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<#4#> 1 

 2 החלטה

 3 

 4 . 15:30עד  09:00, מהשעה 6.4.2021המשך הדיון קבוע למחר,  . 1

 5 

 6)בקשה מיום  1בבקשה לפסילת ראיות שהגיש נאשם בשעות הבוקר יישמעו טיעוני הצדדים  . 2

 7 2, 1דקות טיעון לכל צד; והשלמת טיעונים בבקשות נאשמים  20 –בנט המשפט(  172מספר  4.2.2021

 8 דקות טיעון לכל צד.  10 –בעניין הראיונות שבוצעו לעד אילן ישועה  3 -ו

 9 

 10 . 11:00עד התביעה אילן ישועה הוזמן לשעה  . 3

  11 
<#5#> 12 

 13 במעמד הצדדים. 05/04/2021, כ"ג ניסן תשפ"אניתנה היום 

 14 
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3. 2021באפריל  5היום  20-01-10467בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 4מתחילים עם דברי  חנואני רואה את כולם. מר נתניהו, מר וגברת אלוביץ', מר מוזס פה. אנ

 5דקות הפסקה כדי שתתארגנו לעבור  10מדינה. אנחנו בתום דברי הפתיחה נעשה הפתיחה של ה

 6 לשלב הבא. בבקשה.

 7: כבודכם. כולם שווים בפני החוק וכל בני האדם שווים בפני המשפט ובפני השופט. ארי-עו"ד ליאת בן

 8ד השפיטה כי אין מרות על בית המשפט גדול כקטן, עשיר כעני, מכובד כפשוט. ועוד נקבע בחוק יסו

 9זולת מרותו של הדין. דברים אלה מושרשים במדינת ישראל והם חלק מן המורשת המשפטית 

 10דמוקרטית של המדינה. לצערנו הרב זו אינה הפעם הראשונה שבה מועמד בישראל לדין ראש 

 11וחמור בתחום וראשון לשרים. התיק שנמצא היום בפני בית המשפט הנכבד הוא תיק משמעותי 

 12הוא ראש ממשלת ישראל אשר על פי כתב האישום עשה שימוש  1השחיתות השלטונית. נאשם 

 13פסול בכוח השלטוני הרב שהופקד בידיו, בין היתר על מנת לדרוש ולהפיק טובות הנאה פסולות 

 14מבעלים של כלי תקשורת מרכזיים בישראל לשם קידום ענייניו האישיים, לרבות, עת לנגד עיניו 

 15הם אנשי עסקים מרכזיים ומשמעותיים במשק הישראלי  4-2מד רצונו לשוב ולהיבחר. נאשמים ע

 16ששלטו בכלי התקשורת. כתב האישום שהוגש לבית המשפט הנכבד כולל שלושה אישומים 

 17ממוקדים ומתוחמים. כתב האישום מבוסס על מארג ראיות רחב, כולל ראיות ישירות ונסיבתיות. 

 18על שום ייחודי של ראיות, הקלטות של שיחות וכן מסרונים והודעות  חומר הראיות מבוסס גם

 19וואטסאפ בזמן אמת, כל אלה יוכיחו בצורה מלאה וברורה את האמור בכתב האישום. ראיות 

 20התביעה יוצגו באולם זה לבית המשפט הנכבד ובאי כח הנאשמים יעשו מלאכתם בהגנה על 

 21חקירה עובר דרך השימוע ועד לדיונים בבקשות לקוחותיהם. לא ניתן להתעלם מכך שכבר משלב ה

 22המקדמיות ההליך הפלילי הקונקרטי הזה מהדהד גם בזירה הציבורית וגם בזירה התקשורתית, 

 23אולם כבר עתה ייאמר המובן מאליו. כתב האישום מונה עובדות ברורות, הוא מייחס לנאשמים 

 24ת התביעה ולפני שנקדים מילות המנויים בו ורק להם, ביצוע עבירות פליליות. עם פתיחת פרש
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 1פתיחה הנוגעות לאישומים גופם לא למותר להזכיר מושכלות יסוד. המקום היחיד שבו יש להוכיח 

 2את עובדות כתב האישום הוא במסגרת ההליך המשפטי הזה ובפני בית המשפט הנכבד. הכללים 

 3הקבועים בדין בדבר היחידים שיחולו על בירור משנתם של הנאשמים בהליך הם הכללים הרגילים 

 4דיות ראיות. שלושה דברים ייחודיים בתיק זה. הראשון, החוט המקשר בין האישומים. 

 5האישומים, ובעיקר שני האישומים הראשונים, אך לא רק, עוסקים באותם העולמות. כח שלטוני 

 6שיש לראש הממשלה, אנשי עסקים מרכזיים המחזיקים בגופי תקשורת, מערכות בחירות, רצונו 

 7להשיג סיקור תקשורתי מוטה לטובתו. האישומים עוסקים בנקודת המפגש  1ל נאשם ש

 8בהצטלבות בין רצונם של אנשי עסקים להנות מן הכח השלטוני העצום שבידי ראש הממשלה עם 

 9רצונו של ראש הממשלה לייצר לעצמו דלת פתוחה להשפעה על גופי התקשורת המרכזיים של 

 10אשונים הם בעלי מאפיינים דומים הן ב... של עובד הציבור, הן מדינת ישראל. שני האישומים הר

 11השתמש בכוחו השלטוני כראש  1בסוג המתת והן בתקופות בהן בוצעו לכאורה העבירות. נאשם 

 12הממשלה, כמחוקק וכרגולטור כדי לגרום ולנסות לגרום לכלי תקשורת לסקר ולדווח בצורה שונה 

 13לזכות בבחירות של  1יינו האישי. כמיהתו של נאשם מכפי שהיה עושה והכל במטרה לקדם את ענ

 14והחשיבות שהוא נתן לסיקור התקשורתי על תוצאות הבחירות הביאה אותו  2015ראשית שנת 

 15לפנות לאנשי עסקים מרכזיים, בעלים של כלי תקשורת ולא לעיתונאים או לעורכים, במטרה 

 16. הדבר הייחודי הנוסף השני הוא להשיג סיקור מוטה לטובתו ובכך להשיג את התוצאות הרצויות

 17מפגש האינטרסים הייחודי. כתב האישום עוסק באנשי עסקים שהחזיקו בגופי תקשורת, נאשמים 

 18יכול היה להיענות להן. אין עובד ציבור או נבחר  1בקשות שרק נאשם  1, אשר ביקשו מנאשם 4-2

 19את מה שהיה דרוש להם  שהיה בכוחו השלטוני לספק לאנשי עסקים אלה 1ציבור בלתו של נאשם 

 20ביקשו  3-ו 2ביקש חוק שבכוחו של ראש הממשלה היה לקדם עבורו, נאשמים  4באותה עת. נאשם 

 21ביקש  1בסמכויות הייחודיות שלו יכול היה להעניק. נאשם  1רגולציה ואישורים שרק נאשם 

 22כסף או  דברים שרק הם יכלו לספק לו. בשני האישומים הראשונים הוא לא ביקש 4-2מנאשמים 

 23טובות הנאה חומריות אחרות כפי שאנחנו מכירים מתיקי שחיתות אחרים, וכפי שעולה בעניינו 

 24ייחס לה חשיבות  1באישום השלישי. אבל הייתה זו עבורו מתת משמעותית ביותר שנאשם 
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 1יפעילו את שליטתם העסקית בגופי התקשורת שבבעלותם  4-2ביקש כי נאשמים  1קריטית. נאשם 

 2סחר בכוחו  1ויאפשרו לו לממש את רצונותיו ומאווייו בתחום הסיקור התקשורתי. נאשם 

 3השלטוני מול אנשי עסקים המחזיקים בגופי תקשורת, כל זאת על מנת שבכל עת שיהיה בכך צורך 

 4חזקים יעמדו לרשותו והוא יוכל לזכות גופי התקשורת החזקים יעמדו לרשותו וגופי התקשורת ה

 5בבחירות ולהשפיע על מעמדו הציבורי. כאן המקום להעיר כי אמנם עניינו של האישום השלישי 

 6ארנון מילצ'ן, החזיק בגופי תקשורת  1000בטובות הנאה חומריות, אך כי גם איש העסקים מתיק 

 7רשת. העניין השלישי שמשותף -והדבר בא לידי ביטוי באישום השלישי ביחס לאירוע מיזוג קשת

 8" יש הצצה נדירה אל מה שקורה 2000הוא חשיפת הסמוי מן העין. באישום השני המכונה "תיק 

 9, 1בחדרי חדרים. האירועים באישום הזה ממחישים את הלך הרוח והמחשבה של נאשם 

 10זה ומבהירים עד כמה הצורך או הרצון שלו להשיג שליטה בגופי התקשורת. חרך הצצה נדיר 

 11, איש עסקים המחזיק גוף תקשורת, ועד כמה רחוק היה מוכן 4מנאשם  1ממחיש מה ביקש נאשם 

 12תלווה אותנו גם באישומים האחרים.  1ללכת בשבילו. כפי שנראה, דרך מחשבה זו של נאשם 

 13הראיות המתעדות את השיח הזה בין הנאשמים בזמן אמת מלמדות גם מה מוכן היה איש 

 14על מנת לקדם את האינטרסים העסקיים כבדי המשקל שלו.  1יע לנאשם , להצ4העסקים, נאשם 

 15קלטות השיחות המהוות את התשתית הראייתית לאישום השני הן ראיות יוצאות דופן בתיקים 

 16מסוג זה. הן בעלות משמעות גם לאישום הראשון משום שמדובר בתיעוד ישיר בזמן אמת של 

 17ושא ונותן על קידום האינטרסים ההדדיים שלו המקבל הצעת שוחד מפורשת וממשיך ונ 1נאשם 

 18, והכל באותו מועד ממש בו מתרחשים גם חלק מאירועי האישום הראשון. יש גם 4ושל נאשם 

 19באותם  1לראות את האישומים הראשון והשני על רקע ציר הזמן. מה שעומד לנגד עיניו של נאשם 

 20תח והמשמעות הרבה שיש לגופי ימים בהם הוא מקיים את הקשרים המושחתים הן הבחירות שבפ

 21התקשורת בתקופת הבחירות. שני האישומים הללו משלימים זה את זה ומחזקים זה את זה. 

 22. הראשון הוא מי 1בנוסף, יש בתיק זה שלושה עדי מדינה שהם מהכוורת הקרובה ביותר לנאשם 

 23יש אמונו ששימש ראש הלשכה, השני הוא מי ששימש כיועץ התקשורת והשלישי הוא מי שהיה א

 24ומונה לכהן כמנכ"ל משרד התקשורת. לא נתייחס עתה כמובן לתוכן עדותם משום ששלושתם 
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 1יופיעו בפניכם ויעידו, אך נאמר כבר עתה כי מעבר לעובדות שאלה יעידו עליהם, יש בידם לספק 

 2ביחס לעולמות שניצבים בבסיס  1תמונה המבוססת על היכרות אישית עמוקה של התנהלות נאשם 

 3האישום, תקשורת, אנשי עסקים ובחירות, ועל כל אלה גם טובות הנאה אישיות מתמשכות כתב 

 4במהלך הזמן. מקריאת כתב האישום אל מול המענים לאישום של ארבעת הנאשמים ניתן להיווכח 

 5כי בין הצדדים קיימים פערים עובדתיים. פערים אלה ילובנו ויוכרעו כמובן במהלך המשפט אך 

 6העמיד דברים על דיוקם, על מה נסוב כתב האישום, ומה תוכיח המאשימה. נדמה כי זו העת ל

 7השתמש במעמדו ובתפקידו  1התזה של בסיס התיק הוא בעיקר באישומים הראשון והשני שנאשם 

 8הציבורי כראש ממשלה, כשר תקשורת, כרגולטור וכמחוקק כדי להשפיע על אנשי עסקים מרכזיים 

 9ופי תקשורת לפעול למענו. במסגרת פרשת התביעה יוצגו לבית , שהחזיקו בג4-ו 2במשק, נאשמים 

 10לפי רצונותיו  1לכלי התקשורת לשנות את אופן סיקורו של נאשם  1המשפט דרישות שהם מנאשם 

 11, לרבות פרסום כתבות מיטביות או הסרת פרסומים שלא נשאו חן בעיניו ובעיני בני 1של נאשם 

 12הנאה של סיגרים ושמפניות בכמויות משמעותיות. משפחתו, עוד יוצגו דרישות לקבלת טובות 

 13על פי כתב האישום ביקש להשתמש בכוחו השלטוני על מנת לקדם את מאווייו האישיים.  1נאשם 

 14וידע היטב מה הוא  4, ידע מה האינטרסים של נאשם 3-ו 2הוא ידע מה האינטרסים של נאשמים 

 15לו וגם להם. מערכות היחסים בין נאשם  יכול לתת להם ומה הם יכולים לתת לו וכמה זה חשוב גם

 16היו איפה מערכות יחסים של אינטרסים הדדיים בין איש ציבור הנושא  4-2לבין נאשמים  1

 17בתפקידים הבכירים ביותר במערכת השלטונית, ברשות המבצעת והמחוקקת לבין בעלים של כלי 

 18. מדובר באנשי עסקים התקשורת איתם הוא יכול להיטיב כלכלית. ככל שבהם ייענו לדרישותיו

 19שמה שעמד לנגד עיניהם הוא השאת רווחיהם ושמירת העסק שלהם. במערכת העסקים הזאת 

 20הגישה לתכנים של כלי התקשורת .... מטבע עובר לסוחר. משהו שאפשר לסחור בו, משהו שאפשר 

 21לדרוש, משהו שאפשר לתת. מרגע שמבינים שהגישה הזאת לאמצעי התקשורת והיכולת להשפיע 

 22ל התוכן שבו היא סחורה, סחורה יקרת ערך בעיני הנאשמים, מבינים גם שהשאלות פה הן בכלל ע

 23זוהי טובת הנאה  1לא שאלות מתחום התקשורת אלא שאלות מתחום טוהר המידות. מצד נאשם 

 24שהוא רוצה לקבל והיא שוות ערך רב עבורו, ערך שלא יסולא בפז, קל וחומר מכסף. במובן המילולי 
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 1יהיו מוכנים לתת לו  4-2ידע שנאשמים  1הביטוי. ערך אישי פוליטי וציבורי. נאשם ביותר של 

 2אותה, וחלקם נתנו לו אותה, אחר הבטיח לו אותה והכל בשל תפקידו הציבורי, בשל כוחו השלטוני 

 3זו סחורה שהם יכולים להציע ולתת כדי  4-,ו3, 2הרב, בגלל שהם היו זקוקים לו. מצד נאשמים 

 4תמורה עסקית. זו סחורה שלא שונה מכל סחורה אחרת, כסף, הטבות חומריות, לקבל עבורה 

 5מינויים, זו סחורה שיש בה כדי להטות את שיקול הדעת של עובד הציבור ולכן זוהי מתת מושחתת. 

 6שהמתת הזו ניתנת לו בקשר ובזיקה לתפקידו הציבורי היא שמגבשת את  1המודעות של נאשם 

 7קיחת השוחד ובעבירה של מרמה והפרת אמונים. המודעות של אחריותו הפלילית בעבירת ל

 8היא שמגבשת את האחריות  1שהמתת ניתנת בעבור הפעלת כוח של שלטוני של נאשם  4-2נאשמים 

 9הפלילית שלהם בעבירת מתן השוחד או הצעת השוחד ומשליכה על המודעות של לוקח השוחד. 

 10הנאשמים לטעון, בשאלות עקרוניות  התזה בבסיס כתב האישום אינה עוסקת, כפי שמבקשים

 11לגבי העצמאות או האובייקטיביות של העיתונות או לגבי זכותו של בעל שליטה בכלי תקשורת 

 12להכתיב את קו הסיקור בו. היא גם לא עוסקת בשאלות של שיפוט אובייקטיבי לגבי היותו של 

 13. היא גם לא עוסקת 1סיקור בכלי תקשורת מסוים סיקור חיובי או סיקור שלילי כלפי נאשם 

 14במערכות היחסים שבין עיתונאי לפוליטיקאי, היא עוסקת בשאלה אם כן, כפי שטוען כתב 

 15בקשר לאופן סיקורו או הנכונות להיענות להן נכרכו בהיותו  1האישום, ההיענות לדרישות נאשם 

 16. עובד ציבור ובשל יכולתו להשפיע בכוחותיו השלטוניים על עסקיהם של הנאשמים האחרים

 17הזירה העיתונאית אינה אלא הקשר שבו ניתן המתת ללא המהות של הדיון שבפני בית המשפט 

 18הנכבד. כאמור, ענייננו איננו בשאלה האם מדובר בתקשורת אובייקטיבית אם לאו, אלא בשאלה 

 19של גישה, שליטה והשפעה על תכנים. כך לדוגמה במהלך תקופת הבחירות שתחילתה בסוף שנת 

 20חשש מאוד שהוא עלול להפסיד בבחירות, פעל בד בבד עם שני הבעלים של  1שם , בזמן שנא2014

 21-ו ynet אתרי החדשות בעלי החשיפה הגדולה בישראל באותה תקופה, קבוצת ידיעות אחרונות,

 22התערבות  4-ו 2וואלה על מנת לגייס אותם לטובתו בתקופה קריטית בחייו. כך דרש מנאשמים 

 23שיזיז את הספינה והיה מוכן אף  4וואלה, וכך ביקש מנאשם בסיקור שלו ושל בני משפחתו ב

 24, יורידו את הלהבות לכל הפחות ynetלהסתפק בפחות מכך, שעיתון ידיעות אחרונות ואתר 
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 1בתקופה זו. האישום הראשון. נקדים ונאמר כי אישום זה נולד בחקירה שנפתחה ברשות לניירות 

 2וגורמים נוספים בחברת בזק. בין היתר  2ם ערך בנוגע למספר פרשות הקשורות להתנהלות נאש

 3נחקרו במסגרת זו חשדות לביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים על ידי מנכ"ל משרד התקשורת 

 4דאז, שלמה פילבר. על פי החשד שלמה פילבר נהג באופן שהיטיב עם קבוצת בזק תוך התנהלות 

 5רה עלו ממצאים שהצביעו על המגיעה כדי הפרת אמונים של עובד ציבור. עם התקדמות החקי

 6. בקשר לאופן 2לנאשם  1אפשרות כי המניע לפעולותיו היה קשור למערכת היחסים בין נאשם 

 7באתר וואלה. וככך הורחבה החקירה לבחינת שאלת המניע של פילבר. הרחבת  1הסיקור של נאשם 

 8היום. בחומרים  החקירה הולידה ממצאים נוספים וביניהם גרסתו של העד אילן ישועה שיופיע פה

 9שמסר עד זה שביסס את קיומו של חשד סביר לביצוע עבירות שוחד על ידי הנאשמים. בהתאם, 

 10פי  וממצאיה הם העומדים בבסיס האישום הראשון. על 4000נפתחה חקירה בפרשה הקרויה 

 11הוא  2, נאשם 3-ו 2לנאשמים  1האישום הראשון התקיימה מערכת יחסים של תן וקח בין נאשם 

 12עסקים שהיה בעל השליטה בחברת בזק, חברת התקשורת הגדולה בישראל, והחזיק גם באתר איש 

 13ראו באתר וואלה אמצעי  3-ו 2החדשות וואלה. חומר הראיות מלמד בצורה ברורה כיצד נאשמים 

 14הטבות שלטוניות.  1ולקבל באמצעותם מידי נאשם  1להענקת טובות הנאה מושחתות לנאשם 

 15דרישות הקשורות לסיקור שלו, של  3-ו 2ידיעתו, דרשו מנאשמים ובני משפחתו, ב 1נאשם 

 16משפחתו ושל אחרים בוואלה וכן ניתנה להם גישה וזכות וטו למינויים של עיתונאים ועורכים 

 17 2פעל להיטיב עם העסקים שבבעלות נאשמים  1בוואלה. בתמורה להיענות לדרישות אלה נאשם 

 18כראש הממשלה וכשר התקשורת. שני הדברים, וזאת באמצעות סמכויותיו השלטוניות  3-ו

 19הדרישות והתמורות, נכרכו זה בזה ובזה מצויה ליבת הפסול בהתנהגותם של הנאשמים. כריכה 

 20למתת פסולה והמודעות של נאשם  1זו היא שהופכת את ההיענות לדרישות הסיקור של נאשם 

 21וכן  1וחד. בוואלה, נאשם לכך הופכת את התנהגותו בהעברת הדרישות וההיענות להן, ללקיחת ש

 22בבקשות להתערבות באופן  3-ו 2בני משפחתו בידיעתו פונים בדרישות בלתי פוסקות אל נאשמים 

 23כפי שעולה מחומר הראיות שיוצג בפני בית המשפט נענו לדרישותיו ועשו  3-ו 2הסיקור. נאשמים 

 24האתר ובאמצעותו כל מאמץ כדי לממש אותן וזאת תוך הפעלת מכבש לחצים של ממש על מנכ"ל 
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 1ליידע  3-ו 2על המערכת העיתונאית בוואלה. הראיות אף מלמדות שבמקרים רבים פעלו נאשמים 

 2וסביבתו ברור היה שוואלה הפך לכלי  1בכך שדרישותיו נענו וכי גם מבחינת נאשם  1את נאשם 

 3תקשורת נוח הנענה לדרישותיהם. בכתב האישום הצגנו אך חלק מהדרישות הקונקרטיות, 

 4עדויות שיישמעו בפני בית המשפט יבהירו כי .... הייתה התנהלות שוטפת רציפה ויומיומית. ה

 5בראיות שיוצגו ניתן לראות בבירור תוך שימת לב ללוח הזמנים שבהם מתרחשות הפעולות 

 6הייתה מוכוונת מטרה. הנאשמים שקלו שיקול  1לדרישות נאשם  3-ו 2שהיענותם של נאשמים 

 7על פני  1לת העסקית שצמחה להם מהיענות לדרישות הסיקור של נאשם קר, העדיפו את התוע

 8האינטרסים העיתונאיים והמקצועיים של אתר חדשות שבשליטתם. לעתים אף ניכר כי ההיענות 

 9בקשר לפעולות קונקרטיות שהוא נדרש לבצע על מנת לאפשר מהלכים  1לדרישות ניתנה לנאשם 

 10לצורך  1ה המובהרת היא מתן היתר על ידי נאשם . הדוגמ2עסקיים שונים בעסקיו של נאשם 

 11, שאיפשר את עסקת מכירת מניות החברה מחברת יורוקום yesהעברת אמצעי השליטה בחברת 

 12לחברת בזק הציבורית שהייתה אף היא בשליטתו, אך מרבית מניותיה  2הפרטית בשליטת נאשם 

 13. בראיות 3-ו 2בה לנאשמים הוחזקו על ידי הציבור הרחב, היתר שהיה בעל חשיבות כלכלית ר

 14קשרו מפורשות בין ההיענות לדרישות  3-ו 2מזמן אמת שיוצגו בפני בית המשפט הנכבד, הנאשמים 

 15 1ואופן הסיקור שלו בוואלה לבין ההחלטות הרגולטוריות שרצו לקבל מנאשם  1של נאשם 

 16יו מגיעות לידי במסגרת תפקידיו הציבוריים. כאן חשוב לשים לב כי מדובר באותן ראיות שלא ה

 17רשויות האכיפה, לולא ישועה שמר את הטלפון הנייד שלו, ובכך סירב למלא אחר ההנחיה של 

 18אשר דרשו ממנו להשמידו, כפי שהם עשו עם הטלפונים הניידים שלהם ואף ביקשו  3-ו 2נאשמים 

 19לתאם איתו את הגרסה שימסור בחקירה. הטענה לקיומה של מערכת יחסים נורמטיבית 

 20דאגו להשמיד ראיות  3-ו 2מית בין הנאשמים אינה עולה בקנה אחד עם העובדה שנאשמים ולגיטי

 21הסתיר את מערכת היחסים הזאת  1המעידות עליה. היא גם אינה בקנה אחד עם העובדה שנאשם 

 22באופן עקבי מפני שורה של גורמים רשמיים להם מסר מידע כוזב. ייתכן שתעלה טענה שבפועל לא 

 23, ומהתבוננות על אתר וואלה ניתן למצוא הרבה כתבות שליליות וביקורתיות, כל הדרישות נענו

 24כאן המקום להזכיר, הסביבה שבה ניתנה המתת לא הייתה סביבה סטרילית ולא כל עובדי מערכת 
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 1החדשות היו שותפים למערכת היחסים המתוארת בכתב האישום, ולמרות זאת הראיות והעדויות 

 2עו על כך כי למערכת היחסים השוחדית ולהתערבותם של נאשמים שיובאו בפני בית המשפט יצבי

 3באתר וואלה.  1בתכני האתר הייתה השפעה רציפה ומתמשכת על אופן סיקורו של נאשם  3-ו 2

 4כידוע, לפי החוק התמורות מצד לוקחי השוחד אינן רכיב מהרכבי העבירה שעל התביעה להוכיח 

 5י שניווכח באמצעות שורה ארוכה של ראיות, יש כדי לבסס את עבירת השוחד. יחד עם זאת, כפ

 6בתמורות אלו שניתנו על ידי לוקח השוחד עובד הציבור לנותני השוחד, כדי לחזק ולבסס את רכיבי 

 7יוצגו בפני בית המשפט לארבע  1עבירת השוחד. ראיות המתייחסות לתמורות שניתנו על ידי נאשם 

 8ע לו, השנייה, לביסוס רכיב הקשר הסיבתי תכליות מצטברות: האחת, כמבססות את המתת וכרק

 9, השלישית לביסוס מערכת היחסים שבין נותני השוחד 1שבין המתת לתפקידו הציבורי של נאשם 

 10לבין לוקחי השוחד והרביעית הצגת מכלול הנסיבות של האירוע העברייני תוך הצגת הנזק לציבור 

 11באה לידי ביטוי  1ניתנה על ידי נאשם והפגיעה בערך המוגן. ואכן על פי כתב האישום, התמורה ש

 12בשורה של החלטות שהיו מצויות בתחומי סמכותו והיו בעלות משמעות דרמטית לעסקיו של 

 13להשלים עסקאות שהניבו לחברות  2אפשרו לנאשם  1. פעולותיו השלטוניות של נאשם 2נאשם 

 14תו להחזר חובות שבשליטתו מאות רבות של מיליוני שקלים ושעל פי הראיות שנביא שימשו או

 15לא חרגו  1עתק שהיו לו לבנקים. טענת הגנה צפויה בהקשר היא שפעולותיו השלטוניות של נאשם 

 16מן השורה, גם אם בסופו של יום ניתן יהיה להציג החלטה רגולטורית כזאת או אחרת שאישר 

 17ת לבקר , וכידוע ככל שענייננו בפעולות של בעל תפקיד רם יותר כך קטנה היכולת המעשי1נאשם 

 18החלטה זו, אין .... לגרוע מן הפסול הנובע מכך שהחלטה זו התקבלה בדרך מושחתת והושפעה מן 

 19המתת שקיבל עובד הציבור. כנטען לעיל, לצורך גיבושה של עבירת השוחד אין כלל צורך במתן 

 20תמורה, קל וחומר שאין צורך שמתן התמורה ייעשה כסטייה מן השורה. בהקשר זה נזכיר את 

 21לחוק העונשין, הדן בדרכי השוחד. אין משמעות לטענה כי עובדי הציבור  293ע החוק בסעיף שקוב

 22ונבחריו פעלו במסגרת תפקידם, האפשרות שחלק מהפעולות להן מצפה נותן השוחד תואמות את 

 23האינטרסים של הגוף הציבורי שבו מכהן עובד הציבור, אינה שוללת את אחריותם הפלילית של 

 24תן השוחד, כל עוד ניתנה מתת מתוך ציפייה שהמתת תקדם את האינטרסים של לוקח השוחד ונו
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 1מפני גורמים רשמיים שונים, על אף שניגוד  2אף הסתיר את יחסיו עם נאשם  1נותן השוחד. נאשם 

 2אף מסר לגורמים אלה האמונים על הסדרת  1העניינים הנובע מהם היה ידוע לו. יתר על כן, נאשם 

 3. על 2ו כעובד ציבור בכיר, מידע חלקי ומטעה על אודות טיב יחסיו עם נאשם ניגודי העניינים של

 4כך מיוחסת לנאשם עבירת מרמה והפרת אמונים הפוגעת פגיעה מהותית באמון הציבור בעובדי 

 5גם עבירות  3-2הציבור. בצד עבירות השוחד שנלוו לאישום הראשון, מיחס האישום לנאשמים 

 6את עקבותיהם של העבירות שבוצעו ולהקשות על רשויות שיבוש חמורות שנועדו להסתיר 

 7האכיפה, עבירות הלבנת הון ועבירה על חוק ניירות ערך שבוצעה בחברה הציבורית בזק המיוחסת 

 8בלבד. עבירות נלוות אלה מדגימות את הנזק הרב שגרמה התנהלותם של הנאשמים  2לנאשם 

 9העמוקה באמון הציבור ובתקינות  לאינטרסים המוגנים, פגיעה שהתרחבה גם מעבר לפגיעה

 10ההליכים השלטוניים שנגרמה מעבירות השוחד המיוחסות. הוכחת האישום בפני בית המשפט 

 11הנכבד תיעשה באמצעות מארג של ראיות, מארג זה כולל את גרסאותיהם של הגורמים שהיו 

 12עולים מעורבים לצד המתת, מתוך מנגנון אתר וואלה, המגובות בתכתובות בזמן אמת שמהם 

 13מגובות  1במובהק מאפייניה של ההיענות כמתת מושחתת. גרסאות של גורמים המקורבים לנאשם 

 14לאנשיו  1אף הן בראיות המתעדות דברים בזמן אמת, ומלמדות מחד גיסא על הנחייתו של נאשם 

 15וסביבתו כאתר  1ועסקיו ומאידך גיסא על כך שאתר וואלה נתפס בעיני נאשם  2להיטיב עם נאשם 

 16 1תר לדרישותיהם וראיות בנוגע לתמורות השלטוניות המשמעותיות שניתנו על ידי נאשם הנע

 17. כל אלה מבססים 1להיענות לדרישותיו של נאשם  3-ו 2ואשר היו המניע לנכונותם של נאשמים 

 18לכך שהמתת ניתנת לו על  1, והן את מודעותו של נאשם 3-ו 2הן מתן השוחד מצידם של נאשמים 

 19כי ככל  יצויןידיו הציבוריים ובכך לביצוע עבירת לקיחת השוחד על ידו. ידם בקשר לתפק

 20יחליטו שלא לעלות על דוכן העדים ולמסור גרסתם בפני בית המשפט הנכבד,  3-ו 2שנאשמים 

 21אנחנו נשקול פניה לבית המשפט בבקשה להחריג את משפטם כך שעדויותיהם יישמעו כעדי תביעה 

 22מואשם  4ני. האישום השני הוא מצומצם יותר בהיקפו. נאשם . האישום הש1במשפט כנגד נאשם 

 23מואשם כי ביצע מעשה של מרמה והפרת אמונים  1ואילו נאשם  1בכך שהציע שוחד לנאשם 

 24הציע להטות את הסיקור של  4בעקבות הצעת שוחד זו. שני הנאשמים נשמעים בקולם. נאשם 
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 1החוק להגבלת תפוצתו של העיתון  דן עימו בפרוטרוט בפרטי 1ובני משפחתו ונאשם  1נאשם 

 2 1הציע לנאשם  4מדובר במקרה של הצעת שוחד מובהקת, נאשם  4המתחרה. בכל הנוגע לנאשם 

 3טובת הנאה משמעותית עד מאוד, שינוי באופן סיקורו בעיתון ידיעות אחרונות ובאתר האינטרנט 

ynet 4יטיב עימו כלכלית. לצורך העברת חוק ש 1היה זקוק לכוחו השלטוני של נאשם  4. נאשם 

 5יש את היכולת השלטונית לקדם את החוק שהוא היה זקוק לו כדי  1הבין שרק לנאשם  4נאשם 

 6. הוא האמין שגוף 4היה זקוק להשפעה בגוף התקשורת שבבעלות נאשם  1להתעשר. נאשם 

 7הוא קריטי להצלחתו. השיחות המוקלטות מתארות בצורה מאוד  4תקשורת שבבעלות נאשם 

 8 1התנה טובת הנאה זו בפעולה של נאשם  4פורטת את מפגש האינטרסים הזה. נאשם ברורה ומ

 9במסגרת תפקידו הציבורי. העברת חוק שהינו בעל משמעות כלכלית עבורו. בדומה לדברים שצוינו 

 10המפורטת באישום השני חשוב להדגיש  4בנוגע לאישום הראשון, הרי גם לעניין הצעתו של נאשם 

 11שכזו בדרך של שינוי משמעותי באופן הסיקור התקשורתי של מי שמבקש כי הצעת טובת הנאה 

 12למשרה ציבורית היא לא הצעת שוחד דחוקה, גבולית וכזו שנתונה לפרשנות. נהפוך הוא,  רלהיבח

 13הצעת שוחד שכזו היא הצעה שבליבת תכליות האיסור על הצעות השוחד. בין היתר בשל העובדה 

 14ת מוגבר נוכח הפיתוי הרב שטמון בה. הרי מטרת העל של מי שיש בה פוטנציאל הטיית שיקול דע

 15שמבקש להיבחר בבחירות היא בראש ובראשונה ניצחון בבחירות. לכן מתן הבטחה שמשמעותה 

 16השפעה על הסיכוי להיבחר היא הבטחה שעשויה לסמא את עיני הציבור ולהעמידו בפני מכשול 

 17היא  4טובת ההנאה שהציע לו נאשם  1אשם שהוא לא יוכל לו. ואכן כפי שנראה במשפט, עבור נ

 18אל מול הצעת השוחד שהונחה  1טובת הנאה האולטימטיבית עבורו. מעשיו ופעולותיו של נאשם 

 19בפניו עולים לכדי הפרת אמונים בוטה המצויה ברף הגבוה של העבירה הזאת. הדין בישראל הכיר 

 20ור העשויות להקים עבירת מרמה שוב ושוב בכך שאין רשימה סגורה של התנהגויות של עובד ציב

 21והפרת אמונים, הפעלת הכוח השלטוני על מנת להפיק טובת הנאה אישית הינה מעשים הפוגעים 

 22באופן מובהק בערכים המוגנים, ומשכך הם מגבשים את העבירה של מרמה והפרת אמונים. 

 23נקט והן נוגעת הן למעשים ולפעולות שבהם הוא  1החומרה היתרה בהפרת האמונים של נאשם 

 24 4לא רק שלא סירב להצעת השוחד של נאשם  1לאופן העשייה ולתכליתה. לעניין המעשים, נאשם 
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 1אלא קיים לגביה שיח מפורט ואקטיבי תוך פירוט וליבון של רכיבי המתת והתמורה והאופן בו 

 2 פעל באופן דומה בפגישה נוספת ואף נקט בפעולות מחוץ למרחב השיח 1ניתן יהיה לקיימה. נאשם 

 3לעניין האפשרות המעשית לקיום התמורה וזאת על אף שלא ניתן לומר כי התכוון  4עם נאשם 

 4לקיימה בפועל. מדובר בהתנהלות שללא ספק סוטה מחובותיו של עובד הציבור ופוגעת פגיעה 

 5ממשית בערכים המוגנים על ידי העבירה. משא ומתן על שוחד, ודאי בעניינים כה מהותיים 

 6שטר הדמוקרטי, תקשורת חופשית מחד וחקיקה מאידך, ודאי על ידי עובד שעומדים בבסיס המ

 7ציבור כה בכיר ורב השפעה הינה פעולה שנמצאת מחוץ למנעד הפעולות המותרות לעובד הציבור 

 8ותכלית  1וזאת ללא קשר לכוונת מימוש התמורה מצידו. לכך מתווספים אופן פעולתו של נאשם 

 9קיים את השיח על הצעת השוחד שהוצעה לו מתוך רצון  1ם הפעולות. כפי שנראה במשפט, נאש

 10לקדם אינטרס אישי מובהק והוא הטיית הסיקור התקשורתי בעניינו כך שהביקורת עליו בגוף 

 11ניצל  1התקשורת שנתפס על ידו כעוין אותו אישית תופחת עד תקופת הבחירות הקרובות. נאשם 

 12עד יום  4התקשורת הנשלטים על ידי נאשם  לצורך הורדת הלהבות בכלי 4הצעת שוחד של נאשם 

 13ייענה לבקשתו, הוא יעשה  4עשה זאת בדרך של יצירת רושם כי ככל שנאשם  1הבחירות. נאשם 

 14. בהקלטות 4שימוש בכוחו השלטוני כמחוקק על מנת לחוקק חוק שייטיב עם עסקיו של נאשם 

 15יפעל למענו.  1על מנת שנאשם לעשות  4שיוצגו בפני בית המשפט נוכל לשמוע מה היה מוכן נאשם 

 16לכתב האישום, האישום השני אינו עוסק אך בשאלה מדוע נאשם  1בניגוד לאמור בתשובת נאשם 

 17לנהל  1לא הפסיק את השיח מיד כשקיבל הצעת שוחד כל כך מפורשת. אלא מדוע המשיך נאשם  1

 18וון לקדם את שיחות ארוכות ומפורטות שדנו בפרטי הצעת השוחד, גם אם לא התכ 4עם נאשם 

 19לפיו יש אפשרות של ממש  4הצעת החוק ומדוע שם גבולות שמטרתם הצגת מצג בפני נאשם 

 20שיעשה שימוש בכוחו השלטוני על מנת לקדם חקיקה מיטיבה עימו. כפי שיוכח במהלך המשפט, 

 21עצמו בחקירה, המטרה הייתה השגת טובת  1התשובה לשאלה ברורה, היא עולה מפיו של נאשם 

 22ת מהצעת השוחד שהייתה על השולחן. חומר הראיות באמצעותו יוכח האישום השני הנאה אישי

 23מתוך שש פגישות.  4-ו 1יתבסס כאמור בראש ובראשונה על הקלטת שתי פגישות בין הנאשמים 

 24שמתנה ברחל בתך הקטנה בין טובת  4בהקלטות ניתן לשמוע במפורש את הצעת השוחד של נאשם 
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 1 1בהמשך לשיח המוקלט ניתן לשמוע את התנהלותו של נאשם  ההנאה לבין התמורה המבוקשת.

 2וניהולו המפורט של המשא ומתן על המתת. ראיות מרכזיות נוספות בכל הנוגע לאישום זה הן 

 3לגביו, וכן פעולות שנעשו לפני הפגישות, אחרי הפגישות וביניהן. בנוסף  4-ו 1דברי שני הנאשמים 

 4יוכח באמצעות עדים שונים שתומכים ומחזקים את להקלטות מדברי הנאשמים, כתב האישום 

 5בכל הנוגע  1התשתית הראייתית, בין היתר יוצגו עדויות וראיות נוספות על הלך הרוח של נאשם 

 6לאפשרות להגעה לעסקה עם נאשם  1, ובעיקר למשמעות הרבה שייחס נאשם 4ליחסיו עם נאשם 

 7סור בשיח שכזה, ובפרט בכריכה של על גבולות הא 1על תוצאות הבחירות. הבנתו של נאשם  4

 8טובת ההנאה בפעולה שלטונית מצידו. האישום השלישי עיקרו בקבלת קו הספקה סדיר ומענה 

 9 1ובקבוקי שמפניה לרעייתו, בידיעתו של נאשם  1לבקשות ודרישות של סיגרים יקרי ערך לנאשם 

 10במסגרת תפקידו  1נאשם ובזיקה לתפקידו. כפי שיוכח, במקביל לבקשות ולקבלת הטובין אף פעל 

 11בביצוע  1הציבורי לטובת ארנון מילצ'ן ועסקיו בשורה של עניינים. באישום זה מואשם נאשם 

 12באישום זה הוא רציף  1עבירה נוספת של מרמה והפרת אמונים. מעשה הפרת אמונים של נאשם 

 13תיות ונמשך על פני תקופה ארוכה כאשר הוא מורכב משני ראשים: קבלת טובות הנאה משמעו

 14ופעולות שלטוניות במצב של ניגוד עניינים. כל אחד מהראשים הללו בנפרד מוכר בפסיקה 

 15כהתנהגות שבנסיבות המתאימות יכולות להקים את העבירה של מרמה והפרת אמונים, לאישום 

 16זה מצטרפים יחד לכדי פגיעה מצרפית קשה בערכים המוגנים בעבירה. בפסק דינו של בית המשפט 

 17ין אולמרט בפרשת קבלת מעטפות כסף מאיש העסקים טלנסקי, עמד בית המשפט על העליון בעני

 18מצבים בהם עובד הציבור המקבל טובות הנאה מבצע עבירה של הפרת אמונים. בפסק דינו של 

 19בית המשפט העליון בעניין שבס עמד בית המשפט על מצבים בהם עובד ציבור הפועל במצב של 

 20הפעיל  1הפרת אמונים. בענייננו כפי שמפורט בכתב האישום, נאשם ניגוד עניינים מבצע עבירה של 

 21את סמכותו לכל הפחות שלוש פעמים בתקופה הרלוונטית לאישום בעקבות פניות של איש 

 22העסקים המיטב עימו, מילצ'ן, וזאת למרות ניגוד העניינים החריף בו היה מצוי בכל הנוגע לענייניו, 

 23ב השטף הרציף של מוצרי היוקרה שזה הזרים לו ולבני עקב הקשר האישי ביניהם ובעיקר עק

 24 1משפחתו. אישום זה יוכח ככלל באמצעות עדים רבים שהיו עדים למתן טובות ההנאה לנאשם 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 644 

 1כעובד ציבור במצב של ניגוד עניינים. היקף טובות  1ורעייתו ושהיו עדים לפעולותיו של נאשם 

 2המסמכים שיוגשו הן על ידי עובדיהם של  ורעייתו יתבססו ברובו על 1ההנאה שקיבלו נאשם 

 3מילצ'ן ופרקר והן על ידי בעלי החנויות שמכרו את המוצרים שניתנו. מאפייני הנתינה באופן רציף 

 4ורעייתו, יוכחו  1ותדיר בין היתר באמצעות משלוחים באופן נסתר וככלל בהתאם לבקשת נאשם 

 5על ידי מילצ'ן עצמו. פעולותיו של נאשם באמצעות עדים שעבדו אצל אנשי העסקים מילצ'ן ופרקר ו

 6והן מסביבת איש העסקים  1כעובד ציבור יוכחו על ידי עובדים רבים, הן מסביבתו של נאשם  1

 7 1מילצ'ן שפנה אליו בעניינים אלה. עוד יובאו ראיות בפני בית המשפט בנוגע לפעולות נאשם 

 8כלכליים רחבי היקף, הוכחת  להסתרת ניגוד העניינים בינו לבין מילצ'ן. כמקובל בתיקים

 9האישומים נעשית לרוב על בסיס של תצריף הראיות כולן ולא על בסיס ראיה אחת או עד כזה או 

 10אחר. כפי שהודענו לבית המשפט הנכבד, אנחנו מתחילים בהבאת הראיות המבססות את האישום 

 11מפרשה אחת. חלק  הראשון בכתב האישום אולם יש לשים לב כי חלק מעדי התביעה יעידו על יותר

 12מעדי התביעה שיעלו על דוכן העדים אינם עדי תביעה קלאסיים. חלקם בעלי קירבה בדרגות שונות 

 13לנאשמים. קרובי משפחה, חברים או עובדים של הנאשמים. נוסף לכך, הסערה הציבורית האופפת 

 14שלהם על  את ניהול התיק בוודאי אינה פוסחת על העדים במשפט. הללו יודעים היטב שכל מילה

 15דוכן מסוקרת באופן מסיבי. ברי כי עובדה זו עצמה מוסיפה לכובדו יוצא הדופן של המשפט 

 16שלפנינו. פתחנו ואמרנו, כבודכם, כי הכל שווים בפני החוק, כך בדין המהותי וכך גם בכל הנוגע 

 17לסדרי הדין. האתגר שעומד בפנינו בפרשת התביעה הוא להביא בפני בית המשפט הנכבד את 

 18איות להוכחת כתב האישום באופן פשוט, נהיר, וככל האפשר נקי מרעשי רקע. המשימה הר

 19המוטלת על כתפינו היא משימה נכבדה ומשמעותית, אולי יוצאת דופן בחשיבותה. מבוקשנו לייצג 

 20את האינטרס הציבורי הנפגע מהשחיתות השלטונית ולפעול לעשיית צדק ובירור האמת באמצעות 

 21ות השלטונית שהתגלו בתיק זה לדיון והכרעה במקום הראוי לכך בפני בית הבאת תופעות השחית

 22 המשפט הנכבד. זו מטרתנו וכך נעשה. תודה רבה כבודכם.

 23כבודכם, אני מדבר בשמי ובשם שאר הסנגורים, אנחנו נבקש לומר מספר מילים  עו"ד ז'ק חן:

 24רי פתיחה שזה להציג משני טעמים. הטעם הראשון הוא שהדברים חרגו מהמסגרת שמקובלת בדב
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 1את המיקום של הראיות וזה הכלל, וזה הדין, וזה הטעם הראשון. כבר ישבנו ומחמת הנימוס 

 2והמעמד. והטעם השני הוא שאנחנו נכנסים להליך ארוך כרגע וחשוב לשרטט בקצרה בפני בית 

 3המשפט את התזה הנגדית שישנה וכן את חזית המחלוקת, שמפת הדרכים תהיה נהירה דייה. 

 4משני הטעמים הללו אני והסנגורים האחרים מבקשים לומר מספר מילים. לא מבחינת דברי 

 5 פתיחה אבל איזה שהוא מבוא קצר כדי שהתמונה תהיה רחבה.

 6 התגובה של הנאשמים לכתב האישום ניתנה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 נכון. עו"ד ז'ק חן:

 8 ההגנה זה לא השלב שלהם. דברי פתיחה של פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 9 זה לא דברי פתיחה גבירתי. עו"ד ז'ק חן:

 10אנחנו בדברי פתיחה... אנחנו עברנו את דברי הפתיחה, אנחנו לא  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11שומעים עכשיו תגובות. אנחנו מתחילים את הבאת הראיות. אנחנו נעשה הפסקה של עשר דקות 

 12 ות. זה לא הזמן לדברי תשובה. תשובה לאישום כבר יש פה.ואנחנו מתחילים את הבאת הראי

 13גבירתי אני מבקש להוסיף כמה דברים. התביעה חרגה בדברי הפתיחה  צור:-עו"ד בעז בן

 14מכתב האישום. מה שמופיע לפני כתב האישום. לכן אני רושם הערת אזהרה. ההערה היא שלא 

 15ת של כתב האישום, למשל, שמעתי יכול להיות שכל מה שנאמר בדברי הפתיחה יחרוג מהמסגר

 16 שזה לא דברים אובייקטיביים,

 17 עו"ד בן צור, סליחה שאני מפסיקה את אדוני, פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 18 כן, אני שם לב לזה. כן. צור:-עו"ד בעז בן

 19אנחנו דנים, אני בטוחה שאדוני שם לב. הדיון מתקיים על פי  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כתב האישום. עובדות

 21 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 22 לא היה פה שום דבר... פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23 תודה. צור:-עו"ד בעז בן
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 1מבחינתי יריעת המחלוקת שנפרשה היא בתשובת הנאשמים  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2ה תהיה לכם לאישום. זה הדיון, אם הייתה חריגה במשהו, זה לא .... ככל שנגיע לנקודה שב

 3 התנגדות ספציפית, אנחנו נשמע אותה. אנחנו לא שומעים התנגדות לדברי פתיחה למשפט.

 4 גבירתי אני מבקש להצטרף לבקשתו של עו"ד בועז בן צור, ולומר כמה דברים. עו"ד ז'ק חן:

 5 זה לא הזמן. אני חושבת שהדברים ברורים. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6ביחס לזה אני מבקש לומר, ולעמוד על זכותי לומר כמה דברים משום שנאום בדיוק  עו"ד ז'ק חן:

 7הפתיחה הזה פגע בזכות של הלקוח שלי וכפי שאתם כתבתם בהחלטה רק מאתמול, הלקוח שלי 

 8 מיוצג על ידי סניגור שתפקידו לעמוד על זכויותיו. אתם תחליטו את מה שאתם רוצים.

 9יחה הוא נאום פתיחה. הוא לא פוגע בזכויות. ככל נאום פת פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 10 ששמעתם עכשיו משהו חדש שבכוונת המדינה לעשות שכולנו שמענו, ...

 11אם גבירתי תיתן לי מספר משפטים, רק מספר משפטים. הרי אני לא אדבר ללא רשות  עו"ד ז'ק חן:

 12 בית המשפט.

 13 אבל א נחנו לא ב.. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 14אז אני אסביר לבית המשפט מדוע מה ששמעתי, מה שאתם שמעתם כן פוגע בזכויות.  ק חן:עו"ד ז'

 15תחילתו של נאום הפתיחה הזה, אגב, בחוק זה נקרא דברי פתיחה, אבל המאשימה התעקשה 

 16לכנות אותו נאום פתיחה, זה בהזמנה פומבית של היועץ הממשלה בכנס רב משתתפים לכל עם 

 17 ישראל, לבוא ולהקשיב,

 18 עו"ד חן, אנחנו לא נשמע את הדברים עכשיו. פלדמן :-השופטת ר' פרידמן כב'

 19 מדוע? עו"ד ז'ק חן:

 20אין תשובה לדברי הפתיחה. אנחנו יוצאים להפסקה, חוזרים בעוד  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 21 עשר דקות,

 22 )מדברים ביחד(

 23 

 24 לטות, זו החלטה.זו ההחלטה. אדוני יתרגל לשמוע הח פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 מאה אחוז, אני אתרגל לשמוע החלטות גבירתי, אבל אני חייב לומר לבית המשפט, עו"ד ז'ק חן:

 2 אנחנו לא חוזרים... פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 3מר אלוביץ' הוא לא ראש הממשלה, הוא נאשם ככל הנאשמים. בשום משפט נורמלי,  עו"ד ז'ק חן:

 4רו שכולם שווים בפני החוק, אנחנו לא היינו עומדים בפני מצב בו וחבריי הקדימו לדבריהם ואמ

 5 יש נאום לאומה שפוגע בזכויות של הנאשם מבלי שניתנת לו ההזדמנות להגיב על כך.

 6 עו"ד חן, דברי פתיחה כשמם כן הם, דברי פתיחה זה לא המשפט. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 זה לא דברי פתיחה. עו"ד ז'ק חן:

 8 זה לא דברי פתיחה גבירתי. צור:-בעז בןעו"ד 

 9 המשפט יתנהל כמו כל משפט. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בדיוק. לכן דברי פתיחה לא יכולים... צור:-עו"ד בעז בן

 11 הדברים צריכים להיות דברי פתיחה ולא נאום פתיחה.  עו"ד ז'ק חן:

 12 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 13 )הפסקה(

 14 )לאחר ההפסקה(

 15 

 16מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש בחקירה  1ע"ת 

 17 ראשית:

 18 תציג את עצמך. מי אתה, מה אתה עושה היום. קצת פרטים. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 19. לאחר מכן פרשתי. לפני שנה הקמתי 2019עד  2006אני אילן ישועה, הייתי מנכ"ל וואלה בשנת  ת.

 20 אפ, היום אני עובד עם סטארט אפ. סטארט

 21 גבירתי לפני כן העד שואל אם הוא צריך להעיד עם מסכה כל הזמן? ש.

 22נעשה הפסקה. אבל מסכה  12:00-צריך מסכה כל הזמן. אנחנו ב פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23 כולם.
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 1רוצה להתעכב  מר ישועה בוקר טוב. נעבור את הכמה ימים האלה כנראה במסגרת העדות שלך ואני ש.

 2רגע על דברים ששאלה כבוד השופטת, דיברת על התפקיד שלך בוואלה. אני רוצה שתפרט קצת 

 3 מה עשית לפני כן, אם אפשר.

 4הייתי  2001-2003כן. לפני וואלה הייתי במשך שלוש ששנים בעריך בארצות הברית, בין השנים  ת.

 5, חיפשתי 2004חזרתי לארץ סביב  מנכ"ל ונשיא של האנציקלופדיה העולמית במטה בשיקגו. ואז

 6 ועדת איתור מצאה אותי והתקבלתי לוואלה. 2006-עבודה, ב

 7 מי קיבל אותך לעבודה? ש.

 8הייתה חברת כוח אדם שפנתה אלי שכנראה בעקבו פניה של גרעין השליטה בבזק שהחזיק בוואלה  ת.

 9 הייתה לו ועדת איתור וחיפשו מנכ"ל ואני הייתי אחד מכמה מועמדים. 

 10 מי החזיק בשליטה? ש.

 11גרעין השליטה זה בבזק, היה סבן, ארקין ואייפקס. הם החזיקו בבזק. ובוואלה מי שהחזיק, הם  ת.

 12 החזיקו שליש בוואלה והציבור שליש. וקבוצת הארץ החזיקה שליש. 

 13תגיד לי, לצורך מה, או אם נתעכב עוד דקה, כמה קשר היה לך לעולם התקשורת בעצם בעבודתך  ש.

 14 בעבר?

 15, על 1979-1999תקשורת זה מושג רחב. אני הייתי ראש ... בעולם של טכנולוגיה ותוכן, בין השנים  .ת

 16זה דילגנו, זה היה רק עשרים שנה, הייתי במרכז לטכנולוגיה חינוכית ברמת אביב, זה גוף שעסק 

 17וגיה בטכנולוגיה ובתוכן. זה היה תקשורת ואחרי זה בריטניקה, זה גם כן, זה גוף שעסק בטכנול

 18 ובתוכן ובוואלה. בתקשורת עצמה כמדיה זה היה בעצם תפקיד ראשון.

 19 לצורך מה בעצם הובאת לוואלה, לאיזה תפקיד? ש.

 20 מנכ"ל. ת.

 21 מה זה אומר? ש.

 22 מה זה אומר מנכ"ל? ת.

 23 כן. מבחינתך. כשבאת לעבודה, לצורך מה, מה היה התפקיד? ש.
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 1התפקיד זה מלקבוע את החזון ואת ההגדרה של התפקיד היא ברורה. בגדול התוכן של  ת.

 2האסטרטגיה של החברה דרך גיוס אנשי מפתח, דרך לעשות את הניהול השוטף, דרך לעבוד כלפי 

 3 הדירקטוריון למעלה ובהכרח כלפי השוק.

 4 מה זאת אומרת הניהול השוטף, אם אתה יכול להגיד מה זה כולל? ש.

 5רה של אנשים, כי בסוף אסטרטגיה זה בני ניהול שוטף זה הכל. זה מהדבר החשוב ביותר זה בחי ת.

 6האדם שאתה בוחר, וגם הסכמים מסחריים ובעיקר העבודה העיקרית הייתה מסחרית, וואלה 

 7יום, מול ההנהלה, -כמו כל גוף אחר צריך לקבל הכנסות, ואלפי פרטים קטנים אחרים של ה יום

 8 מול שותפים עסקיים, מול מתחרים וכדומה.

 9אלה. ספר לי על האתר בתקופה שהגעת אליו וכמובן גם בהמשך, מה היה בוא נדבר על אתר וו ש.

 10 החזון שלך, מה רצית לעשות באתר הזה.

 11. אלה yahoo-וואלה כשהגעתי אליו היה מה שקוראים פורטל, הוא היה די מקבילה ישראלית ל ת.

 12באינטרנט היו היו ימים שגוגל רק התחיל, אני מזכיר, ואז אנשים כדי להגיע ליעדים שונים ולתוכן 

 yahoo 13-כמו שב mailצריכים אינדקסים של חיפושים. פורטלים גם אופיינו בזה שהם נתנו שירות 

 14למשל. אז וואלה גם כן היה כזה אתר שאתה נכנס אליו וממנו מגיע לתכנים דרך מנוע חיפוש, והיה 

 15, או 2006סוף , הנפוץ ביותר בישראל, לא היה בכלל ג'ימייל אז בmail-לו באמת גם את שירות ה

 16שהתחיל. ובנוסף היה לו גם תכנים. אבל בתכנים היינו באותה תקופה רק חלק יחסית קטן. עם 

 17הזמן המגמה שקרתה לכל האתרים האלה בעולם לא פסחה עלינו במובן שבמקום האינדקסי של 

 18 חיפוש נכנס גוגל שהוא היה המנוע הכי יעיל, ואז הסיבה להכנס לתוך האתר שלנו שבעבר הייתה

 19חלק גדול מזה זה האינדקסים האלה, ירדה ופחות אנשים נכנסו. מגמה נוספת בגלל ששירותי מייל 

 20של גוגל, ג'ימייל, גם כן לאט לאט נכנסו, ולכן היה חשוב שאת הפן השלישי שגורם לאנשים להכנס 

 21ם אלינו, כלומר תוכן, נחזק. ואז היה מהלך תמידי של חיזוק מהמצב שהגעתי שהיה לנו את התכני

 22של עיתון הארץ. הארץ, נזכיר, היה אחד מבעלי ההחזקות בוואלה, ומזה שהיו שניים שלושה או 

 23שישה שפשוט היו, קראו לזה קשבים, אבל בעצם היו מסתכלים על אתרים אחרים -אולי חמישה

 24 ומעתיקים, לא הייתה שם כתיבת תוכן. ולאט לאט זה התפתח לגוף תוכן משמעותי. 
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 1 מדבר?על איזה שנים אתה  ש.

 2כבר הייתה מערכת יחסית משמעותית וצריך להבין, באתר  2011-. ב2011עד  2006בין השנים, סוף  ת.

 3כמו שלנו, אם רוצים להבין את האסטרטגיה, מסתכלים על עמוד הבית. ועמוד הבית זה המקום 

 4הכי יקר, ואם הדבר הכי חשוב לך זה מייל, אתה תשים במקום בולט את המייל. אבל אם הכי 

 5כבר אנחנו שינינו את עמוד הבית כך שחלק  2011שוב לך תוכן, אז אתה תשים את התוכן. באמצע ח

 6גדול מעמוד הבית יהיה כבר תוכן. הכותרות, שזה יתחיל להיראות כמו אתר של חדשות. וזו מגמה 

 7שהתבטאה, הביטוי האסטרטגי של הפיכת וואלה לאתר חדשות משמעותי התבטא בעמוד הבית 

 8 ן באופן ברור בזה שגייסנו כוח אדם.והתבטא כמוב

 9אז תיכף נדבר על זה. בסדר? לפני שנדבר על גיוס כח אדם ומה עשית כדי לממש את החזון שאתה  ש.

 10שאתה מדבר עליה,  2011-מדבר עליו, אני רוצה רגע לשאול אותך על התקופה הזאת, התקופה שמ

 11ואילך, אני רוצה שתגיד  2012סוף  וגם אחר כך בתקופה הרלוונטית למה שאנחנו מדברים כאן שזה

 12לנו מה הייתה החשיפה לאתר וואלה בישראל, איך מודדים את זה, קצת תסביר לנו בעולמות 

 13 האלה.

 14בישראל. המדידה  1אתר האינטרנט מס'  by farאוקיי. קודם כל כשהגעתי לוואלה, וואלה היה  ת.

 15ה סקר בקרב פאנל של גולשים, . הוא היה עושTIM, סקר TIMנעשתה אז על ידי גוף שקראו לו 

 16האתר  by farאיזה אתר אתה גולש, כמות ה...היא נעזרת, ... היה מתפרסם פעם בחודש, וואלה 

 17 טיוב.-הנפוץ ביותר, יותר גם מגוגל ומפייסבוק באותה תקופה. ומיו

 18 קשה לדמיין את זה היום. ש.

 19נכון. זה פשוט ראשוניות. לראשוניות באינטרנט יש חשיבות ויש כוח של הרגל. אנשים רגילים  ת.

 20, ותיבת הדואר שלהם שם. אחר כך להעביר אותם להרגל אחר זה קשה. לכן הראשוניות סלהיכנ

 21באינטרנט חשובה. בכל אופן, בהמשך כמובן ציינתי שהיו דברים שירדו והיו דברים שעלו אבל 

 22אתרי האינטרנט בישראל החליטו, בגלל שהיו  2012-על המובילות שלה. נניח בוואלה שמרה 

 23ויכוחים כל הזמן מי ראשון ומי שני, שתהיה ועדת מידרוג אובייקטיבית שמורכבת מנציגים של 

 24כל האתרים וגם מנציגים של משרדי פרסום והתעשייה, והמפרסמים, ואותה ועדת מידרוג הייתה 
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 1ל האתרים. אני אגיד רק במשפט אחד, וואלה היה ראשון מכל צריכה לקבוע את הדירוג ש

 2ואחריו מאקו. שאלת את המדדים, המדדים הם יחסית פשוטים. מדד  ynetהאתרים, אחריו 

 3העיקרי הוא כמה אנשים נכנסים לתוך האתר ביחידת זמן, ביום או בשבוע או בחודש, איזו יחידת 

 4זה בן  MIC .Real user-. להבדיל מ real users זמן אתה רוצה לבדוק. והמדד היה מה שקרוי

 5לאתר ביום, רק בשביל להסביר את המושג, אז  real usersאדם. אז אם נכנסים, סתם, מיליון 

 6. אבל IPמיליון כניסות לפי  3-שלושה מכשירים, וזה מתבטא ב-יכול להיות שלאותו אדם יש שניים

 7-. סתם, נניח בreal usersשלה יהיה מה שחשוב זה בני אדם. לכן ועדת המדרוג קבעה שהמדד 

 8-. לreal usersמיליון  2.4שפורסמו הדו"חות הראשונים, אז וואלה היה לה למשל בחודש  2012

ynet  9. בשביל להמחיש רק את העוצמה של זה, 1.8, ולמאקו היה 2.13מיליון,  2.1שאחריה היה 

 real 10-לם יחד היה את המרקר ואת הארץ יחד, לכו-לוקחים את כלכליסט ואת גלובס ואת דה

users  שלynet 11. אני לא אומר שזה חופף, אבל רק בשביל לתת את 700,000, 600,000. לכל אחד יש 

 12 האינדיקציה המספרית.

 13עכשיו אני אשאל אותך בהקשר הזה, אמרת אני חושבת, אבל אני אשאל עוד פעם. מבחינת חשיפה,  ש.

 14תוכן חדשותי איך זה עבד, אבל מבחינת  שוב, מבחינת חשיפה ואולי אני כבר אשאל מבחינת

 15חשיפה, מי הייתה המתחרה הגדולה בארץ של וואלה ומה היה מקומה ביחס לוואלה ואז תגיד 

 16 כבר גם מבחינת תוכן חדשותי.

 17בבקשה. כמובן שהמתחרים היו משתי קטיגוריות. מתחרים ... שזה גוגל ופייסבוק, ויוטיוב  ת.

 18טיוב, ופייסבוק הגיעה אחר כך. הם היו קצת פחות רלוונטיים שמתחרים, בהתחלה זה היה גוגל ויו

 19לבין מאקו, בסדר הזה. מבחינת החשיפה  ynetלתחרות המקומית שהייתה בעיקר בין וואלה לבין 

 20ואחריו וואלה כשהפערים  ynetהחדשותית, החשיפה החדשותית הייתה אז, במקום הראשון היה 

 21מיליון  1.3היה אז, בדו"חות הראשונים, נניח סביב  ynetהיו יחסית קטנים, המספר החודשי של 

real users  22ולנו  300,000. וברמה היומית להם היו בערך 200,000-. הבדל של כ1.1בחודש ובוואלה 
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 1שהייתה חלק  ynet-. זאת אומרת וואלה הייתה הכי חזקה בטראפיק, אבל ברור ש200,000

 2וח חדשותי יותר גדול, אבל וואלה הייתה מקבוצת ידיעות שזה מותג חדשותי, ברור שהיה לה כ

 3 מיד אחריה ובפער לא גדול. 

 4 ככל שתעלה טענה שוואלה הייתה אתר זניח באותה תקופה, מה אתה אומר על זה? ש.

 5 בטראפיק לפי כל הדו"חות שהיו קיימים. 1זה היה אתר מס'  ת.

 6קופה הזאת, הרלוונטית, אוקיי. עכשיו תעבור לדבר איתנו על מה היה החזון שלך לגבי האתר בת ש.

 7 , ואיך בחרת לנסות לממש אותו?2012-נניח מ

 8לאתר. מייל,  סלהיכנכיוון שהיו שלוש רגליים שעליהן נשען הטראפיק, הסיבות שגורמות לאנשים  ת.

 9חיפושים, ותוכן. מכיוון שהמייל והחיפושים נלקחו על ידי חברה שנקראת גוגל, אתה לא יכול 

 10ברמת מובילות בטראפיק, צריך  רלהישאשנשאר לנו, אם אנחנו רוצים להתחרות איתה, היה ברור 

 11להבין, אם אין לך טראפיק אז מפרסמים לא יפרסמו. הם קונים את העיניים מהגולשים. היה ברור 

 12שצריך להגדיל את התוכן, לא היה צריך להיות גאון גדול. בתוך תוכן בסופו של דבר, התוכן 

 13, תוכן שהוא הכי משמעותי, זה חדשות. כי אתרי אינטרנט killer applicationשקוראים לו 

 14כל יום, על בסיס יומי. וחדשות הוא מצרך שאנשים  סלהיכנמעוניינים במשהו שגורם לאנשים 

 15צורכים כל יום לכן האסטרטגיה של וואלה הייתה לחזק את התוכן ובתוך זה בראש ובראשונה 

 16עובדים, אז בתוכן  240בכל וואלה היו נגיד  2013תחילת  2012את החדשות. אז שוב, נניח בסוף 

 17מיליון שקל, חדשות בערך היה  30. התקציב של כל התוכן היה סביב 50ובחדשות בערך  120היו 

 18מיליון שקל, והתכנית הייתה להגדיל את התקציב, לגייס עוד אנשים, לתת לזה ניראות  11-12

 19פי בחדשות אתה צריך להביא מה שנתפס בעמוד הבית, זה היה שילוב של כל הדברים, ובאופן ספצי

 20 בעיני האנשים כחדשות. זה ... אתה מביא טאלנטים, הבאנו איש כמו ינון מגל למשל. 

 21 מה הוא עשה לפני שהבאתם אותו? ש.

 22 אם אני לא טועה. 1בערוץ  anchorהוא היה עיתונאי, אני חושב שהוא היה גם  ת.

 23 , תסביר?anchorמה זה  ש.
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 1, נדמה לי שהוא עזב אז שם בדיוק או שהוא 1חדשות מרכזי. הוא היה בערוץ זה מגיש  anchor ת.

 2חיפש לעזוב, אינני זוכר. אז זה להביא טאלנטים כאלה, זאת אומרת זה שם שמוכר שגורם לאנשים 

 3רק בגלל השם להגיע אליך. ואחרים, ההיפך, נשענים עליך ומקבלים את החשיפה. להביא כתבים, 

 4גם אולפן חדשות, כיוון שהאינטרנט הפך ליותר רחב פס באותה תקופה, להביא עורכים, ובנינו 

 5וגם כיוון שבווידאו, זה היה מרכיב חשוב מאוד ואם אתה רוצה לתת חדשות אתה לא יכול לתת 

 6 .2013את זה בלי וידאו ובנינו לכן אולפן חדשות שהשקנו אותו ממש בערב הבחירות של 

 7 איך נראה האולפן הזה? ש.

 8. זה היה אולפן על חצי קומה, אנחנו בנינו דסק חדשות כזה, שיהיה גם מקום לכל נראה יפה ת.

 9 העורכים של הדסק, בנינו אולפן, אולפן מרשים.

 10 שמה הייתה הציפיה מהאולפן הזה? ש.

 11הציפיה מהאולפן שבתוכו נוכל לקיים תכניות שונות. מראיונות אחד על אחד שינון מגל יעשה,  ת.

 12 תאימות לפורמטים של האינטרנט, ובאמת ....לצלם מהדורות חדשות שמ

 13 אוקיי. עד כמה זה היה ייחודי באותה העת, האולפן הזה של החדשות באתר האינטרנט? ש.

 14היו לגופים שונים מן אולפנים וירטואליים שזה היה מן חדר עם וילון ירוק, בהיקף הזה אני חושב  ת.

 15ולפן כזה. בעקבות זה גם אחרים הגבירו שהיינו הראשונים, אתר אינטרנט שלקחו יוזמה ועשו א

 16 את המאמצים.

 17 אתה זוכר מתי ינון מגל הגיע לאתר? ש.

 18 , במחצית השניה.2012הוא הגיע להערכתי בשנת  ת.

 19 ומה הייתה התרומה שלו באמת לאתר? ש.

 20עצומה. הייתה תרומה עצומה. הוא שם אותנו על המפה כי הוא דמות מוכרת, גם עיתונאי וגם  ת.

 21ה השתלב בדיוק עם הרצון שלנו להוסיף פורמטים טלוויזיוניים, נדמה לי אז שהוא הגיע מגיש, וז

 22, היה אחד המבצעים בעזה והנוכחות של ינון 2012בדיוק שהיה צוק איתן יכול להיות, אז בסוף 

 23 אז סייעה. אבל התרומה שלו הייתה חשובה מאוד.
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 1עוד עורכים, כי אמרת שרצית להביא עורכים, אוקיי. רגע לפני עוד דבר אחד, אני אשאל אותך איזה  ש.

 2 כתבים, איזה עוד עורכים, כתבים חשבת שהם בעלי נוכחות בעלי שם והבאת לאתר?

 3הבניה של המערכת נעשתה בעצם בעצה אחת עם מנהל התוכן שהיה אז אצלנו, בחור בשם יורם,  ת.

 4את הברנז'ה ואת  וגם עם בחור בשם אבירם אלעד שהיה ראש מערכת החדשות. אני לא הכרתי

 5השמות והם נתנו המלצות, אנשים נוספים שהבאנו, הבאנו לצד ינון שתהיה את לוסי אהריש 

 6באולפן, בחורה בשם הילה קובו, נטשה מוזגוביה, הבאנו כתב ופרשן לענייני את אבי יששכרוף, 

 7 אמיר בוחבוט לנושא צבא, בנינו קדר.

 8 איזה עוד עורכים הבאת? ש.

 9 הבאתי כעורכת ראשית בעצם את טלי בן עובדיה.הבאנו אז, אז  ת.

 10 מה היא עשתה לפני כן, אתה יודע? ש.

 11והבאתי אותה כי  10, כולל בערוץ ההטלוויזיטלי בן עובדיה הייתה בסדרה של תפקידים בערוצי  ת.

 12הבנתי שאנחנו נלך חזק לפורמטים טלוויזיוניים אז היה חשוב לי שהעורך הראשי של וואלה יבין 

 13ות וגם מדיה, אבל יבין גם את הפורמטים הטלוויזיוניים שצריך להפיק. למעשה היא וינון גם עיתונ

 14, יכול anchorפחות או יותר נכנסו באותה תקופה, היא בתפקיד של עורכת ראשית והוא בתור 

 15וראש מחלקת חדשות  anchor-להיות שאפיל והיה ראש מחלקת החדשות, נדמה לי שהוא נכנס כ

 16 ם. ומתחתיו היה אביר

 17, אנחנו גם נקרין hard copy-, אני אעביר לך את זה ב171אני רוצה להציג לך בבקשה מצגת, ת/ ש.

 18 את זה לנוחות הצדדים כולם בבית המשפט. 

 19 אולי תתחילי כך, אני אבקש שישלחו מישהו. שופטת:

 20המצגת  בסדר. לזה זה לא כזה נורא, אבל להמשך בוודאי נצטרך. אני רק רוצה לשאול אותך מה זו ש.

 21 הזאת, נתחיל בזה.

 22 דומני שזו מצגת שהוכנה עבור, שהעברנו אותה לג'יימס פאקר, שהביע עניין ברכישה של וואלה. ת.

 23 אוקיי. אז על הרכישה של וואלה עוד נדבר בהמשך, ש.

 24 רק על מתי אנחנו מדברים? איזו תקופה? שופטת:
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 1 . 2013זה דצמבר  ת.

 2המכירה של וואלה עוד נדבר בהמשך, אני רגע מתרכזת במצגת על המכירה של וואלה, על ניסיונות  ש.

 3ובנתונים בה. תגיד לי עד כמה המצגת מסבירה את מה שאתה מדבר עד עכשיו. אני מפנה אותך 

 4בדפים, לא במצגת. מה שאנחנו  9במצגת. סליחה,  9במצגת, לא השקפים, אלא  9קודם כל לעמוד 

 5 רואים כאן למטה, מה אנחנו רואים שם?

 6שוואלה  יצויןים שלנו שזה ינון, לוסי אהריש והילה קובו, – anchor-ואים בעצם את הפנל של הר ת.

 7בישראל, אני חושב  2בישראל, אתר חדשות מס'  number 2 online news destinationהוא 

 8 ששיפרנו את הפוזישנינג שלנו, בעקבות הסטודיו,

 9 עד כמה זה מתאר את הדברים כהווייתם? ש.

 10את הדברים כפי שהם. זה גם מצגת שמציגים לקונה. אתה לא יכול, זה חלק מהמצגים. זה מתאר  ת.

 11 אבל זו המציאות.

 12 , מה זה, זה היה הלוגו שלכם?WALLA NEWSוכשכתוב  ש.

 13היה כאילו הוורטיקל של החדשות בתוך וואלה, מיתוג של כל החברה  WALLA NEWSכן,  ת.

 14אלה ניוז היה הוורטיקל המרכזי, סליחה, . אבל וו2015-נעשה ב WALLA NEWS -מוואלה ל

 15 ערוץ התוכן המרכזי בתוך וואלה שכאמור היה בה גם מייל ודברים אחרים.

 16 מה זה ורטיקל? ש.

 17 ורטיקל זה אחד מערוצי התוכן הייעודיים, למשל חדשות, ספורט, אופנה וכדומה. תחום תוכן. ת.

 18 6. שקף 3תי לשקפים גבירתי, זה עמוד , עכשיו עבר6עכשיו תגיד לי, תסתכל רגע על שקף נניח  ש.

 19ותסביר לי מה  3בעמוד  6ושקף  5בעמוד  10. הנה, תסתכל על שקף 5בעמוד  10, ושקף 3עמוד 

 20 אנחנו רואים שם לגבי מה שדיברת על חשיפה?

 21רואים את המושגים שדיברתי עליהם כששאלת עליהם ורואים  3שהוא בעמוד  6אוקיי. אז בשקף  ת.

 22. ועדת המידרוג הישראלית. המושג שאני Israel internet committee-הלמטה שהמקור זה 

 ynet 23, זה השתנה בין חודשים, 2.4, אני אמרתי 2.3שזה reach  monthly-הזכרתי מקודם היה ה
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 1-. מצד שמאל רואים את ה1.8. במאקו רואים שזה כפי שאמרתי סביב 2.1היה אחרינו, סביב 

daily reach .2 , כמה נכנסים ליום 

 3 אין חשיבות למשך הזמן שנמצאים באתר?  עם:-כ.ה. מ. בר

 4זה  ynet-דקות בערך בממוצע וב 6כן. גם מדד הזמן היה, גם כן אחד המדדים, בוואלה זה היה  ת.

 5לסשן, נדמה לי שמדדו את זה בממוצע לסשן. זה גם חשוב, וחשובים  8-9דקות. בין  9היה יותר, 

 6ספר הדפים הנצפים כי בסוף נכנס נניח לאתר מסוים , שמופיעים בצד ימין, מpage views-ה

 7 20מיליון ולאתר השני שני מיליון, אבל אלה שנכנסים מיליון, והאתר של המיליון, כל אחד רואה 

 8מיליון כל אחד רואה עמוד והוא יוצא מיד כי התוכן גרוע, אז הנדל"ן נחשב  2-עמודים ובאתר של ה

 9רואים שוואלה, אם אתם שמים לב פה, בוואלה יש  ,page views-לפחות משמעותי. לכן גם ה

page views יותר מכל ה- page views  10. זה מה שרואים 2-5המצרפי של האתרים שהם במקום 

 11 בפאי מצד ימין. אני עובר לשקף השני, 

 12 כן. ש.

 13השאלה הייתה על המייל. אולי כדאי לענות לשאלת של בית המשפט, כמה  צור:-עו"ד בעז בן

 14 וכמה בחדשות. שהו במייל, 

 page views. 15 -לא הוא מדבר אבל על ה ש.

 16 לא, פשוט בית המשפט שאל, צור:-עו"ד בעז בן

 17 אנחנו רגע עוברים, ש.

 18 העד יכול להבהיר.  עם:-כ.ה. מ. בר

 19או להסתכל במייל  ynet-העד יכול להבהיר אם זה להסתכל חדשות כמו ב צור:-עו"ד בעז בן

 20 ואיזה ...

 21 אבל בסדר.זה פשוט השקף הבא.  ש.

 22 מה קרה? צור:-עו"ד בעז בן
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 1. לא היה את הרזולוציה של זה לזה, והסתכלו גם על מייל ynet-זה היה מצרפי גם אצלנו וגם ב ת.

 2וגם על חדשות. אם אתה רוצה לדעת את הכוח של החדשות, אז יש לזה נתונים ברזולוציה, הנה, 

 3 בשקף הזה עכשיו.

 4 ומה הוא אומר לנו גם,אז בוא תדבר על השקף הזה עכשיו,  ש.

 5 מה זה ? צור:-עו"ד בעז בן

 6 . 10שקף  ש.

 7 .5בעמוד  ת.

 8 יש פה אני רואה חלוקה לנושאים. ש.

 9הייתה קודמת לוואלה, וואלה הייתה שניה.  ynetכפי שאמרתי קודם גם כן, אמרתי שבחדשות  ת.

 10חודשי, אתם  , וזהreal usersמסמל  real users ,RU, המספר משמאל למעלה, -ואתם רואים שב

 11, זה פער שדרך אגב סגרנו אותו, 1לוואלה יש סביב  1.2יש כפי שציינתי סביב  ynet-רואים של

 12 ומאקו הופיע אחרי זה כי הוא לא נתפס אז כגוף חדשות.

 13אבל אין בטבלאות נדמה לי את משך הזמן. זאת אומרת זה נתון שהוא   עם:-כ.ה. מ. בר

 14 רלוונטי. 

 15 כן. ת.

 16את אומרת אפשר להביא את מספרי הכניסות אבל זה לא מספיק, צריך ז  עם:-כ.ה. מ. בר

 17 ,-לעשות שפיל של תוחלת. מספרי הכניסות לעומת הזמן שכל ה

 18 תראה, השאלה היא גם המדידה יש לה יכולת מסוימת מוגבלת. זו מדידה מורכבת.  ת.

 19יותר כניסות אז יכול להיות שזה לא מדויק. זאת אומרת יכול להיות שיש   עם:-כ.ה. מ. בר

 20 באתר מסוים אבל אם זה לשניות בודדות אז יכול להיות שהאפקט, האימפקט בהתאם.

 page views ,21 -נכון. יכול להיות אבל עוד פעם, בסופו של דבר כמות האנשים שנכנסת וכמות ה ת.

 22במידה ויש לזה תאימות, אם זה משהו שלא מעניין אותם וכדומה, זה לא מספר שיצטבר לכל כך 

 23. הם יצאו מתוך הדבר הזה. זה לא משהו שמחזיק לאורך זמן. וראו בסך הכל מגמה בוואלה הרבה
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 1חדשות שהיא תוספת כן פוזיציה. אני לא זוכר אז אם בוועדת המידרוג הייתה את הרזולוציה 

 2 המדויקת לזה, אני יכול להסתכל.

 3 זה לא חשוב?   עם:-כ.ה. מ. בר

 4ציה. זכרתי את המספרים הכלליים, לא זוכר את כן. אני לא זוכר אם הייתה את הרזולו ת.

 5 הרזולוציות.

 6 יש ראיות מסודרות. צור:-עו"ד בעז בן

 7בסדר. גמור. עכשיו אנחנו בפרשת תביעה ובחקירה הנגדית תציג מה שאתה רוצה. עד כמה היית  ש.

 8 מעורב במצגת הזאת, בהכנת המצגת הזאת?

 9 הכנתי אותה. ת.

 10 ?2013או רק לסוף  2013ונטית גם לתקופת, לשנת אוקיי. ועד כמה היא הייתה רלו ש.

 11, עוד פעם היו שינויים בתנודות אבל וואלה Give or takeלא, היא הייתה רלוונטית לכל השנה.  ת.

 12 שמרה על מובילות משך כל התקופה הזאת.

 13טוב. אנחנו מתקדמים. מה היה הממשק שלך כמנכ"ל וואלה עם חברת בזק? הרי וואלה הייתה  ש.

 14 ת של בזק. מה היה הממשק שלך?חברת ב

 15הממשק היה הדירקטוריון, דירקטוריון של וואלה נקבע על ידי בזק, היו ישיבות ארגוניות של  ת.

 16הדירקטוריון, היה גם פורום שנקרא יועצים שהוא לא היה זהה לדירקטוריון, הוא היה פחות 

 17 פורמלי,

 18 כמה חברי דירקטוריון היו בוואלה? עם:-כ.ה. מ. בר

 19בסביבות חמישה, שישה. זה תלוי. כשהיא הייתה חברה ציבורית אז היו שני דח"צים וכל אחד  היו ת.

 20 שישה.-מגרעין השליטה היה לו אחד, זה נע סביב החמישה

 21 כולם מונו על ידי בזק? עם:-כ.ה. מ. בר

 22 כן. על ידי גרעין השליטה.  ת.

 23 רק ליתר בטחון, דח"צ תגיד מה זה? ש.

 24 היינו חברה ציבורית. היו תמיד שני דח"צים.דירקטור חיצוני.  ת.
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 1 אז אם דיברת על חברה ציבורית, עד מתי היא הייתה חברה ציבורית, וואלה? ש.

 2 . 2012דומני שעד אפריל או מאי  ת.

 3 ומי זכור לך היה, מי יזם את מחיקתה מהיותה חברה ציבורית? ש.

 4מרתי, בזק הייתה שליש, הארץ שליש בזק, שאול. קודם, בשלב ראשון הרי היו הארץ אצלנו אז א ת.

 5, 2010-והציבור שליש. בשלב ראשון בזק רכשה את חלקו של הארץ ולאחר מכן נדמה לי שזה היה ב

 6ששלמה רודב הוביל את זה וזה הושלם לדעתי גם בתקופה הראשונה ששאול נכנס, לא בטוח במאה 

 7  .2012אחוז בתאריך, אבל כחברה ציבורית נמחקנו באפריל או במאי 

 8 אוקיי. עד כמה נכחת בדירקטוריון בזק? ש.

 9לא הייתי בדירקטוריון בזק, פגישות עם דירקטוריון בזק היו מאוד מועטות, אני כמובן לא הייתי  ת.

 10חבר דירקטוריון בזק אבל מנכ"לי החברות בנות, בשלושת החודשים האחרונים, ברבעון האחרון 

 11העבודה והיעדים, בדרך כלל זה היה תכנית של כל שנה, היו עוברים תהליך של הכנת תכניות 

 12שנתיים ואז היה איזה שהוא דיון אחד או שניים עם -מפורטת לשנה אבל גם יעדים חמש

 13 וכדומה. policy-דירקטוריון בזק. דיון מכין של לקבוע את ה

 14 ומי ישב בדירקטוריון וואלה? ש.

 15 בתקופות שונות, זאת אומרת בתקופה, ת.

 16 וונטית לנו.כן בתקופה שהייתה רל ש.

 17כששאול רכש את בזק אז בהתחלה עוד היה רודב היו"ר שלנו, כמובן היו גם את הדח"צים כי היינו  ת.

 18עוד חברה ציבורית, אבל לקראת, אחרי כשנה נדמה לי רודב עזב ושאול הפך ליו"ר הדירקטוריון 

 19קטוריון, שאול, , הדירקטוריון שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם יו"ר הדיר2012-2013ולקראת סוף 

 20 וחברי הדירקטוריון היו בנו, אור, כלתו, אורנה, עמיקם שורר,

 21 שמי הוא היה? ש.

 22הוא היה עורך דין ויועץ של שאול ביורוקום, בעסקים הפרטיים, הוא צורף לכל הדירקטוריון ויכול  ת.

 23 ההרכב. להיות שגם היה פליקס אם אינני טועה שהוא איש הכספים ביורוקום גם כן. נדמה לי שזה

 24 למען הסדר הטוב, כשאתה אומר שאול אתה מתכוון, ש.
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 1 שאול אלוביץ'. ת.

 2 שאול אלוביץ'. כשאתה אומר אור, אתה מתכוון לאור אלוביץ', ש.

 3 אור אלוביץ'. טוב. אנחנו נמשיך רגע. מול מי אתה כמנכ"ל האתר עבדת בשגרה? ש.

 4 מול מר אלוביץ', שאול. ת.

 5רת כמנכ"ל האתר באופן כללי. מול מי עבדת בשגרה. מי האנשים לא, לפני אלוביץ', אני מדב ש.

 6 שאיתם עבדת?

 7 כלפי החברה, בחברה עצמה? ת.

 8 כן. בחברה עצמה. ש.

 9לחברה יש הנהלה, יש סמנכ"לים, יש סמנכ"ל תוכן, יש עורך ראשי, יש סמנכ"ל מכירות, יש  ת.

 10 סמנכ"ל מוצרים, סמנכ"ל כספים, מול ההנהלה.

 11ד אם אפשר שתסביר קצת לבית המשפט, מה התפקיד של עורך ראשי, עורכי אוקיי. ומה תפקי ש.

 12 משנה?

 13אוקיי. עורך ראשי בעצם מצד אחד הוא גם עוסק במינויים של הכתבים והעורכים השונים ומצד  ת.

 14שני הוא גם מנהל באופן שוטף את הקו המערכתי, הייתה להם ישיבת בוקר בדרך כלל, היו עוברים 

 15שנמצאים ברומו של עולם, קובעים איזה סיפורים ייכנסו, איך יכנסו, מי יוקצה לאיזו על הנושאים 

 16 משימה?

 17 מי זה קובעים? לא הבנתי. אדוני אמר 'קובעים', מי קובע? עם:-כ.ה. מ. בר

 18בפגישות הבוקר, העורך הראשי יחד עם ראש מערכת החדשות ועוד כמה עורכים וכתבים, אני לא  ת.

 19ה, היו עושים את זה בעמידה בדרך כלל כדי שזה יהיה קצר. הליין של השתתפתי בישיבות האל

 20הסיפורים היה די ברור, היו אומרים 'אתה עושה על זה אייטם, אתה עושה על זה אייטם' ואם 

 21צריך לעשות פרשנות, אז פרשנות, הרי יש בחדשות יש את הכרונולוגיה שרצה שפחות או יותר 

 22מההודעות שמגיעות וכדומה מסוכנויות הידיעות, מהדוברים  כולם עושים את אותו דבר, זה נובע

 23וכדומה. סביב זה מוסיפים מאמרי עומק ופרשנות של הכתבים השונים והפרשנים. סביב זה אפשר 

 24להוסיף גם כן תחקירים או מאמרי דעה. מאמרי דעה, תחקירים, בסדר הזה. אז קבעו פחות או 
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 1ת האלה אף פעם בעצם, אני רק יודע אותן, גם הייתי יותר את הליין, אני לא הייתי שותף לישיבו

 2עובר להגיד 'בוקר טוב' אז הייתי רואה את זה, והעורך הראשי גם מן הסתם קובע את הכותרת 

 3הראשית של האתר כי זה דבר שהוא מאוד חשוב, הוא קובע מה תהיה הכותרת הראשית, דברים 

 4 אחרים היו נקבעים ברמות יותר נמוכות.

 5 של מי? ש.

 6ראש מחלקת החדשות, סגנים של ראש מחלקת החדשות. זה בנוי בגדול עורך ראשי, ראש מחלקת  ת.

 7חדשות, סגנים של ראש מחלקת חדשות שגם אחד מהם מרכז את הכתבים. מתחתם עורכים 

 8 בדסק.

 9וכשאתה אומר 'עורך ראשי היה קובע את הכותרת ואנשים אחרים היו קובעים דברים אחרים  ש.

 10תן לנו בבריף מושג על היותר למטה, כי כותרת כולנו מכירים אבל זה מושגים יותר למטה', אז 

 11 שיחזרו לנו כאן אז תגיד לנו קצת, לבית המשפט ולנו.

 12בבקשה. מן הסתם שאנשים פותחים אתר, את העמוד, אז הם רואים בהתחלה מה שיש בחלק  ת.

 13עיתון המודפס שהוא היה . זה בא מהעולם של above the foldהעליון של העמוד. קוראים לזה 

 14מקופל, היית רואה מה שיש בחלק שמעל לקיפול ולא את החלק שמתחת לקיפול אבל אימצו את 

 15זה גם לאינטרנט. אז אתה רואה את החלק העליון, החלק הזה הוא הכי חשוב כי עצם הגלילה 

 16קובע למטה כבר אתה מאבד חלק מהאנשים. אז מה שנמצא למעלה הוא חשוב. לכן העורך הראשי 

 17את מה שיש בכותרת הראשית. מתחת לכותרת הראשית היו בתקופות שונות, קראו לזה בשמות 

 18שונים אבל היו מה שקראו 'טעימות' וזה היו עוד לפעמים שלוש או ארבע בוקסות שבהן שמים 

 19תמונה, גם הכותרת הראשית זה תמונה ולידה ראשית ומשנה וגם קצת טקסט, ומתחת לזה 

 20הידיעות הבאות בחשיבותן. זה פחות או יותר משהו שנדחף ומתגלגל כלפי  טעימות שנותנות את

 21מטה. מתחת לזה היו, זה היה כללי כאילו, יכולת לשים בידיעה ראשית גם ידיעה מספורט או 

 22מתרבות באותו רגע מישהו זכה בפרס נובל אז אתה יכול לשים ידיעה מתרבות. בדרך כלל עוד 

 23הן באות. ומתחת לזה אחר כך, ראשית וטעימות, מתחת לזה  פעם, בישראל החדשות ברור מאיפה

 24יש ורטיקלים ספציפיים. זאת אומרת יש מן קופסה כזאת של חדשות ויש שם ידיעה ראשית של 
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 1חדשות וכמה ידיעות משנה, בספורט, באופנה וכדומה. והצורה שבה היו קובעים את הכותרת 

 2 לפי החשיבות של זה. הראשית בדרך כלל היה באופן טבעי בראש ובראשונה 

 3 אוקיי. אמרת שאתה לא היית שותף לישיבות בוקר האלה. ש.

 4 לא. אף פעם לא. ת.

 5 אתה יכול להגיד למה? ש.

 6 כי הייתה הפרדה בעצם בין המנכ"ל לבין המערכת והוא לא עסק בניהול השוטף של המערכת. ת.

 7נוציא רגע את התקופה בוא נגיד, בתקופה שבה, לפני התקופה הרלוונטית, בוא נגיד שאם  ש.

 8, מעבר לתקופה הזאת, עד כמה יש לך מעורבות בתהליך 2017עד תחילת  2012הרלוונטית של סוף 

 9הזה שתיארת שהעורכים עושים מול עורכי המשנה ואני לא יודעת מי עוד יושב בישיבות בוקר 

 10 האלה, כתבים אולי, משהו כזה?

 11 אני לא שם בכלל. אני לא שם. ת.

 12מר שאול אלוביץ' ואני אתנצל מראש שיכול  2לנו בבקשה על היכרותך עם נאשם עכשיו תספר  ש.

 13 להיות שלצורך הנוחות והקיצור אקרא לו אם זה בסדר מבחינת בית המשפט 'שאול אלוביץ''? 

 14 זה בסדר מבחינתנו. עם:-כ.ה. מ. בר

 15 סליחה, מה השאלה? ת.

 16 תספר לנו על ההיכרות שלך עם מר שאול אלוביץ'. ש.

 17כרות החלה סמוך אחרי הרכישה של, הוא רכש את השליטה בבזק ומן הסתם הפך כך לבעלים ההי ת.

 18שאול  2011של וואלה. ציינתי שבהתחלה שלמה רודב היה יו"ר ולאחר מכן, למעשה בתחילת 

 19אלוביץ הפך ליו"ר הדירקטוריון. היו את הישיבות, ההיכרות הייתה בהתחלה די שטחית, היה 

 20איזו שהיא תקופה שהוא ביקש שאני אסייע למאמץ שהצוות שלו עשה  בתקופה הזאת פעם אחת,

 21מול הממונה בנושא של אישור רכישה של יס על ידי בזק מכיוון שאני התמחיתי בצד של וידאו 

 22וואלה ביקש שאני אסייע להם בהכנת מצגות. היה צוות עם דרור שטרום, פרופ' יוסי שפיגל ביקש 

 23 אפריל זה הסתיים. -, מרץ2012נה, בתחילת שאני אעשה, זה היה על פני חצי ש

 24 רגע, אני אעצור אותך פה. תגיד לי כיו"ר דירקטוריון האתר הגדול, מה היה תפקידו? ש.
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 1של החברה,  policy-תפקיד של יו"ר דירקטוריון כמו רוב תפקיד דירקטוריון זה לקבוע את ה ת.

 2לאשר את התקציבים ותכניות עבודה, למנות מנכ"ל. תפקידים קלאסיים של דירקטוריון ויו"ר 

 3 דירקטוריון. זה פחות או יותר היה ככה.

 4אז בוא תפרט לנו עכשיו באמת את טיב הקשר שלך בינך לבין מר שאול אלובי'ץ' לאורך השנים.  ש.

 5 ואילך. 2010משנת 

 6בהתחלה זה היה קשר יותר קורקטי, אחר כך כשהוא נכנס לתפקיד יו"ר אז אני אומר עוד פעם.  ת.

 7דירקטוריון כמובן שראיתי אותו יותר. בהחלט התייעצתי איתו לגבי דברים שונים שרציתי לעשות 

 8גם מחוץ למתכונת של ישיבות הדירקטוריון הרגילות, מיזמים שונים שרצינו לעשות, פרויקטים 

 9דיל את התקציב לחדשות באופן משמעותי כרוך בהשקעות, כרוך שונים, מהלך כזה למשל של להג

 10בהגדלת הוצאה, בהקטנת רווחיות, בניה של אולפן מהסוג הזה שרצינו, וכמו שציינתי, עוד פעם, 

 11הנקודה הייחודית שהייתה הייתה הנקודה הזאת שלא קשורה לוואלה שבה הוא ביקש ממני לסייע 

 12חות המקצועית שלי בתחום של וידאו. אחר כך במשהו שהוא עשה מול הממונה בגלל ההתמ

 13לקראת, אחרי שוואלה נמחקה, למעשה כל עוד וואלה הייתה חברה ציבורית הכל היה לחלוטין 

 14בתוך המתכונות הרגילות שהכרתי אותן מזה שש שנים כמעט בוואלה, בבזק, זה גופים מסודרים 

 15רבעוניות, דו"חות, כשאתה חברה שעובדים במתכונת מסוימת, תכניות עבודה, תקציבים, ישיבות 

 16בעצם ועם  2012ציבורית הכל לגמרי בית מרקחת. אחרי שהיא נמחקה, החברה לקראת סוף 

 17ההשקה של האולפן של החדשות, בעצם התחיל להיות עניין גובר שלו במה שקורה בתוך מערכת 

 18 החדשות.

 19 תסביר. ש.

 20, האם ניתן למתן ידיעה מסוימת או התחילו לבוא בקשות לגבי אם ניתן להעלות ידיעה מסוימת ת.

 21להוריד אותה יותר מהר מהרצף הרגיל שבו היא צריכה. בקיצור, בקשות שנוגעות למעשה לשיקולי 

 22 עריכה בתחום החדשות בתוך האתר.

 23 ממתי זה התחיל? ש.

 24 בעצם.  2012להערכתי זה לקראת סוף  ת.
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 1 היה אפיון מסוים לבקשות האלה? הן נגעו לאנשים מסוימים? ש.

 2 כן. הבקשות נגעו רובן ככולן למעשה לראש הממשלה ומשפחתו. ת.

 3 אתה יכול לפרט לנו על טיב הבקשות? ש.

 4הבקשות היו מכמה סוגים. וזה גם משהו שהלך ועבר אסקלציה עם הזמן אבל בגדול הקטיגוריות  ת.

 5היו למתן או לא להעלות או להוריד כתבות שעלולות להסתמן, להצטייר כשליליות לראש 

 6משלה, רעייתו ובנו, ושניים, מהצד השני להעלות כתבות שמטיבות איתם, שמציגות אותם המ

 7 באור חיובי.

 8 איתם, אתה אומר 'איתם, אותם'?  ש.

 9ראש הממשלה, את רעייתו ולפעמים את הבן אבל זה נגע בעיקר לראש הממשלה ולרעייתו וגם היו  ת.

 10בות נגד אנשים שונים שהיו אויבים בקשות שהיו קשורות לשתי הבקשות האלה, של להעלות כת

 11 פוליטיים.

 12 אויבים פוליטיים של מי? ש.

 13 של ראש הממשלה. ת.

 14 אתה זוכר שמות? ... ש.

 15כן. הכתבות, היה מאמץ מיוחד סביב בנט, נפתלי בנט שזה קיבל תשומת לב מיוחדת עם הרבה  ת.

 16 נגד אשתו, נגד אביו. מאוד חומרים שהועברו אלינו ודרישות להעלות סדרה שלמה של כתבות נגדו,

 17 למה? למה? ש.

 18 אה, ת.

 19 ידעת? זאת אומרת מה ידעת. אם ידעת, למה? ש.

 20אה, לא ניתן הסבר חוץ מזה שזה מה שהוא מבקש. זה מה שראש הממשלה מבקש. זה ההסבר  ת.

 21 שניתן. לא היה צריך להיות גאון גדול כדי להבין שזה,

 22 מי היה העורך הראשי באותו זמן? עם:-כ.ה. מ. בר

 23באותה תקופה זו הייתה תקופת מעבר. הזכרתי שהבאתי את טלי בן עובדיה להיות עורכת ראשית  ת.

 24ומתחתיה היה את ינון ואת אבירם. את טלי בן עובדיה שלחנו ממש זמן קצר אחרי שהיא הגיעה, 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 665 

 1בנסיבות שקשורות לזה שהיא נתפסה כמתנגדת של ראש הממשלה. היא כתבה משהו בעברה 

 2נתניהו ונדרשתי לכן להזיז אותה או לזרוק אותה, או להזיז אותה לכמה שבועות  שהיה נגד גברת

 3 לתקופה או לזרוק אותה.

 4 רגע, שהוא אומר 'נדרשתי', שזה לא יישאר בריבוי המלכותי. שינקוב בצורה, צור:-עו"ד בעז בן

 5 עו"ד בן צור, ... פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6 ה חקירה נגדית עוד חודשיים.לא גבירתי, תהי צור:-עו"ד בעז בן

 7'לא לא'. אדוני לא יענה לי 'לא לא'. קודם כל. -קודם כל אנחנו לא ב פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8אנחנו בחקירה ראשית, התובעת מנתבת את החקירה לפי מיטב הבנתה, אדוני ירשום לעצמו 

 9 שאלות לחקירה הנגדית.

 10גע שיש משהו שנשאר סתום אז אין טעם לחכות אני מבקש מבית המשפט בר צור:-עו"ד בעז בן

 11 חודש וחצי אלא פשוט להבהיר את זה. זה לא תורה גדולה מדי.

 12אני רק אגיד, אבקש גם בעדינות, אם השאלה היא לא מטעה, היא לא שאלה שיש להתנגד אליה,  ש.

 13אני אני אבקש שחברי לא יתערב. אם דברי העד הם סתומים יש דרך להבהיר אותם. רק אומרת. 

 14 רגע שואלת אותך,

 15 לא גמרתי לענות.  ת.

 16 סליחה. תמשיך. ש.

 17 ובכן, ת.

 18 כבודכם, אני מבקש להוסיף להתנגדות. עו"ד ז'ק חן:

 19 התנגדות? קודם לא הייתה התנגדות. עכשיו זו התנגדות. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ... עו"ד ז'ק חן:

 21 להוסיף התנגדות.לא, אדוני אמר  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22 )מדברים ביחד(

 23 התנגדת למה? עם:-כ.ה. מ. בר
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 1עמודי הודעותיו של העד  1,400-ההתנגדות היא לכך שנושא טלי בן עובדיה לא עלה ב עו"ד ז'ק חן:

 2בחקירתו במשטרה ולכן כל מה שאנחנו שומעים עכשיו וכל מה שנשמע עכשיו הוא מבחינתנו 

 3העד שהוא בעצם השלמת חקירה וזאת הבקשה שאתם חדשה למעט איזכור סתום במסמך ראיון 

 4קבעתם שתידון בפניכם בעוד יומיים. להקדים התייחסות לעניינים שקשורים לנושא שאנחנו 

 5ביקשנו בו וכבודכם קבע השלמת דיון בו בעוד יומיים יהפוך את הדיון ואת הבקשה שלנו 

 6 ם,לתיאורטיים. לכן הכנסנו לבית המשפט בקשה להבהיר שאנחנו מצפי

 7 ראינו את ההודעה ששלחתם. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8כמובן, ועל מנת לא לסכל  officer of the court-אוקיי. שאנחנו מצפים מהתביעה כ עו"ד ז'ק חן:

 9את הבקשה שהגשנו ושבית המשפט מתעתד לדון בה, ששאלות שקשורות לראיון העד להבדיל 

 10 , יידחו לאחר עוד יומיים ולאחר החלטה.משאלות שקשורות לדברים שהעד אמר בחקירה

 11אדוני יודע, העד לא התבקש להשיב או לענות בהקשר של טלי בן עובדיה, זו הייתה  עם:-כ.ה. מ. בר

 12תשובה לשאלת בית המשפט. מה שבית המשפט ביקש לדעת זה מי היה העורך הראשי באותו זמן, 

 13יעלה אז אדוני יתנגד ואז נשמע את אין פה שום בקשה או שאלה של המדינה בהקשר הזה. אם זה 

 14 זה. זו תשובה לשאלת בית המשפט. אני חושב שאדוני יכול לקבל את זה. 

 15אבל זו דוגמה דווקא טובה אדוני לאיך דברים גם עולים לפעמים בריענון זיכרון במשרדי התביעה.  ש.

 16הו שהוא לא בלי לצחוק, מותר להגיד גם שאם שואלים שאלה כללית על העורכים והעד מספר מש

 17 סיפר בחקירה, זאת גם אופציה.

 18 מציגים התכתבויות תוך כדי באופן ספונטני כמובן. עו"ד ז'ק חן:

 19 ואיך אחר כך מציגים התכתבויות. אבל זה לא, ש.

 20עו"ד תירוש, הדיון קבוע למחר בצהריים. גבירתי תתמקד במה שלא  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 21שאלת בית המשפט, לא שייך לגבירתי. אבל גבירתי תשאל שאלות במחלוקת כרגע. זה היה מענה ל

 22 שלא נוגעות לחומרים הנוספים שלגביהם יש כרגע מחלוקת. 

 23אני אומר לגבירתי בעניין הזה, אנחנו באמת הכנו חקירה שהחלק הראשון שלה הוא עד כמה שניתן  ש.

 24 לדוגמאות שהתווספו,לא עוסק בדברים שלא הוצגו בריענון, עד כמה שניתן, ואני מתכוונת 
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 1 של ריענון זיכרון? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2, שוב, ככל הניתן, כי לעתים כן יש דברים שעולים -רגע, אני רק אשלים. ככל שאנחנו נסיים את ה ש.

 3ברצף כמו למשל הדבר הזה שאני התכוונתי לשאול אותו עוד כמה זמן, אבל כן בחלק הזה של 

 4ת זה עולה ברצף. אבל באמת ניסינו להמעיט ככל הניתן דברים מריענון היום, מכיוון שבכל זא

 5לטובת הדיון הזה. אני כן אגיד לגבירתי שבמידה ואנחנו נסיים את החלק הרלוונטי הזה  ןהזיכרו

 6שממנו אני חייבת להמשיך למקומות שהוספתי בריענון, אז אני אומר לגברתי, אולי זה יהיה מחר 

 7 עשות, אפשר להקדים את הדיון. בסדר?בבוקר כנראה, מה אפשר ל

 8גם זו אפשרות. כרגע תתמקדו בדברים שאין לגביהם מחלוקת, שלא  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 9 או כמה עמודים שהיו בחקירת המשטרה.  1,300-אלא ל ןהזיכרונוגעים לריענון 

 10נו באמת עשינו מאמץ עשינו מאמץ, אם כי אני אומרת, יש לפעמים דברים שהם שלובים אבל אנח ש.

 11 גדול.

 12 טוב. נתקדם. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 13כבודכם אני מבקש להודות לבית המשפט, אני רק בתגובה לדבריה של חברתי מבקש  עו"ד ז'ק חן:

 14לדייק בעניין אחד. חברתי אומרת 'נעשה מאמץ' כי הדברים שזורים ושלובים. אנחנו לא קבענו, 

 15קבע שראיון העד יועבר אלינו ערב הפסח ואז נגיש את הבקשה מיד לא אנחנו ולא בית המשפט 

 16 ואז זה ייקבע במועד מאוחר יותר. 

 17 ... ש.

 18אני לא הפרעתי לך. בבקשה לא להפריע לי. אנחנו ביקשנו עוד באוגוסט שכל זה  עו"ד ז'ק חן:

 19שאנחנו מתריעים, ייעשה ולכן כל זה יכול היה להיות נדון וממוכרע ולא היינו פה. מה יוצא? יוצא 

 20 הם לא לבקשותינו ולהתרעותינו, אנחנו מקבלים את ראיון העד,

 21אני מבינה שהדיון מחר מיותר כי אדוני טוען עכשיו את הבקשה. אז  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אדוני לא רוצה לטעון מחר אני מבינה, אדוני החליט להקדים את הדיון שנקבע למחר.
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 1מבקש להגיב עכשיו זה רק בעקבות ההבהרה של עו"ד תירוש שלמרות  מה שאני עו"ד ז'ק חן:

 2הנחיית בית המשפט שהיא תעשה כמידת האפשר, אבל מה לעשות, יש דברים שכן תתייחס 

 3 אליהם.

 4ככל שתהיה בעיה, אדוני יקום ויתנגד. אם תצוץ שוב בעיה אדוני  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 שיו את הבקשה של מחר.יקום ויתנגד. לא צריך לטעון עכ

 6 אבל אני לא טוען את הבקשה, עו"ד ז'ק חן:

 7אם תהיה בעיה, אדוני מוזמן לקום, המיקרופון יהיה של אדוני  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8 ואדוני יוכל,

 9אני קמתי בתגובה לדבר קונקרטי שהיא אמרה עכשיו כדי להקדים בעיה, אולי לא  עו"ד ז'ק חן:

 10ת הדברים האלה. ואני לא בא להפריע וגבירתי ראתה, אני יושב. אבל אני מבקש תהיה בעיה בעקבו

 11שבית המשפט יקשיב לי כאשר אני חושב שיש משהו שאני צריך לומר לבית משפט בתגובה לדברי 

 12המאשימה שהם לא מדויקים, היא שמה אותנו בסיטואציה הזאת ולכן אנחנו נתנגד להרחבה ולו 

 13הדברים היו נעשים כסדרו לא היינו פה, ומשזה נעשה עכשיו וברגע  בערך ודברים שעולים כי אם

 14האחרון אנחנו נאלצים לקום ולהתנגד, אבל התגובה לא יכולה להיות 'אני אשתדל'. זה כל מה 

 15 שרציתי לומר. תודה רבה.

 16 אל תגיבי. תמשיכי. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 17 אני יכול להשלים את התשובה? ת.

 18 כן. פלדמן :-פרידמןכב' השופטת ר' 

 19אז הייתה טלי בן עובדיה ואז מהר מאוד היא נשלחה ואז קידמתי את יינון להיות למעשה עורך  ת.

 20 ראשי ומתחתיו ראש מערכת החדשות אבירם. זה האנשים שבהם מדובר ברוב התקופה.

 21 מי ראש מחלקת החדשות? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22ורה בשם מיכל קליין שהייתה הסגנית. זה הנפשות הפועלות אבירם אלעד. מתחתיו הייתה בח ת.

 23 מאותו רגע בעצם.

 24 כמה זמן ינון היה עורך ראשי? עם:-כ.ה. מ. בר



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 669 

 1 ינון היה בערך כשנה וחצי, ת.

 2 ? 2012סוף   עם:-כ.ה. מ. בר

 3 לא, מתחילת. הוא התחיל ממש ערב החדשות כי שלחתי אז את טלי, אני זוכר שבערב החדשות, ת.

 4 שלחתי, לא שלחתי, זה לא ...  עם:-בר כ.ה. מ.

 5 .2014ועד בערך נדמה לי יוני או יולי  give or take 2013סליחה. מינואר נניח  ת.

 6 ואחריו? עם:-כ.ה. מ. בר

 7אחרי ינון, אחרי שינון עזב היה אבי אלקלעי עורך ראשי בפועל ולא מינינו אותו לעורך קבוע. עד  ת.

 8 שי.שהחזרתי את אבירם להיות עורך רא

 9טוב. היינו לדעתי בסוג הבקשות שדיברת על יריבים פוליטיים של מר נתניהו ואולי גם רעייתו  ש.

 10ודיברת על בנט. אתה זוכר איך כיניתם אותו בשטח ביניכם? ביניכם הכוונה בינך לבין שאול 

 11 אלוביץ?

 12 את בנט את מתכוונת? ת.

 13 את בנט. ש.

 14 אני חושב שזה היה 'הדתי השובב'. ת.

 15 וכר יריבים פוליטיים נוספים?אתה ז ש.

 16 כן. היה, ת.

 17 שהתבקשת לגביהם בקשות כמובן. זאת השאלה. לא באופן כללי. ש.

 18 כן. הייתה השרה איילת שקד, היה השר אורי אריאל. ת.

 19 למען הסדר הטוב, מאיזה מפלגה הם כולם? ש.

 20 הבית היהודי. ת.

 21 אוקיי. מישהו עוד שאתה זוכר? ש.

 22 היריבים הפוליטיים?  ת.

 23 כן. שהתבקשת בקשות לגביהם. לא באופן כללי יריבים פוליטיים. ש.

 24 לאו דווקא יריבים פוליטיים? ת.
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 1 לא. שהתבקשת בקשות לגביהם אני מתכוונת. לא באופן כללי יריבים פוליטיים. איזה עוד יריבים, ש.

 2 למעשה כל יריבים של ראש הממשלה ורעייתו, ת.

 3להגיד משהו. זה לא מופיע לא בחקירות במשטרה וזה לא סליחה אני מבקש  צור:-עו"ד בעז בן

 4 מופיע בריענונים.

 5 מה זאת אומרת? ש.

 6זאת אומרת שזה גם לא מופיע בכתב האישום. זאת אומרת אורי אריאל,  צור:-עו"ד בעז בן

 7 והבדיקה.  ןהזיכרואני אומר את זה למיטב 

 8א התבקש קשה ספציפית לגבי אורי זה מופיע בחקירה. הוא דיבר על אירוע עם אורי אריאל, שהו ש.

 9 אריאל.

 10 באיזו חקירה? צור:-עו"ד בעז בן

 11 בחקירה במשטרה. ש.

 12אז תפני אותנו לחקירת המשטרה ולגבי איילת שקד תפני אותנו גם כן בנושא  צור:-עו"ד בעז בן

 13 הזה שלמיטב ידיעתנו זה לא מופיע וזה גם לא מופיע בשום מקום בנספח א' שישנו וגם לא בריענון.

 14 השאלה מה אנחנו שומעים כרגע,

 15 גבירתי יכולה להפנות לחקירה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 16 החקירה שבעניין אורי אריאל, ש.

 17 ואיילת שקד. צור:-עו"ד בעז בן

 18אילת שקד הוא אמר את זה עכשיו מעצמו. שאלתי אותו מי עוד. לא התכוונתי דווקא לאיילת  ש.

 19 שקד, אבל העד,

 20 חבל על כל הוויכוח הזה. קודם כל איפה אורי אריאל מופיע? פלדמן :-פרידמןכב' השופטת ר' 

 21הוא נחקר על אירוע שקשור באורי  3829לינואר בקובץ  22אני מיד אגיד. בהודעה רביעית מיום  ש.

 22 אריאל ודיבר עליו,

 23 באיזה הקשר? צור:-עו"ד בעז בן

 24 הרי. אבל בעניין בקשה לתקוף,בהקשר של בקשה שאני אעיד במקום העד? אנחנו נגיע לזה  ש.
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 1 תפני לשורות. דובר:

 2 היא הפנתה הרגע. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 3 אז אני הפניתי. ש.

 4 עמודים. 200לא, היא לא הפנתה. היא הפנתה לקובץ. בקובץ יש  צור:-עו"ד בעז בן

 5להקריא, אבל זה רק , אני יכולה 6-9, שורות 6עמוד  3230קובץ  22.1.18הנה, הודעה רביעית מיום  ש.

 6 חלק,

 7 אל תקריאי. בואי נמשיך. אם יש הפניה, הלאה. "ד: -פלדמן -פרידמן' כ.ה. ר

 8 רגע, איילת שקד. סליחה. צור:-עו"ד בעז בן

 9 הוא אמר עכשיו על אילת שקד, הוא לא נשאל על אילת שקד. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 10נחקר די ממושכות על שיחות כאלה, אירוע שלם  ... של יריבים פוליטיים. אוקיי. למשל, הוא ש.

 11שאנחנו ניגע בהם בחקירה הזאת. על העניין הזה של בקשה שקשורה לתקיפה של אורי אריאל. זה 

 12 לא מפתיע את חבריי אז חבל.

 13 עו"ד תירוש הלאה, אפשר להמשיך. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 14 ו בני הזוג אלוביץ'?אתה זוכר לגבי בנט מה דובר איתך, מה חשבו עלי ש.

 15אני לא זוכר שהם דיברו איתי על מה הם חשבו עליו, אני זוכר רק שקיבלתי הוראה פשוט להעלות  ת.

 16 כתבות נגדו, לנהל קמפיין נגדו. אני לא זוכר שהם אמרו לי משהו ספציפי נגדו.

 17 ' הופנו למי?בסדר. זה לא כזה חשוב. נמשיך. תגיד, הבקשות הופנו למי? בקשות של שאול אלוביץ ש.

 18 הבקשות הופנו אלי. ת.

 19 ואיך הן יצאו לפועל? ש.

 20הבקשות הופנו אלי או משאול או, לפעמים זה היה בצירים שונים, היה בחור בשם זאב רובינשטיין  ת.

 21שדרכו זה הגיע ואז דרך שאול ואז אחר כך אני הייתי מוציא את זה לפועל מול המערכת, עבדתי 

 22אבי אלקלעי שציינתי אותו, ומיכל, היו מורידים לי ואני הייתי מוריד מול ינון ואבירם ועבדי מול 

 23 את זה למטה בשרשרת הפיקוד.

 24 אתה יכול לשים את האצבע מתי בערך זה התחיל? אולי אמרת את זה ולא שמתי לב? ש.
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 1, דומני שזה היה סביב הבחירות, לפני הבחירות. הבחירות 2013דומני שעם בנט זה היה בינואר  ת.

 2, ולפני זה, דומני שזה היה לפני זה. מאמץ מרוכז. עם בנט אני 2013לינואר  22-ושב שהיו באני ח

 3 זוכר כי פשוט היה שם ממש מאמץ מרוכז של הרבה מסמכים שהועברו אלי נגדו.

 4 , איריס אלוביץ', עד כמה היא הייתה מעורבת בכך ומתי?3מה לגבי נאשמת  ש.

 5יפי הזה, את המעורבות שלה. באופן כללי איריס משלב אני לא זוכר כרגע לגבי האירוע הספצ ת.

 6מסוים נהייתה מעורבת יותר, נדמה לי שאחרי האירוע של אורי אריאל אם אני לא טועה, לא היו 

 7מרוצים מהצורה שבה פעלנו. באירוע של אורי אריאל הייתה דרישה שאנחנו נעלה משהו באופן 

 8רי אריאל הציג אולטימטום לראש הממשלה נגד אורי אריאל, זה היה סביב שכביכול או מידי

 9 10ובעצם ראש הממשלה פעל בנושא מסוים בלי האולטימטום שלו ואת זה רצו שאנחנו נעלה תוך 

 10דקות מהרגע שזה הגיע, וזה לא קרה, והצעתי שזה יקרה רק למחרת בבוקר כי לא הספקנו להכין 

 11ו לאותה ידיעה אימות. הידיעה את זה כפי שנדרשנו, גם לא מצאנו, סליחה, אני זוכר לא מצאנ

 12הועברה מראש הממשלה לשאול ומשאול אלי אבל אף אחד בלשכת ראש הממשלה לא היה מוכן 

 13לאשר אותה ואורי אריאל הכחיש אותה. המערכת ניסתה עדיין לתפקד באיזו שהיא צורה סבירה, 

 14ת על איריס, לפני שמעלים כזה דבר לכותרת ראשית לעשות איזה שהוא וידוא מינימלי. את שאל

 15 מידיאני מגיע לזה עוד דקה. ואז פיגרנו ולא העלינו מיד את הידיעה, סירבנו להעלות את זה באופן 

 16כי לא היה לזה וידוא, העלינו את זה בבוקר אז הלקח היה שמאותו רגע נדמה לי איריס תתחיל 

 17וקם הפורום הזה לעבוד בצורה אינטנסיבית יותר מולי והיא תהיה מן עורכת על, למעשה, ואז גם ה

 18 סאפ בין איריס לשאול לביני שהתחיל לנהל בעצם באופן שוטף,טבווא

 19 את מה, מה .. ש.

 20של הסיקור לטובת ראש הממשלה בצורה שהיא תהיה  ההטיהלנהל את הסיקור המוטה. לנהל את  ת.

 21 יעילה יותר. נטען שאנחנו לא יעילים מספיק בביצוע.

 22האם קיבלתם בקשות, האם קיבלתם תכנים, האם קיבלתם  אולי אתה מוכן להבהיר עם:-כ.ה. מ. בר

 23 באותן שיחות, מה בדיוק היה שם, למה התבקשתם?

 24 מה, ואולי כבר תגיד גם איך. מה זה 'התבקשנו'. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אוקיי. למשל במקרה הזה של בנט אני זוכר כי זה היה אוסף של קבצים, שישה או שבעה קבצי  ת.

 2בלתי אותם במייל. אני לא זוכר, אני חושב שקיבלתי אותם משאול וגם מזאב רובינשטיין וורד שקי

 3שגם היה אז מוציא ומביא, הוא היה ציר שבינינו לבין לשכת ראש הממשלה ואז נאמר לי 'צריך 

 4להכין, יש פה אוסף של דברים', היו שם סדרה של מסמכים שמשמיצים את נפתלי בנט, שאשתו 

 5 אבל היא עבדה במסעדה שמגישים בה, היא כביכול דתיה

 6השאלה הייתה שאלה כללית, איך זה הגיע, ולא בנט, בנט. הבנו שהיום יש  צור:-עו"ד בעז בן

 7 ישיבה אצל הנשיא, דיברנו על בנט, הכל בסדר, זו הייתה שאלה כללית יותר.

 8 עו"ד בן צור,  עם:-כ.ה. מ. בר

 9 כרגע התכנים.. צור:-עו"ד בעז בן

 10 חוצפה ממש. ש.

 11 חוצפה, הא? צור:-עו"ד בעז בן

 12 כן. חוצפה ממש. ש.

 13באיזה אופן התבקשת. השאלה הייתה יותר לגבי המנגנון. לגבי הדרך שבה הדברים  עם:-כ.ה. מ. בר

 14 נעשו.

 15 אז המנגנון היה מיילים, וואטסאפים, סמסים, ת.

 16 בעצם?שהתבקשת לדאוג לפרסום תכנים של המיילים או, אלה היו בקשות  עם:-כ.ה. מ. בר

 17העבירו בתוך זה ממש את הקבצים ואמרו 'תעשו על זה אייטם'. מעבירים לך חומר על נפתלי בנט,  ת.

 18א', ב', ג', ד', ותעשה על זה אייטם ותעלה את האייטם ואז מוודאים איך תהיה הכותרת ואיך יהיה 

 19 הכל. זאת אומרת זה היה,

 20יותר מפורטת, אני מבינה את הבקשה להסבר אנחנו תיכף נגיע ונפרט עוד יותר את המנגנון בצורה  ש.

 21כללי, אבל רגע לפני זה, מאחר ודיברנו על איריס אלוביץ', אז אני רוצה לשאול אותך, אמרת הרגע 

 22 שאחרי האירוע של אורי אריאל הוחלט שהיא תהיה עורכת על וזה נהיה יותר אינטנסיבי.

 23, זה we don’t deliver-עסו עלי ואמרו שדומני שזה היה האירוע. אני זוכר היה איזה משבר ואז כ ת.

 24 לא מספיק יעיל, ומאותו רגע,
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 1סליחה, אם חברתי רצתה להפנות אותי איפה בהודעות העד מתייחס  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2לאיריס אלוביץ' כעורכת על אני אשמח, אם לא אני מבקשת שהנושא הזה בעת הזו לא יעלה 

 3 בחקירה.

 4 זה אחד הנושאים שמופיעים בריענון? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 זה גם לא מופיע בריענון. זה לא מופיע בשום מקום. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6עמודים, ואגב, רגע, אני אעצור  3818קובץ  10.1.18אני אפנה את חברתי להודעה שלישית מיום  ש.

 7בלבלתי, אבל יש קודם, כי בסיפור של איילת שקד חברי הפנה אותי ובצדק, אני כנראה קצת הת

 8אירוע שלם שמר ישועה נחקר עליו בעניין של בקשה לתקוף את הקרדיט שלקחה לעצמה איילת 

 9שקד בהודעות עצמן. אז חבריי בבקשה יחשבו שוב לפני שהם מתנגדים ואומרים שאין דברים 

 10 בהודעות ולא העברנו להם. כי מה שכן עשינו זה באמת בדיקה מאוד קפדנית לפני שהעברנו ..

 11 ?ההפניהעו"ד תירוש, מה  פלדמן :-ב' השופטת ר' פרידמןכ

 12. את מה 1-10, 18-22שורות  84-85עמודים  3818קובץ  10.1.18ההפניה, הודעה שלישית מיום  ש.

 13שהוא מספר כאן הוא מספר שם. גם אם הוא לא קרא לזה 'עורכת על' אבל הוא אמר שהיא תהיה 

 14ואני לא יכולה להיות אחראי והעד לא יכול להגיד העורכת שלו מעכשיו, אז זה לא באמת משנה. 

 15 את הדברים מילה במילה, בשום עולם וסביבה.

 16 כן. אתה יכול להמשיך.  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 17 הודעה רביעית אם צריך אני אפנה עוד. ש.

 18 כן. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 19 למה אני עונה עכשיו? ת.

 20זאת הסיבה שאני כועסת. כי לפעמים גם מנתקים את חוט המחשבה  זה בדיוק למה אני כועסת. ש.

 21 של העד. אם זה צריך ומוצדק אז בסדר.

 22 אוקיי. תחזירי אותו שניה אחורה ותחזרי על השאלה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23אז אני שואלת על איריס אלוביץ'. שאלתי אותך בעצם מתי היא, מה הייתה המעורבות שלה, ואתה  ש.

 24באירוע אורי אריאל, מאז זה נהיה יותר  ךזיכרוננית לנו שמשלב מסוים, שנקבת למיטב ע
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 1אינטנסיבי והוחלט שהיא תהיה עורכת, אתה אמרת עורכת על, היא תפעל כמו שהעדת. אני שואלת 

 2 אותך אם הייתה לה מעורבות גם לפני כשהוחלט שהיא תהיה עורכת, איך שאתה הגדרת את זה.

 3ן הייתה מעורבות. אז זה פשוט הייתה אבן דרך שזה הפך לקיצוני אבל גם לפני כן כן. גם לפני כ ת.

 4 הייתה מעורבות.

 5 וכשאתה אומר 'קיצונית', תסביר למה אתה מתכוון? ש.

 6קיצונית אומר שנכנסים למצב שבו בעצם עוברים איתך לפעמים משך אירוע שמתגלגל על שעות,  ת.

 7היה, ואיזו כותרת ואיזו תמונה תהיה וכמה זמן זה על עריכה מדויקת של איזה מילה בדיוק ת

 8 יהיה ואיפה זה יהיה ומתי זה ירד. זאת אומרת זה למעשה להיות עורך בפועל של האתר. 

 9והידיעות שהתבקשת על ידי איריס אלוביץ' ועל ידי, שאול אלוביץ' כבר דיברנו אבל על ידי איריס  ש.

 10 ולרעייתו?אלוביץ', עד כמה הם נגעו לראש הממשלה 

 11 הם נגעו רק לזה.  ת.

 12לא היה מצופה שתהיה שיחה כזו עם העורך הראשי? ישירות? או שלא היה? אני  עם:-כ.ה. מ. בר

 13 מנסה להבין. הרי אדוני אומר שלא היה מעורב לחלוטין בענייני עריכה. הכל היה הקשר דרך אדוני? 

 14כלפי מטה  ירדלא רצו שזה בבוטות, שזה נכון כבודו, כל הקשר היה דרכי, רצו גם להסתיר את זה.  ת.

 15 וזה גם נאמר לאורך הדרך, שלא ידעו,

 16 זה הגיע לאדוני ומאדוני לעורך הראשי בהנחיה כהוראה בדיוק איך, עם:-כ.ה. מ. בר

 17 נכון. ממני לעורך הראשי או לראש מחלקת החדשות, בין שניהם ככה זה היה. ת.

 18ואשאל למה, אמרת רצו להסתיר ולא פנו ישר לעורכים. אם כבר בית המשפט שאל אז אני אקדים  ש.

 19 למה רצו להסתיר?

 20זה עיתונאים, והם חושבים שהם צריכים לעשות עיתונאות. עיתונאות זה לא שמושא הכתבה  ת.

 21מכתיב לך את הכותרת ומה יופיע בתוך הכתבה. זה מנוגד לכל הערכים העיתונאיים שלהם. אז זה 

 22 לא יכול לעבוד מולם.

 23 כשזה מגיע מאדוני זה כן יכול לעבוד? עם:-בר כ.ה. מ.
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 1תראה, אני מנכ"ל. אני לא עורך ראשי. יכול להיות שגם אצלי זה לא היה צריך לעבור. אבל כמנכ"ל  ת.

 2אני עובד מולם, אני לא עיתונאי, ואני הייתי מן באפר שנמצא ביניהם. אני מסכים שברמה האתית 

 3 והציבורית אני לא יכול להגן על זה.

 4 מה הם לא רצו שידעו? ש.

 5הם לא רצו שידעו על הקשר בין, קודם כל הם לא רצו שידעו על הקשר ביניהם לבין הבקשות  ת.

 6 לסיקור מוטה, שזה כאילו בא ממקומות אחרים ולא מהם, ככל שניתן להסתיר את זה,

 7 מאיזה מקומות זה בא? ש.

 8הגים כמו עיתון הארץ', או 'אתם אתר היו טיעונים שונים, היה טיעונים אידיאולוגיים. 'אתם מתנ ת.

 9שמאלני' או ש'אתר חמאסניקי' וכדומה, היו טיעונים כאלה, או שהיו טיעונים ש'אתם מגזימים 

 10 ברדיפה שלו' של ראש הממשלה ושל רעייתו ושל בנו, אלה גם טיעונים שנשמעו. 

 11בית המשפט, באיזה  טוב, תיכף נדבר על הסיבות והטיעונים, אני רוצה רגע באמת להתחבר לשאלת ש.

 12אופן באה לידי ביטוי המעורבות שלהם, זאת אומרת איך זה נעשה בפועל? מה היה המנגנון שזה 

 13 נעשה, תמחיש לנו את יום העבודה שלך, מה בעצם, איך זה נעשה?

 14אוקיי. המכניזם של ההשפעה על הסיקור היה די פשוט, אני מקבל מייל או שאני מקבל וואטסאפ.  ת.

 15 להוריד הודעה,אם זה נגיד 

 16 ממי. ממי אתה מקבל? ש.

 17 משאול או מאיריס או משניהם. ת.

 18 ממי עוד. יש עוד גורמים שקיבלת מהם מייל? ש.

 19 כן ישנם גורמים שנמצאים, גורמי תווך אחרים שזה פרידמן, שנקרא גם החבר, זה היה בהתחלה, ת.

 20 זאב? ש.

 21אב רובינשטיין. והיה גם ניר חפץ, בעיקר זאב, פרידמן, אה, רובינשטיין. סליחה. סליחה כבודה. ז ת.

 22 זה היה ניר חפץ, זאב רובינשטיין ושאול ואיריס.

 23 תיכף נדבר על הגורמים הספציפיים, אבל אוקיי, ואז אתה מקבל מה? ש.
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 1אבל הבקשות להוריד בדרך כלל היו באות לא, היה בדרך כלל בא מזאב, 'מה אתם עושים, אתם  ת.

 2ולח אלי, ובמקביל אני מקבל מייל גם משאול וגם מאיריס. לפעמים לא נורמליים' וכדומה, היה ש

 3הייתי מקבל את אותו דבר משלושה מקומות, הפצצה משלושה מקומות, 'אוי ואבוי, מה קורה, 

 4יש פה איזו שהיא כותרת, משהו שהוא נגד ראש הממשלה', כשצריכים לעלות אז היו שני 

 5ו אחרים שם בדוברות של ראש הממשלה מסלולים. מסלול אחד זה שניר שהוא בדוברות א

 6מוציאים איזה שהוא אייטם, הודעת דוברות, ואז זה מגיע גם למערכת, גם ניר שולח את זה אלי 

 7וגם ניר שולח את זה לשאול ולאיריס ואז אני מקבל את זה לפעמים שלוש פעמים. אני מקבל את 

 8כשאני פונה, אז אומרים לי למטה זה מניר, אני מקבל מיד משאול ומאיריס 'ראית את הדבר הזה' ו

 9'כן, גם קיבלנו את הדבר הזה' ולפעמים היו דברים שלא עברו בכלל בצירים של המערכת למטה, 

 10רק היו פונים ישירות אלי, 'יש דבר כזה וכזה, תעשה אותו'. למשל עם נפתלי זה לא הלך למערכת. 

 11 זה הלך ישירות אלי. כי זה היה חריג. זה לא היה קשור,

 12דר. תגיד, עד כמה ראית את תפקידך כמי שאמור להיות מעורב בדברים האלה שאתה מתאר בס ש.

 13 לנו כאן ובהעלאת ידיעות, כותרות, משך זמן, כל מה שדיברת עליו?

 14באופן טבעי וגם באופן נורמלי כפי שהיה גם לפני, אני לא הייתי מעורב בזה בכלל בתוך הרצף הזה,  ת.

 15 . אבל ברור שזה לא בתפקיד שלי.2013תחילת  2012בסוף וזה מנהג שהתחיל כפי שציינתי 

 16 באיזה אופן הפניות היו לעורך, במיילים, בשיחות, בוואטסאפים שאדוני.. עם:-כ.ה. מ. בר

 17 כשאני מעביר? ת.

 18 כן. עם:-כ.ה. מ. בר

 19 שיחות טלפון קווי. או בנייד או בקווי כי, ת.

 20 ק מבקש שיהיה בפרסום וכך זה לכאורה נעשה?בשיחות טלפון אדוני מבהיר מה בדיו עם:-כ.ה. מ. בר

 21כן. אני מעביר את זה הלאה. אני מעביר את מה שהועבר לי, 'אפשר לעשות מזה אייטם, מה הדבר  ת.

 22הזה, ביקשו לעשות מזה אייטם, אפשר לעשות מזה אייטם?' או 'צריך להוריד את הדבר הזה'. זה 

 23 אוי ואבוי', ואז מתחיל ויכוח. כשצריך לעשות, צריך להוריד, 'צריך להוריד את זה

 24 יש הענות? הייתה הענות? לא הייתה תהייה? עם:-כ.ה. מ. בר
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 1 היה מאבק יומי. שעתי. נקודתי. על כל דבר. על כל צעד ועל כל שעל היה מאבק, זה היה סיוט. ת.

 2 ובפועל? עם:-כ.ה. מ. בר

 3מהבקשות מולאו, לפעמים  90%, בשביל להיות זהיר אני אגיד, -בפועל בסופו של דבר אני חושב ש ת.

 4היו דברים שהם היו, שאי אפשר לעשות אותם. רצו למשל שנעשה משהו על הטרדה מינית, לכתוב 

 5איזו כתבה על הטרדה מינית נדמה לי על אבנר הופשטיין זה היה. לא היה לזה שום סימוכין לדבר 

 6 .הזה ורצו שנעשה את הדבר, אבל בסוף אי אפשר היה לעשות את הדבר הזה

 7 איך זה קשור לראש הממשלה ורעייתו? ש.

 8איך זה קשור לראש הממשלה ורעייתו? לא יודע, יכול להיות שיש לו בעבר איזה שהוא כתם שהוא  ת.

 9 פעל נגדו פעם. אני לא יודע. לא זוכר את המניעים.

 10זה כנראה אחד שהיה לו סכסוך עם מר חפץ, אבל זה התיאוריות של העד  צור:-עו"ד בעז בן

 11 ,כמובן

 12 ועכשיו עו"ד בועז בן צור גם מעיד.  ש.

 13 לא, אני משתף את העד. צור:-עו"ד בעז בן

 14 ממי קיבלת את הבקשה על ההטרדה המינית של אבנר הופשטיין שסיפרת עליה עכשיו? ש.

 15אני חושב שזה משאול ואיריס, או משניהם, לא זוכר במדויק. זה היה בציר שלהם. היה על זה  ת.

 16 לא הסכימה בשום אופן.קרב פשוט כי המערכת 

 17 הלאה.פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 18 תיכף נדבר עוד קצת על המערכת, אבל לפני כן, מה היה אם בכלל כמובן,  ש.

 19סליחה, ...שלו? במקום שהוא מדבר על האירוע ובאופן ספציפי שהמכתב היה משאול  עו"ד ז'ק חן:

 20 ואיריס?

 21טיין, העד סיפר על זה מעצמו. אז אני לא חושבת שאני, אני לא שאלתי אותו עכשיו על אבנר הופש ש. 

 22במענה לשאלת בית המשפט, אני לא חושבת שא ני צריכה עכשיו להפנות בכל פעם שהעד ידבר 

 23 לבית המשפט, למקום ההודעה, כי אני לא שאלתי על זה. העד סיפר מעצמו.

 24 אני... עו"ד ז'ק חן:
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 1 להתנגד לתשובה של העד.אתה יכול להתנגד לשאלה שלי. אתה לא יכול  ש.

 2 אני ממש חושב ש... אל תכעסי, בתחילת המשפט אנחנו לא רוצים.. עו"ד ז'ק חן:

 3 רק שניה, עו"ד תירוש, יש התנגדות עו"ד חן? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אנחנו מבקשים, כן. עו"ד ז'ק חן:

 5 מה ההתנגדות? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6ושבים ויש לנו חקירה נגדית ותהיה חקירה נגדית ארוכה. אנחנו לא רוצים אנחנו י עו"ד ז'ק חן:

 7להפריע גם לשטף לכן אן מקום גם לכעס. צריך להבין את הנסיבות המיוחדות שאנחנו .... העד 

 8עמודי הודעה כאשר שבועיים לפני עדותו אנחנו מקבלים מסמך שבו הציגו לו  1,400הזה מסר 

 9הזה יצר בלבול מאוד גדול. כדי שנוכל לעקוב בצורה יעילה והוגנת מאות רבות של מסמכים. הדבר 

 10אחר הדברים, ושוב, על מנת לייעל בבקשה אם היא יכולה להפנות אותנו למראה המקום, שוב, 

 11עמודים האלה את הסיפור הזה, בוודאי לא ככזה שמיוחס לבני הזוג  1,400-שאנחנו לא מכירים ב

 as a matter of curtsy ,12מעה עכשיו לראשונה באולם. אפשר, אלוביץ'. זו מבחינתנו המצאה שהוש

 13לא יותר, להפנות למקום, אפשר לבוא ולומר 'זה לא עלה', זה ייעל. חברתי לא רוצה, זה יסרבל. 

 14אז במקום לחקור בצורה מאוד ממוקדת אנחנו נשמע פה הרבה מאוד סיפורי מעשיות ובמקום 

 15ימים. למה? ושוב, הנסיבות הן מאוד מיוחדות ולא  חקירה שתיקח כך וכך ימים, היא תיקח כפול

 16 אנחנו יצרנו אותן.

 17חברי מבלבל את העד ואת בית המשפט. סליחה. אני חייבת לומר, העד פסל חקירות... וזה נכון,  ש.

 18 הסיפור של אבנר הופשטיין למיטב זכרוני לא עלה. לא עלה בחקירה.

 19 עכשיו, גבירתי שאלה אותו פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 אני שאלתי שאלת השלמה, ש.

 21 גבירתי שאלה שאלת השלמה, פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אני אסביר גבירתי. אני לא התכוונתי לשאול אותו על אבנר הופשטיין. ש.

 23 את שאלת. עו"ד ז'ק חן:
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 1והעיד אני לא הפרעתי כשאתה התנגדת ודיברת ארוכות, תן לי רק להשיב. חברי בעז בן צור קפץ  ש.

 2 ואמר בתוך האולם שזה דברים שהגיעו מחפץ,

 3 כנראה, לשיטתו. צור:-עו"ד בעז בן

 4 הוא לא אמר את זה שזה הגיע מחפץ. חברי קם והעיד שזה בכלל הגיע מחפץ. ש.

 5 לא, זה אחרי שהעד אמר שזה הגיע, .... צור:-עו"ד בעז בן

 6 עו"ד תירוש, חבל,  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 להשלים שניה את המשפט.תנו לי  ש.

 8רגע. רק רגע. שניה, לא הייתה פה התנגדות עכשיו של עו"ד חן. עו"ד  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 9חן ביקש להפנות אותו למקום בחקירה שבו העד אמר את הדברים, גבירתי אמרה 'אני לא שאלתי 

 10 אותו, הוא אמר את זה מיוזמתו' אבל גבירתי שאלה שאלה משלימה,

 11 רציתי להסביר את, ש.

 12אז גבירתי יכולה להגיד 'זה לא נאמר בחקירה, פעם ראשונה שאני  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 13 שומעת'.

 14התחלתי גם לענות את זה גבירתי. אני מכירה מתוך תכתובות הוואטסאפ, בדיוק כמו שלחבריי יש  ש.

 15אפ אירוע בעניין אבנר את תכתובות הוואטסאפ כבר שנתיים, מכירה מתוך תכתובות הוואטס

 16הופשטיין. העד לא נשאל על זה בחקירה אבל אני מכירה את זה ולכן אני יודעת, כמו שחבריי שיש 

 17להם את זה שנתיים גם יכולים לחפש, במיוחד שזה דיגיטלי, גם הם יכולים לחפש, ולכן חיפשתי 

 18ת המילה 'אבנר הופשטיין' בזמן שעו"ד בעז בן צור בא ומצא לנכון להגיד, חיפש חברי עו"ד עיסוק א

 19ומצא שזה נמצא בתכתובות הוואטסאפ ושזה גם הועבר דרך איריס ושאול אלוביץ' ולכן שאלתי 

 20את שאלת ההמשך הזאת כי נוצר מצג מטעה כלפי ה עד שכביכול זה רק עבר דרך חפץ ולא היא, 

 21חבריי. זאת ואין לי שום מושג על זה מתוך החקירה אלא מתכתובות הוואטסאפ שיש אותם גם ל

 22 התשובה. עכשיו במקום שאני לא שואלת משהו, אני לא יכולה להפנות לחקירה.

 23 אוקיי. שאלה הבאה לגבירתי. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 24 אז עכשיו אני שואלת, ש.



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 681 

 1 השורה התחתונה זה שזה לא היה בחקירה? עו"ד ז'ק חן:

 2 נכון.  ש.

 3 תודה רבה. עו"ד ז'ק חן:

 4 זמן להבין את זה? לקח כל כך הרבה ש.

 5 כן. אם היית אומרת מיד היינו מבינים את זה מיד. עו"ד ז'ק חן:

 6 אני אמרתי והעד סיפר את זה מעצמו. אני לא שאלתי על זה שאלה. ש.

 7 תמשיכי, חבל על הוויכוח. תמשיכי. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8אנשי ראש הממשלה בעניין  סליחה. אני רוצה שתספר לי על מעורבותם, חלקם, אם בכלל של ש.

 9 גורם ואם לא תזכור, אני אשאל אותך ספציפית.-הבקשות. תעבור גורם

 10אז בראש ובראשונה ניר חפץ, ניר חפץ היה שולח כמו שאמרתי, וואטסאפים ובקשות, בדרך כלל  ת.

 11להעלות אייטמים, בקשות להורדות אני פחות זוכר שזה היה דרכו, אני זוכר שזה היה יותר בא 

 12 טע של שאול ואיריס, אבל יש את ניר חפץ, יש את שי חייק,מהק

 13 רגע, מי היה ניר חפץ תסביר? ש.

 14אני חושב שהוא היה יועץ תקשורת, אני לא זוכר בתוך החצר שם את התפקידים, גם הם היו  ת.

 15 משתנים חדשות לבקרים,

 16ך מה לעשות עם הבקשות אז נעצור רגע לגבי ניר חפץ, תיכף נגיע, אבל מי תיווך ביניכם, מי אמר ל ש.

 17 שלו, הרי אתה בעצמך לא עורך ראשי ויכול להגיד לו 'תפנה לעורך'. מה עשית עם הבקשות ולמה?

 18 ההוראה שקיבלתי משאול אלוביץ' הייתה למלא באופן מלא את מה שניר חפץ מבקש. זהו. ת.

 19הממשלה ששאול ועכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת מי היה הבנאדם הראשון נניח מאנשי ראש  ש.

 20 ואיריס חיברו אותך אליו?

 21 זאב רובינשטיין. ת.

 22 רק שניה, את מניחה ששאול ואיריס חיברו, צור:-עו"ד בעז בן

 23 כן, המילה 'חיברו', יש כבר איזה, אדוני צודק. עם:-כ.ה. מ. בר
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 1סליחה. אני חוזרת בי. מי היה הבנאדם הראשון ששאול ואיריס הפנו אותך אליו או דיברו איתך  ש.

 2 עליו בקשר לבקשות האלה? 

 3 ככל שהיה כזה. צור:-עו"ד בעז בן

 4 ככל שהיה אדם כזה. הוא דיבר על זה, זה לא שאני מכניסה לו, ש.

 5 לא, הוא לא דיבר על זה שום דבר לפני זה. צור:-עו"ד בעז בן

 6 הוא דיבר על זאב רובינשטיין לפני כן. ש.

 7אבל לא בקונטקסט של מי חיבר ומי לא חיבר. יש דוברים אגב, הם מחוברים  צור:-עו"ד בעז בן

 8 לכל מערכת. יש לי חדשות בשבילכם. לכל מערכת תקשורת הדוברים מחוברים. 

 9 ה הזאת?מה הייתה המעורבות אם בכלל של זאב רובינשטיין בדבר? בנושא הזה, בסוגי ש.

 10 זאב רובינשטיין היה לדעתי האיש הראשון שהוצג לי על ידי שאול, הוא קרא לו 'החבר' בהתחלה. ת.

 11 מה היה תפקידו? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 12אני חושב שזה מישהו ששאול הכיר ומצד שני זאב היה מחובר לבית ראש הממשלה, בעיקר לשרה.  ת.

 13בקשר טוב איתה וגם איתו, עם ראש הממשלה, הוא יעביר  נאמר לי כך שזאב מכיר אותה ונמצא

 14לי בקשות ואני צריך למלא את הבקשות שלו. למלא את הבקשות כאילו שאול ביקש אותן. ככה 

 15 הוצג לי, ואז מאותו רגע,

 16 הוצג לך על ידי מי? 'הוצג לי'. על ידי מי? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 17זה התחיל שטף של מיילים ווואטסאפים וסמסים גם מזאב, הוא  על ידי שאול אלוביץ'. ואז אחרי ת.

 18היה בעצם הראשון שבא ומבקש והרבה פעמים גם הייתי מקבל את הוואטסאפ או הסמס, את 

 19ההודעה מזאב עצמו, ואחרי דקה לפעמים, לפני דקה, הייתי מקבל את זה משאול שהיה שולח לי 

 20ש'זה מהחבר'. כבר הייתי מקבל את זה מכמה את מה שזאב שלך ובסוף היה כותב 'זה מזאב' או 

 21כיוונים, זה היה מתואם לגמרי בין שניהם, ושם הייתי נדרש לעשות את אותם דברים שדובר 

 22 עליהם.

 23 איך רובינשטיין היה קשור לשאול, אם בכלל? מה היה הקשר ביניהם? ש.

 24 היה חבר שלו.אני חושב שפעם הוא עבד אצל שאול באחת החברות שלו, אולי ביורוקום, ו ת.
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 1 עד כמה הבקשות היו קשורות למר נתניהו, לגברת נתניהו? ש.

 2רק למר נתניהו ולגברת נתניהו, הוא יותר היה בציר של גברת נתניהו אבל בהתחלה הוא עסק  ת.

 3 בשניהם, אבל הוא הוצג יותר כאיש שעובד איתה. 

 4 בהקשר הזה? ךזיכרונעד מתי נמשך הקשר עם מר רובינשטיין למיטב  ש.

 5. יכול להיות שאחרי זה 2014, אני חושב שזה מתי שהוא עד אמצע 2013נניח זה התחיל בתחילת  ת.

 6 . אחר כך סר חינו.2014זה גם, נדמה לי שעד אמצע 

 7 מה זאת אומרת 'סר חינו'? ש.

 8 הבנתי שכועסים עליו, שלא בדיוק כל דבר, ת.

 9 ,-מה זה 'הבנתי', מאיפה זה, ה צור:-עו"ד בעז בן

 10 אדוני לא צריך לשתף אותנו בתחושות או בספקולציות וכאלה דברים, עם:-רכ.ה. מ. ב

 11 רק מידיעה. ש.

 12 זה דברים שנאמרו לי. לא תחושות. ת.

 13 אדוני יאמר נאמרו על ידי מי ומתי. עם:-כ.ה. מ. בר

 14 מי אמר לך? עו"ד ז'ק חן:

 15 עמודים.. 1,400 צור:-עו"ד בעז בן

 16 .10-25שורות  8בהודעה א', עמוד תסתכל בהודעה. הוא אומר את זה.  ש.

 17 שאול ואיריס אלוביץ' אמרו לי את זה. ת.

 18 .28.12.2017הודעה א',  ש.

 19 אבל ההערה ברורה לאדוני. עם:-כ.ה. מ. בר

 20 בהחלט כבודו. ת.

 21 עד כמה רובינשטיין ביקש גם דברים שקשורים למר נתניהו? ש.

 22ול לספור את זה בדיוק כמה זה היה, אבל היה, בהתחלה , היה. בתוך התמהיל הזה היה. אני לא יכ ת.

 23 התרשמתי שהוא יותר ממוקד בה, אבל היו גם בקשות לגביו.
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 1אגב, באותה תקופה היו פניות של גורמים אחרים שאולי לא מרוצים מאיזה שהוא  עם:-כ.ה. מ. בר

 2ייתה פרסום שביקשו שינוי, תיקון, ממי שהיו מכירים את אדוני כמנכ"ל האתר. היו פניות או לא ה

 3 לחלוטין אף פניה? לקבל איזה שהוא רושם?

 4אוקיי. תראה, כל גוף תקשורת וגוף חדשותי מקבל כל הזמן פניות. ממושאי הסיקור שלו. שהם  ת.

 5 מרגישים מזה נפגעים, שהם מרגישים מזה מקופחים.

 6 אדוני קיבל פניות? עם:-כ.ה. מ. בר

 7 היו פניות כאלה שהן, עוד פעם, מבחינה כמותית ואיכותית היו,  ת.

 8 לא, אבל ביחס לפניות שאדוני, עם:-כ.ה. מ. בר

 9לא, לא בצורה כזאת, עוד פעם, אני יכול לשפוט א תזה ברמה הכמותית והאיכותית. כמות, אז אני  ת.

 10נניח מכל שנים של כהונה, מה שקיבלתי  13יכול להגיד שאולי בעשר שנים של כהונה, 

 11הפוליטיקאים, אם אנחנו לוקחים את זה כהשוואה, מכל הפוליטיקאים האחרים יחד אולי זה 

 12נכנס לשבוע של בקשות שקיבלתי והטלתי מראש הממשלה ואשתו, ומבחינת האיכות, ברור לגמרי 

 13שזה לא היה ברמה של האינטנסיביות של מה שהיה פה, כי פוליטיקאי לא מרוצה יכול להגיד 

 14אני רוצה משהו תגובה או תתקן' או שזה נעשה דרך הדובר, אבל אין מכניזם כזה שאני 'תשמע, 

 15א' ועד ת' באותו יום על ידי אותו פוליטיקאי. זאת אומרת -מקבל עריכה מלאה של העיתון מ

 16בוודאי שיש, אין גוף תקשורת שלא לוחצים עליו, אבל את הפעמים שאני יכול לספור פוליטיקאים 

 17 ויש איתם קשר, בלי השוואה.  שונים שמתקשרים

 18יש חודשים שאין טענה לפניה אחת. טענה לפניה אחת, משך חודשים  צור:-עו"ד בעז בן

 19 שלמים. אני אסתור את התשובה הזאת.

 20 זה לא היה נדרש.. עם:-כ.ה. מ. בר

 21 הנה התנגדות ממש רלוונטית, ש.

 22 זה לא התנגדות, זו הערכה לסדר. צור:-עו"ד בעז בן
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 1ביאה אותי לשאלה שלא תכננתי לשאול אותה עכשיו אבל אני אשאל. איך הייתה אבל היא מ ש.

 2התקשורת בינך לבין שאול לבין איריס ובינך לבין חפץ למשל או גם רובינשטיין, איך זה נעשה 

 3 התקשורת הזאת, לבקשות, איך הן נעשו? אמרת קודם אבל חברי כנראה לא הקשיב.

 4 ים.וואטסאפים, מיילים, סמסים, טלפונ ת.

 5 אוקיי.  ש.

 6אגב, הבקשות עסקו בפרסומים שהיו באתר שהיו חריגים ביחס לאמצעי תקשורת  עם:-כ.ה. מ. בר

 7 אחרים או שזה פרסום שאולי היה גם באתרים אחרים ודווקא היו פניות לאתר שאדוני ניהל?

 8 אתה מדבר על פניות לגבי ראש הממשלה, לגבי הסיקור המוטה? ת.

 9 כן. עם:-כ.ה. מ. בר

 10גם וגם. זאת אומרת לפעמים היו אומרים 'יש משהו שהופיע כבר בעיתון אחר ואצלכם עדיין לא  ת.

 11הופיע, למה זה לא הופיע'. או 'אתם מסקרים את זה יותר שלילי מאתרים אחרים', השתמשו 

 12בבנצ'מרק הזה, למרות שעוד פעם, השימוש היה חד כיווני כי אני הרבה פעמים אמרתי 'בסדר, 

 13העלה איזו שהיא ידיעה טובה ואנחנו לא העלינו  ynet', אותם נתנו לי דוגמה, ynet-יכול להיות ש

 14את זה או מעריב העלה, או משהו, אבל במקביל נותנים להם גם לכתוב ידיעות אחרות, אמרתי אז 

 15אי אפשר רק להסב את תשומת לבי רק לידיעה אחת. אבל הרבה מאוד פעמים זה היה סולו שלנו 

 16ו ספציפית 'תעשו את הדבר הזה'. הדבר השני היה שזה היה הרבה פעמים כן שבאו אלינו ואמר

 17ידיעות ששלחו גם לאתרים אחרים, אבל גוף חדשות מקבל ידיעה, אז הוא מסתכל עליה באופן 

 18עצמאי והוא שוקל אותה ומי שמסתכל על זה זה כתב שזו מלאכתו, זו עבודתו. הוא פרשן לעניין 

 19תב מדיני, הוא כתב מפלגתי. הוא מחליט מה מתוך זה מדויק ומה הזה, הוא כתב פוליטי, הוא כ

 20מתוך זה קצת מיופייף. בודק, ומביא למשל תגובות של אלה שמותקפים נניח באותה ידיעה. אנחנו 

 21 היינו במצב שאסור לנו להביא תגובות של אחרים למשל. סתם, בשביל לתת,

 22 תגובות?הייתה הנחיה מפורשת שלא להביא  עם:-כ.ה. מ. בר

 23 חד משמעית. אסור לתת. או למשל היינו בתוך סיטואציות, ת.

 24 כמה אתה יכול לשקר? איריס אלוביץ':
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 1או שהיינו בתוך מצב יותר אבסורדי למשל, 'אל תפרסם שום ידיעה על הצוללות', 'אל תפרסם שום  ת.

 2ני צריך ידיעה על דבר כזה או אחר, אבל תפרסם את התגובה' אז אני אומר, 'אבל בתגובה א

 3 ,'-להתייחס לזה ש

 4 שיש ידיעה. עם:-כ.ה. מ. בר

 5כן. אני זוכר שהיה משהו עם ורד סויד ועם אמנון אברמוביץ' שאמר שמבקר המדינה, אז אסרו  ת.

 6עלי לפרסם את הידיעה ואני חייב למחרת לפרסם את התגובה, ואני אומר 'אבל יש פה כשל מבני. 

 7ה ולא את הידיעה'. 'לא, תן את התגובה. תגובה לדבר אתם רוצים, בואו לא נזכיר לא את התגוב

 8 שלא כתבנו עליו אתמול', זה לשאלתך.

 9אדוני, אני מזכיר לבית המשפט ואני מבקש מבית משפט שגם ינחה את העד מה  עו"ד ז'ק חן:

 10הייתה שאלת בית המשפט. שאלת בית המשפט הייתה שאלה נורא פשוטה. האם הידיעות 

 11ד כה היו ידיעות שגם הופיעו באתרים אחרים. זו הייתה השאלה. קיבלנו המדוברות שדיבר עליהן ע

 12נאום שהצטרף לנאום הבחירות של בנט, שהצטרף לעוד תוספות שלו על עורכת על ועל עוד דברים 

 13שלא הופיעו בכתבה. אז ברור שהעד הוא עד מעוניין אבל כשהוא עונה לשאלות בית משפט וכשהוא 

 14בקש שבית המשפט ינחה את העד להשיב לשאלות ולא לנצל את עונה לשאלות התביעה, אני מ

 15 ההזדמנות להוסיף דברים לתקשורת ולבית המשפט. 

 16 תודה. עם:-כ.ה. מ. בר

 17 בבקשה. עו"ד ז'ק חן:

 18 אני לא מכירה פרקטיקה של להתנגד לתשובות העד לבית המשפט אבל בסדר. ש.

 19 .אני לא התנגדתי. ביקשתי הנחיה מבית המשפט עו"ד ז'ק חן:

 20 אדוני אמר דברים ברורים, הדברים נשמעו ונרשמו. נתקדם. בבקשה. עם:-כ.ה. מ. בר

 21 אנחנו רוצים לעשות הפסקה. השאלה אם זו הנקודה המתאימה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אין בעיה. ש.
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 1אם אפשר כבודכם, אנחנו הגשנו לבית המשפט במהלך הדיון בקשה בהסכמה לגבי  עו"ד נורית נגב:

 2וכחותו של מר מוזס בהמשך הדיון בהסכמת התביעה לאפשרות היעדרותו, אני אבקש אם ניתן נ

 3 לשחרר אותו כרגע.

 4 אין בעיה. הוא משוחרר. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 )הפסקה(

 6 )לאחר ההפסקה(

 7ברשות כבודכם, אני לא רוצה לקפוץ באמצע ואני רוצה לבקש בקשה הנחייה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8לעד לחקירה הראשית לאור מה שהיה עד עכשיו וגם אני רוצה קודם כל לומר, הסברתי למרשתי 

 9שלא להתפרץ, אנחנו מתנצלים על הדברים אבל אני רוצה כן לומר משהו. העד כורך ומדבר כל 

 10הזמן על שאול ועל איריס כאחד. אנחנו ביקשנו מבית המשפט ונענינו על ידי בית המשפט לבקש 

 11זאת, שאול ואיריס אינם אחד. דוגמה קלאסית לזה, אני אקלקל רק חלק מהחקירה את ההפרדה ה

 12, אפילו 2013הנגדית שלי, היה כשהעד דיבר על שאול ואיריס ביחס לידיעות על בנט, זה ינואר 

 13. לכן אני מאוד מבקשת מבית 2013התביעה איננה טוענת למעורבות של איריס אלוביץ' בינואר 

 14תהיה לנו חקירה נגדית. החקירה הנגדית שלנו, כבודכם, היא בעוד הרבה  המשפט משום שזה נכון,

 15מאוד זמן. החקירה הנגדית שלנו תבאר עובדות אבל אנחנו מבינים שגם ברגע הזה יש איזו תודעה 

 16שנוצרת. אני מבקשת שבית המשפט יורה לעד להפריד. שאול ואיריס הם לא בנאדם אחד, הם 

 17ייחסות שלו איפה שהוא יכול לייחס לשאול, שייחס לשאול, אנשים נפרדים ואני מבקשת שבהת

 18איפה שהוא יכול לייחס לאיריס, שידבר על איריס, ואיפה שהוא רוצה לדבר על שניהם, שיסביר 

 19למה הוא מדבר על שניהם. לנו יש את החומר, אנחנו נהיה בחקירה נגדית, אבל הכריכה הזאת 

 20לא נכון ולכן אני מבקשת את ההנחיה הזאת,  היא כריכה לא בריאה והיא מייצרת משהו שהוא

 21 את ע זרתו של בית המשפט בהנחיה לעד.

 22אוקיי. תודה. עו"ד תירוש, תכווני בשאלות כך שיהיה ברור לגבי מי  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23 הוא נשאל כדי שלא יהיה ערבוב כי כל אחד מהם הוא אדם בפני עצמו.
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 1הדברים קשורים והנה אני אומרת את זה בבירור, כשהדברים זה ברור, והעד צריך לדעת שכש ש.

 2קשורים לשאול אלוביץ' תגיד את זה, כשהדברים קשורים לאיריס אלוביץ' תגיד את זה וכשהם 

 3קשורים לשניהם תגיד את זה. אני לא חושבת שהוא צריך להסביר כל פעם למה הוא אומר את זה, 

 4 אם זה קשור לשניהם, שים לב.

 5לא צריך למה אבל שים לב רק שאנחנו מדברים על שני אנשים  פלדמן :-פרידמן כב' השופטת ר'

 6נפרדים. אז אם אחד זה או זו או אם זה שניהם, שיהיה ברור רק על מי אתה מדבר. בסדר? שתהיה 

 7 הפרדה מוחלטת ושיהיה ברור.

 8 אני אעשה כמיטב יכולתי.  ת.

 9י רק אשאל אותך עוד איזו שהיא שאלה בהקשר היינו עם זאב רובינשטיין וניר חפץ בשלב הזה ואנ ש. 

 10הזה, שאל בית המשפט נדמה לי וגם אני, על טיב הבקשות, ודיברתי על זה. אבל עוד שאלה אחת, 

 11 עד כמה זה הסתיים תמיד בפניה אחת, בדרישה אחת, עד כמה היו בקשות המשך אם בכלל?

 12היה רצף. בדרך כלל היה רצף כי את הבקשה זה הסתים, במידה ולא אז  מידיאם ביצענו באופן  ת.

 13 הייתה התנגדות במערכת או שלא עשינו דברים בדיוק או שהיה משוב אחר כך,

 14 מה זאת אומרת לא בדיוק, תסביר. ש.

 15נניח ניסחנו את הידיעה בצורה מסוימת או כותרת מסוימת וזה לא מצא חן בעיניהם אז יכול  ת.

 16ו 'זה לא טוב, צריך לשפר את זה'. הרבה פעמים להיות שלקחו את זה לאחורה ואז חזרו אלינו אמר

 17 זה היה סאגה די נמשכת.

 18בסדר גמור. עד כמה נוצרה בינך ובין רובינשטיין ובין חפץ, תפריד בתשובות כמובן, חברות, קשר  ש.

 19 אישי?

 20אם זאב נוצר איזה שהוא משהו שאפשר להגיד שזה תחילה של איזו שהיא חברות, כשהיינו בניו  ת.

 21ואשתי והבת שלי היינו, הוא אירח אותנו פעם אחת במסעדה ואחרי זה בארץ היינו יורק, אני 

 22 פעמיים במסעדה, וזה פחות או יותר זה מה שהיה.

 23 עד כמה פעלת לביצוע ההנחיות בשל הקשר הזה שנוצר ביניכם? ש.
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 1הקשר הזה זה התוצאה של ההנחיות שאני קיבלתי להתחבר אליו ועובדה שזה לא נמשך לשום  ת.

 2ר ונדמה לי שבשלושת המקרים הוא יזם את זה והזמין. לא היה לזה קשר למה שעשיתי או לא דב

 3 עשיתי.

 4 ומתי הקשר ביניכם נגמר? בינך לבין רובינשטיין, ביחס למעורבות שלו נניח לבקשות האלה? ש.

 5 , זה דעך לאט לאט.2014נדמה לי שזה היה, אני אומר עוד פעם, בערך במחצית  ת.

 6 בי ניר חפץ?אוקיי. ולג ש.

 7לא הייתה חברות, זאת אומרת שגם עם זאב לא הייתה חברות אבל איתו גם לא, לא יודע, ישבנו  ת.

 8 פעם בקפה או פעמיים או שלוש, אבל,

 9אוקיי. תפרט על גורמים נוספים, התחלת לפרט. התחלת ואז ביקשתי ממך, התחלת לדבר על חייק,  ש.

 10 ממשלה שהיו איתך בקשר.אבל תספר על גורמים נוספים בסביבת ראש ה

 11 היה שי חייק והיה בועז סטומבלר,  ת.

 12 מה היה תפקידם? ש.

 13לא זוכר את ההגדרות המדויקות. דוברים, דובר פוליטי אחד, היו סביב ראש הממשלה והיו  ת.

 14דוברים או פוליטי או של הליכוד, או שלו, אני כבר לא זוכר איך זה בדיוק הסתובב שם. והם גם 

 15 די פעם בקשות, אבל בעצימות נמוכה הרבה יותר מאשר ניר וזאב.היו מעבירים מ

 16 מי עוד? מה, בועז סטומבלר וחייק אמרת? ש.

 17 בועז סטומבלר, שי חייק, ניר חפץ. ת.

 18 אתה זוכר עוד מישהו? מה עם לירן דן? ש.

 19 לירן דן בעצימות הכי נמוכה.  ת.

 20 אוקיי. ומה לגבי רן ברץ? ש.

 21 וד קצרה. לתקופה מאוד קצרה.נכון. גם רן ברץ לתקופה מא ת.

 22 אוקיי. מה הייתה, ש.

 23 יש איזו שהיא בעיה? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 24 לא. ת.
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 1לפי מה שאתה ידעת, מה הייתה הציפיה של ניר חפץ ממך, מהאתר, לגבי הבקשות שהוא מעביר  ש.

 2 לכם, הדרישות, ההנחיות?

 3את הבקשות שהועברו לנו, זה הפך לדי הציפיה של ניר הייתה ברורה, שנמלא את הדרישות,  ת.

 4 אוטומטי, הוא אפילו לא היה צריך לכתוב.

 5 מה זאת אומרת? ש.

 6הו היה שולח את זה אלי, הייתי מקבל את זה ואחרי דקה הייתי מקבל את זה משאול, סתם נניח  ת.

 7את היה שולח לי איזו שהיא כתבה, אז הייתי, מיד אני מוריד, כי אפילו לא הייתי צריך לקבל 

 8 ההוראה שאני אוריד את זה.

 9תסביר רגע את האירוע הזה. חלקנו מביני יותר כי הסתכלנו בחומרים, אבל תסביר לבית המשפט.  ש.

 10 מה זאת אומרת 'הוא היה שולח את זה והייתי יודע מה אני צריך לעשות, לפעמים'.?

 11שליליות או שיכולות  להוריד ידיעות לא מיטיבות או –יש שני סוגים עיקריים של בקשות. אחד  ת.

 12להצטייר כשליליות, והשניה, להעלות ידיעות מיטיבות. אז נניח להעלות ידיעות מיטיבות, בדרך 

 13עם תמונה יפה וכדומה, ומוציאה את  PRכלל זה יוצא מדוברות. דוברות עושה איזו שהיא ידיעת 

 14ול, וניר אפילו, זה. אז אני מקבל את זה בוואטסאפ מניר, אני מקבל את זה אחרי דקה גם משא

 15בדרך כלל לא היה צריך לבקש. לפעמים הוא היה מבקש. 'מאוד מבקשים שיהיה ככה, והעברתי 

 16גם לעורך' אבל היה די ברור במערכת היחסים בין ניר לביני במשך הזמן שאני צריך למלא את מה 

 17 שהוא מבקש ולהעלות את זה. לגבי ידיעות שליליות אותו דבר. היינו כבר מאולפים.

 18 אוקיי. איך ניר חפץ התנהל מול וואלה, איך הוא התייחס לוואלה? ש.

 19שוב, מצד אחד הוא היה יחסית מקצועי כי הוא בא מתך התחום של העיתונות והוא לא רצה  ת.

 20לקלקל, זאת אומרת הוא היה די דיסקרטי ושמר, כאילו די אמביוולנטי, ושמר על, כאילו לא דרש 

 21יף וכדומה, הוא היה יותר זהיר. אבל מהצד השני לפעמים היו בעצמו לפעמים דרישות באופן תק

 22מגיעות אלינו התבטאויות שהוא אמר לאנשים, אני זוכר שהגיע פעם או פעמיים שהוא אמר 

 23לאנשים וזה הגיע למערכת ועורר תגובה קשה. זה הגיע אלי מאבירם העורך הראשי שאמר שניר 

 24, בגדול -.. כי וואלה כבר שלו. הוא לא צריך למסתובב בשטח מספר שוואלה הוא כבר לא צריך ל.
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 1זה היה די ברור שאנחנו אתר שעושה מה שלשכת ראש הממשלה מבקשת מאתנו וניר נהג ככה, 

 2 לא היה לו מה ללחוץ. מה הוא צריך ללחוץ כשהוא יודע שנעשה את זה אוטומטית?

 3זה אבל ליתר בטחון, איך אוקיי. חבריי אומרים לי שהוא התפספס אולי, אני חושבת שדיברת על  ש.

 4 נוצר הקשר הראשוני שלך עם ניר חפץ ועם רובינשטיין?

 5עם זאב רובינשטיין, הוצג לי על ידי שאול. הוא קרא לו בהתחלה 'החבר' ואמר שהוא מחובר לבית  ת.

 6 ראש הממשלה, ואני צריך לעשות מה שהוא מבקש.

 7 ניר חפץ? ש.

 8זאב זה היה מישהו שלא הכרתי אותו ולא היה לו תפקיד לגבי ניר חפץ, התפקיד של ניר היה ידוע.  ת.

 9 פורמלי. אז ניר חפץ היה ברור מי הוא. אז רק נאמר לי 'צריך לעשות מה שהוא מבקש'.

 10 תגיד עוד שמות של, איך רובינשטיין קרא לשאול? ש.

 11 'הבוס'. ת.

 12 ולניר חפץ היה לכם כינויים? ש.

 13היה. אני לא חושב, המערכת נדמה לי קראה לו רוטוויילר  נדמה לי שקראו לו 'רוטוויילר'. בינינו זה ת.

 14 ,-אצלנו. אני לא חושב ש

 15דיברת על המעורבות של שאול ואיריס אלוביץ', כל אחד בתקופות שדיברת עליהן, אבל אני כן  ש.

 16רוצה שתגיד לנו, תמחיש לנו, תגיד לנו את רמת המעורבות ואת התדירות פחות או יותר. עד כמה 

 17 נסיבי.זה היה אינט

 18 גבירתי שואלת על כל אחד בנפרד. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 19 כמובן. כל אחד לפי תקופותיו. ש.

 20, והתכיפות והעצימות של זה הייתה 2012אז שוב, זה באמת התחיל עם שאול כפי שציינתי מסוף  ת.

 21שקט, אבל די גבוהה. לפעמים זה היה כמה פעמים ביום, לפעמים פעם ביום, לפעמים היה שבוע 

 22, עוד פעם, זו הייתה מעורבות כרונית ועליה היו פיקים. על -בגדול זה היה די אינטנסיבי כש

 23המעורבות הכרונית הזאת. ומול איריס זה התחיל כטפטוף, אני לא זוכר מתי אבל נדמה לי שהיו 

 24פי , היו כזה דברים יותר בעצימות יותר נמוכה, וכ2014, 2013-כבר דברים שהתחילו גם כן ב
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 1שציינתי מקודם, או שהיא הייתה נגיד קופצת פנימה אם היה אירוע חריג או משהו כזה, כרגע אני 

 2לא זוכר בדיוק אותם, אולי לכם יש, אבל בבירור אני זוכר כי יש פה משהו שקרה פרקטית שאת 

 3הפורום הזה, כשהקמתי את הפורום הזה של וואטסאפ שאול, איריס, אילן, זה היה סביב אירוע 

 4ו נכשלנו ואז המעורבות, ואז נאמר לי בעצם שעכשיו, שאול אמר ש'נמאס לו, אין לו זמן שב

 5 להתעסק עם זה, הוא לא יכול להתעסק והיא העורכת שלך'. 

 6 ואז מה הייתה רמת האינטנסיביות? ש.

 7רמת האינטנסיביות הייתה גבוהה מאוד. אפשר לראות את זה ברצף של הוואטסאפים, בסך הכל  ת.

 8 נו מתועדים. במיילים, בווטאסאפים.החיים של

 9כמה זמן, אתה זוכר מה אמרת בחקירה כמה זמן מהזמן שלך השקעת בדבר הזה בתקופה הזאת,  ש.

 10 בכל התקופה הרלוונטית כמובן?

 11 זה, ת.

 12 אם אפשר, הבהרה לבית המשפט ש... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 13 מה? ש.

 14 ... אם את רוצה לשאול אותו מתי  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 אני אשאל אותו בהמשך כשאני אראה את זה. ש.

... 16 

 17 אין בעיה, הוא אמר, ש.

 18 אנחנו יודעים מתי הקבוצה הוקמה, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 19. והעד 2015ביולי  30-כן הוא לא זוכר בדיוק. צריך לראות את זה. אפשר להגיד. הקבוצה הוקמה ב ש.

 20 ואנחנו נראה אחר כך עם החומרים.אמר שהתחיל גם קודם, הוא לא זוכר בדיוק מתי 

 21 לא, זה לא מה ש...

 22היינו בכמה זמן מהזמן שלך מול, סליחה, אני אדייק את השאלה שלי. כן, השאלה שלי זה כמה  ש.

 23 זמן מהזמן שלך, אולי יותר נכון כמה זמן מהעיסוק שלך מול שאול אלוביץ'.
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 1היה תקופות, תלוי בתקופות. תקופות  אני אומר עוד פעם, זה הגיע לדעתי בתקופות מסוימות, זה ת.

 2מהזמן, אבל זה גזל, זה  20%, 10%מהזמן. תקופות אחרות זה היה  40%, 30%מסוימות זה היה 

 3 גזל חלק מהמשרה שלי. אני לא זוכר את המדויק.

 4אין בעיה, אני לא מדברת רגע על המשרה הכללית שלך אבל אני מדברת על מערכת היחסים שלך  ש.

 5 יץ'.מול שאול אלוב

 6 זאת לא הייתה השאלה, אבל נדמה לי שננסה עכשיו,  עו"ד ז'ק חן:

 7 לא, אני שואלת שאלה. ש.

 8, 30%, 10%אני מתנגד. השאלה הייתה כמה זמן זה לקח מול שאול אלוביץ' הוא ענה  עו"ד ז'ק חן:

 9 אין צורך לתקן את התשובה.

 10שאלה אחרת, אז תשאלי  היא שואלת שאלה אחרת. את שואלת פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שאלה אחרת.

 12 שאלת מול שאול. והוא השיב מול שאול. עו"ד ז'ק חן:

 13 אני שאלתי את זה לשיעורים הוא ענה על המשרה שלו, ש.

 14 מה השאלה עכשיו? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לא צריך להשיב לו. גבירתי תשאל. עם:-כ.ה. מ. בר

 16 וק מול שאול אלוביץ', עסקת בבקשות האלה.אני שואלת כמה זמן מהזמן שלך בעיס ש.

 17 זאת לא הייתה השאלה אדוני. עו"ד ז'ק חן:

 18 זו שאלה אחרת. עם:-כ.ה. מ. בר

 19 לא, זו אותה שאלה. עו"ד ז'ק חן:

 20 טוב, אז שיענה לשאלה הזאת. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אם אתה זוכר. ש.

 22 , אני חושב שבקטע של הזמן שהוא השקיע מולי כאילו ת.

 23 כמה מתוך הזמן שלך, :1שופט 

 24 מה הזמן שלו אתה לא יודע.  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 לא, הזמן שלו מולו.  ש.

 2 הזמן שלך. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 3 מולו אבל, לא ביחס למשרה שלו באופן כללי. ש.

 4 מה שהוא השקיע, .. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אולי. 70%ריע מהזמן עסקתי בזה. אני חושב שחלק מכ ת.

 6 .70%-ל 10%-זה עלה מ עו"ד ז'ק חן:

 7 אני עניתי קודם על שאלה אחרת. ת.

 8 ... נסתכל בפרוטוקול. צור:-עו"ד בעז בן

 9 אתה זוכר מה אמרת על זה בהודעה? אל תפריעו בבקשה. אתה זוכר מה אמרת על זה בהודעה? ש.

 10 לא זוכר. ת.

 11 . אם אפשר להציג לעד את האמירה הזאת? ךזיכרונאני מבקשת לרענן א ת  ש.

 12 פשוט תקריאי לו. או תראי לו את ההודעה אם יש לך. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 13 , 30-31עמודים  7.1.18אז אני אקריא. הודעה שניה מיום  ש.

 14 )מדברים ביחד(

 15 את יכולה להגיד לו כמה הוא אמר שם, יהודית.  עו"ד ז'ק חן:

 16 .90%, 70%, 50% 30%, 10%זה  צור:-בןעו"ד בעז 

 17 סליחה, אל תעידו בבקשה.  ש.

 18 ... עו"ד ז'ק חן:

 19 לא, אתה לא.. ש.

 20 לא צריך את ההתנצחויות. אין בזה צורך. עם:-כ.ה. מ. בר

 21 או תראי לו או תקריאי לו, חבל על הזמן. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22", סליחה, -כי מדויקת בעולם. אתה צריך להבין שאז אני אקריא. "אני רוצה לתת את התשובה ה ש.

 23 .30-31הקובץ משום מה לא רשום לי, בעמוד 

 24 עד שהוא ימצא את הקובץ תקריאי. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן
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 1מהזמן  95%-90%-"תראה, אני רוצה לתת את התשובה הכי מדויקת בעולם. אתה צריך להבין ש ש.

 2שינוי הידיעות שזה תהליך נורא" החוקר: לש איזה ידיעות?  שלי היה עסוק במכניקה ובפיזיקה של

 3איזה ידיעות?" אילן ישועה: "של לשנות את הידיעות במערכת לטובת ביבי. לשנות כתבות וזה 

 4נחקר, אילן ישועה: "לא, אני אומר  "90%מכניקה נוראית". שאלה: כמה, כמה, כמה מהזמן שלך? 

 5כן, היה בדברים, תוריד תעלה, ואולי ..." אז אני שואלת מהעיסוק שלי מול שאול" יריב אומר לו "

 6 שוב אחרי ששאלתי את השאלה הזאת, כמה מהזמן העיסוק שלך נוכח הדברים שאמרת בהודעה,

 7 מהעיסוק שלו או מול מר אלוביץ', גבירתי מערבבת שאלות, פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אין... עו"ד ז'ק חן:

 9 אז לכן אני הקראתי, ש.

 10 גבירתי שואלת על מול שאול אלוביץ', שיהיה ברור. פלדמן :-השופטת ר' פרידמן כב'

 11 נכון. ש.

 12 האם זה ... זו השאלה. עו"ד ז'ק חן:

 13 תודה. ש.

 14 זה מה שאמרת. מה, פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 15, במה -אף פעם לא היה לי טבלה או אקסל שחישבתי את השעות המדויקות. נתתי הערכה שזה ה ת.

 16אני לא יודע,  80%או  70%, 90%א התעסק מולי, עניין אותו הדבר הזה היה דבר מרכזי, אז זה שהו

 17, חלק גדול זה מה שעניין אותו בקשר. 90%או  70%, 80%אני לא יכול לחתום על הדבר זה אם זה 

 18 זה התשובה שלי.

 19 ביץ'?מהזמן של אדוני שעסק בכל הפעילות מול אלו 70%או  80% 90%זה  עם:-כ.ה. מ. בר

 20 לא. ת.

 21 אז מה? עם:-כ.ה. מ. בר

 22מהקשר שלך עם מר אלוביץ' היה  80%-70%מהקשר עם אלוביץ'.  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23 בעניין הזה, זו התשובה?

 24 נכון. ת.
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 1 כמה מהזמן באופן כללי מר אלוביץ' היה בקשר עם אדוני? עם:-כ.ה. מ. בר

 2 שוב, יש ימים, ת.

 3, זאת אומרת תדירות מאוד נמוכה, זה עניין אחד. אם -פנה לאדוני פעם באם הוא  עם:-כ.ה. מ. בר

 4 היו פניות אינטנסיביות זה עניין אחר.

 5 היו מאות פניות. הייתה תדירות גבוהה, ודאי. ת.

 6 .לא, אדוני מתבקש להגדיר או להעריך את פרק הזמן, את שיעור הזמן, לכן אני שואל עם:-כ.ה. מ. בר

 7י רוצה רגע לעשות סדר מבחינת איך שאני מבין את הדברים כדי לתת את כן. הדיון הזה, אנ ת.

 8התשובה המדויקת. בסדר? זה נכנס לתוך חישובים מתמטיים. יש את המשרה שלי. בתוך המשרה 

 9 40%-שלי מה שעניתי כאילו לשאלה הראשונה, יכול להיות שזה היה ימים מסוימים, נגיע לזה ש

 10ויש ימים שלא היה כלום. לא שיקללתי את זה לאורך  10%יה מהזמן שלי מגיע, ויש ימים שזה ה

 11התקופה, אבל בוא נגיד שהייתי צריך להשקיע, כי זה לא רק הבקשה שמופנית אלי, אני צריך 

 12לתפעל את זה למטה ואחר כך אני צריך להתעסק עם האנשים ועם כל הרמיפיקציות של הדבר. 

 13אול לביני. מר אלוביץ' לביני. כמה מתוך זה עסק זה דבר אחד. הדבר השני היה בנפח פעילות בין ש

 14בדבר הזה של הסיקור המוטה. כך הבנתי את השאלה השניה. והדבר הזה, תקחו כל תשובה בין 

 15 . איני יודע לעשות הערכה מדויקת מתמטית עכשיו. 90%-70%

 16יבי. מה אז אולי אני אשאל אותך במילים גם יותר פשוטות מאחוזים. עד כמה הקשר היה אינטנס ש.

 17הייתה רמת האינטנסיביות של הקשר בינך לבין שאול ובתקופות הרלוונטיות בין איריס לגבי 

 18 הדרישות הללו?

 19הקשר היה מאוד אינטנסיבי, כמעט יומי, צריך להבין מדוע. זה גוף חדשות, וגוף חדשות מוציא  ת.

 20הלא קטן, בראש  אייטמים של חדשות. באופן טבעי, האייטמים נוגעים, חלקם 30-40ביום בין 

 21 הממשלה. 

 22 באופן טבעי.  עם:-כ.ה. מ. בר

 23באופן טבעי. מתוך האייטמים האלה. אז האם האייטמים האלה, כל אייטם כזה על ראש ממשלה  ת.

 24 ו/או רעייתו ו/או בנו היו נושא לדיון או לשיחה או לפניה, התשובה כן. אז תעשו את המתמטיקה.



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 697 

 1 חץ או האינטנסיביות היה גבוה יותר?בסדר. עד כמה היו תקופות שבהן הל ש.

 2לא, סליחה, זו שאלה סופר מדריכה. עד כמה, הלחץ, וזה, זה היה סופר  צור:-עו"ד בעז בן

 3 אינטנסיבי. איזו מן שאלה זאת? 

 4 בסדר. אז אני אנסח אותה אחרת. ש.

 5 ידיעות שליליות באותו שלב. 5,000כשפרסמו  צור:-עו"ד בעז בן

 6 תשני את הניסוח. דמן :פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 7אוקיי. סיפרת אתה הרגע על זה שהיו תקופות כאלה ותקופות כאלה, ואני שואלת אותך אם אתה  ש.

 8יכול לאפיין את התקופות האלה, למה, מה הייתה הסיבה. ממה שאתה יודע כמובן, ממה שנאמר 

 9 לך.

 10זמן. לא הייתה איזו הפוגה תראו, העניין באם יוצאת ידיעה רעה או טובה וכדומה, הוא היה כל ה ת.

 11שאני יכול להוציא ידיעה רעה ולא אקבל תגובה. ברור שעל המצב הכרוני הזה היו פיקים. הפיקים 

 12ביטאו רגישות מיחדת. או אצל ראש הממשלה או אצל שאול, ו/או איריס במצבים אחרים, 

 13ביב אירועים נפרדים, לאירועים ספציפיים סביב ראש הממשלה ברור שרגישות מיוחדת הייתה ס

 14. סביב זה ברור שהלחץ עלינו הפך ללחץ מאוד מאוד 2015, 2013פוליטיים, בעיקר בחירות. 

 15אינטנסיבי. מהצד השני הרגישות כאילו והלחץ של שאול נניח, ואחרי זה משלב מסוים איריס, 

 16שבוע 'תוריד את הידיעה הרעה הזאת מיד עכשיו', למה זה היה? 'השבוע הוא צריך לחתום לי' או 'ב

 17הבא הוא צריך לחתום לי על משהו'. זאת אומרת זה היה ב אירועים רגולטוריים שהיו צריכים 

 18 ,-לקרות אצלם. לפעמים זה היה משתלם ואז בכלל זה הפך ל

 19 מה זאת אומרת משתלם? ש.

 20כך נאמר לאדוני? ניתן ההסבר הזה? ניתן הטעם הזה כפי שאדוני כרגע תיאר את זה  עם:-כ.ה. מ. בר

 21 ההערכה של אדוני? או שזו

 22 לא, נאמר לי. נאמר במילים ברורות. ת.

 23 שיש עניינים רגולטוריים? עם:-כ.ה. מ. בר
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 1ברור. נאמר לי 'השבוע הוא צריך לחתום לי', 'השבוע הוא צריך לאשר לי' 'זו תקופה רגישה במיוחד  ת.

 2רות, אז ברור תשים לב' וכדומה. השילוב, זה בא משני צירים, ציר של ראש הממשלה כשסביב בחי

 3שהיו דברים, אירוע רדף אירוע, ומהצד השני, תמיד הייתה רגישות. זה כמו ברפואה כשאומרים 

acute on chronic.4 . יש מחלה כרונית ועליה התקפים 

 5 מה היה קורה אם לא היית מבצע את מה שהתעקשת לעשות?  ש.

 6חייב לומר לצערי, ברוב המקרים היה ויכוח, היה ניטש ויכוח מר עד שבסוף ברוב המקרים אני  ת.

 7 נכנעתי.

 8אתה זוכר באיזו מילה השתמשת בחקירה כדי לתאר את טיב העבודה של שאול ושל איריס  ש.

 9 אלוביץ' מולך בהקשר הזה של הבקשות?

 10 . נדמה לי שזו המילה שהשתמשתי.abuse ת.

 11 תסביר. ש.

 abuse. 12 -התרגום המילונאי של זה, לא יודע מה המילה בעברית ל ת.

 abuse? 13לא, אבל תסביר לא רק בתרגום אלא במשמעות. למה  ש.

 14במובן מסוים כמו אישה מוכה. זאת אומרת הייתי כל הזמן בלחץ והפעלתי גם את זה למטה. זאת  ת.

 15אומרת כל מה שבא עלי גם זרקתי למטה. אני בנאדם, זה נזרק גם למטה, ובסופו של דבר היה 

abuse  שלי ואני עשיתיabuse 16 חתיי. לאלה מת 

 17ואינטנסיביות  abuseבאיזה עוד נושא אם בכלל היה לך קשר כזה מול שאול ואיריס? כזה של  ש.

 18 הדרישות שסיפרת עליהן עד עכשיו. היה עוד נושא?

 19 לא. ת.

 20אמרת שברוב המקרים נענית לדרישות בסופו של דבר, גם אם בהתחלה לא. תרגום של מה שאמרת  ש.

 21לא היו עולות לאתר וואלה ידיעות שליליות על ראש הממשלה בפרפראזה, אז אני רוצה להבין, 

 22 נתניהו?
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 1כך, אם היו עולות ידיעות, ודאי שהיו עולות ידיעות שליליות, אם היו עולות ידיעות שליליות, שוב,  ת.

 2עוד פעם, ההגדרה 'שלילי' פה זה הגדרה עם מנעד מאוד רחב. יכול לכתוב הכתב המדיני כתבת 

 3את זה לעשרה עיתונאים אחרים והיו אומרים שזה הוגן וזה סביר, הסכם ביקורת שהיית נותנת 

 4הגרעין אני זוכר היה משהו כזה או הנאום בקונגרס וכדומה. אבל הרגישות קודם כל, סף הרגישות 

 5למה זה שלילי, הוא היה בלתי ניתן לחיזוי. אז קודם כל את אומרת שלילי, מה שנראה בעיניהם 

 6לי בעיני מישהו אחר. ברור שסף הרגישות היה מאוד נמוך, כל דבר שלילי לא בהכרח נראה שלי

 7שיכל לרמז חלילה על משהו נחשב שלילי. אם היה עולה כזה, לכן למרות שהיינו מאולפים, לא 

 8יכולנו לדעת מאיפה זה יבוא לנו. לא יכולנו לדעת מאיפה הדבר הזה יבוא. לפעמים אני הייתי 

 9העליתי בדעתי שגם זה שלילי, הדבר הזה. גם הרבה דברים נדהם ממה שהתבקשתי לעשות, כי לא 

 10לא היו קשורים בכלל לדברים פוליטיים, היו קשורים לדברים אחרים. אז היינו מורידים גם אז. 

 11גם אז היה מתחיל דיון, אני הייתי אומר שזה מטורף וגם שאול ואיריס אמרו הרבה פעמים, כל 

 12אבל אין ברירה, צריכים לעשות את הדבר הזה. אז  אחד מהם בנפרד ולפעמים ביחד שזה מטורף,

 13 כן עלו ידיעות שמישהו יכול להחשיב אותן כשליליות אבל במשך הזמן הפכנו לאתר צייתן.

 14 נניח ידיעות על פרשיות שקשורות בראש הממשלה עלו באתר הזה, נכון? ש.

 15ימפקט החדשותי או עלו ידיעות, שוב, הן דורדרו מאוד מהר. תראו, צריך להבין שידיעה, הא ת.

 16, המיקום שבו היא מופיעה קודם כל. אם היא מופיעה -הפרסומי של ידיעה הוא נובע מגודל ה

 17בעמוד הבית בכותרת ראשית אז יראו אותה מיליון איש. אם היא מופיעה למטה, מופיעה בעמוד 

 18הממד פנימי, יראו אותה פחות. המלחמה גם הייתה איפה זה מופיע, מה הכותרת, מה התמונה, 

 19השני כמובן של עוצמת חשיפה הוא לא רק איפה אתה שם ומה הגודל של זה, שזה שני פרמטרים, 

 20כמה זמן זה שם. אז היו קרבות גדולים ואין סופיים על לדרדר ידיעה שלילית, כבר העליתם משהו, 

 21, לשנות, למתן את הכותרת, לדרדר מהר. דירדור של ידיעה באופן טבעי יש לו את הכרוניקה שלו

 22דקות תעיף אותו, תוריד  20יש לו את החוקים שלו. אז פה היה צריך לעשות, משהו עלה, אחרי 

 23 אותו מתוך הכותרת הראשית. 

 24 היו מקומות שלא נענית לבקשות? ש.
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 1אני חושב שהיו מקרים מועטים יחסית, אני חושב שנענינו לרוב הבקשות, לפעמים זה לקח יותר  ת.

 2שהבקשות רובן ככולן נענו. רובן ככולן. היו מקרים קיצוניים שבהם זמן ממה שרצו, אבל אני חושב 

 3המערכת לא הסכימה, אני חייב לומר שלא תמיד עמדתי בפרץ, אבל אז אמרו 'אי אפשר לעשות 

 4 דבר כזה'. אי אפשר לעשות כזה דבר.

 5ות מה קרה למערכת עצמה, תיכף נדבר על עבודה מול העורכים בהיבט הזה ואיך הם הגישו לבקש ש.

 6שלך, אבל אני לא שואלת את זה עכשיו, אני שואלת רגע ברמה הכללית, מה קרה למערכת עצמה 

 7כתוצאה מההתערבות שאתה מתאר אותה באופן האינטנסיבי שתיארת. עד כמה היא המשיכה 

 8 לגמרי לתפקד כמערכת עיתונאית שגרתית, בוא נקרא לזה.

 9י עיתונאים, שכר יותר מדי גדול הם לא תראו, מהרמה הנפשית ברור שהייתה דמורליזציה. כ ת.

 10מקבלים, בטח לא בתוך אתר אינטרנט. אז מה יש להם? את הכבוד העצמי ואת המקצועיות שלהם 

 11והדבר הזה נלקח, אבל ברמה הפרקטית מעבר לממד הנפשי או לעגמת הנפש שלהם, עם כל 

 12רתי שייתפס המתחים גם שהיו, ברמה הפרקטית ידעו שאם יהיה משהו, יכתבו משהו ביקו

 13מיד. אז הם הפעילו צנזורה עצמית. וחלק מהכתבים המשמעותיים הפסיקו  ירדכביקורתי, זה 

 14לכתוב דברים ביקורתיים. דרך אגב, גם אני כבר הגעתי למצב שבו הייתי רואה לפעמים ידיעה 

 15מקבל שלילית, הייתי נבהל, אז הייתי אומר 'תורידו את זה מיד', הייתי רואה ידיעה שלילית ואני 

 16'. ירדסימן שאלה משאול או מאיריס, מקבל סימן שאלה, לא צריך אפילו להסביר מה. אני עונה '

 17', למה? כי כבר ראיתי וכי כבר כולי רועד. אז אני כבר ירדלפעמים תראו תכתובות כאלה '

 18בתקשורת עם הכתבים למטה, אחרי הידיעה הזאת. אז גם על עצמי כבר אני הייתי בתוך מנגנון 

 19 צוי וגם הכתבים והעיתונאים נכנסו גם למנגנון של ריצוי.של רי

 20של שנים, אתה מדבר  ןניסיוהשאלה המתבקשת הבאה היא, אתה המנכ"ל באתר, מנכ"ל רציני עם  ש.

 21, אז למה? למה ביצעת את הדברים האלה? בכל זאת לא כתב abuseעל ריצוי ורועד ואתה מתאר 

 22 ת זה בעצם?צעיר... למה הסכמת לדבר הזה? למה עשית א
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 1אולי רק לפני שתענה תגדיר שוב את התקופה שעליה אנחנו  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2, על abuseמדברים. אתה מדבר על משהו שהוא יום יומי כמעט או לא, או כל הזמן, או לחץ או 

 3 איזה פרק זמן אתה מדבר?

 4 .2016עד סוף  2013ארבע שנים. השנים  ת.

 5 ועד מתי היית בתפקיד? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6, 2015, 2014, 2013-חתכתי את זה. זאת אומרת שזה היה ב 2016-. ב2019. סוף 2019עד אמצע  ת.

 7 חתכתי את זה.  2016. בסוף 2016

 8 מה זאת אומרת חתכת? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 9 הפסקתי. ת.

 10 מה זה חתכתי? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11 הפסקתי. ת.

 12 נגיע לזה. ש.

 13 הפסקתי את ההיענות לסיקור המוטה. ת.

 14 תחזור לשאלה ששאלה אותך עו"ד תירוש. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 15 תיכף נשמע למה ומתי ובאיזה נסיבות. עם:-כ.ה. מ. בר

 16אוקיי. תראו, בדיעבד גם אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. אני אהבתי את התפקיד זה, כל  ת.

 17אני הייתי מנכ"ל מקצועי והצלחתי בתפקידים והצטיינתי בתפקידים שהייתי בהם. החיים שלי 

 18אני לא הובאתי על ידי שאול לשם, הייתי לפני כן שם והצטיינתי גם שם. אז אהבתי את התפקיד, 

 19שנים. לא הייתי מנכ"ל שבא לעשות  13וואלה זה היה מן מפעל חיים. הייתי שם הרבה שנים, 

 20לקדנציה פה ולקדנציה פה, זה גם היה אופיי בתפקידים קודמים. וקיוויתי קדנציה ועכשיו עובר 

 21גם בקטע מסוים קיוויתי, בסוף אהבתי את התפקיד ואהבתי את החברה, קיוויתי גם שאני אצליח 

 22איך שהוא לנהל את זה ולתת את זה בין שני הצדדים. וגם קיוויתי שזה זמני, כי גם הרבה פעמים 

 23 מסוימת זה ישתחרר'.אמרו לי 'תשמע, תקופה 

 24 מה זה ישתחרר? ש.
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 1 נפסיק את הלחץ. עוד מעט ייגמר משהו וזהו. אז אני גם לכתבים שלי אמרתי. ת.

 2 מי אמר לך את זה? ש.

 3שאול אמר ואיריס אמרה. כל אחד אמר במילים שונות 'זה תקופה רגישה, אחר כך נשחרר. אחר  ת.

 4כנראה, כי גם בשלב מסוים, הבנתי שזה כנראה כך יהיה בסדר'. אז גם אני סיפרתי לעצמי סיפור. 

 5לא ייגמר אף פעם, אבל אין לי תשובה יותר מדי טובה להגיד היום כאילו בדיעבד. גם חלקם 

 6אתה באותו רגע לא מבין את כל מה שקורה  real time-מהדברים, אתה מסתכל עליהם בדיעבד, ב

 7בתוך הסיפור הזה. בחכמה  לך, כמו עם הצפרדע שנמצאת בתוך המים. היה תהליך שעברנו

 8שבדיעבד היום, הייתי עף משם בשנייה הראשונה. אהבתי את התפקיד, הזדהיתי מאוד עם 

 9התפקיד, אני לא הובאתי לשם בתור פוליטרוק או בתור קומיסר, הובאתי לפני זה והצטיינתי 

 10 בתפקיד שלי והבאתי לצמיחה של החברה. 

 11בגלל שהיית קודם, אתה סיפרת, היית קודם וראית כן אבל אפשר להקשות עליך ולומר דווקא  ש.

 12בסיטואציה שמבקשים ממך התערבות כזאת בתוכן  רלהישאשזה לא מה שאתה עושה, אז למה 

 13 שזה לא דבר שראית בשנים ה...

 14 אני אמרתי שאני אולי אוכל לשנות את זה. עוד פעם, אני, ת.

 15י חשבת שהטענות או ההערות לא חשבת שההערות הן במקום? שהיו מקרים שאול עם:-כ.ה. מ. בר

 16במקום? שאף פעם זה לא היה במקום? תמיד זה היה סוג של הכתבה שלא רלוונטית? מבחינה 

 17 מקצועית אני מתכוון, זה לא מבחינת דעה וככה,

 18תראה, תמיד ואף פעם זה מילים קשות. אני אומר, למדתי חמש שנים רפואה, פעם פרופ' לרפואה  ת.

 19ל אותי 'תגיד לי הדבר הזה יכול להיות?' אני אומר לו 'אף פעם'. אמר לי אחד, קרלי קראו לו, שא

 20'ברפואה ובאהבה אין תמיד אין אף פעם' וגם בעסקים. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד לך שאני 

 21חושב שבמאה אחוז זה לא היה. לפעמים כן, יכול להיות שצדקו. אני גם אמרתי לאנשים אצלי 

 22ם, אני אתן לך דוגמה. למשל ידיעות על גברת נתניה. אז אמרתי 'אז לפעמים תשמעו, אני חושב שג

 23תשימו עוד תמונה על שמלה, תעזבו את זה, זה לא במהות, מה אכפת לנו. גם בעולם נשות מנהיגים 

 24נותנים להן כתבות צבע, אז תתנו את זה ובואו בדברים העיקריים אולי נילחם את הקרבות'. 
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 1תבים כריאקציה, וזה כשמסרסים אותך לפעמים אתה יכול לפעמים אני גם מאמין שאולי הכ

 2לעשות דווקא, הרי כולם בני אדם. אז יכול להיות שהיו דברים כאלה. לפעמים אני מאמין שגם 

 3שאול ואיריס חשבו באותו רגע שזה קטנוני וצריך לעשות את זה אחרת ולפעמים גם אני מתבטא, 

 4. זה יחטא לאמת. זה היו מקרים יותר אבל זה לא היה המוטיבציה, זה לא היה הסיפור

 5אנקדוטליים המקרים האלה. אני אהבתי את החברה, אני הגעתי לשם אחרי סדרה של תפקידים 

 6שבהם הצלחתי והצטיינתי. למה אני צריך לעזוב מקום שאני כל כך אוהב אותו ומזוהה איתו ובונה 

 7 13י ראשון והלכתי אחרון. שנים, אני באת 13אותו? תשאל את האנשים שם. אני הייתי מנכ"ל 

 8שנים. החתמתי שעון. לא התנהגתי רק כמי שיושב על איזה שהוא כיסא מלוכה. אני לא הובאתי, 

 9אני לא הייתי כמו ניר או זאב, שהם הובאו לאיזה שהוא תפקיד. אני הובאתי לגרום להצלחה של 

 10 אלך,החברה וגם בתוך אותה תקופה עשיתי את זה. גם ידעתי דרך אגב שאם אני 

 11לא, אבל זה עשוי להסביר את ההתנהגות בדיעבד. אתה אומר שהיו מקרים שסברת  עם:-כ.ה. מ. בר

 12 שזה במקום, שזה לא הכל שחור או לבן, הרי יש דינמיקה.

 13תראה, אפשר להסתכל על מה שקורה שם ולראות מה טיב הבקשות ומה טיב התגובות כדי להבין  ת.

 14תיאור שחוטא למציאות אם אני אגיד שנשארתי כי חשבתי לגבי רוב המקרים מה היה. אני אתאר 

 15שצודקים. נשארתי למרות שחשבתי שברוב המקרים לא צודקים בצורה מהותית ושזה מטורף מה 

 16, הייתי 65שקורה, אבל זה באמת, גם אני שואל את עצמי, אהבתי את התפקיד וגם אני היום בן 

 17אני צריך לצאת עכשיו לחפש תפקיד, למה , אני עושה את המתמטיקה, 58, 60אז כשזה קרה בן 

 18אני צריך להתפטר. אם אני אתפטר מה יקרה, את מי יביאו? יביאו מישהו אחר וזה יהיה יותר 

 19 טוב?

 20 תגיד את זה לאט. רגע, לא לא. ש.

 21אני אומר, עוד פעם, קל להגיד למישהו 'תתפטר'. גם המשכורת הייתה טובה דרך אגב, אני מתבייש  ת.

 22הבתי את התפקיד, אני אהבתי את השכר, הגשמתי את עצמי שם, כל חיי עבדתי להודות. אני א

 23קשה והגעתי להגשמה, אז אני צריך לעזוב שם בגלל שמגיע מישהו והוא רוצה עכשיו לעשות כל 

 24מיני דברים לא נאותים. וגם אני אומר עוד פעם, הייתה גם תקופה שחשבתי בהתחלה שזה זכותם 
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 1הדברים המסוימים, בין אם לשאלתך הקודמת, אני חושב שזה מוצדק  בתור בעלי עיתון לעשות את

 2או לא מוצדק, והיו לי סביב הדבר הזה התלבטויות. אבל אני בנאדם די טוטאליסט, ואני מזדהה 

 3עם התפקיד שאני עושה אותו ואני עושה אותו מכל הנשמה ובניתי את החברה כחברה משגשגת 

 4 הזה. אבל כנראה שהייתי,ומוצלחת ולא רציתי לעזוב את הבייבי 

 5אמרת לפני כן על בקשות של איריס ושאול אלוביץ' על גורמים אחרים שהם לא ראש הממשלה  ש.

 6ורעייתו, לשאלת בית המשפט אני חושבת שבחנת את זה והחלק הקטן מאוד היה לגבי גורמים 

 7לגבי ראש  אחרים, והחלק הארי היה באופן, איך שאמרת את זה, לא אומר את המילים שוב, היה

 8הממשלה ורעייתו. אני רגע רוצה להתמקד בחלק הזה של הגורמים האחרים. בסדר? אלו גורמים 

 9 אתה זוכר בעצם, זאת השאלה.

 10 שהיו אלי פניות, ת.

 11 שהיו אליך פניות, אני אחדד את השאלה. מאיריס ושאול אלוביץ' להתערב בסיקור שלהם באתר? ש.

 12 שלא קשורות לראש הממשלה ורעייתו? ת.

 13 שלא קשורות לראש הממשלה כרגע. ש.

 14גורם אחד שהיה מבחינתם מטרה היה השר כחלון, שלגביו הם ביקשו לעשות סדרה של כתבות  ת.

 15 שליליות.

 16 מתי זה היה, אתה זוכר? אנחנו נגיע לזה האמת, יותר מאוחר בחקירה, זה לא חשוב. ש.

 17 שר האוצר.. נדמה לי שכשהוא היה 2016אני חושב שזה היה יותר לקראת  ת.

 18 נאמר לך למה? ש.

 19 הם לא אהבו את, סליחה, שאול, שניהם בעצם, ת.

 20 היה שר אוצר בממשלתו של מי? ש.

 21של מר נתניהו. הם לא אהבו אותו, אמרו שהם לא אוהבים אותו, אמרו התבטאויות בסגנון 'יש  ת.

 22 לנו חשבון ארוך איתו',

 23 מי זה 'הם אמרו'? ש.
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 1ארוכה איתו מהתקופה כנראה שהוא היה שר התקשורת ועשה את שאול ואיריס. שיש התחשבנות  ת.

 2הרפורמה הסלולארית שגרמה אחרי זה לירידת ערך משמעותית של פלאפון שהייתה בהחזקות 

 3שלהם וגם כשהוא היה שר אוצר אמרו שהוא, אני זוכר התבטאות שהוא 'מתאבד' על איזה שהוא 

 4חוק, והוא מתאבד על החוק נגדם. אני חושב חוק נגדם, הוא היה צריך לחתום גם על איזה שהוא 

 5 שזה קשור אולי לטלפוניה, אני לא בטוח במאה אחוז.

 6 ?-אז הבקשות שהם ביקשו לגביו היו בקשות ל ש.

 7 כתבות שליליות נגדו. לעשות קמפיין שלילי. ת.

 8 אוקיי. אתה זוכר מישהו נוסף? ש.

 9 אה, ת.

 10 טאויות ביניכם לשר כחלון?רגע לפני זה, סליחה, אתה זוכר איך קראתם בהתב ש.

 11 'חייכני', 'סמיילי', שזה תרגום של הראשון ו'הערבי'.  ת.

 12 אתה זוכר גורמים נוספים? ש.

 13 שלא קשורים לראש הממשלה. ת.

 14 שלא קשורים לבקשות מהם ל... של ראש הממשלה. ש.

 15 לא זוכר כרגע.  ת.

 16 אתה רוצה שאני אזכיר לך? ש.

 17 אני אשמח מאוד. ת.

 18. "היו בקשות של שאול אלוביץ' או 1-3שורות  3עמוד  28.12דעה ראשונה מיום אני מפנה להו ש.

 19איריס לגבי אנשי ציבור נוספים" והתשובה "ההתמקדות הייתה כמעט טוטאלית בביבי ואשתו 

 20ופה ושם הייתה אי שביעות רצון אם כתבנו דברים טובים על ארדן, לא זוכר אם זה היה כשהוא 

 21 פנים". אתה נזכר במשהו? ןיטחולבהיה שר התקשורת או השר 

 22נכון. ארדן היה גם סדין אדום מבחינת שאול, הוא טען הרבה פעמים שבתקופה שהוא היה שר  ת.

 23התקשורת יחד עם המנכ"ל ברגר הוא פעל כמעט באופן יומי, הוא אמר 'הם כמעט כל יום הוציאו 

 24כתב עמרי נחמיאס נדמה לי איזו שהיא תקנה נגדנו', נגד בזק, והוא לא אהב אותו. אני זוכר שה
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 1עשה איזו כתבה או שתיים על השר ארדן ואז חטפתי על זה ואמרתי לו 'זה נראה כאילו האתר 

 2הוא האתר של ארדן, הוא מייצג את ארדן' והתבקשתי להוריד את הכתבות ולא לעשות כתבות 

 3 שמסקרות באופן חיובי את השר ארדן. 

 4שה את זה אחרי זה. בוא נדבר רגע על העורכים. אמרנו בסדר. ספר לי בבקשה, אתה יודע מה, נע ש.

 5שדיברנו עד עכשיו מול שאול ואיריס אלוביץ', אני עוברת רגע לדבר על הקומה מתחת, על העבודה 

 6שלך מול העורכים. אז לשאלת בית המשפט כבר אמרת מי היו העורכים בתקופה הרלוונטית ואני 

 7ים להתערבות שסיפרת עליה בתכני האתר בעניינו רוצה לשאול אותך בעצם עד כמה הם היו מודע

 8 של ראש הממשלה ומשפחתו.

 9הוא יכול להעיד רק על מה שהוא עשה באופן פוזיטיבי, לא על מודעות  צור:-עו"ד בעז בן

 10 שלהם.

 11 ברור. על מה שהוא דיבר איתם. ש.

 12 מה שהוא דיבר איתם. לא מה שהם חשבו,  צור:-עו"ד בעז בן

 13בנתי, מה שדובר בינך ובין העורכים, כמה דיברת איתם על ההתערבות בעניינו ברור. אז אם לא הו ש. 

 14 של ראש הממשלה ומשפחתו.

 15אני ציינתי כבר שהמכניקה של הפעלת הסיקור המוטה הייתה ברורה. אני קיבלתי את זה מלמעלה  ת.

 16אלף  והורדתי למטה אז ברור שכל מה שאמרתי עכשיו שקרה לי והאינטנסיביות שלו, שוקף אפילו

 17מונים כלפי מטה כי אני עוד מנכ"ל ואני איזה שהוא באפר, אבל כלפי מטה זה היה דיאלוג מאוד 

 18 מאוד קשה, אינטנסיבי,

 19 עם מי? ש.

 20עם ינון מגל. תראי, טלי בן עובדיה, כבר הימים הראשונים שלה היו פיצוץ. ינון מגל זה הפך  ת.

 21אל 'מה הטירוף הזה, מה הדברים האלה למריבות יומיות כמעט. הוא בכה ממה שאנחנו עושים. ש

 22שאנחנו עושים פה, זה נתעב, מה זה הדברים, אתה רוצה שאני אלך לדבר עם שאול או עם ביבי' 

 23 כי הוא הכיר גם את ביבי.

 24 כי מה? ש.
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 1הוא הכיר את ביבי אז הוא אמר 'אני יכול ללכת לדבר איתו. מה זה הדברים האלה, מה הם רוצים,  ת.

 2אלה היו ההתבטאויות. אבירם אלעד אותו דבר, הוא עזב את תפקידו כראש מה הם מטורפים', 

 3. ינון אחר כך גם עזב על הרקע הזה. מיכל 2014-מערכת החדשות על הרקע של הסיקור המוטה ב

 4קליין שהייתה גם כן, אבי אלקלעי גם. למעשה כולם, לא הייתה לי דרך להפעיל, אני לא דיברתי 

 5צמי את הידיעות וסידרתי. הייתי צריך להפעיל. אז ההפעלה הזאת עם העורכים בדסק וגזרתי בע

 6 הייתה דרכם והם חוו את מלוא עוצמתו של הלחץ הזה.

 7 מה אמרת להם? ש.

 8אמרתי שילובים של דברים שונים. לפעמים אמרתי 'תשמעו, זה באמת קטנוני וצריך להוריד את  ת.

 9 זה וזה לא נורא וכדומה',

 10 קטנוני'?מה זאת אומרת 'זה  ש.

 11אימצתי את הרטוריקה שהופעלה עלי כלפי מטה וזה נהפך בשלב מסוים לבלתי, זה לא היה  ת.

 12רלוונטי כי מהות הבקשות למשל, מבקשים ממך לעשות מתקפה על אילת שקד, מבקשים ממך 

 13לעשות מתקפה על אורי אריאל. אז מי מבקש את הדבר הזה, למה זה קשור? אז ברור שהייתי 

 14'תשמעו יש לחץ מלמעלה, אין לי ברירה' הם הבינו את זה, את הדברים האלה, זה  צריך להסביר,

 15עיתונאים, מי שנמצא בראש המערכת זה אנשים חדים ודעתניים שמכירים את כל העולם הפוליטי 

 16גם כן. מה אני יכול לבוא ולהגיד להם שאני עכשיו מבקש להעלות ידעה שמני נפתלי, יש נגדו תלונה 

 17ת, בגלל מה אני מבקש להעלות את זה? מה אני יכול להגיד להם? או לשנות שבע על הטרדה מיני

 18פעם בתוך שעה. מה אני  20תמונות של שרה ולעשות שמונה או להוריד שתיים ואני אשים את זה 

 19להסביר להם? נניח שהייתי רוצה להסתיר את זה. איזה דרך יש לי להסתיר את זה כשרמת 

 20מה של כמה שזה הזוי, מה אני יכול להסביר להם חוץ מאשר להגיד האינטנסיביות של הדברים והר

 21את האמת? תשמעו, מופעל עלי לחץ מלמעלה, והייתי אומר לפעמים, 'תשמעו, זה לתקופה זה עוד 

 22איזו שהיא תקופה יעבור' לפעמים אבל הייתי מאמץ את הרטוריקה הייתי אומר לפעמים 'תשמעו, 

 23כזה. למרות שעוד פעם, מה בדיוק שמאלני בזה שאני צריך  זה באמת שמאלני הדבר הזה' או משהו

 24 לתקוף את בנט בעוד שעה? או את איילת שקד.
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 1 הבחירות הסתיימו. עו"ד ז'ק חן:

 2 סליחה, את אבנר הופשטיין. ת.

 3ההערות מיותרות. באמת. אף פעם אין עיתוי טוב. לא לפני בחירות, לא אחרי בחירות, אין עיתוי  ש. 

 4ב. אז עכשיו אני אמשיך עם השאלה בבקשה. איך הם הגיבו, העורכים לדבר טוב לתיק הזה. טו

 5 ,-הזה? אז אמרת ש

 6 אבירם עזב, ינון עזב באיזה שהוא שלב, מריבות, צעקות, ת.

 7 זה יום יום,  ש.

 8היו יום יום מריבות אין סופיות שבאות לביטוי גם במיילים, גם בווטאסאפים, גם בזה שעולים לי  ת.

 9והם צועקים ואני צועק, היה ריב יומי למעשה על הדבר. כי אני אומר דבר אחד,  לחדר ויש צעקות

 10של הסיקור. אבל דבר אחד אני חושב  להטיהעוד פעם, אני נעניתי לרוב הדרישות לסיקור המוטה, 

 11שכן עשיתי ואני זוקף אותו לזכותי שהקפדתי שלפחות האנשים שנמצאים במערכת יהיו אנשים 

 12תונאים אמיתיים, גם פה היו לנו בעיות וחלק מהאנשים שלחנו, אבל הציר בעלי שיעור קומה ועי

 13של המערכת כן היה מאנשים שהיו אנשים בעלי שיעור קומה ועיתונאים אמיתיים והם נתנו פייט 

 14 לתוך הסיפור הזה.

 15 לא הבדל בין האנשים, לא היו ניואנסים? כולם הגיבו כמקשה אחת? עם:-כ.ה. מ. בר

 16כמקשה אחת, היו ניואנסים, אבל בגדול צריך לראות את טיב הבקשות, מהותן  תראה, לא הגיבו ת.

 17ואת האובססיביות לכל מילה מעבר למהות בעריכה, כדי להבין שגם איש כמו ינון מגל שאוהב את 

 18ראש הממשלה, ואני לא חושב שמישו חושב שהוא שמאלני. עזב את המשרד שלי בטריקת דלת 

 19זוי, זה מטורף, מה הם רוצים, מה זה מעניין אותם, מה אנחנו עושים, אין סוף פעמים וכתב לי 'זה ה

 20זה עיתונאות', אז בסופו של דבר כולם בשלב כזה או אחרי בהבדלי ניואנסים הגיעו לטריקת הדלת 

 21הזאת. יש כאלה שנכנעו יותר, יש כאלה שנכנעו פחות, יש כאלה שהיו יותר לולייניים וניסו לרצות. 

 22למשל, כי אצלו אין התפשרויות על דברים כאלה. הוא אומר 'זה מדרון איש כמו אבירם עזב 

 23חלקלק, אין שינוי קטן' הוא אמר לי את זה, 'אין כזה דבר שינוי קטן. זה מתחיל שינוי קטן, זה 

 24 עובר לשינוי גדול'. בגדול היה משבר גדול מאוד בתוך המערכת.
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 1תי. בהקשר הזה אני שואלת אותך, איך הם ...להעלות טענה שככה זה עיתונות והכל נורמלי ושגר ש.

 2הסבירו לך, העורכים, את התגובה שלהם, את העצבים, את הכעס שאתה מתאר, איך זה הוסבר 

 3 לך?

 4 לא הבנתי את השאלה.  עם:-כ.ה. מ. בר

 5 איך הוסבר לך על ידי העורכים הכעס והעצבים. התגובה הזאת? ש.

 6 הם לא, ת.

 7 כלב מתועב ולכן כדאי לכתוב את זה.שראש הממשלה זה   צור:-עו"ד בעז בן

 8 יש לנו עדות עכשיו ממר בועז בן צור, ש.

 9 לא, זה התבטאות של העד. צור:-עו"ד בעז בן

 10 אבל סליחה, אם יש התנגדות ספציפית, ש.

 11 כן. אני מתנגד. צור:-עו"ד בעז בן

 12ן שום דבר רק אני אגיד, השאלה היא שאלה שהעד מדבר שאמרו לו העורכים בחקירה שלו. אין כא ש.

 13 נוסף. 

 14 אז אם הוא, צור:-עו"ד בעז בן

 15סליחה, אני רק אגיד, ואת אופן שאלת השאלה עם כל הכבוד, אין איזו סמכות קנויה להגנה לגבי,  ש.

 16אלא אם כן היא שאלה מדריכה, אבל מותר להציג לעד טענות אפשריות, כל עוד הדברים שהוא 

 17 אומר מצויים בחקירה שלו. עכשיו אני אשאל.

 18ההתייחסות שלי, אני מתנגד לשאלה מה אמרו לך העורכים, וזה כבר נשאל  צור:-"ד בעז בןעו

 19כמה פעמים. שהעורכים האלה יבואו ויעידו כאן והם יימצאו כאן, ימסרו את הגרסה שלהם וכיון 

 20 שזו כבר פעם שלישית נדמה לי שהגיע הזמן לומר, 

 21 ה לא הבנתי. הוא יכול להגיד מה אמרו לו.מה בדיוק הפסול בשאל פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22העורכים האלה או הכתבים הללו יגיעו להעיד כאן, וישאלו את השאלות  צור:-עו"ד בעז בן

 23 האלה.

 24 אז כשיגיעו נשמע אותם. אין פסול בשאלה מה אמרו לו. כן. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 הדברים האלה שנעשים?מה אמרו לך העורכים מי שאמר, אם אתה זוכר, לגבי  ש.

 2כולם, במילים כאלה או אחרות אמרו 'זה לא עיתונאות, זה טירוף, זה תיעוב ולא יכול להיות  ת.

 3שאנחנו עושים כאלה דברים' אלה היו ההתבטאויות. דרך אגב, הם לא היו צריכים להסביר לי את 

 4 זה, חשבתי את אותו דבר. מה הם צריכים להסביר לי?

 5 ילה סיפרת שינון מגל השתמש?אתה זוכר באיזה מ ש.

 6הוא אמר לי שזה 'נתעב'. הוא אמר 'זה נתעב' 'מה התועבה הזאת' נדמה לי שהוא אמר לי. נכנס  ת.

 7אלי למשרד, אמר 'מה התועבה הזאת שאנחנו עושים פה, מה הטירוף הזה, הם לא נורמליים, מה 

 8 שאני אלך לדבר עם ביבי'.הם רוצים. מה זה הדבר הזה, אתה רוצה שאני אלך לשאול, אתה רוצה 

 9מאז שינון מגל עזב ועד מועדי החקירה למעשה, עלה ביניכם הנושא הזה שוב של המעורבות הזאת?  ש.

 10 מאז שהוא עזב?

 11 מתי הוא עזב? מתי עזב ינון מגל? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 12 , נדמה לי שביוני או יולי הוא התפטר.2014-ב ת.

 13 בנושא הזה של העורכים, אני שואלת אם זכור לך,  2018בפברואר ואתה נחקרת בעניין הזה  ש.

 14 ?2018פברואר  ת.

 15.החקירה. אני שואלת אם זכור לך שלפני החקירה, אם זכור לך שהיה לך שיח 2018כן. פברואר  ש.

 16 עם ינון מגל על הנושא הזה. אם זכור לך.

 17 זה מעורפל, אני לא זוכר, נדמה לי שהוא, ת.

 18 שאזכיר לך? ש.

 19 ן.כ ת.

 20 . 23-27, עמודים 7.2.18הודעה שביעית זה מיום  ש.

 21 איזה קובץ? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22 סליחה, יכול להיות שאין קובץ פה? אולי זה מזכיר לך משהו, קלטת? קלטת של שרה?  ש.

 23 ,-אוקיי. הייתה קלטת של שרה ש ת.
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 1ינון מגל שיח על נושא היה בינך ובין  2018אתה זוכר שבעקבו פרסום קלטת של שרה בפברואר  ש.

 2 המעורבות?

 3 אני לא זוכר. ת.

 4. נחקר אילן ישועה: "אני חושב שזה היה על הקלטת אולי גם כן, שאת 3843אז אני אבדוק. קובץ  ש.

 5הקלטת הזאת גם של שרה כמה שהיא הייתה כאילו חזקה משהו כזה, והוא אמר", לפני זה אתם 

 6והוא אמר משהו בסגנון, אני לא זוכר עוד פעם זה מדברים על ינון מגל, אם צריך נמצא את זה, "

 7היה משפטים כלליים מאוד שגם הוא שכאילו היה בעדם חשב שההתערבות הייתה מוגזמת כאילו 

 8 ולא בסדר בתקופתו כעורך". זה מזכיר לך משהו?

 9 כן. מה שאמרת. לא זכרתי את זה כל כך, אבל כן. ת.

 10 בסדר?  בוא נדבר רגע על העבודה שלך מול אלקלעי, ש.

 11 בבקשה. ת.

 12 באיזה ביטויים השתמשתם בשיח ביניכם, אתה ואלקלעי, אולי תגיד מה הקשר ביניכם גם.  ש. 

 13הכרתי את אבי בצבא, הוא היה מדריך, ... קצין הדרכה, אחר הוא עבד גם במרכז לטכנולוגיה  ת.

 14 שנים. 15חינוכית אצלי תקופה. זהו. אחרי זה שנים לא היה לנו קשר. 

 15 ביטויים השתמשתם אתה ואבי אלקלעי בקשר לנושא הזה של הדרישות וההיענות להן? באיזה ש.

 16שוב, היה בינינו הומור, אפשר לקרוא לזה הומר שחור, בגלל שבסופו של דבר השתמשנו בביטויים  ת.

 17בסגנון של, נגיד אם היינו צריכים להכין שתי כתבות טובות או שלוש כתבות טובות ברצף או אחת, 

 18בביטויים ששאולים ממסעדה, הוא היה אומר לי 'שלושה שיפודים בדרך מוכנים' או השתמשנו 

 19שאני הייתי אומר לו 'שני שיפודים' או שלפעמים אם בכתבה הייתה חלילה איזו מילה שאולי יהיה 

 20איזה ביקורת אז הוא היה כותב לי 'זה שיפוד עם פפריקה וקצת, לא הרבה' אז היה הביטויים 

 21 האלה ששאולים,

 22מה זאת אומרת שיפודיה? אבל תסביר למה זה הביטוי שבחרתם לדבר, מעבר לרעב כנראה, אבל  ש.

 23 מה,
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 1שוב, מטאפורה ברורה אני חושב, שהפכנו לטבחים שמכינים שיפודים לפי הזמנה. זו מטאפורה  ת.

 2 ברורה, אני לא חושב שצריך להסביר אותה יותר מדי. אבל זה בינינו התלוצצות כדי לא לבכות.

 3 מה, אז יכול להיות שאתם מדברים על שיפוד ולא הייתה הזמנה? זה מה שאני שואלת. ש.

 4לא, שיפודים זה באים בהזמנה. שני שיפודים כאלה, יכול להיות שלפעמים כבר אני אומר עוד  ת.

 5פעם, כחלק מהאילוף העצמי אז הוא גם כן היה אומר 'אני מכין שיפוד אחד טעים למחר וישמחו', 

 6ייתה השפה שהשתמשנו בה, לא צריך לייחס לה יותר מדי חשיבות. זו התלוצצות וכדומה, זו ה

 7 בינינו. אמרתי, במקום לבכות אז צחקנו.

 8 אוקיי. מה לגבי ביטויים נוספים? ש.

 9היו ביטויים שאני כבר לא זוכר אם הוא הכניס או אני, זה כבר לא כל כך משנה, הוא כינה את  ת.

 10 ון, מנהיג צפון קוריאה, ואת שרה נתניהו רייסול.ביבי קים , כמו של קים ג'ונג א

 11 למה? ש.

 12כיוון שסוג השינויים שנדרשנו לעשות או הידיעות שנדרשנו להכניס, לא היו רחוקים מפולחן  ת.

 13אישיות. אני לא טוען שזה בדיוק אומר שזה כמו פולחן אישיות בצפון קוריאה, אבל זה הזכיר את 

 14ת שלנו כריאקציה לחודשים ושנים ומאות מקרים של לחץ, זה, לפחות. וזה שוב הייתה התבדחו

 15אז אומרים 'קים ביקש'. אתה כבר מעלה משהו שאתה יודע בינך לבין עצמך שהוא די נתעב, אז 

 16 אתה,

 17 מי זו רייסול רק בשביל הפרוטוקול? ש.

 18היה כל שלושה מקרים, אני לא חושב שזה -רייסול, כך כינינו את שרה נתניהו. שוב, זה היה שניים ת.

 19 כך קבוע,

 20 אוקיי. נדבר רקע על אבירם אלעד. ש.

 21 את לא רוצה לרענן לו... עו"ד ז'ק חן:

 22 זה לא קשור לכתבות, קשור לתפסה הכללית. עם:-כ.ה. מ. בר

 23 אני בטוחה שאתם תעשו הכל, שגם חלק אנחנו נראה בעצמנו. נראה את רוב ההתכתבויות בעצמנו. ש.

 24 ועוד הרבה דברים. עו"ד ז'ק חן:
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 1 בסדר גמור. יופי. ש.

 2 ככל שזה מוקצן כך זה יותר טוב. עו"ד ז'ק חן:

 3 בסדר גמור. וזאת גם הערה חשובה נורא. נדבר רגע על אבירם אלעד. ש.

 4 אנחנו לא התחלנו,.... עו"ד ז'ק חן:

 5 אולי מספיק באמת. גמרנו.  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6 לעד. ספר לי רגע על האדם קצת יותר, על אבירם א ש.

 7בשתי מילים, מלח הארץ. היה בדובדבן, סגן אלוף דומני, פשוט בנאדם מקסים משכמו ומעלה,  ת.

 8אינטליגנטי וחכם ונעים הליכות. הוא היה ראש מערכת החדשות מתחת לינון ובשלב מסוים הוא 

 9, עזב. שאלתי את ינון למה הוא עוזב, מאוד הצטערתי כי הוא איש איכותי ברמה, למרות שעוד פעם

 10?' ובאמת סמוך אחרי זה רלהישאהוא אמר 'מה אתה חושב, שעם כל מה שאנחנו עושים הוא יכול 

 11 2016-גם ינון עזב. לימים הוא יצא החוצה, נדמה לי שהוא היה בסטארט אפ כזה או אחר, וב

 12קבעתי איתו פגישה ואמרתי לו שאני רוצה שיחזור אבל הפעם לא  2016לקראת יוני, אמצע שנת 

 13אלא כעורך הראשי למעלה. והוא אמר לי 'אתה יודע שאני לא אחזור כי אתה יודע מה כראש דסק 

 14קורה אצלך באתר' אמרתי לו 'אני נותן לך הבטחה שתחזור ואנחנו נשנה את זה חזרה, נבטל את 

 15זה, נפסיק את ההתנהגות הזאת' אז הוא אומר 'אתה יודע שאיתי אין משא ומתן' אמרת לו 'אני 

 16ל שאני אחזור כי אני אעזוב אחרי' אמרתי לו 'בסדר, תחזור'. הוא הציב שני יודע' אמר לי 'חב

 17. שאנחנו נפסיק עם הסיקור המוטה והתנאי השני שאני ארשה לו לצאת לקורס 1תנאים לחזרתו 

 18מח"טים, כמובן אמרתי לו שזה לכבוד לי לאשר לו לצאת לקורס מח"טים, ואז נדמה לי שדיברנו 

 19על זה שהוא מגיע כעורך ראשי יצאה  תלעיתונוזה באוגוסט, הודעה ביוני יולי וחתמנו על חו

 20 בנובמבר. 15והוא הגיע באמצע נובמבר להיות עורך ראשי.  2016באוקטובר אותה שנה, 

 21אמרת קודם לשאלת בית המשפט שהתנהלות הזאת, אמרה לך כבוד השופטת שההתנהלות  ש.

 22ותך מה עשית ואיך שכנעת את אבירם . ואני שואלת א2016שתיארת עד עכשיו נמשכה עד סוף 

 23אלעד לשתף פעולה אם בכלל, עד שהסתימה ההתנהלות הזאת, כי הוא היה העורך הראשי וגם 

 24 סיפרת הרגע שהוא הציב את זה כתנאי.



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 714 

 1, אמרתי לו שזה ייקח לי קצת זמן אבל אנחנו נעשה את זה מאוד מידיאני אמרתי לו שזה לא יהיה  ת.

 2ובסוף השנה הפסקנו עם זה. וזה מה שאמרתי לו. לא אמרתי  15.11-יע בבסמוך להגעה שלו. הוא הג

 3שהוא יגיע, אמרתי לו 'אתה תגיע ונפסיק את זה יחד, נעצור את הדבר הזה, נפסיק  השבשניילו 

 4 אותו'.

 5אוקיי. סיפרת על הקשיים שהיו לך מול העורכים לעתים או לא לעתים, מה ידעו איריס ושאול  ש.

 6 מרת להם על הקשיים האלה, אם אמרת להם?אלוביץ' ממך, מה א

 7יש דברים שאמרתי ויש דברים שלא אמרתי, קודם כל שיתפתי אותם בזה שיש משבר גדול  ת.

 8במערכת כי אנשים עזבו, כי גם היינו צריכים להעזיב כתבים וכדומה. אז שיתפתי אותם בזה 

 9, זה יגרום להרס של ואמרתי פעמים די רבות 'זה ישרוף את המערכת, זה ישבור את המערכת

 10המערכת, זה יגרום להרס של החברה' זה נאמר. מצד שני לא סיפרתי להם שאני אומר לאבי 

 11אלקלעי או לאבירם או למיכל שמופעל עלי לחץ מלמעלה וזה עוד שבועיים או אולי עוד שבוע או 

 12עם, כי עוד חודש ייגמר, זה דבר שהם לא רצו שאני אספר, מבחינתי אני סיפרתי את זה עוד פ

 13שעסקנו בו זה היה מגוחך אם הייתי בא עם איזה שהוא  substance-חשבתי שבנסיבות שוב, של ה

 14טיעון אחר כלפיהם, המעט שנשאר לי זה לנסות מולם לפחות לומר את זה, 'תשמעו מופעל לחץ 

 15שבועיים ייגמר, בעוד חודש, ואם לא נעשה את זה אז -מלמעלה, מה אני יכול לעשות, בעוד שבוע

 16ני אלך ואם אני אלך אתם תלכו, יביאו את ניר חפץ, יביאו מישהו אחר, מה זה בדיוק יועיל א

 17למערכת. בואו ננסה להכיל את זה'. זה פחות או יותר היה הדברים שהעליתי למעלה מצד אחד, 

 18לפעמים גם דרך אגב בהחלט הייתי גם מיישר קו עם שאול ו/או איריס ואומר 'באמת הכתב לא 

 19 שמאלני' וכדומה, הייתי משתף פעולה עם הרטוריקה הזאת.בסדר, באמת 

 20 למה? ש.

 21חלקו לרצות אותם, חלקו כי הייתי בתוך לחץ והם צועקים עלי ואלה צועקים עלי מהצד השני. אז  ת.

 22הם צועקים עלי 'זה שמאלני' אז אני צועק עליו למטה שם 'שמאלני' והוא אומר לי 'אתה לא 

 23מתבייש' ואני אומר לו 'אתה צודק, עזוב, בסדר'. או משהו כזה. אז הרטוריקה עפה לכל הכיוונים, 

 24ותה סיבה שגם כששאול או איריס הרבה פעמים אמרו לי 'שמאלני' די היה מתברר בתוך מא
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 1הקונטקסט של אותה שיחה כבר שלא בדיוק התכוונו לזה, ויש לי דוגמאות אם צריך. אז אני 

 2אומר, אז מה שעלה כלפי מעלה הוא חלקו מדויק, יש משבר במערכת וזה הם ילכו, הם יעזבו, הם 

 3ידברו וכדומה, חלקו לא סיפרתי , הסתרתי, שאני אומר שבעוד שבוע צריך  יגרמו לנו נזק, הם

 4לחתום לי או משהו כזה, שאני אומר להם שמופעל עלי לחץ מלמעלה כי נאמר לי כל הזמן 'אל 

 5תספר', 'אל תסגיר אותי' אלה המילים שנאמרו, וחלקו שהשתמשתי ברטוריקה שלהם, לפעמים 

 6ות אותם, 'כן, זה שמאלני' או 'זה מטומטם' ואימצתי גם חלק לרצות אותם, הרבה פעמים כדי לרצ

 7 מהשפה הירודה שהייתה בשיחות ביני לבינם, וזה חלק מהתמונה בלי כחל וסרק. בלי לייפות או,

 8סיפרת על הדרישות שקיבלת משאול אלוביץ', מאיריס אלוביץ', וגם על דרישות כאלה מאנשי  ש.

 9ותך, מה ידעת, מה נאמר לך. בדגש עם למה נאמר לך, ראש הממשלה. עכשיו אני רוצה לשאול א

 10לא על השערות והערכות, לגבי מעורבותם של ראש הממשלה נתניהו עצמו, שרה נתניהו, אם צריך 

 11 אז גם יאיר, בדרישות האלה. מה נאמר לך עליהם.

 12 רק כשנאמר, מי אמר. צור:-עו"ד בעז בן

 13 מה נאמר ומי אמר. ש.

 14 הממשלה זה מונח כזה, סביבת ראש צור:-עו"ד בעז בן

 15 אנשי ראש הממשלה שהוא דיבר עליהם. ש.

 16 שניה, יש דובר, ויש עוד דובר, יש יועץ תקשורת, יש יועץ פוליטי, צור:-עו"ד בעז בן

 17עו"ד בן צור, אדוני קצת מקדים את המאוחר. זה היה במסגרת של שאלה. העד עדיין  עם:-כ.ה. מ. בר

 18וען, אדוני צודק. בוא נראה, יש להניח שהוא יפרט שהוא לא השיב. אם העד ישיב כפי שאדוני ט

 19 יגיד מי אמר מה ומתי.

 20 תחזרי על השאלה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אולי אני אפרט אותה קצת. בסדר? אתה יודע מה, ש.

 22 באמת, בואי, תחזרי על השאלה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23ועל ידי מי כמובן, לגבי מעורבותם ככל שנאמר לך, של  מה נאמר לך, אתה תפרט מה שאתה יודע ש.

 24 ראש הממשלה נתניהו, של שרה נתניהו רעייתו ואם נאמר של יאיר נתניהו.
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 1אוקיי. האמירות שנאמרות זה על ידי המתווכים השונים. הרי אני לא דיברתי עם ראש הממשלה  ת.

 2 ועם רעייתו. עם יאיר פעם אחת וזה היה חריג.

 3 כשאתה מתייחס למה, תגיד גם מי. פלדמן :-פרידמןכב' השופטת ר' 

 4בסדר. אז המתווכים שהיו היו שאול, איריס, ניר, וזאב רובינשטיין. ובתוך האמירות שלהם הרבה  ת.

 5פעמים היו אומרים 'תעלה' בלי להגיד מי ומה, ויש מקרים לא מעטים ששאול אמר 'הוא דיבר 

 6בישיבת ממשלה היה כך וכך והוא כועס מאוד על  איתי עכשיו, הגדול', הגדול זה ביבי, 'עכשיו

 7אילת שקד או על אורי אריאל, הוא דיבר איתי כך, אירן מאוד חשוב לו', ו'הוא צריך לחתום לי'. 

 8זאת אומרת כשהוא אומר 'הוא' זה היה ברור בקונטקסט בינינו, גם מי עוד יוצא מישיבת הממשלה 

 9לא יכול להיות מישהו אחר או השומר בשער.  ואומר לו לעשות ידיעה לטובת ראש הממשלה? זה

 10אותו דבר גם אצל איריס, היה, היא דיברה איתי על שרה, איריס הייתה בציר של שרה נתניהו, 

 11שאול היה בציר של מר נתניהו. 'היא הסתמסה איתי', 'היא דיברה איתי', 'היא ביקשה', 'לה זה 

 12ידיעות. זאב רובינשטיין כנ"ל. הרבה  מאוד חשוב' אלה הביטויים שהשתמשו בהם כשביקשו ממני

 13מאוד פעמים 'זה חשוב לו' 'זה חשוב להם' 'זה חשוב לה' במיוחד, הוא היה יותר בציר של גברת 

 14נתניהו. אז האמירות האלה, או 'שהם רותחים', 'הוא מסתכל עכשיו על המסך של וואלה ורותח 

 15לעשות על ראש הממשלה, ניר  על מה שאתם עושים'. זאת אומרת כשיש ידיעה בדיוק שהתבקשנו

 16לדעתי לא כתב לי אף פעם ישירות על הבוס שלו, אבל הייתי מקבל את זה משאול. שאול היה שולח 

 17לי ידיעה שנניח ניר כותב לשאול, 'חשוב מאוד לבוס שלי'. ואז זה מועבר לשאול, זה למיטב זכרוני. 

 18'מניר' . אז אני מבין, בסך הכל זה  לא זוכר שניר כתב לי ישירות. אז שאול מעביר אלי, הוא כותב

 19פאנל של שני שלבים. מניר, עובר מניר, מי הבוס של ניר, אני יודע מי הבוס של ניר, זה פחות או 

 20 יותר היו הביטויים שבהם השתמשו.

 21אתה זוכר את הכינויים באמת, דיברת קצת על נתניהו, השם של נתניהו עלה בשיח ביניכם  ש.

 22 ו, אמרת 'הגדול'. ובתכתובות, איך קראתם ל

 23שאול קרא לו 'הגדול' או 'הגדול מירושלים', או 'הוא' בקונטקסט שזה כאילו זה 'הוא' או 'היא',  ת.

 24 או 'החבר מירושלים' או 'החבר שלי מירושלים'. נדמה לי שזה פחות או יותר מה שהיה.
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 1 מה לגבי יאיר נתניהו? ש.

 2 מה השאלה שם? ת.

 3 ר איתך על קשר עם יאיר נתניהו?האם אמרו לך אי פעם, האם דוב ש.

 4כן. היה, שוב, אז למשל ניר, היו מספר פעמים שהוא העביר מסכים של וואטסאפים בינו לבין יאיר  ת.

 5נתניהו, שרואים למעלה, זה יאיר נתניהו ואז שאול מעביר לי את זה או איריס מעבירה לי את זה, 

 6א כמו שצריך ומבקשים ממני לתקן ושם יש ביקורת או כעס על כתב או כתבת שכתבו משהו של

 7 מיד,

 8 ,-אבל עם דרישה של השולח לתקן? או דרישה של ה עם:-כ.ה. מ. בר

 9 כן. לא, דרישה שלו, ת.

 10 של מי זה 'שלו'? עם:-כ.ה. מ. בר

 11 של יאיר. ת.

 12 שיאיר מבקש לתקן. עם:-כ.ה. מ. בר

 13אנקדוטלי, שוואלה סלבס פנו שהוא אומר 'תודיעו', אני זוכר למשל מקרה אחד שהיה משהו שוב,  ת.

 14אליו בבקשה לאמת ידיעה שיש לו איזו שהיא חבירה חדשה. לא משנה, משהו אנקדוטלי לגמרי, 

 15ואז הדבר הבא שאני מקבל זה משהו שעבר ממנו לניר לדעתי ומניר לשאול ואז זה עובר אלי או 

 16אולי, אבל הוא כותב לאיריס, אינני זוכר אם זה עבר לאיריס או לשאול, סליחה שאני לא מדייק 

 17שם 'פנו מוואלה לתגובה. זה מה שהם שלחו לי עכשיו ורוצים תגובה, שלא יעזו לפרסם ובמידה 

 18וכן, אז תפנו לשאול שלא יאפשר להם', ואז זה מועבר אלי ואני נדרש לטפל בהורדת הידיעה. או 

 19שאול ואני זוכר שהיו גם מקרים אחרים שנגיד ביקשו ממנו, שאול זה היה, אני זוכר מקרים עם 

 20מקרים עם איריס, מבקשים ממנו לעשות משהו ואז שאול במקרים מסוימים איריס במקרים 

 21מסוימים, 'זה הוא, זה הילד, הוא קם בבוקר והוא מתחיל לעבור על הכל והוא מרעיל אותה והיא 

 22 זה.מרעילה אותו', 'הוא משגע לה את הראש', כל מיני דברים כאלה, השתמשו בביטויים מהסוג ה

 23מה ידעת על שיחות בין, מה נאמר לך על שיחות בין שאול אלוביץ' לראש הממשלה נתניהו, על  ש.

 24 פגישות, אם נאמר לך?
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 1שיחות, עוד פעם, מעת לעת לא בתכיפות גבוהה, אמר 'הוא דיבר איתי, הוא מוטרד מזה, הוא  ת.

 2ריס אני לא חושב שהיא מוטרד מזה, זה מאוד חשוב לו' אז היו כאלה מקרים שהוא אמר. לגבי אי

 3דיברה על שיחה, אני חושב שהיא דיברה יותר על וואטסאפים או סמסים שהיא כתבה לי או היא 

 4ביקשה, אני לא יודע אם זה היה שיחה או לא שיחה. פגישה, פעם אחת שאול אמר לי שביבי ושרה 

 5 היו אצלו בבית בארוחת ערב.

 6 אצל שאול אלוביץ'? ש.

 7 כן. ת.

 8שהיית נענה לדרישה כזאת או אחרת, התבקשת לעשת דבר מה נוסף בהקשר של אוקיי. לאחר  ש.

 9 הידיעה שנענית לה? ומה?

 10הרבה פעמים נדרשתי להעביר את זה חזרה, נגיד עלה האייטם הידידותי או סולק, אז 'תעדכן את  ת.

 11 המתווך. זאת אומרת תדאג לשלוח את זה לניר או לזאב שיראה להם. שהם ישמחו'.

 12 הם, מי ישמחו?מה זה ל ש.

 13 ראש הממשלה ורעייתו. ת.

 14עד כמה זה היה חשוב לפי ההתרשמות שלך וההתנהלות שלך, לאיריס ולשאול אלוביץ', שהידיעות  ש.

 15 החיוביות שאתה מעלה יועברו לגורמים נוספים מלבדם?

 16אני מתנגד לשאלה. זו לא שאלה לגיטימית, עכשיו לא מעיד על עצמו, הוא  צור:-עו"ד בעז בן

 17ד על עד כמה חשוב היה לשאול ולאיריס אלוביץ' מה שהוא כינה הרבה פעמים, אנחנו נראה מעי

 18בחקירה נגדית בדיוק כמה פעמים זה היה אבל על כל פנים השאלה לא לגיטימית. הוא לא מעיד 

 19 על עצמו, הוא מעיד על אחרים.

 20 תתקני את הניסוח. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 21. עד כמה זה היה שגרתי, עד כמה זה קרה הרבה שביקשו ממך לשלוח אני אתקן את הניסוח ש.

 22 לגורמים המתווכחים הללו שקראת להם את הידיעה החיובית.

 23 פעמים רבות. ת.
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 1ועד כמה גם קיבלת, האם קיבלת אי פעם פידבקים מאותם גורמים מתווכים שהם, מי שקראת  ש.

 2 סים? להם 'הם' או הוא, מרוצים, מבסוטים, לא מבסוטים, כוע

 3סליחה, אני רוצה רגע להגיד משהו אחד. 'קיבלתם מגורמים מתווכים' זה  צור:-עו"ד בעז בן

 4משפט, שאלה מאוד מאוד כללית. 'קיבלת מפלוני', 'קיבלת מאלמוני' אם זה היה הגון גם היו 

 5אומרים שהוא בעצמו אמר שהוא לא מאמין שאנשים משתמשים בשם של ראש הממשלה, 

 6 ה,המתווכים ושאול, ז

 7 לא, זה לא ... ש.

 8 זה חשוב,  צור:-עו"ד בעז בן

 9 זה לא חשוב, זה ... ש.

 10 רגע, תני לו לסיים. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11זה עדות שלו, לא עדות שלי. אני אומר, למה זה חשוב להקפיד ולפלג בין  צור:-עו"ד בעז בן

 12הדברים? מה אמר מר חפץ, מה אמר אלוביץ', מה אמרה גברת אלוביץ', הכל בסדר בנושא הזה. 

 13זה מקבל משנה של חשיבות ואני אומר את זה כי בעדות שלו הוא אמר 'האנשים האלה התרברבו 

 14 ' ולכן חשוב לנו, פעם אחר פעם בשם של ראש הממשלה

 15 זה ממש לא מה שהוא אמר, ואתה לא יכול להעיד כאן. ש.

 16 אז אני יכול להקריא לך. צור:-עו"ד בעז בן

 17 לא, אתה לא צריך עכשיו להקריא, ש.

 18אבל אחרי זה תשאלי את השאלה, אז בואי נבטל, סליחה גברת, למה את  צור:-עו"ד בעז בן

 19 נלחצת כשאת שומעת את האמת?

 20 לחצת, אני לא אוהבת שיש התנגדויות כש...אני לא נ ש.

 21 אז ההתנגדות היא נורא פשוטה, תפלג את זה. צור:-עו"ד בעז בן

 22 שהיא לא במקומה. להעיד אתה לא יכול, להתנגד אתה יכול. ש.

 23אני אתנגד למה שאני רוצה, גבירתי ובית המשפט יחליט. אני אבקש  צור:-עו"ד בעז בן

 24 שההתנגדות,
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 1 מה ההתנגדות בדיוק? פלדמן :-פרידמןכב' השופטת ר' 

 2 ההתנגדות תהיה 'מה אמרו לך הגורמים המתווכחים' זו לא שאלה. צור:-עו"ד בעז בן

 3 למה זו לא שאלה? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 4 מי זה הגורמים המתווכים? מה זה הריבוי הזה? צור:-עו"ד בעז בן

 5 העד דיבר על זה. ש.

 6 הוא הגדיר לפני שניה, ן :פלדמ-כב' השופטת ר' פרידמן

 7אבל שיגיד מי אמר מה. זה לא יכול לחיות עם 'אמרו הגורמים המתווכים',  צור:-עו"ד בעז בן

 8 שיגיד מי זה, מי אמר לו מה. 

 9 אז כמה נאמר ועל ידי מי, אם נאמר, שהם, כפי שאתה הגדרת אותם, ש.

 10משחק בחידות. גבירתי סליחה, מי זה, גם מי זה הם, או היא או הוא? זה לא  צור:-עו"ד בעז בן

 11ה'הם' הזה לא מקובל עלי. אם יש משהו 'הם' תראו רק 'הם', שיגיד, אם אמרו 'הוא' 'היא', גורם 

 12 א', גורם ב', לפרק את התשובה הזאת.

 13מאחר שהשאלה כללה כמה ועל ידי מי, ההתנגדות הזאת נדחית.  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אם אדוני יקשיב לסוף השאלה ישמע אולי תשובה גם.השאלה התחילה ב'כמה ומי'. 

 15 על 'הם'. כרגע ההתנגדות שלי הייתה לא על כמה ומי אלא על ה'הם'. צור:-עו"ד בעז בן

 16 תחזרי על השאלה שוב. תשאלי אותה עד הסוף. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 17רתי לא חייבת להשתמש זה לא כזה מסובך להיות קונקרטי גם, גם בשאלות, גבי עם:-כ.ה. מ. בר

 18במונחים כלליים. גבירתי מכירה את החומר, הוא מונח לפניה, היא יכולה להפנות את העד לגבי 

 19 גורם ספציפי. למה להשתמש במונחים כלליים, להזמין התנגדויות?

 20 אחר כך יגידו שאני מדריכה. וגם לפעמים האמירות של העד, ש.

 21 לא, לא הדרכה, ממש לא. עם:-כ.ה. מ. בר

 22רגע, אבל גם לפעמים האמירה של העד היא אמירה כללית. הוא לא זוכר היום להגיד מי אמר לו  .ש

 23 מתי.
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 1לא, אמירה כללית זה בסדר אבל גורמים כלליים זה לא בסדר כי לא נוכל לייחס את  עם:-כ.ה. מ. בר

 2 בזה.זה לאדם מסוים ואז מה עשינו? תישאר עמימות, תישאר אי בהירות, גבירתי לא מעוניינת 

 3השאלה האם קיבלת ממי מהגורמים המתווכים שהגדרת אותם ואם כן, אז גם תגיד ממי, אם  ש.

 4אתה זוכר כמובן, האם קיבלת אי פעם פידבק כזה, מרוצה, לא מרוצה, מבסוט, לא מבסוט, כל 

 5 מגוון הפידבקים האפשריים, זה היה רק לצורך המחשה.

 6לחנו להם את התוצאות של הבקשות שלהם הגיבו כל הגורמים המתווכים לאורך הדרך, בגלל שש ת.

 7איש בלשונו בצורה כזו או אחרת או ב'מצוין', 'אחלה', 'פנטסטי', 'אתה מלך', או כשלא עשינו 

 8בדיוק את מה שרוצים, קיבלנו נזיפה. עכשיו, אם אחד אמר לי 'אחלה' ואחד אמר לי 'מצוין', אני 

 9 לא זוכר.

 10ותר מדויקת לדבר הזה וזה מה שאני רוצה רגע לשאול. זה תודה, זה חשוב, אבל יש לי שאלה י ש.

 11שהם פידבקו אותך, זה ענית עכשיו, לא שאלתי את זה, לא לזה התכוונתי אבל זה בסדר. מה 

 12שמעניין אותי לדעת או אני רוצה לשאול אותך, האם חוץ מהפידבק שקיבלת מהם אם אי פעם 

 13א כועס', 'הוא לא מבסוט', ועל שרה מישהו מהם אמר לך על ראש הממשלה 'הוא מבסוט' 'הו

 14 נתניהו אותו דבר או לפעמים על שניהם, זה החידוד של התשובה שלך בעצם.

 15 רק שניה, אל תענה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 16אני לא קופצת מספיק מהר אבל אני רוצה להגיד, חברתי שא לה את העד אם עוזר: -עו"ד מיכל רוזן

 17. אני מחכה ןמזיכרוכם עלולים לחשוב שאנחנו מדברים מעד שמעיד רק הוא זוכר. העד השיב. כבוד

 18כבר הרבה מאוד זמן שחברתי תגיד לבית המשפט או העד יגיד לבית המשפט שהוא כל השנים 

 19 בכלל. ןמזיכרוהאלה ישב עם כל התכתובות. זאת אומרת אנחנו לא מדברים פה על עדות 

 20 אנחנו אמרנו את זה גם בנאום פתיחה. ש.

 21 מה ההתנגדות בדיוק לא הבנתי? פלדמן :-השופטת ר' פרידמןכב' 

 22ההתנגדות היא שכשחברתי שואלת 'אתה זוכר' והעד משיב כאילו מהזיכרון  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23וכבודכם איננו מיודע בעובדה שהעד הזה ישב כל הזמן, כל הזמן, עם כל התכתובות, לא בראיון, 

 24 כל השנים,
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 1 ... חקירה נגדית. פלדמן :-פרידמןכב' השופטת ר' 

 2 אני לא מבין מה הבעיה. עם:-כ.ה. מ. בר

 3-אני יש לי את החקירה הנגדית, אבל שחברתי, אני מרגישה, אמיתית כ עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

officer of the court 4, שהייתי חייבת להגיד את זה. שחברתי שואלת 'אתה זוכר' והעד לא מדברת 

 5 בת שחובתי הייתה לומר את זה ולכן אני קמה ואומרת., אז אני חושןמזיכרו

 6 בסדר, אין שום פסול בשאלה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7אני רק אגיד שאנחנו לאורך כל הדרך עד כה, אני חושבת שאמרנו באין ספור הזדמנויות שהעד  ש.

 8יין אני חושבת ישועה לא מחק את תכתובות הוואטסאפ שלו, זה נאמר אינספור פעמים, ואגב עד

 9 שקשה לזכור חמש שנים של וואטסאפים שאתם ...

 10... שהחזירו לו את כל תכתובות הוואטסאפ, שהוא יושב כל השנים עם כל  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 התכתובות האלה, ואת שואלת אותו אם הוא זוכר.

 12 יושב כל השנים,אנחנו לא יודעים אם הוא יושב כל השנים או לא  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 13 תשאלי את זה בחקירה נגדית. ש.

 14כשגבירתי תגיע לחקירה נגדית גבירתי תשאל אותו אם הוא זוכר  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 15או יודע או מסתכל על זה יומם ולילה, את זה גבירתי תעשה כשתגיע. כרגע שהעד יענה לשאלה. 

 16 י על השאלה עוד פעם, שהוא יענה על השאלה.זה הצד של השאלה. שיענה לגוף השאלה. אולי תחזר

 17חוץ מהפידבקים שקיבלת מהגורמים הללו המתווכים שסיפרת שביניהם ענו לך 'מצוין', 'כן' 'לא',  ש.

 18כל אחד בדרכו, האם אי פעם קיבלת ממי מהם אמירה שקשורה למרוצות או אי מרוצות של ראש 

 19 הממשלה או של רעייתו או של שניהם יחד?

 20היא כן. להכל. זאת אומרת גם שאול, גם איריס, גם ניר וגם זאב וגם שי חייק, העבירו לי התשובה  ת.

 21אמירות שאומרות 'הוא ראה, מרוצה', או ש'היא ראתה והיא מרוצה' איך בדיוק כל אחד ומה 

 22בדיוק אני לא זוכר, היו פה מאות ידיעות ועל חלק אמרו 'לא מרוצים', על חלק אמרו 'רותחים', 

 23רתי. איך בדיוק מה ומו, תשימו דוגמאות אני אדבר. אינני יכול לזכור במאות, פה הוא זה מה שאמ

 24 '. אבל היה התופעה הזאת. 100' ופה 'ציון 90אמר 'ציון לשבח 
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 1 עכשיו בוא נדבר רגע על בזק. מה ידעת, אם בכלל, על קשיים של בזק מול משרד התקשורת? ש.

 2שלי, וגם שאול אמר לי שיש לו קשיים רגולטוריים  ידעתי ואמרתי את זה גם בהודעה הראשונה ת.

 3מול משרד התקשורת, זה גם היה מרוח כל הזמן על כל העיתונים, קודם כל ידעתי את זה 

 4מהעיתונים, דבר שני ידעתי את זה מזה שהוא אמר לי, בגדול, שיש לו קשיים בעיקר בתקופת 

 5באופן נקודתי כשהוא אמר לי  ארדן, הוא אמר שהם ממררים לו את החיים, וידעתי גם-ברגר

 6בשבוע מסוים 'תוריד את הידיעה הזאת, אני אהרוג אותך כי הוא צריך לחתום לי מחר על יס', אז 

 7זה היה ברור, ז אתא ומרת זה היה השילוב של האמירות של הקשיים הרגולטוריים שהם לא היו 

 8 סוד, זה תהליך שנמשך שנים.

 9באמת בזה, מה נאמר לך על הסיבות למעורבות הזאת  אז מה באמת, אני עכשיו כבר מתמקדת ש.

 10בסיקור של ראש הממשלה ובני משפחתו, למה צריך לעשות את הדבר הזה, מה שניר חפץ אומר, 

 11 מה שרובינשטיין, סטמבלר?

 12היו טיעונים, שאני חושב זו אחת השאלות הראשונות שנשאלתי בחקירה הראשונה, בהודעה  ת.

 13ם, לפעמים אמרו 'אתר שמאלני, לא רוצים להיות כמו עיתון הארץ, הראשונה. הטיעונים היו שוני

 14אנחנו רוצים להיות במרכז ימינה'. זה היה טיעון אחד. טיעון אחר היה 'אתם רודפים אותו או 

 15מגזימים איתו', וכדומה, וזה חזר לאורך הדרך. 'אתם מגזימים איתו, אתם יותר גרועים מהם', 

 16שעלו וירדו, היה נאמר המון פעמים 'תראה, זה רק לתקופה ובתוך התמהיל של האמירות האלה 

 17מסוימת, 'תראה, עכשיו זו תקופה רגישה, 'תראה עכשיו הוא צריך לחתום על זה', 'מחר הוא צריך 

 18לחתום על זה', 'בעוד שבוע הוא צריך לחתום על הדבר הזה' ובאותם מקרים הטיעונים 

 19פיהם של שאול ו/או איריס מושמים בצד, 'לא  האידיאולוגיים או הטיעונים הקטנוניים היו במו

 20או לא אכפת לנו מזה, אכפת לנו מזה. זה  תמעיתונואכפת לנו מהאידיאולוגיה, או לא אכפת לנו 

 21 מה שחשוב לנו, הקטע הזה',

 22 אכפת לנו מזה, מה זה 'זה'? ש.

 23 מהקבלה של ההחלטה הרגולטורית על ידי ראש הממשלה. ת.

 24 זה נאמר לך? ש.
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 1 כן. ת.

 2 אתה זוכר ביטויים ספציפיים בנושא הזה, מצד שאול אלוביץ', מצד איריס אלוביץ'? ש.

 3, לא אכפת לי משום דבר, אני במצב לא טוב מולו, אני צריך תמעיתונוכן. שאול אמר 'לא אכפת לי  ת.

 4שהוא יחתום לי', היה ביטוי כזה, הייתה אמירה כזאת. עוד פעם, אל תתפסו אותי על מילה, זה 

 5ים. הקטע של איריס היה הרבה פעמים שהיא אמרה 'זה תקופה רגישה, אני מדברת על רוח הדבר

 6תקופה מאוד מאוד מאוד מאוד מסוימת, אחרי זה הכל ישתחרר. אחרי שנעבור דברים מסוימים 

 7או נעבור החלטות מסוימות או נגיע להישגים מסוימים', אני הכל מצטט מתוך דברים שנאמרו, 

 8ה ישתחרר'. אז זה דבר שהיה לכל אורך הדרך. זה לא היה פעם או פעמיים 'ואז יהיה בסדר. ואז ז

 9או שלוש או ארבע. לכל אורך הדרך היו את האמירות האלה. דרך אגב, הם היו כחלק מתהליך 

 10הוויכוח בינינו, או לפעמים לא כוויכוח. אם עלה משהו למשל כמו שציינתי, אני זוכר את זה כי 

 11אהרוג אותך, מחר הוא צריך לחתום לי על יס' אז זה אפילו לא היה הוא אמר 'תוריד את זה אני 

 12ויכוח, זה התחיל מזה שהיה משהו וישר חטפתי את הנבוט כי לא הייתי מודע לזה שכנראה באותו 

 13 יום צריך לחתום.

 14 ומה זאת אומרת כחלק מהוויכוח? ש.

 15הו ואני אומר 'תשמעו, אם לפעמים חלק מהוויכוח אני מתחיל תהליך והם רוצים שאני אעשה מש ת.

 16את זה אי אפשר בדיוק ואת זה אי אפשר בדיוק והמערכת מתנגדת' ואז בשלב מסוים הוא אומר 

 17'תקשיב, זה מאוד רגיש לי עכשיו, אני חייב את זה עכשיו. שבוע שבועיים, אחרי זה יהיה בסדר'. 

 18ז הבנתי שאנחנו אז זה היה לפעמים בתוך המהלך של הדיון. לפעמים זה נחת במשפט הראשון וא

 19 נמצאים בצרה.

 20 תגיד, אתה זוכר ביטוי עם תנועות ידיים? ש.

 21היה את הקטע שכשאמרתי שהחברה נהרסת או המערכת נהרסת וכדומה, אז הייתה אמירה של  ת.

 22'צד אחד יש וואלה וצד אחד יש בזק, וואלה זה גרם, ובזק זה מאה טון, אני לא זוכר כרגע אם אלה 

 23 ,היו המשקלים המדויקים

 24 מה זאת אומרת? ש.
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 1זאת אומרת שאין חשיבות לנזקים שייגרמו לוואלה בהשוואה לנזקים שיכולים להיגרם לנזק  ת.

 2 במידה ולא תתקבל החלטה רגולטורית שטובה לבזק. להבהיר לי שוואלה לא חשובה.

 3 וכשאתה אומר 'את זה', 'הוא אמר לי אני צריך את זה', הוא הסביר לך מה הוא צריך? אז יש ש.

 4 לפעמים חתימה, אמרת, אבל בדברים אחרים,

 5אני לא טוען שאני בגדול לא ידעתי את התמונה הכוללת, היא הייתה פרושה בעיתונים התמונה,  ת.

 6לא העמקתי בתוך התמונה, לא הייתה לי מפת דרכים, 'פה הוא צריך לקבל את החתימה הזאת, 

 7מסביר לי, אפשר לראות בתוך פה הוא צריך לקבל את החתימה הזאת' וכדומה, וגם כשהוא 

 8הטקסטים שמועברים אלי, אז הוא לא אומר 'תקשיב, היה את זה וזה וזה' אלא היה אומר 

 9'תקשיב, הוא צריך לחתום לי מחר, אני הורג אותך, תוריד'. אז הייתי ממוקד יותר בדברים האלה. 

 10י בהודעה הראשונה אבל אני לא טוען שאני לא הבנתי את הקונטקסט שבו הדברים האלה נעשו. אנ

 11 שלי אמרתי שהסיקור המוטה נעשה ב תמורה להטבות רגולטוריות.

 12טון, ואם ייגרם נזק לגרם זה לא נורא ואם ייגרם נזק למאה טון שזה  100אמרת הרגע גרם מול  ש.

 13בזק, זה נורא. אז איזה נזק ייגרם לוואלה? על איזה נזק מדובר? בזק אני מבינה, אמרת, עניינים 

 14 ים. אבל איזה נזק ייגרם לוואלה?רגולטורי

 15גוף עיתונאי שרוצה לבסס את עצמו על חדשות, וחדשות יש שני מרכיבים נניח, אם אני צריך  ת.

 16לעשות רדוקציה של זה, שני דברים עיקריים. אחד זה אמינות שני עדכניות. אתה נכנס למשהו, 

 17ה רוצה משהו מעודכן, זה אתה קורא בחדשות משהו שקרה לפני שבוע, זה לא מעניין אותך, את

 18העדכניות. אמינות זה אמינות. אם אנחנו מאבדים את הערך שלנו מבחינת אמינות ונתפסים, כפי 

 19שקרה, כבעצם שלוחה של הדוברות של ראש הממשלה ומשפחתו אז וואלה היא לא מערכת. עכשיו 

 20מרגישים הם זה לא מתבטא רק בהרגשה שלי. העיתונאים מרגישים אז הם עוזבים. העיתונאים 

 21מדברים, הם מדברים, יוצאות אחר כך כתבות על זה בעיתונים אחרים ואז גם הקוראים קוראים 

 22את זה, של וואלה, קוראים את זה גם המפרסמים, הגוף מאבד את האמינות שלו. אני לא חושב 

 23שאני צריך להכביר מילים על זה שגוף עיתונאי לא יכול להתנהג כמו הדוברות של לשכת ראש 
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 1ממשלה, מה אני צריך להכביר ולהסביר איזה נזק נגרם לגוף? הוא מאבד את אמינותו. מאבד ה

 2 את הרלוונטיות שלו.

 3מה נאמר לך יקרה בהקשר הזה אם לא תיענה לבקשות למעורבות בפרסומים? מה נאמר, אם  ש.

 4 נאמר. לבזק.

 5 עוד פעם, לא הבנתי? ת.

 6 קשות לפרסומים,מה נאמר לך ככל שנאמר, יקרה אם לא תיענה לב ש.

 7 ,-נאמר לי ש ת.

 8 מה יקרה, גבירתי שאלה על בזק? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן. מה יקרה לבזק. ש.

 10נאמר שייגרם נזק עצום כי אז 'הוא לא יחתום לי' 'הוא כן יחתום לי', פיצול לא פיצול, זה ביטויים  ת.

 11 שלהם.

 12 אתה זוכר אם דובר איתך על סכומים? ש.

 13ות שנזרק מיליארדים פה, או 'פה זה כלום ופה זה מיליארדים', על משקל הגרם ומאה יכול להי ת.

 14 טון.

 15ואיך שרה נתניהו קשורה לבזק, למה אם לא ייענו לבקשות שקשורות לשרה נתניהו ייגרם נזק  ש.

 16 לבזק?

 17 זה גבירתי שואלת על איזו שהיא מחשבה מושכלת? עם:-כ.ה. מ. בר

 18 מה נאמר לו. ש.

 19 מה נאמר זה לא מה שגבירתי שאלה. גבירתי שאלה שאלה,  :עם-כ.ה. מ. בר

 20סליחה. זאת הכוונה. סליחה. אז מה נאמר לך, אם נאמר, על הסיבה שהוא צריך להיענות לבקשות  ש.

 21 שקשורות בשרה נתניהו בהקשר של בזק?

 22על  נאמר בצורה ברורה 'אם היא תתרגז הוא יתרגז וזהו'. זה הסיפור נאמר, המשנה כולה נאמרה ת.

 23 משפט אחד. 

 24 ואז, אם היא תתרגז, אם הוא יתרגז, מה יקרה? ש.
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 1 ואז הוא לא יחתום. ת.

 2אפשר לדעת מי האומר, מתי אומר? אנחנו נחקור פה הרבה מאוד עדים,  צור:-עו"ד בעז בן

 3 ונעמת אותם עם גרסאות שלא נצליח לחלץ מהם, מי מתי, בוא נשמע.

 4 כזאת?מי אמר דברים כאלה, דבר כזה, אמירה  ש.

 5 העד חושב,  צור:-עו"ד בעז בן

 6האמירה שאם היא תתרגז הוא יתרגז אז הוא לא יחתום. זו האמירה שהוא צריך  עו"ד ז'ק חן:

 7 לומר עכשיו מי אמר לו. 

 8 נכון. ש. 

 9 מר ישועה, אתה יכול לענות. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 10 תודה. ת.

 11 ... צור:-עו"ד בעז בן

 12שאול בהקשרים שונים אמרו את זה במילים כאלה או אחרות שאם היא לדעתי גם איריס וגם  ת.

 13תתרגז, הוא יתרגז, אם הוא יתרגז, ייגרם לנו נזק. זה היה ברור בתוך המשוואה הזאת מאין סוף 

 14אמירות שאי אפשר להרגיז אותה. היא חשובה לו יותר מהכל. זאת אומרת זה אמר לא בפעם אחת 

 15גם על ידי שאול, זה נאמר בצורות שונות שזה ברור לגמרי שאי או בפעמיים, גם על ידי איריס ו

 16אפשר להרגיז אותה כי אם היא מתרגזת הוא מתרגזת. 'היא חשובה לו, זה חשוב לו מאוד בגלל 

 17שזה חשוב לה', אני זוכר שנאמרו המשפטים, עכשיו אני נזכר. 'זה חשוב לה, זה חשוב לו', נאמר 

 18 כזה משפט.

 19 י זה לפרוטוקול?היא והוא, תגיד רק מ ש.

 20 היא זה גברת נתניהו והוא זה מר נתניהו. ת.

 21 מי אמר 'אז הוא לא יחתום'? צור:-עו"ד בעז בן

 22 הוא אמר. ש.

 23לא, הוא לא אמר. הוא אמר גם שאול וגם איריס אמרו שאם זה ירגיז אותה זה  צור:-עו"ד בעז בן

 24דמת, שהוסיפה 'ואז הוא ירגיז אותו אבל הוא השמיט את הסיפא של מה שהוא אמר בתשובה הקו



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 728 

 1לא יחתום'. על זה המשפט ולכן העד למרות ניסיונות ההתחמקות שלו, מתבקש להשיב מי אמר 

 2 לו את התוספת הזאת.

 3 הוא אמר את זה גם בחקירה. מה חברי קופץ? ש.

 4 לא, הוא לא אמר את זה בחקירה. צור:-עו"ד בעז בן

 5 בדיוק את זה. שאני אצטט? אני יכולה לצטט. ש.

 6 לא. צור:-בעז בן עו"ד

 7 למה לא?  ש.

 8 כי זו חקירה.. צור:-עו"ד בעז בן

 9 חבריי זורים חול בעיני בית המשפט, ש.

 10רק רגע. את שאלת את העד שאלה, אם הוא זוכר את התשובה,  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שיענה. אם הוא לא זוכר, גבירתי אומרת הוא אמר, אז תרענני את זכרונו.

 12 אבל שלא יטענו שזו אמירה מפתיעה.אין בעיה,  ש.

 13שיענה על השאלה בהקשר של 'הוא לא יחתום'. החלק הזה נשמט  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 14 מהתשובה שלו, אם יש לו תשובה, שיענה, זה הכל.

 15 אינני זוכר את החלק הזה. ת.

 16, "הועבר 22-26שורות , 6אז אני אזכיר. אוקיי? קודם כל אני אזכיר את זה, הודעה ראשונה עמוד  ש.

 17לי המסר שזה יפגע ביחסים. בבירור איריס אמרה לי על דברים שמרגיזים אותה, לגבי ביבי לא 

 18 זוכר אם הוא אמר לי שביבי אמר לו",

 19 בהודעה הראשונה, 6אני מתנצל, זה עמוד  צור:-עו"ד בעז בן

 20 כן. ש.

 21 ני לא רואה את זה.אני מתנצל, אני מסתכל על ההודעה הראשונה וא צור:-עו"ד בעז בן

 22 תבדוק אותי, אסף. הודעה ראשונה, ש.

 23 עמודים, כן? 17-של ה צור:-עו"ד בעז בן

 24 הלא מוקלטת. עו"ד אסף עיסוק:
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 1 . 22שורה  6עמודים. אז אני לא רואה עמוד  17שעות,  9לא מוקלטת. מוקלדת.  צור:-עו"ד בעז בן

 2 . 6. סליחה. בעמוד 28אני בודקת. בבירור, שורה  ש.

 3. אולי יש לנו פורמט 28'לא היו הסברים על כל בקשה' שורה -אצלי זה מתחיל ב צור:-בעז בן עו"ד

 4 שונה.

 5 אתה יודע מה, אני אתחיל קצת למעלה. אני אקריא.  ש.

 6 ... צור:-עו"ד בעז בן

 7 אבל באמת. די, נו. ש.

 8 למה די? צור:-עו"ד בעז בן

 9יא ואם תרצו אחר כך להקריא עוד בחלק לא, כי אתם מתחילים לנהל מאיפה אני אקריא. אני אקר ש.

 10 שלכם תקריאו את כל חלקי ההודעה.

 11 כן. בבקשה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 12"לדוגמה, בהודעות שתוכלו לראות יש תכתובות שבהם שאול אומר בתקופה רגישה לבזק. 'אני  ש.

 13שנים, אפשר יהיה לא רוצה להרגיז אותו, לא רוצה להרגיז אותה', מדובר בדברים שהיו לאורך 

 14לראות הכל. בזמן אמת הבקשות היו על רקע אידאולוגי? תשובה: לא היו הסברים על כל בקשה, 

 X 15היו בקשות להוריד כתבות שמרגיזות את ביבי נתניהו" "שאול אלוביץ' אמר לך שהכתבה 

 16י לא מרגיזה את נתניהו?" "תשובה: בבירור איריס אמרה לי על דברים שמרגיזים אותה, לגבי ביב

 17זוכר אם הוא אמר לי שביבי אמר לו שביבי יראה בעתיד ויהרוג אותו או ששאול עצמו חשש. הועבר 

 18לי המסר שזה יפגע ביחסים בין שאול וביבי. שאול לא היה מדבר איתי על היחסים שלו עם ביבי 

 19אבל הוא כן היה אומר 'בזק תלויה בהחלטות רגולטוריות, מדובר במיליארדים לעומת הפגיעה 

 20בוואלה והקו הזה שאתם נוקטים בו הוא יתרגז והגברת תתרגז ואם הגברת תתרגז אז בזק ישלמו 

 21את המחיר" זה מזכיר לך משהו לגבי מי אמר לך, השאלה הייתה מי אמר לך שאם היא תתרגז אז 

 22 הוא יתרגז וישלמו את המחיר?

 23 שלמו את המחיר.אני לא מבינה את השאלה, אם הגברת תתרגז בזק י עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 24 לא. ש.
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 1 מה לא? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 הקו הזה שאתם נוקטים בו הוא יתרגז והגברת תתרגז ואם הגברת תתרגז, ש.

 3גברת תירוש, ייתכן שזו הערכה מושכלת של העד לגבי הבנת האירועים ככל שזה  עם:-כ.ה. מ. בר

 4 זכיר לו, יאמר.ידיעה שנאמרה לו. הוא יאמר. אמר קודם 'אינני זוכר' אם זה מ

 5 זה כתוב שהוא היה אומר לי אבל. אני מקריאה מה שהעד אמר. שהעד יסביר. ש.

 6 ברשותכם, הקטע שהוקרא, עו"ד ז'ק חן:

 7לא, רגע, תן לי להמשיך שניה עוד משפט. בסדר? "הוא קשר את הרוגז של בני הזוג נתניהו?" "הוא  ש.

 8אומרת זה משהו שהעד אומר בחקירה אמר שהוא חושש שאם הם יתרגזו הם יפגעו בבזק" זאת 

 9 שלו שהוא אמר, ויש עוד קטעים כאלה.

 10לא, "הוא אמר לי ש'אני לא רוצה להרגיז' " תגידי. זה הכל פנימי שלו. זה  צור:-עו"ד בעז בן

 11 לא, הוא אומר, הוא לא דיבר עם ביבי בכלל על זה.

 12 לא נכון. ש.

 13 מה לא נכון? צור:-עו"ד בעז בן

 14מר במפורש בקטע הזה וזה נבלע, אני לא יודע אם זה מה שהוא אמר לי מתוך הוא או עו"ד ז'ק חן:

 15 שיחה עם ... או מתוך עצמו. 

 16 אני אקריא ממקום אחר. ש.

 17 אז למה לבלבל? עו"ד ז'ק חן:

 18 לא, לא לבלבל. אני מקריאה, ש.

 19 יש לי הצעה עו"ד תירוש, תני לו לקרוא לבד את הכמה שורות פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 האלה, תחזרי על השאלה ותראי אם הוא נותן את התשובה. תני לו לקרוא את הכמה שורות. 

 21אז אני צריכה את ההודעה נקיה. לא מתוך.. אבל אני מפנה גם אם ככה, אני אומרת לכם, אני  ש.

 22והשורות  15, השורות האחרונות של עמוד 16בהודעה הראשונה ועמוד  15מפנה גם לעמוד 

 23 .16בעמוד  2עד שורה  15בעמוד  26-. שורות מ16וד הראשונות של עמ



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  05

 

 731 

 1אצלי זה מתחיל 'אתה מכיר התערבות כזו חד משמעית בעריכת תוכן'.  15בעמוד  צור:-עו"ד בעז בן

 2הוא אומר 'אני לא יודע, לא באתי מעולם המדיה. ברור שההשפעה של בעלי עיתון היא תופעה 

 3 שכיחה', לזה גבירתי מתייחסת?

 4 דיברה, וזה היה נורא מעניין שזה מה שבחרת להקריא,לא, איריס  ש.

 5 , לכן אני אומר לך את זה.25זה מה שיש בשורה  צור:-עו"ד בעז בן

 6. כל הטריקים האלה, באמת, 26. הפניתי לשורה 25אז אני אומרת, אבל אני לא הפניתי לשורה  ש.

 7 לגנון.

 8 לא, הגנון הזה יגיע לאוניברסיטה בסוף. צור:-עו"ד בעז בן

 9 'איריס דיברה איתך', ש.

 10רגע אחד. תמתיני רגע. חבל על כל ההקראות האלה. תמתיני רגע,  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11 תמצאו את זה, תנו לו לקרוא ושיענה. גמרנו. עו"ד תירוש,

 12כן, אני רוצה להפנות אבל למספר דברים. אם כבר. אם זאת שאלה שעל הפרק, אז אני רוצה  ש.

 13 להפנות.

 14 בכמה קטעים מדובר? פלדמן :-ופטת ר' פרידמןכב' הש

 15 יש לא מעט קטעים שהוא מדבר על זה בהודעות שלו גבירתי. ש.

 16אז תפני קודם כל לאחת. את מרעננת את זכרונו, תני לו לקרוא  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 17 תנסי הלאה. –קודם כל אחת, תראי אם הוא ייזכר, לא ייזכר 

 18 פעמים. זה נאמר כל כך הרבה ש.

 19 אז תני לו לקרוא. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ובסתירות והכל...  עו"ד ז'ק חן:

 21 טוב. בסדר. ש.

 22? מלא או מכן או למה לא או לא זוכר. אז אנחנו צריכים לדעת ןזיכרוממה מרעננים פה  עו"ד ז'ק חן:

 23 את המקומות,
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 1מדבר על סתירות והוא לא זוכר,  יכולתם להסכים להגיש את ההודעה. אם אדוני  עם:-כ.ה. מ. בר

 2 ואיננו יודע מה יש בהודעה, יכולתם להזכיר, היינו מתקדמים.

 3אדוני, אנחנו נשקול את זה בהחלט. אדוני ביקש שכל העדות היום מתחילה מעמוד  עו"ד ז'ק חן:

 4 עמודים זה לא יודע לא זוכר לא... אנחנו נשקול את זה. 1400.  1401

 5 ל ההודעות עכשיו. אני מוכנה להגיש את כ ש.

 6רק תגידי מה את נותנת לו לקרוא. מדברים על ההודעה הראשונה,  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 מוקלדת?

 8 . 1-2-, ו26-29, שורות 15-16הודעה ראשונה מוקלדת. בעמודים  ש.

 9 .2עד  1שורה  16ועמוד  29עד  26שורות  15עמוד  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 10 , היו שני מקומות שהפנינו אליהם.6הראשון להודעה, זה מה שבא מקודם, זה עמוד  זה החלק ש.

 11 . את יכולה לומר לפרוטוקול למה את מפנה בבקשה?5-1, רק לסכם, שורות 6עמוד  צור:-עו"ד בעז בן

 12 , 6כן. גם לעמוד  ש.

 13 ?5-1שורות  :צור-עו"ד בעז בן

 14 .24-29לא, שורות  ש.

 15 ?-מתחיל 'הבקשות של שאול' , זה ה 24 צור:-עו"ד בעז בן

 16 מתחיל 'לדוגמה בהודעות שתוכלו לראות', 24 ש.

 17 אצלנו זה שונה. צור:-עו"ד בעז בן

 18 בסדר, אני לא יודעת למה זה שונה אצלך. ש.

 19 רגע, על איזה הודעה אנחנו מדברים? עו"ד ז'ק חן:

 20 7, ובעמוד 29שתוכלו לראות' עד זה מתחיל ב'לדוגמה בהודעות  24, שורה 6הודעה ראשונה עמוד  ש.

 21, 24משורה  6. בסדר? זו דוגמה אחת. נתחיל בזה. בסדר? עמוד 9עד שורה  1זה ממשיך משורה 

 22 מהאמצע. מכאן, עד כאן.

 23 לקרוא לעצמי? ת.
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 1תקרא לעצמך. תקרא, תראה אם זה מזכיר לך משהו. משהו לגבי  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2 השאלה האחרונה שנשאלת.

 3 עוד משהו? זהו? הסוף של זה וההתחלה של העמוד הבא, כן? .ת

 4 כן. ש.

 5 עוד משהו לקרוא? ת.

 6יש עוד מקומות שהוא מתייחס לכך אז השאלה אם לא כדאי, שלא נתנגד, תראי לו  צור:-עו"ד בעז בן

 7 את המובאות הבאות בהקשר הזה ואז שייתן תשובה כוללת.

 8 אבל יש מובאות לא רק בהודעה, יש, ש.

 9 בחקירה הראשונה. צור:-בעז בן עו"ד

 10רגע לפני זה. אני שואלת אותך רגע עוד פעם בעצם את השאלה האם נאמר לך ועל ידי מי נאמר לך  ש.

 11 ככל שנאמר לך, שיש קשר בין הרוגז של גברת נתניהו ומר נתניהו להחלטות הרגולטוריות בבזק?

 12 אם אדוני לא זוכר זה גם בסדר. עם:-כ.ה. מ. בר

 13 לא, ת.

 14 ז תגיד מה שאתה זוכר. בלי להיצמד להודעה.א ש.

 15 אם נאמר לי על ידי, ת.

 16איריס או שאול אלוביץ שאם נתניהו או שרה נתניהו יכעסו על הסיפור זה יפגע בהחלטות  ש.

 17 רגולטוריות של בזק?

 18 כן. בוודאי שזה נאמר. נאמר גם על ידי שאול וגם על ידי איריס. ת.

 19 את זה קודם,אוקיי. אני חושבת שהוא גם אמר  ש.

 20בשיחות האלה אין תיעוד במסרונים או באיזו שהיא דרך אחרת, זה בשיחות בעל פה  עם:-כ.ה. מ. בר

 21 , בקשר הזה אני מדבר, אני מבין שחלק היו אבל בהקשר הזה.-ש

 22 זה היה גם בהקלטות לדעתי, ת.

 23 גם בהקלטות, עם:-כ.ה. מ. בר

 24 גם בהקלטות, גם בשיחות הטלפון לדעתי כן. ת.
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 1 אז הוא מופיע בהקלטה, עם:-מ. בר כ.ה.

 2אני חושב שגם בהקלטות ואני חושב שגם בוואטסאפים, אמצעי התקשורת העיקריים היו  ת.

 3 וואטסאפים והשיחות.

 4 הקלטות של שיחות טלפון? או הקלטות של שיחות פנים אל פנים? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5ולדעתי בוודאי בוואטסאפים שהוא אומר 'אם הוא הקלטות של שיחות טלפון. זה מופיע גם שם  ת.

 6המדויק, אבל את הקישור  wording-יתרגז', וגם היא אומרת, 'וזו תקופה רגישה', עוד פעם, את ה

 7בין אם הוא מתרגז או היא מתרגזת לבין קבלת החלטות, הוא מופיע לכל האורך, ואני גם ציינתי 

 8א מתרגזת זה אולי יותר גרוע מאשר הוא עוד משהו מקודם, שגם נאמר הרבה פעמים שאם הי

 9מתרגז, כי אם היא מתרגזת הוא מתרגז. אם היא מתרגזת הוא מתרגז ואז הוא..., זה גם נאמר 

 10 בצורה ברורה.

 11 כבודכם את הטקסט המדויק נראה בחקירה הנגדית. צור:-עו"ד בעז בן

 12גדית, אני אשמח בסדר. יש פה הרבה מאוד טקסטים, אני אשמח, אם תראו משהו בחקירה הנ ש.

 13 להגיש את ההודעות.

 14לא  –זה מיותר כרגע. מה השאלה הבאה? יראו, יראו. לא יראו  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 15 יראו.

 16 ,-נשמור איזה מתח ב צור:-עו"ד בעז בן

 17 אנחנו נחזיק מעמד אני חושבת. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 18 עמודים.  1400כבודה, ... .עדיין שהראו לו עשר שורות... דיבר על  עו"ד ז'ק חן:

 19 יש עוד שאלות? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כן. ודאי שכן. ש.

 21 מה השאלה הבאה? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22 כבודכם תהיה הפסקה של כמה דקות להתרעננות?  עו"ד ז'ק חן:

 23 וונו לעשות, השאלה אם מישהו חייב הפסקה, אז,לא התכ פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 24 אני חושב שאני מדבר בשם עוד כמה אנשים שלא דיברו איתי, עו"ד ז'ק חן:
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 1אם לעורכת הדין תירוש מתאים עכשיו נעשה עשר דקות הפסקה.  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2 בסדר?

 3 )הפסקה(

 4 )לאחר ההפסקה(

 5משיכים לאחר הפסקה קצרה. בבקשה. גבירתי יכולה אנחנו מ פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6 להתקדם.

 7. כדי להראות את זה אני רק אגיד שהגענו להסכמה 23.6.15אני אבקש להראות לך התכתבות מיום  ש.

 8הדיונית עם חברינו לגבי התכתובות וואטסאפ של אילן ישועה, משהו שמיוחד אולי לאילן ישועה 

 9גורמים השונים, ולכן ביקשנו, שני הצדדים הגיעו לעומת עדים אחרים, שהוא התכתב עם ה

 10להסכמה שהתכתובות יוצגו לבית המשפט, חוץ מהפלטים שיש באופן פיזי בפני בית המשפט של 

 11תכתובת עם כל אדם, שהפלטים יוצגו גם באופן כרונולוגי כדי שמבחינת העד נראה את התמונה 

 12להסכמה דיונית על כך עם חבריי שכל דובר  שהוא ראה, כמובן, ואני חייבת לומר את זה, וגם הגענו

 13מקבל שם צבע אחר על מנת להמחיש ולדייק את זה שמבחינת העד הוא התכתב עם כולם אבל 

 14מבחינת כל דובר, כמובן שהתקשורת הייתה עם העד עצמו ואין טענה לפיה הוואטסאפים שהוא 

 15ות אבל לא מהוואטסאפים היה שותף לכל הכרונולוגיה בהכרח, אלא אם כן זה עולה מראיות אחר

 16 כאן, זה חשוב לי להדגיש. ולכן אנחנו כשנציג את זה, 

 17 מה גבירתי מציגה לו כרגע? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 18אני מפנה, גם לצורך נוחות הצדדים כחלק מההסכמה הדיונית איתם, הדפסנו כל פעם, חוץ מזה  ש.

 19 שאנחנו,

 20 ה את זה, יהיה לנו דקה להבין על מה גבירתי מדברת. אולי נרא פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 21-כן. אז אני גם מגישה את זה פיזית ותיכף נקרין, ואני רק אומר לבית המשפט שיש איתנו גם דיסק ש.

 22קי כדי להשאיר לבית המשפט את המוצג עצמו כי זה מוצג שהופק על ידי החוקרים. -און

 23אני מבקשת להגיש את זה, וחוץ מזה עשינו דו"ח הכרונולוגיה הוצגה גם ככה על ידי החוקרים ו

 24שמאחד סמסים וואטסאפים ואת כל זה אנחנו גם נשאיר בדיסק און קי לבית המשפט ובכל פעם 
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 1שנראה התכתבות, חוץ מזה שנקרין את האקסל על המסך, נציג לצדדים ולבית המשפט גם את זה 

 2 , מי שיותר נוח לו כך או כך.hard copy-ב

 3 איזה ת/ זה? ור:צ-עו"ד בעז בן

 4 כתוב בצד לגבי כל התכתבות איזה ת/ זה. ש.

 5 אם גבירתי הולכת לשאול על הכל אז תני לנו, פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6 מה זאת אומרת על הכל? ש.

 7לא יודעת, גבירתי מחזיקה שם הרבה מאותו אחד או כמה ניירות  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8 שונים?

 9הוא אקסל שנמשך על פני כל השנים של הוואטסאפ של מר ישועה. מה שהיום נציג לא, האקסל  ש.

 10כנראה רק דוגמה אחת והיא רק מספר דפים. חשוב לי כן להדגיש שאת הדפים לא תמיד אנחנו 

 11נראה את כל ההתכתבות מתוך הדפים, פשוט קשה לגזור רק התכתבויות ספציפיות אז לפעמים 

 12 בל לעד נציג רק התכתבות מסוימת.אנחנו נציג לכם מספר ימים, א

 13 תני לנו לראות את זה. צריך לנסות לארגן את המצגת. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 14 יש לנו התנגדות רחבה בסוגיה הזאת, כבודם.  צור:-עו"ד בעז בן

 15 רגע, עוד לא קראנו,  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 16 זה מסודר לפי תאריך? עם:-כ.ה. מ. בר

 17אגיד את זה רק, הגענו להסכם עם חבריי שמאחר ולא היו מספיק צבעים אז אני כבר אומרת  אני ש.

 18שקבוצת היועצים, אין הרבה ממשק אבל בכל זאת, קבוצת היועצים קיבלה את אותו צבע של 

 19 שאול אלוביץ', אבל איריס אלוביץ' לא נמצאת בקבוצת היועצים ולכן מבחינתה זה לא,

 20 יש כאן שלושה צבעים. יש כחול, יש צהוב ויש אפור. לדמן :פ-כב' השופטת ר' פרידמן

 21 נכון. ש.

 22 מה זה מה? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23 פשוט רואים לפי הדובר בצד שמאל.  ש.

 24 אבי אלקלעי זה האפור. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 נכון. צהוב זה איריס אלוביץ', ש.

 2 וביץ' זה צהוב,איריס אל פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 3נכון. ומה שאמרתי קודם לחבריי שבכחול הזה, תכלת, קיבל גם שאול אלוביץ' וגם קבוצת היועצים  ש.

 4 שהיא לא דומיננטית פה בתיק לדעתי, אבל זה בגלל חוסר בצבעים.

 5 שאול.. עו"ד ז'ק חן:

 6 ' וזה צבע אחר.כן הוא חלק ממנה. זה ברור, אבל עדיין, הוא גם חלק מהקבוצה עם איריס אלוביץ ש.

 7 מה זה, זה שרשור של הודעה או מה? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8 לא. ש.

 9 או זה קבוצת וואטסאפ אחת? כי יש מילה אחת, פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 10לא, אני רוצה להסביר אז את הדף. אם אפשר שניה. זה לוקח אולי רגע להתרגל לזה בעיניים אבל  ש.

 11ו מבחינת להבין מה העד ראה ועם מי הוא התכתב. אז אם אנחנו מסתכלים על זה כן ישרת אותנ

 12העמודה מצד שמאל אז יש את הדוברים, הטלפון הראשון זה הטלפון של ישועה, הטלפון למטה 

 13זה הטלפון של הדובר ובעמודה הראשונה, והשורה הראשונה אנחנו נראה את שאול אלוביץ' ב.... 

 14מקרה הזה זה  ישועה כי זה טלפון שהוא, אין לו את השם כי זה הכל , ממי, ובfrom-מצד שמאל, ו

 15זה שאול אלוביץ', גוף ההודעה, מצד ימין יש כאן תאריך ויש גם שעה מצד שמאל.  toהטלפון שלו, 

 16העמודה מצד הכי שמאלי שכתוב "ת/", זה כחלק מההסכמה הדיונית שהגענו אליה עם חברינו 

 17יזו שהיא עמודה, על איזה ת/ הדבר מבוסס. ועכשיו מה שיהיה כתוב באיזה שהוא מקום, א

 18שרואים זה לא קבוצה אחת, זה בדיוק מה שרציתי להגיד ואמרתי קודם, לא קבוצה אחת אלא 

 19בצהריים הוא פונה לשאול, מיד לאחר מכן  15:45בשעה  23.6-זה השתלשלות כרונולוגית באותו ה

 20באותה דקה שאול פונה אליו, זאת אומרת דקה אחר כך הוא פונה ליועצים, דקה אחר כך, או 

 21באופן כרונולוגי רואים את הרצף. מבחינת העד הוא מתכתב עם כל הגורמים האלה, מבחינת כל 

 22 הגורמים האלה הם מתכתבים איתו, כל אחד בשעה שלו.

 23 רק אם ההתכתבות אצל כולם כוללת את אותו תוכן. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 24 כן?לא, למה אותו תו ש.
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 1 כי אני רואה פה מילה אחת כתוב 'תודה'. מה זה אומר? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2 מה? ש.

 3 'תודה', בתוך משבצת, פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 4בסדר. בקבוצה הזאת, מה שזה אומר שבקבוצה הזאת שאול אלוביץ' כתב 'תודה' לישועה.  ש.

 5 בקבוצה הזאת.

 from. 6-אנחנו רואים, חסר לך מי הדובר השני. אין את הלמה בצהוב  עם:-כ.ה. מ. בר

 7כי זה סמסים, זה אליו, אבל זה סמסים. ולכן כשזה סמסים, לא מופיע הוואטסאפ, אבל זה סמס.  ש.

 8, והוא צד לשיחות האלה, ישועה, ורק רואים את הצד הנגדי. איריס from/toרואים כן שזה 

 9 אלוביץ' או שהוא כותב לאיריס,

 10 את הצד שלו לא רואים. עם:-ברכ.ה. מ. 

 11 את הצד שלו לא רואים אבל הוא הצד לשיחה. אין צד אחר. ש.

 12אנחנו יכולים להמשיך? עו"ד בן צור רצה להתנגד למשהו. אפשר  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 13 להמשיך?

 14משום כן כבודה, יש לנו התנגדות שנשענת על הבקשה שהוגשה לקבילות הראיות.  צור:-עו"ד בעז בן

 15שהראיות הללו או המוצגים, מסמכים הללו, החומר חקירה הזה הוצג שלא כדין, שלא על פי הדין 

 16שמחייב צו חיפוש, ולא היה צו חיפוש לצורך ההפקה של אותן ראיות. הגשנו בקשה, בית המשפט 

 17קבע שהבקשה היא בקשה מוקדמת ושנדון בכך כשהתביעה תחליט להגיש את הראיות, זו 

 18 תביעה, ולכן אנחנו נבקש לטעון בסוגיה זו כסוגיה רחבה וכבדת משקל.ההחלטה של ה

 19 חשבתי שנאמר כאן 'הגענו להסכמה דיונית'. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לא, לא, לא. הכל נאמר, צור:-עו"ד בעז בן

 21 כך אני שמעתי. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22בירתי, למעט שאם הדבר יוגש, אז זה הארגון אין לנו שום הסכמה דיונית ג צור:-עו"ד בעז בן

 23שלו. אבל אנחנו הודענו והבהרנו פעם אחר פעם כולל במה שהוגש לבית המשפט, שאנחנו מתנגדים 

 24להגשה של אותן תכתובות משום, ובית המשפט, אני מזכיר, בית המשפט הנכבד קבע כשהגשנו 
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 1לעת שבו התביעה תחליט להגיש את הבקשה שאין מקום לדון בבקשה למועדה, כי צריך להמתין 

 2 את הראיות ואז נדון, אז עכשיו צריך לדון בכך.

 3אתם רוצים עכשיו לקיים דיון בשאלה אם היה צו חיפוש או לא היה  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 4 צו חיפוש?

 5 לא היה צו חיפוש גבירתי. הנקודה היא, צור:-עו"ד בעז בן

 6 אפשר?אני יכולה להציע הצעת ייעול? אם  ש.

 7 כן. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8מאחר שזו התכתובת היחידה להיום, כי יתר הדוגמאות, התכנון שלהם יתחיל מחר, אני מציעה  ש.

 9 אם חבריי, אם זה מקובל על הצדדים, לא יודעת, שאנחנו נגיש רק את התכתובת הזאת בכפוף,

 10 לא, צור:-עו"ד בעז בן

 11סכים. בכפוף לכל ענייני הקבילות וההחלטה שבית משפט יקבל רגע. תן לי להשלים. אולי לא ת ש.

 12כשנדון בזה בצורה מסודרת מחר בבוקר, ובית משפט הוא מקצועי מספיק בשביל, אם יהיה הדבר, 

 13ואני לא אתייחס עכשיו לטענות עצמן, אבל אם בית המשפט יחליט שזה לא קביל אז התכתובת 

 14בות, כדי לא לקטוע את הרצף נראה לי, כי זו באמת הספציפית הזאת, אני לא מדברת על כל התכתו

 15 תכתובת אחת יחידה של כמה שורות.

 16 אם את רוצה להעביר את זה למחר. צור:-עו"ד בעז בן

 17 שגם הייתה בחקירה. ש.

 18רק רגע, אני רוצה לשאול שאלה. השאלה של קבילות ראיות שנמצאו תוך חיפוש  עם:-כ.ה. מ. בר

 19 זה מה שנדון היום בדיון נוסף? במכשיר סלולארי שלא על פי צו,

 20כן. אבל יש הלכה מחייבת. סליחה, אני אגיד רגע, ההלכה המחייבת של בית  צור:-עו"ד בעז בן

 21המשפט העליון בדן יחיד ואחרי זה בהרכב שלושה, אנחנו פוסעים לפי ההלכה הזו. והדיון הנוסף 

 22קרא מצד אחד, והשופט מלצר הוא על פילוג שהיה בין דעת הרוב של כב' השופט סולברג והשופט 

 23 מהצד השני מה עומק הפסילה, האם בכלל אפשר לקיים דיון. אבל אנחנו נמצאים במצב שבו לפי,

 24 אדוני יכול להניח שאני מכיר בדיוק על מי ...  עם:-כ.ה. מ. בר
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 1 מאה אחוז. צור:-עו"ד בעז בן

 2 מה לשאלה נוספת.אני רוצה להתקדם, אני הערתי את זה כבסיס, כפלטפור עם:-כ.ה. מ. בר

 3 כן. בבקשה. צור:-עו"ד בעז בן

 4אני שואל את אדוני האם זה לא נכון יהיה בינתיים להתקדם, יש אפשרות לקבל חלק  עם:-כ.ה. מ. בר

 5מהראיות על תנאי, יש אפשרות, כדי לא לקיים דיון ולטעון ולקבל החלטה שייתכן, ואני אומר את 

 6 אחד בהחלטה שתתקבל בדיון נוסף עוד שבועיים, הדברים בזהירות כמובן, שאם לא תעלה בקנה

 7אנחנו לפי, הדיון הנוסף לא קשור לסוגיה הזו כי לפי כל השיטות שבהרכב  צור:-עו"ד בעז בן

 8של דן יחיד של כב' השופט אלרון ואחרי זה בהרכב המשולש באותו פסק דין אוריך השני כפי 

 9 שקרוי, ההלכה היא הלכה ברורה.

 10 שהיא? עם:-כ.ה. מ. בר

 11 ,23ההלכה היא הלכה שצריך צו חיפוש, יש חוק שקוראים לו, יש סעיף  צור:-עו"ד בעז בן

 12 על ידי צו חיפוש? עם:-כ.ה. מ. בר

 13 כן בוודאי שיש פה צו חיפוש.  ש.

 14או, הנה בוודאי שיש פה צו חיפוש, שהוא בלתי קשור בעליל. צו החיפוש  צור:-עו"ד בעז בן

 15הוא צו חיפוש ככתוב  4000רים והפיקו אותם לצורך תיק שניתן ועל בסיסו לקחו את אותם חומ

 16 יס', חקירה שלא קשורה,-בו בתיק ניירות ערך שקוראים לו 'תיק בזק

 17 אבל אדוני מסכים שאם יש צו חיפוש אז אין שאלה. עם:-כ.ה. מ. בר

 18 אם היה ניתן צו חיפוש כדין, צור:-עו"ד בעז בן

 19נוגע לעניין הזה, ... שאלה, מצד שני אם אין צו חיפוש  אני שואל, מי קבע שצו חיפוש עם:-כ.ה. מ. בר

 20 נוגע לעניין אדוני טוען שעל פי ההלכה הנוהגת היום זה פסול ולא ניתן להכשיר את זה כראייה?

 21 אמת. צור:-עו"ד בעז בן

 22עובדתית לדעת אם זה כן נוגע לעניין או -אז השאלה היא בעצם, הייתי אומר, זה סמי עם:-כ.ה. מ. בר

 23 ע לעניין.לא נוג

 24 לא, אין מחלוקת עובדתית. אני אגיד למה, זה תמיד מאוד מפתה אבל גם, צור:-עו"ד בעז בן
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 1 איזו בקשה זאת הייתה, מר בן צור? כ.ה ע.שחם:

 2 בקשה לפסילת ראיות,  צור:-עו"ד בעז בן

 3 מספר? עם:-כ.ה. מ. בר

 4 בקשה ללא מספר, צור:-עו"ד בעז בן

 5 .אין בקשה ללא מספר עם:-כ.ה. מ. בר

 6אם אתם לא מוצאים את הבקשה תגידו החלטה ממתי ואז אולי  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 נמצא את הבקשה.

 8לפברואר, אני מוכן להניח את זה בפני  22-ההחלטה ניתנה בבקשה הזאת ב צור:-עו"ד בעז בן

 9 בית המשפט.

 10 זה לא .. בפתקית. אי אפשר לראות, כ.ה ע.שחם:

 11 י יכול להניח אותה בפני כבודם אם זה,לא, אנ צור:-עו"ד בעז בן

 12 לפברואר? 22החלטה מיום  עם:-כ.ה. מ. בר

 13 נכון.  צור:-עו"ד בעז בן

 14אני רק אומר שיש כאן מחלוקת עובדתית לגבי טיב החקירה, האם זה היה חקירה אחת, שתי  ש.

 15חקירות, האם היה צריך, ולכן במידת ההסכמה של העד בטח שתעלה גם בחקירה שלו וגם 

 16קירות של חוקרים וגם איזה היקף החקירה, זה כל דורש בירור עובדתי שממילא הכרעה לא בח

 17 תוכל להתקבל ללא הבירור העובדתי,

 18צר לי, זה לא דורש בירור עובדתי כי יש את הצווים שמדברים בעד עצמם.  צור:-עו"ד בעז בן

 19 ,22-ההחלטה של בית המשפט ב

 20 לא, ש.

 21 י אטען ואת תטעני שהיה לך צו כדין והכל יהיה בסדר.אז בסדר, אז אנ צור:-עו"ד בעז בן

 22 עדיין הדיון הוא עכשיו. ש.

 23 )מדברים ביחד(

 24 מתי? צור:-עו"ד בעז בן
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 1 אחרי שנשמע את העד. עו"ד אסף עיסוק:

 2יופי, זו שיטה נהדרת. בואו נשמע את ראיות, נכניס את הכל ובסוף בפסק  צור:-עו"ד בעז בן

 3 הדין נקיים משפט על,

 4 אמרתי אפילו להכניס את הכל,לא  ש.

 5תודה, חלק. אבל זה אותו עקרון. זה אותו עקרון חל על שורה של ראיות כולל  צור:-עו"ד בעז בן

 6 הראיות, מסמכים שהוגשו כרגע,

 7 אדוני טוען שאין מחלוקת עובדתית, זה רק.. עם:-כ.ה. מ. בר

 8ת עובדתית מהטעם הפרוזאי אני אגיד מדוע אין מחלוקת עובדתית. אין מחלוק צור:-עו"ד בעז בן

 9 שהצו נמצא. הגשנו את הצווים. הצווים זה חלק מהבקשה. הצווים האלה,

 10 לא מה היקף התחולה של הצו, עם:-כ.ה. מ. בר

 11יס, פרשת ניירות -הצווים האלה כבודו, הם צווים לפרשה אחרת שקוראים לה בזק צור:-עו"ד בעז בן

 12ו אלוביץ' ושורר שנחקרו בעבירות של דיווח ערך. אבל משום שהיו חלק מהנפשות הפועלות כמ

 13ועבירות ניירות ערך ועבירות מנהלים בתאגיד, לקחו את הפלאפוניה שלהם, ביצעו חקירה 

 14, הפיקו מסמכים ומוצגים -יס, וחקרו את ה-יס, לגבי פרשת בזק-עצמאית, מכח הצו שניתן בבזק

 15 יס,-במילימטר לצו שניתן לבזקשזה סיקור ראש ממשלה אלוביץ', לא קשור  4000שנוגעים לתיק 

 16 טוב, זה לא עובדתי? ש.

 17 לא גבירתי, זה לא עובדתי, :עו"ד בעז בן צור

 18רגע, חבל על הוויכוח. יש לגבירתי חוץ מהמסמך הזה עוד שאלות  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 19 להיום לעד?

 20 ברור שכן. ש.

 21 אפשר לדלג כרגע על המסמך? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אם צריך, נדלג. ש.

 23 נקיים דיון בשאלה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 24 בסדר. ש.
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 1אנחנו נוכל לתת הכרעה או שזה יוגש, בסוף נחליט, אז גבירתי  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2 תמשיך להתקדם. חבל, על השורה הזאת לא ננהל עכשיו שעה של דיון. תסיימי עם העד,

 3 אדוני, מחר, אני מניח, מתי שחברתי תרצה להגיש, אבל לשיקולה.ננסה  :עו"ד בעז בן צור

 4 המדינה תהיה ערוכה לקיים דיון בבקשה ונדון בזה. חבל עכשיו. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 בסדר גמור.  הדיון הוא לא קצר. :עו"ד בעז בן צור

 6 ההרכב רוצה לשמור את זה אצלו? ש.

 7 ,-ר לך את הנחזי פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אם מגישים ראיות,  :עו"ד בעז בן צור

 9 אנחנו מחזירים.  עם:-כ.ה. מ. בר

 10נחזיר לך את זה בינתיים. לא שאנחנו נעיין בזה בשעות הפנאי שלנו  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אבל בכל זאת נעיין בזה.

 12 אז אולי בינתיים, הוא כאילו עוד לא הוצג, נכון? ש.

 13 )מדברים ביחד(

 14 טוב, אז אני אמשיך. אנחנו נחזור לזה מחר. ש.

 15 מחר נקבל את זה. מצוין. עו"ד ז'ק חן:

 16גבירתי תדלג כרגע על המכשול הזה ואנחנו נתקדם כדי שנוכל לנצל  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 17 את ה...

 18 למה התחלנו, למה... עו"ד ז'ק חן:

 19 אם אתה נורא רוצה את זה תקבל בחזרה. ש.

 20 לא, לא הבנתי. אני רוצה נורא לדעת למה לקחת לי את זה. עו"ד ז'ק חן:

 21 כדי שלא יהיה לך יתרון על כל האחרים. ואולי תקרא את זה. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא, יש להם את זה באופן דיגיטלי. אם אתה רוצה ז'ק, אתה תקבל. ש.

 23. לא לעכב את . זו כל השאלה, אז אני רוצה לדעת למהA3-לקחו רק את הצורה של ה עו"ד ז'ק חן:

 24 רות הגורל האלה.בית המשפט בשאלות ה
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 1 ז'ק, אם אתה רוצה אתה תקבל. ש.

 2 אני רוצה לדעת למה לקחת לי. עו"ד ז'ק חן:

 3 טוב. לא כל מה שאתה רוצה אתה תקבל. ש.

 4 כן גבירתי.  עם:-כ.ה. מ. בר

 5 ון שלך?אני מתקדמת אבל שניה. מר ישועה, אתה זוכר את מועד החקירה הראש ש.

 6 כן. ת.

 7אתה זוכר באיזה אופן קיבלו החוקרים את הוואטסאפים שלך ואת המיילים שלך, או נתחיל  ש.

 8 בוואטסאפים?

 9הם שאלו אותי אם יש לי תיעוד למה שאני  28.12.2017-כן. במהלך החקירה הראשונה שהייתה ב ת.

 10לך את זה?', 'כן', אמרתי אומר, אמרתי כן, שאלו מה, אמרתי 'וואטסאפים, מיילים, סמסים', 'יש 

 11'זה נמצא בטלפון שלי שנמצא בחוץ ואם אתם רוצים תכניסו את הטלפון ואני אשלח לכם את 

 12 הקבצים, תוך כדי החקירה'.

 13 ומה קרה? ש.

 14 הכניסו את הטלפון ושלחתי את הוואטסאפים. קבצים של הוואטסאפים. ת.

 15ל פי ההסכמה של הנחקר? אני רוצה אז זה לא היה במסגרת צו חיפוש? זה היה ע עם:-כ.ה. מ. בר

 16 להבין.

 17 הם הוציאו צו חיפוש באותו יום, :עו"ד בעז בן צור

 18 שניה. ש.

 19 טוב, אחרי זה. חברתי תעשה מה שהיא רוצה, :עו"ד בעז בן צור

 20 אתה זוכר אם הוצג לך גם צו חיפוש בשלב מסוים בחקירה? ש.

 21 לדעתי בסוף החקירה נמסר לי צו חיפוש, ת.

 22 אתה זוכר, בהקשר הזה?ומה אמרת  ש.

 23 הוסבר לי שלמרות שהבעתי הסכמה, בשביל הסדר הטוב צריך לתת לי גם צו חיפוש, ונתנו לי. ת.

 24 אתה זוכר מה הייתה התגובה שלך כשהראו לך את צו החיפוש? ש. 
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 1 אמרתי שהייתי מוכן לתת את זה בכל מקרה, משהו כזה. ת.

 2 ומה עוד אמרת? ש.

 3 סליחה, זה כבר מדריך.לא,  :עו"ד בעז בן צור

 4 מה עוד אמרת זה מדריך? ש.

 5 : זה מזכיר את התשובה. את אומרת מה עוד, הוא צריך להגיד מה עוד.עו"ד בעז בן צור

 6 מה עוד אמרת זה לא מדריך. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 מה עוד הוא אמר. רלהיזכלא? מה אחרי ש.. את תשובתו? הוא צריך  :עו"ד בעז בן צור

 8 בית משפט אמר שזאת לא שאלה מדריכה. ש.

 9 אמרתי שהייתי מוכן למסור את זה בלי קשר לצו. ת.

 10 ואתה זוכר דברים נוספים שאמרת שתהיה מוכן למסור? ש.

 11 כן. כל מה שיש לי אמרתי שאני מוכן למסור את המיילים, כל מה שיש לי. ת.

 12 אוקיי.  ש.

 13 עם המיילים. hard disk-י שאני אעביר את הנדמה לי. אמרת hard diskאמרתי שאני אעביר להם  ת.

 14 ומה עשית? ש.

 15ישבתי להכין את זה והעברתי להם את זה ביום, מוצאי שבת לדעתי העברתי חלק, אבל זה לא עבר  ת.

 16לחודש  31-כל כך טוב, ניסיתי להעביר במייל נדמה לי והעברתי ביום ראשון. ביום ראשון, ה

 17 העברתי את הכל.

 18 140פשוט, זה לא בסדר, אבל פשוט כדי שתהיה לנו תשתית גם לדיון מחר. ת/ אוקיי. אני קופצת ש.

 19 , בסדר? פשוט כבודכם, זה קשור לנו לדיון הזה, 142בבקשה ות/

 20 )מדברים ביחד(

 21 ?140ת/ :עו"ד בעז בן צור

 22 כן. אמרת שתוך כדי החקירה העברת להם בעצם קבצים, וואטסאפים, ש.

 23 ת. את רוצה לשאול את זה עכשיו?זה חלק מההתנגדו :עו"ד בעז בן צור

 24 אין פה את הקבצים עצמם. רק להראות שהוא שלח את המייל. ש.
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 1 אה, להראות שהוא שלח את המייל בסדר.  :עו"ד בעז בן צור

 2 ואין פה את הקבצים עצמם. בסדר? ש.

 3 : מאה אחוז. עו"ד בעז בן צור

 4שהוא מסר והיה מוכן למסור הדברים שעליהם העד העיד הרגע  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 וקיבל צו חיפוש בסוף, זה נוגע לאותם וואטסאפים שגבירתי רצתה להציג עכשיו?

 6 ,-בגלל זה, היות ואני מבינה שיהיה מחר דיון על ה ש.

 7 אנחנו גם לא שמענו את שאלת בית המשפט. עו"ד ז'ק חן:

 8ה זה מה שרציתי להציג בית המשפט שאל אם הדברים שאחננן מדברים עליו הוואטסאפים האל ש.

 9קודם, אז אני אומרת שכן, אני גם אומרת שמאחר ואני מבינה שיתקיים דיון בעניין זה של 

 10הקבילות, אז אני מקדימה רגע את הנושא הזה של מה קרה בחקירה כדי שתהיה לנו איזו שהיא 

 11 תשתית לפחות בהיבט הזה. בסדר? אז זה בשבילך,

 12 תודה. ת.

 13 מה זה הנייר שגבירתי נתנה לנו עכשיו?  לדמן :פ-כב' השופטת ר' פרידמן

 14 .140ת/ ש.

 15 מה זה? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 16 תסביר אולי אתה מה זה. אם אתה, ש.

 17אוקיי. את הטקסטים בוואטסאפ אפשר לייצא כקובץ. אז נכנסים לתוך האפליקציה בטלפון,  ת.

 18וואטסאפ השונות, תכתובות הכניסו לי את הטלפון לחקירה, אני נכנסתי לתוך קבוצות ה

 19הוואטסאפ השונות עם ניר, עם שאול אלוביץ', עם איריס אלוביץ', קבוצה שנקראה 'שאול ואיריס' 

 20קבוצה עם זאב, בקיצור, את התכתובות וואטסאפ שלי ייצאתי בזמן אמיתי מהטלפון שלי אל 

 21, ללחוץ 'ייצוא קובץ' המייל של יריב ופולינה, שני החוקרים. אתה אוטומטית יכול מהטלפון להכנס

 22 וזה זה מיוצא כקובץ טקסט שנשלח לכתובות המייל,

 23 כל התכתובות? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 24 כן. ת.
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 1 קובץ אחד? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2תלוי. מה שהיה לי עם שאול כקובץ אחד, מה שעם ניר, כקובץ שני. זה סדרת מיילים שנשלחו  ת.

 3 קסט.ובתוכם היו קבצי הט

 4 מה אתה רואה במייל, זה המיילים? ש.

 5 כן. ת.

 6, אתה יכול להגיד לנו מה, 142בסדר. הדבר הבא שאני רוצה להציג לך זה מייל מיום למחרת, ת/ ש.

 7 להקריא מה כתוב כאן?

 8. וביקשו שאני אעביר, הרי העבירו לי צו 2017לדצמבר  29-כן. זה מייל מיום המחרת, יום שישי ה ת.

 9בגין הצו הזה גם השארתי להם את מכשיר הטלפון שלי, אמרתי להם שיש לי בסוף הפגישה, 

 10טלפונים נוספים ואני מדווח שמצאתי, ושאני אעביר את האייפון הקודם ואת המכשירים 

 11הנוספים, היו מספר מכשירים נוספים שמצאתי וגם שבמוצאי שבת אעביר את המיילים 

 12 הרלוונטיים בהמשך לצו.

 13, רק לצורך ההתנהלות כדי להבין את ... מחר, תקריא את 75הציג לך גם את ת/אוקיי. אני רוצה ל ש.

 14 זה. בסדר? 

 15 . 31-, זה היה ב-אוקיי. זה מייל שהעברתי ב ת.

 16 תקריא לנו את זה בבקשה. ש.

 17לדצמבר, אוקיי, אז עד לפה, זה  31-. בסדר. זה מייל שאני שלחתי, המייל הראשון הוא מה31הנה,  ת.

 18. לא משנה. אני אומר שמצאתי אנדרואיד עם הקלטות, 1.1-קומות וחלק בבחלק מהמ 31רשום 

 19שאני מעביר להם את ההקלטות בקבצים, בגלל שהקבצים גדולים אני מעביר אותם בחבילות 

 20שלחתי את המכשיר טלפון עצמו. אז העברתי גם את קבצי ההקלטות, אני זכרתי  1.1-שונות, וגם ב

 21. למשל פה, את רואה? זה מופיע 31.1-המיילים זה מופיע בדרך אגב, ובחלק מ 31.1-שזה היה ב

 22העברתי את הקבצים במייל, קבצי הקול בגלל שהם  1.2-וב 31.1-. יום ראשון, לא חשוב. ב31.1

 23גדולים חתכתי אותם ואז גם נדמה לי עם שליח שלחתי את האנדרואיד אליהם שבו היו את 

 24 ההקלטות.
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 1 למה? 31לה לעניין הזה. אוקי. אני רוצה לשאול אותך עוד שא ש.

 2 לדצמבר. 31 ת.

 3בסדר. שאלה אולי אחרונה בכיוונים האלה, של הנושא הזה, במהלך החקירות שלך ברשות ניירות  ש.

 4ערך ואולי גם לפני החקירה הראשונה, אתה יכול להגיד לנו עד כמה הגעת לאחר ייעוץ עם עורכי 

 5 דין? כמה היית מלווה בעורכי דין?

 6לדעתי  27-, ב26-קירה הראשונה כשהייתי בארצות הברית בכלל. חזרתי לארץ באני זומנתי לח ת.

 7פגשתי את עורכי הדין שלי אלי לשם, אייל רוזובסקי וטליה גרסטנר. הם ידעו לפני, זאת אומרת 

 8מיד אחרי שטלפנו אלי מהרשות בארצות הברית, שלחתי אליהם את הזימון שקיבלתי כי הרשות 

 9 עורכי הדין, הייתה לי פגישה אחת איתם יום לפני.שלחה לי זימון, הודעתי ל

 10אוקיי. את הנקודה הזאת סיימתי. עכשיו רק כבודכם, האם להתחיל נושא חדש כי אני לא יודעת  ש.

 11 את לוחות הזמנים של בית המשפט.

 12 תשאירי קצת זמן. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לוחות זמנים אז אני שואלת.מבחינתנו זה בסדר גמור. פשוט כי בית המשפט קבע  ש.

 14אם זה נושא חדש אנחנו לא נתחיל, ועכשיו נשנה טיפה את התכנית  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 15למחר. מה שאנחנו נעשה זה בתשע בבוקר אנחנו מתכנסים, אנחנו נתחיל עם הבקשה לעניין 

 16ת שקיבלה מס' בקשה הראיות, ותקנו אותנו אם אנחנו טוענים, כי זה מופיע בקשה לפסילת ראיו

 17 בבית המשפט. אם זו לא הבקשה אז תגידו לנו, 172

 18 )מדברים ביחד(

 19 זו הבקשה. אוקיי. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לבקשה הוגשה תשובה ותגובה. צור:-עו"ד בעז בן

 21 כן אנחנו נמצאים במקום אחר, אבל את הבקשה מצאנו. עם:-כ.ה. מ. בר

 22העיקר שנדע איזו בקשה נמצא כבר את כל מה שקשור. אנחנו נקיים  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23דקות טיעון לכל צד. נסיים עם הטיעון הזה, כבר נקדים את הטיעון שהתכוונו  20דיון בבקשה הזו, 

 24 10בצהריים, מי שירצה להשלים, אנחנו מדברים רק על השלמות של הבקשה בעניין ריענון עד, 
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 1אין לו מה להגיע, אבל שיהיה באזור  11:00, לפני stand by-יה בדקות השלמה לכל אחד, שהעד יה

 2כדי שנראה לאיזה כיוון אנחנו ממשיכים. הרי לשמוע אותו אנחנו נצטרך בכל מקרה, בין אם תהיה 

 3החלטה בין אם לא, אני מניחה שיש לכם עוד כמה דברים לחקור עליהם. או שזה מה שיש, שזה 

 4 הכל?

 5 י יכולה לחקור גם ללא הדוגמאות שתכננתי אותן למחר, אבל,לא, יש לי עוד נושא שאנ ש.

 6אז בין אם אנחנו נספיק לתת החלטות מחר ובין אם לאו, ממילא אנחנו צריכים עדיין לשמוע אותו.  ת.

 7, טיעונים לא ארוכים לכל צד. עו"ד חן 9:00-אין לו מה לבוא, אנחנו נתחיל ב 11:00אז לפני 

 8 בבקשה.

 9יע לבית המשפט בהיערכות שלו ותכנון היום מחר ועם העד שלא יגיע סתם, אולי לסי עו"ד ז'ק חן:

 10 יש עוד שתי בקשות שמונחות בפני כבודכם,

 11 יש יותר משתי בקשות שמונחות. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שתיים אני חושב, אבל, עו"ד ז'ק חן:

 13 אוקיי. למה אדוני מכוון? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 14, זו החלטה שאתם קיבלתם בזמנו שאנחנו 144האחת בקשה לקיים דיון לפי סעיף  חן:עו"ד ז'ק 

 15 נקיים את הדיון הזה על מנת לייעל ולקדם, לראות אם אפשר להגיע להסכמות, 

 16אנחנו נקיים את הדיון הזה כשנחשוב שיש נכונות להגיע לאיזה שהן  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 17ראה בזבוז זמן ולכן הדיון כרגע, יש לנו מספיק עדים שאנחנו בטוח הסכמות. כרגע מבחינתי זה נ

 18צריכים לשמוע אותם. אז כשיהיה איזה שהוא רצון טוב פה להגיע להסכמות קצת יותר רציניות, 

 19 זה יהיה הזמן הנכון. לזה זה נועד.

 20זה לא אני לא יודע איזה רושם גבירתי קיבלה ועל סמך מה זה מתבסס, אני מניח ש עו"ד ז'ק חן:

 21 מופנה דווקא לספסל ההגנה, אבל בסדר, כך החליט בית משפט. 

 22אני לא יודעת איזה רושם קיבלתי אבל שמעתי כאן קודם על  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23לטעמי  144הסכמה להגשת משהו וזה באמת היה מפתיע ואז הבנתי שגם לזה אין הסכמה. אז 

 24 עדיין,
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 1 )מדברים ביחד(

 2 

 3 יחכה קצת, אנחנו,  144-הכל טוב, אני רק אמרתי ש פלדמן :-פרידמןכב' השופטת ר' 

 4 גבירתי אני לא מקבל, עו"ד ז'ק חן:

 5עו"ד חן, זה בסדר. זה תחושה שלי ואני זו שקובעת אז אני אומרת  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 6 , אנחנו נתקדם.144-שלטעמי לא הגיע הזמן ל

 7 יוון שגבירתי קובעת.אז אני מקבל בהכנעה מכ עו"ד ז'ק חן:

 8 לא שכחתי, זה מונח אצלי בקלסר. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 9 גבירתי בסדר, אני מקבל בהכנעה, בית המשפט הוא קובע. עו"ד ז'ק חן:

 10 מה הבקשה השניה? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 11הצדדים כאן, גם ההסכמה הדיונית, כדי לעשות באמת אני חושב גם צדק לכל  עו"ד ז'ק חן:

 12לתביעה וגם לנו, לא כרוכה בזה בכלל. יש הרבה מאוד חומר שדרך הצגתו יעילה לבית המשפט 

 13 מחייבת את הצדדים בהסכמות דיוניות איך עושים את זה.

 14 אז תגיעו להסכמות דיוניות. מי מונע? פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 15ים שהם עניינים מהותיים, שהם עניינים אז שם הייתה הסכמה. יש עניינים אחר עו"ד ז'ק חן:

 16שנוגעים לזכויות של נאשמים ששם כפי שאתם כתבתם בהחלטות אחרות יש פה מישהו שדואג 

 17לאינטרסים שלהם. אבל בעניין הזה, לכן אני הערתי, זה עניין אחר לגמרי ודאי לא מצדיק כעס, 

 18 , לא בשלה העת. 144אבל אני מקבל בהכנעה. סעיף 

 19 לא בשלה העת. פלדמן :-פרידמן כב' השופטת ר'

 20עכשיו יש בקשה שניה והבקשה השניה אנחנו הגשנו בעקבות פרסום כתבה שדיברה  עו"ד ז'ק חן:

 21על עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין מעמדו של העד. נתונים חדשים שלא הופיעו בדיונים 

 22 שנוגעים לסטטוס של העד.שהיו בפניכם, אני מזכיר, כאשר ביקשנו לקבל את זיכרונות הדברים 

 23 למה צריך כשהעד באולם לדבר על זה? סליחה. עו"ד ליאת בן ארי:
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 1אז אני לא מדבר באולם, אני מנסה רק לסייע לבית משפט. אין לי שום כוונה לדבר  עו"ד ז'ק חן:

 2 באולם או לא לדבר באולם וגם לא נוח לי לדבר ליד העד. על כל פנים יש בקשה,

 3 שניה, עו"ד חן. להיום סיימת. נשחרר את העד. חבל על הזמן שלו. פלדמן :-מןכב' השופטת ר' פריד

 4אבל אדוני יודע שעדיין החקירה לא הסתיימה ולכן האזהרה עומדת בתוקפה. זה  עם:-כ.ה. מ. בר

 5 אדוני מבין?

 6 : סליחה?העד אילן ישועה

 7שלא לשוחח כמובן על החקירה, העדות של אדוני טרם הסתיימה ולכן אדוני מוזהר  עם:-כ.ה. מ. בר

 8 נושא העדות וכך הלאה, האזהרה עדיין בתוקף.

 9 : תודה רבה.העד אילן ישועה

 10 

 11 )העד אילן ישועה עוזב את הדיון(

 12 

 13בסדר, אז יש לנו בקשה שלא קשורה לאותם ... אם בכלל, שתלויה ועומדת בפניכם,  עו"ד ז'ק חן:

 14בה לבקשה הזאת ועדיין לא כבודכם הורה למאשימה להשיב עליה עד אתמול. המאשימה השי

 15 נקבע בה דיון ולכן רציתי להציע,

 16 : אבל אם צריך דיון,עו"ד ליאת בן ארי

 17 זה תיק פלילי, את יודעת, :עו"ד בעז בן צור

 18אנחנו עדיין לא הגבנו לתגובה שלהם כפי שמותר לנו לעשות ויש לנו הרבה מה לומר  עו"ד ז'ק חן:

 19צורות. אפשר לעשות את זה בצורה שנותנת לנו  על התגובה שלהם. אפשר לעשות את זה בשתי

 20 עכשיו זמן להגיב לתגובה שלהם בטרם התקבלה החלטה,

 21 זה לעניין חומרי חקירה. עם:-כ.ה. מ. בר

 22כן. והדרך השניה זה מכיוון שממחר ממילא מקדישים את הזמן כדי לדון בבקשות  עו"ד ז'ק חן:

 23ם להשלים את הדיון בבקשה הזאת. היא מאוד , לקבילות וכולי, אז ג144-הקשורות לקבילות, לא ל

 24רלוונטית. ככל שכבודכם לא ירצה לדון גם בבקשה הזו כרגע, אלא לקבל קודם תגובה כתובה 
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 1שלנו, כך נעשה. אבל לא רציתי להשאיר את זה תלוי ואז העניין הזה יצוף למועד אחר בלי שאתם 

 2 יודעים מה יש בפניכם.

 3ם תגישו תגובה. הנחתי שתגישו תגובה. ההנחה שלי הייתה את פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 4שאתם תרצו להגיב בכל מקרה. בדרך כלל אתם שולחים כבר את התגובה פשוט, היא רק לא הגיעה 

 5 הפעם.

 6דקות לתגובת המאשימה בהיבט הזה  10גבירתי צודקת.....את כל הבקשות.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7שבת שמבחינתנו זה יעיל גם כי זה יאפשר לנו בגלל דברים יכסה את מה שיש לנו להגיד. אני חו

 8מסוימים שאני חושבת שאולי בית המשפט ירצה לשאול אותנו, זה יקצר את הדבר הזה, אני 

 9מבטיחה שבעניין הזה זה לא יהיה יותר מכמה דקות. אבל אני חושבת שיש עניין וגם בית המשפט 

 10מקבלים תשובה לדבר אחר. מכיוון שנהיה פה איזה מציין, יש פער גדול, אנחנו כותבים דבר אחד, 

 11שיח חרשים בינינו לבין התביעה ואני לא מאשימה אף אחד מהצדדים בעניין הזה, אני מבקשת 

 12שבית המשפט, יכול להיות שגם בית משפט ירצה לשאול איזו שהיא שאלה. אני מבטיחה שהדיון 

 13 בעניין הזה יהיה מאוד קצר.

 14גבירתי האם אפשר בכל זאת להגיב על הדבר הזה, כמובן שאת סדר  סליחה עו"ד יהודית תירוש:

 15הדיונים בבקשות בית המשפט קובע ולא אנחנו, אבל אני בכל זאת רוצה להגיד ולהציע שהדיון 

 16הזה בנקודה הזאת לא יתקיים מחר. אנחנו לא חושבים שיש פה דחיפות, העד עצמו לא היה מעורב 

 17 זה שהוא רצף של שמיעת העד. גם הדיונים שיש מחר,בדיונים האלה, ובכל זאת אנחנו באי

 18 דקות מכריעות? 10זה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 19 אתם גם כתבתם שזה לא רלוונטי כי הוא לא היה מעורב בהחלטות. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 הדיונים שיש מחר הם דיונים שקשורים, עו"ד יהודית תירוש:

 21אבל אם זה יהיה מספר דקות, ייתכן שנוכל לסיים את  11:00-הוא יגיע ב  עם:-כ.ה. מ. בר

 22 הדיון בבקשה הזאת. 

 23 נכון. זה גם קשור לעד הזה עו"ד ז'ק חן:
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 1זה קשור לעד אבל זה לא קשור לעד. מכיוון שהדיונים שיש מחר, הריענון  עו"ד יהודית תירוש:

 2ו שהוא חיצוני לעדות של העד ויעצור ופסילת הראיות קשורות באופן ישיר להמשך עדותו וזה משה

 3 את הרצף של הדיון ולדעתנו זה מיותר.

 4 דקות.  10האמת שזה... אני אמרתי שזה ייקח  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5 דקות. 10זה לא ייקח  עו"ד יהודית תירוש:

 6 תגיבו בכתב. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 למה? עו"ד ז'ק חן:

 8 אני מבקשת, אני רוצה,למה,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9 כי אנחנו לא נקיים את הבקשה, לא נדון בבקשה זו מחר.   פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 10דקות ש... זה מה שיפריע לשטף של עדות העד? כי אנחנו מדברים על  10 עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 עמדתו של היועץ ואין על זה דבר שנוגע לעד? אני מבקשת בבית המשפט,

 12אולי אני אציע לגבירתי דבר כזה. אני לא אתן עכשיו החלטה על  פלדמן :-פטת ר' פרידמןכב' השו

 13תגובה. אנחנו כרגע קבענו למחר את שני הדברים האחרים שעומדים על הפרק ורלוונטיים לעדות 

 14שלו, והמסמכים, המזכר הארוך שאתם התייחסתם אליו בבקשה,  ןהזיכרושל העד. אחד זה ריענון 

 15שא של צווי חיפוש, צריך לא צריך, כן חל, לא חל, זה הנושא השני, שעל זה דיברתי השני זה הנו

 16הרגע. אל תגישו, חכו עם התגובה, אנחנו נראה מחר את לוח הזמנים, אם יהיה לנו זמן מחר לשמוע 

 17 בתגובה לבקשה הנוספת, אם לא אנחנו נקבע מחר מועד להגשת תגובה בכתב ונדון בה. כםאת

 18דקות ואני מבקשת,  זו בקשתי.  10רק שיירשם בפני כבודכם, אני אמרתי  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 19אפשר גם לפעמים, לא לפעמים, אני מוחקת את זה, אבל אני מבקשת שהדבר הזה כן יתנהל בעל 

 20פה. והנושא  הזה שמבחינתנו נושא בעל משמעות,  השיח חירשים שמתנהל פה, לדעתי ... אני 

 21 ת,מבקשת בעניין הזה עשר דקו

 22 כן, אם לא נספיק, לא. –תהיו ערוכים לזה מחר, אם נספיק  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 23אני רק מבקש להוסיף, משום שגבירתי הזכירה שבתגובה של המדינה כתוב   עו"ד ז'ק חן:

 24 שזה לא קשור לעדותו של העד,
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 1יך להגיב על למה לא, שאפשר להתקדם עם עדותו כי לא הוא צר פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הוחלט כך.

 3 גבירתי אבל אנחנו סבורים שלא. עו"ד ז'ק חן:

 4 לא, זה יכול להיות, רק אמרתי שזה היה כתוב. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 5נכון. ולכן אנחנו ביקשנו את הדיון בעל פה כאשר ממילא אתם דנים ואמרתם לעד  עו"ד ז'ק חן:

 6 . כי אנחנו כן סבורים שזה קשור לעדותו של העד.להגיע יותר מאוחר ומדובר בעשר דקות

 7אנחנו קבענו לוחות זמנים לבקשות האחרות, נראה איך אנחנו  פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 8עומדים בלוח הזמנים מחר עם קבלת החלטות, ואפילו אם נקבל החלטות מחר ונחליט גם לגבי 

 9 ר.זה. אני משאירה את זה פתוח עד מחר, לא יקרה שום דב

 10 דקות. 10...  עו"ד ז'ק חן:

 11 תודה רבה לכולם. פלדמן :-כב' השופטת ר' פרידמן

 12 

 13 -הדיון הסתיים  -

    14 
 15 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2רן; עו"ד אמיר  -ארי; עו"ד יהודית תירוש; עו"ד קרן צבי-עו"ד ליאת בן :מטעם המאשימה
 3 טבנקין; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד הדר וינשטיין; עו"ד סוזנה שור 

 4 
 5צור; עו"ד עמית חדד; עו"ד נועה מילשטיין; עו"ד -עו"ד בעז בן 1ב"כ נאשם  :       מטעם הנאשמים

 6בן צור; עו"ד אסנת דקלה סירקיס; עו"ד ישראל ולנרמן; עו"ד כרמל 
 7 פשרייר; עו"ד אביחי יהוסף; עו"ד יאיר לשם -גולדשמידט

 8 
 9 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם       

 10 
 11 עוזר; עו"ד נועה פירר -וב"כ  עו"ד מיכל רוזן 3נאשמת       

 12 
 13 אריאל אילוזעו"ד  4נאשם ב"כ 

 14 
<#1#> 15 

 16 פרוטוקול

 17 
 18 פרוטוקול הדיון הוקלט 

 19 
 20ן ישועה ובעניין חומרי חקירה לוניתנו החלטות בבקשות בעניין ראיונות שנערכו לעד איהתקיים דיון 

 21 בבקשה לגילוי חומר חקירה.  3שנתפסו מתוך מכשיר הטלפון של העד. כן נשמעה תגובת ב"כ נאשמת 

 22 
 23 500תרשים; עמ'  – 88נמשכה חקירתו הראשית של העד אילן ישועה, במהלכה הוצגו מוצגים: ת/

 24 – 92מתוך תכתובות וואטסאפ; ת/ – 89תרשומת; ת/ – 83קבוצת וואטסאפ; ת/ – 49מתוך ת/

 25 רשימת פגישות.  – 87תרשומת; ת/

  26 
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<#4#> 1 
 2 החלטה

 3 

 4 , להמשך עדותו של העד אילן ישועה. 09:00, בשעה 7.4.2021קבוע מחר,  הבא הדיון

  5 
<#5#> 6 

 7 במעמד הנוכחים.  06/04/2021, כ"ד ניסן תשפ"אניתנה היום 

 8 

 9 

 

 

  
 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה

 

 

 

 

 

 

 10 
 11 

    12 

  13 
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 1 מוקלט  פרוטוקולתמליל 

 2 הכול ונעשה, הקלטה, מסודרת בצורה הדיון את נפתח. טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 עורכת. הדיון את מתחילים  אנחנו. 2021 באפריל 6 היום, 67104-01-20 פלילי בתיק אנחנו. מסודר

 4 .משהו לומר תרצי אם, תירוש הדין

 5 קשר אתנו יצר הערב בשעות שאתמול המשפט לבית לומר רוצה אני הזהירות למען, כן :תירוש יהודית ד"עו

 6 הדברים את. שיח שום בינינו היה לא. קיבל שהוא הודעות מספר לנו העביר רק, ישועה התביעה עד

 7 .הטוב הסדר למען זה את אומרת אני. למשטרה העברנו אנחנו האלה

 8 ?להגנה הכול את העברתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .הודעות אלה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 10 ?ההגנה את יידעתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .אותה מיידעים בזה אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 12 ?אותה מיידעים אתם עכשיו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .עכשיו. כן :תירוש יהודית ד"עו

 14 .קודם זה את עשיתם שלא חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 ?הודעות איזה :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .קיבל שהוא נעימות לא הודעות, קיבל שהוא הודעות :תירוש יהודית ד"עו

 17 .שלו לעדות רלוונטי זה אם שואל אני :עם - בר' מ השופט' כב

 18. דבר שום. העדות לתוכן קשר שום אין.  כמובן מעבירה הייתי אחרת. לעדות רלוונטי לא :תירוש יהודית ד"עו

 19 .נעימות לא הודעות

 20, איתן בעיה מרגיש שהוא הודעות קיבל שהעד ההגנה את ליידע צריך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .אליכם לפנות לנכון מצא שהוא

 22 .כאן זה את אומרים אנחנו ולכן :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .ליידע כדאי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 המנגנון את יש למשטרה. המשטרה את מיידעים שאנחנו כיוון. פשוט כך כל לא זה, כבודה :ארי בן ליאת ד"עו

 3 העובדה בשל ולו לחברינו הזה מהסוג הודעות להעביר פעם בכל יכולים שאנחנו בטוחה לא אני. משלה

 4 הבנתה מיטב לפי והמשטרה למשטרה ישירות זה את  העברנו אנחנו. למשטרה שקשור מנגנון שזה

 5 דרמה ליצור רוצים לא אנחנו. בהגנה לחברינו להעביר במידי נכון שזה בטוחה לא אני. בעניין מטפלת

 6 שהעד טענה כך אחר תיטען שלא כדי ליידע רצינו פשוט אנחנו – בשקט כאן שלחש חברי לשאלת –

 7 קשר אתנו יצר הוא. ופשוטה ברורה מאוד  בצורה הדברים את אמרה חברתי  לכן. בקשר אתנו נמצא

 8 את העברנו אנחנו. וכולי ובפייסבוק טסאפאבוו קיבל שהוא הודעות מספר לנו העביר, בערב אתמול

 9 .לא ותו הא, למשטרה דיתימי זה

 10 שמעתי עכשיו אני כי, בלבד בשמי מדברת ואני, אומרת שאני הסיבה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 על השפעה לזה להיות יכולה, נעימות  לא הודעות שהן איזה קיבל שהוא אומר עד שכאשר, העניין את

 12 אחראים מספיק שהסניגורים מניחה  ואני – שהסניגוריה שצריך אומרת אני לכן. שלו ההתנהלות

 13 איזשהו היה, הזה שהעד הסניגוריה את ליידע צריך – לעצמם המידע את לשמור צריכים שהם להבין

 14 שהועבר שיבינו אחראיים מספיק שהם חושבת אני, הסניגורים. שלי ההנחה זו. אליו שקשור אירוע

 15 . בסדר. למשטרה

 16 אנחנו שאם חבריי ושל המשפט בית של דעתו את להניח באמת יכולים שאנחנו חושב אני, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 17 בחדשות אתמול שמענו אנחנו הזאת ההודעה את למשל. לבד עליהן נשמור אנחנו, כאלה הודעות נקבל

 18 כי, הזאת המניעות לכן. זה על שוחחנו לא בינינו ואפילו במהרה אותה שקיבל גליקמן אביעד אצל 13

 19, בערב 8:00-ב בציוצים אתמול זה את שומעים כשאנחנו, שלה הפרוטוקול פי על, למשטרה רק זה

 20 לא הודעות קיבל שהוא, ושתיים, הוויקיפדיה ערך את לו ששינו, אחד, וטען לפרקליטות פנה שישועה

 21 .אותנו מפתיע לא זה, נעימות

 22 פועלים שהם כפי לפעול חובות יש לתביעה. חובות יש אחד לכל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .יודעת לא אני, יודעת היא מאיפה, העיתונות. למשטרה משהו כשמעבירים
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 1 .מאתנו לא ודאי :חן ק'ז ד"עו

 2 .הלאה עוברים אנחנו זה עם. מלאכתם את יודעים הסניגורים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .גליקמן אביעד לפני שעה לפחות העדכונים את לקבל שמחים והיינו המשפט לבית מודים אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 4 אנחנו אתמול בעקבות. הדיון את מאוד ותייעל תשמח שאפילו חושב שאני קצרה בקשה ברשותכם, כבודכם

 5 גם, הולכים הדברים איך, בהוכחות הראשון היום היה זה, התנהל איך גם ראינו, וחשבנו ישבנו

 6 מאוד לפער – הזה בצד מדבר עכשיו אני – חווים שאנחנו מה ובעקבות המשפט בית הערות בעקבות

 7 אנחנו, המשפט בבית כאן שהתרחש מה לבין בחקירותיו אמר שהעד דברים בין גדול מאוד מאוד

 8 המשפט לבית – התוכן לאמיתות לא – לנוחות להגיש מבקשים

 9 צריך כי מבקשים אתם מה ותגיד תניח, מרים שאתה לפני. רגע, רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .תגובה גם לשמוע

 11, התוכן לאמיתות לא כמובן. במשטרה העד הודעות כל את. התנגדות שתהיה בדעתי מעלה לא אני :חן ק'ז ד"עו

 12 . וכולי נגדית לחקירה גם כפוף זה וכל שבהן סברה ולעדויות שמועה לעדויות מתנגדים שאנחנו כמובן

 13 ונעבור, בסיכומים יהיה שזה, לקבילות בכפוף יוגשו שההודעות להסכים יכול אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .נגדית לחקירה

 15 זה מהיכן גם וחשבנו אדוני של הערה גם זאת אותנו שהביאו מהשיקולים חלק.  מצוין. בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 16-שתיים עוד יש אם. נגדית לחקירה ועוברים תצהיר יש  אזרחי משפט - אזרחי במשפט היינו נאמר. בא

 17 חקירת של מופע. מופעים בכמה  נמצאים לא אנחנו אז אבל. זה את עושים גם, להשלים שאלות שלוש

 18 מייצרים אנחנו ועכשיו משפט בבית ומופע, בו נדבר שעוד בפרקליטות  עד ריענון של מופע, משטרה

 19 זכותה, זה את מגישים אנחנו אם גם,  אדוני, הפלילי בהליך, בסדר אבל. אתם להתעסק... איזשהו עוד

 20. לה יקצר גם שזה להיות ויכול, רוצה היא אם, ראשית בחקירה לחקור, רוצה שהיא ככל, התביעה של

 21 עלינו יקל זה, זיכרון מרעננים או כשמפנים מיד לראות תוכלו אז כי בפניכם הדיון על גם יקל זה

 22 שיתקיים לדיון גם רלוונטי מאוד וזה, נפנה שאנחנו קטעים אחרי המשפט בית ומעקב הנגדית בחקירה

 23 .לעד שהוצג מה בין באמת להשוות יהיה שאפשר כדי העדים ראיונות בעניין מיד



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  06

 

760 
 

 1 משפט. הקלסרים את מרים שאתה לפני תגובה משפט, חכה, רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .המדינה תגובת

 3 ואני דעתי על גם נאמרו חברי של דבריו כל. משהו להוסיף המשפט בית ברשות רוצה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 ראשת של הערתה את גם קשב ברוב שמעתי אני. משהו עוד לומר רוצה אני. ומסכימה אליהם מצטרפת

 5 בחוויה, לפחות מבחינתנו. לייעל באים לא ואנחנו להסכמות נכונים לא שאנחנו, כלפינו ההרכב

 6 מבקשים לא אנחנו. הזה ההליך את לייעל באים מאוד אנחנו. הפוכה מציאות תמונת זו, שלנו האישית

 7 – הזה בהליך שלנו התכלית. ההודעות כל את יקרא המשפט שבית לנו אכפת לא. כלום כאן להסתיר

 8, המלאה התמונה את המשפט בית בפני להציג, המשפט לבית לבוא היא – הזה בהליך גם אבל, תמיד

 9 שאנחנו שלנו הלקוחות של הזכויות על שומרים שאנחנו תוך, שאפשר כמה הזה ההליך את לייעל

 10 המציאות תמונת אבל. הפלילי במשפט חשוב דבר זה כי להם זה א חייבים וכולנו זה את להם חייבים

 11 ההליך על להכביד באים אנחנו כאילו היא – משתקפת היא שכך מבינה אני אבל בטענות באה לא אני –

 12 מבקשים לא אנחנו. ידע  המשפט שבית לנו חשוב הזה מהטעם גם. שלנו לחוויה הפוכה היא, הזה

 13 שאנחנו משום שיש פתוחים הכי בקלפים הזה המשפט את לנהל מבקשים אנחנו, דבר שום להסתיר

 14 .תוכח שלנו הטענות צדקת דבר של שבסופו מאמינים

 15 התוכן לאמיתות כראיה לא כמובן. ההודעות של ההגשה את מבקשים אנחנו הזה מהטעם גם, ולכן

 16  .יוסיף וזה יקצר זה, יקל זה אבל שלהן

 17 לולא אבל מכוונת לא בקשה היא הבקשה, שתיים. אחד. דעתנו על גם היא הזאת הבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 18, כאן שנשמעה העדות לבין האמירה לעצם אותן נשאיר שאנחנו ההודעות שבין הדרמטיים הפערים

 19 עד כלל בדרך, הללו הדרמטיים הפערים לולא, לחומרים נחשף ולא לעדות רק נחשף המשפט ובית

 20 כללי אלה אבל, שמאלה, ימינה, המשטרה בחקירת אמר שהוא מה יותר או פחות אומר, בא, עולה

 21 אנחנו. כאן שנמסרה הגרסה לבין בחקירות שנמסרה הגרסה בין תהומיים שינויים כאן יש, המשחק

 22 לייעל כדי, האמירה לעצם אבל, להגיד מה מאוד הרבה לנו יש, בחקירות שנמסרה לגרסה שותפים לא

 23 תואם כאן שנאמר מה  האם להתרשם גם יוכל המשפט שבית כדי, שקופים יהיו שהדברים, הדיון את
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 1 אולי בקשה. שלנו הבקשה זו, מעט עוד אליו שנגיע נוסף מהלך אולי תואם או המשטרה חקירת את

 2 .הזה העניין בנסיבות נכונה מאוד אבל מקובלת כך כל לא

 3 שומעים שלא אחרים מאולמות תלונות לנו יש. אחת בקשה רק לי יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 היום בסוף אחרת כי למיקרופון לדבר תשתדלו. מיקרופונים הוסיפו לכן. באולם שקורה מה את

 5 .לשמוע כדי שם יושבים ואנשים שומעים שלא תלונות מגיעות

 6 לסיכומים באה אני שהבוקר ידעתי לא, כל קודם. מלים בכמה להשיב רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 שהעד, דיסקליימר-ה בשביל רק, אומרת ואני, ההודעה לבין הגרסה בין הפערים את לנו שמסבירים

 8 באופן וגם ובגדול כללי באופן שלו בהודעות אמר שהוא הדברים עם אחד בקנה שעולים דברים אמר

 9, בעיניי חבריי של והתגובות בסיכומים עדיין נמצאים לא אנחנו כי לומר לי שחשוב אחד דבר זה. פרטני

 10 .ובמקום הנכון בעיתוי היה לא, שלהן והפירוט

 11 עיני לנגד לשים גם, מאמץ כל אעשה ואני, אנסה שאני ואומרת ראש מרכינה אני המשפט בית להערת. שני דבר

 12 היה אפשר כזה דבר שגם אומרת רק אני אבל המשפט לבית מודיעה שאני לפני דברים לחבריי להגיד

 13 להגיד רוצה שאני הדבר וזה – וגם עמדה גם שנשקול כדי הזה לדיון מגיעים שאנחנו לפני לנו להודיע

 14 מגישים אם לכן. החזותי התיעוד היא עצמה והראיה עזר כלי כמובן הם התמלילים – דברים של לגופם

 15 .החזותי התיעוד את להגיש צריך, התמלילים את

 16 ?נכון, לזה מתנגדים לא שחבריי בטוחה ואני – תמונה  לשים רוצים אם. נוסף דבר

 17 .שלא ודאי. החזותי לתיעוד :חן ק'ז ד"עו

 18 .המשפט בית כמצוות לכם שהעברנו המתוקנים התמלילים אלה האם לדעת רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 ?שלו החקירה של :חן ק'ז ד"עו

 20 .אתמול אותה לבדוק היה שאפשר שאלה למשל. כן :תירוש יהודית ד"עו

 21 .בלילה 12:00-ב לא, לא :חן ק'ז ד"עו

 22 בהנחה. מתנגדת שהיא להודיע רוצה גברתי אם אלא הצעה לי יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 לא אנחנו. זה את לבדוק הזדמנות לכם תהיה, יוגש שהכינו מה, בזמן הצפיפות ונוכח הסכמה שיש
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 1 זה כרגע. היום בהמשך זה על ותעברו יגישו. בהתחלה ממש אנחנו. לסיכומים ועוברים היום יוצאים

 2 .ההודעות אחרי לעקוב ונצטרך להעיד ימשיך העד, עזר ככלי מוגש

 3 .התמלילים את נגיש שאנחנו. אחר משהו להציע יכולה אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 .נגיש אנחנו. לא :חן ק'ז ד"עו

 5 להגיש מבקשת ההגנה אם גם תביעה ידי על מוגשות עד הודעות. תביעה בפרשת אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 6 .אותן

 7 קלסרים כאן  מונחים יהיו. כמוצגים כרגע זה את מסמנת לא  אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 תבדקו, שם יש  מה תראו, למשרד תגיעו. הזה הוויכוח כל על חבל. ההודעות אחרי לעקוב שנוכל כדי

 9 .אותה תעלו, בעיה יש אם. שם יש מה

 10 את נוחות לצורך לחברינו העברנו אנחנו. הזה בעניין משהו לומר רוצה אני, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 11 כמובן אני, התמלילים את תגיש שההגנה, תמלילים להגיש רוצים אם. וורד-וב PBF-ב גם התמלילים

 12. תביעה ידי על מוגשים מוצגים, תביעה בפרשת. דין סדרי שהם איזה יש אבל אחד באף דופי מטילה לא

 13 את הם להגיש רוצים חבריי אם, PBF-ב או – וורד-ב זה את כשהעברנו זה את ואמרנו – חבריי אם

 14 בטעות שגגה איפה יודעת לא שאני וורד בתצורת ולא PBF בתצורת אותם ויגישו שיתכבדו, התמלילים

 15 .הכול זה. שם ליפול יכולה

 16 .תבדקי :חן ק'ז ד"עו

 17 .שורה שורה לבדוק יכולה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 .ביקשה שחברתי PBF -ה בתצורת זה :חן ק'ז ד"עו

 19, היום הדיון את נסיים אנחנו. היום הדיון לצורך יוגשו הקלסרים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .הזה הוויכוח כל על חבל. תודיעו - טוב כן. תודיעו – טוב לא, תבדקו

 PBF. 21-ה בתצורת זה :חן ק'ז ד"עו
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 1 .מסמנת לא אפילו אני. טכני מוגש זה כרגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2  בחקירה מההודעות חלק מבחינתנו, בחקירה הודעות מוגשות אם. גברתי, אחד דבר עוד :תירוש יהודית ד"עו

 3 ?ריענון גם זה, העד שאמר מהדברים חלק זה

 4 בעניין תהיה היום שתידון הראשונה הבקשה. בריענון נדון תכף אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .הריענון

 6 .יבחן המשפט שבית כדי, זה את להגיש יאכד :תירוש יהודית ד"עו

 7 אפשר אי שעשיתם הריענון את הבנתי למיטב, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .שיש מה וזה למזכר נכנס זה. לקלסרים להכניס

 9 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 10  מסמנת לא אני. הקלסרים יוגשו כרגע. בקשה יש כי אותו לנו ויש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 תהיה, אותם תבדקו. הצורך במידת בהם לעיין שנוכל קלסרים יש. דבר שום ולא' נ ולא' ת לא, אותם

 12 יסומן שזה איך עקרוני ממש שזה', נ או' ת זה אם דיון לקיים כך אחר תרצו. תודיעו – בעיה

 13 .יסומן זה איך אמרתי לא, לא :תירוש יהודית ד"עו

 14 '.נ או' ת יסומן זה אם דיון תנהלו אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .לא בכלל :תירוש יהודית ד"עו

 16 לא אני. הצורך במידת אצלנו יהיו הם, אותם יגיש חן דין עורך כרגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .אותם מסמנת

 18 וורד ולא PBF בתצורת הם הקבצים, חבריי של דעתם את להניח כדי, פשוט. גברתי רבה תודה :חן ק'ז ד"עו

 19 הם שקיבלנו המתוקנים שהתמלילים משום המתוקנים גם הם ידיעתנו למיטב. רצו שהם כפי

 20 .חקירות של לא, הקלטות של תמלילים

 21 לדעתי כי PBF-ב אותם לכם אין לדעתי. וורד בקבצי היה זה. חקירות של גם, נכון לא :תירוש יהודית ד"עו

 22 .וורד בקבצי אותם העברנו
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 1 ובזה מוגשים כאן שנמצאים הקלסרים. הזה הוויכוח עם גמרנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .חן דין עורך רבה תודה. להיום הזה הנושא עם סיימנו

 3 .קי און דיסק-ב גם הבאתי :חן ק'ז ד"עו

 4 .יגיע שהעד עד שם זה את נשאיר בינתיים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .עותק לנו אין: קריאה

 6 .אחד עותק למדינה תן. עותקים שני עם נסתדר אנחנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .אותו יגישו מיד ואז אותו שיעתיקו רוצה אני. קי און דיסק נתתי, ברשותכם. אחד עותק זה :חן ק'ז ד"עו

 8 ןהריאיו בעניין, העד ראיון בעניין לבקשה כל קודם עוברים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .ולעניין קצר טיעונים בהשלמת אנחנו. ןהריאיו בשאלת נתחיל. בראיון נתחיל. ישועה אילן של

 10, העד של העדות לבין שלהן האמירה לצורך  ההודעות בין, לשיטתנו, העצום הפער, כבודם :צור-בן בועז ד"עו

 11 שהייתה יתכן לא, ריענון אותו לולא. ריענון שקוראים במה, אחד בדבר נעוץ, אתמול בישיבת לפחות

 12 בהודעות הופיעו שלא רבים קטעים מגבירה, מעצימה, משמעותיים בחלקים ששונה עדות לעולם באה

 13 אומר הבסיסי והכלל ברורים כללים יש. מחלוקת אין. ריענון. הוא כן כשמו, ריענון. המשטרה של

 14 חומרים להציג הריענון במסגרת אפשר אי. חקירתי כלי לא הוא ריענון. חקירתי כלי לא הוא שריענון

 15 תאמר ההגנה שכבר למה מענים  להכין, גרסאות לקבל, שאלות לשאול, משמעותיים בטח, נוספים

 16 .התשובה במסגרת

 17. חקירה של עמודים 1,500-בכ מדובר.  ישיבות תשע פני על, לשנה קרוב פני על נחקר העד. אזכיר אני

 18 כל את תעביר היא, שאחד, הריענונים של בנושא הדיון אגב, המשפט לבית לומר ידעה עצמה התביעה

 19 שלגבי אמרה והיא הוסיפה היא, ושתיים – דברים כמה כך על נגיד תכף – מיידית בצורה החומרים

 20 של לקיצון הולכת אפילו אני, מוסיף שהעד תוספת איזושהי יש זיכרון ובריענון במידה אם, הריענון

 21 הדבר את אמרה והיא ושנתה חזרה היא. נעביר אנחנו אז, תוספת, מהותיות לא או מהותיות תוספות

 22 .עד ריענון לגבי קורה מה, לכללים מודעת שהיא: הבא
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 1 יעמוד שאדוני כדי פשוט, משהו להזכיר רוצה אני, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .מפורטות בקשות הגשתם. הזמנים בלוח

 3 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 4 רק קבוע היום הדיון. לתגובות תגובות והוגשו תגובות הוגשו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .לחזור ולא להשלים מה יש אם, להשלמה

 6 .השלמה זו :צור-בן בועז ד"עו

 7 את ינצל אדוני. צד לכל טיעון דקות 10. הבקשות את מכירים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .הזמנים לוחות אלה אבל  הבנתו מיטב לפי שלו הדקות 10

 9 .רבה תודה :צור-בן בועז ד"עו

 10 .להתמקד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 אותו שקיבלנו המזכר. שלנו לתשובה שצורף במזכר לעיין הנכבד המשפט מבית מבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 12 לתגובה 1 כנספח מופיע, שקיבלנו הריענון זה, נטו עבודה ימי מספר, ברוטו כשבועיים של גודל בסדר

 13 שמסכם מזכר זה, לקוני מזכר זה, מזכיר ואני, שם שרשום במה הנכבד המשפט בית נא יעיין. שלנו

 14 כאן הנכבד המשפט לבית שהוגש החומר. ריענון של ישיבות שבע של עמודים שבעה, ישיבות שבע

 15 שנערך והסתום הלקוני המזכר זה – הזה המעט. הפרופורציה את נראה רק. חקירות לתשע מתייחס

 16 הייתי, דקות 10 לי יש, כרגע אעבור לא אני. גרסאות כולל, ועניינים סוגיות של שורה מאזכר – בדיעבד

 17 המושגים מה מסביר הוא'. ב סעף על להסתכל אפילו אפשר אבל יותר הרבה כמובן זה את לעשות צריך

 18 זה איפה? ההסבר מה, קיי-או. הסביר שהוא כתוב. הסבר לנו אין. האתר זה מה, שלו בהודעות שעלו

 19 .נמצא

 20, שלנו ההגנה במסגרת? איפה, שעלתה סוגיה, דוברות הודעות של לסוגיה מתייחס הוא' ג בסעיף

 21 סטנדרטי ברף דוברות הודעות, התבלבלתם קצת אתם, חברים, אמרנו אנחנו. שלנו התשובה במסגרת

 22 .הדוברות הודעות לגבי גרסה כאן יש אז, שהיו מהפניות ניכר חלק מחזיר וזה
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 1 שלו הפוליטיות לדעות  האם אותו שואלים' ו בסעיף. עיתונאים של להעסקה התייחסות יש' ד בסעיף

 2 פריט כאינוונטר לעבור יכול אני. אותה העלינו שאנחנו סוגיה זו – הסיקור אופן על השפעה הייתה

 3 .חדשים בדברים שמדבר ולהראות פריט

 4 מהתכתובות קטן חלק הוצג שלו החקירה במסגרת לעד. מהותיים מאוד מאוד חדשים דברים עוד

 5 בית נא יסתכל, לו הציגה, הרחיבה היום התביעה. לו שהוצג מה וזה, רוצה שהתביעה ומהמיילים

 6?, מתי, לעד שמוצגות תכתובות של סופית אין ארוכה שורה, 2 בעמוד למשל א"י בסעיף, הנכבד המשפט

 7 יודעים לא אנחנו הזה. בריענון קרה מה יודעים לא כשאנחנו הריענון בשלב אלא החקירה בשלב לא

 8. התשובות היו מה יודעים לא אנחנו, ההתפתחות הייתה מה יודעים לא אנחנו, שנשאלו השאלות מה

 9 את, התשובה את, השאלה את מתעדת משטרה חקירת. משטרה בחקירת נמצאים האלה הדברים כל

 10 .הבסיסיים הדברים אלה. שהוצג מה את, ההתפתחות

 11 הדברים מכל להתרשם צריכים אנחנו. עמודים שבעה לעומת 1,400 של, משקל של ראיה רק לא זאת

 12 נעשית שהייתה בשלב להיעשות צריכה היא? להיעשות צריכה היא מתי, הזאת ההתרשמות. האלה

 13, חוקרים עשרות, ממצה  מאוד, רחבה מאוד חקירה הייתה הזו שהחקירה מזכיר אני. משטרה חקירת

 14 מה, מושכלות בחירות הן, מודעות בחירות הן שם שנעשו הבחירות, לשנה קרוב פני על נחקר העד

 15 תוספות על מדבר לא אני, ככלל – חקירה במהלך לו הצגתם שלא מה. חקירה במהלך לו להציג

 16 מתי, האלה המהויות. המהויות על מדבר אני, בשוליים שהם מסמכים על מדבר לא אני, ספונטניות

 17 . בריענון? לראשונה מופיעות

 18 של בחקירה למעשה ושומעים נמצאים כרגע שאנחנו הוא כהגנה שלנו הקושי? כהגנה שלנו הקושי מה

 19 הסניגור של הכלי, אומרת זאת. לראשונה. לראשונה אותם שומעים שאנחנו נרחבים חלקים הזה העד

 20 אתה זה אחרי, וטוען בא אתה זה אחרי, שימוע גם  מכין אתה זה אחרי, משרה חקירת יש שאומר

 21 אמר שהוא הבסיסיים הדברים את ושנה חוזר אתה העד עולה ואז האישום לכתב תשובה נותן

 22 החליטה לעצמה חרות עשתה התביעה הזה בהליך. הזה בהליך נעלמו האלה הדברים כל. בחקירה

 23, הלקוני הריענון, הזה הריענון בתוך, ההליך במסגרת לה שהיו הפערים כל ואת  החורים כל את לסתום
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 1 מהותי מאוד מאוד באופן מקופחת ההגנה וכאן כותרות למעט   בו יש  מה ממנו נהיר שבלתי, הסתום

 2, נשללו האלה הכלים, משפט להכין, להליך להתייחס הוגן באופן להגנה או לסניגור שיש הכלים כל כי

 3 .לעשות רצתה שהיא הבחירה את בחרה שהתביעה בשלב? שלב באיזה

 4 ?:בחינה מאיזו נשללו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .לראשונה שומע היום שאני הזאת מהבחינה :צור-בן בועז ד"עו

 6 לנו יש, כל קודם. דברים שני בין ונפריד השאלה את אמקד אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7, עליהם חתום לא או עליהם חתום או ערך או מסר שהעד מסמכים שאלה, המסמכים את. מסמכים

 8, חתום אני, חתום אתה, הסבר שום נותן היה לא שהוא נניח. העד באמצעות להגיש היה אפשר לכאורה

 9 את שמים. החקירה חומר כל עם יחד ההגנה בידי המסמכים. המסמכים את להגיש היה אפשר

 10 מחקירה מלאה גרסה לקבל שבמקום היא שלכם הטענה, העד של העדות מבחינת. הצידה המסמכים

 11 .העדים דוכן על מלאה גרסה מקבלים אתם, לפיה להתכונן תוכלו שאתם, משטרתית

 12 מה? להתכונן זמן מספיק לכם שאין היא שהטענה או להשוות  למה לכם שאין היא הטענה האם

 13 ?:הזה לעניין המדויקת הטענה

 14 עניין זה? בסדר. העדים בדוכן חדשות גרסאות מקבלים אנחנו, אחד. סדרים משלושה זה :צור-בן בועז ד"עו

 15 אחד

 16 .ברור נתון זה   :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 דוכן פני על שונות חדשות גרסאות לראשונה מגלים שאנחנו התוצאה מה. ברור נתון זה :צור-בן בועז ד"עו

 18 השימוע את ומכינים  שלנו ההגנה את מכינים, הפניות את ומכינים שיושבים, שאנחנו,  אחד? העדים

 19 על עכשיו נמצאים', א גרסה בסיס על הנגדיות לחקירות התכנון ואת המענה ואת שלנו ההגנה ואת

 20  האם אז. הקרובים בימים אותן ונשמע.  אתמול? מתי, אותן שומעים שאנחנו חדשות גרסאות בסיס

 21 יכולנו, בשימוע זה על להגיב יכולנו אנחנו כי קופחה שהיא ברור? להתגונן שלנו היכולת קופחה

 22 .ההוא בשלב הנגדיות חקירותינו את להכין  יכולנו, האישום לכתב במענה לכך להתייחס
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 1 הפקנו, קיי-או, לו שאמרו לא זה. זיהוי לצורך לא זה, לעד שמציגים וברגע מסמכים גם זה. שנית

 2, לומר אפשר ואז, מזהה? הללו המסמכים את מזהה אתה האם, מסמכים 40 עוד עכשיו שלך מהמחשב

 3 מה אבל. מסמכים מאוד הרבה כשיש בעיקר, זיהוי להכיר מסוימות בנסיבות מתירה הפסיקה, בסדר

 4 מזער למעט ביחס שניתנו עובדתיות גרסאות יש. עובדתיות גרסאות יש, הללו בחקירות, כאן שעשו

 5 .מסמכים מאותם

 6 הוא. שלהם ההצגה לצורך רק לא זה, הללו המסמכים את, שישנם המסמכים את לעד שמציגים ברגע

 7 לגבי גרסאות כבר לנו יש אבל, הדעת על נתפסות בלתי לטעמנו, עדויות, הסברים כרגע להם נותן כבר

 8 לבית נגיד כן שאחרי עניין רק לא זה. המהותי לקיפוחו נוספת פעם נתכנס אם לכן. מסמכים אותם

 9 כי' ג-ו' ב חקירה עכשיו לעשות נצטרך', א חקירה התחלנו, שומעים לראשונה שאנחנו מכיוון המשפט

 10 היא אלא משנית לא היא סוגיה כל אבל, זמן של סוגיה שזו ברור, זמן של סוגיה וזו שונים דברים אלה

 11 שלן מהבחירה כתוצאה שנוצר הקיפוח היא יותר האקוטית הסוגיה אבל, אקוטית היא, חשובה

 12 .חקירה השלמות ולבצע ללכת הפרקליטות

 13 הבקשות בין הבדל איזשהו יש, שלכם הבקשה, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 להשלמת העד שליחת של אופציה יש, 3-ו 2 נאשמים של בבקשה וגם שלכם בבקשה גם אבל השונות

 15 .משטרתית חקירה

 16 .לנו משותף :צור-בן בועז ד"עו

 17 .בכלל לפסול ביקשתם גם אתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . נכון :צור-בן בועז ד"עו

 19, למשטרה עכשיו ילך הוא אם בין ההבדל מבחינתכם מה. כחלופה  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 וימסור העדים דוכן על כאן יעמוד שהוא או גרסה לכם ותהיה לכאן ויחזור הדברים את שם ימסור

 21 מה היא כרגע השאלה אבל מקרה בכל אידיאלי לא שזה בהנחה? הגרסה לפניכם ותהיה הדברים את

 22 .זה של המשמעות ומה שלכם הבקשה
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 1 איך יודע המשפט בית לבטח, כאן הנוכחים שכל משטרה חקירת שהיא חקירה בין הבדל יש :צור-בן בועז ד"עו

 2 .שישנה הכרונולוגיה את יש, שתיים. מלא תיעוד יש, אחד. מתנהלים הדברים

 3 .שואלת אני לכן. לעדות גם יהיה מלא תיעוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 שזה רק, לעדות מלא תיעוד שיהיה ברור, כלומר. משהו בוכה הנביא זה על אבל, גברתי, כן  :צור-בן בועז ד"עו

 5 כך וכל מורכב כך כל חקירה בהליך עד שמגיע נמצאים אנחנו משפטים באיזה, כלומר. חדש עניין

 6 לנו יש הרי. העדים מדוכן מהותיים בחלקים לראשונה שלו הגרסה את שומעים אנחנו ועכשיו מסואב

 7 ניתן, כאן תגיד בוא, קיי-שאו הוא הפתרון האם אז. שנים שמתנהל שלם משפטי הליך, שלם משפט

 8 שחלקים חדשה מציאות לכם יש כי שלכם הנגדיות החקירות את להכין כדי אורכה חודש איזה לכם

 9 קלסרי אותם את הגשנו זה ועל שלו בחקירות שהועלתה מהמציאות בתכלית שונה ממנה גדולים

 10 .ריקים דברים לא שאלה להתרשם יוכל המשפט בית. חקירות

 11 אמרה התביעה. הכללים מה יודעת התביעה. השאלה זו? לתקון יוכל הוא דרך באיזה, הזה המעווות

 12, חקירה השלמת של המהותי בצד גם, הכללים את קיימה לא התביעה. הכללים את תקיים שהיא

 13, ריענונים שבעה אלינו עברו. מיד תעבירו ריענון כל שבתום לתביעה הורה המשפט שבית בצד אפילו

 14 .זה את וממשיכים הזה בעניין עשוי מעשה בפני אותנו הניחו. העבירו ואז ימים 10

 15 .זה על מחלוקת יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 זה את לבטא אפשר תמיד. להוראה פרשנות נותנים... -ב לא אבל גברתי מחלוקת שיש ברור :צור-בן בועז ד"עו

 17 .ריענונים של שלם סרט היה זה. תעבירו, ריענון כל שבתום הורה המשפט בית. הזאת בדרך

 18 להתגבר יכולים והיינו לילות כמה עוד נשב אנחנו אבל ניקיון  זה. סדר לא זה. אחד צד שזה אומר אני

 19 היינו, ממש של ריענון, כלומר. ממש של ריענונים היו אלה אם, הזאת הקצרה התקופה על נניח

 20 מהותית גרסה, חדשה גרסה פה לקבל לא אבל שמאלה הוסיף, ימינה הוסיף, פורה היה זה אז, מקבלים

 21 .חדשה

 22 כלי מה, כסניגור, למשל עכשיו יכול אני. מעוות כאן שיש ברור הרי? לתקון יכול הזה המובן איך

 23 כללים אלה הרי. המשפט בבית שלך העדות, שתיים. במשטרה שלך ההודעה, אחד? שלי העבודה
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 1 עבודה כלי אלה. אחר למשהו פרומו אעשה לא, כרגע ארחיב לא. הזה העד של בנסיבות בטח, בסיסיים

 2 את אין כרגע עכשיו לי. המשטרתית החקירה הוא והשלב מסוים שלב לנו חסכו. יכולים שאנחנו

 3 ולמה שאמרו למה ללכת צריך  כרגע אני. להיות שצריכות המסודרות האמרות. במשטרה שלו האמרה

 4, הפרקליטות במשרדי שנעשה ריענון שזה, הזה הריענון. הזאת בצורה זה את אגיד ואני, אותו שהכינו

 5, התשובות מה, השאלות מה יודעים שאנחנו בלי, שנעשה למה תיעוד שיש בלי, הפרקליטים ידי על

 6,  הללו הכלים כל את לנו שיש מבלי. כשרה לא היא התוצאה אבל בכשרים חושד לא, הודרך לא, הודרך

 7 אני אז, משטרה בחקירת מקומם על או פתרונם על באים או אופן באיזשהו מתייתרים הללו והכלים

 8 זכויות כאן יש אבל, להליך צופיות בעיניים, משמעותי הליך, כבד הליך זה, יושבים אנחנו, מבין

 9 .פלילי בהליך נאשמים של אלמנטריות בסיסיות

 10 החקירות את תתאימו, חודש, שבועיים, שבוע ייקחו, בסדר, ונגיד ייעשה זה שנעשה שמה יתכן לא ולכן

 11 להגיש אפשר שאי לי שנדמה רדיקלית יותר הייתה הבקשות אחת, כבקשה ביקשנו אנחנו. לא. שלכם

 12. וכדי כדת חקירה השלמת לבצע הבקשה אבל, מסוימת במידה קשוב לפעמים המשפט שבית נניח אבל

 13 היה, נפתח המשפט. חקירה השלמת עושים מתי כללים יש הרי? עכשיו חקירה הושלמה למה, אגב

 14 האם, נפרד קצר דיון איזשהו לה לייחד שצריך נפרדת סוגיה זו. אותו צפיתם שלא משהו, חדש משהו

 15, כאן שעשו מה אבל, נעשה שזה משוכנע  לא אני. החקירה השלמת את תואמת עכשיו חקירה השלמת

 16 .החקירה השלמת של הנכונים לכללים בהתאמה או הנכונים בכללים הצורך את הפכו גם זה

 17 ישב הרי הוא. אתם ישב כבר הוא כי? מדוע, לתקון יכול בהכרח לא וזה מתחייב וזה מינימלי זה ולכן

 18 להסתכל אפשר. הגעת ואיך האלה לשאלות ומענה שלנו לתגובות מענים ונתנו הדברים את והכינו אתם

 19 אט שנחשף המשפט בית בפני גלויים הדברים כל לא הרי הסתם מן כי, הם איך, בחלקים, הזה במזכר

 20 העדים דוכן הוא... -ה.  והוצאו וסודרו הוכנו כבר האלה הדברים, הזה המזכר אבל, לדברים אט

 21 .לתקן נוכל איך. שישנו מה זה, אתמול

 22 .חוצפה זאת, מצטערת אני. חוצפה :תירוש יהודית ד"עו

 23 . הבנתם לא אם, שעשיתם מה זה חוצפה? חוצפה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .לעניין לא. מתנצלת תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .קשה מאוד דופי מטיל הוא אבל :תירוש יהודית ד"עו

 4 .ברור :צור-בן בועז ד"עו

 5. כזאת חיה כשאין העד את מדריכים שאנחנו להניח סתם ככה, העד את נגדית לחקור בלי :תירוש יהודית ד"עו

 6 .שהיה מה לא זה

 7 ?כזאת חיה אין :צור-בן בועז ד"עו

 8 .יודעים לא אנחנו  אמר הוא, הדרכה אמר לא הוא, כל קודם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .שאמרתי מה זה. יודעים לא שאנחנו אמרתי :צור-בן בועז ד"עו

 10 .מהדרכה יותר אמר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 11 .הדרכה הייתה אם יודעים לא אנחנו אמר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .השאלות היו ומה ההתפתחות הייתה ואיך, הדרכה :צור-בן בועז ד"עו

 13 .בתורכם תגיבו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 . הנעלבים תמיד זה, תירוש גברת :צור-בן בועז ד"עו

 15 .נעלבים עם להתעסק שלך הדקות על חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 . ההיעלבויות את התחלתי אני לא אבל, גברתי בסדר. הנעלבים את לעזור :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?מבקש אדוני מה, צור-בן דין עורך :עם - בר' מ השופט' כב

 18 פשוט מבקשים אנחנו. הריענון של הפלטפורמה על לא, הזה בנושא נוספת בקשה גם לנו יש :צור-בן בועז ד"עו

 19 את לנו להעביר, המשטרה חקירת של הקבצים את יקבלו הם, משטרה לחקירת העד את לשלוח

 20 ואני, גרסאות לגביהם מסר שהעד ורחבים נוספים דברים אותם כל של המשטרה חקירת של התיעוד

 21 לכן. אתמול ראינו אנחנו, תיאורטי לדיון הפך לא כבר זה, המעשה במבחן נבחן כבר זה, שוב אומר

 22 האם. המינימלי הסעד וזה פערים שיש תראו כי הנכבד ההרכב בפני להניח, הנכבד מההרכב ביקשנו
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 1 העניין זה אבל, שכן הנראה ככל? מה במידת וירפא יתקן זה האם. בטוח לא? לתקון שיוכל מעוות זה

 2 .רבה תודה. לקיים מבקשים אנחנו  שאותו המינימלי

 3 .חן דין עורך. לאדוני תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . גברתי שלך לשאלה בתשובה לפתוח מבקש אני, כבודכם, שלי הדקות 10 את :חן ק'ז ד"עו

 5 .להתאמץ צריך לא אתה. לפרספקט מבעד גם אותך רואה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .המסכה ועם הפרספקט עם רואה בקושי אני. קשה  לי :חן ק'ז ד"עו

 7 אם, עובד כך העליון המשפט בית גם. לדבר שיוכל כדי הפרספקט את להוריד להציע אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 8 .לציין לי מותר

 9 .הבא הדיון לקראת זה את נשקול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .תודה :צור-בן בועז ד"עו

 11 עכשיו נעזוב, הזה למצב נקלענו, קיי-או, הייתה לבחינה הראשונה ההצעה או הראשונה השאלה :חן ק'ז ד"עו

 12 זה הבאה שבפעם ונקווה העדים דוכן על אותו נשמע אז, החל המשפט, נתון מצב זה אבל, מי באשמת

 13 .נוספים עדים עם יקרה לא

 14 .שאלה הייתה זו. הצעה הייתה לא זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 שלוש-שתיים להוסיף מבקש ואני השיב חברי. שאלה. לבחינה הצעה אמרתי. כן. כן. שאלה :חן ק'ז ד"עו

 16 .נקודות

 17 חשש הוא הנושא התחתונה בשורה. שלי השאלה את אמקד אני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 אם בין ההבדל מה הייתה השאלה. תמיד, הבקשות לכל הבסיס זה. הנאשמים של בהגנתם לפגיעה

 19 לחקירה יגיע הוא זה אחרי כך או כך. העדים דוכן על כאן היום משלים או במשטרה היום משלים הוא

 20 .ימסור שהוא הגרסה על נגדית

 21 עם לפתוח רציתי גם לכן. כך בדיוק. חברי של תשובתו על להוסיף שרציתי הנקודות אלה. נכון :חן ק'ז ד"עו

 22 .זה
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 1 כי הנגדית בחקירה רק לא תפקיד לנו יש. תפקיד לנו יש הראשית בחקירה. בשניים הוא לכך התשובה

 2 מכירים שאנחנו אחרי הראשית לחקירה להגיע אמורים אנחנו. הנגדית לחקירה רק באים היינו אחרת

 3 שלו החקירה שהוא בתצהיר העד של עדותו את למדנו, השווינו, אינטגרציה לו עשינו, החומר כל את

 4 אנחנו, ולהתנגד לקום יכולים אנחנו, סטטיסטיים לא אנחנו, כאן יושבים כשאנחנו, ואז במשטרה

 5 החקירה במהלך פעילים שחקנים אנחנו, עניינים מיני לכל המשפט בית לב תשומת את להפנות יכולים

 6 לו הוצגו שלא מסמכים לגבי מפתיעה גרסה הראשונה בפעם ומוסר העד שעומד ברגע. הראשית

 7 במשטרה אמר כן שהוא דברים לגבי שונות גרסאות, במשטרה לו הוצגו שלא נושאים לגבי, במשטרה

 8.  מאתנו נלקח הזה התפקיד למעשה – קורה שזה הראשונה בפעם, אחרים דברים אומר הוא עכשיו אבל

 9 שלנו התפקיד את למלא כדי. הנגדית לחקירה רק נגיע, שחרור בקשת נגיש, אותנו ישחרר כבודכם

 10 הראשית לחקירה מועד מבעוד ערוכים להיות חייבים אנחנו, שלנו הלקוחות זכויות על בשמירה נאמנה

 11 .ראשון דבר זה. כדבעי ומתועדת בפנינו פרוסה שלו העדות כל, מסר שהוא החומר כשכל

 12 עד של שמעמדו ברור. המשטרה חקירת ממעמד נובע לתשובה השני החלק. לתשובה שני חלק יש אבל

 13 על המשטרה בחקירת שנמצא עד של מזה  פחות לא הוא, המשפט בית בפני האמת את לומר שמוזהר

 14 במובן. כן יעשה לא אם הדין מורא מפני והחשש האמת את לומר וחובתו הקיימת הפורמליסטיקה

 15 למרבה, יודע שאני כמה עד, המשטרה חקירת אבל. משפט לבית עדיפות אפילו יש ואולי הבדל אין הזה

 16 לעשות לנו אסור הזה ובעניין שלנו הדרישה תמיד להיות צריכה זאת אבל מתקיים זה תמיד לא הצער

 17 חקירת. הביתה לך, רוצה אתה מה תגיד, לו מראים, רשומון  טייפ לוחצים, מגיע עד לא זה, הקלות

 18 את לך מראה אני והנה זה את אומר אתה איך לו אומרת היא. העד את שמעמתת חקירה היא משטרה

 19 ארבע פני על אחד אזכור לזה ומצאתי, פעמים המון, קרה זה הזמן כל שלמשל דבר מציג אתה איך, זה

 20 נזכרת למה. לנו שיש במטריה וזכר סימן שום לזה ואין משהו שקרה אומר אתה איך, ההיפך או שנים

 21 שעדיין לחשוב כדי  הסוף עד שלי התמימות את איבדתי ולא – לצפות היה אפשר, כלומר? עכשיו רק

 22 קשות שאלות לעד ותציג מלאכתה את תעשה ישראל משטרת, כדבעי חקירה שבהשלמת – לצפות ניתן
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 1 לבית יבוא הוא זה ועם נתכונן זה ועם נקבל אנחנו זה ואת מוסר שהוא החדשים מהדברים שנובעות

 2 .המשפט

 3 .לעשות יכול לא המשפט בית הזה התפקיד את

 4? הזמן פרק לאדוני ויינתן במשטרה נוספות בהודעות ההשלמה את יקבל אדוני אם :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .משלימה בהודעה נמצאו הדברים כי הנגדית לחקירה מוכן יבוא אדוני מסוימת שבמידה להניח אפשר

 6 .נכון :חן ק'ז ד"עו

 7 לשיטת נעשה שזה, מוכן לא שאדוני כך על, אומרת זאת. מלין שאדוני מה בעיקר זה :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .ריענון באמצעות אדוני

 9 התלונה. הראשית גם אלא הנגדית רק לא זה. בבקשה גם כתבנו וכך שתיים על היא שלנו התלונה :חן ק'ז ד"עו

 10 משום חקירה להשלים רוצה הייתה המאשימה נמצאים אנחנו שבו בשלב. בשניים היא שלנו

 11 זעיר, שלמות חקירות בתשע, עמודים 1,400 פני על, שנה שנמשכה העד של בחקירתו הציגו שלשיטתה

 12 ולבקש המשפט לבית לבוא צריכה הייתה, ראשית בחקירה לו להציג רוצה שהיא המסמכים מזעיר

 13 מדוע. אחר היה הדיון. לזה מתנגדים היינו אנחנו, נמצאים אנחנו שבו בשלב. חקירה להשלמת אישור

 14 את להתיר שלא מחליט היה המשפט בית שאז יתכן. וכולי עשו אשר את לעשות נזכרו הזה בשלב

 15 אותו חוקרים ואנחנו הראשית בחקירה שמסר לדברים מוגבל היה והעד הזאת החקירה השלמת

 16 המלך שדרך ברור ואז זה את לעשות למאשימה מתיר היה המשפט ובית יתכן. נגדית בחקירה עליהם

 17 .האלה העדויות את לבדוק כדי משטרה לחקירת ללכת, הפסיקה פי על, הייתה

 18 .שם לא אנחנו. היום אחרי אנחנו אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 המשפט לבית לבירור הדברים את והביאה הזה באופן פעלה לא המאשימה? קרה מה. בדיוק. יפה :חן ק'ז ד"עו

 20 והצהרות אוגוסט מחודש שלנו לבקשה מפנה ואני, כבודה – שהתחילו שלנו ההתרעות למרות, לפני

 21 8-ו בפברואר 3, תאריכים שני בפברואר, ופברואר ספטמבר בחודשים השנייה אחרי אחת המאשימה

 22 את לקבל אז וביקשנו התרענו אנחנו כי טענותינו לנכונות טובה  הכי ההוכחה גם שזאת, בפברואר

 23, כלומר. העדות לפני כשבועיים, כמקובל אותם תקבלו אתם, לא: לנו ואמרו, ושיסבירו הריענונים
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 1 משום? ולמה. הדברים בהצגת לאמת חוטאים שאנחנו הצהירו אבל, אותם נקבל מתי לנו אמרו מראש

 2 בבקשה 11, 8, 4 לסעיפים מפנה אני, מופיע זה, וכבודכם, התביעה אמרה כך – היטב יודעים שאנחנו

 3 לדעת אמורים אנחנו, היטב יודעים שאנחנו משום – המאשימה כוח באי מפי ציטוטים תראו. שלנו

 4 ככל. שם לו שהוצגו המסמכים ועל  במשטרה שלו החקירה על מתבססות עד של שהחקירות היטב

 5 אחרת בהזדמנות המאשימה אמרה – בכלל ואם ככל – המאשימה אמרה – נוספים מסמכים לו שיוצגו

 6 .שלהם הודעה נקבל, נוספים מסמכים לו יוצגו –

 7 בסיס על כמקובל העד של לחקירתו נגיע אנחנו, ממנו חששנו שאנחנו למה שבניגוד מצג הוצג, כלומר

 8 לפני שבועיים לנו הועבר – נוספים פרטים לנו שיעביר עד ריענון מסמך שיידרש ככל במשטרה חקירתו

 9 מסמכים שאלה בוודאי אז, מסמכים שיהיו ככל – למשפט ההכנות כל את לנו ישבש לא ודאי, העדות

 10 אנחנו, לחזור רוצה לא ואני, חברי שאמר כפי. הפוכה בדיוק היא המציאות. כהלכתו הכול ואז ספורים

 11, משפטית פרשנות של שאלה כאן אין, משנה לא  באמת – משנה לא שזה מסמך לפני שבועיים קיבלנו

 12 היא הגון אדם, פרקליט, משפטן כל של ההחלטית, המיידית, הברורה המסקנה', א נספח את קוראים

 13 שאומרת הפסיקה את גם נעזוב. להגינות גם מנוגד זה. בפסיקה המחויבים לכללים בניגוד נעשה שזה

 14 של עניין כאן לנו יש. למשטרה ללכת צריכים אתם חדשים בדברים מדבר כאשר. מאליו המובן את

 15 .איכות של ועניין כמות

 16 .תכתובות או מסרונים או מהודעות רק נובע שהכול אומר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 17 אומרת הפסיקה אז גם :חן ק'ז ד"עו

 18 .מסמכים של זיהוי או אישורים רק שיש נניח. שואל אני, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 19 של השנייה לשאלתה עונה אני ואז ההבחנה את אעשה אני. אדוני ההבחנה את אעשה אני. לא :חן ק'ז ד"עו

 20 .ההבחנה את אעשה אני. והכמות  המסמכים בעניין גברתי

 21 בתל המחוזי המשפט בבית הטרויאני הסוס בפרשת להחלטה היפנו, שלנו לבקשה בתגובה, חבריי

 22 שהושתל הטרויאני הסוס בין, קבצים שם לנאשמים  גנבו הטרויאני הסוס בפרשת? שם היה מה. אביב

 23. האלה הגנובים הקבצים את לזהות צריכים היו העדים. קבצים מאוד הרבה וגנבו  מרחוק במחשבים
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 1 ההגנה קמה. אחר חלק להם הראו האם ובראיון חלק להם הראו במשטרה. אדירות כמויות היו

 2 הייתה ששם משום? מדוע. ההגנה טענת את דחה משפט בית שם. הכול הראיתם לא ואמרה והתנגדה

 3 קליפה היה בדוגמה למשל התוכן. חשוב היה לא לחלוטין התוכן. שלך לא או שלך, זיהוי של שאלה  רק

 4. חשוב לא הוא התוכן. הספר על אותו נחקור לא אז. שם הקורבנות אחת של בעלה שכתב ספר של

 5 ואין  להתכונן צריכים שאתם לא וזה שהוקדם נכון לא אמרו הזיהוי ולצורך הקובץ של הזיהוי חשוב

 6 .גרסה

 7 לשאלת מתחבר אני כאן – כאשר ולכן מהותית היא אליהם שההתייחסות מסמכים על מדובר אצלנו

 8 בחקירת לעד הצגנו שפעם מקבלים לא אנחנו. כמות לעומת איכות, והכמות  המסמכים בעניין גברתי

 9 את אומרים לא אם גם, סוג מאותו מסמכים לו להראות יכולים אנחנו ועכשיו אחד מסמך משטרה

 10 תראו אם ולכן זה את מקבלת לא המדינה גם? משטרה חקירת יש למה אחרת כי, אלף, דבר אותו

 11 הכמות לגבי העד של הגרסה: אומרים הם, הריענון למסמך' א בנספח הראשונים בסעיפים כבודכם

 12 זה את תראו אתם, התכתבויות מאות שמכילים מסמכים עשרות שזה – המסמכים של הגדולה

 13, המדינה אומרת שם. התכתבויות מאות  - מדובר מה על תראו אתם, הגענו אליה הדיונית בהסכמה

 14 שלושת. במשטרה חקירותיו של הדברים ברוח היא, מהותית גרסה זו, שלו הגרסה או שלו התגובה

 15 .שלפניכם הקלסרים

 16 את לעשות יכולים לא אנחנו, בעולם מוכשרים הכי לא אנחנו. מאמץ כל עושים שאנחנו בחיי, כבודכם

 17 רוח זה מה. עמודים 1,400-ב הדברים רוח את למצוא המשפט בית את אפילו מאתגר אני אבל הכול

 18 האם, 700 בעמוד הדברים רוח, 600 בעמוד הדברים רוח, 300 בעמוד הדברים רוח? הדברים

 19 5,000 מספר להתכתבות דומה היא שמא או? ההיא 3,000 מספר להתכתבות דומה הזאת ההתכתבות

 20 בודדות מילים שתי לכאורה, מהותית גרסה יש, כלומר? זה עם לעשות אמורים אנחנו מה? ההיא

 21 זה. חיפושים למסע לצאת צריכים אנחנו עכשיו. הדברים רוח. ומלואו עולם ומזכירות שמכילות

 22 את לנו לסתום גם ביטחון וליתר העיניים על בנדנה לנו לשים, הרגליים ואת הידיים את לנו לקשור

 23 .עבודתנו את לעשות לנו נותנים לא כי תפקיד אמיתי באופן לכם אין, תשבו כאן לנו ולהגיד האוזניים
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 1 אומר אני. חקירה רמת במסגרת, משטרה חקירת ניהול באופן לשלוט יכול לא אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 2 השלמה הייתה, השלמה הייתה אם שגם תיאורטי באופן לשלול אפשר אי אבל בזהירות הדברים את

 3 שמשקפים מספרים אותם את שמזהה במהותה לכאורה טכנית. אומר אני המדינה לשיטת. קצרה

 4. המשפט בית לא הזה בהקשר. המדינה לשיטת. העד ידי על הסבר לגביהם ניתן שכבר דומים מסמכים

 5 אני. מסמכים אותם באמצעות העד של נוספת הודעה, השלמה אלא מזכר לא, אישור מקבל אדוני אז

 6 .יותר ולהעמיק לחקור למשטרה יורה המשפט שבית כאלה בנסיבות מניח

 7, משפט בית בפני באים היינו. לנאשמים ששייכות טענות שהן נוספות טענות לנו היו אדוני אז אבל  :חן ק'ז ד"עו

 8 השלמה לא זאת? הזאת ההשלמה זו מה, האלה הטענות את ושמעתם מקצועיים שופטים שלושה אתם

 9 עימתת  ולא? איך? כזאת גרסה קיבלת איך לו ונגיד משטרה חוקרי יעמדו. האמת את לברר שביקשה

 10 לחשוב כדי, שלה שאריות לי נשארו עדיין אבל התמימות את שאיבדתי אמרתי לכן? זה עם אותו

 11 - - - 334 ב"לה גם שעדיין

 12 לאדוני שהצגתי הדברים את מאושש די, לפני שמונחת לבקשה בתגובה המדינה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 הם מה לאדוני אומר רק אני אלא מקבל לא או מקבל אני אם אומר לא אני. לשיטתם. כהיפותזה

 14 .אומרים

 15 הטענות מסוג זה, התביעה אומרת. משטרה חקירת להתנהל אמורה כך לא. הנביא בוכה זה על :חן ק'ז ד"עו

 16 - - - ואומרות שבאות

 17 להיות עשויה שזו מהעובדה להתעלם אפשר אי אבל, משטרה חוקרי שם היו :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .המציאות

 19 לזכויות וטענות זכויות לבסס יכולים לא אנחנו, אדוני אבל :חן ק'ז ד"עו

 20 .זה את מבין אני :עם - בר' מ השופט' כב

 21 ממילא, שעזוב  - מתאימה לא היא כי כאן אותה אספר שלא בדיחה לי מזכיר זה - הנחה מתוך :חן ק'ז ד"עו

 22, תמים תהיה אל של הבסיס על טיעון לבנות יכול אני איך. כהלכתה חקירה לנו תהיה ולא אותן רמסו
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 1 טיעון, כראוי תתנהל לא היא ואם, כראוי תתנהל שהיא מצפה אני, אלף? כראוי תתנהל לא החקירה

 2 ?טענות לי יש מי נגד עכשיו. טענות לי יהיו אז אבל. כבודכם בפני אביא שאני אחר

 3 .החוקרים כלפי טענות תהיינה אז אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .כן :חן ק'ז ד"עו

 5 .עדותו את יכשיר זה איך מבחינת אחר במישור תהיינה הטענות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .בדיוק :חן ק'ז ד"עו

 7 .היום שאתם כמו מצב באותו בעצם ותהיו. המצב יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .לא :חן ק'ז ד"עו

 9 העד כאן יעמוד, מצומצמת מאוד היא גם משטרתית שחקירה בהנחה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .מצומצמת מאוד  תהיה המשטרתית שהחקירה, גברתי, להניח יכולים לא אנחנו אבל :חן ק'ז ד"עו

 11 .אמר אדוני זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 - - - מסמכים למאות העד תשובת נקבל אנחנו אם, משטרתית בחקירה :חן ק'ז ד"עו

 13 הדברים את אומר לא אני הרי, בתגובתה אומרת המדינה. היפותזה לך מציע אני :עם - בר' מ השופט' כב

 14 לשיטתה ומציגה, המשפט בית לפני תגובה עם  הניחה המדינה אבל, רגע עוד המדינה את נשמע, בעלמא

 15 המחשות, דוגמאות, העד גרסת ניתנה שלגביהם, לעד  שהוצגו דומים למסמכים בהפניה בעצם שמדובר

 16 לכן.  כך כל מהותי בעניין באמת שמדובר השורות בין עולה לכאורה. מסמכים של רב במספר ומדובר

 17 אפילו שזה, השלב את עוברים שאנחנו, ההיפותזה את לאדוני הצגתי, נניח. ריענון במסגרת שזה אמרו

 18 המדינה עמדת את משקף יותר או שפחות מה וזה העד של הודעה ויש, משטרה בחקירת עולה

 19 המשטרה חוקרי כנגד טובות טענות לאדוני שהרי העד כנגד להלין, מניח אני, יוכל לא אדוני. בתגובתה

 20 .השלב את עוברים אנחנו אבל

 21 מתוך, לעד יציגו כאשר. שונות בגרסאות מדובר, האחת. תשובות שתי יש פה גם. הגרסאות, אדוני :חן ק'ז ד"עו

 22. במשטרה לו הציגו שלא מה כל זה, הקלטות 43 או 48 מתוך, מסמכים 800 או 700 – נאמר סתם –

 23 על ומשתרעות, יותר אפילו לפעמים, דקות 15-ו 10 נמשכות הן שלפעמים הקלטות. מה יודע לא אני
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 1, לדוגמה סתם, שנעשתה שיחה שהיא הזאת השיחה על תסתכל. עמודים עשרות עד בודדים עמודים

 2 ?אומרת זאת מה, יגיד העד? לשיחה תגובתך מה, 2016 באוגוסט

 3 .הדברים ברוח :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4, דעתכם על מעלים אתם האם. השיחה את לו משמיעים. השיחה את לך נשמיע אז, קיי-או :חן ק'ז ד"עו

 5 דבר אותו, הדברים ברוח שזה תהיה 2016 בנובמבר שהתקיימה לשיחה שלו שהתשובה, כבודכם

 6 ?2015 ביוני אליה שהתייחסתי בשיחה

 7 היה לא, חקירה מיצה שלא השוטר כנגד אחת פעם. טענות שתי לי מקים זה שאז לאדוני אומר אני

 8 הדגשים בין, המשוחחים בין, השיחות בין ההבדלים את לראות מעוניין לא, האמת את לברר מעוניין

 9 .שנאמרו הדברים על

 10 .הטענות את יטען אדוני, יהיה זה כך אם :עם - בר' מ השופט' כב

 11 על.  העד כלפי טענה לי תהיה. אותו לחקור שלו גרסה לי יש.  העד כלפי טענה גם לי יש, שנייה :חן ק'ז ד"עו

 12 לו יש. זה את לך משמיע אני? אמרת איך.... -ה כמו דבר אותו שזה אמרת, הזה הספציפי המסמך

 13 .גרסה

 14 כי, מתקשה קצת שאני לומר חייב ואני, להבין מנסה שאני מה כל. יחקור אדוני אז :עם - בר' מ השופט' כב

 15 השלמת על יתעקש שאדוני, המדינה מתגובת כעולה אפשרי שלכאורה להיפותזה משיב לא אדוני

 16 אבל, העד כנגד טובות טענות, המשפט בתי כנגד טובות טענות. ארוכה לא, קצרה הודעה ויקבל חקירה

 17 כיצד למשטרה הוראות ניתן לא. מוצה הזה העניין החקירה והשלמת ההודעות המצאת של בשלב

 18 .תפקידנו לא זה. לחקור

 19 החקירה שהשלמת שמניח בעולם בכלל לחיות יכולים שאנחנו כל קודם חושב לא אני, אדוני אבל :חן ק'ז ד"עו

 20 .כהלכתה תהיה שלא

 21 .עיניי מול מונחת התגובה את כאן לי יש? מניח למה. לא :עם - בר' מ השופט' כב

 22 המדינה של התשובה. אומר שאני מה את מדגים זה. העניין בדיוק זה, אדוני. מקבל לא אני אבל :חן ק'ז ד"עו

 23 באה כשהיא. כהלכתה חקירה השלמת להיות הייתה צריכה החקירה השלמת כי היא תשובה לאו
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 1 ועל מסמכים 500 לו ונציג פעולה אתנו משתף שהוא עד ונביא במשטרה או אצלי עכשיו נשלח ואומרת

 2 יכול לא אני. זה את מקבל לא אני – הדברים ברוח, הדברים ברוח, הדברים ברוח  יגיד הוא כולם

 3 .הדעת על מתקבל ולא  חוקי לא כך כל שהוא מצב קבלת על שלי הטיעון את לבסס

 4 .ברורים הדברים :עם - בר' מ השופט' כב

 5 הזה המסמך על שחתומים הפרקליטים לארבעת? בטענות עכשיו אבוא אני מי אל. נוסף דבר :חן ק'ז ד"עו

 6 אמר בדיוק הוא מה? היה מה על אותם אחקור ואני העדים דוכן על יעמדו הם? ההודעה גובי בתור

 7 אני? נשאר אחד ופרקליט יצא אחד פרקליט ואולי? נולד זה איך? התחיל מי? שאלה לאיזו בתשובה

 8 .רוצה לא

 9 .לאדוני גם והשבתי לגברתי התחלתי. התשובות אלה, לכן

 10 הכמותי לעניין רק התייחסתי. הלב תשומת את מפנה רק אני.  עכשיו לקצר יכול אני, ברשותכם

 11 לא זה. 1,000 גם להציג ואפשר אחד שהצגנו ההנחה את מקבלים לא אנחנו. גברתי לשאלת בתשובה

 12 מאותו במסמכים מדובר לא. קונקרטית גרסה להתקבל צריכה. כך יקרה שזה אסור. בחיים כך קורה

 13 העניין את גם שיש מוסיף ואני התייחסנו לא. אחרים דוברים עם, אחר תוכן עם מסמכים אלה. סוג

 14 מצטרף ואני זה על דיבר חברי. החדשות לגרסאות – הכמותי-האיכותי לעניין מעבר  - שנוגע האיכותי

 15 .אמר שהוא למה

 16 .רבה תודה :עם - בר' מ השופט' כב

 17 מדברת –  עליה אחזור לא אני  - שוב אליה מפנה אני, שהבאנו הפסיקה. אחת שנייה, ברשותכם :חן ק'ז ד"עו

 18 והדגמנו והראינו בתגובתנו כתבנו אנחנו. עצמו בעד מדבר הוא. להיות שצריך כפי הדברים מצב על

 19 בעניין אחת לדוגמה רק בתשובתי התייחסנו. העניין ממין לא היא, הפנתה שהמאשימה הפסיקה מדוע

 20 .לעניין לחלוטין. הטרויאני הסוס של

 21 .לחזור צורך אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 לא אנחנו. לומר אחד דבר עוד לו יש, העדים דוכן על כאן עולה כשעד, הטרויאני הסוס מלבד :חן ק'ז ד"עו

 23 . לומר אחד דבר עוד. חדשה חקירה על מדברים
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 1  אנחנו לא. המשפט בית והוראות אתמול של לנרטיב קשור זה, שוב. כבודכם, מתיישב ואני אחרון דבר

 2 פי על, התביעה של הבחירה, לכם ואמרנו באוגוסט  באנו אנחנו. ההיפך. הזה המצב את יצרנו

 3 על להתחיל שלא, המשפט בית והוראות, כמעט תחנונינו, בקשתנו למרות, הייתה שלה הפררוגטיבה

 4 שניתן המעט אבל שלה הפררוגטיבה שזו אמרנו, ביותר הגדולה בפרשה כדבעי להיערך שנוכל מנת

 5 את להכין שנוכל כדי  לנו ויעבירו העדים בראיונות שיזדרזו, העדים סדר את לנו שייתנו זה לעשות

 6 תקבלו, כמקובל, התביעה אומרת? קרה מה. בשלילה נענינו, הסיפור כל על לחזור צריך לא. עצמנו

 7 שנובע כמקובל לא הוא, מי נגד של, שלו בנסיבות כמקובל לא הוא הזה התיק אבל. לפני שבועיים

 8 במובן גם מקובל לא שהוא  ישועה אילן אגב  מסתבר והיום הגדולה בפרשה להתחיל שלה מהבחירה

 9 אותו לראיין מצאה המדינה, עמודים 1,400 פני על הודעות תשע ומסר שנה במשך העיד שהעד שלמרות

 10 שלו ההודעות את קרא שהוא לימים מעבר, מסכמת היא שאותם – ימים שבעה – ימים שבעה פני על

 11 לא זה. אצלו ההתכתבויות כל של העתק לו יש, המשטרה חקירת מאז, התקופה כל כאשר, אותן ושינן

 12 רוח, קוד בשפת אותם מקבלים שאנחנו, עמודים שבעה פני על שמסוכמים  ימים שבעה. רגיל עד

 13 .חשובים סופר בנושאים למטה סתומים משפטים או הדברים

 14 .עצמו על חוזר קצת אדוני מבחינתנו :עם - בר' מ השופט' כב

 15 שלנו הזכות. כבודכם הזה במצב עצמנו את שמנו לא אנחנו. תסתדרו עכשיו לנו ואומרים. בדיוק  :חן ק'ז ד"עו

 16 להציג יכולת לנו אין, שלנו היכולת, לנו האמינו, לנו האמינו, שלנו היכולת אלא הזכות רק לא וזאת –

 17 .הזה באופן הגנה

 18 .תודה. הבנו אנחנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .בבקשה, עוזר-רוזן הדין עורכת

 20 .שהועלו לטענות  מצטרפת גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .תמיד נכון יהיה זה. נכון זה כמובן. אדוני לי חסך הראשון המשפט את. כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 22 .דקות 10 לך יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 10-מ פחות אדבר אני. הבקשה בשביל דקות 10 צוברת אני. דקות 10-מ פחות לי יש :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 . דקות

 3 לא שהיא צינית גישה רגע נאמץ. חברי את שאל שכבודו התפקידים משחק את להמשיך רוצה אני

 4 את שקיבלנו כמו מתנהלת הייתה המשטרה שחקירת חושבת אני. משטרה לחקירת עלינו מקובלת

 5 עולה היה שהעד נניח – כמובן נכון אמר שחברי מה כל - עולה שהיה מניחים אנחנו אז אבל. הריענון

 6 כלפי טענה רק לנו הייתה לא אז. אחר משהו אומר היה הוא שכאן מניחים ואנחנו העדים דוכן על

 7 איך? כאן קרה מה, רגע רק, ולהגיד לקום יכולים היינו. העד מול גם טענה לנו הייתה אלא החוקרים

 8 - - - אותם את לך הראו משטרה בחקירת יומיים שלפני להיות יכול

 9 .אחר משהו אומר היה שהוא מניחה גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .בהנחה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 11 .לסתירה שניתנת הנחה זו אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 12 - - - המשפט בבית בעדות שהעד מניחים אנחנו אבל לסתירה ניתנת שאולי בהנחה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 ?לא אם :עם - בר' מ השופט' כב

 14  שחברי הדברים כל, ממצה שאיננה משטרה לחקירת טענה לנו נשארת הייתה לא אם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 לחזור צריכה לא אני, אמר שחברי מה כל, דקות 10  צוברת כאמור אנו כי לחזור רוצה לא ואני אמר

 16 . עליו

 17 לזכור צריך בסוף, תפקידים משחק באיזה כאילו משחקים ואנחנו פה מדברים שאנחנו הזה הדבר כל

 18 זה ואולי כך יהיה זה אולי להגיד ולכן. בעולם אמיתי לגמרי דבר הן שלהם והזכויות אנשים כאן שיש

 19 עסוקים שהם עליהם מדברים שאנחנו הכללים כל. הכללים נועדו זה בשביל בדיוק, אחרת יהיה

 20 מתבצע האמת שחקר אומרת שלנו המשפט שיטת של המוצא הנחת. לדיבור לא הם, נאשמים בזכויות

 21 .כך מתנהל האמת שחקר היא שלנו המוצא הנחת. האמת חקר נגד באים לא אנחנו. הזאת בדרך רק

 22 כי נוספת פעם אומר אני – לכאורה הקונקרטי שבמקרה הוא העניין רק, נכון הכול :עם - בר' מ השופט' כב

 23 ...דברים ראתה לא המדינה, המדינה תגובת לאור – המדינה את נשמע תכף
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 1 .ראתה לא שהיא ברור :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 מקבלת הייתה, ריאליות מקבלת הייתה לא והיא המלך בדרך הולכים היינו אז :עם - בר' מ השופט' כב

 3 .בתגובה הדברים תוכן את שמשקפת, במיוחד ארוכה לא שהיא הודעה של בדרך, חקירה השלמת

 4 במועדים אבל, רואה שאני כפי הדברים את רואה כן התביעה מדוע להגיד רוצה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 5 ואנחנו מזהירים ואנחנו קודם ריענונים מבקשים שאנחנו ואמרנו באנו כשאנחנו. בחיים אחרים

 6, קודם זה את תעשו, פסול שזה חושבים אנחנו, מסמכים הרבה בריענונים לו תציגו אתם אומרים

 7 חול זורים -? הביטוי מה  - הם, חברינו אמרה היא? המשפט לבית אז המדינה אמרה מה. לנו תעבירו

 8 על עולה עד שכאשר מצוין יודעים ואנחנו חבריי כי? למה. לאמת חוטאים הם, המשפט בית של בעיניו

 9 .במשטרה שהוצגו מסמכים עם הוא, העדים דוכן

 10 .שאמרנו מה לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 11 שמה משום? ציטטנו למה. ציטטנו אבל המשפט בית בעיני חול זורה אני. בסדר, טוב :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 הם היום. עמדתנו את לדחות רצתה כשהיא זה. היום אומרים שאנחנו מה את, אז אמרה שהיא

 13 בית פסיקת את לוקחים הם? אומרים הם מה כי לאבסורד מביאה היא, לשיטתם. הפוך דבר אומרים

 14 .1,000 להראות יכולים אנחנו אז, אחת כתבה שהראינו מספיק. הראש על אותה והופכים המשפט

 15 תיקונו על, הזה הנכבד המשפט בית של והחלטתו שלנו הבקשה בעקבות, דבר של בסופו. אחרונה מילה

 16 לא היא – המאשימה תצטרך שאותם סעיפים 315 הוא דבר של בסופו האישום כתב. האישום כתב של

 17 ועוד אחת ועוד אחת עוד של תכתובות לא הן התכתובות לכן. לגביה טענותיהם את להוכיח – תצליח

 18 הם, מקרים 315 זה חריגה היענות אמרו הם, חריגה להיענות טוענים הם בסוף. מהותי עניין הן. אחת

 19 .תודה. קובץ ועוד קובץ עוד ולא שלהם הטענה את לבסס צריכים

 20 .בבקשה, תירוש, הדין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 סבורה שהתביעה, לפחות בעיניי, רק לא זה, כל קודם. דברים כמה להגיד רגע אבקש אני :תירוש יהודית ד"עו

 22 סבורה, נגיש רגע שבעוד גם אבל, ושהבאנו מכירה שאני הפסיקה גם לשיטתי אלא מחבריי אחרת

 23 שמה גם היא אלא שלו ובמורכבות ןהריאיו של בערך מכירה רק לא בהחלט הפסיקה. מחבריי אחרת
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 1 לדרוש או לרצות או לצפות אפשר אי, התיקים שבאמת זה על דגש שמה והיא תיקים מגע על דגש

 2 .קיים החקירה חומר אם משנה ולא החקירה מחומר שעולים המסמכים לכל יתייחסו שבחקירה

 3 כמו המסמכים כל על לשאול שחשוב חשבה המדינה אם? לא למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?במשטרה ייעשה שזה היה אפשר אי למה, בראיון שנכתב

 5, בחיפזון הועברה החקירה שכנראה חבריי שאומרים למה ובניגוד כל קודם. אגיד אני :תירוש יהודית ד"עו

 6. המצב לא זה – שיפורים מקצה לעשות ורוצים מושלמת הייתה לא או, שלהם בבקשות את אמרו הם

 7 לנקודה בנוגע. וממושכת ארוכה באמת חקירה הייתה החקירה. בחקירה וחשיבות מסוים ערך יש

 8 הדברים לשיטתנו כי עובדתית מבחינה מקביל בעולם גם נמצאים וההגנה שאנחנו חושבת שאני אחרת

 9 .העד של ההודעות בכל, לכך ומעבר הקטנה בתך ברחל נאמרים באמת

 10 ?הזה ןהריאיו כל את צריך למה אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 גרסה נותן העד. מפורטת בצורה נאמרים הדברים. אסביר אני, לי תיתן גברתי אם :תירוש יהודית ד"עו

 12 שהעד העניין אחרי, למשל גברתי לבקשת, שאתמול מזכירה אני. לדפוסים כוללני באופן גם מפורטת

 13 שעלו דברים מלשאול נמנעתי אני גברתי לבקשת. מיוזמתו עובדיה בן טלי על המשפט לבית סיפר

 14 קופצים היו הם אבל לצחוק יכולים חבריי – הגרסה על אתמול מסר שהוא הדברים כל. ריענון ממזכר

 15. שלו מההודעות שעולים דברים הם, אתמול מסר שהוא הדברים כל – אחרת היה זה אם ואומרים

 16 פער הוא כאן לייצר שמנסים הפער אבל, בה נמצאים שחבריי המצוקה את אולי מבינה אני, לשיטתנו

 17 דברים ועל הדפוסים על סיפר הוא ואתמול מפורטות הודעות מסר הוא. נכון לא פער הוא. קיים לא

 18 נשאל גם הוא. שלו העדות בתוך. שלו בעדות גם נרחבים כאלה חלקים יש ועוד הכללי התיאור כל ועל

 19 לתכתובות המקרא ואת ההסבר ואת הדפוס את נתן שהוא מזה   חוץ. ספציפיות דוגמאות על

 20 אמר גם הוא. שלו החקירה בתוך נתן גם הוא. כאלה ספציפיות דוגמאות נתן גם הוא. ולהתנהלות

 21 .כחלון על גם שיחות לו הצגנו ואנחנו,  כחלון על דיבר הוא נניח. השיחות נניח לו הוצגו שלא דברים

 22 הפער את. גדול עובדתי פער בינינו יש, ראשון דבר. כזה דבר כל קודם להגיד לי שחשוב מה אבל

 23 כמו, סוטה הזיכרון ריענון האם. היום בזה להכריע ניתן לא גם הפסיקה פי ועל לדעתי הזה העובדתי
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 1 לא היום המשפט בית בזה,  שלו ההודעות עם אחד בקנה שעולה או שלו להודעות, אומרים שחבריי

 2, משקל של עניין זה כל קודם, הזה בעניין שההכרעה, במפורש זה על מדברת והפסיקה להכריע יכול

 3 של שאלה ולא שלו המהימנות של, שלו האוטנטיות של משקל זה האם, לעדות נותנים משקל איזה

 4 .יום של בסופו שנקבע דבר וזה קבילות

 5 חקירה במהלך ניתן שלא כהנחה קיבלו, זה את קיבלו המשפט בתי. הבדל יש כן.  המשפט בית לשאלת

 6, אומר העד, האמת להוכחת שצריכות העובדות את מבררת החקירה אם. חקירה במהלך צורך ואין

 7 מתוך מסוימות לדוגמאות התייחסות באמצעות ומסביר דברים ומסביר ימים פני על גרסאות מוסר

 8 אני אם גם. שלו טסאפאוו-ה תכתובות כל על יישאל שהוא צורך ואין הכרח אין, שלו התכתובות

 9 - - - כתובעת חושבת

 10 ?המחדל ברירת לא זאת, סליחה :שחם' ע השופט' כב

 11 .המחדל ברירת לא זאת. לא :תירוש יהודית ד"עו

 12 ?בחקירה נעשה העובדתי שהבירור לא היא המחדל ברירת :שחם' ע השופט' כב

 13 בדתיוהע הבירור. המשטרה בפני נעשה העובדתי שהבירור צודק אדוני, העובדתי הבירור :תירוש יהודית ד"עו

 14 .המשטרה בפני נעשה

 15 .עובדתי בירור כמו נראה הזה המזכר, במזכר עכשיו מסתכל שאני מה :שחם' ע השופט' כב

 16 .לאדוני אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 ?אחרת סבורה הגברת :שחם' ע השופט' כב

 18 .אחרת סבורה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 .עובדות של בירור כמו, שניתנות והתשובות כאן כותבים שאתם השאלות :שחם' ע השופט' כב

 20 יכול לא המשפט שבית חושבת אני מדוע הסיבה בדיוק וזאת דוגמא אתן אני, אדוני :תירוש יהודית ד"עו

 21 .בבקשה יתערב לא וחברי דוגמה לתת רוצה אני. כרגע להכריע

 22 ?סעיף איזה :שחם' ע השופט' כב
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 1 הסיקור על השפעה שום הפוליטיות לדעותיו  הייתה לא כי העד הזכיר לשאלתנו'. ו סעיף :תירוש יהודית ד"עו

 2 לנו יש, הנחיה לפי חשבנו כי, לשאלתנו במענה, קונטקסט אוף אאוט שאלה נשמעת לכאורה. באתר

 3 ציינו כן אז, ממנו שבאה עובדה ולא שאלה שזאת ברור יהיה שזה חשוב זה מתי להחליט דעת שיקול

 4 רואים שלו ההודעות על כשמסתכלים. קונטקסט אוף אאוט שאלה נשמעת זאת אבל. כאן זה את

 5 על דיבר גם והוא רציף באופן ונענה גדול מאמץ עשה או לדרישות רציף באופן נענה שהוא אמר שהעד

 6 שהעמדות אמר הוא. שלו הפוליטיות העמדות היו מה שלו הודעות אמר הוא. שלו הפוליטיות העמדות

 7 אני. מסוים לכיוון... -ה את להסיט לו שגרם מה שזה שלו בהודעה אמר גם והוא... שלו הפוליטיות

 8 .אפילו אקסטרה נימת הייתה זאת אולי. הזהירות ולמען הבהרה כשאלת זה את שאלתי

 9 יוצר שזה סבורים לא אתם, בהודעות נמצאות שלא עובדות יש בהם עניינים יש אם :שחם' ע השופט' כב

 10. נמצא לא הוא ואיפה פער יש אם, פער נמצא  היכן יודע לא אני. המצב מה כרגע יודע לא אני? בעיה

 11 ?הגנה לנהל ביכולת לפגוע עלול לא זה, פער יש אם אבל

 12 של לבקשה 30 סעיף על מסתכלת אני. לשאלה אוסיף אני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 בחקירת להם הוצג למשל. בפרקליטות הוצג ומה במשטרה היה מה. ההשוואות לטבלת, 3-ו 2 נאשמים

 14 .70 בפרקליטות בבדיקות להם הוצג, אפס המשטרה

 15 ?זה מה על :תירוש יהודית ד"עו

 16. מוצגים של ההשוואה טבלת. 30 סעיף. הבקשה על תסתכל גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .שנקרא מה אחרים דברים

 18 . מוצגים אפס שהוצג נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 19 חומר של מסה זאת. 70 עוד יוצגו, 34 תכתובות. 34 שיחות, 7 שיחות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 הרבה, חומר של מסה. ארוכים כך כל ומספרים ארוכים כך כל עד ריענוני זוכרת לא אני. לו שהוצגה

 21 נזיז. במשטרה אמר שהוא במה נתמקד, וזהו, במשטרה הכול אמר שהוא אומרת גברתי ואם שאלות

 22 לא הוא אם. במשטרה הכול אמר הוא כי, טוב והכול הסניגורים שמבקשים כמו הריענון את הצידה
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 1 עם בעיה יש באמת אולי  אז. בראיון אמר שהוא למה להיכנס חשוב מאוד זה, במשטרה הכול אמר

 2 .השאלה זו. ןהריאיו

 3 .הזה לדבר להשיב לי יורשה :תירוש יהודית ד"עו

 4 של קונקרטיים מקרים עשרות המילה', א בנספח שיש מה, תשיב שגברתי לפני אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .רלוונטיות עובדתיות תוספות גם בהן יש שלכאורה תשובות. בתכתובות לשאלות גם תשובות

 6 עובדות באמת לא זה ולכן דבר אותו לא זה. המשפט לבית אומר ואני לאדוני אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 על פסיקה אציג ואני זה את מאפשרת כן שהפסיקה אומרת אני כל קודם. דבר אותו לא זה. חדשות

 8 כשיש. לעשות מה אין. תיקים מגה של המגבלות אלה כי שנעשים נרחבים מאוד ריענונים מספרי

 9 אם והשאלה, בחקירה לא, פה לא, הכול את להקיף אפשר אי, שנים חמש פני על טסאפאוו תכתובות

 10. כזאת ברמה בזכויותיו שפוגעת בצורה אקסטרה זה היום עושים שאנחנו מה ואם בחקירה די נעשה

 11 מספר כשהוא. הזה הדבר את יראה המשפט בית כי? חדשות עובדות לא אלה  ולמה. לא אומרת אני

 12 העביר והוא הידיעה את העלה והוא ידיעה להעלות ביקש, אליו פנה שסטמבלר העדים דוכן על כאן

 13 בדוגמה גם נראה שאנחנו מה וזה, ככה כי, ככה כי זה את תעשו להם ואמר למטה לכתבים זה את

 14 ההוא, ההוא זה מי זה אומר שהעד מה הכול בסך, נראה שאנחנו מה זה אם אז, מראה שאני הנוספת

 15 שלא, נאמרה שלא מיוחדת תוספת נאמרה אם. במקרא אמר שהוא כמו? הגדול זה מי. נתניהו זה

 16 ...לפעמים גם כולל להגנה העברנו אנחנו, שלו מההודעות עלתה

 17 צריכה הייתה היא אולי, מיוחדת תוספת הייתה אם? העברנו זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ?המשטרה בחקירת שהיה כמו להיות

 19 .עליהן עניתי לא ועוד שאלות שלוש אותי שאלתם. גברתי, לענות מצליחה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 שלה הקלטה לנו אין, המיוחדת התוספת. רביעית שאלה אוסיף אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21. התקציר עם כך אחר לחיות צריך. שהיה מה של תקציר לנו יש. משטרתי חוקר שמתאר כמו תיעוד או

 22 .מכרעת חשיבות לה יש שם ומילה פה מילה ואולי העד אמר בדיוק מה באמת יודעים לא הסניגורים
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 1 ההנחיה. להנחיה בהתאם פעלנו, חבריי שאומרים מה לכל בניגוד, אנחנו. זה על אענה אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 על מבוססת היא, והפסיקה אומרת שההנחיה מה זה, מהותית תוספת נאמרה שאם זה על מדברת

 3 אם או שלו מהחקירות סטייה בה יש אם. להגנה אותה מעבירים, מהותית תוספת נאמרה אם, פסיקה

 4 שכאשר נכון אז. חקירה להשלמת לשלוח האם לתובע דעת שיקול יש אז, במיוחד מהותית תוספת יש

 5 לו יש – שעולה כללית שאלה, וכתבים עורכים, חוקרים במינוי ההתערבות במשרד אותו שאלתי אני

 6. תוספת זו. עובדיה בן טלי את הוסיף שהוא למשל נכון – עליה מדבר שהוא שלו בהודעה שלם  פרק

 7 .מהותית תוספת לא זאת שלנו דעת כשיקול, כתובעת, בעינינו

 8 .הבקשה את מגישים היו לא הם זה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 יש. לשניים זה את לחלק רוצה אני, לו מציגה שאני הנוספות התכתובות לגבי. קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 10 את לו הציגו לא או התכתובת את לו הציגו לא. במשטרה עליהם נחקר שהוא, אירועים, דברים

 11 את אבל לו הראו לא השיחה את,  בכחלון ההתערבות, כחלון, למשל. עליהם דיבר הוא אבל  ההקלטה

 12 דברים לפעמים יש. מהותית תוספת בזה אין, השיחה את עכשיו לו מראה אני אם. סיפור הוא הסיפור

 13 מתחיל וזה מסוים מיום לו שהראו, הידיעות, הללו התכתובות העברת את, התכתובת את לו שהראו

 14 לו הוצגו שלא תכתובות שהן נוספות תכתובות גם יש. כזאת השלמה יש אז. הקודם בערב קודם רגע

 15 .בהודעה בכלל

 16 למשל, אגב. טסאפאוו-ה את אתו הביא הוא, טסאפאוו-ה כל את אתו הביא העד, להבין צריך

 17 בזה מדפדף, זה עם יושב החוקר. החקירות את בתוך מוצג היא, אתו' אלוביץ שאול של התכתובת

 18 על מוסר, מסביר גם בעצם הוא, אתו מביא שהיא משהו זה, שלו משהו זה. דברים מיני כל לו ומציג

 19 שאני מצב לא זה. הודעותיו לתוך האלה הדברים את מאמת ובעצם ספציפית וגם שלמה גרסה זה

 20 שהעד שרואים, דירקטוריון פרוטוקול ישיבות, חומרים,  נסתר מייל באיזה החקירה בחומרי מוצאת

 21 . גרסה זה על מסר הוא. זה את לו מראה ואני גרסה שום זה על מסר לא הוא, כתוב היה בעצם

 22 ?ולשורה לעמוד להפנות יכולה את :חן ק'ז ד"עו

 23 .טוענת עכשיו אני. לא :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .לה להפריע לא,  חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 הזיכרון ריענון כמה לראות לאדוני כרגע שקשה אומרת אני, הודעות את יראה אדוני אם :תירוש יהודית ד"עו

 3 . הדברים את תואם הוא ולפעמים ההודעות מתוך עולה הזה

 4 .המחשבה חוט את לי קוטע אתה

 5 .מתנצל אני :חן ק'ז ד"עו

 6. חריג אירוע זה כאילו כאן מציגים. הזה העניין על גם משהו להגיד רוצה אני עכשיו. יופי :תירוש יהודית ד"עו

 7 היה. מקום מראה מיד אתן אני. גבעוני פלט בתיק, שם היו חבריי שגם מקרים כמה להציג רוצה אני

 8. הסכם אתו נכרת שלא למרות בפועל מדינה עד שהוא טענה ההגנה. שלנו לסיפור דומה מאוד מרכזי עד

 9 שהוא היה מהריענון חלק שם וגם עמודים מעשרה למעלה של שלם זיכרון ריענון מסר הוא. דבר אותו

 10 הוא כי זה את מכיר בטח חן דין עורך חברי. עליה העיד שהוא כפי עבודתו שגרת מתוך דברים על העיד

 11, הריענון בין זמנים פערי והיו מאחר, חלקם הועברו האלה שהריענונים מצב היה גם שם.  שם היה

 12 חקירה לאחר הועברו וחלקם – הזאת בנקודה גם אגע אני תכף – ריענונים מספר הועברו באמת

 13 שאסור דבר שזה אחרים עדים גרסאות עם עימות של פגם היה גם שם. לפני סביר זמן אפרופו, ראשית

 14 קבע ראשון דבר, העדות את לפסול  כשביקשו, בזה שדן  המחוזי המשפט בבית. לעשות ההנחיה לפי

 15 ולאחר כולה המהימנות שקיבלת לאחר היום בסוף שייקבע עניין וזה להפריע הזה בשלב ניתן שלא

 16 בריענון שנפלו שהפגמים, הדברים כל את בחן שהוא אחרי, קבע הוא היו בסוף. הדברים בכל עיון

 17 דברים אמר גם הוא, הפירוט לחוסר ולא אחרים גרסאות עם לעימות מתייחס  כשהוא, שם הזיכרון

 18 שוליים הם שהפגמים אמר הוא אבל, הוגזמו שהו הנאשמים טענות  לגבי – אותם אצטט לא אני –

 19 בהכרעה התערבו ולא לזה התייחסו העליון המשפט בבית. מלא משקל לה ונתן העדות את קיבל והוא

 20 .תיקים למגע הפסיקה של להתייחסות חוטא זה, כך הדברים את להציג, לכן. המחוזי המשפט בית של

 21 לאחרונה שהיה נוסף לתיק להפנות רוצה אני וגם שהפנינו לאדרי גם, שהפנינו ליומן גם מפנה אני

 22 זה את אציג אני – הדיון באמצע שם גם. ברנדלי, אביב בתל המחוזי המשפט בבית דיונית בערכאה

 23 יותר הרבה, קודם לה הוצגו שלא מוצגים 55 לה שהוצגו עדה של זיכרון ריענון שם  היה – לחבריי
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 1. הדיון באמצע ההחלטה זאת -  קבע המשפט ובית, משמעותית עדה, שלה בחקירות לה שהוצג ממה

 2 מאוד הטענות. דומה מאוד זה, למעשה הדיון באמצע אבל, היום בסוף דין ערכאת של החלטה יש

 3 נתתי לא אני. גבעוני ופלג שנהר של בעניין חן ק'ז דין עורך של הטענות את קראתי אני, אגב. דומות

 4 .מקום מראה

 5 .הייצוג את שם הפסקתי אני :חן ק'ז ד"עו

 6 05-40213 א.ת זה, המחוזי המשפט בבית, גבעוני.  המשפט לבית אתן שאני כדאי אולי :תירוש יהודית ד"עו

 7 של ההחלטה. בזה התערב ולא אישר שרק העליון של המקום מראה את אמצא אני תכף – זה ובעליון

 8 מתאימה שהיא ולהגיד, הזאת הכמות את טוען וגם, הזה הדבר כל את וטוען דין עורך כשבא, ברנדלי

 9 לא שאני לא זה. מבינה אני אלא ראש בהן מקלה לא ואני דומות טענות הן הטענות כל, וכולי לחריגים

 10 הוא אם גם, תובע מבחינת חשיבות שיש, תיקים במגע נמצאים שאנחנו להגיד חשוב כן אבל. מבינה

 11 לברר נועדה המשטרה של חקירה. חשוב לא הוא. המשטרה בחקירת חסר שיש או דופי שנפל חושב לא

 12. בתוכה טסאפיםאוו-ה אימות כולל מלאה גרסה אספה והיא האמת את ביררה והיא האמת את

 13 שלו שהדרך לסבור יכול, המשפט לבית הדברים את להביא הדרך את בוחן כשהוא, תובע, ועדיין

 14 וזה  החקירה מחומר מסמכים עוד הצגת באמצעות היא, המשפט לבית מלאה יותר תמונה להראות

 15 .במיוחד. תיקים במגה במיוחד שנכון

 16 ריענונים, ראשית, אומרת אני אז. נתנו לא ואנחנו קודם ביקשו הם. רעים נורא אנחנו אומרים חבריי

 17 זה שלהם המטרה כל כי בסמוך יותר אותם עושים. לעשות מה אין. קודם חודשים שמונה עושים לא

 18 היינו כולנו, חבריי בבקשות גם עסוקים היינו כולנו, נוסף דבר. שלו לעדות העד את ולהכין לרענן

 19. האחרונה בתקופה התכווננה החקירה. רגל על רגל כאן שישבנו לא זה, חקירה בהכנת עסוקים

 20 הדבר על ישבנו ימים שבעה. הזה הדבר על ישבנו ימים ששבעה היא ההנחה. ליום מיום היו הריענונים

 21 .האלה התוספות על וגם הזה

 22 .הבנתי לא :חן ק'ז ד"עו
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 1 זיכרון ריענון של ימים שבעה. פעם עוד להסביר יכולה אני. הבין המשפט שבית מקווה אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 דברים על, זיכרונו את לרענן, לעד להראות זה זיכרון ריענון של ימים שבעה. התוספות על היה לא

 3 מעבר היה חלקם, נוספים דברים לו הוצגו גם בנוסף. הודעות תשע כאן ויש האלה בהודעות מסר שהוא

 4 זה, כן, התכוונתי לזה, כן, דיברתי זה על, כן, דומה זה, כן. מינימליות היו שלו התגובות כי מהיר יותר

 5 אני זה כדי תוך לפעמים. מדגישים כאן, ממני מבקשים כאן. החבר זה זה. הגדול – שאמרתי כמו, הוא

 6 . כאן עליהן עונה שהוא שאלות אותו שואלת

 7 ?העד של הגרסה את ממצות ההודעות גברתי מבחינת :עם - בר' מ השופט' כב

 8 . עצמן בעד מדברות כאן שההחלטות אומרת רק אני. רגע :תירוש יהודית ד"עו

 9 .עם– בר השופט של לשאלה תשובה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 אולי שיש מה וכל העד גרסת את ממצות עקרוני באופן שההודעות סבורה גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 11 אין. בהודעה נזכרו לא אולי, נוספים מסמכים להכשיר אולי זה, גברתי את נכון מבין אני אם, בריענון

 12 .עובדתית תוספת איזושהי כאן

 13 צורך אין פעם אף כביכול, אדוני של השאלה לפי. זה את לומר חייבת אני. כך אגיד אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 - - - ריענון לעשות

 15 .פעם אף אמרתי לא :עם - בר' מ השופט' כב

 16 את נותנת היא, טובה חקירה היא החקירה. ממצה החקירה. ריענון לעשות צורך אין, לא :תירוש יהודית ד"עו

 17 .הבסיס היא, זה על עומדת ואני, בסיס באמת גם והיא שלו הגרסה כל

 18-אז יוגשו שההודעות בצורה מסכימה הייתה ההגנה אם. אחרת בצורה לומר אפשר :עם - בר' מ השופט' כב

 19 את לקבל מסכימה. ראשית בחקירה זיכרונות לרענן צריך לא. נחקר היה לא הוא. ממצה היה זה, איז

 20 .שנתקבלו כפי ההודעות

 21 .לתוכנן הגיש שהוא ההקלטות וכולל, לתוכנן, טסאפיםאוו-ה כולל :תירוש יהודית ד"עו

 22 .אומר שאני מה זה. תכתובות אלה להודעות בנוסף להכשיר מבקשת שגברתי מה :עם - בר' מ השופט' כב

 23 .נכון :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .נוספת גרסה איזו אין :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 3 בחקירה יעלה שזה אותן להכשיר ביקשה גברתי, הריענון באמצעות, האלה התכתובות :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .ראשית

 5 לי קורה וזה – באים היו חבריי אם. להגיד לי חשוב שכן דבר עוד אומר אני. רגע. לא :תירוש יהודית ד"עו

 6 – המשפט לבית להגיש רוצים ואנחנו שמיעתו על מוותרים, הזה העד את שאנחנו ואומרים – בעבר

 7, הזה במקרה וגם, הפלילי המשפט לפי, חושבים אנחנו כי אוטומטית לזה מסכימה תמיד לא התביעה

 8 עם באירוע מדובר זאת בכל. המשפט לבית הזאת ובהמחשה הנושא ובהבנת העד בשמיעת ערך שיש

 9 את שלנו וההבנה המשפט לבית יובאו הדברים איך על חושבת כשאני, אני. ערך ויש מורכבים פרטים

 10 להגיד ועד מכאן. האלה בדברים ערך יש. מפרט שהוא ובדברים העד של בהמחשות גם ערך יש, האירוע

 11 לי העביר שסנדלר הודעה זאת, כן – אומר שהוא דבר כל לפרט צריכה שאני מהותיות תוספות שאלה

– 12 

 13 הודעות את לקבל ההגנה של להסכמה או להצעה מתנגדת הייתה שגברתי אומרת זאת :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .נגדית חקירה חלף העד

 15 אנחנו תמיד שלא אומרת רק אני. תיאורטיים דברים להגיד רוצה לא אני. יודעת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 - - -ש מסכימים

 17 ?תיאורטיים למה :חן ק'ז ד"עו

 18 .המחלוקת. הגרסה לגבי :עם - בר' מ השופט' כב

 19, לתוכנם, טסאפיםאוו-ה לכל, העד הודעות לכל מסכימים שהם לי אומרים היו חבריי אם :תירוש יהודית ד"עו

 20 .טסאפיםאוו-וה ההודעות של התוכן אמיתות לצורך, יתרשם המשפט שבית כך הגישו שהם כמו לא

 21 .נגדית חקירה לנו אין אז :חן ק'ז ד"עו

 22. בוודאי. מסכימים שהיינו להיות יכול, התוכן לאמיתות אומרים היו אם. לי תפריעו אל :תירוש יהודית ד"עו

 23 יתרשם... -שה חשיבות שיש ודאי, נגדית לחקור רוצים והם התוכן לאמיתות לא שאומרים ברגע אבל
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 1 לראות צריך המשפט שבית חושבת שאני הדברים את לו להציג אוכל ושאני ראשית בחקירה גם מהעד

 2 .לו להציג בוחרת ההגנה הכבוד כל שעם מה את רק ולא

 3 הם. העד של שהוגשו המוצגים בתיק היו – כבר זה את ואמרתי – האלה טסאפיםאוו-ה. להגיד חייבת כן אני

 4 .הועבר זה ולכן  הביא שהוא הליבתיים החומרים במסגרת היו גם

 5 .שפספסתי משהו יש אם לבדוק רוצה רגע אני

 6 שמיעה עדות בדבר לטענות לטעון זכות שמירת תוך ההודעות להגשת הסכמה הייתה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 ?זה את לטעון לנסות סבורה הייתה לא גברתי, הלאה וכך

 8 .הגבתי זה על. ראשית חקירה בלי נגדית חקירה בין הבדל יש :תירוש יהודית ד"עו

 9 עדות של קבילות בעניין לטענות בכפוף מתקבלות היו ההודעות אם. אחרת השאלה  :עם - בר' מ השופט' כב

 10 בדבר לטענות בכפוף יוגשו התכתובות אם. התנגדות לגברתי אין, באלה וכיוצא סברה עדות, שמיעה

 11 .התנגדות תהיה לא  לגברתי אין גם, הלאה וכך שמיעה עדות של קבילות

 12 ?ראשית חקירה בלי :תירוש יהודית ד"עו

 13 תכתובות רק כאן יש. עובדתית תוספת שאין אומרת גברתי. ראשית חקירה בלי :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .מגברתי מבין שאני מה זה. באמצעות להכשיר שביקשו

 15 אין, הנה. טסאפאוו-ה, התוכן לאמיתות האלה הדברים כל להגשת מסכימים חבריי אם :תירוש יהודית ד"עו

 16 .להתייעץ מה לי

 17 הזכות – תיק שבכל כפי – שעומדת זה במובן תנאי על יוגש. מספיק הבנתי לא אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 18 יעלה זה אם. שם יש מה יודעים לא אנחנו. שמיעה לעדות שנובע מה בכל קבילות בעניין טענות לטעון

 19 ?שמיעה עדות על טענה תעלי לא, בדיון

 20 .שלו בהודעות אמר שהוא לדברים בהתאם.... -ל צריך שהעד חושבת אני, בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 21 .שלו הגרסה זו :עם - בר' מ השופט' כב

 22 .טסאפיםאוו-ה כולל. נכון :תירוש יהודית ד"עו
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 1 אני? לגיטימי דבר לא זה. קבילות לגבי טענות... -ש, אחד לדבר בכפוף רק, הכול כולל :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .הודעות להגיש מתנגדת ההגנה גם הרי. שואל

 3 .כמובן זיכרון הריענון כולל, בעיה לי אין :תירוש יהודית ד"עו

 4 שנזכרו תכתובות או מסמכים יש. מהותית תוספת איזה שעוד מסכימה גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .בריענון

 6 יש אם, פעלנו וכך, ההנחיה שלפי אמרתי אני. חשובות תוספות שום שאין אמרתי לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 7, יותר שהרחבתי דברים יש שאפילו להיות יכול. עשיתי וכך להגנה להעביר צריכה  אני, מהותי עניין

 8 וגם, אומרת שההנחיה אמרתי אני. להגנה וגם לי גם חשובה שהיא תוספת שזו אומרת שאני ברור אבל

 9 .חקירה להשלים צריכה אני דבר כל על שלא, הפסיקה

 10 .תודה :עם - בר' מ השופט' כב

 11 שמי, התביעה שולחן כולל, באולם שיושב מי לכל להזכיר רוצה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 בלי מותר םשש ככל, בחוץ להתרענן החוצה שיצא, הדיון כל האף מעל מסכה עם לשבת יכול שלא

 13 .היום אותו להזכיר שצריך משהו לא זה. מסכות לשים נא. האולם בקצה שם שיושב מי כולל, מסכה

 14. זה את לומר לי וחשוב להגיד רוצה שאני הנוסף הדבר. אפשר אם, להגיד רוצה כן אני :תירוש יהודית ד"עו

 15 לומר מה דבר שום לו נאמר לא מעולם. פתוחות שאלות הן, הזיכרון בריענון נשאל שהעד השאלות כל

 16 שחבריי הדבר, אגב, בדיוק זה. האלה מהעולמות דבר שום ולא אחרים עדים גרסאות עם עומת ולא

 17, פגם נפל אם יבדוק המשפט ושבית, כך לעשות רוצים הם אם, בנגדית העד את ולחקור לשאול צריכים

 18 הדרכת לעניין גם אבל הדברים עם אחד בקנה עונה לא באמת זה האם, העובדתי בתוכן להכריע כדי גם

 19 ואני, לומר מתכוונים שהם כמו, אותו בישלנו אנחנו כי כך דיבר שהוא, כאן מציגים שהם כמו, העד

 20 .הזה הדבר על מוחה

 21 .לגברתי תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 מחלוקת כאן שיש להגיד כדרכה ניסתה גברתי.  דקה יש לחבריי שגם מניח אני. דקה, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 2 כל. במזכר לעיין מכבודה מבקש אני. ונראה להמשך אותה נגלגל וכרגיל המחלוקת את נבדוק ובואו

 3 .מעבר הכול. ישנה זה ואז – נטען כך – בהודעותיו שמסר לדברים ומעבר  ראיון בישיבות נוסח המזכר

 4 את קראתי, דיון כדי תוך דיונית החלטה לזה שיתנו אפילו. נקודות שתי עוד לי ויש, נוספת נקודה

 5 כך. שעתיים של ראיון שהיה שם  כתוב – מנחה ולא מחייב לא שזה כרגע משנה  לא – הפרוטוקול

 6 .שעתיים של ראיון הכול בסך. אומרת התובעת

 7 ?זה את אמר מי :תירוש יהודית ד"עו

 8. שעתיים ישבנו הדיון במהלך אומרת היא. היטב לך שמוכרת מניח שאני קורן חנה הגברת :צור-בן בועז ד"עו

 9 .ראה שהעד אחרי ישיבות שבע לא זה

 10 .שם טענה שההגנה טענה לא זאת :שחם' ע השופט' כב

 11 . ההיקף את אומר רק אני. מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 12 .עמודים עשרות של דיברה היא :שחם' ע השופט' כב

 13 .ראיתי אני... 55 על :צור-בן בועז ד"עו

 14 .מאוד רבים ריענונים היה זה :תירוש יהודית ד"עו

 15 - - - שם שיש כתוב. יודע לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 .77 מעל טענה ההגנה :שחם' ע השופט' כב

 17 .בריענון הקלטות עשרות הציגו. כאלה הן הפרופורציות שלנו במקרה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .אחרונה נקודה

 19 .הבאה בבקשה עכשיו לפתוח  הולך אתה כי הכוח את שמור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 דוגמה אתן אני. לדיוק חשיבות יש לפעמים. הבא הדבר את לומר רוצה אני. גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 21 אישום כתב במסגרת נשארה לא שהתביעה ברגע. להבין חשובה היא כי המשפט בית של להחלטה

 22 יש, לעבוד מה עם לנו יש', א נספח באותו לפרוטות האלה הדברים את פרטה  אלא, חריגות על, כללי

 23 גרסה לראשונה שומעים אנחנו בסוף אם אבל טוב וזה נעשה זה וכך.  שלנו ההגנה את להכין איך לנו
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 1. מסודרת חקירה השלמת על להורות אלא מנוס לטעמנו ואין שלנו הטענות כל חוזרות, העדים דוכן על

 2. מסוימים ואירועים תכתובות לגבי גם גרסאות נתן העד. סקפטי כך כל לא אבל תמימות על דיבר חברי

 3 זו. לא. סעיף ראה, סעיף ראה, סעיף ראה הכול לא זה. לעבוד מה שיהיה בחקירות גרסאות נתן הוא

 4 .העניין בנסיבות להתקיים חייבת והיא שלמה אסופה

 5 . רבה תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .להשיב מבקש אני גם, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 7 .לתגובה בתגובה היינו כבר. התשובה הייתה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .מדקה יותר אקח לא אני. לדבריה :חן ק'ז ד"עו

 9, דיברתי עליהן המשפט לבית אסמכתאות מספר להגיש כן רוצה אני. אפשר אם, כן לפני :תירוש יהודית ד"עו

 10 העתק לי שאין אומר אני. חשובה כן היא אבל כאן עליה דיברתי ולא בתשובה שנזכרה אחת כולל

 11 .גבעוני סטלה. אותם להגיש תכננתי לא כי, במייל עכשיו להם נשלח אנחנו אבל לחבריי

 12 .חדשות אסמכתאות גם הגישה היא, הכול אמרה שחברתי אחרי :חן ק'ז ד"עו

 13 .שאמרתי מה זה. חדש לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .גברתי באמת. זה את הגשת עכשיו אבל זה על דיברת :חן ק'ז ד"עו

 15 .תגיד. הדקה את לסיים יכול היה אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 בין הבדל יש. שחם השופט כבוד לשאלת מענה גם וזה, הכמות על הוא הדגש קודם, גברתי. תודה :חן ק'ז ד"עו

 17 לו מציגים מה לעומת בחקירה לעד מציגים מה בין ביחס הבדל יש. מסמכים למאות מסמכים 70

 18 .לתוכנם להתייחס שצריך במסמכים מדובר כאשר לאיכות שמיתרגמת הכמות בעניין זה. בראיון

 19 האלה התוספות על ימים שבעה לא אלה, אתו שישבנו ימים שהשבעה אמרה חברתי. שנייה נקודה

 20 .זיכרונו את ריעננו. ימים השבעה מתוך ששלפנו מה זה. הבר מן המוץ זה. ששלחנו

 21 אומרת בפברואר 8-שב חברתי את מצטטים אנחנו שם, שלנו בבקשה 10 לסעיף כבודכם את מפנה אני

 22 שהעד אחרי, ולכן. הודעותיו את קורא כבר הוא. ימים לשבעה מחוץ. הודעותיו את קורא כבר שהעד
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 1 את או – זה את אקבל כמובן אני – המשפט לבית אחרת חברתי תגיד אם אלא, הודעותיו את קרא

 2 .9ימים שבעה אתו יושבים אז, לדקדק צריכה היא, חלקן את או רובן

 3 .מדייק לא אתה. אדייק אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 .להסביר אותך והזמנתי בפברואר 8-ב שנתת הצהרה מול אל. שואל אני. מדייק לא אני :חן ק'ז ד"עו

 5 ?הבקשה ותיפול תקום זה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6. טובים לא  הם כך ואחר  דברים שנאמרים משום לומר גם לי חשוב הזה ובהקשר, גברתי אבל, לא :חן ק'ז ד"עו

 7 אנחנו, כזה דבר אמרנו שלא רק ולא אמרנו לא. שבישלנו עלינו לומר שמתכוונים מה, חברתי אומרת

 8 במין הזמן כל אותנו לשים, הזה אגרסיב הפסיב את כבר די. זה את לומר אישי באופן חושבים לא

 9 ?רעים כאלה לא שאנחנו להסביר צריכים ואנחנו והמסכנים החלשים, הצדיקים הם. מגננה

 10 .אמרנו לא :תירוש יהודית ד"עו

 11 זאת ובכל עד עם יושבים הצדיקים, עד עם יושבים. מהותית טענה היא הטענה. כזאת טענה אין :חן ק'ז ד"עו

 12 להראות רוצים הם מה לו מראים הם, אתו יושבים הם, למשפט שלי אוורסלי צד הם, למשפט צד הם

 13 .לו

 14 .צדיקים וכולם טובים כולם, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .בבקשה הדיון עם סיימנו אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .המשפט בית של להצעה. רגע :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 17 ?עם – בר השופט של ההצעה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 על עומד שהוא מה זה כאילו, העד של הודעותיו יוגשו אם. שוגה לטעמי התביעה. כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 19 .אומר שהוא מה של התוכן לאמיתות מסכימה לא אני – העדים דוכן על עומד כשהוא גם, העדים דוכן

 20 . ברור :עם - בר' מ השופט' כב

 21.  העד ראיון את גם לכלול רוצה התביעה כי מסכימה לא התביעה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 הבקשה, צור-בן דין עורך, הבקשה של החלק על היום מדברי אנחנו. ראיות לפסילת בבקשה אנחנו
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 1 אילן לעד שנוגע הבקשה של החלק על מדברי אנחנו. שואלת אני. אליה והצטרפו אותה הגיש שאדוני

 2 .חלקים כמה כוללת הזאת הבקשה כי אחרים על כרגע מדברים לא אנחנו? כן. בלבד ישועה

 3 קונקרטית מתייחסת כרגע  הבקשה. משותפים דברים יש שכמובן, נכון היא התשובה :צור-בן בועז ד"עו

 4 .ישועה אילן למסמכי

 5( והמוזר) המיוחד המקרה" קוראים שאתם מה.  ישועה אילן למסמכי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ."ישועה אילן של

 7 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 8 .כתבתם שאת מה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .לדעת חשוב ולכן התחלה יש ישועה למקרה אבל :צור-בן בועז ד"עו

 10 מגישים אתם. להשלים רק. לטעון יכול אדוני לוודא רוצה אני. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .להשלים מה יש אם רק. מפורטות, מסודרות, מלאות, מקיפות בקשות של יופי

 12 בעניין ששלהם מה על לרכב יכול שאני, לבקשה הצטרפו שהם לי אמרו שחבריי לי נדמה. יש :צור-בן בועז ד"עו

 13 .הזה

 14 .נפרדת בקשה ראיתי לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 לגביהם ניתן שלא חומרים כאן להגיש מנסים. פשוטה היא הסיטואציה, כבודם. הצטרפו :צור-בן בועז ד"עו

 16 .אחת רגל על התורה כל זאת. הדין הודעות שלש רבתי הפרה זו, חיפוש צו

 17 להתחיל צריכים שאנחנו ההסדר הוא החוקי ההסדר כי שישנו החוקי ההסדר מה בתמצית אגיד אני

 18 זה, ייחודי סעיף שזה אומר כבר אני. הפלילי הדין סדר לפקודת( ב)23 סעיף הוא החוקי הסעיף. לעבוד

 19 קשור זה: דברים שני, הבא הדבר את אומר והסעיף קטיגורי הסדר שקובע סעיף זה, רחב סעיף

 20 של צו פי על אלא מחפש חיפוש ייערך לא. שישנו לטיעון זה את אחבר אני. שנטענה הסכמה לסוגייתה

 21 ותנאיו החיפוש מטרות את ומפרט פלט להוציא או למחשב לחדור ההיתר את לציין גם שצריך שופט

 22 חיפוש קובע החוק, הדרישה, כלומר. לנדרש מעבר אדם של בפרטיותו יפגעו שלא באופן שייקבעו

 23 כך כל להוראה הישראלי בדין מקבילה שאין אומר אני. שישנו צו פי על ורק אך הוא, מחשב בחומרי
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 1? למה. בסוגיה כרגע נרחיב לא אנחנו. סביר חשד על שמדברים האחרים החיפוש בדיני לא גם, ייחודית

 2 רק לא זה, שלישיים צדדים שיש בגלל, בפרטיות  הפגיעה בגלל שזה מניח אני. למה גם לשאול אפשר

 3 שלישיים צדדים שיש מחשב חומרי אלה אלא בביתו הסמים את או אדם של גופו על הסכין את לחפש

 4 .אין ובלתה ההוראה זאת ולכן. נקיים

 5 שלא צו הוא ישועה למר ביחס שניתן שהצו – חשוב שהוא הרקע את אתן אני תיכף – אומר כבר אני

 6 .בכלל למחשב קשור

 7 .הסכים שהוא לנו ברור הזה במקרה כי, ההסכמה בנושא יתמקד אדוני אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 8 לא הרי זה. שלו ולהסכמה ישועה למר מגיעים איך. חשוב הוא הרקע כי הרגע את אתן אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 דצמבר בחודש שמגיע ישועה אילן. הדברים לכל חשוב והוא הבא הדבר זה, שקורה מה. ריק בחלל נולד

 10 פרשת שהייתה כך על דיברנו? שנוצרה התשתית מה. תשתית הייתה, ערך ניירות רשות למשרדי 2017

 11 ברשות נחקרה הזאת הפרשה. אחרים בהקשרים המשפט לבית ידועים לי נדמה הדברים, יס בזק

 12. לפרט צריך לא. תאגידים ערך ניירות בתחום בעבירות, לזה נקרא, עסקה הזאת והפרשה ערך ניירות

 13 – ערך ניירות רשות, אגב – לבצע במקביל שהתחילו זה שקרה מה. סדורה בצורה הדברים את כתבנו

 14, סיקור, שוחד תיק, 4000 תיק. ערך ניירות לחקירת, לתיק מניח אני קשורה לא. 4000 תיק של חקירה

 15 את והתחילו, למשל הממשלה ראש, שונות חלק', אלוביץ נניח, משותפות הפועלות מהנפשות חלק

 16. לחלוק אפילו יהיה אפשר אי כך שעל לי ונדמה בתכלית שונות פרשות הן הפרשות שתי אבל. החקירה

 17 להם שהיה הצו את ניצלו המשטרה חוקרי אז. דוברים של עבודה לא זאת,  עיתונאי סיקור לא זה

 18 להם אישר הוא למה נראה ותכף, לחדור להם אישר הזה והצו יס בזק חקירת לצורך 2017 יוני בחודש

 19 שהחוקרים מה ואז –' אלוביץ מר למשל – החקירות לשתי משותפים שהיו מסוימים לגורמים, לחדור

 20 בית בפני הדיון נושא לחקירת שנוגעים חומרים והפיקו וחדרו חיטטו הלכו הם, עבר פשוט והדבר, עשו

 21 .חקירה לצורך קיבלו שהם צו? מה מכוח, הזה הנכבד המשפט

 22 .אליה לחזור צריך לא?  להוסיף רוצה אדוני מה. שלכם הבקשה זוהי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .חשובים דברים אלה, במטותא, גברתי :צור-בן בועז ד"עו



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  06

 

800 
 

 1 היו לא הם אם. אותם קראנו לא כאילו חשובים דברים אומר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 מה שלאדוני יש אם לדעת רוצים ואנחנו אותם וקראנו חשובים הם. כאן יושבים היינו לא, 9חשובים

 3 .להוסיף

 4 .חשוב זה כי ישועה לחקירת מגיע אני :צור-בן בועז ד"עו

 5 .מדלגים אנחנו... בעניין עם – בר  השופט שאלן סתם לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .אחורה אחד צעד הולכים אנחנו. מדלגים לא אנחנו, לא :צור-בן בועז ד"עו

 7 .אני. לא :צור-בן בועז ד"עו

 8 לא. קדימה צעדים שני ילך אדוני. קדימה  צעד ללכת מנסים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .אחורה

 10 חומרים כשהופקו מגיע הוא, לחקירה ישועה מר כשמגיע. קדימה ואתקדם סלטה אעשה אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 בזק בחקירת שהופקו הדברים, בו עיין שכבודכם מניח אני, אותו צירפנו, שניתן הצו. חיפוש צו ללא

 12 ההודעה, אגב – ישועה מר כשמגיע אבל. הממשלה לראש קשורים לא, יס בזק לחקירת תחומים הם יס

 13? מאין שהופקו, מוצגים ומספר שאלות של סט לו מכינים – כבודם בפני כרגע נמצאת גם שלו הראשונה

 14 החקירה. מהמוצגים חלק, הראשונה בחקירה יע0מו זה. חוטטו שהם', אלוביץ מר של מהטלפוני

 15 מה על. 4000 תיק במסגרת חקירה היא. בכלל ערך לניירות קשורה הייתה לא, ישועה למר שנתכוננה

 16 .חיפוש צו ללא שהופקה תשתית אותה על נסמכת היא?  נסמכת היא

 17 הם ואז מסוימת חברה או, מסוים חשד היה 2000 בתיק כי טובה דוגמה זו 2000 תיק, אגיד אני, אגב

 18 הרחבה צו שקוראים מה, לגיטימי זה, בסדר וזה צו קיבלו? עשו הם מה אז, נוספים חומרים שיש הבינו

 19 .התרחבו הללו הדברים כי

 20 רמות שלוש. כבודם של השאלה זו אם. ישועה של הסכמה שלה לסוגיה מגיע אני. לישועה מגיע אני

 21 שיש העובדה מתוקף? רלוונטית לא ההסכמה מדוע. רלוונטית לא ההסכמה – הראשונה הרמה. לדיון

 22 .צו פי על אלא חיפוש ייערך לא: ברורה בצורה כותב והחוק בחוק, בו להביט, לרענן בדברים לנו

 23 .חיים בן של פסיקה יש אבל :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 להסדר ביחס לא היא חיים בן של סיקה0הפ. העניין בדיוק זה. הזה בהקשר לא, רגע :צור-בן בועז ד"עו

 2 בית של פסיקה שום אין ולכן אחר סטטוטורי להסדר ביחס חיים בן של הפסיקה. הזה הסטטוטורי

 3 .במחשב וש0חיפ לצו חיים בן הסכמת סדרי את להחיל שאפשר שאומרת העליון המשפט

 4 של פרטיותו על לשמור נועדו החוק שהוראות היא הנקודה. הנקודה לא זאת, צור-בן מר :שחם' ע השופט' כב

 5 יכולה בפרטיות שפגיעה משום בפרטיות פגיעה אין אז, חיפוש שייעשה לכך מסכים אדם אם. אדם

 6 .צדק אדוני, וכולי דין הוראת שיש זה. המהות מבחינת זה. הסכמה בהיעדר רק להיות

 7 יכולה, פרטיות פגיעה  מרפאה שלכאורה הסכמה 9הא. הזאת בסוגיה רחבה כתיבה יש :צור-בן בועז ד"עו

 8 ...שמייתרת הסכמה להיות

 9 .פגיעה אין :שחם' ע השופט' כב

 10 - - - חוק להוראת הסכמה תנאי לקרוא אפשר האם. אשיב אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 .שלי השאלה לא זאת. רוצה שהוא מה לעשות יכול אדוני :שחם' ע השופט' כב

 12 - - - לרפא שניתן אומר אדוני.  אומר שאדוני מה של התוצאה זאת :צור-בן בועז ד"עו 

 13 בפרטיות פגיעה  אין. לשאלה בדיוק תקשיב. לקרוא אמרתי לא ואני לרפא אמרתי לא אני :שחם' ע השופט' כב

 14 מכאן, בפרטיות פגיעה למנוע היא החוק ומטרת הואיל. לאדוני שאמרתי מה כל זה. הסכמה כשיש

 15 .שאמרתי מה כל זה. החוק בתכלית פגיעה שאין

 16,  שהחוק מה של הסוגיה את בצד כרגע שם ואני הבאות מהסיבות הוא כך שלא היא התשובה :צור-בן בועז ד"עו

 17 .חקיקה שיש

 18 .הבנו זה. בסדר זה :שחם' ע השופט' כב

 19, כלומר. חקירות בחדר להסכמה שמתייחסת רחבה כתיבה יש. הבאים הדברים את אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 20 לא היא הסיטואציה, כלומר. חקירות לחדר מזומן אדם כאשר שישנה חופשית הסכמה אותה זו האם

 21 .חופשית סיטואציה לא היא, שוויונית סיטואציה
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 1 זה. האלה ההגדרות וכל מדעת והסכמה ומרצון חופשית הסכמה שיש מסכים אדוני אבל :שחם' ע השופט' כב

 2 שעוסקת כתיבה היא עליה מדבר שאדוני הכתיבה. שואל אני. אומר שאדוני מה זה אם השאלה. בסדר

 3 .וכולי מירנדה. לזיכרוני, בחשודים בעיקר

 4, כמדומני אנוב'וז יהודה יששכרוב, הפסיקה של לסקירה כבודם את אפנה אני. אגיע אני :צור-בן בועז ד"עו

 5, שתיקה, היוועצות זכות הוראות של להפרה להתייחס יכול פלילי בהליך נאשם שגם שמתייחסת

 6 את שסוקר למאמר להפנות יכול אני. עליו מקרין וזה, במשפט עדים למשל, אחרים צדדים של חיפוש

 7 .החובות

 8 .אדם אותו של זכויותיו שנפגעו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 במובן השיפוטי בהליך טוהר על הקפדה זאת כי רחבה יותר כתיבה – להגיד ניסיתי. לא :צור-בן בועז ד"עו

 10 מאמר יש, דין פסקי מספר יש – לעיין רוצים אם. להפנות יכול אני. השלכה לכך יש וכמובן הרחב

 11 הדברים של סקירה גם ויש כבודם בפני המאמר את אניח אני ומיד פסיקה אותה של סינתזה שעושה

 12 .האלה

 13 היה לא ישועה שאדון נניח. מבחינתי השאלה את אחדד אני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 חומרי לי יש, קחו, ואומר למשטרה ופונה חקירה שיש ושומע בבית יושב היה אלא לחקירה מגיע

 15 האם. אותם לכם קחו, דברים המון לי יש, פייסבוק, טסאפאוו, התכתבויות, הודעות, טלפונים, מחשב

 16 ?חיפוש צו צריך היה אז גם

 17 ניירות רשות של שיפוטי צו מכוח מזומן לא והוא אדם אותו של חופשית בישיבה זה אם :צור-בן בועז ד"עו

 18. חקירות חדר  לתוך נכנס והוא לפני – הפוך בדיוק דווקא זה – דין עורך עם להתייעץ הולך שהוא, ערך

 19 ההחלטה בתוך לכרוך ואז. נמצא נטלמן'הג סטטוס באיזה, בצד כרגע אותו שנשים ויכוח לנו יש

 20 .לא – שישנה החוקית הדרישה את שמייתרת הסכמה למסור להסכים

 21 ההסכמה אם בבירור אלא ההסכמה בשאלת לא שאנחנו אומרת זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .הסכמה אכן היא

 23 . לא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 בכלום לא, בחקירה לא, בלחץ לא בבית ישב שהאדון מסכים אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2, ולחוץ, דין עורך וצריך חקירות בחדר הוא אם אבל. בעיה אין – בהסכמה, מרצונו החומר את ונידב

 3 .צריך כן אז, יהיה שלא מה או חשוד לא או וחשוד

 4. הסכמה של שאלה  אין ולכן צו צריך כי מסכים לא הדין כי מסכים לא אני, אחד. אשיב אני :צור-בן בועז ד"עו

 5 משנה  לא זה, יותר עוד מיואש, פחות מיואש, יותר אינטליגנטי אדם, חקירות בחדר ההסכמה, שתיים

 6 להסכמה שנוגעים חיים בן בהלכת הסכמה כללי יש, שלישית. הסכמה לאו היא כזאת הסכמה, כרגע

 7 החומר לפי התקיימו שלא ההסכמה כללי מה. מרפאה שהסכמה שאלה שיש. להסכים שאפשר מתי

 8 ?חיים בן בהלכת שישנם ההסכמה כללי מה? כאן המשפט בית בפני שנמצא

 9 .לו להסביר צריך :שחם' ע השופט' כב

 10 מצטט אני – להסביר צריך החוקר, להסביר צריך, לטלפון שיחדרו מדעת הסכמה צריך. כן :צור-בן בועז ד"עו

 11 .לחובתו ייזקף לא ושסירובו, החוקר למשאלת, הנחקר, להסכים חייב הוא שאין –

 12, אותי זימנו, בחקירה הייתי, נכון, ואומר העד כאן עומד אם אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ושלחתי הביתה הלכתי עוד, ולהיפך זה עם בעיה שום לי אין. הכול את להם שולח מיוזמתי אני אבל

 14 .עוד להם

 15 זכות את או שלו השתיקה בזכות שהפרו אדם שיבוא כך זה את להגיד אפשר, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 16 אני אז, הזאת החגיגה בתוך לא שאני בטח, בדיעבד, ויגיד אחרת חוקית זכות כל או שלו ההיוועצות

 17 .מסכים הייתי כמובן

 18 שהפרו ויטען יבוא לא הוא אם, התייעץ שלא שגם לאדוני מזכירה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19, בעיה לאיזושהי טוען ולא חומרים מרצונו שמסר אדם יש. בעיה תהיה לא, שלו ההיוועצות זכות את

 20 אנחנו. הכול מוסר הייתי מרצוני אני ואומר אחרת טענה כל או הבנה אי לאיזושהי, לחץ לאיזשהו

 21 ?קיימים שלא דברים עליו מלבישים

 22 .בדיעבד זה :צור-בן בועז ד"עו

 23 .בדיעבד נמצאים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .בדיעבד לא החיים, לא :צור-בן בועז ד"עו

 2 - - - הנחה תחת גם, בראש ובין בדיעבד בין :שחם' ע השופט' כב

 3 .סליחה. משחק תנאי אותם תחת לא :צור-בן בועז ד"עו

 4 – בבקשה גם זה את כתבתם. לזה נגיע - להעריך צריכים אנחנו, פגם שיש הנחה תחת גם :שחם' ע השופט' כב

 5. רלוונטי נתון הוא הזה הנתון, כך ובין כך בין. כך על... -לה עשוי הבדיעבד אבל. הפגם של עוצמתו את

 6 עוצמת בהערכת רלוונטי נתון הוא, האלה, הדברים כל, וכולי ומוסר מסכים מבחינתו שהוא שמענו

 7 .הזה במקרה בכלל כזאת יש אם הפגיעה

 8 שנתיים או שנתיים בחלוף בדיעבד לא היא הבחינה. נעשה שזה במועד היא הבחינה, כבודו :צור-בן בועז ד"עו

 9 .למה גם אגיד ואני וחצי

 10 .הזה במועד העד חשב מה יודע לא אדוני אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .נאמר מה יודע אני אבל :צור-בן בועז ד"עו

 12. היום לגבי רק לא היא. אז היה מה לגבי היא היום העד של האמירה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .נעשה שזה במועד שהיה מה על אור שופך הוא. אז היה מה לגבי היא

 14 להגיד צריך שאתה אומרת הפסיקה כי קשור לא זה אבל יקרות ואור נגוהות אור, ברשותך :צור-בן בועז ד"עו

 15 בפני נמצא הפרוטוקול. קיים לא וזה, לו ולהבהיר אותו להזהיר צריך שאתה קובעת הפסיקה, לו

 1-2-16 שמספרו משטרתי נוהל. משטרתי נוהל יש, כבודם, שנית. קיימים לא האלה הדברים. כבודם

 17 למיטב. נוהל אותו פי על מדעת הסכמה טופס על לחתום  גם וצריך במחשב וחיפוש תפיסה, 2014

 18 את משקף היא. פרוצדורלי עניין רק לא הוא הזה הנוהל. 2014 בשנת שהותקן הנוהל זה הבדיקה

 19 .שישנה התפיסה

 20 .הסכימו שלא כך אחר יגידו שלא כדי דורש הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .נכון. בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 22 אז, הסכמתי כן אומר היא היום. הסכמתי לא היום אומר לא העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .חתם לא או חתם הוא אם לי מה
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 1 הזכות את, שלישי צד לאדוני עומדת. הכבוד כל עם, הדיוני בהיבט יתמקד אדוני אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 2 הוא, מראש או בדיעבד, מסכים הוא. זה את מקבל הוא. עליה מלין לא לכאורה שהנפגע טענה לטעון

 3 .מסכים

 4 זה... -ה הפסילה דוקטרינת זה. ממנה עולה מה, כבודם ברשות, אגיד אני. רחבה כתיבה יש :צור-בן בועז ד"עו

 5 אני. התחתונה בשורה, הדין מפסקי עולה מה אומר אני. אינוונטר כאן יש. ישועה העד מגיע. הנושא

 6 .הזה לעניין אחזור אני ותכף אחד משפט להשלים רוצה אני. ומעניין ארוך זה כי אגיד

 7 יום באותו. בדצמבר 18-ב. צו להוציא הלכו, הסכמתו את מסר שהעד יום שבאותו כבודם בחשבון קחו

 8 שהוציאו העובדה עצם? הכול את שמייתרת הסכמה יש באמת אם צו להוציא מה על. צו להוציא הלכו

 9 חוזר אתה? הצו עם הבעיה מה. צו שצריך מעידה שלו החקירה של הראשון ביום, בדצמבר 18-ב צו

 10 .4000 תיק 8בו שאין היא הצו של הבעיה... -ה של לשורש

 11 .בבקשה זה את כתבתם :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .כבודם של השאלות עם מתכתב אני. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 13 .אחרת שאלה אותנו הטרידה. הבנו זה את :עם - בר' מ השופט' כב

 14 עצם, חיים בן תנאי לא או חיים בן תנאי, בדיעבד הסכמה, הסכמה האם לעובדה מעניין זה :צור-בן בועז ד"עו

 15 מתכתב לא שהוא הצו עם והבעיה הסטטוטורית הדרישה שזו והבנתם ידעתם, צו להוציא שהלכתם זה

 16 .4000 לתיק קשור לא הוא. ערך ניירות לחקירת קשור הוא. שנעשתה החקירה עם

 17 ערך ניירות רשות לחקירת צו שהוא לזה מעבר. הזה הצו לגבי מלים בכמה להתייחס רוצה אני

 18 חובת יש – המשפט לבית גילו לא. דברים שני עוד בו אין, 4000 לתיק שנוגע דבר שום בו ואין, קלאסית

 19 גילו לא, חיפשו שכבר לא גילו לא?  מה, לו גילו לא – פלילי בהליך פרטה אקס דיון זה, מוגברת גילוי

 20 הוא. הטלפון מכשיר לגבי רק הוא שניתן שהצו גם נוסיף זה ועל מתאים חיפוש צו ללא חיפשו שכבר לו

 21 הצו אז, כאן שהיה המהלך מה להבין מנסים אנחנו אם גם, אומרת זאת. המחשב חומר לגבי לא גם

 22 .מתאים לא הוא גם, צו ללא שבוצעה חקירה על שנשען, לזה נקרא, החדש
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 1 שדן המשפט בית האם. רטורית כמעט היא, שאלה כבודם את לשאול רוצה אני, השאלה נשאלת

 2 מה שואל אתה, שוחד חקירת זו, נכבד משפט בית תראה: לו אומרים היו, ערך ניירות רשות בענייני

 3 .נלווית כעבירה לא עושה ערך ניירות רשות

 4. לבקשה להיעתר הצו. הבקשה על מסתכלת אני. להבין מניסה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ".פלט להציג... מחשב לחומר לחדור מבקש  הנני כאמור החיפוש במסגרת"

 6 הצו, גברתי. 11 מספר. בצו אני. 11 לנספח מפנה אני, גברתי, הנה. לגברתי אראה אני. לא :צור-בן בועז ד"עו

 7 .11 נספח הוא

 8 .29, 28 עמודים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 מנוי אצל חיפוש לערוך פלונית ולחברה ערך ניירות רשות לעובדי מתיר אני: "בולד-ב הצו :צור-בן בועז ד"עו

 10 .טלפון. שיש מה זה. זהו". אחר טלפון מספר או ישועה מר שם על הרשום טלפון

 11 .לבקשה להיעתר. אותה צירפתם את. שופט החלטת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ?בקשה לאיזו :צור-בן בועז ד"עו

 13 .שצירפתם הבקשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .4000-ל קשורה לא הבקשה? הבקשה מה ל. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 15 .מחשב ועל טלפון על דיבר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 17 אלא למחשב הייתה לא הבקשה אמר אדוני. 4,000-ל הגעתי לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .מחשב גם קוראת אני. לטלפון

 19 האם, כרגע העלתה שגברתי סוגיה, מתייחס הצו. הצו זה, שמדבר מה. צו לנו יש, גברתי אבל :צור-בן בועז ד"עו

 20 .לא היא התשובה – במחשב חיפוש התיר הצו

 21 .לבקשה נעתר המשפט בית. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .צו כתב המשפט בית, לבקשה נעתר לא הוא, כותב המשפט בית, סליחה, גברתי, לא :צור-בן בועז ד"עו

 23 .החלטה קוראת אני? לא למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .גברתי החלטה קורא אני גם :צור-בן בועז ד"עו

 2 כוללת הבקשה. טלפון רק לא זה. לבקשה להיעתר, השופט החלטת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .מחשב גם

 4 - - - היא הכוונה, לבקשה נעתר, גברתי, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 5 .הוויכוח על חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ובית חיפוש צו לקיים היא הבקשה. ויכוח לא זה, וחלילה חס. הוויכוח על חבל לא, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 7, אגב. טלפון במנוי חיפוש לערוך לעובדים מתיר אני. מתיר הוא מה כותב והוא לבקשה נעתר המשפט

 8 ההבחנה, כלומר. מחשב לחומרי הצו בגוף התייחסות יש, להדגים כדי רק, שצירפנו אחרים בצווים

 9 .הצו את שנותן המשפט לבית שנהירה הבחנה היא הזו

 10. וחומרים מחשב לרבות, לטלפון זה', אלוביץ בדבר, 10 לנספח, כן לפני אחד לצו כבודם את אפנה אני

 11 .להבחנה ער המשפט בית, אומרת זאת

 12 .יוסיף אדוני? להוסיף מה יש לאדוני. לסיים צריך אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 וביקשו אליו פנו הם, בצו הופיע שלא הקשיח הכונן שלגבי גם הראיה. להוסיף מה יש, כן :צור-בן בועז ד"עו

 14 .המחשב וזה הקשיח הכונן את

 15 להינתן יכולה לא, אחד, ישועה מר של הניתנת ההסכמה של הנקודה, הזאת הנקודה את אסכם אני אם

 16 בן בתנאי עומד לא זה – יכולה ולא – יכולה הייתה אם גם, שתיים. צו שמחייב חוק יש. חוק יש כי

 17. הסכמה באותה די שאין שהבינו חזקה, יום באותו צו ביקשו שהחוקרים היא עובדה, שלוש. חיים

 18, ערך ניירות צו ביקשו כי? מיסודו פגום הוא ולמה מה על. מיסודו פגום הוא גם, שניתן הצו, ארבע

 19 שכבר המשפט בית של אוזנו את גילו לא וגם 4000 בתיק חומרים ולקחו והלכו, ערך ניירות חקירת

 20 בתיק ממשלה ראש נגד פלילית חקירה כאן שיש המשפט בית של אוזנו את גילו לא וגם קודם חיפוש

 21 .גולו לא. גולו לא האלה הדברים כל, כלומר. 4000

 22 פסקי שני, כללית פסיקה שיש לי נדמה. חיפוש צווי של בסוגיה הפסיקתית הרגישות את מזכיר אני

 23 רצוי לא האם  אתמול שנשאלתי לשאלה. כך על יעיד הוא גם נוסף דיון, כך על יעידו אוריך בעניין הדין
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 1 יש ראשית כי הנוסף לדיון להגיע צריכים לא שאנחנו אומר אני, הנוסף לדיון להמתין כדאי לא או

 2 ההרכבים שני שופטי ארבעת של אפילו תביעות אותן כל עם כרגע הולך אני, ושנית, מחייבת הלכה

 3 אומרים הם. חשוב מאוד מאוד דבר הוא דין פסקי באותם שנקבע שמה זה במובן. הזאת בסוגיה שהיו

 4 של לסוגיה כבר אותנו מחבר, אומרת זאת. מהותי גם נפל, צו מכוח שלא, כדין שלא חיפוש היה שאם

 5 .יששכרוב

 6 אני. הדברים את לראות צריך כי שישנה השאלה תמיד זו. לסוף זה את לדחות האם לסוגיה נעבור אז

 7 ראש נגד חקירה כשיש. בעייתית תפיסה זו. בעייתית טיפה אולי שיטה זו. דברים כמה לומר  רוצה

 8 זה, חיפוש צווי להפיק שצריך ויודעים חיפוש צווי בלי, חומרים מפיקים שיש צו בלי, ובכלל ממשלה

 9 זאת – עצמם את העסיקו המשפט שבתי, אגב, השיטה וזו – מתעצם זה כמה. מהותי מאוד מאוד גם

 10 היה לא שזה מזכיר אני כאן. מדיניות של עניין היה זה אם שאלה זו, נקודתי עניין היה זה אם שאלה

 11 .נקודתי חיפוש איזה

 12 . אחרים בהקשרים שדיברנו נשכחות מזכיר אתה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 שהחקירה מזכיר אני כי, ומכוון ושיטתי עמוק הוא כאן שהפגם אומר אני. אומר שאני מה זה :צור-בן בועז ד"עו

 14 שאני אומר המשפטי היועץ, הפרקליטות צמרת ידי על לוותה, חוקרים 30 ידי על נעשתה, לוותה הזו

 15 .הפעולות את אישרתי

 16 - - - משפיעים ולא משנים ולא מהותיים בעניינים לא הם  התוצרים אם :עם - בר' מ השופט' כב

 17 הוא כי עמוק מאוד ויכוח הוא כאן הוויכוח. פיפס איזה על מתעסקים היינו לא הרי, אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 18. המשפט בית של זמנו את לא משחיתים היינו לא אחרת. צו בלי שהופקו ראיות מאוד להרבה נוגע

 19 זאת. חיפוש צו בלי והפיקו 4000 תיק את חקרו.  פירטנו, אתמול שהוגש מה וגם לבקשה' א בנספח

 20 כך דעת ועל' א נספח  צרפתי, הראיות תשובת זאת. חיפוש צו בלי הן שהופקו הראיות. המשמעות

 21 צריכים אנחנו, צריך לא או צריך אם שישנו יששכרוב באיזון שאפילו אומר כשאני. מקיימים אנחנו

 22, שיטתי זה האם, מקרי זה האם וראשונה בראש נבדקת פגם עוצמת. הפגם של העוצמה את לבדוק

 23 ולא דין פי על צריך שהיה חיפוש צו זה כי ביותר עמוד הפגם זה כאן. עמוק לא זה האם, עמוק זה האם
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 1 מונח לי אין אבל הביטוי על סליחה, המשפט בבית תעתעו, חיפוש צו לבקש כשהלכו. דין פי על היה

 2 חוקרים עשרות זה את חקרו, חודשים במשך זה את חקרו. מדיניות של כעניין נעשה זה. יותר מוצלח

 3? הזה כדבר ייתכן איך לי אכפת מה אבל, הזה כדבר ייתכן איך עצמי את שואל אני. פרקליטים ועשרות

 4 .עצמה בעד מדברת התוצאה כי

 5 וצריך ישועה של ההסכמה את לראות וצריך לבדוק צריך כי לסוף נדחה אולי. משהו לומר רוצה אני

 6 .כך אחר אשלים ואני ההסכמה סוגיית על להתעכב רוצה עוזר-רוזן חברתי. באיזונים לראות אולי

 7 הדין עורכת את נשמע ואז הטיעון את תסיים. אותה נשמע אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .עוזר-רוזן

 9 שלא חיפוש צווי. בסוף המשמעות על נדון, האירועים מרבית על נחקר לא הממשלה ראש  :צור-בן בועז ד"עו

 10 .בסוף בזה נדון אולי – חקירה השלמות, ריענונים. בסוף בהשלכות נדון, היו לא, היו –

 11 .רשימה זו עכשיו עד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 נוסע הוא. מסוימים פסים על נוסע הזה המשפט כי בסוף בזה לדון צריך ולא אפשר אי. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 13 לקבל צריך. חקירה חומרי או ראיות או מוצגים הרבה אלה, להגיד צריך. מסוים ראיות חומר בסיס על

 14 והתודעה נמצא וזה נמצא שזה היא המשמעות, לסוף זה את דוחים כשאנחנו, בסוף כי ההחלטה את

 15 במרבית, פקטו שדה הוא המצב, לסוף זה את נדחה שאנחנו להגיד בעצם לכן. הללו בדברים נפגעת

 16 כי? בסוף בזה לדון צריך לא למה. פנימה נכנס כבר זה, מדי קטיגורי להיות רוצה לא אני, המקרים

 17 התפיסה לפי, שנית. עליהם נוסעת שהרכבת והפסים המתאר קווי את מגדיר זה, ראשית, אמרתי

 18 את \הפגם של עוצמתו את נבדוק. הפגם את נבדוק בואו כל שקודם אומרת שישנה התפיסה, שישנה

 19, חודשים נמשך זה, מודרך זה, שיטתי זה. חמור אין. האלה בהליכים ממנו חמור אין. הפגם של עומקו

 20 – קי-או, להגיד אפשר אי. מתה אות או פלסתר אותה עשו, מפורשת חוקית הוראה שיש, חדירה זאת

 21 מה ולראות להקפיד חייבים. לא. לא. בסדר לא זה, בסדר – משהו וולגרי נשמע זה אם מתנצל אני

 22 .עכשיו התוצאות
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 1. אחד במשפט אגיד אני, שם הדיון היה מה. אוריך של בעניין הפסיקות שתי, אוריך של בעניין הפסיקה

 2 לעניין רגע חוזר רק אני – הסכמה לאו היא ההסכמה, הסכמה הייתה. חוקי לא חיפוש שהיה ברור היה

 3 מה זה. חיים בבן עומד לא זה ולכן אותם הזהירו לא אבל מרצון זה את נתנו, נכון כי – ישועה של

 4 בהפרות דיון לקיים אפשר האם, נוסף לצו  אותם ששלחו כולו היה הדיון. הזה בנושא שאמרו

 5 פסקי וכל, דכולם אליבא אבל שם שהיה הוויכוח היה זה. העיקרי להליך זה את לשמור או הקודמות

 6 היה לא הדיון. מחלוקת הייתה לא, כלומר. בזה לדון צריך העיקרי שבהליך ברור, התביעות וכל הדין

 7 על. הראשון הסיבוב של בהפרה, הראשון בסיבוב בקבילות דיון כבר נקיים, החקירה בשלבי נדון אם

 8 אמרה אחרת ודעת, ועכשיו כעת, עכשיו שאמרה מיעוט  דעת הייתה. התפלגו זה על. הוויכוח היה זה

 9 כרגע נמצאים אנחנו. אישום כתב הוגש. העיקרי בהליך אישום כתב שיוגש ככל בזה נדון אבל פגם שיש

 10 .העיקרי בהליך

 11 אנחנו איך. ובכללותו העליון המשפט בית של הרבתית ההקפדה את לראות מכבודם מבקש גם אני

 12 נפקות.  נזיקין תביעת לא זאת. חיפוש צו תיאור של הנפקות מה, התוצאה ומה חיפוש צווי על מקפידים

 13 יהיה לא או קביל יהיה זה האם, הראייתית הנפקות היא חיפוש צו הפרת של הנפקות כל. ראייתית

 14 להשתמש רוצה לא ואני – כאן אנחנו ולכן הדיון זה מהמקרים אחוזים 99-ב. התוצאה זו. קביל

 15 .אימננטי קושי זה, נראה כך ואחר נמשיך כך ואחר, לתביעה נאפשר אנחנו – פרזיולוגיים בביטויים

 16 את להניח רוצה אני, הפסיקה זו – מאוחרים צווים גם. הזה בנושא להגיד רוצה שאני אחרונה נקודה

 17 והצו צו היה לא כאן, מזכיר ואני, כדין מאוחר צו ניתן היה אם גם – סולברג השופט של הדין פסק

 18 שנתנו אפשרי פגם יכשיר לא הוא, כדין ניתן היה הוא ועדיין – בכלל אחרת לחקירה התייחס המאוחר

 19, הקבילות את לתקוף הגיאומטרי המקום. אוריך של השני בעניין 51 לפסקה מפנה אני. לנתינתו עובר

 20 .הסוגיה את מסכם אני בזה.  אישום כתב יוגש וכאשר אם זה

 21 .אחרון משפט :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 חקירה. גמור בסדר. מתפתחת או מתגלגלת חקירה הייתה, המשפט בית, אומרת חברתי :צור-בן בועז ד"עו

 23 החקירה הפכה' א חקירה כי ללכת צריך אתה אז, מתרחבת שהיא בגלל בדיוק, ומתפתחת מתגלגלת
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 1 אפשר אז, ערך ניירות של צו שזה למרות, זה בכלל  בצו שכתוב אמרה חברתי כך אחר. צו תוציא ולך' ב

 2 צריך הצו. לא. חקירה כל לחקור יכולים אנחנו ולהגיד העונשין חוק הוראות כל את זה על לקלוט

 3 שבכלל לומר כרטיס אין. שישנה החקירה ומה גדרו של המטרות את, הפסיקה לפי, החוק לפי לפרט

 4 .רוצים שאנחנו עבירה כל ולחשוף העונשין חוק כל את לקחת יכולים אנחנו זה

 5 .לתגובה לתגובה תגובה צריך לא. בכתב תגובה הגיש אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .טוב :צור-בן בועז ד"עו

 7 מול הדיון במהלך שחם השופט כבוד של השאלה ובמיוחד כבודכם של השאלות לאור :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 8 העד. ישועה העד לגבי בה מדברים שאנחנו המיוחדת הסיטואציה את לזכור צריך. צור-בן דין עורך

 9 המשפטי היועץ עם הפרקליטות יושבת כן אחרי יום אבל באזהרה נחקר לא הוא, לחקירה מגיע ישועה

 10 עמדת, אומרת זאת. באזהרה אותו לחקור האם ושוקלת – זה נכבד משפט בית בפני הצהרתה לפי כך –

 11 הלקוחה מטעם, מטעמי המקדמיות לטענות במענה לכבודכם כותבים והם – היא כן אחרי יום התביעה

 12 הביא שהוא שבגלל חשבו והם באזהרה אותו לחקור שקלו שהם 105 בסעיף כותבים הם  - כמובן שלי

 13 ההסכמה לשאלת מגיעים אנחנו  עכשיו. זה את יעשו לא הם אז, אותו גם להפליל שיכולות ראיות

 14 הם? באזהרה אותו לחקור ששוקלים לו אומרים האם, יודע ישועה האם, החקירה בשלב מדעת

 15 מביא שהוא שהמסמכים לישועה אומרים האם? כחשוד אותו לראות ששוקלים לישועה אומרים

 16 חד היא הזאת לשאלה התשובה? אותו להפליל יכולים מביא והוא ממנו מבקשים שהם, עכשיו

 17 .לא משמעית

 18 שמחייבים דברים עולים כדי ותוך כעד נחקר שאדם לפעמים קורה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?ומבוטלת בטלה היא, עד בהיותו הסכמה נתן הוא אם. לפעמים מתפתחת החקירה. אזהרה

 20 ממנו מבקשת שהיא הבינה המשטרה הרי. להסביר מנסה שאני מה בדיוק זה, גברתי, לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 21 הסיטואציה. אותו מזהירים לא הם לכן. אותו גם לסבך – לשיטתנו לא, לשיטתה – שיכולות ראיות

 22 עד שמגיע היא הסיטואציה. כאן מתארת שגברתי ממה נוקשה יותר הרבה סיטואציה היא כאן

 23 היא, אותו מזהירה לא היא, אותו להפליל יכולים שלתפיסתה דברים על מעיד המשטרה שמבחינת
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 1. מוסר כשהוא יודע לא העד, הזה הדבר וכל דיון זה על מנהלים כן אחרי יום, אותו להזהיר לא בוחרת

 2 יכול המשטרה שמבחינת העובדה. רלוונטי סופר נתון זה, מדעת הסכמה על מדברים כשאנחנו

 3 היא, אותו מפלילים – ערך ניירות של או המשטרה אל לשיטתה -  מביא שישועה שהמסמכים

 4 אותו מזהירים לא, לישועה אומרים לא הזה הדבר ואת מדעת ההסכמה לשאלת מאוד רלוונטית

 5 .דיון מנהלים כן אחרי ויום המסמכים את ממנו ולוקחם

 6 גם, דיון היה לא אז, אוריך עם כמו, מבקשה חוזר היה הוא אם. זה את טוען לא הוא :עם – בר' מ השופט' כב

 7 .מניח אני. העליון המשפט בבית לא

 8, להתייחס שרציתי מה בדיוק זה. הזאת לנקודה בדיוק להתייחס רוצה אני, אדוני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 - - - ולהגיד לבוא' ג צד של זכותו לעניין, אדוני של לשאלתו

 10 '.ג בצד הפגיעה לגבי, בזה תתמקד גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 11 לדוגמה ניקח. אחרת עובד הזה בהקשר הפלילי המשפט. להתייחס רציתי בדיוק לזה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 היה לו ואומרים הרלוונטית לשופטת או הרלוונטי לשופט באים ואז בכלל צו ניתן לא בה סיטואציה

 13 נותן הייתי ודאי, המשפט בית ואומר? הצו את נותנים הייתם, צד אותו כן לפני אליך או אליך מגיע

 14. אחורה התפקידים משחק את לשחק יודעים לא אנחנו. לא ממש? פגם מרפא הזה הדבר האם. הצו את

 15, אדוני לך דע: לו אומרים היו לו אומר היה ישועה מה להגיד יודעים לא אנחנו. הרעיון בדיוק זה

 16 לא או לנו למסור רוצה אתה אם רגע תחשוב אז, לשיטתנו אותך גם להפליל יכולים האלה המסמכים

 17 .לנו למסור רוצה

 18, החקירה בסוף, יום שבאותו בכך היא למציאות מאוד יפה מחובר הוא אומרת שאני מה שכל הראיה

 19 איזו. עבירות מיני כל יש הזה בצו. צו ומוציאה משפט לבית  כבוד אחר  ערך ניירות רשות הולכת

 20 שזה, העונשין חוק אמרנו, התביעה אומרת זה על. בצו שם מופיעה לא היא. השוחד עבירת? אין עבירה

 21 20 לנהל הולכת אני, העונשין חוק שקובעים פעם כל שעכשיו אומר זה כי זה את לשמוע מאוד עצוב

 22 התייחס חברי כי בצד הזה הדבר את נשים אבל. הדין את להם שיבהיר כדי משפט בית מול הליכים

 23 .בכתב בהרחבה לזה
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 1 יודעים לא אנחנו כי כך אחר מתרפאת לא היא. אמת בזמן של שאלה היא מודעת הסכמה של השאלה

 2 איך של הרעיון. זה את אומרת שאני על כבודכם בפני מתנצלת אני. הזה התפקידים משחק את לשחק

 3 שמניח רעיון הוא. האמת לפגוע שבא רעיון לא הוא הפרוצדורה בכללי נאשמים זכויות על מגנים אנחנו

 4 לכאן כשמגיע \היום. אחורה הזה המשחק את לשחק יודעים לא אנחנו לכן. האמת לחקר מגיעים שכך

 5 של המבחן לא זה – בעבר היה כבר זה, ידוע כבר הכול, אמר שכבודו כמו, בדיעבד-ה כשכל, העד

 6 . הפלילי המשפט

 7 .ביכון לא גם הוא :צור-בן בועז ד"עו

 8 בעניין המשפט בית של להחלטה מפניה אני. בסיכון לא שהוא יודע והוא בסיכון לא הוא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 או שהמחשב במשפט העד כלפי  אחרים ואינטרסים בחיסיון או בפרטיות, השיח בסוד פגיעה, פישר

 10 .נחשף שלו הנייד הטלפון

 11 .שלישיים לצדדים גם מתייחס זה :צור-בן בועז ד"עו

 12 כמי בחומר בטובתם שלא נוכחים אשר רבים שלישיים בצדדים גם היא הפגיעה. נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 .אומרת שאני למה בדיוק מתחבר זה  .המחשב בעל עם אחר או כזה בקשר שעמדו

 14. אמת בזמן משמעות לידי באות הנאשמים שזכויות שמניח רעיון הוא הפלילי המשפט של הרעיון

 15 יכולה אני – היו אם קורה היה זה איך – אדוני של לדבריו מתייחסת שוב אני ובזה – יודעים לא ואנחנו

 16. בהערכות עוסק לא הפלילי המשפט אבל – אחר אחד כל של הערכה כמו שווה שלי והערכה להעריך

 17 שאנחנו אדם לבן באים אנחנו ואיך  נאשמים זכויות על מגנים אנחנו ואיך ובסדר בכללים עוסק הוא

 18. החומר את ממנו ומבקשים אותו להפליל יכול לנו נותן הוא שהחומר לנו נותן שהוא שהחומר חושבים

 19, כך אחר ואנחנו האלה קבילות הבלתי לראיות התייחסו הזה במשפט העדים שכל שאחרי המחשבה

 20 – קביל לא ומה קביל מה ההפרדה את לעשות מנתחים אזמל באיזה יוכל כבודכם, בסוף, בסוף, בסוף

 21 .דמיונית היא, הזה הנכבד המשפט לבית לי שיש הכבוד מלוא עם, באמת, סליחה

 22 מאוד מאוד שקלול מחייב שכרובשי הרי? יום של בסופו מחייב יששכרוב-ש מה לא זה :עם - בר' מ השופט' כב

 23, ובדיעבד מראש, בזכות הפגיעה לעוצמת להתייחס, תשתית דורש הוא. גורמים מאוד הרבה של נרחב
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 1 שיקולים באלה וכיוצא ההליך של מהותו או ולעניינו הראיה של ולחשיבותה הנאשמים של בזכויות

 2 בפנינו שיש מה של חלקי המאוד בסיס על אבל אפשר אולי? כעת עושים איך. זוכר אני כולם את שלא

 3 .כשרגע

 4 שהושגו ראיות על מדברים אנחנו. שונה מעט בסיטואציה מדבר יששכרוב-ש חושבת אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 5 - - - הצו היעדר של הסיטואציה. צו ללא

 6. כדין שלא הושגו שהראיות, הזו הטענה היא שלכם הבסיסית הטענה. הדבר אותו זה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 הרבה פני על שם שנקבע מהווה מבחן ויש אותן לפסול ניתן, כדין הושגו שלא ראיות, קובע יששכרוב

 8 .עמודים מאוד

 9 .נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 .כרובשיש-ל בבקשה מבוטל לא נפח הוקדש בכדי לא, טוענים שאת למסקנה להגיע כדי :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .דבריי את להשלים התכוונתי. נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 .רלוונטי לא שהוא להגיד אפשר אי, יששכרוב לכן  :עם - בר' מ השופט' כב

 13 שהוא חושבת ואני רלוונטי מאוד שהוא חושבת אני. רלוונטי לא שהוא אמרתי לא אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 בכלל יכולים אנחנו איך לבדוק באים אנחנו, יששכרוב בהינתן גם אבל. שונה מעט בסיטואציה עוסק

 15 הוא יששכרוב. זה את לעשות אפשר בה סיטואציה להיות יכולה. נאשמים זכויות על הגנה לאפשר

 16 הראיות שמכלול ברגע. זה את לעשות אפשר שאי שלנו המקרה כמו, סיטואציה להיות יכולה. דוגמה

 17 - -  - ויגידו אליו התייחסו העדים וכל, הזה המשפטי ההליך לתוך ייכנס הזה

 18 העליון המשפט בבית ועומד תלוי הליך. העיתוי לגבי דיון שיהיה,   שנקבע המבחן :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .הזאת בשאלה

 20  כשהולכים האם. אחר דיון הוא בעיתוי הדיון. יידון זה העיקרי שבהליך מחלוקת אין. לא :צור-בן בועז ד"עו

 21, הטלפון את לי לקחו. הראשון ביום הפרה הייתה, כלומר. ומעצר חיפוש בהליכי, החדש, המלבין לצו

 22 בית. חדש צו לבקש המשפט לבית הלכו עכשיו. הפרה זו – צו היה לא, הסכמתי, מסכים אתה שאלו

 23 של בסוגיה לדון יכול והחיפוש המעצר של הצווי הליך המשפט בית האם אומרים ואז נותן המשפט
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 1 זה, נמצאים אנחנו בו, העיקרי שבהליך מחלוקת אין. העיקרי להליך העניין כל את לשמור או ההפרה

 2 בסוגיית נדון כבוד, ראשונים להם נקרא, הליכים באותם האם הוא שם הדיון כל, אומרת זאת. יידון

- - - 3 

 4, שהלבין צו לגבי ייאמר אם. כאן המצב לגבי תשליך גם שם שההחלטה מניח אני :עם - בר' מ השופט' כב 

 5 הכרעה לקבל שאפשר דעתו על לעמוד יכול שאדוני וחומר מקל זה, לסוף זה את לדחות ניתן שלא

 6 זה, יששכרוב של המבחנים בסדר היתר בין, בסוף גם הזאת סוגיה לדון שאפשר ייקבע ואם. היום

 7 .לענייננו גם משליך

 8, חמור פגם, תיוותר שההנחה נניח... שהיא או תיוותר שההלכה או? לקרות יכול מה, אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 9 .ההלכה זו. העיקרי בהליך בו לדון צריך

 10 .שלב באיזה השאלה. בסדר, העיקרי בהליך :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .אשיב אני כך אחר.  לחברתי להפריע רוצה לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 12 היא, יששכרב-ב הפסיקה כל. הזה בהיבט להתייחס רוצה ואני מוצה די שזה חושבת אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 המסדר הרעיון אבל המורעל העץ פירות של כלל בהיעדר, הישראלי בדין נוקשה שהיא מתעסקת  כולה

 14 הסיטואציה את שיצרו אנשים. זכויות לקפח בלי משפטי הליך לנהל יכולים אנחנו איך לבדוק כן הוא

 15 הנחה להם  אין. חקירה מכירי אנשים הם, דין יודעי אנשים הם, דעת ברי אנשים הם הזכויות מקפחת

 16 את מה זה, לי אומרים שכבודכם מה את נכון מתארת אני אם. כאן עושים אנחנו מה ידענו לא של

 17 את לשמר אפשר האם לבדוק צריך הזאת שבסיטואציה חושבת אני, הזאת בסיטואציה שנעשה רוצה

 18 יכולת אין הזה המשפט בסוף כי, לא היא התשובה כאן. המאשימה עמדת בהינתן הנאשמים זכויות

 19 הרעיון וזה העניין וזה הנאשמים זכויות על להגן כדי לעשות שנדרש מה את לעשות משפט לבית

 20 בן, אחרת בצורה אותה פותר איפך, מסוימת בצורה אותה פותר יששכרוב. הפסיקה כל של המסדר

 21 .לשמר חייבים הזה המסדר הרעיון ואת המסדר הרעיון זה אבל אחרת בצורה אותה פותר חיים
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 1 אבל 9מתנגדי לא 8כמון אנחנו. במקביל אלינו שהועבר דין פסק לכם הגישה חברתי. טכני משהו :חן ק'ז ד"עו

 2 ל'אברג בעניין החלטה לאותה סיפא 2 לסעיף מפנה אני. הקודם לדיון בקשר. בו לעיין הספקתי בינתיים

 3 .להתקבל צריכה בקשתנו מדוע בדיוק שמסביר

 4 לא שלשיטתנו, לצערי מקביל ביקום חיים אנחנו שוב כי, להגיד חייבת שאני ראשון דבר :תירוש יהודית ד"עו

 5 זה את שמציג כמו לחוץ הפה מן אמירה לא וזאת תקינים צווים הם החיפוש צווי. בצווים פגם נפל

 6 עוד, מזה חשוב יתר אבל. ערך ניירות לחוק 1 סעיף לפי ערך ניירות עבירת היא שוחד עבירת. חברי

 7 פרשה את העלים שוב חברי. פרשות שלוש אחז ערך ניירות בזק שתיק ממש בקצרה אומר אני פעם

 8 כמו ערך עבירות לא שעניינה פרשה, הפרשות כלל עם ביחד צווים לה והוצאו 2017 ביולי שהתחילה

 9 של הכותרת הייתה זאת. פילבר מר, ציבור עובר של אמונים והפרת מרמה עבירת אלא חברי שמציג

 10 מיטיב פילבר למה בדקה 3 פרשה. 3 פרשה. החשד היה זה. בזק עם היטיב שהוא, חשד היה זה. 3 פרשה

 11 עוד בעצם הוא, שלו והמניע, זה מאחורי שאולי מחשבה עלתה מסוים בשלב הזה הדבר בתוך. בזק עם

 12  עבירת חוקרים אם - מצויה אני בה ערך ניירות לעולמות אתכם אקח אני -? הדבר משול למה. דבר

 13 גם המשפט שבית הדיסקליינרים כל עם צו לזה מוציאים אחזקותיו על דיווח לא שליטה בעל, דיווח

 14 אי מאחורי שעמד מה שבעצם מתברר ואז, העונשין חוק עבירות וכל ערך ניירות עבירות שכל מאשר

 15 אם גם פנים מידע לעבירת הרחבה צו להוציא צריך לא אז. פנים מידע עבירת זו, האחזקות על דיווח

 16 .כאן שהיה מה וזה, בצו מצוינת לא היא

 17 שהדברים איך על שלנו ההצהרה את, עמדתנו את לקבל שלא בוחר המשפט בית אם, הזה הדבר את

 18 חברי של העמדה  את לקבל יכול לא המשפט בית אז, המשפט בית של פררוגטיבה כמובן וזו, התנהלו

 19 דבר זה כי, ראיות הזה הדבר על לשמוע מבלי, מאוד אותו מעריכה שאני אף על, צור-בן דין עורך

 20. תקינים סופר היו הצווים לשיטתנו. תקינים היו הצווים והאם הזאת החקירה התפתחה איך, ראייתי

 21 מניע איזה עוד כשמתפתח, החקירה בתוך חקירה בכל להוציא שצריך הדעת על יעלה ולא הגיון אין

 22 .חקירה אותה בתוך נוסף
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 1 זה כי משטרה של משאבים עוד שרוצים ממשלה בראש מדובר היה שאלמלא האוזן את אסבר אני

 2 ראש של אירוע לחקור הזה היום עד הורגלו לא ערך ניירות רשות וחוקרי מורכב קצת אירוע זאת בכל

 3 בתוך 3 פרשה להיקרא ממשיך היה הזה התיק, אחר ציבור עובד בכל מדובר היה אם, התיק, ממשלה

 4 כי 2 ופרשה 1 פרשה עם ביחד מוגש היה והוא, 4000 תיק לו ונקרא נפתח היה לא, ערך ניירות בזק

 5 .בזק לחברת שקשורים שונים דברים שלושה שעשה נאשם באותו מדובר

 6 אם להתרשם שנוכל כדי נדרשים דברים איזה? מדברת הגברת ראייתי בירור איזה  על :שחם' ע השופט' כב

 7 .כזה פער שיש עולה עצמו הגברת של מהתיאור לכאורה? ההגנה כטענת פער קיים לא או קיים

 8 .כזה פער שיש עולה שלי מהתיאור  :תירוש יהודית ד"עו

 9 נמצאים שאנחנו לאן והתפתח פילבר מר כלפי מחשדות התחיל זה הגברת של לשיטתה  :שחם' ע השופט' כב

 10 .9היו

 11 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 12 ?ראייתי  בירור כאן דרוש למה. דבר אותו לא זה :שחם' ע השופט' כב

 13. 3 פרשה על דיבר לא הוא. פער על דיבר הוא. הפער את הקטין שחברי כיוון, כל קודם :תירוש יהודית ד"עו

 14 .אמונים והפרת מרמה בעבירת פילבר דיבר לא הוא

 15 .כרגע הגברת לשיטת הולך אני :שחם' ע השופט' כב

 16 .צו של הרחבה דורשת שאינה, חקירה באותה, בחקירה התפתחות זאת לשיטתי :תירוש יהודית ד"עו

 17 .עובדתי בירור נדרש למה הייתה השאלה. משפטי טיעון זה :עם - בר' מ השופט' כב

 18 ?ראיות איזה. עובדתי בירור ואיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 שהבירור להיות יכול, שלנו העמדה את מקבל המשפט בית אם, כל קודם. אומרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 20  שתי אומר צור-בן דין עורך חברי כי בינינו למחלוקת מתייחסת אני. פחות הוא הנדרש העובדתי

 21 התברר, בזק עם מיטיב פילבר למה, המניע בחקירת. נפרדות חקירות שתי כאן היו לא. נפרדות חקירות

 22 ...-ש

 23 ?הנדרש הראייתי הבירור מה. הכותרת על חוזרת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 את מקבל לא המשפט בית אם - כנראה, לחקור צריך, הזה העובדתי הפער את שיש ככל :תירוש יהודית ד"עו

 2 הייתה זאת והאם הזאת החקירה התפתחה איך לגבי החוקרים את – שם שהיה מה לגבי הצהרתנו

 3 .3 פרשה הייתה שזאת ערך ניירות בזק תיק עם ביחד ביולי 12-ב שהתחילה חקירה או נפרדת חקירה

 4, 2000-ו 1000 תיקים היו לא אם. כן או ממשלה ראש היה לא זה שאם לזה  מעבר, דבר עוד אומר אני

 5 בחקירה לא, צריך היה לא. אישום כתב מוגש היה שגם להיות יכול. חקירה מאותה חלק היה גם זה

 6 לא, הרו להרי דומה אין. הרחבה צו צריך לא, חקירה אותה בתוך עבירה עוד ומתגלית שמתפתחת

 7 .הזה בעניין ארחיב לא ואני זה את וכתבנו דומה

 8 מסלול היא כאן ההסכמה כי ההסכמה על לדבר רגע רוצה כן אני, פגם נפל שלא הזה לעניין מעבר

 9 כל עם הזאת לחקירה שבאו חברי אומר, ההסכמה לגבי. הסכמה יש, פגם נפל תאמר אם גם. חלופי

 10 לא, קשר ללא אבל, פגם נפל לא ממש, לשיטתנו, שבעינינו אמרתי, כל קודם. פגומים כבר צווים מיני

 11 - - - האלה הפגומים מהצווים דבר שום לעד הוצג

 12 ... :צור-בן בועז ד"עו

 13 .המחשבה חוט את לי קוטע באמת אתה אבל צועקת שאני סליחה. לי תפריע אל :תירוש יהודית ד"עו

 14 .סליחה. צודקת :צור-בן בועז ד"עו

 15 עד באוקטובר שנעשו האלה החיפושים של מהתוצרים דבר שום לעד הוצג לא. סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 16 הייתה איך אותו ששאלו -  כאן להתרשם גם שהצלחנו כמו – שלו לחקירה 2 בעמוד אמר העד אשר

 17-ה את שמרת. וטלפונים טסאפיםאוו, מיילים אמר והוא, התקשורת הייתה איך, ביניכם ההתכתבות

 18 הראשונית הנכונות את הביע הוא בה הזה הרגע עד. לכם להעביר מוכן אני, כן: אמר הוא? טסאפיםאוו

 19 עד אבל, שלו הראשונית בנכונות לסיים אפשר אי כי שלו הראשונית בנכונות מסיימת לא ואני, שלו

 20 .נכון לא זה, אותו שערבבו ולהגיד לבלבל אז. כזה דבר שום לו הוצג לא גם הזה הרגע

 21. החקירה לקראת דין עורכי עם קודם יום התייעץ הוא, מיועץ הגיע שהוא כאן סיפר העד. מזכירה אני

 22 בהודעה גם, ואמר חזר הוא כך שאחר מזכירה גם אני. מדעת ההסכמה לעניין חשוב גם שהוא נתון זה

 23 לו יש אם אותו שאל לא אחד אף. מיוזמתו זה. מיילים גם לי שיש אתמול גם זה את אמר והוא, שלו
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 1 יש, אנדרואיד גם שמצאתי כאן סיפר ולמחרת הביתה חזר. לכם אעביר אני, מיילים גם לי יש. מיילים

 2, אומר גם אני. דיסק הארד-ה את מיוזמתו הביא. והעביר. לכם אעביר אני, מוקלטות שיחות עליו

 3-ה את לשמור לו גרם מה על כאן היום ישמע המשפט בית כי קדימון זה, עובדתי בירור אפרופו

 4 .מדעת להסכמה משמעות יש לכך גם. הנאשמים את להקליט לו גרם מה, טסאפיםאוו

 5 עדויות, עצמו העד של עדות העניין לצורך ראיות על מדברת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .החוקרים של

 7 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 8 ?משהו עוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 לי שחשוב מה וזה הסכמה על כאן לדבר אפשר שאי חושבת אני. חושבת לא, הזה בעניין :תירוש יהודית ד"עו

 10 איך. דבר שום ממנו ביקשו לא, זה את אמר והוא, הראשון בשלב כי הסכמה לא בכלל זאת. להגיד

 11 .להוציא לרכב אתך אבוא אני, שלך הטלפון איפה לו ואומרים ממנו כשמבקשים להשוות אפשר

 12 ? שלישיים צדדים של בזכויות פגיעה לגבי מה :עם - בר' מ השופט' כב

 13. אז זה את אמר לא והוא היום זה את אומר לא הוא. שלו בזכות פגעו לא הם, כל קודם :תירוש יהודית ד"עו

 14 יששכרוב-ב שימוש לעשות ניתן האם ברורה הנחה אין, הזה בעניין הפסיקה. יששכרוב לעניין, שני דבר

 15 שימוש לעשות שניתן העליון המשפט מבית גם שנשמעות דעות יש, מקרה בכל. לא או כן, עד לטובת

 16 מפי הנוסף בדיון שזה חושבת אני, אנו'ז בעניין הדין לפסק מפנה ואני – אז אבל יששכרוב בהלכת

 17 אומר שהוא אחרי, זאת עם שיחד במפורש אומר והוא – במילה אותי תתפסו את אבל לוי השופט

 18 לנכון רואה אני זאת עם יחד"  :אומר הוא, עדים לעניין גם יששכרוב בהלכת שימוש לעשות שניתן

 19  היו נפסד חקירה באמצעי שימוש בשל עצמו לנאשם החקירה שהסבה פגיעות כי השקפתי את להגיש

 20 בעלת פגיעה – הדגש וזה – זו  תהא. יששכרוב בפרשת שנקבעה ההלכה בליבת הניצבות כאלה ונותרו

 21, באלימות שימוש, איומים תחת נמסרת שהודעתו למשל, בחקירתו לעד שנגרמה מיוחדת עוצמה

 22 ".אחרות ונסיבות  הפחדה
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 1 .העוצמה :עם - בר' מ השופט' כב

 2 רגע נדבר בואו, עמדתנו את יקבל לא הנכבד המשפט בית אם,  פגם נפל שלא לזה מעבר  :תירוש יהודית ד"עו

 3 אנחנו. שנוצר מתכוונת אני, יצירתי משהו שהיא הודעה על מדברים לא אנחנו. הפגם עוצמת על

 4 מדברים אנחנו. גדול נורא הבדל יש. אותו שיצרו משהו על לא, אמת בזמן קשיחים דברים על מדברים

 5 והביע שבא עד כאן יש עדיין, פגם שנפל יחשוב המשפט בית אם וגם, הסכמה לפחות,  הסכמה על

 6 אי. בהערכות לחיות אפשר אי, אמת לזמן לחזור שצריך אומרת חברתי. נכונות מביע היום וגם נכונות

 7 תחקור. הסכמה שמענו לא כה עד כי ולראות נגדית אותו לחקור יכולה חברתי. בהערכות לחיות אפשר

 8 .אחרת יתרשם משפט בית ואולי נגדית אותו

 9 בהסכמה שימוש לעשות שניתן שאומרת הלכה שאין אמר שחברי לפרוטוקול להגיד רוצה רק אני

 10: 3 בסעיף שאומרת 7-14 מדינה פרקליט להנחיית מפנה אני הזה בעניין. מחשב חיפושי לענייני מדעת

 11 .הנחקר של מדעת הסכמה בסיס על מחשב בחומרי  להתבצע יכול האמור בצו

 12 .נכון לא זה :צור-בן בועז ד"עו

 13 מה לי שאין חושבת אני. מדינה פרקליט הנחיית שזאת אמרתי. מדויק אמרתי לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 .תודה. להוסיף

 15 .הצעה אולי. משפטים חמישה :צור-בן בועז ד"עו

 16 .ותסיים דקה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 אפשר אי. נפרדים אישום כתבי שני יש אבל נפרדות חקירות שתי שאלה העובדה עצם :צור-בן בועז ד"עו

 18 של השאלה לגבי. מעניין לא זה, 3 לפרשה להגיד ולכן נפרדים אישום כתבי שני הוגשו. כך כל לתעתע

 19. שלישיים לצדדים נוגע זה – טלפוניה – מכשירים של עניין שזה שמכיוון אזכור אני, לא או כן, הסכמה

 20 .נוספת סיבה זו ולכן שלישיים לצדדים נוגע זה. משהו בחצרים כרגע אצלי שיחפשו מסכים שאני לא זה

 21 כבודם את מפנה אני. הצו מה ולראות עובדתי בירור איזשהו לקיים שצריך אמרה חברתי, הצו לגבי

 22, תאגידי עניין הכול, שוחד לא, פילבר לא בו אין, בבקשה ישועה מר לגבי שניתן הצו זה, 11 לנספח

 23 .בלבד ערך ניירות
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 1 של הייחודית בסיטואציה ההסכמה סוגיית על, רוזן הדין עורכת עליהם לדברים התייחסה לא חברתי

 2 צריך היה למה  הסכמה הייתה אם לשאלה התייחסה לא גם  חברתי. בכדי שלא וכנראה ישועה מר

 3 זה על גם? דבר שום ריפאה לא ההסכמה הם. מתיישב זה ואיך, פגום צו, יום באותו צו להוציא ללכת

 4 .מענה איזשהו שמענו לא

 5 .החוקרים את לשמוע צריך כי :תירוש יהודית ד"עו

 6 ושהחוקרים טלפונים 50, הודעות 30-ה כל על אותו ישאלו, למשטרה ללכת צריך היה ישועה :צור-בן בועז ד"עו

 7 תשתית שיש חושב אני. ויעיל נכון זה את נעשה בואו, אומר אני. חושבים הם אם, כלומר. לכאן יגיעו

 8 החיפושים בכל וגם הזה בצו גם, נשאלתי כי לעניין חוזר תכף אני – יששכרוב-שב חושב אני. מספקת

 9 מול לאזן צריכים אנחנו, טוב, להגיד קסם סיסמת לא וזאת מהשני יונק אחד כי הקודמים

 10 ההפרה של והמשמעות הפגם של חומרתו, הפגם זה יששכרוב-ב המרכזיים האינטרסים. האינטרסים

 11, כלומר. בהכרח לא זה אבל מכלול איזשהו לראות צריך, נוסף שיקול יש, נכון. נאשמים של זכויות כלפי

 12 הן מטבען קבילות שאלות כלל בדרך. לסוף הקבילות שאלות כל את נזרוק בוא אז, קונקלוסיבי לא זה

 13 - - - שאלות

 14 שאנחנו בטוח לא. שיקולים של ארוכה שורה בין איזון שדורש מבחן שהוא מבחן זה :שחם' ע השופט' כב

 15 .חלקית די היא התמונה כרגע. זה את לבצע שמאפשרת שלמה תמונה לנו יש, הזה בשלב

 16, לא, אמרו חבריי. נכונה יאזן זה. הזה בנושא שנגעו החוקרים יגיעו. להצעה חוזר אני אז :צור-בן בועז ד"עו

 17 המשטרה לתחנת ילך מלכתחילה ללכת צריך שהיה מה, ישועה. החוקרים יגיעו. ראייתי בירור צריך

 18 .ההצעה זו. לביתו בסמוך

 19 לעורכת ניתן, דקות 10 בעוד שתהיה להפסקה יוצאים שאנחנו לפני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .ישועה בעניין לדיונים שנוגע חקירה חומר לגילוי בבקשה התשובה את להשלים עוזר-רוזן הדין

 21 להתייחס רוצה רק אני. לנו שהשיבו מה על ולא שטענו מה על לא במילה חוזרת לא  אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 22 שלנו לבקשה ביחס טוענת שהתביעה המרכזית הטענה. שלי בהבטחה לעמוד ומבטיחה לתשובה

 23 דרך להיכנס רוצים ואנחנו דלת לנו סגרו, מבקשים שאנחנו זה, מצדה חקירה חומר, מצדה להבהרות
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 1 הפרקליטות של מזכריה את מבקשים לא, רוצים לא שאנחנו הקטנה בתך ברחל כתבנו. נכון לא. החלון

 2 וגם הזה הנכבד המשפט בית גם, עליהם הסתכל המשפט בית כי אותם קיבלנו ולא דיון עליהם שעשינו

 3 את מבקשים לא אנחנו. תיוושעו לא אתם – כאן שיש במה, תקשיבו, ואמר, העליון המשפט בית

 4 .האלה המזכרים

 5 שטוענת במה בלבול איזה יש בה שגם נוספת נקודה וכאן? אומרים אנחנו ומה מבקשים אנחנו מה

 6 הטענה שלצורך אמרנו'. אלוביץ איריס גברת של בשמה מקדמית טענה הגשנו אנחנו. המאשימה

 7 הוא מדוע השאלה עולה, ישועה אילן מול היתר בין, בררנית אכיפה של טענה שהיא, הזאת המקדמית

 8 שהנתון מקבלים אנחנו שבעצם ואמרה המאשימה באה. לדין הועמד לא הוא ומדוע באזהרה נחקר לא

 9 לסעיף כבודכם את מפנה אני – המשפט בית בפני ומצהירים באים אנחנו ולכן רלוונטי נתון הוא הזה

 10. הבא הדבר את המאשימה אמרה. ישועה את באזהרה חקרנו ולא לדין העמדנו לא מדוע – לתגובה 105

 11 על והסתכלנו לנו ישבנו הראשונה חקירתו אחרי כי באזהרה אותו חקרנו לא אנחנו: אמרה היא

 12 אנחנו, לדין אותו נעמיד לא שאנחנו – 105 בסעיף שכתוב מה זה -  ואמרנו בכללותה הסיטואציה

 13 חוקרים לא אנחנו מכך יוצא וכפועל, לדין אותו נעמיד שלא יודעים, הראשונה חקירתו אחרי, עכשיו

 14 אני – היום הטוענת שהמאשימה למה בניגוד וזה – מדברת כשאני, אני, אומרת זאת. באזהרה אותו

 15 אחד זמן יצרה, הזה הנכבד המשפט בית בפני בטענותיה, שהמאשימה משום הזמנים בין מבלבלת לא

 16 מכך יוצא וכפועל לדין אותו נעמוד לא שאנחנו אמרנו הראשונה חקירתו אחרי שכבר ואמרה רלוונטי

 17 השנייה החקירה את שגם משום אחר בזמן הוא הזה שהדבר להגיד אפשר אי. באזהרה אותו נחקור לא

 18 שאני מה הוא הזה הנכבד המשפט בית לפני  המדינה שנתנה היחיד הטעם. באזהרה נחקר לא הוא

 19 .שלנו המקדמית לטענה המדינה לתגובת 105 סעיף. כבודכם אותי יבדקו. עכשיו אומרת

 20 .אותה הכחישה לא המאשימה. גרינצוויג אבישי מר של, גלובס-ב שהתפרסמה כתבה יש

 21 .אישרה ולא הכחישה לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .ולא הכחישה לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 23 .שמתפרסמים לדברים מתייחסת לא היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 של תגובתה את – היטב קראתם שכבודכם וכמובן – היטב שקורא מי אבל. נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 .שכתוב מה של מוחלטת הסכמה של ניצנים רואה, שלנו לבקשה המאשימה

 3 .לא ממש :תירוש יהודית ד"עו

 4 . מציק קצת זה אבל לו מפריעה לא את, שלי המחשבה חוט :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 5 .אומרת שהיא למה מעבר למדינה נייחס לא בואי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .מבינה אני מה  אגיד אני. כלום למדינה מייחסת לא. בסדר :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7 זה. דיונים מתוך פנימיות תרשומות או חומרים לחשוף למדינה הנחיה  לתת צריך למה :שחם' ע השופט' כב

 8 ?השתנה מה. בעבר שנדון דבר

 9 שככל עיתונאי פרסום, אמירה יש. פנימיים דיונים לחשוף רוצה לא אני. אסביר אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 לא ישועה מר שבגינה שהעמדה ואומר שבא עיתונאי פרסום יש. מאתנו לא הוא לו המקור הנראה

 11 המדינה פרקליט והשתכנע, לממשלה המשפטי היועץ גם – המערכת בתוך שהבכיר משום, לדין הועמד

 12 דיונים מבקשת לא אני. האמירה זאת. פלילית עבירה נגדו התגבשה שלא, נגדו ראיות שאין סבור –

 13 לבקשה שלה במענה הטעמים היו מה כבודכם בפני והצהירה כאן עמדה המאשימה. פנימיים

 14 לא. האלה החדשות העובדות עם מתיישב לא המאשימה של הצהרה שהוא הזה המענה. המקדמית

 15 .עובדות לדעת רוצה אני. פנימיים דיונים מהם רוצה

 16 משהו כאן הצהירה שהמדינה אומרת את. משהו להבין רוצה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 לא אמרה שהיא מה איך לי תסביר שהמדינה רוצה אני אז, אחרת כתוב ובגלובס המשפט בבית כאן

 18 ?עיתונאי פרסום לבין בינה הפער את להסביר צריכה המדינה? בגלובס שכתוב מה עם מתיישב

 19 לכאן שלה בתגובה גם שהמאשימה לעובדות מתייחס העיתונאי הפרסום. אסביר אני. כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 20 ליאת גברת המדינה לפרקליט המשנה אתמול כאן עמדה. מזה יותר לומר רוצה אני. אותן מכחישה לא

 21 האישום כתב: שלה הפתיחה בנאום אמרה היא. הפתרון יבוא בזה ואולי, מצטטת ואני, ואמרה ארי בן

 22 הזאת האמירה. פליליות עבירות ביצוע, להם ורק, בו המנויים לנאשמים ומייחס ברורות עובדות מונה

 23 - - - לשיטתה, התגבשו לא האחרים המעורבים שלגבי ואומרת באה – אותה מבינה אני כך -
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 1 את תפרש גברתי. להכחיש ולא לאשר לא צריך לא? אותנו לקדם יכול זה, שכך נניח :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .זה

 3 היא ישועה אילן לגבי התביעה עמדת מה השאלה  כי להכחיש או לאשר צריכה כן אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 . המקדמית לטענה מהותית שאלה

 5 .ץ"לבג הולכים הייתם, לדין אותו להעמיד מקום שיש סבורה את אם :עם - בר' מ השופט' כב

 6 להעמיד מקום שיש סבורה לא אני. לדין אותו להעמיד מקום שיש סבורה לא אני, לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7 בואו לא היא שלנו הטענה. שלנו הטענה זאת. האחרים הנאשמים את לא וגם שלי הלקוחה את לדין

 8 .עוד תביאו

 9, עמדתנו זו אומר היה אחד, קולות בשני מדברת הייתה המדינה אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 הייתי אני – אחרת היא עמדתנו אומר היה והשני, המשפט לבית בתגובות או, המשפט בבית, כאן

 11 אבל. אחרת ופעם כך פעם תגיד שהמדינה להיות יכול שלא ואומרת באה הייתה גברתי אם מבינה

 12 מזה איך להבין מצליחה לא אני. אחר דבר כתוב ובעיתון אחד דבר אומרת שהמדינה אומרת גברתי

 13 .בעיתון הפרסום לבין בינה פער יש למה שיסבירו מסמכים להמציא המדינה את לחייב שצריך עולה

 14 .עובדות על שנשען פרסום הוא בעיתון פרסום :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 .אחר פרסום יהיה מחר :עם - בר' מ השופט' כב

 16 מקימים לא אנחנו, דבר שום של באמינות אחד באף לפגוע חלילה בלי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 מעיד היה אם. בעיתון פרסום בסיס על דברים מהצדדים דורשים לא.  בעיתון פרסום בסיס על חקירות

 18 לא אפילו אלא שמיעה עדות רק לא ואומרים כולכם קופצים הייתם, בעיתון פרסום בסיס על עד כאן

 19 .בעיתון פרסום אלא שמיעה

 20 הדין עורכת של האמירה. שבהם מהחשוב אתחיל ואני לומר רוצה אני  דברים שלושה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 21 הטענה את שמאששת אמירה היא, הפתיחה בנאום אתמול – לקפוץ לא מבקשת ואני – ארי בן ליאת

 22 האת האמירה. ישועה אילן נגד עבירה התגבשה שלא, המשפטי בייעוץ או, היא בפרקליטות שהתפיסה

 23 . משמעות בעלת אמירה היא מבחינתנו
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 1 ?למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ואומרת באה טוענת שלי שהלקוחה שוויונית הבלתי האכיפה שטענת משום. אסביר אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 3 ואחד ממני מעורבים יותר כמה פי שהם אנשים יש, לגביי אומרים אתם מה משנה לא. הבא הדבר את

 4 של טענתה זאת. האפשריים המובנים בכל, נתניהו שרה גברת זאת והשנייה ישועה אילן זה מהם

 5 יש, עבירה עבר לא ישועה שאילן היא הפרקליטות עמדת אם'. אלוביץ איריס גברת של, שלי הלקוחה

 6 .שלי המקדמית הטענה מבחינת גדולה משמעות לזה

 7 שהיו נניח', אלוביץ גברת לגבי גם ויכוח היה בפרקליטות שגם נניח :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 מה אז. נניח. אישום כתב הגשת על הייתה בסוף וההכרעה עבירה אין האו עביר יש אם שם מתווכחים

 9 .המשפט מתנהל היה? לעשות

 10 עליו שאין במה מתייחסת אני. שלהם הוויכוח את רוצה לא אני. גברתי הבהרתי לכן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 11 רוצה אני. פרשנות רוצה לא ואני נאמרו הדברים, ארי בן גברת חברתי של הפתיחה נאום כי ויכוח

 12 כתב אומרת, בעיניי מכובדת מאוד, עלי נאמנה שהיא, ארי בן ליאת הדין עורכת אומרת כאשר לדעת

 13 זה. פליליות עבירות ביצוע, להם רק, בו המנויים לנאשמים ומייחס ברורות עובדות מונה האישום

 14 .מאליו המובן את להגיד

 15 .פרשנות מבקשת לא את :עם - בר' מ השופט' כב

 16 האם, מבקשת אני. פרשנות רוצה לא אני אבל אעשה שאני מה זה פרשנות. בדיוק :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 17 .המדינה עמדת מה, הזאת האמירה מאחורי

 18 .האישום בכתב ביטוי לידי שבאה זו היא המדינה עמדת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .המאשימה עמדת את מבקשת אני. לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 20 .שהתגבשו דעות הרבה לכלול יכולה המדינה עמדת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 מבקשת אני, לדעת רוצה אני. המאשימה של עמדה יש כרגע. הדעות אותי מעניינות לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 22, כל קודם.  עבירה ביצע לא או עבירה ביצע ישועה שאילן היא המאשימה עמדת היום האם, להבין

 23 אני מה נראה בואו. הפנימיים הדיונים את מבקשת לא אני. סודי הוא למה מבינה לא אני, הזה הנתון



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  06

 

826 
 

 1 להיכנס רוצה לא, הדברים חילופי את מבקשת לא, הפנימיים הדיונים את מבקשת לא. מבקשת לא

 2 עמדת האם לדעת מבקשת אני. מספיק. רוצה לא. הקיר על זבוב להיות רוצה ולא לחדר להם

 3 כתבה מאותה שעולה כפי, תיחה0הפ מנאום שעולה כפי עבירה ביצע לא ישועה שאילן היא המאשימה

 4 הדין עורכת של לדבריה כל קודם אבל לכתבות גם להתייחס אפשר. מאוד מכבדת ואני נדבך שהיא

 5 אנחנו למה מצליחה לא שאני כזה קיר מין זה. סוד הוא הזה הדבר למה מבינה לא אני. ארי בן ליאת

 6 המקדמית לטענה מאוד רלוונטי הזה הדבר מדוע לכבודכם הסברתי אני. סוד זה למה, בו נכנסים בכלל

 7 המאשימה שעמדת הוא הדבר נכון האם לדעת יכולה לא אני למה מבינה לא ואני שלי הלקוחה של

 8 . פלילית עבירה כל ביצע לא ישועה שאילן היא

 9 ?היום המדינה של הרשמית העמדה מה שואלת את :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 11 ?התיק ניהול בעת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 .עבירה עבר לא שהוא או עבירה עבר ישועה אילן אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 והוא לי עוזר והוא חברי את שומעת שאני מכיוון. מאוד  מאוד מאוד חברי צודק. נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 מעניין לא זה מדוע. המשפט ולבית לנו משותף אינטרס שזה חושבת אני. ביותר נכון שהוא דבר אומר

 16 טענה היא' אלוביץ איריס של הטענה. המשפט בית את מעניין מאוד שזה חושבת אני? המשפט בית את

 17 בלא  הגיון יש למה מבינה שאני דברים יש. סוד זה למה מבינה לא גם אני. אמת טענת היא רצינית

 18 .הזה ההיגיון של תחולתו על חולקת אני. אותם לי למסור

 19 הנכבד המשפט בית. דנים אנחנו שבה הבקשה מה להזכיר רוצה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 בכתבה פורסמו אשר וההחלטות הדיונים של מלא פירוט להגנה להעביר  למאשימה להורות התבקש

 21 .וזה זה מיום גלובס בעיתון

 22 לבקשה סעיפים כמה יש. השני הסעיף זה – שנאמרו הדברים האם להצהיר ובהמשך :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 23 .שלי
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 1 נאמרו, בכתבה שנאמרו הדברים. אחר דבר היום מבקשת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 הוא שלטעמי דבר ואומרת כאן אומרת גברתי עכשיו. נאמר,  ויכוח היה לא או ויכוח היה. בכתבה

 3 היום רוצה אני, מתועד זה ואיפה אמר איך, אמר מה, אמר מי אותי מעניין לא אומרת גברתי. אחר

 4 כתב נגדה והגישה עבירה עברה' אלוביץ איריס שהגברת שחשבה המדינה האם. עומדת אני היכן לדעת

 5 שאלה זו לטעמי, היום שואלת שגברתי מה זה אם. עבירה עבר לא ישועה אילן שהאדון חושבת אישום

 6 .אחרת

 7 .אחרת שאלה איננה זאת מדוע אסביר אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 8 .חשוב לא. שואלת שגברתי מה זה :עם - בר' מ השופט' כב

 9 לזה מתחת ששורה לגברתי התשובה, שנית. כן היא לאדוני התשובה. חשוב כן זה. כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 ומדוע שלנו המקדמית בטענה להצהרה ומתייחסים הצהרה מבקשים שאנחנו בבקשה כותבים אנחנו

 11 היא, שלנו המקדמית לטענה במענה, הזה בעניין הצהירה המדינה שכאשר משום? לשם מפנים אנחנו

 12 . רלוונטי נתון הוא הזה שהנתון אתנו מסכימה בעצם

 13 שסופר חושב ואני, חושבת אני, לי מותר וגם – אתמול הפתיחה נאום את ששמעתי שאחרי מודה אני

 14 עכשיו שאני חושב שמישהו במצב להיות לי חלילה ולהגיד המאשימה תגובת את לקרוא – לגיטימי

 15 .עצמי את צמצמתי. רע דבר שזה חושבת לא אני. עצמי את צמצמתי אז. החלון דרך להיכנס מנסה

 16 . טוב זה לצמצם, להפך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 רוצה הייתי לא ממש שאני כך מתוך, תגובתה את שקראתי מתוך עצמי את צמצמתי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 18 אני. אותי מעניין לא זה. אותי מעניין לא זה אמיתי ובאופן המשפט בית בפני שייווצר הרושם שזה

 19 .לכבודכם תודה. מבקשת אני, המקדמית בטענה משהו הצהירו. השני הסעיף את מבקשת

 20 ישראל מדינת של הרשמית העמדה האם, עכשיו הפרק על לנו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .עבירה עבר לא ישועה שאילן היא הזה בתיק כמאשימה

 22 .לה להגיב אבקש אני, לה להגיב צריך ואם חדשה בקשה זאת, כל קודם. זה על אגיד אני:  תירוש יהודית ד"עו

 23 .יודעים אתם זה את :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 דעת חוות הדרך במהלך נותנים שאנחנו הפלילי בהליך מכירה לא אני, גברתי, סליחה:  תירוש יהודית ד"עו

 2 שאם אומרת אני. מדינה עד שהוא אומרת לא אני. חשבנו מה, היום בסוף גם מדינה עדי של מעמדם על

 3 אם, עבירה התגבשה לא או עבירה התגבשה ישועה לאילן  האם, היום חושבים אנחנו מה היא השאלה

 4 אבל. הבקשה זאת אם, במסודר עליה להגיב אבקש שאני חדשה בקשה זאת, מבקשת שחברתי מה זה

 5 .דעת חוות לקבל בשבילן צריך, בררנית אכיפה בטענות הפלילי בהליך מכירה לא שאני אומרת גם אני

 6 .כרגע מגיבה כבר גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .להסביר גם  לי מותר. משפט אומרת רק אני:  תירוש יהודית ד"עו

 8 .כרגע התגובה את לסיים יכולה את. בסדר הכול. הכול מותר :עם - בר' מ השופט' כב

 9 שאני אומרת אני. משהו להגיד חשוב וכן נאמרו הדברים כי משפט אומרת זאת בכל אני:  תירוש יהודית ד"עו

 10 עם לא אפילו, ואחרים כאלה עדים של מעמדם על דעת חוות שנותנים הפלילי בהליך מכירה לא

 11 הוא בררנית אכיפה לטעון הבסיס. הזה המצב את מכירה לא אני. ההליך בסוף מדינה עדי של מעמדם

 12 רוצה שהיא כמה לטעון  תוכל וחברתי בתיק שיש הראיות הוא, האישום כתב הוא, העובדתי הבסיס

 13 אם, עומדים ואנחנו הוזהר לא הוא למה ואמרנו המקדמיות לטענות ענינו כן אנחנו, אגב. הזה לעניין

 14 שהבסיס אומרת אני. דברים מיני כל קוראת שחברתי בגלל או עיתונאי פרסום בגלל, ספק היה

 15 מקדמיות לטענות אפילו, לכך מעבר. העובדות הן אלה האישום וכתב בררנית אכיפה לטענת העובדתי

 16 לא ישועה  למה עמדתנו על – ברור לא אם – עומדים ואנחנו, אמרנו הדרך לצורך בררנית אכיפה על

 17 .זה עומדים ואנחנו הסיבות היו אלה. הוזהר

 18 ?החלטה יש? הזה בהקשר מקדמיות לטענות בבקשה החלטה הייתה :עם - בר' מ השופט' כב

 19 - - - בסוף יידון שזה הייתה ההחלטה. לא:  תירוש יהודית ד"עו

 20 חומרי לקבל בקשה לפנינו אין כרגע. חקירה חומרי אין וגם שניתנה ההחלטה. לא :עם - בר' מ השופט' כב

 21 המדינה עמדת את או תשובה לקבל, וריאציה קיבלה, הדיון מיני כל שעלתה בקשה כאן יש. חקירה

 22 שהוגשה בבקשה, שואל אני. בררנית אכיפה של המקדמית לטענה מתקשר שזה, ישועה אילן בנושא

 23 ?המשפט בית של החלטה יש, תגובה אותה, מקדמיות בטענות
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 1 .לא:  תירוש יהודית ד"עו

 2 ?החלטנו לא? המקדמיות בטענות החליט לא המשפט בית :עם - בר' מ השופט' כב

 3 ...-ב זה את לדחות החליט ובית שלנו התייחסות יש. מבינה לא אני, רעש מרוב. רגע. לא:  תירוש יהודית ד"עו

 4 .קבע המשפט בית מה יודעת גברתי אז :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .הזה בעניין מתייחסת רק אני, בסדר:  תירוש יהודית ד"עו

 6 .גמור זיל ואידך :עם - בר' מ השופט' כב

 7 עומדים אנחנו. העיתונאית הכתבה של הפרשנות, שחברתי למה רק מתייחסת אני:  תירוש יהודית ד"עו

 8 באמצע לא בטח, דעת חוות לתת צריכים שאנחנו חושבים לא אנחנו. הצהרנו לא למה העמדה מאחורי

 9 והבקשה. לעניין לא ממש זה. עבירה אצלו התגבשה לא או עבירה אצלו התגבשה אם, עד של עדות

 10 .לעניין לא גם היא, עדות באמצע גם הזאת הדחופה

 11 שחברתי למקום הייתה לא ממש הפתיחה בנאום שהכוונה חברתי של דעתה את להניח רוצה כן אני

 12 דרך עבור החקירה משלב שכבר מכך להתעלם ניתן לא: "הפסקה כל את אקריא ואני זה את לקחה

 13 הציבורית בזירה גם מהדהד הזה הקונקרטי הפלילי ההליך, המקדמיות בבקשות לדיונים ועד השימוע

 14 ברורות עובדות מונה האישום כתב, מאליו המובן ייאמר עתה כבר אולם התקשורתית בזירה וגם

 15 .דובר זה על". התקשורתית בזירה אחר גורם לשום ולא להם ורק, בו המנויים לנאשמים ומייחס

 16 ".פליליות עבירות ביצוע להם רק? "התקשורתית בזירה כתוב איפה :צור-בן בועז ד"עו

 17 .הוויכוח עם די :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .הכול וזה האישום בכתב לא הוא. ברור זה. לדין הועמד לא ישועה אילן. שהיה מה זה:  תירוש יהודית ד"עו

 19 ?משהו לומר רוצה גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .74 סעיף לפי הייתה שלכם הבקשה. אחת שאלה :שחם' ע השופט' כב

 21 .נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 22 ?הנוספת הבקשה מה מכוח :שחם' ע השופט' כב
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 1. להצהרה בקשה, והשני, לדיונים בקשה, האחד. נדבכים לשני מתייחסת שלנו הבקשה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 .74 סעיף מתוך לבוא יכולה הזאת ההצהרה שגם סברנו אנחנו

 3 כשביקשתם. אחר משהו עכשיו מבקשים אתם. חקירה חומר לא זה לכאורה? בדיוק איך :שחם' ע השופט' כב

 4 אבל חקירה חומר שזה סבורים את לשיטתכם למה להבין היה אפשר, מלכתחילה שביקשתם מה את

 5 לתת אמורים אנחנו מה מכוח יודע שאני בטוח לא שאני משהו זה שנשאר מה. הפרק על לא כרגע זה

 6 .לגביו הוראה

 7 התבקשה ברור באופן,  מקרה בכל אבל, חקירה חומר בתוך נכנס הוא שגם סבורה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 8 יכולה הייתי מקרה בכל ולכן המקדמיות הטענות במסגרת הייתה ההצהרה. להצהרה גם התייחסות

 9 .זה את לבקש

 10 להתייחס רוצה אני וכאן – מסודר הליך כאן מתנהל היה אם. נפשך ממה הרי. משהו לומר רוצה אני

 11 - - - חושבת הייתה שהמדינה ונניח – אמרה שחברתי למה

 12 .הבנתי לא? מסודר הליך מתנהל היה זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13. המשפט בבית להליך התכוונתי לא. המשפט בבית הליך לא. אסביר אני. מסבירה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14. הזה החשש את יסיר שלי המשפט שסוף מבטיחה אני. אסביר אני. בכבודכם לפגוע מתכוונת לא אני

 15 הכול אז – לעדות מגיע היה הוא ואז, במשהו בו שחושדים בטענה ישועה אילן מר את חוקרים היו אם

 16 מנהלים היו שלא ונגיד לעדות מגיע היה הוא אז. חקירה חומר במסגרת מקבלת הייתי ואני מסודר היה

 17 לא או בו חושדים הם האם כאן להבהיר חייבים היו הם, אומרת שחברתי  למה מוחלט בניגוד, תיק

 18 .אחת מילה אומר היה שהוא לפני בעבירה בו חושדים

 19 לא שהם אומרים הם ואז, חשבו שהם אומרים הם שפעם, עד שמגיע, יוצרות היפוך הוא הכול מתוך

 20 - - - חשבו

 21 .אנחנו לא זה. אומר העיתון זה:  תירוש יהודית ד"עו

 22 .המצב זה.  יוצרות היפוך לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 כאן יש. אנומלי מצב כאן יש. אחד דבר על נסכים. אנומלי מצב זה אבל, המצב שזה נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 בחקירותיו אפילו לי ונאמר באזהרה נחקר לא מעולם אבל, לדין עמד לא ודאי, באזהרה נחקר שלא עד

 3 משום אנומלית סיטואציה זאת. עבירה שום ביצע לא שהוא, חשוד איננו שהוא המשפט בית לפני שהן

 4 באזהרה אותו לחקור חשבו כן שהם אחר במקום המדינה טוענת אבל. הדברים של הרגילה שבדרך

 5 שלו שהמעמד משום, המקדמית לטענה שלהם בתגובה, באזהרה אותו חוקרים לא שהם החליטו ואז

 6 את וכתבנו אנומלי מצב זה. איום כתב נגדו יגישו לא שהם עכשיו כבר יודעים שהם ומשום פחות הוא

 7 לנבוע צריכה היא. פררוגטיבה לא היא, לא או בחקירה אדם בן מזהירים אם השאלה. שלנו בבקשה זה

 8 .מהעמדה

 9 הכול, כסדרו מתנהל היה הכול שבו בהליך היינו אם. שחם השופט כבוד, אדוני לשאלת בתשובה זה

 10, פנימיים דיונים הם הדיונים. כלום לנו אין האנומלי המצב מתוך. חקירה כחומר אלינו מגיע היה

 11 .תעלומה היא המרכזי העד לגבי המדינה של הדעה

 12 .חקירה לחומר מגיעים לא פעם אף פנימיים דיונים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .נכון זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 דיונים יותר יש כך, יותר גדול שהוא וככל פנימיים דיונים יש תיק בכל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .פנימיים

 16 חקירתו אחרי יום חושבת המדינה שאם ברור הרי, תקינה בצורה מתנהל היה זה אם אבל. נכון: מכיל

 17 הזה שהתהליך ברור אז, לא טעמים שהם מאיזה מחליטה אבל באזהרה אותו לחקור תוכל היא שאולי

 18 - - - דיון צריכה הייתי לא, תקינה בצורה מתנהל היה זה אם. אנומלית בצורה מתנהל

 19  חשד כאן שעולה חושב אחד חוקר אם? תקינה צורה לא את למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 שלא שמחליטים או כחשוד אותו לחקור צריך ושלא חשוד לא שהוא בסוף ומחליטים, אחרת ואחרים

 21 כשענתה ענתה שהמדינה הדברים כל או חשובים מאוד דברים למסור צריך הוא כי אותו לחקור צריך

 22 .הפרק על היום שעומדת לשאלה אותנו מביא זה איך הבנתי לא אני, שעלו האלה השאלות על
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 1 האם. שאלה להפנות רוצה אני אבל, חלילה להתחצף מתכוונת לא ואני, גברתי לי תסלח :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 לא ומשיקוליה עבירה ביצע ישועה שאילן חושבת שהמדינה היא הסיטואציה שאם מסכימה גברתי

 3? באזהרה אותו לחקור חובתה האם, עבירה ביצע שהוא חושבת היא אבל, לדין אותו להעמיד רוצה

 4 היא – שאלות כבודכם את שואלת לא שאני משום גברתי את שואלת באמת לא אני - שלי התשובה

 5 . כן משמעית חד

 6 הטעמים מה, שענתה מה ענתה המדינה. זה על ענתה המדינה אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .אחת מפעם יותר עלו האלה הדברים. נחקר לא הוא שבסוף

 8 .שחם השופט כבוד של לשאלתו עניתי אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 ?לשאלה התשובה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .74 בסעיף מדוע לי אמר הוא. אסביר אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 11 המבוקש הציווי את לתת אמורים אנחנו מה בסיס על שאלתי. ששאלתי מה לא זה. לא :שחם' ע השופט' כב

 12 .שלי השאלה הייתה זאת. הפרק על עומדת לא כבר חומרים לקבלת הבקשה כאשר כעת

 13 שזה חושבת אני למה אסביר ואני 74 לסעיף גם נכנס שזה חושבת אני למה אסביר אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 - - - לתוך נכנס גם

 15 .התשובה את הבנתי כך. 74 לסעיף נכנס שזה סבורה שהיא קודם אמרה הגברת :שחם' ע השופט' כב

 16 .מדוע להסביר רוצה אני אבל. נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 17 ?האחרונות הדקות 10 היו לא אלה :שחם' ע השופט' כב

 18 .יודעת לא אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 19 .התרשמתי כך :שחם' ע השופט' כב

 20 .זה על לחזור צריכה לא ואני הובנתי אז, הובנתי אם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 21 .ההסבר היה שזה הבנתי אני :שחם' ע השופט' כב

 22 .חוזרת לא אני, הובן שלי ההסבר אם. בסדר :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 23 .מובן זה :שחם' ע השופט' כב
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 1 כזה מצב שאין חברתי אמרה. חברתי שאמרה למה בהתייחס דבר לומר רוצה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 נחקר היה הזה העד אם. נכון איננו פשוט שזה לחברתי לומר רוצה אני. עד לגבי הצהרה נותנים שאנחנו

 3 פי על לעשות מחויב שהוא הראשון הדבר, כאן להעיד מגיע והיה, משטרתית בחקירה באזהרה

 4 - - - שיש בטוחה ואני הזה בעניין אדוני של החלטה גם מכירה אני – החלטות

 5 .הנושא של וריאציה :שחם' ע השופט' כב

 6 .כזה משהו זוכרת אני אבל בדיוק זכרתי לא. מתנצלת אני. וריאציה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7 .כן :שחם' ע השופט' כב

 8. האחרונה השאלה את לומר עכשיו רוצה אני. העד לגבי עמדתם מה לומר חייבים היו הם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 את שואלת ואני לכאן מגיעה ואני סתם בקשות מבקשת אני, בסיס לי אין, הזוי אדם בן שאני נניח

 10 לשאלה עונים לא אם כי? הגדול הסוד משונה קצת לכבודכם נראה לא. כבודכם את, הבאה השאלה

 11? בכתב להגיב צריך מה על – בכתב להגיב צריך ועכשיו פשוטה מאוד שאלה והיא פעם 5,000 שנשאלת

 12...  שבעה ישבו? מסובך מה? עבירה עבר לא הוא או עבירה עבר הוא, ישועה אילן לגבי חושבים אתם מה

 13 מבקשת אני. לדעת רוצה סתם אני, הזוי אדם בן אני: קרה מה. אחר דבר כל על...  5,000, הריענון על

 14 .הזוי אדם בן שאני חושבת לא אני, אגב. הזה בעניין המאשימה עמדת את

 15 .12:45 עד להפסקה אנחנו. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ה ק ס פ ה

 17 

 18 כאן שהערנו להערה בכפוף נדחו הבקשות שתי.  כזו היא התוצאה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19. ממשיכים אנחנו. הריאיונות בעניין 2 טופסי את יש. מההחלטה עותקים לכם יש. הריאיונות בנושא

 20 .מתקדמים אנחנו. הבקשות שתי על אחת החלטה זו. ביחד זה

 21 .טובים צהריים, לך שלום. ישועה אילן מר הדוכן על

 22 

 23 
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 1 ישועה אילן מר של עדותו המשך

 2 .טובים צהריים :ישועה אילן מר

 3 את לומר, עומדת בעינה מאתמול האזהרה. בעדות ממשיכים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?בסדר. בחוק הקבועים לעונשים צפוי אחרת, האמת את רק, האמת

 5 .כן :ישועה אילן מר

 6 מה בכל לשיטתנו האופרטיביים הקטעים את לקרוא דקות שתי אפשר, ברשותכם, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 7 ?ההחלטה את לקרוא יכולים אנחנו? ההחלטה מתוך העד של עדותו להמשך שקשור

 8 .ונמתין תקראו. רגע נמתין אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .אפשר אם. העד בנוכחות שלא שאלה לי יש, אפשר אם, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 10 ?בחוץ יהיה שהעד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 . כן :חן ק'ז ד"עו

 12 .לך נקרא אנחנו. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לנהל שלנו ביכולת ויסודית מהותית פגימה שנפגמה סבורים אנחנו, הראוי הכבוד בכל, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 14 רוצים אנחנו. אמיתי קושי הוא הזה הקושי. החלטתכם את ראינו. העד לריענון שקשור מה בכל הגנה

 15 איזה על להתפשר שנצטרך להיות שיכול ובקשה שאלה כן לפני אבל צעדינו את לשקול הזה בעניין

 16 חקירתו בין מספיקה שהות לנו תינתן האם. לנסוע להמשיך הזאת לרכבת לתת זאת ובכל משהו

 17 להציג נוכל שם, נגדית לחקירה כדבעי להיערך שנוכל מנת על העד של הנגדית חקירתו לבין הראשון

 18 העד מראיונות ביותר וחריגה בוטה בצורה שחרג שנעשה העד ראיון על בהתבסס גם דברים לו

 19 .שוב זה את אומר אני? המוכרים

 20 ?קונקרטית בקשה מגיש אדוני :שחם' ע השופט' כב

 21 .מוקדמת קצת שהיא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .מוקדם זה. נגדית לחקירה מועד קבענו לא. מוקדמת :שחם' ע השופט' כב

 23 .3:30 בשעה כאן מסיימים דבר של בסופו אנחנו. מוקדם זה אם יודע לא אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו
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 1 מניח אדוני. הנגדית החקירה מיד תתחיל הראשית החקירה שאחרי מניח אדוני לכן :שחם' ע השופט' כב

 2 אדוני לכן. מניח אני כך. הנגדית החקירה תתחיל, שלמחרת ביום, הראשית החקירה בסיום שמיד

 3 .הבקשה את מעלה

 4 .נכון :חן ק'ז ד"עו

 5 .נראה בוא. כך יהיה בהכרח לא זה אבל :שחם' ע השופט' כב

 6 .האופרטיבית הבקשה מה השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 ?מבקשים אתם זמן פרק איזה :שחם' ע השופט' כב

 8 .מעכשיו נקבל שאנחנו החלטה על להשפיע שיכולה הזה בעניין אופרטיבית בקשה יש. בדיוק :חן ק'ז ד"עו

 9 . יידרש זמן כמה כעת להעריך יודע לא אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .להעריך שאפשר בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 11 ?הבקשה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 מאתנו מבקש אדוני אם. תקבלו אתם, שלכם ההחלטות, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 בית האם, הנגדית החקירה את מיד להתחיל לא הנאשמים של להגנתם צורך שיהיה ככל, עכשיו

 14 נאפשר אנחנו, האשמים על להגנה בכך צורך שיהיה שככל יגידו חבריי שגם מניחה אני – ייעתר המשפט

 15 .הנאשמים על הגנה

 16 אני אחרת כי עכשיו אומר אני. לדבר רוצה לא אני. לכבודכם מעכשיו מודיע אני אבל, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 17 .צורך שיש לכם אומר אני. חובתך את עושה לא

 18 .מבקשים שאתם הזמן פרק מהו היא השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 19 - - - רואים שאנחנו כפי,  כרגע :חן ק'ז ד"עו

 20 בחקירה העד עם לנו יש עוד ישיבות  כמה. כן לפני שאלה אולי, רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ?הראשית
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 1 צריך אבל ישיבות בכשש זה את הערכנו. להעריך לנו קשה שקצת מודה אני, גברתי:  תירוש יהודית ד"עו

 2, הגודל סדר יהיה שזה בטוחה לא שאני מראש אומרת אני לכן. דוגמאות כשנראה ירוץ זה איך לראות

 3 .ביחד שהערכנו מה כך זה אבל

 4 ?השבוע של הישיבות שלוש כולל ישיבות שש :שחם' ע השופט' כב

 5 .כן:  תירוש יהודית ד"עו

 6 ?לסיים נוכל הבא בשבוע :עם - בר' מ השופט' כב

 7 שאלת באמת כי לסייג מבקשת אני. העוקב השבוע בתחילת. יומיים רק יש הבא בשבוע:  תירוש יהודית ד"עו

 8 - - - שלנו היכולת

 9 .בסדר זה. ההערכה לשאלת :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .שלושה-שבועיים אומרים אתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .נכון:  תירוש יהודית ד"עו

 12 .גודל סדר? כן אחרי צריכים אתם זמן כמה :שחם' ע השופט' כב

 13 .לחודש שבועות שלושה בין מעריך אני, גודל סדר :חן ק'ז ד"עו

 14 ?יעלה מה יודעים לא עדיין שאתם למרות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 העד ראיון שבין הפער את ויודעים מכירים אנחנו. הנביא בוכה זה על. הבעיה בדיוק זו, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 16 .הזה הפער את מכירים אנחנו. לקרוא הספקתם שטרם שקיבלת עמודים 1,400 לבין

 17 אבל, זה לבין זה בין הפער מה יודעים שאתם לי ברור, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .זמן יהיה, צורך שיהיה ככל, אמרתי. העד של העדות את שמעתם לא עוד

 19 .בזה נתחשב אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .בהגנה לפגוע חלילה שעלול משהו נעשה לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .נחכה בוא. נתחשב אנחנו. שלושה או וחצי חודש על כרגע החלטה לקבל צריך לא :עם - בר' מ השופט' כב

 22 הכול בסך.  כבודכם של שונות שאלות לשלוש עניתי. שלכם לשאלות עניתי אני אבל, בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 23 שאלת לגבי. זמן של הערכה לו נתתי. זמן ביקש הוא, שחם השופט כבוד לשאלת. מקיפה התשובה
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 1 שמעכשיו זה שאמרתי מה כל. בבקשתנו תתחשבו שאתם - גברתי ועמדת – מקבלים אנחנו, אדוני

 2 .המטריה את מכירים אנחנו כי אומרים אנחנו

 3 .שמענו. זה על לחזור צריך לא אתה :עם - בר' מ השופט' כב

 4 עוד יהיו. מסע של בתחילתו אנחנו. מההחלטה שנובעת שנייה נקודה יש. זמן צריכים אנחנו אז :חן ק'ז ד"עו

 5 בראיונות גם ממשיכה הזו התופעה ולצערנו העד ראיונות את קיבלנו, נוספים שניים. עדים הרבה

 6 האופן לגבי מפורשות הנחיות ייתן לא כבודכם אם. אלעד ואבירם קליין מיכל לגבי. עמדתנו זו. שלהם

 7 במקום נימצא אנחנו, הפסיקה בסיס על העדים ראיונות התנהלו שבו מהאופן מצפה המשפט בית שבו

 8 סבורים עכשיו כבר אנחנו. ההגנה את  לנהל כך נוכל לא אנחנו. אחריו העד ועם הבא העד עם מחר הזה

 9 בוודאי אבל. הגנתנו ויסודית בסיסית בצורה שנפגמה, כבודכם לקביעת בניגוד  - הכבוד בכל, שוב –

 10 - - - תהיה שהפגיעה אסור. עכשיו זה את לשכפל אפשר שאי

 11 .מציע אני מה אומר אני :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .ממנה מצופה מה לגבי לתביעה הוראות במתן החלטתו את ישלים שכבודכם מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 13 .הזה בהקשר :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .כן :חן ק'ז ד"עו

 15 .עדים שני עוד של ראיונות קיבל שהוא לנו מוסר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .כן :חן ק'ז ד"עו

 17 .סבור אדוני כך. השלמה שצריך עולה לכאורה :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .קטנים יותר בהיקפים. כן :חן ק'ז ד"עו

 19 .האחרים העדים לגבי יש מה יודעים לא אנחנו. זה את יודעים  לא אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .אחת פעם קרה מה ראה כבר כבודכם אבל :חן ק'ז ד"עו

 21 אדוני, נוספים ראיונות לגבי קונקרטית בקשה שיש ככל, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .דבר כל נשקול ואנחנו הראיונות של  המזכרים את יצרף, הבקשה את יגיש
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 1 מבקשים אנחנו. קדימה זה את אומר אני. נוספים עדים שני לנו יש. אחרת היא הבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 2 להשלמת ישמש לא שזה, שנית. החלטה תהיה, שיעבירו ריאיון אל בתום, האחת. צנועות בקשות שתי

 3 היתר בזה תראה התביעה אם. מצב באותו נימצא פעם עוד ואנחנו המהותיים העדים יבואו כי חקירה

 4. מאליו במובן התביעה את... -ל מבקשים אנחנו לכן. עצום קושי לנו יהיה, כאן שנעשה מה לבצע

 5 - - - ושנית, מיד להעביר, אחד, כלומר

 6, אמרתי. הבקשה שזו הבנו אנחנו. אמר חן דין כשעורך גם זה את הבנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 תגישו, לגביהם טענות שלכם שיש ראיונות שני כרגע לכם יש, כל קודם. כללית הנחיה מבקשים אתם

 8 . ונראה נשקול אנחנו, בקשה

 9 .חקירה להשלמת ישמש לא שזה שאומרת כללית החלטה  ניתן שאנחנו מבקש אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 10 . למה הסביר גם אני. בוודאי, נכון :צור-בן בועז ד"עו

 11 את טוענת  לא המדינה גם. עקרוני באופן בראיונות חקירה השלמת לא היא המטרה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .זה

 13 שאין ככל. המשפט מבית קול בת שתהיה צריך לכן. עושה שהיא מה זה אבל טוענת לא שהיא יופי :חן ק'ז ד"עו

 14 פעם ולרפא לבוא. מהתחנה יצאה כשהיא הרכבת אחרי רודפים עצמנו את מוצאים אנחנו, קול בת

 15 - - - גברתי כהצעת פעם אחר

 16 . הזה הנושא את יעלה אדוני הדיון שבסיום מציע אני :עם - בר' מ השופט' כב

 17 מר של להסכמה התייחסה החיפוש לצווי ביחס שניתנה ההחלטה. נוספת אחת נקודה :צור-בן בועז ד"עו

 18 בית של החלטה זו, הסכמה לא, הסכמה אין, שהופק חומר לאותו קשורים שלא חומרים יש. ישועה

 19 .זה את אעלה אני, רלוונטי יהיה שזה ברגע. להסכמה קשור ולא, צו אי מכוח הופקו ולכן המשפט

 20 ?לעד לקרוא אפשר. רבה תודה :עם - בר' מ השופט' כב

 21 . סודות כאן אין. דקות כמה להתייעץ מבקשים אנחנו. שותפתי ובשם בשמי מדבר אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 22 .בעיה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .כבודכם החלטת על להשיג נבקש אנחנו הזה שבעניין להיות יכול :חן ק'ז ד"עו



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  06

 

839 
 

 1 .תתייעצו. שלכם הזמן את תקבלו. הפסקה שעה לרבע נצא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ה ק ס פ ה

 3 

 4 .הדיון את מחדשים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 את ורואים שומעים, כאן שיושבים שלנו הלקוחות עם וגם בינינו התייעצות לאחר, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 6 בקשות נגיש אחרים אירועים אגב נוספות טענות שיהיו שככל גברתי של ההערה לנוכח, אנחנו, הדברים

 7 אנחנו, לרפא אפשר אי הפעם ואת מהתחנה יצאה כבר כשזו הרכבת אחרי רצים אנחנו ואז בעיתו

 8 אנחנו אבל. ץ"כבג בשבתו העליון המשפט בבית הזה הנכבד המשפט בית החלטת על להשיג מתכוננים

 9 המשפט מבית הנחיות לשמוע אפשר האם לראות נדון בואו שאומרת המשפט בית להערת גם לב שמנו

 10 כמו, שאלות תשאל לא שהמדינה ככל. היום הדיון בסוף הבאים העדים עם הלאה יהיה מה לגבי

 11 לעד ותציג כאתמול תעשה אלא – מבקשים שאנחנו הסעד הרי זה כי – העד ראיונות בסיס על, אתמול

 12 המשפט בית הצעת את מקבלים כמובן אנחנו, העד ראיונות מתוך תוצרים לו להציג מבלי שאלות

 13 לנו לאפשר, היום הדיון את לעצור מבקשים  אנחנו, כבודכם, אחרת. הדיון בסוף בזה ונדבר ונוסיף

 14 מהחלטת וכתוצאה מהותית פגיעה שנגרמה סבורים אנחנו. דחוף בסעד העליון המשפט לבית לפנות

 15 עדים עם הדרך בהמשך ביותר מהותית פגיעה ולהיגרם להוסיף עלולה  הזה הנכבד המשפט בית

 16 יודע לא אני. רוצים שהם מה יגידו חבריי. עצמי בשם מדבר אני עכשיו. הנאשמים להגנת, אחרים

 17 רוצים שהם מה עושים הם. אפשר אי פשוט. הקצים כל כלו. אפשר אי. כזאת בצורה הגנה להעמיד

 18 .למשען כאן לנו יהיה המשפט שבית מצפים ואנחנו

 19 כללית קביעה שהיא החלטה ייתן או יעיר המשפט שבית דבריו בתחילת ביקש אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .ההמשך לגבי

 21 .כן  :חן ק'ז ד"עו
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 1 להכשיר כאן כוונה אין שלפיה לאדוני שהוצגה כפי המשפט בית עמדת את שמע אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 2 האלה שהדברים לי נדמה. הכוונה זו שלא ברור... במתכונת ומהותית מקיפה חקירה השלמת כל

 3 .נוספת פעם גם וייאמרו נאמרו

 4 .פוזיטיבית אמירה להיות שצריכה חושב אני. אדוני, בהם די שאין חושב אני :חן ק'ז ד"עו

 5 ?מי של פוזיטיבית :עם - בר' מ השופט' כב

 6 . לתביעה בהנחיה המשפט בית של פוזיטיבית כאמירה הזו באמירה די אין :חן ק'ז ד"עו

 7 חלק זה, נוספת בקשה להגיש צריך לא. להורות יבקש המשפט שבית. סעד התבקש :צור-בן בועז ד"עו

 8 השלמות ביצוע לשם העדים עם הריענון בנושא שימוש לעשות רשאית לא שהמאשימה, מהבקשה

 9 .מטעמה חקירה

 10 עד על קונקרטי משהו יודעים לא אנחנו הרי, כללית שכאמירה חושב אני, צור בן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .מסוים

 12 .שהיה מה על יודעים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 13 בקשה כרגע לפנינו שאין מאחר. העתיד לגבי אומר אני. הסתיים כרגע, שהיה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 14 שיש סבורים לא שאנחנו, המשפט בית של העמדה  את הבהרנו שני מצד אבל,  אחד מצד קונקרטית

 15 כקביעה מבקש שהוא סעד לאותו מפנה אדוני אם אז, ריענון של חקירה השלמות להכשיר  כדי בכך

 16 במישור תתנגד שהמדינה חושב לא אני. זה את לתת מניעה שיש חושב לא אני – עקרונית כללית

 17 אנחנו, ולאפשר לחרוג הצדקה יש המדינה שלדעת נסיבות יהיו אם. המדינה את נשמע אבל העקרוני

 18 אנחנו כך. ביקש שאדוני הסעד, קורא שאדוני מה, העקרונית הקביעה נוכח, כזאת בקשה תבוא א, נדון

 19 .להפסקה שיצאנו לפני הבהרנו גם

 20 מבקש אדוני מה מכוח יודעת לא אני. הערה עוד אעיר אני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .אחרת או כך ענייניה את לנהל לתביעה נורה שאנחנו

 22 .הדין מכוח :צור-בן בועז ד"עו
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 1, עדויות לפסול לבקש יכול אדוני, ראיות לפסול לבקש יכול אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 לתביעה הוראות. ראויה לא היא ההתנהלות שלדעתו עמדתו את יביע המשפט שבית לבקש יכול אדוני

 3, חושבים בהחלט אנחנו אבל. לתת יכול המשפט שבית מכירה לא אני – עדים של זיכרונם לרענן איך

 4, היקף רב תיק זה אחד מצד.  בסוף שם הערה איזשהו הערנו גם ואנחנו, עם – בר השופט שאמר כמו

 5 תחליף לא הוא ריאיון, שני מצד. בראיונות ויעלו עלו שלא דברים שיש הנחה מתוך יוצאים אנחנו

 6. בהתאם ולהתנהל לבה לתשומת לקחת צריכה היא. בהתאם להתנהל צריכה והתביעה עד לחקירת

 7 .אין, לתביעה הוראות מתן של סעד

 8 מהלך פה נעשה, ראשית. רב בקשב הדברים את ששמעתי אחרי לדברים בקצרה אתייחס אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 מה זה. ומסמכים שאלות הצגת של יזום מהלך. רוצה אני ואמר בא ספונטני באופן שהעד לא זה. יזום

 10 .מקובל מהלך לא הוא שכזה יזום מהלך. לו שיש

 11 לכן. עכשיו עד נעשה מה רואים אנחנו אלא ערטילאיים דברים על נסמך שלא בחשש נמצאים אנחנו

 12 - - - הללו הדברים יגדרו לא אם

 13, מניעה רואים לא שאנחנו לאדוני אמרתי אני. לסמנטיקה מתייחס לא אני, צור בן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 14. הסמנטיקה את נעזוב. למדינה הוראות מתן דווקא ולאו כללית אמירה לומר, קודם ראינו שלא כפי

 15 נועדו שראיונות, מניח אני כך,  סבורה לא היא גם כי זה את לקבל שלא יכולה לא גם עקרונית המדינה

 16 בית של אמירה אבל, הגיב ואדוני טענה שהיא כפי הקונקרטי במקרה טענה היא. חקירה להשלמות

 17 פעל אדוני, נוסף מקרה יקום שאכן יסבור אדוני בעתיד אם. ביטוי תקבל היא. מקום לה יהיה המשפט

 18 .זה את לבקש יכול שאדוני חושב לא אני. שצריך כפי זה את יעשה שאדוני משוכנע ואני כחוכמתו

 19, הנחיה זו אם גם, הנחיה איזושהי תהיה שאם אומר אני. הקצר הדיון אחרי זה את נשקול :צור-בן בועז ד"עו

 20 יעבירו אם. זהירות שתהיה לי נדמה, חקירה להשלמת נועד לא וזה הדין של הוראות על להקפיד שצריך

 21 - - - נניח שניים לו שיש עד על מדבר לא אני, משפט בית של הקודמת ההחלטה כפי, הריענונים את

 22 .בהחלטה  יש  :עם - בר' מ השופט' כב

 23 .עשוי נעשה בפני נימצא שלא כדי, הורה המשפט שבית מה, ריענון כל בתום אבל :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .נכון, כן :עם - בר' מ השופט' כב

 2 אם אבל הראשון היום בתום צריך לא, וחצי ישיבה אתו ישבו, אחד לעד יש אם. שיביאו :צור-בן בועז ד"עו

 3 .קושי יוצר זה, לקוני מזכר איזשהו מעבדים ואז ימים שבעה עד עם יושבים

 4 החלטנו גם. לאדוני הראיונות את להעביר מניעה שיש חושב לא אני אבל צודק אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .כך

 6 .נעשה לא זה פקטו דה  אבל נכון :צור-בן בועז ד"עו

 7 בית של העמדה את לפחות לאדוני אומר אני אבל נעשה  כן או נעשה לא יודע לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .המשפט

 9 .נעשה לא :צור-בן בועז ד"עו

 10 הדברים אף על. ברורים שהדברים משום שלישית פעם עצמי על חזור צריך לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 11 את נאמר אנחנו. יעשה שהוא – מבין שהוא מה לעשות, זכותו וזאת לגיטימי וזה, סבור ואדוני, האלה

 12 של נורמטיבית כקביעה אלא מסוים מעשה לעשות אופרטיבית הנחיה של בדרך דווקא לאו האמירה

 13 .מבין שהוא מה יעשה אחד כל ומכאן הדברים את שרואה ט0המשפ בית

 14 כדי הראיונות של בעניינים תחקור לא באמת שהתביעה אפשר אם. לסדר הצעה רק :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 האם בוויכוח נימצא תמיד אנחנו שבסוף הוא אומר שאדוני מה עם הקושי כי להשלים  נוכל שאנחנו

 16 יכול המשפט בית הזה בעניין. אחרי נהיה תמיד  ואנחנו חקירה השלמת הייתה לא או הייתה זאת

 17 לא אותו לחקור יכולים הם אם. בחוץ עומד העד עכשיו כי עכשיו צריך לא הזה ובעניין לנו לסייע

 18 זה אחרי פעם כל נימצא לא שאנחנו כדי להנחיה להגיע, מאמינה אני כך, נוכל אנחנו, האלה בעניינים

 19 .מתקנים

 20 אומרים לא ואנחנו, דעתי על גם אותה אמר והוא חדה מאוד אמירה כאן אמר חברי כי לומר רוצה אני

 21 אמירה לא וזאת שלנו ללקוחות היא שלנו האחריות, הכתפיים על אחריות לנו יש. ראש בקלות אותה

 22, כך הגנה לנהל יודעים לא שאנחנו חושבים אנחנו אם. רציניים אנשים אנחנו. ראש בה להקל שאפשר
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 1 לזה מעבר מבקשים לא ואנחנו מבקשים שאנחנו מה כל זה. לנו יסייע המשפט שבית מבקשים אנחנו

 2 .דבר שום

 3 ?לעד לקרוא אפשר :עם - בר' מ השופט' כב

 4 מה מכוח מבינה לא. פלילי בהליך ביניים החלטות על ערעור מכירה לא אני. כן מבחינתי:  תירוש יהודית ד"עו

 5 .זה

 6 המדינה היום שנשארו שבשעתיים היא כרגע האופרטיבית הבקשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .בריאיון עלו שלא עניינים על העד את תחקור

 8 .שואלת שאני סליחה? מה, ומחר:  תירוש יהודית ד"עו

 9 .היום בסוף דיון יהיה. המשפט בית של ההצעה זאת :חן ק'ז ד"עו

 10 החלטה יש אבל. בסדר, לחבריי נוחה לא היא, משפט בית של החלטה יש. לך הפרעתי לא:  תירוש יהודית ד"עו

 11 .זמן הרבה שממתין עד כאן ויש

 12 .נורא לא :דובר

 13 לא שהעד כדי הכול לעשות רוצים שאתם מבינה אני. נורא לא או נורא של עניין לא זה:  תירוש יהודית ד"עו

 14 יכולה אני, מהיום חבריי של הזאת שהבקשה חושבים ואנחנו יישמע שהוא רוצים אנחנו אבל יישמע

 15 .המשפט בית החלטת נוכח כרגיל ממשיכים אנחנו מחר אבל, זה את ולעשות היום להתחשב

 16 והם עתירה להגיש מתכוונים שהם והיא בקשה עוד הייתה להגנה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .שהבנתי מה זה. העד עם נמשיך שלא מבקשים

 18 .כמובן מתנגדים אנחנו הזה לדבר: תירוש יהודית ד"עו

 19 דיון שנקיים עם – בר השופט אמר זה ועל מתנגדים שאתם הבנתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 להתמקד מאמץ תעשו ואז בהם להעיד צריך שהעד דברים שלושה לנו נשארו היום סוף עד. היום בסוף

 21 .במחלוקת שנוי שלא במה

 22 .בסדר :תירוש יהודית ד"עו
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 1 החלטה ונקבל התשובה את נשמע, הבקשה את נשמע היום ובסוף :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .מחר על שתחול

 3 שני אמרה היא. חברתי שאמרה למה בתגובה לומר חייב אני אחרון משפט. כבודכם רבה תודה :חן ק'ז ד"עו

 4, השני והדבר, לנו נוחה לא שההחלטה, אחד. דברים שני. וקשים כואבים דברים אמרה היא. דברים

 5 אין, הבל דברי הוא הזה הדבר. העד של עדותו את לשמוע לא כדי דבר כל עושים שאנחנו מבינה שהיא

 6 לשקוד, כדבעי המשפט את להכין יכולתנו כמיטב עושים אנחנו. כלום של ותחילתו דבר שום, יסוד להם

 7 בכל נתקלנו עכשיו עד. פעם אי שהיה גדול הכי בתיק אפשריים קשים הכי בתנאים החומרים על

 8 אנחנו לא זה מדוע להסביר צריכים אנחנו פעם וכל לפתחנו להציב יכולים רק שהם אפשרית מהמורה

 9 בפני נאמרת הזאת האמירה. הזאת האמירה על מוחה אני. שלנו בזכויות פוגעים אלא לעכב שרוצים

 10 ולא היה לא. תודעה הנדסת זו. סתם ולא ראשיות לכותרות בחוץ כמובן ומהדהדת, סתם ולא כבודכם

 11 .נוראיים בתנאים שניתן כמה עד עבודתנו את עושים אנחנו. חלום ולא משל לא, נברא

 12 אחר פעם המשפט בית. לנו יעזור שהוא המשפט מבית, הזה במובן מבקש באמת, מבקש באמת אני

 13 כן אבל להתגונן בזכות פגיעה שיש השתכנענו לא, הזאת בהחלטה גם להגנה מלהעיר נמנע פעם

 14 ההיקף מבחינת חריגה באמת שהיא חקירה השלמת באמת פה שהייתה, כתוב לא זה אבל, השתכנענו

 15, אחרת כי לעשות לה אסור ומה לה מותר מה שתבין כדי לתביעה גם להעיר אפשר. שלה והכמות

 16 .עצמם את שנושאים אלה תמיד אנחנו, כבודכם

 17 על ערעור. לטעון יכול שאדוני ממה חורג קצת אדוני, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 - - - המדינה של הזאת האמירה על טענות  יש לאדוני אם. אחר במקום, החלטה

 19 .בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 20 .קשה מאוד עובדים שאתם לנו ברור. אותן מקבלים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21  .למדינה כאלה הערות מעירים לא אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 22 להגיד לאדוני שיש מה כל, לזה מעבר. מבינה אני זה ואת לנו ברור זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .במקום יגיד אדוני, ההחלטה על
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 1 הזכויות על רק ולא עלינו להגן גם צריך המשפט בית. האלה ההערות את להעיר צריך לא אבל :חן ק'ז ד"עו

 2 .נוחות של עניין לא וזה הנאשמים של

 3 .אתך מסכימה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .בחוץ ממתין שהוא השעתיים עם אנשים של חיים כאן יש. בחוץ ממתין ושהעד: חן ק'ז ד"עו

 5 להעיר צריך לא. זה את יודעים אנחנו. לנו ברור הכול, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .הלאה מה נראה היום ובסוף עכשיו נתקדם אנחנו. צודק אדוני. הערות

 7  .תודה. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 8 קורה מה נחליט היום ובסוף אותו ונשמע שמחכה לעד עכשיו נחזור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .הלאה

 10 .גברתי תודה :חן ק'ז ד"עו

 11 .לאולם נכנס, ישועה אילן מר, העד

 12 בחקירה ממשיכים ואנחנו הוזהרת כבר. חוזרת אזהרה, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .ראשית

 14 

 15 ישועה אילן מר, העד את תירוש יהודית ד"עו חקירתהמשך 

 16 .טובים צהריים, ישועה מר :ש 

 17 .טובים צהריים :ת

 18 שזה לי נדמה, 2016 בסוף הסתיימה עליה שסיפרת שההתנהלות המשפט לבית סיפרת הקודם בדיון :ש

 19 .הזאת ההתנהלות לסיום שהביאו הנסיבות על לנו לספר ממך מבקשת אני. שאמרת מה

 20, הביתה טלפון שיחת קיבלתי, 10:00 לשעה קרוב היה שזה חושב אני, בלילה בדצמבר 27-ב. בסדר .ת

 21 אמרה היא. אליהם הגעתי. הביתה אליהם אגיע שאני ביקשה היא, מאיריס לי נדמה הייתה השיחה

 22, כשנכנסתי. לשם נכנסתי. משנה כך כל לא. הבית של הפרטי באגף, מהרגיל בשונה, אותי יקבלו שהם

 23 אנחנו ואמרו בחוץ אותו ושמו  אותו לקחו, הטלפון את ממני ביקשו. אותי קיבלו ואיריס שאול



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  06

 

846 
 

 1 ליד ישבנו. ספרייה ועם שולחן עם ישיבות חדר לתוך, למבואה נכנסנו. בחוץ שלנו את גם משאירים

 2 הגיע  הוא, חפץ ניר עכשיו משם שיצא לי אמרו הם. לימיני ואיריס מולי שאול, שניהם עם אני, שולחן

 3 אליהן שהגיעה אמרו והם, שם שהשתתף המנוח וינרוט דין עורך את גם הזכירו שהם דומני, לדיון

 4 והם לעסוק יכולה החקירה במה אצלם שם שם דיון עשו הם. חקירה איזושהי להיפתח שעלולה ידיעה

 5 והנושא, לפאקר הממשלה ראש עם היחסים, פאקר יימס'ג הוא אחד נושא. נושאים לשני רק הגיעו

 6, חקירה כזאת שתיפתח, שחשוב לי אמרו הם'. אלוביץ לשאול הממשלה ראש בין היחסים הוא השני

 7 אחת הצעה תחילה.  יגיד שאול ומה יגיד הממשלה ראש מה, אגיד אני מה. יגיד אחד כל מה לתאם

 8 סיקור אתה, הכול את יזמתי שאני אומר שאני הייתה, לומר מה של הזה הנושא לגבי הייתה שלהם

 9 היה שזה אגיד שאני נאמר אז. כך לא שזה יבינו כולם, אפשרי בלתי שזה אמרתי אני. וואלה-ב המוטה

 10. שלו חבר גם ואני: הוסיף גם ושאול, וכדומה שמאלני יהיה שהאתר רצו שלא, אידיאולוגיות מסיבות

 11 שכאמור שלהם הטלפונים את והביאו אתי יצאו הם וגם שלי הטלפון את אכניס שאני ביקשו כך אחר

 12 אמרו הם אז. שלא ואמרתי בינינו התכתובות את מוחק אני אם אותי שאלו הם. הכוננית על, בחוץ היו

 13 וביקשו ולראות הטלפון את לפתוח ממנו ביקשו. אתה גם ותמחק נמחק אנחנו. זה את למחוק שצריך

 14 .שם אמחק שאני

 15 ?שם אומרת זאת מה :ש

 16, רוצה לא שאני אמרתי. בינינו טסאפאוו-ה קבוצת על היה שזה לי נדמה ספציפי באופן. בנוכחותם :ת

 17 ואני, וכדומה פרטיות, לי חשובות שהן תמונות שם שיש אמרתי, מאוחר יותר זה את אעשה שאני

 18 המנוחה אמי של, לי יקרות תמונות שם שיאבדו לכך לגרום יכול זה, בחופזה זה את אעשה שאם חושש

 19 של המחיקה את עושים איך ודנו זה את יעשו ושהם זה את אעשה שאני שחשוב לי אמרו הם. וכדומה

 20 השני ואת מהקבוצה עצמו את הוציא מהם שאחד דומני. מהקבוצה לצאת ושצריך טסאפאוו-ה קבוצת

 21 את מבצע אני שכאילו להראות כדי הביתה שחזרתי אחרי, בהמשך, מהקבוצה כך אחר הוצאתי אני

 22 מלעשות חוץ, לי אמרו הם בנוסף. קבוצה אותה לגבי אעשה שאני שהבטחתי המחיקה של התהליך

 23 שזה, משהו הציעו הם. זה את לשחזר אפשר אחרת כי אותו ולהעלים הטלפון את להרוס גם, מחיקה
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 1 קשר אתי ייצור ניר, חשוב גם שזה לי אמרו הם. לשירותים נפל שזה אומר שאני, לשירותים ייפול

 2 .הביתה נסעתי ואז. שהיה מה פחות זה. אתי ויתאם

 3 .השנה את תגיד רק. בדצמבר 27 אמרת :ש

 4 .2016 בדצמבר 27 :ש

 5 וזה בחקירות עלה שלא משהו יש שאם לומר לנו אמר המשפט בית. מתנצל אני, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 6 הטענה, נפגש חפץ ניר, ההתייחסות – המתחייבת בזהירות זה את אגיד אני – כמדומני, מהותי עניין

 7 - - - והבדיקה הזיכרון למיטב, יגיד הממשלה ראש ומה לתאם צריכים שהם

 8 .זה על בדיוק ידבר והוא אגיש אני שתכף בתרשומת כתוב זה, כל קודם? מה :תירוש יהודית ד"עו

 9 .שלו בחקירה :צור-בן בועז ד"עו

 10 את מבינה לא אני. שלו התרשומת כל על דיבר הוא. זה על דיבר גם הוא שלו בחקירה :תירוש יהודית ד"עו

 11 .ההתנגדות

 12 שבכתב משפט הליכי שיבוש של הפרק על עכשיו מעיד לא הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ?האישום

 14 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 15 .הופיע לא, הממשלה של האזכור. בסדר הכול. להעיד לו מותר, בסדר הכול :צור-בן בועז ד"עו

 16 .זה את לך אמצא תכף ואני הופיע זה :תירוש יהודית ד"עו

 17 .הופיע זה שלו הראשית בחקירה איפה תגידי, בבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 18 התרשומת את, לחקירה אותה הביא הוא, אתו אותה הגיש הוא, התרשומת כל, כל קודם :תירוש יהודית ד"עו

 19 להכניס רוצה לא אני אז, עליה ידבר תכף שהוא תרשומת וזאת. כתוב זה וכאן הביא הוא אחד עמוד של

 20 שהעד לדברים מתנגדים ממתי, מזה וחוץ. עלה הזה שהדיון לך אומר אני גם תכף אבל. לעד מילים כבר

 21 .הזאת בפגישה היה מה, פתוחה שאלה אותו שאלתי. הזה הדבר את לו אמרתי לא אני? אמר

 22 - - - 2 בעמוד קבע המשפט בית :צור-בן בועז ד"עו

 23 .לי אמר שהוא מה לא זה אבל :תירוש יהודית ד"עו
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 1 או כזה עניין כי טענה, נקודתיים בהקשרים עניין יעלה שאם. מתייחס אני עכשיו, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 2 – בהגנה יפגע וזה, העד של בחקירותיו עלה לא אשר מהותי עניין הוא העד של בעדותו העולה אחר

 3 .שנקבע מה זה. לומר יכולים אנחנו

 4 לי אין, 2 עמוד, 3829 קובץ, 2018 בינואר 22 מיום רביעית להודעה למשל מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 5 .לי להפריע לא מבקשת אני. עצמי את בודקת אני, רגע. שורות

 6 .לך מפריע לא :צור-בן בועז ד"עו

 7 הוא. אקריא אני, רוצים אם. בינואר 22 מיום 2 עמוד 3829 לקובץ ראשון דבר מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .הזוי לי נראה זה. העד במקום להעיד רוצה לא פשוט אני. אותו ושואלים הזאת התרשומת על נחקר

 9 .תגידי :צור-בן בועז ד"עו

 10 - - - הזאת בתרשומת :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?הזאת התרשומת זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .העד במקום להעיד רוצה לא אני אבל, נשמע אנחנו תכף :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?מדברת גברתי זה על? 1/יע זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .2017 בינואר 22, 1/יע. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 15 .מחלוקת אין חושב אני זה על, הממשלה ראש את בהודעה מזכיר שהוא זה :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .סתם מתנגדים כשהם מחלוקת יש אבל. הזה האירוע של בהקשר. הזה בהקשר. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 17 .צורך אין. מיותרות גברתי של ההערות :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .בסדר, אדוני. סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 19 .השאלה את נשמע :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .שנה איזו כל קודם שאלתי. ישועה מר אותך לשאול רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 .2016 :ת

 22 .בחדר האווירה או התחושה הייתה מה אותך לשאול רוצה אני. ובאיטיות בנינוחות מספר אתה :ש
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 1, אגב. לנו יבהיר שאדוני חשוב. שונה זה כי? שהיה מה מניח אדוני או זיכרונו מתוך :עם - בר' מ השופט' כב

 2 מה, שם שהיה סבור אדוני מה, מעריך אדוני מה לדעת חשוב מאוד זה. עתידיות לשאלות כדוגמה זה

 3 .אחרות שאלות או רקע לשאלות במיוחד. שהיה זוכר אדוני

 4. מאוד חריג היה התוכן. לחרדה ונכנסתי התרגשתי לפחות אני התחילה הזאת שהשיחה ברגע :ישועה אילן מר

 5 קצת כדי, שעה רבע, דקות 10,  חצות אחרי כבר היה זה, בחניה שנשארתי זוכר אני, הביתה כשחזרתי

 6 .מתוחים די היו שהם זוכר אני. גם הם. עכשיו כאן קרה בעצם מה ולהבין ולהתעשת להירגע

 7 ?האלה התחושות, לאדוני שהוצגה התרשומת בעקבות זה :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .אחרי לא וגם לפני כאלה ערבים לי היו לא. בזיכרוני שנחרת ערב זה. זוכר אני ערב אותו את :ישועה אילן מר

 9 ?הזאת בפגישה החריג היה מה :תירוש יהודית ד"עו

 10 זה בעיקרו אבל. נעשה לא זה פעם אף. הטלפון לקיחת. להרגע מהרגע הזימון. מאוחרת לילה פגישת :ת

 11 ידעתי אני רגע אותו עד, לי אומרים שבעצם הפגישה של הסבסטנס. התוכן הוא העיקר. התוכן

 12 זה של ההקשר אבל, רגולטוריות הטבות על דיברו, אחר או כזה מוטה סיקור לעשות ממני שמבקשים

 13 על אליהם שהגיעו מידיעות מודאגים, זה את הגדירו שהם כפי, הממשלה ראש וסביבת עצמם שהם

 14 וגם הזאת הנקודה עצם – מודאגים עצמם שהם, אליהם שקשור, שלהם בנושא חקירה פתיחת

 15 ראש לבין שאול לבין ביני גרסאות אתאם שאני מאשר פחות לא ממני שמבקשים האחרות הנקודות

 16 עליו שחשבתי דבר לא הוא, כזאת חקירה של נושא. כזאת חקירה תהיה אם נגיד אנחנו מה, הממשלה

 17 . זה לפני

 18 לתאם צריך שהיה הממשלה ראש של גרסה קיבל ומי הממשלה ראש מול חקירות :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .הזה בהקשר להבין רוצה אני? אתם

 20 .השאלה את הבנתי לא, סליחה :ישועה אילן מר

 21 אותה את אתו לתאם שצריך הממשלה לראש של גרסה או עמדה איזושהי קיבל הוא :עם - בר' מ השופט' כב

 22 ?גרסה

 23 .לתלת צריך אני גרסה איזו לי נאמר :ישועה אילן מר
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 1 ?ידי על :עם - בר' מ השופט' כב

 2 '. אלוביץ שאול ידי על :ישועה אילן מר

 3 ?שמה :עם - בר' מ השופט' כב

 4 – אגיד שאני, באתר המוטה לסיקור הסיבה מה וישאלו שבמידה אמר הוא, שנאמרה הגרסה :ישועה אילן מר

 5 ועל, פנייה שום אלי הייתה ולא בכלל זה את יזמתי שאני כל קודם – אפשריים קווים שלושה הועלו

 6 .מיד התקוממתי זה

 7 . הממשלה ראש עם גרסאות לתאם אמר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 8 שלא יגיד הממשלה וראש כלום היה שלא יגיד ושאול כלום היה שלא תגיד שאתה לי נאמר :ישועה אילן מר

 9 .המשפט זה. כלום לחוקרים אין ואז כלום היה

 10 .למישהו שאמר למישהו שאמר מישהו. כפולה או משולשת או שמיעה עדות זו :צור-בן בועז ד"עו

 11 .צור בן מר, ברורים הדברים :עם - בר' מ השופט' כב

 12 ?המיקום לגבי מה. החריגות על אמרת :תירוש יהודית ד"עו

 13 בעבר. האורחים את שמקבלים ואגף פרטי אגף להם יש. מאוחרת שעה. המהות זאת אם יודע לא אני :ת

 14 אני. השעה בגלל שזה להיות יכול אבל שם היה לא פעם אף זה, בבית פגיעות במספר אצלם כשהייתי

 15 .חשיבות לזה מייחס הייתי לא

 16 כך אחר? דיברה היא? דיבר הוא? דיברו שניה, עצמה בשיחה. אותך זימנה שאיריס אמרת. קיי-או :ש

 17? השיחה בכל נוכח היה הוא? השיחה  בכל נוכחת הייתה היא כמה. ברורים לא הדברים שאולי יגידו

 18 .הזה העניין על תפרט? שניהם היו

 19 .השיחה בכל נכחו ושניהם אותי קיבלו שניהם. השיחה בכל נכחו שניהם :ת

 20 ?שדיבר מיוחד מישהו היה? דיבר ומי :ש

 21  התיאום של בקטע כן אחרי. ניר עכשיו מכאן שיצא זה על דיבר הוא. דיברה איריס וגם דיבר שאול :ת

 22 שותפים היו שניהם הם. לימיני ישבה שהיא, שלה ביד היה שלי שהטלפון זוכר אני, המחיקה ושל

 23 . לשיחה
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 1 ?בהבנה התקבל  זה כמה עד. הסכמת לא רגע באותו. סיבה שנתת, למחוק הסכמת שלא אמרת. בסדר :ש

 2, פעמים כמה, דקות כמה עלי ללחוץ ניסו. זה לגבי החלטי מאוד הייתי אבל נוח להם היה לא שזה ברור :ת

 3 .שלי הטלפון את לקחתי. מוחק לא אני. החלטי הייתי. וזהו מוחק לא שאני אמרתי, תמחק

 4 ?בדיוק למחוק התבקשת מה :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .לביניהם ביני טסאפאוו-ה תכתובות את  :ישועה אילן מר

 6 ?פרטי או קבוצה במסגרת :עם - בר' מ השופט' כב

 7 הייתה היא כי הקבוצה היה רגע באותו שנדון הנושא.  בקבוצה התחיל זה. קבוצה במסגרת :ישועה אילן מר

 8 .ואילן איריס, שאול שנקראת קבוצה. והתהליך הנפח של ליבו לב

 9 ?למחוק התבקשת התכתובות כל את :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .כן :ישועה אילן מר

 11 ?הקבוצה את שפתחו מיום :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .לזה הגענו לא אז, סירבתי. לזה הגענו לא. למחוק. כן :ישועה אילן מר

 13 ?זהו או למחוק ביקשו עוד מה :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .הזה התהליך את להמשיך סירבתי אני כי ונגמר בזה התחיל זה :ישועה אילן מר

 15 את להגיש הטוב הסדר למען רוצה רק אני, הכרונולוגית לפני, רגע. כרונולוגית רגע נלך :תירוש יהודית ד"עו

 16 .זוכר אתה ואם זה מה לנו תגיד רק.  88/ת

 17 החוקרים עם ערך ניירות רשות. 2018 בינואר 10, זה על רשום, לזכור צריך לא אני. שלי בחקירה זה :ת

 18 נראה איך תרשים אעשה שאני,  הפרטי באגף נעשה שזה להם כשתיארתי, ביקשו הם. ופולינה יריב

 19 .הפרטי האגף

 20 של, הם איזה גם לי תגידו', ת-ה את לקבל אפשר אם אבקש אני, כרונולוגית רגע נלך אם. גמור בסדר :ש

 21 בוא. תחפשו. נמשיך, זמן לוקח אם. כקבוצה טסאפיםאוו-ה על מדברת אני. ערב אותו של טסאפאוו-ה

 22, נראה תכף, טסאפיםאוו-ה על סיפרת. שלנו בספסל הרקע מרעשי להתעלם מנסה אני. בסיפור נמשיך

 23 ?כך אחר עושה אתה מה אבל
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 1 מהקבוצה יצא שלא מהם אחד, איריס או שאול זה אם זוכר לא אני, הוצאתי, כך אחר שעשיתי מה :ת

 2 שאר את להוציא קודם צריך אתה, למחוק כדי. אמחק שאני  הבטחתי כי אותו הוצאתי, בעצמו

 3, אמרתי, חששתי. שלי למחשב טסאפאוו-ה של גיבוי עשיתי. אותו הוצאתי. מהקבוצה המשתתפים

 4, לי יימחק הזה התהליך בתוך משהו עוד שחלילה רציתי ולא יובילו דברים לאן, יהיה מה יודע לא אני

 5 הקבוצה פתאום אולי, כולם את מוציא אני אם, זה את הכרתי הסוף עד לא אני, אנשים מוציא אני אם

 6 את – טלפנתי בבוקר למחרת. למחשב זה של גיבוי גם עשיתי אז. מחקתי שכן יצא פתאום ואז תימחק

 7 ?הבוקר את אתאר שאני רוצה

 8 . המחשבים תיק שזה 49/ת מתוך. בבוקר  נעצור בוא. רגע :ש

 9 ?זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 מה. בחקירות זה על שאלו... נאשם ושל העד של טסאפאוו קבוצת. העד של טסאפאוו זה :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?כאן רואה אתה

 12 יוצא זה. עוזב אחד שמספר רואים בעצם ומתוכו ואיריס שאול שנקרא טסאפאוו-ה מתוך תיעוד  זה :ת

 13. בדצמבר 27-ב בלילה מאוחר התחילה שהפגישה אמרתי אני. חצות אחרי. בוקר לפנות כבר בעצם

 14 שזה מספר שמאל מצד יש, מלמטה השלישי במלבן, מלמטה השלישית שבקובייה לראות אפשר

 15 הטלפון שזה דומני. מהקבוצה  עצמו את הוציא מישהו. LEFT רשום, איריס לי נדמה זה, 250455455

 16 אילן. שאול של הטלפון שזה דומני, 9725053030, מתחתיו קובייה, מספר את כך אחר. איריס של

 17 .אותו הוצאתי שאני אחד אותו זה. רימוב

 18 .הוצאת אתה :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .שם שהייתי זה כדי תוך כבר עצמה את הוציאה איריס. הוצאתי אני, כן :ישועה אילן מר

 20 ?הקבוצה מנהל אתה :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .עצמה את הוציאה היא. כן :ישועה אילן מר

 22 '.אלוביץ מר לגבי שואל אני :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 כך אחר רואים. אותו להוציא יכולתי ואני הקמתי שאני קבוצה זאת. כן. אותו הוצאתי אני :ישועה אילן מר

 2 הוא כאן הטלפון מספר,  כך אחר ימים מספר, כך אחר יומיים, בינואר 2-שב, התחתון, האחרון במלבן

 3 לתמונות ואיריס משאול הקבוצה שם את שיניתי". נכדים תמונות"ל הקבוצה שם את משנה אני, שלי

 4 .נכדים

 5 ?השם את שינית למה :תירוש יהודית ד"עו

 6 שאול הזאת הפגישה שלאחר ובימים הקבוצה את למחוק נדרשתי הרי כי, הקבוצה שם את שיניתי :ת

 7 אבל חדש טלפון הזמנתי אני אז, הטלפון את להעלים ממני ביקש הרי הוא, פגישות לכמה אותי זימן

 8 והוא אצלו פגישות לכמה אותו זימן כבר הוא האלה בימים. מגיע הזה החדש שהטלפון עד זמן לקח

 9 ואיריס ששאול ויראה יסתכל הוא שפתאום וחששתי זה את מחקתי שעוד לפני הטלפון את ממני לקח

 10 להגיע קשה יותר יהיה פחות-ל מיידי שבחיפוש כדי נכדים לתמונות זה את שיניתי שאז. השתנה לא

 11 .לזה

 12 אנחנו -  אותך להחזיר רוצה אני. 49/ת מתוך 500 עמוד היה שזה אומרת אני לפרוטוקול :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?שקרה מה כל עם עושה אתה מה. בוקר אותו או בערב יום לאותו – בינואר 2-ל קפצנו

 14 שהכרתי הדין עורכת הייתה היא. מיתר ממשרד גרסטלר טליה הדין לעורכת טלפנתי אני בבוקר :ת

 15 משהו שקרה לה סיפרתי, לה אמרתי. וואלה של דין עורכי משרד זה מיתר. וואלה-ב מולי שעבדה

 16. יצטרף לשם שרלי גם הציעה היא.  בבוקר עכשיו בדחיפות אותה לפגוש רוצה ואני אותי שזעזע בלילה

 17 תהיה שהפגישה כך על עמדתי אני  - הפגישה את שנקיים לי ואמרה חזרה והיא אתו דיברה היא

 18 ותיארתי, כזה משהו, בבוקר 9:00 או 8:30 היה זה, לשם הגעתי. לשם רלי של בבית, בבוקר – מיידית

 19 היא. שהיה מה של תרשומת תעשה שטליה רוצה שהוא מסוים בשלב אמר רלי ואז. שקרה מה את

 20 . שהיה מה של, ידה בכתב תרשומת רשמה

 21 ?אותה רשמה שהיא אחרי הזאת התרשומת את קראת אתה :ש

 22 .אותה שקראתי לי זכור לא? רגע באותו :ת

 23 ?היום ועד  ומאז :ש
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 1 .כן : ת

 2 ?זוכר שאתה כפי הדברים את משקפת והתרשומת :ש

 3 .בקצרנות קצת, כן :ת

 4 ?ביניכם השיחה של תרשומת :עם - בר' מ השופט' כב

 5 תוכן את סיפרתי אני. ואיריס שאול לבין ביני השיחה של, אמרתי שאני מה של תרשומת :ישועה אילן מר

 6 העלתה, ולטליה לשם לרלי זה על שדיווחתי אחרי, וטליה לילה באותו וביני ואיריס שאול בין השיחה

 7 .מחקתי שלא טוב עשיתי שכמובן לי אמר הוא. בכספת יישאר שזה אמרה ורלי הכתב על הדברים את

 8 .לעדותה בכפוף, אחרת מישהי ידי על שנערכה תרשומת זו, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 9 .המפגש תוכן את מסר גם הוא :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .שיירשם אבל מתנגד לא אני :חן ק'ז ד"עו

 11 .ברור :עם - בר' מ השופט' כב

 12 ?לחקירה אלינו  הגיעה הזאת התרשומת איך :תירוש יהודית ד"עו

 13 .בינואר 22-ב, החקירות תחת אותה לכם מסרתי אני :ת

 14 .להוסיף משהו לך יש אם, משקפים הדברים אם ותראה בה שתעיין רוצה אני :ש

 15 .בבוקר שדיווחתי מה וזה שהיה מה זה. שאמרתי מה זה : ת

 16 ?בפגישה שהיה מה זה :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .הדברים עיקרי את בקיצור כתבה היא. שהייתה הפגישה תוכן זה :ישועה אילן מר

 18 .כרגע כיום שהעדת כפי הפגישה. ... בקיצור. בתמצית :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .רשמה שהיא מה וזה לה שאמרתי מה זה, שהיה מה זה. מדויק זה. ודאי :ישועה אילן מר

 20 ?הללו התכתובות עם, התרשומות עם לעשות החלטת מה :תירוש יהודית ד"עו

 21 שאני גם ביקשו והם. בכספת טליה אצל. בכספת הדין עורכי אצל שנשארות שהוחלט תכתובות אלה :ת

 22, שלי לטלפון יגיעו אולי שהם חושש שאני אמרתי כי וכדומה טסאפאוו-ה של גיבויים אצלם גם אשים
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 1 ולא לשבש צריך לא שאני הזה בעניין מעוד אותי חיזק רלי כי טסאפאוו התכתובות את ישמידו אולי

 2 .אצלם האלה הדברים את הפקדתי לכן. אצלם גם גיבוי שיהיה ועדיף להשמיד צריך

 3 .חפץ ניר על בפגישה אתך שדובר אמרת,  תגיד :ש

 4 .כן :ת

 5 .זה עם קרה מה להסביר יכול אתה אם :ש

 6 . עניתי לא. טסאפאוו גם לי שלח והוא עניתי לא אני. בטלפון פעמים כמה אותי חיפש חפץ ניר למחרת : ת

 7 . 89/ת. בחקירה לו הוצג זה גם. להגיש רוצה אני :ש

 8 .91/ת: דובר

 9. 27-ה למחרת, 28-ה זה אומר שאתה מה לפי. הרלוונטיים התאריכים על תסתכל  :תירוש יהודית ד"עו

 10 .עליו מדבר שאתה היום זה, 28-ל אותך מפנה אני אם

 11 .נכון :ת

 12 ?הזה בהקשר שם רואה אתה מה :ש

 13 היה, שאל הוא בבוקר. 28-ב, בלילה יום באותו זה.  עונה לא אני? לקפה מצב יש: לי שולח חפץ ניר : ת

 14 צלצל גם שהוא לי זכור. עונה לא כן גם ואני, שאלה סימן לילה ובאותו, מיד עונה כלל בדרך שאני רגיל

 15 .אלי

 16 ?זה מה מתוך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .תכתובות מתוך :תירוש יהודית ד"עו

 18 ?טסאפאוו תכתובות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .בחקירה הוצג הזה המסמך. חפץ ניר עם שלו טסאפאוו-ה תכתובות מתוך מקטע זה :תירוש יהודית ד"עו

 20 .בבוקר הדין עורכי עם השיחה אחרי עשית מה אותך לשאול  רוצה אני :ש

 21 אבירם הראשי העורך את לפגוש וביקשתי, לחניון, המערכת אל נסעתי הדין עורכי עם השיחה אחרי :ת

 22 להם ואמרתי שלהם לחדר אליהם ירדתי. החדשות מערכת ראש שהיא קליין מיכל ואת אלעד

 23 המוטעה הסיקור: להם אמרתי. ואיך למה ישאלו שלא להם אמרתי. זה ברגע נגמר המוטה שהסיפור
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 1 הוא. סקפטי היה שאבירם זוכר אני. יותר זה את תעשו אל פעם אף, משהו אבקש אני אם וגם נגמר

 2 .שהיה מה זה, אופן בכל.  יחזיק זה דקות כמה מעניין: ואמר השעון על הסתכל

 3 ?זה את עשית למה :ש

 4 יותר, המוטה הסיקור של האלה שנים הכמה, יותר או האלה השנתיים במשך, שבעבר אמרתי, כיוון : ת

 5. פלילי שהוא משהו שזה חשבתי לא. וכדומה הציבורית וברמה האתית ברמה נוח לא חשתי מאשר

 6 את מוצא אתה איך לעצמי אמרתי, גרסאות לתאם הזאת בבקשה, לילה באישון אלי הזאת בקריאה

 7 לא שאני אמרתי. טלפון משמיד ואתה ממשלה ראש לבין שאול לבין בינך גרסאות מתאם אתה, עצמך

 8 אבל, רגע אותו עד היה מה משנה שלא שהחלטתי קו חציית היה זה מבחינתי. הזה הסיפור בתוך נמצא

 9 .זה של פן שום ועם זה עם ממשיך לא אני רגע מאותו

 10, בכלל אם, אפ פולו היה כמה עד, אפ פולו היה האם היא שלי השאלה. אפ פולו היה אם  להגיד התחלת :ש

 11 .פגישה באותה ממך שביקשו מה לגבי' אלוביץ איריס או' אלוביץ שאול של

 12 שבמהלך שאול של אף פולו היה. איריס של אפ פולו שהיה זוכר לא אני. שאול של היה אפ פולו-ה :ת

 13 הראשונים השבועיים במהלך אינטנסיבי באופן, ינואר חודש במהלך, הפגישה לאחר הבאים הימים

 14  להתנהלות שנוגעות פגישות, שלי ר"כיו לבינו ביני ממילא מתוכננות שהיו בפגישות הן, ינואר של

 15 כמו על נסובו הפגישות למעשה, זימן שהוא דחופות נוספות בפגישות אם ובין, וואלה של השוטפת

 16 בפגישה וגם, חדש טלפון הזמנת והאם מחקת האם של בסגנון, פגישה לאותה אף פולו קוראת שאת

 17 לתאם רוצה הכול בסך הוא, אותך מחפש הוא, לניר עונה לא אתה למה: שהיה לי נדמה הראשונה

 18 .פגישות של כזה רצף היה. אתך

 19 ?לו ענית מה :ש

 20 טלפון שהזמנתי עניתי. מחקתי כשלא, שמחקתי עניתי. אופן בשום ניר את לפגוש רוצה לא שאני עניתי : ת

 21 הגיע, הנה, אמרתי – פגישות של רצף היה הרי – כן אחרי שהייתה בפגישה. ימים מספר לוקח וזה

 22, התיאום מבחינת להגיד צריך אני מה לגבי חדשות הנחיות הועלו שם בפגישות וגם. החדש הטלפון

 23 .הגרסאות תיאום מבחינת
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 1 לי ותתאר עליה תסתכל. 92/ת. עליהן דיברת שכבר הפגישות אפרופו נוספת תרשומת לך מציגה אני :ש

 2 .נרשמה היא למעשה ומתי אותה רשם מי, הזאת התרשומת אותה מהי

 3 בעקבות ידי על שבוצעה תרשומת זאת. לעצמי הדפסתי שאני תרשומת זאת הזאת התרשומת. קיי-או :ת

 4 שתכף, אתי שאול של פגישות של רצף התחיל בדצמבר 27-ה של לילית פגישה לאותה שבהמשך זאת

 5 מחייב הפגישות של התוכן ששוב הרגשתי פגישות מספר אחרי, ואז, כאן מופיע שהוא, אותו אתאר אני

 6 בעמוד תסתכלו אם. בחודש 17-ב היה זה. הדין עורכי עם התייעצתי שוב. הדין עורכי עם אתייעץ שאני

 7. לשם ורלי רוזובסקי אייל, טליה, ביוזמתי פגישה, 2017 בינואר 17 רשום, מלמעלה השני בפס, השני

 8 תוכן על דיווחתי. לצוות אותו לצרף ביקש ורלי רוזובסקי את שפגשתי הראשונה הפעם גם זאת

 9 בפגישות שהיה מה של העיקריות הנקודות את שבוע אותו במהלך לעצמי רשמתי אני כי הפגישות

 10. הנחיות וביקשתי ותוכנן הפגישות על ודיווחתי אסקלציה עובר שזה, מוטרד שאני להם ואמרתי האלה

 11 אפקיד ושאני ידי בכתב ממו. שהיו האלה הפגישות כל של תרשומת שכולל ממו אכין שאני ביקשו הם

 12 או בעקבות, אז. מיתר של בכספת שיהיה, אצרף, העברתי טרם שעוד נוסף חומר כל וגם אצלם זה את

 13 אחרי. 17-ל עד, לדצמבר 27-מה, הראשון מהעמוד רואים שאתם ממו-ה את כתבתי, 17-ב פגישה תה

 14 עבדתי אני, שיהיה רציתי לא, במחשב אצלי זה את השמדתי כי המודפס העמוד את אצלם הפקדתי זה

 15, 25-וב 19-ב, פגישות שתי עוד כשהיו, כן ואחרי, יהיה שזה רציתי לא, וכדומה ובזק  וואלה-ו וואלה-ב

 16 עם לשם כשהגעתי, במיתר, במחשב אצלם אפילו זה את שהדפסתי חושב אני. למסמך זה את הוספתי

 17  - הלילית הפגישה, בדצמבר 27: שרשמתי מזה שמתחיל רואים שאתם הרצף את יש כאן. הנקודות

 18 של ידה בכתב תועד כבר ממילא זה,  מזכר והכנת שלי פגישה – 28, ואיריס שאול של לביתם נקרא אני

 19 .האחרות בפגישות שהיה מה את מציין אני כן ואחרי, טליה

 20 .שהיה מה את לאחור תיעדת, 17-ה לאחר בסמוך, 17-ה אחרי, בערך 17-ב :ש

 21 .נכון : ת

 22 ?תיעדת מה סמך על? זוכר אתה מה סמך על :ש

 23 .במדויק זוכר לא אני. נקודות לעצמי שכתבתי חושב אני וגם הזיכרון גם :ת
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 1 ? הזאת התרשומת נשמרה איפה :ש

 2 .הדין עורכי של בכספת : ת

 3 ?לחקירה הגיעה היא איך :ש

 4 .בינואר 23-ב לחוקרים אותה הבאתי אני :ת

 5 ?זה מה יודע אתה. העתקים שני ועוד המשפט לבית העתקים שלושה כאן יש  .87/ת :ש

 6 הפגישות לגבי, האלה לאירועים קשר בלי, לבזק להגיש וואלה-ב שהתבקשנו מסמך שזה דומני. כן : ת

 7 הדיווח או שלהם החיוב עניין לצורך כנראה, וכדומה ופליקס ועמיקם שאול שזה, היועצים עם שלנו

 8 . 2017 בשנת בבזק שלהם

 9 בינואר 2-ה של בפגישה. לשאול צריך לא. עצמו בעד מדבר זה. בסדר? בהתחלה שם רואה אתה ומה :ש

 10 להסביר תנסה. בינואר 2-מה פגישה. רוצה אתה אם הפגישה את רגע תקרא. מאוד לחוצה פגישה כתוב

 11 .כאן לך נאמר ומה התכוונת למה, אומרת זאת מה לנו

 12 . לחוצה הייתה הפגישה. קיי-או :ת

 13 ?לחוץ היה מי :ש

 14 .שאול עם פגישה הייתה. לחוץ היה שאול : ת

 15 ?לחוץ אדם כלל בדרך הוא :ש

 16 .שונה קצת פרשנות להיות יכולה? לחוץ זה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 17. ממני נלקח שהטלפון הצורה שגם חושב אני, יותר שקצת התרשמתי. רגוע איש הוא כלל בדרך :ישועה אילן מר

 18 זה אולי. שלשום כתמול לא היה הוא. אז זה את כתבתי. שנים כבר אותו הכרתי. מאוד קצר היה הוא

 19 – זה את זוכר גם אני, כאן שכתוב מה קורא אני – לדבריו, אופן בכל. שלי ההתרשמות, סובייקטיבי

 20 של, הקודמת הפגישה של בקונטקסט זה את לראות צריך. פלילי דין עורך עם התייעץ שהוא אמר הוא

 21 .29-ה

 22 .תסביר אתה :ש
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 1. לתקן ביקש ושהוא מפישר אברמי דין עורך עם התייעץ שהוא לי אמר הוא, 29-ב, הקודמת בפגישה : ת

 2 בפסקה רואים אתם. הפוליטי בקו לדבוק ביקש הוא הקודמת בפגישה. אחר משהו. סליחה, סליחה

 3 ".הפוליטי בקו לדבוק החשיבות את מדגיש, ומשנן חוזר. "השלישית

 4 הדברים את זוכר אתה? כאן שכתוב ממה או מהזיכרון מעיד אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ?כאן שכתוב מה את מקריא או

 6 לבית לענות רוצה אתה. רלוונטית שאלה. הדף את לרגע נעזוב בוא, מה יודע אתה :תירוש יהודית ד"עו

 7 ?המשפט

 8 שקשה ברור. שגרתי לא, שנאמר מה. שגרתיות לא היו הן כי הפגישות את זוכר גם אני, תראי :ישועה אילן מר

 9 אתו שהיו זוכר אני אבל פעמים עשר הזה הדף את כבר קראתי. זוכר שאני מה בין היום להפריד לי

 10 לי אמר שהוא זה. זוכר אני – אברמי על לי אמר שהוא זה. חריגות פגישות היו הן. האלה הפגישות

 11 האידיאולוגי הטיעון, הפוליטי הקו שגם לו אמר הפלילי הדין ועורך פלילי דין עורך עם התייעץ שהוא

 12, האידיאולוגי לצד מוטה  לסיקור בקשה זו 9אם גם, זה את ממנו ביקש הממשלה ראש אם כי טוב לא

 13 . הזה הדבר טוב לא וזה הנאה טובת להיחשב יכול זה שגם אמר הוא

 14 ?כן מה, לך אמר הוא מה? כן מה אז :ש

 15, לא לזה קרא שהוא משהו היה, האלה הפגישות במשך פעמים כמה חזר וזה, התבקשתי שאני הבקשה :ת

 16 בקשה הייתה שלא אומר אתה. מוטה לסיקור בקשה הייתה שלא, כלום היה שלא אומר אתה. לא, לא

 17 בדיוק איפה. שנאמרו המלים אלה. כלום לחוקרים אין ואז, לא אומר הממשלה וראש,  לא אומר ואני

 18. להסתכל בלי גם להיזכר יכול אני, השיחות מתוך ספציפיים דברים. האלה השיחות בתוך, וכדומה

 19 .חריג חודש היה זה, חודש אותו את, אירועים אותם את זוכר אני

 20 .זוכר אתה אם שאלתי לכן. הקראת כי שאלתי אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21, הנייר בלי נשאל הייתי אם. לנייר התייחסתי אז. לנייר להתייחס לי ואמרו לי ניתן הנייר :ישועה אילן מר

 22 .זוכר גם שאני כמובן. מהזיכרון עונה הייתי

 23 .להבהרה רק היה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 את, התוכן את, הקונטקסט את אבל כאן רשום שזה כפי במילה מילה כל זוכר לא אני אולי :ישועה אילן מר

 2 .זוכר אני, הפגישות של המהות

 3 להגיש ולא שאלות העד את לשאול אפשר, תירוש גברת דומים ממקרים להימנע כדי :עם - בר' מ השופט' כב

 4 קורא לתומו הוא. המסמך את להגיש אפשר. שונה משמעות אולי לזה יש כי ברור לא גם אז כי מסמך

 5 .זוכר שהוא לסבור עשויים ואנחנו

 6, אמת בזמן אותם כתבת, הדברים את כשכתבת. להבהיר רק אולי.  מקבלת. גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 7 .בינואר 17-ה אחרי

 8 שבועיים אותם לגבי, בינואר. אמת זמן זה, אומרת זאת. אחורה שבועיים אותם לגבי אמת בזמן :ת

 9  .אחורה

 10, לא, לא, לא שאלה לכל עונה, שאול, אני. כלום להם אין, בפני מדגיש, אני: "כתבת בינואר 2 באותו :ש

 11 ?נכון". לא, לא, לא – לכל לענות צריך, אילן, שאתה מה זה אז, לא, לא, לא יגיד, מ"רוה, הוא וגם

 12 .נכון : ת

 13 ?מ"רוה זה שהוא ידעת איך, אומרת זאת? לך שנאמרו דברים זה? הדברים את הבנת אתה איך :ש

 14 שמישהו לי נאמר הלילית בפגישה. בדצמבר 27-ב הלילית לפגישה אפ פולו פגישות היו האלה הפגישות :ת

 15, מ"רוה בין, בחקירה בעיה תהיה שלא הגרסאות את לתאם ךצרי ואני הממשלה ראש מסביבת בא

 16 המשך היה זה. לי נאמר זה, אומרת זאת. ברור בקונטקסט היה הזה אפ פולו-ה אז. לביני, לשאול

 17 .לדבר אחר מישהו על כאן היה לא. פגישה לאותה כאילו

 18 תיק שזה מתברר אבל חקירה נפתחת, 2000 שתיק מתפרסמת בינואר 8-שב שהצגת ממה רואים אנחנו :ש

 19 .אחר משהו ולא 2000

 20 ?המסמך על מסתכל לא אני : ת

 21, בנוני עוסק 2000 שתיק מתפרסם: כתוב בינואר 8-ב השני שבדף אומרת אני. כן. להסתכל יכול אתה :ש

 22 לך זכור מה, כאן שכתוב ממה ולא מזיכרונך אותך שואלת אני ועכשיו, לאידלמן פרידה ארוחת בערב
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 1 אני אבל המסמך על להסתכל יכול אתה, להסתכל יכול אתה, כתוב לא, להסתכל יכול לא שאתה לא –

 2 .אחר משהו אותך שואלת

 3. קורא אתה ומה זוכר אתה מה לברר רצינו רק אנחנו, ישועה אדון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 שאתה משהו אותם שואלים אם. לדעת רצינו פשוט. מאז עבר זמן הרבה. שתיזכר זה עם בעיה שום אין

 5 .כאן כתוב מה בדיוק פה בעל שתזכור מצפה לא. תסתכל, לראות צריך

 6 .תודה :ישועה אילן מר

 7 ?לאידלמן פרידה ארוחת, ערב ארוחת מאותה לך זכור מה :תירוש יהודית ד"עו

 8 -ל שאול בין נתק קצת היה, הלילית הפגישה אחרי שבוע זה אז, כל קודם. דברים כמה :ת

 9 ?נתק אומרת זאת מה :ש

 10, מסעדה זה. שלום לי נאמר בקושי כשנכנסתי. נתק כאן שיש ברור היה. יומיות שיחות לנו היו כן לפני : ת

 11 אור, השני ליד אחד ישבו הם, ושאול אור ליד ניגשתי אני מסוים בשלב. בקצה התיישבתי, גדול שולחן

 12 מרוב בכה הוא, זה את שמע שכשהוא  - מוזס נוני על חקירה שיש התפרסם יום באותו -  לי אמר

 13 משהו או נו, נו, נו לו עשה, בסגנון משהו לי אמר שאול. אושר מרוב בכה. אושר מרוב בכה כמעט. אושר

 14 .זוכר לא אני. כזה

 15 ?נו, נו, נו אומרת זאת מה :ש

 16 וכאילו מוטה סיקור היה שלא לזכור צריך, שבוע באותו. מוטה סיקור היה לא כבר תקופה באותה :ת

 17 ידיעות כולל, נורמלי במצב עובדת המערכת שבעצם למצב באתר מוחלטת די משליטה אחת בבת עברנו

 18 .וכדומה ביקורתיות

 19 לא אפילו שאני במחירים נשלם. ביוקר לנו יעלה זה. המערכת של העצמאי הקו על קובל" כאן כתוב :ש

 20 ?אמר מי". עליהם לחשוב רוצה

 21 .כזה נוזף במבט עלי הסתכל בקושי. דיבר בקושי. אתי דיבר לא שאול. אור : ת

 22 ?המערכת של העצמאי הקו על מחיר תשלם וואלה? מדובר מחירים איזה על :ש
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 1 הקונטקסט. לבזק כבד במחיר יעלה וואלה של המערכת של העצמאי הקו. ברור הוא הקונטקסט, טוב :ת

 2 . ברור היה

 3 .אותו שתסביר רוצה אני אבל ברור הוא לך :ש

 4 לקו שעברנו וברגע רגולטוריות להקלות ציפו ולתמורה עצמאי קו היה לא בעבר למערכת. קי-או : ת

 5, התיק לא שזה שמח שאני אמר הוא אז, עצמו בפני דרמטי דבר שהיה מה, שבוע משך כבר, עצמאי

 6 .ביוקר לנו יעלה עושים שאתם ומה נוני על הוא שהתיק

 7, גדול לחץ, הרבה מזכיר.   בינואר 19 מיום הזאת בתרשומת שכתוב דבר עוד על אותך לשאול רוצה אני :ש

 8 אכלו ואור...  גם. לי תסביר. הרו הרי את הרבה מזכיר: וכתוב אליה תסתעף שהחקירה חוששים

 9 איריס יזמה אתי הפגישה שאת מספר. הרו הרי לגבי ששמעו שם שאמר דומני אזור אלי עם צהריים

 10 .תסביר. חזק לא שאני ממני מודאגים והם

 11 לקפוץ יכול אני אם שאל שאול. טסאפאוו-ב אליה זומנתי אני. המניין מן שלא פגישה זאת, פעם עוד :ת

 12 למשרד, ליורוקום הגעתי. כן עניתי. טסאפאוו-ב היה שזה לי נדמה. דומני. ליורוקום למחרת אליו

 13 אותה שבגמר הפגישה זאת, אגב דרך. כאן אומרת שאת מה את לי סיפר הוא ואז ודיברנו ישבנו, שלו

 14 היה כבר זה. שאול ידי על, ממני נלקח שלי הטלפון, הטלפון ממני נלקח, הסתיימה כשהפגישה, פגישה

 15 חדר פתח הוא. התוכן מבחינת בו היה הכול שבעצם כך, הקודם כשל סים אותו היה זה. החדש הטלפון

 16 ציוד, שם שישבו ובאנשים בציוד מלא תמיד היה והוא הישיבות חדר היה תמיד זה, שלו חדר, ליד

 17 כשעמדתי, כבר הפתעה זאת. כזה משהו או האזנות שאין לבדוק שרוצים לי אמר והוא, מחשבים

 18 והבנתי התעשתתי ואז דקות 10-5 חיכיתי. מבולבל הייתי אני. אותו להם נתן, הטלפון את לקח, ללכת

 19 הטלפון את וניתקתי? סיימתם, להם אמרתי, ונכנסתי שם יהיה שזה לעצמי להרשות יכול לא שאני

 20 הנחתי כן אחרי. המקום את ועזבתי הטלפון את ולקחתי הספיקו שלא הנחתי. יגות'ג הרבה. מהמחשב

 21 ישיבות חדר היה תמיד הזה החדר כי בדיקה אותה בשביל בעצם, הזאת לפגישה שזומנתי, בדיעבד

 22 בזק של ט"הקב שהוא פורת יהודה, לי נדמה, אלי התקשר למחרת. הציוד את שם היה ופתאום ריק
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 1 שיבדקו רוצה לא אני, זה את תעזוב, יהודה, לו אמרתי. הבדיקה את הפסקת למה, קרה מה אותי ושאל

 2 .ותעזוב הטלפון את לי

 3 ?לבדיקה הטלפון את לו משאיר לא שאתה זה את הסברת איך? זוכר אתה? לו אמרת עוד מה :ש

 4 .פעם עוד אלי יפנה שלא, המשך לזה יהיה שלא שיבין, בוטה  די שהיית זוכר אני. זוכר לא : ת

 5 ?שאול ובין בינו הקשר מה :ש

 6 .הקונטקסט את הבין שהוא חושב לא אני. בזק ר"יו שאול. בזק של ט"הקב הוא :ת

 7 ?בחקירה ביניהם הקשר על אמרת מה זוכר אתה :ש

 8 ?מי בין קשר : ת

 9 .ליהודה שאול בין :ש

 10 אמרו אולי. ראוי לא משהו אתו לעשות בשביל שלי הטלפון את לוקח שהוא חשב שיהודה חושב לא אני :ת

 11 ממלא פשוט שהוא רק חשבתי. ביניהם היה מה יודע לא אני. לו אמרו מה בדיוק יודע לא אני. משהו לו

 12 שמישהו חשבתי לא אני. ההוראה את למלא בא והוא בדיקה איזושהי לעשות לו אמר הוא. הוראות

 13 לפנות לא מבקש שאני לו הבהרתי רק אני. שהיה מה של או  פגישות אותן של בקונטקסט אותו עדכן

 14 .בנושא יותר אלי

 15 לא היא?  בפגישה נוכחת היא. איריס שיזמה הפגישה על בתרשומת כאן שלך לאמירה חוזרת אני :ש

 16 . בינואר 19-ל חוזרת פעם עוד אני? בפגישה נוכחת

 17 . נכחה לא היא, לא : ת

 18 ?עולה הזה כשהשם... על לך נאמר בדיוק מה אז :ש

 19 הוא שאולי, אולי, רשמתי, כאן שכתבתי מה, שוב, בהקשר היה שזה חושב אני. במדויק זוכר לא אני :ת

 20 ושאיריס כאלה הקשרים היו ההקשרים. זוכר לא אני. מקום באיזשהו מדינה עד יהיה הוא ואולי חלש

 21 לעשות התבקשתי הרי. לעשות שהתבקשתי מה של בהקשר. לדבר עלול ואני חזק לא שאני חוששת

 22 אני. ברור די הוא כאן הקונטקסט, תראו. וכדומה למחוק, מסוימת גרסה למסור התבקשתי. תיאום

 23, לקרב כדי, וידאו, פגישות מספר היו. חשש יש אז. מוחק לא ואני למחוק ממנו מבקשים, מוזמן
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 1 שאני אמרתי. דין לעורכי הלכתי גם ולכן לתוך להילחץ מתחיל שאני הרגשתי כך. וכדומה לראותך

 2 .יגיע זה לאן יודע לא שאני מרגיש אני כי רוצה

 3 ?נכון. מחקת שלא להם סיפרת לא אתה :ש

 4 אנחנו, הנה, ואומרים באים שהם שבסיטואציה היא העובדה אבל שמחקתי סיפרתי אני. ברור : ת

 5 יש שאולי להבין גאון להיות צריך לא. משתף לא אני בסיטואציה,  וכדומה אתה תמחק בוא, מוחקים

 6 .לי ברור היה כן שאחרי בימים הלחץ. מחקתי לא או מחקתי אם ספק

 7? לא, לא, לא אומרת זאת מה? לומר הונחית בעצם מה, אולי ברורות יותר במלים  שתסביר רוצה אני :ש

 8 ?חקירה תהיה אם להגיד ממך ביקשו מה

 9 ובית אחד נתון עוד יש אבל כפולה שמיעה עדות שזאת כך על דיברתי כמובן. לומר רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 - - - המדינה עד, חפץ ניר. אותו שידע כדאי אבל כרגע אותו יודע לא המשפט

 11 ?לשאלה המתנגד אתה :תירוש יהודית ד"עו

 12 - - - לא אחד ואף דעתו על בא שהוא מעיד המדינה עד שהוא חפץ ניר. כן :צור-בן בועז ד"עו

 13 ?התנגדות של סוג זה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .התנגדות זאת, כן. אסביר אני. התנגדות זאת למה אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 15 .התנגדות של סוג לא זה. התנגדות לא זאת,  לא :תירוש יהודית ד"עו

 16 .התנגדות זאת לטעמי :צור-בן בועז ד"עו

 17 .כן אחרי ותגיב הסוף עד תשמע גברתי, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .הדברים את שומע העד גם אבל :תירוש יהודית ד"עו

 19 .החוצה שיצא אז :צור-בן בועז ד"עו

 20 .נגדית בחקירה לעשות יכול שהוא דבר זה. אחרים עדים עם אותו עימתתי לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 .החוצה יצא הוא, החוצה יצא שהעד רוצה את אם. בהתנגדות לי מפריעה את, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 22 .ההתנגדות בזמן החוצה יצא שהעד אבקש אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 .טוב. בבקשה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .ישועה מר, סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .רגליים למתוח יצא אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 3 .קרוב שיישאר אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 תמשיך לא, אמר חפץ ניר מה שיודעת שהתביעה, יצא שהעד ברגע, מחייבת ההגינות, אגב :צור-בן בועז ד"עו

 5 - - - יודעת התביעה אבל, ניחא, ושמע ושמע שמה שהעד זה. הזה הקו את

 6 ?ההתנגדות את יגיד אדוני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7. שלישי ומכלי שני ומכלי ראשון מכלי שמועה עדות לכל מתנגד אני. גברתי, שלי ההתנגדות :צור-בן בועז ד"עו

 8 באותו שמע שהוא חושב שהעד מה את שסותרים דברים יש הראיות שבחומר מתנגד שאני וחומר קל

 9 . שלישי כלי

 10 .שמע שהוא חושב העד זה מה הבנתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ראש עם מאשר יותר ולא פחות לא, גרסאות לתאם צריך שהוא שמע שהוא אמר העד :צור-בן בועז ד"עו

 12 . הממשלה

 13 .שמע שהוא מה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 הקושי. שלו הגרסה זאת? נכון. אומר הוא כך. מחפץ שמע והוא' מאלוביץ שדמע הוא. כן :צור-בן בועז ד"עו

 15 .הזה במקרה ובפרט בכלל שמועה עדויות של דרכה וזאת, הזה בנושא

 16, משמעות   לזה יש אולי, אמירתה לעצם היא הזאת העדות כן אם אלא צודק אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .יודע לא אני

 18 אף, ביוזמתי באתי אני, דיברתי אני ואומר חפץ אדון שבא ברגע. שלישי כלי שזה אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 19 לצורך המשפט בית בפני יונח שזה חשוב וזה, אחר אחד אף ולא הממשלה ראש לא, אתי דיבר לא אחד

 20 .זהו. שמועה עדויות של לקבלה ההתנגדות

 21 .האישום בכתב בשיבוש מואשם לא, 1 נאשם, הממשלה ראש :תירוש יהודית ד"עו

 22 .וחומר קל אז :צור-בן בועז ד"עו
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 1 נאשמים עוד כאן יש. שמע הוא מה העד את שואלים אנחנו. לו ער המשפט שבית כפי. רגע :תירוש יהודית ד"עו

 2 .לו אמרו שהם ומה ממנו ביקשו שהם ומה אותם שמע והוא הזה מהאירוע חלק שהם

 3 יש אז, הדברים אמירת בעצם שימוש לעשות כוונה אין לגברתי אם, תירוש גברת :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .שמיעה עדות כולם שהם לתכנים ייחשף המשפט שבית מסוימת נוחות אי איזושהי

 5 .הדבר זה. 3-ו 2 מהנאשמים שמע שהוא מה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 6 .אמרתי לכן. אחר עד על. חפץ ניר על מדובר :עם - בר' מ השופט' כב

 7 חפץ ניר. להם ואמר בא חפץ שניר מה על אתו מדברים 'אלוביץ ואיריס' אלוביץ שאול  :תירוש יהודית ד"עו

 8 .כאן ויעיד יבוא

 9 .אמר הוא מה יודעת את :צור-בן בועז ד"עו

 10 .ביחד סיכמו הם. ואמר אישר בהחלט הוא מהפגישה חלק. אמר הוא מה יודעת אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 .1 נאשם לגבי לא. העניין של אלף-ה זה :צור-בן בועז ד"עו

 12 .האישום בכתב לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 13 .הפוך הוא כאן הרושם אבל :צור-בן בועז ד"עו

 14 .התנגדות לא כבר זאת :תירוש יהודית ד"עו

 15 .התנגדות זאת :צור-בן בועז ד"עו

 16 .אתו שהיו שיחות על מעיד העד. הוויכוח על חבל. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 18 .קביל לא הוא השמיעה עדות של החלק, שמיעה שעדות ככל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .תודה :צור-בן בועז ד"עו

 20 .ברור :תירוש יהודית ד"עו

 21. קביל לא זה, קביל לא זה אם. באוזניו שמע שהוא מה על מעיד הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .העד את להכניס אפשר

 23 .מכתים זה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 ? שמע הוא מה יגיד לא שהעד, הסיפור את נספר שלא :תירוש יהודית ד"עו

 2 .קביל לא, קביל שלא ומה יעיד הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 עדות שזאת ביודעה פעמים חמש או ארבע חברתי ידי על נשאל הממשלה ראש של הנושא :צור-בן בועז ד"עו

 4 .הגון בלתי עניין כאן יש לכן. שונים דברים אמר שחפץ וביודעה שמיעה

 5. חפץ מניר הדברים את שמעו הם.  הכבוד כל עם, סליחה. 3-ו 2 נאשמים לעניין משנה זה :תירוש יהודית ד"עו

 6 .עצמו דעת על זה את אומר חפץ שניר ידעו לא הם

 7 . הוויכוח על חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 את אבל, בכוח עצמי את ומחזיקה בשקט כאן יושבת אני. לומר רוצה רק אני, גברתי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 - - - הזמן כל שמדבר עד למשל יודעת

 10 בעניין שגם היטב יודעת גם ואת, חפץ מניר, מאיריס יודעת שאת אומרת את כי אומרת שאת למה מתנגדת אני

 11 .האלה הזריקות כל עם מספיק  אז. חפץ מניר שמע לא... -ו מחלוקת יש הזה

 12 .שמע שהוא מה על שאלות העד את שאלתי אני. התחלתם אתם :תירוש יהודית ד"עו

 13 .נכונות אינן שהן יודעת שאת תוספות להוסיף בלי העד של לחקירה בבקשה תיצמדי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 העד, שמע שהוא מה על יעיד העד. הזה הנושא עם סיימנו, רבותיי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .נעצרנו היכן תזכירי. שייכנס. שמע שהוא מה על מספר

 16 כשאתה, התבקשת מה, אומרת זאת מה לנו שתגיד זה שביקשתי לדעתי האחרון הדבר  :תירוש יהודית ד"עו

 17 .לא, לא, לא להגיד לך שאמרו אומר

 18 פעמים שלוש. שאלה אותה את העד. גבול יש אבל החרשתי אני גם. בפשטות. מתנגד אני עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 19 שלוש שלו התשובה את גם שמע משפט שבית מניח אני. השיב פעמים שלוש, שאלה אותה נשאל העד

 20 חברי של להתנגדות קשור זה. הרביעית בפעם שואלת היא ועכשיו הראשונה בפעם הבין אבל פעמים

 21 .שהוזכר השלישי הצד בגלל זה את לומר הרביעית בפעם ממנו לבקש שמתבקשים והמטרה

 22 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו
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 1. מוקלט הזה שהפרוטוקול שלנו היתרון. פרשנות לא הוא שלנו היתרון? עכשיו שלנו היתרון מה :חן ק'ז ד"עו

 2 .ונענה נשאל. מתנגד אני לכן

 3 .באמצע אותו הפסקנו אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .באמצע אותו הפסקנו לא, לא :חן ק'ז ד"עו

 5 .והתנגד קם צור בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .התשובה את מתאר הוא רביעית ופעם נשאלת הזאת שהשאלה רביעית פעם זאת אבל, נכון :חן ק'ז ד"עו

 7 .אחר דגש עם :תירוש יהודית ד"עו

 8 .תשובתו את ישלים הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .שרצית מה את השגנו אז. מהתחנה יצא הרכבת פעם עוד :חן ק'ז ד"עו

 10 .הממשלה ראש על עכשיו מדברת לא אני. לא :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?שנאמרו הדברים מפרסום? המשפט בית  מדעת חושש אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 12 ישפיע לא זה משפט בית דעת שעל יודעת היא כאשר דיונים לקיים קשה שמאוד חושב אני. לא :חן ק'ז ד"עו

 13 גבול שיש חושב אני לכן. פושים כאן מקבל אני, פעמים מספיק, פעמים ארבע ה את תגיד היא אם אבל

 14 ראש של ששמו מכיוון זה את לשאול וצריך, פעמים ארבע שאלה אותה את  נשאל העד אם. תעלול לכל

 15, חפץ ניר, שלה השני המדינה עד כאשר, שמועה על  שמועה על שמועה של בעדות בזה כרוך הממשלה

 16 וגם אותו גם, היה בדיוק מה על נגדית נחקור ואנחנו, הממשלה ראש של בשליחותו היה שזה  מכחיש

 17 אני. קמתי לזה. הולם לא זה, הזאת הנקודה את לצרוב פעמים שארבע חושב אני אז, חפץ ניר את

 18. שלא כמובן אז, טעיתי ואני שמע לא כבודכם אם. הזה הנושא על וענה נשאל העד. להתנגד מבקש

 19 מבין שהוא חושב אני אז, התשובה את שמע כבר  כבודכם אם. התשובה את לשמוע צריכים אתם

 20 .מוצדקת שלי שההתנגדות

 21 אני. הממשלה ראש על בכלל שואלת לא אני כי אפשר אם, השאלה את שוב אשאל אני :תירוש יהודית ד"עו

 22 .עליו שואלת לא אני אבל בהגנה נרחב ייצוג 1 לנאשם שיש שמחה

 23 .הזאת ההערה על  מוחה אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .צורך בהן אין. מיותרות הערות באמת יש לגברתי. אדוני, במקום המחאה :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .צודק אדוני. סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 3 ?מועילים אנחנו ובמה, השני מהצד זועמת תגובה מלבד תכלית כל מקבלות לא הן  :עם - בר' מ השופט' כב

 4. ופשוטה ממוקדת מאוד שאלה הכול בסך שואלת אני. להתאפק צריכה אני. צודק אדוני :תירוש יהודית ד"עו

 5, שואלת אני. רלוונטי לא. לא, לא, לא-ה של הזה במשפט, בכלל הממשלה ראש של לחלק מתייחסת לא

 6 מה. ההנחיה טיב מה להבין רוצה אני – לא, לא, לא תגיד אתה, לנו שסיפרת מה לפי, לך אומר כשהוא

 7 ?חקירה בעת להגיד אמור שאתה לך נאמר מה? הבנת אתה מה? להגיד לך אומר הוא

 8 .לך נאמר מה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 10 התקופה פני על שואלת את. לזה אקרא אני, שונות הנחיות לי ניתנו, האלה גישות-ה מספר פני על נאמר :ת

 11 .פעמים כמה זה כי? אחת בפעם או הזאת

 12 .הזאת ההנחיה. לא :ש

 13 .לא, לא, לא-ה : ת

 14 - - - שאתה  מה תענה :ש

 15 .לא, לא, לא אומר אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16, המוטה הסיקור את עושים ולכן שלי חבר הוא של ממצב, מהתפתחות היה בסוף זה. בסדר :ישועה אילן מר

 17 שלא תגיד של למצב מתפתח, המוטה לסיקור הסיבה וזאת שמאלני אתר יהיה וואלה-ש רוצים לא  או

 18 עלול זה. לבקש לי אסור – אידיאולוגי רקע על זה  אם גם – אידיאולוגי רקע על גם כי כלום ביקשנו

 19 .הנאה טובת להיות

 20 . הלאה וכך לבקש לי אסור מה לא :עם - בר' מ השופט' כב

 21 אחת פגישה הייתה כך אחר, אברמי עם אחת פגישה הייתה. הפלילי דין העורך, אמר הוא, כן :ישועה אילן מר

 22 טיעון על לך שאמרתי  מה, תראה: אומר הוא, פלילי דין עורך עם בפגישה, פלילי דין עורך עם

 23 .גם זה את תגיד אל, אידיאולוגי
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 1. בסדר. אמר שהוא מה את לך מסר הוא ואז הפלילי הדין עורך לו שאמר מה זה :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .תתקדם

 3 שהוא מה זה אבל, לא או לו אמר הוא אם יודע לא אני. זה את לי אמר הוא. כן. לי אמר הוא :ישועה אילן מר

 4 תגיד. התפתחות איזושהי שם הייתה. טוב לא זה גם. מהפרק יורד זה אז, לי אומר הוא ואז. לי אמר

 5 .לא תגיד אתה. כלום היה שלא

 6-ה של בפגישה  תרשומת לאותה אותך מפנה אני  אותך לשאול רוצה אני. תודה. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 7 מהקו חשש מביע"ב מתחיל. האחרונה כמעט אלא הזאת בפגישה האחרונה לא הפסקה. בחודש 19

 8 עם קשר להם אין כי למטה ירד לא עדיין זה אבל מקללים בטח בבלפור הם. המערכת של העצמאי

 9 מבקשת אני". מאוד קשה בוודאי יהיה, אנשיו לבין מ"רוה בין הקשר כשיתחדש. החקירה בגלל השטח

 10 .מדובר ובמה זה את אמר מי, אלף, שתגיד

 11 ולכן מוטה סיקור אין כבר, מזכיר אני, תקופה באותה. הזה הדבר את אמר שאול. שאול עם פגישה :ת

 12 הנחתי אני, במובן למטה ירד לא, מקללים הם, אמר הוא. המערכת של העצמאי מהקו חשש הביע הוא

 13 קשה יהיה, לאנשי הממשלה ראש בין  הקשר וכשיתחדש התקשורת למשרד או לפילבר מתכוון שהוא

 14 .מאוד

 15 ?קשה יהיה למה :ש

 16. בטח הם. סברה עדות עליה שמורכבת שמיעה לעדות מתנגד אני. לפרוטוקול פשוט. סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 17 .שמועה פלוס סברה זו. משער הוא. שומע שהוא לא זה. בטח שהם לו אומר מישהו, כלומר

 18 .רשם שהוא מה את יסביר שהעד ביקשתי :תירוש יהודית ד"עו

 19 .ומבין חושב שהוא מה גם מוסיף העד אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 . בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 21 .הובנה ההתנגדות. סברה עדות זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .סברה שזו אומר השלישי הצד: דובר
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 1 רשמת מה סמך על, שרשמת הזה הדבר את? שרשמת הדברים את רשמת מה סמך על :תירוש יהודית ד"עו 

 2 ?אותו

 3 .פגישה לאותה בסמוך הזיכרון סמך על : ת

 4 אליו נגיע ואנחנו, הזה הנושא את, אותו מכירים לא עוד אמנם שאנחנו האחרון לחלק עוברת אני :ש

 5 אני שאם אותי מנחה, פאקר יימס'ג על מדבר. "כאן כבר זה את נציג זאת בכל אבל, החקירה בהמשך

 6 אחר ורק 2 ביד בכלל התעניין שהוא כן וכמו נאמן יעקב אלא בינינו חיבר ששאול לומר  לא אז, נשאל

 7 לאפשרות בקשר ביבי ידי על שהופנה שאמר שאול ידי על הופנה פאקר, האמת. וואלה-ב עניין הביע כך

 8 הביע הוא, 2 יד של בתהליך כשהחלנו מכן לאחר. וואלה על הייתה אתו הפגישה, וואלה את לרכוש

 9 .רשמת מה תגיד רק". 2 יד פלוס וואלה את לרכוש עניין

 10 שמעת מזה ומה אישית מידיעה יודע אתה מזה מה נתחיל בוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .אחר ממישהו

 12 לשאול צריכה היא. המשפט בית להנחיית בניגוד לו מקריאה היא. זוכר הוא ממה  נתחיל. לא :חן ק'ז ד"עו

 13 .לך שקראתי מה את לי תסביר ועכשיו לו מקריאה היא. עוד מה אותו

 14, העד שערך תרשומת מתוך פסקה איזושהי ומקריאה העד אל פונה את, תירוש גברת :עם - בר' מ השופט' כב

 15 הם לכאורה. כתובים הדברים? יאמר שהוא מצפה את מה, מה תגיד עכשיו מקריאה שהיא ולאחר

 16 .שנאמר ממה יותר להוציא שמבקשים תחושה יש אז. ברורים

 17 .מזיכרונו, ידו על נרשם הזה שהדבר אמר העד. לא ממש :תירוש יהודית ד"עו

 18 .רשום זה אז :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .רשם שהוא מה זה :תירוש יהודית ד"עו

 20 . זה את אישר הוא :עם - בר' מ השופט' כב

 21  אותו של התנאים את לקיים ועכשיו לו להקריא וצריך זוכר  לא שהוא אמר העד. מבין לא אני :חן ק'ז ד"עו

 22 ?כלל

 23 .הזה הדבר את הזה הדבר את זוכר לא שהוא אמר לא הוא :תירוש יהודית ד"עו
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 1 ?לו להקריא במקום, זוכר הוא מה אותו שואלת לא את למה אז :חן ק'ז ד"עו

 2 .מזיכרונו עשה שהוא דבר שזה אמר שהעד בגלל :תירוש יהודית ד"עו

 3 .לזה מגיעה שאת לפני ושלבים תנאים לזה יש שבעבר.... קוראים זה על :חן ק'ז ד"עו

 4 . אותי תלמד הבאה בפעם. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 5, יגיד שהוא, יאשר שהוא? רוצה גברתי מה, הקריאה שגברתי אחרי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?גברתי של השאלה מה? יעיד שהוא, יסביר שהוא

 7 עוד  - פאקר ידי על וואלה רכישת לאפשרות אותך חיבר מי ישועה מר את שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .לזה בקשר הזאת בפגישה נתבקשת בעצם ומה – רחב באופן זה את רוצה לא אני. בהרחבה לזה נגיע

 9 .לו הקריאה כבר היא כי מדריכה שאלה :חן ק'ז ד"עו

 10 על הופנה הוא, פאקר יימס'ג בשם מיליארדר לו שיש לי אמר שאול, 2013-ב אותי שחיבר מי :ישועה אילן מר

 11 דין עורך יהיה הזה לעניין קשר אתי שייצור מי. וואלה את לרכוש עניין לו יש, הממשלה ראש ידי

 12 ?ששאלת הנוספת השאלה מה. נאמן יעקב המנוח

 13 זוכר אתה, אותה שתיעדת האחרונה הפגישה, 25 ביום נוספת פגישה הייתה, זוכר אתה  :תירוש יהודית ד"עו

 14 ?הזאת בפגישה עוד ביניכם דובר מה

 15 ?25-ב :ת

 16 .שאול ובין בינך, כן :ש

 17 יודע לא עדיין שהוא. בעיה להיות עלולה,  ידע פילבר ושלו פילבר של, כן גם, הנושא עלה ששם דומני : ת

 18 .לי נדמה. משהו לו לעזור ממנו מבקש אפילו שפילבר משהו אמר גם שהוא לי ונדמה

 19 ? שמה :ש

 20 .במשהו לו לעזור משאול מבקש שפילבר :ת

 21 ?לו לעזור משאול מבקש אומרת זאת מה :ש

 22, משהו אמר והוא לו יעזור ששאול ביקש והוא, לי נדמה, הממשלה ראש עם בעיה איזושהי לו שיש : ת

 23 .הממשלה ראש לבין בינו נתק שיש יודע לא שפילבר, לי נדמה
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 1 ?זה על חשבת ומה :ש

 2, התקשורת משרד ל"מנכ, פילבר שכאילו מזה הופתעתי טיפה. לגמרי לא. הופתעתי שטיפה האמת :ת

 3 .לו לסייע או הממשלה ראש בפני אותו לייצג בשביל שאול את צריך

 4 ?נאמר שזה או בפילבר שמדובר שלך הסקה הייתה זו,  אומרת זאת? נאמר הזאת בפגישה :ש

 5 .נאמר זה שם. נאמר זה. נאמר זה. לא : ת

 6,  הזאת הפגישה בתוך האחרון בדף כאן כתוב. התרשומת על תסתכל. שאלה עוד. קיי-או. נאמר זה שם :ש

 7. לשאול המשפחה בין בסדר עוד שהכול חושב מומו, לשטח ירד לא זה אבל בבלפור  מקללים בטח"

 8 מומו בין הקשר שיתחדש מהרגע חושש, ביבי מול שיעזור משאול מבקש אפילו מומו שאול לדברי

 9 ".אותנו" זה מי תסביר". אותנו יהרגו אז, לביבי

 10 .ברור היה הקונטקסט. בעצם בזק את :ת

 11 ?אומרת זאת מה :ש

 12 כיוון בבלפור מקללים בטח עכשיו, הממשלה ראש לבין שאול בין בסדר שהכול חושב עוד מומו : ת

 13 שהיה להיות יכול אז, מחקירה חשש שיש כיוון  - נתק היה אבל, לטובתם מוטה לא כבר הוא שהסיקור

 14 עלולה בזק ואז, יתחדש שזה מהרגע  חושש הוא ואז – פילבר לבין הממשלה ראש בין בערוצים נתק

 15 .פילבר למומו שייאמר וממה הזה הקשר מחידוש להינזק

 16 מישהו עוד, פילבר', אלוביץ זה.  רביעי מכלי שמיעה עדות וגם סברה עדות גם זו. הערה :צור-בן בועז ד"עו

 17 .קומות ארבע זה.  הפלגנו ולשם זה את שומע והעד אולי

 18, פעם אי שמעת אתה, 2016 דצמבר סוף על מדברים אנחנו, תגיד. אותך לשאול רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 ?הנגבי צחי השר על דיבורים' אלוביץ מאיריס או' אלוביץ משאול שמעת

 20 על שאלות העד את שואלת גברתי. נוח לא מרגיש באמת אני. לומר חייב אני, גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 21 - - - מבקשת היא, אחרים מגורמים' אלוביץ שמע מה

 22 '.מאלוביץ שמע הוא מה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 .אחר לגורם קשור זה'. לאלוביץ קשור לא זה :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 '.מאלוביץ שמע הוא מה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .ברור זה. שמיעה עדות זו, הנגבי צחי על' מאלוביץ שמע שהוא מה :עם - בר' מ השופט' כב

 3 .לא :תירוש יהודית ד"עו

 4 ?לא למה :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .השאלה את הבין לא אדוני :תירוש יהודית ד"עו

 6 ?הבנתי לא מה, כן. סליחה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 איריס או' אלוביץ שאול – כשאלה זה את שואלת אני – פעם אי אם לדעת רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 הזה בעניין שמטפל מי או תקשורת שר שיש העד באוזני – הזכירו, אמרו הם מה לא – הזכירו' אלוביץ

 9 .הנגבי מצחי להם  נאמר מה לא. השאלה זאת. הנגבי צחי שזה

 10 .בשיחה היה בדיוק מה על, הבאה השאלה תהיה זאת :עם - בר' מ השופט' כב

 11 '.אלוביץ משאול שמע שהוא למה חשיבות כן  יש. השאלה לא זאת, לא :תירוש יהודית ד"עו

 12 עדות זו'. ג צד אמר לא או שאמר מה לגבי, שמע שהוא מה לגבי חשיבות אין, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .זה את להתיר אפשר כמה גבול גם ויש ברורה שמיעה

 14 .הדברים אמירת לעצם. משמעותי כן זה, הדברים אמירת שלעצם חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 15 העובדה. הדברים אמירת לעצם אוטומטית דבר כל לא. אגב להסביר צריך זה את :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .נתקדם. בסדר אבל. עדות כל משאיר בהכרח לא זה, המשפט בבית נאמר שזה

 17 צחי השם את' אלוביץ משאול שמעת האם שואלת אני, הדברים אמירת לעצם. קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 18 ?הזאת בתקופה בזק על עכשיו שאחראי כמי הנגבי

 19 .צחי על שדובר זוכר לא אני? תקופה באיזו :ת

 20. בדצמבר 27-ה של פגישה לאותה, רגע אחורה חוזרת. שאלה עוד אותך לשאול רוצה אני. גמור בסדר :ש

 21 אחורה נחזור ואז קצת עוד אסיים אני. בי חוזרת אני. הכול סיימנו לא עוד. הרצף את לסיים רציתי

 22 בנושא' אלוביץ שאול מר עם לך הייתה, בכלל אם, אינטראקציה עוד איזה? בסדר. הזאת לפגישה

 23 ?היה אם, בהמשך, החקירות
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 1 ?חקירה איזו? מדברת את זה על? שלי חקירה בנושא :ת

 2 ?זוכר. היה אם. חקירה על דיבורים בנושא :ש

 3 .מחקירה חשש על היה עכשיו שדיברתי מה : ת

 4 .2017 ובינואר בדצמבר. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 5 . נכון :ת

 6 ?בהמשך היה מה :ש

 7 .ערך ניירות  רשות של שהתחילה חקירה הייתה כך אחר : ת

 8 ?קרה ומה :ש

 9 .אז נחקרתי לא אני. אותי לא. שאול את חקרו :ת

 10 ?הזאת בתקופה אינטראקציה ביניכם הייתה כמה עד :ש

 11 חודשים כמה אחרי, כך ואחר בבזק המנהלים עם בקשר להיות לו היה שאסור בהתחלה תקופה הייתה : ת

 12, נחקרתי אם, אלי פנו אם אותי שאל והוא ביורוקום בקשתו לפי אתו נפגשתי, לו כשהותר, לי נדמה

 13 .שלא ואמרתי

 14 ?משהו עוד אותך שאל הוא :ש

 15 .זוכר שאני מה זה :ת

 16 ?זיכרונך את לרענן יכולה אני :ש

 17 .בבקשה : ת

 18 אותי שאל רק הוא: תשובה? אתך דיבר שאול, בבזק חקירה שפרצה לאחר. "11-13 שורות, 14 עמוד :ש

 19 את מחקתי שאכן שוב לוודא אותי שאל הוא העבודה מפגישות באחת. בשלילה והשבתי נחקרתי אם

 33-20 עמודים, 38715 קובץ, שלישית בהודעה, כך אחר גם". בחיוב השבתי טלפון ושהחלפתי ההודעות

 21 אחרי המילה את להגיד צריך לך ואומר זה את מעלה הוא אירועים באיזה: "החוקר לך אומר,  34

 22 היה שאסור שלב היה? מתי. כן? זה על אתך דיבר הוא. כן: אומר אתה? ברשות אצלנו נחקר שהוא

 23 פגישה אתי קבע הוא. כן אתי. חלק לפגוש לו מותר שהיה שלב לו היה כך ואחר. נכון. אחד אף לפגוש
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 1 הן, הטלפון את הן מחקת, תזכור: לי אמר הוא ואז דקות שתי עבודה על מדברים כי, היה זה ובתוך

 2 לא הוא. כלום לך אמרתי לא אני. בסגנון  משהו, כלום לך אמרתי לא אני ותזכור, מחקת, הטלפון את

 3. זה מקסימום, אידיאולוגי מקסימום, ביוזמתך הכול וזה דבר שום לך אמרתי לא אני, סליחה, אמר

 4 ".אותי חקרו אם גם אותי שאל הוא ואז

 5 .מזכיר זה אם עכשיו אותך שואלת אני

 6 . זיכרונך את מרענן זה אם :חן ק'ז ד"עו

 7 .נהוג זה כך :תירוש יהודית ד"עו

 8 . זיכרון ריענון לא זה, לא :חן ק'ז ד"עו

 9 - - - ברירה אין אם ואז נזכר העד אולי שואלת היא :דוברת

 10 . נכון :חן ק'ז ד"עו

 11 \?התנגדות למישהו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 . כן :חן ק'ז ד"עו

 13 .מהספסל קריאות בלי. מסודר ותתנגד למיקרופון בבקשה תגיד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 אין. עד של זיכרונו ריענון להיערך שצריך כפי נערך לא, העד של הזיכרון ריענון נערך בו האופן :חן ק'ז ד"עו

 15 מראה ואת אמר שהוא הדברים את לפרוטוקול שהקראנו אחרי עכשיו ייתן שהעד לתשובה ערך שום

 16 .משמעותי אירוע. אירוע מתאר הוא. שכח שהוא מילה באיזו מדובר לא כאשר במיוחד, המקום

 17 ?אופן באיזה? לעשות צריך איך אז :עם - בר' מ השופט' כב

 18 השאלה בין דעתנו את נותנים ואנחנו, לעד להראות רוצים מה לנו שמראים אחרי, לעד נותנים :חן ק'ז ד"עו

 19 אותנו מתקילים לא, זה את לנו מראים, לו להראות שרוצים הקטע לבין זוכר לא שהוא אומר שהוא

 20 אחרי, ואז, למיקרופון לקום זמן גם לנו יש אלא מהספסל קריאות לקרוא צריכים לא אנחנו ואז

 21 נותנים, שנייה פעם.  ראשונה פעם. לריענון מתנגדים או מסכימים אנחנו, הזה הדבר את לנו שמראים

 22 אם? יקרה מה כי בפרוטוקול יירשמו שהדברים כדי כזאת בהקראה ולא הזה הקטע את לקרוא לעד

 23 הפרוטוקול לתוך עכשיו שהוכנס קטע אותו של זיכרו בא לא אז, נזכר לא ובאמת קראתי אומר העד
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 1 אלה. בפרוטוקול ביטוי ומקבלים הדברים על חוזרים אז, נזכר אני אומר העד ואם. האולם בחלל

 2 .הדברים

 3 - - - בסד כאן נמצאים שאנחנו מכיוון גם, לנו קשה נורא

 4 מתנגדים לא. התנגדות שיש נדע. התנגדות שזאת נדע אז, תקום :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .משפט בבית בישיבה

 6. ותכתובות תרשומות להגשת הסכמה שיש מתנגדים לא אנחנו. הערה עוד אוסיף אני :עם - בר' מ השופט' כב

 7 שפורמלית נכון. בתיק זה. הוגש זה, הוגש שזה ברגע אבל. לטעון שאפשר לטענות כפוף מוגשים הם

 8 במתכונת זיכרון ריענון, ראשון שלב, כל קודם, זוכר לא והוא שאלה העד את לשאול  מבקשים כאשר

 9 להגיש אפשר. הזכירה...  לא עדיין והוא השני השלב. נכונה שהיא חושב אני, הכבוד בכל. הציג שאדוני

 10 ויש דינמיקה שיש מקבלים אנחנו. קבילות וזאת ראיות אלה. בסדר אבל. כללים מתוקף המסמך את

 11 .בסדר הכול. הסכמה

 12 את לנו להראות אפשר אם, מנוחות מי על יותר יהיו שהדברים כדי, הדינמיקה לתוך אז, בסדר :חן ק'ז ד"עו

 13 כאן לצאת פיזית  קשה גם. למיקרופון לקום הזדמנות לנו לתת, זיכרונו את לרענן שרוצים הדברים

 14 איזושהי להעיר נצטרך לא גם ואז נוחים יותר פשוט יהיו הדברים. הזאת הפלסטיקה כל עם ולהיכנס

 15 את לברור באמת כך בשל מנסים גם אנחנו. להתערבב מתחיל והכול מדי מאוחר טיפה ביניים קריאת

 16 .קמים שאנחנו המקומות

 17 את וחיפשתי העד של זיכרונו את לרענן שרציתי רגע  איזשהו היה אתמול אומר רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 .אפשרי שזה חשבתי לכן. לו תקריאי לי אמר המשפט ובית ההודעה

 19 .להקראה הסכמה יש לפעמים :עם - בר' מ השופט' כב

 20. זה את אעשה אני, לאט או רגע מבקשים ואם המקום מראה את אומרת תמיד גם אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 דברים להכניס כוונה מתוך היה לא זה. בסדר הכול. להגיד אפשר אז, אקריא לא שאני צריך ואם

 22 .לפרוטוקול
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 1 ייכנסו לא שהדברים מעדיפה הסניגוריה ואילך שמכאן נסכם בואי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 אנחנו. יעמוד, להתנגד שרוצה מי ואילך שמכאן ונסכם וישיב יראה שהעד אלא המוקלט לפרוטוקול

 3 .ההתנגדות את ונשמע לרמקול שתגיעו עד בסבלנות נמתין

 4 .גברתי רבה תודה :חן ק'ז ד"עו

 5 .זיכרונו מתוך להעיד לו ולתת המסמך את לקחת אפשר, במסמך מעיין כשהעד :עם - בר' מ השופט' כב

 6 זוכר אינו אם, שוב אותם שיראה הדברים את לו להציג יכולה אני עכשיו.  גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 7 ההודעה את לו אגיש אני, שוב להתרענן רוצה העד אם. כאן שהקראתי דברים לגבי שואלת אני אבל

 8 . אתה תגיד אז. פונג פינג כאן היה זאת בכל כי

 9 ?השאלה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 ?היה לא או  היה. זה על אומר אתה ומה  זיכרונך את רענן זה אם היא השאלה :תירוש יהודית ד"עו

 11 .היה זה :ישועה אילן מר

 12 ?מה היה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .אמרת שאת מה  :ישועה אילן מר

 14 .שהתרחשו אירועים על להעיד צריך אדוני? היה מה. לא :עם - בר' מ השופט' כב

 15 .תגיד, נזכר אתה אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 את ביצעתי האם, וידוא שאלות גם היו, נחקרתי אם לשאלה שמעבר נזכר אני. נזכר אני, כן :ישועה אילן מר

 17 כי היה שזה נזכר אני. הטלפון והעלמת ההודעות מחיקת. הטלפון והעלמת המחיקה לגבי ההוראות

 18 כשהגשתי זה את זכרתי גם לכן. דבר כזה יש, חקירה שמתחילה שאחרי מהעובדה קצת הופתעתי פשוט

 19 .הקלטה מכונת לא אני, שנים כמה מאז עברו, בזיכרוני אז היה זה. שלי ההודעה את

 20  ביניכם פגישות כמה, 2017 וינואר 2016 דצמבר של תקופה אותה לאחר, החקירה לאחר :תירוש יהודית ד"עו

 21 ?טלפונים בלי, טלפונים עם מתבצעות



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  06

 

879 
 

 1 שאול בין הפגישות, 2017 בדצמבר 27-ה של פגישה, בעצם הלילית הפגישה אחרי. כבר טלפונים בלי :ת

 2 נכנסים שלא - לגבי רק ולא לי נדמה בזק בכל גם אולי, נוהל כבר היה שזה חושב אני – מתבצעות לביני

 3 .לחדר הטלפון עם אליו

 4 ?ערך ניירות  רשות חקירת שלאחר הזאת בתקופה אותה פגשת כמה עד. איריס לגבי :ש

 5 לא אני. בכלל אם, אחת פעם אולי. נפגשנו אם זוכר לא אני. אחת פעם אולי. ולא שכמעט חושב אני : ת 

 6 .יודע

 7 .קצת זה על דיברת? בפרסומים ההתערבות מבחינת, הזאת הפגישה אחרי מבחינתך קורה מה :ש

 8 .נפסק זה :ת

 9 הבקשות עם קורה מה, ואיריס שאול מבחינת. נפסק שזה אמרת מבחינתך?  ואיריס שאול ומבחינת :ש

 10 ?קודם אליך שהפנו

 11 עדינות פניות היו. מידי באופן עונה הייתי בעבר. מהטלפונים לחלק עניתי לא אני. טלפונים כמה היו : ת

 12, כלום להגיד בלי, כזה משהו או שעלתה כתבה לפעמים שולחת הייתה שאיריס לי נדמה, היו שנגיד

 13 יומי היום הקשר. קיים לא השני כבר כי  לבינה ביני טסאפאוו-ה. כזה משהו או פטסאאוו-ה בתוך

 14 .נעלם זה. שהיה זוכר לא אני אבל חריגות פניות היו ושם פה אולי. ניתק זה, הזה

 15 ?זה עם להפסיק הנחיה קיבלת כמה עד :ש

 16, לי נאמר, בערב אז במסיבה, בפגישה שגם לך אמרתי. ההיפך. זה עם להפסיק הנחיה שום קיבלתי לא :ת

 17, משהו לי אמר אורן. עצום נזק גורם שאני אחרים ידי על הזדמנויות בכמה לי נאמר כן אחרי וגם

 18 לא להם שאני ידעו כי שליחים נשלחו. עצום נזק גורם שאני, בזק לית"מנכ, משהו לי אמרה סטלה

 19 שתיים או אחת בהזדמנות זה על אתי שדיבר אור שזה שליחים שלחו אז. יותר מגיב ולא זה על עונה

 20 לי קורה ומה לקבוצה עצום נזק גורם שאני ואמרה שתיים או אחת בהזדמנות זה על שדיברה וסטלה

 21 המוטה הסיקור של, נעלמה הקודמת המכניקה אבל. וכדומה שליטה ואיבדתם, וואלה-ב כאן

 22 .התכוונתי

 23 וואלה של העצמאי לקו הגיבו ואיריס שאול איך :ש
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 1 .בסדר זה. התקרר שהקשר כמובן. קשר כמעט היה לא, שוב : ת

 2 הבהרה דורש שזה חושב אני. שליחים שלחו. דיליי-ב קצת אני. האחרונה השאלה על מדבר לא אני :חן ק'ז ד"עו

 3 שנאמר להתפרש חלילה ואז שנאמר מה זה, משפט אמר הוא כך אחר מיד כי הפרוטוקול לצורך רק ולא

 4 לזה אין כמובן. נשלחו שהם, מחייבת גם ההגינות של בעניין' אלוביץ ואור הנדלר סטלה ידי על לו

 5 כי הזאת הנקודה את אתו לברר כדאי אבל ואומר מקדים  אני, יודע אני. זה את טוען לא הוא. שחר

 6 .מעוות יוצא הפרוטוקול גם אלא הוגן לא רק לא זה אחרת

 7 ?שליחים נשלחו אומר אתה למה :תירוש יהודית ד"עו

 8 . העד של סברה זו :חן ק'ז ד"עו

 9 ?שליחים נשלחו אומר אתה למה. סברה זו אם יגיד העד :תירוש יהודית ד"עו

 10 ובין שאול לבין אור בין מסוים קשר שיש הנחתי. שאול ידי על נשלחו שהם לי אמרו לא הם :ישועה אילן מר

 11 .סטלה

 12 .סברה שזו שמעתי עכשיו. סברה לעדויות מתנגדים כמובן אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 13 .בסדר זה, מוצגים אלה אם. מסמכים יש  שלעד רואה אני. לשאול רוצה רק אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 .לעצמו רושם שהוא צהוב דף לו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .הצהוב הדף. בסדר זה, מוצגים אלה אם :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?שלי הציורים את רוצה אתה :ישועה אילן מר

 17 . תודה. לא :צור-בן בועז ד"עו

 18 .נתקדם :עם - בר' מ השופט' כב

 19 ?הזאת בתקופה וואלה לטובת לעשות שרצית פרויקט לגבי לך זכור מה :תירוש יהודית ד"עו

 20 ?תקופה באיזו :ת

 21 .מנט'מנג דאתה, DMP בפרויקט. מתי להגיד יודעת לא אני. ואילך 2017 מינואר, הזאת בתקופה :ש
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 1 את משלב שהוא הזה המיזם בשביל. תקופה פני על וואלה-ב אותו שבניתי מיזם היה. פלטפורמה :ת

 2, בזק מקבוצת דאתה גם צריך, וואלה בקבוצת שיש הדאתה ואת בזק בקבוצת שיש הדאתה של הניצול

 3 .הסתם מן

 4 שלא מנת על, מבקש אני, הבאים הדברים את. הזמן שלפני מקווה ואני קם אני עכשיו, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 5 .דברים כמה זה על לומר חייב ואני הולך זה לאן מבין אני. העד בנוכחות שלא להשמיע, העד ישמע

 6 .זמן נשאר לא כי כרגע זה את נשאיר אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7. לו שאמרו. לו שנאמר. שמע שהוא משהו על מספר הוא. הזה בנושא שאלות עוד לי יש :תירוש יהודית ד"עו

 8 .ההתנגדות מה מבינה לא אני

 9 .מההתנגדות בי חוזר אני. משהו לו להציג רוצה היא. לסברה שקשור משהו שזה חושב אני :חן ק'ז ד"עו

 10 .הזה הדבר על ספר. מנט'מנג בדאתה היינו :תירוש יהודית ד"עו

 11 החברות של פעולה שיתוף הזה המיזם לצורך נדרש היה. וואלה בתוך יזמתי שאני מיזם. בסדר :ת

 12 לים"הסמנכ  בנוכחות גם שהייתה הישיבות באחת. מורכב מיזם היה. בזק לי"מנכ, בזק בתוך האחרות

 13 כך על קבלתי - שאול עם, שם נמצאים לא לים"הסמנכ אחרת כי יועצים  שנקרא מה של ישיבה – שלי

 14 שאיך, ברור די משהו אמר, מסר העביר, אמר שאול ואז מתקדם לא הקבוצה עם הפעולה ששיתוף

 15 רוצים לא בבזק לים"המנכ, לבזק נזק עושה DMP-ה אם פעולה אתך שנשתף רוצה אתה

 16 .המסר את הבנתי. פעולה אתך שנשתף

 17 .מה משנה לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 מה? נכון, להפסיק, הלילית הפגישה אחרי, ולאבירם למיכל הנחיה לך שהייתה אמרת :תירוש יהודית ד"עו

 19 ?הממשלה ראש אנטי קו לעשות הנחית כמה עד. שאמרת

 20 כלל היה שלא בוודאי – אולי שאמרתי פעמיים או פעם שהיו להיות יכול. אנטי קו לעשות הנחיתי לא :ת

 21 או כתבה לעשות בביטוי השתמשתי פעמיים או שפעם להיות יכול – עצמאי בחור היה אבירם, כזה

 22 לי ואמר לי העיר ואבירם כזאת אחת פעם שהייתה זוכר אני. ביבי אנטי יותר שהיא כותרת לשים
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 1 לא גם הוא, כזה קו היה לא ממש, בעיקר רציתי. צודק שהוא מיד לו ועניתי ראוי שזה חושב לא שהוא

 2 לא ודאי זה אבל הסתיים הקודם שהקו להם ברור שיהיה מקום באיזשהו גם ורציתי לי נותן היה

 3 .שלי כללית הנחיה איזושהי אפיין

 4 ?להמשיך אפשר, חן דין עורך. שנייה רק :תירוש יהודית ד"עו

 5 .נגדית חקירה תהיה. הערות להעיר שלא ממני ביקשתי :חן ק'ז ד"עו

 6 ?הממשלה ראש נגד מכוון שלו שהקו אתר להיות הפך האתר כמה עד. ביקשת לא אתה :תירוש יהודית ד"עו

 7 אחרי לעקוב הפסקתי. הממשלה ראש נגד, הממשלה ראש בעד נהיה הוא אם, זה אחרי עקבתי לא אני :ת

 8 מאותו אבירם על סמכתי אבל, בעד שכתבו להיות ויכול נגד שכתבו להיות יכול. אותי עניין לא זה. זה

 9 .לפני היה שלא כמו, נגד אתר נהיה שזה חושב לא אני. רגע

 10 .לסיים שאפשר לנקודה תגיע גברתי, תירוש דין עורכת :תירוש יהודית ד"עו

 11 .שיחה היא הבא הדבר כי לסיים יכולה עכשיו אני :תירוש יהודית ד"עו

 12, מאתמול חן דין עורך של הבקשה ברוח. רבה תודה. עכשיו נעצור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ? הפסקה של דקות כמה צריך מישהו או הבקשה את לשמוע להמשיך יכולים אנחנו האם

 14 .להמשיך אפשר :דובר

 15 ?משהו לבקש רצה מישהו. משוחרר אדוני. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 הנחיה היא לפרקליטות מכבודכם ריענונים בענייני מבקשים שאנחנו ההנחיה, כבודכם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 17 במקום ונמצאים בזכויות פגיעה  על קובלים, אחרי באים אנחנו בה סיטואציה למנוע שתכליתה

 18 חושבים אנחנו ולכן. אחד אף של באינטרס לא זה. בדיעבד אנחנו ועכשיו מקופחות שלנו שהזכויות

 19 .הדין בדרישות עומד איננו הוא, ישועה אילן לעד שנעשה זה כפי שריענון, אלף, לתביעה להגיד שאפשר

 20 .תוספת איזושהי יש אם. הזה השלב את עברנו אנחנו. לומר לא כבר עדיף :עם - בר' מ השופט' כב

 21 מצומצמת להיות צריכה שמוצגת המסמכים כמות, אחת. התוספת מה אסביר אני. כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 22. החקירה להשלמת מופנה העד, ומהותיים חדשים נושאים עולים שאם. בחקירה שהוצג למה יחסית
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 1 שהעד השאלות את שכולל לא פרוטוקול הוא לנו שמועבר הפרוטוקול, תוספות שהן איזה יש כבר שאם

 2 . השיב שהעד התשובות ואת נשאל

 3 .הריענון במסגרת :עם - בר' מ השופט' כב

 4 דין לא כמובן שהיא המדינה פרקליט בהנחיית אפילו מופיע זה, אגב. הריענון במסגרת :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 5 .התביעה את מחייבת היא אבל

 6 מעבר,  החשש את מבין אני כי אם, לפנינו אין כי קונקרטית הנחיה לו לתת קשה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 ידי על מקובל להיות צריך זה שלטעמי מה נוספת פעם לחזור צריך והוא נאמרה שכבר לאמירה

 8 .חקירה להשלמת ראיון להכשיר כוונה שאין, המדינה

 9 .נכון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 אז, מהותיים עניינים שם שיש סבורים שאתם נוסף מקרה יבוא שאם מציע אני לכן :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .יקרה אכן זה אם, לכאן או לכאן הכרעה תיפול שכאן כנראה

 12 בעד יהיה זה הדברים של הרגילה בדרך, אחרי יהיה שזה רק לא. אחרי יהיה זה אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 - - - מצומצמים יותר שבעדים משום הבא הגדול

 14 ןהריאיו סיכום או הראיונות לכן. המרכזיים מהעדים בעיקר חוששים שאתם מבין אני :עם - בר' מ השופט' כב

 15 זה את תקבלו שאכן – מניעה אין אם, מניח אני – הנחיה ניתן גם צריך ואם, נבקש אנחנו. קודם יבוא

 16 .העדות שתתחיל לפני עוד לעתור שתוכלו כדי זמן מספיק

 17 .להסביר שניסיתי מה זה. אחרי כבר זה, אדוני הריענון כשקרה אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 18 של פעולתה דרכי על שולטים לא אנחנו. הריענון את מראש לקבוע אפשר אי :עם - בר' מ השופט' כב

 19 אם. לגיטימי וזה העד של זיכרונו את תרענן היא, מהותי לא שזה סבורה היא אם אבל. המאשימה

 20, מרכזי בעד כאן מדובר שאכן סבורים ותהיו ןהריאיו פרוטוקול את שתקבלו או, בדיעבד יסתבר

 21 לדיון קודם סביר זמן זה את ותקבלו, תבקשו, ותודיעו ותפרשו מהותיים בנושאים, רבים במסמכים

 22 .מקום יש אם נשקול אז – עד אותו לגבי הבא
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 1 גדול חלק, ריענון נעשה כבר אם, הזה הדבר את אשלים רק ואני, להגיד שקמתי מה כל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 העד כבר שאם משום. הזה למנוע דרך מחפשים אנחנו עכשיו לכן. קרה כבר שלנו בזכויות מהפגיעה

 3 והוא עד בריענון להציג שאפשר מהמסמכים שחורגים מסמכים לו והראו בפרקליטות בפגישה ישב

 4 - - - השיב כבר

 5 את הביע המשפט בית שאם להניח צריכה גברתי אבל, זה על לחזור רוצה לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 6 או ותשכנע תסביר גברתי, נוסף מקרה יקרה, חקירה להשלמת בראיונות מקום אין שעקרונית עמדתו

 7 תיאורטיים למקרים להיכנס צריך לא. בזה נדון, התרשמויות יש אז – בזכויות פגיעה בכך שהיה תטען

 8 .היפותזות או

 9 שבית כדאי לא האם, שוב פרשני בוויכוח נהיה שלא שבשביל סבור איננו אדוני האם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 - - - מהמאשימה לחבריי להגדיר איך – יחשוב משפט בית איך אומרת לא אני – המשפט

 11 .הנחיה יש :תירוש יהודית ד"עו

 12 .בוויכוח פעם עוד בסוף אנחנו, הנה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 הכול זה. הזה בהקשר להגנה מסייעת דווקא, כללית אמירה שדווקא סבור גם אני :עם - בר' מ השופט' כב

 14 הביע לפחות המשפט ובית, מסכימים לא, ההחלטה בתנאי עומד לא זה, לחרוג ניסו. ברזולוציה תלוי

 15 מהותיים בנושאים, חקירה להשלמת ראיון במסגרת שימוש לעשות ניתן לא שאכן לכאורית עמדה

 16 החלטה אולי נוסיף כן אנחנו, נראה עכשיו. רשום וזה נאמרו הדברים. חקירה השלמת המחייבים

 17, ייעשה זה אכן אם, כזו כוונה יש אכן שאם – התנגדות להיות צריכה לא כאן שגם חושב  אני - משלימה

 18 שבאמת נסבור אנו, נעשה שזה יסתבר בדיעבד ואם לדיון  קודם סביר זמן ןהריאיו את תקבלו, ראשית

 19 . משמעות לזה שתהיה יתכן, מהותית חריגה כאן הייתה

 20 בית. "לפרוטוקול 593 בעמוד קבע המשפט שבית מה של רפיטיציה ולבקש להפנות רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 21 סיבה אין הרי? מיד תועבר היא תוספת איזושהי יש שאם לסכם אפשר האם: לתובעת המשפט

 22 בית". ריענונים אוספים לא אנחנו בוודאי, גברתי ודאי, תוספת כשיש מיד: "אמרה חברתי". לחכות
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 1". אותו מעבירים, משהו יש. ההוכחות מועדי לפני זה את ולמשוך להחזיק סיבה אין: "הוסיף המשפט

 2 ".בוודאי: "אמרה חברתי

 3 שאם, משמעותיים עדים כנראה זה, בצדק חברתי ואמרה, העתיד את כבר צופים כרגע הרי ואנחנו, מזה יוצא

 4 יש. שיעבירו, ראיון או ריענון ימי  של סדרה שיש אלא, ריענון של ורבע יום או אחד ריענון יום לא יש

 5 מעשה  בפני נימצא שוב אנחנו? יקרה מה אחרת כי התוספת את מעבירים מכן לאחר מיד. תוספת

 6 .עשוי

 7 ? מסתיים שזה לאחר מיד ןהריאיו את להעביר, תירוש גברת, יש. אדוני עם מסכים אני :עם - בר' מ השופט' כב

 8 הריענון לאחר מיד הועברו כמובן שהעברנו האחרים שהעדים אגיד רק אני כל קודם. כן :תירוש יהודית ד"עו

 9 .שלהם

 10 .בעתיד שייעשו ריענונים לגבי :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .ליום ליום מיום היו ישועה לאילן שעשינו הריענונים :תירוש יהודית ד"עו

 12 .ריענונים לגבי. העתיד על מדבר אני :עם - בר' מ השופט' כב

 13 אנחנו – הראשון שביום ככל, ליום ליום מיום נעשה זה אם, שוב, הבאים הריענונים לגבי :תירוש יהודית ד"עו

 14 . הדברים כל עם אחד ריענון שולחים כלל בדרך

 15, הריענון בסיום, ןהריאיו בסיום מניעה  יש האם. פשוטה מאוד שאלה  שאלתי אני :עם - בר' מ השופט' כב

 16 ?להגנה, הריענון בעניין המזכר את, הריענון את להעביר

 17 ?להציע יכולה אני. הצעה לי יש :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 18 .שביקשתם מה עם תסכים היא אולי אבל, כן :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .שביקשנו מה בדיוק לא זה אבל, כן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 20 .טכני עניין זה. זה עם בעיה להיות צריכה שלא חושב אני :עם - בר' מ השופט' כב

 21 ?שואל אדוני מה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 לא, עד לכל לא, המרכזיים העדים על מדובר בוודאי, לעד שעורכים ראיון בסיום :עם - בר' מ השופט' כב

 2, התוספות את תעבירו, הריענון הסתיים. מדובר במה מבינים אנחנו, וחצי שעה של לא, קצר ריענון

 3 .להגנה, ןהריאיו, ההשלמות, כאלה שהיו ככל

 4 ?שואל שאדוני מה זה? שלו ןהריאיו באמצע :תירוש יהודית ד"עו

 5,  ימים של רב  מספר, ימים מספר יהיו אלה אם אבל בסיום אמרתי? באמצע אמרתי  :עם - בר' מ השופט' כב

 6 תפעלו. דעת שיקול יש. הראשון ביום אם כרגע נכנס לא אני. קודם עוד אלא לחלוטין הסוף עד לא

 7 זה את לדעת רוצים הם. לכך נידרש, מהותית חריגה בכך שיש תסבור ההגנה אם. תעבירו, בחכמה

 8 ?טכנית מניעה, סיבה יש. פשוט מאוד זה. מראש

 9 - - - יושבים  ואנחנו בזמנים מצומצמים אנחנו שגם היא הטכנית המניעה :תירוש יהודית ד"עו

 10 ?יהיו מרכזיים עדים כמה אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 11 צריך כך ואחר ארוכות שעות יושבים אנחנו, יושבים כשאנחנו, האלה העדים עם.  רגע :תירוש יהודית ד"עו

 12 שאמר דברים בין להשוות - מדויקת בצורה גם זה את ונעשה ידינו תחת שגגה תיפול שלא כדי - לשבת

 13 לנו יש אם, כלל בדרך. למחרת של דרך באותה נעשה לא זה לכן. בהודעות שאמר דברים  לבין בריענון

 14 .הריענון את מעבירים אנחנו, בערב השישי ביום, הימים חמשת בתום, ריענון ימי חמישה

 15 .לא: דובר

 16 .להשוות הזמן את צריכים גם אנחנו. שקורה מה זה :תירוש יהודית ד"עו

 17 .ששונה מה את רק תיק בכל כמו מעבירים אתם היום :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 19 את ובודקים יושבים, הכול את מצלמים אתם כי זמן המון לוקח וזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .העד גרסאות כל

 21 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 22 רק לא. הכול רושמים שאתם מניחה אני. השתנה לא או השתנה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .שנשתנה מה את
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 1 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 2 אלא העדות לפני שבוע ולא קודם הריענון את לעשות אפשר אי האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .להקביל

 4 .כאן גם אנחנו כי קשה זה :תירוש יהודית ד"עו

 5 קשה שזה הזה הנתון. כאן תהיו תמיד אתם כי תמיד קשה יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 דברים גם אם נורא לא, שנית. קודם להגנה יעבור שהכול כדי קודם להתחיל. משתנה לא, כאן אתם כי

 7 .אותה ותעבירו היום בסוף התרשומת את קחו, תרשומת עושים אתם.  יועברו עליהם חזר שהוא

 8 המשפט בית לפסיקת בהתאם. הריענון כל של שלמות תרשומות מעבירים לא אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 9 עם שם רושמים שאנחנו דברים אלה. ריענון כל של תרשומת להעביר צריכים לא גם אנחנו, העליון

 10 .שלנו הערות

 11 .להעביר שצריך מה את תעבירו :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .שלכם הערות לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .מעבירים אנחנו, להעביר שצריך מה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .הבקשה זו. בזמן תעבירו :עם - בר' מ השופט' כב

 15 ככל להקדים לנסות גם, רב ומאמץ השתדלות לעשות יכולים אנחנו. מאמץ כל נעשה :תירוש יהודית ד"עו

 16 בסך מדברים אנחנו. הריענון את לחלק אפשר אם, דברים יש אם וגם העד ריענון מועדי את הניתן

 17 ויום ליום שבאים עדים אלה, העדים יתר. חושבת שאני גדולים עדים שני עוד נניח על כלל בדרך הכול

 18 .כאלה הם העדים שכל לא זה. יש אם, ריענון מזכר יש למחרת

 19 .מדובר זה על :עם - בר' מ השופט' כב

 20 שנוכל ככל, וגם, מראש שיותר כמה זה את לשלוח מאמץ נעשה, האלה העדים. שניים יש :תירוש יהודית ד"עו

 21. לדייק רוצים אנחנו פשוט. לעצמנו לשמור אינטרס לנו אין.  זאת נעשה, דברים לשלוח הריענון במהלך

 22 זה. מעבירים שאנחנו הדבר את לדייק רוצים פשוט. לעצמנו הדברים את לשמור אינטרס לנו אין, לא

 23 .הכול
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 1 שהיא המסמכים את העד עם נפגשת שהיא לפני לנו תעביר התביעה אם. הצעה לי יש :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 - מראש  לנו תעביר היא אם – העד עם קשר אין לנו, זה עם לעשות מה לנו אין  הרי, לו להציג הולכת

- - 3 

 4 .החקירה חומר מתוך מסמכים אלה :עם - בר' מ השופט' כב

 5 לנו תעביר היא אם.  החקירה חומר מתוך מסמכים רק להציג יכולה היא. ודאי. ודאי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 6, המסמכים ברמת לפחות, נדע אנחנו אז, לעד להגיש הולכת שהיא החקירה חומר מתוך המסמכים את

 7, רגע, להגיד נוכל אנחנו, ממנה ותצא לתחנה תגיע שהרכבת לפני, ואז. לפנינו שעומד הריענון היקף מה

 8 הזה שהריענון חושבים אנחנו כי להתנגד הזה בעניין רוצים אנחנו – הילדים שפת על סליחה – פוס

 9 .להגיש הולכים הם מסמכים איזה קודם הרבה יודעים הם הרי. כלום נפגע לא הזה בהיבט. חורג

 10 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 11 הם בגדול אבל כך על לב התקף נקבל לא אנחנו, בודד אחד מסמך עוד יש אם. שנייה רק :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 נדע ואז עלינו להתרגש שהולך האירוע גודל מה מראש נדע אנחנו כך. רוצים הם מסמכים איזה יודעים

 13 נרגיש לא שאנחנו לעשות שאפשר דרך למשל זאת. לקום צריכים לא או לקום צריכים אנחנו אם

 14 .הצעתי הייתה זאת. הזכויות אחרי רודפים הזמן כל שאנחנו נרגיש לא שאנחנו

 15 לפי  משלימה החלטה שתינתן היא שלי הבקשה. פשוטה מאוד בקשה היא שלי הבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 16 להקפיד, לטעמנו ורי'מז אירוע שהוא, העבר אירוע בגלל ינחה המשפט שבית. המשפט בית דעת שיקול

 17 מיד להעביר, מצטברים שהם הריענונים דרך מיד ולהעביר חקירה מהשלמת בשונה הריענון כללי על

 18 מסוים מוניטורינג איזשהו יהיה אז. זה את תקיים שהתביעה מניח ואני מהותית תוספת שיש ככל

 19 .לחיות נוכל הנראה ככל זה עם. עשוי למעשה נגיע שלא

 20 בטיעון הפניתי אני. זה עם לנו קשה כך כל מדוע לומר דקות שתי רוצה ואני תורי עכשיו, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 21 . להקריא רוצה אני ועכשיו שלי

 22 - - - לא זה אבל :תירוש יהודית ד"עו
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 1 אנחנו. שמבקשים מה את מבקשים אנחנו מדוע מסביר אני. עכשיו טוען לא אני. מסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 2 המשפט לבית פונים אנחנו לכן. האלה הדברים של המשמעות מה לראות, דעת שיקול להפעיל צריכים

 3 .יום כל של דבר לא זה. החלטה השלמת ומבקשים

 4 - - - ה את לפתוח שלהם ההחלטה בגלל, צפינו כבר אנחנו כי, בספטמבר 15 ביום, 4 בסעיף

 5 ?כעת מקריא אדוני מאיפה :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .עדים ריענוני בעניין שלנו לבקשה 4 בסעיף עכשיו מקריא אני :חן ק'ז ד"עו

 7 .הנוכחית הבקשה :עם - בר' מ השופט' כב

 8 של ההודעה. בספטמבר 15 מיום המאשימה של ההודעה מתוך ציטטנו אנחנו. הנוכחית לבקשה :חן ק'ז ד"עו

 9 . הזה מהמקום בדיוק. באוגוסט כבר שהעלינו לחשש במענה הייתה בספטמבר 15 מיום המאשימה

 10 ?בהודעה היה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 11 המשפט בית הערות אף ועל בקשותינו אף שעל, המאשימה הודעת את לתגובתנו העביר כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 12 – יכולים לא אנחנו, המשפט לבית אז כתבנו אנחנו. לתגובתנו והעביר 4000 בפרשת להתחיל בכוונתם

 13 הפרשה זו. רוצה אני כך לומר התביעה של פררוגטיבה זו כי יכול לא משפט בית גם, הכבוד ובכל

 14 מבקשים רק אנחנו, השאר וכל הערות, בקשות, תיק מגה,  הנסיבות הן שאלה מכיוון אבל. הראשונה

 15 .האחרון ברגע נימצא שלא, יוקדמו שהראיונות, עדים סדר כך אם

 16, המאשימה אמרה כבר בספטמבר 15-ב, מאוגוסט בקשה לאותה במענה אבל לנו בא כמובן יגורנו אשר

 17 כי הנאשמים כוח לבאי המאשימה הודיעה הנכבד המשפט בית החלטת לאור: "שלה בהודעה, ציטוט

 18 - - -"שזומנו לעדים

 19 - - - ריענוני על  אדוני של בבקשה נכתב זה כל :תירוש יהודית ד"עו

 20 את. שלך מדברים מקריא אני. להשלים מבקש ואני משפט מבית חדשה בקשה לי יש עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 21 .שלך לדברים מתנגדת

 22 .דברים אותם על חוזר אתה. לא :תירוש יהודית ד"עו
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 1 המסמכים יוצגו המאשימה במשרדי עד לראיון שזומנו לעדים כי. "שלך מדברים מקריא אני :חן ק'ז ד"עו

 2 ".בחקירתם להם שהוצגו

 3 .דובר כבר זה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . לצטט מפסיד אני. מדלג עכשיו אני, גברתי". וכולי, -ש ככל" :חן ק'ז ד"עו

 5 .החלטה ניתן אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 6 ראיון מסמך את לוקחים אם. שיוצגו ככל. חזרה המאשימה בפברואר 8-ה עד, הזאת האמירה על :חן ק'ז ד"עו

 7 - - - בפשוט הדברים את אומר אני, ישועה אילן של העד

 8 .הבקשה על חזרה פשוט זאת :תירוש יהודית ד"עו

 9 .לי מפריעה את :חן ק'ז ד"עו

 10 .חוזר לעיון בקשה :תירוש יהודית ד"עו

 11 להפריע לא, לקפוץ לא. ותתנגד תקום גברתי, תירוש דין עורכת. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .באולם כאן היה מה יודעים אנחנו גם. אותו שומעים אנחנו. באמצע

 13 לעיון בקשה לא זאת. דעתה שתנוח, חברתי הערות בעקבות, אומר שאני מה בטבור קשור זה :חן ק'ז ד"עו

 14 .רוזן מיכל הדין עורכת שותפתי שהעלתה להצעה קשור זה. כלום ולא חוזר

 15 ?הציעה שהיא מה על אומר אתה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 16 שהוצגו המסמכים על מתבססות העדים של שהחקירות הצהרה שהייתה מכיוון. הציעה שהיא מה :חן ק'ז ד"עו

 17 הקלסרים שלושת ואת ישועה אילן של העד ראיון מסמך את שייקח אדם שכל ומכיוון בחקירתם להם

 18 הפערים את בעצמכם תראו אלא לנו ותאמינו מדברים רק לא עכשיו אנחנו – לפתחכם שהנחנו

 19 עורכת שהציעה למה שמצטרפת הבקשה וזו, מנוס אין – להצהרות בניגוד, זה לבין זה בין האדירים

 20 .המסמכים את לנו יעבירו לראיון שקודם, רוזן מיכל הדין

 21 .ברורים הדברים :עם - בר' מ השופט' כב

 22 ?הזמן כל ככה למה :חן ק'ז ד"עו

 23 .ברורים הדברים, חן מר :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 .רבה תודה :חן ק'ז ד"עו

 2 את לעשות למדינה להורות יכולים אנחנו מה מתוך. רגע, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 לא אני, טוב לרצון מצפה אני שגם והאמת, טוב לרצון מצפה שאדוני מבינה אני, אומרת זאת? זה

 4 - - - את לנהל מוסמך  המשפט בית מה מכוח אבל, ההתנגדות למה מבינה

 5 שתסייע סבור שהוא הוראה כל לתת טבועה סמכות יש המשפט לבית.  משפטית אענה אני  :חן ק'ז ד"עו

 6 בתנאים צדק ולעשיית הוגן להליך נוגעים עדים לריענוני בקשר שלנו הבקשות כל.  צדק בעשיית

 7 אני החוץ אל השפה מן לא וזה הזה במצב נמצאים לא אנחנו היום. ראויה הגנה להגן לנו שמאפשרים

 8 בוא שאומרת בהצעה להסתפק יכולים לא אנחנו, רעה פני לקדם רוצים אנחנו. אמיתי. זה את אומר

 9 - - - ש והוכח והתרענו ביקשנו שכבר אחרי תתרגש שהרעה נחכה

 10 .מרכזיים בעדים שמדובר מסכימים  אתם :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .כן :חן ק'ז ד"עו

 12 ריענון, ראיון במסגרת להציג  המאשימה בכוונת שיש המסמכים שאת מסכים אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 13 ?זה את לעשות מניעה יש. תודה. הבנו. בסדר. ןהריאיו לפני. לעשות תבקש שהיא

 14 תוכנית איזושהי לי יש אם גם הריענון לפני מתקבלת לא, לו ומוצג לעד מוגש מה ההחלטה :תירוש יהודית ד"עו

 15 .בריענון לו להגיש מה על

 16 ?לעד להציג מסמכים איזה מחליטים מתי :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .זיכרונו מיטב לפי, זיכרונו לפי, הריענון במהלך זה את מחליטה אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 שיש יודעים ואתם, במשטרה לעד הוצגו שלא מסמכים עשרות כשיש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?זה על לשאול הולכים שאתם ןהריאיו לפני יודעים לא אתם, במשטרה לו הוצגו שלא מסמכים עשרות

 20 לא גם אנחנו, פעם ולא, לפעמים אבל מסוימים דברים על כנראה לשאול מתכננים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 21 אני. אומרים שכבודכם למה אענה ואני שלי העמדה את אומר רק אני. מסוימים דברים על שואלים

 22. והדין הפסיקה הנחיות פי ועל המדינה פרקליט הנחיות כפי פועלת המדינה, חושבים אנחנו, חושבת

 23 שאלה מאחר נוספות תכתובות מעט לא הצגנו אם גם, הזה במקרה מזה שחרגנו חושבת לא גם אני
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 1 מעבר ולא הזה העד של החקירה חומר בליבת ואם שלו בחקירה הביא שהעד, שאמרתי כמו, דברים

 2 .לזה

 3 ?לעד להציג שניתן מסמכים להעביר מסכימה לא גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .מסכימה לא לא אני, לא :תירוש יהודית ד"עו

 5. קורט זה אוף אופיסר היא גברתי גם. מבין לא אני? הבעיה מה. זה את תעשו אז :עם - בר' מ השופט' כב

 6 ?הבעיה מה. הזה בעניין צדק לעשות לנו תעזרו

 7 .מסייעים לא שאנחנו חושבת לא אני. צדק עושים לא שאנחנו חושבת לא אני. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 8 .מסמכים להעביר מניעה יש אם שאלתי אני. זה את אמרתי לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 9 .זה את עושים אנחנו. סרוק להעביר שניתן מה כל  :תירוש יהודית ד"עו

 10 .לעד להציג בכוונה שיש מסמכים להעביר מניעה יש אם שאלתי אני :עם - בר' מ השופט' כב

 11 העדים עם יושבים שחבריי או העד עם יושבת שאני לפני יודעת לא שאני אומרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 12 .המסגרת תהיה מה בדיוק שלהם

 13 מסמך כל? יועבר, ספק הסר למען, בחקירה היה שלא מסמך שכל להסכים אפשר :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .לעשות יודעת גברתי וזה,  בחקירתו נשאל לא שהעד, החקירה מחומרי חלק שהוא

 15 .לחבריי שהוגש מוצגים תיק יש :תירוש יהודית ד"עו

 16 תציג היא מסמכים איזה מראש יודעת לא שגברתי להסכים ניתן האם. השאלה זו לא :עם - בר' מ השופט' כב

 17 שקיימים מסמכים להעביר, כרגע ניחא, זה את נעזוב אבל  אפשר שאולי למרות, בריענון, בראיון לעד

 18 .יודעת כן גברתי וזה שימוש בהם לעשות רוצה שגברתי, החקירה בחומרי

 19 .המוצגים בתיק היה זה :תירוש יהודית ד"עו

 20 .לעד מציגה שאת המסמכים של רשימה. לגופם המסמכים את לא :חן ק'ז ד"עו

 21 הוכנסו המוצגים בתיק. השאלה את הבנתי לא אולי. השאלה את מבינה לא אני אולי :תירוש יהודית ד"עו

 22 . יוגשו שהם הריענון לפני עוד ברור לנו שהיה מסמכים עוד וגם בחקירות לעדים שהוצגו מסמכים

 23 .החקירה בחומר הם האלה החומרים. להגנה שמפריע מה לא זה, תירוש גברת :שחם' ע השופט' כב
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 1 .המוצגים בתיק, החקירה בחומר שם הכול לא. לא :תירוש יהודית ד"עו

 2 מה.  החקירה מחומר חלק הוא ישועה למר  למשל שהוצג שמה מבינים שאנחנו מה :עם - בר' מ השופט' כב

 3 האלה לעדים הוצגו שלא חומרים שמוצגים הסוגיה אלא הזאת הסוגיה לא זאת ההגנה את שמטריד

 4 ולזה החקירה בחומר קיימת שלא שלהם התייחסות מתקבלת אז. במשטרה חקירותיהם במהלך

 5 .ההגנה את שמטרידים, מבין אני כך, המצבים אלה. מהותית השלכה, ההגנה להבנת, להיות יכולה

 6 .נכון :חן ק'ז ד"עו

 7 אותם שמטריד מה. שולי לעד בודד מסמך לא זה אותם שמטריד מה, נכון הבנתי אם :עם - בר' מ השופט' כב

 8 – בזהירות אומר אני - כנראה הדברים מסוג זה.  מרכזיים בעדים מסמכים של שלמה חטיבה זאת

 9 הריענונים את מתכננים שאתם לטובתכם מהנחה נצא. ריענון במהלך מקרי באופן מתפתחים שלא

 10 איזושהי לעד להציג היא כשהתוכנית, מגיעים אתם מה עם יודעים אתם. מפה איזושהי לכם יש. האלה

 11 ליידע, מופרכת לגמרי הצעה נשמעת לא והיא, שלהם ההצעה. כאלה מסמכים של, מרכזי לעד, חטיבה

 12. מבקשים שהם מה כל זה. הבנתי אני כך. בדיעבד ולא מראש צעדיהם את לכלכל יוכלו שהם כדי אותם

 13 .קיצוני באופן סביר בלתי שהוא משהו פניו על נשמע לא זה

 14, במשטרה לו שהוצג מה את רק לא שכלל מוצגים  קלסר היה למשל  ישועה העד עם :תירוש יהודית ד"עו

 15 וכך, במשטרה לו הוצגו שלא נוספים דברים הרבה או מדברים חלק, הדברים את גם אלא, בחקירות

 16 - - - מוצגים שלושה יש, הנה. נעשה זה

 17 שבתיקי אומרת גברתי. עכשיו אומרת גברתי מה להבין רוצה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 וישנם  - אחר גדול עד ניקח בואי, הזה העד דווקא לאו - עליהם נשאל שהעד מסמכים ישנם המוצגים

 19 - - - מסמכים יהיו או

 20 . יש :תירוש יהודית ד"עו

 21 .אתם אותו לעמת ובכוונתכם עליהם נשאל לא שהעד מסמכים ישנם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 23 - - - המוצגים לתיק שנכנס מסמך כל, אומרת זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .לעד שקשור :תירוש יהודית ד"עו

 2 מסמך או הוא, מסוים עד לגבי המוצגים לתיק שנכנס מסמך כל. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .עליו לשאול מתכוונים שאתם מסמך או במשטרה עליו נחקר שהעד

 4 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 5 יצוץ אם אלא מתכוונים לא שאתם מסמך הוא, לתיק נכנס שלא מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .משהו

 7 .הזה הדבר לגבי תוהים שאנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 8  תיק את היום תפתח ההגנה אם, נכון הבנתי אם, גברתי לדברי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 מסר שהוא או, עליהם נחקר שהוא או המסמכים כל את בפנים תמצא היא, איקס לעד שקשור מוצגים

 10 .העד בראיון לגביהם עמדתו את לבקש מתכוונים שאתם או במשטרה גרסה עליהם

 11 וזה לתהייה שהשארנו נוספים מסמכים שיש, קודם אמרה שגברתי בהסתייגות, ובלבד :תירוש יהודית ד"עו

 12 .הסופית וההחלטה לעד ההצגה את לנו שיהיה ברגע

 13 אחת הסתייגות עוד מוסיף אני. בהסתייגות חברתי אמרה. המשפט בית לשאלת בהמשך, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 14 מוצגים ותיק ישועה אילן מוצגים תיק יש החלטתכם פי על. כמובן פיה על הקערה את שהופכת גדולה

 15 להתגבר כדי?  היטב זאת יודעת והיא חברתי אומרת מה, כלומר. עדים 17 עוד. הבאה העדים חטיבת

 16 מכיר גם אני, לדעתי – פעמים וכמה כמה לה והבהרתם לה הצגתם ואתם ביקשנו שאנחנו מה על

 17 תיק שיש ואומרת באה היא, זה על להתגבר כדי – הראשונה בפעם כבר זה את הבינה היא, אותה

 18, מסמכים של רבים אלפים שמכיל מוצגים לתיק ללכת? עכשיו לנו אומרת היא בעצם מה אבל, מוצגים

 19 לאיזה יוצג מה לנחש, עכשיו לעשות מתחילה? עושה שמה נוספת עבודה לעשות ועכשיו, רבים אלפים

 20 לו תציג שהיא מה שזה להניח. בחקירה לו הוצג מה משם להוריד עכשיו ונתחיל לבדוק עכשיו נלך, עד

 21 השעה בין הזאת העבודה את שנשלים אחרי, כאן גם. מתאימות בבקשות המשפט לבית ולבוא בראיון

 22 העד של חקירתו של בעיצומה נמצאים שאנחנו אחרי שבועות כמה בערך נימצא אנחנו, 04:30-ל 02:00

 23 .הרלוונטי
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 1 ?העדים לפי המוצגים של חלוקה יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .הוגש כבר המוצגים תיק. הוגש כבר הוא. עכשיו לא הוגש המוצגים תיק. לא :תירוש יהודית ד"עו

 3 .עמודים אלפי זה אם שאל המשפט בית אבל :חן ק'ז ד"עו

 4 ?העדים לפי מסמכים אסופות לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .זה את יודעת היא. לא :חן ק'ז ד"עו

 6 . לא ממש :תירוש יהודית ד"עו

 7 יודעת לא היא, עד לריענון מגיעה התביעה שכאשר לחשוב. משהו עוד להגיד רוצה אני גם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 8. רציני לא זה? להציג הולכת היא מסמכים  איזה – מזה רצינות יותר הרבה להם מייחסת אני – קודם

 9, בכלל, לגמרי תוזז לא שהגבינה לעשות זה, בזהירות מאוד זה את אגיד אני, לעשות מנסה שחברתי מה

 10 .טוב הכי אעשה אני, עלי תסמכו: לכבודכם ולהגיד, ודרך צורה בשום

 11 טוב ביום. אחד אף על לסמוך רוצה לא. עצמי בשם רק מדברת עכשיו אני. משהו להגיד רוצה אני אז

 12. עליהם לסמוך רוצה לא אני. נגמר זה ובזה שלי השותף על סומכת אני הימים בכל, עצמי על סומכת אני

 13 בלתי לא שזה אמר שחם השופט כבוד, אלמנטרי שזה חושבת אני, האלמנטרי הדבר שאת רוצה אני

 14 מסמכים איזה מראש יודעים לא שהם להיות יכול שלא חושבת אני. מסכימה אני, פרוע באופן סביר

 15 נעשו לא מעולם, להעיד יכולה אני. ברור זה לי. כך מתנהלת לא תביעה. לעד להציג הולכים הם

 16 .לקבל הולכים אנחנו מסמכים איזה מראש שידענו בלי ריענונים

 17 .שביקשנו מה  ברוח משלימה החלטה למתן היא שלנו הבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .זה את נשקול  אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .רבה תודה :צור-בן בועז ד"עו

 20 .לכם רבה תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ננעל הדיון

 22 

   23 
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 1 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2 

 3רן; עו"ד אמיר  -ארי; עו"ד יהודית תירוש; עו"ד קרן צבי-עו"ד ליאת בן :מטעם המאשימה
 4 טבנקין; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד הדר וינשטיין; עו"ד סוזנה שור 

 5 
 6 צור -עו"ד כרמל בןצור; -עו"ד בעז בן 1ב"כ נאשם  :       מטעם הנאשמים

 7 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם       
 8 וזרע-עו"ד מיכל רוזן וב"כ  3נאשמת       

 9 ילוז אאריאל עו"ד  4נאשם ב"כ 
 10 
<#1#> 11 

 12 פרוטוקול
 13 

 14  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 15 . ישועה אילן 1 ת"ע של הראשית חקירתו נמשכה

 16 30.1.2017 מיום א(1)174/ת הוגש -( תמלילים( )1)174/ת -ו( קלטות) 174/ת מוצג מתוך :מוצגים הוגשו

 17 ; ל"דוא – 143/ת -ו 75/ת; ללוש ד"עו עם שיחה 9.7.2015 מיום ב(1)174/ת; הנדלר סטלהשיחה עם 

 18 . רץ בסדר SMS והודעות הוואטסאפ תכתובות כל של קי און דיסק - 380/ת

 19 . 380/ת התכתבויות ממצגת קטעים של נייר עותקי –( 2)380/ת -ו( 1)380/ת

 20 
<#5#> 21 

 22 החלטה

 23 . 12.4.2021המשך הדיון קבוע ליום 
<#6#> 24 

 25 במעמד הנוכחים.  07/04/2021, כ"ה ניסן תשפ"אניתן והודע היום 

 

 

  
 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה

    26 
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3. 2021באפריל  7היום  20-01-67104בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4אנחנו מממשיכים בישיבת הוכחות. על הדוכן העד אילן ישועה. האזהרה מאתמול ושלשום בעינה 

 5 עומדת.

 6 

 7 חקירה ראשית:המשך מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש ב

 8 בוקר טוב מר ישועה. ש.

 9 בוקר טוב.  ת.

 10 שניה,רק  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 )עניינים טכניים(

 12 תודה. כן.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13. דיברנו על הפגישה 2017, ינואר 2016אנחנו עצרנו אתמול בתקופה הזאת של אחרי דצמבר  ש.

 14 הלילית.

 15 סליחה, אדוני רצה לומר משהו? כ.ה. מ' בר עם:

 16 רציתי להתנצל על האיחור הבוקר. אנחנו מתנצלים. עו"ד ז'ק חן:

 17 אמרנו לנו. אב"ד: -פלדמן -ה. ר' פרידמןכ.

 18 בסדר. חשבתי שאדוני רצה להוסיף משהו. כן. כ.ה. מ' בר עם:

 19, סיפרת עליה, -אני מחזירה אותנו לרצף של אתמול ואת העד בעצם לפגישה הלילית, שהייתה ב ש.

 20זור , דיברנו קצת על כל מה שקרה שם ומה שקרה אחרי זה. אני רק רוצה לח2016לדצמבר  27-ב

 21אחר כך גם הראית את זה שבעצם  83רגע לפגישה הזאת ולשאול אותך, אתה סיפרת וגם בת/

 22: "שאלו מה תהיה העמדה, 83ביקשו ממך שלושה דברים אפשריים, ביקש. אני מקריאה מת/

 23ביקשו שיגיד שהוא יזם הכל. אילן אמר שזה לא יכול להיות, כולם יודעים הכל ולא יכול להיות 

 24אמרו שהקו יהיה שהאתר הוא במרכז ולא בשמאל, וביבי חבר וידיד". אוקיי?  שזה לא בא מכם.
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 1אלה שלושת הדברים שגם סיפרת אותם אתמול, אני רק מחזירה אותנו בשביל השאלה הבאה 

 2שלי, והשאלה שלי עד כמה מה שהתבקשת להגיד, שלושת הדברים האלה שאתה יזמת, שהאתר 

 3כמה זה מתאר את המצב לאשורו, אם בכלל, מבחינת  במרכז ולא בשמאל ושביבי חבר וידיד, עד

 4 הסיבות לדרישות ממך.

 5רק כל מה שבידיעתו האישית, אין שאלה. מה שהוא משער או שמע, אז שיגיד את  צור:-עו"ד בעז בן

 6 זה. בסדר? חבר או ידיד למשל, אני לא מניח, שמכיוון שראש הממשלה לא דיבר איתו אי פעם,

 7  רק מה שהוא שמע וידע. ש.

 8 שיגיד מה הוא שמע ומה הוא ידע. צור:-עו"ד בעז בן

 9 בסדר גמור. ש.

 10תעשה הבחנה כשאתה מדבר על מה ששמעת ואם אתה יודע ממקור  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אחר אז מה המקור האחר. שנדע מה הוא בבחינת עדות שמיעה, מה אתה יודע מידיעה אישית. לא 

 12 מה דעתך. אוקיי?

 13את החלק הראשון שאני יזמתי זה לא נכון, אני לא יזמתי את זה. החלק השני,  בסדר. טוב, ת.

 14שהסיבה לסיקור המוטה הייתה אידיאולוגית, אכן לאורך הדרך, לאורך השנים, מעת לעת הטיעון 

 15 הזה הוצג בפני. גם על ידי שאול וגם על ידי איריס. לגבי הטיעון השלישי,

 16צג בפניך והאם הוצגו עוד דברים, האם זה היה הטיעון היחיד, רגע, נעצור רגע פה. הטיעון הזה הו ש.

 17 האם התבקשת בעניין הזה להגיד את הטיעון כפי שהיה המצב באמת?

 18 זה גובל בהדרכה. צור:-עו"ד בעז בן

 19 אני שואלת האם הוצגו עוד דברים חוץ מהטיעון האידיאולוגי. ש.

 20מה שהיה שם. הוצג לי הטיעון האידיאולוגי, אוקיי. אני עמדתי להגיע לזה. רציתי לסקור קודם את  ת.

 21הוצג לי גם מעת לעת, בעצימות יותר נמוכה 'הוא חבר' או במובן שלא נהיה קטנוניים כאילו, במובן 

 22הזה. זה הוצג. לצד זה לאורך הדרך פעמים רבות הוצג נימוק נוסף, וזה שבמילותיהם של שאול 

 23, שזאת תקופה רגישה, שעכשיו הוא צריך ואיריס, ולפעמים יחד, אם זה היה שיחות משותפות

 24 לחתום ועכשיו לא רוצים להרגיז אותו ועכשיו זה עלול לגרום לדבר כזה או אחר.
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 1 מה זאת אומרת, ש.

 2 שלושת הטיעונים האלה היו. ת.

 3 מה זאת אומרת 'דבר כזה או אחר', רק תסביר? ש.

 4עלול לגרום לזה ש'הוא לא שבמידה ויהיה סיקור עוין או לא נעשה בדיוק את מה שמבקשים,  ת.

 5 ,-יחתום לי, שיהיה נזק במיליארדים לבזק' כפי שציינתי לפני כן. היה תמהיל ש

 6עד כמה לפי מה שנאמר לך, לא לדעתך, לפי מה שנאמר לך, לשאול אלוביץ' היה אכפת ממה שקורה  ש.

 7 בוואלה?

 8ני רוצה שאנחנו נהיה ברמה העיתונאית לפי מה שנאמר, אז עוד פעם, יש פעמים שהוא אומר 'א ת.

 9במרכז או בימין' ויש פעמים שהוא אומר 'לא אכפת לי מעיתונות' במילותיו, 'אכפת לי מהנזק 

 10 שעלול להיגרם לי'.

 11 ?-ל ש.

 12 שעלול להיגרם לבזק. ת.

 13עד כמה ביקשו ממך להיטיב עם גורמים בצורה כזאת, עם גורמים נוספים מהימין, מהמרכז? מי  ש.

 14 איריס אלוביץ'.ביקשו, שאול אלוביץ' ו

 15 ? תעשי הפרדה.-מה זה ו :עוזר -עו"ד מיכל רוזן 

 16 כבר אמרנו את הדיסקליימר הזה. מה שהוא, הוא יפריד אם צריך. ש.

 17לא זכור לי כרגע שביקשו להיטיב עם מישהו מהימין, אני כבר ציינתי שבדרך כלל לגבי אנשים  ת.

 18 י לא זוכר מישהו שרצו להיטיב עמו.אחרים מהימין ביקשו לתקוף אותם. לפי מה שזכור לי. אנ

 19אוקיי. אנחנו עוברים לשיחה, דיברת אתמול על שיח אחר כך, אחרי התקופה הזאת, על הפסקת  ש.

 20ההשפעה שלך, הפסקת ההיענות שלך לדרישות לאחר הפגישה הזאת, וסיפרת על סטלה הנדלר. 

 21השיחות האלה, אבל  אני רוצה להשמיע שיחה עם סטלה הנדלר. בהמשך יהיה לנו פרק שלם על

 22זאת שיחה שהוצגה לך בחקירה אז אני רגע רוצה להציג אותה, גם להגיש תמליל לחבריי ולבית 

 23המשפט. אני רק אשאל את בית המשפט בעניין הזה הנחיה, התמלילים והקלטות קיבלו מוצג אחד 
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 1יש תמליל, זה כל התמלילים. עכשיו אני רק שואלת כשאני אג 174/1זה הקלטות, ת/ 174ביחד, ת/

 2 א וכולי, או שכל אחד מקבל מוצג אחר?/174האם לסמן אותו ת/

 3 אז תעשי א', ב', ג'.  174לא, אם כולם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4כדי שלא נצטרך  יצויןכל פעם שיש תמליל, אם אין מחלוקת על התמליל חשוב שזה  כ.ה. מ' בר עם:

 5צור, שאדוני יגיד  -בסופו של דבר. לכן חשוב מר בן לעשות את הבדיקה. הרי התמליל הוא כלי עזר

 6 כל פעם שאכן מסכימים לגבי התמליל, מההיבט הטכני, שאנחנו,

 7 אני אומר בכנות, אנחנו עוד לא עשינו את ההשוואה. צור:-עו"ד בעז בן

 8 אבל בשלב מסוים זה צריך לבוא, כדי שאנחנו, כ.ה. מ' בר עם:

 9 אחר, אז כן,אם לא נגיד משהו  צור:-עו"ד בעז בן

 10 ברור. אם לא תגידו משהו אחר, כ.ה. מ' בר עם:

 11 )עניינים טכניים(

 12 איזה ת/ זה, אסף? צור:-עו"ד בעז בן

 13 .174ת/ אסף:

 14 א?/174זה ת/ :עוזר -עו"ד מיכל רוזן 

 15 .11-08-24שם השיחה זה המספר שלה שהוא נמצא בצד שמאל,  ש.

 16 איך מסמנים? אסף:

 17 א./174ת/ ש.

 18 טה.זה הקל 174אבל  אסף:

 19 בסדר, אז התמלילים יהיו, ש.

 20 זה ההקלטות או התמלילים? 1. 174/1, /174שניה, גבירתי אמרה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 זה התמלילים. 1 ש.

 22 א./174/1אז  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 נשמע שיחה אחת ואחר כך נראה אם צריך לשמוע עוד. ש.
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 1חושבת שכדאי שתגידי את התאריכים של השיחות כי זה לא מופיע אני  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2 בתמליל.

 3 בסדר גמור, אז השיחה הזאת, ש.

 4 מה זה המספר? 24-8-11מה שמופיע כאן  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 זה מספר השיחה. המספר המזהה של השיחה. ש.

 6 או משהו? ואין שום קשר בינה לבין תאריכים אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7יש קשר בינה לבין השעה. זאת השעה. אבל אני גם לא תמיד יודעת אם זה שעת ערב או שעת בוקר.  ש.

 8לכן אנחנו מתייחסים לזה כמספר מזהה של השיחה, אם כי אנחנו נראה בהמשך שכשיש רצף של 

 9 שיחות כן אפשר לראות מזה גם את השעות.

 10 ממתי השיחה? מה התאריך? כ.ה. מ' בר עם:

 11 לינואר. 30 ש.

 12 גברת תירוש, כשמגישים תמלילים כדאי שיהיה תאריך על כל תמליל. כ.ה ע. שחם:

 13 תאריך על כל תמליל? בסדר גמור. ש.

 14 אני מתאר לעצמי שאנחנו נקבל הרבה מסמכים בתיק. כ.ה ע. שחם:

 15 בסדר גמור. ש.

 16 בינואר, איזו שנה? 30בינתיים נרשום לבד,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17. אנחנו נכתוב על כל תמליל שנגיש אותו, את התאריך. זה פשוט לא יצא במקור 30.1.2017זה מיום  .ש

 18 ככה, אז אני לא הוספתי, אבל אדוני צודק.

 19 )מושמעת שיחה בין סטלה הנדלר לאילן ישועה(

 20 

 21 שוב לפרוטוקול, הדוברים הם אילן ישועה וסטלה הנדלר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22רציתי לשאול מי הדוברים אבל בית המשפט כבר שאל. אז מה שאני שואלת אותך זה מה  באמת ש.

 23 היה תפקידה, מי זאת סטלה הנדלר?

 24 מנכ"לית בזק. ת.
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 1 ומה הקשר שלה, איזה תפקיד יש לה בוואלה? ש.

 2 אין לה. ת.

 3 היא מדברת על הסלמה על הנושא של ביבי, וכשאתה אומר לה 'הם עובדים בלי השפעה', למה ש.

 4 הכוונה?

 5נזכיר, זה התקופה שאחרי הפגישה הלילית, אחרי שנתתי הוראה שהמערכת פועלת באופן עצמאי,  ת.

 6מן הסתם היו שם גם ידיעות ביקורתיות, אותה תקופה היה עדיין נתק ביני, כמו שציינתי, לשאול 

 7 ואיריס, ובשיחה הזאת, הפניה הזאת של סטלה באה על הרקע הזה.

 8 אומרת לך 'אז זה טירוף שלא נחטוף על זה', למה הכוונה?תגיד, כשהיא  ש.

 9 סליחה, הוא לא פרשן שלה. אם היא עדת תביעה, היא תגיד. צור:-עו"ד בעז בן

 10אז אני אענה על זה, בסדר? יש כאן אדם, עד תביעה, שהוא היה צד לשיחות וצד להתנהלות כוללת  ש.

 11אוד תכתובות ובוודאי שיש משמעות לאיך ולעוד שיחות טלפון שחלקן לא נמצאות בתיק ולהרבה מ

 12 שעד מבין את הקונטקסט של הדברים.

 13 גבירתי צריכה לשאול אותו איך הוא הבין ולא מה היא התכוונה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 אני יכולה לשאול מה היא התכוונה. ש.

 15איך הוא הבין את לא, מה היא התכוונה הוא לא יכול להבין.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 הדברים, על זה הוא יכול להעיד.

 17 אז זאת הכוונה שלי. ש.

 18 אז גבירתי תנסח מחדש את השאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19בסדר גמור. מה הבנת, איך הבנת מה זאת אומרת 'זה טירוף שלא נחטוף על זה'. 'נחטוף על זה',  ש.

 20 או 'לזה'?

 21שהעובדה שאנחנו כותבים בצורה חופשית נגד ביבי, כי היא אומרת הבנתי שהיא מוטרדת מזה  ת.

 22'הסלמה על הנושא של ביבי יגרום לזה', היא מנכ"לית בזק, כן? שבזק תחטוף על זה. ככה הבנתי. 

 23 שהיא מדברת בשם בזק.
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 1ואני שואלת עוד דבר אחד. היא אומרת 'חוץ מזה שאתם עושים רייטינג נפלא'. זאת אומרת  ש.

 2 טינג נפלא זה טוב?לוואלה ריי

 3 כל גוף תקשורת, רייטינג עבורו זה טוב. בוודאי. זה מדד עיקרי שלו. ת.

 4בבקשה, את התקופה הזאת  143בסדר גמור. כדי לסכם את האירוע הזה, אני אבקש שתפתח את  ש.

 5 אני מתכוונת, של מה שאתה קורא 'אין השפעה', עובדים בלי השפעה, 

 6 מה המסמך שגבירתי, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 .143ת/ ש.

 8 שמה הוא? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9תמליל. ואולי עוד שאלה רגע לפני זה. אתה מדבר עם סטלה באופן מאוד חופשי על העניין של  ש.

 10 'עכשיו אין השפעה'. נראה שהיא יודעת שלפני כן הייתה השפעה, לפי השיח איתך?

 11 זה עוד פעם גולש, צור:-עו"ד בעז בן

 12לא, לפי מה שאתה יודע. לפי מה שאתה מדבר איתה. איך אתה מדבר איתה באופן כל כך חופשי,  ש.

 13 זאת השאלה, על הנושא הזה?

 14שלוש לאורך כל השנים, -סטלה מנכ"לית בקבוצת בזק. היו מספר פעמים בעבר, מעטות, שתיים ת.

 15ישה לפני, ואני נכנס שכשהייתי מגיע לפגישה אצל שאול במטה בזק אז לפעמים היא הייתה בפג

 16שניים, שהיא קוראת לי לחדר חזרה איתו והיא נוזפת -אחריה, אז נפגשים ביציאה. זה היה מקרה

 17בי על זה שאנחנו בוואלה עשינו השבוע כתבה כזאת או אחרת וזה מסוכן, וזה גורם נזק לקבוצת 

 18ור. אין לי בזק אם אנחנו עושים כאלה דברים וזה לא טוב. אז הקונטקסט בסך הכל היה בר

 19קונטקסט אחר לדבר איתה והיא מכירה את הקונטקסט, אין לי מה לשחק שאני מופתע בתוך 

 20 השיחה.

 21 אוקיי. ש.

 22 יהודית, את יכולה להפנות בבקשה למקום בהודעות שהוא אומר את הדברים האלה?  עו"ד ז'ק חן:

 23 כן. ש.

 24 ?-שהיא הייתה קוראת לו ל עו"ד ז'ק חן:
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 1וא מדבר באופן חופשי וזאת שאלה ששאלו אותו, איך הוא מרגיש נוח אני שאלתי שאלה למה ה ש.

 2 לדבר עם סטלה באופן חופשי. זאת השאלה ששאלו אותו גם בחקירה.

 3 אז את יודעת מה התשובה שלו? עו"ד ז'ק חן:

 4 אני לא כל כך, ש.

 5 אם את יכולה להראות לי, עו"ד ז'ק חן:

 6 שאמרו לו. העד מעיד באופן חופשי, מזיכרונו.אז אני אומרת, אני שאלתי אותו את השאלה  ש.

 7 אז תראי לי בבקשה את המקום ששאלו את השאלה ששאלת אותו. עו"ד ז'ק חן:

 8זה שיח ארוך אז אין לי את  14-15עמודים  3818קובץ  10.1-מה 3בסדר. אני אראה לך. הודעה  ש.

 9תה עושה כל מה ששאול השורות המדויקות לכל דבר, אבל למשל כתוב כאן 'היא יודעת על זה שא

 10 ואיריס אומרים לך לעשות?' זאת שאלה שבעצם אני שואלת אותו. והוא עונה מה שהוא עונה.

 11 מה הוא עונה? עו"ד ז'ק חן:

 12אני לא צריכה להגיד לך מה העד עונה. העד ענה שם ככה, אם אתה רוצה להגיד לו שיש סטייה או  ש.

 13 בחקירה. באמת. הוא הוסיף, אני שאלתי דברים שהוא נשאל עליהם

 14עו"ד חן, היא שואלת הוא עונה. התובעת שואלת והיא הפנתה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 לאיפה זה עלה בחקירה. מה הוא עונה, זה כבר לא..

 16יותר מזה, אחר כך שואלים אותו 'אתה מדבר איתה בחופשיות על מה יכול לקרות בחקירה. איך  ש.

 17 לא הייתי יצירתית פה.אתה מרגיש חופשי'. ממש אפילו 

 18אני אסביר שוב. התשובה שהעד נתן כאן היא לא תשובה שאנחנו מכירים אותה  עו"ד ז'ק חן:

 19מהחקירות, לכן זה קפץ. ומכיוון שכך, מה שזה מדגים, זה את הקושי הנוסף בחקירות מול ראיון 

 20בה של העד, שנערך לעד במשרדי הפרקליטות. עכשיו, ייתכן וגם התובעת מופתעת כמוני מהתשו

 21ייתכן ולא, אנחנו לא נדע את זה. אבל זו הדגמה למצב שבו אנחנו שומעים לראשונה יחד אתכם 

 22גרסה, ולא בפעם הראשונה, ואני מניח שוודאי לא בפעם האחרונה, וזה הקושי ולכן אני ביקשתי 

 23 להפנות.
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 1מה שאמרתי זה שמה אין בעיה. אדוני עכשיו מבקש להפנות, רק כל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2שהתובעת שואלת, לזה אדוני יכול לבקש להפנות, ואם יש התנגדות, להתנגד. העד עונה מה שעונה, 

 3 אי אפשר אפילו להתנגד לתשובה,

 4 רגע, אתה גם טועה ואני אגיד לך גם למה. ש.

 5לחץ חבל, עו"ד תירוש, תורידו קצת את הלחץ. בסדר? תורידו את ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 קצת.

 7 א. אני אוריד, אני לא בלחץ, יש לי טמפרמנט קצת, ש.

 8 לא באופן אישי אני אומרת, קצת את הלהבות כאן להנמיך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9גבירתי צודקת אבל אני כן רוצה להעמיד דברים על דיוקם, גם לפרוטוקול וגם לחברי כי ההצגה  ש.

 10לתשובות של העד אני  23.1אני מפנה להודעה חמישית מיום שזה דברים חדשים היא לא נכונה. 

 11והוא מדבר שם על פגישה  11-ו 8עמודים  3833, קובץ 23.1.18מדברת עכשיו. הודעה חמישית מיום 

 12שנוכחת בה סטלה הנדלר. לכן יכול להיות שהעד קישר עכשיו בתשובה שלו בין הדברים, אבל 

 13אם יש דברים, העד יכול לענות את מה שהוא עונה, הדברים עולים מהתשובה שלו. וחברי יניח ש

 14 וחברי אחר כך יטען שיש סתירה ואנחנו נראה בהודעות שאין סתירה, אבל,

 15אני מניחה שמדי פעם, מדובר בהרבה חומר ומדי פעם גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 תתבקש להפנות, אין מה לעשות, 

 17 גברתי אין לי בעיה להפנות. ש.

 18 אין מה לעשות. אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכ.ה. ר

 19זה מה שביקשתי מחברתי, שתפנה כדי שנוכל לעקוב. וזו דוגמה טובה, אני חוזר,  עו"ד ז'ק חן:

 20 למקום שבו מאוד קשה לנו לעקוב משום שחברתי הפנתה לשני מקומות,

 21 אין צורך לחזור, עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22ומקום שני, ושניהם לא מדברים אותו דבר בקשר לאירוע הזה ולא  מקום אחד עו"ד ז'ק חן:

 23 במספר הפעמים שנפגש איתה.

 24 אבל זה התפקיד שלכם בחקירה הנגדית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 מאה אחוז. עו"ד ז'ק חן:

 2היא יכולה להפנות גם לעשרה מקומות שלא נאמר בהם אותו הדבר,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 שביל זה אתם פה ותעשו את העבודה בחקירה הנגדית. אין שום פסול בזה.ב

 4בוודאי אבל שוב, על פי החלטתכם אתמול שאנחנו צריכים להצביע על נקודות  עו"ד ז'ק חן:

 5מהותיות, זה מקרה שבו אנחנו שומעים לראשונה דברים פה ואנחנו לא יודעים אם התביעה באופן 

 6הראיונות כי לא קיבלנו תיעוד של הדברים שהועברו שם. ייתכן הזה שמעה את זה בחדריה במהלך 

 7וחברתי תגיד 'זו פעם ראשונה שגם אני שומעת את זה באופן הזה בקישור הזה, במספר הפעמים 

 8 במקום פעם אחת', ייתכן וכך היא תגיד, 

 9גם לגבי עו"ד חן אני חושבת שהנושא הובהר, אין צורך לחזור עליו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 שאלות אחרות כי הבנו שיש דברים שאתם לא יודעים אם העד אמר בראיון או לא אמר בראיון,

 11 לא, זה בלבול ש.... כאן במקרה הזה, ש.

 12רגע, זה יחזור על עצמו. זו לא הפעם היחידה. הנושא הזה, אני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13לכם זמן כמו שאמרנו. אין טעם לחזור כל פעם מניחה יחזור, והעד עונה כאן מה שעונה, ויהיה 

 14להסביר לנו את הבעייתיות. הבנו את הבעייתיות כבר אתמול, ניתנה החלטה כפי שניתנה והעד 

 15 עונה מה שעונה ויכול להיות שזה..

 16 אני לא מאתגר את החלטת גבירתי, יש פה אי הבנה, אז אם ככה, עו"ד ז'ק חן:

 17זה בסדר. אני רק אומרת, אדוני לא יצטרך מכאן ואילך להעלות  לא, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 את זה שוב ושוב.

 19 בדיוק. זה מה שרציתי לדעת. עו"ד ז'ק חן:

 20 הבנו, שמענו, אפשר להתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21... שאנחנו צריכים להראות את הנקודות אז זה שאני לא קם עכשיו כל פעם להגיד  עו"ד ז'ק חן:

 22 זה אנחנו...', שלא ישתמע,'את 

 23 אין צורך, לא ישתמע שום דבר. הבנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1ולי חשוב להגיד לפרוטוקול שזה לא המקרה, זה לא קשור עכשיו לראיון, זה דברים שהוא נחקר  ש.

 2עליהם בחקירה, הוא סיפר עליהם בחקירה, הם מצויים בחקירה, אם חברי לא עושה את 

 3 ואת ההקשרים והוא חושב שהעד עושה קישורים אחרים, הוא יכול לחקור נגדית. הקישורים

 4 בואו נתקדם. כ.ה. מ' בר עם:

 5עו"ד תירוש, גם את זה הבנו ויכול להיות שיהיו כאן דברים שהוא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 יגיד שלא נמצאים בחקירה.

 7 רה.קיבלתי פטור מלקום, זו הייתה כל המט עו"ד ז'ק חן:

 8 הנגדית תגיע מן הסתם מתי שהוא. כ.ה. מ' בר עם:

 9 בסדר גמור. לא לאיים כל הזמן. ש.

 10 להיפך, אני אומר בואי נתקדם. עו"ד ז'ק חן:

 11 חבל על הזמן. אפשר להמשיך? שאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12. מי שלח אותו, מה אם אפשר להציג את זה רגע, קודם כל מה זה המסמך הזה באופן כללי 143ת/ ש.

 13 זה?

 14 זה תדפיס של קבוצת הוואטסאפ שפתח אור שנמצאים בה גם שאול גם אני וגם אור. ת.

 15 אור, לצורך העניין? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16אור אלוביץ'. התדפיס הזה נשלח על ידי לרשות ניירות ערך לחוקרים פולינה וירין, בהמשך לאחת  ת.

 17אם היו אלי פניות לאחר הפגישה הלילית, וציינתי שהייתה גם פניה  ההודעות שלי שבה הם שאלו

 18, חודש וחצי אחרי הפגישה הלילית. 2017לפברואר  8-של אור, ופה יש את הרפרנס לאותה פניה, ב

 19האתר, אני מזכיר הוא כבר מעול הסיקור המוטה והוא פועל בצורה חופשית ואז גם יש, עולות 

 20 8-ביקורתיות על ראש הממשלה או משפחתו, ואז אור כותב לי ב , ידיעות שהן-ידיעות שהן לא ל

 21לפברואר, אור שלא עסק בדברים האלה בדרך כלל, "אני מבין שנלקחה החלטה אצלכם שנחזיר 

 22 בריבית דריבית", זה היה אחרי איזו שהיא כתבה שלילית שהייתה. זהו. 2את כספי יד 

 23 ריבית'?בריבית ד 2מה זאת אומרת 'שנחזיר את כספי יד  ש.
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 1, הוא מרמז פה על הנזק הגדול 2וואלה הרי העבירה, דיבידנד מאוד גבוה לבזק בעקבות עסקת יד  ת.

 2שנגרם לקבוצת בזק בעצם בזה שאנחנו עושים את הסיקור המוטה, נגרום לנזק שיביא לקיזוז של 

 3 מה שהעברנו בזמנו. כך אני הבנתי את המסר.

 4 היו לך בעניינים האלה שקשורים לדרישות ול...? אוקיי. איזה עוד שיח עם אור אלוביץ' ש.

 5הייתה באותה תקופה ישיבת דירקטוריון של וואלה שופס, זאת חברת בת של וואלה שבה וואלה  ת.

 6, אור יושב שם בדירקטוריון, נדמה לי שהוא אפילו היה היו"ר, ואני ישבתי שם, זה 50%מחזיקה 

 7לדבר איתי לבד. וגם דיבר איתי על הקטע של התקיים במשרדי וואלה ובגמר הישיבה הוא ביקש 

 8הסיקור המוטה וזה מסוכן מה שאנחנו עושים ואמרת לו שמבחינתי זה נגמר, ואני לא מתכוון 

 9לעסוק בזה והסברתי לו שזה יכול להיגמר מאוד רע, זה יכול להיות דבר פלילי ואני לא רוצה 

 10 לעסוק בזה.

 11 לאורך הדרך לפני זה, בתקופה שקראת לה, ש.

 12אני רק מבקש הקפדה שהוא אומר שאור אלוביץ' אמר משהו על הסיקור המוטה,  צור:-ו"ד בעז בןע

 13אני מניח שזה לא דברי אור אלוביץ' בנושא הזה. רק אני מבקש גבירתי, אם הוא מתייחס, שיגיד 

 14 מה הוא אמר, מה אחרים אמרו, למיטב זכרונו כמובן. ולא יצבע את זה בצבעים.

 15 כן. כ.ה. מ' בר עם:

 16 זו הייתה שיחת נזיפה. זה הצבע. אם אתה רוצה, ת.

 17 שיחת נזיפה על מה? ש.

 18 אור נוזף בי על זה שוואלה התירה כל רסן. 'זה לא בסדר מה שאתם עושים וזה יגרום לנזק לבזק'. ת.

 19 באיזה עניין? דבר משפטים שלמים. 'לא בסדר מה שאתם עושים,'  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20שוואלה נוקטת בקו עצמאי שמבקר גם את ראש הממשלה, את המילה המדויקת שהוא לא בסדר  ת.

 21אמר אני לא זוכר, את המסר שהועבר לי אז, ושנגמרת שיחת דירקטוריון והוא נכנס ויושב איתי 

 22בחדר ואומר 'זה לא בסדר מה שאתם עושים' זה המסר אחד לאחד. אתם כותבים חופשי, זה מרגיז 

 23 רום נזק לקבוצת בזק. זה המסר, זה מה שהמסר שהועבר.את ראש הממשלה, זה יג
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 1מסר, אבל אם הוא זוכר דברים אחד לאחד, שיגיד, אם הוא יגיד 'זה  –זהו, מסר  צור:-עו"ד בעז בן

 2 מה שאני זוכר באופן כללי', רק שנהיה מדויקים בנושא.

 3יפרט ועכשיו הוא אבל הוא קודם לא פירט אז אדוני ביקש שהוא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 מפרט.

 5 מאה אחוז, זה שהוא אומר בין 'מסר' לבין 'אמר', צור:-עו"ד בעז בן

 6כי לא הכל זוכר, אז הוא לא פירט ואדוני שאל אם הוא מפרט מה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 שהוא זוכר.

 8 שיגיד מה שהוא זוכר ומה שהוא מבין ומה שהוא חושב. צור:-עו"ד בעז בן

 9, בתקופה שאתה דיברת על דברת על הדרישות ועל ההיענות, 2016לפני כן, לפני דצמבר בתקופה  ש.

 10 איזה שיח היה לך אם אור, אם בכלל, בנושא הזה?

 11, ממש handfulמעט מאוד. אור כמעט לא היה מעורב, רק בפיקים ספציפיים, מקרים בודדים,  ת.

 12 מקרים בודדים על פני כל השנים.

 13 אתה זוכר, בכל זאת? ש.

 14, שיש לנו קבוצת וואטסאפ של היועצים שזה אור 2015הייתה פעם אחת אחרי הבחירות דומני של  .ת

 15ושאול אלוביץ' ועמיקם ואני ונדמה לי שגם אורנה, שהוא אמר 'ברכות', 'הבאת לו את הבחירות' 

 16ודברים כאלה, ואז היו התבטאויות שלי, שלו, סביב העניין הזה שהבאנו את הבחירות ועכשיו, 

 17 בי יעשה את מה שרוצים. שראש הממשלה יעשה את מה שבזק מצפה ממנו.שבי

 18אתה זוכר עוד דבר שהוא אמר לך במהלך הדרך שנוגע, א. אתה זוכר עוד דבר שהוא אמר לך  ש.

 19 במהלך הדרך בנושא הזה? בנושא הזה באופן כללי.

 20 אה, ת.

 21 אתה זוכר דבר שהוא אמר לך במהלך הדרך שקשור לאיריס אלוביץ'? ש.

 22 אה כן. כן.  .ת

 23 זה רגע לפני שאני מרעננת את זכרונו. שאלתי את זה בשלבים. ש.
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 1הוא אמר בספק בדיחות ספק לא בדיחות, אחרי השלב שאיריס בעצם, שאול הנחה שאיריס  ת.

 2מעכשיו תהיה זאת שעובדת איתי בשוטף, זה היה כשהקמנו את הקבוצה המשותפת שאול איריס 

 3, הוא אמר לי 'לי אין זמן יותר ואין לי סבלנות עם כל הדברים 2015 ואילן באמצע, ביולי נדמה לי,

 4שאתם עושים', כי לא מילאנו במאה אחוז את ההנחיות ו'היא תעקוב עכשיו באופן שוטף, היא 

 5העורכת שלך', אז אור פגש אותי, אני לא זוכר אם זה היה שבוע אחרי או שבועיים או חודש או 

 6פגש אותי באחת הסיטואציות, היינו נפגשים בישיבת דירקטוריון,  חודשיים, אינני זוכר, אבל הוא

 7הוא אמר 'יש לך עורכת חדשה עכשיו נכון', וצחק. 'איריס העורכת שלך', 'יש לך עורכת חדשה' 

 8 משהו בסגנון הזה, וצחקנו.

 9הישן. דיברנו על  79אוקיי. אני עוברת לנושא אחר באותו עולם. דיברנו על המעורבות, עמוד  ש.

 10, כל אחד לפי חלקו, בנושא הזה של הדרישות. ואני שואלת עד כמה 3-ו 2עורבות של נאשמים המ

 11 הייתה בכלל כמובן מעורבות שלהם בנושא זהות העורכים והכתבים בוואלה?

 12, הייתה מעורבות, של שניהם. וזה משהו שהתחיל בעצם עם טלי בן עובדיה, שמונתה -זה משהו ש ת.

 13כשמיניתי אותה אפילו לא, בתקופה שמיניתי אותה במחצית השניה על ידי לעורכת ראשית. אז 

 14, אפילו לא בדעתי לומר שאני ממנה אותה, היינו בחופש אז מוחלט בעצם, לפעול. ואז 2012של 

 15, הסתבר שהיא, זה המקרה הראשון, לשאלתך. אחר כך 2012אחרי שזה יצא לאור, לקראת סוף 

 16 כתבה פעם משהו על גברת נתניהו,אני אצטרך לפרט עוד מקרים. הסתבר שהיא 

 17 תסביר מה זה 'כתבה פעם משהו'? ש.

 18היא כתבה איזו שהיא כתבה בעיתון, אני חושב באיזה שהוא מקום עבודה שאלו אותה וראיינו  ת.

 19 אותה ועמדו לקבל אותה ואז שאלו אותה 'ואיך את עם שרה'. 

 20 בבקשה בחקירה? סליחה כדי שנוכל לעקוב את יכולה להפנות אותנו עו"ד ז'ק חן:

 21 במשטרה. צור:-עו"ד בעז בן

 22 אמרתי. זה ממזכר ריענון, הוא דיבר על זה, ש.

 23 או, עו"ד ז'ק חן:
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 1בסדר, מה 'או', זה לא סוד גדול. אמרנו בהתחלה שזה ממזכר הריענון, העד אמר את זה גם במענה  ש.

 2העורכים והכתבים, לשאלה של כבוד השופט וגם אני אמרתי אז שדיברתי איתו בריענון על נושא 

 3הוא, יש דברים אחרים שהוא אמר בהודעה, את זה הוא הזכיר, אנחנו העברנו את זה ממזכר 

 4 הריענון. אפשר להמשיך.

 5ואז נאמר לי שהיא לא תוכל להישאר, ואו שאני אפטר אותה או שאני אזיז אותה לתקופה של  ת.

 6. אז או שאני אזיז אותה לאיזו 2013לינואר  22-שבועות למשך הבחירות, הבחירות היו דומני ב

 7שהיא תקופה שהיא לא תפריע, כי היינו צריכים לעשות ידיעות שלטובת ראש הממשלה וטלי בן 

 8עובדיה היא עיתונאית עצמאית, ידועה כאחת שלא משתפת פעולה עם סוג כזה של פעולות. זה 

 9 המקרה הראשון.

 10 יהיה ברור? רגע, נעצור רגע פה. מי אמר לך? אמרת 'נאמר לי'. שזה ש.

 11 שאול. ת.

 12 שאול אלוביץ' אמר לך? ש.

 13 כן. ת.

 14 אוקיי.  ש.

 15 אני חושב שהוא כתב לי את זה. ת.

 16 אנחנו נראה את זה בהמשך. ש.

 17 וגם נאמר. ת.

 18 אוקיי. ש.

 19אוקיי. לאחר מכן, זה בעצם הפך לנורמה שמינויים בכירים, ולאו דווקא בכירים, מינויים של  ת.

 20ת הכל לאשר מאותו רגע עם שאול ואיריס, כשאיריס לפעמים עורכים, למעשה הייתי צריך א

 21אומרת ששאול יאשר, ושאול אומר, זה מה שאני זוכר, וגם אני מופנה בשלבים מסוימים, זה עבר 

 22אסקלציה לאורך הדרך, כשצריך בשלב מסוים לשאול גם את ניר ו/או את רן ברץ האם זה בסדר 

 23את הדעה. ואז הייתה סדרה למעשה של עורכים  האיש הזה, האם האיש הזה לא בסדר, ומקבלים

 24ו/או עיתונאים, כתבים שרציתי להביא, והם נפסלו ונאמר שהם לא מתאימים. צריך לזכור, אני 
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 1רציתי אז לחזק ולבנות את וואלה כגוף חדשות ובניה של גוף חדשות נעשית בין היתר כפי שציינתי 

 2ושכים אליהם. והזכרתי כבר שם למשל, , שמות שמAnchoringעל ידי הטאלנטים שאתה מביא. 

 3אני אתן הרבה דוגמאות, הזכרתי שם כמו איילה חסון שרציתי להביא אותה, ונאמר לי שהיא 

 manageable. 4אולי טובה אבל יהיה קשה לנהל אותה, יהיה קשה לנהל אותה, היא לא 

 5 על ידי מי נאמר? צור:-עו"ד בעז בן

 6 ומר 'נאמר לי',שניה, שאלה שהתכוונתי לשאול. אתה א ש.

 7 שאול. ת.

 8 מה זאת אומרת אי אפשר יהיה לנהל אותה? ש.

 9אי אפשר, הקריטריון, אי אפשר יהיה לומר לה לעשות, היא עיתונאית עצמאית כמו טלי בן עובדיה.  ת.

 10היא עושה את מה שהיא חושבת ואתה לא יכול להגיד לה 'תשני את הכותרת, תורידי את הכתבה', 

 11יון עם ראש הממשלה ואחר כך אנחנו נשנה ונערוך את הריאיון. זה לא או היא תעשה נגיד רא

 12 עיתונאית שניתן לעשות את זה איתה. זה נאמר לי לגביה פעמים אם אני זוכר.

 13יהודית גם כאן את יכולה להפנות אותי שנוכל לעקוב איפה זה בחקירת המשטרה  עו"ד ז'ק חן:

 14 בבקשה, הסיפור של איילה חסון?

 15יילה חסון, קודם כל הקריטריונים, על מינוי כתבים וקריטריונים, זה כתוב בחקירת הסיפור של א ש.

 16 המשטרה בהרחבה.

 17 לא, אני שואל על איילה חסון. עו"ד ז'ק חן:

 18, שחברי יודע, ועכשיו אני גם אגיד משהו. אפרופו ןהזיכרוהעניין של איילה חסון עלה בריענון  ש.

 19ת שחברי יודע את התשובה עליהן ואני לא חושבת שאני תיאום ציפיות של התנהלות. הרי זה שאלו

 20פה במבחן ואני לא חושבת שגם בית המשפט פה במבחן. אחר כך חברי יוכל להגיד 'תראו, את 

 21הדברים האלה שהעד אמר אם היו מהמזכר שמצוי בפני בית המשפט כמו ההודעות ותראו מה 

 22בחידון שאני כל פעם צריכה להגיד  היה במזכר ותראו מה היה בהודעות', אבל אנחנו לא עכשיו

 23אם זה היה במזכר או לא, כי המזכר הוא לא כזה ארוך, הוא שבעה עמודים. זאת שאלה שאני לא 
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 1חושבת שעו"ד חן לא באמת יודע את התשובה. אז אני חושבת שעם כל הכבוד, זה מיותר, גם 

 2 הזה רק בשביל האמירה. ןהזיכרולקטוע את הרצף של העד וגם בכל פעם לעשות את מבחן 

 3אני לא .... אני רק רוצה להגיד כדי שדברים יהיו בהירים כי אמרו שבדברים  צור:-עו"ד בעז בן

 4 מהותיים נוכל להתעכב על כך ואני אגיד בצד המהותי,

 5 בהקשרים נקודתיים. ש.

 20136-נים הנה, בנקודה הזאת, בחקירה שלו, זה נמצא בפני כבודם, הוא אומר 'הש צור:-עו"ד בעז בן

 7זה היה קליל ודליל' ואז שוב, יש פה נספח א', רק לראות, יש התייחסות כן עלה/לא עלה  3014

 8 בשבעה מקרים. לעומת זאת בריענון, יש שבעה פרסומים שבאתר הזה מתפרסמים,

 9 לא הבנתי מה המטרה ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10ההחרפה העצומה שבין העדות שלו שהיא אחרי מה שאני אומר שאני מצביע על  צור:-עו"ד בעז בן

 11הריענון לבין הגרסה הבסיסית שהוא נתן אותה במסגרת החקירות במשטרה, אני הצבעתי על כך 

 12שהוא כרגע סיפר על הגברת בן עובדיה, אני שם בצד את המניעים שלה, היא כתבה, אבל זה לא 

 13 רלוונטי לנושא,

 14 גם היא העידה בתיק, והיא תעיד פה. ש.

 15הכל בסדר גמור. אני רק אומר שבא ואמר שהאתר צריך לפרסם לקראת הבחירות  צור:-עו"ד בעז בן

 16 וזה חשוב, אני מצביע על שתי נקודות שמראות את השינוי. נקודה ראשונה,

 17 אבל איך זה עכשיו, אנחנו בסיכומים? ש.

 18 רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 ... .בהקשר הזה. צור:-עו"ד בעז בן

 20 עו"ד בן צור, אנחנו נסכם דבר כזה, הרי זו לא התנגדות, אב"ד: -פלדמן -ה. ר' פרידמןכ.

 21 זו לא התנגדות... צור:-עו"ד בעז בן

 22אתם אמנם כבר טענתם ארוכות וכתבתם ארוכות והמזכר היה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23, בסוף היום אם מאוד לפנינו ואתם רוצים עוד פעם להגיד לנו כל פעם ופעם. תעשו לכם רשימה

 24 חשוב לכם להגיד לנו א', ב', ג', ד', ה', תראו את השינוי, אז בסוף היום תגידו לנו, לא כל פעם,
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 1 זה לא כל פעם, צור:-עו"ד בעז בן

 2רגע. אני לא סיימתי. מקום שבו אתם לא יודעים איפה הדברים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3היא הייתה פה או פה איפה בכלל או אם היא בכלל עלתה, נאמרו, מנין השאלה הזו עולה, אם 

 4תשאלו. מקום שבו אתם יודעים, למשל שזה עלה בריענון הזכרון, לא צריך כל פעם לשאול את 

 5 התובעת 'איפה זה היה, תפני אותנו', באמת.

 6 ין,אני .... כמובן ... ונגיד איפה שנדמה לנו שיש צורך מהותי למדי של פער ב צור:-עו"ד בעז בן

 7כשיש התנגדות תגידו, כשאתם רוצים לעשות רשימה תעשו אותה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 לעצמכם ואם חשוב לכם תגידו לנו אותה בסוף הדיון. נעשה סדר.

 9 ... צור:-עו"ד בעז בן

 10 אבל אין כרגע עילה להתנגדות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 על פי..אמרתי נעשה את זה  צור:-עו"ד בעז בן

 12אם תהיה עילה להתנגדות, תתנגדו. אם זה יהיה רק ליידע אותנו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13אנחנו מוכנים שהיידוע הזה יגיע בסוף. אנחנו רוצים לשמוע איזה שהוא רצף בלי הערות, אם לא 

 14 מוכרחים להעיר אותן. שנצליח להתקדם ברצף.

 15 ניתנה אתמול שבדברים מהותיים,אני חוזר על ההחלטה ש צור:-עו"ד בעז בן

 16ובהקשר הזה אני שואל את אדוני. אדוני סבור שהאזכור של הגברת חסון שעלה  כ.ה. מ' בר עם:

 17 לראשונה,

 18 אני לא דיברתי על גברת חסון אדוני.  צור:-עו"ד בעז בן

 19 אז מה, כ.ה. מ' בר עם:

 20 דיברתי על השאלה של הגברת בן עובדיה, לחסון חברי התייחס, צור:-עו"ד בעז בן

 21 לא, אבל אני מנסה להבין את הנקודה המהותית. כ.ה. מ' בר עם:

 22 הנקודה המהותית אדוני זה להצביע על הפער העצום שבין גרסה של... צור:-עו"ד בעז בן

 23 לא, זו אמירה כללית, מה, כ.ה. מ' בר עם:
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 1היה צריך להחזיק  2013גיד מה הנקודה. הנקודה שהוא מדבר שבבחירות לא, אני א צור:-עו"ד בעז בן

 2 אנשים ושיהיו כדי שיהיה סיקור, אז אני אומר שני דברים,

 3 היום הוא נותן בעדות, מוסיף שם נוסף, הוא דיבר על ... כ.ה. מ' בר עם:

 4אני אומר על המהות. במהות הוא בחקירות במשטרה אמר שבשנים האלה זה היה  צור:-עו"ד בעז בן

 5 דליל. שתיים, אני לוקח פה את מה שמופיע בנספח א' ואני מונה,

 6 יש שם שמות. כ.ה. מ' בר עם:

 7 אדוני אמר, אבל הצהרנו שנספח א', ש.

 8ירתי מתערבת זה קוטע רק רגע גברת תירוש, אני מנהל דו שיח עם עו"ד בן צור וגב כ.ה. מ' בר עם:

 9 גם לי את הקו, עם כל הכבוד.

 10 סליחה. ש.

 11 אני מסתכל על נספח א'. ריכזו את כל מה שחושבים, צור:-עו"ד בעז בן

 12 לא, אבל הוא לא מדבר על מינויים, נספח א', חברי מבלבל. ש.

 13 גברת תירוש אני מדבר עם עו"ד בן צור אני מבקש שגבירתי לא תפריע. כ.ה. מ' בר עם:

 14 אוקיי.  ש.

 15הטענה של המינוי הייתה שבתקופה הרגישה של הבחירות שצריך נורא נורא לעבוד.  צור:-עו"ד בעז בן

 16אני אומר, שבנספח א' ובהתאם לעדות שהוא נתן במשטרה, אין כלום כמעט בתקופה הזו, 

 17בשוליים של השוליים. אני לא שם כרגע מה פורסם מנגד כי זה לא התפקיד שלי, אבל אני מצביע 

 18על הפער שישנו בין הגרסה של, שהיא תולדה של הריענון בדוכן העדים למה שנאמר במסגרת 

 19 הקודמת הארוכה של שנה של חקירות.

 20אני חוזר ושואל את אדוני, העובדה שהעד מזכיר שמות שהם אחד או שניים, זה  כ.ה. מ' בר עם:

 21 מלמד על עניין מהותי שחובה להזכיר אותו כאן ועכשיו?

 22 אדוני, אני העליתי את השמות, :עו"ד ז'ק חן

 23 בסדר, כ.ה. מ' בר עם:
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 1אז אני אשיב לאדוני בקשר לשאלה הזאת. אנחנו חושבים שבהחלט כן. אנחנו נעמוד  עו"ד ז'ק חן:

 2 על העניין המהותי ואדוני יראה את זה בחקירה הנגדית.

 3 אוקיי. כ.ה. מ' בר עם:

 4רים, התוספת שנאמרה בראיון תיפגש עם חד משמעית. חד משמעית. כי יש לנו חומ עו"ד ז'ק חן:

 5 החומרים האלה, בחקירה הנגדית ואז אדוני יעמוד על המשמעויות.

 6 אני מסכים, נחכה. כ.ה. מ' בר עם:

 7אבל מה שאנחנו רצינו עכשיו, וזה אני עונה לגבירתי. אנחנו רוצים לאפשר את  עו"ד ז'ק חן:

 8באמת להשיב לדברים כסדרם. הדבר החקירה הראשית בשטף וכמה שפחות הפרעות ושהעד יוכל 

 9היחיד שמצדיק את קימתי לפחות פעמיים מתחילת הבוקר, היה כדי לצרוב נקודה בהמשך 

 10להחלטתכם, נקודות מהותיות, כדי לבוא ולומר או להדגים את הנקודה על הדברים החדשים שעלו 

 11 בראיון והם מהותיים. עכשיו, זה ברור,

 12 ולכן.. ש.

 13 מבקש לסיים. אני בלי נשימה גם עם המסכה. שניה, אני עו"ד ז'ק חן:

 14יש לי תחושה שלא הבנתם את ההחלטה שלנו. ההחלטה לא הייתה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15שתעצרו את החקירה כל פעם שאתם הולכים להעיר לנו ולהפנות את תשומת ליבנו 'תראו כך וכך'. 

 16לה לפגוע פגיעה מהותית בהגנה, עלולה ההחלטה הייתה שמקום שבו יש עניין מהותי שהעלאתו עלו

 17לפגוע פגיעה מהותית זה אומר שאם אתם חושבים שיש עילה להתנגד לדברים כי זה עלול לפגוע 

 18פגיעה מהותית, אז תעלו את זה. לא שכל פעם שיש משהו שאולי יש איתו איזו שהיא בעיה 

 19ות. שהדברים יהיו ברורים. ולטעמכם הרי כל העניין הוא בעייתי, זו סיבה לקום ולהפסיק את העד

 20אם יש התנגדות כי משהו הוא כזה מהותי שהפגיעה קריטית ולא תהיה ניתנת לתיקון, לא בחקירה 

 21נגדית ולא בזמן להתכונן לחקירה נגדית אלא צריך לעצור את זה כאן ועכשיו, זו סיבה לקום 

 22 ולהתנגד. לא כדי להעיר לנו ולהפנות את תשומת לבנו כל פעם.
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 1לא, חלילה גבירתי. ואנחנו גם נקיים את הנחיית בית המשפט. אנחנו לא נקום על כל  חן:עו"ד ז'ק 

 2הדברים החדשים אבל היה חשוב לנו להדגים דרך הקימות האלה שראשית יש פערים. על 

 3 המשמעות שלהם ועל המהותיות שלהם נעמוד בחקירה הנגדית.

 4 היינו יושבים על זה שעתיים אתמול.אם לא היו פערים לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 לא היה מזכר. ש.

 6 בסדר. עכשיו כאלה יש המונים. עו"ד ז'ק חן:

 7ואכן אנחנו מניחים שיש פערים אבל אדוני צריך להתנגד במקום שבו אדוני יבקש  כ.ה. מ' בר עם:

 8 מבית המשפט שלא להתיר את אותו חלק של העדות כי זה, כפי שאמרה חברתי, גורם לנזק בלתי

 9הפיך בהגנת הנאשם. זה לא המצב, חזקה על אדוני שיעשה את מלאכתו נאמנה בחקירה הנגדית, 

 10 אדוני יצביע על הפערים גם בהמשך הדרך ואנחנו נהיה ערים לכך, אנחנו יודעים את זה.

 11 בסדר. תודה. עו"ד ז'ק חן:

 12 להמשיך? ת.

 13 אם אני אצליח להיזכר מאיפה, ש.

 14 אני זוכר את השאלה. ת.

 15 מעולה. יופי. ש.

 16 אוקיי. אז אני אענה לגבי התערבות במינויים של עיתונאים, ת.

 17 היינו באיילה חסון. שם היינו.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 בגברת אילה חסון. שם היינו. כ.ה. מ' בר עם:

 19 בגברת איילה חסון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20ת איילה חסון. למעשה נקבעה נורמה שכל עורך אז התחלנו בטלי בן עובדיה, הזכרתי את הגבר ת.

 21ראשי ומי שנמצא בראש מחלקת החדשות וכתבים בכירים, אני צריך לאשר איתם ובהמשך גם 

 22צריך לאשר את זה מול אנשי ראש הממשלה. היו אומרים 'תפנה לניר שיאשר' או שהם יבדקו 

 23 ויאשרו אותו,

 24 מי זה 'אמרו'? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1שאול ואיריס. שניהם. שניהם השתתפו איתי בשיחות כאלה ובתכתובות כאלה שבהם דנים באופן  ת.

 2 ספציפי, 'אל תביא את יואב גולן למשל, כי יואב גולן, ניר אמר שהוא יותר גרוע מבן כספית'. למשל.

 3שוחח זה אומר מר אלוביץ' לאדוני. אדוני דיבר בנושאים האלה עם ניר חפץ? אדוני  כ.ה. מ' בר עם:

 4 בנושאים האלה,

 5 כן. לדעתי יש גם תכתובת כזאת עם ניר חפץ. זה דוגמה כזאת. או לשלוח, ת.

 6 אני לא שמעתי. עם מי יש תכתובת כזאת? עזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 עם ניר חפץ. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8ה אחת הדוגמאות הוא היה בלופ שלו. אני כמעט בטוח שהייתה גם תכתובת כזאת עם ניר. זו היית ת.

 9הבולטות. אבל גם לגבי עיתונאים וכתבים שנמצאים, אבי אלקלעי, סליחה, אז אחרי טלי בן 

 10עובדיה ינון מגל מונה לעורך ראשי. אני אקח את זה כרונולוגית: ינון מגל ממונה לעורך ראשי 

 11, מתנגד בהסכמה, ניתנה לי לזה הסכמה, ואחר כך ינון מגל, ציינתי את זה כבר פעם בעדות שלי

 12 לדברים. אז גם על ינון מגל 'הוא לא בסדר, צריך יהיה להפטר ממנו' והתחיל להיות מופעל,

 13 מי אומר לך 'הוא לא בסדר צריך להפטר ממנו'? ש.

 14השיחות היו אז לדעתי, רובן היו עם שאול לדעתי. ואז התחיל להיווצר על הקטע של, לחץ עלי על  ת.

 15 מת הראינו לו את הדרך החוצה והוא התפטר.ינון מגל ואני לוחץ עליו ובסוף בא

 16סליחה על השאלה של ינון מגל וסליחה על העניינים של ימין או שמאל, אבל למה להפטר מינון  ש.

 17מגל? הרי זה לא היה סוד שהוא מהצד הימני של המפה הפוליטית. אולי נעשה את זה ככה, כי אני 

 18 ו בוואלה?לא זוכרת אם אמרת את זה. לאן הוא הלך אחרי עבודת

 19לעבוד בכמה ערוצים וכולל גם איתנו, הצעתי לו שיישאר כי הרגשתי לא בנוח  תכנןבהתחלה הוא  ת.

 20עם הנסיבות של העזיבה, באיזה שהוא יום הוא בא ואמר שהוא רץ לכנסת עם הבית היהודי. אבל 

 21א מציית, עוד פעם, ינון מגל זה לא היה קשור לדעות הפוליטיות שלו, זה היה קשור לזה שהוא ל

 22לרמת ההיענות. גם לא ביקשנו הרי מינון מגל לכתוב משהו שמאלני או ימני, זה לא היה קשור לזה 

 23בכלל, לכן, הוא היה אחד האנשים שהתקומם נגד הדבר הזה. אחרי זה הבאתי את אבי אלקלעי 

 24ך להיות להיות עורך ראשי, אבל שמנו אותו רק עורך ראשי בפועל ולא מינינו אותו כי הוא היה צרי
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 1באיזו שהיא תקופת מבחן ואז אחרי זה כשהוא לא מילא את זה התחילו לומר שהוא שמאלני 

 2 קיצוני וכדומה וצריך גם לזרוק אותו. אז לא מיניתי אותו בסופו של דבר לעורך,

 3 מי זה 'התחילו לומר'? ש.

 4קמים בבוקר  זה היה גם שאול וגם איריס. צריך להבין איך זה הולך. זה לא שאומרים בבוקר, ת.

 5אומרים לי 'תשמע, אבי אלקלעי שמאלני' או 'אבי אלקלעי צריך ללכת'. יש אייטם שאני צריך 

 6לטפל בו. הטיפול לא מתקדם מספיק טוב ואז זה מיד מושלך על אותו אדם שנמצא בקו האש 

 7 באותו רגע. אחר כך הבאתי את אבירם אלעד להיות עורך ראשי. אז לגבי אבירם אלעד, אני אציין

 8רק שלגבי אבירם אלעד, הוא היה ראש מערכת החדשות תחת ינון מגל ועזב לפני שינון מגל עזב. 

 9הוא עזב, לדברי ינון שסיפר לי, בגלל התופעה של הסיקור המוטה שהוא לא יכל להשלים איתה 

 10, אותה תקופה אבי אלקלעי היה העורך הראשי בפועל, אני פניתי 2016ואני פניתי אליו באמצע 

 11כי גמרתי אומר אז להציב מספר אנשים בתוך המערכת שיהוו, מה שקראתי  2016אמצע אליו ב

 12לזה לעצמי, עבור חישוקים לסיפור המוטה, חישוקים נגדי כי אני הייתי בסופו של דבר הזרוע 

 13שהפעילה את הלחץ, אז אמרתי אם לפחות אני נמצא שם, אז לפחות יהיו אנשים שהם בעלי דעה 

 14לגמרי, כל הציר. זה קצת קרה בעקבות, דרך אגב, הכתבה שפרסם גידי  עצמית, שזה לא יישחק

 15וייס חצי שנה לפני זה, שהעלתה אצלי נורות אזהרה ראשונות, אחריה הייתה קצת הרפיה בלחץ 

 16 ואז אחרי זה,

 17רגע, סליחה שאני עוצרת אותך אבל פשוט לא כולם מכירים את הכל ואנחנו נדבר עוד על כתבה  ש.

 18 תגיד במילה אחת,של גידי וייס, 

 19 אני נותן את הקונטקסט, ת.

 20 כן, אבל בית המשפט לא בטוח שהוא מכיר את הקונטקסט, מה זה, ש.

 21גידי וייס מעיתון הארץ פרסם תגובה שמדברת על הקשר בין סיקור מוטה לוואלה  2015באוקטובר  ת.

 22ונים שנתנו לו לבין הטבות רגולטוריות בבזק וסקר את התופעה על סמך עדויות של עיתונאים ש

 23וטען שצריכה להיות בדיקה משפטית של היועץ המשפטי לממשלה וכדומה, וזו הייתה הפעם 

 24הראשונה שכאילו קיבלתי בעצם איזה שהוא פלאג, סימן אזהרה ראשון, אחרי זה הייתה קצת 
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 1הפוגה בלחץ עלי ואחר כך כשזה חזר אני גם עברתי איזה שהוא תהליך, הייתי כל אותו זמן יחד 

 2אבי אלקלעי בתוך הסאגה של הלחצים הנמשכים האלה ואז אני החלטתי החלטה אסטרטגית  עם

 3בעצם, שאני אפעל פה נגד מה שהם רוצים. ואני אמרתי להם שאני רוצה להביא, היה הרי לחץ 

 4לשלוח את אבי אלקלעי השמאלני, הקיצוני, ואז אמרתי אני אמנף את זה, אמרתי אני רוצה 

 5, אבירם אלעד הוא ימני. איך הסברתי את זה שהוא ימני? אמרתי 'הוא להחזיר את אבירם אלעד

 6סגן אלוף בדובדבן, הוא מלח הארץ, הוא בחור טוב', הוא שיתף איתי פעולה בזמנו. אני מודה שפה 

 7הטעיתי ושיקרתי להם. הוא לא שיתף איתי פעולה, הוא עזב בגלל זה. אבל חשבתי שאני חייב 

 8. הוא 2016כת באנשים שיעמדו בפרץ. פגשתי אותו סביב יולי להתחיל לפעול ולחזק את המער

 9הופתע ואמר לי 'אילן אתה יודע שזה לא יעבוד איתי, מה שקורה אצלכם באתר, אז בשביל מה 

 10אתה מחזיר אותי, אני אעזוב אחרי יום'. ואז אמרתי לו 'אני מבטיח לך שתחזור וביחד נפעל לשנות 

 11יים אבל אנחנו צריכים לחתוך את זה, אי אפשר להמשיך'. את זה, זה לא ייקח יום אולי לא יומ

 12חתמנו איתו, אני אישרתי את זה איתם תחת זה שאמרתי להם שהוא כן ישתף  2016באוגוסט 

 13 פעולה ואבי פחות שיתף פעולה,

 14 ומתי הוא התחיל לעבוד? ש. 

 15. ואז הסתבר, 2016לנובמבר  15-יצאה על זה הודעה לעיתונות באוקטובר והוא התחיל לעבוד ב ת.

 16אנחנו היינו בשאלה על התערבות במינוי, אז בינתיים אישרו לי אותו, אז איפה ההתערבות פה? 

 17אז הסתבר שהוא פעם כתב, אבירם הוא עורך, הוא לא כותב ידיעות. אבל הוא פעם כתב איזה 

 18סביב נושא הגרעין שבו הוא קרא לראש הממשלה 'תרפה כבר מהנושא הזה ותתקדם שהוא מאמר 

 19הלאה', משהו בסגנון הזה, אני לא זוכר את הכותרת המדויקת. הדבר הזה, ביום שיצאה ההודעה 

 20לעיתונות, עוד לפני הגיעו לאתר כנראה הרים פלאג איפה שהרים, ומיד התחילה סאגה נוראית של 

 21אול ומאיריס, משניהם, שעשינו פה טעות נוראית וזו בעיה וזה גורם לנתק לחצים שעשינו פה, מש

 22ביניהם לבין לשכת הממשלה ולבין שרה, ושרה כועסת וראש הממשלה כועס, יש נתק בינינו לבינם, 

 23גם שאול וגם איריס התבטאו כך, כאשר אמרתי להם 'תשמעו, אי אפשר לשלוח את הבנאדם הזה. 

 24ר הוצאנו הודעה לעיתונות, הוא צריך להגיע והוא בסדר גמור, הוא אנחנו כבר חתמנו איתו, כב
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 1יהיה בסדר, הייתה סאגה שלמה סביב זה שבו בחלק מהזמן איריס ניסתה לפעול כן להשאיר אותו 

 2מול משרד ראש הממשלה ולהכשיר אותו. חיפשה עליו חיפושים בגוגל והזמינה את רן ברץ והציגה 

 3את אחד הטיעונים ששם היא מספרת לי שהיא אמרה לרן ברץ,  לו שהוא בסדר, אני זוכר במיוחד

 4'אמרתי לו שיסביר להם שזה במיוחד נחרץ אצלי, אין שום מצב שהוא שמאלני, הוא אוהב את 

 5הצבא והוא רץ על הג'בלאות, לא יכול להיות שהוא שמאלני', אני זוכר את הדבר הזה. אני זוכר 

 6יחוך ולאיזה אבסורדים אנחנו מגיעים בתוך התהליך שקראתי את זה אז ציינתי לעצמי עד כמה הג

 7הזה. בכל אופן, הייתה פה סאגה נמשכת שבתוכה איריס כן מנסה להכשיר אותו, זה גורם לנתק, 

 8בנובמבר, אחד הימים השחורים ביותר אני חושב  15-הם אומרים לי את זה, אבל יום הגעתו, ה

 9מביא אותו אבל זו תקופת מבחן שאתה בימי בוואלה, שמבהירים לי גם מראש 'תקשיב, אתה 

 10מביא אותו ואוי ואבוי אם יהיה דבר הכי קטן וגם במקביל לזה שמביאים אותו, בוא נעשה עסקת 

 11חבילה ונביא שני כתבים מהימין', יש עסקת חבילה שצריך להביא גם אותם. ואני אומר 'בסדר', 

 12קלין, לא הייתה לי התנגדות לדבר לא הייתה לי התנגודת. רצו להביא את אראל סגל, את שמעון רי

 13הזה, וגיא בכור, לא הייתה לי התנגדות לדבר הזה כי היה חשוב לי שיגיע מישהו למשבצת של עורך 

 14ראשי, גם לא ידעתי כמה זמן אני אחזיק, רציתי שיהיה שם איש ראוי שיכול לעמוד בפרץ. וביום 

 15ועדות חקירה וכל מיני נושאים, רצף הגעתו כבר היה רצף של מקרים, היו אז כל מיני נושאים של 

 16 נורא.

 17 ש. נושאים שקשורים למה?

 18שקשורים לראש הממשלה, והיה רצף של לחצים ודרישות והוא סייע בהתחלה, הוא סייע כי אני  ת.

 19 אמרתי לו שזה לא יכול להיות ביום הדבר הזה,

 20 ... לפרסום של אותן ידיעות שלכאורה, כ.ה. מ' בר עם:

 21שקשורות, נדמה לי היה תחקיר של רביב דרוקר על פאקר והיה, היה רצף של אלה היו ידיעות  ת.

 22 תחקירים,

 23 ... ש.
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 1לחודש, יום אחרי הגיעו,  16-היה שם רצף של תחקירים שקשורים לראש הממשלה, ואני זוכר שב ת.

 2ואני גם אומר לו 'אבירם, תקשיב עכשיו תעזור, ותעבור את זה', ויום אחרי הגיעו אני זוכר ששאול 

 3מתנפל עלי, מתפוצץ 'הוא גמר אצלי, אני לא יודע אם אצלך לא', שאול לחץ כל הזמן שאני אפטר 

 4אותו ואיריס אמרה, היא הבינה שאי אפשר לפטר אדם לפני שהוא מגיע והיא כן ניסתה לפעול נגד, 

 5 מול שרה, בערוצים שונים כדי להכשיר אותו.

 6 זה מה שהיא אומרת לאדוני? כ.ה. מ' בר עם:

 7 . זה מה שהיא אומרת לי.כן ת.

 8 שיגיד, עו"ד ז'ק חן:

 9 באיזה ערוצים נאמר לך, ש.

 10לא, רגע, בכל הכבוד, זה אמירות שאמר מר אלוביץ' לאדוני ואנחנו לא יודעים בדיוק  כ.ה. מ' בר עם:

 11 מה היה או לא היה באמת מול שרה ובאיזה ערוצים,

 12 נאשם, לא, רגע, אדוני, אבל כאמרה, יש גם אמרת נאשם, ואמרת ש.

 13 אמרת נאשם ביחס לצד ג' זה, כ.ה. מ' בר עם:

 14 כן. מה שהנאשם אמר, זה לא אומר שמה שקרה שם, ש.

 15זה שנאשם אמר כאמרה שפועלת לחובתו זה בהחלט אפשר לקבל. מה שהנאשם  כ.ה. מ' בר עם:

 16אומר על גורם אחר ולא באמצעות הנאשם, אז כן אפשר לקבל, באמצעות עד זה כבר בעיה אחרת. 

 17 עדות שמיעה מובהקת. זה

 18 לא, הנאשמת אומרת איך היא פעלה. ש.

 19 כשהיא תאמר את זה פה אז נשמע את זה פה, אבל כשאומר את זה העד, כ.ה. מ' בר עם:

 20לא, היא אמרה את זה לעד. היא אמרה לעד איך היא פעלה. אז לגבי זה הוא יכול להעיד, זאת לא  ש.

 21 עדות שמיעה.

 22ת את זה לגבי נאשם אחר. נאשם אחר זה כבר בעיה אחרת. כאשר אבל היא אומר כ.ה. מ' בר עם:

 23 שומעים את זה מהעד.
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 1לא, היא אמרה איך היא פעלה מול שרה. היא אמרה לעד איך היא פעלה מול שרה. אחר כך  ש. 

 2הנאשמת תגיד, נניח תגיד 'אני לא פעלתי כך מול שרה בשום צורה בעולם וגם לא אמרתי את זה 

 3 עד יגיד,לעד', יש חשיבות שה

 4 ביחס לנאשמת, כ.ה. מ' בר עם:

 5ביחס לאמירה. לא לגבי אם היא באמת פעלה או לא פעלה, אבל יש חשיבות לדבר הזה, מה שהוא  ש.

 6 אומר.

 7זה היה בכל אופן יום אחרי שצריך לפטר אותו, למעשה היה בכל התקופה הזאת, דרך אגב גם אני  ת.

 8יריס, זה אחרי שחתמנו חוזה והוצאנו הודעה זוכר שכמה ימים לפני שהוא הגיע גם כן, אז א

 9לעיתונות שהוא מגיע, אבל אז כאמור נוצר המשבר הגדול, איריס מנסה בשיחה איתי לומר שבעצם 

 10 אבירם לא אושר. 

 11עו"ד בן צור, אם אתם צריכים הפסקה כדי לדבר נעשה הפסקה, כי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 אחורה מפריעה, אז אם תצטרכו הפסקה תגידו.-ה, קדימהאחור-הטיילת הזאת כל שניה קדימה

 13 אנחנו לא צריכים הפסקה גבירתי. צור:-עו"ד בעז בן

 14כי גם, לידך, לא מבחינתי, מבחינתך, את עוברת עליו כל שניה זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15הפסקה, ממש מכשול, אבל אתם בחזית האולם והמעבר כל הזמן מול העיניים אז אם תצטרכו 

 16 תגידו. אבל לא טיילת אין סופית אם אפשר. כן. סליחה.

 17עוזר: זה לא התנגדות, זו בקשת הבהרה. אני לא זוכרת את זה מהריענון. האת אמר -עו"ד מיכל רוזן

 18 'כשקראתי את זה', מזה אני מבינה שהעד קרא את תמלילי השיחות.

 19 בוודאי שכן, אנחנו נגיש גם את תמלילי השיחות, ש.

 20 עוזר: אני רק מבקשת,-יכל רוזןעו"ד מ

 21 ,-א. כתבתי בריענון שהעד עיין ב ש.

 22 זו לא התנגדות, זו שאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 אני שואלת. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 24 כתבתי בריענון שהעד עיין בפלטים הפיזיים, ש.
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 1 הפלטים הפיזיים, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2 גם בשיחות. ש.

 3אוקיי. אני לא הולכת להתקטנן עכשיו על מה כתוב בריענון. אני רוצה שיהיה  עוזר: -רוזן עו"ד מיכל 

 4 ברור שהעד יושב כל הזמן עם התכתובות ושהעד קרא, אני מבקשת שזה יהיה ברור לבית המשפט.

 5 מה זה כל הזמן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 מה זה כל הזמן? ש.

 7ב, העד אומר גם בריענון זה כתוב, העד יושב במשך כל השנים האלה העד יוש עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 8 כשכל,

 9 לא זה לא כתוב בריענון. אני, ש.

 10 שניה, אני אדבר ואז את תעני. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 11 אם יש שאלות לעד בעניין.... ש.

 12 אז העד יכול לצאת. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 13 אני אשמח אם, ש.

 14 העד לא צריך לצאת. רק רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 אבל לי לא מפריע שהעד פה. אבל אם לחברתי זה מפריע, מבחינתי, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 16 מה גבירתי מבקשת? כ.ה. מ' בר עם:

 17אני מבקשת שבית המשפט יהיה מודע לכמה עובדות. העד יושב, הוא גם  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 18 ש לו גיבויים אצל עורכי הדין שלו של כל הוואטסאפים.העיד על זה בפעם הקודמת שי

 19 כן אבל הוא לא אמר שהוא יושב וקורא אותם כל השנים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 הוא אמר. עו"ד ז'ק חן:

 21הוא אמר את זה בריענון, בריענון הוא אמר שהוא עבר על זה והם כתבו לנו  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22דעת. עכשיו הוא אמר 'קראתי', 'כשקראתי את זה', לכן הבנתי שהוא קרא גם את זה לכן אני יו

 23 את תמלילי השיחות.

 24 שהוצגו לו. ש.
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 1הכל טוב. אני מבקשת שבית המשפט, משום שהעד מעיד כאילו מזיכרון,  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2קרא  אבל העד, אני חושבת שחשוב שבית המשפט יהיה ער לעובדה שקרא היטב את התמלילים,

 3 היטב את תכתובות הווטאסטאפ,

 4 ... כ.ה. מ' בר עם:

 5 יפה. תודה. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 6רק לעדכן, בסעיף י' לריענון מופיע שם שהעד עיין בפלטים פיזיים של המשרדים  צור:-עו"ד בעז בן

 7שהופקו ממכשירו, כמו כן העד עדכן שתכתובות הוואטסאפ והשיחות מצויות ברשותו וכי עיין 

 8 ם.בה

 9 זה לגבי הוואטסאפים. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 10 עיין בהם מתי?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 אולי כדאי לשאול את העד. צור:-עו"ד בעז בן

 12 רגע. אנחנו עכשיו לא בתכתובות וואטסאפ. ש.

 13 לא, אבל לשמוע מהעד מה העד קרא, מה העד עיין, כ.ה. מ' בר עם:

 14 בזה הרי שנים, זה בסדר. הוא עובד צור:-עו"ד בעז בן

 15 הערה לא במקום גבירתי. שהוא עובד בזה שנים. באמת. עם כל הכבוד, הנדסת התודעה. ש.

 16בהחלט לא במקום. בואי, כדי שנזיז את הנקודה הזאת הצידה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17הנקודה הזאת  ומאחר ויש חשיבות למה הוא זוכר, מה הוא נזכר, מתי הוא נזכר, אולי תבהירי את

 18 ונתקדם הלאה.

 19אני גם פונה לעד, גם ביקשנו מאדוני גם בעבר, מאוד חשוב לנו לשמוע מאדוני על  כ.ה. מ' בר עם:

 20נושאים שאדוני מעיד עליהם מתוך זכרונו או אדוני לא זוכר, אבל ... שזה כך נכתב וזה בתכתובת, 

 21 זה שני דברים שונים. זה חשוב לאבחן בין הדברים.

 22 וכר את הדברים שסיפרת,אתה ז ש.

 23ככל שאני אוכל להפריד. קשה לי להפריד את שתי ההמיספרות שלי ולהגיד 'זה משם וזה משם'  ת.

 24 אבל ככל שאני יכול אני אעשה מאמץ.
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 1 אז אני שואלת,  ש.

 2 רגע, זה חשוב לשאלת בית משפט, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 3 לא שומעים אותך, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 מנסים לברר את הנקודה הזאת. עוזר: -"ד מיכל רוזן עו

 5 אני רוצה לברר איתו את זה. תני לי לעשות את זה. ש.

 6 כן גברת עוזר, כן, בבקשה. כ.ה. מ' בר עם:

 7קודם כל אני שואלת אותך אם באופן כללי האירועים שסיפרת בעניין הזה של ההתערבות  ש.

 8ת שאמרו לך והבקשות על כולם, כולל מי שנקבת במינויים של העורכים, של אלה שנקבת, ההערו

 9 בהם, כולל האירוע של אבירם אלעד, האם באופן כללי אלה דברים שאתה זוכר מזיכרונך?

 10כן. עוד פעם, לא כל ניואנס בתוך זה, אבל העזיבה של איש, אני נלחמתי שלושה חודשים עם טלי  ת.

 11אחרי שהיא מגיעה, אז מה, אני שוכח  בן עובדיה שתגיע לוואלה. אז שאני שולח אותה שבועיים

 12את זה? וחותם איתה על הסכם שנותן לה מאות אלפי שקלים, או כשאני משכנע את אבי אלקלעי 

 13אלינו ומבטיח לו הרים וגבעות ואחר כך אני לא נותן לו את המינוי שלו, הקבוע,  10להגיע מערוץ 

 14ומר לו 'עד הבחירות, אחרי הבחירות', , והוא אומר לי 'טוב', אני א10אחרי שהוצאתי אותו מערוץ 

 15יום מהבחירות ואני רוצה לכן לעזוב ולהתפטר', אז מה,  90והוא כותב לי יום אחד 'חלפו כבר 

 16אנשים כאלה שאני מביא אותם, או שינון מגל, שהבאתי אותו ואת אשתו מירושלים וישבתי איתו 

 17של מריבות יומיות איתו שגורמות  לרצף סלהיכנושכנעתי אותו להגיע לוואלה ואחר כך אני צריך 

 18לאיש כמוהו לעזוב. ואחר כך הוא שולח לי גם מייל 'זה בסדר, אני עוזב ברוח טובה', כי אמרתי לו 

 19'תקשיב, למרות שאתה עוזב, אני בכל אופן רוצה שיהיה לך גם פרנסה, שיהיה לך איזה שהוא 

 20ולך לבנט, או שאני מראיין שלוש תפקיד אצלנו, גם בערוצים אחרים', לפני שהוא אמר לי שהוא ה

 21פעמים את יואב גולן ורוצה להביא אותו לוואלה ומשתכנע שהוא בחור מדהים ושולח אותו 

 22להנהלה שלי והם אומרים לי 'הוא בחור מדהים והוא בחור מרשים' ואז מסתבר לי שהחטא שלו 

 23 זה שהוא יותר גרוע מבן כספית, אז אני לא צריך בשביל זה שום נייר.
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 1אולי רק כדי שאנחנו נוריד מהשולחן עוד משהו שעלה עליו, שזה  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כ.ה.

 2נמצא אצלך במהלך השנים ואתה מסתכל על זה. אולי תגיד לנו מתי לאחרונה ראית את החומרים, 

 3את התמלילים, את ההקלטות, את החומרים, חומרי החקירה, ומתי לפני כן ראית ובאיזו תדירות 

 4הם במהלך השנים או בשנה האחרונה או בחודשים האחרונים, שיהיה לנו איזה שהוא הסתכלת ב

 5 מושג כי נאמרו כאן דברים אז ראוי שתתייחס אליהם.

 6אוקיי. ההנאה האחרונה שיש לי זה לעבור על החומר הזה שגורם לי סבל רב כי גם אני לא מרגיש  ת.

 7רו לי, שנקבע מועד למשפט הזה, שאני יוצא בו הכי טוב, בוודאי שלקראת התהליך פה שאמ

 8ושאמרו לי, תיארו לי את התהליך שיהיה ושפחות או יותר הודיעו לי מהפרקליטות 'פה יהיה לך 

 9ריענון אצלנו וכדאי שתעבור על החומר שנמצא אצלך ותגיע לריענון אצלנו' אז לפני זה עברתי ככל 

 10הקלטות, שזה וואטסאפים, שזה סוף חומר, עברתי על החומר שהיה אצלי שזה -שיכולתי, זה אין

 11סמסים, שזה מיילים, ולאחר מכן היה כשבוע שהגעתי לפרקליטות ועברתי על ההודעות שמסרתי, 

 12זה היה על פני שבועיים בערך שהגעתי לשם, ארבעה, חמישה, שישה ימים וקראתי את ההודעות, 

 13עיים ושם עשו את ואחר כך היו שבעה ימי עבודה מלאים שבהם הגעתי לפרקליטות, על פני שבו

 14הריענון, ששם עברו איתי על הדברים, ולקראת העדות שלי פה, ברור שאני עובר על החומר לפני 

 15 שאני מגיע,

 16ולפני כל הסיפור, מיום שאמרו לך, שדיברו איתך על העדות ועל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17ה החקירה האחרונה שלו תחילת המשפט ועל הריענון, לפני כן במהלך התקופה מאז, מתי היית

 18 במשטרה?

 19 .2018, אבל הייתה עוד חקירת השלמה בנובמבר 2018המסה הייתה בסוף דצמבר ותחילת ינואר  ש.

 20 עד עכשיו, 2018מאז נובמבר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21כל מיני השמצות עלי אז הסתכלתי לראות אם יש  תבעיתונולפעמים. לפעמים עיינתי כשראיתי  ת.

 22כזה דבר שמופיע , כי זה באופן טבעי עורר אצלי עניין, והדבר היחיד שעשיתי זה פשוט הכנתי לי 

 23את זה, מעת לעת. אני עבדתי באותה תקופה, לא התבטלתי, ציינתי שהקמתי סטארט אפ אז הייתי 

 24 ,קצת עסוק בזה. אבל מעת לעת הסתכלתי על הקלטות
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 1 מאז סיום החקירה מדי פעם הסתכלת בחומר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2כן. אבל בצורה אנקדוטלית שהייתה יותר, סליחה, לא אנקדוטלית, שהייתה סביב זה שקראתי  ת.

 3 שאני עשיתי כך וכך, היו חדשות לבקרים.

 4. אז אתה אומר שמדי , לא למה אלא מתי-אנחנו רוצים לדעת את ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5פעם גם בין סיום החקירה לבין ריענון הזיכרון בפרקליטות, מדי פעם הסתכלת על חומרי החקירה 

 6 שנוגעים לך..

 7 נכון. ת.

 8 אוקיי. יש עוד משהו בעניין הזה? אפשר להוריד אותו מהשולחן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9והדבר הזה הוא מאוד חשוב, שוב, בהמשך יש עוד דבר אחד גבירתי, משביררה  עו"ד ז'ק חן:

 10הדברים, ואני מתיישב, לא נדרשת החלטה ולא דבר, העד סיפר על מה הוא נתבקש לעשות על סמך 

 11ארבעה ימים כמדומני הוא קרא את -החומרים שאצלו לפני שהגיע לריענון ועל כך שבמשך שלושה

 12 עמודים, 1,400ההודעות הארוכות של אותם 

 13 יותר. ת.

 14את זכרונו בכל החומר שאצלו, זה ההתכתבויות, סמסים,  ענןישראו יותר. ואחרי  חן: עו"ד ז'ק

 15 וואטסאפים, מיילים, שיחות,

 16 וכולי וכולי, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17עמודים, אז הוא הגיע לשבעה ימים רצופים בפרקליטות  1,400-ואחרי שקרא את ה עו"ד ז'ק חן:

 18עתיד, ושוב, אני לא רוצה להפריע ולפתוח סאגה, אבל תעשה  לריענון. וכאן נקודה, צופה פני

 19 התביעה כחוכמתה. מה נותר לרענן, מה תכלית הריענון, מה צריך לרענן.

 20 עו"ד חן, דיברתם על זה אתמול. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 מה צריך לרענן. הוא הוזמן לחקירה. עו"ד ז'ק חן:

 22 ..שאני אסביר שהפסיקה מדברת על מה. ש.

 23 לא, אנחנו רצינו נתון עובדתי. זה לא טענות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 אם אמר, ש.
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 1עו"ד תירוש, זה לא טענות לאף אחד, זה היה כדי לקבל נתון עובדתי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 כי זו הייתה הבקשה.

 3חן כשהוא היה התובע הסתפק זה לא, זה רק, זה גם היה נתון וגם היה דיסקליימר, אז אם עו"ד  ש.

 4 רק בלתת לעד לקרוא את ההודעות, מעולה. אז זה היה שיקול דעתו כתובע. 

 5 חד משמעית. עו"ד ז'ק חן:

 6בסדר. ואנחנו כתביעה ומחויבים לעשות את זה, לרענן את זיכרון העד לא רק בלתת לו 'שגר ושכח'  ש.

 7בין מה היה ולתת לו להיזכר בדברים, לקרוא את ההודעות. יש תפקיד משמעותי בעניין הזה של לה

 8 בשאלות פתוחות, כמו שאנחנו יודעים לעשות.

 9זו תקלה קשה ביותר. היא שאלה מה עשיתי כתובע, חד משמעית פעלתי על פי חוק  עו"ד ז'ק חן:

 10ועל פי הדין. מעולם לא ניהלתי חקירה בחדרי הפרקליטות לעדים. שאלת, עניתי. .... חקירה סדורה 

 11 על פי חוק.

 12עוזר סיימנו עם הנושא -עו"ד חן סיימנו עם הנושא הזה. עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 הזה.

 14 לא לנושא הזה, אני רק, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15 גבירתי עומדת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16אני רוצה להגיד אני עומדת כי אני רוצה להגיד משהו לא בנושא הריענון.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17משהו שאני חושבת שזה נתון שחשוב שיהיה בפני בית המשפט איזה חומרים היו לעד במשך כל 

 18השנים ועל מה הוא עבר. אני קמתי לא כהתנגדות אלא באמת כדי לסייע לבית המשפט וגם לנו 

 19כי  להבין מה העד ראה במשך כל השנים, עבר במשך כל השנים, ריענן את זכרונו במשך כל השנים

 20עכשיו הוא מעיד בפני כבודכם וכבודכם נוטים לחשוב באופן מוצדק והגיוני שעד מעיד מהזיכרון. 

 21 ולכן היה לי חשוב לקום ולהגיד את זה. לא כל דבר קשור רק לריענון.

 22 ןזיכרואנחנו מניחים שהוא לא מעיד רק מהזיכרון כי עשו לו ריענון  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23הרבה. אז אנחנו ניתן לו כרגע להעיד ותוכלו לשאול אותו, בתורכם תוכלו שוב לחזור ששמענו עליו 

 24 לנושא ולחקור עליו.
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 1כפי שנאמר, אני משוכנע שתעמידו את בית המשפט על הפערים שעלו מכאן ומשם  כ.ה. מ' בר עם:

 2 ואנחנו ניתן לכך את הדעת ואת הנפקות שנובעת מכך, אבל כשזה יגיע. 

 3 כן. אנחנו ממשיכים. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 4אתה אמרת מר ישועה, שאיריס אלוביץ' ניסתה, לפי מה שאמרה לך, ניסתה להכשיר אותו  ש.

 5בערוצים שונים. אני רוצה לדעת מה בדיוק נאמר לך בעניין הזה. על איזה ערוצים דובר, מה אתה 

 6 זוכר?

 7לראות אם יש לו רקע שעלול להרגיז את ראש  היא סיפרה לי שהיא בעצמה עשתה גוגל עליו כדי ת.

 8הממשלה ורעייתו או שמראה שהוא שמאלני והיא אמרה שהיא לא מצאה והיא אמרה שהיא 

 9ניסתה לדבר על זה עם ניר חפץ, וניר חפץ אמר לה שהוא לא רוצה לטפל, 'תעזבי, לא יעזור כלום, 

 10התעסק עם זה' ואז היא פנתה לציר זו דעתה', של הגברת נתניהו, 'לא יעזור שום דבר, לא רוצה ל

 11 נוסף, רן ברץ,

 12 אתה מדבר על דברים שאמרה לך הגברת אלוביץ'? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13כן. מה שהיא אומרת לי, וגם הזמינו אותי לפגישה אחת איתו, אבל היא אמרה לי 'אני פועלת בציר  ת.

 14תו לשם והוא אמור לנסות לשכנע להכשיר של רן ברץ, אני הדפסתי לו חומרים, נתתי לו, שלחתי או

 15את אבירם' ואז גם נאמר הטיעון הזה, שהיא מסבירה לי בין היתר שציידה אותו גם בתדפיסים 

 16וגם הוא יחפש חומרים לראות עליו והוא ינסה להעביר את זה, רק שיש בעיה כי הוא עובד בציר 

 17רה 'אני פועלת קשה מאוד מול ראש הממשלה לא מול שרה, זה ההקשרים שהיו שם, והיא אמ

 18בציר הזה, עובדת קשה מאוד, אבל יש נתק קשה מאוד, יש משבר קשה מאוד יש גבול לכמה שאני 

 19אוכל לעשות את הדבר הזה, יש לנו שם משבר גדול'. עם רן ברץ, אני זוכר גם שנדמה לי, לגבי בוקר 

 20עוד פעם כי הזכיר לי את , אני נזכר בזה 10אלמוג שרצינו להביא את בוקר אלמוג אלינו מערוץ 

 21הקטע כמו שעם אבירם שלא יכול להיות שהוא שמאלני כי הוא מתנדב ליחידה קרבית, אז עם 

 22בוקר אלמוג אני זוכר שהתגובה של רן ברץ אמר שהוא, היא מבהירה לי שהוא בדק את זה והוא 

 23מוק הזה, היה בסדר, 'הוא אוהד הפועל אבל לא נורא, אפשר לסלוח לו על זה'. אני זוכר את הני

 24 תהליך בדיקה שהיינו צריכים להעביר את זה מול אנשי ראש הממשלה.
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 1 תגיד, בין הדברים אמרת 'הייתה לי פגישה איתו', עם רן ברץ? ש.

 2 כן. ת.

 3 אתה יכול להרחיב בעניין הזה? ש.

 4זו הייתה פגישה בבית של איריס ושאול פעם אחת כמדומני, דובר על זה שרוצים להביא, להפוך  ת.

 5את וואלה ליותר ימני וצריכים להביא לשם כותבים ואיזה כותבים יכולים להביא אותם וגם על 

 6זה שהוא יהיה ציר שיעבוד מולי אז ושנכיר אחד את השני כי עד אותו זמן עבדתי מול ניר והם 

 7ציינו לי שרן עכשיו חשוב ורן קרנו עלתה בתוך סביבת ראש הממשלה וחשוב שאני אעבוד גם בציר, 

 8 הייתה המהות של הפגישה.זו 

 9דיברנו עד עכשיו על עורכים, רק באמת בכמה מילים אם זכורה לך התערבות, מעורבות של שאול  ש.

 10 או של איריס אלוביץ' או של שניהם או של חפץ או ברץ, בנושא כתבים?

 11-יטיכן. שוב, כל עיתונאי משמעותי שכתב בצד הפוליטי או המדיני, ולפעמים גם לא רק בצד הפול ת.

 12המדיני, אם זה היה בתחום של הרכילות וסלבס וכדומה וכשזה נגע למשפחה אז כל עיתונאי כזה 

 13 בעצם היה,

 14רק אני מבקש לדייק. הסביבה והמשפחה, זה קשה להתמודד. המשפחה, אתה יודע,  צור:-עו"ד בעז בן

 15 יש בה נפשות. במי זה נוגע? תגיד, אם אתה יודע. אם אתה לא יודע, זה גם בסדר.

 16 בסדר, עו"ד בן צור. תגיד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 מר נתניהו, גברת נתניהו, ת.

 18 כל הסלבס. צור:-עו"ד בעז בן

 19 יאיר נתניהו, ת.

 20 רגע. תן לו לדבר. שאלת שאלה. תגיד עוד פעם אולי הפרעתי ולא שומעים. ש.

 21 המשפחה, מי המשפחה? ת.

 22 ,-על מי אתה מדבר כש ש.

 23 נתניהו, גברת נתניהו, יאיר נתניהו. נדמה לי שהיה פעם אבנר נתניהו. מי זה המשפחה? מר ת.
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 1סליחה, זו לא תהיה התחכמות. זה וואלה סלבס. אני רק רוצה להבין מה שהוא  צור:-עו"ד בעז בן

 2 אמר. זה עניין את אבנר, את יאיר,

 3 הוא אמר את כולם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 עניין? רק שנדע שזה מה שהוא שמע לדבריו.את כולם זה  צור:-עו"ד בעז בן

 5 זו תשובתו, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 מה שהוא שמע, ממי הוא שמע, אנחנו פה באיזו עמימות, צור:-עו"ד בעז בן

 7 חברי יודע שיש שיחה, ש.

 8 הוא עוד עומד להבהיר את זה. כ.ה. מ' בר עם:

 9 בנוגע למשהו של וואלה סלבס. 1של נאשם ש.

 10 וואו, על ארבע שנים, את יודעת. צור:-בעז בןעו"ד 

 11 בסדר, אבל הוא לא דיבר רק על וואלה סלבס. ש.

 12סליחה, לגבי וואלה סלבס, אני רוצה להבהיר עוד פעם. לגבי המשפחה, לגבי ראש הממשלה  ת.

 13ורעייתו זה היה בכותרות הראשיות ובחדשות וכדומה, ספציפית לגבי סלבס אני זוכר את יאיר 

 14חושב שהיו גם כתבות אחרות מפנקות לרעיית ראש הממשלה שהן גם כן באו מאופנה או אבל אני 

 15 מסלבס או ממקומות כאלה. לזאת הכוונה.

 16 ,-אז התחלת לדבר על כתבים שכתבו ב ש.

 17אז כל מי שכתב ועלול היה להיראות בכותרת או במה שהוא כותב בפרשנות שזה ביקורתי, אז  ת.

 18ש קו האש אמר אמיר תיבון, הוא היה כתב מדיני של וואלה, שהם כמובן הוא נכנס לקו האש. ברא

 19 מאוד לא אהבו אותו ודרשו שאני אפטר,

 20 מי זה 'הם'? ש.

 21סליחה. שהגיעה אלי דרישה גם משאול וגם מאיריס שכועסים עליו בבית ראש הממשלה, הוא  ת.

 22ו שהייתה כתבת כותב בצורה ביקורתית, בצורה רעה והם ביקשו ממני שאני אפטר אותו. טלי של

 23פוליטית, גם כן היא כמה פעמים, דרך אגב, מהיכרותי איתה היא בחורה שאוהדת את ראש 

 24הממשלה ואפשר לראות גם בהתכתבויות ביני לבין שאול ואיריס שאומרים לי 'תשמע, לא מרוצים 
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 1ממנה, כועסים עליה מאוד' אז אני אומר 'אבל היא אוהדת אותו', אומרם 'כן, היא עבדה לצד 

 2השני, עכשיו יש לה כרטיס, הוציאו לה כרטיס אדום' לטל שלו. אז גם לגביה התחילו להיות בעיות, 

 3דב גילהר הגיע אלינו אחרי מאמץ גדול שלי לשכנע אותו לעבור ואחד הדברים הראשונים שהוא 

 4וכל אותו יום של ראיון והימים שאחריו ממש  2015עשה זה ראיון עם ראש הממשלה בבחירות 

 5בחירות, הפך לסאגה מטורפת של לחצים של לא להעלות את הריאיון כפי שהוא העלה, לפני ה

 6 לערוך אותו, לעשות ראיון משלים.

 7 לחצים של מי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 של שאול, ניר חפץ,  ת.

 9 כשאדוני אומר ניר חפץ, אדוני מעיד על פניות של ניר חפץ לאדוני בעניין הזה? כ.ה. מ' בר עם:

 10כן. בוודאי. פניות מפורשות אלי ושאול, לא להעלות בשום אופן את הריאיון, לערוך את הריאיון,  ת.

 11הגענו בסוף לזה שהם ערכו את הריאיון כמעט. ממש, קיבלו אותו ממני, ואני אומר להם 'אל תגידו 

 12ב לאבי אלקלעי ולדב גילהר כי יהרגו אותי אם ידעו שאתם עורכים להם את העיתון' אז גם ד

 13 גילהר, היו ודאי עוד. אני אומר עוד פעם, למעשה כל מי שנגע, אז הוא היה חשוף לאש.

 14 לצורך ההבנה, אתה זוכר את הכינויים של אמיר תיבון? ש.

 15 אמיר תיבון נקרא 'העצם'. ת.

 16 מי קרא לו כך? ש.

 17 בין איריס לביני וגם אני השתמשתי בביטוי הזה. ת.

 18 ודב גילהר? ש.

 19 הדוב. ת.

 20 ר רגע על טיפנבורן. מי זה ומה דובר איתך עליו ועל ידי מי?בוא נדב ש.

 21משך מספר שנים לאחר מכן הוא עזב. בשלב מסוים נוצר קשר  YNETערן טיפנברון, היה עורך  ת.

 22ביני לבינו, אני לא זוכר אם הוא פנה אלי ישירות או שניר הפנה אותו אלי או שהוא אמר לי שניר 

 23אלי והציע את עצמו להיות עורך ראשי של וואלה. וראיינתי אותו,  הפנה, אינני זוכר, אבל הוא פנה

 24הפניתי אותו גם לחברי הנהלה אחרים שיראו, כי בסוף גם הצוות צריך לראות עם מי עובדים 
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 1וכמובן יידעתי את שאול ואת איריס, שיש אפשרות כזאת, ואז הייתה סדרה של שיחות או 

 2תי אמביוולנטי לגביו, מצד אחד חשבתי שאולי עדיף התכתבויות שהשם שלו עולה ויורד. אני היי

 3שהוא יבוא כי עייפתי מכל התהליך הזה של הסיקור המוטה וידעתי שערן יודע לעשות את זה טוב, 

 4 הם יודעים לעבוד ככה, בצורה הזאת. YNET-, ובYNET-את הדברים האלה, כי הוא בא מ

 5 מה זה 'בצורה הזאת'? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6זאת אומרת שאם יש לבעלים של העיתון רצון מסוים, אז העורך הראשי יודע להוציא את זה לפועל  .ת

 7בצורה מסוימת בלי שאולי צריך לבקש כל יום כמו שאולי צריך לבקש ממני. פשוט נאמר לי הרבה 

 8 פעמים שאני לא יודע לנהל את העסק,

 9ות סברה על מר מוזס ואני מתנגד. גם : גבירתי אני מתנגד. בעצם הוא מעיד עדעו"ד אריאל אילוז

 10 השאלות שמוכוונות בעניין הזה, וגם התשובה של העד.

 11מה זאת אומרת עדות סברה? אפשר אולי לשאול אותו מה מקור  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 הידיעה שלו.

 13 מאיפה אתה יודע את זה? ש.

 14 מאיפה אני יודע את זה שהוא יכול, ת.

 15 יודע, זו הערכה שלך? זה מה שבעצם הייתה ההתנגדות.לא, עד כמה אתה  ש.

 16, זו ההתנגדות. מניין לך שכך מתנהלים YNET-על ההתנהלות ב אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 YNET? 17-כמו שאמרת, כך התנהלו הדברים ב

 18 למו"ל מר מוזס יש השפעה על מה שקורה בעיתון. YNET-קראתי בברנז'ה, בתקשורת, שב ת.

 19אז ... זה מידיעה אישית. כשאתה אומר 'קראתי בתקשורת'. קראתי  אב"ד: -פלדמן -דמןכ.ה. ר' פרי

 20 בתקשורת זה לא ידיעה אישית. זה ידיעה שמישהו אחר כתב.

 21 אוקיי. ת.

 22 אתה לא יודע את זה מידיעה אישית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 לא. אינני יודע מידיעה אישית. ת.
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 1 ת רק שבאיזה שהוא שלב השתעשעת עם הרעיון?אני שואלת אותך, אז אמר ש.

 2כן. אמרתי לעצמי אולי אני אשים אותו שם ושייהנה הוא מכל הטוב הזה, זה יהיה ביניהם ואני  ת.

 3אלך לי לתפקיד של המנכ"ל. בהנהלה אצלי לא כל כך התלהבו ממנו ואיריס ושאול אמרו לי 'חכה, 

 4ניר הבדיקה הייתה שניר היה נלהב ואני אומר  צריך לבדוק', צריך לבדוק את זה כלפי מעלה, מול

 5 עוד פעם, יכול להיות שגם ניר המליץ לי עליו מלכתחילה והוא העלה,

 6אתה מדבר עכשיו על שיחה שלך, כשמדברים על ניר, זה ניר חפץ  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 לצורך העניין?

 8 נכון. ת.

 9ניר זה היה כך וכך' זה משיחה שלך או שמעת  כשאתה אומר 'מול אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 משאול שכך היה?

 11 לא, גם ממני מולו ישירות.  ת.

 12, לא על ךאוזניאתה יכול להעיד על דברים שאתה עשית ושמעת במו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13מה שמישהו אחר סיפר לך שהיה אלא אם תישאל ספציפית כי זה נמצא בקטגוריה אחרת. בכללי, 

 14 מה שאתה יודע מידיעה אישית. דבר

 15 ומה ששאול או איריס אמרו לך, זה חלק מהדבר. ש.

 16אתה צריך להסביר שהם אמרו לך ולא שאתה ניהלת את השיחה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 בעצמך.

 18בסדר. עם ניר כמדומני שיש תכתובת כזאת גם שהוא אומר לי שהוא טוב, או שהוא אמר לי, אני  ת.

 19התלהב טיפנברון, הוא ניסה לדחוף ישירות. הם אמרו לי שהם צריכים לבדוק את זה  זוכר שהוא

 20עוד, שאול ואיריס, וביום מסוים איריס אמרה לי ששאול בדק מול ראש הממשלה, כי אני אמרתי 

 21'אולי נביא אותו, וניר בעדו', אז היא אמרה ששאול בדק את זה עם ראש הממשלה והתשובה 

 22 רק. זה עלה בעוד איזה פעם או פעמיים שהוא יורד מהפרק.שלילית, הוא יורד מהפ

 23 זה כבר כלי רביעי, רק אני ... צור:-עו"ד בעז בן

 24 לא, הוא העיד מה הוא שמע מהגברת אלוביץ', אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 כן, מהגברת, ששאול בדק ונאמר לו כך וכך. צור:-עו"ד בעז בן

 2 זאת השאלה. ש.

 3 כל היתר זה שמיעה.  אב"ד: -ן פלדמ-כ.ה. ר' פרידמן

 4. מגיע הקטע שהתכוונתי לעשות אותו עכשיו וחלקו עשינו בגלל בקשתה 155-טוב. אנחנו עוברים ל ש.

 5עוזר לגבי וואטסאפים כי אני רוצה באמת להגיש באמצעות העד את הוואטסאפים, -של עו"ד רוזן

 6 אז חלק מהדברים כבר דיברנו,

 7ולא בנוכחות העיד, אני לא רוצה להפריע, הגעת לנקודה, יש הערה אולי ברשותך  צור:-עו"ד בעז בן

 8 שקשורה בדרך עדותו של העד שאני רוצה להעיר. 

 9 בקושי שומעים אותך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10לצורך העניין זה התנגדות שוב ושוב אבל אני לא רוצה בנוכחות העד שיגידו שאני  צור:-עו"ד בעז בן

 11 אפשר, הוא הגיע לנקודה. משפיע עליו אז אם

 12 אדוני רוצה להתנגד למשהו עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 כן. אני רוצה להתנגד לדרך מסוימת שבה הוא נשאל ועונה. צור:-עו"ד בעז בן

 14 אז אולי קודם יגידו לנו מה הולך להיות כדי שנדע למה ההתנגדות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 ,-לא, לא קשור לנושא הזה, לנושא ה צור:-בןעו"ד בעז 

 16 אז אי אפשר להתנגד למשהו שעוד לא נמצא. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17אבל אני כבר אמרתי לגברתי שיש לנו בעיה שהיא בעיה מוכרת. האופן שבו, למרות  עו"ד ז'ק חן:

 18א צריכה לשאול את שבית המשפט פנה שוב ושוב ושוב גם לגברת תירוש וגם לעד בדרך שבה הי

 19השאלות והוא צריך להשיב על השאלות, שוב ושוב זה חוזר בתבנית מסוימת ואז כשאני קם גברתי 

 20 אומרת לי 'זה כבר מאוחר'. אבל אני לא רוצה בנוכחות העד, יגידו שאני משפיע עליו.

 21 אני מנסה להבין על מה אדוני מדבר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 אני אגיד בנוכחות העד.אז  עו"ד ז'ק חן:
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 1.... כבר לאדוני, הרי בסופו של יום העד מעיד כפי שהוא מבין את דרכי עדותו. בית  כ.ה. מ' בר עם:

 2המשפט יכול לבקש, אדוני יכול להגיד, והעד יעיד. מה המשקל של דבריו כראייה על אמיתות 

 3 תוכנם בסופו של יום ,זה כבר לא עניינו של העד. 

 4 ,אני עו"ד ז'ק חן:

 5עוד משפט אחד. אני מבין למה אדוני חותר ואנחנו מעירים, הכל במידה, ובוחנים,  כ.ה. מ' בר עם:

 6 ,-וזהו. זה ה

 7נכון. אז היו הרבה הערות שקשורות לעדויות סברה, לפרשנויות ולעדויות שמיעה.  עו"ד ז'ק חן:

 8עדות העד  אני מבקש להפנות את תשומת הלב שוב כדי שבית המשפט ישמע את הדברים במהלך

 9 ויבין את המשמעות שלהם תוך כדי הדיבור, במידת הצורך יעיר לעד,

 10אבל הם מעירים. אדוני אמר בהגינותו שבית המשפט ביקש מהעד להעיד בדרך  כ.ה. מ' בר עם:

 11 מסוימת.

 12 כמה פעמים, אבל, עו"ד ז'ק חן:

 13 עכשיו אדוני מניח שבית המשפט לא ער למשמעות? כ.ה. מ' בר עם:

 14 אני מניח אדוני, ולכן אני, ן:עו"ד ז'ק ח

 15 אז למה צריך לחזור על זה? כ.ה. מ' בר עם:

 16עו"ד חן, רגע. ה... האחרונה שעו"ד בן צור אמר 'סברה שבסברה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17שבסברה' או שמיעה של שמיעה של שמיעה. לפעמים אי אפשר להפריד את הדברים. מעידים על 

 18, -ששמע דברים, כאשר הרלוונטיות היא כלפי הנאשם ולא כלפי ה אימרת נאשם, שאמר דברים

 19 לא תמיד אפשר לחסום. אפשר להפריד אחר כך.

 20 גבירתי לכן אני לא חוזר על זה. לכן אני לא חוזר על זה, אני אמרתי, מה שקשור, עו"ד ז'ק חן:

 21 אז אני לא ממש מבינה מה אדוני אומר עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22מכיוון שאני לא מצליח להגיע לומר מה החטיבה השניה או מה המאפיין השני שהוא  "ד ז'ק חן:עו

 23לא עדויות סברה, שמועה וכולי, זה אני לא חוזר על דברי בן צור. יש עניין אחר. העד כמעט בכל 

 24התייחסות שלו, כתוצאה מהשאלות של חברתי, אומר 'הם אמרו לי, שאול ואיריס אמרו לי' ואז 
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 1פעמים, או מעט פעמים, לא משנה, אמירה כללית בקשר לנושא קונקרטי, ספציפי, ואז אחר  הרבה

 2 כך יורד לרזולוציה, 'יש התכתבות כזאת של שאול', או 'שאול אמר לי או איריס'.

 3 כל מקום שבו הוא אמר 'הם', אנחנו שאלנו מי זה 'הם'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 פעם האחרונה, לא נכון גבירתי, לכן קמתי.אז הנה, אז ב עו"ד ז'ק חן:

 5 ,-כל פעם לפחות ש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 כי בפעם האחרונה הוא אמר אחרי זה 'שאול ואיריס'. ש.

 7לא, אז עכשיו, לכן אני קמתי, כתוב לי בפרוטוקול, וכבודכם לא העיר. אין לי טענה  עו"ד ז'ק חן:

 8את תשומת הלב. גם של העד, גם של חברתי, אין לי טענה, שבית המשפט לא העיר, אני רק מפנה 

 9 גם בית משפט לא יכול כל הזמן,

 10בשביל זה לא צריך להוציא אותו. אפשר לחזור ולבקש שלא ידבר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 בכללי,

 12 אתמול העירו לנו שאנחנו אומרים דברים בנוכחותו. אז אמרתי למען הזהירות. עו"ד ז'ק חן:

 13 לא, ההערה הזאת כבר נשמעה ואנחנו משתדלים שזה לא יקרה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 'שאול ואיריס אמרו שצריך לבדוק עוד'. עו"ד ז'ק חן:

 15 שאול ואיריס אמרו, זה מטעם שאול ואיריס אמרו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16מתי, מי, איפה וכמה? האמירה, עם זו הייתה הכותרת. אין... אז מי שאל אותו  עו"ד ז'ק חן:

 17 הכותרת הזאת אנחנו לא יכולים לעשות כלום, גבירתי.

 18 יכול להיות שבאמת לא ניתן לעשות, אז מה? כ.ה. מ' בר עם:

 19 לא, אז שיהיה ברור, ואז לא נקום בפעמים, עו"ד ז'ק חן:

 20 אבל זה ברור, כ.ה. מ' בר עם:

 21לפרוטוקול ואני מתיישב על מנת שלא אצטרך אז אני רוצה לעשות עכשיו הצהרה  עו"ד ז'ק חן:

 22 לקום בפעמים הבאות. כל אמירה של העד 'הם', היא חסרת כל ערך ראייתי,

 23 אז הנה אדוני אמר את הדברים. כ.ה. מ' בר עם:

 24 וזה שאני לא קם להתנגד לה לא יתפרש כאילו אני מקבל שאכן .. עו"ד ז'ק חן:
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 1 שניות. 10את העובדה שאדוני לא קם כל  לא נזקוף לחובתו של אדוני כ.ה. מ' בר עם:

 2 תודה רבה. ולא אקום יותר. עו"ד ז'ק חן:

 3עו"ד חן, אדוני לא יכול להגיד 'אין לזה ערך ראייתי' כי זה יוכרע  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4בסוף. אדוני יכול להגיד 'אני מתנגד לכל אמירה כזאת, אני לא אקום להגיד את זה כל פעם' שיש 

 5 או אין ערך זה נראה אחרי שנשמע את כל העדות, חקירה ראשית, חקירה נגדית.ערך 

 6 גבירתי זה כל מה שאמרתי, לא התיימרתי להחליט במקום כבודה. עו"ד ז'ק חן:

 7 תודה רבה. כ.ה. מ' בר עם:

 8אז אדוני לא צריך להתנגד, אנחנו משתדלים כשאנחנו שמים לב,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 ת הדברים.להבהיר א

 10 תודה. עו"ד ז'ק חן:

 11אני רוצה להגיד משהו. אני אנסה לא לקום, אני רק רוצה להגיד משהו.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 12הדברים האלה לא רק שאין ערך, זו תהיה חקירה נגדית אין סופית. כשאנחנו יודעים שהעד יושב 

 13פן כללי, וחברתי מהתביעה עם השיחות והעד יושב עם הוואטסאפים, ובכל זאת בוחר לדבר באו

 14 רק בחוסר שימת לב, אני לא מטילה דופי, 

 15 אין צורך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16ממשיכה לשאול באופן כללי. אני רק אומרת, מעבר לעובדה שאנחנו לא  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17 מקומות כאלה. 200נתנגד כל פעם ולא נקום כל פעם, זה פשוט יהיה אינסופי. יש לי כבר איזה 

 18עו"ד תירוש לא שואלת באופן כללי אבל העד עונה לפעמים באופן  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19כללי. אנחנו משתדלים להבהיר, נשתדל להבהיר, ולא תמיד זה אפשרי ולא תמיד זה הולך. עדיין 

 20 הוא מעיד ולא אף אחד אחר פה וזו עדותו.

 21 אני אשאל אותך שאלה כי היא נורא, ש.

 22סליחה שאני מפריעה לגבירתי. תהיה ער לזה, כי אנחנו מנסים כל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23פעם להעיר. כל אחד כאן הוא אדם בפני עצמו. אין לנו 'הם', אין לנו 'המשפחה', אין לנו 'הכלל'. 

 24מד יש לנו כל אחד הוא אדם בפני עצמו עם זכויות משל עצמו, עם מעשים משל עצמו, כל אחד עו
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 1בפני עצמו. כשאתה מתייחס למישהו באיזה שהוא עניין או לכמה אנשים, תפריד ותסביר לנו למי 

 2 אתה מתכוון. זו ההתנגדות בעצם, ותדאג לדבר על כל אחד בנפרד.

 3 כבודה, ברשותך. אני רוצה לענות לך לזה. ת.

 4 בעת עכשיו.לא, לא צריך לענות. אתה עונה לשאלות של התו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5אני רוצה להסביר משהו שאמרו לי פשוט, שאני בוחר לעשות משהו. אני פשוט רוצה להסביר את  ת.

 6הקונטקסט. אני לא בוחר להגיד בכוונה איריס ושאול וכדומה, יש קבוצת וואטסאפ של שאול 

 7ת ואיריס שאנחנו יחד. משך שנים מנהלים איתי את הדו שיח הזה יחד ובחלק מהשיחות המוקלטו

 8הוא ברקע או שהיא נמצאת ברקע. החומרים נמצאים אצלי ואני בוודאי יושב כל היום ואני מכין, 

 9 זה אמרה איריס, אני לא התובע ואני לא ההגנה,

 10מר ישועה, הגברת איריס אלוביץ' עומדת בפני עצמה, יש לה עורכת  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11בפני עצמו, יש לו עורך דין שמייצג אותו. כל אחד  דין שמייצגת אותה. מר שאול אלוביץ' עומד

 12מהם רוצה לדעת מה אדוני מייחס לקליינט שלו. אז אם בקבוצת וואטסאפ אדוני אומר 'זה היה 

 13בקבוצה ואני לא יכול לזכור מי מהם כתב מה' חשוב שנדע כי אם אפשר לזכור מי מהם כתב מה 

 14 אי אפשר לייחס את זה למישהו מהם.

 15 משותפת גבירתי.זו קבוצה  ש.

 16גם בקבוצה משותפת. אם אדם אחד כותב משהו אי אפשר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 אוטומטית להפיל את זה על אחרים.

 18 לא אוטומטית, שאלה בנסיבות הכלליות. ש.

 19רק רגע. אני אומרת שאם הוא לא זוכר מי אמר או מי כתב, אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20ג' חברים, אני לא -עת שאתה לא זוכר, אתה יכול להגיד 'זה הופיע בקבוצה שבה א', ב' וצריכים לד

 21א', ב', ג' אמר את הדברים. אם אתה זוכר מי אמר או כתב או שלח או כל דבר אחר, אז -זוכר מי מ

 22תגיד לנו שאתה יודע ספציפית מי. כשאתה לא יודע מי, שוב שנדע שאתה לא יודע מי. אוקיי? זו 

 23ה. מכאן ואילך תמשיך רק תזכור שחשוב לנו לדעת כל דבר למי אתה מייחס. אם אתה לא ההבהר

 24 יכול להבחין, גם תגיד לנו שאתה לא יכול.
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 1 בסדר. אעשה כמיטב יכולתי. ת.

 2ועכשיו אני שואלת גם בהקשר הזה, כי מאוד מפנים לתכתובות, אמרת קודם, מהיום הראשון  ש.

 3ריס אלוביץ' ושאול אלוביץ', הפנית למיילים, וואטסאפים לדעתי איך היה השיח בינך ובין אי

 4 ושיחות טלפון

 5 וסמסים. ופגישות. ת.

 6בסדר. שיחות טלפון, תיכף נגיע לזה, זה חשוב כאן. ממתי התחלת להקליט שיחות טלפון? לא את  ש.

 7 הנסיבות, תיכף נדבר על הנסיבות.

 8 .2015את שיחות הטלפון התחלתי להקליט מיולי  ת.

 9 שיחות הטלפון מאז הקלטת? את כל ש.

 10 ממש לא. ת.

 11 , הקלטת שיחות?2012או סוף  2013מתחילת  2015ועד יולי  ש.

 12 לא. ת.

 13 זאת אומרת שאין לנו את כל השיחות האלה. ש.

 14 ברור. ת.

 15אני שואלת אם כשאתה מדבר מזיכרונך אתה מדבר רק על סמך הוואטסאפים והסמסים או  ש.

 16 לכם?שאתה מדבר גם על סמך שיחות שהיו 

 17 ש... את הדברים. כ.ה. מ' בר עם:

 18אני מתנגד לשאלה ואני אנמק את התנגדותי. העד נמצא בחקירה ראשית. לשאלות  עו"ד ז'ק חן:

 19בית המשפט, אפילו לא לשאלות הגברת תירוש, העד הסביר על דרך הגוזמה, שקשה לו להפריד 

 20בינו. אז ראשית זה לא בגלל קבוצת הוואטסאפ שאמר שהיא התנהלה שנים בין שאול איריס ו

 21, דבר שני קל מאוד להפריד, 2016עד סוף  2015שנים, זה שנה וחצי, פחות משנה וחצי. סוף יולי 

 22כפי שבית המשפט אמר, כתוב מי הדובר וזו הייתה תשובתו לשאלה של בית המשפט. אבל עכשיו 

 23לבית משפט  הגברת תירוש לא מסתפקת בזה. היא מנסה בחקירה ראשית לתקן תשובה שהעד נתן

 24או הקושי לעשות הבחנה זה  ךלזיכרונואומרת לו 'עכשיו אתה תגיד לי שמה שהשבת שזה הבסיס 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  07

 

942 
 

 1הקבוצה הזאת, נובעת גם משיחות קודמות שלא הוקלטו שאין להן זכר, אין להן גם זכר בהודעות 

 2ובניגוד  שלו ולכן עכשיו אנחנו, נפרץ פה פרץ שאנחנו עכשיו נתחיל לשמוע סיפורים בלי שום בסיס

 3 למה שהוא אמר כאן על דוכן העדים. אני מתנגד. בניגוד להודעה שלו.

 4 לא נכון. זה לא בניגוד להודעה. חברי מטעה. אני מצטערת. ש.

 5רגע אחד. עו"ד תירוש, אני מנסה להבין את ההתנגדות. האם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6אלה עובדות חדשות שלא עלו? שנבין מה ההתנגדות היא שאלה טענות חדשות שלא עלו עד היום? 

 7 העילה להתנגדות.

 8העילה להתנגדות זה שהעד השיב וענה. לא רק שהשיב וענה אלא השיב וענה לשאלות  עו"ד ז'ק חן:

 9 בית המשפט.

 10אם הוא השיב וענה אפשר גם לשאול אותו שוב, אם התובעת  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אדוני טוען חומרים חדשים, תבדוק עו"ד תירוש אם אכן  חושבת שזה לא הוברר עד תום. אם

 12 דברים חדשים, וגם אז, ...

 13 לא חומרים חדשים. ש.

 14 כן. אני גם טוען לחומרים חדשים. עו"ד ז'ק חן:

 15 ... לכן אני מנסה לברר מה הטענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כשיו אנחנו משפרים קו,אז אני אמרתי. השיב וענה לשאלות בית המשפט. ע עו"ד ז'ק חן:

 17 לא משפרים כלום, בוא נשמע. כ.ה. מ' בר עם:

 18ועכשיו אני חושב שהמקום שמחפשת חברתי לא יענה למה שביקשה לקבל מהעד  עו"ד ז'ק חן:

 19 ותיכף נראה את זה.

 20 בואו נראה. כ.ה. מ' בר עם:

 21 אז אני רק אומרת, ש.

 22 לא צריך 'רק אומרת'. גבירתי תשאל. כ.ה. מ' בר עם:

 23לא, זאת שאלה ששאלתי ביום הראשון, איך, באיזה אופן, כי אני פשוט רואה את זה בחקירה וכך  ש.

 24 זה נשאל ביום הראשון ויש תשובה גם בהודעה שלו בחקירה.
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 1 מה השאלה? כ.ה. מ' בר עם:

 2, 23-26, שורות 2באיזה אופן הייתה התקשורת שנוגעת לדרישות הללו. והעד ענה בהודעה, עמוד  ש.

 3 על זה גם כאן, הודעה ראשונה שלו, ביום הראשון שלו,הוא חזר 

 4 ... עו"ד ז'ק חן:

 5 הוא אמר. הוא אמר את זה פה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6ביום הראשון שלו, והוא חזר על זה גם פה שהתקשורת, והוא גם אמר לי את זה בשאלה הראשונה  ש.

 7 חות טלפון, מיילים, וואטסאפים.ששאלתי עכשיו עוד פעם. הוא אמר ש התקשורת הייתה שי

 8 אבל לא על זה קמתי. עו"ד ז'ק חן:

 9שניה. אל תפריע לי עכשיו. שיחות טלפון, מיילים, וואטסאפים והעד אפילו הוסיף לי 'וסמסים'.  ש.

 10זאת הייתה התקשורת של הדרישות. ועכשיו בסך הכל מה ששאלתי אותו זה ממתי יש לנו שיחות 

 11וזה רק אומר, מכאן נובע שעד  2015השיחות המוקלטות הן רק מיולי מוקלטות והוא דייק אותי ש

 12יש תקשורת בשיחות טלפון שהעד לא הקליט אותן והיא גם על הדרישות. זה כל מה  2015ליולי 

 13 שהיה כאן כרגע ולכן ההתנגדות היא מוזרה.

 14 התשובה לא קשורה, עו"ד ז'ק חן:

 15 טוב, אז לא הבנתי. ש.

 16ממש מבקש שלא תתני לי ציונים. יהודית, אני כל בוקר קם ומבטיח ראשית אני  עו"ד ז'ק חן:

 17 לעצמי שלא נתקוטט. אבל את גוררת אותי, נורא קשה לי.

 18 עו"ד חן, אנחנו לא בדיבורים ביניכם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אז שלא תגיד שאני, שההתנגדות מוזרה. עו"ד ז'ק חן:

 20לא בדיבור ביניכם. יש לאדוני מה להוסיף להתנגדות, ידבר אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 אלינו.

 22בוודאי. שהתשובה לא הייתה להתנגדות. אם כבודכם יראה, הוא לא יוכל לראות  עו"ד ז'ק חן:

 23עכשיו כי אין פרוטוקול מוקלד, אבל אני אזכיר לבית המשפט, השאלה שחברתי שאלה את העד 

 24שלו כאשר הוא אומר 'הם', לא מה אמצעי  ןהזיכרוקור וביקשה ממנו אינפורמציה לגביה היא מ
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 1התקשורת. אמצעי התקשורת אנחנו יודעים שהיו טלפון, סמסים, וואטסאפים וכולי, בחקירה 

 2הנגדית אנחנו נראה גם את כמותם. אבל היא ניסתה לקבל ממנו תשובה מעבר לתשובה שהוא נתן 

 3 שלו. ןהזיכרולבית המשפט לגבי מקור 

 4 נו מה הבעיה עם זה? אב"ד: -פלדמן -ןכ.ה. ר' פרידמ

 5 שאין לזה בסיס. הוא השיב וענה ואין לזה בסיס גם בחקירות שלו. עו"ד ז'ק חן:

 6טוב, בואו אולי למען הסדר הטוב, תחזרי שוב על השאלה כי אני לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7-ולי יש איזו שהיא איהצלחתי להבין לאיזה חלק בדיוק ההתנגדות. תחזרי שוב על השאלה וא

 8 הבנה.

 9 יש פה דיון שלם על, ש.

 10 אל תענה עדיין, תישאל השאלה, אל תענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 אני אנסה לנסח את עצמי בצורה ראויה. היה כאן דיון שלם עם, ש.

 12 גבירתי לא צריכה להסביר. גבירתי תשאל. בואי נשמע את השאלה. כ.ה. מ' בר עם:

 13 בר על איפה זה איריס ואיפה זה שאול ואיפה זה שניהם, על מה אתה מתבסס?כשאתה מד ש.

 14 אפשר להמשיך? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 זו השאלה שנשאלה, עו"ד ז'ק חן:

 16 זו השאלה כרגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17שהוא נתן. גבירתי, זה בדיוק השאלה שבית המשפט שאל אותו וזה בדיוק התשובה  עו"ד ז'ק חן:

 18 עכשיו היא שואלת אותו שאלה נוספת, אחרי שהיא הזכירה לו שיש עוד אמצעי תקשורת.

 19אדוני יפנה אותנו בסיכומים לכך שהוא כבר השיב פעם אחת כך ופעם הוא השיב  כ.ה. מ' בר עם:

 20 אחרת, ואנחנו נדון אם לתת לזה משקל....

 21 אתה יכול לענות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22ני מתבסס על אמצעי התקשורת שהיו ביני לבינם. מה שאני זוכר מזה. לא מבין את השאלה א ת.

 23 מעבר למה שעניתי.
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 1אני רוצה להגיש, זאת אומרת הגשנו, יש פלטי וואטסאפים שהוגשו בתיק המוצגים, הם מאוד עבי  ש.

 2הצגתם  כרס, אנחנו לא העתקנו עכשיו אותם מחדש, מה גם שהגענו להסכמה דיונית לגבי אופן

 3כאן. תיכף אני עוד אגיד על זה איזו שהיא מילה לבקשת חבריי, אבל אני כן בכל זאת רוצה להראות 

 4 עד, 1את הדף הראשון של הפלטים לעד על מנת, ולהפנות לת/ השונים, אני מדברת על ת/

 5 מה זה, גבירתי? כ.ה. מ' בר עם:

 6 32עד ת/ 1ה רגע של להגיש אותם. ת/זה פלטי וואטסאפים שלו. אני פשוט עושה את הפורמליסטיק ש.

 7זה ברצף, יש כאן פלטים, אני רק אגיד, שלך עם זאב רובינשטיין ועם שאול אלוביץ', אנחנו ניתן 

 8לך לראות את הדף הראשון רק שתזהה את זה, פלטים עם זאב רובינשטיין, עם ינון מגל, עם אבירם 

 9 אלעד, עם רן ברץ, עם שי חייק,

 10 ?32-1כל זה בתוך מה שגבירתי אמרה?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11, 170, ת/146, ת/137עד ת/ 133, ת/66עד ת/ 60, ת/59, ת/48זה ברצף, אחר כך יש ת/ 32עד ת/ 1ת/ ש.

 12עד  49, סליחה שזה לא מסודר, ת/47עד ת/ 46, ת/173ת/-ו 34ת/-ו 33, אני רואה שיש גם ת/186ת/

 13 . 160ות/ 158ת/-ו 173עד ת/ 159, ת/157, ת/32, ת/62עד ת/ 60, ת/53ת/

 14יש הסכמה דיונים שהם אכן תכתובות וואטסאפ של העד? זאת אומרת לא נעבור  כ.ה. מ' בר עם:

 15 אחד ונאשר אותם אני מניח?-אחד

 16ההסכמה היא להביא בפני כבודכם כל ההתכתבות כשהיא מעובדת באופן שאפשר  עו"ד ז'ק חן:

 17יך לזכור שזו נקודת המבט של העד, עם כל אחד לראות אותה ברצף ואז התמונה היא רחבה. צר

 18 מאלה שהוא משוחח, אבל לא של כל אחד בינו לבין העד.

 19 זה ברור. לכן יש הסכמה שהן משקפות נכונה את העובדה שמדובר ב... כ.ה. מ' בר עם:

 20 נכון. ואז אנחנו לא על .... על כל שורה נצטרך לקום, לבדוק, להתנגד וכולי. עו"ד ז'ק חן:

 21 בסדר. מ' בר עם:כ.ה. 

 22את רשימת הת/ המסודרת אולי גבירתי אני אעביר במסודר כי אני רואה שזה קופץ לנו במועדים,  ש.

 23 אבל מה שרציתי לשאול אותך, 

 24 כן, אבל הצגת את ההסכמה הדיונית? עו"ד ז'ק חן:
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 1 לא הצגתי עוד את ההסכמה הדיונית. רגע. אני מדברת על הפלטים. ש.

 2 המשפט שאל, לא הקשבת פשוט.כי בית  עו"ד ז'ק חן:

 3קי שמוצג, נבקש לסמן אותו לבית המשפט, -און-מבחינת ההסכמה הדיונית אנחנו נציג דיסק ש.

 4 ב', -המוצג הזה יש לו א' ו

 5קצת קשה לסמן דיסק און קי. גבירתי נתנה עכשיו רשימה של הרבה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 ת/.

 7 את הדיסק און קי הזה. לא, זה צריך לסמן אותו בנפרד, ש.

 8 הדיסק און קי הזה כולל את כל הת/ האלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 נכון. ש.

 10אתם פשוט מגישים בהסכמה את כל הת/ האלה, או שאני לא מבינה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 נכון?

 12 לפסילות הראיות.שניה, לגבי הת/, חבריי בוודאי שומרים על זכויותיהם לטעון בהמשך  ש.

 13 בסדר, אבל זה מוגש כרגע כמוצג. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 כרגע הסכמה דיונית, ש.

 15 אז למה הדיסק און קי מסומן בנפרד לא הבנתי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כי הדיסק און קי הוא בכל זאת, בסופו של יום, אני מניחה שביום הסיכומים נרצה להפנות למוצג ש.

 17אחד ולא לכל דבר בנפרד. למוצג אחד שאיתו גם נעבוד פה בעניין העד ישועה. יכול להיות שלגבי 

 18 אחרים נעשה את זה אחרת, נראה, אבל בעניין העד ישועה בוודאי.

 19 .4ות/ 3, ת/2, ת/1לגבי הדיסק און קי, המסמכים האלה הם מוצגים נפרדים. ת/ כ.ה. מ' בר עם:

 20קי שני דברים. הפקה דיגיטלית של -און-. כאן יש לנו, בתוך הדיסקאלה פלטים פיזיים שהופקו ש.

 21 תכתובות הוואטסאפ בסדר כרונולוגי,

 22 של אותם פלטים או שבנוסף? כ.ה. מ' בר עם:

 23של כל תכתובות הוואטסאפ בסדר אבל כרונולוגי, כולל גם קישורים שהועברו, תמונות שהועברו,  ש.

 24באופן שנפתח, זאת אומרת שאפשר לפתוח את זה תמונות וואטסאפ שהם מעבירים אחד לשני 
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 1בקישור הדיגיטלי, ויש לנו גם נייר עבודה שהכנו, זאת אומרת ההפקה הכרונולוגית היא הפקה 

 2שעשה החוקר, שהפיק את הטלפון, את התכתובות וואטסאפ בצורה כרונולוגית וזה אנחנו 

 3 ו הפקה של...מבקשים בעצם לכן אנחנו גם רוצים לסמן את זה כמוצג ממש כי ז

 4על הדיסק און קי יש כל הוואטסאפים בסדר רץ. לא מפורקים לת/,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 אין הגדרה. לפי תאריכים. 

 6 נכון. ש.

 7 ומה עוד יש עליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8אטסאפים. אז אני אומרת, יש הפקה של חוקר. החוקר הפיק את זה עם שתי הלשוניות סמסים ווו ש.

 9זה נייר העבודה הדיגיטלי שהפיק החוקר. מה שאתה מראה עכשיו זה לא זה. זה נייר העבודה 

 10שאנחנו הכנו. אז אני רוצה להסביר, בתוך הדיסק און קי יש הפקה דיגיטלית שהפיק החוקר שיש 

 11ו פה את כל הוואטסאפים בסדר כרונולוגי ואת כל הסמסים בסדר כרונולוגי. אנחנו לנוחות כולנ

 12עשינו, הגענו להסכמה דיונית שנעשה נייר עבודה שמאחד את הכל. לכן בתוך הדיסק און קי יש גם 

 13בעצם ראייה שהופקה על ידי חוקר וגם את נייר העבודה שאיתו נעבוד לפי ההסכמה הדיונית שלנו, 

 14 ,-שתיכף נגיד עליו כמה מילים כדי ש

 15 נייר העבודה הזה, איך הוא מאורגן? כ.ה ע. שחם:

 16 בסדר כרונולוגי גם. פשוט הוא, ש.

 17יש מיספור רציף להודעות השונות, לטקסטים השונים? הגברת תוכל להגיד 'טקסט  כ.ה ע. שחם:

 X'? 18במוצג  58מס' 

 19 כן. א. יש מיספור כזה, כן.  ש.

 20 ,-כמה טקסטים כאלה יש ב כ.ה ע. שחם:

 21 לא ספרתי. בטח אפשר לראות. ש.

 22 אקסליות.זה מספר שורות  עו"ד ז'ק חן:

 23 עשרות? מאות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 לדעתי אלפים. זה בכל זאת ארבע וחצי, חמש שנים. ש.
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 1 .27,000 דובר:

 2 .27,000 ש.

 3 ? 27,000 כ.ה ע. שחם:

 4 כן. ש.

 5 יפה. כ.ה ע. שחם:

 6 טקסטים? 27,000על הדיסק און קי, מה שעשיתם בנייר העבודה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 שורות. כל הודעה היא שורה. כל תמונה שמועברת היא גם שורה. ש.

 8 אז דיאלוג יכול לכלול יותר מהודעה אחת? כ.ה ע. שחם:

 9 נכון. דיאלוג יכול לכלול יותר, וגם רציתי לומר, ש.

 10 כמה דיאלוגים יש? כ.ה ע. שחם:

 11 אני לא ספרתי. ש.

 12ולא בהודעות? כי דיאלוג מסוים יש לא יותר נוח שנקבל את זה בכל זאת בדיאלוגים  כ.ה ע. שחם:

 13 מוצגים? 100הודעות אז זה  100

 14 וגם יש הקשר. בדיאלוג גם יש הקשר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 זה ברצף. כ.ה. מ' בר עם:

 16ש. לא, אנחנו דווקא כאן נראה את ההקשרים האלה. הפלטים הפיזיים קיימים, שיש שם אחד מול 

 17ראה, אני חושבת שכשנתחיל לראות את זה, שיותר קל לראות את זה השני. זה קיים. אבל אדוני י

 18ככה מאשר שאני אציג לעד את הפלט הפיזי שהוא דיבר רגע עם שאול ורגע את הפלט הפיזי שהוא 

 19דיבר עם ניר חפץ ורגע את הפלט הפיזי שהוא דיבר עם זאב רובינשטיין. זה מאוד מאוד יקשה 

 20 ויאריך.

 21 נתקדם. ... כל אחד מהם בשיחה נפרדת ופה יש קשר כזה בצורה רציפה. בואו נראה, כ.ה. מ' בר עם:

 22א. לכן הגענו להסכמה שצבענו בצבע כל התכתבות עם בנאדם, יש צבע לכל בנאדם כדי להמחיש  ש.

 23 את ההבדל בין האנשים,

 24 לפי מה שהראיתם לנו אתמול, צהוב, כחול אפור? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1י אומרת עוד פעם, זה רצף שהוא חשוב לעד הזה שנמצא מהצד השני של התכתובת. כן. כאלה, ואנ ש.

 2 כמובן שהעדים עצמם שיבואו להעיד, כל אחד יראה את ההתכתבות שלו,

 3 איפה רואים את המספור הרץ פה על גבי הטבלה הזאת? כ.ה. מ' בר עם:

 4 בצד שמאל.  :דובר

 5 נראה את המספור.תקטין את זה כדי ש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 )עניינים טכניים(

 7מצד שמאל יש מספר. אגב, אני גם אגיד שכל תכתובת מקבלת שעה אחרת בצד. אני אעשה רגע  ש.

 8הסבר על הדבר הזה, יש בצד שמאל לשון, את הצדדים להתכתבות, את הת/, אם יש, סמס או 

 9זה התוכן כמובן ובצד ימין אנחנו  body-כמובן, ממי למי, ה to-ו fromוואטסאפ לפעמים זה יהיה, 

 10 נראה שעה, תאריך קודם כל, התאריך בצד הזה הוא תאריך ה...

 11 סתם שאלה. למה זה לא כתוב בעברית?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12ככה הטלפון מפיק, אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. זאת ההנפקה הדיגיטלית. אי אפשר  ש.

 13 צא. למה? אני לא יודעת,לתרגם את זה. ככה זה יו

 14 אני שואלת שבוע לפני יום העצמאות, למה זה לא כתוב בעברית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15כי זה לא, אנחנו לוקחים את מה שהופק מהטלפון, אנחנו לא עושים את זה אחרת. ככה זה הופק  ש.

 16וב הפוך אבל הצד הנכון מהטלפון. ובצד ימין יש את התאריך, אמרתי, שימו לב שבצד אחד זה כת

 attachment . 17הוא הצד הזה, הראשון, התאריך, ובצדדים הבאים אם יש 

 18 תמונות או דברים כאלה. כ.ה. מ' בר עם:

 19 כן. תמונות, ואנחנו נראה שיש לפעמים תמונות, ש.

 20יש הסכמה דיונית להגשת כל התכתובות האלה כמשקפות לכאורה את מה שנחזה,  כ.ה. מ' בר עם:

 21 זו תכתובת בין העד וכך הלאה, ובהיבט הזה מבחינת האמיתות, פה לא ...כלומר ש
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 1התשובה היא שיש הסכמה דיונית שכזאת, יחד עם זאת כבודם, אני מזכיר שאתמול  צור:-עו"ד בעז בן

 2הגשנו התנגדות וההתנגדות נדחתה לעת הזו, בשלב זה, וכמובן ההתנגדות בעינה עומדת בהמשך 

 3 ההליכים.

 4 התנגדות מבחינת התכנים? עם:כ.ה. מ' בר 

 5 מבחינת העובדה שזה הופק, כן צווי חיפוש, לא צווי חיפוש. צור:-עו"ד בעז בן

 6 אה, בסדר. זה ברור. כ.ה. מ' בר עם:

 7 רק שאלה לי לגבירתי.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 רק עוד משפט אחד. גם סוכם שנגלה איזה אי דיוק,  צור:-עו"ד בעז בן

 9 אז גם תודיעו. עם:כ.ה. מ' בר 

 10 ברור. צור:-עו"ד בעז בן

 11אתם רוצים שנסמן אותו, הוא עדיין לא סומן על ידכם. מה המוצג  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 האחרון שאתם סימנתם? שנדע איזה מספר לתת לו.

 13 המוצג האחרון שסומן, ש.

 14 מה האחרון שסימנתם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 .379ש. ת/

 16 .380אז זה יהיה ת/ אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כ.ה.

 17 .380דיסק און קי מוגש ומסומן ת/

 18בקשר להסכמה הדיונית, לגבי ההסכמה הדיונית רק בהקשר להערות שבאו  עו"ד ז'ק חן:

 19מכבודכם, ראשית באמת גם אנחנו חששנו מההצגה של הדברים המשולבים שלא בהפרדה 

 20לדיאלוגים, כי אז עלול להיווצר רושם מוטעה לגבי מי היה ער למה, למי כתבו, מי ענה ובעקבות 

 21ק זו של העד. חברתי עמדה על זה כשאנחנו דיברנו מה. נקודת המבט שאנחנו רואים פה היא ר

 22. אז בעניין הזה אמרה חברתי להטעיהבדיוק את הערת כבוד השופט שאכן שזה עלול חלילה להביא 

 23בהתאם להסכמה הדיונית נתנה את אותה הבהרה, שמסבירה שאכן זו רק נקודת הראות של העד 
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 1עלול באמת , אין די בלחזור על זה אבל משום שהדבר הזה הוא לא פחות מחשוב מאוד מאוד ו

 2 שהתמונה שמשתקפת כאן זו לא התמונה של הדיאלוגים שהיו. זה חשוב לומר.

 3 זו התמונה של הדיאלוגים שהיו אבל בעיני העד, הוא מספר לך ... ש.

 4 בסדר, זה מהזווית הזו בלבד. דוברים אחרים יראו זווית אחרת. כ.ה ע. שחם:

 5גם לא משקפת דיאלוג שלפעמים ... או בין סליחה על הביטוי, בין היא  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 6אנשים, זה משתקף רע מאוד בטבלה הזאת, הצבעים קצת ממעטים את הקושי, אנחנו הסכמנו 

 7 לבקשת התביעה כדי להקל, אבל זה לא ממעט את הקושי שאדוני הצביע עליו.

 8עה רצתה להציג את הדברים על ידי ניסינו להתגבר על הקושי הזה באופן הזה התבי עו"ד ז'ק חן:

 9כל מיני שיטות שהצענו. אפשר לצבוע את הדוברים בצבעים שונים שכל הזמן זה יקל... זו הערה 

 10ראשונה, באמת חזרנו על זה כי זה באמת חשוב... הנקודה השניה זה לגבי מספר השורות, רק כדי 

 11 עד? 2011-להבהיר, הטבלה הזאת מתייחסת להתכתבויות מ

 12 ועד החקירה אני חושבת.עד מ ש.

 13 .2018עד  עו"ד ז'ק חן:

 14 .2017, לא? סוף 2017לא, עד  ש.

 15 , מדברים על תקופה של הרבה שנים, 2018עד  2011-. זה מה שאמרתי. מ2018 עו"ד ז'ק חן:

 16 שש שנים. כ.ה. מ' בר עם:

 17בין  שורות, שזה .... מספר השורות בטבלת האקסל 28,000-זה אני אומר ביחס ל עו"ד ז'ק חן:

 18שורות. פה אנחנו  1,500מספר ... מסוים ודובר מסוים מאתמול בערב עד היום בבוקר, כבר יהיה 

 19שורות אם היינו  1,500שנים. ואני לא נוקב בשם הדובר ובשם הכתב. כן? כבר  8-9מדברים על 

 20 שמים את זה בטבלת אקסל. זה פשוט כל דבר שמישהו כותב, זו שורה.

 21 ימים. 2,100, מר חן, יש בשש שנים כ.ה. מ' בר עם:

 22 נכון. שבע שנים. עו"ד ז'ק חן:

 23 שבע שנים. עוד יותר.. כ.ה. מ' בר עם:

 24 )מדברים ביחד(
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 1אני אתייחס למה ש... אנחנו לא בדקנו כל שורה, אנחנו סומכים על חברינו  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2כמובן שאם אנחנו נמצא מהתביעה על הפלטים שהם מאחדים, על העבודה הטכנולוגית שהם עשו. 

 3טעויות אנחנו נגיד. אנחנו לא מאשרים את זה במובן הזה, אנחנו סומכים על חברינו שזה מוצג 

 4 שלהם.

 5בסדר, אין בעיה, לכן אני גם מוסיפה, לכן גם אמרתי שחלק מהת/ הזאת זה לא נייר עבודה.  ש.

 6 ההפקה הדיגיטלית.

 7 ניות.בסדר. כל הטענות לגוף המוצגים מש עו"ד ז'ק חן:

 8 נתקדם. כ.ה. מ' בר עם:

 9 תודה. עו"ד ז'ק חן:

 10 ומה שאני שואלת אותך בעצם,  ש.

 11 את רוצה שאני אסתכל על זה גם? ת.

 12תיכף. כשיגיע הרגע, מה שסוכם עם סימה, אם זה מקובל עם כבודכם שאנחנו נסובב מעט כדי  ש.

 13 שהעד יראה גם את כבודכם וגם את ה...

 14 או שתסובבו את המסך שלכם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15זה לא סוכם. זה מה שחשבנו אבל זה לא התאפשר, אבל שתהיה איזו זווית שהוא יראה, מקסימום  ש.

 16 הוא לא יראה אותי אבל הוא יראה את כבודכם,

 17 הבעיה היא שאנחנו לא נראה אותו. עו"ד ז'ק חן:

 18 העד יכול לעמוד כאן,  כ.ה. מ' בר עם:

 19 )מדברים ביחד(

 20 עלתה השאלה איך העד יראה כשזה מאחוריו. זו הייתה השאלה. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 21בסדר, אנחנו גם צריכים לראות אותו. לא משנה... אבל אם אפשר עוד פתרון, זה  עו"ד ז'ק חן:

 22 יעזור גם לכבודכם. אני לפחות מפה לא רואה מה שכתוב שם.

 23 על המסך. אבל לך יש את זה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 אבל זה לא מוקרן על המסך. עו"ד ז'ק חן:
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 1 אם זה לא מופיע אז יש תקלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 )המשך עניינים טכניים(

 3בכל מקרה אנחנו לא עם זה עכשיו, אפשר לכבות את זה אפילו כדי שזה לא יפריע, עוד יש לנו כמה  ש.

 4מה שרציתי לשאול, אלה התכתובות שלך, גם דברים לעשות לפני שאנחנו מציגים משהו. אז 

 5סיפרת, חסכת את השאלה, בית המשפט חסך לי את השאלה, בעצם עו"ד רוזן עוזר את השאלה 

 6של עכשיו שמתי עיינת בהם ומתי, אני חוסכת את זה רגע, אבל אני שואלת אותך וזאת השאלה, 

 7שית בוואטסאפים האלה עד כמה אם בכלל, לפני שהגעת לחקירה ובמהלך השנים שלפני כן, ע

 8 מחיקות, עיבודים, חיתוכים, או שלא?

 9 לא עשיתי.  ת.

 10 ?-מחיקת תכתובות בתוך ה ש.

 11 לא. לא עשיתי. ת.

 12, כדי שבית officer of the court-אני מתנצל, אבל להסכמה הדיונית וזה רק ממש כ עו"ד ז'ק חן:

 13קשורת. הוא לא כולל את משפט, יידע, פעם ראשונה, שהשילוב הזה לא כולל את כל אמצעי הת

 14 הקלטת השיחות,

 15 ברור. ש.

 16 וואטסאפ וסמסים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 לא נאמר אחרת. כ.ה. מ' בר עם:

 18 לא, לא רק שנאמר אחרת, אני רק אומר, אני פשוט אומר שבית המשפט יידע. עו"ד ז'ק חן:

 19 נראה לי שבית משפט כבר שמע שיש עוד הקלטות. ש.

 20אז אני לא שמעתי, אני אומר ליתר בטחון. זה לא כולל הקלטות וזה לא כולל מיילים  עו"ד ז'ק חן:

 21 אדוני.

 22רציתי לשאול שאלה אחרת, לא היו מספר שיחות ששוחזרו, לפחות, אז זה לא מופיע  כ.ה. מ' בר עם:

 23 פה?
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 1ת. אנחנו נגיע לזה, אני שאלתי אותו כרגע על הוואטסאפים. בסדר? תיכף אני אשאל על ההקלטו ש.

 2כי אני אגיש גם אותן פורמלית, כי הן הוגשו כבר אבל אנחנו נדבר רגע על זה. אז לגבי הדבר הזה 

 3שאלתי האם עשית, האם מחקת בתכתובות והשבת, ואני שואלת אותך גם עד כמה הם משקפים 

 4 את ההתנהלות שלך בזמן אמת, את השיח בינך לבין הדוברים שלך,

 5 נתקדם לשאלות קונקרטיות. מה השאלה... בואו כ.ה. מ' בר עם:

 6בסדר. משהו מיוחד שיש לך לתאר על השיח עם איריס ושאול, מאפיינים מיוחדים, משהו? כי  ש.

 7 אנחנו מגישים את הכל, אז אני שואלת.

 8 העד משתומם ואנחנו נתקדם. כ.ה. מ' בר עם:

 9 לא, אם יש משהו ספציפי. אני לא יודע מה זה מאפיינים. ת.

 10שהוגש אתמול או שלשום לדעתי, אם אפשר להקרין את זה אפילו  75חוזרת לת/בסדר. עכשיו אני  ש.

 11כי זה כבר הוגש ולא צילמתי את זה שוב, וזה אני כבר אגיד כי כבר הגשנו את זה, מייל ששלחת 

 12 קופי להראות לעד? -עם קבצי שיחות. השיחות הללו, יש לנו בהארד

 13זה, אדוני יוכל לקחת חצי סיבוב, אני חושב שזה אם אדוני רוצה לעיין, לראות את  כ.ה. מ' בר עם:

 14 יהיה לו יותר נוח, וזה בסדר.

 15 )עניינים טכניים(

 16 יש לנו את זה גם בנייר. ש.

 17תנו לו בנייר. כדי שהוא יוכל לענות, צריך לסובב את הצוואר.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 תסתובב בחזרה כפי שהיה ותנו לו בנייר.

 19 ותך זה, תסתכל רגע על המייל הזה, תיזכר, תסביר,מה שאני שואלת א ש.

 20 נתנו לך אותו לדעתי בנייר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 כן. נתתי לך בנייר. אתה יכול להסתכל בנייר. אין הבדל. ש.

 22 .1-, לא מה31-המייל הזה הוא מה ת.

 23 כן. מה זה המייל הזה? ש.
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 1. כי שלחתי את זה ביום ראשון. יכול להיות שהיה 1-מהלחודש, לא  31-אבל אני אומר לך שהוא מה ת.

 2 גם אחר כך ששלחתי בכמה קבצים, לא משנה.

 3 . 31.1-זה מתחיל, הדף התחתון מתחיל ב ש.

 4 שלחתי קבצים של, את כל קבצי ההקלטות שהיו על האנדרואיד שלי, על הטלפון. ת.

 5 אוקיי. ש.

 6בד, ובלי קשר, למחרת נדמה לי אספו את שלחתי אותם כקבצי קול, שלחתי אותם בכמה כי זה כ ת.

 7 האנדרואיד ממני או אחרי יום.

 8רק למען הסדר הטוב, זה מתוך מוצג, זה לקוח מאיפה, זה מסומן.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 שנדע מה אתם מציגים לנו.

 10 .174/1והתמלילים הם ת/ 174אבל השיחות עצמן הן ת/ 75ברור. רגע. המסמך הזה הוא ת/ ש.

 11 מי זה הגברת פולינה? למי אדוני שלח? כ.ה. מ' בר עם:

 12 החוקרת מרשות נירות ערך שהייתה איתי, חקרה אותי כל התקופה.  ת.

 13 ועכשיו אני שואלת אותך, תספר לנו בבקשה על הנסיבות שהביאו אותך בעצם להקליט. ש.

 14זאת אומרת אדם קיבלתי שיחת טלפון מעורך דין מסוים, שאמר שהאקר,  2015אוקיי. ביולי  ת.

 15שיודע לפרוץ לתוך, הצליח לפרוץ לתוך הרשת הפנימית של וואלה, להגיע למיילים של וואלה ואותו 

 16האקר ישמח לתת לנו את המידע לגבי החולשה הזאת שיש במערכות ההגנה של וואלה, בתמורה 

 17הוא לאיזה שהוא סכום. פריצה לתוך המייל של וואלה משמעותה מבחינת וואלה קטסטרופה כי 

 18למייל.  סלהיכנלמייל, לפגוע בפרטיות וגם למחוק. ולמנוע בעצם מהיוזרים שלנו  סלהיכניכול 

 19 התרשמתי מהשיחה שהיה לה אופי שאולי יכול להוביל לכיוון טיפה סחטני.

 20 ,גרסהרק שיציין, אני לא חושב שזו סודיות, כי .. עורך דין, אבל יש פה איזו שהיא  עו"ד ז'ק חן:

 21 מה? ש.

 22 הוא אומר 'קיבלתי שיחה מעורך דין', אנחנו לא נשארים באיזו עמימות. 'ק חן:עו"ד ז

 23 עו"ד ללוש מטבריה. ת.

 24 תודה. עו"ד ז'ק חן:
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 1 שהוא פנה בשם האקר? אני לא מבין. כ.ה. מ' בר עם:

 2 כן. הוא אמר לי 'תשמע, פנה אלי בחור צעיר, הבחור הצעיר הזה הצליח לפרוץ למערכות שלכם', ת.

 3 הוא ביקש ממנו לפנות אליכם, עם:כ.ה. מ' בר 

 4כן. 'הוא ביקש שאני אייצג אותו ואני הייתי רוצה להגיע לאיזה שהוא הסדר ונשמח לתת לכם את  ת.

 5, התחילו להיזרק סכומים, הייתה שיחה או שתיים, -השירות'. התרשמתי שזה אולי מוביל ל

 6בזק, יהודה פורת, התרשמתי שהסכומים מתחילים לעבור אינפלציה, התקשרתי לקב"ט של 

 7עדכנתי כמובן את הדירקטוריון כי זה אירוע חמור, המייל של וואלה אם מישהו נכנס אליו, ויהודה 

 8. נדמה לי שהיה שם סנ"צ אוחיון 433של בזק הפנה אותי ליחידת הסייבר של  ןהביטחופורת קצין 

 9כמדומני אז, נקבעה לי איתם פגישה, דיברתי איתם, סיפרתי להם את זה ואמרתי להם שאני חושש 

 10שזה יובל אולי לכיוון שבו ינסו ללחוץ עלינו לעשות דברים, אמרתי שלא אהבתי את אופן השיחה. 

 11יט את השיחה הבאה עם עורך הדין כדי לראות אם זה באמת הולך לאותו הוא אמר שכדאי להקל

 12כיוון. ניסינו לקיים איזו שהיא שיחה אחת עם אותו עורך דין מאצלם, שהם הקליטו, זה לא כל 

 13כך הצליח, הוא היה מאוד זהיר. הם אמרו לי 'תשמע, אז תקליט את השיחות איתו', עם עורך 

 14זה בעיה, תקנה אנדרואיד,  באיפוןיט בטלפון. אמרו לי 'הדין, אמרתי 'אני לא יודע להקל

 15באנדרואיד זה קורה אוטומטית, אתה יכול להקליט את השיחות'. הזמנתי מכשיר אנדרואיד, 

 16והורדתי אליו אפליקציה של הקלטות או שהיה שם, אינני זוכר כבר. אני בדרך כלל לא משתמש 

 17סמוך לאחרי ההנחיה הזאת שלהם לקבל, מה באנדרואיד אז איני בקיא בזה, ואז התחלתי ממש ב

 18שלי ויש לי אנדרואיד, בשניהם זה אותו מספר, אז אם מישהו מצלצל  איפוןשקורה זה ככה, יש לי 

 19אלי שני הטלפונים מצלצלים. אם אני אענה בטלפון הרגיל שלי, זה לא מקליט. אם אני אענה 

 20 באנדרואיד זה מקליט.

 21 הקליט.כל שיחה נכנסת זה  כ.ה. מ' בר עם:

 22כל שיחה נכנסת זה הקליט באופן אוטומטי, וגם יוצאת. ככה זה, זה היתרון של האנדרואיד על  ת.

 23שהוא סגור יותר. ואז התחלתי לקבל שם מספר שיחות, אני לא זוכר אם השיחה הראשונה  האיפון
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 1הייתה  שהקלטתי הייתה של ללוש, אני לא זוכר, היו שם כמה שיחות של עורך הדין הזה, ללוש, וגם

 2 , בהתחלה עניתי פשוט להכל בתוך זה, או לרוב השיחות בתוך זה, אני כבר לא זוכר מה,-שיחה מ

 3 גם שיחות, שיחות פרטיות, כ.ה. מ' בר עם:

 4 כן. אני לא חושב, אני לא יודע, לא זוכר. ת.

 5 רק את השיחות שהן שיחות פרטיות, כ.ה. מ' בר עם:

 6זוכר מזה ומה אני לא זוכר. ועניתי לזה, ואז זה הקליט א  רגע, אני אתאר רגע, אני אגיד מה אני ת.

 7 תזה,

 8 מה זה הקליט, סליחה? כ.ה. מ' בר עם:

 9הקליט את השיחות שקיבלתי. את השיחות שקיבלתי ואת השיחות שבחרתי, את השיחות  ת.

 10שבחרתי לקבל, לענות עליהן בטלפון הזה, כל שיחה כזאת הוקלטה אוטומטית מהרגע שעניתי 

 11 גם כל שיחה יוצאת שעשיתי באותו טלפון,לטלפון ו

 12 הוקלטה אוטומטית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13כן. אוקיי. הסיפור עם ללוש דעך בסופו של דבר, ואני במשך, מאותה תקופה בעצם, בהתחלה זה  ת.

 14היה אוטומטי כי עניתי לטלפון הזה אני חושב לכל השיחות כמעט או לרובן, אבל אחר כך מעת 

 15כשאיריס ושאול או שאול טלפנו אלי, אז עניתי בטלפון הזה. ולפעמים גם אם הם חיפשו לעת, 

 16אותי וטילפנו אלי או שלחו לי סמס 'תתקשר' אז הייתי עושה שיחה יוצאת גם מהטלפון הזה, זה 

 17 היה יחסית חלק קטן מהשיחות שלי איתם. אתם רוצים לשאול עוד שאלות על זה או שאני אפרט?

 18מה שעולה מהשיחות, מהפלטים שאדוני ... זה תמונה חלקית. היא לא משקפת את  :כ.ה. מ' בר עם

 19 כל התקשורת שהייתה באותה תקופה?

 20 נכון. ת.

 21אז השאלה המתבקשת היא למה לפעמים ענית לשאול אלוביץ', לאיריס אלוביץ', ותיכף תספר לנו  ש.

 22 אם גם לגורמים אחרים, עם הטלפון שאתה יודע שהוא מקליט?

 23ו, השיחות הראשונות זה היה כי הייתי ברצף כזה של הקלטות שהתחלתי לענות לעורך הדין תרא ת.

 24 הזה, ואחר כך, אנחנו מדברים שנתיים וחצי אחרי שהלחץ היומי עלי מתקיים בעצם,
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 1 על איזה שנה אנחנו מדברים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2. שנתיים 2013של הלחצים נמשך מתחילת  , יולי, כשבעצם כל המסע הזה2015אנחנו מדברים על  ת.

 3וחצי כבר. אחר כך היה הטלפון, וגם אני שואל את עצמי הרבה פעמים את השאלה הזאת. אחר 

 4כך הטלפון היה ביד, לידי, שני הטלפונים, ושאול מתקשר ויש ימים שהם פשוט מטורפים, צועקים 

 5את הטלפון, עד היום אני שואל ולוחצים, אז עניתי עם הטלפון בצורה אינסטינקטיבית. לקחתי 

 6 את עצמי למה.

 7 אבל היו שיחות שביצעת אולי מהטלפון השני? כ.ה. מ' בר עם:

 8 כן. הרבה. כן. היו, ת.

 9 בהקשר הזה, עם אלוביץ'. כ.ה. מ' בר עם:

 10כן. כן. ניהלנו גם שיחות בטלפון ההוא. עוד פעם, זה היו שני הטלפונים, אז הוא טעון, הוא לא  ת.

 11לוגיסטיקה של שניה, הוא היה תחת היד, היה לי נוח, אני באוטו אז אני לא עונה לזה,  טעון, צריך

 12כי אני עונה באוטו לזה. לא היה לי פה, עוד פעם, מאה פעמים כבר שאלתי את עצמי, אני לא איש 

 13שמקליט אנשים וגם יכולתי לקחת הרי את הטלפון הזה, לשים אותו בכיס ולהקליט פגישות. אני 

 14ה, אני לא הקלטתי אף פעם פגישה ביני ובין שאול או פגישה ביני ובין איריס או כל אדם כל התקופ

 15 אחר, אין עם זה שום בעיה, הטלפון השני ביד, הטלפון הזה בכיס, ואני יכול להקליט.

 16 כשאתה משוחח איתם אתה לא אומר להם שאתה מקליט? כ.ה. מ' בר עם:

 17שיתי את זה בצורה אינסטינקטיבית. תראה, הייתי אז נכון. כששוחחתי איתם לא אמרתי להם, וע ת.

 18נתון להרבה לחץ מצידם ובאופן אינסטינקטיבי, לפני כן לא חלמתי לעשות כזה דבר ופתאום יש 

 19כזה אירוע, ואומרים לי 'תקנה כזה טלפון', אתה קונה כזה טלפון לדבר, אבל זה נמצא לך תחת 

 20זה באופן רנדומלי, זה רנדומלי אבל זה בהחלט  היד, והלחץ הלחץ, אז הקלטתי. אני לא יודע אם

 21היה במקומות שבהם היה אולי פיק בלחץ עלי בצעקות שחטפתי באותו יום או ביום אחרי, לפעמים 

 22 זה דווקא,

 23 באיזה נושא? ש.
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 1השיחות הן היו תמיד על הנושא של הסיקור המוטה. ברור שהיו גם שיחות אחרות אבל הצעקות  ת.

 2וטה, לפעמים זה בא יום אחרי הצעקה, זאת אומרת, ואז אני עונה לטלפון ודאי שהיו על סיקור מ

 3כי צעקו עלי יום לפני, אני לא זוכר, לא ניהלתי רישום של זה, לא הקשבתי לזה, לא עניין אותי 

 4השיחות האלה, לא עסקתי בתוך הדבר, אני מודה שזה לא נקודה שאני חשתי בנוח איתה או חש 

 5 בל איתרע הגורל וקרה אותו מקרה עם ללוש ופתאום יש לי טלפון ביד,בנוח איתה גם עד היום, א

 6 אין בעיה של קיבולת? זה יכול להקליט שיחות, כ.ה. מ' בר עם:

 7 אני חושב שכן יש בעיה. ודאי. שיחות זה הרבה קבצים. אני חושב שיכול להיות לכן, ת.

 8 ...מומחים לעניין. עו"ד ז'ק חן:

 9 ... ש.

 10 משפט לעניין הקיבולת. לא, לבית עו"ד ז'ק חן:

 11, כי אחרת, -אני לא יודע, אני מניח שכן. אני זוכר שבשלב מסוים חשבתי אולי לשמור את זה כדי ש ת.

 12, אז יכול להיות שזה דוחק אותו אחד אחרי FIFO .First in first outלדעתי מה שנכנס ראשון, זה 

 13משהו כזה שעשיתי אולי שמירה השני, בשלב מסוים חשבתי שאולי אני אשמור את זה. אני זוכר 

 14של השיחות עם שאול ואיריס ואולי גם עם ניר, עשיתי שמירה, אני לא זוכר כי זה לא טלפון שאני 

 15יום. צריך להבין, זו תקופה שהייתה של הקלטות של שנה וחצי, ובתוך זה יש -עובד איתו ביום

 16מאות שיחות בינינו. זאת  הקלטות יש בתוך תקופה של שנה וחצי כשהיו 70-, כ70-הקלטות של כ

 17אומרת אני לא עסקתי בזה או שהייתה לי איזו שהיא תכנית, אני מקליט פה מקליט שם. היד, יש 

 18 טלפון ואתה עונה לו. ולמה? גם אני שואל את עצמי.

 19בנקודה הזאת הלפני אחרונה, בית המשפט שאל וביקש לברר עם העד. לא ברור לי  עו"ד ז'ק חן:

 20דיעה של רק ממומחיות או ידיעה בכלל, גם אם לא מתוך מומחיות, כי הוא אם העד מעיד מתוך י

 21 שמע,

 22 הוא אמר שהוא לא יודע. כ.ה. מ' בר עם:

 23 הוא אמר שהוא לא יודע. ש.
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 1לא, על העניין של, אני רוצה להגיד שהוא אמר שהוא לא יודע אבל הוא מניח שזה עבד  עו"ד ז'ק חן:

 LIFO. 2או  FIFO-בשיטת ה

 3 שהוא מניח. אז הוא אמר ש.

 4לא, אבל מה זה מניח, על סמך מה ההנחה הזאת? הוא שמע את זה ממישהו, הוא   עו"ד ז'ק חן:

 5 בדק את זה? מה זה מניח? הוא מומחה?

 6 הוא לא יודע. כ.ה. מ' בר עם:

 7 הוא לא יודע. כלומר הוא לא יודע אם השיחות נדרסות או לא נדרשות. עו"ד ז'ק חן:

 8 )מדברים ביחד(

 9 .... אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 10 להבין מה העד אומר לקראת חקירה נגדית. ןניסיוזה לא שאלה של ...זה  עו"ד ז'ק חן:

 11עו"ד חן, הוא לא טען שהוא יודע, הוא אמר שזה מה שהוא חושב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 שאולי זה מה שקורה. אז ככה זה נשאר.

 13פשר לומר את שמו של עו"ד ללוש, שמו הפרטי. בהנחה אני רק מבקש אם א צור:-עו"ד בעז בן

 14 שזה לא קלוד, הבמאי, אז מה שמו של עו"ד ללוש, אתה זוכר?

 15 אינני זוכר. אני יכול להמציא את זה, ת.

 16 אבל אתה יודע מה, אני אקל עליך, ש.

 17 זה מופיע נדמה לי, זה חלק מהשיחות המוקלטות. ת.

 18סדר? אני רציתי לשאול אם חבריי חולקים על הנקודה אני אקל עליך, בוא נשמע את השיחה. ב ש.

 19 הזאת כדי לחסוך לנו שיחה מיותרת,

 20 ... עו"ד ז'ק חן:

 21 לא חשוב. אני לא שואלת, אני רוצה להשמיע את השיחה, ש.

 22 איזה שיחה גבירתי משמיעה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23כי הוא לא מזוהה בשיחה מבחינתי. אז שיחה של, אולי מר ישועה יגיד לנו מי הדובר מהצד השני  ש.

 24 אנחנו נשמיע את השיחה. רגע, אבל לפני שנשמיע, אני רוצה להגיש תמלילים,
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 1 שיחה עם עו"ד ללוש היא חשובה לענייננו כאן? כ.ה. מ' בר עם:

 2 לא. עו"ד ז'ק חן:

 3 אני שואל את גברת תירוש. כ.ה. מ' בר עם:

 4 קיבלנו עונש. עו"ד ז'ק חן:

 5 אם זה עם עו"ד ללוש, אני יודעת רק שהיא עוסקת באירוע הזה. אני לא יודעת ש.

 6 ,-אנחנו יודעים שהשיחה היא רלוונטית ל כ.ה. מ' בר עם:

 7 לעדות שלו. למהימנות העדות שלו. ש.

 8 אז רגע, יש שם לאותו עו"ד ללוש? הוא זוכר את השם? אני רוצה רק להבין את זה. צור:-עו"ד בעז בן

 9 הוא אמר הרגע שהוא לא זוכר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 לא זוכר אם הוא אמר, תבדקו או משהו, הוא הסתכל עלי במן מבט מוזר, צור:-עו"ד בעז בן

 11 לא, אני לא יודע. ת.

 12 מה מוזר, הוא אמר שהוא לא זוכר. ש.

 13כן, אבל זה לא משהו ששוכחים אותו. הוא הגיע ליחידת הסייבר, בטח אמר את  צור:-עו"ד בעז בן

 14 השם.

 15 עו"ד בן צור, יש לך חקירה נגדית. ש.

 16 ברור. צור:-עו"ד בעז בן

 17ככל שזה תלוי בנו, אני רואה שחברתי אמנם נערכה להשמיע את השיחה כולל  עו"ד ז'ק חן:

 18עותקים של התמלילים בעניין שאינו קשור למשפט. אם היא עושה את זה משום שהיא חושבת 

 19ללוש כפי שסיפר כאן, אני מודיע בשמי שאני לא שאנחנו חולקים על כך שהעד הקליט את עו"ד 

 20חולק על כך. העניין הזה, זה פשוט לא מעניין אותי אבל יש גם עניינים שכאן אנחנו מרחיבים גם 

 21 לאחרים פה, אבל באמת לא קשור אלינו בשום צורה ואופן, ...

 22 קודם כל כמובן שהעד, ש.

 23 וגם בשמה של עו"ד מיכל רוזן עוזר. עו"ד ז'ק חן:
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 1בסדר. אז אני אענה. העד דיבר באריכות בהודעות שלו על האירוע הזה ולמה הוא התחיל להקליט,  ש.

 2השיחה עצמה לא הושמעה לו בחקירה אבל כמובן שהועברה לחבריי במזכר הריענון שהשיחה 

 3 הזאת הוצגה לעד גם בריענון, ומאחר שלא ברורה לנו כל זירת המחלוקת, לא ברורה לנו התביעה,

 4 אין... אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 5לא ואנחנו גם לא חושבים שצריך כרגע לדייק כל דבר ודבר. אנחנו רוצים להשמיע את הדבר, שלא  ש.

 6 יהיו אי הבנות בעניין הזה.

 7בוא נגיד כך, זה שכנראה הייתה פניה אליו, הייתה פניה. סיבות ההקלטה זה כבר  צור:-עו"ד בעז בן

 8 . ...סוגיה אחרת, על מה זה נמשך

 9יש פה אנשים שהם לא קשורים לתיק הזה, אנחנו גם ככה פוגעים פה בהרבה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 10מאוד אנשים. אם יש אנשים שלא חייבים לפגוע בהם, יש פה קהל רב ששומע את הדבר הזה, 

 11השאלה אם הדבר הזה נחוץ. יש עוד אנשים חוץ מהאנשים שפרטיותם נפגעת פה כל הזמן והשאלה 

 12 הדבר הזה נחוץ. הם לא פה כדי להגן על עצמם,  אם

 13 אין שם זיהוי של אף אחד בשיחה הזאת, ש.

 14לא הבנתי מה בשיחה, אני מנסה לקרוא את התמליל, בדיוק במי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 זה פוגע?

 16ת. הם יש פה אנשים שהם לא צד למשפט הזה, אבל הם כנראה צד בשיחה הזא עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17 לא פה, הם לא...

 18 הם צד לשיחה הזאת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19לי לא אכפת מהשיחה הזאת בכלל, היא לא מעניינת אותי. אני אומרת אבל  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 20שלפני שמשמיעים בחלל בית המשפט שיח של אנשים שהם לא חלק מהמשפט שהם לא מזוהים 

 21 גם בשיחה,

 22 אבל איזה תכלית, אני לא מבין, כ.ה. מ' בר עם:

 23 אז אני אסביר. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 
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 1רגע, יש לי שאלה. רק רגע. אפשר להסתפק בתמליל? שהוא יאשר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 מי הדוברים ונסתפק בתמליל?

 3 כן. אפשר להסתפק בתמליל. ש.

 4 השמיע את השיחה?אפשר, מקובל? שלא נצטרך ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5, את תשומת לב officer of the court-אנחנו לא מתנגדים להשמעה. אנחנו הערנו כ עו"ד ז'ק חן:

 6בית המשפט שחברתי, למרות שניסתה לתלות את זה קצת בנו, לא קשור אלינו, אנחנו לא חולקים 

 7 עקש.על התיאור של העד שהיה עורך דין מסוים שהתקשר אליו. עכשיו היא מתעקשת, שתת

 8 אבל למה צריך לשמוע את השיחה, מה יש בתכנים שרלוונטי לאישום שבפנינו? כ.ה. מ' בר עם:

 9 אני אומר. העד סיפר על אירוע שהוא היה האירוע שהתחיל את ההקלטות. קם עו"ד בן צור, ש.

 10 הם אומרים שהם לא חולקים על זה שזה ... כ.ה. מ' בר עם:

 11דברת רק על עורך דין חן, יש כאן כמה עורכי דין וכל אחד לא בטוח, אני לא יודעת. אני לא מ ש.

 12מתנהל אחרת. עו"ד בעז בן צור קם במהלך החקירה הראשית ושאל מספר פעמים את העד איך 

 13קוראים לעורך הדין, מי זה עורך הדין, זה שאלות שנשמעות כשאלות שמנסות לברר את גירסת 

 14 היו דברים מעולם,העד, ואולי הוא יבדוק אם יש עורך דין כזה, אם 

 15 הכל בסדר אבל למה צריך לשמוע את תוכן השיחה? למה זה רלוונטי? כ.ה. מ' בר עם:

 16 כדי שהוא יזהה את הדוברים ויבין על מה השיחה. זה הכל. אפשר לא לשמוע, אפשר להגיש תמליל. ש.

 17 העד יכול להגיד מי הדוברים פה, ולהסתפק בתמליל? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אם הוא זוכר, אם הוא צריך את ההשמעה הראשונית שנשמיע לו ראשונית. זה הכל. ש.

 19 אותו עורך דין נחקר משהו על העניין הזה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 לא. יש את השיחות. ש.

 21 אז נכון שנקבו בשמו, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 מה המועד של השיחה? צור:-עו"ד בעז בן

 23 יה.כתוב על ש.

 24 אני מסתכל. צור:-עו"ד בעז בן
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 1 ... התביעה נענתה באופן מוזר. ש.

 2 לא ההערות האלה. כ.ה ע. שחם:

 3 ', 15ליולי  9לא ההערה. בסדר גמור. קשה להבין  צור:-עו"ד בעז בן

 4 לא חשוב, אז יש תאריך של שיחה.  כ.ה ע. שחם:

 5 ,הייתה שיחה, נתקדם. אם הוא מזהה הוא יכול לומר כ.ה. מ' בר עם:

 6 ,2מי דובר  1שיזהה בין מי למי השיחה, מי דובר   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 הסתכלתי, זה שיחה ביני לבין עו"ד ללוש. ת.

 8. רק תזהה לנו. תגיד לנו מי זה מי 2ודובר  1מי זה מי? יש דובר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 לצורך העניין.

 10 ללוש.זה עו"ד  2זה אני, דובר  1דובר  ת.

 11 אוקיי. השאלה הבאה. גם ככה מדובר ביריעה מאוד רחבה. כ.ה. מ' בר עם:

 12אבל אדוני אני התכוונתי לשאול אם יש צורך בכלל להשמיע את הדבר הזה. רק בגלל שעו"ד בן  ש.

 13זה הכל. זה באמת לא  to be on the safe sideצור שאל שאלות קצת בעניין הזה, ליתר בטחון, 

 14וע הזה. כי זה לא העניין כמובן. אלא רק הטריגר. עכשיו אני שואלת אותך, אם מעניין אותי האיר

 15 נחזור לענייננו, עד כמה הקלטת בשיחה הזאת עם גורמים נוספים,

 16 ...שזאת השיחה הראשונה, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17 אני לא יודעת להגיד את זה אפילו. יש את השיחות, ש.

 18 שיחה הראשונה,יש להניח שזו לא ה כ.ה. מ' בר עם:

 19 זו לא נראית לי השיחה הראשונה.  ש.

 20מה שהוא העיד, הוא העיד ומסר, בעקבות השיחה הוא החליט על פי הייעוץ שהוא  כ.ה. מ' בר עם:

 21 קיבל.

 22 בהקלטה. האם זו השיחה הראשונה עם עו"ד ללוש שהוקלטה. זאת השאלה. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23 ש. אנחנו יודעים את זה?

 24 העד אולי יודע. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 
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 1 זו השיחה הראשונה שהוקלטה, אדוני לא ידע לומר את זה, בסדר. אוקיי.  כ.ה. מ' בר עם:

 2ש. את הפלט נגיש כמובן עם החוקרת, את הפלט שיחות שלו ושם אפשר לראות. יש גם את כל 

 3 ההקלטות שם.

 4 ?457ת/ עו"ד ז'ק חן:

 5 ר יותר טוב ממני.ש. אם זה מה שאתה אומר אתה זוכ

 6 לא זה ברקוד. כ.ה. מ' בר עם:

 7 .457הברקוד זה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 8 ש. נכון. יש לזה גם ת/. 

 9 יש לזה גם ת/? עו"ד ז'ק חן:

 10 ש. כי זה במוצג.

 11 ? זה מתוך איזה מוצג? 174בגלל זה לא מתוך  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 ב לדעתי./174/1-וצריך לסמן אותו כ 174זה מתוך  ש.

 13אני חושב שמה שצריך, כדי שזה לא יהיה... לסוגיה של ההקלטות יש הסבר מסוים,  צור:-עו"ד בעז בן

 14אני מניח שהייתה שיחה מסוימת. אם נוכל לקבל כמה שיחות בין השיחות שהיו עם אותו עורך 

 15 דין לכמה שיחות הוקלטו איתו,

 16 לא, אני לא צריכה להעביר את הדבר הזה. סליחה, ש.

 17סליחה, בואי נעשה את זה יותר יעיל. הרי אפשר כרגע להתחיל להתווכח, זה לא  צור:-עו"ד בעז בן

 18 חייב להיעשות גם עכשיו.

 19 אדוני שאל למה שאלתי ורציתי להשמיע, ש.

 20זה לא קשור כרגע להשמעה. אני מניח שהייתה פגישה, קראנו את זה, גם מכירים  צור:-עו"ד בעז בן

 21ה שאנחנו מבקשים זה לראות כמה הפלט שיחות, כמה שיחות התקיימו את הסיפור קודם. כל מ

 22 עם אותו עורך דין ודבר שני, לקבל עם הפניה,

 23 אבל זה עולה מהפלט. ש.

 24 לא זה לא עלה. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 
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 1 אני לא בטוח, נעשה את זה מסודר, צור:-עו"ד בעז בן

 2 אדוני יקבל את פלט השיחות, כ.ה. מ' בר עם:

 3 ... כמה שיחות היו,  צור:-בעז בןעו"ד 

 4 אבל יש בפלט, ש.

 5-רק רגע גברת תירוש, לא צריך להתעצבן על כל דבר שהוא לכאורה טכני או לא, ו צור:-עו"ד בעז בן

 6 . כמה שיחות כאלה הוקלטו. זו בקשה... עם התאריכים שלהן.2

 7 מה שאדוני יקבל, כ.ה. מ' בר עם:

 8 בואו נתקדם הלאה.טוב.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 מה שאדוני יקבל זה בלאו הכי רק שיחות שהתקבלו, כ.ה. מ' בר עם:

 10 ברור, לא, יש גם פלט שיחות. אני מניח שבפלט מופיע שיחות גם שלא הוקלטו. צור:-עו"ד בעז בן

 11 טוב, הלאה. כ.ה. מ' בר עם:

 12 רק נדע אם זה ...  צור:-עו"ד בעז בן

 13לוש, יש לנו את השיחות המוקלטות ולשיחות המוקלטות יש פלט ש. לא הוצאו נתוני תקשורת לעו"ד ל

 14 של מה שהוקלט, ותיכף נדבר על עוד דבר, אז אני לא רוצה להקדים את המאוחר.

 15אז אם היו שיחות אחרות שלא הוקלטו זה לא פה, זה גם לא בחומר החקירה, זה לא  כ.ה. מ' בר עם:

 16 רלוונטי.

 17 ם.זה גם לא בחומר החקירה. זה לא קיי ש.

 18 זה גם שיחות שנמחקו. 457ובפלט ת/ עו"ד ז'ק חן:

 19 אז תיכף נדבר. אמרתי. תיכף נדבר על זה. ש.

 20 לא שמעתי שאמרת שנדבר על זה. שמעתי שאמרת שנדבר על עוד דבר. עו"ד ז'ק חן:

 21 שתיכף נדבר על עוד משהו כי אני רוצה לשאול את העד. ש.

 22 ן.רוצה לאפשר לעד להעיד על כך. כ כ.ה. מ' בר עם:
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 1שאלת הבהרה. עכשיו רציתי לשאול אותך על הקלטה, דיברת למה הקלטת, למה זה התחיל, למה  ש.

 2הקלטת את איריס ושאול אלוביץ', ואני שואלת אותך עד כמה הקלטת או ענית לטלפון הזה 

 3 המקליט גורמים נוספים, והם היו?

 4בועז סטמבלר, אינני זוכר, יש כן. היו מספר פעמים שהקלטתי את ניר חפץ, אולי את שי חייק או  ת.

 5 הקלטה אחת עם סטלה שראינו אותה היום ואולי הקלטה אחת עם אור.

 6 אוקיי. וגורמים נוספים? אחרים? יכול להיות שענית לטלפון הזה גם? ש.

 7 יכול להיות. ת.

 8 ולמה הקלטת את הגורמים הנוספים ולא את איריס ואת שאול גם,.. ש.

 9 כוונתך את ניר וכדומה? ת.

 10 כן את הגורמים האחרים, ש.

 11 את האנשים שקשורים לפרשה הזאת. לסיקור המוטה. ת.

 12זה הוצג לך בחקירה לכן גם אני שואלת וגם עו"ד חן סיפר את זה פה. מחומר החקירה עולה  ש.

 13שבמכשיר הזה קיימות גם שיחות מחוקות עם גורמים שונים, חלקם לא מעורבים, חלקם 

 14 אתה יכול לומר לנו על מחיקת השיחות הללו? מעורבים, זה הוצג לך בחקירה. מה

 15אני פשוט לא זכרתי שמחקתי ואני לא זוכר היום שמחקתי, זה היה טלפון שני שאני לא בקיא כל  ת.

 16, הופתעתי בחקירה שאמרו לי שמחקתי, איפוןכך בתפעול שלו, אני תמיד כל השנים עובד רק עם 

 17 אמרתי שאני לא מחקתי אף פעם ואינני זוכר שנמחק.

 18 מתי הופתעת? ש.

 19בחקירה עצמה, כשחקרו אותי בפעם הראשונה. הרי אני מסרתי את הטלפון, אמרתי שאני לא  ת.

 20זוכר כזה דבר ועמדתי על דעתי שאני לא מחקתי, אמרו לי נדמה לי שיש שיחות שמחקתי עם ניר, 

 21אז ואחר  אמרתי להם 'לא מחקתי שום שיחה עם ניר, לא ערכתי שום שיחה עם ניר', הופתעתי מזה

 22 כך גם קראתי בעיתונים וכדומה שנאמר כל מיני דברים וזהו,

 23 אז אתה גם ממילא לא זוכר למה מחקת, כי אתה הרי לא זוכר שמחקת, כ.ה. מ' בר עם:

 24 אני לא זוכר שמחקתי. ת.
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 1 אני שואלת אותך, ש.

 2 הטלפון היה רק ברשותך או ברשות גורמים נוספים? כ.ה. מ' בר עם:

 3 ק ברשותי.לא, הוא היה ר ת.

 4עד כמה, אם בכלל, ביצעת שינויי עריכה בהקלטות שכן הקלטת, מחקת חלקי שיחה, ביצעת שינוי  ש.

 5 .174לאחרים בתוך הקלטות הללו, אני מדברת על ת/

 6פעמיים, בהתחלה -לא עשיתי שום שינוים וגם לא הקשבתי לשיחות האלה. הקשבתי פעם אחת ת.

 7רה, עצם ההקלטה לא היה המעשה שהיה לי נוח איתו, לשיחות בשביל לראות שזה נקלט, שזה קו

 8אני אומר עוד פעם, לפעמים לקחתי את זה, לפעמים לא לקחתי את זה, לא הייתה שם איזו שהיא 

 9סיסטמה. לא עסקתי בתוך הדבר הזה. היו מאות ואולי יותר ממאות שיחות, לפני שנה וחצי זה 

 10 מה שהקלטתי.

 11ך גם שמעת אותן בריענון, אבל אני שואלת על החקירה, כששמעת אותן באמת בחקירה, אחר כ ש.

 12 איך הרגשת באמת כששמעת אותן?

 13 רע. ת.

 14 מה זה? כ.ה. מ' בר עם:

 15התהפכה לי הבטן. שוב, עוד פעם, תראו, אני אומר עוד פעם. קודם כל לא היה לי נוח שאני הקלטתי  ת.

 16שזה מנהג שלי במשך  אותו, זה דבר אחד שאני שומר את המיילים שלי ואת הסמסים וכדומה

 17שנים כמנהל כי כך אני מתעד את הדברים, אני לא בונה לי תיקיות. אני רץ לפי התאריך ואני מחפש 

 18אחר כך. הקלטה זה לא היה דבר שהיה לי נוח איתו והיה לי גם לא נוח להקשיב לעצמי בתוך 

 19 השיחות האלה.

 20 למה? ש.

 21, זה נשמע תמיד יותר חי, ואני לפעמים כי יש פה שעות של הקלטות וכשאדם מדבר הוא מדבר ת.

 22מדבר בשפה ירודה, נגרר אחרי השיח או גורר את השיח, לא משנה מה, ומתחנף לבוס שלי, וקורא 

 23 לכתבים בשמות גנאי וכדומה, בגדול התהפכה לי הבטן.

 24 אבל היית מודע שזה הוקלט.  כ.ה. מ' בר עם:
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 1מודע לזה בזמנו שזה מוקלט, שוב, רק שלא הייתי מודע לזה שזה מוקלט בזמנו, ודאי שהייתי  ת.

 2עסקתי לאורך התהליך הזה ב, עכשיו אני מקשיב להקלטה ואני רואה מה שיש פה וכדומה, וכשזה 

 3בא לך במכה כזאת ואתה יושב בחקירה גם כן ואתה שומע את עצמך מתחנף לבוס ומסכים איתו 

 4א לכתבים ולעובדים שאתה אוהב ואומר 'כן', ואומר 'ההוא', ואומר כל מיני דברים כאלה וקור

 5יום, אז לא, התהפכה לי הבטן. וכמובן הצטערתי על אותו היום שהבחור -אותם ומדבר איתם ביום

 6 הזה פרץ לוואלה.

 7 טוב. שניה כבודכם, אני רק רואה לאן מתקדמים, ש.

 8או  רק את זה להבהיר פעם נוספת, אבל היו שיחות לא מעטות שניהלת עם אלוביץ' כ.ה. מ' בר עם:

 9 עם גורמים אחרים מהטלפון השני?

 10 ודאי. ת.

 11זאת אומרת התמונה שעשויה להצטייר, ואני לא יודע עדיין מה היא, היא לא בהכרח  כ.ה. מ' בר עם:

 12 משקפת את כל מהלך העניינים שהיה כי חלק מוקלט וחלק לא.

 13 נכון. וגם היו לנו שיחת בטלפון קווי. היו שיחות. נכון. זה מתאר, ת.

 14ולי אפשר בהמשך לשאלת בית המשפט לשאול, רק כדי לחדד את זה, אז מה גרם לך ברגע אם א ש.

 15מסוים בכל זאת אם אתה יכול לנסות לשחזר, להרים את הטלפון הזה, או בכמה רגעים באותו 

 16 ,-יום או מתי ש

 17 הוא כבר ענה על זה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 'באקראי' וכך הלאה. הוא העיד. הוא העיד על זה. הוא אמר כ.ה. מ' בר עם:

 19 אני לא יודע להסביר את זה. ת.

 20 אם אפשר הפסקה, ש.

 21 לעשות עכשיו הפסקה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 כן. אם אפשר. ש.

 23 דקות או שפחות? 45-, ל12-אני מניח כבודם שההפסקה היא מ צור:-עו"ד בעז בן

 24 .12:30-ב. נחזור 12:30 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  07

 

970 
 

 1 מבחינת הסדרים, תהיה הפסקה נוספת? צור:-עו"ד בעז בן

 2 אם תבקשו נעשה הפסקה. אם לא, אז, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 מאה אחוז. תודה. צור:-עו"ד בעז בן

 4 )הפסקה(

 5 

 6 )לאחר ההפסקה(

 7האלה  , עוד הסכמה דיונית שהגענו עם חברינו שאנחנו גם נגיש להם את הדברים-אני מתחילה ב ש.

 8קופי וגם לבית המשפט כמובן לצורך נוחות, כל אחד יבחר על מה הוא מסתכל. אז אני -בהארד

 9 מתחיל עם ימים,

 10רק תני לעד כרגע, יש לך מה לתת לו שהוא לא יסובב את הצוואר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 כל שניה?

 12טכנית. האם ההרכב ירצה לסמן כל ש. כן. יש לי גם מה לתת לו. אני אתן. ואז אני שואלת עוד שאלה 

 13 פלט שאנחנו נגיש או שאנחנו פשוט נפנה בסיכומים למועד ולתאריכים ולשורות, כמו שדיברנו,

 14 כמה פלטים קשיחים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 יש הרבה פלטים. כל התכתבות, כל אירוע נקרא לזה, הוא פלט של כמה עמודים. ש.

 16 , 6, 5, 4, 3, 2, 1אז תמספרו, תנו לזה מספר מוצג  ב"ד:א -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 . 380מתוך  ש.

 18 זה לא מאורגן כשיחות. כ.ה. מ' בר עם:

 19 זה בסדר כרונולוגי. ש.

 20 הפלטים כן מאורגנים כשיחות? כ.ה. מ' בר עם:

 21 לא, זה אותו דבר. זה ... של הדבר הזה. ש.

 22 מספרי משנה.אז מוצג אחד עם הרבה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1, אמרתי שבהתחלה אני לא אתחיל כרונולוגית, אני מתחילה 25-בסדר גמור. אז אני מתחילה עם ה ש.

 2, גם ככה זה לא גדול. ובעצם צריך A3-, בבקשה חבריי, עשינו את זה ב26.1.15-עד ה 25.1.15-עם ה

 3 לסמן את זה ואנחנו נסמן את זה בהמשך, צריך לסמן את זה,

 4 (.1)803מוגש ומסומן ת/ 

 5 איזה חלק של זה גבירתי מחזיקה כרגע? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 .25.1.15-אנחנו מפנים ל ש.

 7 זה הדף הראשון שלנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8, רואים את זה 12:22נכון. זה הדף הראשון. אני מתחילה להקריא מההמשך, מפה. שזה השעה  ש.

 9הטלפון שלו כי זה סמס, כפי שאמרתי ביום הראשון אני חושבת או בצד ימין, בצד שמאל אין את 

 10באחד הימים, בסמסים אין הטלפון של ישועה, לא כתוב, כתוב למי הוא שולח את זה, אז רואים 

 11שהוא שולח את זה לשאול אלוביץ', ואתה כותב לו, אני כן אבקש מהעד, מר ישועה, תסתכל על 

 12ה קצרות על האירוע הזה, אתה אומר קודם כל 'כבר התכתובות אני אשאל אותך שאלות הבהר

 13 עלה בטעימה, הנחיתי לקבור',

 14אפשר עוד הערת יעילות? אם זה מתייחס, ואם את יכולה להפנות לסעיף בנספח  עו"ד ז'ק חן:

 15 בכתב האישום. ואז נרשום על הנייר ויהיה קל מאוד.

 16 אז לא, אני לא יכולה להפנות כל פעם לנספח, ש.

 17 שאלתי אם את יכולה. עו"ד ז'ק חן:

 18 וגם זה במקרה אירוע שנמצא בחקירה. ש.

 19 אבל אני לא שאלתי על החקירה. עו"ד ז'ק חן:

 20 בסדר. אבל זה, ש.

 21 אם את לא יכולה, לא יכולה. חשבתי לייעל. עו"ד ז'ק חן:

 22 אני לא יכולה להפנות כל פעם כי אין לי את הלינקג' כל פעם. ש.

 23 טוב. התשובה היא לא יכולה, בואי נתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1זה גם לא בדיוק לפי הנספח בכתב האישום. סליחה, נספח בכתב האישום, לא הבנתי אז נכון,  ש.

 2חשבתי למזכר. אנחנו אמרנו לגבי הנספח לפי החלטת בית המשפט שמה שידוע לנו ואיך שאנחנו 

 3, מעולם לא אמרנו שזה כל האירועים, הצלחנו להבין את האירועים שיש לנו ראיות, אנחנו פירטנו

 4 אמרנו יש עדויות כלליות,

 5 זה לא ... כ.ה. מ' בר עם:

 6 זה כתוב בכתב האישום עצמו. ש.

 7אנחנו לא נכנסים עכשיו למוקש הזה. ממש לא נכנסים לזה עכשיו.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אנחנו עכשיו בזה.

 9 ן,הכל בסדר. אנחנו רק נציי צור:-עו"ד בעז בן

 10 לכן אין טעם שאני אפנה ואעשה את הלינקג' לנספח. ש.

 11תעשי מה שאת מבינה, אנחנו נציין שמבחינתנו כתב האישום ונספחו גודרים  צור:-עו"ד בעז בן

 12 את האישום.

 13 גם מבחינתו כתב האישום ונספחו גודרים את האישום. ש.

 14 מצוין. סיימנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 ני הצדדים מסכימים.ש כ.ה. מ' בר עם:

 16 מצוין. כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 , ואתה יודע מה, אני אפנה אותך רגע קודם לתחילת היום הזה כי,12:23אז אני מפנה לשעה  ש.

 18 .12:22לנו יש  כ.ה. מ' בר עם:

 19 גם לנו. עו"ד ז'ק חן:

 20נחיתי לקבור'. אני מבקשת . סליחה. אתה כותב לשאול אלוביץ', 'כבר עלה, זה בטעימה, ה12:22 ש.

 21שתסביר את זה ועל רקע מה זה בא, כי אני פשוט לא רואה קודם בגלל זה רציתי רגע להעלות, 

 22 ביום הזה, אנחנו בצהרי היום, אני לא רואה קודם ביום הזה שיח עם שאול אלוביץ', אז תסביר.

 23ה ואחרי זה את הקונטקסט אוקיי. כשאני אומר לו 'כבר עלה זה בטעימה', קודם אסביר מה כתוב פ ת.

 24שאני מבין. 'כבר עלה זה בטעימה', עמוד הבית של וואלה, העמוד הראשון שנכנסים כשמגיעים 
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 1לוואלה, יש כותרת ראשית, הסברתי, ומתחת לידיעה הראשית שמורכבת מתמונה כותרת וטקסט, 

 2ם מה שאמרתי יש שלוש או ארבע, זה השתנה בתקופות שונות, טעימות קראו לזה. הם כולם נמצאי

above the fold  3הם נמצאים בחלק העליון שהגולשים שמגיעים רואים את זה מיד בלי לעשות 

 4 פעולה נוספת.

 5 הטעימות זה אייטמים נוספים, זה לא האייטם הראשון? כ.ה. מ' בר עם:

 6 נכון. זה אייטמים נוספים, הם יכולים להיות חדשותיים, פוליטי, מדיני או צבאי, או שזה יכול ת.

 7להיות, אמרתי, אם יש אירוע מתרבות או ספורט או מכבי זכתה, זה יכול להיות גם זה. זה החלטת 

 8 עורך מה נכנס לשם, זה הנדל"ן החשוב יותר.

 9 זה בוקסה? עו"ד ז'ק חן:

 10 . בוקסות זה בוקסות של,below the foldלא. זה לא בוקסה. בוקסה זה למטה, מתחת לזה. זה  ת.

 11רוצים, אפשר להציע רגע לראות את דף הבית של וואלה אפילו כמו שהוא  רגע, אני שואלת, אם ש.

 12נראה היום, שהעד יסביר איך זה נראה. רק לצורך המחשה. לא דף הבית הספציפי לתיק, אלא 

 13 בכלל, כדי שהוא רק ייתן,

 14 תעלו הלאה במחשב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 כלליים שכל הזמן עומדים, זה לא השתנה? או שזה עקרונות כ.ה. מ' בר עם:

 16 אני מציע לא של היום. עו"ד ז'ק חן:

 17 למה, מה יש היום? ש.

 18 היום זה ה... עו"ד ז'ק חן:

 19 אנחנו לא נסתכל. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20לוואלה ירד בשנה האחרונה. אני מניח  סלהיכנאני לא יודע אם הוא השתנה מאז. התיאבון שלי  ת.

 21 שלא היה שינוי דרמטי.

 22 )מדברים ביחד(

 23 אוקיי. הכותרת הראשית היא זאת,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1זה הכותרת הראשית, פה לא רואים את זה בגלל הרזולוציה של המסך, אבל מי ש... על המחשב  ת.

 2שלו בדרך כלל יראה עוד קצת יותר, זו כותרת ראשית, זה חלק מהידיעה... זה התמונה של הידיעה 

 3הם מבזקי חדשות,... במקום השני, עכשיו אני רואה שפה שמו כנראה את  הראשית, אלה

 4 הטעימות, בעבר זה היה פה. 

 5 אתה שומע אותו? ש.

 6 אני אשב. הטעימות היו משמאל.  ת.

 7 באיזה מקום אנחנו נמצאים? ש.

 8 'לך למשטרת ישראל, הציבור, הפרטים שלכם דלפו, תגישו תלונה'. עו"ד ז'ק חן:

 9 מר ישועה אני מציעה שתשב, אחרת לא ישמעו אותך. אב"ד: -דמן פל-כ.ה. ר' פרידמן

 10 טוב. בגדול אני אסביר כך, זה שונה ממה שהיה, ת.

 11ראינו למעלה את הידיעה הראשית, ראינו בצד מה שאתה קורא   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 טעימות?

 13היפה פה ומתחתיו, אלה  כן. אז זה לא היה בצד, מה שאתם רואים כאן החל בתמונה של הבחור ת.

 14היו טעימות והן היו רק לרוחב. זה היה מתחת לידיעה הראשית. והן היו, כשפותחים, זה החשיבות 

 15של זה, החשיבות היא כשאתה פותח את העמוד אז אתה רואה את הידיעה הראשית ושלוש 

 16הזה.  כזה כפי שזה נקרא, והמשפט thumb nailטעימות כאלה שמורכבות מתמונה קטנה כזאת, 

 17 זה מה שהיה אז בגדול.

 18 ומתחת לזה מה היה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19מתחת לזה היו בזמנים שונים דברים שונים, צריך להסתכל על העמוד של הזה, קצת שונה, הנה,  ת.

 20למשל פה אתם רואים את הוורטיקלים, אז מתחילים להופיע הוורטיקלים השונים, חדשות, 

 21, אופנה, כשחדשות אז יש את הידיעה הראשית, זה הבוקסה מה שנקרא, ספורט, כלכלה, תרבות

 22ששאלתם בזמנו. הבוקסות היו פה. זאת אומרת בחדשות, בוורטיקל חדשות הייתה בוקסה ראשית 

 23ולצידה ידיעות משנה גם כן. אז זה היה שונה קצת ממה שיש היום. אבל זה המושג הכללי, מה 

 24עה ראשית, שלוש טעימות ומתחת כל היתר לפי נושאים נמצא מעל לגלילה מה מתחת, מעל ידי
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 1וורטיקלים, לפי נושאי התוכן, ובכל אחד מהם גם יש מן ראשית כזאת קטנה ושלוש קופסאות 

 2 קטנות לידה.

 3 אפשר לחזור למצגת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 כן.  ש.

 5'כבר עלה, זה בטעימה'.  אז אני אתרגם קודם מה נאמר לי פה. נאמר לי, אז אני אומר לשאול ת.

 6כנראה ידיעה, אני לא זוכר בדיוק מה, ידיעה שלא רצו שתעלה, ואני מסביר, זה כבר עלה, זה נמצא 

 Home page. 7-בטעימה. זאת אומרת זה נמצא ב

 8 איפה, אני לא רואה פה בוואטסאפ שאומרים לך, ש.

 9משיחה שהתקיימה, אני לא  , הרי לא, רואים שאני מתחיל את זה-לא, הייתה שיחת טלפון או ש ת.

 10מתחיל שיחה עם מישהו ב'כבר עשיתי את זה'. בדרך כלל באה לפני זה בקשה. סליחה, אני אומר 

 11'כברעלה, זה בטעימה' כנראה נדרשתי שלא יעלה משהו, ואני אומר 'כבר עלה, זה בטעימה, הנחיתי 

 12 לקבור'. אני מסביר איפה זה נמצא ו'הנחיתי לקבור' הכוונה הנחיתי,

 13 שעוד רגע זה לא יהיה שם. אב"ד: -פלדמן -.ה. ר' פרידמןכ

 14עוד רגע זה לא יהיה, שני מושגים פה שהם יחזרו כנראה הרבה אז אני אגיד עליהם במילה.  ת.

 15הידיעות, הרי יש כרונולוגיה של ידיעות שנכנסות אחת אחרי השניה לפי הקצב של האירועים 

 16שהיום מכתיב, הידיעות האלה מגיעות לדסק החדשות, ולפי החלטות של עורכים, עורך ראשי 

 17כזה,  FIFOמוזרמות לתוך מערכת התוכן ואז מופיעות באתר. אז גם פה יש ואחרים, נכנסות ו

First in first out אבל לא רק ,FIFO 18, אם ידיעה היא חשובה אז היא צריכה להישאר, זה לא רק 

 19אלא החשיבות שלה. אם היא חשובה היא תישאר יותר. דרך אגב יש  First in first outהשיקול 

 20שידיעה מסוימת נותנת רייטינג גבוה  real time-ובע. אם אנחנו רואים בעוד שיקול. גם רייטינג ק

 21אז משאירים אותה, גם אם היא פחות חשובה. אלה השיקולים השונים. אבל לא רק, העקרון 

 22הקובע במיוחד לגבי הכותרות בחלק העליון והטעימות הם חשיבותן קודם כל, מבחינת חשיבות 

 23ה, זה בטעימה, ואז הידיעות אחר כך מדורדרות באופן הציבור לדעת. אז אני אומר, כבר על
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 1אוטומטי. באה ידיעה נוספת, אז היא דוחפת את זה. אם העורך הראשי מחליט שידיעה ראשית 

 2חדשה יותר חשובה מהכותרת הראשית עכשיו הוא ישים אותה, אחרת הוא ישים אותה בטעימה, 

 3ירדור טבעי שנובע מהחלטות העורך כאלה. אז יש תהליך ד prioritiesומשם זה יתדרדר. יש 

 4אז הקצב של ההתרחשות ודחיפות  12:00-ומקצב כניסת הידיעות. ברור שאם פתאום יהיה פיגוע ב

 5אייטמים חדשותיים בממוצע  30-35הידיעות משתנה. אבל יש לזה כרונולוגיה. בגדול, ביום עולים 

 6לעמודים הפנימיים, מהכותרת בישראל לפחות זה ככה אצלנו, אז זה דירדור. אחר כך זה עובר 

 7הראשית לעמודים הפנימיים של וורטיקל החדשות או אופנה וכדומה. ובסוף זה בארכיון. עכשיו, 

 8כשאני אומר 'לקבור', זה אני לא יודע פה אם התכוונתי לדירדור מהיר מאוד, זה מושג קצת חריף 

 9לסלק את זה לגמרי. אני כבר 'לקבור', אני לא אומר לדרדר, אחרת הייתי אומר לדרדר, או אפילו 

 10 לא זוכר כאן מה הייתה הידיעה אבל,

 11 ואם זה לסלק לגמרי אז כמה זה מקובל, לסלק לגמרי? ש.

 12חריג בצורה קיצונית, כיוון שהייתה ידיעה, היא מידרדרת, אחר כך אנשים יכולים למצוא אותה  ת.

 13ע לעמוד שגיאה או ש'דף זה בגוגל, לסלק לגמרי זה אומר שאם מישהו יעשה חיפוש בגוגל הוא יגי

 14לא בנמצא', זה לא דבר שעושים אותו. אלא אם כן יכול להיות שהיה ..... שהייתה ידיעה שעלית 

 15שזה לשון הרע ויצא צו או דרישה ממך של לשון הרע וכדומה אז אתה עושה כזה דבר, אבל ברצף 

 16 הרגיל זה לא קיים.

 17, בהודעה הבאה אתה כותב -פה יותר לאט עד שטי ילךיכול להיות שבתכתובות הראשונות זה גם  ש.

 18 לאודי הירש, וכותב לו 'שיהיה מהר'. מי זה אודי הירש?

 19 המשנה לעורך הראשי, וכנראה שכבר גם איתו דיברתי. ת.

 20 איך דיברת? ש.

 21 טלפון קווי אפילו. ת.

 22 איפה אתם יושבים? ש.

 23 לפן,, יש לי טלפונים, אני מט4, הוא יושב בקומה 5אני יושב בקומה  ת.
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 1אדוני זוכר בדיוק על יסוד מה הייתה ההודעה, זאת אומרת בקשר לאיזו כתבה או  כ.ה. מ' בר עם:

 2 שאדוני עכשיו נותן לנו פרשנות בדיעבד למה שיכול להיות?

 3 אני לא זוכר, ת.

 4אז יכול להיות שזו איזו שהיא ידיעת ספורט שלא מצאה חן בעיניך וביקשת להוריד  כ.ה. מ' בר עם:

 5 ...אותה, לא

 6 ,-תראה, כש ת.

 7כשאדוני אומר 'זה עלה בטעימה, הנחיתי לקבור', אוקיי, יש כל מיני הנחיות  כ.ה. מ' בר עם:

 8מקצועיות שיכולות להיות בהקשרים שונים. אנחנו לא יכולים להבין מכאן אם אדוני לא זוכר 

 9 קונקרטית מתי זה ... ועל יסוד מה.

 10 ל ידיעה בספורט או באופנה שביקש ממני,כן תראה, לא היה אף פעם ביני לבין שאו ת.

 11 מובן, אבל נתתי את זה כדוגמה, אם אדוני לא זוכר זה יכול להיות כל מיני אפשרויות.  כ.ה. מ' בר עם:

 12 תיאורטית כן. זה יכול להיות. ת.

 13עד כמה, שאלה מאד חשובה כאן, אולי ... מתוך חומר החקירה, עד כמה היה בינך ובין שאול  ש.

 14ח כזה על דירדורים ועל כתבות בנושאים אחרים שאינם קשורים לנתניהו? אני חושבת אלוביץ' שי

 15 שאמרת את זה ביום הראשון אבל אולי כדאי לחזור על זה.

 16 נתניהו זה מר, גברת? צור:-עו"ד בעז בן

 17 ובני משפחתו. יכול להיות או/או. הם גם אנשים. 1נאשם  ש.

 18 אבל הם, צור:-עו"ד בעז בן

 19שונים, אז אני שואלת עד כמה היה שיח שלא כולל את כל הקבוצה הזאת. בתוך הם גם אנשים  ש.

 20הקבוצה הזאת יש כל מיני אנשים אבל אני רגע שאלתי עד כמה זה היה קשור אולי, עד כמה היה 

 21 שיח כזה שקשור לאנשים אחרים?

 22 לגבי, ת.

 23 אנשים או נושאים או עניינים, לאו דווקא אנשים. כ.ה. מ' בר עם:

 24 כן. ש.
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 1לגבי דירדור ובוודאי קבירה של ידיעות בצורה שזה נעשה פה, זה נעשה בהקשר של ראש הממשלה  ת.

 2 ובני משפחתו. לא זכור לי מקרה אחר. 

 3אז אתה פונה לאודי הירש, כותב 'שיהיה מהר', ויש לך מספר סמסים עם שאול אלוביץ' שהוא  ש.

 4תך' דקה אחרי דקה, ואתה עונה לו, כותב לך 'תוריד מיד זה ימנע את אישור יס, אני הורג או

 5 'הנחיתי להוריד לחלוטין למחוק'. תסביר.

 6זה הפירוש של מה שאמרתי בקודם בעצם, שאני מסביר, וכאן באמת 'לקבור' מקבל את הפרשנות.  ת.

 7זה לא דירדור שנגיד אני יכול להאיץ את הדירדור של הידיעה ולכאורה היא תרד כאילו בצורה של 

 8אלא בעצם אני אומר לעשות משהו שהוא, אני לא זוכר שעושים אותו, שמוחקים מוות טבעי כזה, 

 9 לחלוטין את הידיעה.

 10 אוקיי. מה הקשר בין הכתבה לבין אישור יס ומה זה אישור יס, למיטב ידיעתך? ש.

 11 איזה...  עו"ד ז'ק חן:

 12ם על הורדתה, 'תוריד מיד, זה ימנע את אישור יס', אני שואלת מה הקשר, זה לכתבה שהם מדברי ש.

 13 שהעד דיבר עליה עד כה, לבין 'זה ימנע את אישור יס'.

 14אני מבקשת הנחייה מבית המשפט, אני אתנגד לסיטואציה כזאת רבות. הרי  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15למאשימה, אני ממש מבקשת הנחיה. למאשימה יש טענה לגבי איזה כתבה מדובר. משום שיש לה 

 16בינואר בנספח א' זה דרישה, לטענת  25-רים ומה שכתוב לגבי האת הנספח ויש לה את סדר הדב

 17 המאשימה, להסרת כתבה בנושא עדויות עובדי המעון נגד שרה נתניהו.

 18 ממה, מאיפה גבירתי מקריאה את זה עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 מכתב האישום. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 20 נספח א'. 67סעיף  עו"ד ז'ק חן:

 21לכתב האישום. יש למאשימה טענה ביחס  67כן. אני מקריאה מסעיף  עוזר: -יכל רוזן עו"ד מ

 22לשיחות האלה. טענת המאשימה היא שזה קשור לכתבה על שרה נתניהו בנושא עובדי המעון. אני 

 23שואלת האם לא נכון, אני מבקשת את הנחייתו של בית המשפט, זאת לא ממש התנגדות, וזה מה 
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 1יהיה איזה שהוא קישור, אחרת אנחנו כל הזמן באוויר. זה לא שאני ממציאה שגם חבריי ביקשו, ש

 2 את הטענה הזאת, זו טענה שלהם.

 3 אני אענה על זה. ש.

 4ולכן כשנשאל באופן כללי נתניהו, התנגד עו"ד בן צור ואכן זה מבלבל ועלול  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 5 לטעות.

 6רים, אם מותר לעשות קישור ואז יש לנו תמונה וכפי שביקש עו"ד חן בתחילת הדב עו"ד ז'ק חן:

 7מלאה, אחרת מה יקרה, אנחנו נלקט. את שלב הליקוט עברנו כבר בהיסטוריה. אם אפשר... כדי 

 8להבהיר את זה גם לנו, שעדיין אנחנו לא ...... כפי שחבריי.... ובוודאי לבית המשפט, אני פשוט 

 9 ל עבר. וזה פשוט. יש טענה שלהם בעניין.חושב עליכם גם. לעשות את כל החיבורים וללקט מכ

 10 נשמע תשובה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אני אענה. אנחנו נמצאים בתיק פלילי ומתנהלים כמו בהוכחות בתיק פלילי. יש שלב שבו העד  ש.

 12מעיד את מה שהוא יודע ולמה שהוא נחשף, יש דברים שהוא זוכר אותם, יש דברים שעולים 

 13ול להיות שתיכף אנחנו נראה שכן מדברים על שרה נתניהו ויכול להיות שתיכף מהתכתובות, ויכ

 14אנחנו, רואים שלא מדברים על שרה נתניהו, שלב ליקוט פסיפס הראיות הוא שלב אחר והוא שלב 

 15הסיכומים ואנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים בשלב הזה להתחיל בכל פעם לעשות את הלינקג', 

 16ים, במקר הזה במקרה אנחנו כן יודעים לעשות את הלינקג' מתוך ואני כבר אומרת שיש מקר

 17ראיות אחרות שאגב לא הוצגו לעד כי אנחנו בניגוד לטענה להנדסת תודעה, לא הכנסנו לעד דברים 

 18מראיות אחרות אז לא תמיד הוא יודע. אבל יש מקרים, ואני הצהרתי את זה כבר ביום הראשון 

 19יש מקרים שגם לא נדע על מה הידיעה, אלא רק יש את דברי כשדיברנו על תיקון כתב האישום, ש

 20העד הכלליים, על הקשר שלו עם מר אלוביץ' וה.... הספציפיים. לכן יש מקרים שאנחנו נראה רק 

 21את ה'הנחיתי לקבור' ואת השיח הזה ולא נדע בכלל לאיזה אירוע זה, זה לא מתייחס לאירוע 

 22זה שייך בכתב האישום הכללי שמדבר באופן כללי. לכן בנספח כי אין אירוע בנספח על הדבר הזה. 

 23 אנחנו לא צריכים, עכשיו, אני לא צריכה ללקט לחבריי וזה לא ...
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 1לא, אבל הנטל הוא על גבירתי בסופו של יום, לשכנע את בית המשפט ולהסביר  כ.ה. מ' בר עם:

 2שאלה אם 'תוריד שראיות מסוימות שהוגשו במהלך הדיון קשורות ומבססות את כתב האישום. ה

 3מיד זה ימנע את אישור יס' איך נדע לאן לקשור את זה. גבירתי תצטרך להביא ראיות בנושא הזה 

 4 כי העד לא זוכר.

 5 אני אביא. קודם כל זה תחילת ההתכתבות, בוא נראה את הכל. ש.

 6 בסדר. כ.ה. מ' בר עם:

 7 אבל העד מסר עד כה דברים מסוימים, ש.

 8 ע הוא מסר, וזה בסדר. מה שהוא יוד כ.ה. מ' בר עם:

 9 קודם כל לגבי מה היה הקשר שלו עם שאול אלוביץ' ועם איריס אלוביץ', ומה הוא התבקש. ש.

 10באופן קונקרטי אנחנו לא יכולים לכאורה לייחס מסרון מסוים לפרט מסוים בכתב  כ.ה. מ' בר עם:

 11 ר.האישום מתוך החומר הזה. יכול להיות שבעתיד יבוא לפאזל גורם נוסף, בסד

 12 יכול להיות. נכון. ש.

 13אם גבירתי מודעת לזה, אני יכול להבין את הטרוניה, היא לא בדיוק התנגדות, ...  כ.ה. מ' בר עם:

 14 שהיה להם יותר נוח, אבל כנראה שיש קושי לעשות את זה.

 15זה לא עניין של נוחות, יש גם פאזל ראייתי שצריך לראות אותו וצריך את הסבלנות לראות אותו,  ש.

 16חבריי גם נמצאים עם החומר הזה שנתיים, בוא נדייק, וצריך לראות תמונה שלמה. אני לא חושבת 

 17 שנכון להלעיט את העד גם בדברים שחלק הוא ידע וחלק הוא לא ידע.

 18 יהודית זו הייתה בקשה. בקיצור. ליעילות. לא רוצה, ... רוצים ערפל, יש ערפל. עו"ד ז'ק חן:

 19 הביא את הדברים בצורה מסוימת. לא, אנחנו לא רוצים ערפל.לא רוצים ערפל, רוצים ל ש.

 20 )מדברים ביחד(

 21 רגע אחד. אתם רוצים לתת לעו"ד בן צור לדבר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22תודה גבירתי. אחרי ההחלטה לגבי תיקון כתב האישום הוגש נספח א'. בכתב  צור:-עו"ד בעז בן

 23כמפורט בנספח א'. זהו, זאת אומרת זה מה שיש כאן, לא , היו דרישות 28האישום נאמר, בסעיף 

 24פאזל ולא שום דבר. ולכן זה גודר וגם מבחינתנו מבחינת החקירה הנגדית שלנו, אחרי שנלמד גם 
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 1את העדות הנוספת, אנחנו מתייחסים למה שיש בנספח א'. חברתי יכול להיות שאומרת 'אני לא 

 2לדעת, בסוף צריך לבצע את הקישור. אבל אי אפשר,  יודעת למה מופיע פה בנספח א', מותר לה לא

 3 וזה מה שאני אומר, אי אפשר לחרוג ממה שמופיע בנספח א'. זו הרשימה, זה מה שמייחסים,

 4עו"ד בן צור, אדוני אמר את זה קודם והמדינה אמרה שהיא לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 מתכוונת לחרוג, ועל זה... ככל שזו הייתה התנגדות, ההתנגדות נדחית. 

 6 לא, זו לא הייתה התנגדות, להיפך. צור:-עו"ד בעז בן

 7 לא של אדוני. לגבי אופן החקירה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8ת המשפט של תיקון כתב האישום גם נכתב וגם נאמר אפילו בעל פה אני רק מזכירה שבהחלטת בי ש.

 9בדיון שמה שידוע לנו נפרט והדברים הכלליים הם דברים כלליים שאפשר להוכיח גם בתיק עם 

 10 עדויות כלליות.

 11 עו"ד תירוש, תמשיכי בבקשה עם העד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 יה תיקון של כל דבר ודבר.סדר גמור. בדיוק כמו שבשמפניות זה לא ה ש.

 13 עו"ד תירוש תמשיכי בבקשה עם העד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14סליחה. עכשיו אז אני שואלת אותך, כתוב כאן 'תוריד מיד'. אולי נציג עוד קצת התכתבויות ואז  ש.

 15י נשאל את השאלה הזאת. בסדר? כתוב 'תוריד מיד, זה ימנע את אישור יס', שאול כותב לך 'אנ

 16הורג אותך', ואתה כותב לו 'הנחיתי להוריד לחלוטין, למחוק', אתה כותב לאודי הירש 'דווח 

 17את שאול אלוביץ', 'ירד'. אתה פונה לאודי  12:53כשיירד, לא לעכב את זה', ואז אתה מעדכן בשעה 

 18ה הירש 'קיבלת?' ואתה אומר לו 'צריך לעוף מכל מקום גם מקידום' פייסבוק, כנראה, 'בצד' ואת

 19מודיע לשאול שזה ירד מפייסבוק. אחרי דקה. אני שואלת אותך מה זאת אומרת קידום פייסבוק 

 20 בצד? 

 21כיוון שאנשים באותה תקופה היו הרבה מאוד בתוך הרשת החברתית, פייסבוק, אתרי התוכן  ת.

 22השונים, אתרי החדשות הקימו לעצמם אתרים משלהם, חשבונות שלהם בתוך פייסבוק, וגם 

 23שות היה ורטיקל כזה עם הרבה מאוד אוהדים, שהם מקבלים פוש ברגע שאנחנו לוואלה חד

 24מוסיפים לפייסבוק פוסט כזה, ואומרים 'יצאה עכשיו ידיעה כזאת וכזאת, תסתכלו', ואז הם 
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 1לוחצים על זה והטראפיק נכנס לוואלה. בקיצור זה קידום של ידיעות חדשותיות באתר וואלה 

 2 זרים את הטראפיק של הגולשים אל וואלה.שנעשה באתר פייסבוק, נועד לה

 3אוקיי. עכשיו אני ממשיכה עוד שאלה אחת, עוד תכתובת אחת ואז אני אחזור רגע אחורה. שאול  ש.

 4-אלוביץ' כותב לך 'תמיד עדיף לא לפרסם מאשר להוריד, עזבו אותה ותשאירו את הלכלוך ל

YNET .' 5 

 6 איפה אנחנו רואים את זה? כ.ה. מ' בר עם:

 7 עה הבאה.ההוד ש.

 8 כן. כ.ה. מ' בר עם:

 9מה זאת אומרת, מה אתה מבין מזה, שבמה היה נראה לך שהכתבה עוסקת? אם לא נראה לך,  ש.

 10 במה,

 YNET. 11-טוב, כבר דיברנו עכשיו. 'עיזבו אותה', זה הגברת נתניהו. תשאירו את הלכלוך ל ת.

 12אישור יס' ואני שואלת אותך מה אוקיי. עכשיו אני חוזרת רגע אחורה, ל'תוריד מיד, זה ימנע את  ש.

 13 הקשר בין כתבה לבין אישור יס?

 14 רק שיאמר אם זה מידיעה אישית או מהשערות או ממשהו שהוא יודע, צור:-עו"ד בעז בן

 15 ממה שהוא מבין. הוא צד לשיחה, אומרים לו להוריד משהו כי זה ימנע את אישור יס, ש.

 16בגלל וואלה. אומרים כל מיני קשקושים. את יודעת,  אומרים לו גם שזכינו בבחירות צור:-עו"ד בעז בן

 17 זה נורא נחמד.

 18בסדר. אומרים כל מיני, זה העד והעד צריך להסביר את איך שהוא הבין את הדברים מהקונטקסט  ש.

 19' אבל יש שיח בין  ,X-ומהשיח. כמובן שאחר כך יבוא מישהו אחר ויגיד 'הבנתי, אני התכוונתי ל

 20יחות ולגיטימי בהחלט שהעד הזה הוא העד הרלוונטי להסביר. הוא צדדים על רקע קונטקסט וש

 21 הצד השני לשיח.

 22 הוא אמר ש... רגולציה, שלא... רגולציה. צור:-עו"ד בעז בן

 23 אז אתה תגיד לו את זה וכל מה שאתה רוצה להגיד, תגיד לו בחקירה הנגדית. ש.
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 1 אישור יס'?את שואלת מה אני מבין מהמשפט 'תוריד מיד זה ימנע את  ת.

 2 מה הבנת בזמן אמת? ש.

 3 שאם אני לא אוריד את זה מיד זה ימנע את אישור יס. ת.

 4 מה זה אישור יס? ש.

 5 אישור יס על ידי, ת.

 6 מה הבנת בזמן אמת שזה אישור יס? ש.

 7ידעתי בגדול שהוא צריך לקבל החלטה רגולטורית שקשורה, נדמה לי שזה היה קשור למכירה של  ת.

 8ר שמאפשר לבזק למעשה לקנות את המניות של יס, שנמצאות בידי יורוקום או המניות, של אישו

 9בידי שאול, זה נושא שדובר עליו כמה פעמים. לא ידעתי שזה בעיתוי הזה אבל פה נאמר לי 'תקשיב, 

 10 זה עכשיו, תוריד את זה מיד, זה מה שהבנתי'.

 11 הוא אומר לך 'אני הורג אותך', מה זה אומר מבחינתך? ש.

 12מאוד בלחץ. זה אומר רמת הלחץ ורמת הכעס והוא התבטא גם במה שאני מוריד מיד הלאה,  שהוא ת.

 13 אני חוטף על הראש, ומה שתיארתי פה ביום הראשון.

 14', אתה שולח לשאול YNET-בסדר. בוא נמשיך. ואז תראה, מיד אחרי 'תשאירו את הלכלוך ל ש.

 YNET ,15-תמונות האלה. זה מתפרסם ב, ובוא נראה אותו. אפשר להגיש את הattachmentאלוביץ' 

 16ותוכן הכתבה, 'למה הסירו בוואלה כתבה נגד שרה נתניהו', היום מתפרסמות בכלי התקשורת 

 17כתבות, אפשר להסתכל על זה, וכתבה מאתר וואלה הוסרה מהאוויר, אתה שולח לו את זה. 'כלי 

 18 ר שהגיש אב הבית'. התקשורת דיווחו היום על עדויות חדשות נגד שרה נתניהו שנחשפו בתצהי

 19 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 רגע, אנחנו עוברים על התכתובות. ש.

 21 ....בחקירה הנגדית, עו"ד ז'ק חן:

 22 אני רק עוברת על התכתובות ומראה מה הוא העביר והתכתובות הוצגו לו. ש.
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 1ו לא מכירים את זה בשום אבל בשבילנו, כמו בשביל בית המשפט זה סינית, אנחנ עו"ד ז'ק חן:

 YNET. 2מקום. לא מראיון העד ולא מהחקירה, את ההתייחסות לכתבה של 

 3 אבל רגע, אבל זה עולה מהתכתובות, הוצגו לו גם את התכתובות, ש.

 YNET? 4מה עולה מהתכתובות? את ההתייחסות שלו לכתבה של  עו"ד ז'ק חן:

 5 אני עוד לא שאלתי שום דבר. ש.

 6 אני מתנגד, כבודכם עו"ד ז'ק חן:

 7 עוד לא נשמעה השאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אתה מתנגד לשאלה שלא נשאלה. כ.ה. מ' בר עם:

 9 זה שעכשיו העד נשאל שאלה, עו"ד ז'ק חן:

 10 הוא לא נשאל כלום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 הוא לא נשאל עדיין. כ.ה. מ' בר עם:

 12 בה,הוא נשאל, מראים לו כת עו"ד ז'ק חן:

 13 מראים לו אבל הוא עוד לא נשאל, בוא נשמע את השאלה. כ.ה. מ' בר עם:

 14 הוא נשאל אם זה מה שהוא צירף. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 עניין טכני, צירף להודעה, וזה לכאורה אתה יכול, מעבר לזה, בבקשה. כ.ה. מ' בר עם:

 16אותו שאלות מסוימות בחקירה, אבל  אוקיי. תמשיך רגע. כל האירוע הזה הוצג בחקירה. שאלו ש.

 17אני עוד לא שאלתי שום דבר. ואז כתוב, שאול כותב לך, אחרי שאתה מעביר לו את התמונה, שאול 

 18בתחתית הידיעה, שכחנו להוריד במבזקים', תגיד מה זה 'שכחנו  YNET-כותב לך 'תסתכל ב

 19 להוריד במבזקים'?

 20יל מהצגת התמונה שהוקרנה כאן בבית המשפט, אני מתנגד עכשיו. כל האירוע שמתח עו"ד ז'ק חן:

 21השאלה לעד ביחס לאותה תמונה שהוא העביר על פי הנראה כאן בהודעות הוואטסאפ או הסמס 

 22לשאול, מה ששאול עונה, אגב, מה שהקריאה לו עכשיו חברתי והתייחסות של העד לכל האירוע 

 ever .23נשמע על האירוע הזה  הזה מבחינתנו, כמו מבחינת בית המשפט, זו פעם ראשונה שאנחנו
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 1לא שמענו ולא קראנו על זה בחקירה, לא שאלות ולא התייחסות של העד, לא היינו בשבעת הימים 

 2שהוא נחקר בפרקליטות ולא שמענו מה הוא אמר אז על הדברים האלה ובמסמך ראיון העד, נספח 

 3ו, ייתכן שחברתי גם היא לבקשה שלנו גם אין תיאור או תיעוד של מה שהוחלף בעניין הזה. עכשי 1

 4לא יודעת, היא סתם שואלת שאלות בלי לדעת מה תהיה ההתייחסות של העד ואנחנו פה במסע 

 5 של ניווט.

 6 קודם כל' סתם שואלת שאלות' זה לא לעניין, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7הייתה  לא, לא התכוונתי להעליב אותה. הכוונה סתם שואלת שאלות, אם גבירתי עו"ד ז'ק חן:

 8נותנת לי לסיים את המשפט, הייתי מסיים. סתם שואלת שאלות במובן של לא נטועות בתשובות 

 9 ,-העד המוכרות לה כבר מהחקירה או מהריאיון. אבל אנחנו, יכול להיות ש

 10 הודעות סמס, אדוני מכיר אותן, הוא קיבל? כ.ה. מ' בר עם:

 11 כן. עו"ד ז'ק חן:

 12 ות בעדן.הודעות הסמס מדבר כ.ה. מ' בר עם:

 13 נו, אז למה אני צריך... עו"ד ז'ק חן:

 14, יש תמונה שצורפה. יכול להניח שהוא לא נשאל על attachmentרגע. להודעות יש  כ.ה. מ' בר עם:

 15התמונה באיזה הקשר היא צורפה בחקירה, אולי הוא לא נשאל על כך בראיון והוא נשאל עכשיו 

 16 בבית המשפט. 

 17 גם לא למה שכתוב, עו"ד ז'ק חן:

 18 חומר שאדוני מכיר אותו. זה לא חומר חדש לגמרי. כ.ה. מ' בר עם:

 YNET 19-לא, גם מה שכתוב פה, היא ביקשה ממנו עכשיו התייחסות, 'תסתכל ב עו"ד ז'ק חן:

 20בתחתית הידיעה, שכחנו להוריד במבזקים' ומבקשת ממנו עכשיו לפרש את שאול אלוביץ' שכתב 

 21 לו את הדברים האלה.

 22 , התכוונתי לשאול ש.

 23 זה מה ששאלת אותו. עו"ד ז'ק חן:
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 1רק הבהרה טכנית, מה זה אומר 'להוריד במבזקים'. זו שאלת הבהרה טכנית קלאסית שאני אפילו  ש.

 2לא חושבת ששאלתי בראיון ואני רק אומרת, קודם כל הנושא הזה הוצג בחקירה, במזכר הריענון 

 3לדפוסים הכלליים ולהתנהלות יש סעיף שעוסק בכך שהעד יעיד על אירועים מסוימים בהתאם 

 4שהוא דיבר עליהם בהודעות שלו, ולמרות שהאירוע הזה נמצא בחקירה, מאחר שלא ידענו אם 

 5, רואים -הראו לו בחקירה את התמונה, לא שהיא כזאת משמעותית אבל היא עושה סדר בכל ה

 6את זה. אבל נכון  על מה מדובר, אז גם ציינו את הת/ כי התמונה, יש לה גם ת/ פיזי. אז גם ציינו

 7שלא ציינתי שם, אני גם לא בטוחה ששאלתי את זה בראיון כי אנחנו נמצאים כאן ויש שאלות 

 8 הבהרה,

 9 ... אז היית זוכרת. עו"ד ז'ק חן:

 10רגע. יש שאלות הבהרה, אני עברתי בקפידה ודברים מהותיים העברתי כמצוות הדין והפסיקה.  ש.

 11 יש שאלות הבהרה מאוד קלות שאפילו,

 12יש לי בקשה. לגבי שאלת הבהרה, תחזירי רגע את הכתבה ההיא,  אב"ד: -פלדמן -ה. ר' פרידמןכ.

 13 כי זה מתחיל ב'תסתכל בתחתית הידיעה', 

 14אבל לא בטוח שיש שם את תחתית הידיעה. כי זה תמונת מסך. זה מה שרציתי שהוא ירד לראות,  ש.

 15 את זה באינטרנט,ואין שם את תחתית הידיעה כי זו תמונת מסך. אפשר לפתוח 

 16 לא, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17אבל זה מיותר נראה לי. השאלה היא טכנית. מה זה אומר 'שכחנו להוריד במבזקים', מה   ש.

 18 קופי יש את זה.-המשמעות של שכחנו להוריד במבזקים. יכול להיות שבהארד

 19 ריד במבזקים'.טוב, שהעד יענה. מה זה אומר 'להו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 מה זה מבזקים? ש.

 21 מר חן, אדוני עומד כי? כ.ה. מ' בר עם:

 22 אני עומד על התנגדותי. כל האירוע הזה לא ידוע. אני חושב ש, עו"ד ז'ק חן:

 23 כל איזה אירוע לא ידוע. לא הבנתי? מה זה האירוע הזה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 אני אחזור.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 אנחנו עוקבים אחרי חומר שנמצא בידיכם. איזה אירוע לא ידוע? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 2ההתייחסות של העד לחומר שנמצא בידינו במקטע הזה לא ידועה לנו. לא   עו"ד ז'ק חן:

 3 מהחקירה,

 4 באיזה, בלהסביר מה זה 'להוריד במבזקים'? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5התכתבויות. כן. במקרה הזה זאת ההתכתבות הזאת. של שאול, עם בלהסביר  עו"ד ז'ק חן:

 6 פרשנות של שאול.

 7אוקיי. מאחר שלי חשוב להבין מה נאמר פה, אני אשאל, זו שאלת  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8בית משפט, מה זה 'להוריד במבזקים'. טכנית. לא פה. מה זה אומר להוריד במבזקים. עכשיו זו 

 9רוצה להבין מה כתוב פה. להבין מה זו ההתכתבות הזאת. אתה יכול לענות. לא שאלה שלי. אני 

 10 ספציפית לזה. תסביר מה זה אומר.

 11ברור. כפי שהראיתי על עמוד הבית למעלה רצים מבזקים. זה מין 'טיקר' כזה, בעבר זה היה בצד,  ת.

 12ת: מגיעה איזו שמאלה לידיעה הראשית. הכרונולוגיה של העלאת ידיעות לעמוד הבית היא כזא

 13שהיא ידיעה, נניח הידיעה שהייתה פה, כל ידיעה, מבזקן שיושב במערכת מעלה ראשון מבזק של 

 14מילים על הדבר הזה, כדי שהגולשים שמסתכלים יראו את זה אצלנו ראשונים. עובדים בינתיים  10

 15 על הכנת האייטם, על הכנת הכתבה. ואז מעלים את הכתבה. מה קרה פה? העלינו את זה

 16 במבזקים,

 17 רגע, אז כשהכתבה עולה המבזק נשאר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 כן. הוא עוד נשאר. ת.

 19 ממשיך לרוץ למעלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 . זה נדחף אחד אחרי השני.FIFOכן, שמה, במבזקים זה לחלוטין  ת.

 21 יש כמות קבועה? כ.ה. מ' בר עם:

 22ם באים הם רוצים לראות את הדבר האחרון הכי מעודכן. זה טיבו של כן. יש כמות כבר כי אנשי ת.

 23המבזק, לראות מה קרה הרגע. אז ברור שהאחרון דוחף את הקודם. כאן כנראה קרתה תקלה, 

 24 שהורדנו את האייטם עצמו,
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 1 וזה המשיך לרוץ, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 ה נשאר שם, שלא ניקינו עד הסוף.וזה המשיך לרוץ במבזק. אז קיבלתי נזיפה על זה שז ת.

 3הנה העד לתשובה לשאלה טכנית של בית המשפט, הוסיף את התוספת המתבקשת  עו"ד ז'ק חן:

 4ומזה ניסיתי להימנע, שמייחסת את הכוונה לשאול אלוביץ' שעל זה הוא קיבל נזיפה. זו הייתה 

 5 תוספת מיותרת מכיוון שגם התובעת ביקשה וגם בית המשפט ביקש,

 6זה לא התייחסות למה שהתכוון אלוביץ', זה התייחסות לאיך  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכ.ה. ר

 7 שהעד מרגיש עם מה שאמרו לו, הוא מרגיש שנזפו בו.

 8אוקיי. אז אם העד מרגיש שנזפו בו, עד כמה שיש לדבר הזה ערך או אין ערך, אני  עו"ד ז'ק חן:

 9 צריך לדעת, זה חלק מהגרסה שלו.

 10, השאלה מהי מידת הרזולוציה שאדוני מצפה בחקירה ובראיון שעד שהוא נחקר חן כ.ה. מ' בר עם:

 11או שמרעננים את זכרונו ירד לפרטי הפרטים ש... בחקירה הנגדית. איך יודעים שנושא מסוים 

 12שלא נחקר, אדוני צודק במאה אחוז. עולה פרט מהותי, אדוני צודק. החומרים האלה היו בפני 

 13ל להיות שיש פה הבהרה שאולי צריך הייתה להיעשות אולי קודם, היא אדוני, התמונה צורפה, יכו

 14נעשית כאן. בסדר. לומר שזה משהו חדש ושאדוני מופתע, אני לא בטוח, ייתכן שהעובדה שזה לא 

 15נעשה מקום שאולי צריך היה שייעשה, יהיה לזה משקל. אדוני כל הזמן חוזר לאותו עניין אבל 

 16כל שאלה, להגיד 'את זה לא שאלו, לא נשאלת, נתקדם קדימה', אדוני מבין שאי אפשר כל רגע, 

 17מה גם שבנושא של העד המסוים הזה כבר החלטנו, אז זה קצת, שאדוני קם כל הזמן ואומר עוד 

 18 פעם שאלה שהוא לא נשאל, זה לא מוסיף,

 19יש שני נושאים נפרדים. מה שהחלטתם, החלטתם. אני מכבד את החלטתכם. במובן  עו"ד ז'ק חן:

 20זה שהנה, ההסכמה הדיונית שהסכמנו עוד לפני החלטתכם רצה על המסך וכבודכם רואים. ה

 21והדברים מוקרנים. זה אין בעיה. ההחלטה שלכם התייחסה, לשיטתנו להשלמת החקירה, לשיטת 

 22המדינה, הריאיון שנעשה במשרדי הפרקליטות. עכשיו אנחנו מדברים, וזה החלק הראשון 

 23 מטריה חדשה עכשיו, נוספת. מה הנוספת.לתשובה, אנחנו מדברים על 

 24 לא נכון. ש.
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 1 שניה, אני אסביר.  עו"ד ז'ק חן:

 2 כתוב בראיון.. ש.

 3, בלגןאת לא יכולה כל הזמן להפריע לי, אחרי זה אנחנו מתקוטטים, אחרי זה יש  עו"ד ז'ק חן:

 4 אחרי זה כן עניתי לא עניתי, וזו אווירה לא טובה. די, בבקשה.

 5 , אדוני ימשיך.כן כ.ה. מ' בר עם:

 6לא במשטרה ולא  כגרסההדבר השלישי החדש הוא דברים שלא בא זכרם מבחינתנו  עו"ד ז'ק חן:

 7בראיון. מהתמצית שהועברה אלינו, ההתייחסות הספציפית של העד. עכשיו, וזה החלק השני של 

 8איות התשובה לאדוני. הרי ממה נפשך? אם הדבר הוא טכני ולא חשוב ומדבר בעד עצמו ונמצא בר

 9קבילות שנמצאות בפני בית המשפט, אז אחד משניים. או שהתובעת, מכיוון שזה טכני ולא חשוב 

 10וממילא נמצא, לא מעלה את זה בכלל. ואז בית המשפט יקרא, היא תסכם על זה. ובא לציון גואל. 

 11וב, או שזה כן חשוב, זו האפשרות השניה, ולכן היא, אנחנו כבר עשר דקות באירוע הזה. אם זה חש

 12ואנחנו כבר עשר דקות באירוע הזה אז אני קם ואומר שהאירוע החשוב הזה שאותו מוצאת 

 13התובעת להקרין באולם בית המשפט, תדעו כבודכם שלי לא מוכר ומהטעם הזה אני מתנגד, כי זה 

 14בעיניה חשוב. עכשיו, יש הרבה דברים בתיק הזה שאנחנו נלחמים בערפל. נלחמים בערפל בגלל 

 15בגלל הכוונות של התביעה, בגלל שהתביעה לא מוכנה להגיד כל מיני דברים שאנחנו  ההיקף שלו,

 16מבקשים לדעת. אז זה בסדר, הם רוצים להילחם בחושך, נילחם בחושך. שהחיצים שלהם יכסו 

 17את עין השמש ואנחנו נילחם בחושך ונראה מה יקרה בסוף. אבל זה בוודאי לא מייעל, זה בוודאי 

 18לא מסייע לעשות משפט, ויותר מזה, אנחנו לא מוכנים להיות במקום  לא מקצר, זה בוודאי

 19שכתוצאה מזה שההתנהלות לא הייתה בסדר פה ובסדר פה ובסדר פה ומגזימה פה, בסופו של דבר 

 20 אנחנו צריכים לפרוע את השטר הזה ולשלם את המחירים.

 21 אז מה אדוני מבקש בהקשר הזה? כ.ה. מ' בר עם:

 22 מתנגד שהעד יתייחס לדברים שאני לא מכיר, פעם ראשונה שמעתי בבית משפט.אני  עו"ד ז'ק חן:

 23 ... מידת הרזולוציה, זאת אומרת יש גם גבול עד כמה אפשר לרדת. אני לא מבין. כ.ה. מ' בר עם:

 24 נכון. אבל אדוני, אם אנחנו נברר את, עו"ד ז'ק חן:
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 1יש כתבה, כאשר זה בוואטסאפ. אז , כאשר הוא יודע שYNETכאשר הוא יודע שיש  כ.ה. מ' בר עם:

 2 'מה הרגשת? נזף'.

 3לא אדוני, אני שמח על זה כי עוד פעם, אנחנו רק בהתחלה, אז זה יחדד את הדברים  עו"ד ז'ק חן:

 4להמשך. אני לומד גם. מה העניין? העניין הוא שאדוני אומר 'מידת הרזולוציה', ושוב, מכיוון 

 5יודע את מידת הרזולוציה. ביררנו עכשיו את מידת  שאנחנו נלחמים כשעין השמש מכוסה אני לא

 6 הרזולוציה הטכנית, מה המשמעות שזה ירד במבזק, 

 7אני יכול להבטיח לאדוני דבר כזה, אדוני מכיר את המונח 'מידת המומחיות של  כ.ה. מ' בר עם:

 8לא  המשפטן' יעלה נושא מהותי לחלוטין שאנחנו נבין שזה נושא שלחלוטין לא עלה, לא בראיון,

 9בחקירה, יש להניח שנמצא את הדרך מה לעשות בעניין הזה. אבל פה התחושה היא שזה לא בדיוק 

 10 המצב, לא במקרה הזה. למרות שזה קצת חדש, למרות שזה קצת...

 11אז אני חייב לומר לאדוני, אני מקבל את הצעת בית המשפט וכשאני אחשוב שזה  עו"ד ז'ק חן:

 12א יימנע בעתיד מלטעון שזה היה מהותי ופספסתי. יהיו דברים טכני, זה טכני, אם אני לא קם, של

 13אחרים שאני אצטרך לקום כי אני אחשוב שזה מהותי ויכול להיות שאני אשגה, אבל אני אפספס 

 14דברים בוודאות. בגלל התנאים של המשפט הזה. אני לא יודע. וכל זה נוצר משום שלא היה תיעוד 

 15 לא בחקירה ולא בריענון.

 16 טוב. לא צריך לחזור על זה. אנחנו יודעים. עם:כ.ה. מ' בר 

 17 אני רוצה להגיד רק משפט. ש.

 18 אין צורך. באמת שלא צריך גבירתי. תתקדמי. חבל, לא צריך. כ.ה. מ' בר עם:

 19לא, אני רק רוצה להגיד משהו בבקשה אדוני. כן חשוב לי להגיד, חברי אומר שהוא מתהלך בערפל  ש.

 20משהו גם לעניין מה שאמר קודם, שאם הייתי רוצה שחברי לא  בכלל. אז אני רוצה להסביר רגע

 21יחיה בערפל ואני אעשה לו את הליקוט הייתי צריכה להגיד, לא רק להגיש את הכתבה אם יש לי, 

 22ולא תמיד יש לי, שהיא עוסקת בשרה נתניהו ומני נפתלי, אלא גם להגיד שעד מסוים אומר 

 23 הזה אני לא חושבת שזה ראוי שאני אעשה בפני,עסק בעניינים האלה. את הלינקג'  1כשנאשם 

 24 זה לא מה שביקשתי. עו"ד ז'ק חן:
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 1בטח שזה לא. כי אתם רק רוצים שאני אגיש את הכתבה שעוסקת בשרה נתניהו, ואז זה לא קשור  ש.

 2, אבל לי יש ראיות שאני אביא אותן במכלול בסוף, אני לא יכולה דרך העד הזה להציג 1לנאשם 

 3ראוי. אז זה דבר אחד. ודבר שני שאני רוצה להגיד, אנחנו כתבנו בריענון ולכן אני את הכל, זה לא 

 4כן חושבת שזה איזה שהוא אולי לא מודע, אבל זה איזה שהוא רצון וקושי להשלים עם החלטת 

 5בית המשפט כי כתוב כאן בהחלט שלעד הוצגו פלטי מסרונים מתאריכים ספציפיים, מיילים 

 6בנוסף על אלה שהוצגו לו בהודעותיו, כפי שיפורט להלן. והעד מסר כי  ותמלילי שיחות מוקלטות

 7חומרים אלה תואמים את ההתנהלות ואת הלך הרוח שתיאר בהודעותיו. עכשיו, העד דיבר גגם 

 8בחלקים הכלליים וגם בעוד דוגמאות שהוצגו לו בחקירה על נזיפות. הוא אמר את זה בהודעות 

 9ת מה שרוצים ממנו או בקצב הנכון, הוא העיד את זה. לכן בבית המשפט כאן שכשהוא לא עשה א

 10אני מרשה לעצמי לומר את זה היום. הוא העיד את זה ואז הוא אמר 'היו טלפונים, היו עצבים היו 

 11נזיפות', זה לא דבר חדש. להציג את זה כניואנס חדש, נכון, לא כל משפט כתבנו למר חן כי אנחנו 

 12וסק כאן, בדיוק כמו שהיה וכמו שהצגתי לבית המשפט בעניין לא חושבים שצריך, וזה הסעיף שע

 13גבעוני בעניין שנהב. העד העיד על מסמכים בהתאם לשגרת עבודתו. חוץ מזה, במקומות שפה היו 

 14דברים מהותיים שחשבנו שזה לא עולה מהמכלול של העדות שלו או יש ספק שזה עולה, העברנו 

 15 את זה לחברי.

 16ברתי על ההפניה לאותו קטע בראיון העד, ובדיוק על זה בוכה הנביא. אני מודה לח עו"ד ז'ק חן:

 17עמודים, לדעת שרוח הדברים בהקשר  1,400-איך מהמשפט שהיא קראה אני אמור ללכת ל

 18מתייחס דווקא למקטע הנזיפה. ועכשיו ללכת  who knows -הספציפי הזה, לאירועים נוספים ש

 19עמודים ולעשות את החיבור, ועל זה  1,400פה בתוך ולקשור אירוע בתוך החושך לרוח דברים, נזי

 20אני גם אקבל נזיפה מחברתי. ברוח הדברים שלה. עכשיו אני רוצה לומר, זה לא חס וחלילה השגה, 

 21אנחנו ... על החלטת בית המפשט בכל הכבוד הראוי, אבל אנחנו מכבדים את החלטת בית המשפט 

 22 זה התפקיד שלנו, לכבד את החלטות בית המשפט.

 23הדברים מובנים. העמדה של אדוני, אדוני מבהיר אותה היטב, אנחנו מבינים את  כ.ה. מ' בר עם:

 24 עמדת אדוני, בסדר. נתקדם. לא צריך לחזור על הדברים. כן.
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 1 טוב. אז עכשיו מה שאני שואלת אותך בכל זאת, איפה היינו? ש.

 2 סיימנו עם המבזקים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3, וכותב לך 'אילן אנחנו YNET-יכים רגע למטה, ואז אבי אלקלעי שולח לך כתבה באנחנו ממש ש.

 4עושים טעויות של טיפשים ואנחנו הרי אמורים להוביל את עדר החכמים' ואתה כותב לו 'צודק, 

 5זה נורא', ואז שאול אלוביץ' כותב לך 'הגדול מחפש אותי, כנראה רוצה כטובה הפוכה'. מי זה 

 6 הגדול?

 7 שלה.ראש הממ ת.

 8 מה זאת אומרת? תסביר את המשפט הזה כמו שאתה הבנת אותו בשיח? ש.

 9 עלתה כתבה שלילית, הכתבה השלילית ירדה ועכשיו עושים תיקון. רוצים כתבה הפוכה, מיטיבה. ת.

 10אוקיי. ואז אתה כותב לו 'תהיה זהיר מאוד, כל כתבה שנעלה עכשיו תגרום לנו וגם לו נזק עצום,  ש.

 11שיו ולא להגיב'. אני שואלת אותך א. מי זה 'לו', גם 'לנו' וגם 'לו', מי זה 'לנו' מי צריך להרגיע עכ

 12 זה 'לו' נזק עצום?

 13 לו זה לראש הממשלה, לנו זה לוואלה ואולי גם לבזק. ת.

 14 ולמה כל כתבה שנעלה עכשיו תגרום לנו נזק עצום, למה היא תגרום לו נזק עצום? ש.

 15תחרה הגדול שלנו עלה על זה שאנחנו מורידים כתבה שמופיעה , המYNETכי נתפסנו במערומינו,  ת.

 16בעמוד הבית תוך כמה דקות, מפרסם על זה אייטם, אז ברור שכל דבר שנעשה עכשיו אנחנו תחת 

 17 זכוכית מגדלת. זה הכל.

 18 אז למה 'לו'? לוואלה אני מבינה, למה זה יגרום לראש הממשלה נזק עצום? ש.

 19חושפת את טיב הקשר בין ראש הממשלה לביננו וזה הרי לא  YNET-כיוון שידיעה כזאת שעולה ב ת.

 20 דבר שהם רצו שיהיה לאור השמש. 

 21אוקיי. בוא נמשיך קצת. שאול אלוביץ' כותב לך 'הוא דיבר איתי, כרגיל לא היה מודע שהסרנו  ש.

 22ואנחנו מותקפים על כך, התחיל בזה שאנחנו מובילים את הנושא. כשהסברתי לו מה קורה אמר 

 23 וב מאוד' ועבר לנושא של אירן וכו'. מי זה 'הוא'?'ט
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 1 ראש הממשלה. ת.

 2 מי זה אירן? דובר:

 3 אוקיי. אתה יכול להגיד משהו על המשפט הזה? ש.

 4 ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 אני לא מבין, הוא מפרשן, צור:-עו"ד בעז בן

 6 זה היה בחקירה הכל. זה הרי לא סתם... ש.

 7 ... שהיה בחקירה, השאלה אם אפשר לשאול אדם שייתן פרשנות, לא, לא עו"ד ז'ק חן:

 8 זה פרשנות מושכלת של הדברים. כ.ה. מ' בר עם:

 9מושכלת של הדברים. בסדר. אפשר לקרוא ולהתרשם. השאלה היא גם כמה צריך  עו"ד ז'ק חן:

 10 להרחיב בדברים,

 11 מה הבנת? ש.

 12 טרנט ושהוא אמר שהוא ...הוא לא מודע ש.. .כי אין לו שום אינ צור:-עו"ד בעז בן

 13 עכשיו יש לנו עד. ש.

 14 לא, אני מקריא פשוט. שהוא מותקף והוא עבר לאירן. זה מה שהוא כתב. צור:-עו"ד בעז בן

 15 שהעד יסביר לנו מה הוא הבין. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 זה מה שהוא כתב. צור:-עו"ד בעז בן

 17 אומר לנו כאן?לראש הממשלה אין לו אינטרנט, זה מה שאתה  ש.

 18 כי כתוב שכרגיל הוא לא היה מודע ... אין לו מכשיר סלולארי.  צור:-עו"ד בעז בן

 19השאלה הייתה מה הבנת מהמשפט הזה. השאלה האחרונה של  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 התובעת הייתה מה הבנת מהמשפט הזה.

 21 אבל אני יכול, self explanatoryהוא די  ת.

 22 הדברים מדברים בעדם, זה מה שאדוני... כ.ה. מ' בר עם:

 23 שאלה עו"ד תירוש מה הבנת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1אוקיי. הבנתי שמר אלוביץ' אומר שראש הממשלה דיבר איתו, כרגיל לא היה מודע שהסרנו את  ת.

 2הכתבה שהתבקשנו להסיר, את הכתבה הרעה, הוא לא היה מודע שאנחנו מותקפים על כך, קרי 

 3עלינו שהסרנו את הידיעה, ושהשיחה של ראש הממשלה עם מר  YNETקפה הזאת של ההת

 4אלוביץ' התחילה בזה שכנראה הוא אמר לו שאנחנו, וואלה מובילים את הנושא, וכששאול הסביר 

 5 לו מה קורה הוא אמר 'טוב מאוד' ועבר לנושא של אירן.

 6 אוקיי. ש.

 7ון שיש לנו פרשנות בואו נשמע אותה עד הסוף, רגע מה זה 'עבר לנושא', מכיו צור:-עו"ד בעז בן

 8מובילים את הנושא, שיהיה כבר ברור, נכון? הרי חשוב, שואלים את ההשקפה של העד. מה וואלה 

 9 מוביל?

 10 אז אתה תשאל אותו, ש.

 11 לא, את ביקשת כרגע שלא יישאר סתום עד הסוף. צור:-עו"ד בעז בן

 12 בחקירה ראשית.כרגע הוא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אני מבין, אבל שואלים בחקירה ראשית פרשנות על טקסט מסוים, צור:-עו"ד בעז בן

 14 אז אתה תחזור איתו על האירוע הזה ותשאל אותו על זה ב... ש.

 15אנחנו בחקירה ראשית, אם לאדוני נשארות שאלות, ירשום לעצמו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 לשאול את זה בחקירה הנגדית.

 17 רשום גבירתי. צור:-עו"ד בעז בן

 18 מצוין. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19בלילה. אפשר עוד רגע להמשיך קצת  12:26-, רק שזה ב25, בעצם זה אותו יום, 26-אני עוברת ל ש.

 20לא מוותרים,  YNETבערב, ' 18:09באותו מקום שהיינו, אז שאול אלוביץ' אומר לך בשעה 

 21ם בראשי' אבל אתה כותב 'הורידו הכתבה עלינו', שאול אלוביץ' מחריפים את הכותרת ומשאירי

 22-אומר לך 'לא הורידו', אתה אומר 'איפה' והוא אומר לך 'עכשיו הורידו, לא ריפרשת, כתבתי לבן
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 1טל והוא הוריד מיד, תעשה כתבה למה הוא הוריד' כותב לך שאול, זה בראי, במדיה אצלם, שאול 

 2 שזה אותו, 26.1-אומר 'בראשי', אני עוברת ל

 3 אני לא מבין, רצית לשאול אותו שאלה על זה? צור:-עו"ד בעז בן

 4 לא, רציתי להראות לו את התכתובת. ש.

 5לא, סליחה, זה לא קריאה או הקראה. אם יש שאלה, בסדר, אם לא, אפשר לבלות  צור:-עו"ד בעז בן

 6 בכל דבר.. תוך כדי הדיון.

 7 נגד לכל דבר.לא צריך להת אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8גבירתי אני לא מתנגד. אני רק מציין שאם אין שאלה, אז זה מיותר. אם יש שאלה,  צור:-עו"ד בעז בן

 9 זה חקירה נגדית כמו שגבירתי אמרה.

 10 חקירה ראשית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 נכון. אז שיישאלו שאלות, צור:-עו"ד בעז בן

 12 יע שאלה אחרי כל זה.כנראה תג אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13לא, חברתי אמרה שהיא עוברת הלאה, בגלל זה קמתי. היא אומרת 'אני עוברת  צור:-עו"ד בעז בן

 14 עכשיו לנושא הבא'.

 15 לא נושא הבא. אותם ימים, זה שני ימים ביחד, ש.

 16 מה השאלה, גברת תירוש. כ.ה. מ' בר עם:

 17בלילה. אני מקריאה 'הגדול צילצל  12:18בלילה באותו יום, אתה רואה את זה? סליחה,  12:26 ש.

 18עכשיו שוב, ביקש שנפרסם את הנאום של שגריר ישראל בארצות הברית שנישא עכשיו, אמר 

 19שהחומר מופץ עכשיו, התחנן שנצא נגד ההכפשות הזדוניות נגד רעייתו'. אתה כותב לו 'אטפל 

 20על חוכמתך ועל רגישותך' בשגריר, לא יודע איך לטפל באישה, אנסה משהו'. והוא כותב לך 'סומך 

 21 ואני שואלת מה שאול מספר לך פה בעצם.

 22 אז הדברים נאמרו, השאלה לא ... מעבר.  כ.ה. מ' בר עם:

 23 מה שאול מספר לו, כתוב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 מי זה 'הגדול'? ש.
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 1ירתי אבל גם הוא אמר את זה כבר פעם רביעית גברת תירוש, באמת, אני מאפשר לגב כ.ה. מ' בר עם:

 2 פה יש עניין של מינון נכון.

 3 מה זה 'התחנן'? צור:-עו"ד בעז בן

 4 זה היה בעמוד הקודם. אותו ביטוי היה כבר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 לא נעבור עכשיו על כל המיילים.  כ.ה. מ' בר עם:

 6 אוקיי. למה אתה אומר שאתה תנסה לטפל באישה? מה זאת אומרת? ש.

 7 לא, הוא אמר שהוא יטפל בשגריר. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 8 'אטפל בשגריר, לא יודע איך לטפל באשה, אנסה משהו'. ש.

 9כיוון שלפרסם נאום של שגריר ישראל בארצות הברית זו דרישה שאני יכול לבוא איתה, להגיד  ת.

 10ידיעות שקשורות 'תעלו את הנאום' זה לא דבר מופרך, זה בסדר. לגבי הקטע של לא לפרסם 

 11לטענות נגד שרה נתניהו, הטיפול בזה הוא טיפול יותר בעייתי כי אני צריך בעצם לעשות צנזורה. 

 12הראשון זה להעלות משהו, בסדר. אפשר להעלות ידיעה, ידיעה חדשותית כזאת. השני צנזורה, זה 

 13 יותר קשה. זה די פשוט, אין פה משהו מתוחכם בהסבר.

 14ק מבקש. כתוב כאן לפחות ממה שאני קורא 'התחנן' כך כתוב. 'ביקש שנפרסם אני ר צור:-עו"ד בעז בן

 15 נאום שגריר ישראל בארצות הברית, התחנן שנצא נגד הכפשות',

 16 אבל זה חקירה... ש.

 17 לא, רגע סליחה, יש איזה.. צור:-עו"ד בעז בן

 18 לא הבנתי, זו התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19ו בקשה מבית המשפט שאם יש התייחסות לטקסט מסוים קונקרטי שיתייחסוכן. א צור:-עו"ד בעז בן

 20לאותו טקסט שישנו. כלומר לא להקריא מבלי לשאול שאלה, זו בקשה אחת או התנגדות   

 21. אם יש שאלה לגבי טקסט מסוים, שיתייחס לכל הרכיבים של 2-להקראה שאין איתה שאלה, ו

 22 הטקסט הזה, לפי שיטתה.

 23עו"ד בן צור, עו"ד תירוש רשאית לשאול מה שהיא חושבת שהיא  אב"ד: -דמן פל-כ.ה. ר' פרידמן

 24רוצה לשאול את העד, מה שהיא חושבת שהיא רוצה ממנו תשובות, מה שהיא לא חושבת היא לא 
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 1חייבת לשאול, יגיע תורכם, תשאלו מה שאתם מבינים. זכותה לכלכל את החקירה הראשית כמוש 

 2 היא מבינה.

 3 בכפוף למגבלות של הגינות והקשר וקונטקסט, אבל, צור:-עו"ד בעז בן

 4בכפוף למגבלות של הגינות והקשר וקונטקסט זכותה לנהל את  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 החקירה כמו שהיא מבינה. 

 6 אוקיי. אני עוברת לאירוע אחר.  ש.

 7 .(1)380 זה היה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 ם אני אומרת את מה שאמרתי בהתחלה,עוד פע 2.2-ו 1.2, 31.1זה  ש.

 9 .(2)380 לסמן אותו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 

 11 .(2)380מוגש ומסומן ת/

 12כן. אני אומרת את מה שאמרתי בהתחלה, כפי שיכלתם לראות גם עכשיו, לא יכולנו להפריד  ש.

 13ן חלק מחומר תכתובות מתוך, הרי צילמנו מקטעים ולכן יש גם תכתובות שאנחנו כאן, הם כמוב

 14 החקירה אבל אנחנו כאן לא נתייחס אליהם, לכן זה גם כבד וארוך. 

 15גברת תירוש, כדי שיהיה אחר כך יותר קל למצוא את הדברים, זה אירועים  כ.ה. מ' בר עם:

 16שנמצאים בכתב האישום. פשוט תציינו כשאתם מתחילים אירוע כזה, איזה מספר אירוע, כדי 

 17 שאפשר יהיה,

 18 זה כל מה שביקשנו קודם. עו"ד ז'ק חן:

 19 זה ביקשנו בהתחלה. צור:-עו"ד בעז בן

 20בסדר. בשביל הרפרנס של כולנו, כי אחר כך כשנחפש בפרוטוקול כנראה יהיו בו כמה  כ.ה. מ' בר עם:

 21 מאות ואולי אפילו יותר עמודים, יהיה יותר קל למצוא. זה הכל.

 22האלה גם אירועים שאנחנו לא ידענו לכלול אני רק אומרת שיש, צריך להגיד שיש בתוך התכתובות  ש.

 23 , רמזים לאירועים, כל מיני דברים,-אותם בתוך ה
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 1בכתב  67גברת תירוש, זה לאמה שאני אומר. כשהיה אירוע שהוא אירוע מספר  כ.ה. מ' בר עם:

 2', פשוט כולנו היינו 67האישום. עכשיו, מה שדיברנו עליו. אם היינו אומרים בהתחלה 'אירוע מס' 

 3 אותו דף. זה כל מה שאני אומר. לא אומר יותר ולא אומר פחות. זה הכל.על 

 4 כבודכם, במסגרת זה שאנחנו מחפשים ... איך לעשות, עו"ד ז'ק חן:

 5 באפילה, בערפל, ש.

 6 מה לעשות, בחשכה.. עו"ד ז'ק חן:

 7 שנתיים יש את החומר זה, באמת. אתה לא נמצא באותו מצב של בית המשפט הנכבד. ש.

 8לא שמעת מה אני עומד לומר. כשקמתי וביקשתי אם את יכולה רק להפנות אפילו  חן: עו"ד ז'ק

 9במספר, לא בלהקריא, זה עורר דיון שעה. עכשיו בית המשפט ביקש בקצר אמרת שתעשי את זה. 

 10יופי. עכשיו אני מבקש עוד דבר, שאם תתייחסי אליו אחרי שתשמעי אותו גם אפשר יהיה לקצר. 

 11לקום כל הזמן. אמרה חברתי 'סיימנו את האירוע'. האירוע הוא אותו אירוע כדי שאני לא אצטרך 

 12נספח א', אותם קטעים שהיא הראתה לעד. אני לא רוצה לקום ולהתנגד לכן אני מודיע  67סעיף 

 13מעכשיו גם לתיאור הזה אני מתנגד משום שאם כבודכם יראה את רצף הדברים ברול שהוגש 

 14מפי העד, הוא שונה לחלוטין ממה שהוצג  YNET-ההשוואה ללהסכמה, כל הרקע לאותה הורדה ו

 15 פה בבית המשפט. ולכן,

 16 אבל בשביל זה יש חקירה נגדית. אני לא מבינה. ש.

 17בסדר, אבל אי אפשר להטעות. זה שיש חקירה נגדית, את יודע תמה, אני לא רוצה  עו"ד ז'ק חן:

 18אומרת שסיימת אירוע, אני מודיע להגיד לך שאת מטעה, אני רק אומר, לא רוצה לקום גם. כשאת 

 19שאני לא אקום כל פעם לומר שמבחינתי האירוע ודאי לא הסתיים והדברים בכתובים מולכם. 

 20ועל תקציבים ועל מה הוא עשה ועל מה הוא  YNETהעד על  26-וב 25-תראו שם מה הוא אומר, ב

 21 לא עשה.
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 1דוני רוצה שהיא תמשיך לשאול עוד מה אדוני הוסיף לנו עכשיו? שא אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2שאלות על האירוע הזה? לא הבנתי מה אדוני אומר. שאדוני מתכוון בחקירה הנגדית לשאול עוד 

 3 שאלות? מה המשמעות של מה שאדוני אומר?

 4 המשמעות היא שכאשר חברתי מודיעה לבית המשפט 'סיימנו עם האירוע', עו"ד ז'ק חן:

 5האירוע. יש גם ראיות חיצוניות ויש תכתובות. סיימתי את השאלות לא אמרתי שאין עוד ראיות על  ש.

 6 שלי.

 7 היא סיימה לחקור על המצגת שהייתה לפני רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן 

 8בסדר. אני לא צריך לקום עכשיו כל הזמן כדי לבוא ולומר שהאירוע לא הסתיים. זה  עו"ד ז'ק חן:

 9 הכל.

 10 בחקירה הנגדית. זה אדוני יגיד כ.ה. מ' בר עם:

 11 כשנגיע לסיכומים נהיה בסוף האירועים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12אפשר לדלג על החקירה הנגדית ישר לסיכומים גבירתי אבל אני מתכוון לעבור דרך  עו"ד ז'ק חן:

 13 החקירה הנגדית קודם.

 14אירועים. זה בדיוק אמרתי שוב, כשנגיע לסיכומים נהיה בסוף כל ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 מה שאמרתי. תעשו את חלקכם בחקירה הנגדית וכשנסיים גם את זה נגיע לשם, לסוף האירועים.

 16אולי את שאלת הברור מאליו לא שאלתי אבל נוכח ההערות של חבריי אני רק אשאל בלי שיש לנו  ש.

 17קשת את התכתובות האלה. למה הנחית לדרדר ולקבור? למה עשית את מה שעשית? למה בי

 18להוריד את הכתבה? זה היה מרצון שלך? למה עשית את זה? האמת היא שדיברנו על הדברים 

 19 האלה ביומיים שאנחנו כאן, אבל אני אשאל את זה שוב.

 20 נדמה לי שהוא אמר שם שהוא יהרוג אותי אם לא. ת.

 21 מי זה 'הוא'? ש.

 22 אמר שהוא יהרוג אותי. שאול. אני לא רוצה להגיד שננזפתי, שזה לא יהיה פרשנות. אבל הוא ת.

 23יש סיבה אחרת שלא קשורה בבקשות שתיארת, בדרישות האלה שתיארת משאול אלוביץ', יש  ש.

 24 איזו שהיא סיבה אחרת שבגללה נענית לבקשות האלה?
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 1הבקשה הייתה ישירה וברורה 'תוריד את זה, אני צריך לחתום על יס', הוא יהרוג אותי אז עשיתי  ת.

 2 ה דבר אחר יש לי?את זה באותו רגע. איז

 3 אז התשובה היא לא. עו"ד ז'ק חן:

 4 בסדר. אתה מעיד? ש.

 5 לא, התשובה לשאלה שלך היא לא. עו"ד ז'ק חן:

 6 עברנו מצגת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 .31.1.15כן.  ש.

 8 .70זה אירוע מס'  כ.ה. ע' שחם:

 9 תודה לאדוני. אנחנו נעשה את זה להבא. ש.

 10 ?382ת/ עו"ד ז'ק חן:

 11אדוני זריז יותר ממני, אנחנו בהחלט נעשה את המאמץ הזה לישיבה הבאה או פה בהמשך היום.  ש.

 12בצהריים, ההתכתבויות. לפני זה  1:24, זה מתחיל בשעה 31.1בסדר? אז אנחנו מתחילים את זה, 

 13 . 30-זה ה

 14 כבודכם זה סומן? עו"ד ז'ק חן:

 15 (.2)380ת/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 

 17 (2)380ומן ת/מוגש ומס

 18 

 19ש. אני אעבור עכשיו על היום ואז אני אשאל אותך כמה שאלות. בסדר? שאול אלוביץ' כותב לך ;'אתה 

 20לא חושב שהגזמנו עם ציפי' ואתה עונה לו 'לא, אי אפשר לא לצטט את מנהיגי המפלגות'. אני 

 21י המפלגות'. . אתה אומר לו 'לא, אי אפשר שלא לצטט את מנהיג31.1.2015מדברת על התאריך, 

 22', אתה עונה לו 'לפחות זה לא בראשית'. אתה אומר לו YNET-שאול כותב לך 'הכותרת נוסחה ב

 23'הכותרת זה ציטוט של ציפי. אי אפשר לא לצטט אותה'. אתה אומר לו 'כשביבי לפני יום הגיב 

 24כולים לפרשה הכותרת הייתה ציטוט של אמירתו. זה יהיה עכשיו כל יום עד לבחירות, אנחנו לא י



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  07

 

1001 
 

 1לצטט רק את ביבי' ושאול אלוביץ' כותב לך 'אני לא צריך חתימה של ציפי השבוע' ואתה כותב לו 

 2'לכן זה לא בראשי ולכן אנחנו לא עולים ראשונים. אפשר לצמצם את הידיעות על שרה אבל אי 

 3דברים אפשר בבחירות לא לכתוב על ביבי' ושאול אלוביץ' עונה לך 'כדאי להבחין בין עיקר לטפל. ה

 4 החשובים באמת עלולים להיפגע מאגו, צדקנות ושטויות'. ואתה עונה לו 'זה נכון אבל מה יגיד..

 5 למה הבאת את כל זה עכשיו? כ.ה. מ' בר עם:

 6 אני רוצה להראות את היום ואז לשאול אותו שאלות. ש.

 7 כמה הודעות גבירתי עוד תקריא? כ.ה. מ' בר עם:

 8 ם הזה.לא עוד הרבה. לא עוד הרבה היו ש.

 9יכול להיות שזה יהיה טיפה יותר אפקטיבי אם הוא פשוט יקרא את זה לעצמו דקה  כ.ה. ע' שחם:

 10ואז הגברת תבקש ממנו להסביר על מה אנחנו מסתכלים? כי לכאורה לא בטוח שאנחנו זקוקים 

 11 לשירותי ההקראה וכנראה שגם העד אולי לא. אז אולי זה ככה יאפשר, זה טיפה יותר אפקטיבי.

 12 יש מקומות אולי שאני אצטרך כן להקריא, ש.

 13בסדר, אם יש איזו אמירה מסוימת שטעונה פרשנות או חידוד, אינני יודע. אנחנו לא  כ.ה. ע' שחם:

 14אומרים לגברת איך לנהל את החקירה. אבל לעמוד ולהקריא מוצגים זו בדרך כלל לא השיטה 

 15 האורתודוכסית לנהל את הדברים.

 16 אין בעיה שהעד יקרא. ש.

 17 אז מה השאלה?  כ.ה. מ' בר עם:

 18 תגידי לי עד איפה לקרוא. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 .31.1-אני מבקשת לקרוא את היום של ה ש.

 20 ?31.1-את כל ה ת.

 21 31.1-את ה ש

 22 כל היום כולו. כ.ה. ע' שחם:

 23 תקרא רגע את היום ואז אני אשאל אותך כמה שאלות על הדבר הזה. ש.

 24 סיימתי. ת.
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 1 אוקיי.  ש.

 2לפני שאת שואלת אני רוצה להעיר משהו. נדמה לי שיש חשיבות שהעד יסתכל, נדמה  עו"ד ז'ק חן:

 3לי שכפי שכב' השופט שחם ציין, לאירוע שזה מתייחס, כי אחרת זה שיח שצפוי להיות מורכב. 

 4דיון, שהגב' לבני אומרת, זה הכותרת וזה ה 70זה אירוע מס'  31.1.15-נדמה לי שהאירוע היחיד ב

 5 'האלכוהול שנתניהו קונה בחודש שווה לשכר המינימום'.

 6 אבל העד, ש.

 7סליחה, אבל יש בסוף דיון שהוא טיפה יותר מושכל. צריך בסוף לעשות את הקישור  צור:-עו"ד בעז בן

 8אחרת זה תלוש. לכן כשיש שיח שאת מצביעה עליו ושהוא קשור לכותרת, על האלכוהול, על הגברת 

 9 על שיח של ראשי מפלגות חשוב מאוד שנבין על מה מדובר. לבני שמדברים שם

 10 ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 למה לא? אחרת זה... בערפל. צור:-עו"ד בעז בן

 12 מר בן צור, אדוני מנסה פעם אחר פעם לנהל את החקירה הראשית. זה לא תפקידו. כ.ה. מ' בר עם:

 13 למקד אותה. צור:-עו"ד בעז בן

 14לא, זה לא תפקידו. לכן כבר ביקשנו מאדוני שיאפשר לנהל את החקירה הזאת. לא  כ.ה. מ' בר עם:

 15 כל שאלה שנשאלת חייבים לקום ולתת הצעות כאלה ואחרות.

 16 אדוני, הבקשה, לא הצעה, ויכול להיות שיכולים לדחות את הבקשה, צור:-עו"ד בעז בן

 17מול סיכמנו. אם יש לכם התנגדות צור, נדמה לי שכבר את-עו"ד בן אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 תקומו ותתנגדו. ככל שאין לכם התנגדות, תנו לעו"ד תירוש לנהל את החקירה לפי ראות עיניה.

 19אז הבקשה היא שבבחינת התנגדות שאם מקריאים לעד התכתבות ואפשר לקשור  צור:-עו"ד בעז בן

 20 ,-מה שאותה לאירוע מסוים שמופיע בנספח א', שיקשרו. זו בקשה אחרת, זה 

 21אני ראיתי שאדוני כבר מבין כנראה לאיזה אירוע זה קשור כי אדוני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 נקב כאן במספר,

 23 כי זה התאריך פשוט. עו"ד ז'ק חן:
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 1אבל כבר נטען שלתובעת... לעשות את מלאכתה, ולאפשר לה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 קירה.לחקור. אי אפשר כל שניה להפריע בח

 3ואולי רק אני אסביר שלעד לא הוצגו בחקירות שלו הכתבות השונות. אנחנו הצגנו לעד מקטעים  ש.

 4נוספים מדברים לפי ההנחיה והפסיקה, שהוא היה צד להם, שזה התכתובות והתמלילים. את 

 5הלינקג' אנחנו עושים לנוחות הצדדים ובית המשפט לבקשת בית המשפט, וגם לבקשת עו"ד חן 

 6 שור מספר. אבל העד עצמו מעיד על מה שהוא היה מעורב וידע.את הקי

 7 בסדר. כ.ה. מ' בר עם:

 8 אז מה שאני שואלת אותך עכשיו בעצם, תסביר רגע את השיח. על מה אתם מדברים, איזו תגובה? ש.

 9 יש כנראה ידיעה שהיא לא בראשית, היא נמצאת בעמוד הבית, ומביאה ציטוט של ציפי לבני, ת.

 10 הייתה אז בתקופה הזאת, אתה זוכר?שמה היא  ש.

 11במחנה הציוני, היא הייתה יחד עם בוז'י נדמה לי. והתגובה הזאת כנראה הייתה כפי שמר בן צור  ת.

 12הזכיר לי עכשיו בנושא האלכוהול, אני לא יכול לזכור את הכל, אני זוכר את הקונטקסט של 

 13 הדברים. אני לא אשב לשנן את הדברים.

 14 ש לא.אין שום טענה. ממ ש.

 15הקונטקסט ברור לי. הייתה ידיעה נגד או ראש הממשלה או אשתו או בנו. זהו. והכותרת הזו  ת.

 16הייתה נגד ואז אני מתבקש בעצם, הוא אומר 'אתה לא חושב שהגזמנו'. בקיצור, נדרש להסביר 

 17למה שמתי ידיעה עם ציטוט של אחת ממנהיגות המפלגות שמתחרות באופוזיציה, ומתנהל דו שיח 

 18שלם. אני אומר לו שכשגם מר נתניהו הגיב לפני יום לפרשה שמתי כותרת. אני לא יכול לשים 

 19 תגובות רק של נתניהו ולצטט רק אותו ולא לצטט את הזה, ואז להמשיך, מה יש פה?

 20רגע, אני אשאל אותך רגע שאלות ספציפיות. מה זאת אומרת 'זה יהיה עכשיו כל יום עד לבחירות,  ש.

 21 .1:28לים לצטט רק את ביבי'? בשעה אנחנו לא יכו

 22אני אומר את המובן מאליו. אנחנו בתקופת בחירות, בתקופת בחירות מנהיגי המפלגות השונים  ת.

 23מתנצחים אחד עם השני, זה מביא ציטוט, זה מביא ציטוט, זה... חופשי, אני לא יכול לצטט רק 

 24 אחד. זה יהיה כאן כל יום, אז עכשיו נסמן את הכל?
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 1אומר לך 'אני לא צריך חתימה של ציפי השבוע' ואתה עונה לו 'לכן זה לא בראשית ולכן אנחנו הוא  ש.

 2לא עולים ראשונים'. מה אתם מדברים? כי אתה נשמע מבין, אתה עונה לו 'לכן', אז אני שואלת 

 3 מה הבנת ומה ענית?

 4 שוב, הטיב של הסיקור המוטה, אני הסברתי כבר, היו לו ביטויים שונים. ת.

 5אני מתנגד. אדוני ביקש שאני אצמצם את התנגדויותיי לעניינים מהותיים,  צור:-"ד בעז בןעו

 6 הנה זה עניין מהותי. אבל כדי שאני לא אדריך את העד אני מבקש שהעד לא ישמע את הדברים.

 7 טוב. נעשה הפסקה של העד. כ.ה. מ' בר עם:

 8 העד יוצא מהאולם

 9לא שמנו את עצמנו במקום הזה. אנחנו לא יצרנו את אדוני גם אני נאנח, אנחנו  עו"ד ז'ק חן:

 10הסיטואציה הזאת. אני מקווה שזה גם לא ייזקף לחובתנו. כי אנחנו הרי בחזקת אלה שדוחים 

 11 ומפריעים, שמים אותנו בסיטואציה בלתי אפשרית ועכשיו כשאנחנו מנסים,

 12וני ולא צריך להיות אדוני לא בחזקת מי שמפריע וזה לא נזקף לחובתו של אד כ.ה. מ' בר עם:

 13 בתחושה כזו שאין לה בסיס ואין לה יסוד.

 14 תודה רבה אדוני. עו"ד ז'ק חן:

 15 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16ההתנגדות היא שכאן מדובר באירוע מהותי שבו הוא נדרש לפרש, זו הייתה השאלה,  עו"ד ז'ק חן:

 17היטב, מה שצריך להפנות גם את תשומת לב  את כוונתו של שאול אלוביץ', כאשר חברתי יודעת

 18בית המשפט, אני חושב שמההגינות צריך לומר את זה או ולכן גם להימנע מהשאלה, שבחודש 

 19 לא נדרשה שום חתימה של ראש הממשלה. 2015ינואר 

 20 לא, זה באמת עדות אבל. מה זאת אומרת? ש.

 21 אבל אני לא מעיד, העד לא פה. עו"ד ז'ק חן:

 22 שור?אבל מה זה ק ש.

 23 גברת תירוש, אנחנו צריכים להבין את ההתנגדות. רגע. כ.ה. מ' בר עם:
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 1העד, אני ביקשתי שיצא כדי שלא ישמע. אז עכשיו אני מעיד באזני העד שלא נמצא.  עו"ד ז'ק חן:

 2 באמת יש גבול, יהודית.

 3על שתי כדי שאבין את ההתנגדות אני רק רוצה לשאול. העד נשאל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 משבצות.

 5הוא התבקש לפרש את 'אני לא צריך חתימה של ציפי השבוע' והשאלה הייתה על מה  עו"ד ז'ק חן:

 6 מדובר.

 7 לא, כי הוא אמר את זה. מה הוא הבין. ש.

 8 גבירתי, אנחנו לא יכולים להקשיב. באמת. כ.ה. מ' בר עם:

 9חן יסיים את ההתנגדות. ניתן גבירתי תקשיב בסבלנות עד שעו"ד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 לגבירתי להשיב. הוא התבקש להסביר מה הוא הבין מזה. אם הבנתי נכון את השאלה, זו הייתה,

 11 זו לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, ציטוט מדויק: 'על מה מדובר'.  עו"ד ז'ק חן:

 12 לא נכון. ש.

 13 זו הייתה השאלה. אחד לאחד ציטוט. על מה מדובר. עו"ד ז'ק חן:

 14 לא נכון. ש.

 15 ניתן לגבירתי לענות, רגע אחד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16לא 'מה אתה הבנת שמדובר' ולא 'ספר לנו, מה אז אתה זוכר שהבנת שמדובר בזמנו',  עו"ד ז'ק חן:

 17 אחד. שניים,

 18 הוא אומר שם 'לכן', אז היא אמרה 'כי נראה שאתה יודע על מה מדובר'.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19'כי נראה שאתה יודע על מה מדובר'. זו גם הייתה תוספת שלה. ציטוט. פרוטוקול  עו"ד ז'ק חן:

 20שיגיע בעוד שבוע. אבל לבינתיים רשמנו את הדברים בעצמנו. ולכן היא מניחה דברים בפיו שהוא 

 21 יודע על מה מדובר, היא מבקשת,

 22 ר 'לא ניתן, מתנצחים',הוא הזכיר שמדובר בתקופת בחירות ולכן הוא אמ כ.ה. מ' בר עם:
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 1נכון, אבל בינואר, מה שחברתי לא מספרת לבית המשפט והדבר הזה עולה, יכול  עו"ד ז'ק חן:

 2לא נדרשה חתימתו של ראש  2015לעלות חס וחלילה כהטעיית בית המשפט שבחודש ינואר 

 3 הממשלה על שום דבר רגולטורי.

 4שזה מה שהוא ישיב כי זה מה שהוא יתבקש לא, הוא לא נשאל על זה. אדוני מניח  כ.ה. מ' בר עם:

 5 באופן לא מודע,

 6 זה בדיוק מה שהוא נשאל, על מה מדובר. 'אני לא צריך חתימה של ציפי השבוע'. עו"ד ז'ק חן:

 7הוא לא מעיד, הוא לא יודע אם נדרשת חתימה או לא. הוא מעיד על שיח שלו עם מר  כ.ה. מ' בר עם:

 8ש כאן לכאורה משקף את השיח הזה מזמן אמת. והוא בתור אלוביץ'. זה מה שהוא מעיד. ומה שי

 9צד לשיח הזה נותן את הצד שלו איך הוא הבין את הדברים. זה הכל. אם היה באותו זמן נדרשה 

 10חתימה או לא נדרשה חתימה, אנחנו לא יודעים. אדוני יציף את זה בהזדמנויות ובמקומות 

 11על יסוד העדות הזאת אנחנו לא נקבע,  המתאימים. זה הכל. כנראה שבכל מקרה ככה או ככה

 Y. 12או לא נדרשה חתימה בזמן  Xנמצא אם נדרשה חתימה בזמן 

 13נכון אדוני, אבל אני התבקשתי קודם לכן לשמור את הקימות שלי בנסיבות שנוצרו  עו"ד ז'ק חן:

 14 לעניינים מהותיים.

 15 אדוני קם והתנגד ואנחנו מנסים להבין. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 זה מה שאני מסביר. העניין הזה הוא עניין מהותי. עו"ד ז'ק חן:

 17 איזה מהם, מה מתוך זה מהותי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18מתוך שמה שעכשיו יאמר העד, אני לא יודע, אין לי, אני כמוכם. והוא מתבקש עכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 19 שמע שאתה יודע על מה מדובר',להגיב על אירוע כאשר היא אומרת לו, כבר מניחה בפניו 'נ

 20 הוא לא מתבקש להגיב על אירוע,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 על החתימה. חתימה זה רגולציה. עו"ד ז'ק חן:

 22לא, עו"ד חן, הוא לא התבקש להגיב על אירוע, הוא התבקש להגיב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 על התכתבות בינו לבין אלוביץ'.

 24 ... שאתה גם אומר, ... חתימה.  עם: כ.ה. מ' בר
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 1אז מכיוון שהוא לא היה כאן, הוא מן הסתם לא שמע אלא אם כן זה לא משודר,  עו"ד ז'ק חן:

 2 בואו נשמע מה הוא אומר עכשיו. אני חוזר בי מההתנגדות, בואו נשמע מה הוא אומר.

 3תבות שהוא ערך עם בלי קשר למה שהוא יגיד. זאת המסגרת. המסגרת היא התכ כ.ה. מ' בר עם:

 4אדם נוסף. כל מה שהוא עושה הוא מעיד על ההבנה שלו של דברים שנמצאים בפנינו וגם בפניכם. 

 5 זה הכל.

 6לא, אדוני צודק, לא נמצא בפנינו אבל ההסבר שלו. הדברים בפנינו אבל ההסבר שלו  עו"ד ז'ק חן:

 7 לא.

 8 את זה הבנתי, כ.ה. מ' בר עם:

 9 רה.בוודאי שכן, יש את זה בחקי ש.

 10 תיכף נשמע ונשווה מה שהוא אומר למה שהוא אמר בחקירה. עו"ד ז'ק חן:

 11 אדוני הרי לא מייחס לעו"ד תירוש... כ.ה. מ' בר עם:

 12 אני מבקשת אפשרות לענות ... ראשית, ש.

 13 לא, הוא חזר מההתנגדות. כ.ה. מ' בר עם:

 14האירוע ותשובתו של העד במקרה אבל אני כן רוצה להשיב. אני חושבת שלאו התנגדות.., קודם כל  ש.

 15הזה נמצאת בחקירה, זאת שאלה כן מהותית על עניין שבעינינו כן קשר בין הסיקור ועניינים 

 16 רגולטוריים, וזה נמצא בחקירה.

 17 את יכולה להפנות לחקירה? עו"ד ז'ק חן:

 18שחברי כן. אני אפנה לחקירה. אבל תן לי להשלים את ההתנגדות ואז אני אפנה לחקירה. כל מה  ש.

 19 ניסה לעשות כאן לצערי,

 20 אל תייחסי לי.. עו"ד ז'ק חן:

 21בסדר. כל מה שעולה מדברי חברי זה רצון לשים את האצבע על כך שלשיטתו באותו זמן לא באמת  ש.

 22 נדרשה חתימה ולכן הוא הסביר אחר כך למה שאול אלוביץ' אמר את מה שהוא אמר כנראה.

 23 גם לשיטתכם. עו"ד ז'ק חן:
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 1לי להשלים גם. לוחות הזמנים של חתימה ומה חשבו הצדדים ומתי צריכה להיות חתימה, רגע. תן  ש.

 2עוד יעלו עם העדים רלוונטיים שידברו על מתי היה צריך חתימה, מה חשבו לאורך הדרך, מה קיוו. 

 3זה לא המקום של העד הזה בכלל. העד הזה רק בא להגיד מה נאמר לו, מה הוא הבין ממה שנאמר 

 4א במענה לעניינים של חתימה של ציפי, שהוא לא צריך חתימה שלה השבוע, הוא מדבר לו ולמה הו

 5על, לכן זה לא בראשית ולכן אנחנו לא עולים ראשונים, מנקודת המבט של העד הזה. לא מנקודה 

 6האובייקטיבית בכלל של נדרשה חתימה. לכן אני באמת חושבת שעם כל הכבוד לחברי עו"ד חן 

 7ם כי מדובר בהתנגדות מהותית, לעניות דעתי זאת לא התנגדות מהותית, שמדבר על זה שהוא ק

 8זאת התנגדות סרק שנועדה להסב את תשומת לב בית המשפט 'שימו לב, לא באמת היה צריך כאן 

 9 חתימה השבוע' ועל זה נדבר במקום אחר.

 10 יב.מכיוון שחברתי העידה אותי על דוכן הנאשמים, אני מבקש את הזכות להש עו"ד ז'ק חן:

 11 רגע עו"ד חן. רגע אחד. מראה מקום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 אני אגיד, ואני גם אגיד שמהפרוטוקול שאצלנו כתבו לפחות כתוב 'מה הבנת ומה ענית'. ש.

 13לא, סליחה, מכיוון שאני מקפידה, אז את אמרת לו, 'אתה אומר לכן, זה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 14 מדובר'.אומר 'שאתה יודע על מה 

 15 זה גם נאמר. את צודקת שזה גם נאמר. ש.

 16 יפה, וזה מה שאני אמרתי בנימוקי ההתנגדות. עו"ד ז'ק חן:

 17 מה המראה מקום? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18-ו 14-22שורות  86-ו 85עמודים  3811קובץ  7.1.18-אני מפנה לכמה מקומות בהודעה השניה מה ש.

 19, ארבעה עמודים, כמו שבית המשפט יכול להבין, זה כן אירוע 86-90עמודים  3811וקובץ  1-6

 20שחקרו אותו עליו והוא דיבר, הוא הסביר מה הוא מבין. יש לי כאן ציטוטים ארוכים. לכן להגיד 

 21שהתשובה שלו לשאלה מהותית כזאת לא עלתה בחקירה, ואם לא עלתה בחקירה, והיה עוד איזה 

 22ענון דבר כזה. זה לא מסוג השאלה של איפה המבזקים משהו, היינו כמובן מעבירים את זה ברי

 23ומה הורדת. זה משהו אחר. אז זה כן נאמר. ועם כל הכבוד לערפל שמנסים כאן להגיד שההגנה 

 24שוחה בו, אני לא חושבת שיש כאן ערפל, אני חושבת שיש להם חומרי חקירה מזה זמן רב, ואני 
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 1ואני מעריכה את חבריי עד מאוד והם יודעים את אגיד עוד דבר, אני בטוחה שאנחנו כולנו נחווה, 

 2זה, נחווה איך חבריי ידעו בחקירה הנגדית יפה מאוד להצביע בפני מר ישועה על מקומות אחרים 

 3בתכתובות הענקיות ה אלה שפועלים אולי לשיטתם בצורה לטובתם, ולכן הטענה כל הזמן 

 4אותנו לסיטואציה', לא במקומה. ש'אנחנו באיזה ערפל ומנסים להסתדר ולא אשמתנו והכניסו 

 5 שנתיים הקובץ הזה נמצא אצלם. זה הכל.

 6 טוב. כ.ה. מ' בר עם:

 7והגיתי בו יומם ולילה. אבל מכיוון שחברתי האשימה אותי, ראשית אני חייב תשובה  עו"ד ז'ק חן:

 8לבית המשפט. אני לא באתי או מטרת ההתנגדות שלי לא הייתה להעלות התנגדות סרק על מנת 

 9יס נתון בפני בית המשפט. כתוב. ההתנגדות שלי הייתה התנגדות אמת על מנת להביא את להכנ

 10הנתון הזה בפני בית המשפט שאחרת זה עלול להטעות. עכשיו, כל זה היה מבוסס לא על הציטוט 

 11שחברתי הטובה הביאה מתוך הפרוטוקול לעו"ד תירוש כדי להזכיר לה מה היא שאלה, אלא היא 

 12באותם קטעי הודעות שהיא מפנה אליהם.  אזכורת דבריי, לכן קמתי. ולזה אין קמה וכך פתחתי א

 13זה, כך היא אמרה. מכיוון שהתכתובת מתחילה ב'לכן אני מבינה שאתה יודע על מה מדובר', זה 

 14 ולא בכלום.  3813-, לא ב3811אין לא בקובץ 

 15 אתה רוצה שאני אקריא? ש.

 16 ', כן. שאנחנו יודעים שאין חתימה בינואר.כן. ש'אתה יודע על מה מדובר עו"ד ז'ק חן:

 17 מה שהוא עונה, לא השאלה שהוא נשאל. מה שהוא עונה. אני אקריא אם אתה רוצה, ש.

 18 לא יאומן. עו"ד ז'ק חן:

 19 זה מפורש על ארבעה עמודים, אל תגיד לי 'זה לא יאומן'. ש.

 20אני חושב שהטיעונים אם נמדוד את הזמן של הטיעונים שלכם אל מול העדויות  כ.ה. מ' בר עם:

 21 שלכם מבחינת הזמן ... באמת.

 22 תכניסו את העד בחזרה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 אם ... בואו נשמע את העד. כ.ה. מ' בר עם:

 24 שלא תאשים. עו"ד ז'ק חן:
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 1 היא לא מאשימה. כ.ה. מ' בר עם:

 2 הקלות הבלתי נסבלת לשים אנשים על דוכן הנאשמים. עו"ד ז'ק חן:

 3 חוזר לאולםהעד 

 4 כן. יש לנו עוד הרבה זמן לבלות יחד. באמת. כ.ה. מ' בר עם:

 5 אנחנו גם אוהבים לבלות ביחד. ש.

 6 אז תחוסו עלינו. כ.ה. מ' בר עם:

 7אדוני יכול לשבת. אנחנו חוזרים לאותה שורה שהיינו בה קודם,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8זה לא בראשית לכן אנחנו לא עולים ראשונים'. עו"ד 'אני לא צריך חתימה של ציפי השבוע', 'לכן 

 9 תירוש, תנסחי את השאלה.

 10 אני שואלת מה הבנת ומה ענית ולמה ענית כך. ש.

 11אוקיי. הבנתי שהוא מדגיש לי את הרגישות באותה תקופה כי הוא צריך לקבל חתימה, ולא מציפי  ת.

 12, שביטא, אחד מהנהלים של אלא מראש הממשלה. ואני עונה לו את מה שמבטא בעצם את הנוהל

 13הסיקור המפנק או הסיקור המוטה, תקראו לזה איך שתרצו, אחד מהדברים היה שבדברים שהם 

 14רגישים, שהם נגד ראש הממשלה או רעייתו אנחנו לא עולים ראשונים, אנחנו מחכים שעיתון אחר 

 15ווח, יש צידוק כדי יעלה, ואז לכאורה לא אנחנו הובלנו את זה. אחרים מדווחים, וואלה חייבת לד

 16לשמור על אמינותה וכדומה, וגם אני מציין שזה לא בראשית, דרך אגב לא מן הנמנע שגם ככה זה 

 17לא היה בראשית, הדבר הזה. אני לא בהכרח בטוח שהדבר הזה גם ככה היה בראשית, בכל אופן 

 18באותה  אני עונה את התשובה שהיא מאפיינת את הנהלים, את הפרוטוקולים שיש לנו במערכת

 19 תקופה.

 20 על מה אתה מבין שהחתימה, למיטב הבנתך? ש.

 21 בהקשר של 'אני לא צריך', אדוני אמר רגישות, נאמר 'אני לא צריך'. כ.ה. מ' בר עם:

 22 ,-מה שהיה אז על הפרק זה חתימה על יס. על ה ת.

 23א 'אני אבל איך זה מסתדר כאשר הוא אומר 'אני לא צריך את החתימה'. התשובה הי כ.ה. מ' בר עם:

 24 לא צריך את החתימה',
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 1 של ציפי. ש.

 2 לא, הוא ציני איתי. ת.

 3 אה, זה נאמר בציניות, כך אדוני מבין? כ.ה. מ' בר עם:

 4ברור. אני אומר לו 'תשמע, אני לא יכול לצטט רק את ביבי, אתה רוצה שאני לא אצטט את ציפי',  ת.

 5 אז הוא אומר 'טוב, מציפי אני לא צריך חתימה השבוע'.

 6 י כן הוא צריך?ממ ש.

 7 מראש הממשלה. ת.

 8עכשיו תגיד לי, בהמשך הוא אומר לך 'כדאי להבחין בין עיקר לטפל, הדברים החשובים באמת  ש.

 9עלולים להיפגע מאגו צדקנות ושטויות' ואתה עונה לו 'זה נכון', המשפט 'בסדר מה יגידו ציפי 

 10אני שואלת אותך מה זה 'זה נכון', ובוז'י אם נפסיק לצטט אותם, ייגרם לנו ולך נזק עצום', אבל 

 11 מה זה 'הדברים החשובים באמת עלולים להיפגע'?

 12עוד פעם, בקונטקסט של השיחות בינינו הדברים החשובים באמת זה היה ברור, האינטרסים של  ת.

 13 בזק.

 14 אוקיי. בהמשך,  ש.

 15, זה לא את יכולה להפנות איפה הוא אמר את זה בחקירה בבקשה? זה רק לעזרתי עו"ד ז'ק חן:

 16 התנגדות.

 17כתוב לי, וזה משהו  90עד  86כן. אני מפנה. אני פשוט לא יודעת את השורה המדויקת כי זה מעמוד  ש.

 18 באמצע כי זה קטע ארוך.

 19 באותה החקירה של...? עו"ד ז'ק חן:

 20 כן. ש.

 21 אני רואה. כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22ו חייבים להשביע את כולם ואותו קצת יותר', מי ואז אני שואלת אותך, כשכתוב, 'בקיצור אנחנ ש.

 23 זה אותו?

 24 ראש הממשלה. ת.
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 1עכשיו בפסקה הבאה כתוב, שאול אלוביץ' כותב לך 'אם הכותרות יהיו מתונות יותר ומובלטות  ש.

 2פחות לא יקרה כלום. זה מזכיר לי את דודו וחבל'. מה זאת אומרת, מי זה דודו? מה הקונטקסט 

 3 פה?

 4מזרחי שהיה סמנכ"ל הכספים בבזק ועזב על רקע התנגדויות שלו לשאול. או שהוא  דודו זה דודו ת.

 5 היה באותה תקופה בעימות איתו, אני כבר לא זוכר. היו הרבה ויכוחים בין שאול לדודו מזרחי.

 6פעם ביום משך חמש שנים ואז אם  100ואז אתה כותב על זה, 'אני מבין שאני יכול לשכב על הגדר  ש.

 7 100ל משהו שציפי אומרת אני הופך לדודו, באמת תודה'. מה הכוונה לשכב על הגדר יש ציטוט ש

 8 פעמים?

 9אני מבצע את כל ההוראות שלך לגבי הסיקור המוטה ועושה כל מה שאתה רוצה, ואז אם יש  ת.

 10ציטוט אחד שציפי עושה, זאת אומרת אם חורגים פעם אחת, אי אפשר לרצות. אז אני הופך להיות 

 11 ו זה יהודה איש קריות כזה. לדודו. דוד

 12כותב לך שאול 'אתה לא מבין למה שאני מתכוון, אתה עלול לגרום נזק שאי אפשר יהיה לתקן  ש.

 13 אותו' ואתה עונה לו 'אעשה כמיטב יכולתי'. על איזה נזק?

 14 לבזק, לאינטרסים של בזק. ת.

 15 אוקיי.  ש.

 16 ?13:38-אפשר להעלות ל עו"ד ז'ק חן:

 17 רגע. תן לי לחקור בבקשה. בסדר? אתה תחקור כשתרצה, תן לי לחקור. 'אפשר להביא ציטוטים',  ש.

 18 ?1:46שעה  כ.ה. מ' בר עם:

 19 . אני רק אקריא את האמירה שלך קודם, 'במקרה זה אין שום צדקנות של', 1:45שעה  ש.

 20פשר באמת אני עכשיו מתנגד מטעם אחר. לא, כי פה זה באמת בולט עד כמה א עו"ד ז'ק חן:

 21להטעות. הרי פה כמו שאדוני אומר, צריך באמת לראות שאם יש דברים מסובכים או דברים 

 22פעוטים, אז צריך להבחין. כאן מדלגים על שתי שורות, מוציאים דבר מההקשר וקופצים ציטוט. 

 23 אני חושב שזה לא הוגן פשוט. 

 24 אבל הוא קרא את זה. ש.
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 1 ., לא, הוא לא ראה13:38-ב עו"ד ז'ק חן:

 2מי לא ראה? הוא עיין קודם בכל החומר הזה. אתם התנגדתם קודם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3ונתנו לו לקרוא את החומר, הוא קרא את החומר והחומר נמצא, לא הוציאו דברים. החומר כולו 

 4 נמצא.

 5מים גבירתי מה שהתבעת מציגה לפרוטוקול ובפני בית המשפט פוסח על משהו, לפע עו"ד ז'ק חן:

 6אין מה לעשות, יש באמצע אוקיינוס, בשביל זה יש חקירה נגדית, להעמיד את הדברים על מקומם 

 7 ועל תיקונם. לפעמים זה דילוג על שורה שמוציאה את הדברים מההקשר.

 8 אדוני סבור שיש פה שורה קודמת שרצוי ש, כ.ה. מ' בר עם:

 9 ,13:38כן. יש זה שתי שורות קודמות,  עו"ד ז'ק חן:

 10 אז שיעבור על זה, בסדר. מ' בר עם:כ.ה. 

 11אין לי בעיה, לא אכפת לי אבל אני רק אומרת, זו התנגדות קטנונית כי הכל נמצא ואפשר היה  ש.

 12 להקריא.

 13 די לתת מחמאות כל הזמן. יהודית מספיק. בסוף אני באמת.. עו"ד ז'ק חן:

 14 ורה קודם,הוא יכול לעבור על השורה הזאת. בסדר. אדוני יכול ש כ.ה. מ' בר עם:

 15 אם בסוף באמת תכעס, לזה אנחנו לא רוצים להגיע. תעלה רגע למעלה, ש.

 16 .'לא ביקשתי ממך להוריד',13:38 עו"ד ז'ק חן:

 17 'לא ביקשתי ממך להוריד. ביקשתי מתינות והבלטה קטנה יותר' אומר שאול אלוביץ', ש.

 18 ... מדלגים. עו"ד ז'ק חן:

 19 אבל ... ש.

 20 זה כתוב פה. זה מול העיניים שלנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 לא מדלגים, הוא קורא את זה. כ.ה. מ' בר עם:

 22אי אפשר להכתיב לה מה לשאול. זה מול העיניים שלנו, זה לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23שנתנו לנו מסמך חלקי. נתנו לנו את כל המסמך, קראנו, ראינו והיא עוברת, על פי ההוראות של 
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 1שפט, עוברת על מה שהיא רוצה. היא התחילה בהתחלה להקריא הכל, את כל המסמך. בית המ

 2 אמרנו שאנחנו כולנו פה באולם יודעים לקרוא לבד.

 3 ואם כבר, אז אני אראה גם קודם כי התשובה של שאול אלוביץ' היא תשובה למשהו שנאמר. ש.

 4 ,-לכי לאן ש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5עד יעבור על ההודעות כדי שלא חלילה יטעו אותו או יטעה, לא יטעו אותו. אז שה כ.ה. מ' בר עם:

 6 הוא עובר, לא צריך להקריא את זה.

 7אז נרד למקום שאני רציתי לשאול. כשהוא אומר לך, שאול אלוביץ 'לכתבים הצדקנים לא ייגרם  ש.

 8 כל',

 9 רגע, באיזו שעה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10תבים הצדקנים לא ייגרם כל נזק ואילו לי ייגרם נזק אדיר' אז לי ייגרם נזק . 'לכ13:41בשעה  ש.

 11 אדיר, זה נזק למי?

 12 נזק לבזק. ת.

 13 אוקיי. למה אתה אומר לו, 'דרך אגב, פרשת ה... ש.

 14 באיזו שעה זה? כ.ה. מ' בר עם:

 15בישראל היום' שניות יש עוד אחת כנראה. 'דרך אגב פרשת הבקבוקים הייתה גם  52-. ב13:44שעה  ש.

 16 והוא אומר לך 'התגובה שלא הייתה', למה אתה מזכיר לו את ישראל היום?

 17ישראל היום זה הפך להיות הסמן הימני שלנו. זאת אומרת, אסור לי להעלות ידיעות נגד, שעלולות  ת.

 18להסתמן כביקורתיות אבל אם זה התפרסם בישראל היום אז לכאורה יש הכשר. אז מדי פעם 

 19 עון הזה, וגם פה אני אומר 'זה היה בישראל היום', אז מה,השתמשתי בטי

 20 פרשת הבקבוקים זו ידיעה מכפישה או ידיעה לא ...? כ.ה. מ' בר עם:

 21כן. ידיעה מכפישה. אז אני אומר 'זה היה גם בישראל היום, אז מה כל כך נורא שזה יהיה גם  ת.

 22א יהיה אפילו אצלי, אז אמרתי, אצלנו' זה היה טיעון שהשתמשתי בו כשזה גם היה ורצו שזה ל

 23 אני צריך להיות צדיק אפילו מהאפיפיור כאילו.

 24 למה אתה אומר לו 'מקווה שיחתום מהר'? ש.
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 1למה אני מקווה שיחתום מהר? כי מדי פעם נאמר לי שהלחץ הוא לתקופה ואחרי שיקרו דברים  ת.

 2 מסוימים אז זה ייפסק. אז אני מקווה שהוא יחתום מהר.

 3לך 'הוא חייב, נגמר לנו הזמן של הממונה', מה אתה יודע על האישור של הממונה? על  והוא אומר ש.

 4 הדבר הזה?

 5אני לא זוכר את הפרטים, בגדול אבל אני יודע שהוא קיבל איזו שהיא תקופת זמן שבה ניתן לבצע  ת.

 6 את המיזוג בין יס לבין בזק.

 7של ציפי, תבדקו את העמותות החדשות יש לי עוד שאלה, מה זה ההודעות האלה 'תבדקו את בעלה  ש.

 8 של בוז'י'.

 9 איזו שעה? כ.ה. מ' בר עם:

 10 .19:38, 19:36של סוף היום,  ש.

 11.... את יכולה להפנות אותי בבקשה למקום בהודעות שהוא מתייחס לזה? אני לא  עו"ד ז'ק חן:

 12 זוכר פשוט. שאני אוכל לעקוב אחרי מה שקורה פה.

 13 זה בהודעות שלו.אני לא חושבת שהוא מתייחס ל ש.

 14 אז אם הוא לא מתייחס לזה בהודעות למה ... עו"ד ז'ק חן:

 15 בואי תעברי הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16גברת תירוש, אם גבירתי בתכתובות רוצה להמחיש יותר איזו שהיא זיקה מסוימת  כ.ה. מ' בר עם:

 17 שביקשה להמחיש קודם, אז הדברים ברורים. לא צריך לעשות את זה ביותר מדי דוגמאות. 

 18 בבוקר.  7:30בשעה  1.2-טוב. אנחנו עוברים ל ש.

 19 ?71עברנו לאירוע מס'  כ.ה ע. שחם:

 20 כן.  ש.

 21 יש עוד אירוע.באותו יום  כ.ה ע. שחם:

 22 נכון. ש.

 23 (? 2)380 -זה גם מופיע ב עו"ד ז'ק חן:

 24 .ןהזיכרוזה אירוע שלא הוצג בחקירה ונמצא אצלכם בריענון  ש.
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 1 ?(2)380תודה. אבל זה גם מופיע בת/ עו"ד ז'ק חן:

 2 .2.2-כן. כי אמרתי שזה יהיה עד ה ש.

 3 ?72-או ב 71-עכשיו אנחנו ב כ.ה ע. שחם:

 4 . 13:32בבוקר, זה בשעה  7:30בבוקר. סליחה, זה לא  7:30. בשעה 1.2-. אז עכשיו אנחנו ב71-ב ש.

 5 בכחול? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 כן. ש.

 7 באיזה סעיף? ןהזיכרוזה לא בחקירות, בריענון  עו"ד ז'ק חן:

 8 .7לי זה כתוב כסעיף  ש.

 9 לאותן תכתובות? כמה זמן גבירתי מתכוונת לחקור בקשר כ.ה. מ' בר עם:

 10 לא רק תכתובות. גם שיחות.  ש.

 11 לגבי התכתובות? כ.ה. מ' בר עם:

 12 לא מעט. ש.

 13השאלה, גבירתי תנהל את זה כפי שהיא מבינה אבל השאלה אם זה בא לחזור ולחזק  כ.ה. מ' בר עם:

 14את אותה נקודה, אז ברור שבשלב מסוים הדברים ברורים. לא צריך, זאת אומרת הכמות לא תעיד 

 15הכרח יותר על האיכות. אם זה לאותה נקודה מסוימת. עוד הודעה ועוד הודעה, בשלב מסוים ב

 16 ,-גבירתי צריכה להבין ש

 17נכון, אבל דבר ראשון אנחנו באירועים באמת הראשונים והספורים. כל אירוע יש בו איזה שהוא  ש.

 18המרכזי שמציג את  ניואנס, אנחנו לא נעבור על כל האירועים כמובן, אבל כן מדובר אולי בעד

 19 האירוע של המתת. העדים האחרים כבר באים עם..

 20אני מדבר על העד המסוים הזה, לא דיברתי על העדים האחרים. אם גבירתי מבקשת  כ.ה. מ' בר עם:

 21לחזק איזו שהיא טענה שמדברת על איזו שהיא זיקה מסוימת, לא צריך להרחיב, אז ... ויש לזה 

 22ין צורך בביטוים נוספים באותו עניין אם זה באמת באותו עניין. אין ביטוי ... בשלב מסוים כבר א

 23 צורך. זה כל מה שאני אומר.



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  07

 

1017 
 

 1אני מבינה את מה שאומר בית המשפט. אני חושבת שבחקירה הנגדית יוצגו הרבה מאוד דברים  ש.

 2לעד ואני חושבת שכן חשוב לשמוע את גרסתו שלו על מכלול של אירועים ונראה בהמשך, נעשה 

 3שך חושבים. אני חושבת, להערכתי אנחנו נמצאים במצב עוד מוקדם מדי בשביל הערכת בהמ

 4המצב הזאת אבל אני אהיה קשובה כל הזמן למה שכבודכם יגידו בהקשר הזה. אני רגע מפנה 

 5. וגם בהמשך, תכתובת עם ניר 13:33-ו 13:32. תסתכל על זה רגע. 13:32לתכתובת הזאת בשעה 

 6 . 14:30חפץ בשעה 

 7 יר חפץ מתי?נ ת.

 8 . 14:30מיד התכתובת הבאה בירוק. בשעה  ש.

 9 נספח א', מהותי. 71בינתיים אדוני ביקש שאני אצלצל בפעמון מהותית, סעיף  עו"ד ז'ק חן:

 10 כן, מה השאלה? כ.ה. מ' בר עם:

 11 לא הבנתי, זו התנגדות? ש.

 12ודות מהותיות, בית המשפט ביקש שאני אצמצם ואפנה ואעלה רק כאשר מדובר בנק עו"ד ז'ק חן:

 13 עניינים שהעד לא נחקר עליהם במשטרה. זה מה שעשיתי. אני ממלא את הנחיית בית המשפט.

 14 בסדר. כ.ה. מ' בר עם:

 15 אז אני מבקשת לשאול אותך על מה מדובר כאן? ש.

 16 ?13:32אוקיי. לגבי השיחה של  ת.

 17א מבקש. אני שואלת כן. כי אתה עונה לו ברור. בזמן אמת אתה מבין על מה הוא מדבר ומה הו ש.

 18 אותך,

 19 מה אתה מבין שעל זה ענית ברור? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20אני זוכר שהיה איזה שהוא תחקיר, כתבת תחקיר של רביב דרוקר, אני כבר לא זוכר על מה זה  ת.

 21היה, שקשורה לראש הממשלה או לבן שלו יכול להיות, לא זוכר כבר על מה זה היה, היו כמה 

 22שרביב טיפל בהן, וההנחיה הייתה במצבים האלה, ועניתי ברור שאנחנו ניזהר מלעשות פרשיות 

 23 אפ, כאילו לפרסם גם כן ידיעה בהמשך לזה.-פולו

 24 מה זאת אומרת 'במאני טיים איתו'? מי זה איתו? ש.
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 1 טיים זה מאני טיים.-איתו זה ראש הממשלה. מאני ת.

 2 ים?מה זה המאני טי אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 literally, 3מאני טיים,  ת.

 4 מעולם הספורט. אולי ... זה הזמן החשוב ביותר. כ.ה. מ' בר עם:

 5 זמן חשוב, ולפעמים זה קשור לכסף. ת.

 6 לפעמים זה קשור ספורט. ... עוד פעם לפרשנויות. עו"ד ז'ק חן:

 7 בסדר. אבל יש כאן עד שהוא היה בשיח הזה לאורך תקופה, ש.

 8יודע? הוא אמר שהוא לא יודע על מה מדובר. כל ההודעות שלו זה הוא לא  רגע, הוא עו"ד ז'ק חן:

 9 יודע..

 10 הוא אמר שהוא לא זוכר על מה הכתבה. כ.ה. מ' בר עם:

 11 לא, כל ההודעות שלו, גבירתי. יש לנו יתרון.  עו"ד ז'ק חן:

 12 זאת התנגדות באמת רלוונטית, ש.

 13 הוא מגלה ידיעה. לכן אנחנו מחדדים.הוא לא יודע על רגולציה, אבל עכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 14, בשיח 15:20:46, 15:20:06טוב. ואז אתה פונה למר אלקלעי ואתה אומר לו בהודעות הבאות,  ש.

 15. אתה אומר לאלקלעי, 'בשבילו זו נקודה קריטית של להיות 15:22שלך איתו, אבל אני שואלת על 

 16 ודה קריטית של להיות או לחדול'?או לחדול'. כשאתה מדבר עם אלקלעי, מי זה 'בשבילו זו נק

 17 שאול אלוביץ'. ת.

 18 אוקיי. ואת זה אתה יודע כי? למה אתה אומר את זה? ש.

 19טיים, הסביר שזו תקופה קריטית, אז אני מסביר את זה הלאה. -כי שאול הסביר שאנחנו במאני ת.

 20ים גם אני לא רוצה שאבי יפספס. אני מעביר את החומרה של הדברים ואת הרגישות של הדבר

 21 לאבי.

 22תמשיך לקרוא כי אני לא רוצה להקריא לך, תמשיך לקרוא רגע את ההתכתבות שלך עם אלקלעי.  ש.

 23אתה אומר לו 'אני מתחנן בבקשה שזה יתוקן בדקות הקרובות, זה גורלי', הוא  עונה לך 'מתוקן 

 24עזוב את כחלון ברגע זה', אתה אומר לו 'אתה צוחק ממני, זה התיקון' הוא עונה לך ואתה אומר לו '
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 1בבקשה, אתה מפיל אותי בגדול. אם זה לא יתוקן בדקות הקרובות אני גמור. מה אתה עושה אני 

 2. 'כתבה שכאילו נכתבה 18:43לא מבין, כתבה שכאילו נכתבה והוזמנה על ידי השמאל', בשעה 

 3לך  והוזמנה על ידי השמאל כמענה להאשמות הימין ועוד תחת הכותרת בדיקת וואלה' הוא אומר

 4'אילן, אני מטפל, אני חייב גם לשמור על ניראות מול המערכת, תן לי כמה דקות' ואתה אומר 'אין 

 5 לי, עשיתי ההיפך ממה שנתבקשתי', אתה אומר לו 'כתבה מטומטמת ומגמתית'.

 6 מי אומר את זה? צור:-עו"ד בעז בן

 7קרוא את ההודעה. זה הוא אומר את זה. העד אומר את זה. העד אומר את זה. אני נותנת לו ל ש.

 8 אצלו מול העיניים.

 9 מה השאלה של גבירתי. כ.ה. מ' בר עם:

 10ימין' הוא אומר לך 'אם -אני ממשיכה לעמוד הבא 'תן קודם להפוך את התמונות למאוזנות שמאל ש.

 11יפלו עלינו'. ואתה מסביר לו 'התיקון צריך להיות סביב נושא תרומות מחו"ל,  מידיתנוריד עכשיו 

 12המפלגות אוסר בשעה שחוק אינו אוסר מינוי מועמדים' וכיוצא בזה וכולי. הוא אומר חוק מימון 

 13 לך 'החלפת התמונות כל דקה הופכת אותנו לבדיקה'.

 14 לא, אני חושב שאני אומר את זה. ת.

 15 אתה אומר את זה, סליחה. ש.

 16 מה השאלה? כ.ה. מ' בר עם:

 17 השאלה, ש.

 18 התשובה.אנחנו לא יודעים גם מה  עו"ד ז'ק חן:

 19אתה אומר לו אחרי דין ודברים על איזה תמונות ומה יהיה, אומר  19:56:07רגע אבל. ואז בשעה  ש.

 20לו 'אבי רבאק, תתייחס לבקשות שלי, ביקשתי שהכותרת לא תהיה חד צדדית במשנה, היה צריך 

 21להביא את עמדת הליכוד' והוא אומר לך 'אילן עמדת הליכוד הייתה חצי יום בראשית סביב 

 22מסיבת העיתונאים לקחתי מדברי הרצוג את המתון שבסינקים ולא את ביבי משרת את בעל 

 23יעלו עוד רגע, כרגע הראשית שלנו היא לא בשום מטרה מתקפה על ביבי', 'טוב',  YNET-העיתון ש

 24הוא אומר לך 'בשום צורה' ואתה אומר לו 'תהיה זהיר'. אני שואלת אותך קודם כל על הדבר הזה, 
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 1חיה והלחץ משאול, עד כמה היית מתערב בידיעה הזאת? כי אתה מדבר פה קצת אלמלא ההנ

 2שאולי אין מספיק לימין, אין מספיק לשמאל, אני שואלת אותך עד כמה היית מתערב בידיעה 

 3 הזאת אלמלא.

 4 איזו שאלה זאת, אני לא מבין, זו לא שאלה עובדתית, צור:-עו"ד בעז בן

 5 זו בוודאי שאלה עובדתית. ש.

 6 לא, זה לא שאלה, מה היית עושה אם? צור:-בעז בןעו"ד 

 7 זו שאלה עובדתית לגמרי. ש.

 8 .... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 גבירתי זו לא שאלה עובדתית, כי זו שאלה ברטרוספקט על סברה, צור:-עו"ד בעז בן

 10 היא שואלת אותו היום, כ.ה. מ' בר עם:

 11 א מה משמעות ההוראות של...השאלה הזו הי אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 זה קצת בעייתי. כ.ה. מ' בר עם:

 13 מה בעייתי? ש.

 14אבל הוא אומר 'אני חשתי באותו שלב שאנחנו לוקחים יותר מדי לצד השמאלי וזה  צור:-עו"ד בעז בן

 15לא מאוזן'. סליחה, אני רוצה להסביר את זה גבירתי. מה שיש מהטקסט הזה, אנחנו לא ניכנס 

 16מעלים כתבות, שהן כתבות בוא נגיד במקרה הטוב מיטיבות עם צד אחד של  כרגע לפרטים, שהם

 17המפה, לא בהכרח עם הצד של הנאשם כאן. והעד עצמו כותב, כשנכנסים לטקסט, 'לא נרחיב 

 18בנושא הזה, שאנחנו פועלים בצורה לא סבירה'. כלומר שאנחנו נותנים פה כתבות לטובת צד אחד 

 19ז אומרים לו עכשיו, אם לא היית מקבל הנחיות משאול וא 1שהוא לא הצד של הנאשם מס' 

 20אלוביץ' באופן כללי האם היית אומר משהו אחר. זה כבר נשמע לי שזה מרחיק מאוד וזה לא 

 21 שאלה לגיטימית. כי מה שהוא  כתב, הוא כתב. 

 22 לא, זה לא ככה, בגלל זה יש לנו כאן את העד. ש.

 23 שיענה לשאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1גבירתי גם אני מבקש להתנגד, מטעם נוסף גבירתי. ראשית זו לא שאלה מותרת  עו"ד ז'ק חן:

 2בחקירה ראשית ואני אקצר כאן, לא צריך יותר מזה. זו מן שאלה היפותטית שהיא לא מותרת 

 3בחקירה ראשית וגם קשה לראות את הרלוונטיות שלה לעניינים שבמחלוקת. הדבר השני, זה 

 4דעים מה התשובה לשאלה ההיפותטית הזאת. אנחנו צריכים לזכור, גבירתי, ששוב אנחנו לא יו

 5שכל הוויכוח הזה כרגע הוא התנגדות של אותה שאלה מוזרה שיושבת על אירוע שאנחנו לא 

 6מכירים את התשובות של העד בכלל. אנחנו יושבים פה כאורחים, לא כסניגורים. עכשיו אנחנו 

 7 שהוא יגיד לגיטימי או לא, צריכים לנחש מה הוא יגיד, ואם מה

 8נדמה לי שגם העד הבהיר בתחילת עדותו ביום הראשון את ההקשר הכולל, אז לא  כ.ה. מ' בר עם:

 9 בטוח שצריך דוגמאות פרטניות על דברים היפותטיים להיום,

 10 אני אגיד למה צריך, אדוני. ש.

 11 למה צריך? כ.ה. מ' בר עם:

 12זה בעדות הכללית אלא הוא גם הבהיר, בניגוד למה מכיוון, א. העד הבהיר לא רק את הדבר ה ש.

 13שאומר חברי, וזה גם עולה מההודעות שלו, שלעתים הוא אימץ את הנרטיב כדי לשכנע. שאלתי 

 14אותו ביום הראשון 'איך שכנעת את העורכים', אין לי בעיה שהעד ייצא אם אתם רוצים. אבל 

 15ת את מה שעשית' והוא נתן מגוון של שאלתי אותו ביום הראשון 'איך שכנעת את העורכים לעשו

 16 דברים, בין היתר הוא גם אמר שהוא אימץ את הנרטיב,

 17אבל גבירתי צריכה להבין שהיום הוא מתבקש להשיב על דבר אילו היה.. המשקל של  כ.ה. מ' בר עם:

 18 זה,

 19מלא', למה זה כן חשוב? כי אם אני לא אשאל 'למה עשית', ואני יכולה לנסח את זה אחרת, לא ב'אל ש.

 20אלא למה עשית את מה שעשית. זאת  שאלה בוודאי של חקירה ראשית, ואם אני לא אשאל את 

 21זה יבואו חבריי אחר כך ויגידו 'לא, הדברים שהוא אמר כאן, הוא פשוט באמת התערב רק בגלל 

 22שהוא חשב שכל היום עומדת תגובת הימין באתר אבל רגע מעלים את תגובת הרצוג, זה אתר לא 

 23ה מה שהם יגידו, הרי אנחנו נגיע לשם. אדוני, לכן אני כן מבקשת בחקירה הראשית של מאוזן' ז

 24 העד המרכזי ששם תמונה של המתת. 
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 1 ,-השאלה התיאורטית דרך אגב היא שאלה מדריכה, תוך כדי ה צור:-עו"ד בעז בן

 2 .השאלה לא הייתה מדריכה. השאלה הייתה 'מה היית עושה' אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3גבירתי השאלה התיאורטית שהייתה, שאני חושב שבדיעבד לבוא ולשאול 'מה היית  צור:-עו"ד בעז בן

 4 עושה אם' זו שאלה..

 5 עו"ד בן צור, היא הציעה לנסח את זה מחדש, כ.ה. מ' בר עם:

 6 התשובה ניתנה תוך כדי. צור:-עו"ד בעז בן

 7 להתקדם.לשאול למה, ואז זה כבר לא היפותטי ואפשר  כ.ה. מ' בר עם:

 8נכון. ולכן אנחנו נשארים עם הטעם השני, אני לפחות על כל פנים מתנגד, אנחנו  עו"ד ז'ק חן:

 9נשארים עם  הטעם השני. הטעם השני שאני הוספתי הוא שאנחנו לא יודעים, ולא נחקר על זה 

 10בכלל, אומרת חברתי בדברי תשובתה ושוב היא מסייעת לי ל... היא אומרת 'חברי יודע 

 11עוד נושא  15חדר  3ות', על זה הוא לא נחקר, אבל מההודעות הוא יודע, יש בקומה מההודע

 12, הצטרפתי לנרטיב 16שקוראים לו 'הצטרפתי לנרטיב'. אני הייתי עכשיו צריך לקחת, לעבור לחלון 

 13ולדעת לקשור אותו לאירוע הזה, כבודכם, זה בלתי אפשרי. אנחנו פה אורחים, אנחנו לא סניגורים. 

 14 א יודעים על מה מדובר, אנחנו שומעים את זה לראשונה כמוכם.אנחנו ל

 15 עו"ד תודה, שהעד יענה לשאלות. ההתנגדות נדחית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 השאלה הייתה, בעצם, המנוסחת יותר, למה פנית לאלקלעי ולמה עשית את מה שעשית? ש.

 17 עוד פעם, תחדדי לי קצת, סליחה. ת.

 18 ד לא מבין את השאלה, אולי,הע כ.ה. מ' בר עם:

 19 הוא לא מוצא את השיחה. תפני אותו שוב למקור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20, תסתכל על 19:00בין השעות, אם תתחיל לקרוא נניח משעה  2.1-אני אפנה אותך. באותו יום, ה ש.

 21יד ומה לא זה קצת. אתה נותן לו הוראות ויש ביניכם דין ודברים. אתה מבקש ממנו מה להור

 22 .20:03בערב. זה עמוד וקצת. אפילו עד  19:59להוריד, עד השעה 

 23 מה השאלה, סליחה? ת.

 24 ,-השאלה שלי היא למה ביקשת ממנו את מה שביקשת ועד כמה זה היה קשור לאופן ה ש.
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 1 למה ביקשת. נקודה. כ.ה. מ' בר עם:

 2 צר לי, זה כבר מדריך את התשובה. עו"ד ז'ק חן:

 3 א, החלק השני... ל כ.ה. מ' בר עם:

 4 למה עשית את מה שעשית? ש.

 5אני חושב שהרצף של הדברים פה מראה את הקונטקסט ואת הסיבה המדויקת למה עשיתי. נאמר  ת.

 6טיים, נאמר לי לנהוג בזהירות, אני גם אומר את זה לאבי, אני אומר לו 'אל תפספס, -לי שזה מאני

 7עובר גם לנרטיב אחר, מה, אני כל הזמן אגיד לו הלחץ מטורף, בשבילו זה נקודה קריטית' ואני 

 8שזה זה, אז אני אומר לו 'זה טיפשי, זה זה, לא הייתי מתערב בכתבה כזאת בחיים אף פעם אילולא 

 9 היו אומרים לי להתערב'.

 10עכשיו לא הבנתי כלום. ואני מצטער שאני קם אבל זו פעם ראשונה שאני שומע את  עו"ד ז'ק חן:

 11 . כי זו פעם ראשונה וזו זכותי להבין לפחות עכשיו את מה שהעד אמר.זה. אני רוצה להבין

 12 מה יש להבין? העד אמר, אדוני ישאל אותו על זה בחקירה נגדית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13לא, מה זה מה יש להבין? ... אני הולך, תודה רבה. תודה רבה. מה שהעד אמר לא  עו"ד ז'ק חן:

 14 אני שומע.ברור לי. פעם ראשונה ש

 15 אדוני רוצה שהעד יבהיר את דבריו? לא הבנתי.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16כן. זה מה שאני מבקש. האם מה שהעד אמר עכשיו, 'אני אמרתי לאבי אלקלעי  עו"ד ז'ק חן:

 17שקרים', בניגוד למה שכתוב כאן. עוד דבר חדש שלא שמענו עליו ולא קיבלנו אותו אפילו לא 

 18 .19ו לא בחדר מס' בראיון ואפיל

 19 .. תשובתו.. מתנגד לתשובה. איך אפשר להתנגד לתשובה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20גבירתי שמו אותנו במצב שבו עשו דבר שהוא אסור על פי חוק וזו התוצאה שלו, ועליי  עו"ד ז'ק חן:

 21 נוזפים. אני לא יודע מה הוא אומר.

 22אדוני לא ידע, אנחנו שמענו מה הוא אומר. שמענו מה  עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 שאדוני שומע, זו תשובתו של העד, אי אפשר להתנגד לתשובה של העד, כבר דיברנו על זה.

 24 בעיני בית המשפט זה בסדר שאני שומע את זה בפעם הראשונה עכשיו? עו"ד ז'ק חן:
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 1ת נדחתה והוא נשאל את השאלה, אדוני התנגד לשאלה וההתנגדו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 והוא ענה וזו תשובתו של העד.

 3אז אני רוצה עכשיו להבין כי לא הבנתי את הדברים האחרונים. יש כאן דבר שגם  עו"ד ז'ק חן:

 4הוא חדש לחלוטין. האם מה שהעד אמר זה שהוספתי נרטיב שקרי לאלקלעי? זה אני מבקש להבין, 

 5 זכותי להבין.

 6העד אמר, אלמלא ההוראות שקיבלתי לא הייתי עושה מה שעשיתי.  אב"ד: - פלדמן-כ.ה. ר' פרידמן

 7 לא הייתי נותן את ההוראות שנתתי.

 8לא, זה היה החלק הראשון של תשובתו. גבירתי אני מזכיר, חלק הראשון של תשובתו  עו"ד ז'ק חן:

 9 היה,

 10 טוב, אנחנו לא בפרשנות דברי העד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 אבל גבירתי אני לא מבין מה ה.. ק חן:עו"ד ז'

 12 זו תשובת העד.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אבל גבירתי, לאן אני אגיע עכשיו בחקירה הנגדית? עו"ד ז'ק חן:

 14 אי אאפשר להתנגד לתשובה של עד. נקודה. כ.ה. מ' בר עם:

 15 ... בצורה מפורשת. ש.

 16 לאלקלעי.תראי לי איפה הוא אמר שהוא שיקר  עו"ד ז'ק חן:

 17, כתוב 'מטעם זה אף הפעיל העד לחץ על העורך אבי אלקלעי תוך 7אניא גיד לך, תסתכל על סעיף  ש.

 18 שימוש בין היתר בטיעונים לא נכונים הקשורה להטיה האידיאולוגית'.

 19 מה זה קשור לאידיאולוגיה? זה לא קשור לאידיאולוגיה. עו"ד ז'ק חן:

 20 זה מה שהעד אומר כאן....  ש.

 21אי אפשר בכל מקרה להתנגד לתשובה של העד. אפשר להתנגד  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכ.ה. ר

 22 לשאלה, התנגדות שהייתה נדחתה, העד ענה, מה השאלה הבאה לעד?

 23 ולשאלת אדוני, זה פגם מהותי מאוד. מהותי מאוד. וחדש מאוד. עו"ד ז'ק חן:
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 1ויינשטיין צפוי להודיע שהוא מורה  9-בערב הוא כותב לך 'ב 20:12-אוקיי. בהודעה האחרונה ב ש.

 2לפתוח בחקירה על פרשת הבקבוקים זה יהיה בלתי אפשרי לא לשים את זה בראשית, מתריע'. 

 3 למה הוא מתריע?

 4הוא מתריע כיוון שזה זמן רגיש ואני מסביר לו לא לעשות ידיעות שליליות ופרשת הבקבוקים היא  ת.

 5 פרשה רגישה מאוד אצל ראש הממשלה ורעייתו.

 6 , אתה מקבל הודעה, 23:22אוקיי. אנחנו עוברים לערב, בשעה  .ש

 7 איזה תאריך זה? ת.

 8באותו יום. זה נמצא בירוק. אתה מקבל גם התכתבות מזאב, תקרא את זה, 'אהלן חבר', ואתה  ש.

 9 מקבל ממנו גם תמונות. בואו נראה את התמונות. 

 10 ,יש שאלה שקשורה לתמונות? בינתיים אני אבקש עו"ד ז'ק חן:

 11 רגע. שניה. ש.

 12אני רוצה להקדים, כדי עוד פעם לא להיות אחר כך. אם יש שאלה, אני חוזר על טעמי  עו"ד ז'ק חן:

 13 התנגדותי, לא מכיר, לא יודע, תפני אותי.

 14היום הזה הספציפי בתוך התכתבות שמתחילה ביום אחד ונגמרת ביום אחר, באמצע היה יום שלא  ש.

 15פעם, ונשלח לכם מזכר ריענון לגביו. אתה עוד לא יודע  20,000 הוצג בחקירה, כבר אמרתי את זה

 16 מה אני שואלת אז רגע, וזה כבר גם אמרתי.

 17 אני כמו אדם מוכה. עו"ד ז'ק חן:

 18 אוי די. ש.

 19 אפשר ל... עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 20 בלילה. 23:22:24, בשעה 1.2-אני מפנה ל ש.

 21 חבר?זאב רובינשטיין  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22זה כתוב. 'זאב רובינשטיין החבר' ככה הוא קרא לו באנשי הקשר, והוא כותב לך 'אהלן חבר'  ש.

 23 ומעביר לך צילום מסך שאנחנו רואים אותו,

 24 אני לא מוצאת. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  07

 

1026 
 

 1 שני ירוקים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 לכם. . באותו קובץ שנתתי1.2-, ה23:22שני ירוקים בשעה  ש.

 3 זה מיד אחרי מה שהוקרא קודם על הבקבוקים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 כן. כמה שורות אחרי. ש.

 5 זה ההודעה הבאה. אחרי ההודעה של הבקבוקים. כ.ה. ע' שחם:

 6 מה השאלה? כ.ה. מ' בר עם:

 7וכותב לך רואים גם שמיד אחר כך שאול אלוביץ' מעביר לך גם תמונה, את אותה תמונה. נכון?  ש.

 8 אחר כך 'מזאב', דיברת על הפרקטיקה הזאת בחלק הכללי, אני רוצה רק שתסביר. דוגמה.

 9הפרקטיקה שכשזאב או ניר וכדומה לפעמים מעבירים לי איזה שהוא אייטם שרוצים שאני  ת.

 10אתייחס אליו, במקרה הזה זה האייטם הזה שכמובן לא אהבו אותו, אז אני מקבל אותו אחרי 

 11 דקה גם משאול שאומר שזה מזאב, נותן משנה תוקף לפניה אלי. דקה או לפני

 12 זאב לא כתב לך שום דבר נוסף, הוא רק מעביר לך תמונה. ש.

 13 יש מסר בתמונה הזו שמועברת לאדוני? יש מסר שמועבר בתמונה? כ.ה. מ' בר עם:

 14לא צריך המסר הוא ברור כבר. יש פה ידיעה שהיא שלילית שרוב התרומות באות מחו"ל, אני  ת.

 15 שיסבירו לי, אני כבר מאולף.

 16באותו ערב, ושאול כותב לך 'הוא קיבל', קודם כל מה  23:25אוקיי. ואני מפנה להודעה בשעה  ש.

 17שאתה עושה אחר כך זה מעביר לאלקלעי את תמונת המסך הזאת, נכון? אפשר לפתוח ולראות, 

 18הוא אמור להבין? או שיכול זה מה שאתה מעביר. גם אתה לא כותב לו מה לעשות, לאלקלעי. 

 19 להיות שדיברתם?

 20 יכול להיות שדיברנו. אבל הוא מבין. ת.

 21ואז הוא כותב לך 'הוא קיבל מהבין שפועל בדרך כלל איתה' איך אתה הבנת את הדברים, מי זה  ש.

 22 הבן ומי זה 'איתה'?

 23ל בדרך כלל איתה, הוא זה זאב, אבל הוא העביר לי את ההודעה של זאב. הבן, זה יאיר נתניהו שפוע ת.

 24 עם אימו שרה נתניהו.
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 1 שאתה עונה לו,  23:26בסדר. אתה כותב לו, אני מציעה כן לקרוא את ההודעות משעה  ש.

 2 גם פה מדלגים? צור:-עו"ד בעז בן

 3 אפשר להמשיך. הוא שואל אותך 'יש מה לעשות'. באמת, זה נמצא מולו. אני יכולה להקריא הכל. ש.

 4 ריך להקריא.לא, לא צ כ.ה. מ' בר עם:

 5שאתה כותב לרובינשטיין. ואתה מעביר את אותה הודעה גם  23:26אני מפנה להודעות בשעה  ש.

 6הוא  23:32. תמשיך לקרוא, אני ארצה, בשעה 23:29:54, 23:29לשאול אלוביץ'. ותמשיך גם את 

 7ואל 'באתר זה כבר תוקן'. והוא ש 23:34כותב לך 'שלח לי כשזה מתוקן'. ואתה עונה לו בשעה 

 8 אותך 'באיזה מדור, מה הכותרת שאומר להם'. 

 9 מה השאלות גבירתי? כ.ה. מ' בר עם:

 10 אז קודם כל תגיד לפרוטוקול מי שולח לך 'באיזה מדור, מה הכותרת שאומר להם' ומי זה 'להם'. ש.

 11 אין את זה בהודעה, עו"ד ז'ק חן:

 12 אין את זה. צור:-עו"ד בעז בן

 13, הוא לא נחקר על זה בהודעה. אז הרצון 1.2-צריכה להגיד, שה אבל אני אמרתי, כמה פעמים אני ש.

 14של חברי רק שנשמע את זה כמה פעמים לפרוטוקול כמו שהוא אומר, כדי לצרוב את התודעה. 

 15 בסדר. הבנו את הנקודה הזאת.

 16לצרוב תודעת אמת להבדיל מלצרוב תודעת שקר, זה דבר טוב. זה אחד. שניים, יש  עו"ד ז'ק חן:

 17. היא אמרה את זה לגבי האירוע הראשון שהיא חקרה עליו ונגמר. עכשיו אנחנו 1.2-ים בשני אירוע

 18 באירוע השני... 

 19 איזה אירוע, כ.ה. מ' בר עם:

 20 היא מבהירה עכשיו שהיא מדברת ... עו"ד ז'ק חן:

 21 .1.2-נאמר קודם שדילגו על ה כ.ה ע. שחם:

 22 הראשון. חשבתי שזה האירוע 1.2-אז לא שמעתי שכל ה עו"ד ז'ק חן:

 23וגם אמרתי במזכר ריענון אמרנו, התביעה אמרה שיראו לו את האירועים הבאים ואיפה שהוא  ש.

 24אמר דברים מהותיים שם הם מועברים לצד השני, כי אחרת זה בהתאם לדפוס הכולל שהוא דיבר 
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 1וא עליו בהודעה. אז לא כל דבר שהוא אמר, להם, לו., לה, לו, לא כל דבר כזה העברנו. אבל כשה

 2אמר שמה שהוא אמר לאלקלעי זה לא נכון אלא הוא השתמש בזה כטיעון, זה היה נראה לנו, הנה 

 3אני מפרטת את שיקול דעתנו, זה היה נראה לנו אמירה שחורגת מהדבר הרגיל למרות שאגב היא 

 4 נאמרה במקומות אחרים בהודעה שלו בקשר לדפוס הכולל.

 5רנו שיש לו הרבה מאוד עשרות תתי פרקים שמפוזרים אבל הדפוס הכולל, אנחנו דיב עו"ד ז'ק חן:

 6עמודים ולכן לא יכולתי לקשור בין מה שאת אומרת דפוס כולל לנחש התייחסות  1,400על פני 

 7 ספציפית.

 8 אוקיי. טוב,  ש.

 9 מה השאלה הייתה? כ.ה. מ' בר עם:

 10 'מה הכותרת שאומר להם', מי כותב לך את זה ומה הוא בעצם מבקש ממך? ש.

 11 מי כותב אנחנו רואים, לא? ' בר עם:כ.ה. מ

 12 בסדר, רק אמרתי לפרוטוקול. אבל נכון, זה מוצג ואפשר להפנות. אז מי זה 'שאומר להם'.  ש.

 13 אוקיי. אני מסביר לזאב, אני יכול להסביר מה קרה פה פשוט עם כל זה?  ת.

 14 כן. ש.

 15ששינינו אותה, כתבה התמונה שנשלחה זה תמונה של קידום בפייסבוק לכתבה שכבר הורדנו,  ת.

 16שעליה יצא הקצף מלכתחילה. עכשיו אני עונה לו, לזאב, שקודם כל שידע שאת הכתבה המקורית 

 17שינינו, החלפנו תמונות, החלפנו כותרת, עשינו את כל הדברים. אז הוא שואל אותי באיזה מדור, 

 18ר הזה של באיזה מקום שאני אוכל להראות להם שבמקור זה שונה, אחר כך אני מסביר שהדב

 19הקידום בפייסבוק, לשנות אותו זה יותר בעייתי. כי בתוך האתר אני יכול לנהל את זה כרצוני. 

 20בתוך פייסבוק, אם אני פתאום אוציא משהו שעוקבים אחריו מאות אלפי אנשים, יש לנו מאות 

 21הגן אלפי עוקבים, אני פתאום אוציא אז רק נעורר סביב הסיפור הזה שיח. אני לא שולט, זה לא 

 22הנעול שלי שבתוכו אני שולט. אז זה המהות של השיח פה, באיזה מדור הוא שואל איפה, כדי 

 23 שהוא יוכל להראות להם מה קרה לכתבה המקורית, ואחרי זה אני אומר,

 24 מי זה 'להם'? ש.
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 1 זאב היה בציר של שרה נתניהו וראש הממשלה. ת.

 2 וראש הממשלה? צור:-עו"ד בעז בן

 3 כן. ת.

 4 טוב. זה סותר את מה שהוא אמר בחקירות, צור:-בןעו"ד בעז 

 5 זה ממש לא סותר.  ש.

 6 נראה את זה בהמשך. צור:-עו"ד בעז בן

 7הוא אמר בעיקר שרה, אבל הוא אמר 'לפעמים גם ראש הממשלה' הוא אמר את זה כאן בבית  ש.

 8 המשפט וגם בחקירות.

 9 הלאה. זה באמת כבר לסיכומים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10ת.  ואז אני אומר לו לזאב, אני מסביר, כן? אני רוצה לראות מה אני יכול לעשות עם הפייסבוק. זאת 

 11אומרת הסברתי, בכתבה טיפלתי. באיזה מדור הוא שואל. אני אומר לו כבר, אבל בפייסבוק אני 

 12ינו רוצה לראות מה אני עושה כיוון שאם אוריד, זה ייצור יותר רעש, היה יום משוגע כי כבר עש

 13, שזה לטובתם. כאילו V-15-כל מיני דברים ואני גם אומר לו שהראשית תהיה תשע שעות על ה

 14המימון של השמאל. ובלמתי המון ידיעות שליליות, מישהו השחיל את זה, את הקידום הזה של 

 15הפייסבוק. שוב אני מסביר, תיקנתי ככל שניתן באתר, עכשיו אני אשב על כל ידיעה. אז הוא אומר 

 16דר, תעשה מה שניתן ומה ששלחתי לך זה בפייסבוק או באתר?' אז אני מסביר, זה בפייסבוק. 'בס

 17 אז אני אומר 'הבנתי', 

 18אוקי. בהמשך תקרא גם את העמוד הבא, שום דבר לא נסתר, כל ההודעות שאתה רוצה בעמוד  ש.

 19 בערב, אני עוצרת איתך, אתה שולח לינק לזאב,  23:39-, ב1.2-הבא, ב

 20 איפה? סליחה, ת.

 21בערב. 'בודק אם זה באתר', ותמשיך. ואז אתה שולח לינק לזאב ואתה שולח לו  23:39:29-, ב1.2 ש.

 22. היום ... שלוש ידיעות שליליות, אני יושב עליהן חזק, 4, 3, 2, 1גם רשימת שינויים שהכנסתי: 

 23ני שואלת ההנחיות של הבוס בעניין חד משמעיות, בימים הקרובים יהיו אייטמים חיוביים'. א

 24 אותך בעצם למה אתה מעדכן את זאב בכל הדברים האלה?
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 1 שאול הנחה אותי לבצע את מה שזאב מבקש.  ת.

 2 זאב, שוב אדוני יאמר, מה בדיוק מקומו בכוח? כ.ה. מ' בר עם:

 3 זאב הוא איש הקשר לבית ראש הממשלה, בעיקר לשרה נתניהו וגם למר נתניהו. ת.

 4 א מעמד פורמלי בוואלה? משהו? או סתם חיצוני ידיד, חבר?היה לו איזה שהו כ.ה. מ' בר עם:

 5חבר של שאול שהוצג לי כחבר והוא אמר לי שאני צריך לבצע את מה שזה, כי הוא עובד איתם וזה  ת.

 6 חשוב מאוד.

 7 את כל שורת ההודעות ששלחת לזאב גם לשאול אלוביץ'? 24:03ואחר כך אתה מעביר בשעה  ש.

 8 כן. ת.

 9כבר, צבוע  2.2-בלילה, זה בעצם יוצא ה 24:05, אוקיי, זהו נראה לי. בשעה וגם את מה שזאב ש.

 10בירוק, רובינשטיין כותב לך 'צריך להיזהר מאוד ולתת תשומת לב, הבנתי מהם שמעבירים לכם 

 11אייטמים ואינכם שמים אותם' ואתה אומר לו 'תעביר לי ואני אדאג לפרסם, הכי טוב שיעבירו לך 

 12 א שואל אותך 'לא כדאי שהבן שלו יעמוד מולך?' מי זה הבן?ואתה תעבוד מולי'. הו

 13 יאיר בנו של מר נתניהו. ת.

 14 ?2.2-סליחה, בלי שתתעצבני אם את יכולה לומר לי, עכשיו עברנו יום, ה עו"ד ז'ק חן:

 15 כן. ש.

 16איפה יש התייחסויות של העד בגרסה של העד ביחס לשאלות שאת שואלת אותו ליום  עו"ד ז'ק חן:

 17 זה?

 18 מה שאלתי אותו, מי זה הבן שלו? זה מה ששאלתי. ש.

 19 לא, עם כל הנושא של, עו"ד ז'ק חן:

 20 עוד לא שאלתי אבל שאלות מהותיות. שאלתי רק מי זה הבן שלו. ש.

 21 ?2.2-אני שאלתי איפה הוא התייחס לאירוע  הזה של ה עו"ד ז'ק חן:

 22 ד עכשיו את כל ההודעות.הוא לא התייחס. התובעת הקריאה ע אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 אז אני שאלתי איפה הוא התייחס. עו"ד ז'ק חן:

 24 יש אירוע? אנחנו לא יודעים אם יש אירוע. כ.ה. מ' בר עם:
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 1 אולי הוא לא התייחס. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 אז אני לא מבין מה אנחנו עושים פה. עו"ד ז'ק חן:

 3 תיכף נשמע לראות מה השאלה תהיה.  כ.ה. מ' בר עם:

 4 אבל היא כבר שאלה אותו. מי זה הבן, מה הבן. עו"ד ז'ק חן:

 5 לא, מי זה הבן, זאת שאלה שאין אותה בחקירה, מי זה הבן. ש.

 6. אז עכשיו אני 2.2אז עכשיו אני אקום כל שורה. אני רציתי לקצר את ה... לשאול  עו"ד ז'ק חן:

 7 אקום כל שורה.

 8 בסדר. ש.

 9 אז קמתי. אין בחקירה הזאת. ד ז'ק חן:עו"

 10 לא, יש בחקירה את האירוע הזה, זאת לא שאלה שהוא נשאל שם. ש.

 11 זה מה ששאלתי כדי לא לקום על שאלות משנה. את מסבכת את זה. עו"ד ז'ק חן:

 12 אני תמיד מסבכת. ש.

 13 אז תעני, מה קשה. עו"ד ז'ק חן:

 14דקות, כל  24:11לשעה  2.2-גע, אני מפנה אותך באוקיי. עכשיו אני שואלת אותך, אני מסתכלת ר ש.

 15אתה אומר  24:11:09דקות,  24:11ההתכתבות הזאת היא ארוכה אבל היא נעשית באותן דקות, 

 16לשאול אלוביץ 'מה שעשית' ואז אתה כותב לרובינשטיין 'אין לי שום בעיה שהבן יעבוד מולי, 

 17 ותו בן, נכון?החלטה שלכם' הוא כותב את זה גם לשאול ואמרת שהבן, א

 18 כן. ת.

 19אני עוברת איתך לעמוד הבא, בינתיים כן תקרא. מה זה 'סיוע ארטילרי מלא'? 'הבוס הנחה אותי  ש.

 20 דקות. 24:12לתת סיוע ארטילרי מלא' בשעה 

 21 את יכולה להגיד לי איפה זה בחקירה? עו"ד ז'ק חן:

 22 אין את זה בחקירה. ש.

 23בקש, כי לא נעשה את זה כל הזמן עכשיו, כדי לא אני מניח שבסוף היום אנחנו נ עו"ד ז'ק חן:

 24 לסרבל. בסוף היום תהיינה לנו שתי בקשות בסוגיה הזאת, זה דברים שלא הופיעו בשום מקום.
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 1 בסדר. ש.

 2 רק לשים לב שאנחנו פה סטטיסטים. פשוט סטטיסטים. עו"ד ז'ק חן:

 3 סטודנטים של... אנחנו לומדים את החומר פה. צור:-עו"ד בעז בן

 4 מה השאלה? ת.

 5'הבוס הנחה אותי לתת סיוע ארטילרי מלא', הבוס, כבר אמרת ביום הראשון שלך וגם בהודעות  ש.

 6 מי זה היה הבוס.

 7 אני מתנגד. לא מכיר, לא נשאל, לא יודע.  עו"ד ז'ק חן:

 8 הבוס, מי זה הבוס בהתכתבויות בינו ובין רובינשטיין? ש.

 9. אני התנגדתי, זה עניינים מהותיים, אני לא מכיר, אני התנגדתי. אני רוצה החלטה עו"ד ז'ק חן:

 10לא יודע, פעם ראשונה שאני שומע. כבודכם, זה לא משחק. אם אפשר לוותר עלי אני אסע הביתה 

 11קצת יותר מוקדם, אני גם מאוד עייף. יש לי תפקיד פה. פעם ראשונה שאני שומע את הדברים 

 12לחודש. לא יעזרו לי  2-אנחנו רואים את זה בלחודש, עכשיו  1-האלה יחד אתכם. ראינו את זה ב

 13ליהטוטי המילים. אי אפשר להגן ככה על הזכויות. אני לא מכיר משפט שבו הסנגור יושב 

 14 ולראשונה שומע גרסה של עד לגבי התכתבויות.

 15עו"ד תירוש, אני מציעה שאם יש דברים שלא נשאלו ולא הכרחי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16אנחנו קוראים את הדברים. לא הכרחי לשאול אותם, תתקדמי הלאה. ולא כל מילה לשאול אותם, 

 17 ש... טעונה הסבר.

 18אין בעיה. אני מקבלת את מה שגבירתי אומרת, אני רק כן אגיד שהעד דיבר בהודעות שלו על דרך  ש.

 19ך הדיבור וזה גם, לכן גם נשאל ביום הראשון שאז לא שאלתי שום דבר מהריענון, והוא אמר אי

 20 רובינשטיין קרא לשאול אלוביץ', 

 21 מה שהוא אמר, הוא אמר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 ו... ש.

 23 מה שהוא העיד הוא העיד. מה שלא הכרחי, אפשר להתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 ו... 32קומה  37אנחנו .... בחלון  עו"ד ז'ק חן:
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 1 די עם הבכי והנהי הזה. ש.

 2 ארטילריה לא שמעתי. עו"ד ז'ק חן:

 3 זה לא חלון, זה הודעות של העד המרכזי בתיק שקיבלת אותם לפני שנתיים ביחד עם פלטי וידיאו. ש.

 4 אין התייחסות לזה בהודעות. עו"ד ז'ק חן:

 5לא לאירוע הזה אבל כן לדפוס הכולל ולהתנהלות. ואם בית משפט אומר שהוא מבין את הדברים  ש.

 6 אז אני עוברת,

 7עו"ד תירוש, מה שהוא לא נשאל לא במשטרה ולא בראיון, אני  אב"ד: -פלדמן -ידמןכ.ה. ר' פר

 8חוזרת ואומרת, במשטרה הוא לא נשאל, לא חשבו שזה חשוב. בראיון גם לא שאלתם כנראה 

 9 חשבתם שזה ברור.

 10 מי זה הבוס? חשבנו אולי שזה ברור. ש.

 11בר על זה. אם הכרחי, תשאלו. מה שלא אם הוא כבר דיבר על זה, די אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 הכרחי, תתקדמו.

 13אני מבקשת לדעת מחבריי האם כל השיח הזה שמתנהל פה כרגע על  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 14 התכתובות האלה הוא השיח שאותו קיצרו בתשובה ברוח הכוללת של עדותו.

 15 לא הבנתי, הוא השיח שאותו מה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16במסמך הריענון קיבלנו סעיף שאורכו כאורך עמוד 'טרררם',  שבסוף אמרו  עוזר: -יכל רוזן עו"ד מ

 17לנו 'העד אמר שזה ברוח הכוללת של הדברים שהוא אמר בהודעות. אני מבקשת לדעת מחבריי 

 18האם בריענון העד התקיים השיח הזה שאנחנו מנהלים פה, משום שאני אומר לכבודכם, לא 

 19משפט האזרחי, אין מצב שבו אנחנו מרגישים כל כך חסרי תועלת. אמיתי, במשפט הפלילי, לא ב

 20אנחנו יכולים ללכת, יקראו לנו לחקירה הנגדית, אנחנו נקרא פעם ראשונה את מה שהעד אומר 

 21בבית המשפט ונבוא. אנחנו נהיה מוכנים, אבל אין דבר כזה בשום פן של המשפט. אני מצטרפת 

 22וצה לדעת, אני מבקשת שכבודכם, אני לא יכולה לשאול אותם להתנגדות של חבריי, אבל אני ר

 23כלום, הם גם לא עונים לי, אבל אני כן מבקשת שכבודכם ישאלו את התביעה, האם השיח הזה 
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 1התקיים וכולו נכנס תחת הכותרת 'ברוח הכוללת של הודעותיו'. אני סומכת על חברתי שהיא 

 2 תאמר את האמת.

 3 עו"ד תירוש אמרה שהוא לא נשאל על זה, גם בריענון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 לא היא לא אמרה את זה. עו"ד ז'ק חן:

 5 לא את זה לא, כ.ה. מ' בר עם:

 6 היא אמרה 'זה כתבנו לכם ברוח הדברים'. עו"ד ז'ק חן:

 7 נכון. אז אני רוצה לדעת, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 8זה ברוח הדברים. אני הבנתי שבכלל ... של אם זה ברוח הדברים,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 הבוס, הוא לא נשאל.

 10 הוא נשאל. עו"ד ז'ק חן:

 11 לא, ספציפית על הבוס לא הייתי צריכה לשאול כי אני מבינה מי הבוס.  ש.

 12על הידיעה הזאת, על הידיעה, הבוס הנחה אותי לתת סיוע  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 ארטילרי.

 14 י לא הייתי צריכה לשאול. אני מבינה את הדברים, בסדר?אז אני אומרת, אנ ש.

 15 על הארטילריה לא דיברת איתו? עו"ד ז'ק חן:

 16 ...הוא לא נשאל. בואי, קודם כל עובדתית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 אז אני אומרת, על התיבה הזאת הוא לא נשאל.  ש.

 18 השיח הזה התקיים...  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19שניה. אני רוצה לענות, שאלת, אני רוצה לענות. ראשית, אני מחזירה אותנו אפילו גם לפסיקת רגע.  ש.

 20 בית המשפט העליון, 

 21 מה ... עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22לא, אני רוצה רגע להגיב. שעד יכול על דוכן העדים לענות לשאלות הבהרה אפילו לקלטות שלא  ש.

 23חנו לא נמצאים בעולם הזה כי זה כאן דברים שגם הוא הוצגו לו, גם לא בראיון ולא בחקירה ואנ

 24הביא וגם הוצגו לו, גם בריענון, וגם על זה הודענו לחברינו. וזה שאלות הבהרה  ברמה הפשוטה 
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 1ביותר. אם יש שאלת הבהרה שהיא מעבר לזה והיא מהותית, אז העברנו את זה. אבל זה שאלות 

 2אותו 'מי זה הבוס' ומה זה 'הנחה אותו לסיוע הבהרה פשוטות ביותר שאנחנו כנראה לא שאלנו 

 3 ארטילרי', אנחנו מבינים את הדבר הזה.

 4אני אומר לגבירתי בכל הכבוד, לעתים כמות הופכת לאיכות. זאת אומרת אני יכול  כ.ה. מ' בר עם:

 5להבין שיהיו שאלות הבהרה, אני יכול להבין שלעתים יש חריגות מסוימות, אולי לא מהותיות. 

 6ד מיוזמתו מוסיף על שאלות שלא ניתן אולי לצפות אותן, אבל אם אנחנו עוברים, לכן לעתים הע

 7הקדמתי ושאלתי את גבירתי כמה שאלות יש על נושא התכתובות וכשאני שומע שיותר ויותר 

 8 נושאים שעולים בשאלות, נושאים שהוא לא נחקר עליהם,...

 9המשפט יש תשע הודעות ארוכות מאוד שבהן זה לא נכון אדוני. זה לא נכון. עם כל הכבוד לבית  ש.

 10 הוא לא רק דיבר על דברים כלליים. א. העדות הכוללנית שלו מתייחסת לדפוס פעולה,

 11 בסדר. על הדפוס שמענו. כ.ה. מ' בר עם:

 12ועובדה, עובדה גם אני חושבת שלכן בית המשפט יכול להבין גם כל מיני דברים שעולים  ש.

 13 באופן כללי. מהתכתובות כי הוא דיבר על זה

 14 אז אפשר להתקדם, כ.ה. מ' בר עם:

 15 רגע. אבל הוא גם דיבר באופן פרטני על כל מיני דברים. ש.

 16זה בדיוק השאלה. כשנכנסים לסיוע הארטילרי שזה דוגמה, זה רק דוגמית, ומכאן  כ.ה. מ' בר עם:

 17 לה לראשונה,העד יישאל שאלות שיפתחו אני לא רוצה לומר תזה, אבל עוד כיוונים נוספים, שיע

 18 אף אחד לא אמר שאני אשאל תזה ועוד כיוונים נוספים. ש.

 19גברת תירוש, הייתה הנחיה, נדמה לי, שדברים שלא עלו בהודעות, ולא עלו בריענון,  כ.ה ע. שחם:

 20 שהגברת תתקדם. אז יכול להיות שאפשר פשוט להתקדם, זה הכול.

 21 אני יכולה רק להגיד משהו? עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22עוד רגע. וחלקים נכבדים מהדברים שעולים בתכתובות מדברים בעד עצמם. אז  .ה. מ' בר עם:כ

 23 גבירתי,

 24 אבל יש חשיבות בפרשת תביעה, ש.
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 1 לא אמרתי שאין חשיבות, אמרתי שהדברים מדברים בעד עצמם, כ.ה. מ' בר עם:

 2הוא, כשהעד הראשי בסדר. אבל לי חשוב גם, לנו חשוב כתביעה, כמדינה, בתיק הזה ובכל תיק ש ש.

 3עולה ומציג, עד מרכזי עולה ומציג תמונה, אז שהדברים גם יוצגו לבית המשפט, כדי שבית המשפט 

 4 יראה מה המגמה.

 5עו"ד תירוש, העד נחקר ארוכות במשטרה. העד זכרונו רוענן ועלו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6הספיק בחקירת המשטרה השלמתם והוצגו דברים חדשים בראיון. כל מה שחשבתם שהוא לא 

 7בראיון. אם פה ושם קורה שנזכרתם במשהו, אבל זה קצת חוזר על עצמו. אם פה ושם יש משהו 

 8קריטי ולא ברור מעצמו וצריך הסבר, אני מבינה, אבל זה קצת חוזר על עצמו שעכשיו כשגבירתי 

 9 ק אם צריך אותם.עוברת על זה שוב, גבירתי מתחילה לבקש עוד ועוד הבהרות שלא היו ושספ

 10זה לא עוד ועוד הבהרות. זה כמו שאמרנו בריענון וכתבנו, שהוצגו לעד מספר התכתבויות שלגביהן  ש.

 11הוא אמר באופן כללי שזה תואם את הדפוס שהוא דיבר עליו ואת הדוגמאות האלה אנחנו רוצים 

 12 להציג בפני בית המשפט.

 13 וצג לו. מה שלא הוצג,אז מה שהוצג לו, ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 אז אני רוצה להציג. ש.

 15 גבירתי הרגע אמרה שזה לא הוצג לו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 הוצגה לו התכתובת. אני לא שאלתי אותו שאלה אולי אבל התכתובת הוצגה לו. ש.

 17 אם גבירתי לא שאלה, אז לא שאלה. נתקדם הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18אם העד נשאל על ארטילריה ונקבל עכשיו פה נאום על ארטילריה שאף אחד לא ציפה  בר עם:כ.ה. מ' 

 19 לו, אז יש עם זה בעיה. מה לעשות. כי זה עשוי להיות שאלה, קצת יותר משאלת הבהרה.

 20 בשביל זה יש חקירת משטרה. עו"ד ז'ק חן:

 21בהמשך להתנגדות שלי. אני  אני יכולה רגע להגיד משהו? אני מבקשת, זה עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22ביקשתי דבר מאוד ספציפי ואני מתפעלת מחברתי משום שאני שאלתי שאלה כללית, היא ענתה 

 23תקו -על משהו נקודתי. אני שאלתי האם כשאנחנו קיבלנו את התשובה ברוח הדברים, התיקו

 24בסדר גודל שהיה בריענון, הוא בסדר גודל ואני ממש מתחננת לא לענות לי על איזה משפט אחד, 
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 1של מה שקורה פה עכשיו משום שאם כהערכתי התשובה לזה היא, שבעה ימים הדבר הזה מתנהל, 

 2זאת המחשה דרמטית למה שאנחנו אמרנו. עכשיו, אי אפשר לענות לשאלה שלי שהיא גם התנגדות 

 3י שלי וגם הצטרפות לכל ההתנגדויות של חבריי, אי אפשר לענות לשאלה שלי ולהגיד 'אני לא שאלת

 4 מי זה הבוס', אני רוצה להבין, אני מבקשת, אני מבקשת להבין, נדמה לי ש...

 5 אני הבנתי כבר. עו"ד ז'ק חן:

 6תקו הזה זה -תקו הזה, התשובה ברורה לי אגב, האם התיקו-האם התיקו עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 7יא כן ולדעתי רוח הדברים, אני אשתמש בלשונה של חברתי, שהתנהל בריענון. כי לדעתי התשובה ה

 8 הדבר הוא חמור ולדעתי הדבר הזה משקף את הסטטיסטיות שאנחנו נמצאים בה היום.

 9לא הבנתי באיזה פלטפורמה בדיוק אנחנו נמצאים עכשיו עם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10השאלה הזו. לגבי הריענון ניתנה החלטה. עכשיו הייתה התנגדות על דברים, גבירתי אמרה שהיא 

 11לדברים של חבריה וגבירתי מוסיפה משלה. התנגדות של חברייך הייתה לדברים שאמרו  מצטרפת

 12'לא שמענו עליהם ולא ראינו אותם, לא בחקירות המשטרה ולא בריענון'. אני לא כל כך מבינה, 

 13 הבקשה שאנחנו נורה למדינה להבהיר באיזה מסגרת בדיוק היא נמצאת כרגע.

 14 . במסגרת ש,אני אגיד עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15 מסגרת שזה לא..  עו"ד ז'ק חן:

 16 לחברתך לטעון? ןתיתאולי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17באיזה מסגרת זה נאמר, בדיוק במסגרת שמחפשת לא לברוח בין הסדקים  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 18אלא לענות תשובה עניינית. כל ההתנגדויות כולן מתייחסות בדיוק לאותה בעיה. אנחנו יושבים 

 19פה בהליך חריג לחלוטין, לא יודעים מה קורה. אנחנו וכבודכם באותו מצב. אין דבר כזה במשפט 

 20? כי כשמדברים פה על ארטילריה וניתנת תשובה מאוד ארוכה של הישראלי. עכשיו למה אני קמה

 21העד, כשכל מה שאנחנו קיבלנו בריענון, אני לא מדברת על ההודעות, ושזה ברוח הדברים, אז אני 

 22חושבת שאלמנטרי זה להבין אם הדבר הזה התנהל בריענון. אם הדבר הזה התנהל בריענון יהיה 

 23סכול שלנו, כי כשחברתי בכישוריה הרבים אומרת 'הוא אמר יותר קל לכבודכם להבין את גודל הת

 24בהודעות משהו על ההנחיות הכלליות', באמת?  זה ברצינות הטענה הזאת? הוא מדבר פה במשך 
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 1חמש דקות שלמות משפטים על משפטים על משפטים על כל מושג שהיא אומרת. זה קרה בריענון. 

 2 כי בהודעות זה לא מופיע.

 3 אני רוצה לענות, ש.

 4 שניה יהודית בבקשה, אני מבקשת לסיים. באמת, לא קמתי כמעט היום. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 5 אני שאלתי אם אפשר לענות. ש.

 6לא. אני לא יודעת, אני לא מחליטה. ולכן קמה ההתנגדות שלי. משום  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 7אבל היא לא הודיעה  שהדברים האלה הם חדשות רק לנו ולכבודכם. התביעה כבר שמעה אותם

 8לנו על זה אפילו בריענון. היא החביאה תחת הכותרת 'ברוח הדברים הכלליים של הודעותיו'. את 

 9זה אני מבקשת לברר, אני מבקשת שכבודכם יברר. וזאת ההתנגדות שלי, כי זאת כבר סיטואציה 

 10לנו בריענון כותבים של עוול על עוול. זה לא רק שזה לא בהודעות זה בריענון, אלא גם כשמעבירים 

 11משפט 'ברוח הדברים הכללית' ולא מספרים לנו על כל זה. מה היה קורה להם אם הם היו כותבים 

 12את כל המשפטים האלה, אם הם כבר עשו חקירה. ולכן ביקשנו שזה ילך לחקירת משטרה. או 

 13 שיתעדו את הפרוטוקול.

 14זר על שאלה שכבר שאלתי, עניינים גברת תירוש, אם יש נושאים נוספים, אני חו כ.ה. מ' בר עם:

 15נוספים שלכאורה מצריכים הבהרה או התייחסות, מעבר לכתוב. החומר הכתוב נמסר, הוא ידוע, 

 16נמצא בפני כולם. גבירתי סבורה שזה מהותי שהעד יתייחס לאותם עניינים שאו שלא עלו בריענון 

 17יודע לומר, אז אני לא יודע, יכול  או שעלו ולא הועברו, כך או כך, אני אומר או זה או זה, אני לא

 18להיות שאתם צריכים מחשבה נוספת כי כפי שאמרתי, לטעמי אם הכמות מתחילה להיות יותר 

 19 ויותר משמעותית,

 20 אבל אני רוצה לענות רגע למה שחברתי אמרה וגם לבית המשפט. ש.

 21 ,-בירתי תשקול וגבירתי תענה ותתייחס לדברים גם שאני אומר. לכן אני אומר, ג כ.ה. מ' בר עם:

 22אז אני אענה. קודם כל לא לא הועבר בריענון, הריענון, השבעה ימים האלה כמו שאמרתי, יש תשע  ש.

 23 הודעות שניגבו

 24 אמרת את זה אחרי שהוא קרא. עו"ד ז'ק חן:
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 1אבל אני לא מדברת על מה שהוא קרא, אני מדברת, ואל תפריעו לי בבקשה. מה שהוא, היה ריענון  ש.

 2עות ארוכות שהיה שאלות והיה תשובות של העד והן לא רק על התכתובות, וגם על תשע הוד

 3מהתכתובות, כי בתוך ההודעות האלה יש כמובן גם תכתובות שהוצגו לו וגם דברים כלליים וגם 

 4תכתובות. ועל זה היה חלק ניכר מהריאיון. והיה גם עוד תכתובות שאנחנו הצגנו לו, זה הלך מאוד 

 5כל על התכתובות האלה ואמר דברים מאוד כלליים ושנובעים מתוך הכתוב מאוד מהר. העד הסת

 6ולכן העברנו לגבי חלקם את האמירה 'לעד הוצגו מקטעי מסרונים מתאריכים ספציפיים, מיילים 

 7ותמלילי שיחות מוקלטות בנוסף לאלה שהוצגו לו בהודעותיו והעד מסר כי חומרים אלה תואמים 

 8 'את ההתנהלות ואת הלך הרוח...

 9אבל זה לא מה שהוא משיב כאן בחקירה. אבל בחקירה הוא אומר דברים  כ.ה. מ' בר עם:

 10קונקרטיים, ו... מתייחס, לא תואמים את, אם גבירתי רוצה לחלץ מהעד אמירה כללית שזה תואם 

 11את הדפוס, ניחא, נתקדם. אבל גבירתי שואלת, אולי בצדק, אינני יודע בשלב הזה, ייתכן שזה 

 12לא יכול לומר. אבל אז מתעוררת, עשויה, עלולה להתעורר פה בעיה כי העד אומר דברים נחוץ. אני 

 13 מעבר לדפוס, אלא דברים ענייניים, נקודתיים,

 14אבל מה זה הדפוס? אבל צריך לפרט את זה קצת. את הדפוס הזה דיבר עליו ושמענו את חלקו  ש.

 15 ביומיים,

 16 הפירוט. אני מדבר על הפירוט. כ.ה. מ' בר עם:

 17 הוא דפוס. כן עם פירוט. אז הוא אומר,  ש.

 18 )מדברים ביחד(

 19 רק רגע. פירוט שניתן איפה ובקשר למה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 בהודעות שלו,  ש.

 21 זה לא ... כ.ה. מ' בר עם:

 22רגע. אני לא מצליחה להשלים משפט. שניה. פירוט  שניתן, הדפוס הזה פורט בדברים. הוא לא  ש.

 23ס כזה וכזה' הוא פירט, הוא סיפר, הוא הביע דברים. הוא נתן המחשות. הוא אמר אמר 'היה דפו

 24 'הכתבים התנגדו', הוא אמר 'אני התאמצתי',
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 1את כל אלה שמענו כבר פה. את כל העדות הזאת כבר שמענו. עד   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 כאן עברנו את זה.

 3 בות כדי שהוא,נכון, אבל אז יש מקטעים שגם הראו לו תכתו ש.

 4 הוא השיב עליהן? ניתן פירוט? כ.ה. מ' בר עם:

 5 הוא נתן, ש.

 6 זה לא הועבר להגנה? כ.ה. מ' בר עם:

 7 מה שכתבתם בסעיף, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8רגע, זה בחקירות שלו אדוני, בוודאי שזה הועבר להגנה. חוץ מהדברים הכלליים גם היה פירוט  ש.

 9ם ואנחנו חשבנו ואנחנו עדיין חושבים שכשמדובר בעד המרכזי וכדי להציג לגבי אירועים ספציפיי

 10 תמונה בפני בית המשפט מלאה יותר, צריך להראות עוד דוגמאות. הדוגמאות האלה הוצגו לו,

 11 הדוגמאות לא הועברו להגנה? כ.ה. מ' בר עם:

 12 כן הועברו להגנה. ש.

 13 )מדברים ביחד(

 14 רגע, שניה. ש.

 15 שבו רגע. אב"ד: - פלדמן-כ.ה. ר' פרידמן

 16 בית המשפט שואל אותי שאלות ואני מנסה לענות. ש.

 17 שניה, כשאת עונה, מדברים על סעיף יא' למזכר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 ,1אני מדברת על סעיף יא' למזכר. סעיף  ש.

 19 בסדר. אני שואלת אם על זה אנחנו מדברים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20הוא סעיף שמדבר על תכתובות שהוצגו שלא היה מה להוסיף, שהן לא שאלות באמת,  1כן. סעיף  ש.

 21 אמירות טריוויאליות. בסדר?

 22 מה זה לא שאלות, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23 בהתאם לדברים שהוא מסר בהודעה השניה. ש.

 24 אז אם זה טריוויאלי את לא צריכה לשאול פה. עו"ד ז'ק חן:
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 1זה טריוויאלי וזאת העמדה שלנו, גם אם זה טריוויאלי אנחנו צריכים לא, זה לא נכון. גם אם  ש.

 2להציג את זה פה כדי שתהיה תמונה מלאה בחקירה ראשית לפני שתהיה חקירה נגדית. זה דבר 

 3 שהוא חשוב. עד שנגיע לסיכומים ייקח הרבה זמן.

 4רה וגבירתי אתם שאלתם אותו על דברים שהוא לא נשאל במשט אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5אומרת 'הוא אמר דברים טריוויאליים'. אבל זה מה שהוא אמר, 'כל מה שאמרתי חל על כל זה' 

 6אז שגבירתי תשאל אותו אם כל מה שהוא אמר חל על כל זה, אבל גבירתי לא עושה את זה. גבירתי 

 7סעיף ומבקשת ממנו שיסביר דברים פה בפעם הראשונה, אלא אם גבירתי תגיד -עוברת סעיף

 8סליחה, זה לא הפעם הראשונה, מי הבוס הוא כבר אמר ומה זה סיוע ארטילרי הוא כבר אמר '

 9 והנה רשמתי', גבירתי מבקשת להוסיף כאן דברים שלא מופיעים בשום מקום אחר.

 10, העד, זה כל 2.2למזכר, תכתובת מיום  8ואני אוסיף לגבירתי ואומר, סעיף  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 11 מה שכתוב ב...

 12 זה התוספת. ש.

 13'העד ציין שהוא נזף באלקלעי שלא בצדק וכי ... ' זו התוספת היחידה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 14 בפברואר, ... ריענון, 2-בפברואר על יום ה

 15 אבל אני הייתי באמצע תשובה לבית המשפט. את יכולה להשלים אחריי. ש.

 16 את עושה שוק. עו"ד ז'ק חן:

 17עונה לבית המשפט. עו"ד חן שבא היום ורצה לא להתרגז, אז בבקשה לא, אני לא עושה שוק, אני  ש.

 18תדבר בצורה מכובדת. אני לא עושה ככה. אני עונה לבית המשפט ואני רוצה להסביר. כשהעד 

 19אומר, אם אני שואלת אותו שאלה 'מה זאת אומרת אני רוצה להראות להם', והעד דיבר, אני 

 20תכתובת מסוימת והעד אומר בתכתובת הזאת 'אני  ממחישה לבית המשפט, בסדר? אני מציגה לו

 21רוצה להראות', רובינשטיין אומר לו 'תשלח לי כדי שאני אראה להם' ובחקירה שלו הוא אומר 

 22 אמירה כללית,

 23 אבל הוא לעתים לא אומר אמירה כללית, הוא אומר אמירה מאוד קונקרטית, כ.ה. מ' בר עם:

 24 הוא אומר אמירה קונקרטית, ש.
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 1 והם רוצים לדעת על זה. זה בדיוק העניין. עם: כ.ה. מ' בר

 2 שניה אדוני, אבל אם העד אומר, אני עם כל הכבוד חולקת .. ש.

 3 זו אמירה שיש לה משקל. כ.ה. מ' בר עם:

 4בוודאי. אבל אם העד אומר בהודעה שלו, בהודעה שלו הוא אומר 'לעתים רבות נדרשתי או  ש.

 5עבירו לי את הדברים, רובינשטיין או חפץ, לינק התבקשתי להעביר לינק לאותם אנשי קשר שה

 6לכתבה או ל... כי הם רצו להראות את הדברים האלה הלאה'. אני לא חושבת שבכל דוגמה שיש 

 7 ,-דבר כזה צריך לשאול מה זה ה

 8אז גבירתי תאמר שזה דוגמאות ואנחנו נראה את זה בתוך החומרים ונתקדם. אבל  כ.ה. מ' בר עם:

 9 שאלות, שאלות מהותיות,גבירתי פונה לעד ב

 10 לא, זה שאלות שעולות בחקירה וזה כדי להשלים את הדברים לבית המשפט. ש.

 11לכן אמרתי אני מתרשם, עוד שאלה ועוד שאלה, ועוד הבהרות, שאלתי את גבירתי  כ.ה. מ' בר עם:

 12כמה תכתובות. הדברים חוזרים על עצמם אז הם מדברים בעדם. גבירתי רוצה להמשיך זה בסדר. 

 13 אבל אם העד רואה את זה לראשונה אז מה?

 14העד לא רואה את זה לראשונה וחבריי לא רואים את זה לראשונה. התכתובת נמצאת בפני חבריי  ש.

 15 והדברים שהוא אומר הם כן ...

 16גבירתי, אני מניח, ככל שיעלה חשש כזה תרצה שנאמץ את התשובות של העד ולא  כ.ה. מ' בר עם:

 17 ינו כאן.נפסול אותם מטעמים שהעל

 18 נכון. ש.

 19אז יכול להיות שצריך השלמה, אני לא יודע. כי אם הדברים האלה, גבירתי אומרת  כ.ה. מ' בר עם:

 20שהוא עד מרכזי, ואני מסכים שהוא עד מרכזי ואני לא יודע מה צפוי ואם אכן צפויים לנו לא מעט 

 21 באמת השלמה.שאלות ואמירות ופרטים, אז אני כבר לא יודע, לא יודע, אולי צריך 

 22לא, אבל כשבית המשפט יעיין בכל ההודעות האלה הוא יראה לעניות דעתי שכל הדברים שהוא  ש.

 23אומר כאן, אין כאן בבחינת חדש. הדברים הם דברים שנאמרים. שהוא היה צריך להעביר את 
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 1הכתבה לרובינשטיין כדי שרובינשטיין יעביר להם, זה דבר שעלה מהחקירות שלו. זה לא דבר 

 2 דש.ח

 3 גבירתי רוצה לומר עוד משהו או שגבירתי סיימה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4כן. חברתי אומרת משהו שהוא נכון והוא מאוד מובן מאליו מבחינתי. העד הביא איתו ושלח תוך  ש.

 5כדי החקירה תכתובות וואטסאפ לחוקרים. גם בחקירות שלו ישבו החוקרים עם תכתובות 

 6לות גם על דברים ספציפיים, אבל גם שאלו אותו שאלות כלליות שהם הוואטסאפ, שאלו שא

 7אומרים שם, ויש לי כאן את הציטוטים אם צריך, 'מהתכתובות עולה' והם שואלים אותו שאלה 

 8. זה היה בהחלט בהקשר לכלל התכתובות ולשיח ביניהם. out of context והוא עונה. זה לא היה 

 9ו, לא סתם אנחנו אומרים דפוס ומשהו כוללני שמתייחס לכן הדברים שהוא אומר בחקירה של

 10להכל, כי כך העד התייחס לזה כשהוא מתייחס לתכתובות וכשיושבים איתו עם התכתובות האלה. 

 11ולכן זה לא כמו שמוצג כאן, זה לא היה גם כל כך, זה לא לוקח כל כך הרבה זמן בחדר להסתכל 

 12 שהוא דיבר עליהם בהודעה. רגע על הדבר הזה ולהגיד שזה תואם את הדברים

 13גבירתי אומרת כרגע דברים מאד כלליים, וההתרשמות היא, והסניגורים קמים פעם  כ.ה. מ' בר עם:

 14אחר פעם, גבירתי לרוב לא ממש מכחישה, אומרת 'אוקיי, זה כן עלה, זה לא עלה, זה עלה באופן 

 15ושה שייתכן שבאמת, והעד כללי' והדברים חוזרים כל פעם. ואז מתחילה להיווצר איזו שהיא תח

 16עשוי לומר דברים מאוד חשובים, אני לא שולל את זה, הוא מתבקש להבהיר, מתבקש להוסיף, 

 17 וזה מתחיל להיראות אולי באמת כמו השלמה, אז למה שההשלמה הזאת לא תיעשה בדרך המלך?

 18אדע מה קורה , וחברתי אומרת 'איך אני -זה לא השלמה. זה לא השלמת חקירה. זה בדיוק מה ש ש.

 19בריענון'. תמיד יש ריענון ויש במגה תיקים יש ריענונים מקיפים וגם כמו שאמרתי, בפלט .... הראו 

 20לו סט מסמכים שהוא אמר, וגם במכתב הריענון נכתב שזה בהתאם לשגרת העבודה. זה קורה 

 21ליהם, במגה תיקים. אם זה היה מנותק, אם הדברים היו מנותקים מנושאי החקירה שהוא דיבר ע

 22בהחלט אני מבינה את טענות חבריי. כשמדובר בשאלות הבהרה באמת שהנושאים שלהם עולים 

 23 בתוך החקירה,
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 1שאלה אינפורמטיבית. כמה עוד כאלה קבצים, על כמה כאלה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 קבצים עוד גבירתי מתכוננת לשאול אותו, הרבה? מעט? אחד? עשר? מאה?

 3 ם גם עלו בהודעות כמובן.הרבה, אבל חלק ש.

 4 בסדר, רק, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 וגם שיחות. ש.

 6אם לוקחים ברצינות את מה שחברתי עו"ד תירוש אומרת, אפשר ללכת  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 7לחקירת משטרה, להגיד שלושה משפטים כלליים, היה דפוס כולל, היה בוס, היה הגדול, ובאופן 

 8 ,כללי היה סיפור

 9 הוא אמר את זה. ש.

 10רק שניה. אפשר להגיד שלושה משפטים, שני עמודים, אחר כך אפשר ללכת  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 11התכתבויות, לנהל איתו שיח שאנחנו לא, אנחנו מקבלים 'זה ברוח כללית',  5,000לראיון, להציג לו 

 12 את זה. אנחנו לא מכירים, כי הרי בחקירה הוא אמר 'הרוח הכללית' ואז להגיע לבית משפט ולקבל

 13 ... ש.

 14אני ממש ישבתי בשקט כשדיברת. אנחנו לא מכירים כזה דבר. עכשיו, אפשר  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15להגיד 'זו דרכם של סניגורים להתנגד', אפשר להגיד 'הם קופצים סתם' אפשר להגיד 'לא נוח להם'. 

 16האמת היא שאנחנו פשוט לא מכירים  האמת היא, מאוד נוח לנו. והאמת היא, זאת לא דרכנו.

 17הליך כזה. ואנחנו באמת באמת באמת, פעם ראשונה שומעים מה יש לעד להגיד על תכתובות 

 18והאופן שבו אנחנו יכולים להיערך למשפט הזה ולשמש כעורכי דין של הלקוחות שלנו היום 

 19 בחקירה הראשית, הוא אפס, הוא כלום.

 20 משפט.אני מבקש להוסיף  צור:-עו"ד בעז בן

 21 תודה לכם. אנחנו יוצאים להתייעצות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22אני מבקש ברשות בית המשפט להגיד משפט אחד. זה חשוב וקשור להתייעצות. זה  צור:-עו"ד בעז בן

 23חשוב אני חושב. העד ישב שבע ישיבות אחרי שהוא קרא את החומר, זה כמספר הישיבות במשרדי 

 24הישיבות אני מבין שהחקירה הראשית תימשך. רק לשים את הדברים  הפרקליטות,... כמספר
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 1בפרופורציה. אני מודיע בצורה .. כשכתוב שזה תואם את ההתנהלות ואת הלך הרוח שהיו 

 2בהודעות, אז אני מודיע שיש הרבה מאוד התנהלויות והרבה מאוד הלכי רוח והרבה סגמנטים 

 3התיבה הזאת לא נותנת שום מענה. לכן כשאנחנו  והרבה ניואנסים והרבה גרסאות ולכן אי אפשר,

 4אומרים שיש פעם ראשונה, פעם ראשונה שאנחנו שומעים גרסה לגבי התכתבויות, זו הפעם 

 5הראשונה שישנה כאן, והסברה שלנו אומרת שהדברים לא זרים לאזני התביעה ששלחה לנו בעצם 

 6 מזכר שאומר 'תואם את ההתנהלות'. כך אנחנו...

 7 הדברים האלה כבר נאמרו. אב"ד: -פלדמן -מןכ.ה. ר' פריד

 8גבירתי משפט אחד אני גם מבקש להוסיף בתגובה לדברי חברתי על ההתנגדות שלי.  עו"ד ז'ק חן:

 9 משפט אחד, ולא אחזור על דברי חבריי.

 10 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11נחנו שומעים כבר מעבר לזה שכמות הופכת לאיכות, לא מדובר בהבהרה. מה שא עו"ד ז'ק חן:

 12שעות זה הבהרה. כלומר, העיקר הפך לטפל והטפל עיקר. אפילו בדברי חברתי עכשיו כשהיא 

 13השיבה היא אמרה 'אנחנו נשמע עוד הרבה דוגמאות, חלקן עלה בהודעות'. תקשיבו למשפט הזה. 

 14ע את זה היפוך היוצרות. בדרך כלל ועל פי הצהרותיה כפי שידוע לה היטב, היינו צריכים לשמו

 15הרבה, את כל הדברים שנאמרו במשטרה עם מסמכים שהוצגו שם, וחלקם לא הוצגו. זה הגמישות 

 16 שבית המשפט העליון מאפשר להם. 

 17 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18אם אפשר רק משפט אחד להתייחס. אני אבקש מבית המשפט כשהוא בוחן את הסוגיה הזאת,  ש.

 19 בפסיקה בצורה מפורשת, גם את הדברים, לבחון גם את הדברים שנאמרו

 20 אנחנו מצטרפים לזה. עו"ד ז'ק חן:

 21גם את הדברים שהגשתי בעניינם של עו"ד אייל רוזובסקי שטען, עו"ד חן שטען על  שנהב וכל  ש.

 22הדברים האלה שקורים במגה תיקים, כשהעד מדבר על הדברים בהודעות שלו ומבקשים להציג 

 23 איתו דוגמאות. תודה.

 24 אנחנו מצטרפים לבקשה להפניה לפסיקה של בית המשפט העליון. ז'ק חן:עו"ד 
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 1 )הפסקה להתייעצות(

 2 )לאחר ההפסקה(

 3 החלטה:

 4 

 5להתגונן  בהקשר הנקודתי הזה שעלה עכשיו לא שוכנענו שיש פגיעה ביכולת הנאשמים

 6הנחייתנו למאשימה להתמקד  המצדיקה התנגדות, לכן ההתנגדות נדחית. אנחנו חוזרים על

 7 באופן מפורט בהודעות ובריענון. שאלותיה בעיקר באותם עניינים שעלוב 

  ___________   ______________________   _________ 8 

 9 כ.ה ע' שחם          אב"ד -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן   כ.ה. מ' בר עם

 10 

 11לשאלה  אלה ההנחיות מכאן ולהבא. אפשר להכניס את העד שיענה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 שנשאל עכשיו ובזה אנחנו נסיים את הדיון להיום.

 13 אפשר לוותר על השאלה הזאת מבחינתי גבירתי. ש.

 14 אז תמסרי לעד תודה בשמנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15כבודם יש לי בקשה. העד אוחז בחומרים שהם חומרי חקירה וקשורים בחקירות  צור:-עו"ד בעז בן

 16גדיות. ההתכתבויות, ההקלטות, זה לא תקין. זה לא תקין שמלכתחילה שלו ברשויות בחקירות הנ

 17זה נשאר אצלו, כי דרכו של עולם שחומרים כאלה, עדים שנחקרים לא אוחזים אותם אלא הם 

 18נכנסים בידי הרשות. מה שקורה, בעצם העד, כמו שיחזיק כרגע פרוטוקולים של חקירות תוך כדי 

 19הנכבד להורות שהעד, כדי שהחקירות הללו לא תהיינה  דיון. לכן אנחנו מבקשים מבית משפט

 20 חקירות שהעד יתכונן, אני לא רוצה להשתמש בביטוי של זיהום,

 21 רגע, אדוני מדבר על, הוא מחזיק עותקים של החקירות שלו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 מחזיק ... צור:-עו"ד בעז בן

 23 טלפון שלו שיש שם גם תכתובות.את הטלפון שלו פשוט. ממש לא, גבירתי, את ה ש.
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 1ברור שהוא מחזיק את הטלפון שלו. הוא יכול להחזיק את הטלפון שלו. כל הדברים  צור:-עו"ד בעז בן

 2האחרים שלא קשורים למשפט כמובן שהוא יכול להחזיק אותם, אבל להחזיק את החומרים 

 3ות, זה לא תקין שהעד שנוגעים למשפט גופו, ושהוא נשאל עליהם במסגרת חקירות ראשיות ונגדי

 4אוחז באותם חומרים. משום שהעד הולך ומתכונן, זה בסדר, אבל העד הולך ומתכונן למה שהוא 

 5יישאל או מה שהוא חושב שהם יהיו נושאים שיעלו. וזה משול למה? זה משול לכך שכמו שעד לא 

 6ח את ההודעות יכול לקבל את הפרוטוקולים של החקירות שלו, לא מציידים אותו בהודעות שלו 'ק

 7 ותישאר עם ההודעות שלך, תלמד אותן',

 8 לא, אבל מרעננים את זכרונו. כן נותנים לו לקרוא את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9זה הרבה יותר עמוק מאשר ריענון. העד אמר 'אני שמרתי אצלי את כל החומרים,  צור:-עו"ד בעז בן

 10ים מסוימים, אני התבקשתי לקרוא לפני שהגעתי אני מפעם לפעם עיינתי באותם חומרים בהקשר

 11לפרקליטות, לקרוא את אותם חומרים, וריעננו אותי', נקרא לזה ריענון, במשך אותן ישיבות 

 12בפרקליטות, אז זה כבר עשוי. אבל קדימה הוא לא יכול להמשיך ולאחוז את אותם חומרי חקירה 

 13. זה לא עובד כך. אין עד שאוחז שהוא נשאל עליהם במסגרת חקירה ראשית והחקירה הנגדית

 14חומרי חקירה, אין עד שאוחז הודעות שלו, אין עד שאוחז פרוטוקולים, הדברים האלה לא 

 15מתיישבים עם הכללים הבסיסיים, אגב, כולל הנחיות של פרקליט המדינה. לכן אנחנו מבקשים 

 16אבל את החומרים מבית המשפט הנכבד להורות לעד, את הפלאפונים שלו כמובן שימשיך להחזיק, 

 17 שנוגעים למשפט שימסור אחר כבוד לידי הפרקליטות.

 18 אני יכולה להשיב? ש.

 19 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20על פי הפרקטיקה ועל פי החוק, חומרים דיגיטליים מועתקים למשרדי הרשות החוקרת, המקור  ש.

 21הרשות ה חוקרת, על פי  הוא הטלפון, מוחזר לאדם שאליו הוא שייך ולא נשאר המקור במשרדי

 22הדין. לכן בכל תיק החומרים האלה מצויים אצל האדם. אנחנו לא נמחק לאדם את  הטלפון, את  

 23הקבצים האלה מהטלפון ומשהטלפון הזה אצלו אני לא יכולה לשלוט ואני לא צריכה לשלוט במה 

 24התקופה הזאת. אבל  הוא יעיין, ואגב, אולי גם נגיד שהוא לא יכול לחשוב על נושאי החקירה בתוך



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  07

 

1048 
 

 1זה גם מעבר לזה, זה רק הערה נוספת. במובן החוקי והמעשי לא ניתן לשלול, בניגוד להודעות שלא 

 2הועברו לעד כמובן, לא ניתן לשלול מהעד עכשיו ולמחוק לו את חומרי החקירה שהם שלו והם 

 3 הוחזרו לו.

 4לל יש להימנע מליתן בידיו של אני רוצה להקריא מהנחיית פרקליט המדינה. "ככ צור:-עו"ד בעז בן

 5 עד עותק מהודעותיו",

 6 לא ניתן גם. ש.

 7 סליחה, זה משול, זה אותו דבר בדיוק. צור:-עו"ד בעז בן

 8 זה לא אותו דבר. זה לא משול. ש.

 9סליחה גברת תירוש, זה אותו דבר. עד לא יכול להחזיק אצלו את אותם חומרים  צור:-עו"ד בעז בן

 10ואת אותן הודעות. זה בדיוק החומר שאסור לו לאחוז בו. עכשיו, מבחינתנו כמובן הטלפונים שלו, 

 11שיישארו בחזקתו. אבל אי אפשר שהעד יחזיק את אותם חומרים שהוא  עומד להישאל עליהם. 

 12 זה דברים שהם דברים,

 13 טוב, זה אדוני אמר כבר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 15 אוקיי. אנחנו ניתן לכם החלטה. תודה רבה לכולם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 

 17 -הדיון הסתיים  -

 18 

 19 

  20 
 21 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים

 2"ד אמיר טבנקין; עו"ד אסף עוארי; עו"ד יהודית תירוש; -ליאת בןעו"ד  :המאשימהמטעם 
 3 ; עו"ד אלון גילדין; עו"ד ניצן וולקןעו"ד סוזנה שורעיסוק; 

 4 
 5 בן צורצור; עו"ד דקלה סירקיס; עו"ד כרמל -עו"ד בעז בן 1ב"כ נאשם  :       מטעם הנאשמים

 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן  2נאשם       
 7 עוזר; עו"ד נועה פירר -מיכל רוזן וב"כ  עו"ד 3נאשמת       

 8 עו"ד אריאל אילוז 4ב"כ נאשם 
<#1#> 9 

 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 וקלט הפרוטוקול הדיון 

 14 נמשכה חקירתו הראשית של העד אילן ישועה. 

 15 : מוצגים הוצגו

 16 (;7)380/ת(; 6)380/ת(; 5)380/ת(; 4)380/ת(; 3)380/ת - ומסרונים וואטסאפ תכתובות

 17 ; ח(1)174/ת; ז(1)174/ת; ו(1)174/ת; ה(1)174/ת; ד(1)174/ת; ג(1)174/ת - שיחות תמלילי

 18 .91/ת; 132/ת; ל"דוא – 4' עמ 115/ת; 16 תמונה 347' עמ 47/ת; ל"דוא – 82/ת

 19 
<#6#> 20 

 21 החלטה

 22 . 13:00. לבקשת חלק מהצדדים יסתיים הדיון בשעה 13.4.2021המשך הדיון קבוע למחר, 

 23 
<#7#> 24 

 25 במעמד הנוכחים.  12/04/2021, ל' ניסן תשפ"אהיום  נהנית

 26 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה

    27 
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3-ה היום, 20-01-67104 פלילי בתיק אנחנו. לכולם טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4. המזכירות של הודעה, האחד. העד עם מתחילים שאנחנו לפני לבירור עניינים שני. 2021 באפריל 12

 5 ויש צריך לא כנראה שכרגע במזכירות כבר הבינו כי הדין עורכי לרשות נוסף אולם עומד לא כרגע

 6 תודיעו, וסניגורים נאשמים כולל, אנשים 25-מ יותר שמגיעים יודעים שאתם ככל. באולמות מחסור

 7 .מועד מבעוד תודיעו. שייערכו כדי למזכירות

 8 אפשר האם. התנגדות הייתה כי נסרקו לא, המוצגים ארגזי את לנו יש, שהוגשו המוצגים. השני הדבר

 9 אותו להעביר שאפשר מסמך הוא, המוצגים מתוך, באולם כאן שמוגש מסמך שכל הנחה מתוך לצאת

 10 אותו להעביר שאפשר מוצג הוא באולם שהוצג מה כל? כן, כאן הנחה מתוך לצאת אפשר? לסריקה

 11 ?כן. אותו ראינו כבר אנחנו. לתיק לסריקה

 12 .כן היא התשובה :צור-בן בועז ד"עו

 13 .למוצגים ביחס שלנו הטענות על שמירה תוך, שכן כמובן :חן ק'ז ד"עו

 14. הדיון דרך כאן עוברים המסמכים. באולם נמצאים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 יכול כאן שהוגש שמוצג הנחה מתוך אצא אני, ספציפית הערה איזושהי שאין ככל. תגידו, בעיה יש אם

 16 .לסריקה לעבור

 17 .עצמם למוצגים ביחס מהותיות טענות על מדבר אני, היא הכוונה :חן ק'ז ד"עו

 18 .טכני סידור זה. מהותי לא זה. טכני  עניין זה. ברור זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .בוודאי :צור-בן בועז ד"עו

 20 בוקר. ישועה אילן מר עם אנחנו. זה את גם הורדנו. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .לך טוב

 22 .טוב בוקר :ישועה אילן מר

 23 את לומר, הקודמים מהדיונים האזהרה על חוזרת אני  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 ?בסדר. בחוק הקבועים לעונשים צפוי אתה אחרת, האמת את ורק האמת כל, האמת
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 1 .כן :ישועה אילן מר

 2 :תירוש יהודית הדין עורכתהמשך חקירה ראשית ל –מר אילן ישועה  1ע"ת 

 3 אני. ארוכה, ולצדדים המשפט לבית שהוגשה בתכתובת היינו אנחנו. טוב בוקר, ישועה מר :ש

 4 מתחילה והיא 2015 בפברואר 2-ה יום את גם בתוכה שמכילה ארוכה תכתובת זאת. לעד זה את אגיש

 5 .2015 בינואר 31-מה

 6 ?המצגת למסך לחזור צריכים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 8 .בבוקר כאן זה את סידרו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?לנו הוגש זה :חן ק'ז ד"עו

 10 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?2-301 זה :חן ק'ז ד"עו

 12 הניירות על תסתכלו ביניים. זה את שיסדר למישהו נקרא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ?תאריך באיזה? נמצאת גברתי היכן. המסך ועל

 14 2-ה בתאריך נמצאת אני עכשיו אבל בפברואר 1-ב הקודמת בפעם היינו :תירוש יהודית ד"עו

 15 3:59 בשעה בפברואר 2-ב, תראה. בנספח 75 עד 73 לאירועים מתייחס בפברואר 2-ה יום. בפברואר

 16 .הזה ביום ההתכתבויות ברצף לעיין, המשפט מבית וכמובן, מהעד אבקש אני. הצוהריים אחר

 17 .מסוים לעמוד לעבור נוח יותר היה כי העמודים את מספרתם שלא חבל :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .להבא זה את נעשה :תירוש יהודית ד"עו

 19 ? נכון. בפברואר 2 כך ואחר בינואר 2-ה של עמוד היה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 זאת". מלא ארטילרי סיוע לתת אותי הנחה הבוס"ב האחרונה בפעם היינו. הנה :תירוש יהודית ד"עו

 21  השאלה את התיר דבר של בסופו המשפט בית. ארטילרי סיוע זה מה, ששאלתי השאלה הייתה

 22, 12:00 רואים, בלילה שהן התכתבויות יש. בפברואר 2-ל עוברים אנחנו אז. חייבים שלא ואמרתי

24am .2 23 לאבי העד של שאמירה הודיע בלילה 12:30 בשעה בפברואר 2-ב. הלילה אחרי, בפברואר 

 24 אנחנו ואז... " רגיש אייטם כל לאשר הקרובים היומיים במהלך זה מרגע ומבקש חוזר, "אלקלעי
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 1...  לבין בינו שההתכתבות אומר רק אני, כל קודם. בפברואר 2-ה ביום הצהריים אחר 3:00-ל עוברים

 2 לעיין מהעד אבקש אני ועכשיו האישום בכתב 75 עד 73 שזה בנספח אירועים לשלושה מתייחסת

 3 .היום לסוף עד הזאת מהשעה בפברואר 2-ב הזה ביום בתכתובות

 4 אותנו להפנות  יכולה היא האם חברתי את שאלתי אני, מעיין שהעד עד, בינתיים :חן ק'ז ד"עו

 5 או בחקירות, התכתבות לאותה, יום באותו, בנספח 75 עד 73, דברים באותם העד של להתייחסות

 6 .תסביר והיא להפנות יכול לא שהיא הייתה תשובתה. בריאיון

 7 .זה את להסביר צריך אם :תירוש יהודית ד"עו

 8 .בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 9 מכירה אני ראשית ובחקירה ראשית חקירה יש, המשפט לבית לומר חייבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 10, העד של זיכרונו את מרעננת אני כי מצטטת אני אם. עונה והעד העד את פתוחות שאלות שואלת שאני

 11 שאלה בכל צריכה שאני כללים שיש חושבת לא אני. מרעננת  אני להיכן חבריי את מפנה כמובן אני

 12 בחקירה עליהן דיבר שהוא תשובות הן האם, העד של התשובות  מאיפה לחבריי להציג שואלת שאני

 13 הסיקור לנספח הפניתי המשפט בית בקשת לפי, לנספח כשהפניתי בוודאי, הזה בשלב חבריי. במזכר או

 14. שנתיים אצלם נמצאות הן, ממני פחות לא העד בהודעות בקיאים בוודאי הזה בשלב חבריי, לאירועים

 15 כי להגיד יודעים גם והם בוודאי הסיקור לנספח מתייחסים בהודעות חלקים איזה להגיד יודעים הם

 16 כתוב ומהנספח מהאירועים לאיזה  להגיד, שבועות שלושה שלי המזכר עם נמצאים זאת בכל הם

 17 מהחקירה שנשאל שעבר בשבוע שניתנה הזה בעניין המשפט בית החלטת את מקיימים אנחנו. במזכר

 18 אני. חבריי את להפנות צריכה אני שאלה בכל ולא, מזה יותר ולא במזכר נשאל שהוא דברים ונשאל

 19 .בדיוק לא או זה את אמר העד בדיוק איפה חבריי את מפנה אני שאלה שבכל כזה הליך מכירה לא

 20 נמצא שחלק מזה מתחילה הבעיה, תירוש הדין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 - - - מפורט לא שהוא המזכר בתוך שהוא איפה חבוי חלק, במשטרה בהודעות

 22 .עמודים שבעה הוא. חבוי לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 23 .הקודם בדיון בזה היינו כבר, מפורטים לא שהם דברים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 .נכון :תירוש יהודית ד"עו
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 1 בדיון נתקלנו בזה וגם פה ולא פה לא נמצא לא כנראה וחלק :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .יתייחס לא הוא שלזה אמרה גברתי כאשר הקודם

 3 המשפט בית החלטת לאחר שאנחנו מצהירה ואני אומרת אני גברתי ולכן :תירוש יהודית ד"עו

 4 או בחקירה שנשאלו דברים רק זה שנשאל מה כל. במזכר נשאלו שלא דברים נשאל לא אנחנו, שניתנה

 5 .שם נמצאות העד תשובות כי חבויים לא שהם במזכר שנשאלו דברים

 6 .בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .זה היכן לחבריי לומר להתחיל שואלת שאני שאלה בכל צריכה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 - - - ההצהרה זו אם. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .ההצהרה זו :תירוש יהודית ד"עו

 10 .הצהרה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .המשפט בית להחלטת בהתאם :תירוש יהודית ד"עו

 12 . נמצא שהכול יודעים אנחנו אז. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 במקום, תמיד מתנהלת וכך, להתנהל צריכה ראשית שחקירה צודקת חברתי. אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 14 על נשאל העד בחקירה מקום באיזה לסניגורים הפניה שאלה לכל להקדים נדרשת לא היא שבו

 15 לעד להציג היה הפרקליטות במשרדי שנעשה שמה ורואים יודעים כולנו אבל. במשטרה הדברים

 16 - - - שיעור מעין, מסמכים

 17 לה מותר. שעברה לפעם חוזרים לא אנחנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . לשאול

 19 שהיא לדברים מגיב אני. שעברה לפעם חוזר לא אני. לשאול לה להפריע מתכוון לא אני :חן ק'ז ד"עו

 20 לבית צירפנו אנחנו, הראיונות לגבי. שהוצגו  מסמכים. בפרקליטות שנעשה מה על  מתבססים. אמרה

 21 עצומה כמות של הצגה זו אחד חלק. חלקים שני למעשה בו יש, העד ריאיון מסמך את שיראה המשפט

 22 חלק. תוכן אין, כלומר. במשטרה בחקירותיו שנאמרו הדברים ברוחו לקונית הפניה עם מסמכים של

 23 לא ואני הטענות את שמעתם, וכולי מספיק לא, תוכן של פירוט עם ספציפיים דברים של ציון יש, אחר

 24 בפרשנות אנחנו כאן ולכן – להציג מתכוונת שחברתי ככל. תוכן של פירוט עם אבל. עליהן אחזור
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 1 אבל, המשפט בית החלטת את מקיימת שהיא אומרת היא ובכך בריאיון שעלו לעד דברים – ההחלטה

 2 . מתנגדים אנחנו, בחקירה הדברים ברוח שכתוב ראשון חלק לאותו מפנה היא אמיתי באופן

 3, המזכר לפי לחקור התרנו אנחנו. נשמעה הכללית ההתנגדות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 שורה שכל הדיון את מסרבל מאוד זה, באמת אבל ההתנגדות את שומעים אנחנו. הזיכרון ריענון לפי

 5 .להפנות צריכה היא

 6, כדין נעשים היו הדברים אם. הסרבול של הזאת הסיטואציה את יצרנו לא אנחנו, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 7 לקום נאלצים היום אנחנו, במשרדיה חקירה השלימה שהמאשימה מכיוון. סרבול של במקום היינו לא

 8 בית החלטת את מפרשת היא וכך – אומרת והיא הדברים ברוח מדובר שאם משום אונים בחוסר

 9 - - - למשפט מעבר, הדברים לרוח מעבר להשיב נדרש והעד, אותה מפרשים אנחנו כך לא, המשפט

 10 מעבר להגיב נדרש העד אם לדעת כדי אחת שאלה שמעת לא עוד. אמרתי לא :תירוש יהודית ד"עו

 11 שאתה הראשונה בפעם. המשפט בית החלטת את נקיים אנחנו, אקיים שאני אמרתי אני. הדברים לרוח

 12 אז, במזכר אמר שהעד ספציפיות לאמירות או הדברים לרוח או מעבר חורגת שהיא שאלה תשמע

 13 אנחנו. יהיה שלא אומרת אני. יהיה שלא אומרת אני, ההתנגדות את לשים מעכשיו כבר אבל. תתנגד

 14 .יהיה לא שזה מאמץ כל נעשה

 15 .לשניכם תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 אנחנו, ושוב – שעבר בשבוע. לי והפריעה קמה וחברתי משפט  באמצע הייתי אני, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 17 להשיב, הדברים את להשמיע בנחת אפשר שיהיה כדי נאותה התנהלות  עצמנו על לגזור גם מבקשים

 18 אמרה כך – כרגע שכבודכם מבין אני. משפט באמצע הייתי. באמצע לי הפריעה היא. ולהתייחס להם

 19 לדברים המשפט בית החלטת פי על עצמה את מגבילה שהיא המאשימה בהצהרת  מסתפק – גברתי

 20 עכשיו אם כי, ובריאיון בחקירה בלשונם זה עכשיו כאן מציין שאני מה כל. ובריאיון בחקירה שהועלו

 21 על, בריאיון ולא בחקירה לא, שלו תיעוד קיבלנו לא שאנחנו תוכן מכניס והעד נושאים פותחים אנחנו

 22 .מתנגדים אנחנו – הדברים לרוח כללית הפניה אותה סמך

 23 פי על לחקור אישרנו אנחנו. נרשמה ההתנגדות, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 דיון כאן לנו היה זה על. ברור היה זה. במילה מילה העדויות את מתעד לא שהריאיון בידיעה הריאיון
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 1 מההודעות או מהריאיון חורגת לא שהיא הצהירה המדינה. במילה מילה מתעד לא הריאיון. ארוך

 2. נדון כבר, לא ומה במדויק נרשם מה של הזה הנושא כל. לחקור לה לתת וצריך זה עם נשארים ואנחנו

 3 .משטרתית חקירה לא הוא שמזכר ברור היה זה

 4 פעם וכל בפנינו שרשומים מהדברים יוחרגו שהדברים פעם כלל נקום אנחנו, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 5 .חדש דבר הוא המשפט בבית כאן שומעים שאנחנו שמה שנחשוב

 6 .נתקדם ואנחנו ותעירו תקומו אתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 שזה וכפי באמת בריענון אותו ששאלתי הדברים את אשאל שאני לומר לי חשוב  :תירוש יהודית ד"עו

 8 אנחנו. מעצמו מעיד, עד כל כמו, שהעד – זה את לומר איך יודעת לא – אומרת רק אני. במזכר מופיע

 9 רק שלנו ובשאלות עצמנו את מגבילים כמובן אנחנו. יגיד שהעד במה הסוף עד לשלוט יכולים לא

 10 .הדברים את כתבנו ושכך בריענון ששאלנו לדברים

 11 לא הזאת התכתובת, המוגבלת ידיעתנו למיטב לפחות. חברתי על אקל אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 .בהודעות מופיעה

 13 .אומרת כך שחברתי מאוד חבל :תירוש יהודית ד"עו

 14 ?מופיע זה איפה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 מופיע זה להיכן שלי שאלה בכל פעם בכל אפנה לא אני. פעם עוד אומרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 אומרת שאת בגלל הזה לדבר אותך אפנה כן אני. המשפט בית החלטת שזאת חושבת לא אני. בהודעות

 17 .הופיע לא שזה

 18 .מצאתי לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 19 .ההפניה את ממני תבקשי את, פעם כל, שאלה שכל אפשר אי אבל, מצאת לא :תירוש יהודית ד"עו

 20 דבר כל צריך לא. תחקור גברתי. הזה הנושא את סגרנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .היום לנו שיש ממה חורגים לא שאתם שלכם ההצהרה את רשמנו. להפנות

 22 .מוצאת לא אני? אותי להפנות יכולה את, לך יש אם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 23 אני. 14-22 שורות זה אצלי. 90 עמוד 3811 קובץ, 2018 בינואר 7, שנייה הודעה  :תירוש יהודית ד"עו

 24 .שם מופיע זה אבל, נוסחים כמה יש כי אצלכם זה שורות איזה בדיוק יודעת  לא
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 1 .מצאתי לא. בודקת אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 . המסך עם בעיה קצת לנו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .הקטנים במסכים אצלנו מופיע זה עכשיו: דובר

 4 .מסכים אין? שלכם במסכים קורה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .לא: דוברת

 6 . תודה? הסניגורים בשולחנות עלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 3:39 של מהרגע  החל, הזה ביום בתכתובות להסתכל מהעד אבקש אני עכשיו :תירוש יהודית ד"עו

 8 .היום סוף עד תסתכל'. אלוביץ שאול לך כותב שבו צ"אחה

 9 ?אחר במקום או במצגת שמסומן במקום נמצאת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .במצגת שמסומן הזה במקום. כן :תירוש יהודית ד"עו

 11 .3.59 :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 אשאל שאני לפני הכול על להסתכל מהעד מבקשת אני אבל. מתחילים אנחנו שם :תירוש יהודית ד"עו

 13 .שאלה אותו

 14 ?בפברואר 2-ה של הכול על :חן ק'ז ד"עו

 15 .במצגת, ימין בצד. שם רשום זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 - - - על שיסתכל מהעד ביקשה חברתי, לא :חן ק'ז ד"עו

 17 . כרגע שואלת אני מה יודע לא עוד אתה. נכון. בפברואר 2-ה יום כל על :תירוש יהודית ד"עו

 18 מה יודע אני, משפט לבית שלך ההערה בעקבות. לפרוטוקול הערה להעיר מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 19, אנחנו – הבאנו ואנחנו שלו בהודעה עמוד לאותו חברתי של ההפניה. להעיר מבקש אני זה ועל הערת

 20 - - - הביאה ההגנה

 21 לא  עוד. ממנו שנלקח מסמך קורא הוא. בהודעה לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .שאלה הייתה

 23 - - - מבין לא אני, גברתי.  גברתי, להשלים מבקש זאת בכל ואני יודע אני :חן ק'ז ד"עו
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 1 לא. שאלה שיש לפני עוד התנגדות יש איך מבינה לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .כרגע מתנגד אדוני למה להבין הצלחתי

 3, אולי, אותו לומר אצליח אני אם. רצוף אחד משפט לומר מצליח לא אני אבל מסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 4 .אומר שאני מה את תדחה גברתי ואז אסביר אני אולי

 5 לא כשעוד התנגדות יש איך שואלת אני. כלום דחיתי לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .שאלה נשאלה

 7 באותו ההתכתבות כל את ויקרא שיסתכל מהעד התובעת של לבקשה היא שלי ההתנגדות :חן ק'ז ד"עו

 8 ביחס המשטרה בחקירת נשאל שהוא היחידה שהשאלה משום?  למה כך וכל, בפברואר 2-ה של יום

 9. קובייה לאותה – למעלה? שם הרצוג של העניין איפה – לאיפה בדיוק נוגעת, בפברואר 2-ה, יום לאותו

 10. מתנגד לא אני. בסדר וזה, שענה מה את ענה, נשאל הוא לכן. 15:59-מ לשורה, לטקסט, להודעה. זהו

 11 וזה יום אותו של ההתכתבות כל את לקרוא מקדימה כבקשה ממנו ביקשה היא אבל. יענה – תשאל

 12 .לומר שרציתי מה כל זה. בהודעות זיכרן בא ולא שמענו שלא לתשובות אותנו יכין

 13 כי הערות בלי ואילך מכאן. מבקשת ממש אני, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .ותתנגדו תקומו – התנגדות ויש שאלה יש אם. הדיון כל את תופסות כאן ההערות

 15 - - - יקרא שהעד מתנגד אני אז :חן ק'ז ד"עו

 16, שאלה כשתהיה. רוצה שהוא מה על כרגע להסתכל יכול העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17. ויתנגד יקום אדוני, במשטרה נתן שהעד ממה וגם הזיכרון מריענוני גם חורגת שהיא יחשוב אדוני אם

 18 אפשר אי. עליהן מסתכל והעד העד של תכתובות אלה. יסתכל שהעד לזה להתנגד אפשר אי כרגע

 19 .להן להתנגד

 20 של, אדוני של העמדה. העד של רציפות תשובות לאפשר  ישקול אדוני אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 21 לעדות לתת צריך הזה שבשלב לי נדמה. מאוד מפורשת המדינה של ההצהרה. היטב לנו ברורה, ההגנה

 22. המתאים המשקל את להן יהיה. בהמשך יישמעו, צורך בהן שיש ככל, אדוני של ההערות. להימשך

 23 .בדיון שנתקדם מציע אני

 24 .התביעה באשמת אלא באשמתנו לא מקום לשום נתקדם ולא יתכן, אדוני :חן ק'ז ד"עו
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 1 .אחד אף שיםאמ לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 2 – הדין פי על  בריאיון לעשות שמותר מה, בסדר, ולומר לבוא היא הזאת ההצעה בעצם :חן ק'ז ד"עו

 3 .מותר

 4 על. הדיון במהלך לסדר הצעה מציע רק אני. שמותר שמה זה את אמרנו לא :עם - בר' מ השופט' כב

 5, ראש בכובד יישקלו האלה הדברים, ההגנה של לטענות, אדוני של לטענות הדעת את לתת שנוכל מנת

 6 בהתאם נפעל אנחנו. המדינה של ההצהרה את לנו יש. הדיון רציפות את לאפשר צריך הזה בשלב רק

 7 .ונתקדם נתנה שהמדינה להצהרה

 8 נשמע העד של הראשית בחקירה שאנחנו להיות יכול לא. הסוגיה מה אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 שקיבלנו שבמזכר זה ובמובן ערך ניירות רשות בחקירת לא הופיע לא שזה זה במובן, גרסה לראשונה

 10 שלא דברים על העד של גרסה לראשונה שומעים שאנחנו יוצא? התוצאה מה. לקונית מאוד שורה יש

 11 בית של ההחלטה לשון וזאת מלינים בעצם אנחנו הזה הקושי ועל קושי יש בזה. מעולם אותה שמענו

 12 אפשר שכמובן הייתה ההחלטה של המשמעות. המשפט בית של אחרונה בהחלטה, הנכבד המשפט

 13 להרבות לא אבל, במזכר שיש למה ולהתייחס ערך ניירות ברשות בחקירה שהוצג מה כל להראות

 14 לו הציגו, נכון וזה – התכתבות באותה אחת שורה לו שהציגו ואמר קם חברי כאשר.  כך על ולהוסיף

 15 אנחנו שבה בסיטואציה נמצאים אנחנו לכן. נשאל הוא לכך – ארוכה  התכתבות באותה אחת שורה

 16 ולכן שלנו ההתנגדות מכאן. עובד לא זה. ראשונה פעם העד של פיו מוצא שומעים  ועכשיו כאן יושבים

 17 המשמעות אבל – מתקדם לא וזה, התנגדויות ולשמוע, המשפט בית של הרצון את מבין ואני – הפתרון

 18 .פתרון לא זה, בדיעבד זה את נבחן כן ואחרי הכול את נשמע בוא בסוף שאם היא

 19 שכאשר ומעירה חוזרת אני. רבה תודה, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 להתנגד אפשר. יסתכל שהעד לזה להתנגד אפשר אי. תתנגדו, התנגדות תהיה אם, שאלה תהיה

 21 .לפניכם שהיה מקום בשום מצויה לא התשובה אם, לשאלה

 22 .גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 23 .להסתכל לו להגיד להתנגד אפשר אי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 לציין לי חשוב כן אבל, הזאת ההתנגדות לכל אענה לא אני, אומר רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 יודע חברי כי המשפט בית החלטת נגד מסוימת במידה יוצאים שחבריי לי נראה כי דיוקם על ולהעמיד

 3 מסרונים מקטעי הוצגו שלעד כתוב א"י בסעיף אבל –( 8)א"י בסעיף וגם – למזכר א"י שבסעיף

 4 כפי  בהודעה לו שהוצגו אלה על בנוסף מוקלטות שיחות ותמלילי מיילים, ספציפיים מתאריכים

 5  על דיברת אתה. ענה לא עוד העד. לו הוצג שזה כך על והודענו לו הוצג זה, אומרת זאת. להלן שיפורט

 6 של תשובה נמסרה( 8) בסעיף כן כמו. לו הוצג שזה  לך נמסר, הדברים הצגת עצם. הדברים הצגת עצם

 X 7 התכתבות לגבי בחקירה שלו תשובה לנו יש, אומרת זאת. הזה המזכר לגבי ספציפית לשאלה העד

 8 הוצגה התכתובת שכל והעובדה הזה בדבר Y התכתבות לגבי העד של תשובה לנו ויש הזאת בהתכתבות

 9 בהתאם בדיוק פועלים אנחנו, אמרתי כפי, לכן. במזכר לחבריי נמסרה גם, אחרת להבין קשה כי

 10 שחבריי מציעה ואני אמר שהוא לדברים מעבר נוספת שאלה אותו נשאל לא. המשפט בית להנחיית

 11 לפי, במזכר אותה  אמר שהוא תשובה. לראשונה והתשובות בחקירה רק שזה אומרים כשהם ידייקו

 12 . הזה הדבר על העד את לשאול כתביעה רשאים אנחנו המשפט בית החלטת

 13 שהם שאמרת לדברים מגיבה לא אני, בבקשתו המשפט בית של כבודו מפאת רק :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 .נכונים אינם

 15 .המשפט בית בפני נמצא המזכר :תירוש יהודית ד"עו

 16 ?גברתי של השאלה מה, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ארוכה רשימה כתוב א"י בסעיף. המזכר על שיסתכל המשפט בית בפני עותרים אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 18 .הדברים ברוח היא והתשובה שהוצגו דברים של

 19 .רגע. המזכר את מחפשת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 . מתנגדים אנחנו", הדברים רוח" למילים מעבר. מתנגדים אנחנו לזה :חן ק'ז ד"עו

 21 (?8) ובסעיף :תירוש יהודית ד"עו

 22 . לסיים לי תני :חן ק'ז ד"עו

 23 ?כבר התשובה את לו מכתיב אתה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 . לפרוטוקול לו מכתיב לא אני :חן ק'ז ד"עו

 2 טוענים אתם דקות 10, מבקשת ממש אני. גמרנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 השאלה את לשמוע מבקשת אני. תתנגדו – להתנגד כך אחר תרצו. השאלה את לשמוע רוצה אני. זה על

 4 .שאלה שיש לפני ההתנגדות את עכשיו לשמוע לא. קודם

 5 האם, קרה זה הזה הבלגן בתוך אם יודעת לא שאני בגלל, אותך לשאול רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 6 ?עיינת, עכשיו, כן. עכשיו? לפברואר 2-ב בתכתובות עיינת

 7 .כן :ישועה אילן מר

 8 .כאן הרעש מרוב קרה כבר מה יודעת לא פשוט אני. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 9 . להתנגד מותר. רעש לא זה :צור-בן בועז ד"עו

 10 .התנגדויות :תירוש יהודית ד"עו

 11 .רעש בשם התנגדויות לכנות לא  :צור-בן בועז ד"עו

 12 .סליחה. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 13 הוא מכן לאחר מיד. מטפל: לו כותב אתה. הרצוג עם מספיק': אלוביץ שאול לך כותב 3:59 בשעה

 14 . יורד: לו אומר אתה. שלי בעניין הגדול עם קשיים לי יש היום כל: לך כותב

 15 קשיים אומרת זאת מה? הרצוג עם מספיק זה מה, אומרת זאת מה הזה בהקשר אותך שואלת אני

 16 של בעניין הגדול עם קשיים? שלי בעניין

 17 .מתנגד אני:  חן ק'ז ד"עו

 18 ?ההתנגדות מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 את המשפט לבית הגישה, המשפט לבית הביאה, ההגנה, אנחנו, חריגה בצורה, שוב :חן ק'ז ד"עו

 20 צריך שאני בלי שם ענה העד מה יודעת חברתי. 90 לעמוד טובה ברוב הפנתה חברתי. העד הודעות

 21 בדיוק ספציפי באופן המשפט בית את מפנה ואני, יודעת היא לכן. יצא העד אם שאפרט או לפרט

 22 .90 בעמוד 20 לשורה, הזאת לשאלה

 23 .שורות של מקטע יש. ספציפית לשורה להפנות יכול לא אתה, לא :תירוש יהודית ד"עו
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 1 זאת – לסדר לקרוא שצריך מי שאת למרות, לסדר אותי קוראים מהבוקר, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 2 מפסיקה לא והיא להתנגד קמתי אני, הערות לה הערתי לא אני, מחמאות לה חילקתי לא אני. חברתי

 3 במובן המשפט ושבית, לי שיינתן מבקש אני. התביעה של מחדלים על ציונים לנו ולחלק לי להפריע

 4 מחמאות ולחילופי ולוויכוחים לווכחנות להיגרר בלי  - ושקולה סדורה בצורה להעלות לנו יאפשר הזה

 5 . התנגדותנו נימוקי את -

 6 התקדים חסרת מיוחדת המאוד מהסיטואציה יוצא פועל היא. להפריע באה לא שלנו ההתנגדות

 7 .בה נמצאים שאנחנו

 8 ?ההתנגדות מה :עם - בר' מ השופט' כב

 9 90 בעמוד כבודכם בפני מופיע והדבר – בחקירה נשאל שהעד שהשאלה היא ההתנגדות :חן ק'ז ד"עו

 10 יראו, שאלה לאותה בדיוק, 20 שורה, 90 מעמוד העד שנותן התשובה – כמדומני 23-8-11 בסעיף –

 11 - - - כבודכם

 12 .תשובה נתן הוא בחקירה. תשובה נתן הוא אז :עם - בר' מ השופט' כב

 13 ?התשובה את ראה אדוני :חן ק'ז ד"עו

 14 כך אחר יש, 20 בשורה  תשובה שם יש. העד את לשמוע רוצה אני. לא :עם - בר' מ השופט' כב

 15 . ותשובות שאלות של השתלשלות

 16 - - - אמרתי לכן, נכון :חן ק'ז ד"עו

 17 .זה את רואים אנחנו. זה את פתחנו. זה את הגשתם :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .20 בשורה החל. נכון :חן ק'ז ד"עו

 19 בין פערים יש אם. התנגדות מכירה לא שאני אדוני לומר חייבת אני אבל :תירוש יהודית ד"עו

 20 מתנגדים הם אבל, פערים על נגדית יחקור חברי כך אחר, בהודעה אמר שהוא למה העד של התשובה

 21 .עליה וענה נשאל שהעד לשאלה

 22 הפער הרי. שלנו ההתנגדות לנימוקי קשור זה. בתשובה הפערים לא אלה. אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 23 - - - ש מה בדיוק זה, בתשובה

 24 .בתשובה  פער יש אם יודע לא אתה אבל :תירוש יהודית ד"עו
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 1. הזה הקטע את בריאיון לעד שהצגתם יודע אני. יודע לא שאני זה יודע שאני מה. שנייה :חן ק'ז ד"עו

 2 מה, לכן. במשטרה שלו בחקירה כאן אמר שהוא למה ביחס הזה לקטע שלו התשובות מה יודע לא אני

 3 .העד בריאיון מופיע שלא פער זה לשמוע עכשיו הולכים אנחנו

 4 שהוא כמו תשובה אותה יענה העד אולי? יודע אדוני איך  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 אדוני, זה על נשאל הוא כי להתנגד אפשר אי לשאלה כי לשאלה לא מתנגד אדוני? 20 בשורה ענה

 6 . ניתן לא שעוד למשהו להתנגד אפשר שאי לתשובה מתנגד

 7 .כאן  השיב שהעד למה לב בשים לשאלה גם להתנגד אפשר, ראשית :חן ק'ז ד"עו

 8 ?יענה הוא מה יודע אדוני איך? תשובה אותה יענה הוא אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .הראיות דיני פי על אסורה היא עצמה התשובה  :חן ק'ז ד"עו

 10 ?מה :תירוש יהודית ד"עו

 11 .כרגע ייתן הוא תשובה איזו יודעים לא אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 12 שזאת להגיד סיבה תהיה אם. יענה הוא מה יודעים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .תתנגדו, בבקשה – כאן אמר שהוא מה או, אחרת סיבה כל או ראשון מקור עדות לא

 14 .בדיעבד :חן ק'ז ד"עו

 15 ?ניתנה לא שעוד לתשובה להתנגד אפשר איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 שנאמר ממה שונה תשובה הייתה שאם, אפשרי בלתי זה בעיניי, מניח חברי :תירוש יהודית ד"עו

 17 .להגנה זה את מעבירים היינו, במזכר שעשינו אחרים בדברים כמו, כמובן, כמובן, בהודעה

 18 יענה הוא ואם אותו תשאל גברתי? עונה עכשיו גברתי למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .ויתנגד יקום הוא, בעייתי שהוא משהו

 20 בעניין הגדול עם קשיים לי יש': "אלוביץ שאול לך כשאומר. שוב אשאל אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 ?וואלה לענייני קשור זה, שלי העניין". שלי

 22 .לא :ישועה אילן מר

 23 ?קשור זה למה :ש

 24 .בזק בנושא הממשלה ראש מול שלו לעניינים קשור זה : ת
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 1 .הזה במזכר מתרחש למה חיה הדגמה בדיוק. חיה הקדמה קיבל כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 2 דברים שיש כנראה? מתכוון הוא וואלה-ל: שאלה. בהודעה שנאמר מה בדיוק :תירוש יהודית ד"עו

 3 .התשובה הייתה זאת. לבזק שקשורים

 4 .החקירה בהשלמת שנעשו גברתי ההשלמות אלה :חן ק'ז ד"עו

 5 .בהודעה כתוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 - - - 20 בשורה כן לפני כאשר מההודעה 22 שורה את הקריאה היא :חן ק'ז ד"עו

 7 .נגדית חקירה יש זה בשביל :תירוש יהודית ד"עו

 8 .ספציפית יודע לא אני: אמר הוא הזאת לשאלה ספציפית בתשובה :חן ק'ז ד"עו

 9 עלו הדברים.  הדברים של למשקל תטענו כך אחר זה. התנגדות נימוק לא זה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .עכשיו לשאול אפשר. בחקירה

 11 מה בין הפער. לשאלה התנגדות? התנגדות כן שהוא משהו להגיד יכולה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 משמעית חד כתשובה עכשיו כאן שעולה מה לבין  - ספציפית יודע לא אני – בהודעות אומר שהעד

 13 כאן שקורה מה לדעתנו זה, בריענון קרה שלדעתנו מה זה. מלינים אנחנו עליו הפער בדיוק זה, בידיעה

 14 .שלנו ההתנגדות זאת. ניואנס לא הוא אבל  בניואנס כאילו בדיוק שהוא פער זה. המשפט בבית עכשיו

 15 .שהיה מה זה לא שאומרת לתשובה, כנראה-ל יודע לא אני-מ זה :חן ק'ז ד"עו

 16 של טיעון לא זה. למשקל טיעון זה אבל הטענה את מבינים אנחנו, חן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .אותה מבינים אנחנו, הזאת הטענה. התנגדות

 18 להיות שהולך למה דוגמה הוא, דקות 20 עכשיו עליו בזבזנו אם גם, הזה המקרה, אדוני :חן ק'ז ד"עו

 19 שהגשנו במשטרה  חקירה בין – השפה על סליחה – נגל'לג צריכים אנחנו כאשר פעמים מאוד להרבה

 20, ימים שבעה במשך שלה תיעוד בהיעדר בפרקליטות חקירה להשלמת, אחר בעולם שהייתה, לכבודכם

 21 כך כל פערים עם הדברים ברוח זה ראיות של שלמה חטיבה כאשר, עמודים שבעה פני על שסוכמו

 22 צריך לא גם, גברתי, ולכן הזה המצב את יצרנו אנחנו לא זה. לעשות מה אין, מנוס אין לכן. גדולים

 23 .הזאת אפשרית הבלתי הסיטואציה את עצרנו  לא פשוט אנחנו. מפריעים לא אנחנו. עלינו לכעוס

 24 .יודע לא אני לבין כנראה בין הפער נוצר שם :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .להמשיך אפשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 כל, כל קודם. לפרוטוקול גם לענות לי חשוב. לענות לי חשוב כן. לענות רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 3 כחוט, שלו ההודעות בכל אומר העד. אפשרית בלתי סיטואציה שנוצרה כאן ואומרים קמים הזמן

 4 להציג הניסיון. זה את אומר הוא הזמן כל. בזק לטובת היה זה ביקש' אלוביץ ששאול מה שכל, השני

 5 בהודעה אמר שהוא מדברים חזרה איזושהי כאן יש כאילו, תודעה הנדסת אפרופו, הזמן כל, מצג כאן

 6, קטן פער כל. נגדית חקירה שנקרא המדהים הכלי את לחבריי יש.  במקומה לא פשוט היא, שינוי או

 7 .יסביר והעד עושים שהם מה את ממנו יעשו בוודאי הם

 8 הערותיה על לה השבנו לא ועוד היום התביעה מספסלי לה זוכים שאנחנו עשירית הערה :חן ק'ז ד"עו

 9 .ראויות הלא

 10? השאלה מה. הזה הנושא על עם סיימנו. לכולם רבה תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .הבאה השאלה. השאלה את תשאלי

 12 תראה.  בערב 9:46. יום באותו 9:46 לשעה עוברת אני. 9:46 לשעה תמשיך  :תירוש יהודית ד"עו

 13 .לאלקלעי כותב שאתה הודעה זאת. זה את רואה שאתה

 14 .כן :ת

 15 אני. דגן מאיר עם הווידאו את רודי על הידיעה לראש ושהכנסת לי עונה לא שאתה תודה" :ש

 16 והוא.  אחר משהו על דגש שמה אני אבל, וכולי עלה רודי כותב אתה". חברה הורסים איך עכשיו מבין

 17 של ההצגה של... -ל יוצא שאני לך אומר אני: "לך אומר אבי?" מדעתך יצאת אתה, תגיד: "לך עונה

 18 של התגובה, נכנסו הטעימות שתי? עליך עובר מה. החברה את הורס שאני ויוצא וחוזר קירשנבאום

 19 אתה ואז, חשוב לא, לך עונה הוא. אלקלעי עם התכתבות רגע תראה". אותך מבין לא. נכנסה שלך ביבי

 20 לא דבר ושום שעה עברה, מגע שניתקת חשבתי, טענות לי אין, הרוס אני, טוב לילה, בסדר: "לו אומר

 21 מקווה. וכולי מדעתי יוצא שאני חשבתי. דגן מאיר עם הווידאו את שמו הידיעה בראש, וכשעלה, עלה

 22 ".ימים כמה תוך שיסתיים ומקווה מאמין, אפשרי בלתי שממצב

 23 לאלקלעי אומר אתה למה או, נזפת בעצם למה, הזה הדבר על אותך שואלת אני. התכתבות עוד יש

 24 ?בחברה הרס הוא מה? בו נוזף אתה למה. חברה הורסים איך מבין אני
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 1 נזיפה שהיא ברור, חברה הורסים איך, לאבי שלי והאמירה גדול כנראה בלחץ אז נמצא אני :ת

 2. דגן מאיר עם וידאו וששמו לי ענה לא שהוא כעסתי. החברה את הורס שהוא חשבתי לא. מוצדקת לא

 3 מצליח ולא אותו משיג לא שאני הסיטואציה מכל בלחץ הייתי אבל, ראוי לא דבר היה לא שזה בטח

 4. טענות לי שאין אמרתי בסוף גם ולכן חשבתי לא. התגובה הייתה זאת. ממני שמבקשים מה את לתקן

 5 .מגע שניתקת חשבתי

 6 את לשיטתך תואמות הזה ביום ההתכתבויות כמה עד. הזה היום על אחרונה שאלה :ש

 7 ?שלך החקירה במסגרת כאן שעבר בשבוע שתיארת הרוח הלך ואת ההתנהלות

 8 .מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 9 .חקירות היו, תשובות הרבה היו. מדי כללית שאלה זו :צור-בן בועז ד"עו

 10 .כללית היא למה הבנתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 מאוד שאלה היא השאלה? תואם זה רוח הלך לאיזה? תואם זה התנהלות לאיזה :צור-בן בועז ד"עו

 12 .כללית

 13 .השאלה את תדייקי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 - - - כאן וגם שלו בהודעות גם תיאר כן שהעד חושבת אני. אסביר אני :תירוש יהודית ד"עו

 15 .דברים הרבה תיאר שהוא אומרים הם. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 מבצע והוא שונים מאנשים דרישות מקבל שהוא, מנגנון איזשהו תיאר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 17 .המערכת על לחץ מפעיל והוא, אותן

 18 .מדברת גברתי זה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19. אותה תיאר שהוא כפי ההתנהלות את תואם הזה היום כמה עד שואלת ואני :תירוש יהודית ד"עו

 20 .ראוי מתנהגים  אתם רק? לצחוק ראוי זה. לצחוק אפשר. במזכר לחבריי שנמסרה תשובה זאת

 21 אף לחברתי הערנו לא. ראויה התנהלות של בעניין. לטובתנו 0-10 זה הבוקר, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 22 האם שאומרת כללית שאלה. להתנגדות להצטרף מבקש אני, כבודכם. עכשיו נזיפה עוד וקיבלנו הערה

 23 הלכי על העיד שעבר בשבוע ימים שלושה במשך העד כאשר רוח הלך תואמת הזאת הספציפית השורה

 24, שונים ובהקשרים שונים אנשים בהם שמעורבים, שונות בתקופות, שונים בהיבטים שונים רוח
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 1 אחד הרי. הרוח הלך זה מה על שלו ספציפיקציות עכשיו ולשמוע לשבת עכשיו אותנו משאירה

 2 אתכם יחד יושבים אנחנו, הרוח הלך את תואם זה איך עכשיו ולספר לבוא יתחיל שהוא או: משניים

 3 .לא ואנחנו בריאיון אותה שמעו שחבריי גרסה הראשונה בפעם ושומעים

 4 מה אין כי אפס משקל יש הזה לדבר. הרוח הלך את תואם זה, כן, יגיד שהוא היא השנייה האפשרות

 5 הרבה בהם שמעורבים רוח הלכי של וריאציות מאוד הרבה על ימים שלושה העיד הוא. אתו לעשות

 6 .מותרת ולא כללית היא הזאת השאלה לכן. אנשים מאוד

 7 ספציפית דווקא שאלה זאת אלא כללית שאלה לא שזאת חושבת אני.  אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 אפס משקל לזה שיש לדעתך כך אחר תטען שאתה עניין זה, משקל של עניין. העיד העד. אסביר ואני

 9 זה את מדגים והוא ימים מספר פני על כללי סיפור סיפר העד לדעתנו כי אפס משקל לזה אין ולדעתנו

 10 הביע גם המשפט שבית וכפי, ביקש משפט שבית כפי, הזה היער בתוך לעצים  דוגמאות נותנים ואנחנו

 11 אירוע זה הנה, כן, ואומר בא הכול בסך והעד עצמם בעד מדברים לפעמים גם הדברים. דעתו את

 12 לאירוע בדוגמאות מדובר. מותרת הזאת השאלה. כללי באופן כאן וסיפרתי שאמרתי מה את שתואם

 13 כך אחר סיבה זאת. להתנגד סיבה לא  זאת אבל משקל לזה אין כך אחר תגיד אתה. אותו סיפר שהוא

 14 זה את אמר העד, מקרה  בכל. משקל לזה יש לדעתי למה אסביר ואני משקל לזה אין שלדעתי לומר

 15 .מותרת לגמרי הזאת שהשאלה חושבת אני לכן. לכם העברנו כך ולכן, בדיוק, בריענון

 16 .לשאלה  יענה העד. ההתנגדות את דוחים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ?השאלה מה זוכר אתה :תירוש יהודית ד"עו

 18 ?שוב לחזור יכולה את :ת

 19 ?בסדר אתה. כן :ש

 20 .כן. כן :ת

 21 ההתנהלות את תואמת מהכתוב אותה שראית כפי הזה ביום ההתנהלות כמה עד שאלתי אני :ש

 22 .שעבר בשבוע בחקירתך שתיארת הרוח הלך ואת

 23 .עלי לחץ של במובן שתיארתי מה של הדגמה היא :ת

 24 .מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו
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 1 ?העד של לתשובה :תירוש יהודית ד"עו

 2 ואז אומר הוא מה נשמע שבוא לי שאמרה קודם המשפט בית הנחיית זאת  הרי. כן :חן ק'ז ד"עו

 3 .שמעתם, הנה אז. תתנגד

 4 שנשמע אמרנו כך ואחר השאלה מה שנשמע אמרנו קודם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .התשובה את

 6, אמר. העיד העד עכשיו. תתנגד – יעיד כשהעד, שב לי אמרה גברתי. השאלה מה שמענו :חן ק'ז ד"עו

 7 אומר ואני קם ואני המשפט בית מצוות את מקיים אני אז. -ש במובן התחיל הוא עכשיו. תואם זה, כן

 8 אבל. כללית שאלה אותה על והשיב שאל העד, התנגדותנו נדחתה. בסדר אז, תואם זה שאמר שככל

 9 של המשמעות. אותה מכירים לא שאנחנו גרסה כאן וימסור יבוא העד, שוב, -ש במובן עכשיו

 10 צריכים שאנחנו  היא כבודכם החלטות של והמשמעות חברתי של שדרכה, היא כבודכם של ההחלטות

 11 .כך אשר אי. לעולם ייגמר לא זה. מחדש שורה שורה ולשאול עמודים 1,400 לקחת

 12 אם גם. ראשית בחקירה תשובותיו את להשיב מהעד למנוע אפשר אי, חן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 13 בתחילת ואמרתי פתחתי, אדוני של הטענות, השלמה, תוספת יש – אם גם אבל, שכן אומר לא אני –

 14 במתן העד את להגביל יכול לא אדוני. אחרת דרך אין. אדוני של נגדית בחקירה, לו שמורות, הדיון

 15 אני לכן. משיב שהוא מה זה. בחקירה אמר לא או שאמר למה בדיוק שמתאימות לתשובות תשובותיו

 16 לקום היא האלטרנטיבה. הראשית החקירה את לאפשר צריך, קודם עוד לאדוני הצעתי,  לאדוני מציע

 17 .תשובותיו את ישיב שהעד משום השנייה אחרי  אחת ההתנגדות את ולדחות ולהתנגד

 18. רביעי מיום האחרונה המשפט בית החלטת את אחרת הבנו אנחנו, מצטער אני, אדוני :חן ק'ז ד"עו

 19. פרדוכס לכלל נקלענו, כאן שקרה מה בעצם. הזכויות על לעמוד כדי לנו ששמורה האלטרנטיבה זו

 20 לבית כאן לבוא – מתועדת ולא  ואסורה פסולה חקירה השלמת אגב – לתביעה מאפשרים מלכתחילה

 21 אנחנו אז, הזאת אפשרית הבלתי הסיטואציה בגלל לקום צריכים אנחנו פעם כל ועכשיו המשפט

 22, האלה הכלליות לשאלות והתנגדנו קמנו שכאשר להוסיף אפשר זה על. הראשית לחקירה מפריעים

 23 .ישיב הוא מה יודעים לא עדיין אנחנו כי העד לתשובת תתנגדו, חכו: ואמר אלינו פנה משפט בית
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 1 יכול לא אני, לא, עכשיו אז. חדשים דברים על היא העד שתשובת רואה כשאני מתנגד ואני קם אני

 2 .החקירה את לאפשר שצריך משום זה על להתנגד

 3 מגרסת שחורגות שאלות תהיינה אם. תשובות לבין שאלות בין להבחין צריך :עם - בר' מ השופט' כב

 4 לכאורה אם אבל. קבענו כך כי ההתנגדות שמורה לאדוני, במזכר או במשטרה העד מחקירת או העד

 5 אדוני איך אז, יוסיף הוא, עליהן מוסיף הוא אבל, בחקירה העד שנשאל שאלות במסגרת היא השאלה

 6 ?בעדותו מוסיף שהעד לתוספות להתנגד  יכול

 7 שנתן שהתשובה שברור משום לשאלה התנגדנו אנחנו.  הנביא בוכה זה על, אדוני אבל :חן ק'ז ד"עו

 8 ברוח אמר שהעד בלכתוב הסתפקה היא לנו כאשר חברתי אצל נשמעה,  זה במובן התוספת כולל, העד

 9. שמעה לא כבר שהיא דברים עכשיו לומר אותו מזמינה לא חברתי הרי. העניין בדיוק זה. הדברים

 10 במשרדיה ימים שבעה במשך שמעה היא האלה הדברים שאת יודעים אנחנו. אתמול נולדנו לא אנחנו

 11 .זיכרונו את ריענן שהעד אחרי

 12 יוצאת בצורה מרחיב העד אם. משקל של עניין גם כאן יש, לאדוני שנמסר כפי :עם - בר' מ השופט' כב

 13 ביטוי יקבל הזה הדבר הסתם מן – לדבר טעם איזשהו שניתן מבלי, הגיונית לא, סבירה לא, דופן

 14 לכאורה. לכאורה רלוונטית שהיא לשאלה תשובה יש אם. ניתן לא. ותפל... לסגור אפשר אי. במשקל

 15 זה ומרגע השבת כאן שעד לעד להגיד, מציע אדוני מה אז. דיברנו עליו בגידור עולה היא כי רלוונטית

 16 ?מלהשיב מנוע אתה

 17, שלכם ההחלטה פי על, שהעד, כבודכם מהחלטת הבנו שאנחנו מה את הצעתי אני. לא :חן ק'ז ד"עו

 18 זה את מקבלים ואנחנו החליט אשר את החליט כבודכם אבל העד ריאיון לכל הרי התנגדנו אנחנו

 19 הרמת הייתה – משמעות שום לה אין אחרת - כבודכם של האחרונה ההחלטה אבל, בהכנעה כמובן

 20 הרחבה טיפה שיש רואים ואנחנו  ימים שלושה כאן שאנחנו במובן? מובן באיזה, לתביעה צהוב כרטיס

 21 .להגנה שנמסר באופן ותועדו להגנה ושנמסרו בריאיון נאמרו שאפילו לדברים מעבר

 22 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 23. המשפט בית החלטות את מקבלים כמובן אנחנו, ולכן. הדברים את פירשנו אנחנו כך :חן ק'ז ד"עו

 24 - - - ותועדו ומפורשות בחקירה העד ידי על מפורשות שנאמרו בדברים שמדובר ככל
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 1 גם כך, הצהירה המדינה. יישאל שהעד לשאלות נגעה המשפט בית החלטת :עם - בר' מ השופט' כב

 2 ולא, להתחייב יכולה לא המדינה. במזכר או בחקירתו שעלו בנושאים שאלות יישאל שהעד, קבענו

 3 של הטרוניה את מבין אני, אדוני את מבין אני. העד תשובות לגבי, תתחייב שהמדינה כוונה הייתה

 4 .הכבוד בכל, אחרת דרך מכיר לא אני. מהעד זה את למנוע אפשר אי אבל אדוני

 5 יצר מה הוא 1 סקוור. 1 סקוור-ל נחזור אנחנו בה הנקודה עם שגם להיות יכול, כך אם :חן ק'ז ד"עו

 6 - - - כולנו עומדים אנחנו שבה הסיטואציה את

 7 לא אנחנו. לשאלה  להשיב לעד מתירים אנחנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8. ולהודעות לריאיון נצמדת שהיא הצהירה המדינה. זה כל את עברנו כבר אנחנו. 1 סקוור-ל חוזרים

 9 .להשיב לעד מתירים אנחנו

 10 .להשיב יכול אתה השאלה את זוכר עוד אתה אם, ישועה מר

 11 ?השאלה את זוכר :תירוש יהודית ד"עו

 12 . זוכר אני :ישועה אילן מר

 13 .להגיד התחלת מה זוכר אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .דברים להוריד עלי לחץ של פטרן תואמת כאן שרואים הדוגמה. כן :ישועה אילן מר

 15 .פטרן. בעברית ידבר אדוני: מה

 16 בעצם המוטה הסיקור שבה הצורה של הדגמה היא כאן שמתוארת הדוגמה. סליחה :ישועה אילן מר

 17 .מטה כלפי הלחץ את מפעיל ואני עלי שמופעל לחץ, עבד

 18 .82/ת :תירוש יהודית ד"עו

 19 .לנו שהוצג המסמך מה לנו תגיד גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .יסביר תכף העד. לעד שהגיע מייל זה, מסמך זה. כן :תירוש יהודית ד"עו

 21, המצב זה אם. יס-בזק בפרשת החיפוש צו ומכוח שיוצג מייל שזה מבין אני, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 22 ?כך שזה מדייק אני, תירוש גברת. שלו להגשה מתנגדים אנחנו

 23 .כן :תירוש יהודית ד"עו
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 1 למוצגים ביחס התנגדות הקודם בדיון ניהלנו אנחנו. כדלקמן היא שלנו ההתנגדות :צור-בן בועז ד"עו

 2 שפרשת, האחד. דברים שני, ארוכה לא בהחלטה, המשפט בית קבע כך על. אותם מסר ישועה שמר

 3  - - מרפאה ישועה מר של ההסכמה, שתיים. שונים עניינים, 4000 עניין זה, יס-בזק

 4 .קבע המשפט שבית מה לא ממש זה :תירוש יהודית ד"עו

 5 לא החלטה זו. מדייקת לא שאת וחבל המשפט בית של ההחלטה את ניקח בואי :צור-בן בועז ד"עו

 6, העד של הטלפון מכשיר בתוך שנתפסו לחומרים אשר: "באפריל 6-ב מההחלטה מצטט ואני ארוכה

 7 את לקבל אין כן ועל בדין כנדרש צווים הוצאו לא זה בהקשר כי היא ההגנה של המרכזית הטענה

 8 שנחקר לתיק המתייחס צו הוצא זה בהקשר כי עולה שבפנינו החומר מן. כראיה האמורים החומרים

 9 .קבע המשפט שבית מה את הקראתי.  4000 תיק". שבפנינו התיק מן להבדיל ערך ניירות רשות ידי על

 10 המקרה שונה.  צו היה לא אם גם מרפא זה, הסכמה וניתנה שהואיל מצא המשפט בית, זאת עם יחד

 11-בזק בפרשת שהוצא צו של עניין או שאלה יש שם. הסכמה של שאלה אין ושם 82/ת למוצג ביחס כאן

 12 הרשות הלכה, לפרשה קשור שלא צו שניתן אחרי. 4000 לפרשת זה כהוא רלוונטי לא הזה והצו יס

 13, כזה צו לה שיש בלא',  אלוביץ מר של המייל תיבת כולל, מייל בתיבות חיפושים  וביצעה האכיפתית

 14 ולכן – הקודם העניין את המשפט בית החלטת לפי שפתר הדבר שזה – הסכמה של שמץ לה שיש בלא

 15 - - - בסיטואציה נמצאים אנחנו

 16 שלמסירת? הסכים לא' אלוביץ מר הזה שלחיפוש טוען אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ?הסכים לא' לוביץא מר הזה החומר

 18 .כזאת טענה אין? שאלה איזו. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 19 .טוען שאדוני מה זה אם שואלת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 לא' אלוביץ מר. מאליו ברור שהוא דבר זה. מונח זה. כן. כזאת טענה אין. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 21 .הסכים

 22 אני. כלום ברור לא לי. לא או מאליו ברור מה יודעת לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .שואלת

 24 .הזה לחיפוש הסכים לא הוא, כן, גברתי התשובה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 ?העד של במייל חיפוש :עם - בר' מ השופט' כב

 2 '.אלוביץ מר של, לא :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?ישועה מר  של הדואר מתיבת נלקח לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 בחודשים שהתקיים בחיפוש' אלוביץ מר של הדואר מתיבת נלקח זה. גברתי לא :צור-בן בועז ד"עו

 5 .שמתיר צו שום שאין, 2017 ונובמבר אוקטובר

 6 . ישועה אילן עם התכתבות זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 שלא קובע הדין. כדין שלא הושג הזה שהחומר הוא העניין כל אבל, גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 8 .שיפוטי צו אין. תואם צו. שיפוטי צו יש כן אם אלא מחשב בחומר לעיין ניתן

 9, התנגדות אותה זאת. שאלתי לכן. הובנה ההתנגדות. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .כאן חל לא, הסכמה שיש בהחלטה שהיה הנימוק, אומר אדוני רק

 11 .חל לא לחלוטין.  נכון :צור-בן בועז ד"עו

 12 שחברי כפי, קבע שלא עצמו המשפט בית להחלטת מפנה אני, כל קודם. אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 13, הפרשות שתי בין הפער, זה נטען שפער הדיון לצורך נניח אם שגם אומר אלא פגם פה שנפל, הציג

 14 ההסכמה בגלל ההגנה טענות את למצות כדי בכך אין – פגם על מצביע, קובע משפט בית כך, הנטען

 15 מתן אי וכי, לפנינו המתברר התיק לצורך מיוחד צו במתן צורך שהיה נניח אפילו, בסוף וגם. ישועה של

 16 החלטה אין, טוען שחברי ממה בשונה, אומרת זאת. הסכמה יש כאן, פסיקתית  פסילה להקים עשוי צו

 17 .מישועה שהושגו חומרים לעניין החלטה יש אלא הצווים בעולם פגם שנפל, עדיין, המשפט בית של

 18 ?הזה המסמך מקור מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 שלשיטתנו חיפוש לצו בהתאם' אלוביץ שאול של במיילים הזה המסמך מקור :תירוש יהודית ד"עו

 20 חלק היה שזה, לבזק פילבר של להטבות המניע את שבוחן מתבקש צו היה הוא כי פגם בו נפל לא

 21 מחוק עבירות שם כתוב אלא אמונים בהפרת לעבירה אפילו הגבלה אין עצמו בצו וגם, יס-בזק מפרשת

 22 אותה שזאת מאחר גם – הטעמים שמשני חושבים אנחנו לכן. לרבות ערך ניירות ועבירות העונשין

 23 בפעם שלי הטיעון היה וזה – לקבוע כדי. בצווים פגם נפל לא – מוגבל לא והצו מאחר וגם חקירה

 24 צו להוציא צריך שהיה שונה חקירה של במקרה מדובר אכן ואם בצו פגם נפל אם לטעמנו – הקודמת
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 1 סמך על לא בוודאי. הזה הדבר את לקבוע כדי עדים עוד גם לשמוע שצריך חושבים אנחנו, הרחבה

 2 .לחלוטין נפרדות פרשות בשתי היה מדובר כי לקבוע אפשר חברי של ההצהרות

 3 ידי על העובדות מלוא איסוף לאחר להיעשות צריך בזה הדיון, מקרה בכל. פגם נפל לא לשיטתנו לכן

 4 .היום בסוף הצווים בעניין להחלטה כמובן בכפוף הראיה את לקבל שצריך סבורים ואנחנו המשפט בית

 5 על מדברים אנחנו. ודיבורים הצהרות על מדברים לא אנחנו. קצרות אתייחס אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 הצווים.  יס-בזק בפרשת שהוצאו הצווים מה רואים ואנחנו הנכבד המשפט בית בפני שנמצא חומר

 7 קשורים לא, הדיונים במהלך התרשם הנכבד המשפט בית שגם שנדמה כפי, יס-בזק בפרשת שהוצאו

 8 לא, ערך ניירות ענייני, ערך ניירות רשות זאת. שלב באותו 4000 תיק של חשדות היו לא. 4000 בתיק

 9 לא שכזה דבר ושום בנמצא היה לא שכזה דבר שום. ממשלה ראש לא, וואלה לא, סיקור לא, 4000

 10  חדירה שזו מזכיר אני. בדיקה איזושהי שמאפשר צו קיבלו הם ולמה המשפט לבית גולה לא מידע, נולד

 11 אנחנו, כרגע מדברים לא אנחנו לכן. הזה כדבר היה לא וזה מתאים בצו שיצטיידו צריך. מחשב לחומר

 12 חומר את לנו יש אבל החוקר את נשאל אולי. החוקר את נשאל, החוקר יבוא, טוענים הם, טוענים

 13 .להכריע צריך הזה הגלם חומר בסיס ועל הגלם

 14 שהתקיים בדיון  שלו הלכאורית מהקביעה כבר המשפט שבית – ואמרתי  פתחתי – לי נדמה. שנית

 15 שאלה, יס-בבזק והפרשה 4000 פרשת לנו יש, שהצו וקבע לכך התייחס, באפריל 6-ב, ימים מספר לפני

 16 לא זה. חיטוט שנעשה הזה הפגם. הפגם של המשמעות מה השאלה עולה מכאן. שונות פרשות שתי

 17 אחר כדי חומרים של הוצאה, רשות ידי על צו שיש בלא מחשב לחומר חדירה זאת, כניסה זאת. חיטוט

 18, אוריך של בעניין הפסיקה את ציטטנו. להיות יכולים לא האלה הדברים. לחקירה תשתית לבסס כך

 19 אני ועכשיו משפט בית של בצו אלא מחשב לחומרי חדירה תיעשה לא, כל קודם החוק את ציטטנו

 20, בסדר זה, ותגיד תבוא שהתביעה אפשר איך, כלומר? לאיבוד הולך הזה החוק לאן עצמנו את שואל

 21 כולם. נורא לא זה אומרים ועכשיו צו ניתן לא, עצומה רגישות יש, סטטוטורית הוראה יש. בסוף אולי

 22 .לא. הדיון את מסרבלים אנחנו למה, מקשיבים
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 1 הקביעה עם לעשות מה כמובן לי אין, המשפט בית של הקביעה זו, הסכמה שהייתה הקודמת בקביעה

 2 הראש מעל זה. הסכמה אין כאן. שנקבע מה זה. משנה לא זה אבל, שונות דעות שיש להיות יכול, הזאת

 3 '. אלוביץ מר אותו, ידע לא אפילו הוא, הסכים לא הוא, נשאל לא הוא, שלו

 4, להמשך זה את נדחה בוא, אותה לקבל אפשר שאי טענה שהיא חברתי אותה שמעלה נוספת טענה לכן

 5 .מתנגדים אנחנו ולכך כדין שלא שהושג חומר של ההגשה את נכשיר בוא שבעצם השיטה שזו

 6 כניסה. משקל כבדת מאוד הפרה זאת. ערך קלת הפרה לא זאת. ההפרה של העוצמה מה גם אזכיר אני

 7, להן נדרש לא המשפט שבית בפרשות ציבור לאנשי שנוגעת לחקירה תשתית לבסס כדי מחשב לחומרי

 8 הבקשה במסגרת פרטנו. מקרית כניסה לא זאת. יחידנית הפרה לא זאת. משמעותי מאוד עניין זה

 9 ידי על שנעשו',  אלוביץ מר של המחשב לתיבת  הכניסה, הזאת הפעולה כולל רבות פעולות של סדרה

 10 שאמרו הפרקליטות בכירי. הפרקליטות – ההפרה עוצמת את מגדיל זה – בליווי החוקרת הרשות

 11 .וחומר קל. ופעולה פעולה כל אישרנו שאנחנו

 12 בכל, תנאי בכל האפשרית היחידה, הדין פי על האפשרית היחידה התוצאה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 ?פסילה תמיד היא, נסיבות

 14 התוצאה זאת אבל היחידה התוצאה לא זאת. כך זה את מר או אני. לא. לא :צור-בן בועז ד"עו

 15 .המחייבת

 16 ?בשיקולים לדון עכשיו אותנו מזמין אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .השיקולים את אסביר אני. בבקשה. השיקולים את אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 18 אותנו מזמין אדוני אמרתי. השיקולים את ימנה שאדוני ביקשתי לא. לא :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .האפשרית היחידה התוצאה לא שזו מסכים בהגינותו אדוני? ולהכריע הרלוונטיים בשיקולים לדון

 20 מה על. מתחייבת תוצאה זאת. קונקלוסיבית תוצאה לא זאת. מסכים אני, נכון :צור-בן בועז ד"עו

 21 התייחס לא הצו, נהירים היו לא הדברים אם, בצדק, חבריי אמרו? מתחייבת הזאת  התוצאה ולמה

 22 כך על שאין לי נדמה.  כאן נמצאים שאנחנו למה התייחס לא הוא, לשוחד התייחס לא הוא,, לפרשה

 23 .מחלוקת

 24 .זה את אמר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .העניין בנסיבות הנדרשת  התוצאה זו למה לומר רוצה אני. גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 2 .כן. בקצרה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 האין המחדלים עם ארוכה מאוד תקופה במשך שנמשכה הזו שהחקירה נגיד בוא :צור-בן בועז ד"עו

 4 בגלל מתחייבת הזאת התוצאה. מתחייב דבר שזה לי נדמה, דקות מספר להם שנותנים, האלה סופיים

 5 הראיות דיני במסגרת הדעת על אותו להעלות שאפשר ביותר העמוק פגם זה. הבאות הסיבות

 6 בחומרי חיפוש לגבי האחרים המקרים מכל שונה בחוק קוגנטית הוראה יש, חיפוש, כלומר. והחיפוש

 7 .יחידה הוראה זו. צו ללא ייעשה ולא, טעון שכזה שחיפוש היא שההוראה, מחשב

 8 מדובר שבעצם היא המדינה של הטענה. זה על מחלוקת אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 שהביאה חקירה אותה להמשך גם כשר, המקורית לחקירה שניתן הצו ולכן חקירה אותה של בהמשך

 10, הראיות מחומר יעלה עוד וזה זה את טוענים אנחנו שכרגע המדינה אומרת. הטענה זו. שהביאה למה

 11 זו. לענייננו גם תקף יהיה החומר לתפיסת שניתן צו אותו לכן. החקירה של בהמשך מדובר שבעצם

 12 צווי בעניין יסוד למושכלות לחסור צריך לא. הטענה זו. אחרת טוען לא אחד אף. המדינה של הטענה

 13 .חיפוש

 14 . שונים עניינים שני שאלה קבע כבודכם הרי :צור-בן בועז ד"עו

 15 ההם שהמסמכים, שקבענו מה כל. דבר שום קבענו לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .אחרת קבענו לא. בעיה שום רואים לא אנחנו, הסכמה הייתה לגביהם

 17 איזו תלוי זה, מאליו מונח לא זה אם. מאליו מונח שזה חשבתי אני. בעיה אין :צור-בן בועז ד"עו

 18 - - - מתגלגלת חקירה

 19 זאת. זה את טענתם אז כבר כי חוזרים לא אנחנו, צור-בן מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 אנחנו. הסוף עד הושמעו הן אבל הסוף עד הוכרעו לא הן. נשמעו הזה הנושא על הטענות כל, אומרת

 21 כבר.  אז שנטען מה כל או  חיפוש צווי על הטענות את להתחיל פעם עוד עכשיו חוזרים לא. חוזרים לא

 22 זה ההיא ולעת  הסכמה לנו הייתה כי הסוגיה בכל להכריע צריכים לא שאנחנו מצאנו אז. טענתם

 23 .נטענו כבר זה לגבי הטענות כל. הספיק
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 1 המאוד הדבר את אומרים שאנחנו זה במובן הוכרע וטרם נטען זה, בסדר זה, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 2 או יתפתח שמשהו חשבו הם  אם גם. בנפרד פרשות שתי אלה, שונות פרשות שתי אלה. פשוט מאוד

 3 ולהוציא ללכת, פשוטה מאוד פרימרית חובה להם הייתה, הזה בעניין  יתגלגל משהו או יתרחב משהו

 4 נמצאים הם במקרה כי החומרים את ולקחת' א לפרשה צו לקחת יכול לא אתה. המשחק כללי אלה. צו

 5 יספר ישועה מר, וואלה-ב סיקור של לפרשה נחזור בואו שעכשיו ולהגיד, ערך ניירות  רשות אצל, אצלך

 6 אנחנו. הכרעה טעונים האלה הדברים. פרשה באותה בכלל נחקר לא הוא, האלה החומרים על לנו

 7 הכרעה של יסוד בה יש, המשפט בית של שהקביעה לי נדמה. בהם להכריע צריך כי אחורה חוזרים

 8 אנחנו. הזאת בסוגיה תכריעו כבודכם, מכם אנא אז – הכרעה של יסוד בה אין אם אבל, הפרשות לגבי

 9. שלנו ותגובה  המדינה של תגובה ניתנה הבקשה במסגרת בהרחבה פירטנו, שטענו מה כל על חוזרים

 10 . הכרעה טעון זה

 11 זה האם נשאלת. צו ניתן שלא, כלומר. צו שאין במקרה הדין מה הייתה השנייה שהשאלה לי נדמה

 12 אמרתי אבל פסילה של קונקלוסיבית תוצאה לא זאת. לא ואמרתי פסילה של קונקלוסיבית תוצאה

 13. העניין בנסיבות לטעמנו מתחייבת תוצאה זו למה מסביר אני עכשיו. מתחייבת תוצאה שזאת

 14 אותה את לבצע כדין  צו היה שלא כבודם התשתית על מונח זה, העניין בנסיבות המתחייבת התוצאה

 15 בגלל – בהיררכיה ביותר הגבוהה בהוראה, ואמרתי – כאן מדברים שאנחנו בגלל, מחשב לחומר חדירה

 16 . שיטתית הפרה זו אלא מקרית הפרה לא זאת. השיטתית ההפרה

 17 זאת – סופית כתוצאה מתחייבת לא – כרגע מתחייבת היא, לדייק כדי :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .בסוגיה כרגע להכריע מבקש אדוני, אומרת

 19 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 20 הוא אם גם, רלוונטי לא לחלוטין הזה שהעניין לאדוני נרמז לא וגם נאמר לא :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .מובנים הדברים. ההליך בסוף לכאורה

 22 תהיה שזאת... -ה את השאירו כבודם ישועה של בעניין גם. כבודו עם מסכים אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 לעשות אפשרי תמיד זה. העניין את מבין אני. בסדר. בעניין לדון אפשר כך ואחר הזו לעת הכרעה

 24 .מאפשרת לפעמים יששכרוב הלכת. העניין בנסיבות
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 1 לצורך מוכן אני... -ה לגבי מאשר פחות העיתוי לגבי אדוני את אמקד אני :עם - בר' מ השופט' כב

 2 אדוני. המסמך את להגיש כרגע הנוכחי טיימינג-ב דרושה ההכרעה למה שאלה זאת, שאדוני הדיון

 3 בהמשך יוכרעו האלה שהעניינים האלטרנטיבה מול אל אדוני את לכוון רוצה אני. רגע עוד יסביר

 4 .הדרך

 5 וקבילות קבילות של עניין יש גם בסוף אבל מבינים אנחנו, להכריע אבל, אדוני כן :צור-בן בועז ד"עו

 6 .המסמך של ההצגה של הראשון בשלב היא כלל בדרך

 7 לא. היטב זה את יודע ואדוני... מבחינת ראיות מתקבלות לפעמים. תמיד לא :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .לא ולעתים כן לעתים. מידית היא ההכרעה תמיד

 9 צריך למה. להכריע צריך לפעמים הגמישות במרחב גם לפעמים אבל.  זה עם מסכים בהחלט אני: בעז

 10 זה כי, רביעית, שיטתי זה כי, שלישית, חמור זה כי, שנית, קבילות זו כי, אחד? הזה בעניין להכריע

 11 היסוד את לנו אין, ושישית, הפרה אותה נעשתה ולמה מה על מענה של שמץ ניתן לא, חמישית, פוגעני

 12 אנחנו הללו בנסיבות ולכן. מרפא זה שלכאורה קבע המשפט בית, מרפא לא, מרפא כן, ההסכמה של

 13 ומתנגדים הסכמה וללא שיפוטי צו ללא מייל מתיבות שהוצאו המסמכים אגב שלנו הבקשה על חוזרים

 14 .שלהם להגשה

 15 כמה להדגיש צור-בן דין עורך של טיעוניו על לחזור ובלי להתנגדות להצטרף מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 16 .נקודות

 17 החשדות בסיס על הזו החקירה לצורך המייל תיבת של להפקה צו ניתן אינו, שצו בלבד זו לא

 18 האלה החדשים בחשדות שלב באותו בחקירה הוזהר לא גם' אלוביץ שמר אלא, האלה המבוררים

 19 אלא הפקה לאותה עצמו את מכוון לא הצו, שבצו רק לא זה, כלומר. 2018 פברואר בחודש רק שפרצו

 20 מבקשים ושלצורכם הזה המשפט נושא שהן בעבירות מוחשד לא הוא, נחקר' אלוביץ שמר זמן שבאותו

 21 .ראשונה נקודה זו. המסמכים את להגיש

 22 וזה מתגלגלת לא ודאי היא כי מתגלגלת חקירה על דיברה לא המדינה בתשובתה. השנייה הנקודה

 23 בחוק העונשין מחוק עבירות כתוב שבצו אמרה? אמרה מה. צווים על מדברים אנחנו. עכשיו אחר עניין

 24 שהצו מכיוון, ולומר לבוא מבקשת  היא לכן. לנו שייך שלא מה, אמונים הפרת לרבות ערך ניירות
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 1 שאם משום קטיגורי באופן לא היא לכך התשובה. צו יש אמור מאתה, העונשין מחוק עבירות על מדבר

 2 באותם שימוש מאפשרת או מצדיקה הייתה העונשין מחוק, כלשהי עבירה כל שאז הרי, השיטה זו

 3 מתקבל לא שהוא רק לא הזה הדבר. אחרת עבירה ולכל אחר צורך לכל צו אותו פי על שהופקו מסמכים

 4 היא אלא לכת מרחיקת שהיא לא זה, הזאת והפרשנות יסוד למושכלות מנוגד הוא אלא הדעת על

 5 העבירות לא ואלה ספציפיות עבירות יש. לרבות, העונשין חוק. המשפטית בשיטתנו אפשרית בלתי

 6 .שכאן

 7 דניאל בפרשת העליון המשפט בית של דינו פסק ניתן שבועיים או שבוע לפני כמדומני. השלישי הדבר

 8 שהוא תופעה – כך על מדבר עמית השופט כבוד, סיום לפני בהרהורים, בסופו. ארוך דין פסק. נינחמ

 9 מעבר של, אותו מטרידה שהיא – חודשים מספר לפני קודם דין בפסק או דין בפסקי עליה דיבר כבר

 10 יש הזה בעניין. היוצרות לנו התבלבלו ושמא בזכויות פגיעה של לשיח במשפטים בראיות משיח

 11 אחרת דעה הביע ארז ברק פרופסור השופטת כבוד דין פסק באותו כי העליון המשפט בבית מחלוקת

 12 עמית השופט כבוד לשיטת שגם הוא העניין. העניין לא זה אבל. זכויות על שיח של החשיבות על ועמדה

 13 עליהן להקפיד וצריך ראיות דיני שיש ברגע, כלומר. הראיות שיח היא שלו המוצא ונקודת מחלוקת אין

 14 גם קיבלנו, חוק על, פרוצדורה על, ראיות על הזאת ההקפדה של הדגמה – שלו המוצא נקודת זו –

 15 בדיוק באה המדינה'. אלוביץ הזוג בני של רכושם תפיסת של בהקשר עמית השופט כבוד בהחלטת

 16, כלומר. שלא ודאי. התבלבלתם: עמית אמר. לרפא אפשר, צריך ואם צו צריך שלא עמדה באותה

 17, הראיות בדיני נטועים הם. כללים יש הפלילי שלמשפט היא – גברתי מסיים אני ובזה – המוצא נקודת

 18 בהם נטוע, מבטיחים – מבטיחים עצמם שמתוך הפסוקה בהלכה נטועים הם, הדין בסדרי נטועים הם

 19 דיני את שפורמים ברגע. הנאשמים זכויות על שמירה של, היתר בין, זכויות על שמירה של העיקרון –

 20 -  המשפט בית של המחייבות ההערכות את שפורמים ברגע, הדין סדרי את שפורמים ברגע, הראיות

 21 נאשמים בשם סניגורים עומדים? קורה מה שאז הרי – קבילות בענייני וגם עדים ראיונות, אגב, גם

 22 - - - שלהם בזכויות הפגיעה בעניין ולטעון ולעמוד להביא ונאלצים

 23 .הדין הפרות :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 מפריעים בעצם אנחנו כאשר, הפוך בעולם נמצאים ואנחנו שנעשות הדין הפרות אגב :חן ק'ז ד"עו

 2 כאן נמצאים אנחנו. להיות יכול לא זה. לברכה צדיק זכר כלשון המשתקשקת הכרכרה למרוץ

 3 על נקפיד, הדין סדרי על נקפיד, הקבילות דיני על במסגרתם נקפיד, הראיות דיני על נקפיד. בפרדוכס

 4 על הקערה את נהפוך לא, עדים בראיונות לעשות אסור ומה מותר מה, העליון המשפט בית הנחיות

 5 ובוודאי – לומר יוכל המשפט שבית יתכן, להתנגד ויבקש סניגור יעמוד ואז פניה על המציאות ואת פיה

 6. הראשית החקירה לרצף מפריע שהוא – במקום שלא לנו גם אומרת היא זה את, לומר תוכל חברתי

 7 ואנחנו לכיכר בדרך הכרכרה, להתנהל למשפט מפריעים אנחנו שבו במקום נמצאים לא אנחנו אבל

 8 .להקפיד צריך הכללים על. כללים יש. בגלגליה מקלות מנסים

 9 ואיזו העדים לראיונות קשור היה זה הקודמות ההתנגדויות של בהקשרים, הזה הספציפי בהקשר

 10 .לקבילות בקשר זה הזה הספציפי בהקשר. הזה בעניין המאשימה לעצמה נטלה חירות

 11 .בתשובה צורך אין. הטענה את הבנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 :החלטה

 13 תנאי על המסמכים את מקבלים אנו זה בשלב. בירור טעונה שונות פרשיות בשתי מדובר אם השאלה

 14 .לגביהם העד חקירת ומתירים

 15 .תירוש דין עורכת, בבקשה

 16 ?נכון. אליך הגיע הזה שהמייל רואים אנחנו. ותסביר הזה במייל תעיין :תירוש יהודית ד"עו

 17 כן :ישועה אילן מר

 18 ?ממי :ש

 19, גרטה את מזכיר הוא. רובינשטיין מזאב 14:00 בשעה 2015 בפברואר 23-מה הראשון המייל :ת

 20 .כתבה שהיא לכתבה לינק מצרף, ניוז בפוקס מובילות, שלי ידידה אומר

 21 ?מה על :ש

 22 . כזה משהו או אובמה נגד כתבה הייתה שזאת דומני :ת

 23 ?נכון. שלה בנושא כאן כתוב :ש

 24 .כן :ת
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 1 ?עכשיו שהוצג למסמך? מפניה גברתי למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . 82/ת. כן :תירוש יהודית ד"עו

 3 .בסדר הראשון לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .למעלה מתקדם זה ואז למטה בעמוד. מלמטה מתחילים המיילים  כי :תירוש יהודית ד"עו

 5 אתה מה, למטה הנלווה שבמייל נלווה מייל ויש בפברואר 23-מה הוא אליך מגיע שהוא הראשון המייל

 6 ?שם רואה

 President Obama has same explaining to do 7 - לווידאו הוא והלינק לינק יש :ישועה אילן מר

the American people .נתניהו -  The people of Israel. 8 

 9 ?רובינשטיין, ממך מבקש הוא מה :ש

 10 . וואלה-ב ידיעה זה על לעלות :ת

 11 את מעביר אתה. יום באותו? למי, זה את מעביר אתה. הראשון לדף עוברת אני, הבא השלב :ש

 12 . בפברואר 23. למטה הראשון בדף. זה

 13 .פורוורד עושה אני. שאול את מיידע אני :ת

 14 ?עובד לא הוא. לפניו מסך יש לעד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .לא :ישועה אילן מר

 16. דין עורכי שלושה לשמש יכול שלא אחד מסך לנו יש. לפנינו מסכים קיבלנו לא אנחנו גם :חן ק'ז ד"עו

 17 .מסך, אפשר אם, ביקשנו הקודם בדיון לכן

 18 המסך את גם יש. מיקרופון עוד יהיה. מסכים עוד יהיו שלא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .מסך לו התקינו ולכן, מאחוריו הגדול המסך, לעד. הגדול

 20 .הגדול במסך שכתוב מה מכאן לקרוא יכולים לא אנחנו אבל :חן ק'ז ד"עו

 21 .הגדול במסך וגם אצלכם במסך וגם בנייר גם זה את לכם יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .הנייר את לנו יש כרגע. נכון :חן ק'ז ד"עו
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 1 עוד יהיו. יש שכרגע מה זה. מסכים עוד כרגע אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .מסכים עוד לכם נשים, מסכים עוד לשים אפשר אם. אברר אני. מיקרופונים

 3 .רבה תודה. לגברתי אודה אני :חן ק'ז ד"עו

 4 על דובר. אבדוק אני אבל מסכים עוד על דובר לא זה ברגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .מיקרופון עוד

 6 .זה את לסדר ננסה בהפסקה. דבר אותו זה. הנייר על תסתכל, ישועה מר

 7 בקשת לפי ליטוף נותן אני. למטה ראה" אומר ואני לשאול פורוורד עושה אני. בסדר :ישועה אילן מר

 8 ".זאב

 9 .קורא הוא מאיפה יודע לא אני :חן ק'ז ד"עו

 10 . למטה 82/ת של הראשון מהדף קורא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?מהבוקר כך כל עלי תכעסי לא אולי :חן ק'ז ד"עו

 12 ?ציונים לי תיתן לא אולי. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 13 .התחתון בחלק 82/ת של הראשון בעמוד :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .ההתכתבות את מתחיל  שהוא השני מהעמוד התחלנו אבל :חן ק'ז ד"עו

 15 .הפוך הולך זה כרונולוגית :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .הפוך הולך זה. מעלה כלפי מלמטה הולך זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 . 1 לעמוד ועובר 2 בעמוד מתחיל זה כרונולוגית :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .הבאה ההודעה אמרה והיא למטה השני מהעמוד  התחלתי אני כי, הבנתי לא אדוני לכן :חן ק'ז ד"עו

 19 .הראשון לעמוד עוברת שהיא אמרה היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20? דילגה היא זה על? לשאול מעביר שהוא לפני, מכינים כן מחר יצא זה על. דילגה היא לכן :חן ק'ז ד"עו

 21 .אנחנו איפה לדעת רוצה רק אני

 22 .הראשון לעמוד עברה היא. כן. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 שלו חקירה זו. לעניין לא הן התובעת של האלה התנודות שכל לומר רוצה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 24 .הזה המייל מתוך אחת שורה על רק נשאל הוא. ברשות
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 1 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .נכון בהחלט זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 3 מקשיבים לא חבריי, הכבוד כל עם, שלדעתי הדברים בדיוק  אלה. מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 .המשפט בית להחלטות

 5 ?מקשיבים לא אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 6 ואם, בחקירה לאיפה להפנות רגע כל צריכים לא שאנחנו אמר המשפט בית :תירוש יהודית ד"עו

 7 בית של דעתו את להניח כדי רק, עכשיו העניין לצורך. נגדית בחקירה תשאלו אתם, בעיה תהיה

 8, 8 בעמוד ראשונה להודעה אפנה אני. מחדש זה את אעשה אני פעם שכל יתכן לא זה אבל, המשפט

 9 על וגם העיסוק אמינות של הקטע על גם נחקר הוא, באריכות זה על נחקר הוא, 10-ו 9 בעמודים

 10 .באריכות נחקר הוא הזה הדבר על כל. שתרד הידיעה

 11 .אובמה על נחקר לא הוא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 ?באמת :תירוש יהודית ד"עו

 13 .באמת משמעית חד. באמת :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14. אתו מתכתב שהוא המייל את מסביר הכול בסך הוא. שאלות נשאל לא גם הוא :תירוש יהודית ד"עו

 15 .כך אפשר אי, באמת

 16 ?השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .אשב ואני יתנגדו הם, התנגדות להם כשיש, שחבריי מבקשת אני :תירוש יהודית ד"עו

 18  .תתקדמי? עכשיו אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19, רובינשטיין זאב עם התכתבת הקודם בדף. שלך מייל להודעת אותך מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 - - - ליטוף נותן אני, למטה ראה. להסביר התחלת'. אלוביץ לשאול זה את מעביר אתה עכשיו. ראינו

 21 .הראשון העמוד של התחתון החלק על מדברת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .הפוך באים הם, מיילים כשמוציאים, פשוט. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 23 על מדברת גברתי. לדעת רק. הפוך מגולגל זה. בעיה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 .האחרון החלק
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 1 .הראשון בעמוד. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 2 הזה במשפט וצרת ע אני. זאב בקשת לפי ליטוף נותן אני, למטה ראה, אמרת. זה את להקריא התחלת

 3 .ליטוף נותן אתה למי לי ותגיד

 4 .אובמה נגד כאילו שיוצאת הידיעה בהעלאת הוא הליטוף :ישועה אילן מר

 5 ?הליטוף למי :ש

 6  שתומכת ידיעה שזאת ברור אז, אובמה עם במאבק הרי היה הממשלה ראש זמן באותו :ת

 7 .שלו במדיניות

 8 צריך. בבוקר 7:00 לפני בבוקר תרד והידיעה  אבי עם במקביל דיברתי: "אומר אתה כך אחר :ש

 9-ב תרד שהידיעה מדבר אתה מה על". בכיס שאנחנו שיחשבו אסור, וגזר מקל, הדברים שני את לתת

 10 .בבוקר 7:00

 11 .טובה לא ידיעה זאת, לרדת צריך זה אם. ידיעה עוד שהייתה מניח אני :ת

 12 ?טובה לא היא למי :ש

 13 הודלפה או בקשה איזושהי קיבלתי שבו הידברות של אחר ציר שהיה כנראה. הממשלה לראש :ת

 14 מעדכן  גם אני ובמקביל ליטוף נותן, אומרת זאת. תרד הזאת שהידיעה אומר אני ואז טובה לא ידיעה

 15 .בבוקר 7:00 לפני, בבוקר תרד השלילית שהידיעה שאול את

 16 אסור. וגזר מקל, הדברים שני את לתת צריך? וגזר מקל הצעת או רצית בעצם למה. לי תגיד :ש

 17 .תסביר. בכיס שאנחנו שיחשבו

 18 לנסות שלי טקטיקה הייתה זו. שליליות ידיעות גם לשים שנוכל לשכנע ניסיתי הדרך לאורך :ת

 19 צריך לא אני החיובית הידיעה על, כאן מתייחס הרי אני. שליליות ידיעות בעצם להכשיר, לשכנע

 20 שאנחנו יחשבו שלא הדברים שני את ניתן בוא, אומר אני. השלילית על להסביר צריך אני אלא להסביר

 21 .בכיס

 22 ?יחשבו לא זה מי :ש

 23 .מ"רה :ת

 24 . מ"רה :ש
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 1 .רבים לשון זה, יחשבו :צור-בן בועז ד"עו

 2 .מ"רה אמר והוא מי שאלתי :תירוש יהודית ד"עו

 3 .תודה. בסדר. יחשבו :צור-בן בועז ד"עו

 4 .תשובתו זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 אותם תשרת רעות ידיעות גם לתת של הזאת שהשיטה האמנת באמת כמה עד :תירוש יהודית ד"עו

 6 ?הממשלה ראש מול

 7 מקום היה לא זה. השני מהצד הדרישות של האופי את ידעתי פשוט כי בזה האמנתי לא, תראי :ת

 8 .לפיצוץ מובילה דבר של בסופו שלילית ידיעה שכל ידעתי. הגיוני שיח דוח איזשהו לקיים שאפשר

 9 ?וגזר מקל של, שלך הזה התזה את קיבל' אלוביץ שאול :ש

 10 .לא, ההתנהלות לפי :ת

 11 .להמשך. יום באותו הבא למייל עוברת אני :ש

 12 ?הראשון בעמוד אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 דעתך מה': "אלוביץ שאול אותך שואל, בערב 11:29 בשעה אותך שואל הוא. כן :תירוש יהודית ד"עו

 14 אתה. ז"בלו לעמוד שיצליחו לי נראה לא: "לו אומר אתה"? השידור ברשות הרפורמה על החתימה על

 15 24-ב 12:13 בשעה, לך עונה הוא בהמשך". הכול לי מספר יונה? ספציפי משהו שאבדוק רוצה

 16 מניות העברת בקשת להעביר פוחד, הדואר ברשות שלמה רפורמה על שחותם אחד אותו: "בפברואר

 17 ". הבחירות בגלל והלוויין הכבלים למועצת

 18 ?אחד אותו זה מי הזאת בנקודה כאן אותך שואלת אני

 19 .הממשלה ראש :ת

 20 גם עת באותה שמכהן הממשלה לראש' אלוביץ שאול של הפניות על עת באותה ידעת ומה :ש

 21 ?לבזק מיורוקום, יס בחברת המניות להעברת האישור את לקבל התקשורת כשר

 22 .יס מניות של הנושא סביב לחץ שהיה, פעמים כמה שהוזכר יודע אני. בדיוק זוכר לא אני :ת

 23 . בחקירה שיש התשובות את מכירה היא, אותו שואלת חברתי. יאומן לא פשוט זה :חן ק'ז ד"עו

 24 .ההתנגדות את מבינה לא אני :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .אותה תשמעי. תביני תכף. התנגדות :חן ק'ז ד"עו

 2 יש לדעתי כי. למה לגבירתי אגיד אני. יצא שהעד מבקשת שאני אומר רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 3 ידע לא או כאלה דברים יגיד לא או כאלה דברים שיגיד העד את להלחיץ, הכבוד כל עם, ניסיון כאן

 4 לא והוא במילה מילה לזכור יכול לא הוא. פרוטוקול עמודי 1,400 לו היה הכול בסך. אמר הוא מה

 5 .לזכור אמור

 6 ?בלעדיו תישמע שההתנגדות  מבקשת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 8 .דברים סוף אין אומרת כבר גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .יצא שהעד רוצה אני. סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 10 .משפט בבית התנגדות זאת. ימים שבעה סגור בחדר לא זה :חן ק'ז ד"עו

 11 .יצא העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 - - - יצא  שהעד עד :חן ק'ז ד"עו

 13 .יצא שהוא חכה :תירוש יהודית ד"עו

 14 הטענה את דוחה אני. שישמע לי אכפת לא, בפניו שאמרת מה כי  אחכה לא אני, לא :חן ק'ז ד"עו

 15. יער ולא דובים לא, הבל דברי. העד את להלחיץ מטרה איזושהי לנו שיש בנו חושדת היא שעכשיו

 16 ראשית בחקירה חוקרת חברתי. בסיס חסרות כוונות לנו ומייחסת  אותנו שמה היא כרגיל עכשיו

 17 החקירה מתוך במילה מילה אותו שאלה שהיא המדויקת לשאלה העד של התשובות את לה יש כאשר

 18 הראשונה ההודעה את בבקשה כבודכם יראה. כבודכם  בפני במשטרה החקירה את הבאנו. במשטרה

 19 .2017 בדצמבר 28-מה העד של

 20 רגע נעזוב, השאלה. משהו הבנתי שלא חושבת אני. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ?בחקירה עליו נשאל שהוא משהו על היא,  תשובות

 22 .כן :חן ק'ז ד"עו

 23 ?מתנגד אדוני למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 זאת ובכל הזאת לשאלה בחקירה העד תשובת את יש חברתי שבפני משום מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 2 .שאלה היא

 3 .כאן לא הרי הוא. אומר הוא מה לנו תגיד? אומר הוא מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .ההודעות את לכם יש כי בנוכחותו אומר הוא מה לכם לומר התכוונתי לא אני אגב דרך :חן ק'ז ד"עו

 5 .אומר הוא מה לנו תגיד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .בהפניה הסתפקתי :חן ק'ז ד"עו

 7 ?שורות, 9 עמוד :עם - בר' מ השופט' כב

 8 על ידעת מה: "היא העד ותשובת, במילה מילה, שאלה אותה בדיוק, 9 בעמוד 21 משורה :חן ק'ז ד"עו

 9 להעברת האישור את לקבל תקשורת כשר עת באותה שמכהן לנתניהו' אלוביץ שאול של הפניות

 10. ספציפי משהו יש כאן". אתי מדבר  היה לא הוא. כלום: "תשובה?" לבזק יורוקום בחברת המניות

 11 ".קרוב האלה הקלפים את שמר כלל בדרך הוא"

 12 .ההתנגדות את מבינה לא אני? מחפשת שאני התשובה זאת אולי. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 13 .לי מפריעה שוב את, יהודית. ואומר חוזר אני. לא :חן ק'ז ד"עו

 14 עורך באולם כאן שאתה כמו בשבילך תירוש דין עורכת אני. יהודית לי תקרא אל :תירוש יהודית ד"עו

 15 .מצטערת אני, באמת. חן דין

 16 .מתנצל אני :חן ק'ז ד"עו

 17 .ראשונה פעם לא כבר :תירוש יהודית ד"עו

 18 .צודקת את. שוב יקרה לא זה. מתנצל אני :חן ק'ז ד"עו

 19 .מתקבלת ההתנצלות :תירוש יהודית ד"עו

 20 חברתי. מהבוקר פעמים 15 קרה זה. לי להפריע לא מבקש אני אבל שוב יקרה לא זה :חן ק'ז ד"עו

 21. מתשובותיו אותו מכירים שהסניגורים הפירוט ומה התשובה מה יודעת שהיא שאלה העד את שאלה

 22 חברתי אומרת. עד ריאיון שהיה משום? אותו שואלת היא ולמה. אותו שואלת היא זאת ובכל. כלום

 23 אם. המאמין אשרי נאמר זה על. כלום – תשובה אותה את לי שיגיד הזאת בשאלה מבקשת אני אולי
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 1 ממנו מצפה אני, כלום אמר, הזאת לשאלה בתשובה, שהעד למרות הזאת התשובה את מקבל כבודכם

 2 - - - העדים דוכן על כלום שיאמר

 3 .התשובה כל את תקרא. כלום אמר לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 4 יבהיר אדוני ואולי מבין לא שאני להיות שיכול כללי משהו. סליחה, רגע רק :עם - בר' מ השופט' כב

 5 לשאלות שנוגע מה בכל חבריו   ושל אדוני של בהתנגדות והיגיון טעם אולי שיש להבין יכולתי. לי

 6 הוצגה הזאת שהשאלה מחלוקת אין. הראשונה ובפעם ובריאיון במשטרה בהודעותיו נשאל לא שהעד

 7 איזה. העדים דוכן על העד. ההודעה במסגרת נתן שהוא התשובה את נתן והוא חקירתו במסגרת לעד

 8 תשובת שאולי מבין אני. רטורית שאלה כמעט זאת. הכבוד בכל? העד את השאלה את לשאול יש פסול

 9 משנה לא זה,  אותה יקבל לא או אותה יקבל אדוני, המשפט בית באולם ועכשיו כאן שתינתן העד

 10 ?פסול כשלעצמו זה למה. בהודעה נתן שהוא מהתשובה שונה תהיה שהתשובה יתכן, כרגע

 11 הנחה מתוך יוצא כבר אדוני. משהו עוד אוסיף אני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 מניח כבר אדוני, שיחה שהייתה יודע כבר ואדוני תיעוד לה שאין, אחרת שיחה שהתקיימה יודע שהוא

 13, השאלה את שואלת שהיא הסיבה שזו ומניח תירוש דין עורכת של לראשה נכנס כבר הוא, הסיבה שזו

 14 לשאול ומותר בחקירה נשאל שהוא שאלה על זה וכל אחרת תשובה יענה שהעד יודעת שהיא ומניח

 15 הנחה גבי על הנחה מתוך אלא עובדות מתוך לא נובעת הזאת ההתנגדות כל,  אומרת זאת. כאן אותו

 16 על מבוססת שכולה התנגדות שנקבל מצפה אדוני. הדברים מאחורי אחר משהו כאן שיש הנחה גבי על

 17 ?הנחות

 18 .המשפט לבית לענות אבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 19 .יענה אדוני. שאלה הייתה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 על כולה כל מבוססת שלנו ההתנגדות. גברתי לשאלת בתשובה. מהסוף אתחיל אני :חן ק'ז ד"עו

 21 מבוססות גם אלא מוצקות מבוססות רק לא שהן, העד בתשובת הוכחה גם שקיבלו מוצקות עובדות

 22 ואומרת שלו התזה את שסותרת לתשובה שלו העד את מזמין לא שהתובע שבעולם פשוט הכי הגיון על

 23 מבוססת היא. הנחות על מבוססת לא היא, גברתי לשאלת בתשובה. במקומה ההתנגדות ולכן, כלום

 24 .עובדות על
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 1 .להשלים בבקשה לי תני, תירוש הדין עורכת, בבקשה

 2 דברים להוסיף מבקשת היא גם, רוזן הדין ועורכת אדוני לשאלת בתשובה. גברתי לשאלת בתשובה זה

 3 הילוכה דרך. ראשית חקירה של הרגיל הילוכה דרך על יושבת שוב אדוני של השאלה. הזה בהקשר

 4 או פערים מוצאים שאנחנו ככל, תשובות משיב, שאלות נשאל שהעד היא הראשית החקירה של הרגיל

 5 לפעמים, בנו פוגעת שהעדות ככל, סתירות או פערים להראות שיכול חומר ברשותנו שיש או סתירות

 6 לא עדיין משפט ובית גואל לציון ובא נגדית בחקירה זה את מראים אנחנו אז, דברים לדייק צריך

 7 נמצאים לא אנחנו אבל. חלקית תמונה היא מקבל שהוא התמונה שעכשיו יודע ובוודאי כלום החליט

 8 אחד וזה? רגיל במצב נמצאים לא אנחנו מדוע. מהבוקר לומר רוצים שאנחנו מה זה. אדוני רגיל במצב

 9 בצורה, הזה שבתיק משום. מתועדת שאינה בצורה בפרקליטות החקירה השלמת של הקלקולים

 10 כאשר הפרקליטות במשרדי ימים שבעה במשך חקירה השלמת נעשתה, חריג דברים ובמהלך חריגה

 11 אחר חלק ולגבי הדברים ברוח נכבד חלק לגבי ראיתם אלא שלה מלא תיעוד לא זה לנו שניתן מה

 12 .מצומצמות ספציפיות אמירות

 13 רואים אנחנו ומיד  - שאלה עד שואל תובע כאשר, האלה הספציפיות שבנסיבות הוא שקורה מה

 14 השאלה את שואל שהוא היא חזקה – במשטרה נתן שהוא התשובה לא היא נותן שהוא שהתשובה

 15 אותה נעשתה ספציפיות בנסיבות. שלו לתשובה ולא נתן שהעד לתשובה מצפה שהוא משום הזאת

 16, רבותיי: לומר כדי קמים אנחנו, מספק תיעוד ללא ימים שבעה במשך בפרקליטות חקירה השלמת

 17 .משולבת היא ההתנגדות. כאן קורה מה תראו

 18 אני – טוען שאדוני מה ממילא הרי כי צורך אין. להשיב לעד לאפשר לא אז :עם - בר' מ השופט' כב

 19 - - - תשובות ישיב כנראה ממילא שהעד – יודע לא אני, מופרך זה ואם, טוען אומר

 20 .השיב כבר הוא :חן ק'ז ד"עו

 21 הנפקויות את, המשמעות את לראות מנסה אני כי לי ירשה אדוני. רגע רק :עם - בר' מ השופט' כב

 22 הוכן העד אם, הדברים פני אלה אכן שאם אדוני מדברי שעולה מה בעצם. אדוני של האחריות של

 23 לשמוע צריכים לא, במשטרה בהודעתו נתן שהוא מאלה שונות תשובות נותן הוא, הריאיון במסגרת

 24 הליך מכיר לא אני. אותו שלח. ושונה אחרת גרסה לקבלת אותנו תוביל הראשית החקירה כל. העד את
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 1 אדוני כרגע – אותה יבסס אדוני שאם האפשרות את פוסל לא אני, אומרת זאת. הכבוד בכל כזה

 2 להשתמש רוצה לא אני, יסתבר אכן שאם – הזה בעניין לקבוע רוצה לא ואני, כך אכן שהיא משוכנע

 3 - - - מדי יותר במונחים

 4 .כבר זה את והדגשתי טוען לא אני גם :חן ק'ז ד"עו

 5 .הלאה וכך מוצקות עובדות שאלה אומר אדוני. לא :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .אלינו עבר ולא מתועד לא שהוא שיח שם שהיה הן המוצקות העובדות. לא :חן ק'ז ד"עו

 7, ביסודו שעמד מה, מטרתו שלכאורה  שיח שם היה. זה על מוסיף אני אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 8 אותה נתן והוא גרסה אותה לקראת הוכן הוא. במשטרה נתן שהוא מזו העד של שונה גרסה לקבל זה

 9 .ראשית בחקירה כרגע

 10 ?מעלה שאדוני ההנחה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 שזה משוכנע אדוני. הנחה במונח משתמש לא ואני אומר שאדוני מה זה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 פי על דרך מכיר לא אני – כרגע לא ודאי, זה את קובע לא ואני – נכון זה אם שגם אומר אני. מבוסס

 13 מסכים שאדוני בשאלות ראשית בחקירה כאן להעיד עכשיו מהעד למנוע, שלנו הדין פי על, המשפט

 14. מכיר לא אני.  תשובותיו את נשמע. ובריאיון בחקירה נשאל שהוא שאלות הן, כלומר. לגיטימיות שהן

 15 ?מציע אדוני מה? העד עדות את שנפסיק רוצה אדוני

 16 נורא נורא זה כי לדייק רוצה אני, אמר שאדוני הראשון החלק לגבי. אסביר אני. לא  :חן ק'ז ד"עו

 17 - סבור לא,  שלמה ובאמונה מלא בפה אומר עכשיו גם ואני, הראשון החקירה ביום גם אמרתי. חשוב

 18 בלי – כדי ימים שבעה אתו  שישבו היא שלנו שההנחה – הכבוד בכל, אדוני של מהתיאור מסתייג ואני

 19 שזה לומר התשתית את לי אין.   מסוימת גרסה לומר אותו להביא – בומבסטיות במילים להשתמש

 20 .זה את אומר לא ואני זה את אמרתי לא ואני עשו שהם מה

 21 ?כן מה אז :עם - בר' מ השופט' כב

 22 למה שם שהתרחש מה בין עצום פער זה, לנו שיש מה שכרגע זה אמרתי שאני מה :חן ק'ז ד"עו

 23 לגבולות שחרגו מכיוון. אסור ומה מותר מה ואומר בא הדין ולכן. שלו ההודעות לבין כאן שמתרחש

 24 - - - התובעת כאשר השאלה הצגת לעצם היא שלי ההתנגדות, האסור
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 1 ?האסור לגבולות חרגו זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 אתו ומתקיים בחקירה נשאל שהוא הנושאים שאלה מהרגע זה האסור לגבולות חרגו :חן ק'ז ד"עו

 3 רגע נשים, לנו נתנו ולא  לנו שנתנו נושאים לגבי בהם החליט שכבודכם ההתנגדות טעמי כל, ריאיון

 4 אין הזה לדבר, עכשיו ממנו לקבל ציפתה שחברתי הייתה בריאיון העד של שהתשובה ככל אבל, בצד

 5 .שקיבלנו העד ריאיון במסמך תיעוד

 6 שככל שהצהירה שהמדינה הנחה מתוך נצא לא למה אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 העד של שינוי שיש ככל מזכר נותנים, מזכר רושמים ולא צריך לא פעם אף, זיכרון בריענון שמדובר

 8 הפוכה הנחה מתוך נצא שלא למה, שם נמצא לא שזה מאחר. חדש משהו כשיש, הקודמת מהגרסה

 9 .אמר לא העד אולי, דבר שום רשום לא שאם

 10 תירוש הדין שעורכת חושב כבודכם אם. המאמין אשרי אמרתי זה ועל, לגברתי אומר אני :חן ק'ז ד"עו

 11 ציפייה מתוך כלום היא לה והתשובה במשטרה שמופיעה במילה מילה השאלה את העד את שאלה

 12 עבודתו מה יודע אני. המוצקות העובדות אלה. דייני – חדשה גרסה ולא, כלום – תשובה ממנו לקבל

 13 לדעת כדי הזה במקצוע שנים עשרות נמצאים וכולנו המשפט סעד של  עבודתו מה יודע ואני תובע של

 14 - - - שמטרתה שועה אילן את שואלת לא תירוש דין שעורכת

 15 .באמת :תירוש יהודית ד"עו

 16 מבקש אני, תירוש הדין עורכת, אלף אז. לי ומפריעה אותי מפרשת את מהבוקר עכשיו עד :חן ק'ז ד"עו

 17 המשפט שבית מבקש אני. מהבוקר עושה שאת דבר על בטענות אלי תבואי אל, ובית, לי תפריעי שלא

 18 בחקירת תיעוד אין שלגביה תשובות לקבל ומצפה שאלות שואלת היא כאשר, שוב התביעה את ינחה

 19. כאלה משאלות שתימנע, אלינו שהועבר העד במסמך או במשטרה מתועד לא שלהן התוכן, המשטרה

 20 .ומוצלחת מובהקת דוגמה זו

 21 חקירה מנהלת כאן המדינה, שאמרתם מה כל, חן דין עורך  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 מראש לדעת זכותכם. הבנו – זיכרון וריענון במשטרה בהודעות לא הם כי בהגנתנו שפוגעים דברים על

 23 שנצא רוצה אדוני. הנחה על הנחה על הנחה זו, לומר לי נעים לא, חוזרת שוב אני, אדוני. העד אמר מה

 24 אחרת תשובה יש לכם מסרה לא, אחרת תשובה ממנו קיבלה, העד את ריעננה שהתובעת הנחה מתוך
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 1 לא הוא שאולי משהו שנעשה הנחה מתוך לצאת למה. באולם הדברים את כאן רוצה היא ועכשיו

 2 .מניח שאדוני הבסיס הנחת זו? הבסיס הנחת להיות צריכה זאת למה? תקין

 3. אומר שוב ואני נזהר מאוד אני, גברתי. מתיישב ואני המשפט לבית לענות רוצה אני  :חן ק'ז ד"עו

 4 .בכוונה לא או בכוונה, תסמינים של בעולמות לא ואנחנ

 5 . תסמין של בעולמות בדיוק אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 שהתובעת הנחה מנקודת יוצאת גברתי. לחדד רוצה אני. לגברתי אשיב אני. שלא ודאי :חן ק'ז ד"עו

 7 .כלום – בהודעה כאן גברתי בפני שמונחת התשובה את ממנו ומצפה שאלה העד את שואלת

 8 הנחה מנקודת יוצאת אני. מצפה היא מה יודעת לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 לא אני, לשמוע רוצה היא מה. לכם מודיעה הייתה היא, אחרת גרסה ממנו שומעת הייתה היא שאם

 10 אחרת גרסה ממנו שמעה היא אם להיות צריכה השאלה. רצונות לה שי אולי. רוצה היא מה בודקת

 11 .אחרת גרסה שמעה לא היא אז, לכם דיווחה לא היא שאם הנחה מנקודת יוצאת ואני שואלת היא ולכן

 12 היינו שאנחנו ואחרי, התביעה ידי על שנעשה החריג המהלך שנעשה שאחרי חושב אני :חן ק'ז ד"עו

 13 חושב אני, מינימלית ולא – תשתית שהנחנו חושב אני, קרה מה וראינו שעבר בשבוע ימים שלושה כאן

 14 במקרים אותה הכרנו שלא מיוחדת מאוד מאוד ראשית חקירה כאן שקורית – לזה מעבר שהרבה

 15 לא אם – הנטל את להעביר לפחות שהצלחנו חושב אני שכך מכיוון. כאלה בפרשות לא ודאי, אחרים

 16 אבל, נתן שכבודכם הראשונה ההחלטה על אפילו חולקים, הכבוד בכל, שוב, ואנחנו – מכך למעלה

 17 מההחלטות אישוש קיבלנו אנחנו, המיוחדת הסיטואציה לגבי הנטל להעברת שקשור מה בכל לפחות

 18 .רביעי מיום וההחלטה המשלימה ההחלטה, כבודכם של הנוספות

 19 במצב כאן נמצאים אנחנו הזה החריג המהלך שבגלל, לכם להראות זה את לפחות משהצלחנו, לכן

 20 מלהסביר התסכול לפעמים – באמת שאני סיטואציה לכם מדגימים אנחנו כאשר, רגיש מאוד מאוד

 21 בהרבה להשתמש אצטרך לא שאני כדי מנוסה מספיק וכבודכם בחוץ זורחת השמש שכרגע דברים

 22 מסתפקת שחברתי בזה להסתפק אצטרך אני – בחוץ זורחת היא מדוע להסביר כדי מלים מאוד

 23 בחכמת, בניסיונכם להשתמש אלא זה כנגד לעשות מה לי אין. ירח כרגע יש, לא, ואומרת מהחלון

 24 של סיטואציה שהיא בסיטואציה להיות ולא המשפט בבית הזה כרגע ראינו שכולנו במה, החיים
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 1 מה רואים כולנו. תסכולים על שמדברים משפט  ספרי מיני כל של הקריאה מנורת תחת אבל תסכול

 2 .כאן מתרחש

 3 שנשאלה שאלה אותה. 21 שורה על יסתכלו כבודכם, לפניכם שההודעות מכוון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 הראשונה בחקירתו, בהודעתו העד, הרפורמה את להעביר שמפחד אחד אותו זה מי כששואלים, כאן

 5 העד כאשר, אומרת זאת". ביבי-ב שמדובר נוספת קריאה לאחר – מניח – מניח אני: אומר, ברשות

 6, העדים שולחן על כאן ענה כשהוא. הזאת השאלה על לענות מושג לו היה לא ערך ניירות ברשות נחקר

 7 .תשובה הייתה

 8 דבר עוד לומר רוצה ואני מתנגדת אני. לעשות לי שאסור דבר שום עושה לא אני, תירוש דין עורכת

 9. הזמן כל זה את רואים אנחנו. אותה ואומרים חוזרים שאנחנו הנקודה זו. אותו לומר אשכח לא שאני

 10, המילה על סליחה – קופצים אנחנו שכאשר יבינו שכבודכם כדי לכבודכם זה את לשקף חייבים אנחנו

 11 .אותו מדמיינים לא אנחנו. הזה הפער על עומדים אנחנו – קמים אנחנו, קופצים לא אנחנו

 12 הוא כי בלשונה ומצקצקת התביעה בספסלי,  .... ביותר ומכובדת, התביעה יושבת. דבר עוד אומר אני

 13 היא ועכשיו שלנו הזכויות את החלון דרך זורקת כן ואחרי הראיות כללי כל על קומנדקר כמו עוברת

 14, אחד אף מעייפים לא אנחנו. אותה מעייפים שאנחנו כבודכם אצל תחושה ליצור כדי ומצקצקת יושבת

 15 – העדים דוכן על שואלת כשהיא. הגלגל את המציאו לא והם אתמול נולדנו לא. כבודכם את לא גם

 16 אני למה חן  דין עורך את שאל שהוא למה מענה עם – בר השופט לכבוד, אפשר אם, אוסיף  ואני

 17, זוכר לא אני, להיות יכול, אולי, מניח אני הן בחקירה שהתשובות רואים אנחנו פעם אחר פעם. מצפה

 18 .קרה הזה הדבר שהוא שאיפה אומרים אנחנו. משמעית חד תשובה יש כאן אבל

 19 ?נגדית בחקירה ביטוי לזה לתת לא למה :עם - בר' מ השופט' כב

 20, קורט זה אוף אופיסר היא חברתי שגם מכיוון,  חושבת אני. סוף לה יהיה לא כי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 21 למרות, תירוש הדין עורכת מסודרת מאוד שהיא רואה ואני – בחקירה העד של שבתשובה יודעת שהיא

 22 - - - להפנות לאן מקום לכל לה יש לנו להגיד רוצה  שהיא

 23 .יש לכם גם :תירוש יהודית ד"עו

 24 .לטעמי, מצוינת דין עורכת: דוברת
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 1 בית בפני גם ביטוי לקבל צריך זה, בחקירה אחר משהו אמר שהעד יודעת היא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 . המשפט

 3 ?ביטוי יקבל זה מתי :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .קורט זה אוף אופיסר היא. הראשית בחקירה גם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 5 ?שאלות אותו לשאול צריכה לא היא לכן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 שאם, לחברתי מייחסת שאני ביושרה, מצפה אני, ברירות נטולי שנשארנו כיוון :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7 נשאלת אם. השאלה תישאל שלא. השאלה תישאל שלא, בריאיון אחר משהו שמעה שהיא יודעת היא

 8 זה את להציג גם חייבת היא, בחקירה שנשאל מה לא הוא היום וגם בריאיון גם לה שהמענה שאלה

 9 .שלנו הלקוחות זכויות על כאן להגן שצריכים היחידים לא אנחנו. המשפט בית בפני

 10 .ההתנגדות את סיימנו. טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 רוצים אנחנו מה להניח לא לחבריי מציעה אני. גברתי במשפט לענות רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 12, המשפט בית הנחיית לפי, בריאיון שהתווסף דבר יש אם. ותפקידו אחד כל. מהעד רוצים לא או מהעד

 13 לא אנחנו.  מהותיים דברים כמובן, השני לצד מעבירים אנחנו והפסיקה המדינה פרקליט הנחיית לפי

 14 גדול מאוד פער יש כאילו להציג הניסיון. להתנסח בוחר שהוא איך ועל העד של מילותיו על אחראים

 15 הוא, ליטוף נתת למי אותו כששואלים, זה לפני שורה. כושל ניסיון הוא, שלו העדות לבין ההודעות בין

 16 אני אומר הוא אם. ברור מאוד כבודכם בפני שנמצאת בחקירה כאן ההקשר כל. ברור לנתניהו אומר

 17 של זכותו זאת. גמור בסדר זה – נתניהו, מבין הוא כך, להגיד מחליט הוא ועכשיו נתניהו שזה מניח

 18 .האלה דברים אתה להגיד העד

 19 מסוג זה. ובמזכר בחקירה שמצוי למה ובהתאם הבנתנו לפי שאלות שואלים אנחנו. דבר עוד אומר אני

 20 שאומר פער כל. נגדית לחקירה אותן לשמור צריך כתביעה דעתנו ולעניות  דעתי שלעניות ההתנגדויות

 21 שלהם שההתנגדויות בגלל לא, הכבוד כל עם. זה את שיעשו והמוכשרים החכמים חבריי על חזקה, העד

 22 של כשהמטרה, היום של הזה שבשלב לומר לעצמנו מרשה אני כן – וחלילה חס – התנגדויות תמיד הן

 23 להגיד שמטרתן השנייה אחרי אחת, והתנגדויות מהעד יתרשם המשפט בית שגם היא ראשית חקירה
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 1 זה אם גם אבל, זה על חולקים אנחנו – בהודעות אמר שהוא מה לבין אומר שהעד מה בין פער שיש

 2 .נגדית בחקירה הוא זה של המקום, נכון

 3 .המטרה לא זו :חן ק'ז ד"עו

 4 את נשמע אנחנו. העד את תכניסו. לגברתי תודה. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .התשובה

 6 .בהתנגדות המטרה לא זאת, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 7 תכניסו. התשובה את ונשמע ההתנגדות את דוחים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .אותו

 9 .השיב הוא, אגב :דובר

 10 לא או שמעתי לא או התשובה את אני כי השאלה על תחזרי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .זוכרת

 12' אלוביץ ששאול, שמדבר החלק. 82/ת. שקיבלת במייל הראשון לחלק מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 העברת בקשת להעביר פוחד הדואר ברשות שלמה רפורמה על שחותם אחד אותו: "ואומר לך כותב

 14 שאול של הפניות על הבנת מה אותך שואלת אני". הבחירות בגלל והלוויין הכבלים למועצת  מניות

 15 מיורוקום המניות להעברת האישור את לקבל התקשורת כשר גם עת באותה שמכהן לנתניהו' אלוביץ

 16 .ידעת אם, ידעת מה. יס בחברת, בזק-ל

 17 .המניות העברת על לחתום צריך הממשלה שראש הבנתי :ישועה אילן מר

 18 '?אלוביץ שאול ידי על אתך דובר זה :ש

 19 תעשה אל, לחתום צריך הוא – פעם מדי הוזכר. לחץ כשהיה פעם מדי הוזכר. כללי באופן דובר :ת

 20 .ידוע נושא היה זה הכול בסך. כדומה רגישה תקופה, זה את

 21 ?מפורטת בצורה האלה הדברים על אתך דיבר הוא כלל בדרך :ש

 22 .לא :ת



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  12

 

 1094 

 1 מה לחלוטין לי ברור. כלום תעשה שלא חושב הוא. להסס אסור, יאומן לא: "לו עונה אתה :ש

 2 שהוא יאומן לא זה למה? אומרת זאת מה". ישתולל בכלל והילד מדי מאוחר יהיה אחרי. לעשות צריך

 3 .תסביר? האלה הדברים את כותב אתה למה? פוחד

 4 .אותו מרצה פשוט אני :ת

 5 .המייל את לקרוא פעם עוד צריך אתה אם :ש

 6 מביע. יאומן לא אומר ואני, להעביר פוחד הוא, חותם לא הוא אומר הוא. אותו מרצה אני. לא :ת

 7 .אותו מרצה. לעשות צריך מה וברור תהסס אל, לו אומר ואני מביע שהוא הקודם למשפט סימפטיה

 8 ?הכוונה מה"? לעשות צריך מה לחלוטין לי ברור" לגבי מה :ש

 9 .והגזר למקל אולי מתייחס שאני חושב אני :ת

 10 .תסביר? אומרת זאת מה :ש

 11 .רעות ידיעות וגם טובות ידיעות גם לעשות :ת

 12 ?קודם עליה שדיברת מהטקטיקה כחלק :ש

 13 .נכון :ת

 14 .זוכר אתה אם, הזה במייל הילד זה מי לנו תגיד אולי. אחר לאירוע עוברת אני. בסדר :ש

 15 . משניהם אחד. ארדן או יאיר או להיות יכול זה הילד :ת

 16 .יודע אתה אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .יודע שאתה ככל :תירוש יהודית ד"עו

 18 .נתניהו יאיר. אולי ליאיר הייתה הכוונה שכאן חושב אני :ישועה אילן מר

 19 .אחר לאירוע עוברת אני :ש

 20 הוא. שמע לא המשפט שבית מניח אני. ארדן או יאיר שזה או שהתשובה מניח אני :צור-בן בועז ד"עו

 21 .התקשורת שר, ארדן או נתניהו יאיר או אמר

 22 . התקשורת שר אז היה הוא אם זוכר לא פשוט אני :ישועה אילן מר

 23. 2015 במארס 11-12-ב הוא האירוע. 12-ו 11 מימים אחר לאירוע עוברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 24 . לנו שיהיה רק. לכולו נתייחס לא אנחנו אבל כרס עב שהוא משהו כאן חילקנו
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 1 ?100 אירוע זה :עם - בר' מ השופט' כב

 2 קיים גם הזאת התכתובת בתוך. 101 אירוע קיים גם בתוכו. 100 אירוע. כן, 100 :תירוש יהודית ד"עו

 3 .101 אירוע

 4 ?380/ת זה: דובר

 5 ?383 :תירוש יהודית ד"עו

 6 .380 מתוך זה את סימנו. 380-ב אז היינו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .383. כן :תירוש יהודית ד"עו

 8 (.3)380/ת יהיה זה. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9. מזיכרונך אותך לשאול רוצה אני. אליהם נגיע תכף. האלה הדפים את רגע תניח :תירוש יהודית ד"עו

 10 אם. עצמו לאירוע יותר להתכוון ננסה עכשיו אבל השני או הראשון ביום, טיפה, זה על דיברת קצת

 11 .לך שזכור מה, גילהר דב של הריאיון, האירוע על מזיכרונך לנו לספר יכול אתה

 12 .הראשון הריאיון על שמדובר מניח אני. קיי-או :ישועה אילן מר

 13 .11-ב הריאיון. כן :ש

 14 בבית שיתנהל הממשלה ראש עם גילהר לדב ריאיון תואם. הבחירות לפני שבוע שזה חושב אני :ת

 15, משם כשיצאו, כך אחר. הבוקר בשעות היה שזה לי נדמה. הצוות עם לשם נסע הוא. הממשלה ראש

 16 של הפצצה לקבל התחלתי כך אחר. טוב היה שהריאיון סיפר – דב או דומני אלקלעי אבי – הצוות

 17 נתנו שלא,  עוין היה שהריאיון, מאוד כועס הממשלה שראש, משאול גם לדעתי, מניר גם שבאו פניות

 18. הקודמים בסיכומים עמד לא והצוות קודמים סיכומים שהיו גם טענה הייתה. תשובות לסיים לו

 19 .הריאיון את עיכבתי. גדול כעס היה, בקיצור

 20 ?זוכר אתה? סיכומים איזה :ש

 21 לגבי המרואיין עם סיכום עושה הוא, ריאיון שעושה צוות לפעמים. הזה בצד הייתי לא אני :ת

 22, אצלנו, סיכום שהיה הכחישו הם כך שאחר זוכר אני. ידברו לא או עליהם שידברו מסוימים דברים

 23 זאב, לזה הצטרף זאב שגם לי נדמה. הזה בעניין מאוד כבד לחץ היה, אופן בכל. ודב אלקלעי לפחות

 24 הייתה. אופן בשום הריאיון את להעלות לא הייתה שהדרישה, הכיוונים מכל בא זה. רובינשטיין
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 1. הראשון בריאיון שקרה מה של תיקון לאפשר כדי יום באותו משלים או שני ריאיון לעשות דרישה

 2 שלא קטעים נוריד, הריאיון את נערוך, נשנה שאנחנו מאוד אינטנסיבי לחץ של יומיים כאן בעצם היו

 3 .שיורידו רוצים בדיוק קטעים איזה לנו אמרו שלא, נראים

 4 אומר אתה. לפרט רוצה ואני ברבים דברים כמה אומר אתה. אותך עוצרת אני. שנייה, רגע :ש

 5 .הגדול הלחץ היה ממי. גודל נורא נורא לחץ היה

 6 אירוע גה היה פשוט זה. בזה מעורב היה רובינשטיין זאב שגם לי ונדמה, ניר וגם שאול היה זה :ת

 7 .חשוב דבר זה, ממשלה ראש עם ריאיון. בחירות לפני ימים כמה זה. מבחינתם

 8 .כזה משהו או קטעים לשנות ממך שביקשו, ברבים משהו עוד אמרת אתה :ש

 9 .כן :ת

 10 .ביקשו זה ומי להם זה מי תסביר – להם כשהראינו :ש

 11 במשא הייתי אני, בריאיון שיקרה רוצה הוא מה, הערות העיר הוא, החומר את לניר שלחתי :ת

 12 שהיה הריאיון יום על מדברים אנחנו אם. העריכה שינוי את שיבצעו כדי אבי עם השני מהצד ומתן

 13, הערוך הריאיון, הערוך הקטע את בבוקר למחרת.  בבוקר למחרת עד הלילה תוך אל נמשך זה, בבוקר

 14 שזה גם אותו והשבעתי לניר זה את שלחתי. כן. לניר זה את ששלחתי חושב אני, שלה ההערות לאור

 15 עצמו של הריאיון את לתקן בחירות ערב למרואיין שולחים שאנחנו תקין דבר לא זה כי החוצה יצא לא

 16 כל להם אומר אני. לי מאשרים לא ועדיין. השני ביום כבר אנחנו.  עצמו של הריאיון את לערוך או

 17 - - - זה את מעלה לא אתה, שקיבלתי להוראות בהתאם, הזמן

 18 ?דיברת עליהם אנשים שלושה לאותם? להם זה מה :ש

 19 שהם כמו בדיוק זה את שמתקנים או זה את מעלה לא שאני שאול עם גם היה הסיכום. כן :ת

 20 .רוצים

 21 ממשלה ראש עם ריאיון להעלאת וטו לתת מקובל סיכום זה כמה עד. אותך עוצרת אני. רגע :ש

 22 ?בחירות ערב

 23 ?מתוקף, מקובל :צור-בן בועז ד"עו

 24 .בחקירה זה על נשאל גם הוא. שלו הידיעה מתוקף :תירוש יהודית ד"עו
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 1 הזאת התשתית את תניחי. אותו תשאלי. ניסיון או פרספציה יש שלעד מניחה את :צור-בן בועז ד"עו

 2 .שישיב, כן, יגיד הוא כך אחר ואם

 3 אומר והוא דבר שום מבין לא שהעד כך אחר תגיד אתה כי זה את אעשה אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 .דברים סתם

 5 .שיווק איש לא הוא. מדיה איש שהוא עצמנו על מעיד הוא :צור-בן בועז ד"עו

 6 על וטו הטלת האם אותך שואלת אני.  באמת. להתנגדות רלוונטי זה, בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 7 .והבנת ידיעתך למיטב, שלכם באתר שקרה סביר דבר זה בחירות ערב ממשלה ראש עם ריאיון פרסום

 8 ?קרה לא או קרה זה אם להגיד יכול שהוא שלו באתר היו ראיונות כמה :צור-בן בועז ד"עו

 9 .לגיטימית שאלה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 10 .יודע שהוא מה שיענה. יותר היה שלא יגיד הוא אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .הזה בנושא שלו הניסיון מה שיגיד :צור-בן בועז ד"עו

 12 .לענות צריך לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 13 שיש מניח זה, מקובל זה אם אותו שואלת את. ראשית חקירה זאת, גברתי, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 14 .ידיעה לו

 15 ריאיון שנערך הזאת ההתנהלות. בחקירה נשאל שהוא שאלה על חוזרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 ?מקובלת פרקטיקה זאת, המרואיין אצל לעריכה ונשלח עיתונאי

 17 לשאול אפשר בחקירה, בחקירה חוזרת שאת זה. התנגדנו לא לכן. בחקירה היינו לא :צור-בן בועז ד"עו

 18 משהו האם עד לשאול ולכן משפט בבית נמצאים אנחנו כאן. הדרכה או קבילות דיניי אין, שאלות

 19? ידיעה לך יש, בזה עסקת אתה ולהגיד המינימלית התשתית את להניח צריך, מקובל לא או מקובל

 20 .מקובל לו להגיד ולא

 21, בחירות לפני ריאיון לו ששלחתם באתר שנותיך בכל אחר פוליטיקאי היה האם :תירוש יהודית ד"עו

 22 נורא ואני חברי שמבקש מה זה אבל, בחקירה נשאל לא שהוא שאלה שואלת אני – אחר מפלגה ראש

 23 אין כי, ממשלה ראש לא – היה, שנותיך בכל, באתר שדאתה התקופה בכל האם – לו ונענית נחמדה
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 1 את לו ששלחתם אחרת שלטון ממפלגת או מהאופוזיציה אחרת מפלגה ראש – אחרים ראשי הרבה

 2 ?הריאיון לצורך ערוכים קטעים ממנו וקיבלתם לעריכה הריאיון

 3 .לא, ידיעתי למיטב :ישועה אילן מר

 4 .למוחרת קרה מה אמרת. אותך קטעתי. תודה :ש

 5 שאול דרך וגם חפץ ניר דרך השני ומהצד זה את להוציא ורוצים השני בים כבר אנחנו. קיי-או :ת

 6 שרצו תיקונים של סשן איזה עוד היה. התיקונים אחרי גם זה את להעלות אפשר שאי לי הובהר

 7, הצהריים אחר או, השני היום שלאחר, השני היום לערב הגענו בסוף. קטע של בלוק ממש להוציא

 8 משדרת לא וואלה-ו הממשלה ראש עם, גילהר דב, וואלה ידי על שבוצע ריאיון שיש זה על הידיעה

 9 שאמרו או מרקר בדה פורסם שזה לי ונדמה החוצה דלפה הזאת הידיעה. ההנהלה של לחץ עקב אותו

 10 איקס שביצענו אחרי, אז. זה סביב גדול לחץ היה, אופן בכל. מרקר בדה להתפרסם הולך שזה לנו

 11 שדחינו כשאמרנו, הריאיון לאחר, השני היום של בערב זה את לפרסם החלטנו דבר של בסופו, שינויים

 12, מיד מפרסם אתה, ממשלה ראש עם ריאיון כלל בדרך כי – לדחייה הרשמי, היה שלנו הטיעון. זה את

 13, באמברגו היה כאילו שזה היה לדחייה הנימוק – כזה ריאיון עם ראשונים להיות רצינו, שלו הערך זה

 14 10 לערוץ גם נתן שהוא ריאיון עם יחד ישודר שזה מראש כאילו וסיכמנו באמברגו היה אתנו הריאיון

 15 .יומיים בת סאגה הייתה זו. יום באותו

 16 ?השני ביום רק זה את פרסמתם זה שבגלל הנכונה הסיבה הייתה וזאת :ש

 17 .הריאיון את שנשדר התנגדות הייתה הסיבה. הסיבה את תיארתי. לא :ת

 18 רגע יכול אתה. תכתובות של רצף יש במארס 11-ב. לתכתובות קצת אותך מפנה אני עכשיו :ש

 19. ספציפיים לדברים אותך אפנה ואני זה על תסתכל. האירוע מתחיל זה 10:21-ב. עליהן להסתכל

 20, כך אחר אבל, טלפון רק, הרבה קורה לא שם. בבוקר 10:21-מ חושבת אני, לשיטתנו, מתחיל האירוע

 21 '. אלוביץ שאול, אלקלעי, חפץ עם בהתחלה, בריאיון הדיון מתחיל 3:19-ב

 22 ?לקרוא איפה עד :ת

 23 .קצת בו תעיין. הזה היום את תקרא. קצת תקרא :ש

 24 .קורא אני. בסדר :ת
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 1 מעט רק אשאל אני לכן. האירוע על סיפרת בגדול הכול בסך כי שנתקדם כדי אשאל אני :ש

 2 שלא ואמר צלצל הקודקוד: "אלוביץ שאול לך כותב, 3:32 בשעה הראשון בדף. הזה בעניין שאלות

 3 פוחד, נוספת פעם צלצל: "הבאות להודעות עוברת אני". תשובה אף להשלים, תשובה אף לגמור נתנו

 4. הריאיון כל את שנערוך, במקום ריאיון ולא המשך ריאיון לזה לקרוא ביקש לכן, גילהר ומדב מהעורך

 5 ?הקודקוד זה מי. הזה העניין על אותך שואלת אני". בהיסטריה הוא

 6 .הממשלה ראש :ת

 7 לא אני, השנייה מאיות שזה או, שניות 45-ו 3:35 בשעה אומר אתה. הודעות של רצף כאן יש :ש

 8". יעלה שלא או כותרת כולל לגמרי חיובי יהיה זה, הבטחה נותן אני: "אומר אתה, השני בעמוד, יודעת

 9 בקבוצה רובינשטיין ולזאב לך אומר שאול, שניות 29-ו 17:15 בשעה, בהמשך שזה, 5:15 בשעה וגם

 10, הבא בעמוד 5:19 בשעה". לבחירתם יבוצע הכול" וואלה-הממשלה ראש ריאיון שנקראת משותפת

 11 אני". יעלה שלא או יאהב שביבי חיובי ריאיון שיעלה או, תחתונה שורה: "הזאת בקבוצה אומר אתה

 12 לא,  יסכימו לא והם חיובי יהיה לא הריאיון שאם מבטיח אתה למה. כללית שאלה אותך שואלת

 13 ?אותו תעלה

 14 בחירות לפני שבוע. הנסיבות את מסביר אני שוב. מטורף לחץ היה. שקיבלתי  ההוראות אלה :ת

 15 .כאן מתבטא הלחץ. ממשלה ראש עם וריאיון

 16 אבל עליו אשאל לא אני. אירוע עוד הזה היום בתוך שיש אמרתי כי להראות רוצה רק אני :ש

 17 תמונה מקבל אתה. להראות רוצה רק אני. הזאת התמונה. חפץ מניר תלונה מקבל אתה 9:27 בשעה

 18 הנחית כי זה על עונה ואתה להעיד נתניהו לשרה מורה  - המשפט לבית נפתלי מני פרקליטי: חפץ מניר

 19 .16 תמונה, 347 עמוד, 47/ת זה. במוצגים קיים זה. 47/ת זה. זה את להגיש אפשר. לדרדר

 20 ?אנחנו תאריך באיזה: דובר

 21 גם זה. הזה בקובץ מופיע גם זה. 47/ת מתוך 16 תמונה. במארס 11-ב אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 22 . הריענון במזכר קיים

 23. לעבור צריך. עמודים הרבה אלה, בבוקר 9:42 בשעה 12-ה של בבוקר. לחודש 12-ה לבוקר עוברת אני

 24. בבוקר 9:42 בשעה, בחודש 12 ביום. הבאים העמודים את אמספר אני בהפסקה.  ארוך יום הוא 11-ה
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 1 הסופית הוורסיה את לך יש, "לך כותב אלקלעי  בבוקר 9:42 בשעה. אירוע באותו, 2015 במארס 123

 2. מושלם כעת הריאיון. דוביק של והפרעה התערבות ללא, תשובה לשאלה, ישראל פרס של עריכה עם

 3 .".וכולי דקה בן ישראל פרס של הקטע. לאישורך מחכה

 4 ?בחודש 12-ה על מדברת הגברת :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .בבוקר 9:42 בשעה במארס 12, כן :תירוש יהודית ד"עו

 6 .נמצאת את איפה יודע לא אני :ישועה אילן מר

 7 לך מעביר הוא. אלקלעי אבי עם השיחה, בבוקר 9:42 בשעה 2015 במארס 12-ב. סליחה :ש

 8 .הודעה ועוד הווידאו סרטון - הודעות שתי. הודעה

 9 .עמוד חסר. 11-מ כבר זה 12-ה :ת

 10 ואת סרטון לך מעביר הוא. 9:42-ו 9:40, כאן הנה. בלילה 12:00 עדיין זה.  11 עדיין זה. לא :ש

 11". לך שלחתי: "לחפץ שולח 10:12 בשעה, כך אחר מיד אתה. עריכה עם סופית ורסיה שזאת ההודעה

 12 לעמוד מפנים אנחנו. דברים כמה יש במקרה 115/ת-ב. 4 בעמוד 115/ת. מיילים שני להגיש רוצה אני

 13 . מייל זה. 115/ת-ב 4

 14 פעם כל נקום לא אנחנו. החלטה ניתנה, התנגדנו מסמכים לגבי להגיד רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 15 .שישנו מסמך לכל שתקפה הזו ההתנגדות. ונגיד

 16 ?לחפץ שלחת שאתה מייל זה. המיילים את להסביר צריך לא אתה :תירוש יהודית ד"עו

 17 .כן :ישועה אילן מר

 18 עם התכתבויות של רצף יש 11:30.46 בשעה יום באותו היא הזה בעניין שלי הבאה השאלה :ש

 19". תיזהר. מעולם החומר את קיבלת לא אתה. כלום דוביק או לאבי תגיד אל: "לו אומר כשאתה חפץ

 20 של הפרה וזו הבטחתי כי שלי החלטה, ממני שזה אומר אני: "לו אומר אתה". ברור: "לך עונה הוא

 21: לו אומר אתה". תשובה בינינו נתאם, משהו יגיד מישהו פעם  אם: "לך כותב ניר". המוקדם הסיכום

 22 בלי לנו ייפלט זה ובסוף לחץ הרבה כאן יש, ההערה את כבר לי שלח" לו אומר ואתה" אותי תפיל אל"

 23 ?מדברים אתם מה על? שידעו שאסור זה על מדברים אתם, אותך שואלת אני. אחר לעניין זה". התיקון
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 1 תפקידו היה מה בדיוק יודע לא, דובר או, הממשלה ראש של התקשורת ליועץ מעביר שאני :ת

 2 ברור. להכניס ביקשו שהם התיקונים אחרי אתו שנערך הריאיון את יאשר שהוא לו מעביר אני, אז

 3 .סביר מעשה לא זה. רותחת הייתה, מזה יודעת הייתה אם, שהמערכת משהו שזה

 4. קודם זה על דיברת. 132/ת, היום במהלך מאוחר יותר בשלב זה לך להגיש רוצה אני שעוד מה :ש

 5 ?שלחת שאתה מייל גם זה. 2:08 משעה זה. הרלוונטית להתכתבות אפנה לא אני

 6 .כן :ת

 7,  בכלל אם, בדיעבד לך זכור מה. הזה האירוע על אותך לשאול רוצה שאני האחרון הדבר :ש

 8 שנאמר מה ולפי ידיעתך למיטב? גילהר דב עם מהריאיון, בדיעבד, נתניהו הזוג בני של רצונם משביעות

 9 .לך

 10 .אמר ומי :צור-בן בועז ד"עו

 11 .הכוונה הייתה לזאת. ברור :תירוש יהודית ד"עו

 12 .תשאלי, הכוונה זו אם :צור-בן בועז ד"עו

 13 .לך שנאמר מה לפי. שואלת אני, הנה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .מרוצים היו דבר של שבסופו זוכר אני :ישועה אילן מר

 15 ?יודע אתה איך :תירוש יהודית ד"עו

 16 דיבר לא הרי אדוני. חשוב מאוד זה. המקור מה ויאמר יקדים אדוני אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .נתניהו הזוג עם

 18. בטוח לא אני אבל. בקשר היה הוא כי ניר היה, מניח אני, הזה במקרה המקור. לא :ישועה אילן מר

 19 .במדויק זוכר אינני, מהם אחד, זאב או ניר או

 20 .2015 במארס 17-ה, הבחירות ליום עוברים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 21 .לנו שיש בדפים לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .נגיש אנחנו. לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 ?סיימנו אלה עם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 . במארס 16-17. כן :תירוש יהודית ד"עו
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 1 ...אפשר אם, אותך בלהרגיז להסתכן בלי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 בחקירה לעשות שנכון חושבת שאני מה של עניין זה. הרגזה של עניין לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 3 .ראשית

 4 .בסדר :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 5 שנכון מה של עניין זה. רוגז של עניין לא שזה אומרת אני אז, אומרת כבר את אם :תירוש יהודית ד"עו

 6 .ראשית בחקירה לעשות בעיניי

 7 .ברוגז שלא לומר אפשר, רוגז של עניין הלא את גם :חן ק'ז ד"עו

 8 (.4)380/ת יהיה זה. שיח-הדו את סיימתם אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9, באמת. 5 עד 1 שורה, 30 עמוד, 3833 קובץ, 2018 בינואר 23, חמישית בהודעה :תירוש יהודית ד"עו

 10 .זה את לעשות  תפקידנו שזה חושבת לא באמת אני

 11 ...העניין בנסיבות :צור-בן בועז ד"עו

 12 .נסיבות אין. לא :תירוש יהודית ד"עו

 13 .נסיבות יש. יש :צור-בן בועז ד"עו

 14 הפסקה נעשה? לדבר רוצים אתם. שיח הדו עם סיימתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .בחוץ ותדברו

 16 ?מפנה גברתי למה

 17 ?כעת אנחנו אירוע באיזה :עם - בר' מ השופט' כב

 18 ?מתייחסת גברתי אירוע לאיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 אשאל לא אני. הזה ביום אירועים כמה יש. 114, 113, 112 לאירוע מפנים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 20 מתחיל היום.  הזה ביום 116-ו 115 גם יש, 114, 113, 112. הזה ביום אירועים כמה יש אבל כולם על

 21 תסתכל אבל ארוך יום זה. היום על תסתכל. זה על תסתכל. חפץ ניר עם בהתכתבות בבוקר 7:00-ב

 22 התכתבויות שלוש-שתיים לך אציג אני.  נתחיל בוא. שאלות כמה אותך אשאל אני כך ואחר עליו

 23 .התכתבות כל לגבי ספציפית שאלה אשאל אני ובסופן
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 1 אתה, בצהריים 12:31.26 בשעה, במארס 17, יום באותו, בצהריים 12:31.26 בשעה לך מציגה אני

 2 עמוד, 12:53 בשעה, בהמשך". הראשי על תסתכל: "לו וכותב. אותה לנו תפתח. תמונה לחפץ מעביר

 3 בליכוד. "הליכוד הודעת לך מעביר הוא, בירוק זה חפץ, בירוק, העמוק בסוף, למטה 12:53, הבא

 4 בצהריים 1:05 בשעה לך כותב גם הוא". הערבי במגזר הגבוהים ההצבעה מאחוזי דאגה מביעים

 5 2:16 בשעה. אשאל אני תכף.  זה על שואלת לא עדיין אני". מבסוט. בראשית יש מה לביבי הראיתי"

 6 מעביר אתה. המסך על תסתכל – רגע אותו תפתח – מסך צילום' אלוביץ ולשאול חפץ לניר מעביר אתה

 7 שביקשת הסרטון לניר הועבר" – ולשאול חפץ זה את מעביר – לו כותב וגם וואלה של מסך צילום לו

 8 ".רבה תודה: "לך כותב ניר'". אלוביץ לאיריס זה את מעביר. הראשית בכותרת

 9 כותב ואתה תודה לך כותב הוא  - זאת בכל אבל, ארוך יום זה כי לדפדף הרבה זה – בערב 8:00 בשעה

 10 ציטוט ויש ביבי של לתמונה תמונה החליפו כבר, בראשית בפלאייר ביבי דברי את שהעלו מה כל את לו

 11 .אישרו המשפטיים שהיועצים המקסימום זה...,   בגלל כותרת לשים אפשר אי אבל, במשנה

 12, ידעת מה - דוגמאות לך הצגתי אני אבל נוספים דברים כאן ויש - הזה הדבר כל על אותך שואלת אני

 13 .בבחירות וואלה-מ הממשלה ראש של הרצון שביעות על, בכל אם, מי ידי ועל לך נאמר מה

 14 רביעי או שלישי או שני מכלי אם יודע לא אני. מובהקת שמועה עדות כמובן זאת :צור-בן בועז ד"עו

 15 מובהק ביטוי לזה מוצא לא אני. המשטרה בחקירת הופיע לא שזה לי נדמה, שנית. העניין בנסיבות

 16 .האלה הטעמים משני, מתנגדים אנחנו ולכן העד של בריענון

 17 אתה מה העד את שואלים לא. ראשה על התהפכה הזאת שהחקירה להוסיף מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 18 החקירה ביום כמדומני – קטעים לו מקריאים. וכולי לך אמר מה, לך אמר מי, אירוע מתוך זוכר

 19 - הקטעים כל את לו שמקריאים ואחרי, הזאת החקירה דרך על העיר עם – בר השופט כבוד, הראשון

 20 היא – מעוניינת שהתובעת תמונה שמייצרים קטעים בליקוט אלא רצופה בהקראה מדובר לא, וגם

 21 פסולה היא והשאלה הפוך הזה המהלך כל לכן. ליקטה שהיא הדברים מתוך השאלה את אותו שואלת

 22 .האלה הנתונים כל לעד שהוצגו לאחר

 23 לא אנחנו. ראשון דבר זה. כאן וגם בריענון גם, כולו הקובץ הוצג לעד. אענה אני :תירוש יהודית ד"עו

 24 זה את לעשות לא שהתבקשתי לי נדמה אבל הכול את להקריא בעיה שום לי אין. דבר שום מסתירים
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 1 שהם אחרים לדברים אותו להפנות חבריי יוכלו, תיק בכל וכמו מסוימים דברים לו מקריאה אני ולכן

 2 את לעשות הזמן כל צריכה שאני חושבת לא אני. בחקירה שעלתה שאלה היא השאלה. לנכון מוצאים

 3 .ימים שנתיים האלה ההודעות עם שנמצאים לחבריי העבודה

 4 ?קשור זה מה :צור-בן בועז ד"עו

 5 מה לפי, שוב, עליה לענות יכול והעד בחקירה עלתה השאלה. ימים שנתיים :תירוש יהודית ד"עו

 6 .לו שנאמר

 7 ראוי, מובהק במקרה מדובר כאשר. שמיעה עדויות של מגבלות יש אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .מכך להימנע

 9 ידי על דברים לו נאמרו אם, הנאשם שאמרת, הכבוד בכל, אדוני חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 - - - כאן נאשמים

 11 .לגיטימי זה, הנאשמים עם שיחה הייתה אם :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .ויגיד יבוא.  לו אמר ומה לו אמר מי שאלתי  :תירוש יהודית ד"עו

 13 .מהנאשמים :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 15 . אחר מגורם זה את שמע שהוא יתכן כי :עם - בר' מ השופט' כב

 16 שהחומר זה. העובדה על חוזרים עדיין אנחנו, כלומר. עומדת בעינה ההתנגדות :צור-בן בועז ד"עו

 17 ארבע והרשות המשטרה בידי היה הזה החומר. מעניין מאוד זה, שנה חצי אצלנו, שנתיים אצלנו נמצא

 18 .דבר וחצי דבר כמעט אתו לעשות הללו השנים בארבע טרחו ולא, שנים

 19 .אשלים אני, רגע. בחקירה...  אתה :תירוש יהודית ד"עו

 20 .כבודך על מקפידים אנחנו? לדברים מתפרצת את איך :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?כבר התנגד לא אדוני. כבר התנגד אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 שבית לפני להתייחסות להשיב רוצה ואני התייחסות נתנה חברתי. שהתנגדתי ברור :צור-בן בועז ד"עו

 23 .רלוונטי בלתי טיעון הוא שנים איקס נמצא הזה שהחומר הטיעון. כמקובל יחליט המשפט
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 1 על נחקר הוא שבו למקום להפניה היה זה. לזה היה לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .זה

 3 .שנים אצלה נמצא החומר כי יודעת שההגנה אמרה היא. לא :צור-בן בועז ד"עו

 4 אצל ומצוי במשטרה בחקירתו מופיע שזה אמרה היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .ההגנה

 6 זו, יודע אתה מאיפה, הרצון שביעות  ששאלת לי נדמה כי חברתי את שאלתי אני :צור-בן בועז ד"עו

 7 בחומר הופיע לא זה, זיכרוני למיטב, הארוכה ההקדמה אחרי דבר של שבסופו השאלה הייתה

 8 לסוגיה גם מענה ניתן לא לכן. אדרבה אז, טועה ואני אותי לדייק רוצה חברתי אולי אבל המשטרה

 9 .קביל לא זה, ככלל לפלוני אמר פלוני אם כי, שמיעה עדות של לסוגיה מענה גם ניתן ולא הזאת

 10, התובעת שאמרה כמו, שמע הוא אם, אלף-ש הוא העניין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .מפאזל חלק וזה מהם בא זה שאולי נוספים עדים כאן יהיו, בית. משמעות לזה יש, מנאשמים

 12 .אותו שישאלו, הטענה לפי, יותר קרוב מישהו יש אם.  שישאלו, אדרבה  :צור-בן בועז ד"עו

 13 . אותו לשאול אפשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 לא, הממשלה ראש של אשתו עם לא, הממשלה ראש עם לא מעולם דיבר לא הוא :צור-בן בועז ד"עו

 15 . אחר אחד אף עם

 16 שהוא לזה ראיה זו. התוכן לאמיתות ראיה לא זאת. שיעיד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .התוכן לאמיתות ראיה לא בוודאי. הדברים את שמע

 18 אומר,  כאן לא, שלו בחקירות העד.  קשור זה כי אחד משפט להגיד רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 19 .אמרו שחלק למה האמנתי לא אני. התרברבו אנשים הרבה, פעמים הרבה דיברו אנשים שהרבה

 20 ?ההתנגדות זאת  :תירוש יהודית ד"עו

 21. כאן מדברים אנחנו מה על להבין כדי.  להתנגדות קשור זה. להסביר רוצה אני,  לא :צור-בן בועז ד"עו

 22 .משחק לא זה

 23 .עדות זאת :תירוש יהודית ד"עו

 24 . ההתנגדות מטעמי חלק זה,  לא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 קצר יהיה אולי זה, ההתנגדות באמצע תקום לא גברתי אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .יותר

 3 .הדברים את להציג רוצה דווקא אני. לקצר רוצה לא אני. ענייני יהיה זה :צור-בן בועז ד"עו

 4 הסיוט את לקצר כדי ולא לגיטימית להתנגדות להפריע לא כדי, תקום לא שגברתי אולי :חן ק'ז ד"עו

 5 .הזה

 6 .קצר יהיה זה, לה יענה לא והוא תקום לא היא אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7. חברי של מנומקת התנגדות יש? יותר נכון לעומת יותר לקצר לחתור צריך למה אבל :חן ק'ז ד"עו

 8 .מהר יותר שיהיה כדי רק זה שעושים מה וכל לנו להפריע מהבוקר הפסיקה לא חברתי

 9 זה. ההתנגדות אורך על בטרוניה נאמר לא זה, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .ייאמר והטיעון באמצע לה יענה לא הוא, באמצע לו תפריע לא תירוש דין עורכת שאם זה על נאמר

 11 לנו יש. המשפט בית של בהערות בנו פוגעת גברתי שמהבוקר לומר חייב אני, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 12 במהלך כאן שנעשו ואיומים נוראיים ודברים מחדלים סמך על, מבוססות, מנומקות התנגדויות

 13 אם. בגלגלים מקלות ותוקעים המפריעים אנחנו הזמן כל. בנו דוחקים הזמן כל. החקירה השלמת

 14 מעירה גברתי מהבוקר, גברתי... נעשה לא רק לא  צדק כך.  מהר יותר ילך הכול אז, תפריע לא חברתי

 15  הסיטואציה למרות שלנו ההתנגדויות כל את ודוחה ולצמצם לקצר בנו שדוחקות הערות לנו

 16 . ויכוח לי אין זה על, גברתי. ויכוח לי אין זה על. המיוחדת

 17, מאוד ארוכה היא. נשמעת שלכם התנגדות כל,  חן דין עורך  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 לא עוזר-רוזן מיכל דין עורכת. מתנגדים שלושה אתם. אחר תיק בכל שמתנגדים ממה יותר הרבה

 19 .שאומרים מה על חוזרת

 20 .גברתי, נאשמים שלושה :חן ק'ז ד"עו

 21 לטעון השני קם, אחד טוען. אחר משהו להגיד רוצה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22. ארוכה כך כל להישמע צריכה לא התנגדות לטעמי. ארוך מאוד טוענים אתם. מהדברים חלק על וחוזר

 23 .שעה חצי לוקחת התנגדות כל שבו בתיק נתקלתי לא אבל, לי צר, נפגע אדוני אם
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 1 שבית חקירה בהשלמת אונים חסר כך כל עצמי את מצאתי שאני  בתיק נתקלתי לא אני :חן ק'ז ד"עו

 2  .חריפה כך כל בצורה העליון המשפט בית לפסיקת בניגוד לתביעה חבל נתן המשפט

 3 .אחר במקום ערעורים, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .גברתי זה את נעשה אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 5 ניתן ואנחנו לסיים צור-בן דין לעורך וייתן עכשיו ישב אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .החלטה

 7 לזה שיש להגיד רוצה אני. ענייני יהיה שזה אבקש אני. גברתי, לסיים אבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 הפערים ואלה איומה תקלה כאן שקרתה אמרנו – אחת פעם לא – פעמים כמה כבר אנחנו. הקשר

 9 שכרגע אחד נתון עוד בחשבון קחו אמרתי, ההתרשמות סוגיית על העד את ושואלים כשבאים. שישנם

 10 דיברו אנשים פעם אחר פעם אמר בעצמו העד. שנמצאים החומרים בתוך רק אלא בפניכם מונח לא

 11 אני אמר ושחפץ הממשלה ראש שזה אמר' כשאלוביץ האמנתי לא ואני בשמות והשתמשו והתרברבו

 12 אני אומר שהוא זה, כלומר. למהות חשוב זה? חשוב זה למה. שחשוב מה וזה, נכון שזה חשבתי לא

 13 השמעתי כל לגבי שלו העמדה הייתה מה לספר שכח רק הוא, ממישהו שמעתי, ממישהו שמעתי

 14 .ושמעתי ושמעתי

 15 מהותי עניין רק ולא שמועה עדות של טכני עניין רק לא שזה לעובדה קשור הוא? קשור הזה הדר למה

 16 שהעד לנרטיב קשור לא כבר זה. במשטרה בחקירות נשאלו כשלא וזה, הכללים מכל שחורג ריענון של

 17 .אותו סיפר

 18 שאלה זו, הרצון שביעות לא או הרצון שביעות על שמעת מה ולהגיד לבוא, הללו הטעמים מכל ולכן

 19 .הללו הטעמים משלושת בתכלית פסולה

 20 שמיעה עדות בדבר לכללים בכפוף. צור-בן דין עורך תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .להשיב יכול העד. נדחית  ההתנגדות, שמיעה עדות שזו ככל, התוכן לאמיתות לא היא שהראיה ולכך

 22 ?השאלה את שוב לשאול יכולה את :ישועה אילן מר

 23 איריס או' אלוביץ שאול ידי על, נאמר מה, נאמר אם אותך שואלת אני. כן :תירוש יהודית ד"עו

 24, משהו לך נאמר האם, הדברים אמירת לעצם אלא התוכן אמיתות לצורך לא במשפט עדים או' אלוביץ
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 1 וואלה מהתנהלות רעייתו או הממשלה ראש של הרצון שביעות לגבי, משהו   שם נאמר כמה עד

 2 .בבחירות

 3 .מאוד לה והודתה לה כתבה היא. מאוד לה והודתה לאשתו כתבה ששרה הזכיר ששאול דומני :ת

 4 ?הודתה היא מה על :ש

 5 כותבת היא מה יודע אני: משהו אמר שהוא חושב אני. בבחירות להם שנתנו השירות על :ת

 6 גדול שירות להם שעשינו שאמרנו דיבור סביב, אומרת זאת. לאשתי כותבת היא מה יודע אני. לאשתי

 7 שהוזכר דומני. לאשתי כותבת היא מה יודע אני, כן: אמר הוא זה סביב, הבחירות את להם והבאנו

 8,  אמירה יועצים בפורום גם היה כללית. לשאלה ספציפית זה. ואיריס שרה בין שהוחלף SMS כזה

 9 .וכדומה הבחירות את לו הבאת או הבחירות את לו הבאתם, כזה משהו אמר שאור  לי נדמה

 10 .הבחירות את הביאו וואלה. הנהר את שעברו וק'והג הפיל זה :צור-בן בועז ד"עו

 11 ?התנגדות זאת. להשיב לו תן :תירוש יהודית ד"עו

 12 .בדיוק זה מה הבנתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .וואלה. הבחירות את להם הבאנו :צור-בן בועז ד"עו

 14 .הצלחתי לא. לשמוע רוצה  ואני אמר הוא. הדברים את פעם עוד תגיד אולי :תירוש יהודית ד"עו

 15 ההתנגדות נימוקי. אסביר אני אז, ההתנגדות נימוקי את הבין לא שהוא אמר משפט בית :חן ק'ז ד"עו

 16 - - - שלנו

 17 .כאן התנגדות שמעתי לא. הבנתי שלא אמרתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 19 ?העד לדברי :תירוש יהודית ד"עו

 20 עוד שמענו לא: לי אמר יותר מוקדם משפט בית, לשאלה להתנגד כשקמתי.  אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 21 בית כהנחיית, כך אחר מתנגד אני ועכשיו העד את שמענו עכשיו. כך אחר תתנגד, אותו נשמע. העד את

 22. מזה אצא לא אני, ראשון לשלב תחזור, מאוחר זה אז, העיד כבר שהוא לי יגיד משפט בית.  המשפט

 23 דברי את ששמענו אחרי, כך אחר מתנגד ואני המשפט בית הנחיית את מקיים אני לכן. שוטה מעגל זה

 24 .העד
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 1 שהם אמרה ששרה לי אמרה שאיריס שסיפר משאול שמעתי: ככה הם העד דברי? העד דברי הם ומה

 2  עצמה העדות, אומרת זאת. נאשם בדברי מדובר אם גם, סברה על סברה על סברה עדות. לנו מודים

 3 .מלכתחילה ההתנגדות זה על. מותרת לא היא לגופה

 4 .הבנתי לא? סברה עדות איזו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 על שמיעה על שמיעה עדות. שמיעה עדות. גברתי מתנצל  אני. שמיעה עדות, סליחה :חן ק'ז ד"עו

 6 – היא, שמיעה על שמיעה על שמיעה עדות של ההכשרה עצם. נאשם באמרת מדובר אם גם, שמיעה

 7 שבשמיעה  שבשמיעה שמיעה עדות על להעיד העד של ההזמנה עצם  – ההכשרה עצם על מדבר לא אני

 8 .פסולה היא –

 9 .במשטרה בחקירה נאמרו לא כמובן האלה הדברים

 10 .נכתב זה במזכר אבל :תירוש יהודית ד"עו

 11 .נכתב זה במזכר :חן ק'ז ד"עו

 12 ?במשטרה נאמר ומה :תירוש יהודית ד"עו

 13 התקיל עם – בר השופט שכבוד המאתגרת מהסיטואציה להבדיל, הזה במקרה ולכן :חן ק'ז ד"עו

 14 יודעים אנחנו עכשיו אז – שלו התשובה מה יודעים לא אפילו אנחנו, במזכר נכתב לא זה, אתה אותנו

 15 היא שלו שהתשובה יודעים כשאנחנו, עכשיו. שוטה בלגן עוד, פרדוכס עוד הנה אז. שלו התשובה מה

 16 לתוך  המשפט בבית אותה להשמיע  אותו מזמינה חברתי, שבשמיעה שבשמיעה שמיעה עדות

 17 לנו אומרים, מלכתחילה  לשאלה מתנגדים כשאנחנו. קורה מה כבודכם נא ראו, כלומר.  הפרוטוקול

 18 בנימוקי שצדקנו או: קורה משניים אחד, התשובה את נותן כשהעד. העד של לתשובה תמתינו

 19 שהיא מניח אתה למה. שניים בין הבחנה עושה משפט בית אז אבל שמועה לעדות הזמנה וזו התנגדותנו

 20 .התשובה את יודעת

 21 הרי? דקות חמש מלפני השתנה מה. השתנה מה הבנתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 ?דקות חמש מלפני נשתנה מה אז. שמיעה עדות שזו קודם טען אדוני

 23 בית הנחיית את מקיים שאני הוא האחד. דברים שני אלה, גברתי שהשתנה מה. לא  :חן ק'ז ד"עו

 24 .לי הורתה גברתי, הזה המשפט בית כך. העד של עדותו את שומע אני אחרי להתנגד המשפט
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 1 התנגדות אין, ככלל. סדר נעשה אולי. הנחיה הייתה לא זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 מקדים ואדוני שאמר מה אמר אדוני שבה ספציפית שאלה הייתה. לשאלות התנגדות יש. עדים לדברי

 3, לאז היה זה. אחר משהו מעיד לא והוא אחר משהו יעיד שהעד הנחה מתוך יוצא אדוני, המאוחר את

 4 לעדות טען שאדוני, דקות חמש מלפני נשתנה מה היא שלי השאלה עכשיו. דבר לשום הנחיה לא זאת

 5 ?לנו התחדש מה. נדחתה וההתנגדות שמיעה

 6 מעלות 180 אמר העד, הביאה שגברתי מקרה באותו, ראשית. דברים שני.  אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 7 .נגדית לחקירה זה אבל. מעלות 180. בהודעה, שורה, לעמוד אתכם והפניתי אחר משהו

 8 סיטואציה מאותה להבדיל, שעכשיו התחדש האחד. התחדשו דברים שני. התחדש מה., לגופו עכשיו

 9. משיב העד מה יודעת שהתביעה מניח אתה למה ואמר מלכתחילה אלינו  פנה עם – בר השופט שכבוד

 10 לך אין כאשר, מותרת היא שלכשעצמה  לשאלה ומתנגד קם שאתה פרוצדורה מכירים לא אנחנו לכן

 11 מה זה. קיימת התשתית הזה במקרה. סברה לעדות או שמיעה לעדות הזמנה כאן שיש לדעת תשתית

 12 .בריאיון נשאל הוא. במשטרה נשאל לא הוא כי שהתחדש

 13 .במשטרה גם נשאל הוא. במשטרה נשאל הוא :תירוש יהודית ד"עו

 14 תשובה נתן הוא בריאיון. להשיב ידע לא הוא במשטרה. שיפור היה אז. טוב יותר עוד :חן ק'ז ד"עו

 15 מה וזה ידעה היא, כלומר. לומר אותו הזמינה חברתי זה ואת  שמיעה על שמיעה עדות שהיא

 16 .שהתחדש

 17 גם. בריאיון מופיע שזה אומרים אתם. ידעתם אתם גם אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ?נשתנה מה. נדחתה וההתנגדות שמיעה לעדות הרגע התנגדתם. ידעתם אתם

 19 היא, השאלה את שואלת היא כאשר, חברתי בפני שהייתה שהתשתית זה שהשתנה מה  :חן ק'ז ד"עו

 20 .שמיעה עדות מזמינה

 21 אדוני. שמיעה עדות שזאת טענתם כי לשאלה התנגדתם אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 התחדש מה. נדחתה וההתנגדות שמיעה עדות שזו ידעתם אבל, שמיעה עדות שזו ראינו עכשיו אומר

 23 ?לנו
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 1 העד של מהתשובה ראתה גברתי. הדברים אמירת בעצם טעם שיש מהטעם נדחתה היא :חן ק'ז ד"עו

 2 .משפט בבית שמיעה עדות להשמיע מלבד הדברים באמירת טעם שום שאין

 3 שאני הראשון העד זה. אין או טעם יש אם יודעת לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . שומעת

 5 ?תוכנם לצורך ולא הדברים אמירת לצורך טעם שיש להחליט אפשר איך אז :חן ק'ז ד"עו

 6 זה על קבילה שהעדות אמרתי. טעם שיש אמרתי לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .נדע לסיכומים כשנגיע, טעם אין או טעם יש אם. התוכן לאמיתות ולא הדברים את שמע שהעד

 8 המשפט בית הדרכת את אבקש אני הזה בעניין וכאן – גברתי הזאת בשיטה, כך אם  אבל :חן ק'ז ד"עו

 9 כבר לגופן מוצדקות הן אם, התוכן לאמיתות או בסוף או, קבילות טענות.  לחלוטין מבולבל אני כי

 10 דברים שומעים שאנחנו זה על מלינים אנחנו כאשר. לסוף היא אחרת טענה כל. לראות אפשר עכשיו

 11 שתוך מראים אנחנו כאשר. הריאיון מתוך לשאול שמתירה ההחלטה את שיש לנו אומרים, חדשים

 12 בואו לנו אומרים, קבילות לא שאלות הן המשפט לבית להכניס העד את שמזמינים השאלות הריאיון

 13 ?כאן להתנהל  אמורים אנחנו איך. העד תשובת את קודם נשמע

 14 הם עכשיו אומר שאדוני שהדברים מניחה אני, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15. להגיד רוצה אני, המשפט בית את שואלת באמת לא אני. שעברה בפעם חברתו שאמרה מה ברוח

 16 אותם, חלים כללים אותם, משפט בכל כמו הכללים לפי כאן מתנהלים אנחנו, אמר שאדוני מה שמענו

 17. דקה לפני שהיינו מצב באותו נמצאים ואנחנו ניתנות וההחלטות נשמעות ההתנגדויות, ראיות דיני

 18 .הבאה לשאלה מתקדמים ואנחנו שהעיד מה העיד העד

 19 מה אמרת האם.  בחקירה זה על דיברת. הזה העניין על שאלה עוד אשאל אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 לך שנאמרו בחקירה עליהם דיברת, דברים איזה לך זכור האם. לך אמר מה, לך אמר מי על, שאמרת

 21 ביום ספציפיים אירועים? עליהם אתך שדובר ספציפיים דברים? בבחירות רצון שביעות הייתה שמהם

 22 .לך זכור אם? הבחירות

 23 ידיעה שזאת, בהמוניהם נוהרים הערבים של הנושא שסביב. אחד דבר לי זכור, כן :ישועה אילן מר

 24 - - - להסביר ביקשו אז, מהתגובה נבהלו קצת כך ואחר, לבקשתם בתחילה שהעלינו
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 1 תגיד, משהו אומר כשאתה. מי לבקשת להגיד צריך אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?מי – נבהלו? מי – אמרו הם, אמר הוא. מתייחס אתה למי תגיד. מדי גדול זה, הם. מתייחס אתה למי

 3 נוהרים הערבים על הידיעה את להעלות מאתנו שביקש מי. חפץ ניר. קיי-או  :ישועה אילן מר

 4 ולומר תיקון לעשות, זיכרוני למיטב, ביקש הוא כך ואחר חפץ ניר היה זה, וכדומה בהמוניהם

 5 זה על אלא בקלפיות להצביע הולכים שהערבים זה עצם על הייתה לא הממשלה ראש של שהביקורת

 6 של הספציפית לשאלה – בדיעבד אופן ובכל. זרות עמותות ידי על נעשה לקלפיות להבאתם שהמימון

 7 .מרוצים שהיו לי זכור, זה על שחטפנו אחרי – התובעת

 8 ?אמרו זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 . מזה  מרוצה שהיה אמר מי להיזכר מנסה אני. להיזכר מנסה אני :ישועה אילן מר

 10 .בדברים תדייק :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .בטוח לא אני :ישועה אילן מר

 12 .הזה העניין עם, .... אגב :חן ק'ז ד"עו

 13 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 14 רוצה שאני אמרתי שאני על אמרה גברתי? המשפט בית את לשאול לי מותר :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 ?לשאול ולא להגיד

 16 המשפט בית את שואלת אני אמרה גברתי הקודם בדיון. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 . שואלת באמת לא אני ואמרה

 18 אני, המשפט בית את שואלת שאני ברור. כוונתי הייתה לא שזו להגיד אוכל אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 19 המשפט בית את שאלתי. ההערה את הבנתי לא באמת אני ולכן המשפט בית את שואלת תמיד

 20 .המשפט בית של תשובתו את וביקשתי

 21 .הקודם בפרוטוקול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 בית את שואלת באמת לא אני אם. גברתי, אמרתי שאני מה את זוכרת אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 23, מאפיין שהוא כדבר זה  את להגיד אבל, אמירה גם לי הייתה. אמרתי שאני למה בהמשך היה, המשפט
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 1 בית התייחסות את מבקשת תמיד ואני המשפט בית את שואלת תמיד אני. כך זה את הבנתי לא אני

 2 .חוזרת לא אני – חבריי והתנגדויות התנגדויותיי על חוזרת שאני ההערה לגבי גם. המשפט

 3 .חוזרת לא שגברתי אמרתי. להפך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .שמעתי לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 5 .חוזרת לא דווקא שגברתי אמרתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .משתדלת מאוד אני כי שהבהרתי טוב :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7 .חוזרת לא דווקא שגברתי אמרתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 מתבלבלת לא ואני שואלת תמיד אני. כבודכם כלפי שלי ההבהרה לצורך אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 .הדברים את ולומר לבוא לנכון מצאתי ולכן הזה בדבר

 10 חזרתי שאני התנגדות הייתה לא.  חוזר לא אני שגם גברתי לפרוטוקול לציין רוצה אני :חן ק'ז ד"עו

 11. שחזרתי אחת הייתה לא. אומר פשוט אני, המשפט בית את שואל לא אני. צור-בן דין עורך דברי על

 12 .שלי בהתנגדויות וקיצרתי מסוימת נקודה להוסיף מבקש ואני מצטרף שאני אמרתי, להיפך

 13 .להמשיך אפשר. טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14. בערב 10:09 שעה, הבחירות לאחר, במארס 17-ה, הזה ביום להפנות רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 15, חפץ ניר עם התכתבות יש כן לפני. היועצים קבוצת – קודם רגע אולי.  10:09. בידינו שיש קובץ באותו

 16 ".ביבי את הצלת: "לך כותב' אלוביץ אור. המדגם פרסום אחרי שזה מניחה אני. 10:02 זה

 17 ?זה את רואה הגברת איפה :עם - בר' מ השופט' כב

 18:  עונה אתה". ביבי את הצלת. "10:09. אחרונים כמעט ממש דפים. בערב 10:09 :תירוש יהודית ד"עו

 19 מהפך עשו הם, הבאה ההודעה את יש". תודה ולומר להעריך ידע שהוא זה שחשוב מה. תצחק אל"

 20 ".נדרוש, נקווה לא: "כותב' אלוביץ ואור". שכן נקווה: "לך כותב' אלוביץ שאול. בודדים בימים

 21 הבנת שאתה האווירה הייתה מה? נדרוש, נקווה אומרת את מה, התחושה הייתה מה אותך שואלת אני

 22 הממשלה ראש לנתניהו נתנה וואלה-ש מה מבחינת האירוע את שלך ההבנה הייתה מה? אותה

 23 .בבחירות
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 1 את עשתה שהיא החליטה שם הפנימית החבורה, האחת. רבות הנחות כאן יש :צור-בן בועז ד"עו

 2 מהסוג דבר בשום מושג לו אין. שם נמצא לא העד. לתת עכשיו צריך מה, ושנית. 2015 של הבחירות

 3 .הה

 4 ?נמצא לא זה מה :תירוש יהודית ד"עו

 5 ראשית בחקירה שאלה לא את, סליחה. ההתרשמות הייתה מה להעיד יכול הוא :צור-בן בועז ד"עו

 6 כן, שמע שהעד לדברים או לעובדות להתייחס צריך.  שישנם הדברים מסוג תחושות, רשמים על לספר

 7 שלא כלליים דברים על ולא התרשמויות על ולא תחושות על לא. שמועה עדות לא, שמועה עדות

 8 .השנים כל לאורך ברגולציה מושג לו היה שלא אמר הזה העד. שלו הידיעה של בתחום נמצאים

 9 ?10:09 בשעה האלה האמירות לגבי שלך ההבנה הייתה מה :תירוש יהודית ד"עו

 10 .אדרת בשינוי גברת אותה :צור-בן בועז ד"עו

 11 אני? בה נמצא שהוא  בקבוצה שנאמרו האמירות לגבי שלו ההבנה הייתה מה :תירוש יהודית ד"עו

 12 .עליו לענות יכול שהוא דבר כן שזה חושבת

 13 .שיענה, כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .בחקירה גם זה על ענה הוא :תירוש יהודית ד"עו

 15 .רגולציה בענייני מושג לו היה שלא שאומר מישהו של הבנה זו :צור-בן בועז ד"עו

 16 .מעיד הוא עכשיו :תירוש יהודית ד"עו

 17 שלא שאומר מישהו של הבנה זאת.  ברגולציה הבנה לו הייתה שלא אומר הוא :צור-בן בועז ד"עו

 18 - - - מינימלית ולו ידיעה לו הייתה

 19 ?רגולציה על שאל  :תירוש יהודית ד"עו

 20 .להבין שהצלחתי כמה עד, רגולציה את תמורה :צור-בן בועז ד"עו

 21 תחזרי. אחרת שאלה הבנתי אני כי השאלה על אולי תחזרי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .מהתחלה השאלה על
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 1 אומר אור? ערב באותו בקבוצה האלה האמירות לגבי שלך ההבנה הייתה מה :תירוש יהודית ד"עו

 2 ושהוא. תודה ולומר להעריך ידע שהוא הוא שחשוב מה, נקווה לו אומר ושאתה ביבי את הצלת לך

 3 .אומר גם' אלוביץ ושאול. נדרוש, נקווה לא – נקווה על לך אומר

 4 ?טועה שאני או העד זה, תודה ולומר להעריך ידע שהוא שחשוב מה שאומר  מי. רגע :צור-בן בועז ד"עו

 5 .בדיוק הקראתי אני :תירוש יהודית ד"עו

 6 .לך שנאמרה הזו מהאמירה הבנת מה  תסביר לו אמרת עכשיו כי :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?בסדר. שוב אקריא אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .אמר העד זה :צור-בן בועז ד"עו

 9 ישועה העד". ביבי את הצלת: "אומר' אלוביץ אור. בקבוצה מופיע זה, אלף :תירוש יהודית ד"עו

 10, ובהמשך". תודה ולומר להעריך ידע שהוא זה שחשוב מה: "אומר ישועה העד". תצחק אל: "אומר

 11 אותך שואלת אני". נדרוש. נקווה לא': "אלוביץ אור אומר זה ועל". שכן נקווה: "אומר' אלוביץ שאול

 12 .ערב באותו האלה האמירות את שלך ההבנה או התחושה הייתה מה עכשיו

 13.  הריענון לבין ברשות החקירה בין מהפער נובעת שלי ההתנגדות. מתנגד אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 היה שזה שלו בחקירה אומר העד. אותו מדריך שאני יגידו שלא כדי לצאת יכול העד גם מבחינתי

 15 .ראוותניים קשקושים

 16 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 17 ? נכון לא :צור-בן בועז ד"עו

 18 ?זה על.  נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 19 .קשקוש שזה אומר הוא.   הבחירות את לו ניצחנו על. זה על :צור-בן בועז ד"עו

 20 שלוש. לנו חייבים הם, לנו חייבים הם, לנו חייבים שהם בקבוצה אומר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 21 ?כזה דבר להגיד יכול אתה איך. פעמים

 22, 2015, וואלה. מאליו המובן את, אגב, אומר העד. מקריא  ואני להגיד יכול אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 .הנהר את שעברו והפיל וק'הג זה. הבחירות את ניצחנו
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 1 בעקבות בקבוצה שלו התחושה הייתה מה היא השאלה. השאלה לא זאת אבל :תירוש יהודית ד"עו

 2 שאתה כמו, לא או  אובייקטיבי באופן לבחירות  תרמה וואלה אם לא. השאלה זאת. האלה האמירות

 3 .השאלה לא זאת. כאן להגיד מנסה

 4 .מפנה אני, בבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?הזאת ההתכתבות את מבין הוא איך? השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6: אמר גם הוא. רואים שאנחנו כמו, בו השתתף גם הוא, לשיח  שותף היה הוא  :תירוש יהודית ד"עו

 7 .השאלה זאת? דיברתם  מה על? הכוונה הייתה מה. להעריך שידע נקווה

 8 .הריענון לפני תשובה...  :צור-בן בועז ד"עו

 9 .שלו בחקירה עולה זה :תירוש יהודית ד"עו

 10 .אחרונה פעם זו. לי להפריע לא מבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 .עליה תאיים אל: דוברת

 12 .פעם אחר פעם לי שיפריעו מוכן לא אני. אחרונה פעם זאת :צור-בן בועז ד"עו

 13 .צור-בן דין עורך, סליחה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .ככלל. בשקט חושב אני, מדברת כשחברתי :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?מפנה אדוני לאן, צור-בן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 16 (. 1)381 קובץ, כבודו, בינואר 7-מה  :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?מפנה אתה למה להגיד יכול אתה :תירוש יהודית ד"עו

 18 . כן :צור-בן בועז ד"עו

 19 .102 עמוד(, 1)381 קובץ. 102 עמוד: דוברת

 20 .שאלה שחברתי התחושה  סוגיית. ואילך 13 משורה למשל מקריא אני :צור-בן בועז ד"עו

 21 אתה מה, בביטוי משתמש אתה פעם לא, אומר ואתה, נתניהו של הפעולות כל לגבי: החוקר, שאלה"

 22 .הקריאה שהיא מה זה? נכון". הבחירות את בשבילו ניצחת אתה, רוצה

 23 "מילים זרקתי, בסדר אז: העד"

 24 .ברגינג: ... דוברת
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 1 ".מילים זרקתי, בסדר. "ברגינג,  סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 2 .שלי השאלה הייתה לא זאת :תירוש יהודית ד"עו

 3 .האחרונה בפעם לך אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 4 .המשפט מבית הוראות מקבלת אני. לי תגיד אל. לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 להגיד לא. בהתנסחות ייזהר אדוני, אלף, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .אחרונה פעם

 7 .חומר של הקראה באמצע לי כשמפריעים גברתי יכול לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 פעם לך אומר אני לה להגיד צריך לא אדוני אבל, בסדר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .אחרונה

 10 בציפייה דבריי כדי תוך וקמה מניחה לא וחברתי פעמים ארבע ביקשתי אני אבל :צור-בן בועז ד"עו

 11 .אשב שאני

 12 היה אם להשיב לך וניתן לסיים לו תני, תירוש הדין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .צורך

 14, שלי בוס זה, תשמע. שלי הבוס את...  אני, מילים זרקתי, בסדר אז, ברגינג, אה" :צור-בן בועז ד"עו

 15 ".רוצה אני

 16 ".שאתם, ששאול, אצלכם תחושה הייתה באמת, השאלה, לא:  חוקר"

 17 ".אמרו הם סתם. בסדר: העד"

 18 תרם שהוא, הבחירות את נתניהו עבור ניצח הוא, חשב שאול, כך חשב ששאול מי: החוקר. "הלאה 

 19 ".אותך שואל שאני מה זה. משמעותית תרומה

 20 ".סתם זה. ראוותני קשקוש זה, התחיל זה מאיפה זוכר לא אני, הוא: העד"

 21 .לקרוא תמשיך :תירוש יהודית ד"עו

 22 ואני להתחיל רוצה שאני מאיפה קורא אני, תירוש גברת, גברתי לך אמרתי אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 .תשיבי. להתנגדות להשיב או להתנגד זכותה. לסיים רוצה
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 1 הייתה ומה הבחירות את הבאתם, נשאל שהעד מניעה שום אין, אומר אני. ולהמשיך להמשיך יכול אני

 2 .ההתרשמות

 3 .לביבי עזר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 4 ?הקריא אדוני לאן עד. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .רוצים אם לקרוא להמשיך אפשר. 103 עמוד, 2 שורה עד הקראתי אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 .105 עמוד עד: דוברת

 7 .עמוד אותו כל את קוראים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 זו, הבחירות את לו ניצחו האמירה, האחד. בסיסיים דברים שני למדים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 9 .שיטתם לפי, קש אמירת

 10 .שוב אותי יפנה אדוני? כתוב זה איפה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .הך היינו זה. דבר אותו זה. ראוותני קשקוש :צור-בן בועז ד"עו

 12. אחרים דברים אומר הוא בהמשך. בהמשך גם מסתכלת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13, לביבי עזר הוא, אצלו טובה תחושה של כללית אווירה הייתה. כזה משפט זוכר לא אני: "אומר הוא

 14 ".הטוב בצד אנחנו כאילו תחושה הייתה, ניצח ביבי

 15 .טובה כנראה תחושה לו הייתה. לרגולציה קשור ולא ניצחו הם לא. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 16 אני אם. מהשיחה התרשם הוא איך רק אותו שאלו הם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .הבחירות את ניצח מי לא. מהשיחה התרשם הוא איך זה, השאלה את נכון מבינה

 18 איזה. לרגולציה קשור זה עכשיו. הבחירות את הבאנו אנחנו. הבחירות את ניצח מי :צור-בן בועז ד"עו

 19. חקירה במסגרת אחרים דברים שאומר, ראה לא, נפגש שלא כאן נבנה מגדל איזה, כאן בנינו מגדל

 20 .העובדות יש, אגב

 21 השאלה. הבסיס מה אבין שאני? להתנגדות הבסיס מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 שאדוני מה לפי גם, עליה נשאל שהוא שאלה היא, נשאלה השאלה. שלי השאלה את אמקד אני. נשאלה

 23 .נחקר שהוא איפה או ברשות או במשטרה גם, אומר

 24 .ברשות :צור-בן בועז ד"עו
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 1 אדוני, אחר משהו יענה אם. שיענה מה יענה הוא, התשובה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?להתנגדות הבסיס מה. נגדית בחקירה אותו לעמת יוכל

 3 .השוני הוא גברתי להתנגדות הבסיס :צור-בן בועז ד"עו

 4 ?למה מה בין שוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 קשקוש מקרה שראה, ערך ניירות ברשות שניתנו התשובות בין השוני. אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 הסוגיות. ההיפך את שמענו אלא פעם אחר פעם אותו שמענו לא עכשיו ועד בחקירה שהופיע ראוותני

 7, הראשון לעניין חוזר אני. ראשית לחקירה קשור לא הכבוד בכל זה, התרשמות לא או התרשמות של

 8 כבודכם שכבר הפערים. הראשית והחקירה הריענון של תולדה היא, קש חקירת בין, הריענון בין הפער

 9 מתנגדים לא אנחנו. התשובות וקבלת השאלות שאלת אי את מצדיקים הם, כרגע אותנו שומע

 10 .שאלות שאלת היא. לתשובה

 11 ?להשיב יכולה אני :תירוש יהודית ד"עו

 12 שמועה עדות התרת זה חטאת כל אם. לחזור בלי להוסיף מבקש אני. סיימנו לא עוד :חן ק'ז ד"עו

 13 לא, החריג את שמצדיקה רלוונטיות של הצדקה ללא והכול סברה גם אליה מתווספת שעכשיו

 14, משמעתי משמעתי שמעתי של הדגמה קיבלנו. הבנתם או הדברים שמיעת לעצם אלא התוכן לקבילות

 15 של אמרתה בעקבות, הפנתה גברתי. בריאיון דברים לבין שלו ההודעות בין הפער לגבי הדגמה קיבלנו

 16. אחרים דברים אומר הוא הדברים בהמשך  אבל 2 בשורה להקריא הפסיק צור-בן דין שעורך חברתי

 17 נפרדות שאלות שתי היו אלה. ומהקשקוש ברגינג-מה אחר דבר שום אומר לא הוא, הראוי הכבוד בכל

 18 דברים לאותם שלו הפירוש מה, והשנייה, מה אמר מי זה, האחת. ביניהן ולהשוות לחבר אפשר שאי

 19 הייתה זו. התרברבות הייתה שזו, דברים מאותם ההתרשמות. דברים מאותם שלו ההתרשמות ומה

 20 ומי הזדמנויות ובאיזה מה אמר מי הוא האחר החלק. הראה צור-בן דין שעורך והקטע  השאלה

 21 .השני את סותר לא אחד. אופן באיזה התבטא

 22 שאינן סברה לעדויות בהזמנה, קבילה שאינה שמיעה בעדות מדובר. למקומה חוזרת ההתנגדות לכן

 23 .ומבוררת מאובחנת רלוונטיות שום אין. רלוונטיות להיות צריכה הדברים אמירת ולעצם רלוונטיות

 24 ?בקצרה להשיב יכולה אני :תירוש יהודית ד"עו
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 1 נתנו כבר, שמיעה עדות על הטענות לגבי. להשיב צורך אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 את דוחים אנחנו, העד בהודעות שעיינו לאחר, ההתנגדות יתר לגבי. בדיוק עניין באותו החלטה

 3 .לשאלה להשיב נא. ההתנגדות

 4 חלק היית אתה, אותך שואלת אני. מקומות בעוד זה את שיש אומרת רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 5, בקבוצה שלך השותפים שאמרו ממה חוץ, המשפט את הזה בשיח בעצמך אמרת אתה. הזה מהשיח

 6 ".תודה ולומר להעריך ידע שהוא זה שחשוב מה"

 7 את שהצדיק חשת אתה מה, כיוונת אתה מה או האלה הדברים את אמרת למה אותך שואלת אני

 8 .הזאת בקבוצה שלכם התחושה. האלה האמירות

 9 .הזאת בקבוצה שלכם התחושה על יעיד שהוא מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 10 .הדברים את אמר הוא למה. שלו התחושה. שלך :תירוש יהודית ד"עו

 11 הלקוח של התחושה על לא בוודאי אבל, בקושי זה וגם שלו הקבוצה על להעיד יכול הוא :חן ק'ז ד"עו

 12 .מתנגד אני. שלי

 13 ?כיוונת למה? האלה הדברים את אמרת למה. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 14 .החלטה רוצה אני. התנגדתי אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 15 .שלו תחושה זו :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .שלך הקליינט של לא. שלו תחושה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .התכוון הוא למה? התכוונת למה :תירוש יהודית ד"עו

 18 .החלטה קיבלתי לא. שלכם תחושה לגבי שאלה היא, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 19 .העד של :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .מוקלטים והדברים העד את שאלה היא. לא :חן ק'ז ד"עו

 21 .השאלה את תיקנתי :תירוש יהודית ד"עו

 22 מה לשאלת תוגבל, המשפט בית החלטת פי על, השאלה  ועכשיו השאלה את תיקנת, יפה :חן ק'ז ד"עו

 23 .האחרים של תחושתם מה לא. העד של תחושתו

 24 .התרשם הוא איך הייתה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .והתנגדתי קמתי לכן :חן ק'ז ד"עו

 2 .השאלה על שוב תחזרי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 האלה הדברים את להגיד לך שגרמו תחושתך הייתה מה, הבנת אתה מה :תירוש יהודית ד"עו

 4 .שהוא, זה שחשוב מה? פעמים כמה אותם שציטטתי

 5 .הדרכה כבר זאת :חן ק'ז ד"עו

 6 .מצטטת אני? הדרכה מה :תירוש יהודית ד"עו

 7 של תחושה הייתה. המנצח הצד על ושהימרנו המנצח בצד שאנחנו תחושה הייתה :ישועה אילן מר

 8 וכל הממשלה ראש עבור האחרון לרגע עד הבחירות בימי אינטנסיבי קמפיין ניהלנו. רוח התרוממות

 9 .מבטא שזה מה זה, כאן מדברים שכולם מה

 10? הזה בהיבט שלך התחושה הייתה מה? להעריך ידע שהוא זה שחשוב מה, אמרת למה אבל :ש

 11 ?הזה בעניין שלך התחושה הייתה מה. השני הצד של. תודה ולומר להעריך ידע שהוא

 12, וכדומה וניצחנו הבחירות את לו הבאת ואומר, שלי הבוס עם מדבר שאני, הזה השיח בתוך :ת

 13 שזה, הקונטקסט שזה ידעתי כי, תודה ולומר יעריך שהוא זה שחשוב שמה לו ואומר מתחנף אני אז

 14 .שאול את. אותו מעניין

 15 ?הפסקה לעשות שאפשר לנקודה הגיעה גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 17 .12:40 עד, שעה חצי הפסקה נעשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ה ק ס פ ה

 19 

 20 עדיין שהוא מסתבר, העד של המסך לגבי. ממשיכים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21, בשבילכם מסכים לגבי. בניירות תיעזר בינתיים. מתנצלת אני. אותו שיחברו מחכים. חובר לא

 22 .ייבדק וזה ביקשתי

 23 ?מיקרופון גם  :עוזר-רוזן מיכל ד"עו
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 1 כבר יש. אותו שיתקינו מחכים. הבטיחו כבר מיקרופון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .מסכים עוד להתקין אפשר אם לברר צריך, המסכים. מיקרופון

 3 ?הקודם הקובץ עם סיימנו. בבקשה, תירוש דין עורכת. כן

 4 .גברתי כן :תירוש יהודית ד"עו

 5 . 2015 באפריל 20-ו 19, מיומיים תכתובות רצף לך להציג רוצה אני :ש

 6 שאפשר נוסף עותק לכם יש, לסריקה ילך זה שכל מאחר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ?למזכירות אותו להעביר

 8 .נוח יותר יהיה אולי. דיגיטלי עותק גם לנו יש, הסריקה לטובת, כל קודם :תירוש יהודית ד"עו

 9 מה רק להעביר יכולה אני. בו יש מה יודעת לא אני אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 תלוי הוא, השאר כל. להעביר יכולה אני זה, השולחן על כאן לנו ששמתם מה. הבוקר כאן שדובר

 11 .התנגדויות

 12 .נעביר אנחנו. הבנתי :תירוש יהודית ד"עו

 13 .שהוגשו המסמכים מכל נוסף עותק צריכה המזכירות כי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .המשפט לבית נעביר, סומן שזה פעם כל.  שסומנו אלה את רק נכין :תירוש יהודית ד"עו

 15 .אותם יסרקו שהם כדי, אפשר אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 17  (.5)380/ת. התכתובות רצף על שתסתכל מבקשת אני : ש

 18 ?125 באירוע אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 19 זה, 19-ה לגבי. 20-וה 19-מה תכתובות רצף לך מציגה אני. 6-ו 125-ו אירוע. כן :תירוש יהודית ד"עו

 20 תגובת, אייטם שיעלה ביקש מאוד שלי הבוס: "הודעה לך מעביר חפץ ניר. הדף בתחילת מתחיל

 21 אחר זה את מקבל גם אתה". וכולי מצליח לרינה בראיון וקסמן ענת של והדמעות ההיתממות, הליכוד

 22 בעצמך קצת תקרא. מניר שזה לך כותב גם הוא. הודעות אותן את, דבר אותו את', אלוביץ משאול כך

 23 הן אבל בתכלת צבועות פשוט הן  בקבוצה קשורות כך כל לא התכתבויות גם כאן יש. ההמשך את

 24 .מהר עליהן לעבור אפשר. לחתוך רצינו ולא ברצף
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 1 ?עוברת גברתי לאן? עכשיו גברתי שעה באיזו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 לו אמרתי, סיימתי שבגדול הראשון מהדף חוץ. לקרוא לו אמרתי פשוט אני :תירוש יהודית ד"עו

 3, אפור חלק, אנשים הרבה של בקבוצה התכתבויות  הרבה כאן שיש לכבודכם אמרתי ורק להסתכל

 4 . הרצף בשביל כאן זה אבל רלוונטי שפחות

 5 ליכוד תגובת שתכניסו מבקשים. חפץ ניר עם גם זה כי בירוק צבוע, באפריל 20-ב, בערב 7:41 בשעה

 6 שלי הבוס: "לך מעביר' אלוביץ ושאול. וכולי פרידן אודי של השנאה התבטאויות, בגלובס לכתבה

 7 יכול אתה. כך אחר ההתנהלות המשך את יש. מניר –" וכולי הליכוד תגובת אצלכם שייכנס ביקש

 8 . להסתכל

 9 הבוס: "ניר לך כותב. 19-ה של ליום מפנה אני, האחת. שאלות שתי הזה הדבר כל על אותך שואלת אני

 10 ?ממך  מבקש מי? שלו הבוס זה מי". אייטם שיעלה ביקש מאוד שלי

 11 שאני להיות יכול. מהריאיון ולא מהחקירה לא זה את מכירים לא אנחנו. מתנגד  אני :חן ק'ז ד"עו

 12 .שלי ההתנגדות זו כרגע אבל החומר היקף בגלל טועה

 13 מה כל על פעם עוד אחזור לא ואני בחקירה נמצאת הזאת השאלה. אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 שואלת ואני המשפט בית החלטת  אחר ממלאת אני. להפנות צריכה שאני חושבת לא אני. לומר לי שיש

 15 .זיכרון בריענון תשובות במפורש או בחקירה או שיש שאלות

 16 .איפה תגידי? לך רשום איפה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .לחברינו הזאת העבודה את לעשות שתפקידנו חושבת לא אני אבל. לי רשום :תירוש יהודית ד"עו

 18 אם. שאפשר כמה עד לייעל מנסים אנחנו, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .במשחקים לא אנחנו, חבל. ונתקדם תגידי. זמן לחסוך יכול זה

 20 .במשחקים לא ממש אנחנו  :תירוש יהודית ד"עו

 21 .אחר סיפור זה  - לך אין. תגידי - לך יש אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 לי חשוב כן. 21-22 עמודים(, 4)383 קובץ, 2018 בינואר 23 מיום חמישית הודעה :תירוש יהודית ד"עו

 23 - - - סליחה, גברתי לומר

 24 .לעקוב לנו גם עוזר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 מבלי, להגנה שיש סבורה, הכבוד כל עם, שאני גברתי לומר לי חשוב כן. בעיה אין :תירוש יהודית ד"עו

 2 לבוא פעם כל הניסיון אבל, בוודאי המשפט בית לנוחות להפנות וגם להפנות יכולה שאני לזה קשר

 3 נמצאים האלה החומרים. להם שטוענים הפערים את ואין היא לאו, הומצאו הדברים כאילו ולהגיד

 4 19-ה, האלה שהמועדים במיוחד, היטב אותם מכירים שהם עליהם וחזקה ימים שנתיים חבריי אצל

 5 העבודה את נראה ואנחנו הזאת העבודה את עשו בוודאי הם אז. הריענון במזכר צוין אפילו, באפריל

 6 .הנגדית בחקירה עוד שלהם היסודית

 7 .השאלה את שוב שואלת אני עכשיו

 8 .נכון לא, אמרה שהיא מה שכל בלומר אסתפק רק אני :חן ק'ז ד"עו

 9 שאלה הייתה זאת". מבקש מאוד שלי הבוס? "הבוס זה ומי ממך מבקש מי :תירוש יהודית ד"עו

 10 .פשוטה

 11 .הממשלה ראש :ישועה אילן מר

 12, עליהם הסתכלת, אותם שקראת האלה היומיים לגבי עכשיו אותך שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?כה עד ובעדות בחקירה דיברת עליהם הדפוסים את תואמים הם כמה עד

 14. הפנתה חברתי אליו  בקטע המשטרה בחקירת נשאלה לא האת השאלה. מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 15 .הריענון במסמך ולא בחקירה לא הייתה לא הנוספת השאלה. זכרתי לא, נכון, הראשונה השאלה

 16 מסר העד" וכתוב הריענון במזכר מצוי זה במפורש, באפריל 20-ה לגבי, סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 17 לגבי נוספים פרטים ומסר בהודעותיו שתיאר הרוח הלך ואת התנהלות את תואמים אלה חומרים כי

 18 .כאן מצוין כן זה לכן.  הזה היום לגבי לא". מהדברים חלק

 19 התייחסה היא, ראשית. חברתי לשאלת המשפט בית לב תשומת את להפנות מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 20. 20-ל רק מתייחסת הזאת שהשאלה מסתבר שלי להתנגדות מתגובתה. באפריל 20-ול 19-ל, ליומיים

 21 .ראשון נימוק זה

 22 1,400-ב שמופיע הדברים לרוח בהפניה הזה הקטע לכל התייחס הוא, דרך על ההפניה, שוב. שני נימוק

 23 ומה אמר הוא מה יודעים לא אנחנו. בריאיון נאמר לא זה מבחינתנו. היא הפניה לאו, עמודים

 24 .עמודים 1,400-ב שמופיעים הדברים רוח מתוך הספציפיים המאפיינים
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 1, והשני, בשאלה הפנתה שהיא כפי ליומיים התייחס לא שהוא הוא האחד, האלה הטעמים משני, ולכן

 2 .מתנגד אני, הדברים לרוח בהפניה להסתפק אפשר שאי

 3, להתנגדותי בתשובה תירוש הדין עורכת כאן שהציגה למה בתגובה. כבודכם לטובת גברתי אחזור אני

 4, שתיים. אחד. בריאיון יש אבל בחקירה שאין מודה בעצמה שהיא הלב תשומת את להפנות מבקש אני

 5. ליומיים התייחסה שלה השאלה כאשר 19-ל ולא 20-ה והוא אחד ליום רק התייחסות בריאיון יש

 6 הריאיון במסמך ההפניה של הדרך, 19-מה להבדיל, 20-ה ליום התייחסות אותה לגבי גם, שלוש

 7 . בחקירה הדברים לרוח מתייחסת

 8 אחד יום יש, בחקירה היומיים את אין כאשר יומיים על ולפרט לבוא אותו שמזמינה שאלה, ולכן

 9 - - - מעבר היא, בריאיון

 10 ?בפנינו כאן העיד הוא עליהם הדברים רוח על הייתה לא השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .לא :חן ק'ז ד"עו

 12? אדוני מבחינת בסדר זה, הכוונה זאת אם. גמור בסדר. שכן לי נדמה היה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 ?כזאת לשאלה התנגדות אין

 14 ריאיון.  העד בריאיון מופיע שזה הייתה לדבריי בתשובה ההפניה, כל קודם. אדוני שנייה :חן ק'ז ד"עו

 15 .בחקירה הדברים לרוח מתייחס העד

 16 .הנוספת השאלה על עכשיו שואל אני. בסדר :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .עליהם שהעדת המשפט בבית הדברים רוח מה הייתה לא שלה השאלה :חן ק'ז ד"עו

 18 .וגם גם אמרתי :תירוש יהודית ד"עו

 19 .האלה היומיים לכל בהתייחסות הייתה עכשיו ההפניה :חן ק'ז ד"עו

 20 מבחינת אם?  כאן עליו העיד שהוא למה מדויק זה, אדוני את שואל אני :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .שואל שאני מה כל זה. עליה התנגדות לו שאין שאלה זו אדוני

 22 לנו ולא לה ידועה אליה שהתשובה משום עליה התנגדות לי יש.  עליה התנגדות לי יש :חן ק'ז ד"עו

 23 .אצלם שהתנהל הימים שבעת  של הריאיון מתוך

 24 . שכתבתי מה זה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .לחקירה מתייחס הדברים רוח :חן ק'ז ד"עו

 2 .אחרת כתבנו לא :תירוש יהודית ד"עו

 3 .לנחש יכולה הייתה לא היא :חן ק'ז ד"עו

 4 .אמר שהוא מה זה. בהודעותיו שתיאר הרוח הלך ואת ההתנהלות את תואם :תירוש יהודית ד"עו

 5 .מדויק :חן ק'ז ד"עו

 6 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 7 וחברתי – בריאיון ולא בחקירה שלא בעוד ליומיים ביחס לשאלה להשיב התבקש העד :חן ק'ז ד"עו

 8. אחד ליום רק אלא האלה ליומיים לא התייחס העד – כבודכם של בהחלטה תעמוד שהיא הצהירה

 9 שהקריאה כפי בדיוק – המדויק הציטוט את זוכר לא אני – הייתה בריאיון האחד ליום ההתייחסות

 10 סמך על אותו להזמין הייתה יכולה לא תירוש הדין עורכת. לחקירה מתייחס שזה, תירוש הדין עורכת

 11 הראשית בחקירה, לאדוני תשובתי וזאת, הדברים הלך, העיד הוא מה לנחש לנו העבירה שהיא מה

 12 .התנגדותי נימוקי על עומד אני ולכן. בזמן קדם שזה משום

 13. לחבריי נמסרה התשובה. בריענון גם אותה ששאלתי שאלה שאלתי? אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 וההתנהלות הרוח הלך את ותואם למעשה דוגמה הוא הזה הדבר כמה עד – לגיטימית שאלה זו

 15. בריענון זה את כתבנו לא 19-ה לגבי כי בחודש 20-ל רק זה את מייחדת אני. בחקירות עליה שדיברת

 16 הבעיה מה מבינה לא אני. תשובה היא שלו והתשובה לגיטימית שאלה שזאת חושב אני. בעיה אין

 17 .לחבריי נאמרה שהתשובה ברגע

 18 באמת, מבינה לא אני. להוסיף רק ממש יהיה וזה להתנגדות להוסיף לי תרשו :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 19 . עדותו של הדברים רוח זה מה, מבינה לא פשוט

 20 .הרוח הלך :תירוש יהודית ד"עו

 21 הלך זה מה. הבנה בעיית לי יש? רוח הלך זה מה. זה מה יודעת לא אני. בסדר :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 22 אנחנו איך? הזה המידע עם נעשה אנחנו מה? שיש טוען העד מה? כאן יש מה? הזאת העדות של רוח

 23? עדותו של הרוח הלך זה מה. טעם יהיה לראשית שגם כדאי, לנגדית אגיע שאני לפני?   זה על נחקור

 24...? שהוא מה מתוך האלה בבקשות פה יש מה. אמר שהוא דברים מיני כל היה עדותו של הרוח הלך
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 1? כך אחר הזאת האמירה עם נעשה אנחנו מה?  לזה להתייחס אפשר ואיך? בכלל  רוח הלך הזה ומה

 2 ?כאן אנחנו למה אז? כלום שווה לא שהיא נגיד

 3 .הזאת השאלה מכל רוצה גברתי מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 היא חברתי שמביאה שהגישה, הכבוד כל עם, חושבת אני. לענות אבקש אני :תירוש יהודית ד"עו

 5 - - - חקירות במספר, שלו בחקירות שעמד עד היה. מיתממת גישה

 6 .בבקשה? טיעונים בלי אפשר? מיתממת גישה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7, שלו בחקירות עד עמד.  מיתממת היא הגישה, חברתי לא. מיתממת היא הגישה :תירוש יהודית ד"עו

 8 המערכת על שלו לחץ תיאר, דרישות תיאר. התנהלות ותיאר, הדוכן על פה גם, חקירות של רב במספר

 9 תיאר. כללית התנהלות איזושהי תיאר הוא. וביצוע האלה לדרישות היענות, הדרישות בעקבות

 10 לא אנחנו. בחקירה אותה תיאר שהוא התנהלות לו הייתה. וביצוע המערכת על לחץ היה שלפעמים

 11, נכון שזה חושבת אני כן אבל, האלה האירועים אלף 27 כל את דוגמה דוגמה המשפט בבית נעבור

 12 27 היום לקרוא יכול שלא, המשפט שבית הוכחות ופרשת תביעה מבחינת, נכון שזה חושבים אנחנו

 13 וכן, בסיכומים, בסוף אליהם נפנה, אלף 27-כש התביעה פרשת את להתחיל גם נכון ולא, שורות אלף

 14 ספציפיות לאמירות מתייחסים שאנחנו אירועים יש. עושים אנחנו וכך שונים אירועים להראות נכון

 15 מייצגת דוגמה זאת האם העד את לשאול רוצים שאנחנו אירועים ויש כה עד ראה המשפט שבית כמו

 16 .לגיטימית היא והתשובה פשוטה  שאלה שזאת חושבת אני. הכול זה. עליו דיבר שהוא למה

 17. דיבר שהוא למה מייצגת דוגמה לבין רוח הלך בין הבדל יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .גדול הוא רוח הלך. עובדתי נתון זה, לזה קרה שהוא מה או לחצים על מדבר כשהוא

 19 הרוח הלך ואת ההתנהלות את תואם אמרנו. רוח הלך אמרתי לא. התנהלות :תירוש יהודית ד"עו

 20 .רוח הלך המילה את להוציא. ההתנהלות על לשאול יכולה אני. ההתנהלות אז. בהודעותיו שתיאר

 21 אנחנו. בהודעותיו תיאר שהוא מה יודעים לא גם אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .המשפט בבית תיאר שהוא מה יודעים

 23 אין ולשיטתנו בהודעותיו אמר שהוא מה לפי זיכון בריענון זה את מסרתי אני :תירוש יהודית ד"עו

 24 עולים הדברים. פער אין לשיטתנו. פער שיש שלמים ימים כאן טוענים שחבריי למרות הדברים בין פער
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 1. להתנהלות ביחס אותו שאלנו אז, בריענון אותו שאלנו ולכן. הדברים מן חריגה כאן אין. אחד בקנה

 2 הוספתי אז. שמע  המשפט בית שבאמת מה שזה  מכיוון  כאן בעדותו שההתנהלות כאן הוספתי אני

 3 הלך המילה את נעזוב אם, ההתנהלות את תואם זה שאם חושבת אני. פער אין לשיטתנו וגם זה את

 4 - - - רוח

 5 מסקנה עם שעולה שאלה היא, הרוח והלך  ההתנהלות מה השאלה אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 6? לנו זה את תשאירו אולי. עמודים 1,400-ה את, האלה ההודעות את שקוראים אחרי לעלות שצריכה

 7 ההתנהלות מהי, תואם לא זה אם, תואם כן זה אם למסקנה נגיע אנחנו ובסוף העובדות על יעיד העד

 8 גם תשאירי. גמור בסדר. וכולי הומוגנית בהכרח לא היא שההתנהלות ההגנה טוענת, כאן טוענים כי

 9 .המשפט לבית משהו

 10 ההתנהלות לצורך  רק מציגים לא אנחנו כל שקודם בזה ערך שיש חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 .שאלה שואלים אלא

 12 בסופו. כללית אמירה שזו משום מהו ברור לא, שלה הראייתי שהערך נראה  :עם - בר' מ השופט' כב

 13 טעון יהיה זה. משתבץ לא או משתבץ משהו אם ולראות לפרוטות זה את לפרוט יהיה צריך דבר של

 14 שווה שפרקטית להיות יכול ולכן? זה של הערך מה, ממילא אז. ואחרות כאלה עובדתיות קביעות

 15 .להתקדם

 16 .2015 ביוני 23-ל עוברת אני. אדוני אתקדם אני. קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 17 .חדש קובץ זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . חדש.  כן :תירוש יהודית ד"עו

 19 (.ׂ  6)380/ת זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .בנספח אירוע לא זה. 2015 ביוני 23 :תירוש יהודית ד"עו

 21 .בתאריך. 142-ל 141 בין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22. יס-בזק עסקת על החתימה מועד, 2015 ביוני 23 יום. אירוע כאן מציגה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 23: לך כותב הוא". ברכות: "היועצים בקבוצת גם כותב אתה". ברכות': "אלוביץ לשאול כותב אתה
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 1 מזל: "כותב אתה' אלוביץ לאיריס גם. היועצים בקבוצת גם –" תודה". "לעניין תרומה לך יש. תודה"

 2 ". טוב

 3 .קשר אין  - ההתכתבות על תסתכלי. בכלל קשר שום אין :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 דקות 10 זה אבל זה על להתעכב התכוונתי לא. הצהריים אחרי 4:00 שעה? למה :תירוש יהודית ד"עו

 5 על להתעכב בכלל התכוונתי שלא מכיוון חשוב לא אבל. בערב 8:16-ב היא הבאה וההתכתבות אחרי

 6 . מתעכבת הייתי אחרת. בחקירה זה על נשאל לא שהוא מכיוון, הזה הדבר

 7 .נשאלת שכן מה על שואלת אני

 8 יקרא כבודכם כאשר יס על החתימה של לאירוע קשור טוב מזל-ה כאילו לו הצגת אבל :חן ק'ז ד"עו

 9 אירוע איזה על מדובר כי המעטה לשון, לפחות אומר ני. מסופקת מסקנה לפחות שזו ויראה הצהוב את

 10 מיזוג של בהקשר לאיריס טוב מזל-כ זה את והציגה בשאלה הקדימה היא. וכולי ואור אורנה אצל

 11 .יס-בזק

 12 .עברה היא אבל, בסדר :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .בחקירה היה לא זה כי שואלת לא אני ואומרת זה את מציגה היא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 .הדברים חילופי את שמענו :עם - בר' מ השופט' כב

 15 את? לעניין תרומה לך שיש לך אומר שאול למה הזה בהקשר אותך שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 ?בבזק עבדת? יס-בזק לעסקת התרמת

 17 .לשאלה מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 18 האם? לעסקה תרומה לך שיש לך נאמר מדוע, לשיחה כצד להבנתך, הבנת מה :תירוש יהודית ד"עו

 19 ?יס-בזק לעסקת לך הייתה תרומה איזו? בבזק עבדת

 20 לא שהשאלה בוודאי – לך אמר שאול למה, ראשית. אחר מטעם עכשיו מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 21. הזאת לשורה העד של קונקרטית התייחסות זוכר לא אני, שוב.  אחר מטעם מתנגד אני עכשיו. מותרת

 22 .חוזרת לעולם טעות, טועה שאני להיות יכול

 23 .טועה שוב אתה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 שלא הראיתי. טעיתי  לא קודם, ואגב. גדול בהיקף הוא החומר? לעשות מה. להיות יכול :חן ק'ז ד"עו

 2 .טעיתי לא אז. אחת קובייה על נשאל הוא, לעד שהראית חוברת מול שאל משום, בצדק זכרתי

 3 .האחת הקובייה על שאלתי :תירוש יהודית ד"עו

 4 .בפברואר 2-ה של יום אותו כל את לקרוא לו אמרת  את. לא :חן ק'ז ד"עו

 5 ?עכשיו ההתנגדות מה. לוויכוח ניכנס  לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 את לשים מבקש אני, כמובן כוונה ובלי, להטעות שעלול דבר אומרת שהיא מכיוון :חן ק'ז ד"עו

 7 אמרה, בפברואר 2- כל על חוברת לעד מפנה היא, הכרתי לא שאני אמרתי כשאני. במקומם הדברים

 8 הוא. וצדקתי, בפברואר 2-ה יום לכל התייחס שהעד זוכר לא שאני ואמרתי קמתי. הכול על לקרוא לו

 9 לכאן העד של ההתייחסות את זוכר לא אני. נוספת פעם קם אני עכשיו. אחת לקובייה התייחס

 10 .טועה ואני שיתכן, עלי תכעס לא שחברתי כדי, ואמרתי והקדמתי

 11 שמדובר התרומה על או הזו ההתכתבות כל על מדבר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ?עליה

 13 ספציפית שאלה עכשיו אותו שאלה היא. נשאל לא שהוא בוודאי ההתכתבות כל על, לא :חן ק'ז ד"עו

 14. תיקנה היא כך ואחר אמר שאול למה לפרש ביקשה היא בה, כבודכם, אחת קובייה לגבי קונקרטית

 15 השאלה זו. הזאת מהאמירה הבנת אתה מה אותו שואלת היא עכשיו. לעניין תרומה לזה יש, כבודה

 16 .הפרק על כאן שעומדת

 17 השורה אכן, אותי הפנתה היא, לחברתי מודה אני ובינתיים – תקלה תהיה לא פעם שעוד כדי, כבודכם

 18 .העד את מזמינים למה שוב יראה כבודכם אבל – 109 בעמוד 3811 בקובץ אותה לו מציגים, הזאת

 19 ?3811 זה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .109 בעמוד 3811 :חן ק'ז ד"עו

 21 ?מיום הודעה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .בינואר 7: דוברת
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 1 והשורה הזה הקובץ בדיוק ה. 109 בעמוד מתחיל זה. שלו השנייה ההודעה זו. בינואר 7 :חן ק'ז ד"עו

 2. קבילים לא דברים אלה שכמובן, כאן תשובותיו פי על לומר אותו מזמינה וחברתי, לו שמראים הזאת

 3 .ישמע לא העד, ההתנגדות שתידחה ככל חלילה כי דברים להוסיף רוצה לא אני

 4 .זה את לראות לנו תנו. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .חברתי שתגיד, ששינתה בריאיון תוספת הייתה אם :חן ק'ז ד"עו

 6 מהעד מבקשת שגברתי נוחות אי תחושת  שיש לומר חייב אני, תירוש גברת :עם - בר' מ השופט' כב

 7 תחושותיו אלה, הזה שהעד להבין יכול אני, אומרת זאת. בעייתי קצת זה'. ג צד של תחושות להסביר

 8 זניח זה של המשקל. שהרגיש חשב הוא ואיך הרגיש ההוא מה אותו שואלים אבל, שלו הבנות, שלו

 9 .ראשונה פעם לא וזאת חוזר זה. ביותר

 10 '. ג צד לא הוא, ראשית. לאדוני אענה אני. נכון, חוזר זה :תירוש יהודית ד"עו

 11 .זר אדם לחלוטין' ג צד לא... לא שזה העובדה מבחינת' ג צד, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .אנשים שני בין שיח כאן יש.  לשיח שני צד גם זה, נאשם שזה לזה מעבר :תירוש יהודית ד"עו

 13 מה את לפרש יכול. תחושותיו ומה השני הצד הרגיש הוא מה לפרש. הנחות :עם - בר' מ השופט' כב

 14 רלוונטיות הן' ג צד אותו שאמר אמירות. רלוונטיות הן העד שאמר שהאמירות מבין אני. אמר שהוא

 15. שואל אני הזה בהיבט'? ג צד של תחושותיו את להגדיר הנפשי בתחום מומחה הוא? תחושותיו אבל

 16 .שלו התחושות את להסביר יכול הוא

 17 .שלו התחושות את. ממנו רוצה שאני מה זה :תירוש יהודית ד"עו

 18 .סבר מה או חשב מה, לו שהשמיעו האמירה לגבי תחושות על שאלה גברתי  :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .האלה האמירות לגבי חשב הוא מה :תירוש יהודית ד"עו

 20 הוא ם א זה שלו תחושה? שלו התחושות של המשמעות מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .התעצב או שמח

 22 שני צד הוא, נמצא העד. העד, הבין הוא מה. האלה באמירות הבין הוא מה :תירוש יהודית ד"עו

 23, בבזק משהו עשה הוא האם, אלף, ואומר בא הזה העד. לעניין תרומה לך יש, תודה לו אומרים. לשיח
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 1-בזק לעסקת שלך התרומה מה הוא השני והדבר, מהשאלה חלק היה זה שגם עובדתיים דברים אלה

 2 .הבנתך מיטב לפי יס

 3 אתה איך אלא הבנתך למיטב התרומה מה שאלה לא גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .לך שאמרו מה את מבין

 5 .מחדש השאלה את אנסח אני :תירוש יהודית ד"עו

 6 .רלוונטי לא זה, לו שאמרו מה ת הבין הוא איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .מחדש השאלה את אנסח אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .ממנו שהם דברים אלה אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .לשיח כצד ממנו היא הכוונה. ממנו :תירוש יהודית ד"עו

 10 .אחרת השאלה את לנסח תנסי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 . בהודעה אמר הוא מחה יודעת שהיא יתכן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 ?אקריא שאני רוצה את. עיניי לנגד זה. בהודעה אמר הוא מה רואה אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 .העד את להדריך לא. לא :חן ק'ז ד"עו

 14 בית את מפנה כן אני. הנגדית חקירתנו את לקלקל לא וגם העד את להדריך לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 .אמר העד למה המשפט

 16 .זה את ראינו. בפנינו זה :עם - בר' מ השופט' כב

 17 כי הבין העד למה בשיחה אנשים שני כשיש רלוונטיות יש שכן חושבת גם אני :תירוש יהודית ד"עו

 18. ריק בחלל נמצאים לא האלה הדברים. התכוונו הנראה ככל הנאשמים מה גם נשמע אנחנו כך אחר

 19 .זה את הבין העד לאיך רלוונטיות יש. שנים פני על מתמשך לשיח צדדים שני יש

 20 יכולים הם רק, התכוונו הם למה אותם תשאל גברתי אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .התכוונו הם למה לענות

 22 - - -ב גם נמדדת שלהם הגרסה אבל ברור זה :תירוש יהודית ד"עו

 23 הם למה לדעת כדי זה את צריכה גברתי, תירוש גברת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24, עשה הוא מה שואלת גברתי אם. התכוונו הם מה על להעיד יכול לא הוא. הבין הוא מה ולא התכוונו
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 1, החקירה חומר את מכירים לא אנחנו, מפורשים יותר דברים יש אם, לו נאמר מה, תרומתו הייתה מה

 2 .התכוונו הם למה להגיד יכול לא הוא. שיעמוד מה וזה שיגידו מה יגידו הם, הבין הוא מה אבל

 3 מה זה. עובדות. ולהבנות לרגשות, לתחושות ופחות לעובדות יותר להיצמד :עם - בר' מ השופט' כב

 4 . שקובע

 5 על מדברים אנחנו. לעניין תרומה לך יש, תודה: לך אומר הוא. אותך שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 6 ?יס-בזק לעסקת לך הייתה תרומה איזו – יס-בזק עסקת

 7 ההגבלים על לממונה אותנו להציג לו סייעתי כן לפני שנים ארבע, אחת.  תרומות שתי :ישועה אילן מר

 8 .המוטה הסיקור את נתנו שאנחנו התרומה זאת שנייה תרומה. העסקיים

 9 . רבה תודה. אחר לאירוע עוברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 .ראה כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 11 ?עכשיו רלוונטי זה :תירוש יהודית ד"עו

 12 .רלוונטי הכי זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 .אנחנו עולם באיזה שיבינו. רלוונטי הכי זה :חן ק'ז ד"עו

 14 .ראינו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 . סיכומים זה  לכם רלוונטי הכי  :תירוש יהודית ד"עו

 16 . האמת זו, לנו רלוונטי הכי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 17 .תתפלאי, לנו גם :תירוש יהודית ד"עו

 18 .הזה השיח עם גמרנו. הזה השיח עם די :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 להשאיר יכולים לא ואנחנו ספק בנו מטילה חברתי. הזאת הרלוונטיות מדוע אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 20 העמידה.  לנו חשוב  מניעינו ועל עלינו גם חושב המשפט שבית מה,  המשפט בית של רושם. ככה זה את

 21 על שיראה זה כבודכם לנו שחשוב מה. להגיב חייב אני לכן. הנאשמים ספסל על מהבוקר כבר אותנו

 22 את רק זה לנו שיש ומה הולכת היא לאן יודעים לא אנחנו כאשר, היום  הקיימות הנסיבות רקע

 23 מתכונן אני למה. לכרית מתחת אצלי ונמצאים שנתיים אצלם הן, אומרת שהיא כפי. שלו ההודעות

 24 .רלוונטי זה לכן. בפרקליטות ימים שבעה של אירוע יש בתווך כאשר דבר של בסופו יוצא ומה במשפט
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 1 הם, גרסה שינה שהעד שמה כאן נאמר כבר, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 על חוזר הוא אם. משנה שהוא דברים או חדשים דברים זה, זיכרון ריענון. אמרו שהם מה זה. רשמו

 3, זיכרון בריענון מופיע לא זה אם. אותו מעבירים ולא הזיכרון ריענון את רושמים לא הם, שאומר מה

 4 .אמר שהוא מה שזה היא המוצא נקודת

 5 פעם אחר פעם חי שידור קיבל כבודכם? נפשך ממה הרי. חי שידור קיבל כבודכם אבל :חן ק'ז ד"עו

 6 לא שהיא הוא הקטע? הקטע מה. בחקירה מהדברים משנה שהוא, דברים לומר אותו שמזמינים

 7 .הקודמת בדוגמה כלום אומר שהוא יודעת הייתה אלמלא אותו מזמינה הייתה

 8 . הבנו. להתקדם רוצים אנחנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 אותו ומזמינים כלום הקודמת בדוגמה אומר כשהעד. יושב ואני גברתי אחד משפט עוד :חן ק'ז ד"עו

 10 - - - הפוך משהו  אומר והוא משהו לומר

 11 .אמרתי לא :תירוש יהודית ד"עו

 12 הוא וכאן השאלה על להשיב יודע לא הוא, שלו בעדויות סברה עדות נותן העד וכאשר :חן ק'ז ד"עו

 13 מה יודעת כשהיא הזאת השאלה את שואלת שהתובעת היא שלי ההנחה,  ושניים אחד בנחרצות משיב

 14 .משמעות לזה אין, המשטרה חקירת סמך על אותו שואלת היא אם. התשובה

 15 ?משמעות לזה אין למה :תירוש יהודית ד"עו

 16 יכולה התובעת. המוצא נקודת מה על דיברת,  חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 תתנגדו אתם – קביל שלא, יהיה שלא מה או סברה עדות, תשובה היא התשובה ואם אותו לשאול

 18, יענה כשהוא, ואז דבר אותו יענה הוא ואולי אותו לשאול יכולה היא אבל .יודעים אתם כי לשאלה

 19 .משמעותית לא והיא קבילה לא היא, סברה עדות עונה הוא בסוף אם. לתשובה משמעות אין

 20 .להתנגד קמים אנחנו אז :חן ק'ז ד"עו

 21 - - - הנגדית לחקירה כשתגיעו או לסיכומים כשתגיעו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 עדות ההוא החצי.  סברה עדות אבל עכשיו שנתן מהתשובה חצי זה גברתי לנו שיש מה כי :חן ק'ז ד"עו

 23 .לפני קמתי אז. סברה
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 1 היא, סברה עדות זו אם.  יענה הוא מה יודעים לא הרי אתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . הלאה מתקדמים ואנחנו קביל לא זה, אמר. גמרנו. הלאה עוברים ואנחנו קבילה בלתי

 3 לשאול אומר אתה, שם אמרת. הזה הדבר על אחד דבר עוד אשאל רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 אתה  מה להסביר יכול אתה". רוע הרבה על ניצחון כאן שיש בזה גם הוא הכיף. תודה': "אלוביץ

 5 ?זה את אומר אתה למה? אומר

 6 .אליו מתחנף אני  :ישועה אילן מר

 7 .שמעתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .וכדומה רוע הרבה שהיה טען הוא הדרך אורך לכל. מתחנף :ישועה אילן מר

 9 נמצאת שלא באמצע דוגמה כאן לי יש. 2015 ביולי 29-ה. אחר לאירוע עוברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 .2015 ביולי 29-ל עוברת אני. בטעות כאן אתי

 11 ?נכון. הזה בדף לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .לא. הזה בדף לא :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?161 אירוע זה :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .להגיד הספקתי לא אבל לעצמי רשמתי, אדוני. אדוני כן :תירוש יהודית ד"עו

 15 .בסדר. 6:01, ביולי 29 :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 נגיע תכף אנחנו, התכתובות על, הזה הדבר על אותך שואלת שאני לפני :תירוש יהודית ד"עו

 17 את עזוב? מה יודע אתה. להסתכל רגע רוצה אתה אם. כללי באופן אותך לשאול רוצה אני, לתכתובות

 18 יותר קצת זה על נעבור תכף – לך שזכור ככל, לך זכור מה כללי באופן אותך לשאול רוצה אני. רגע זה

 19 אירוע, באולטימטום, אריאל באורי שעוסק אירוע זה אבל 161 לו קוראים שאנחנו האירוע על – מסודר

 20 קצת אותך אפנה אני, לא אם. זוכר אתה אם. לו קוראים אנחנו כך, אריאל אורי של אולטימטום

 21 .לתכתובות

 22 .לחקירתו הראשון ביום :חן ק'ז ד"עו

 23 .יפה זה. שלו בחקירות שולט שאתה רואה אני :תירוש יהודית ד"עו

 24 .המשפט בבית לחקירתו הראשון ביום :חן ק'ז ד"עו
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 1 . קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 2 .בריענונים לא. שולטים אנחנו בחקירות :צור-בן בועז ד"עו

 3 .ציונים תירוש הדין מעורכת מקבל אני מהבוקר  :חן ק'ז ד"עו

 4 .איומים כולל. אני גם :תירוש יהודית ד"עו

 5 ?איומים :חן ק'ז ד"עו

 6 ?לעד השאלה מה. די. הלאה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 לאורי שנוגע מהאירוע כללי באופן לך שזכור ככל לך זכור מה היא השאלה  :תירוש יהודית ד"עו

 8 .והאולטימטום אריאל

 9   אתו דיבר הממשלה שראש לי ואמר אלי פנה שאול, לפרסם נתבקשנו שבו אירוע זה :ישועה אילן מר

 10 משהו לעשות הממשלה לראש מפוברק אולטימטום עם יוצא אריאל שאורי בעיה איזושהי שיש ואמר

 11 היה. אריאל אורי של האולטימטום בלי דבר אותו את לעשות החלטה קיבל הממשלה ראש כשלמעשה

 12 את זוכר אני. בערב 8:00-ל קרוב, כזה משהו או בערב 7:30-ב נגיד, ממש זה את קיבלנו, חשוב מאוד

 13 גם במקביל יעלה זה כי 8:05-ב זה את שנעלה – 7:40-ב אפילו  - לי נאמר, שמבקשים לנו נאמר כי זה

 14 לא אריאל אורי אצל. אולטימטום שיש, לפרסם שהתבקשנו מה של בדיקה עשינו אנחנו. 2 בחדשות

 15 ראש אנשי עם כשבדקנו, גם במקביל. זה את עשה אלקלעי אבי. הזאת לידיעה אישור לקבל הצלחנו

 16 רצה לא ושאול שאול עם דיבר הממשלה שראש כאן היה שהציר כיוון - לציין נוכל אם הממשלה

 17 אנשי את שאלנו אז, דיבר ניר מי עם כי,  הממשלה ראש שזה לכתוב יכולנו שלא או כך זה את שנכתוב

 18 או הממשלה ראש  במשרד בכיר לומר אפשר האם – חייק שי עם היה שזה לי נדמה – הממשלה ראש

 19 כאילו אז. יכולים לא אתם. לא אופן בשום לנו נאמר. כזה מפוברק אולטימטום שהיה מציין כזה משהו

 20 הווידוא תהליך כי דקות 20 תוך הזאת הידיעה את להעלות הצלחנו שלא בעיה נוצרה. מקור לנו אין

 21 כביכול שהוא, הידיעה של המושא שהוא זה מול וגם זה את לכאורה לנו שמסר מי מול גם, שעשינו

 22 מאשר שלא הרשמי והציר אותו לצטט לי שאסור בציר שעבר מקור הוא המקור. מכחיש הוא, פיברק

 23 .לנו
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 1 אחרי, היה הפתרון שבסוף דומני. דקות 20 תוך זה את להעלות הצלחנו שלא גדול משבר זה סביב נוצר

 2 המפוברק האולטימטום את שמתארת מפצה ידיעה איזושהי העלינו בבוקר שלמחרת, הזה המשבר

 3 לי נאמר כי, אילן, איריס, שאול של הקבוצה הוקמה כלקח שבעקבותיו האירוע שזה  דומני גם. הזה

 4 ידיעה שקיבלנו להיות יכול זה איך, הסוף עד הזה המקרה את לבחון, הדוק יותר זה את לנהל שצריך

 5 .המקרה היה זה. וכדומה סקופ כביכול זה. מיד אותה מעלים לא ואנחנו כזאת

 6 אני. איומים מאתנו מקבלת שהיא אמרה חברתי. קשורה לא הערה רוצה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7 אף, איימנו לא אנחנו. המשפט בית של עזרתו את מבקשת אני אלא הזאת האמירה על בוכה רק לא

 8 את מקבלת לא אני. בכלל הזה השיח את מקבלת לא אני. אחד אף על ולא חברתי על, מאתנו אחד

 9 אותנו שמע הזה בחדר מישהו אם. עבודתנו את עושים אנחנו. הזאת המאשימה האצבע הפניית

 10 .ועכשיו   התנצלות, לא אם. שיאמר עכשיו, מישהו על מאיימים

 11: ואמר האצבע את אלי הפנה כן לפני צור-בן בועז דין שעורך להגיד רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 12 .אחת פעם ולא אחרונה פעם זאת

 13 ?איום זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 .שכן בוודאי :תירוש יהודית ד"עו

 15 היא והשיח כאן לייצר יכולה שהתביעה הרגישות לכמות גבול שיש חושבת אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 16 זה. ומיתממים זמן מבזבזי, תוקפניים, מאיימים אנשים כאילו אותנו מוציא זה. אותו להסיט מנסה

 17. זה את עושים לא ממש.  זה את עושים לא ממש אנחנו כי מרגיז וזה, תצורה בשום עלי מקובל לא

 18 .תירוש הדין מעורכת ציונים כאן מקבלים אנחנו הבוקר מאז

 19 .לא ממש :תירוש יהודית ד"עו

 20 אבל כבודי על מוחלת אני. אותי מעניין כך כל לא זה אבל. רשמתי אני. מהבוקר :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 21 עלינו יגידו לא, בחוץ שיושב העצום ובקהל המתחייבת ברגישות, הזה המשפט בבית עלינו יגידו לא

 22 ידבר, מאיימים שאנחנו חושב מישהו אם. זה את מקבלת לא אני. יקרה לא זה. מאיימים שאנחנו

 23 .עכשיו

 24 .צור-בן דין לעורך העיר המשפט בית גם :תירוש יהודית ד"עו
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 1 ... הם תירוש הדין עורכת דברי, ראשית :חן ק'ז ד"עו

 2 . אליך לא שזה אמרה היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 באה היא כאשר. צור-בן דין עורך ואמרה תיקנה היא עכשיו. מוקלט שהכול יופי איזה :חן ק'ז ד"עו

 4 .אמרה היא כך. אלי". ומאיימים" אמרה היא, עושים שכך אמרתי שאני ואמרה

 5 .אליך  לא :תירוש יהודית ד"עו

 6 קודם אז. ההגנה, הם רוח את עכשיו יש', אלוביץ הזוג בני ברוח, נתניהו הזוג בני ברוח :חן ק'ז ד"עו

 7 ואני, טועה שהיא חושב אני, צודקת שהיא חושב שאני לא? התכוונה היא למי. תיקנה שהיא יפה, כל

 8 השפט בית הגנת את צריכים  אנחנו הזה בעניין. עוזר-רוזן הדין עורכת שאמרה מילה לכל מצטרף

 9 המסיבית, הגורפת, הכוללת הבוץ זריקת את, כאן גם, לב שימו אבל. הזאת המופרכת התודעה מיצירת

 10 מתבקשים אנחנו מה אותנו מפרשת רק היא מהבוקר – רק מופנה לא זה, כבודכם לכם לומר רוצה ואני

 11, לכבודכם רק מופנה לא זה. לכבודכם – אותנו ולפרש לומר לעצמי מרשה שאני ראשונה פעם, לעשות

 12 .ואיום נורא וזה הזאת התודעה יצירת

 13 . שהבנתי כפי, אלי הופנו הדברים כי אחד משפט לומר רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 את אמר כשאדוני לאדוני נאמרו, זיכרוני למיטב, הדברים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 . אז זה את אמרה היא. אז הרגישה שהיא מה זה. תירוש דין עורכת זה את אמרה. ההוא המשפט

 16 .פעמיים היה זה :תירוש יהודית ד"עו

 17 ממעטים אנחנו.  לדברינו נכנסת, שלנו התנגדויות תוך, פעם אחר פעם תירוש גברת :צור-בן בועז ד"עו

 18 באמצע לי מפריעה שאת אחרונה פעם זאת - תואם זה אבל חריף זה שנאמר מה, שנית. להיכנס

 19 ושלישית שנייה פעם עכשיו זה על לחזור. עצום מרחק יש, איום בביטוי להשתמש ועד מכאן. הדברים

 20 אחרונה פעם זאת, להפריע לא שאומר חריף ממשפט כתוצאה מאוימת, תירוש הגברת, שהיא ולהגיד

 21 חציה כאן שיש חושב אני – לחלוטין אלמנטרי עניין זה, שאגב – שלי הדברים באמצע לי מפריעה שאת

 22 יותר להיות צריך שהדיון לי נדמה. אחר אחד לא אף של הגנה מחפש לא כלל בדרך אני. גבולות של

 23 לזה כשאין, מבחינתי תשתמש לא התביעה, להשתמש לא אבל הצדדים כל מצד אולי, רגוע ויותר מתון
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 1 כך על. שנמסרות להתנגדויות ומתנגדת מפריע שהיא דבר לשום קשורים שלא בביטויים, הצדקה שום

 2 .נחרצות מוחה אני

 3 כל ומבחינת מבחינתי. האצבע את מרימה  לא אני ילדיי על גם. לענות רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 שמרים דין עורך. כך אחר זה על דיברנו גם אנחנו כי רגע באותו התחושה הייתה זאת, כאן היושבים

 5 חשנו וכך, כתביעה ובעינינו בעיני – אצבע הרמת כדי תוך, פעמיים, אחרונה פעם זאת  אומר, הקול את

 6 אנחנו כי המשפט בית הגנת את ביקשתי לא אני. כך על עומדת ואני האיום משום בזה יש, כולנו

 7 אמירה שזאת צור-בן דין לעורך העיר גם המשפט בית זאת למרות. ההגנה שגם כמו, חסונים התביעה

 8, כן. להעיר מותר, מתאימים שלא מוגזמים לפסים עובר השיח שכאשר חושבת אני. במקומה שאינה

 9 .לכת מרחיק שזה חושבת אני, חבריי זה את שלוקחים המקומות ועד מכאן. איום בזה חשנו אנחנו

 10. לאיים התכוון לא שאדוני היא ההנחה, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 את, הלהבות את, הטונים את קצת תורידו. כזו כוונה הייתה לא שהבנתם מה שזה היא ההבנה

 12 אנחנו. סיימנו בזה. היה, שהיה מה. התכוון לא  אחד אף. רגיל למסלול לחזור ותנסו הרגישויות

 13 .הבנות באי ניתקל שלא תשתדלו. הלאה מתקדמים

 14 אבקש אני. שיחה מתקיימת, ביולי 29, הזה ביום בערב 19:28 בשעה. גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 15 .בשיחה הדוברים מי כך אחר לי תגיד אתה. אותה להשמיע

 16 ?יום באיה :ישועה אילן מר

 17 שזה כך על דיברת, סיפרת שאתה כמו, הערב בשעות אנחנו. ביולי 29, יום באותו :תירוש יהודית ד"עו

 18, פעם עוד, לכן. הערב בשעות, 19:28 בשעה היא הזאת השיחה ובאמת החדשות מהדורת לקראת היה

 19  .בבוקר שמתחיל ארוך קובץ כאן יש

 20 .שבפנינו במסמך משתקף לא זה :עם - בר' מ השופט' כב

 21 . טלפון שיחת זאת :תירוש יהודית ד"עו

 22 .לנייר קשור לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 . מאוחר יותר קצת אליו נגיע, הזה הדבר שכל אומרת רק אני. לזה קשור לא :תירוש יהודית ד"עו

 24 ?חדש שזה או מקום באיזשהו כמוצג מסומן זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .אחד הגשנו (.1)174/ת, התמלילים יתר עם ביחד זה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .שניים הגשתם לדעתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 (.2()1)174/ת :תירוש יהודית ד"עו

 4 שיחה(. ב()1)174/ת-ו( א()1)174/ת'. ב לנו והיה' א לנו היה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .ללוש דין עורך עם ושיחה הנדלר סטלה עם

 6 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 7 הקלטה  הייתה? השיחה מי עם. (ג()1)174/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .והתמליל

 9 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 10 ?השיחה מי עם(. ג) זה. התמליל זה אחד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 '.אלוביץ שאול לבין, העד, ישועה אילן בין היא השיחה :תירוש יהודית ד"עו

 12 ?אמרנו תאריך באיזה :עם - בר' מ השופט' כב

 13. זה את נעשה אנחנו. התמליל על זה את כתבנו לא. שלי טעות. 2015 ביולי 29 :תירוש יהודית ד"עו

 14 . השעה היא השיחה מספר,  שאמרנו כמו, היא השעה

 15 .19:28.39 :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 17 :טלפונית שיחה השמעת

 18 לך תרשום. כן. הלו -

 19 ?אומר אתה מה - -

 20 בבית הבניינים הריסת על ץ"בג החלטת הייתה שהיום אומר הוא. כזה סיפור לי מספר הוא -

 21, הבניינים הריסת עם. הבניינים את להרוס הולך והוא ץ"הבג של ההחלטה את קיבל הוא. אל

 22 בבית דיור יחידות 300-ו בירושלים דיור יחידות 500 לבנות 11:00 בשעה נוספת החלטה... הוא

 23 .אל
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 1 .אומר שאתה מה כל. באתר...  -

 2 אולטימטום ונתן אריאל אורי בא..., אחרי שעה שרבע  אומר הוא. טוב. זה את תשימו  -

 3 .הממשלה את יפילו אז, זה את יעשו לא הם שאם היהודי בבית... את והוציאו

 4 .ראיתי. נכון -

 5 יהיה 8:05-שב אומר הוא אז... אחרי שעה רבע כמעט לו נותן אדם הבן איך לי אומר הוא -

 6 אצלו יש. שי בשם אחד אליך יתקשר. היהודי הבית של האולטימטום על בטלוויזיה אייטם

 7 .משהו שי? שי

 8 .כן -

 9 .גם זה את לפרסם מוכנים תהיו אומר הוא. הפרטים כל את לך וייתן אליך יצלצל -

 10 ...של הרשות את קיבל הוא -

 11 ... הוא האייטם עכשיו אבל. וואלה את ראיתי לא אני -

 12. ץ"בג נגד היהודי הבית של... -ה מדבריו ייזהר. בראשי... הממשלה ראש. נכון? לך להקריא -

 13 ...זה ואחרי, המדינה מבקר, חוק שומרת דמוקרטית מדינה היא ישראל

 14 שהוא הדבר על, לעצור 11:15-ב הממשלה לראש אולטימטום נתן אריאל שאורי מדבר הוא -

 15 .המפוברק האולטימטום היא הכותרת,  אומר הוא אז.  11:00 בשעה החליט כבר

 16 . הבנתי לא? מפוברק מה? פברוק -

 17 כן אחרי שעה רבע? הודיע הממשלה ראש. דיור יחידות 800 לבנות החליט הוא כך אחר אולי -

 18 .הוציא שהוא אחרי שעה רבע, אריאל אורי הוציא

 19 .להעלות רוצה שהוא ץ"בג על... על מדבר שאתה חשבתי, אה -

 20. 500 לבנות חייב שהוא, שיבנה אולטימטום לו נתן, לו אמר הוא זה אחרי שעה רבע. לא -

 21 .החליט שהוא מה על אולטימטום
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 1 לאחר במקום הדחפורים... במקביל. למעלה אותה להעלות אפשר. אחרת ידיעה לנו יש. כן -

 2 .ץ"בג החלטת

 3 .החלטה לא היא החדשה -

 4 .יחידות 300 של המידית בנייתן נתניהו הממשלה ראש אישר. רגע -

 5 נתניהו 11:00 בשעה. שלישית פעם חוזר אני. 1:00 בשעה דיור יחידות 500 לבנות אישר נתניהו -

 6 .אל בבית 300-ו בירושלים דיור יחידות 500 אישר

 7 ?קודם שעה רבע האולטימטום את נתן וההוא -

 8 .החליט שהוא אחרי שעה רבע, דבר אותו נתן ההוא -

 9 .הפרטים את לי ייתן ששי. בסדר -

 10 ...שפברקו הזה הקטע -

 11 .בסדר -

 12 .זה את החליט שהוא בשעה הממשלה ראש...  -

 13 .גמור בסדר -

 14 .הגדול הסקנדל זה -

 15 .מופנה זה לאן הבנתי. הבנתי. בסדר -

 16 ?הבנת אתה -

 17 .הבנתי. כן -

 18 .8:00 בשעה מוכן תהיה. הכול את לך ייתן שי. פוברק האולטימטום... להיות צריכה הכותרת -

 19 .השעון סביב מוכן אני -

 20 .לכתוב שאפשר הפרטים כל את לך אתן אני. שיכתוב מישהו צריך. תכין. יודע לא אני. נכון -

 21 .מבין אני, בטלוויזיה מופיע שהוא לזה במקביל לי ייתן הוא אבל. גמור בסדר -

 22 .לך ייתן הוא עכשיו. מידית זה את לך ייתן -
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 1 . בסדר. לי ייתן הוא עכשיו -

 2 .אל בבית 300-ו בירושלים דיור יחידות 500 -

 3 .לי שייתן רק. גמור בסדר. הבנתי -

 4 .אולטימטום נתן הוא 11:15-ב...  -

 5 ?נכון. לעלות הולך זה 8:05-ב אבל -

 6 .כן -

 7 .בטלוויזיה -

 8 .אתם יחד זה את אעלה שאני רוצה הוא. עכשיו זה את לי לתת צריך הוא אז. כן -

 9 .ישועה לאילן יצלצל שלי שהאיש אמר הוא, שלך האיש מי אמרתי -

 10 .שיטלפן. בסדר -

 11 .שי לי אמר הוא -

 12 .בעיה אין -

 13 ?שי מכיר אתה -

 14 .זה מי יודע לא. לא? שי. שי עם אף אתי דיבר לא. לא. יודע לא -

 15 .הממשלה ראש במשרד, שלהם מהדוברות שי -

 16 .בסדר. יודע אני -

 17 .מפוברק אולטימטום...  -

 18 .בסדר. הבנתי -

 19 .זה את לעשות תשתדל -

 20 . שנייה רק. רגע -

 21 .אריאל אורי זה המפוברק האולטימטום את שעשה מי -



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  12

 

 1144 

 1 . בסדר. טוב. בסדר -

 2 .נוספים פרטים לך נותן כבר אני -

 3 .היום אצלי היה. ... המתווה את אכין כבר אני. הבנתי, הבנתי, בסדר, לא -

 4 ?נו -

 5 . לו קרא איציק אתמול -

 6 ... של החשש בדיוק זה -

 7... קבוצת של יועץ כבר הוא כי יכול לא שהוא לאיציק אמר שהוא אמר והוא לו קרא איציק. כן -

 8 אנשים היו לא. הפרטים את לי ייתן הוא. עליו לחץ מאוד. התעצבן מאוד שאיציק אומר הוא

 9 .דקות שתי בסוף זה את לי סיפר הוא אז, אחרים

 10 .כבר לך הציע שהוא מה. מהפכנית החלטה איזו לי הציע אור -

 11 .סליחה? אומר אתה מה -

 12 .לי הציע אור -

 13 .כן, אה -

 14 .לו אמר שהוא מה -

 15 .כן, כן -

 16 .הזה שי-ה זה מי ותבדוק עכשיו תעבוד לך. טוב -

 17 . גמור בסדר. טוב -

 18 מספר אתה כי שאלות מעט אותך אשאל אני. זה לגבי אותך לשאול רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19' אלוביץ שאול, הראשון בעמוד, בתמליל. אותך שואלת כן אני אבל המסגרת סיפור את סיפרת, לנו

 20 .מירושלים החבר זה מי אותך שואלת ואני טיפל מירושלים חבר אומר

 21 .הממשלה ראש זה התוכן לפי :ת

 22 ?זה מי יודע אתה, אליך הוא או אליו להתקשר צריך שאתה שי על וכשמדברים :ש
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 1 .חייק שי זה :ת

 2 ?חייק שי זה מי :ש

 3 .הדוברים אחד. התפקיד הגדרת את זוכר לא :ת

 4 ?מי של :ש

 5 .הממשלה ראש של תקשורת יועץ לדעתי.  הממשלה ראש של תקשורת יועץ הוא :ת

 6 ?הקרדיט גניבת את לפרסם הבקשה על חשבת מה :ש

 7 .מדי כללית שאלה זו, חשבת מה :צור-בן בועז ד"עו

 8 .רלוונטית שאלה בהחלט. חשב הוא מה שאלה? אומרת זאת מה :תירוש יהודית ד"עו

 9 .ידע הוא מה, עשה הוא מה זה ראשית בחקירה שאלות כלל בדרך :צור-בן בועז ד"עו

 10 .מדי כללי קצת זה? המשנה את לשמוע אמורים אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 11 מאותו. הבאה לשיחה עוברת אני. אדוני, הזאת השאלה על מוותרת אני. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 12 . 19:39.42, יום

 13 ?174/ת מתוך זה גם: :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .174/ת מתוך :תירוש יהודית ד"עו

 15 (.ד()1)174/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .הקלטה :תירוש יהודית ד"עו

 17 :טלפונית שיחה הקלטת השמעת

 18 ?חייק -

 19 ?נכון, פרטים רוצה אתה? קורה מה? אילן, נשמע מה -

 20 ?אתך דיבר הוא. כן -

- ... 21 

 22 .עכשיו דחוף SMS-ב לי שלח -

 SMS. 23-ב לך אשלח אני -
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 1 .לעבוד מתחילים כבר כי עכשיו דחוף  SMS-ב לי שלח -

 2 .תודה. יאללה, טוב -

 3 .המפוברק האולטימטום על מדברים אנחנו -

 4 . הכבוד כל. כן. כן, כן -

 5 .ביי. מהר לי שלח -

 6 .בסדר -

 7 את להשמיע רוצה רק אני. כאן שאלה לי אין. הבאה השיחה את משמיעה אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .19:48. הבאה השיחה את משמיעה עכשיו אני. זה

 9 ?זה את משמיעה את למה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 שהוא השיחות את שומעים אנחנו. שאלות לי ויהיו התנהלות של רצף כאן יש :תירוש יהודית ד"עו

 11 .להן צד היה

 12 ?השיחה שעה באיזו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .19:48.31 :תירוש יהודית ד"עו

 14 (.ה()1)174/ת  - יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 - - - מתכוננת שחברתי עד, בינתיים, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 16 .באמצע היא. מתכוננת לא היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .ההקלטה את נשמע :תירוש יהודית ד"עו

 18 :מוקלטת טלפון שיחת השמעת

 19 ציפ -

 20 .כן -

 21 ואני הנתונים את לי העביר לא עוד שי אבל  לאבי הכול את אמרתי אני.  אתי דיבר שי, טוב -

 22 . לו וממתין יושב
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 1, מפנים אנחנו כאשר שלנו ההתנגדות לנימוקי שלה מהתגובות חלק, חברתי. התנגדות זו :חן ק'ז ד"עו

 2. אותן מקריאה פשוט היא. האלה השיחות על שאלות לה אין. לסיכומים זה ואמרה באה בצדק שלא

 3 . מודרכת שמיעה לנו יש ועכשיו מודרכת הקראה לנו הייתה עכשיו עד

 4 .העד את לשאול מתכוונת היא :עם - בר' מ השופט' כב

 5 שהיא ככל. שאלה לי אין זה על, שאלה לי אין זה על, השיחה בסוף אמרה היא. לא :חן ק'ז ד"עו

 6 שומעים אנחנו. שתשאל. וספציפיות קונקרטיות לשיחות ביחס שאלות העד את לשאול מתכוונת

 7 מוצגים שהם האלה מהדברים להסיק מטרה יש אם. והשמעה הקראה של רצף ורואים רצף עכשיו

 8, ואמרה אלינו פנתה היא כפי בסיכומים זה את לעשות יכולה היא – דברים, בתיק מוצג התמליל, בתיק

 9. התמליל לגבי שתשאל  - קונקרטיות שאלות לה שיש ככל. בצדק היה לא זה מקרה  באותו, שוב

 10 .שאלה אף בלי תמלילים שלושה כבר שומעים אנחנו בינתיים

 11 . התרשמתי אני כך. השאלות לפני שתיים או אחת שיחה של פלטפורמה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .שאלה ללא, השלישית בשיחה אנחנו בינתיים. שאלה אף אין אבל :חן ק'ז ד"עו

 13 שלנו שאלות הן אבל, שאלות מעט, שאלות אותו שאלתי בראשונה. נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .בחקירה עליהן נשאל גם והוא מאוד הוסיפו

 15 .שלישית :חן ק'ז ד"עו

 16 בשביל שאלה עליה ששאלתי בלי שהשמעתי ראשונה שיחה היא הזאת השיחה :תירוש יהודית ד"עו

 17 .לי יפריע לא שחברי מבקשת אני. אותן אשאל ואני הזה האירוע על שאלות לי יש. הרצף את להשמיע

 18 .בבקשה. להפריע רוצה לא אני. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 19 .מפריע אתה אבל :תירוש יהודית ד"עו

 20 .הבנו, גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 21 ?הזה ברצף  להשמיע רוצה גברתי עוד שיחות כמה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .האלה ההקלטות על שאלות לי יש אבל :תירוש יהודית ד"עו

 23 .אינפורמטיבית שאלה שאלתי אני. שלא אמרתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 .לספור יכולה אני. כאן יש כמה ספרתי לא :תירוש יהודית ד"עו
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 1 מדגם ששמענו או לשמוע גם צריכים אנחנו אם השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . התמלילים את שנראה ומספיק

 3 שיחות יש. המשפט שבית חשוב שיהיה מסוימות שיחות שיהיו להיות יכול :תירוש יהודית ד"עו

 4 .שפחות

 5 את תגישו, מהי הבנתי לא שעוד, מיוחדת חשיבות אין אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .לדלג אפשר אם תראי. ושומעים קוראים אנחנו כי מהר יותר ילך פשוט זה. התמלילים

 7 שבית לדעתי שחשוב דברים כן יש שבהן מסוימות שיחות יש, לגברתי אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .בתמליל להסתפק אפשר שבהחלט מקומות יש. אותם ישמע המשפט

 9 . בסדר. קיי-או :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 ?העיניים מול התמליל את לך יש :תירוש יהודית ד"עו

 11 .ודאי, כן :ישועה אילן מר

 12 (.ה) זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ?19:48 של :ישועה אילן מר

 14 (.ה) סומן, 19:48.31 של כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .לי יש, כן :ישועה אילן מר

 16 .התמליל את רגע תקרא.  הזאת השיחה השמעת על נוותר אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 17 .טוב  :ישועה אילן מר

 18 ?הוא זה מי, הפרוטוקול למען. רוצה, לא, אסור, רוצה לך אומר' אלוביץ כששאול השני בעמוד :ש

 19 .הממשלה ראש :ת

 20 .ביולי 29-ה, 19:47 לשעה. הגדול הקובץ, אותו שהגשתי הקובץ זה. להתכתבויות עוברת אני :ש

 21 (.7)380/ת זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 לשיחה בסמוך. בסמוך אולי, 19:48 בשעה שהייתה הזאת השיחה אחרי בעצם זה :תירוש יהודית ד"עו

 23 - - - כותב אתה. 7:47-ו 7:45 לשעה מפנה אני. הזאת

 24 .7:48 ולא 7:45 רואה לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 השיחה לפני היה 7:47-ו 7:45-ש אמרתי אני. PM. בערב 7:45.25, ביולי 29-ה :תירוש יהודית ד"עו

 2, שי: "חייק לשי כותב אתה. 7:45-ב נתחיל אז. השיחה אחרי ממשיכה ההתכתבות המשך. חייק שי עם

 3 אתה כך אחר דקות שתי". לזה מצפה הוא, הראשי העורך, אלקלעי אבי ואל אלי במקביל החומר שלח

 4 ואורי דיור יחידות 800 בניית על הודיע שביבי כך על 2 בחדשות אייטם עולה 8:00-ב: "לאלקלעי כותב

 5 חייק שי". החלטה נתן שבעצם שידע מפוברק אולטימטום, כלומר, לביבי אולטימטום נתן אריאל

 6 אתה. אלקלעי עם גם, הזאת ההתכתבות כל את קצת תקרא. להמשך מפנה ואני פרטים לך מעביר

 7 – 8:02 בשעה זה – תגובה עם כמובן, בלשכה בכיר מטעם זה את להעלות מאמץ כל תעשה: "לו כותב

 8 ".אריאל אורי של

 9 ?זה את להעלות מאמץ כל תעשה לו כותב אתה למה

 10 .כאן שיש הלחץ  לי ברור זה. בעצמו בזה הממשלה וראש שאול של פנייה זאת כי :ת

 11 אתה ומה. הזה מהדבר בהבחנה, קודם ששאלתי השאלה, רלוונטית כן הזאת השאלה כאן :ש

 12 שהעד, אולי, דברים מיני כל ויגידו יבואו גם כך אחר כי חשוב כן זה לכן? הזאת הבקשה על חשבת

 13 ?הזאת הבקשה על חשבת אתה מה. הדברים את עשה

 14 ?אריאל אורי לגבי  :ת

 15 .כן :ש

 16 הייתי לא. פוליטית בקשה כאן שיש לי ברור? זה על לחשוב לי יש מה. מדי יותר חשבתי לא :ת

 17 .גדולה מחשבה צריך

 18 שביקש מי של תיקון איזשהו או מוטה סיקור בזה ראה אדוני אם השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .לשיטתו. דיוקם על דברים לשים רוצה והוא ההודעה את להוציא

 20 .כן :ישועה אילן מר

 21 .לגיטימי לכאורה וזה :עם - בר' מ השופט' כב

 22 .כך אחר שקרה ממה חוץ, להיות יכול :ישועה אילן מר

 23 .כך אחר על מדבר לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 24 .בסדר, כן, רגע אותו עד :ישועה אילן מר
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 1 .מדבר אני זה על. המפוברק האולטימטום פרסום על מדבר  אני :עם - בר' מ השופט' כב

 2 . כן :ישועה אילן מר

 3 הדבר על בהודעה אמרת מה זוכר אתה? בהודעה זה על אמרת מה זוכר אתה :תירוש יהודית ד"עו

 4 ?הזה

 5 .דברים כמה אמר הוא :צור-בן בועז ד"עו

 6 . אותו שואלת אני ועכשיו :תירוש יהודית ד"עו

 7 .דברים כמה יש :צור-בן בועז ד"עו

 8 . כן :תירוש יהודית ד"עו

 9 . יודע לא. משהו  או קטנוני שזה אמרתי אולי. זוכר לא :ישועה אילן מר

 10 לא זאת. ממוקד מאוד, נקודתי מאוד זה, האולטימטום של העניינים, גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 11 ההתכתבות מתוך הכול, דיוקם על דברים להעמיד שמבקש מי יש לכאורה?  מוטה לסיקור דוגמה

 12 ?מוטה סיקור זה. הזה לעניין בידו לסייע שיכול גורם אולי. פועל והוא וההודעה

 13 אני כי כך על התשובה לצורך יצא שהעד מעדיפה הייתי אבל, לאדוני אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 . העד לפני שלנו התזות את  להגיד צריכה שאני חושבת לא

 15 .בסדר. טוב הכול :עם - בר' מ השופט' כב

 16 יצא שהעד, אפשר אם. זה על לענות מאוד ואשמח זה על לענות יכולה כן אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 .אענה ואני לרגע

 18 .כרגע חשוב לא זה. לא :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .לענות רוצה כן ואני אדוני את שמטריד משהו זה, אדוני. לי חשוב זה, לא :תירוש יהודית ד"עו

 20 . בסדר :עם - בר' מ השופט' כב

 21 . בקצרה אענה אני :תירוש יהודית ד"עו

 22 (.יוצא ישועה אילן מר  העד)

 23 זה המשפט לבית מציגים שאנחנו מה.  העד של ביטוי הוא מוטה סיקור הביטוי :תירוש יהודית ד"עו

 24 קודם היה לא למשל הזה במקרה. וואלה לאתר ומאנשיו הממשלה מראש ספציפיות בקשות שהיו
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 1 החלטה  על דיווח היה. האולטימטום על דיווח היה לא. עובדתית אותו שתיקנו האולטימטום על דיווח

 2 שאורי שהקרדיט ככה שיוצג ספציפי דיווח חשוב הנראה ככל היה הממשלה לראש. באתר בנייה על

 3 נכנסת לא אני. לאתר להעלות' אלוביץ משאול ביקש שהוא מה וזה שלו לא הוא לעצמו לקח אריאל

 4 מהאתר הממשלה ראש של ספציפית בקשה שזאת אומרת אני. מוטה לא או מוטה זה אם לשאלה כאן

 5 .נשמע שתכף בשמות לפרט רוצה לא שאני  אירועים תוך לה נענה והאתר

 6 אני – להעמיד מבקש  שהוא עולה לכאורה'  אלוביץ מר עם מהשיחה אם :עם - בר' מ השופט' כב

 7 . הזה בהקשר דיוק על דברים – לכאורה אומר

 8 יכול. באתר קודם שהיו האחרות התגובות את להראות העד עם יכולה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 9. המצב זה. וכולי זה את להעלות בעייתי שזה שם חשבו למה מזה יתרשם המשפט בית שתכף להיות

 10 את מבקש הוא למה, זה את אומר הוא למה שאלה היא, הזאת בנקודה אומר ככה' אלוביץ ששאול זה

 11 אלמלא אם השאלה. אחרות בקשות רקע על באתר ספציפי לפרסום שמגיעה בקשה זאת ומבחינתנו זה

 12 .מתנהל היה זה ואיך באתר גם היה זה מקום איזה, הזאת הבקשה

 13 וכך התקשורתי בהיבט אתרים של התנהלות מכירים כך כדי עד לא אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .הלאה

 15 .אותם לשאול, העדים את לנו יש לכן :תירוש יהודית ד"עו

 16 2 ערוץ הרי. ערך זה על שיש תחום זה, יותר או פחות במקביל 2 בערוץ עולה כשזה :צור-בן בועז ד"עו

 17 . ערך לו שאין משהו מעלים לא

 18 .כאן עד ברור :תירוש יהודית ד"עו

 19 לסיים לי תני? נוספת פעם מאיים שאני יגידו כך ואחר לי מפריעה שאת רואה את :צור-בן בועז ד"עו

 20 .תודה. הדברים את

 21 מידע איזשהו זה, אומרת זאת, 2 בערוץ עולה זה. סלקציה שום כאן שאין יתכן, 2 בערוץ עולה שזה

 22 של – נכון הבנתי אם – מהמארג חלק  שזה אומרת חברתי ולכן, אותו ומדייקים חדשותי ערך לו שיש

 23 .המוטה הסיקור



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  12

 

 1152 

 1 רק אלא מוטה של לנושא מתייחסת לא שהיא אמרה היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .אמרה שהיא מה זה, הבנתי אם. לסיקור

 3 .שהתכוונתי מה זה.  האלה לדרישות ולהיענות לדרישות התייחסתי. לדרישות :תירוש יהודית ד"עו

 4 .שהבנתי מה זה.  קשור לא הוא, מוטה של הנושא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5, מוטה סיקור, בכלל הסיקור של הסוגיה, אצלנו המשפטי ההליך חלק שזה מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 .בסיקור נעשים הדברים איך, מאוזן סיקור

 7 לשאלת השיבה היא. המשפט בית לשאלת תשובה הייתה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .המשפט בית

 9 שלנו ההשקפה את להביע כדי להשיב כדי, יחזור שהעד עד, ההזדמנות את ניצלתי :צור-בן בועז ד"עו

 10 .בנושא

 11 .מוטה סיקור כתוב לא האישום בכתב :תירוש יהודית ד"עו

 12 .לזה נכנסים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .חשיבות לזה יש אבל :צור-בן בועז ד"עו

 14 .לזכור שצריך משהו יש :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 המשפט שבית לא זה. עדותו בתחילת העד ידי על עלה מוטה סיקור המונח :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .הנושא את העלה

 17 זה את תפס הוא בחקירה כבר. זה את תופס העד שכך המינוחים אלה אבל, נכון :תירוש יהודית ד"עו

 18 .כך

 19 .לא :צור-בן בועז ד"עו

 20 הוא למה העד את לשאול יכול משפט בית. אפנה אני, צריך ואם. שכן בוודאי :תירוש יהודית ד"עו

 21 .מוטה סיקור שזה חושב

 22 .השיב והוא יצא שהוא לפני ששאלתי לי נדמה :עם - בר' מ השופט' כב

 23 מסבירה ארי בן הדין עורכת את שמענו וכולנו כבודכם הפתיחה בנאום אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 24 להעמיד. רלוונטי זה כמה רואים אנחנו והנה. רלוונטי לא דבר היא התקשורת שאלת  שבכלל לכולנו
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 1 ובעצם דיוקה על אותה מביאים שעכשיו ההריסה על הידיעה. באתר ידיעה הייתה כן, דיוקם על דברים

 2, להבין מתחילים אנחנו אז. בתקשורת נכון לא משהו להשאיר זה, דיוקה על אותה להביא  ההתנגדות

 3 העובדה. רלוונטית מאוד היא, נמצאים אנחנו עולם של סוג באיזה השאלה כמה עד, להבין מתחילים

 4 חשוב לי היה הזאת ההערה את אבל הנגדית בחקירה גם תיחקר עוד, מוטה סיקור קורא העד שלזה

 5 .הפתיחה בנאום שנאמרו  - עליהם חולקים מאוד שאנחנו - הדברים נוכח גם להזכיר

 6 .לעד לקרוא אפשר :עם - בר' מ השופט' כב

 7 (.העדים לדוכן חוזר, ישועה אילן מר, העד)

 8 כל תעשה" למה בעצם היא ישועה מר אותך שאלתי שאני האחרונה השאלה :תירוש יהודית ד"עו

 9 מאמץ כל תעשה, "שנבין כדי אבל זה את הסברת שכבר למרות, לשאול  רוצה אני. ענית זה ועל" מאמץ

 10 הסברת גם. זה את תסביר". אריאל אורי של תגובה עם כמובן בלשכה בכיר מטעם זה את להעלות

 11 .ביטחון ליתר אבל קודם

 12 . נגדו טענה  נטענת הרי... של תגובה גם וצריך מקור איזשהו צריך :ת

 13? קורה מה"  - למטה עמוד באותו רואים אנחנו –' אלוביץ שאול לך כותב 8:39 בשעה. בסדר :ש

 14 .דרור, בבקשה התמליל את לנו תגיש.  שיחה יש 8:44 ובשעה". 2 ערוץ בחדשות זאת שמעתי

 15 (.ו()1)174/ת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 איך'. אלוביץ שאול את מעדכן אתה השיחה לפי. אותה נשמיע לא. אותה תקרא :תירוש יהודית ד"עו

 17 ?עלה לא עוד זה שבעצם לו מסביר אתה

 18 אחד אף היא העיקרית שהסיבה אומר אני. שיכתוב מי שאין, טכנית סיבה איזו מוצא :ישועה אילן מר

 19 .מכחיש אריאל שאורי כן וכמו, מהם אחד אף בשם יהיה שזה מוכן לא בלשכה

 20 9:03 מהשעה. השיחה את מסיים שאתה הזאת מהשעה ההתכתבויות עם להמשיך רוצה אני :ש

 21 . לך עונה והוא אלקלעי אבי עם מתכתב אתה. זה על תסתכל. 9:16 השעה עד – הבא בעמוד זה –

 22  .קיי-או :ת

 23". בכותרות נושא זה הכול סך, דרך תמצא, מאמץ תעשה, אבי: "לו אומר אתה. ממשיך זה  :ש

 24 הבנייה הרחבת בנושא טבעית מתחבר זה, ההריסה על ראשית לך יש" – לעשות איך לו מסביר אתה
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 1 יותר הרבה עברנו, יש מה זה, המורכבות את מבין אני, "9:41, הבאה בהודעה". דקות בשתי ולאייטם

 2 .למה אותך שואלת ואני אותו לשכנע מנסה בעצם אתה. וכולי" מהותי זה, גרוע

 3 חלק עוזבים ואז, בסדר וזה, התכתבויות לעד מציגים. הזה בסדר קושי יש. סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 4 ביולי 29-ב 9:03 בשעה שמופיעה הראשונה בהתכתבות נסתכל אם. למה ואומרים מההתכתבויות

 5 מבזבזים אנחנו" אלקלעי אבי שכותב למשל לו הציגו לא. 9:05-ב, השנייה בהתכתבות, סליחה, 2015

 6 יש לדעתי. השנייה בבוקסה מופיע זה, אומרת זאת". 2 חדשות לפני לפרסם שיכולנו וחצי שעה

 7 בית יסיק, המשמעות מה. 2 ערוץ לפני זה את לפרסם יכולנו העורך שכותב גדולה מאוד משמעות

 8 ואז נבחרים קטעים מציגים. נאמר לא זה. גרסאות על בקרב זמן מבזבזים  ואתם, הזה בעניין המשפט

 9 פרט לו שיציגו או, התייחסות תן ויגידו הכול את לו שיציגו או. כך עובד לא זה. התייחסות תן אומרים

 10 .סלקטיבי באופן זה את לברור אפשר אי. פרט

 11 .לפניו הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .הכול את להקריא מוכנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 לא. ההתייחסות את ומבקשים מסוימים קטעים לו מקריאים אבל לפניו הכול :צור-בן בועז ד"עו

 14 .ההיפך לפעמים אלא משקפים בהכרח

 15 אנחנו. ההתכתבויות לכל שעה עד משעה אותו הפנתה  היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .כולנו של העיניים מול זה. רואה הוא אבל. צריך לא כי להקריא לא ביקשנו

 17 ותענה ההתכתבויות כל את תקרא לו תגיד, ההתכתבויות כל את לו תניח היא אז :צור-בן בועז ד"עו

 18 .שאלתי  על

 19 גם צריך – שאלתי.  אותו לשאול יכולה היא אבל, בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .השאלה מה להגיד גם צריך, שאלתי על תענה. שאלה לנסח

 21 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 22 שהעורך הודעות לא אלה הקריא שהוא ההודעות כי חברי את לדייק רוצה גם אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 ?העורך היה מי? ישועה מר, העורך מי. כותב

 24 .אלקלעי אבי :ישועה אילן מר
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 1, שהצגת כמו, האלה הדברים את אומר שהעורך, העורך לא זה, ההודעות את שכותב מי אז :ש

 2 .ישועה זה אלא

 3 .אני זה :ת

 4 .נמצא הכול. להיפך  ולא לעשות מה אלקלעי לאבי אומר  ישועה מר. ישועה זה אלא  :ש

 5 .בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 6 .הכול את להקריא כמובן יכולה אני. בפניו נמצא הכול. הפוך אמרת כי :תירוש יהודית ד"עו

 7 .הכול את להקריא צורך אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .שיקרא הכול את לו להניח או. סלקטיביים קטעים לקחת לא ביקשנו :צור-בן בועז ד"עו

 9 .העיניים מול זה את לו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .שיסתכל אז. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 11 .הזאת החקירה את ינהל  לא חברי :תירוש יהודית ד"עו

 12, התכתבויות של שורה לעד להציג רוצים. מתנגד אני. מתנגד אני. מנהל לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 12-ו 7, 3 את לקחת אפשר אי אבל, פרט פרט תבואו אז – פרט פרט רוצים.  אדרבה – תתייחס, תקרא

 14 .אומר אתה מה לשאול זה סמך ועל לו ולהקריא

 15 .כולנו בפני נמצא הכול :תירוש יהודית ד"עו

 16 נחזור? אליו השאלה מה, תירוש דין עורכת. לפניו הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .לשאלה

 18 .העד את מדריכה אני יגידו, אשאל אני אם, שוב. הייתה שלי השאלה :תירוש יהודית ד"עו

 19 .ברירה אין. שאלה תשאלי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20? הזה הדבר את לעשות אותו לשכנע מנסה אתה למה הייתה השאלה. אשאל אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 שהוא ברור זה כי הדרכה לא זאת, ההודעות את מקריאה הייתי אם. הדרכה איזושהי כאן יש אבל

 22 .לשכנע מנסה

 23 בחקירה הכללים אלה.  משכנע אתה למה לא. עשית מה להיות צריכה גם השאלה :צור-בן בועז ד"עו

 24 .ראשית
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 1 התכתבות להציג ראשית בחקירה הכללים לפי יכולה אני. בסדר. תחקור אתה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .הכללים לפי, זה את לעשות יכולה אני. זה את עושה אתה למה ולשאול

 3 .השאלה הייתה זו. לשכנע מנסה אתה למה :צור-בן בועז ד"עו

 4 מנסה אתה למה אומרת הייתי לא, מקריאה הייתי אם. זה את עושה אתה למה :תירוש יהודית ד"עו

 5 . שקורה מה זה,  להקראה מתנגד כשחברי אבל, לשכנע

 6 ?מתחילה את שעה מאיזו, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .9:03-מ :תירוש יהודית ד"עו

 8 .הנכון בדף לא אתה. למעלה בדף זה? 9:03-מ העיניים מול לך יש :תירוש יהודית ד"עו

 PM. 9. בערב 9:03 :תירוש יהודית ד"עו

 10 ?יקרא שהוא רוצה את איפה עד. למעלה זה 9:03. הדף זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .9:11.50 עד.  9:11 עד :תירוש יהודית ד"עו

 12 עד מלמעלה תקרא. התכלת משבצות לפני עד. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .התכלת משבצות

 14 . מכן לאחר וגם :תירוש יהודית ד"עו

 15 ?מתי עד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .העמוד סוף עד :תירוש יהודית ד"עו

 17 תשאלי ואז כשסיימת לנו תגיד, תקרא. העמוד כל את. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . השאלה את

 19 .סיימתי  :ישועה אילן מר

 20, לו כותב אתה, 9:42 – הראשונות ההודעות לשלושת הבא בעמוד מפנה גם אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 .האלה הדברים את לו אמרת למה אותך שואלת אני עכשיו. לו עונה ואתה לך עונה הוא

 22 דרישות של במדרג נמצא זה. אליו פנה הממשלה שראש שאומרת משאול פנייה כאן קיבלתי  :ת

 23 לוחץ אני ולכן. אחרת או כזאת בדרך זה את להכניס צריך שאני לי ברור. גבוה מדרג זה, אלי שפונים

 24 הם מהטיעונים חלק. זאת היא לזה הסיבה, שהכנסתי מהטיעונים חלק. שונים מטיעונים בטיעונים
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 1 ראש בלשכת בכירים שדרגים נורא כך כל שלא אמרתי. רגע באותו בהם שהאמנתי טיעונים גם

 2 הוא. מספיק תקין תהליך כאן שאין חשב מצדו הוא. וכדומה מחלוקת יש, וכדומה הממשלה

 3 נורא לא שזה מקרים מאותם אחד שזה חשבתי אני. הראשי העורך הוא. עיתונאי לא אני. העיתונאי

 4 לי אין, אילן: "לו עונה כשהוא, לו אומר גם אני לכן. לבדוק רוצה הוא אבל הזה הדבר את נציין אם

 5 אני כי" מעמד תחזיק" לו אומר אני אז, שלי השכנוע ניסיונות כל ואחרי" וכדומה זה את לעשות איך

 6 . מצבו  את מבין

 7 זה איך', אלוביץ לשאול הממשלה מראש פנייה, הזה במקרה כמו, ידיעתך למיטב כשהייתה :ש

 8 היה זה, יותר אינטנסיבי היה זה? ביטוי לידי בא זה אופן באיזה? משאול מולך ביטוי לידי בא

 9 .הבדל שום היה שלא או. שואלת אני? השיחות דחיפות, הלחץ רמת, פחות אינטנסיבי

 10 .העד של, שלו בהתנהלות הבדל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 זאת. למולו הממשלה מראש הדרישה את שמקבל' אלוביץ שאול של בהתנהלות :תירוש יהודית ד"עו

 12 .השאלה

 13 '?אלוביץ מר של ההתנהלות על שואלת גברתי האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .כן. מולו :תירוש יהודית ד"עו

 15 ?ישועה מר של ההתנהלות על או :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 שמע כשהוא האם'. אלוביץ משאול דרישה מקבל ישועה, צדדים שני כאן יש.  לא :תירוש יהודית ד"עו

 17' אלוביץ של אחרים למקרים זהה הייתה ההתנהלות, הממשלה מראש דרישה שהגיעה' אלוביץ משאול

 18 יגיד העד אולי. שקרה ככל, קרה אם, פיזית שקרה מה. רגשות לא. תחושות לא. פיזית התנהלות? מולו

 19, שהתרחשו, שקרו בעובדות אבל. יודעת לא אני. אחר משהו יגיד העד אולי. ההבדל את הבנתי לא אני

 20 .מבחינתך הבדל איזשהו  היה האם

 21 לא זה ידיעתי שלמיטב הוא הראשון הטעם.  טעמים  משני מתנגד אני, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 22 - - - מופיע

 23 .מופיע זה :תירוש יהודית ד"עו

 24 ?מופיע זה איפה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 14 עד 1 עמודים, 2830 קובץ, 2018 בינואר 22 מיום רביעית בהודעה מופיע זה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .בעמודים בטוחה לא אני. יותר קצת או

 3  – הראשון הטעם את נבדוק תכף – השני והטעם :צור-בן בועז ד"עו

 4 ?עמודים איזה :עם - בר' מ השופט' כב

 5. 3830, אדוני כן. 3830 אולי, 2830 קובץ זה. העמוד סוף זה כי אותי תבדקו. רגע :תירוש יהודית ד"עו

 6, 13 עמוד. המינוח את לחפש ואפשר רבים עמודים שאלה היא הבעיה. 3830 קובץ,  2018 בינואר 22-ב

 7 עמוד זה מבחינתנו.  הנכון הנוסח זה אם התברר טרם כי לאדוני שיש הנוסח שזה מקווה אני. אדוני

 8 .העמוד סוף עד 3 משורה. חושבת אני, העמוד סוף  עד 3 משורה, 13

 9 "?שואל אני אז" מהמילים :עם - בר' מ השופט' כב

 10 . אדוני כן :תירוש יהודית ד"עו

 11 .במקום נמצאים שאנחנו לוודא כדי רק. בסדר :עם - בר' מ השופט' כב

 12 רוצה לא אני. יעיין וכבודם כבודם בפני נמצא זה, ראשית. דברים שני אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 באופן זה את אגיד אני, המעורפלת ההתייחסות את כמדריך אתפרש ושלא התשובות את כרגע לתת

 14 כמה יודעים אנחנו, זה את יודעת התביעה גם כי, לציין חשוב וזה, אציין כן אני, ושנית. העד של, כללי

 15 .הממשלה ראש של היו פניות

 16 ?שאלתי שאני  לשאלה רלוונטי זה איך :תירוש יהודית ד"עו

 17 להתנגד אפשר אי. ההתנגדות את שמענו לא עדיין, רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .אותה שמענו לא שעוד להתנגדות

 19 .תגובה יש, שלישי משפט כל שאחרי שיטה זו. גברתי, שיטה זו אבל  :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?ההתנגדות מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 שאני מה. שנוח איך. העד את מדריך שאני שיאמרו רוצה לא אני. גברתי ההתנגדות :צור-בן בועז ד"עו

 22 שאומר שלם עולם יש זה שאחרי זה.  יש פניות כמה, הטלפוניה את יש פשוט כי, יודעים אנחנו, אומר

 23 .שמועה עדויות בבחינת הכול זה – דיברו לא או דיברו שכן
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 1 שאדוני? שמיעה כעדות  מתייחס אדוני בדברים חלק לאיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .ההתנגדות את ימקד

 3 אני, העד של בידיעתו היו לא' אלוביץ למר הממשלה ראש של הפניות.  פשוט מאוד :צור-בן בועז ד"עו

 4 הדבר זה. ישועה מר עם מדבר' אלוביץ שמר מה זה העד של ידיעתו שלמיטב מה. ברור שזה מניח

 5 אם. בכלל שלו בידיעה לא, הממשלה ראש של פנייה הייתה לא או פנייה הייתה אם. יודע שהוא היחיד

 6 כמה, שבעובדה עניין, יודעים אנחנו. זה את לדעת יכול לא הוא, שוחחתי לא או ששוחחתי אמר מישהו

 7 .פניות של מיעוט על יודעים אנחנו. הטלפונים תדפיס את הוציאו כי היו פניות

 8 היה ולא נכח לא שהוא בהנחה כך השאלה את תנסחי. טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .להתנגדות שתענה באופן השאלה את נסחי. משותפת לשיחה צד

 10', אלוביץ שאול לך אומר הבנתך למיטב  - שמועה עדות לא שזאת  - שאלתי אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 שהייתה' אלוביץ שאול לו אומר, העד מבחינת אלא לא או נכון זה האם לשאלה נכנסים לא ואנחנו

 12 כמה עד, חווית שאתה מה לפי, הבנתך למיטב, אותך שואלת ואני  הממשלה מראש  ישירה פנייה אליו

 13 - - - שלכאורה ישירה פנייה שהייתה

 14 .הממשלה ראש של פנייה הייתה' אלוביץ מר שלדברי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .מובן ובאיזה אחרת לא או אחרת הייתה ההתנהגות :תירוש יהודית ד"עו

 16 ענתה תירוש דין עורכת אבל שלי ההתנגדות טעמי את להוסיף רציתי  פשוט אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 17 לומר לא מבקש הייתי אני הזה הדבר את אבל משהו עוד להוסיף יכול אני אם. המשפט בית לשאלות

 18 .העד בנוכחות

 19 ?הזאת לשאלה בהתנגדות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .ישמע שהעד ראוי שזה חושב לא שאני פרט יש בהחלט כאן.  בדיוק. כן, כן :חן ק'ז ד"עו

 21 .יצא העד. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 (.מהאולם יוצא, ישועה אילן מר, העד)

 23 שהיא לשאלה בעצם עונה הוא שם, המשטרה בהודעת למקום כבודכם את הפנתה חברתי :חן ק'ז ד"עו

 24 ההתרשמות'. אלוביץ שאול התנהל  שבו מהאופן או מהתגובות שלו ההתרשמות. כאן אותו שאלה
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 1 מומחה עדות לא זאת, סברה עדות זאת, שלו התרשמות זאת כי, הרלוונטיות מה לראות צריך. שלו

 2 .המשפט זה אבל

 3 .זה על שאלה נשאל לא הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 המצב את מכירים שאנחנו בנושא התנגדותו בנימוקי צור בן דין עורך אומר. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 5 מוסיף אני. לסייג צריך זה את ולכן יודע לא  שהעד מה מול אל שהיו הפניות מספר לגבי האובייקטיבי

 6 – במשטרה בחקירותיו  העיד שהעד משום? ומדוע. מתנגד אני ולכן בהטעיה גובלת שהשאלה ואומר

 7 - הממשלה ראש לו אמר כאשר' אלוביץ לשאול האמין  שהוא – למקום אפנה אני, ירצה כבודכם אם

- - 8 

 9 .לפעמים. תמיד לא :תירוש יהודית ד"עו

 10 לא העד? עולה מה המקובץ מן, כלומר. כמובן חסר שהיה פרט זה. ולפעמים תמיד לא  :חן ק'ז ד"עו

 11 לא זה. שלו בהודעות כך. אלי התקשר הממשלה ראש לו אמר כאשר' אלוביץ לשאול האמין תמיד

 12. תקשורת מחקרי לנו יש. התקשר הממשלה ראש באמת פעמים כמה יודע לא גם העד. בשאלה לו מוצג

 13 .בלבד ספורות שפעמים יודעים אנחנו

 14 ?עכשיו למה? עכשיו  חשוב זה למה :עם - בר' מ השופט' כב

 15 - - - ש משום חשוב זה :חן ק'ז ד"עו

 16 .נגדית בחקירה מלאכתו את יעשה אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .חשוב זה מדוע לאדוני אגיד אני :חן ק'ז ד"עו

 18 החקירה בשלב העד של עדותו משקל את לקעקע לכאורה מבקשים הזמן כל :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .הראשית

 20 .לא, לא :חן ק'ז ד"עו

 21, חושש שהוא אומר לא אני, חושש אם, לחשוש  צריך לא אדוני. צורך אין :עם - בר' מ השופט' כב

 22 נשמע, המכלול את  נראה אנחנו, הראשית החקירה ברמת השפעה איזושהי שיש חושש הוא אם אבל

 23 .נגדית חקירה גם
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 1 יודעת  התביעה כאשר, מסוים דברים מצב לעד מציגים כאשר אבל לאדוני מודה אני  :חן ק'ז ד"עו

 2 אותו מזמינה היא? קורה מה הרי כי, מסווג שהוא לומר ניתן הפחות, כזה לא הוא הדברים שמצב

 3 מה את עכשיו נעזוב, מכירה שהיא -  מכירה שהיא כשהנתונים לשמוע רוצה שהיא מסוים דבר לומר

 4 אותו להזמין כדי, ומסופקת יותר הרבה רחבה תמונה הם – לחשוב רוצה היא מה כאילו, חושבת  היא

 5 אנחנו. הקושי זה. נגדית בחקירה כך אחר לתקן נצטרך שאותו המשפט בבית נכון לא דבר לומר

 6 .דברים המשפט בית לתוך מכניסים

 7. עשיתי, ראיתי, לי אמר, שמעתי אני אומר שהיה, עליו מעיד שהעד עובדתי בעניין היה מדובר מילא

 8, מומחה של לא עדות לתת – קמים  אנחנו מה רקע על, אדוני, זוכרים אנחנו - אותו מזמינים אבל

 9 לא. זוכרים אנחנו. מאוד מאוד חסרים  נתונים הם בפניו שמניחים הנתונים כאשר, התרשמות מתוך

 10 .התרשמות מלבד אחר משהו למסור בהזמנה, בעדות מדובר

 11, אותה לקבל, אותה לנצח שאפשר ככל העד של ההתרשמות אבל, בסדר :עם - בר' מ השופט' כב

 12 ...משוחח שהוא התרשמות על להעיד יכול אדם. שלה המשקל

 13 .הנכונים הנתונים את לו לתת צריך אז אבל, גמור בסדר :חן ק'ז ד"עו

 14 ?המדינה מצד הטעיה  כאן שהייתה רומז אדוני אז :עם - בר' מ השופט' כב

 15 את להטעות יכולה שהשאלה זה ההתנגדות מנימוקי אחד. רומז לא אני. שאמרתי מה זה :חן ק'ז ד"עו

 16 מפגישים ולא צור בן דין עורך עליה שהצביע הנתונים עם אותו מפגישים לא. העניין בדיוק זה. העד

 17 .לו האמין לא בכלל שהוא אמר הוא שלו בחקירות  אחר שבמקום העובדה עם אותו

 18 .להיות יכול :עם - בר' מ השופט' כב

 19 לנו אין כרגע. הנגדית בחקירה תעשו זה את, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 הזכות לכם ושמורה לשאלה  עכשיו יענה הוא. לפנינו נתונים  - מטעה לא, מטעה אומר אדוני  - מספיק

 21 אותו לשאול תוכלו. אותו ותשאלו הדוכן על יעמוד הוא. נוספת פעם השאלות את להעלות הנכון בזמן

 22 .אחרים דברים אומר הוא אם, דברים אמר הוא איך

 23 .העד את תכניסו. נדחית ההתנגדות כרגע

 24 (.העדים לדוכן שב ישועה אילן מר)
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 1 .מאוד בריא זה. מאוד טוב זה. יוצא כשהוא עצמות מחלץ אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .דחוס מאוד כאן האוויר, ויוצא שנכנס כמי אחת עצה רק לי יש. בסדר הכול :ישועה אילן מר

 3 חלק זה. אלקלעי עם מדבר כשאתה 9:35-ב להודעות גם אותך הפניתי אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 לך אומר כששאול הייתה השאלה. לשאול כבר ששכחתי בשאלה היינו, רגע. הקודמת מהשאלה

 5 הגיעה לא או באמת  שיחה הגיעה אם עכשיו דעה מחווים לא אנחנו, הממשלה מראש שיחה שהגיעה

 6 או מולך שאול של בהתנהלות, מולך שהיה במה הבדל היה כמה עד – לך אומר כששאול, באמת שיחה

 7 ?שלא

 8 הרבה על לחשוב גם יכול אני אבל לחץ יצר הממשלה ראש שזה או פונה שהוא הפנייה עצם :ת

 9 לחץ כן גם שהיה, וכדומה נתניהו לגברת או הממשלה לראש קשר עם היה לא שזה אחרים מקרים

 10 .אטומי

 11 או אחרים לנושאים קשור היה זה, נתניהו הממשלה לראש קשור היה לא זה אומר כשאתה :ש

 12 ?הממשלה מראש שיחה הייתה לא שזאת

 13 שעצם ברור אבל. זה מאשר לחוצים יותר לפעמים היו לשרה שקשורים שדברים זוכר אני. לא :ת

 14 הלחץ רגע מאותו אז, וזה אתי דיבר הממשלה ראש לי אומר הוא ואז הממשלה ראש שפונה העובדה

 15 .יותר גדול הוא המערכת על אוטומטי באופן שלי

 16 בשעה. להשמיע אבקש כן אני הזאת השיחה את. 21:22-ב שהתקיימה לשיחה אותך מפנה אני :ש

 17 .אלקלעי עם מדבר גם שאתה כדי בתוך מגיעה היא. שלה השעה זאת. 21:22.32

 18 ?יום באותו אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .יום באותו הכול. יום באותו :תירוש יהודית ד"עו

 20 (.ז()1)174/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 :טלפון שיחת של הקלטה מושמעת

 22 .הולך לא. הלו -

 23 ?הולך לא מה -

 24 .זה את לעשות אפשר אי -
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 1 ?אפשר אי למה? אפשר אי מה -

 2 נפגע שלא כדי, זה את עושים הם בכוונה. 8:00-ל ברבע החומר את לנו העבירו הם, ... תראה -

 3 אריב לא אני. בסדר. יפרסם לא סגל עמית אז, סגל עמית לפני נצא אנחנו אם כי סגל בעמית

 4 לצלצל חייב אני. עכשיו שנודע לא זה. בצהריים 11:00-מ זה הרי... שבגלל אומר אני. זה על

 5... מפרסם הייתי, הממשלה ראש מלשכת היו אם. אכתוב שאני מוכנים לא הם כי לוודא

 6. זה את מכחיש אריאל אורי. דקות חמש נשארו אז. לא כך ואחר כן אמר הוא בהתחלה

 7 זה את מפרסם סגל עמית? עושה אני מה, עכשיו. סגל עמית של הידיעה מתפרסמת בינתיים

 8 יש אז כי בערב הזה הדבר את להכניס מאוד סביר, בסדר זה אז. בערב שלו המהדורה זאת כי

 9, אחד אף עם לדבר   מספיק לא אני, 8:00-ל ברבע זה את לי אומרים, אני. המהדורה את לך

 10 אני מה אז, שלהם הזה את לתת מוכנים לא הם, זה את מכחיש לא הוא  – מדבר כשאני

 11 הוא לכרונולוגי זה את מכניס אני איך? הצהריים של הידיעה, סגל שעמית? עכשיו אכתוב

 12 איך יודע לא אני. אותך שורף, עצמי את שורף בעצם שאני... המערכת כל, אומר אני. אומר

 13 תכניס, לו אמרתי. לעשות יודע לא אני. עושה אני איך לי תגיד, לי תעזור בוא. זה את לעשות

 14, כן.  הוראה נתן ביבי, הערב של, ץ"בג של לנושא במקביל תכתוב. יוגב של למישמש זה את

 15 מבין אחד מצד אני, שמע. שנייה ידיעה אחת ידיעה לתוך שותל ברור שזה אומר הוא אבל

 16 - - - שמע, שני מצד, אותו

 17 .בכלל אותו מבין לא אני -

 18 ?מבין לא אתה למה -

 19 ?זה את... עכשיו למה, זה את אמר סגל עמית הרי -

 20 המהדורה כי עכשיו זה את אומר סגל עמית. בכרונולוגיה נכנסות הרי הידיעות. סגל עמית. לא -

 21 סגל שעמית ידיעה עכשיו מכניסים אנחנו מה. לערב הידיעה את שומר והוא בערב היא שלו

 22 ? בצוהריים שקרה משהו על פרסם

 23 .ביחד פרשנות עם. 8:05-ב עכשיו זה את אמר הוא... -ש אמר הוא -
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 1 .מספיקים היינו אז, לפני שעה זה את לי אומר היה הוא אם אבל, כן -

 2 .לך אמרתי אני. לפני שעה לך אמרתי אני -

 3. 8:00-ל ברבע הפרטים את שלח הוא. הפרטים את לי ישלח שהוא לי אמרת, שאול. שעה לא -

 4. זה את לעשות יכולים לא אנחנו, 8:00-ל 10-שב חוט על בובה להיות יכולים לא אנחנו, שאול

 5 יש. דקות בעשר זה את לעשות יכול לא אני אבל חוט על בובה להיות לי אכפת לא, אגב דרך

 6 להגיד יכול לא אני הרי... -ה את להפעיל צריך והוא אותו להפעיל צריך אני, פה אדם לי

 7 מוכן לא ההוא אז. הדלפה לך שהייתה תגיד, לו אמרתי אז. לי אמרה הממשלה ראש שלשכת

 8 צריך, תראה. בשביל שעושים טלפונים שלושה-שניים יש, שמע. יודע לא. הדלפה לו שהייתה

 9 ידעו הם כי שעובדת שלמה מערכת כאן יש. הידיעה את שכותב אוטומט איזה כאן אין, להבין

 10 . עכשיו אתו דיברו לא. בצוהריים דיברו סגל עמית עם. סגל עמית, 11:00-מ זה על

 11 ?נכון לך שאומר כמו...  -

 12 ?הוא? זה את לך אומר מי? מי -

 13 .הוא -

 14 לא. בלשכה בכיר גורם תגיד לו אמרתי. בלשכה בכיר גורם אפילו לתת מוכנים לא לנו אבל כן -

 15 לא אני. שעות כמה לי יש לפחות אבל לבשל אפשר הכול, שאנחנו רושם יש, תראה. מוכנים

 16 לעשות איך יודע לא אני. ומנסים בטלפון עכשיו אתו הייתי. אתו יחד עכשיו זה את לעשות אלך

 17 שהתפרסמה בצוהריים 12:00-ב שאולי משהו על ידיעה, עכשיו זה את שם אני איך. זה את

 18 ?אומר אני מה? אומר אני מה. 2 ערוץ כבר

 19 .2 ערוץ עם ביחד לפרסם צריך שהיית, לך שאמרתי מה זה, בדיוק זה -

 20 - - - לי שמביאים משהו לפרסם יכול לא אני. קוסם לא אני. ביחד לפרסם יכולתי לא אבל -

 21 ...הכול את תכתוב לך אמרתי -

 22 ? הכול את לכתוב יכול מי? הכול את יכתוב מי -

- ... 23 
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 1 .הנקודה את להבין צריכים גם הם, תקשיב, שאול. לא -

 2 .הכול וזה גרם יש. לך שאמרתי כמו... שלנו שהחומר מבין אני -

 3 ?מה יש -

 4 ...שלהם האנוכיות... -ל גרם יש -

 5 דקות חמש לא. לפני שעה לפחות זה  את לנו להגיד צריכים הם, תראה. אנוכיות לא זאת, לא -

 6 אתה מה, שאול. פיזית יכולים לא אנחנו? בסדר זה שעה שרבע קבענו למה. שעה רבע. לפני

 7. דרך איזושהי מוצא הייתי, שם יושב הייתי אני אם, תשמע. פיזיקה זה? לך אגיד שאני רוצה

 8 .אותו מבין אני, שני מצד. אתך מסכים אני

 9? אתך מסכים לא או אתך מסכים  שאני לך אגיד שאני רוצה אתה, חושב אתה. לי תן. לי תן -

 10 . לא

 11 עכשיו קשה מאוד אתו דיברתי אני. משהו לך אגיד אני בוא, תראה. לי שתגיד רוצה אני. לא -

 12 .עושים, כשרוצים כי

 13 ...אני ולכן אתו שרבת יודע אני -

 14 .עצבים מרוב רועד כולי. הגרון לי יצא. אתו רבתי -

 15 ...לכן. אתו שרבת יודע אני -

 16 ?אתו שרבתי יודע אתה איך -

 17 .זה את מעלה היית בעצמך אתה? חכם מספיק לא שאני חושב אתה. יודע אני -

 18 דקות חמש כל אתה, אבי: לו אמרתי, תראה. זה את שמעלים אתו סיכמתי כי. נכון. נכון -

 19 שבגלל אומר אתה זה אחרי, 2 לחדשות להקשיב רוצה שאתה לי אמרת קודם....  -ה את משנה

 20 אתה זה אחרי. שיכתוב מי לך שאין אומר אתה כן אחרי.  יכול לא אתה, 2 בחדשות ששמעת

 21 ואת אמיתי שהוא דבר לי אמר הוא אז. תקשיב,  אילן: לי אומר הוא. אריאל שאורי לי אומר

 22 הזאת השעה ברבע, שעה רבע בתוך אותי מלחיץ אתה, תשמע: לי אומר הוא. מקבל אני זה
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 1 בכל מתנגד הוא  - בלשכה בכירים שגורמים שיאשר ממנו וביקשתי שי עם לדבר ניסיתי אני

 2 אני, אומר הוא. זה את להשחיל איך יודע לא אני אז. שלא להגיד פעמים לי טילפן הוא. תוקף

 3 איך יודע לא אני: אומר הוא. אומר הוא. להגיד מה גם יודע לא אני אז, למצוקה נכנס גם

 4. העמוד בתחתית עכשיו נמצאת הידיעה... ידיעה לתוך עכשיו זה את להזריק, זה את לתפור

 5 אותה תעלה, לו אמרתי? העמוד לראש אותה אעלה אני איך אז, בצוהריים פורסמה כבר היא

 6 - - - ותכתוב העמוד לראש

 7 ...-ה של הפעילות זה העמוד ראש -

 8 אני מה אז, שלי לא זה אומר הוא. ..., זה את תעלה, לו אומר אני. בדיוק. לו אומר אני. כן -

 9 אני? לך אכפת מה. בחדשות תכתוב. 2 בחדשות? לא למה, כן, לו אומר אני? סגל שעמית, אגיד

 10  שם שי ברוך כי זה את לעשות מי דרך לו ואין... -ש פיזית היא שלו העיקרית שהבעיה חושב

 11 .שינוי שם לעשות צריך. בעיה זאת

 12 .זה את עזוב -

 13 וחצי שעה-שעה אתי דבר להבא, טובה עשה, שי: לו אגיד ואני שי עם אדבר אני, תראה. בסדר -

 14 .זה את לעשות רוצה אני. מצליח לא פיזית אני. זה את להפיץ אספיק שאני כדי לפני

 15 יודע אני... לא ואני...  -ה את לי יהיה שלא לי עדיף, האמת את לך אגיד אני, לי עדיף... אני -

 16 . לי תאמין. הכול את יודע אני... -ש יודע ואני אתו רבת שאתה

 17 .שי מברוך פוחד הוא. זה את עושה היה הוא. ברוך זה. הוא לא זה. סדר שם לעשות צריך. כן -

-  ... 18 

 19 .לב התקף איזה קיבלתי -

 20 .בצוהריים מחר  עד מעכשיו, ידיעה שם... הייתי שאם לך אומר אני -

 21 אחד יום אני. יותר יעבוד לא זה. ויכוח לי אין. ויכוח לי אין. צודק אתה. צודק אתה. נכון. נכון -

 22 .יותר יעבוד לא זה. שלא חושב אחד יום, שכן חושב

 23 .להתעצבן צריך לא אתה... להוציא צריך לא אתה. לעבוד יכול לא זה -
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 1 7:30 משעה, עכשיו שעתיים אני -

 2 .להזדיין שילכו, שלהם אתר זה. השפעה אין לך. השפעה אין לי -

 3 .צודק אתה. צודק. נכון -

 4 .הדעת על יעלה לא זה -

 5 שי ברוך את רוצה לא שאני לו אמרתי. צודק אתה, להגיד מה לי אין. צודק אתה, צודק אתה -

 6 כל לי אומר אתה שעה חצי ואחרי בסדר לי אומר גם אתה, ממך מבקש שאני דבר כל כי יותר

 7 יכול לא אני, אבי, לי אומר שאתה כמו.  באים הם מהיכן מבין שאני אמרתי. דברים מיני

 8. הדלפה קיבלת. אמיתי דבר? ממך ביקשתי מה, יטריוויאל דבר זה לו אמרתי. כך לעבוד

 9 ראש, להרס במקביל. הראשית הכותרת  של לנישה זה את מכניס הייתי. יושב  הייתי במקומך

 10 אחרי אולטימטום ומוציא... -ל מנסה אריאל אורי השר.  דיור יחידות של בנייה, הממשלה

 11 . המשנה את לך ניסחתי, הנה, אמרתי... -ש

 12 .לזה התייחס הממשלה ראש... אמר בנט אפילו.... 2 בערוץ...  -

 13 שניהם, יודע אתה כי יצא לא שזה... עושים איך לראות צריך. זהו. לעשות מה לנו אין עכשיו -

 14 .זה את עושים איך לראות צריכים אנחנו.  אותנו יהרסו, עלינו ידברו... יחד

 15 ...-ל רוצה לא הוא, לא -

 16 זה כאילו ואז... -ל החליט הממשלה שראש יגיד שבנט? אולי בנט את לראיין אפשר (:דוברת) -

 17 .הפוך על הפוך כאילו זה. הממשלה לראש זאת בכל הקרדיט את נותן

 18 והוא בעצמו זה את לעשות איך יודע לא והוא... שאין היא הנקודה. הנקודה מה לך אגיד אני -

 19 ידיעה על אפ פולו עושה הוא? עושה הוא מה. עושה שהוא המערכת לכל כך ייחשף שהוא פוחד

 20 ?מבינה את. שתולה שהיא ברור שכאילו

 21 .עלה זה, זה לפני שעה רבע. הדלפה קיבלת? שתולה למה -

 22 אפשר אי. הידיעה את לוודא פיזיקה אין, לפני שעה רבע כי לפני שעה רבע נותנים לא אבל, כן -

 23 ...זה את לפרסם
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 1 .לפני שעה זה את קיבלת אתה. לפני שעה רבע לא גם זה את קיבלת. בסדר -

 2 .7:45 בשעה SMS-ב לנו העביר שי.  שעה קיבלתי לא. לא, לא -

 3 שיש או לפני שעה לך שהדליפה הממשלה ראש בלשכת... לך יש ואם... -ל העביר שאול, אילן -

 4 ?לפני שעה לך שהדליף 2 בערוץ מישהו לך

 5 .עיתונאית תגובה איזושהי יש אבל, כן -

 6 . בכלב לכשכש יכול לא הזנב. הזמן כל לפחד צריך לא, תקשיב -

 7, עיתונאית עבודה לגבי אותי שואלת את אם אבל. צודקת את. בעיה שם לנו יש, איריס, תראי -

 8 .היה לא בסוף וזה נפתלי מני על בדיקה שהייתה לנו אמרו אחת שפעם זוכרת את

 9 . מהם לפחד תפסיק, תקשיב,  בסדר -

 10 .שטויות יעשו שהם רוצה לא רק אני. מהם פוחד לא אני. לא -

 11 .הדלפה קיבלת -

 12 ?ממי הדלפה -

 13 ? זה את להעלות 8:00-ל בשנייה, 8:00-ל בדקה יכולת -

 14 .יעלה מהמערכת שמישהו צריך אני. זה את להעלות יכול לא אני -

 15 .להעלות יכלה וואלה. שלך המערכת -

 16 .כן התשובה. שאמרתי מה זה. שלי התשובה. כן? להעלות יכלו אם שואלת את -

 17 .אליך יחזור תכף שאול. שנייה -

 18 .כן התשובה -

 19 .אליך יחזור הוא -

 20 ראשון דבר. ברשותך, הזאת השיחה על שאלות כמה אותך לשאול רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 שאול, שלך בהסברים פעמים כמה עצמו על חוזר זה, הראשון בדף זה אותך לשאול רוצה שאני

 22 לעשות איך יודע לא אני, אותך שורף אני, עצמי את שורף אני, אומר הוא אז: אומר אתה אבל', אלוביץ
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 1. אותך חושף זה. אותי חושף זה: אומר הוא כך אחר גם. הזה בעניין אלקלעי על מדבר אתה.   זה את

 2 מינימום עם אבל זה את עושים איך לראות שצריך אומר' אלוביץ שאול. אחרון לפני לעמוד מפנה אני

 3. הזאת החשיפה על מדברים – זה את סימנתי לא – זה לפני וגם. עלינו ידברו ולא יצא  לא שזה, נזק

 4, עצמי את שורף אני, אומר הוא אז': אלוביץ לשאול אומר אתה. הכוונה מה בעצם אותך שואלת אני

 5 האמירה את. בבקשה זה את לי תסביר. אומר הוא. זה את לעשות איך יודע לא אני, אותך שורף אני

 6 .האת

 7 שזה לגמרי ברור אז, שורף. בסיסי עיתונאי נוהל ללא פועל הוא, ראשי עורך שהוא :ישועה אילן מר

 8 .מלמעלה הצנחה

 9 .לי תסביר? מלמעלה אומרת זאת מה :ש

 10 בכל כאן שעולה מה זה, אתר. רצף איזשהו יש. עיתונאית לעבודה דרך איזושהי יש, שוב :ת

 11 8:00-ב שלהם למהדורה ממוקדים הם. טלוויזיוני חדשות מגוף שונה מתנהג אינטרנט אתר, השיחה

 12 אז, בבוקר שקרה משהו היה. הכרונולוגיה על עובד זה אצלנו.  הידיעות את לשם שומרים הם. בערב

 13 לוודא צריך הוא, מזה חוץ. מקור צריך הוא, מזה חוץ. למטה ירד כבר זה.  בבוקר זה את מפרסם אתה

 14 .מהם אחד אף, מוכנים היו לא הם. מוכנים לא והם מכחיש הוא. המושא עם

 15 הם זה מה :ש

 16 .מכחיש והוא. קישור שום. מוכנים לא אופן בשום. שי. הממשלה ראש לשכת :ת

 17 .הבנתי זה את :ש

 18 .זה את לעשות שעה ברבע אפשרות לי ואין :ת

 19 חושף זה מה, הזאת הידיעה את יעלה הוא אם. חושף זה מה שואלת רק אני. הבנתי זה את :ש

 20 ?חושף שזה זה עם הבעיה ומה

 21 .ייחשף שזה רוצים ולא ישירה השפעה עלינו שיש העובדה את חושף זה :ת

 22 ?מאיפה? ישירה השפעה איזו :ש

 23 . רוצה מי, הזאת מהידיעה נהנה מי. הזאת מהידיעה נהנה מי :ת

 24 ?מי :ש
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 1 .הידיעה את רוצה הממשלה ראש :ת

 2 ?זה עם הבעיה  מה :ש

 3 .הציר את שיבינו רצינו לא. הציר את יבינו :ת

 4 ?רצינו לא זה מי :ש

 5 .רציתי לא אני, רצה לא שאול  :ת

 6 .לבד אתה: 'אלוביץ איריס' גב

 7 .ביניים קריאות בלי', אלוביץ גברת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .הזמן כל להתאפק לא משתדלת באמת אני. גברתי סליחה: 'אלוביץ איריס' גב

 9 קריאות בלי. ותחזרי תתאווררי, תצאי, לך כשקשה. תשתדלי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .ביניים

 11 .ייחשף שזה רצה לא מי :תירוש יהודית ד"עו

 12 . רציתי לא אני. איריס שגם נזכרתי עכשיו. רצה לא שאול :ישועה אילן מר

 13 .מאתיים את לצחקק אפשר אז, שלו בחקירה גם זה את אמר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 14 ".נזכרתי עכשיו" לתוספת צחקקנו :חן ק'ז ד"עו

 15 .לי הזכירה היא :תירוש יהודית ד"עו

 16 איזה, ראשי כעורך אלקלעי אבי וגם, מהצנחות עובדת המערכת אם כי רציתי לא אני :ישועה אילן מר

 17 לעבודה קשר שום לזה ואין מסוים דבר לעשות להם אומר שהוא שלו האנשים מול לו יש פנים

 18 .פיזית עיתונאית

 19 במו זה את לי אמר הוא. "השני בעמוד האמירה על גם אותך לשאול רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 |?מדובר מי על –" הוא". "פיו במו זה את לי אמר הוא. "בתמליל למטה זה את רואה אתה". פיו

 21 .הממשלה ראש :ת

 22 שמענו, הסבר או, ביניכם ויכוח כאן יש. אליו אותך להפנות רוצה שאני קטע איזה עוד כאן יש :ש

 23 את להבין צריכים גם הם, תקשיב, שאול, תבין, לא: "השלישי העמוד באמצע אומר ואתה, כולנו

 24 "?הנקודה את להבין צריכים גם הם"ב מתכוון אתה למי". הנקודה
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 1 .הממשלה לראש. לקליינטים :ת

 2 יש, לך שאמרתי כמו דברים לי שיש, שלנו ה'שהחבר מבין לא אתה, לא הם: "לך עונה שאול :ש

 3 שתסביר רוצה אני". ץ"הבג מול שלהם נוחיות האי, טון מאה מול גרם יש? מה, יש, טון מאה מול גרם

 4 .שתסביר רוצה אני". נוחיות אי לא זה, לא: "עונה אתה כי הזאת האמירה את לי

 5 .הבנת מה תסביר :חן ק'ז ד"עו

 6 .הבנת שמה ברור. הבנת מה :תירוש יהודית ד"עו

 7 .התכוון מה להסביר צריך שהוא להבין אפשר כי חשובה הסיפא :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .הבנת מה. תודה. הבנת מה :תירוש יהודית ד"עו

 9, וואלה של המשמעות חוסר את לציין שבא נרטיב היה זה, טון המאה מול ההגדרה :ישועה אילן מר

 10 .הנרטיב זה. רגולטוריות מהחלטות בזק לקבוצת להיגרם שיכול אפשרי נזק מול לה שייגרם הנזק

 11 ?כאן לשיח קשור זה איך :ש

 12 משנה לא שזה לי ומסבירים עיתונאית עבודה של בעיה פה שיש מסביר שאני כיוון לשיח קשור :ת

 13 .נזק להיות עלול אז, זה את נעשה לא אם כי. פרשנות זאת. בעצם

 14 ?מדובר ץ"בג איזה על זוכר אתה :ש

 15 - - - שקשור ץ"בג איזשהו שהיה לי נדמה :ת

 16 דברים להכניס רוצה לא אני? בסדר. יצא העד אם אשמח אני. זוכר הוא אם רק :תירוש יהודית ד"עו

 17 .תתנגד אתה. אפשר אם, מתנגד שאתה לפני משהו להסביר רוצה אני. לעד

 18 תעלה, ההתנגדות נימוקי מה יודעת כבר שהיא מכיוון, תירוש הדין שעורכת מציע אני :חן ק'ז ד"עו

 19 .לעצמה ותשיב אותם

 20 .העד ליד לא אבל להסביר רוצה אני. לא :תירוש יהודית ד"עו

 21 .השתפר כאן האוויר אם לנו תגיד כשתחזור. יצא העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 (.יוצא ישועה אילן מר העד)

 23 את ייתר זה אולי. להסביר רוצה אני אז, שנייה פעם כבר עצמו על חוזר זה :תירוש יהודית ד"עו

 24 מבין לא חברי אבל. זוכר לא שהוא שלו בהודעה  אמר שהעד לכך התכוון בטח חברי.  ההתנגדות
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 1 הצגתי הקודמת שבפעם לחילופין או זוכר לא שהוא אומר שעד בכך לקביעה גם דרך יש שלפעמים

 2 אישור בעניין הממשלה לראש' אלוביץ של הפניות על יודע הוא אם העד את ושאלתי מוצג איזשהו

 3 לפעמים. ספציפית אמירה הייתה וכאן הרבה אתו דובר לא שזה הייתה שלו בהודעה התשובה, יס-בזק

 4 שהוא ומה ידע שהוא במה העד את ממקם  כן זה. חשובה היא לנו, חברי יתפלא, הזאת התשובה גם

 5 ההנחה. זה את לשאול מותר בהחלט. מעורב היה לא שהוא והיכן מעורב היה שהוא היכן. ידע לא

 6, שגויה הנחה היא, זיכרון בריענון לנו נתן שהוא אחרת תשובה איזושהי מחפשים שאנחנו מניח שחברי

 7 .העברנו, בנוסף לנו שהיה מה כי, לנו נעימה לא מאוד מאוד וגם מוטעית

 8 ?ההתנגדות מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 – אותה מעריך כך כל אני – תירוש הדין עורכת איך לשמוע משעשע כמעט זה, כל קודם :חן ק'ז ד"עו

 10 שאני חושבת שהיא ההתנגדות מה מספרת היא. הפה את פתחתי לא אפילו אני. עלי כועסת  כבר היא

 11 כמעט זה. שם ולא פה לא וזה ענייני לא וזה במקום לא וזה כועסת וכבר כך על מתעצבנת, אתנגד

 12 . משעשע

 13 ולבקש עליה להתעצבן, בשמי שלי ההתנגדות את להעלות החירות את לעצמה לקחה שהיא מכיוון אבל

 14. הצעה גם יש לי אז, שלום עוד אבל מילים הרבה, הוא מה הבנתי שלא ערך לזה יש כי, אותה לדחות

 15 את זוכר לא שהוא אמר שהעד שנינו נסכים אנחנו. תקדים חסר במשהו נענה תקדים חסר משהו, הנה

 16. בסיכומים זה של הערך מה נראה אבל ערך לזה שיש טוענת היא. דיונית הסכמה. יופי איזה. ץ"הבג

 17 .הבאה לשאלה לעבור אפשר. זוכר לא שהוא אמר שהוא מסכימים אנחנו

 18 חשוב שלי  מה.  שיטה לא זאת אבל לעבור אפשר באמת הזה במקרה, ראשית :תירוש יהודית ד"עו

 19 לעשות יבחר שחברי מה וכל בחקירה תשובות שיש בוודאי, שאלות לשאול מותר שלתביעה זה לומר

 20 שלי שהשאלות אומר לא זה אבל. זה את לעשות לו מותר – הנגדית בחקירה או שלו בסיכומים בזה

 21 .קונספירטיביות הנחות מניח שחברי בגלל מלהישאל חסומות

 22 אמרתי לא אני. יאומן לא פשוט זה. קונספירטיבית הנחה שום הנחתי לא עדיין אני אבל :חן ק'ז ד"עו

 23 .עצמה עם להתווכח ומתחילה קונספירטיבית הנחה מניח שאני מניחה היא. כלום

 24 .לגיטימית שאלה זאת :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .דיונית הסכמה יש :חן ק'ז ד"עו

 2 - - - הזה במקרה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 3 כרגע. לגיטימית שאלה היא השאלה. הוויכוח על חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?כרגע אפשרי זה. סקהפה דקות 10 לעשות רוצים אנחנו. התשובה את לנו חשפתם

 5 . כן :תירוש יהודית ד"עו

 6 ה ק ס פ ה

 7 

 8 גברתי. לעד חוזרים אנחנו. ההקלטה את פותחים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .ביולי 29-ל אותו מפנה

 10 .סיימנו השיחה את :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?9:41-מ ביולי 29-ל מפנה גברתי עכשיו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 . אלקלעי של תשובה, 9:45. אשאל תכף אני. לאלקלעי אומר שאתה אמירה, 9:41 :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?נכון, בערב 9:41 :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 אני. "התכתובת את מקריאה אני. עכשיו שהקראנו השיחה אחרי מתרחש זה. כן :תירוש יהודית ד"עו

 15 זה. ומהותי גרוע יותר הרבה חרא עברנו. ופתיר סביר לחלוטין וזה שיש מה זה אבל המורכבות מבין

 16 ומול מורכבת שהתמונה להבין חייב הוא. מחר ברוך עם אדבר אני, תרצה ואם משמעות חסר ממש

 17". לופ באותו סגל עמית שגם עובדה. כאלו דברים להשחיל לפעמים צורך גם יש, נגדם לכתוב החופש

 18 את אין גם ולעתים נגדם לכתוב חופש שום לנו אין. זה את  לעשות איך לי אין, אילן: "לך עונה הוא

 19 שלמה ממערכת לצאת ממני מבקש אתה. כזה רגע הוא כעת. בעדם סוסים לגנוב או פינות לעגל הדרך

 20 ".זה את לעשות כלים לי אין. מלמעלה לנו שמוכתב סיפור לה ולהכתיב

 21 החופש מול אל, נגדם לכתוב חופש לך יש: לו אומר אתה.  חופש לעורך היה כמה עד היא שלי השאלה

 22 חופש היה האם הזה בעניין אותך שואלת אני. חופש שום לנו אין: לך אומר והוא, נגדם לכתוב יש

 23 ?צודק מי. נגדם לכתוב חופש היה שלא או נגדם לכתוב
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 1 בחקירה לא, כזאת לשאלה העד של ותשובה כזאת שאלה  מכיר לא אני, שוב. מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 2 .בריאיון ולא

 3 .אפנה אני אז :תירוש יהודית ד"עו

 4 .שנייה רק. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 5 .בריאיון לא. בחקירה גם :תירוש יהודית ד"עו

 6 מה. הקודמות בפעמים אותם שבדקנו כמו הדברים את נבדוק ואז, רבה תודה,  נפלא :חן ק'ז ד"עו

 7 תזה לו להציג, כתב שהעד דברים עם אותו לעמת זה לעשות תירוש דין עורכת חריגה בצורה שמבקשת

 8 - - - אותו ולהזמין מסופק לפחות הוא כתב שהוא שמה

 9 .פתוחה שאלה שאלתי. תזה שום הצגתי לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 .פתוחה שאלה הייתה לא זאת, לא :חן ק'ז ד"עו

 11 .שכן בוודאי :תירוש יהודית ד"עו

 12 .לא ממש :חן ק'ז ד"עו

 13 .חופש היה לא או חופש היה האם :תירוש יהודית ד"עו

 14 צריך פעם מדי, לכתוב החופש מול אל, החופש מול אל אומר הוא. כאן כותב הוא אבל :חן ק'ז ד"עו

 15 את מאתגרת אני, שתסביר מבקשת עכשיו אני, תזה לו ומציגה באה את. כתוב כך. דברים להשחיל

 16 ?זה מה סמך על. חופש היה לא או חופש היה באמת האם, הזאת האמירה

 17 ?אותו לשאול הבעיה מה, זה על נחקר הוא אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 שני יש הראשית החקירה ובמגבלות הראשית החקירה במגבלות שאנחנו היא הבעיה :חן ק'ז ד"עו

 19, אחר במקום עד אתה כבר אתגרו שבו חומר מקבלים שאנחנו הוא האחד: להתקיים שצריכים תנאים

 20 העד מה יודע לא אני. שלא או אחרת התכוונתי כאן שכתבתי מה שלמרות, הדברים של מלא תיעוד

 21 .כך על ישיב

 22 .אותו אתגרו זה על גם :תירוש יהודית ד"עו
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 1. ראשית חקירה של אחת מגבלה זו. הזה בהקשר אמר העד מה יודע לא אני. נראה תכף :חן ק'ז ד"עו

 2 ומה הזאת האמירה עם אותו ומאתגרים לו שמציגים  ומתועדת מדויקת בצורה פרטים לפרטי שנדע

 3 .העד של תשובתו

 4 ?השני הדבר מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 זה לעשות ממנו מבקשת שחברתי מה כל זה בלעדי, השני הדבר. הראשון הדבר זה :חן ק'ז ד"עו

 6 לא הוא שבעצם, מבוססת לא שהיא תזה שפניו מניחה היא. דברים כתב הוא. שלה העד עם להתווכח

 7 . נכונים לא הם או אליהם התכוון

 8 אבל, ראשית בחקירה פסול כל רואה לא אני עצמה בשאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .זה את אמר העד לאיפה תפני

 10 אצלי – עמודים, 3830 קובץ, 2018 בינואר 22 מיום רביעית הודעה זו. אפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 11. החוקרת אותו ששואלת השאלה זאת –" חופש לו אומר כשאתה אבל"-ב מתחיל זה. 33, 32 – כתוב זה

 12 עדיין אני אבל, המשפט בית ודאי, הצדדים כל לנוחות ומפנה זה את עושה שאני לומר לי חשוב כן

 13 זאת, לא או בחקירה הוצג זה אם תוהה או סבור חן דין עורך כי החקירה שטף את שלעצור חושבת

 14 עומדת ואני, הצהרתי כבר אני. השאלות את שואלים בה ראשית בחקירה מקובלת לא שהיא פרקטיקה

 15 .אחרת הוכח לא עכשיו ועד, מהמזכר ולא מההודעה לא חורגת לא שאני, בזה

 16 .הוכח :חן ק'ז ד"עו

 17 לא שזה לי שנדמה ולהגיד החקירה את לעצור פעם בכל צריך שלא חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 .הוכח

 19 במקרים אמר הוא, שלו בתכתובות אמר שהוא הדברים את הציגו לעד.  לומר רוצה שאני שני דבר

 20 לשמור מנסה כן ואני עד כאן יש כי הדברים על לחזור רוצה לא אני. התחנפתי, ששמענו כמו, מסוימים

 21 ואני בחקירה גם אותם אמר הוא. אמר שהוא מה לגבי הסברים לו יש, כן אבל, נקייה שלו העדות על

 22 .הנכון הוא ההיפך. אמר שהוא דברים להסביר לעד שאסור ההתנגדות את מבינה לא

 23 .אמר שהוא דברים להסביר ממנו ביקשת לא את :חן ק'ז ד"עו
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 1 לא או חופש היה האם אותו לשאול לי ומותר שאלה אותו שאלתי. שכן בוודאי :תירוש יהודית ד"עו

 2 .חופש היה

 3 .חופש שהיה כתוב אבל  :חן ק'ז ד"עו

 4 אומר הוא מה אותו לשאול לי מותר עכשיו. כתב העד. כתוב זה שכתוב מה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 .בסיסית נורא שאלה זאת. כתב שהוא מה על

 6 - - -  ובלבד :חן ק'ז ד"עו

 7 מה נראה ואז גברתי של ההפניה את לראות רגע לנו תני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .הלאה

 9 .בבקשה :תירוש יהודית ד"עו

 10 .32 עמוד לא. 29 עמוד זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 11 כולנו ואז מתוקנים תמלילים נגיש אנחנו. מתוקנים לא תמלילים הגשתם אתם :תירוש יהודית ד"עו

 12 .נוסח באותו נהיה

 13 שהוא אמר שהוא עכשיו שנתת ההסבר איפה המתוקן בתמליל אפילו להפנות יכולה את :חן ק'ז ד"עו

 14 ?מתחנף

 15 הוא, זה את אמר והוא – להתנגדות כמענה, כדוגמה זה את נתתי. אחר משהו זה :תירוש יהודית ד"עו

 16 .כאן לנו שיש מה לא זה אבל, פעמים אלף בחקירות גם זה את אמר הוא, כאן גם זה את אמר

 17 .הדברים את שיסביר. לשאלה שיענה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .הדברים את תסביר  :תירוש יהודית ד"עו

 19 ?השאלה מה :ישועה אילן מר

 20 .חופש על דיברת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .חופש על דיברת :תירוש יהודית ד"עו

 22 ?חופש על היא השאלה :ישועה אילן מר

 23 .כן :ש

 24 .מחופש ההיפך היה :ת
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 1 . כבודכם דוגמה עוד, הנה :חן ק'ז ד"עו

 2 .זה את ראה המשפט בית. המשפט בית בפני נמצא... -ה :תירוש יהודית ד"עו

 3 שום יעזור לא אבל, תירוש הדין עורכת מצטער אני, שלי להתנגדות קשור שזה מכיוון :חן ק'ז ד"עו

 4 - - - חדש  משהו  שומעים אנחנו שוב. ולבסיסה לליבה, שלי להתנגדות קשור זה. דבר

 5 ?חדש איך :תירוש יהודית ד"עו

 6 למה שבניגוד משום פה הראשונה בפעם מהעד לחלוטין חדש משהו שומעים אנחנו שוב :חן ק'ז ד"עו

 7 אז, אותו אדריך שאני סכנה אין, אמר כבר שהוא ומכיוון אמר כבר שהוא ומכיוון, עכשיו אמר שהוא

 8 בתשובה – מחופש ההיפך – תשובה שזו, אמר שהוא למה גמור בניגוד. הדברים את לומר יכול כן אני

 9 .מלא חופש לא זה, תראי: אומר הוא בחקירה שלו

 10 .ההמשך את תקרא. נכון לא :תירוש יהודית ד"עו

 11 .להתנגדות עילה לא זו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .שכן בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 13 .ההמשך את תקרא :תירוש יהודית ד"עו

 14 עילה לא זו. נגדית חקירה לכם שתהיה טובה סיבה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .להתנגדות

 16 .נכון אומר הוא – חופש שום לנו אין :תירוש יהודית ד"עו

 17 בבית פעם כל במילה מילה חוזר היה עד אם, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 אומר לא הוא. נגדית חקירה לכם תהיה. עבודה פחות לכם הייתה, בחקירה אומר שהוא מה על משפט

 19 היא השאלה. עכשיו לענות יכול לא שהוא אומר לא זה. זה על אותו תשאלו – שאמר מה את בדיוק

 20 .תשובתו וזו עונה שהוא מה עונה והוא לגיטימית שאלה

 21.  עונה העד מה רואים כשאנחנו בעינינו לגיטימית שאלה לא היא השאלה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 22 - - - להשתגעות גרם זה, הגברת זאת, אתה, נגדו דברים אכפת היה פחות, שלו בהודעה העד כשאומר

 23 .הזה בקטע לא זה אבל :תירוש יהודית ד"עו

 24 .הזה הקטע את גם יש אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו
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 1 . נגדית בחקירה זה את תשאלו :תירוש יהודית ד"עו

 2 את אמר לא הוא שבהודעה, העד של תשובותיו הן שאלה יודעת כשחברתי אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 3 . בהודעה שאמרת למה תתייחס לו אומרת לא היא עכשיו, לו אומרת לא היא אז, כאן אומר שהוא מה

 4 יכולה לא אני. שאלה שואלת היא. לו להגיד צריכה לא היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ייתן או תשובה אותה את ייתן שהוא חשבה היא אם ולדעת תירוש דין עורכת של לראש להיכנס

 6 .אחרת תשובה

 7 .ישיב הוא מה ידעה לא היא שוב :חן ק'ז ד"עו

 8 .אחרת  תשובה היום עד ממנו שמעה לא שהיא עליה חזקה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .שלו בחקירה זה את אמר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 10 .ישיב הוא מה ידעה לא היא שוב, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 11 אומר שהוא אחרי, לא, לנו ואומרת באה הרי היא. גברתי מופתעת לא כך כל אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 .בעולם מופתעת לא הכי היא. אחר קצת משהו אומר שהוא שורה איזו גם יש... שאתם הדברים כל את

 13 .גמרנו. לשאלה יענה העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .אחד משפט. לענות רוצה אני. גברתי? אחד במשפט לענות יכולה אני :תירוש יהודית ד"עו

 15 .גמרנו. יענה העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 משפט איזשהו לשמוע ולא הצדדים את לשמוע רק אפשר אי.  אחד משפט, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 17 .השני מהצד

 18 לשמוע צריך לא אז, נדחתה ההתנגדות, התנגדות יש אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 לא. וזהו לשאלה יענה הוא. לגיטימית השאלה. גברתי את שומעים אנחנו. שנדחתה להתנגדות תשובה

 20 .הדברים על לחזור ושוב שוב צריך

 21 . שאמרתי מה את להשלים רוצה אני, כבודה :ישועה אילן מר

 22 .כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 את אומר אני זה בתוך. אותו לשכנע כדי לחצים של מרתון בתוך כאן נמצא אני :ישועה אילן מר

 24. המציאות את מתאר לא הוא, לכתוב חופש יש שלנו הזה שהמשפט ברור. לי עונה והוא הזה המשפט
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 1 אומר הוא אז. העובדה זו. המציאות זו. שם זה את אמרתי ואיך פה זה את אמרתי איך יודע לא אני

 2 רוצה הייתי אם. מעמד תחזיק: שלי התשובה, בסוף לו אומר ואני. נגדם לכתוב חופש שום לנו אין: לי

 3 היא והשאלה, היא האמת אבל. רגע באותו לו עונה הייתי אז – חופש לנו יש, כן, לו ולומר לו לענות

 4 הייתה היא, מחופש היפך לה והיה חופש שום וואלה למערכת היה שלא שברור, שלי לתשובה קשר בלי

 5 .משועבדת

 6 לאירוע האחרונה השיחה. אותה להשמיע רוצה כן ואני לשיחה להפנות רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 .21:57 בשעה יום באותו. גם ולהיום הזה

 8 והשיחה הקשבתי אני. השיחה את לשמוע צריכים אנחנו מדוע לשאול יכולה אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 אחת שאלה נשאלה לא. אחת שאלה אפילו נשאלה לא בתוכן  דקות עשר. דקות עשר הייתה האחרונה

 10 כדי כולנו של מהחיים דקות ועשר כאן יושבים שאנחנו הזה הערך מה. השיחות של ההשמעה לגבי

 11 חברתי. המשפט בית על להשפיע חלילה נועד לא זה הרי? תמליל לנו יש אם האלה השיחות את לשמוע

 12 שבסוף לזכור צריך. בחוץ קהל יש אבל המשפט בית על משפיעה שהיא חושבת לא תירוש דין עורכת

 13 עשרות העיר בכיכר נגררה כבר שלהם הפרטיות, שלהם השפה זאת, אנשים של שיחות משמיעים אנחנו

 14 ?תמליל לכבודכם כשיש זה את לשמוע דווקא צריכים אנחנו למה? זה את צריכים אנחנו למה. פעמים

 15 שומעים לא בחוץ, שהבנתי מה לפי. חברתי  של דעתה תנוח, כל קודם. אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 .אחר לעניין וזה לנו נאמר כך. הדוברים את רק אלא שיחות את

 17 .אחרת נאמר לי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 18 דברים אומרים הנאשמים בהן שיחות יש. השיחות כל את משמיעים לא אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 19 לא אנחנו. צריך שזה כמה, שעה רבע, דקות עשר. אותם ישמע משפט שבית לנו שחשוב ספציפיים

 20 .זמן בזבוז שזה חושבים

 21, שעה רבע, אומרת זאת? זה של המוסף הערך באמת מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22. ההשמעה נותנת מה השאלה. דקות בעשר ולא שעה ברבע לא לזלזל אפשר אי. זמן גם זה, דקות עשר

 23 נותנת ההשמעה מה, הזאת בשיחה למשל אבל מסוימים מקרים על אמרה  גברתי. קודם זה על דיברנו

 24 . בקולות זה את שנשמע מזה חוץ? זה את שנקרא מזה להבדיל
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 1 ?אינטונציה :עם - בר' מ השופט' כב

 2 וכעס אינטונציה של כאלה לשיחות גם נגיע ואנחנו כאלה שיחות יש, ראשית :תירוש יהודית ד"עו

 3 חשיבות יש. המערכת ואת וחווה חש העד ומה לחצים על דיברנו, אפרופו. ללחץ משמעות שיש, ועצבים

 4 שזאת בטוחה לא אני אבל, ראשון דבר זה. הדברים של והעוצמה והקצב האינטונציה של הזה לדבר גם

 5 את שואלת אני שכאשר כדי הדברים את לשמוע חשיבות שיש סברנו אנחנו, לזה מעבר. הזאת השיחה

 6 וההקשר יובנו הדברים, המשפט בבית כאן הזה התמליל את מקריאים לא הרי ואנחנו, שאלה העד

 7 .אותן שנשמע חשוב שיהיה יותר ספציפיות לשיחות יותר עוד זה את לצמצם לנסות יכולה אני. יובן

 8 על לדלג אפשר, הכרחי לא אם, באמת. האפשר ככל צמצמי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .ההשמעה

 10 . בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?נכון. המשפט לבית יש האודיו את :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 .שיש ודאי, כן :תירוש יהודית ד"עו

 13 .לשמוע יכול תמיד השפט בית :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 14 חשיבות יש ולפעמים הראיות מוצגות בה תביעה בפרשת אנחנו אבל יכול תמיד :תירוש יהודית ד"עו

 15 .הדבר של שלמה לשמיעה גם

 16, מוכרחים שלא איפה. חשיבות יש באמת איפה תראי בואי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .זה על נדלג

 18 אין  - תירוש דין עורכת – שחם השופט כבוד של, משפט בית של הנחיה שהייתה במיוחד :חן ק'ז ד"עו

 19, אחרת דרך מצאנו עכשיו. התכתבות של מלא תמליל עכשיו לנו ותקריאי כאן תעמדי שאת בזה טעם

 20 ומה. אשמיע אני אז, להקריא יכולה לא שאני לי אמרו. נשמיע אנחנו עכשיו אלא  נקריא לא עכשיו

 21 ששומעים מבלי נותרה המשפט בית והערת הקולות את שומעים, הטקסט עם עומדים אנחנו? ההבדל

 22 .לעשות רוצה התביעה ככה כי לה

 23 אפשר? הזאת השיחה את מכיר העד, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 ?אותו לשאול
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 1 .שיחות מאוד הרבה הוצגו לעד :תירוש יהודית ד"עו

 2 .שואלת אני לכן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .לקרוא צריך. פה בעל השיחות את זוכר לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 4 וגברתי השיחה על שיסתכל. בעיה אין. השיחה על שיסתכל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 (.ח()1)174/ת זה, אמרתי לא אם. לשאול רצתה שהיא מה אותו תשאל

 6 (.במסמכים מעיין העד)

 7 ?הכול על לשאול הולכת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .לא :תירוש יהודית ד"עו

 9 ?נקודתית שאלה או :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 את שומעים היינו, שומעים היינו אם. זה לפני הכול את יקרא שהוא לי חשוב :תירוש יהודית ד"עו

 11 .אותו לשאול עוצרת הייתי ואז הכול

 12 בכל אבל, הרבה די כבר שמענו כי המון לא, הזאת השיחה על שאלות כמה אותך לשאול רוצה אני

 13. אותך מפנה שאני  לפני אולי. רביעי לעמוד אותך מפנה אני, אותך לשאול רוצה שאני ראשון דבר. זאת

 14 .בגדול. שמצאת הפתרון מה תגיד רק". פתרון מצאתי"ב בהתחלה מתחיל אתה

 15 כשאנשים, בבוקר. בבוקר מסכמת כידיעה זה את להעלות היה שמצאתי הפתרון   :ישועה אילן מר

 16 את שם להכניס אפשר ואז הקודם ביום שהיו מרכזיים דברים סיכום לפעמים לתת נוהג האתר, קמים

 17 .המפוברק האולטימטום את, שרצו מה כל

 18 איריס של לשאלה מפנה אני, הסוף לקראת. הרביעי לעמוד אתך עוברת אני עכשיו. בסדר :ש

 19 חוזר עכשיו שאול מה. אחר משהו לך אגיד אני בוא? מה יודע אתה עכשיו, בוא: "לך שאומרת' אלוביץ

 20 "?הוא"ה זה מי". להוא ואומר

 21 .הממשלה ראש :ת

 22: לך אומרת' אלוביץ איריס הבא בעמוד. וכולי כידיעה מחר זה את נפרסם שאנחנו עונה ואתה :ש

 23 אומר אני: "עונה ואתה"? נגיב עכשיו ולא בבוקר זה עם תעלה אתה למה אז, עכשיו בוא אבל, בסדר"

 24 אם משנה זה מה. בבוקר בסדר זה, בבוקר כאילו מסכמת ידיעה עושים, לא, צריך כי, לא, פעם עוד
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 1 8:00-ב יצא שזה משאול ביקש שהוא זה': "אלוביץ איריס, לך אומרת והיא?" בבוקר או עכשיו יצא

 2 ?חוששת היא ממה? להבנתך אותה מטריד מה? להבנתך מטריד מה". שעות 12 אחרי יוצא וזה

 3 זה. לשאלה מתנגדת אני? הדרכה לא זאת? חושש אמר ומי מטריד אמר מי :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 אני.  יודעת לא? לעד הדרכה איננה זאת", מטריד"ו" חושש" המילים. קמתי שלא יפה לא באמת

 5 לא כשהעד גם כי שומע שהעד לי אכפת לא. פסולה הדרכה שזאת חושבת ואני הדרכה שזאת חושבת

 6 .מתנגדת אני לכן.  אפקטיבי לא מאוד הוא הזה הדבר כל אז, בחוץ ציוצים יש כך אחר, שומע

 7 ולא שומעים שהיינו להיות יכול, ההקלטה את שומעים  היינו אם.  אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 נעתר המשפט בית, חבריי לבקשת האינטונציה את שומעים לא אנחנו. דבר שום להגיד צריך היה

 9 – אחרת קצת השאלה את אנסח אני  - מוטרדת הייתה היא כמה עד שואלת ואני, הזאת לבקשתה

 10 .נמשיך ומשם

 11 את תשמיעי. וגמרנו ההקלטה של הזה החלק את תשמיעי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 . הזה החלק

 13 שלם אירוע כאן יש. בהכרח  משקף לא זה. גברתי, אחד קטע להשמיע אפשר אי :תירוש יהודית ד"עו

 14 את ניסחתי. פתוחה שאלה עכשיו היא השאלה אבל הזה הדבר של ההשמעה על לוותר אפשר. שיח של

 15 .מוטרדת הייתה היא כמה עד. אחרת קצת זה

 16 מופיעה שלא מסוימת הנחה כבר לשאלה מכניסה גברתי אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 הזאת ההנחה אבל, כמה עד, למה אותו שואלת ואז מוטרדת הייתה שהיא הנחה מכניסה גברתי. כאן

 18 ההנחה אבל, כמה עד שואלת הייתה גברתי, מודאגת מאוד אני אומרת הייתה היא אם. כאן נמצאת לא

 19, האינטונציה שזאת אמרה גברתי אם. הזאת להנחה בסיס איזשהו צריך. כאן נמצאת לא הזאת

 20 רק לא לעלות אמור שזה מניחה אני אבל, זה את לשמוע צריך אולי אז, מודאגת נשמעת האינטונציה

 21 .השאלה את אחרת לנסח צריך, פה נמצא זה אם. באינטונציה

 22 שזה למה אותך שואלת' אלוביץ איריס. השאלה את אחרת אנסח אני. קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 23 מה: לה אומר וגם בבוקר רק להעלות יכול זה למה לה מסביר ואתה בבוקר יעלה  וזה עכשיו יעלה לא

 24 - - - אתך השיחה לפי, לה הפריע מה אותך שואלת ואני. משנה זה
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 1 .-ש הבנת מה. יודע לא הוא, לה הפריע מה. -ש הבנת מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 '.אלוביץ איריס מבחינת, בבוקר זה את להעלות שהבעיה הבנת מה :תירוש יהודית ד"עו

 3. 8:00-ב יצא שזה, הממשלה ראש, קרי, משאול ביקש הוא. זה את אומרת היא :ישועה אילן מר

 4 .לפני השיחה בכל מתבטא גם וזה מאוד חשוב היה הטיימינג

 5 והעורך ל"המנכ אתה': "אלוביץ איריס לך אומרת. למטה עמוד לאותו אותך מפנה אני :ש

 6 ?הראשי העורך אתה, אגב". הראשי

 7 .לא :ת

 8 ?עמוד באיזה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 לא אותנו במילא, לב ושים הראשי והעורך ל"המנכ אתה. "באמצע. עמוד באותו :תירוש יהודית ד"עו

 10 והיא". הגיוני לי נשמע לא זה, לא: "אומר אתה?". הגיוני לך נשמע זה, סופרים לא אותך, סופרים

 11: לך אומרת היא". בשבוע מקרים בעשרות אותנו וסופרים: "ל אומר אתה?". עושים מה אז: "אומרת

 12 אבל סופרים טיים במני גם, נכון לא: "לה אומר ואתה" נספר לא זה טיים במני אבל? עושים מה אז"

 13 ". וכולי להבא

 14 בהתחלה היא, שכן עונה אתה, אותנו סופרים אומרת זאת מה. הזה השיח מה על אותך שואלת אני

 15 ".אותנו סופרים טיים מני"ב גם אומר אתה, לא אומרת

 16 על עכשיו לתת מתבקש שהעד הפרשנות וזיכרוני ידיעתי למיטב.  להתנגד מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 17 .מתנגד אני האלה מהטעמים.  העד בריענון ולא בהודעות מופיע לא בשיחה קטע אותו

 18 להודעות הפניתי היום פעמים כמה המשפט בית לב ישים. להודעה אפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 זה אצלי, 3830 קובץ. הזה לדבר לב לשים שצריך חושבת אני. מהחקירה מקריאה לא שאני כשנטען

 20 .זה על עונה והוא זה על נשאל הוא. המשפט לבית זה את נחפש בוא. רגע. 60-59 עמודים

 21 .שצדקנו הסתבר, הפניה שביקשנו הרבות הפעמים בכל, הפניה שהייתה הפעמים בכל :חן ק'ז ד"עו

 22 .לא ממש. לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 .גברתי, כן. שלם יום על נשאל שהוא או :חן ק'ז ד"עו

 24 . לא ממש :תירוש יהודית ד"עו



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  12

 

 1184 

 1 את יש לנו. זה על חולק אני הראוי הכבוד בכל. המשפט בית הערת את שמעתי, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 2 להתייחס לו ונותנים בוקסה על אותו שואלים כאשר. המשפט לבית שיש כפי בדיוק  המציאות תמונת

 3 מידיעה מעיד שהוא דבר אומר הוא כאשר. שונה זה, והיפוכו דבר אומר הוא כאשר. שונה זה, היום לכל

 4 תוכן יש כאשר. שונה זה, יומיים ולא אחד יום יש כאשר. שונה זה, סברה זאת שלו ובהודעות אישית

 5 .שונה זה, בהודעה שנאמר למה מנוגד שהוא לומר אותו מזמינה שהיא

 6 . זה על נשאל לא שהוא אמר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .וידיעתי זיכרוני שלמיטב אמרתי אני :חן ק'ז ד"עו

 8 .נשאל הוא, נשאל לא שהוא שנטען מה כל עכשיו עד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 . נכון לא זה, גברתי. נכון לא זה :חן ק'ז ד"עו

 10 .טועה שאני להיות יכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11, כאן נשאל שהעד שהשאלות משום טועה המשפט שבית הראוי הכבוד בכל חושב אני :חן ק'ז ד"עו

 12 בהיקפים לא ובטח תשובות אותן לא, שאלות אותן לא אלה, הפניה וקיבלנו איפה לדעת ביקשנו ואנחנו

 13 ידיעתי שלמיטב אמרתי ואני, ביקשתי כאן. אחד עניין זה אבל. מותרות לא על לדבר שלא..., -ב ולא

 14, עכשיו. קטע אותו לכל פרשנות לתת, אלינו שהועבר בריאיון ולא בחקירה לא, נתבקש לא העד וזיכרוני

 15 אנחנו עכשיו, טעיתי שלא הסתבר עכשיו עד אבל, החומר היקף בגלל טועה שאני להיות יכול, אחד

 16 כאן ממנו מבקשת שהיא ההתייחסות את יש אכן האם ונראה אליו הפנתה שהיא הקטע את נראה

 17 .בחקירה

 18 .הזה לעניין להשיב רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 . נראה בואי. לא :חן ק'ז ד"עו

 20 . להשיב רוצה בינתיים אני. הפניתי אני. תראה אתה. רגע :תירוש יהודית ד"עו

 21 . השיחה את לו שהשמיעו למקום הפנית :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 6022- עמוד. בנסחים פערים בינינו שיש אמרתי. אליו שהפניתי ספציפי עמוד יש :תירוש יהודית ד"עו

 23 פעמים עשרות אתכם שסופרים לה מסביר אתה? "נכון. העיד כבר הוא כי להקריא גם יכולה אני. 59
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 1, לדעת כדי?" נכון: "אותו שואלת החוקרת". כן: "אומר העד?". רוצים שהם מה עושים, כלומר. בשבוע

 2 ?כאן נשאל לא מה אז". כן" אומר והוא

 3 . סופרים של המשמעות מה הייתה עכשיו השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 עשרות אתכם שסופרים לה מסביר אתה: לו אומרת והיא. ששאלתי מה זה :תירוש יהודית ד"עו

 5 אומר והוא?" רוצים שהם מה עושים, כלומר. "החוקרת, פרשנות נותנת היא, כלומר. בשבוע פעמים

 6 הראשון ביום שאמרתי מה  בדיוק זה, הכבוד כל עם". כן" אומר והוא?" נכון: "אותו שואלת היא". כן"

 7 לחקירה המדויקת ההפניה את מבקשים פעם בכל בה הזאת הדרך. האלה הדוגמאות עם שהתחלנו

 8 לשאול אמורה לא, אגב, אני. מקובלת לא היא, ראשית בחקירה שאלות לשאול אסור או מותר ולפיה

 9 נשאל שהוא דבר כל על שואלת אני. אותן שאלו שהחוקרים כמו בדיוק ראשית בחקירה שאלות

 10 היחיד העד לא הוא. יגיד בדיוק הוא מה יודעת לא אני. יגיד בדיוק הוא מה יודעת לא, והעד בחקירה

 11. בבית אתם יושבת שאני עדים לא הם אבל תביעה עדי נקראים הם. תביעה עדי הרבה יש. כאן שיעיד

 12  נשאל שהוא מפורשת שאלה זאת כאן. להגיד רוצה שהוא מה את יגיד והעד אמר העד, חקירות יש

 13 .בחקירה

 14 שאני ואמרתי הסברתי אני בכדי לא. פעם בכל האלה ההתנגדויות את מבינה לא ואני  מבינה לא אני

 15 לדון ולהתחיל להפנות צריכים אנחנו פעם שבכל, פעם שבכל, ראשית בחקירה הזאת שהדרך חושבת

 16 לומר חייבת אני כי, הדברים בדיוק זה אם, ראשית חקירה במסגרת המשפט בית ובפני העד בפני

 17 ואנחנו ראשית בחקירה אמר העד, היום הפנינו שאנחנו מה שכל חושבים ואנחנו כאן יושבים שאנחנו

 18 .הגדול הפער את רואים לא גם

 19 .ראשית בחקירה לא. במשטרה אמר  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 אנחנו. הפער את רואים לא גם אנחנו. ערך ניירות ברשות. כן. במשטרה בחקירה :תירוש יהודית ד"עו

 21 מנקודת הדברים את רואה צד כל. לגיטימי וזה אחרת הדברים את רואים חבריי. הפער את רואים לא

 22 את שמים שבו מקום יש אבל. חלילה, בכשרים חושדת לא אני. אחרת בצורה כנראה שלו הזווית

 23 העד בפני לא, לנתח אמורים לא. ראשית חקירה במסגרת לא וזה הצדדים משני הזאת העולם תפיסת
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 1 ולהתחיל בהודעה אמר שהוא הקטע את, החוצה  יוצא כשהעד ראשית חקירה במסגרת לא גם אבל

 2 . לא. בדיוק בדיוק זה אם השוואות לעשות

 3 עכשיו. הדבר אותו נראה זה הדברים פני על, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .זה נראה זה, הקטע את העיניים מול רואה, קוראת כשאני

 5 לא אפילו אנחנו. חברתי אותו והקריאה  העיניים מול הקטע את יש לנו גם. אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 6 בחקירה הקטע. פרשנות לתת זה קטע אותו לגבי העד שנשאל השאלה. העיניים מול הקטע את צריכים

 7 מתייחס לא הוא. תוכן שאין מודרכת קריאה יש, כלומר.  כן אומר והוא השורה את לו שמקריאים זה

 8 . בתוכן

 9 - - - מבקש אני

 10 .מילה אמרתי לא :תירוש יהודית ד"עו

 11 .באמצע מפריעה הזמן כל את :חן ק'ז ד"עו

 12 .תמשיך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 להזמין ביקשה שחברתי מה זה. הזה לקטע מהותית העד של התייחסות זכרתי לא אני :חן ק'ז ד"עו

 14 אתה כך. כן? איריס לך אומר כך: אומרת החוקרת ואז בהקלטה השיחה את לו השמיעו. לומר אותו

 15 .בחקירה הקטע זה. כן? אומר

 16 .נכון לא :תירוש יהודית ד"עו

 17 .באמצע להפריע לא. תתייחסי אל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 מכניסים החוקרים. קטן ניואנס עוד יש כך אחר. גדול מאוד, הבנתנו למיטב, פער פה יש :חן ק'ז ד"עו

 19 הזאת ההילוך מדרך להבדיל. כן: זה על גם אומר הוא אז, אתם יסכים שהיא ומבקשים לחקירה מטען

 20, לקטע העד של הפרשנות. הקטע את לי תפרש בוא  לו ואומרים קטע לו משמיעים כאן, בחקירה

 21 מה - כן, כן, כן, אמרת אתה זה, אמרה איריס זה אמר והוא לו שהשמיעו שתיארתי ממה להבדיל

 22 .צדקתי שוב ולכן. בחקירה אין זה, התייחסות דורש ולא קראנו שכולנו

 23 מוסר לנו ומטיפה חוזרת היא, שלנו להתנגדויות מגיבה כשהיא תמיד חברתי אומרת. לומר מבקש אני

 24 היא הסיטואציה. אחרות וכוונות כאלה הן שלנו והכוונות לה מפריעים ואנחנו זוכרת לא שהיא
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 1 שבעה של מסמך העד של עדותו תחילת לפני שבועיים להעביר בחרנו אנחנו לא. ייחודית סיטואציה

 2 .בפרקליטות שהתנהלה חקירה של עמודים

 3 עוד חוזרים לא אנחנו,  חן דין עורך. לזה חוזרים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .הזה לדיון פעם

 5 - - - כך אם מבקש אני, גברתי אבל :חן ק'ז ד"עו

 6 - - - ההתנגדות את סיים אדוני אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 וכדי שכך מכיוון. הערה להוסיף המשפט בית הערת בעקבות רק מבקש ואני קיבלתי אני :חן ק'ז ד"עו

 8 מצפה הייתי אני, אמרתי שכבר אמרה שגברתי דברים אותם את ושוב שוב לומר אצטרך לא שאני

 9 קמים שאנחנו, הזאת התגובה את שמחייבים, דברים אותם שוב אומרת תירוש הדין עורכת שכאשר

 10 הרי. מיותר שזה – עמודים 1,400-ה בתוך זה איפה לדעת מבקשים ושאנחנו לרצף מפריעים ושאנחנו

 11 הייתה לא היא אם. תשובה מחייב זה ואז דופי בנו מטיל רק זה. שלה התשובה לצורך נדרש לא זה

 12 נדרש היה לא המשפט בית ממילא ואז שלי התגובה נדרשת הייתה לא ממילא, התוספת את נותנת

 13 המשפט שבית ראיתי ולא אומרת שהיא מה גם שמענו. שמענו כבר, תשיב אל לי שאומר כגנון להרגיש

 14 .רלוונטי לא וזה שמענו לה אומר

 15 ?סיים אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .גברתי כן :חן ק'ז ד"עו

 17 את דוחים אנחנו, בהודעה שיש מה נוכח. בתשובה צורך אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .יענה העד. ההתנגדות

 19 ?השאלה על לחזור יכולה את :ישועה אילן מר

 20 . אנסה אני. כן :תירוש יהודית ד"עו

 21 .בה לסיים שאפשר לנקודה תגיע כשגברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 אני. שלוש-שתיים עוד אולי, מעט באמת. שאלות מעט עוד יש. אסיים אני, כן :תירוש יהודית ד"עו

 23 סופרים: אומר אתה. אותך סופרים לא': אלוביץ איריס, לך אומרת היא.  מנסה. השאלה על חוזרת
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 1. נכון לא: לה אומר ואתה נספר לא זה טיים במני אבל: לך אומרת היא. בשבוע מקרים בעשרות אותנו

 2 . וכולי השני הצד להבא אבל סופרים טיים מני-ב גם

 3 כשאמרת התכוונת אתה מה. בשבוע מקרים בעשרות אותנו סופרים הכוונה למה אותך שואלת אני

 4 ?הזה הדבר את

 5, הסיקור של הטיה לעשות, נדרשים, מתבקשים כשאנחנו, בשבוע  מקרים שבעשרות :ישועה אילן מר

 6 - - - ידיעה להוריד, מיטיבה ידיעה להעלות

 7 .ומשווה שומע כבודכם? כן. שומע כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 8 .תשובה שומעים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .רשומים וגם מוקלטים גם שהדברים הוא היופי :חן ק'ז ד"עו

 10 .העד על אימים מהלך...  :תירוש יהודית ד"עו

 11 .נדחתה לשאלה ההתנגדות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 מהמילה, אומר שאני מה כל. מוקלטים וגם רשומים גם שהדברים הוא גברתי היופי :חן ק'ז ד"עו

 13 .שלו בהודעות מופיעה לא, הראשונה

 14 כבר זה גם. לתשובה להתנגד אפשר אי. תשובתו זו אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .היום נאמר

 16 .העד על אימים מהלך שאתה אמרה היא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 17 .זה את מבין לא אני? העד על אימים מהלך אני איך :חן ק'ז ד"עו

 18 .שמעתי לא אני. אימים מהלך לא אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .הערות לנו להעיר מפסיקה לא היא מהבוקר. יאמר המשפט שבית אולי :חן ק'ז ד"עו

 20 .הערות  להעיר מפסיק לא אתה גם :תירוש יהודית ד"עו

 21 .מעיר לא אני. נכון לא :חן ק'ז ד"עו

 22 . מרעננת לא או מרעננת איך, ציונים לי לתת מפסיק לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 חן דין לעורך אמרה לא היא אם חברתי את ישאל המשפט שבית מבקשת אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 24 ?אמרת לא, אמרת.  העד על אימים להלך תפסיק
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 1 ?שלך נגדית בחקירה אני, ראשית :תירוש יהודית ד"עו

 2 כאן שיושב לי נראה לא העד. העד על אימים מהלך לא איש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 זאת. לעדים קשור לא וזה משפט בבית דין עורכי של התנהלות זאת. לא זה, כך מרגיש העד אם. ופוחד

 4 עליך קשור לא זה אז. הזה לקטע מחוץ אתה. המשפט לבית הדין עורכי ובין הדין עורכי בית התנהלות

 5, זיכרונך מיטב לפי לשאלות עונה, שאלות נשאל אתה. כלום ולא להשפיע אמור ולא אימים מהלך ולא

 6 ?בסדר. כאן להיות שצריך היחידי הדבר וזה, והבנתך ידיעתך

 7 .כן :ישועה אילן מר

 8 חושבת אני, כל קודם. תירוש דין לעורכת לומר מכבודכם מבקשת אני אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 9 הערה מבקשת אני, חושבת אני, לזה מעבר. חושבת אני כך. התנצלות חן דין לעורך חייבת שהיא

 10 אני. לגיטימי לא זה. אימים מהלך של טענה שמענו ועכשיו איומים של טענה שמענו אנחנו. לחברתי

 11 שהיא, מאוד  אותה ומעריכה אותה מכבדת שאני, תירוש הדין עורכת לחברתי הערה שתהיה מבקשת

 12 .המשפט מבית בקשתי זאת. אימים ומהלכים שמאיימים כמי הסניגורים אל להתייחס יכולה לא

 13 אני, צור-בן בועז דין עורך לגבי. ברשותכם, גברתי, הזה לעניין להשיב רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 .הזה האירוע על אחזור לא

 15 .חוזרים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 אבל מוגזם הוא שהביטוי להיות יכול. להגיד לי חשוב כן, הזאת האמירה  לגבי :תירוש יהודית ד"עו

 17 פעם כל להגיד, נגדית חקירה כשיש לא, ראשית חקירה במסגרת, לעד להגיד פעם שבכל חושבת אני כן

 18 הפערים את ראה כבודכם ולהגיד בלהט לקום אומר שהוא אחרי,  אחרים דברים  אומר שהוא לעד

 19 איזה  להגיד צריך שהוא לעד לתחושה להביא שיכול משהו כאן יש – העדות לבין שלו ההודעה בין

 20 .קרה מה אוי אוי ואוי דברים שהם

 21 .מבין שהוא מה לפי לענות צריך הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .נגדית בחקירה התנגדות לא גם זאת אבל :תירוש יהודית ד"עו

 23 יכולה גברתי. הדיון את מנהלת לא גברתי. להגזים צריך לא, תירוש גברת :עם - בר' מ השופט' כב

 24 .קצת להתאפק
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 1 .מקבלת. גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 2 . לשנות כדי בכך ואין יותר נעימה אווירה משרה, יותר מקל זה :עם - בר' מ השופט' כב

 3 .גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 4 עוד נסיים. אותה שישלים, תשובתו את השיב לא העד אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .להיום הדין את ונסיים שאלות כמה

 6 . אחר משהו לגבי שואלת אני. ענה הוא :תירוש יהודית ד"עו

 7 על תעברו.  עם – בר השופט של ההערה על אחזור אני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .העמודים את ותמספרו להגיש מתכוונים שאתם באים המוצגים

 9 .זה את נעשה. במקור היה זה כך פשוט. גברתי בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 10 מתחילה גברתי, אותנו להפנות צריכה כשגברתי עכשיו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .פעם כל עמודים לספור להתחיל

 12 .הבא לעמוד מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?העמוד מתחיל איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ".ככה עובד לא זה אבל, איריס"ב מתחיל הוא :תירוש יהודית ד"עו

 15 .לדף מעבר. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ?הזה בעניין לגברתי יש שאלות כמה. 6 עמוד :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .מסיימים ואנחנו. סבלנות. מעט עוד, אדוני. הרבה לא  :תירוש יהודית ד"עו

 18 בזה אין. מיותרות הערות באמת. קיימת סבלנות. לסבלנות קשור לא זה :עם - בר' מ השופט' כב

 19 . צורך

 20 .הבא לעמוד מפנה אני. התכוונתי לא.  אדוני סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 21 ".איריס"ב קודם היינו?". חשוב זה מה"ב מתחיל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 או. לך אומר' אלוביץ שאול העמוד סוף לקראת. הזה בעמוד". איריס"ב. לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 עכשיו עצמי את אציג אני מה אבל בעצמו או שלו בקול יודע לא אני: "אומר אתה. זה לפני רגע אולי

 24 לפעמים שהם מתפלא שאני לך אציג שאני, רוצה את מה? נכון, בינינו מדברים אנחנו, שאני
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 1 רימה הוא, מפוברק הכול אם אתה, תקשיב, אילן, אילן, אילן: "לך אומר' אלוביץ שאול?". מפברקים

 2 למה אותך שואלת אני". בסדר, קילו מול גרם" אומר ואתה" מרמים כולם, אותך רימיתי אני, אותי

 3 ?קילו מול גרם זה מה. התכוונת

 4 שעלולים הנזקים לעומת מהותי אינו וואלה-ל שהנזק, טבע ששאול מטאפורה זה :ישועה אילן מר

 5 .לבזק להיגרם

 6 התהליך גם אבל"-ב שמתחיל בעמוד שנאמרת אמירה לגבי גם אותך שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 ".העיתונאי התהליך גם. "נמצאים שאנחנו מאיפה עמודים שני עוד זה". העיתונאי

 8 .9 עמוד :עם - בר' מ השופט' כב

 9 ?מדובר במי". הקו על הוא לא שזה מתפללת אני עכשיו כי,  "העמוד באמצע :תירוש יהודית ד"עו

 10 .הממשלה ראש :ישועה אילן מר

 11  העמוד בסוף. עמודים שני בעצם אלה". חשוב זה מה"ב שמתחיל קודם לעמוד אותך מפנה אני :ש

 12 כבר זה על מדברים אנחנו, לפתור מצליחים לא אנחנו זמן כמה" –' אלוביץ איריס של אמירה יש

 13 אתה". זהו. מעשה תעשה, לא: "אומרת היא". נכון לא: "לה אומר ואתה" קום אז, וחודשים שבועות

 14 מקרים ומאות   עשרות ויש בינארי לא שזה להבין צריך כל קודם. מעשה אעשה אני, בסדר: "לה אומר

 15 ?אומרת זאת מה? מדבר  אתה מה על". שעושים

 16 .ההוראות את ממלאים שאנחנו מוטה סיקור  של מקרים ומאות עשרות :ת

 17 ?מי של הוראות :ש

 18 .ניר, איריס, שאול :ת

 19, מחר אתו נתחיל שלא כדי האירוע של סיום ממש ויש אתה סיימנו. השיחה את עוזבת אני :ש

 20 לשאול כותב אתה, 2:11.08 בשעה, כן, חושבת אני, 2:11 בשעה, למחרת, ביולי 30 ביום. אפשר אם

 21 אלקלעי ואבי" היהודי הבית שנכנס בנדון אלקין את באולפן מקליטים, עולה מעט עוד"ש' אלוביץ

 22 מה, 2:19 זה, לראות יכולים אנחנו אם, כך אחר מיד. התמונה את לראות אפשר. תמונה לך מעביר

 23 ?רואים אנחנו מה, בצוהריים 2:19-ב? רואים בעצם אנחנו

 24 .ואיריס שאול של טסאפאוו-ה קבוצת נוצרת :ת
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 1 קבוצה אלקין עם תעלה מעט שעוד ההודעה את 2:20.54 בשעה מעביר אתה הזאת בקבוצה :ש

 2' אלוביץ ואיריס לינק גם יש.  שוב אותה להראות צורך אין. הראינו שהרגע התמונה את מעביר וגם

 3 צריך מי אותך שואלת אני". שיראו, שצריך למי זה את תשלח: "הצהריים אחר 4:28 בשעה לך כותבת

 4 .כמובן הבנתך למיטב? זה את לשלוח  בעצם מבקשת היא למי? שיראו

 5 .הממשלה ראש של הפוליטיים לדוברים, התקשורת ליועצי :ת

 6: בקבוצה להם כותב וגם. כך אחר רגע, חייק לשי  - רואים אנחנו  - זה את מעביר אתה :ש

 7 מפנה אני".  וכולי רבה תודה: "לך עונה הוא". הממשלה ראש של הפוליטי הדובר, לשי שלחתי"

 8 בשעה תמונה עוד מעביר אתה. כן לפני, רגע. בערב 5:10 בשעה – הבא בעמוד – שולח שאתה להודעה

 9 להסכם התנגדות, נתנוה: את בכותרת עליה שכתוב תמונה עוד הזאת בקבוצה מעביר אתה. 5:09

 10 בשעה בקבוצה להם כותב אתה. אולטימטום הציב, אריאל נגד אלקין כתוב ולמטה איראן עם הגרעין

 11 ?לנו להסביר רוצה אתה". לגבעות לפחות שווה טעימה פלוס ראשית: "5:10

 12 אני. אלקין של הטעימה זו, טעימה. כאן שראיתם הראשית הכותרת זאת, ראשית. כן  :ת

 13 הרים לספק צריך, הממשלה ראש עם הישגים להשיג שבשביל טבע ששאול לביטוי כאן מתייחס

 14 . לגבעות שווה לפחות זה שכאן אמרתי. וגבעות

 15 בריאיון או שלו בהודעות איפה, אותי להפניות יכולה את האם, תירוש דין עורכת, סליחה :חן ק'ז ד"עו

 16 ?עכשיו שאמר מה את אמר

 17 יכולה אני. בהרחבה נחקר שאלתי שאני הנושא כל. אותך  להפנות צריכה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 .זה על נשאל הוא. ולגבעות להרים גם אותך להפנות

 19 ?למה. ששאלתי מה זה :חן ק'ז ד"עו

 20 . שלא באמת. רגע כל כך אפשר כי :תירוש יהודית ד"עו

 21. אותך תפנה היא בסוף. שצריך לאן אותו תפני ובסוף נסיים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .הפניה לך תיתן היא, מוכנה היא אם. לקבל תוכל ואז הדיון את נסיים אנחנו

 23 ישיבות שבע להפנות ולא הדין לפי לפעול גם מוכנה הייתה היא אם. מוכנה היא אם :חן ק'ז ד"עו

 24 .לקום צריך הייתי לא אז, בפרקליטות
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 1 .הבאה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2: כותב ואתה" הלאה שיעביר לשי תעביר: "לך כותבת' אלוביץ איריס כך אחר :תירוש יהודית ד"עו

 3 .91/ת את התמונה השלמת לצורך להציג רוצה אני". העברתי"

 4 .לסיים חייבים אנחנו, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 6 ?סיימנו, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .כבודכם כן :תירוש יהודית ד"עו

 8 כפי, שהעד המקום זה. 89 בעמוד 3830 קובץ כבודכם לפני.  מצטער אני, שוב,  כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 9 בהפניה אצטט אני. אליו  מתייחס והוא בשיחה או בתמליל הזה הקטע את לו הציגו, חברתי שאמרה

 10 .מוצדקת שלי הקימה ומדוע כאן שאמר מה לעומת שם אמר העד מה שתראו כדי שלכם

 11 . מוצדקת לא שלך הקימה :תירוש יהודית ד"עו

 12 .אקום ואני שכן בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 13 .פער יש אם, נגדית לחקירה בסיס זה :תירוש יהודית ד"עו

 14 שנעשה מה על להצביע בסיס זה. נגדית לחקירה בסיס לא זה, תירוש הדין עורכת. לא :חן ק'ז ד"עו

 15 ואנחנו אותה שומעים אנחנו הראשונה ובפעם הגרסה מה יודעים לא שאנחנו, נודע שלא חקירה. כאן

 16 פגיעה זו. הנאשמים של בזכויות אנושה פגיעה זו. מהתחנה יצאה כבר כשהיא הרכבת אחרי רודפים

 17 תחילת לפני שבועיים לנו שהועבר, שנעשה הריאיון זה כאשר כזה בהיקף כזה משפט לנהל ביותר קשה

 18 .שלו לגרסה אזכור אין ובחקירות לזה אזכור בו אין. העד של עדותו

 19 ?הזאת השאלה את נשאל העד האם,  חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 . לא :חן ק'ז ד"עו

 21 .שכן בוודאי,  כן :תירוש יהודית ד"עו

 22 .לא :חן ק'ז ד"עו

 23 .ככה אפשר אי. יצא שהעד לי אכפת לא.  להקריא רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 24 .היה מה בדיוק תקריאי. יצא שהוא צריך לא :חן ק'ז ד"עו
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 1 . אקריא אני  :תירוש יהודית ד"עו

 2 .89 עמוד :חן ק'ז ד"עו

 3 ואחר שאול ושל שלך ווטסאפ-ה לקבוצת מעביר אתה 17:09 בשעה היום באותו :תירוש יהודית ד"עו

 4: ואיריס לשאול  כותב אתה. מסומנת הזאת התמונה, תמונה, תיהנה: הכיתוב עם חייק שי של גם כך

 5, קיי-או: אומר הוא. הלאה שיעביר לשי תעביר: הגיב שאול. לגבעות לפחות שווה טעימה פלוס ראשית

 6 ידיעות שיהיה ביקשו שהם טיפול אותו המשך זה, אומר והוא? זה מה אותו שואלת והיא. בסדר

 7 שחברי פערים נראים כך, לשמיים שצועק פער זה אם. זה על נשאל הוא. זה על נשאל הוא אז. טובות

 8 .לשמיים שצועקים אומר

 9 צועק שזה רק לא.  זה על להשיב הזכות את מבקש אני, כבודכן. לשמיים שצועק רק לא :חן ק'ז ד"עו

 10 - - - חיה דוגמה עוד זאת, לשמיים

 11 בהרחבה נחקר הזה האירוע. הממשלה לראש הלאה שיעביר אומר הוא כך אחר :תירוש יהודית ד"עו

 12 . לתכתובות ועולה

 13 - - - חושב אני אבל, בהרחבה נחקר שזה מצוין :חן ק'ז ד"עו

 14 .רבותיי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 הוא  שהיום לומר אפשר, פעם שעוד משום האלה לדברים להגיב מבקש אבל, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 16 הביטוי על שלו הסיפור כל, העד. ניירות כאן יש... בטענות לכחד אפשר אי אבל יום הוא והלילה לילה

 17 לא, זכר לו אין, לו לתת וצריך מבקש שההוא, וההרים הגבעות נושא את מסביר כשהוא טבע ששאול

 18. כלום. הפרדס מאותיות אחת באף ולא בחלום לא..., -ב לא. זכר של קצהו קצה לא, זכר של תחילתו

 19 .אפס

 20 בתוך הנגדית החקירה את לנהל אפשר אי,  חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 מה כאן וענה שענה מה שם ענה והוא בחקירה גם הזאת השאלה את נשאל העד. הראשית החקירה

 22 - - - אחרת תשובה על מידע לה היה אם, תשובות על כזה מידע לה שאין התובעת אמרה. שענה

 23 .יותר מהותי :תירוש יהודית ד"עו

 24 .פעם לא קורה זה. וזהו שעונה מה כאן עונה והעד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 מהותי במילים אמר המשפט שבית מה את מסייגת חברתי. מסייגת אפילו היא, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 2 מה, מיוחדת כך כל הסיטואציה ולכן, גברתי, הזה בתיאור שחסר מה. הוויכוח בדיוק שזה משום

 3 דברי את סייגה בהגינותה התובעת כאשר הפרקליטות במשרדי העד שישב ימים שבעה זה כאן שחסר

 4 .כאן זה את שמענו כולנו. כמהותי מפרשת שהיא למה המשפט בית

 5 .סיימנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 לקצר, הזיכרון יום ערב שזה מאחר, מחר נבקש אנחנו. גברתי, בקשות שתי לי יש :צור-בן בועז ד"עו

 7 לפי לקצר מבקשים אנחנו לכן. מסוימים למקומות להגיע שצריכים אנשים יש. הדיון את מה במידת

 8 .המשפט בית דעת שיקול

 9 ?השנייה והבקשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10, הרים, גבעות, הריטואל כל על לחזור שלא שנצליח כדי, גברתי השנייה הבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 11 במידה לקצץ שנוכל כדי אבל, המשפט מבית בקשה לא, לחברתי מציע אני – האלה הדברים וכל טעימה

 12 אם. לזה מעבר ולא ולריענון  ערך ניירות ברשות לחקירה צמוד להיות צריך זה, בהתנגדויות מסוימת

 13 .פעם אחר פעם נקום אנחנו, ויימשך יימשך זה

 14 מה על שוב אחזור אני, השני לחלק, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 יום קורה זה. עונה העד – עונה שהעד מה, נשאל שהעד שאלות הן שנשאלות שהשאלות ככל. שאמרתי

 16 .נגדית בחקירה זה על שואלים כך ואחר אחרות תשובות עונה שהעד, ראשית בחקירה אולם בכל יום

 17 ?לקצר צריכים אתם שעה לאיזה. הזיכרון יום ערב בגלל שזה מבינה אני, הדיון קיצור לגבי

 18 .כזה משהו או 1:00 בסביבות נניח :צור-בן בועז ד"עו

 19 .1:00 בשעה מחר יסתיים הדיון. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .טוב יום והמשך טוב חודש לכולם שיהיה. רבה תודה

 21 

 22 ננעל הדיון

 23 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה      

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים

 2ניצן עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד  יהודית תירוש;עו"ד  :מטעם המאשימה
 3 ; עו"ד סוזנה שורוולקן

 4 
 5-צור; עו"ד אסנת גולדשמידט-עו"ד כרמל בן; צור-עו"ד בעז בן 1ב"כ נאשם  :       מטעם הנאשמים

 6 שרייר 
 7 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם       
 8 וזר ע-וב"כ  עו"ד מיכל רוזן 3נאשמת       

 9 עו"ד אריאל אילוז 4ב"כ נאשם 
<#1#> 10 

 11 

 12 פרוטוקול

 
 פרוטוקול הדיון הוקלט 

 נמשכה חקירתו הראשית של העד אילן ישועה. 

 הוצגו מוצגים: 

 (;15)380( עד ת/8)380ת/ -תכתובות וואטסאפ ומסרונים 

 (י'; 1)174(ט; ת/1)174ת/ -תמלילי שיחות 

 . 90ת/
<#9#> 

 13 החלטה

 14 

 . 19.4.2021המשך הדיון קבוע ליום 
   <#10#> 15 

 16 במעמד הנוכחים.  13/04/2021, א' אייר תשפ"אהיום  נהנית

 17 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה

    18 
  19 
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 13-היום ה 20-01-67104טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי בוקר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4. אנחנו מממשיכים עם עדותו של העד אילן ישועה. רק הערה לסדר היום. מאחר 2021באפריל 

 5אז קחו את זה  11:00ששינינו קצת את שעות הדיון, אנחנו נעשה הפסקה קצרה בסביבות השעה 

 6 בחשבון. בבקשה.

 7 

 8הוזהר כחוק משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש בהמשך חקירה מר אילן ישועה, לאחר ש - 1ע"ת 

 9 ראשית:

 10 . 2015ליולי  6-, נספח מה144אנחנו עוברים לאירוע אחר, אירוע מס'  ש.

 11אני רק מזכירה מה שסוכם אתמול שאתם תדאגו להעברה של  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 הקבצים הגדולים,

 13 כן. לסריקה. אנחנו נעשה את זה. ש.

 14 לסריקה, כי אם היה לי עותק נוסף מיותר הייתי, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 גבירתי, היום אנחנו נעמוד בקשר עם המזכירות ונראה איך אנחנו מתפעלים את זה בשוטף. ש.

 16 אוקיי. כי זה סריקה חיצונית. זה לא נסרק פה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 A4. 17-, או שהם צריכים את זה בA3-, אם זה בסדר ב-ב נשאל אותם גם אם הם מעדיפים ש.

 18תתאמו עם המזכירות. את שאר המוצגים אנחנו מעבירים לסריקה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אבל הגדולים לא אפשריים. 

 20 

 21 (.8)380מוגש ומסומן ת/

 22ך לדברים טוב. אני מפנה ומתחילה לעבור על דברים מסוימים ביום מר ישועה, אני אפנה אות ש.

 23, זה בעמוד 3:49מסוימים כדי להגיע לשאלה שלי, אז אני אפנה קודם כל לפניה של ניר חפץ בשעה 

 24למטה בירוק. כותב לך ניר חפץ 'תוכל להכניס את זה, זה טרי, ניוז מלפני כמה  6, מתחיל בעמוד 6
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 1י יאיר לפיד דקות' ואז הוא מעביר לך הודעה, 'יו"ר סיעת הליכוד ח"כ צחי הנגבי בתגובה לדבר

 2'אם ייחתם הסכם גרוע ראש הממשלה אמר כך וכך' וציטוט של הנגבי. ואתה מקבל את זה גם 

 3משאול אלוביץ', 'החבר ביקש מאוד שזה יופיע בכותרת ראשית, מה שכתבתי מפי הנגבי, נטפל' 

 4בסדר? אתה יכול להסתכל אחר כך, אני לא אקריא, יש רצף של התכתבויות חוץ מההודעות 

 5ת אליך שוב, אבל יש רצף התכתבויות בינך ובין אלקלעי. אז בהמשך לזה יש התכתבויות, שמגיעו

 6תסתכל קצת, תקרא, בהמשך לבקשות שאתה מקבל יש התכתבויות שלך עם אבי אלקלעי, כולל 

 7. שאול אלוביץ' שואל אותך 'מתי יעלה?' אתה אומר לו 'בודק'. 10בעמוד  5:10שיח שיפודים בשעה 

 8'אנא תעלה כבר את השיפוד של הנגבי ביבי וכיוצא בזה', ובשעה  6:36בשעה  11 אתה כותב בעמוד

 9, אתה יכול לעיין בזה בינתיים אם אתה רוצה, אבל בעמוד 14,  סליחה, בעמוד 13שזה בעמוד  7:05

 10, עולה כתבה, רגע נראה אותה 'הנגבי: גם אם יהיה הסכם גרעין לא נהיה מחויבים 19:05בשעה  14

 11בה. בסדר? יש לך אחר כך עוד התכתבויות, תסתכל על זה קצת, מאותה שעה. אתה לו'. עולה כת

 12'עלה, זה  19:24-בעצם אומר לאלקלעי שאתה צריך חלק מהטקסטים ששלח ניר והוא כותב לך ב

 13הכל מבוסס על הטקסט של ניר, תקרא טוב'. ממשיכה ההתכתבות, אתה יכול לקרוא אותה 

 14'מצוין, תודה, זה בדיוק מה שרציתי  19:26אומר לו בשעה בעצמך, ואני מפנה אותך, אתה אגב 

 15לבקש' לגבי הדברים שהיו קודם, ואני מפנה אותך, אתה יכול להמשיך לקרוא את הדברים, אני 

 16, אתה יכול להסתכל על ההתכתבויות 18לא אקריא את הכל כפי שבית המשפט ביקש, בעמוד 

 17אלוביץ' רצף של תמונות מסך, רק נראה אפילו , אתה מעביר לשאול 18כמובן לפני כן, אבל בעמוד 

 18אחת לדוגמה, לא צריך את כולן, אבל רצף של תמונות מסך עם אבי אלקלעי שמשקפות את כל 

 19ההתכתבויות שראינו קודם שיש לך עם אבי אלקלעי על הכתבה, מה שאתה מבקש ומה שנהיה, 

 20 כל מה שראינו קודם אתה מעביר את זה לשאול אלוביץ', בסדר?

 21 מה השאלה גברת תירוש? עם: -הש' מ. בר  כב'

 22, אחרי כל הדבר הזה, סליחה, פספסתי עוד דבר, אני רגע חוזרת 20בעמוד  22:26אני עוברת. בשעה  ש.

 23אחרי רצף ההתכתבויות עם אלקלעי הוא מעביר לך את  19:33ונראה את זה על המסך, בשעה 

 24-ו אני שואלת אותך, אני חוזרת להכתבה הנוספת, תראה את זה, הפעם זה נמצא אחרת, ועכשי
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 1, וכאן אני אקריא כדי שתוכל להתייחס לזה. כותב לך שאול אלוביץ': 'מה שמרגיז 20בעמוד  22:26

 2הוא שהגדול יוצא מעורו כדי לעזור ואנחנו לא יכולים לגמול לו בגלל חבורת אפסים'. אתה עונה 

 3בל צריך יהיה לבנות כאן מערכת 'בסופו של דבר אנחנו בסדר, זה רק עולה בדם, אפשר יותר א

 4אחרת לגמרי, לא דובי ולא אבי', והוא עונה לך 'הגדול מפתיע אותי לטובה כל יום בדברים הכי 

 5חשובים, חייבים למצוא דרך כדי לגמול' ואז הוא מתקן 'לגמול לו' ואתה אומר 'ברור, אני מבין 

 6ל דבר אנחנו מספקים הסחורה ומחויב לזה, הם לא ינהלו אותנו'. אתה ממשיך ואומר 'בסופו ש

 7אבל אפשר לשפר' והוא עונה לך 'מגיע לו ואפשר הרבה יותר, אני לא אוהב להיות חייב, הוא באמת 

 8בסדר ומשנה את כל המורשת הישנה'. אני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה, אתה אומר לו, אתה 

 9אנו ואתה מבין 'ברור, אני מגיב על הדברים אתה אומר 'ברור, אני מבין', הוא אומר לך מה שהקר

 10 מבין ומחויב לזה וכולי' אני שואלת אותך מה הבנת, מה ברור, על מה מדובר?

 11אוקיי. הוא מדבר על זה שהגדול, ראש הממשלה, יוצא מעורו כדי לעזור ואנחנו לא גומלים לו  ת.

 12וטה, מספיק בגלל חבורת אפסים, לגמול זה בסיקור המוטה, הרי אנחנו עוסקים פה בסיקור המ

 13חבורת אפסים זה העיתונאים, אני אומר לו שבסופו של דבר אנחנו כן מצליחים לעשות את הרוב. 

 14זה עולה בדם כי יש את הוויכוחים עם המערכת, אם נרצה לעשות יותר יהיה צריך לבנות מערכת 

 15, אחרת יותר צייתנית, לא דובי ולא אבי. ואז הוא מחזק את זה שוב, הוא אומר שהוא מפתיע אותו

 16 הגדול, ראש הממשלה, מפתיע אותו לטובה בדברים הכי חשובים.

 17 מה זאת אומרת, מה, מה אתה מבין? אתה עונה לזה, מה אתה מבין? ש.

 18מבין בדברים הכי חשובים לו בבזק, בהטבות הרגולטוריות, וחייבים למצוא דרך לגמול לו על ידי  ת.

 19 סיקור מוטה עוד יותר חזק.

 20 נה את המורשת הישנה'?ומה זאת אומרת 'הוא מש ש.

 21 ברגר.-המורשת הישנה, הוא התייחס תמיד למה שהיה בתקופה של ארדן ת.

 22 ו? ש.

 23הוא טען תמיד שהם פועלים בצורה מגמתית נגד בזק, נהג לומר שהם מוציאים תקנה ביום נגד  ת.

 24 בזק והוא משנה את זה, ראש הממשלה משנה את זה.
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 1 אתה מבין?איך הוא משנה את המורשת הישנה? מה  ש.

 2 העד יודע? עו"ד ז'ק חן:

 3מה הוא מבין, אם הוא יודע. מה הוא מבין מהשיחה או מהשיחות שלו איתו. זה גם נאמר בחקירה  ש.

 4 אגב.

 5הוא בשיחות שונות אמר שראש הממשלה באמצעות הפקיד שלו, כפי שהוא קרא לו, פילבר  ת.

 6ההחלטות. אני לא זוכר מתי הוא וכדומה, גורם להם, משרד התקשורת, גורם להם לשנות את כל 

 7אמר את זה אבל יש מקום ספציפי שהוא אומר, צועק עליהם וכדומה, אבל הוא הסביר שכשזה 

 8 ברגר היה קשה, היו תקנות נגד בזק וראש הממשלה משנה את המורשת הזאת.  -היה הצמד ארדן

 9הבנתך באותה שיחה  אוקיי. כשהוא אומר 'הגדול מפתיע אותי לטובה בדברים החשובים'. למיטב ש.

 10 הדברים החשובים לו קשורים לוואלה?

 11 לא. ת.

 12 למה? ש.

 13 לבזק, להחלטות רגולטוריות של בזק. ת.

 14 למה אתה אומר לו 'צריך לבנות מערכת אחרת'? ש.

 15, אנחנו נמצאים במצב נתון שאני צריך בסופו של דבר -כיוון שהמערכת הנוכחית היא מערכת ש ת.

 16ישות שיש. רואים את זה בסדרות של האירועים שיש פה, כל סדרה למלא את מה שרוצים, את הדר

 17כזאת זה יום קרב, ואם רוצים שזה יהיה ציות מלא, זה לא האנשים שעומדים על דעתם, לא 

 18שעומדים על דעתם ומתווכחים איתך על כל דבר. דוביק ואבי עמדו על דעתם  אמתייםעיתונאים 

 19 הרבה פעמים, רוב הפעמים.

 20 א את דוביק ואבי?ורצית להוצי ש.

 21נלחמתי להביא את דוביק ונלחמתי להביא את אבי אז ברור שלא רציתי. במשך הזמן לפעמים  ת.

 22כשהיו ימי קרבות כאלה, לפעמים בהחלט חלפה המחשבה שאולי צריך להביא מישהו שיעשה את 

 23רנו. זה וגמרנו. אבל לפעמים בהחלט חלפה המחשבה שאולי צריך להביא מישהו שיעשה את זה וגמ
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 1אבל לפעמים זה גם היה אמירה טקטית. בסופו של דבר לא שלחתי את דוביק, והוא התפטר, אבל 

 2 הוא התפטר בגלל הנסיבות, הוא מצא עבודה במקום אחר, את אבי לא שלחתי בסופו של דבר.

 3 מה זאת אומרת 'לפעמים זו הייתה אמירה טקטית'? ש.

 4ולים לגמול לו בגלל חבורת אפסים' אז אני אומר אמירה טקטית זה שהוא אומר לי 'אנחנו לא יכ ת.

 5לו 'נצטרך לבנות משהו אחר'. זו התגובה כרגע. אז אני  אומר את זה באותו יום, אני אומר נראה 

 6אחר כך, יעבור שבוע, נצליח להשאיר, אז באמת את אבי הצלחתי להשאיר בסופו של דבר. דובי 

 7 תי אותו.גם נשאר עד לרגע שהוא מצא עבודה אחרת. לא שלח

 8 .2015ליולי  8אוקיי. אני עוברת לאירוע מיום  ש.

 9 איזה מהם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 .2015ליולי  8סליחה, זה סרוק יחד ובגלל זה זה גם עבה כל כך. מיום  ש.

 11 איזה. יש כאן ארבעה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12ם להתייחס בזה י, אנחנו מתחיל-. אני מפנה ל149-ו 148, 146נכון. אז אנחנו נראה ביום הזה את  ש.

 13בקובץ. לכן יותר נוח מספור עמודים, אני מודה  27שזה בסוף של עמוד  12:47ליולי מהשעה  8-ב

 14ניר חפץ מבקש ממך 'אפשר לתת לזה חשיפה,  12:47לכבודכם שביקשו את הדבר הזה. בשעה 

 15כיבוי ותמונות'. אתה גם עונה לו  להעלות כתבה לרעיית ראש הממשלה בטקס הדרכה של שירותי

 16, אחרי שאתה עונה לו לעניין הבקשה שהוא 13:28:52'אני רוצה להעלות כתבה', בשעה  29בעמוד 

 17ביקש של רעיית ראש הממשלה, אתה עונה לו 'אני רוצה להעלות כתבה על המערכה של ביבי בנושא 

 18, זה מאוד חשוב, רוצה להעלות את אירן, צריך את עמידרור או את שטייניץ לאולפן, פנינו וסירבו

 19השעות הקרובות, לאור לוח הזמנים במו"מ, תוכל לסייע גם כן מול אבי, הוא ממתין  24-זה ב

 20לתשובתך', ואת כל הדבר הזה אתה מעביר גם לשאול אלוביץ'. בעמוד הבא, אתה אומר לו, לשאול 

 21העברת, של שרה נתניהו, רעיית אלוביץ', 'שוחחתי עם אבי, הוא יעלה אייטם' לעניין של שרה, כן 

 22ראש הממשלה, ואתה אומר לו 'הודעות ששלחתי עכשיו לניר אחרי שיחה עם אבי', 'שלוש 

 23ההודעות ששלחתי עכשיו לניר אחרי שיחה עם אבי, הראשונה מתייחסת לאייטם שביקשו שנעלה 

 24נה לו, אם על הגברת' והוא אומר לך 'תן לגברת כל מה שניתן, ההוא מתאבד בשבילי'. אתה עו
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 1אפורים מהאמצע, אתה עונה לו 'בסדר'. אני שואלת אותך מה בסדר, מה -נוציא רגע את החומים

 2 אתה מבין למי לתת מה ולמה.

 3'תן לגברת', זה מתייחס לגברת נתניהו איזה אייטם. אני אומר, זה אייטם שביקשו על הגברת, אז  ת.

 4 ראש הממשלה.הגברת זה שרה נתניהו, 'הוא מתאבד בשבילי' זה בעלה, 

 5 מה זאת אומרת 'מתאבד'? ש.

 6 מסייע לו בדברים שחשובים לו, בהטבות הרגולטוריות בבזק. ת.

 7כותב לך אבי אלקלעי 'שלושה שיפודים', השלושה  13:54-אוקיי. בהמשך באותו עמוד למטה ב ש.

 8רגע  בסוף המשפט אבל זה שלושה שיפודים, 'הגברת פלוס איראן פלוס מתווה'. אוקיי? עכשיו אני

 9, עכשיו אני חוזרת, בעמוד 29, זה היה בעמוד 12:47חוזרת להתחלה שהצגתי שאתה כותב בשעה 

 10, 'אני רוצה להעלות כתבה על המערכה של ביבי בנושא איראן או 13:30לאמירה שלך בשעה  29

 11את שטייניץ' ובכתבה השניה על המתווה, בהודעה השניה על המתווה, ואני שואלת אותך למה 

 12 ממנו את הדברים הללו, האם זו יוזמה חדשותית שלך או סיבות אחרות? אתה מבקש

 13לא, הייתה דרישה מאיתנו להעלות כתבות אוהדות לרוה"מ בנושא איראן ואחת בנושא הגז,  ת.

 14ואמרנו שאנחנו צריכים שמישהו שיכול להעביר את המסרים שהם רוצים יתראיין על זה ואז נתנו 

 15עמידרור ושטייניץ ובנושא המתווה את יוג'ין קנדל, והייתה בעיה  לנו כמה שמות, בנושא איראן את

 16להשיג היענות שלהם אז אני פשוט מדווח, מה שאני מעביר לשאול זה מה שהעברתי לניר שאני 

 17מבקש שיעזור לי, אני אומר, הנה, יוג'ין מסרב וגם שטייניץ ועמידרור מסרבים, אז אני מבקש, 

 18שהם נתנו, שידאגו אם זה רפרנטים שלהם, אז שיסייעו, שהם  לגבי מה שהם ביקשו מאיתנו, שמות

 19 ישתפו איתנו פעולה, שנוכל לבצע את הבקשה.

 20 אוקיי.  ש.

 21כבודכם אני לא קמתי קודם אבל אני מבקש שיהיה ברור שכאשר העד מתבקש לפרש  עו"ד ז'ק חן:

 22כדי לא להפריע את דברי שאול, כמובן שאנחנו לא מקבלים את זה, אני פשוט לא אקפוץ כל פעם 

 23 את הרצף אבל לכל היותר זה הולך למה הוא הבין. בסדר?

 24 זה ברור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 זאת ההנחה שלנו לכל אורך הדרך. עם: -כב' הש' מ. בר 

 2 בסדר. זה שאני לא קם זה לא שאני לא מתנגד לפרשנות. עו"ד ז'ק חן:

 3 זה ברור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4זה אחד. שניים, גם כאן, ואני אנסה למתן אז אני אשתדל לומר רק באמירה כללית,  ז'ק חן: עו"ד

 5יש הרבה מאוד דברים שהוא העיד עליהם מהבוקר, בפיתוח ובהרחבה שלהם שלא מופיעים 

 6בחקירות שלו, וגם לא בראיון העד. הסיפור של אתמול. וגם כאן זה שאני לא קם לא אומר 

 7 סדר, אנחנו עומדים על כל טענותינו בעניין.שמבחינתנו זה תקין, ב

 8 מאה אחוז. תודה עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9ש. אני רק רוצה להשיב במילה גבירתי, כל מה ששאלתי היום נמצא בהודעות שלו, רק התשובה 

 10בהודעות האחרונה היא מתוך מזכר הריענון במפורש, התשובה האחרונה, כל יתר הדברים מצויים 

 11שלו. אני מציעה הצעה, אם חברי רוצה לברר איפה זה מצוי לצורך ייעול כמו שבית המשפט הציע, 

 12 אני מוכנה להפנות בכל פעם שהוא ישאל, אבל מה שאני כן מציעה,

 13אני חושבת שהוא דיבר על התשובות אם אני לא טועה, לא על  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 השאלות. ההערה הייתה,

 15אני עונה לבית המשפט. אני אבהיר. שוב, כמו אתמול, יש רצף התכתבויות, בחקירה  "ד ז'ק חן:עו

 16מראים לו למשל משפט אחד, למשל 'ההוא מתאבד בשבילי' הוא נשאל על זה, אבל אין את כל 

 17דקות שחברתי הראתה לו, אין את כל הפרשנות של העד מלפני ואחרי וגם  10-ההקדמה של ה

 18אין. ולכן זה אכן מתייחס גבירתי לתשובות. זה חדש בהרחבה שלו. השאלה  לגופם של דברים 

 19האחרונה, כפי שאומרת חברתי בהגינותה, גם היא לא מופיעה, גם השאלה וגם התשובה לא 

 20מופיעות בחקירות אלא מופיעות במסמך ראיון העד וגם שם, אני לא אחזור כדי לקצר, טענותינו 

 21 הדרך של הצמצום, על הדרך של התיעוד. ידועות, על הדרך של ההפניה, על

 22 רק אני רוצה להוסיף, זה קשור. צור:-עו"ד בעז בן

 23 אני רוצה לענות לו. ש.
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 1יש  1זה קשור לעניין. ברשותך. גם בריענון, אם כבודם מסתכל בסעיף יא/ צור:-עו"ד בעז בן

 2, 2015ביולי  8-ו 7-ו 6-הפניה להתכתבויות, כולל ההתכתבויות שאנחנו מדברים עליהם כרגע, מה

 3 . גרסהאבל אין 

 4 זה לא נכון. תבדוק. ש.

 5 בדקתי. צור:-עו"ד בעז בן

 6 אז אני אקריא לך. בסדר? מכיוון שכתוב, וזה מה ששאלתי, בסעיף, ש.

 7 לדעתי זה צמוד להתנהלות הכללית, בהלך הרוח. צור:-עו"ד בעז בן

 8 שגיתי, ואם שגיתי,אני בודקת. בסדר? כי אצלי הופיע משהו אחר, אז יכול להיות ש ש.

 9 לאיזה סעיף בריענון אדוני מפנה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10, בעמוד השני, זה הסעיף שמציינים איזה 1בריענון כבודם, בסעיף יא/ צור:-עו"ד בעז בן

 11ביולי זה מופיע בשורה  8, 7, 6תכתובות הוצגו בפני העד, ואז התכתובות שחברתי כרגע הציגה, 

 12 . ואז ... והאמירה היא שזה תואם את הלך הרוח וההתנהלות.1 החמישית, בסעיף

 13 אבל אין את השאלה וגם לא את התשובה שהעד נתן עכשיו. עו"ד ז'ק חן:

 14לריענון שבו כתוב, יש שיחה שלא הצגנו אותה כאן אבל היא הוצגה בריענון  15אז אני מפנה לסעיף  ש.

 15'' שזה היום, 15ליולי  8'תכתובות מיום  ולכן העברנו, יש עוד שיחה, שלא הוצגה כאן, וכתוב

 16 '. 1'לגביהם מסר כי מדובר בבקשות מטעם נאשם 

 17 זה מה שנאמר? צור:-עו"ד בעז בן

 18וזאת הייתה השאלה שלי ואני אגיד את זה שוב, וכן חשוב לי עכשיו לענות. ישבתי בשקט, אני  ש.

 19שפט האחרון הם דברים רוצה להגיד משפט. אנחנו כמו שאמרתי, כל מה שנאמר היום מלבד המ

 20שהוא נשאל עליהם והוא דיבר עליהם בחקירה ואם הוצגו לו עוד התכתבויות, אז גם נאמר לחבריי 

 21לגביהם וגם אני לא שאלתי אותו לגביהם. לגבי הדבר הזה, הוא  גרסהשהוצגו לו התכתבויות ללא 

 22ם יוזמה חדשותית אמר ושאלנו אותו בריענון זיכרון האם הדברים האלה, מתווה הגז ואיראן ה

 23שלו, או שזה דבר שהוא, האם זה שלו. כי בהתחלה ככה זה נראה. אחרי שהוא ראה את רצף 
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 1' 1ההתכתבויות והוא אמר, והוא השיב, בדיוק כמו שאמרנו 'לא, זה בקשות שהגיעו מטעם נאשם 

 2 וככה נמסר לחבריי.

 3 .. צור:-עו"ד בעז בן

 4רים שהוא אומר, והפרקטיקה הזאת שצריך רגע. אפשר להשיב בשקט? העד מרחיב את הדב ש.

 5להיצמד, גם העד, וגם במה שבדיוק מעבירים לכל מילה ומילה שהעד אמר בחקירה שלו או בריענון 

 6הוא צריך לזכור בדיוק מה הוא אמר לי בריענון, היא פרקטיקה שהיא לא מקובלת, גם בית 

 7ן לעניין הזה, אי אפשר לפסול המשפט אמר את זה בדיון הקודם, יש פסיקה של בית המשפט העליו

 8דברים בגלל מה שהעד אומר או מרחיב לומר, הוא לא אומר להיות צמוד לדברים שלו, ועוד דבר 

 9אחד גבירתי וזו ההצעה שלנו וזה מה שאנחנו מבקשים. אם חבריי רוצים לשאול לפני שהעד אומר 

 10אמר והכל בסדר. אנחנו כן איפה הדברים נאמרו, אז אני אפנה אותם לצורך ייעול, גם בית משפט 

 11מבקשים שלא יהיה מצב שלאחר דברי העד באים ונותנים איזו שהיא אמירה או איזה שהוא ציון 

 12אם העד אמר ככה ביחס להודעה או לא אמר ככה ביחס להודעה או ביחס למזכר. אלה בדיוק 

 13ם. לשיטתם הפערים, ככל שקיימים. לשיטתנו אין פערים, ודאי לא פערים משמעותיים או חשובי

 14כנראה יש. אנחנו חיים בעולמות מקבילים כנראה. אבל אם יש, וככל שיש, המקום של זה הוא 

 15 בחקירה נגדית ולא בכל פעם שהעד אומר, להרים את הדגל הזה.

 16עו"ד תירוש, נדמה לי אם הבנתי נכון את הסניגורים שהם, זה בדיוק  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17נו לא קמים כל פעם לא אומר שאנחנו לא מתנגדים. יש לנו התנגדות מה שהם אמרו 'זה שאנח

 18 כללית לדבר הזה, ואנחנו לא נקום כל פעם ונתנגד' נדמה לי שזה מה שהם אמרו.

 19 אין בעיה. ש.

 20 אז אנחנו יכולים להתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21אני רק אבקש גם מחבריי וגם מבית המשפט, ככל שיש התנגדויות נוספות בעניין הזה במובן של  ש.

 22לראות האם זה מגיע מהחקירה או לא מהחקירה, אז שיבקשו לעשות את זה טרם עדותו של העד 

 23ולא לאחר תשובותיו. אני חושבת שאנחנו רוצים לשמוע כולנו את העד בשטף, ולא באמירות כאלה 

 24 וא כן סטה או לא סטה'. של 'כאן ה
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 1 עד עכשיו שמענו מאוד בשטף.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 בסדר גמור. הוא צריך לדבר באופן חופשי. ש.

 3. רק כדי לתת דוגמה כדי ןהעיקרואני רק רוצה להסביר, אנחנו אמרנו את  צור:-עו"ד בעז בן

 4למטה 'אילן, אפשר לתת לזה  27להבין איפה הקושי שלי. שפונה חפץ, זו הפניה הראשונה, בעמוד 

 5, 'על פניו מועברת הודעת דוברות' שאני אומר שבאופן כללי, בלי 28חשיפה' ואחרי זה בעמוד 

 6כלי תקשורת ויש , זו הודעה שברגיל מופצת לשורה של הגרסהלהיכנס ספציפית, לא שמעו את 

 7לזה הקשר, כלומר זו פניה של דוברות, פניה קלאסית לשורה של כלי תקשורת ואנחנו כמובן, וזה 

 8חשוב להגיד, לא רואים את כל התכתובת הפנימית בתוך וואלה, מבחינתנו מה שמוצג ברצף, אנחנו 

 9הודעת דוברות,  לא חשופים לכל מה שנאמר בוואלה. מי שיודע, חפץ יודע שהוא פונה, מבקש להציג

 10לא יותר ולא פחות, מה נעשה שם ולא נעשה שם אין לנו מושג ירוק בדרך כלל, למרות שהצבע כאן 

 11לראשונה זה נשען גם על  גרסאותשישנו הוא ירוק. ולכן כשאנחנו אומרים שיש קושי עכשיו לקבל 

 12, זה ששמענו ההקשר הרחב יותר, ולכן הקושי שאנחנו נימצא בו בחקירה הנגדית ובזמנים שישנם

 13 פעם ראשונה. זה הכל. גרסאותעכשיו 

 14 אז אני חולקת על זה שזה פעם ראשונה. ש.

 15מפנה תחילה לשיחה,  15בריענון העד. סעיף  15סליחה, עו"ד תירוש הפנתה לסעיף  עו"ד ז'ק חן:

 16 ולא שמענו היום שיחה בהקשר הזה, אבל לעוד שיחה,

 17 ת מ...לסיפא. תכתובו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18, 'לגביהן מסר כי מדובר בבקשות מטעם 2015ביולי  8ואז לסיפא, תכתובות מיום  עו"ד ז'ק חן:

 19'. היא הוסיפה ואמרה שבישיבות שהם קיימו עם העד הם שאלו אותו על שני עניינים 1הנאשם 

 20 נוספים שלא עלו בחקירות אבל עלו מהתכתובות,

 21 איזה עניינים? ש.

 22 ואני מצטט אותך. בעניין של יוג'ין קנדל, אז אני אגיד, עו"ד ז'ק חן:

 23 ... ש.
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 1אבל זה מה שאמרת כרגע לפני ארבע דקות. בסדר? שני עניינים נוספים, והיא אמרה  עו"ד ז'ק חן:

 2במפורש, 'שאלנו אותו לגביהם' והוא על זה השיב שמדובר לא ביוזמה שלו, שאלנו אותו 'האם זה 

 3א נשאל עליהם, יוג'ין קנדל ומתווה הגז או משהו כזה, יוזמה שלך', שני הנושאים הנוספים שהוא ל

 4והוא אמר שזו לא יוזמה שלו. עכשיו כבודכם יראה מה אנחנו מקבלים בראיון העד. 'הראינו לו 

 5.' כלומר, זה ממש 1לגביהם מסר כי מדובר בבקשות מטעם נאשם  2015ביולי  8תכתובות מיום 

 6לעשות שבועיים לפני תחילת המשפט בקבלת   כבודכם דוגמה לחפש את המטמון שאנחנו נדרשים

 7מסמך הראיונות. אני מסתפק במה שאמרתי בבוקר, לא הייתי קם אלמלא חברתי אמרה שזה 

 8 , שתבינו באיזה קושי אנחנו נמצאים.15מופיע בראיון והפנתה לאותו סעיף 

 9 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10י מפנה את תשומת הלב, כדי שכבודכם יבין מה נדרשנו אבל שוב, בתגובה לדבריה אנ עו"ד ז'ק חן:

 11לעשות. אני חוזר ואומר, אני משתדל לא לקום כדי באמת לא להפריע לרצף, ההתנגדות שלנו 

 12והטענות שלנו בעניין הזה שמורות, ואגב מרענן לראות שמה שהתחלנו בבוקר, ויכול להיות שהיה 

 13לת הדברים, כמו שהיא אמרה, בטרם, חוסך את ההתנצחות אתמול, שאם חברתי תפנה בתחי

 14למקום בהודעות, אנחנו נסתכל, נבחן ונוכל לקום ולהתנגד בעיתו ככל שנדרש, אז היום זו התובנה 

 15שהיא הגיעה אליה, א. היא אומרת 'אני נעתרת לבקשה שהגשתי אתמול בבוקר בהפניות 

 16מרו לי 'תעשה את זה לחקירות', ושניים, תעשו את זה בטרם ולא אחר כך, כשאתמול כל הזמן א

 17 אחר כך ולא בטרם'. אבל התקדמנו.

 18אני רק מציעה שמקום שבו אתם לא יודעים לאן היא מפנה תשאלו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 כדי שלא נתחיל לחפש כל הפניה שבעצם אין עליה מחלוקת.

 20אז היום אנחנו  תודה גבירתי, זה מה שרצינו לעשות אתמול, אבל היינו מפריעים. עו"ד ז'ק חן:

 21 מקדמים, מייעלים. זה טוב. התקדמנו.

 22 תודה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 הנה הציון הראשון שקיבלתי הבוקר. ש.

 24 להיפך, אני מצטט את הציון שנתת לי אתמול. עו"ד ז'ק חן:
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 1 זה ציון לשבח, מה הקושי? צור:-עו"ד בעז בן

 2 מודה ועוזב ירוחם. עו"ד ז'ק חן:

 3 .30עו"ד תירוש, מה השאלה הבאה? היית בעמוד  אב"ד: -פלדמן -מןכ.ה. ר' פריד

 4לא, זה לגבי זה, עכשיו אני רוצה להשמיע שיחה, אני קודם אחלק את התמליל, אני לא אשמיע את  ש.

 5כולה. אנחנו רק רוצה להשמיע מקטע, אבל אני כן מחלקת את התמליל כדי שנקרא גם, את 

 6 .19:51:09, 8.7.15התמליל מיום 

 7 ?(1)174ת/זה חלק מ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 כן. ש.

 9 (ט1)174ת/ מוגש ומסומן 8.7.15תמליל מיום 

 10 תעיין בה קצת,  בשיחה. ש.

 11 אם גבירתי משמיעה אז הוא יעיין תוך כדי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 דקות ונראה לי חבל.  16אנחנו נשמיע חלק כדי לחסוך את הזמן, כי  השיחה לא קצרה, היא  ש.

 13 עו"ד תירוש, זה הוצג לו בחקירה? עו"ד ז'ק חן:

 14, אגב נצטרך לדבר אחר 44-, אצלי זה החל מ3833, קובץ 23.1.18כן. זה הוצג לו בהודעה חמישית,  ש.

 15ויש  44כדי שיהיה נוסח אחיד. אצלי זה מעמוד  כך על הגשת תמלילים ... של ההודעה של אישור

 16, זאת אומרת זו שיחה שמשמיעים לו אותה ויש התייחסויות  בכמה 50, 49גם אצלי בעמוד 

 17 נדמה לי, אולי יותר. 65עד  44-, מ65מקומות על פני כמה עמודים. עד עמוד אני חושבת 

 18 ,-עכשיו את מפנה ל עו"ד ז'ק חן:

 19 גבירתי מתחילה להשמיע, "ד:אב -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20כן, אז אנחנו מתחילים להשמיע, אתה יודע מה, לפני שאנחנו מתחילים להשמיע, בסדר? כי יש לי  ש.

 21שאלות על קטע קודם אז חבל להשמיע את זה, ואז נעבור. אתה אומר לו, סליחה, שאול אלוביץ' 

 22את כל  העניין שהוא מדבר  אומר לך בעמוד הראשון לשיחה, אם קראת, 'הקטע עם ניר, רק שתבין

 23איתי, ניר לא יודע בכלל', 'ברור, ברור', 'הוא לא יודע על,' אולי היינו שומעים את זה יותר טוב 

 24בשיחה, 'הוא לא יודע איראן והוא לא יודע כלום, אז אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא מבין 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1209 

 1שואל אותם, אתה אומר לו 'לא שאתה יודע. אין לו מושג שהוא מדבר איתי, אתה מבין? אז אתה 

 2 כתבתי לו כלום'. מה שאני שואלת אותך, ניר לא יודע ששאול מדבר עם מי? 

 3 ראש הממשלה. ת.

 4עכשיו כבודכם, בנקודה הזאת רגע אני עוצרת כדי להגיד משהו על ההתנגדות שהייתה פה קודם.  ש.

 5הוא אמר, 'שאלתי אותו  כי אנחנו אמנם כתבנו לחבריי שהעד אמר בריענון זיכרון במענה בעצם

 6. שאלתי אותו את זה על סמך 1על מתווה הגז ועל איראן', הוא אמר שזה בקשות שהגיעו מנאשם 

 7תכתובות והוא אמר. אבל כבודכם גם רואים שהדבר עולה, וזה הדבר שעלה בחקירה, מהשיחה 

 8 הזאת באותו יום שבה הוא נשאל על המתווה ועל איראן.

 9 אנחנו לא יודעים מה עולה, הוא אמר עכשיו שזה האיש שאיתו.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 הוא לא אמר עכשיו, הוא אמר בחקירה גבירתי. אוקיי? ש.

 11על קנדל ואיראן,  15מה שהיא אומרת שנכון שלא כתוב במסמך ראיון העד בסעיף  עו"ד ז'ק חן:

 12את המטמון, זה כבר  אבל זה עולה משיחה אחרת ולכן אני מתקן את הערתי. זה כבר לא חפש

 13 בגדר חידת חמיצר, לעשות את כל  הקישורים האלה.

 14אוקיי. אז כתוב במזכר שהבקשות הגיעו מרוה"מ ביום הזה ואלה הבקשות, עכשיו אנחנו גם  ש.

 15רואים שבמפורש בשיחה אפילו נאמר הדברים האלה, זו שיחה שתפסה נפח לא מועט בחקירה, 

 16 לחבריי. אני רק אומרת.מספר עמודים, ולכן הדברים ידועים 

 17 הגרסהסליחה, מכיוון שחברתי נתנה על זה הערה רק אני אגיב ואומר ש צור:-עו"ד בעז בן

 18 אפילו לא נהירה דיה, כי מה שחברתי אומרת, שחפץ לא יודע לא על איראן ולא על המתווה.

 19 לא, זה לא מה שאני אמרתי, מה שהוא אומר, ש.

 20שזה כתבת, מטעם ראש הממשלה,  15מתיישב עם סעיף סליחה, אמרת שזה  צור:-עו"ד בעז בן

 21 ונדמה לי שאמרת גם שהנה בשיחה המוקלטת,

 22 אני לא אמרתי כלום. יש שיחה. ש.

 23בסדר, אמרת, שמהשיחה המוקלטת, זה מה שאמרת כרגע לבית המשפט,  צור:-עו"ד בעז בן

 24שיש שיחות בין ראש הממשלה לאלוביץ' שניר לא יודע עליהן והנה ראיה לכך, ואחרי זה גם כתוב, 
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 1'אלוביץ': הוא', זה כנראה חפץ, 'לא יודע על איראן ולא יודע', רק אני אומר, רק הערה פשוטה, 

 2ם מי שמעביר את הנושא הזה זה חפץ. אז לכן לא ברורה לי שמהתכתובות וואטסאפ שהעלית

 3בכלל אבל כנראה מרוב נפשות ודמויות שישנן כאן וסיפורים וסיפורי מעשיות הדברים  הגרסה

 4 מתערבבים קצת.

 5עו"ד תירוש יש לי הצעה. אנחנו סיימנו קודם עם ההערות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6אז גבירתי תשאל שאלות. לא צריך לחזור ולהגיד 'מה שאמרתי  והתשובות וההתנגדויות. סיימנו.

 7קודם הנה הראייה' סיימנו עם זה. אנחנו נגיע בסוף לסיכומים, תגידו מה שתרצו בסיכומים. אנחנו  

 8 בשאלות לעד עכשיו. לא צריך לחזור אחורה.

 9 אוקיי. העד גם יכול להסביר. ש.

 10השלמות מפי גבירתי, אין בהן צורך. העד ישיב גבירתי תקפיד לא להוסיף  עם: -כב' הש' מ. בר 

 11לשאלות שגבירתי תשאל. הערה נוספת שגבירתי שמבקשת לכאורה להבהיר שלא לומר להוסיף 

 12 מיד מעוררת תגובות ולטעמי מוצדקות, כי גבירתי לא מעידה, העד מעיד.

 13 אבל אני לא דיברתי בשם העד. אלא הסברתי דברים שאנחנו עשינו. ש.

 14לא, גבירתי אמרה 'ראש הממשלה' וזה מה שהקפיץ אותם. אני שמעתי  עם: -ר כב' הש' מ. ב

 15 היטב. גבירתי לא יכולה לומר את זה, העד יאמר מה ש...

 16 אבל העד אמרתי את זה אחרי שהעד אמר. ש.

 17 אז למה לחזור?  העד אמר. למה לחזור. זה כל מה שאני מבקש. עם: -כב' הש' מ. בר 

 18 בקש להשמיע מקטע.בסדר גמור. עכשיו אני א ש.

 19 מאיפה אתם מתחילים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 מלמעלה, פחות או יותר מלמעלה. 4ש. אנחנו מתחילים מעמוד 

 21 )מושמעת שיחה(

 22אפשר לכבות, ואם אתה יכול לקרוא את ההמשך, כמובן. אני אשאל אותך כמה שאלות על החלק  ש.

 23ע שהוא ישנו הכל שונה לחלוטין, אני לא מאמין הזה. בסדר? אתם מדברים ושאול אומר לך 'ברג

 24 שהוא יכול לעשות דברים כאלה', אתה אומר 'ברור'. על מי אתה מבין שהוא מדבר?
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 1 הוא מסביר במילותיו 'ברגע שהוא ישנו אני מתכוון לנציג שלו'. הנציג שלו זה מומו פילבר. ת.

 2 נציג של מי? ש.

 3 של ראש הממשלה. ת.

 4 עוד פעם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 הנציג שלו במשרד התקשורת, קרי מומו פילבר. ת.

 6 נציג של מי? ש.

 7 נציג של ראש  הממשלה. ת.

 8הוא אומר 'תשמע, מה שהוא עושה אני בחיים לא הייתי מאמין  4אוקיי. בתחילת התמליל בעמוד  ש.

 9י אתה מבין דברים כאלה, הוא הולך נגד כולם' אתה אומר 'ברור'. אז על מ שהוא יכול לעשות

 10ששאול אלוביץ' מדבר פה, 'מה שהוא עושה אני בחיים לא הייתי מאמין שהוא יכול לעשות דברים 

 11 כאלה, הוא הולך נגד כולם מקטן עד גדול'?

 12 'ההוא' זה יכול להיות פה או ראש הממשלה או מומו פילבר, אחד משניהם. אני לא יודע. ת.

 13י מרגיש חייב כל הזמן' ואתה אומר לו 'תקשיב, אני אוקיי. אני שואלת אותך, הוא אומר לך 'אנ ש.

 14בשביל זה הלכתי לעבודה היום, אני אומר לך' ואחר כך אתם מדברים על 'אז סיפקנו היום 

 15מספקים, סיפקנו את הסחורה.' אני שואלת אותך בעצם מה זאת אומרת, מה הוא מרגיש חייב? 

 16היום', על מה מדובר? איך צריך ומה אתה מבין כשאתה אומר לו 'בשביל זה הלכתי לעבודה 

 17 להחזיר את החובה הזאת?

 18 ת.  הסיקור המוטה, השיתוף פעולה עם הדרישות לסיקור המוטה.

 19ולמה הוא מתכוון כשאתה מבין, למה אתה מבין שהוא מתכוון 'אז סיפקנו, אני לא מספק כלום,  ש.

 20 לדעתי אנחנו לא מספקים כלום. אז סיפקנו בבחירות היום לא מספקים'.

 21הוא מתכוון ללחוץ עלי פשוט שאשתף יותר פעולה, הוא מציין כמדד את הבחירות כי בבחירות  ת.

 22באמת היה פיק כמו שציינתי, שהיה מאוד מאוד אינטנסיבי, אז הוא מציין את זה שהיום זה פחות 

 23 ממה שהיה אז בבחירות.
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 1, 2015או עד יולי  2015י עד כמה הוא צודק לפי ידיעתך והבנתך שאז סיפקתם בבחירות והיום, יול ש.

 2שהשיחה הזאת מתקיימת, אתם לא מספקים כלום. אתם לא נענים לדרישות או שאין דרישות, 

 3 אגב 'דרישות' זו מילה ששאול אלוביץ' אומר פה בשיחה.

 4תראי, אני אומר עוד פעם, אנחנו, ברור שבבחירות היה פיק אבל זה לא פיק שירד, עובדה במה אני  ת.

 5עוסקים כל הזמן בסיקור המוטה, זה לא שזה משהו נעלם או ירד, יכול להיות  עוסק פה, אנחנו

 6 שהיה פיק.

 7, אחרי 2015מבחינת דרישות והיענות, מה זכור לך באופן כללי לגבי  2015איך אתה זוכר את שנת  ש.

 8 הבחירות, התקופה של אחרי הבחירות?

 9לא היה איזה שהוא קטע שפתאום  אני זוכר את זה כרצף שבו אנחנו נדרשים כל הזמן ונענים. ת.

 10ידעתי שאני יכול לבוא ולראות ידיעה באתר שהיא נגד ראש הממשלה ואני לא בעצמי בהל ואוריד 

 11, עד לסוף השנה, 2015, את מציינת -אותה, או שאני לא אקבל מיד דרישה, לא היה חופש. עד ל

 12 מת.לקראת אוקטובר שהייתה כתבה של גידי וייץ, ואז הייתה הפוגה מסוי

 13 אחרי הבחירות בהודעה שלך בעניין הזה? 2015אתה זוכר מה אמרת על שנת  ש.

 14 מה השאלה? לא שמענו. עו"ד ז'ק חן:

 15, ואחרי הבחירות בעניין הזה של האם זה 2015אם הוא זוכר מה הוא אמר בהודעה שלו לגבי שנת  ש.

 16 ירד או לא ירד, כי זה שאלה שהוא נשאל.

 17, השאלה 2015-השאלה. העד שאל את השאלה והוא נשאל מה היה ב אני לא מבין את עו"ד ז'ק חן:

 18הייתה כללית, הוא השיב על פי זכרונו. הוא אמר את שאמר, לא נחזור על הדברים. אני לא מבין 

 19העמודים בהודעה שלו כי חברתי  1,400פשוט את פשר השאלה אם הוא זוכר מה הוא אמר מתוך 

 20חושב שהתקיימו התנאים בכלל לשאול אותו שאלה כזאת. רוצה עוד משפט או שתי מילים, אני לא 

 21 זה בעצם להגיד לו 'אתה לא אומר הכל, יש משהו ששכחת'.

 22 זה לגיטימי לרענן את הזיכרון, השאלה אם זו הכוונה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 ספציפית, כן. זו הכוונה. לרענן זיכרון, זה פשוט בשלבים. השאלה ששואלים אם הוא זוכר אמירה ש.

 24 אז אולי גבירתי תפנה למקום בהודעה שבו, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 אני יכולה להפנות לעמוד, ש.

 2סליחה, לפני כן גברתי, ברשות בית המשפט, אחד הכללים בריענון זיכרון זה שהעד  עו"ד ז'ק חן:

 3 וכר, הוא נתן תשובה.אומר 'אני לא זוכר' אז מרעננים את זכרונו. אבל העד לא אמר  שהוא לא ז

 4אז היא שאלה אותו אם הוא זוכר. זו הייתה השאלה עכשיו. אם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 הוא זוכר מה הוא אמר.

 6זיכרון מתחיל מהשאלה הראשונה. השאלה הראשונה הייתה 'מה היה  ןהריענולא,  עו"ד ז'ק חן:

 7ים להליך ריענון זיכרון, אבל העד אמר '. אם העד היה אומר 'אני לא זוכר' אנחנו נכנס2015-ב

 8 שהוא כן זוכר ותיאר את הדברים,

 9 הוא לא נתן תשובה מלאה לדעתה, עם: -כב' הש' מ. בר 

 10נכון, אבל כשעד לא נותן תשובה מלאה זה לא מקיים את התנאי לריענון זיכרון אלא  עו"ד ז'ק חן:

 11ה אחרת לגמרי, אבל לא נראה לי שזאת אם כן היא רוצה להכריז עליו עד עוין, ואז אנחנו בפרוצדור

 12כוונתה, לפחות לא לעת עתה. אז אנחנו לא נמצאים פה בכלל. הכללים הם ברורים. עד אומר 'לא 

 13זוכר', מרעננים זיכרון. עד לא אומר 'לא זוכר', לא מרעננים זיכרון. היא בחקירה ראשית. ובטח 

 14 עמודים. 1,400ת שלך' שזה שלא על דרך  שאלה כללית 'האם אתה זוכר מה אמרת בהודעו

 15עמודים  1,400לא, מה אמרת בנקודה מסוימת. אני מניחה שזה לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 בנקודה מסוימת.

 17 עמודים הוא צריך, 1,400נכון, אבל מתוך  עו"ד ז'ק חן:

 18משהו,  הוא נשאל 'אתה זוכר עניינים נוספים', העניינים פה סמנטיים קצת עם: -כב' הש' מ. בר 

 19 חייבים לומר, אבל בסדר, נשמע את שהעד אומר, יכול להיות.

 20 בואו נראה לאן זה הולך. הבעיה היא שהסמנטיקה אדוני, זה מרחב המחייה שלנו,  עו"ד ז'ק חן:

 21 זה נכון, בסדר, עם: -כב' הש' מ. בר 

 22 אז אנחנו כבר, בענייני קבילות אנחנו כבר יודעים מה.. עו"ד ז'ק חן:

 23 לא, לא נתחיל .... עם: -בר כב' הש' מ. 

 24 , אז הנה, אז עכשיו אנחנו גם בענייני ריענון זיכרון, 1לא נתחיל.. אבל אדוני, כל מספר  עו"ד ז'ק חן:



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1214 

 1 אולי גבירתי תשאל אחרת, עם: -כב' הש' מ. בר 

 2אוקיי. אני שאלתי שאלה שהוא גם נשאל בחקירה, ואני יכולה להפנות את חבריי. עד כמה  ש.

 3 הוא צודק ומה שסיפקתם בבחירות לא היה אחר כך. העד ענה,מבחינתכם 

 4 לא, אולי גבירתי תשאל אחרת יותר פשוט, לא להתחיל להסביר ולהבין, עם: -כב' הש' מ. בר 

 5עד כמה היה, אני מנסה לשאול את זה לא כמובן הדרכה, ואני שואלת מה זכור לך, שאלתי, מה  ש.

 6 , ממה שזכור לך, אחרי הבחירות.2015הדרישות בשנת זכור לך בעניין של האינטנסיביות של 

 7 גבירתי אני לא מבין את השאלה. השאלה נשאלה ותשובה ניתנה. עו"ד ז'ק חן:

 8לא נכון, שאלתי קודם שאלה אחת. השאלה הקודמת הייתה האם הוא צודק ובבחירות סיפקתם  ש.

 9ו שואלת שאלה נוספת ואחר כך לא סיפקתם והוא ענה על הדבר הזה מה שהוא ענה. אני עכשי

 10 .2015, כל שנת 2015בעצם ואני שואלת מה זכור לך לגבי האינטנסיביות של הדרישות בשנת 

 11 זכור לי שזה היה אינטנסיבי. ת.

 12 עד כמה זכור לך אם קרה משהו לאחר הבחירות שגרם לאינטנסיביות הזאת? ש.

 13ך זה זה הבחירות, ודברים כאלה. אני זוכר את זה כרצף של דרישות, בקשות, ועוד פעם, פיקים בתו ת.

 14 אני לא זוכר כרגע באופן ספציפי,

 15 בסדר. ש.

 16 .2015-לא זוכר הפוגה ב ת.

 17אני רק רוצה לומר כך, אנחנו לא נקום כל פעם, אבל בכל אופן, אחרי שהעד  צור:-עו"ד בעז בן

 18 נחקר בנושא הזה, יש פער עצום,

 19אפשר להמתין שאני אחקור על השיחה ואז, רגע, אבל לא סיימתי את החקירה על השיחה. אז אם  ש.

 20 אם אפשר, בסדר?

 21 כן. צור:-עו"ד בעז בן

 22אוקיי. הדבר הבא שרציתי לשאול אותך לגבי השיחה, תראה, הוא אומר לך בשיחה בהמשך, הוא  ש.

 23 אומר לך 'מה שאנחנו כותבים זה',

 24 איפה גבירתי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1ביץ' אומר לך 'מה שאנחנו כותבים זה אחרים כותבים יותר, יותר, באמצע. שאול אלו 4בעמוד  ש.

 2 יותר משאנחנו, אפילו כלכליסט'. מה אתה אומר על זה?

 3אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שעוד פעם, שאול מנסה לדרבן אותי להיענות מלאה בעצם  ת.

 4, במקרה הזה זה לדרישות, אז מעת לעת אמרו לי 'תסתכל, אפילו זה כתב, אפילו ההוא כתב'

 5כלכליסט. דרך אגב, יכול להיות שבמקרה מסוים, עוד פעם, אי אפשר להסתכל על התמונה הזאת 

 6של ההפניות, ואני אמרתי לו את זה בשיחות והתכתבויות שונות בינינו, אי אפשר לבוא ולהגיד לי 

 7יסט, אז ביום מסוים, 'תראה, כלכליסט עשה כתבה שהיא כתבה שתומכת', אני מניח שזה כלכל

 8על מתווה הגז, לא יודע, אי אפשר להגיד לי 'תשמע, כלכליסט עשה כתבה טובה על מתווה הגז 

 9וכלכליסט כותב יותר מאיתנו'. כשכלכליסט יש לו חופש מלא גם לעשות עשר כתבות שמבקרות 

 10אותו, אז אי אפשר לבוא ולתת לי רק את זה, זה תמיד היה בשיח בינינו שהוא היה לוקח משהו 

 11. נקודתי, 'כלכליסט כתב'. אז אני אומר לו 'בסדר, אבל כלכליסט גם יש לו את החופש לבקר' ...

 12בהקשר הזה לכן האמירה הזאת היא אמירה שבאה לדרבן אותי, ובסדר, לכן אני אומר, אנחנו גוף 

 13 ידידותי,

 14בל אני אוקיי. מה שעוד אני רוצה לשאול אותך, זה שאלה כללית, היא לא קשורה דווקא לשיחה א ש.

 15רוצה לשאול אותך. כשפרסמתם במענה לדרישות ידיעה שהתבקשתם, עד כמה היה אופייני 

 16 שנדרשתם לשפר ידיעות שנתפסו על ידך כהיענות?

 17 אני לא יודע מה זה המילה 'אופייני', באתר הזה התפרסמו אלפי ידיעות, צור:-עו"ד בעז בן

 18 אני יכולה להפנות אותך לחקירה, ש.

 19בסדר, כרגע החקירה לא מעניינת, כרגע יש חקירה ראשית עם כללים של  צור:-עו"ד בעז בן

 20חקירה ראשית. באתר הזה התפרסמו אלפי ידיעות על ראש הממשלה בתקופה הרלוונטית, אז 

 21, שנבין על מה מדובר פה. זה לא איזה 200, 20כשאומרים את המילה 'אופייני', צריך להגיד בעשר, 

 22 ה בסוף לאיזה שהם פרטים מינימליים.תובנה כללית. צריך לפרוט את ז
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 1אני כן אבל בתובנה כללית ואני שואלת אותו שאלה כללית עד כמה זה היה שגרתי שכשאתה נענית  ש.

 2באמצעות המערכת לבקשות מסוימות, דרישות שהופנו אליך היו באות לאחר מכן דרישות נוספות 

 3 לתיקון, זו השאלה.

 4 ?12, 4 צור:-עו"ד בעז בן

 5 או אפס. 100, 12או  4שהוא יענה, נשמע ממנו  אב"ד: -פלדמן -דמןכ.ה. ר' פרי

 6פעמים רבות, הנורמה הייתה, עוד פעם, שבעצם לא אנחנו עורכים את האתר אז לכן פעמים רבות  ת.

 7כשהיינו מעלים משהו היו נדרשים שיפורים. וזה היה בכותרת, זה היה בכותרת המשנה, זה היה 

 8ר כזה או אחר, אם נתנו למישהו להגיב על כזה דבר. הנורמה, אני בתמונה, זה היה אם הדגשנו דב

 9ידעתי עוד פעם, שאני יכול להעלות משהו ותמיד אחרי זה יכולים לבוא ולשנות את זה ולשפר. זה 

 10 מה שהיה לי בראש. זאת הייתה הנורמה.

 11 אתה זוכר ביטוי שהשתמשת ביחס לזה בחקירה? ש.

 12 דע.היו לי הרבה ביטויים, אני לא יו ת.

 13אני אבקש לרענן את זכרונו לגבי הביטוי הזה. אני יכולה להגיד אותו ואני יכולה גם לתת לך  ש.

 14 לקרוא.

 15 קודם את צריכה להגיד לנו עמודים. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16 קודם את צריכה להראות לאן את מפנה וזאת בלי להקריא לפרוטוקול את הביטוי. עו"ד ז'ק חן:

 17, אצלי זה מופיע בעמוד 3833קובץ  23.1.18אתכם, הודעה חמישית מיום  בסדר גמור. אני מפנה ש.

 18. המשפט הראשון 'אני אומר את זה אל מול הדרישות', אולי זה יהיה לכם קל 7-14, בשורות 63

 19 יותר לחפש.

 20 מצאנו. תודה. עו"ד ז'ק חן:

 21 'נתת א' ביקשו ב', וכולי., שוב, אין לנו את אותו נוסח, אז זה לא יעזור לך, אבל עד 14אצלי זה עד  ש.

 22 זה אותו קובץ. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23 אנחנו בול על אותו עמוד ומספר. אדוני מצא את זה? עו"ד ז'ק חן:

 24 כן. עם: -כב' הש' מ. בר 
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 1 זאת אומרת שמה שהבאנו לבית המשפט זה בדיוק הנוסח שאצלם. עו"ד ז'ק חן:

 2 לא נכון, לא נכון, ז'ק, עו"ד חן, אני אגיד לך למה זה  ש.

 3 זה בסדר גם ז'ק, עו"ד ז'ק חן:

 4בסדר, אני אקפיד על הכללים. מכיוון שיש קבצים שהיו בהם תיקונים ולכן אנחנו לא באותו נוסח,  ש.

 5ויש קבצים כמו זה שכנראה לא היה בו תיקון ולכן אנחנו צריכים לתאם בינינו אחר כך, שיוגשו 

 6 סח.תמלילים מתוקנים כדי שיהיה לכולם את אותו נו

 7 אין בעיה. עו"ד ז'ק חן:

 8 אני יכולה להראות את זה לעד כדי לשאול אותו על הביטוי? ש.

 9 תרענני את זכרונו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 .14עד שורה  7משורה  ש.

 11 כבודכם, אולי כדאי שבית המשפט יראה את זה ויחליט, עו"ד ז'ק חן:

 12 כשיו.ראינו את זה ע אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13אוקיי. אחרי שהעד העיד את אשר העיד, אין שום ערך, אבל כלום, להזכיר לו ביטויים  עו"ד ז'ק חן:

 14 שהוא אמר בחקירה שהם ביטויים חלופיים למה שהוא אומר פה בעדותו הראשית. שום ערך.

 15 אני חולקת על חברי, ש.

 16ע את זה כרגע? לגבי הערך איך אדוני פתח ואמר? אין ערך. למה חשוב לשמו עם: -כב' הש' מ. בר 

 17אדוני ימשיך בהמשך, אנחנו לא, זה לכאורה עומד בתנאים הפורמליים של ריענון זיכרון. ה מדינה 

 18חושבת שלביטוי הזה יש לו משמעות, ייתכן שאין משמעות, ייתכן שהמשקל אפסי, נשמע את זה, 

 19 נתקדם.

 20 נזכרת בביטוי שהשתמשת בו, ולא פעם אחת בחקירה? ש.

 21 קומץ משביע את הארי.אין ה ת.

 22 אתה עומד מאחורי הביטוי הזה היום? ש.

 23 לגמרי. ת.

 24 אוקיי. עם השיחה הזו סיימנו, אז אם אתה רוצה להגיד משהו, ש.
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 1 כן. צור:-עו"ד בעז בן

 2אבל רק עוד פעם אני אומרת מראש, תעשה כהבנתך, חברי יעשה כהבנתו אבל אני פונה שוב לבית  ש.

 3 וצה שוב,המשפט באמירה שככל שחברי ר

 4 למה להקדים, בואו נשמע רגע, עם: -כב' הש' מ. בר 

 5 ...במקום את מה שאמרתי, ואת התשובה ואת ההחלטה, אז אולי כדאי, צור:-עו"ד בעז בן

 6 אוקיי. ש.

 7כבודם, אני לא קמתי כשהעד דיבר. אבל יש פער אפילו לגבי ההקלטה הזו  צור:-עו"ד בעז בן

 8שזה לא התנ"ך, זה התשובות, מתפתחות, לבין מה שנעשה בין התשובות של העד בחקירה ברשות 

 9על הדוכן כאן. למשל, אני אתן רק דוגמה כדי שהדברים יהיו נהירים ולא כל דבר ודבר. ביחס 

 10לשיחה הזו, העד אמר 'לא האמנתי', שאלו אותו 'מה חשבת ששאול אמר, איך פירשת את זה', ... 

 11 כריכה, סיקור, רגולציה, 'לא האמנתי לזה',

 12 לאן אתה מפנה? ש.

 13. 'לא האמנתי לזה בא מת ואתה 47-46עמודים  3833אני מפנה אותך לקובץ  צור:-עו"ד בעז בן

 14יודע, הוא', זה שאול, 'היה עושה לי מניפולציות גם תמיד' ואחרי זה הוא גם מפרט את 

 15אבל המניפולציות. לכן הפער שישנו בין החקירה, שאנחנו נחקור אותו על החקירה ההיא רבות, 

 16לבין הגרסאות המוקצנות שישנן כאן ושהשמיעו את ההקלטה הזו, אין אלא להסיק שזו תולדה 

 17 של הריענון. הפער הגדול.

 18עו"ד בן צור, דיברנו על זה אתמול ארוכות. כרגע אם אין לנו נתון  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 א דיווחה להגנה.אחר, יש לנו את האמירה של המדינה שכל מה שהיה שונה מהותית הי

 20 לא דווח. צור:-עו"ד בעז בן

 21עם זה אנחנו חיים, ואם אין דיווח כזה, אז אין אמירה כזאת. אין,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 זה מצבנו כרגע.

 23 גבירתי, אני לא מצליח להבין, צור:-עו"ד בעז בן
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 1ואם זה לא נסתר, זה זה מצבנו כרגע. זה מה שאמרה המדינה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2ם, כבר דיברנו גם על זה. עדים אומרים ולכן יש חקירה יהמצב. זה שהעד אומר עכשיו דברים אחר

 3נגדית אחר כך. אז אין טעם להעלות עכשיו את הדברים. אני בטוחה שתעשו עבודה מצוינת. תגיע 

 4חקירה הנגדית. חקירה נגדית, כל השינויים, ההדגשים, ההפחתות, הסתירות, הכל בטוח יעלה ב

 5אנחנו ... העדות היא עדות כוללת, חקירה ראשית וחקירה נגדית. אנחנו נשמע אתכם, הכל יעלה 

 6 אני בטוחה, אז תנו לה לחקור חקירה ראשית, זה לא הזמן.

 7נסיים את העניין. זה רק הזמן  מידאני רק אגיד על מה זה הזמן ואנחנו  צור:-עו"ד בעז בן

 8צם מלינים מתחילת החקירה הראשית, שיש פערים משמעותיים בין להצביע כי על זה אנחנו בע

 9החקירה ברשות לבין החקירה על דוכן העדים שהיא הרבה יותר מוקצנת בחלקים ניכרים, וזה 

 10תולדה של דבר אחד שלטעמנו הוא היה דבר בלתי תקין. כשבית המשפט קבע בהחלטה הראשונה 

 11יע, זה מה שאנחנו עושים ומשתדלים לא להפריע שלנו שבעניינים מהותיים שיש פער שנקום ונצב

 12 לרצף החקירה הראשית.

 13 אני רוצה לענות משפט גבירתי. ש.

 14רגע, אם אפשר לפני שגבירתי עונה, אני רוצה להתייחס כי התנגדות לריענון  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15מרעננת את הזיכרון גם צופה פני עתיד וגם כדי להסביר למה לפחות אני מתנגדת. חברתי מפנה ו

 16זכרונו של העד, שזה שמור למקרים שבהם העד לא זוכר משהו שחשוב לתביעה לרענן את זכרונו, 

 17לאיזה ביטוי שהוא השתמש בו בהודעה, הוא לא אומר שזה ביטוי מזמן אמת, זה ביטוי שהוא 

 18השתמש בו בהודעה, זה חשוב לה לרענן את זכרונו. אבל כשהעד אמר פה בתשובה לשאלה משהו 

 19משמעית ובהודעות הוא אמר 'כנראה, אני לא בטוח אני לא יודע', אז חברתי לא ביקשה לרענן חד 

 20את זכרונו. הרי על זה אנחנו מלינים. אם אנחנו רוצים שהעד יגיד בדיוק את מה שהוא אמר 

 21את זכרונו של העד ואף לא נראתה מופתעת כאשר העד אמר  רעננהבהודעה, מדוע חברתי לא 

 22שאלה בחקירה, תשובה חד משמעית ואילו בהודעה הוא אמר 'כנראה', 'אני בתשובה לשאלה שנ

 23מניח', 'אחרי שאני קורא אני יודע'. זה הקושי שלנו. אנחנו יושבים פה, אנחנו גוזרים על עצמנו 

 24שתיקה כי אנחנו לא רוצים להפריע לשטף, אבל כשבאים לעד ועכשיו אומרים לו 'לא, בחקירה 
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 1ב לנו שתגיד אותו' וכשאנחנו רואים שבזמן אמת, כאשר יש דברים אמרת את הביטוי הזה, חשו

 2חשובים באמת, התביעה משום מה, משום מה, אני יש לי שאלות קשות לגבי למה התביעה נוהגת 

 3כך, אבל אני מפנה את השאלות האלה לבית המשפט. כאשר התביעה רואה שיש תשובה חד משמעי 

 4היא לא מרעננת את זכרונו. מדוע זה כך? ואז  פה ובהודעה היא תשובה לא חד משמעית, אז

 5אומרים לנו 'בחקירה נגדית' ופה אומרים לנו 'בחקירה נגדית', ואנחנו מפנים לדרך ההתנהלות. 

 6 זאת ההתנגדות. גם להבא לגבי ריענון.

 7עו"ד רוזן, מטבע הדברים כל צד שחוקר את עדיו יש דברים שיותר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 להזכיר, יש דברים שפחות חשוב לו  להזכיר. אני מניחה שאותו הדבר גם בעדי הגנה. חשוב לו

 9 הם לא צד גבירתי, הם המדינה.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10מהצד של עדי תביעה ועדי הגנה. לא המדינה והסנגורים. אני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11ונטיים. אז אם אין איזו שהיא בעיה אומרת, אני מניחה שכל אחד והדגשים שהוא חושב שרלו

 12 כללית שאתם, אז כך המדינה, אלה הדגשים שהמדינה מעדיפה לעשות וזו הדרך שבה הם חוקרים.

 13אז אני אומר רק משפט אחד ואני אשב ובאמת אשתוק. אני חושבת שהמידע  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 14הותיות לעניין עצמו ששם הרבה יותר מהותי למשפט הזה זה חד משמעיות של העד בסוגיות שמ

 15המדינה שכותרת לעצמה את הכתר של חקר האמת, אנחנו חולקים פה בהקשר הזה כמובן אבל 

 16זה המקום שהיא שמה את עצמה בו, הרבה יותר הגיוני שהיא תרענן את זכרונו שזה לא רק שהיא 

 17ופתעת לא מרעננת את זכרונו, היא נאבקת בנו והיא גם מתנהלת כאילו ברור שהיא איננה מ

 18מהשינוי הזה. ואילו בעניין הזה של הביטוי הזה פתאום זה חשוב לרענן את זכרונו. והמדינה 

 19בהיבט הזה שהיא המדינה, יש לזכור, בעיני זו ההתנהלות הלא נכונה. זו דעתי ואני מתנגדת 

 20 לריענונים מהסוג הזה ב...

 21 טוב. תודה. תמשיכי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 ש. אני רק,

 23 אין צורך, תמשיכי. עם: -ב' הש' מ. בר כ
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 1אוקיי. טוב. רגע, אני עוסקת עכשיו בתכתובת שהיא לא אירוע, גבירתי, היא לא אירוע בנספח,  ש.

 2 ,3.6.15היא פשוט לא אירוע, היא תכתובת מיום  

 3 .(9)380ת/ זה יהיה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 

 5 (9)380ת/מוגשת ומסומנת  3.6.15תכתובת מיום 

 6. שאול אלוביץ' מעביר לך וכותב 'תראי 17:03:08-ו 16:57אני מפנה אותך לשתי תכתובות, מהשעה  ש.

 7מה כתבה לי, הרשת של וואלה רעה מאוד אלא אם כן אנחנו אומרים לך נקודתית וגם אז הכל 

 8א רק בקושי ובאיחור ניכר, אין כוח לי וליאיר להיות רק בזה, יש לי עוד תפקידים בחיים ול

 9השומרת של וואלה והמודיעה לזאביק. די, תעשו רשת וואלה חיובית וזהו'. והוא כותב לך עוד 

 10הודעה: 'היא כועסת, רוטנת, חייבים לעשות משהו שאול, חייבים שכל כתבה או ידיעה תעבור אצל 

 11אילן, זה חייב להיות, אני חושב שצריך למתן גם אם יש ירידות על בעלה, התחלתי ישיבה עם 

 12 נשים אתקשר בסיומה'. מה שאני שואלת אותך על זה, זה מה זו ההודעה הזאת, א

 13 זה הודעות שכתב זאב במקור, ת.

 14 איך אתה יודע את זה? זה מועבר לך משאול למעשה. ש.

 15כן אבל ההודעה הראשונה לדעתי עברה מזאב אולי לאיריס כי הוא כותב 'תראי', ואז הוא כותב  ת.

 16שהוא כותב שגיאת דקדוק של 'תראי מה כתבה' כי הוא כותב את זה לשאול ושאול העביר לי או 

 17לשאול, כאילו שאול מעביר לי את זה מזאב. כתוב בהודעה עצמה, 'אני לא יכולה להיות המודיעה 

 18לזאביק', היא כותבת את זה לזאביק. ואז הוא מעביר את זה לשאול, זה היה  נוהל שהרבה פעמים, 

 19משהו, מעביר לשאול, שאול מעביר אלי, ו'היא כועסת רוטנת, זאב מקבל משהו או שזאב יוזם 

 20חייבים לעשות משהו, שאול תעשה שכל ידיעה...' שוב, זה זאב כותב לשאול, זה הקונטקסט, זאב 

 21 כותב לשאול לגבי הכעסים של גברת נתניהו. 

 22נתניהו עד כמה, מה אתה מבין מההודעה הזאת עד כמה שרה ויאיר עוקבים, שרה נתניהו ויאיר  ש.

 23 עוקבים אחר האתר?

 24 איך הוא יכול להבין דבר כזה, סליחה? צור:-עו"ד בעז בן



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1222 

 1 לפי מה שהוא מבין. ש.

 2לפרש את מה שכתב פלוני שהעביר לאלמוני? מה זה, פרשנות, כל אחד יכול  צור:-עו"ד בעז בן

 3 לקרוא ולשאול, איזה מן דבר, איזה ערך יש לזה?

 4דעת, מה נאמר לך על מעורבות של יאיר נתניהו ושרה נתניהו נעזוב את מה שהבנת מהכתבה. מה י ש.

 5 בדרישות, באתר,

 6 מי אמר, צור:-עו"ד בעז בן

 7 אני שואלת. ש.

 8 מה נאמר על ידי מי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אמרת 'מה נאמר לך' צור:-עו"ד בעז בן

 10 מה נאמר לך ועל ידי מי. ש.

 11 תי באיזו תקופה באיזה הקשר זה.מה נאמר על ידי מי מ עם: -כב' הש' מ. בר 

 12 .2015בתקופה שאנחנו מדברים, ביוני  ש.

 13 מה נאמר על ידי מי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 מה נאמר על ידי מי, ש.

 15 לא, מה גבירתי שואלת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 בעניין מעורבות של יאיר, ש.

 17לת, מה נאמר לו על ידי מי, הרי אנחנו לא עוסקים מה גבירתי שוא אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 פה  בכל העולם?

 19על ידי שאול אלוביץ' או איריס אלוביץ', או גורם אחר, אם ... לגבי מעורבות של יאיר נתניהו, של  ש.

 20 שרה נתניהו.

 21 איזו מעורבות? צור:-עו"ד בעז בן

 22 בדרישות להתערבות בסיקור. ש.

 23הם עוקבים, להבנתי, כך הבנתי את השאלה. אולי שמעתי לא שאלת לפני דקה אם  עו"ד ז'ק חן:

 24 נכון. זה שתי שאלות נפרדות?



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1223 

 1 נכון. ש.

 2 טוב .אז כדאי לפצל. עו"ד ז'ק חן:

 3 אני פיצלתי. ש.

 4מספר פעמים, אני לא זוכר בדיוק להגיד באיזה תאריך, עוד פעם, אבל יש מקומות ברורים שבהם  ת.

 5אומר לי, דברים שהם במסר הבא, אני לא עכשיו יכול להגיד איריס אומרת לי , יש מקומות ששאול 

 6את הניסוח המדויק, אבל שהבן יאיר, יושב, עוקב אחרי הכל, קם בבוקר, עוקב אחרי הכל, זה 

 7נאמר כטרוניה נדמה לי של איריס נגד יאיר, עוקב ומסית אותה ואומר לה על כל מיני דברים וגם 

 8מספר המדויק, שמביעים טרוניה על כך שהוא, יאיר, אצל שאול היה מקרה, אני לא זוכר את ה

 9עוקב אחרי זה ואז מסית את האמא, ואז אחר כך זה מגיע כדרישות לא הגיוניות אלינו. זה נאמר 

 10הרבה פעמים בהקשר של דרישות שהיו קצת לא רציונליות באופן מיוחד. אבל יש כאלה, בתוך 

 11, לא זוכר איפה, זה מעורבב לי. לא זוכר הטקסטים ביני לביניהם, או בשיחות או בוואטסאפים

 12 איפה, מה בוואטסאפ, מה בשיחה,

 13 שיחה זה שיחה טלפונית? עם: -כב' הש' מ. בר 

 14 הקלטה. כן. ת.

 15 והמינוח 'מסית', זה המינוחים שמשתמשים? עם: -כב' הש' מ. בר 

 16ושאול אמר,  כן. השתמשו, הוא המסית והמדיח, אני זוכר שפעם שאול אמר, 'הוא המסית והמדיח' ת.

 17וכשהיינו באיזה שהוא רצף לא הגיוני, לא רציונלי, ולפעמים גם העבירו לי מסכים של יאיר שזה 

 18 עבר בציר יאיר, ניר, ניר מעביר לשאול, ואז המסכים מועברים אלי,

 19 צילומי מסך של,  עם: -כב' הש' מ. בר 

 20ל יאיר כי מופיע שמו בראש צילומי מסך של וואטסאפים, של התכתבויות ואז רואים שזה בעצם ש ת.

 21 ההתכתבות.

 22 אוקיי. ברשותכם, אני רוצה רגע לחזור לשיחה שדיברנו עליה קודם,  ש.

 23 לתמליל? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 כן. ש.
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 1 ט זה היה./174/1 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2אן שאלה, אמירה של בתמליל, ויש כ 5כן. מה שאני רוצה לשאול אותך רגע לגבי זה, זה בעמוד  ש.

 3 שאול אלוביץ' 'לא זה בסדר ואני יודע',

 4 הוא נחקר על זה בחקירה? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 69-5עמודים  3833קובץ  23.1.18הוא נחקר על זה בחקירה, אני מפנה לעמוד, הודעה חמישית מיום  ש.

 6הדרישות שלהם זה , אבל זה מתחיל ב'לא, הוא מדבר על זה ש1-9, 8-22, שורות -. זה מתחיל ב70

 7לא דרישות לא נורמליות מה שהם מבקשים', אומרת החוקרת. בסדר? אז באמת אני מקריאה את 

 8באמצע, שאול אלוביץ' אומר לך 'לא, אז בסדר, ואני יודע, מה שהיא  5מה שכתוב בתמליל בעמוד 

 9לי כותבת לי לאשתי מגיע להם, תשמע, זה לא דרישות לא נורמליות מה שמבקשים, זה נורמ

 10 לחלוטין', 

 11 זה לא מה ששאלת אותו, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12אבל עוד לא שאלתי שאלה. אני מפנה אותו לאמירה שהפנו אותו בחקירה לאמירה הזאת. ואני  ש.

 13 שואלת אותך אם הדרישות האלה היו בעיניך דרישות נורמליות לחלוטין?

 14 לא. ת.

 15 טיים שדרשו באופן הזה דרישות כאלה ונענו?ואני שואלת אותך גם אם היו גורמים נוספים פולי ש.

 16 לא בכמות ובוודאי לא באינטנסיביות וברמת היכולת לשלוט על מה שאנחנו עושים בתוך הידיעה. ת.

 17 אוקיי. תפרט למה לא באותו אופן, איך זה נעשה בדרך כלל, פניות של פוליטיקאים אחרים? ש.

 18 אוקיי, תראי,  ת.

 19 ,-כבודכם, רק ש עו"ד ז'ק חן:

 20 למה זה לא בקשות נורמליות, תפרט. ש.

 21אני מפנה את תשומת הלב. אני לא מתנגד, רק הערה. בנאום הפתיחה שלעו"ד בן ארי  עו"ד ז'ק חן:

 22היה לה מאוד מאוד חשוב להגיד 'תשכחו מתקשורת. אנחנו פה באירוע חד פעמי', כמובן שזה לא 

 23ותח עכשיו את ההשוואה בין מה נכון. אנחנו מסכימים עם זה. אבל שימו לב לקו החקירה שפ

 24שנעשה באתר וואלה למשפט התקשורת משום שזה הולך להיות ניתוח לב פתוח של התקשורת. 
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 1אבל הדיסוננס בין האמירה שהציגה אולי לא לכם, כבודכם, על מה המשפט, אולי לא לכם, 'חברינו 

 2ה אירוע, תשכחו בחדר התקשורת תדעו, זה לא אתם, זה פה, רק הנאשמים שכאן'. כך נאמר. ז

 3מתקשורת. זה לא תזת גיא רולניק, אנחנו פה באירוע ספציפי. אל מול קו השאלות הזה. כי 

 4אאוט ולראות מה קורה, -כשאנחנו ומבחינתנו זה חיוני כאשר מדובר על היענות חריגה, לעשות זום

 5עה, ולכן בר, ומה מו"לים וכולי, אז חברי מספסל התבי-מה חריג ומה עומד ביחס למה ומה המטר

 6 אני מציין את זה כאן, לא יישמעו בטענה שאנחנו הולכים למחוזות לא רלוונטיים.

 7 זה חלק מההגנה שלנו. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8 ודאי. עו"ד ז'ק חן:

 9יגידו מה שיגידו, זה חלק מהתשובה שלנו, זה חלק מההגנה שלנו, זה  צור:-עו"ד בעז בן

 10 אינטגרלי. זה לא צמצם. מעולם.

 11 כל זה מראה שכשהם רוצים הם מצמצמים, כשהם רוצים הם פותחים. ק חן:עו"ד ז'

 12 הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 הייתה שאלה. שאלתי אותך למה זה דרישות לא נורמליות, מהמילה נורמה, ש.

 14 הוא אמר, לא באיכות, לא בכמות, נדמה לי שזו הייתה התשובה. עו"ד ז'ק חן:

 15 א יפרט ואיך זה נעשה,אבל ביקשתי ממנו שהו ש.

 16 לא, שאלת על פוליטיקאים אחרים, זו הייתה השאלה האחרונה. צור:-עו"ד בעז בן

 17 זאת הייתה השאלה, ביקשתי ממנו שיפרט איך זה כשזה פוליטיקאים אחרים. בסדר, מה הבעיה? ש.

 18 אין בעיה. צור:-עו"ד בעז בן

 19לא רק פוליטיקאי, יכול כל אדם. כמובן גם פוליטיקאים לפנות לגבי איטם שפורסם עליו ולהגיד  ת.

 20'תשמע, אני חושב שנגרם לי עוול פה בכותרת', 'אני חושב שיש פה פרט שגוי', 'אני חושב שהתמונה 

 21לא יפה, אני רוצה תמונה אחרת', יש פוליטיקאים שיתחילו אולי בתמונה. אז זה דברים 

 22יים. 'אני חושב שאתם עושים הרבה ידיעות שליליות עלי אולי תעשו גם פעם, אני אבוא לגיטימ

 23לראיון ותעשו גם ידיעה חיובית', יש איזה שהוא תהליך שקודם כל הוא נעשה מול העורכים 

 24והכתבים, הוא לא נעשה מול המנכ"ל ומול בעלים. דבר שני, זה איכותו של התהליך הזה, הוא 
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 1מישהו ללחוץ יותר או פחות אבל זה שם נמצא, בתוך המקומות האלה. בדרך תהליך סביר. יכול 

 2כלל גם פוליטיקאים עושים את זה בצורה עדינה כי הם לא רוצים להרגיז את גוף התקשורת או 

 3לגרום לניכור של אותו כתב או עיתונאי שאיתו הם עובדים. זה יחסים ארוכי טווח. פה זה לא היה 

 4יה אחר, כאילו אנחנו שייכים להם. אנחנו צריכים לעשות מה שאומרים ה pattern-, הpattern-ה

 5 לנו בצורה מלאה.

 6 אוקיי. ש.

 7עו"ד תירוש, זה לא התנגדות, אם אפשר להפנות אותנו למקום בהודעה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8 שהשאלה הזאת נשאלה ב...

 9שיחה שתפסה נפח די גדול כן. בוודאי שכן. חשבתי שהפניתי. הודעה חמישית, זה הכל השיחה, ה ש.

 10 .69-70אצלי זה עמודים  3833בהודעה, אתם בטח מכירים ואני אפנה, 

 11 זה מה שגבירתי הפנתה קודם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12כן ויש בה המשך גם על פוליטיקאים ומה הם עושים בדרך כלל, זה כתוב שם. השאלה לא נשאלה,  ש.

 13יש עוד טיפת חופש שנותנים לי. התשובה נאמרה בחקירה  אני לא מחויבת לשאלות של חוקרים.

 14 גם.

 15 ... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16 הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 .165אנחנו עוברים לאירוע אחר, יש לי שאלה קצרה לגביו אבל אני כן רוצה להראות אותו. אירוע  ש.

 18 

 19 (10)380מוגש ומסומן ת/ 165אירוע 

 20מסוים פה. אני מפנה רק לשני העמודים הראשונים, בשאלות שלי, אפשר  אני רוצה רק משהו ש.

 21לראות את הכל כמובן, כולל את מה שקרה בסוף אבל אני רוצה להפנות אותך להתחלה. תסתכל 

 22 על זה,

 23 על מה להסתכל? על הכל? ת.

 24 . אתה יודע מה, אני אשאל אותך,6.8-תסתכל רגע על ההתחלה, זה ה ש.
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 1 , לא?8.6 ת.

 2 .6.8לא.  אב"ד: -פלדמן -פרידמן כ.ה. ר'

 3 זה כתוב באמריקאית? ת.

 4בצד אחד בהתחלה זה כתוב רגיל ובצד השני אמריקאית. אז אתה מקבל כמה הודעות מחפץ  ש.

 5שעליהן אני רוצה רגע להתעכב, בהתחלה הוא כותב לך 'אפשר לשלוח לאלקלעי' 'בהחלט' ואז הוא 

 6 10:17, 2דקות בעמוד  10:17ז הוא אומר לך בשעה אומר 'אבי לא זמין' אתה אומר 'שלח אלי' וא

 7, כן? הוא אומר לך 'זה הרשמי מהלשכה, מתקשורת ראש הממשלה נמסר: כל מסעי השיסוי 03זה 

 8וההשמצות נגד אנשי ציבור ונשות ציבור לרבות התמונות שבהם הוצגו הנשיא וראש הממשלה 

 9בנימין נתניהו קורא לכל חלקי העם  במדי נאצים ראויים לגינוי מצד .. .המדינה, ראש הממשלה

 10הוא אומר, זה בהמשך 'וזו  10:17:20להתלכד בשעה זו נגד הקנאות, האלימות והטרור' ובשעה 

 11התוספת, לידיעתך, בכיר בליכוד אמר הערב 'קשה להבין על מה רובי ריבלין מתבכיין, לא שמענו 

 12מגנה את התמונות שבהן  ממנו אף מילה על מסע השיסוי נגד ראש הממשלה, לא שמענו אותו

 13נתניהו במדי הנאצים'. מה שאני שואלת אותך, אחרי שראינו את הדבר הזה אני שואלת אותך 

 14שאלה כללית והשאלה היא עד כמה בתוך הדרישות שהופנו אליך היו דרישות, בקשות שנשלחו 

 15 למיטב הבנתך, באופן, לא לכל האתרים אלא באופן ספציפי לוואלה עם בקשות מיוחדות?

 16 תחת ההנחה שהוא יודע מה קורה, שיש לו ידיעה כל שהיא, צור:-עו"ד בעז בן

 17 לפי מיטב הבנתו, נכון. ש.

 18לא, זה לא עניין של הבנה, זה לא עניין פרספציה, זה ענין של ידיעה, האם  צור:-עו"ד בעז בן

 19 הוא יודע ומאיפה הוא יודע, אם שלחו לשלושה כלי תקשורת ולא עשרה כלי תקשורת.

 20 מר ישועה, ככל שאתה יודע, זו השאלה. עם: -הש' מ. בר כב' 

 21 ומאיפה, על סמך מה הידיעה. צור:-עו"ד בעז בן

 22אני יכול לענות לזה באופן כללי. היה תמהיל, התמהיל הזה חלקו היה הודעות דוברות שהיו  ת.

 23ערכת, קלעי ולמלמופצות להבנתי ולמיטב ידיעתי לכולם, מהנוסח שלהם, והצורה שזה הגיע גם לא

 24במקביל אלי. הרי ציינתי כבר שהיו דברים שהייתי מקבל שלוש פעמים, מקבל אלי מניר, אלקלעי 
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 1קלעי או למיכל למקבל אותם ושאול מעביר לי גם מה שהוא העביר לניר, אז אם זה מגיע גם לא

 2קליין או לאחרים אז זה ברור שזה הופץ, אני לא ספרתי את המקרים. יש מקרים שהיו מקרים 

 3חדים שהתבקשנו להוסיף דברים מיוחדים מה שהיה בזמנו עם בנט או עם רובי ריבלין, בקשות מיו

 4מיוחדות שראש הממשלה העביר לשאול על איראן, הוא אמר לי 'זה חשוב לו באופן ספציפי', היו 

 5בקשות כאלה, אז בציר הזה זה לא היה אצל אף אחד אחר במערכת כשאני פונה, בצירים 

 6י, אז אמרו 'כן, קיבלנו, ראינו', אז הייתי יכול לדעת. אני לא סימנתי את כל הראשוניים כשפנית

 7 המקרים.

 8 איך אתה יודע שזה לא הופנה גם לכלי תקשורת אחרים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אותם, ת.

 10 כן. איך זה ייחודי לכם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אז זה היה מופנה גם למערכת שלי, הרי אם זה מופץ אם זה היה מופנה לגופי תקשורת אחרים  ת.

 12 בערוצים רגילים, זה מופנה למערכת, אני לא יכול לדעת, 

 13 זה מסקנה מהאופן שבו זה הגיע אליכם או זו ידיעה פוזיטיבית? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14וצים של ניר זו מסקנה מהצורה שבה זה נאמר, למשל על בנט, זאב מעביר לי משהו. זה לא ער ת.

 15שבעה קבצים של וורד שמבשלים אותם ומדברים -שבתקשורת ראש הממשלה ומעבירים לי שישה

 16 עליהם, זה ברור שזה לא יצא לאף אחד אחר.

 17 אבל אתה לא יודע אם גם אחרים קיבלו כזה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אני לא יכול לדעת בטוח. ת.

 19 ה הופץ, כמה הופץ.אנחנו נראה איפה ז צור:-עו"ד בעז בן

 20 בסדר גמור. העד מעיד רק על מה שהוא יכול להגיד. ש.

 21 אבל את הזמנת אותו לדבר על דברים שהוא לא יודע, אבל בסדר. עו"ד ז'ק חן:

 22כך האמנתי אז, כך אני גם מאמין היום, שמה שניתן לי בצורה מסודרת, עם מילות אזהרה וכדומה,  ת.

 23 האמנתי שזה ככה. זהו.

 24 ...המחקר שאנחנו עשינו, המחקר אנחנו עשינו אותו כמובן תוך כדי משפט. חן:עו"ד ז'ק 
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 1לאוגוסט, יש שם רצף של אירועים, אנחנו מתייחסים במה  18-19-אנחנו עוברים לאירוע אחר מה ש.

 2 .172-173-ש... ל

 3 

 4 .(11)380/לאוגוסט מוגש ומסומן ת 18-19-אירוע מה

 5ודות ציון אבל כדי לשאול משהו אני צריכה לעבור על כמה ש. תסתכל על זה רגע, אני תיכף אפנה לנק

 6 .01:32דברים אז אני רגע רוצה שתסתכל, זה יקל עלינו לעבור על זה. תגיע עד לשעה 

 7 מאיזה עמוד עד איזה עמוד? ת.

 8 למעלה. תעבור על זה קצת, בסדר? ואז אנחנו נציג כמה דברים מתוכם.  6מהתחלה, עד עמוד  ש.

 9 בחקירה ברשות זה עלה, הנושא? עו"ד ז'ק חן:

 10 כן. ש.

 11 אפשר להפנות בבקשה? עו"ד ז'ק חן:

 12ובריענון כתבנו  41עמוד  3812קובץ  7.1.18כן. הייתה תכתובת, אני מפנה להודעה השניה מיום  ש.

 13לכם, זה מתייחס לאותה תכתובת בלילה שאנחנו מדברים עליה, ובריענון כתבנו לכם שהצגנו לו 

 14לה, אגב, אני לא בטוחה שלא הציגו לו שם כי ישבו איתו על התכתובות, אבל לצורך המענה של הלי

 15 .18-. אין לי שאלות על ה18-ליתר בטחון כתבנו שהצגנו את ה

 16 עו"ד תירוש, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 סליחה.  ש.

 18 עו"ד תירוש, בהתארגנות שלנו, .... את מתקדמת קדימה בציר הזמן?  עו"ד ז'ק חן:

 19כל אני מדגמת אירועים, בוודאי, ואני לא עוברת על כל האירועים ולא רק זה, אני גם מאוד  קודם ש.

 20מצמצמת, גם כשאני שומעת את בית המשפט, אני מצמצמת גם לדיונים הבאים, אבל אנחנו גם 

 21, יש שם דברים שלא עשינו, ויש גם דברים תוך כדי באמצע, נושאים, שהם לא 2013-נחזור קצת ל

 22ל האירועים. אבל בעקרון כן, מה שעישנו בדוגמאות עד כה זה התחלנו במקרה בינואר רק דגימה ש

 23 וזזנו קדימה בציר הזמן בדגימות שלנו. 2015

 24 תודה. עו"ד ז'ק חן:
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 1 ?-אוקיי, אני רק אציג, אם עברת על זה קצת, עברת או ש ש.

 2 כן. הגעתי לסוף. ת.

 3שזה בדף  14:23-רי שראית את הכל, באני מפנה אותך לאיזה שהם כמה דברים בתוך זה, אח ש.

 4הראשון למעלה פונה אליך בועז סטמבלר, מבקש לתת ביטוי לביקור ראש הממשלה בפיקוד צפון 

 5אם אני לא טועה, 'עלה למעלה', מעדכן את שאול ששואל מי זה  16:26-ואחר כך אתה עונה לו ב

 6 ירוע,אלא זה א 172-173בועז סטמבלר, ובשעה, שזה אגב לדעתי לא אירוע 

 7 , השאלה אם יש פה אירוע כי ראש הממשלה מבקר, אבל בסדר,171זה  צור:-עו"ד בעז בן

 8שזה נמצא בעמוד השני, אתה מקבל מניר חפץ  22:34ש. בסדר, זה כבר אתם תטענו, ואחר כך בשעה 

 9הודעה ותמונה, נכון? אתה מקבל כאן בקשה 'רעיית ראש הממשלה הפתיעה את מריה קארי כמה 

 10תחילת ההופעה בראשון לציון, צילום לפני כמה דקות, אפשר לפתוח את זה', ואחר כך  דקות לפני

 11אתה גם מקבל הודעה מזאב רובינשטיין 'ידידי שלום, אנא ספרו הסיפור והתמונות, לפני  23:51-ב

 12כשנה ביקר ראש הממשלה נתניהו בעצרת האו"ם, ניגש לראש הממשלה צעיר, ביקש שראש 

 13ספר 'מכתבים ליוני' ראש הממשלה שוחח עם הבחור מנדי פרידמן מניו הממשלה יחתום לו על ה

 14ג'רזי, כתב לו איחולים והצלחה בעליה לישראל, אמר לו בעל פה 'מקומך בארץ' היום הוא מילא 

 15את זה' וכו', בסדר? אז יש לך כאן את שתי הדרישות, אתה מעביר את זה לאלקלעי כותב לו 

 16זאב כותב  4עביר את  הדברים, רובינשטיין כותב לך, בעמוד 'מהשיפודיה'. יש כאן המשך, אתה מ

 17 לך גם על מריה קארי וגם שאול כותב לך את הדברים, ובעמוד,

 18מה זה כותב לך את הדברים? שניה, זה ודאי לא סיכום של מה ששאול אומר, אז אם  עו"ד ז'ק חן:

 19 את כבר אומרת, תדייקי. אם את לא אומרת אז אל תגידי.

 20 אוקיי. ש.

 21 'תעשה כמיטב יכולתך' זה לא, "ד ז'ק חן:עו

 22'אילן זאב תפס אותי וביקש מאוד שתעלה את שתי הכתבות, אחת עליה ואחת עליו, לדבריו כל  ש.

 23 החומר נשלח לך, תעשה כמיטב יכולתך'.

 24 או, יפה. עו"ד ז'ק חן:
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 1 .19-ל 18-. בין ה20-לבין הלילה של ה 19-בלילה, זה בין הלילה של ה 01:11בשעה  ש.

 2 מה הרבותא בזה? צור:-עו"ד בעז בן

 3 שום דבר הרבותא, מציינת עובדות. אם עובדות אז כל העובדות. ש.

 4 וגם זאב ביקש, לא דרש. צור:-עו"ד בעז בן 

 5 בסדר, ש.

 6 כך כתוב.  צור:-עו"ד בעז בן

 7 מה שכתוב כתוב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אומרת 'דרש',  ופה כתוב 'ביקש'. אבל חברתי אומרת 'דרש'. חברתי צור:-עו"ד בעז בן

 9 לא אמרתי דרש. ש.

 10 אמרת דרישה. צור:-עו"ד בעז בן

 11 ש. טוב, אז אוקיי, מי שאמר דרישות זה שאול אלוביץ' בשיחה קודם כל. אבל לא חשוב.

 12 חבל על הוויכוח, מה שכתוב כתוב. ביקש, ביקש מאוד, הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 ביקש מאוד. צור:-עו"ד בעז בן

 14בלילה אתה מקבל ממנו עוד הודעה, 'אתה יכול לעזור עם בקשותיו של זאב',  01:18בסדר. בשעה  ש.

 15 אתה עונה לו 'ברור שאעזור', 

 16 לאיפה את מפנה? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17, ואתה עונה לו למטה בעמוד. אוקיי. ואז אתה כותב לו 01:19:24-ו 01:18:37, משעה 5עמוד  ש.

 18מטה 'העברתי הכל לאבי ואוודא על הבוקר שזה קורה', והוא כותב לך 'אבי...' ואתה ל 5בעמוד 

 19כותב לו 'יכו להשתפר, אבל בסך הכל עובד המון עבורנו, זה מורכב. אסור להביא למצב שדברים 

 20מתפוצצים, אתה צריך קצת לסמוך עלי'. ושאול כותב לך 'אבי קיפל יחד עם כל האחרים, שוב אנו 

 21מנו משתרכים אחרי השאר וזאת כשלנו יש אינטרס ומה להפסיד', אתה עונה לו מוצאים את עצ

 22על קודם 'אבל אעשה מה שתרצה' ואתה אומר לו 'אתה צודק, גם אני איני בטוח שהוא מתאים 

 23והשאלה את מי שמים כשבמקביל הטיפול בזה גם מקדם את האתר והאולפן והערוץ' והוא שואל 

 24לנו בקשות רבות  צומה להשאיר אותם מרוצים בעת הזאת, ישאותך 'אתה מבין את החשיבות הע
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 1.' ואתה עונה לו 'בוודאי. אני כל יום 14.9-לתיקון חלק מהעוול שנעשה מה עוד שיש דיון בבג"צ ב

 2מטפל בכל הבקשות'. אני רגע עוצרת פה, תיכף נמשיך את הדבר הזה, אבל אני שואלת, אתה עונה 

 3הכוונה 'חשוב להשאיר אותם מרוצים בעת הזאת', מה אתה  לו 'בוודאי', אז מה אתה מבין, למי

 4 מבין שם?

 5 את ראש הממשלה ואשתו. ת.

 6 למה, למה חשוב, לפי מה שהוא אומר ומה שאתה מבין, כן? ש.

 7זה מה שאני מבין כי זה הקונטקסט שתמיד דובר, על את מי מרצים, וזה גם מי הידיעות, למי  ת.

 8 הידיעות.

 9שאתה מבין למה חשוב, 'יש חשיבות עצומה להשאיר אותם מרוצים בעת לא, אבל למה. לפי מה  ש.

 10 הזאת'?

 11הקונטקסט הוא של הטבות רגולטוריות הכללי והספציפי הוא מציין פה שיש, הוא מציין באופן  ת.

 12 ספציפי שיש בג"צ, נכון? 

 13 אוקיי.  ש.

 14ספציפי שיש דיון בבג"צ  אוקיי. הוא אומר 'לנו יש אינטרס ויש לנו מה להפסיד' והוא מציין באופן ת.

 15 . זה לתיקון העוול וכדומה.14.9-ב

 16יכול להיות שזה אינטרס שקשור לוואלה באיזה שהוא מקום? לכם יש אינטרס ויש מה להפסיד,  ש.

 17 לוואלה יש מה להפסיד?

 18 לא. ת.

 19ואז הוא אומר לך 'כשאבי בעבודה זה הופך לכמעט בלתי אפשרי' אתה אומר 'לא קל איתו אבל  ש.

 20ושש שאם ילך תהיה התמוטטות של המערכת ויציאה החוצה של דברים, אני שובר את אני ח

 21הראש, יעשו מאיתנו קציצות, גם לי נמאס להתווכח איתו, אנחנו צריכים לשבת יחד ולתכנן את 

 22הצעדים בצורה חכמה'. ואז שאול עונה לך 'נדבר כשאחזור אך שמור על הדברים בינתיים, יש 

 23במרבית הנושאים ביום ראשון' ואני שואלת אותך בהקשר הזה מה  פגישה חשובה מאוד שדנה

 24זאת אומרת 'שמור על הדברים'? 'שמור על הדברים בינתיים, יש פגישה חשובה מאוד שדנה 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1233 

 1במרבית הנושאים ביום ראשון'. מה זאת אומרת 'שמור על הדברים'? בקונטקסט שנאמר לך, מה 

 2 שאתה מבין.

 3ת התמוטטות של המערכת ויציאה של דברים החוצה אז הוא אומר לא, אני ציינתי שעלולה להיו ת.

 4 לי 'תשמור שלא תהיה התמוטטות'.

 5 עו"ד תירוש, יש לך עוד שאלות בנקודה הזאת? עו"ד ז'ק חן:

 6רגע, אני בודקת. שהוא מדבר על העוול, שיש לו הרבה בקשות לתיקון העוול שנעשה, איך צריך  ש.

 7 לתקן אותם חזרה?

 8 לא הבנתי את השאלה. את יכולה לחזור על  השאלה? :צור-עו"ד בעז בן

 9 כל הרגולציה? אה, דובר:

 10שהוא מדבר על, 'יש לו הרבה בקשות לתיקון העוול שנעשה' אומר לך שאול אלוביץ'. אני חוזרת  ש.

 11 בי.

 12כן, זה פשוט, העד אמר שאין לו מושג על הרגולציה, הרי אחד שם מתעתע  צור:-עו"ד בעז בן

 13 . בשני והכל בסדר

 14העד הוא צד לשיחה, הוא יכול להסביר את מה שהוא אמר עליו, בוודאי, ברור, והוא דיבר על זה  ש.

 15 גם כאן.

 16 והוא גם צד לחקירות ברשות שהוא אמר ש'אין לי מושג על זה'. צור:-עו"ד בעז בן

 17 וגם בחקירות, הוא אמר ברשות בדיוק את מה שהוא אומר כאן. ש.

 18 ממש. צור:-עו"ד בעז בן

 19היה הקונטקסט של הבקשות האלה, גם ללא מושג ספציפי ברגולציה אלא מושג כללי של  מה ש.

 20 החלטות רגולטוריות.

 21מכיוון שזה כך אני נאלץ בפעם הראשונה להתנגד, אבל הייתי מבקש לא לעשות את  עו"ד ז'ק חן:

 22 זה בנוכחות העד שמא חלילה תהיה,

 23 

 24 העד יוצא מהאולם
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 1מדבר בעד עצמו ובית המשפט יכול להתרשם בעצמו מכוונת כבודכם, מה שכתוב  עו"ד ז'ק חן:

 2הדברים, לא כוונת הדברים, אנחנו לא צריכים את עזרת העד. מה שחברתי מבקשת לעשות עם העד, 

 3על הפערים דיברנו, לא חוזר. אבל, ונוכח הדברים האחרונים אין מנוס מלומר את זה. חברתי דגמה 

 4ואחר כך נושאית לאורך ציר הזמן את הסעיפים בנספח  2013-לאורך הזמן, אמרה שהיא עוד תחזור ל

 5מאי, -א'. כבודכם ישים לב, אתמול היינו בסביבות מרץ, היום התחלנו ביולי, דילגו על חודשים אפריל

 6 לנספח, 44-50, סעיפים 2מאי זה אירוע יד -בחודשים אפריל

 7 . לא היינו בשנה הזאת עדיין.2014. מאי 14-ש. ב

 8 נכון, סליחה. צודקת. מקבל את התיקון,אה  עו"ד ז'ק חן:

 9 ש. נחזור לזה, לא נפספס שום דבר.

 10לא, מקבל את התיקון. חברתי דילגה, אבל אני מיד אגיע לפאנץ' ליין, חברתי דילגה  עו"ד ז'ק חן:

 11כשהיא מדלגת על האירועים האלה בדגימה שלה. ולמה  2015-לתאריכים שנקבתי בהם ב 2013-מ

 12ההקצנה הרבתית שנעשתה כאן על ידי העד זה החיבור הזה בין מה שהוא זה חשוב. משום שחלק מ

 13קורא 'סיקור מוטה', היא אפילו לא קוראת לו כך, והבהירה את זה אתמול, לבין הטבות 

 14רגולטוריות שלזה הוא קורא, היא לא קוראת לזה,  היא קוראת לזה פעולות שלטוניות והיא יודעת 

 15הזה בין השניים הוא דבר חדש לחלוטין. כבודכם, בחודש אפריל גם למה, ואנחנו נראה... והחיבור 

 16, אבל לא רק, אנחנו נראה את זה בחקירה 9' וכבודכם יראה את הודעה מס' 2אגב אירוע 'יד  2014

 17לנובמבר זה קל כי הכל משתקף שם. הוא מנתק לחלוטין בין מה שהוא  20-הנגדית שלו, אבל ב

 18קורא לו 'הטבות רגולטוריות'. לא סיקור מוטה, ולא הטבות  קורא לו 'סיקור מוטה' לבין מה שהוא

 19רגולטוריות ובוודאי שאין קשר בין השניים. עכשיו, כשהמדינה באה, ובמובן הזה אני מתחבר 

 20עוזר, כאשר המדינה באה ומתיימרת להציג בחקירה ראשית עדות של עד, כאשר -לדברי עו"ד רוזן

 21מה שהיה לה, ממה שהוא חומר הגלם שלה לכתוב את היא יודעת שבמובן הזה הוא יוצא כיוון מ

 22כתב האישום ולהביא בפני כבודכם, וכל הקטע הזה נלקח החוצה, האמירה הברורה שלו לאורך 

 23ההודעות של החיבור הזה, כולל ההקצנה, זו הצגה שמדינת ישראל כך בכל הכבוד, ואני אומר את 

 24 ממש בהטעיה.באמת בכל הכבוד, לא רשאית לעשות. זה גובל בהטעיה. 



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1235 

 1 למה זה גובל בהטעיה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2שמשתקפת מהודעתו  האמתיתאז אני אסביר שוב. זה גובל בהטעיה משום שהתמונה  עו"ד ז'ק חן:

 3של העד כפי  שהייתה מונחת בפני חברינו מהפרקליטות עת גיבשו את כתב האישום הייתה שונה 

 4הרגולציה ונתתי לכם דוגמה שעליה דילגו כאן בהצגת הדברים לחלוטין בחיבור בין הסיקור לבין 

 5בפני בית המשפט, בהודעה, לכן הגשנו אותה בצורה חריגה לבית המשפט שיוכל להתרשם בעצמו, 

 6. תראו בעצמכם. עכשיו, להציג, אגב אותה הקצנה, אגב הבעיה שיש לנו 2018בנובמבר  20-מה

 7עשה בין החקירה לעדות הראשית, להציג את בקבלת התמונה בהיערכות לעדות שלו בפער שנ

 8הדברים באופן כזה בפני בית המשפט על ידי התביעה הכללית במדינת ישראל, אנחנו חושבים שזה 

 9 מטעה. חובתה של הפרקליטות היא לא לנצח בכל מחיר.

 10ו. עו"ד חן, את זה תוכלו להגיד כשכל הראיות תהיינה פרושות לפנינ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אי אפשר לטעון את זה היום כשאין לפנינו אלא מה ששמענו עד עכשיו. זה עניין לסיכומים להגיד 

 12'המדינה מטעה', 'המדינה מסתירה את כל היתר'. אנחנו בהתחלה, חקירה ראשית, אתם תחקרו 

 13 חקירה נגדית. כשכל החומר יהיה לפנינו נתקדם.

 14-מת לב בית המשפט הנכבד לכך, להודעה מהאז אם כך, אני מסתפק בהפניית תשו עו"ד ז'ק חן:

 15בנובמבר, לכל הודעותיו ביחס שבין הסיקור לבין הרגולציה מה הוא ידע ומה הוא הבין אל מול  20

 16מה שהוא עושה כאן, כאשר את גם מזמינה אותו לומר את זה והכל על רקע אותו פרק נעלם של 

 17ט לעניין הזה. כי מאוד מאוד קשה שבע ישיבות. אני אסתפק בהפניית תשומת הלב של בית המשפ

 18 ,-לשבת ו

 19 תודה רבה. זה לסיכומים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 עו"ד חן, אדוני יתאפק עוד קצת, עוד יום, עוד יומיים, עם: -כב' הש' מ. בר 

 21 זה לא עניין של להתאפק, אדוני, עו"ד ז'ק חן:

 22 אדוני. לא, כי התחושה היא, אני מבין את עם: -כב' הש' מ. בר 

 23 אדוני, זה לא יום יומיים קודם כל, כי אדוני הבטיח לי יותר. עו"ד ז'ק חן:

 24 לא, אני אומר לגבי החקירה הראשית בלבד. עם: -כב' הש' מ. בר 
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 1 לא, מפה אני רק נהנה, אין לי.. זה ייקח זמן. עו"ד ז'ק חן:

 2 ר.נהנה? אוקיי. קיבלתי התרשמות קצת אחרת אבל בסד עם: -כב' הש' מ. בר 

 3לא, אני נהנה, משום שזה נותן לנו גם הרבה תחמושת לחקירה הנגדית וזה בסדר,  עו"ד ז'ק חן:

 4 נוכיח את טענותינו.

 5אוקיי, אז אדוני ימתין לתורו. כי מוצגת לנו פה זווית מסוימת, אני מבין את  עם: -כב' הש' מ. בר 

 6סקנות כאלה ואחרות, כשאני דברי אדוני, אבל זו עמדת המדינה, ייתכן שבסופו של יום נגיע למ

 7 אומר 'להתאפק', אני מתכוון בחקירה הראשית, לא התכוונתי מעבר לזה.

 8אז אולי ... את החקירה, משום שזו כמו שאדוני אמר עמדת המדינה. אולי זה המקום  עו"ד ז'ק חן:

 9 שבו באמת קשה לי. הציפיה שלי הייתה אחרת, אבל בסדר.

 10המדינה רואה את הדברים, בשביל זה יש סניגורים שרואים את  כך אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 הדברים אחרת ויציגו את זה בבוא היום.

 12בסדר. ובסופו של דבר יהיה בית משפט שיצטרך לראות את הדברים ולקבוע באמת  עו"ד ז'ק חן:

 13 האם מה שנעשה כאן היה לגיטימי,

 14נגיע לשמוע את כל מה שתרצו להעלות, אנחנו נגיע לשמוע, כרגע   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 אנחנו בחקירה ראשית.

 16 כי בכל זאת, עו"ד ז'ק חן:

 17 ברשות בית המשפט, כדי שתנוח דעתו של חברי, ש.

 18 בנפש חפצה נשמע את הכל. גברת תירוש, אין צורך, כב' הש' ע. שחם:

 19 לא,אין צורך להשיב. זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 לא, אבל ... רק שבית המשפט, ש.

 21 המדינה תחקור, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22רק שבית המשפט ידע, אני רק רוצה להניח עובדתית מה הולך להיות כאן, כי חברי מניח טענות  ש.

 23כאן שאנחנו מסתירים ואני רק רוצה להגיד להרכב שאנחנו נחקור את כל האירוע הזה שחברי 

 24 עליו. זה הכל.אומר שדילגנו 
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 1גבירתי תתקדם, עו"ד תירוש, המדינה מתכננת את החקירה שלה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2לפי ראות עיניה, הסניגורים יתכננו את החקירה שלהם, כשנגיע לסיכומים אפשר יהיה להעלות 

 3 את כל הדברים.

 4, קצת קשה לא להסביר בסדר, אבל בדרך מונחות כאן טענות על גבי טענות על הסתרה והטעיה ש.

 5 רגע במילה שזה...

 6אנחנו שומעים את הטענות, אנחנו נשמע את התשובות, אנחנו נשמע  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 את הראיות, כמו שאמרתי, נגיע לסיכומים כשכל החומר יהיה לפנינו. כרגע,

 8עיה והתנהגות של רק שבינתיים מונחות כאן בפני בית המשפט טענות רבות ונכבדות על הט ש.

 9 המדינה כמי שלא חפצה להראות, למצוא את האמת,

 10אוקיי, אז גברתי רוצה לומר שהמדינה לא מטעה, אוקיי. אז גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 אמרה, אפשר להמשיך. הבנו.

 12 מכיוון שגבירתי אמרה, אבל זה בדיוק העניין. עו"ד ז'ק חן:

 13 שאתה..מה, מותר לי לענות לדברים  ש.

 14עו"ד חן, המדינה אומרת שהיא לא מטעה. כבר אמרנו, זה לא הזמן,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 זה לא המקום, נגיע לטיעונים האלה. עכשיו אנחנו בחקירה ראשית.

 16 אני מבין, גבירתי, משפט אחרון, עו"ד ז'ק חן:

 17תשומת ליבו של בית המשפט  מה אדוני רוצה להשיג כרגע מעבר להפנות את עם: -כב' הש' מ. בר 

 18שאדוני בכישרון רב עשה את זה פעמים רבות עד לרגע זה ושמענו בקשב רב. מה בנוסף, מה 

 19התועלת השולית שאדוני מבקש לקבל בעקבות אמירות חוזרות ונשנות על טיעונים שנשמע אותם, 

 20מתי תיגמר החקירה  והבטחנו לאדוני בנפש חפצה, בבוא העת. עוד יום, יומיים, שלושה, אינני יודע

 21 הראשית.

 22אני רציתי להתנגד על רקע של הטעיה, זה לא עניין אישי, זה נימוק התנגדות מקובל  עו"ד ז'ק חן:

 23שבמשפט הזה קשה לנו לומר אותו בלי לזכות בקיתונות מנגד. אבל בסדר. עלול להטעות, לא 

 24המשט שאמר לי 'שב'. בכוונת מכוון אבל עלול להטעות. זה מה שרציתי. שמעתי את הערת בית 
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 1התיישבתי. בית המשפט אמר לתובעת, 'הוא ישב, חזר בו לנוכח הדברים האלה, תתקדמי'. אבל 

 2 לא, היא רצתה לומר משהו. מה שאני כל הזמן אמרתי,

 3היא רצתה רק לומר שהם לא מסכימים. שזה שאנחנו לא נותנים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4ים. לא צריך מימים. אז הבנו שהם לא מסכימים ואנחנו מתמקדלהם להגיב, לא אומר שהם מסכ

 5 לחזור על הכל. רק תכניסו את העד, הבנו שיש טענה, הבנו שאתם טוענים אחרת, נשמע את העד.

 6 אז אני שוב אשב. עו"ד ז'ק חן:

 7 נגזר עליו לשבת. צור:-עו"ד בעז בן

 8ד חן, תנצל את זה שאתה יכול עכשיו יהיה לו מספיק זמן לעמוד. עו" אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 לשבת כי אני בטוחה שעוד יהיה לך הרבה גם לעמוד.

 10 

 11 העד חוזר לדיון.

 12אני לא יודע אם גבירתי יודעת, אבל זו שורה מאוד ידועה ממערכון של הגשש. זה  עו"ד ז'ק חן:

 13 'תעמוד תעמוד כי יהיה לך עוד הרבה זמן לשבת'.

 14 במובן אחר. כן.זמן לשבת  עם: -כב' הש' מ. בר 

 15מר ישועה חזר אלינו, וגבירתי ממשיכה. הייתה שאלה, אבל אני כבר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 לא זוכרת איפה היינו.

 17 בלילה, 01:35שאלה אחרונה בעניין הזה, בשעה  ש.

 18 .7עמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 תודה. ש.

 20 .6אפילו. אולי  6עמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21. יש לי שאלה נוספת ברשות חברי, אני רציתי לשאול אותך כי זאת שאלה שלא, נקטעה לי 6עמוד  ש.

 22בצורה כזאת או אחרת. ההודעה שמעביר לך שאול אלוביץ' שאתה אומר עליה אחר כך 'בוודאי', 

 23נו בקשות ההודעה היא 'אתה מבין את החשיבות העצומה להשאיר אותם מרוצים בעת הזאת, יש ל

 24'. מה שאני שואלת אותך, זה 14.9-רבות לתיקון חלק מהעוול שנעשה, מה עוד שיש דיון בבג"צ ב
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 1לא איזה בקשות ספציפיות אתה מבין שהיו אלא בכותרת, למה אתה מבין כשאתה אומר 'בוודאי' 

 2 כשהבקשות האלה לתיקון חלק מהעוול שנעשה, מתייחסות?

 3השתמש תמיד בהקשר של מה שעשו לו במשרד התקשורת לבזק, בקשות לתיקון עוול, עוול, הוא  ת.

 4 הוא רוצה לתקן את הדברים האלה. זה ההקשר.

 5 אוקיי. גבירתי, אנחנו עוברים לנושא אחר. ש.

 6 דקות הפסקה. 20-נעשה הפסקה עכשיו? בסדר. נצא ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 )לאחר ההפסקה(

 8 בנספח. 186שזה אירוע מס'  23.9.15-אנחנו עוברים לאירוע מיום ה ש.

 9 רק פה, איפה הוא נחקר על זה ברשות? עו"ד ז'ק חן:

 10 34-מצוטט ל 32, אני רואה את זה בעמוד 3834, קובץ 23.1.18הוא נחקר על זה בהודעה חמישית,  ש.

 11 , 38ויותר מזה. זאת אומרת גם  36עד 

 12 

 13 (12)380/מוגש ומסומן ת 23.9.15מיום  186אירוע מס' 

 14 

 15 אפשר להמשיך? אב"ד: -פלדמן -פרידמן כ.ה. ר'

 16 כן. ש.

 17 הכל בסדר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 נבדוק רגע משהו. צור:-עו"ד בעז בן

 19 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20, זה בעמוד הראשון, בהתחלה. פונה אליך ניר חפץ ואומר 22:03בשעה  23.9.15-טוב. בתאריך ה ש.

 21י תקרא את זה ואני אשאל אותך באופן כללי, תספר על האירוע הזה כי לך, אתה יודע מה, אול

 22הסברת עליו קצת בחקירה, אז, או שאני אשאל אותך שאלות ספציפיות אבל אם אתה יכול לקרוא 

 23 את זה קצת, אני אגיד לך עד מתי.

 24 אני אבקש רק את ההפניה לחקירה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1240 

 1, ומראים לו את 31לדעתי.  31-החל מעמוד, כל הנושא הזה מתחיל ב 3834אני מפנה לקובץ  ש.

 2. בסדר? אני 31, ואז זה עובר, יש שם הרבה רצף של עמודים מעמוד 29, 23-ההתכתבויות מה

 3 מבקשת שתקרא בינתיים, אני רק מבקשת שתעיין רגע בארבעת העמודים הראשונים ברצף. 

 4סליחה, אנחנו ממשיכים אחרי כל התקלות פה עם המצלמות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 והמסכים. כן.

 6 ארבעת העמודים הראשונים אם אפשר לעיין בהם רגע,  ש.

 7 כן, מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8אוקיי. אז דבר ראשון רק תגיד לנו באופן כללי מה התבקשת לעשות ומה הבנת אתה שאתה צריך  ש.

 9 פה?לעשות 

 10 התבקשתי להעלות ידיעה על כך שראש הממשלה עומד להעביר בקבינט צעדים נגד מיידיי אבנים. ת.

 11-ב 23.9אוקיי. תיכף נמשיך עם זה רגע, הוא אומר לך בכותרת 'ציטוט של הבוס שלי' הודעה מיום  ש.

 12 , לתת כותרת ציטוט של הבוס שלי, מי זה הבוס שלו?22:03:56

 13 ראש הממשלה.  ת.

 14י. ועכשיו הוא אומר בסוף המשפט 'בקשה אישית שלו בגלל ששרת המשפטים מנסה לקחת אוקי ש.

 15את הקרדיט ממנו ולא בצדק', מה אתה הבנת בשלב הזה לגבי הצורך בעצם להתייחס לנושא 

 16הקרדיט, להתייחס לשרת המשפטים? לא להתייחס לשרת המשפטים? מההתכתבות הזאת, מה 

 17 אתה רואה?

 18בתי שהוא לא רוצה, שהוא רוצה שאנחנו בכותרת ניתן ציטוט של ראש ממה שהוא כתב פה חש ת.

 19הממשלה, אבל שהוא לא רוצה שנציין ששרת המשפטים מנסה לקחת את הקרדיט כיוון שהוא 

 20כתב לי מיד אחרי זה שזה רק לעיני,  ואם זה רק לעיני הנחתי שהוא רוצה רק להדגיש את הנושא 

 21ודה הזאת, לא להעלות את הנקודה הזאת ששרת של מה שיהיה בכותרת ולא להביא את הנק

 22 המשפטים מנסה לקחת את הקרדיט.

 23אתה מעביר לאלקלעי  22:51אוקיי. ואז באמת אתה מעביר את זה, בסוף העמוד הראשון בשעה  ש.

 24 ', נכון?1וכותב 'שיפוד לשולחן הראשי 
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 1 כן. ת.

 2שזה בעמוד  10:12ש בשעה לחוד 24-בסדר, אחר כך יש ביניכם התכתבויות על הקרדיט הזה, וב ש.

 3 ידייבמהשלישי, אבי אלקלעי מעביר לך כתבה 'היום הקבינט יתכנס לאשר תכנית למלחמה 

 4האבנים'. אני מפנה לעמוד הבא, העמוד הרביעי גם קראת, יש כאן התכתבות בינך ובין שאול 

 5בשעה  24-ך לאלוביץ' על טיב הכתבה כן/לא, ראית את זה, אז אני לא מפנה, אני רוצה להפנות אות

 6, והוא כותב לך 'אחרי ההתכתבות שלנו אתמול נכתב מה 18:18:26, 5דקות, שזה בעמוד  18:18

 7שנכתב ובעקבות זאת שיחת הטלפון שקיבלתי, אני יוצא או לא אמין או מטומטם שמשלם לאנשים 

 8שכר כדי שידפקו אותו. אני לא מרוצה מתפקודו של אבי' ואתה אומר לו 'זה ממש לא אשמתו 

 9במקרה הזה, אני חשבתי שניר לא רוצה שזה יפורסם וגם אתה הסכמת איתי שצריך להיות זהיר 

 10שם. בקיצור, אבי לא ידע  שזו הנקודה הרגישה, הוא עשה מה שהתבקש, העלה ידיעה עם ביבי 

 11 בכותרת ובמשנה'. אז על מה אתם מדברים פה?

 12ת הידיעה ולא ציינו גם את הנקודה , הכעס היה פה, התלונה הייתה פה שהעלינו א-כעסו עלי ש ת.

 13הזאת ששרת המשפטים ניסתה לגנוב את הקרדיט, ולפני זה, גם יום לפני זה הוא מעיר לי על זה 

 14 זה עלה כאילו בסדר, ואצלנו זה לא עלה בסדר. YNET-שב

 15מה זאת אומרת שהוא אומר 'בעקבות זאת שיחת הטלפון שקיבלתי', למיטב, מה שאתה הבנת,  ש.

 16 יבל שיחת טלפון?ממי הוא ק

 17 איפה זה, סליחה? ת.

 18 .5בעמוד  18:18באותה הודעה,  ש.

 19 את יכולה גם להפנות בבקשה למקום בהודעה שמתייחס לזה? עו"ד ז'ק חן:

 20. אבל מאחר באמת והפניתי לכל המקטע כולו השלם, 8-11שורות  38עמוד  3834, קובץ 5כן. הודעה  ש.

 21 אני חושבת שזה היה מיותר.

 22 הוא לא היה פה כשהפנית. עוזר:-זןעו"ד מיכל רו

 23 סליחה, לא שמעתי שהפנית. עו"ד ז'ק חן:

 24 בסדר. לא שמתי לב שהוא לא, ש.
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 1 סליחה, עוד פעם? ת.

 2בשעות הערב אותה הודעה שהקראתי רגע קודם אבל אני רגע שואלת  18:18אז אני שאלתי, בשעה  ש.

 3, ובעקבות זאת שיחת הטלפון על משהו מסוים, 'אחרי ההתכתבות שלנו אתמול נכתב מה שנכתב

 4שקיבלתי אני יוצא או לא אמין או מטומטם' וכו', אני שואלת אותך למיטב הבנתך בשיח, ממי 

 5 הוא קיבל שיחת טלפון?

 6 את שואלת אם הוא יודע או משער? צור:-עו"ד בעז בן

 7 למיטב הבנתו. ש.

 8 זה השערה. צור:-עו"ד בעז בן

 9 ידיעתו, לא הבנתו.למיטב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 ידיעתו. ש.

 11 מיטב? ת.

 12 מיטב השערתו.  צור:-עו"ד בעז בן

 13 זה או ראש הממשלה או ניר. לפי מה שהיה... ת.

 14 למה? ש.

 15 כיוון שניר היה זה שהעביר את כל התכתובת הזאת אז יכול להיות שניר לא היה מרוצה. ת.

 16 זה יכול להיות, זו השערה, זה לא ידיעה. כב' הש' ע. שחם:

 17 לא, אין לי ידיעה. ת.

 18 ולמה הוא קיבל שיחת טלפון מראש הממשלה או ניר?  ש.

 19 למה זה הסבר שהוא צריך, צור:-עו"ד בעז בן

 20 לפי מה שהוא הבין בשיחה, מה זאת אומרת? ש.

 21 ולמה זה רלוונטי לסוגיה שנדונה כאן, מה הוא הבין בשיחה? מה זה תורם לנו?  עו"ד ז'ק חן:

 22עשה בעקבות זה והוא מגיב לדבר הזה ויש ערך למה שהוא מגיב. אם זה כי הוא התבקש לעשות מ ש.

 23היה שיח שהוא עומד כאן כסטטיסט, עומד שם כסטטיסט ולא עונה, ושאול אלוביץ' מדבר איתו 
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 1והוא לא עונה, אז אנחנו במקום אחד. אבל אם הוא עונה לדברים, אז יש משמעות למה הוא עונה 

 2 ולמה הוא הבין.

 3 ז כתוב מה הוא ענה. א עו"ד ז'ק חן:

 4 טוב, מה הבנת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 מה הבנתי? ת.

 6 ,-מה הבנת למה הוא קיבל שיחת טלפון, מה נאמר לו בשיחת טלפון או מה הבנת ש ש.

 7כתוב פה מה הבנתי. כתוב על מה דובר פה, הנקודה שניר לא רצה, שחשבתי שניר לא רצה  ת.

 8פציפית מקודם, זה הנקודה הרגישה האם מזכירים או לא מזכירים שיפורסם, הרי דיברנו עליה ס

 9את הנושא שאיילת שקד שרת המשפטים ניסתה לגנוב את הקרדיט ממנו בנושא ההחלטה בקבינט 

 10 והיה על זה שיח שלם. לכן אני יודע שזה ספציפית על זה מה שמדובר. 

 11יעה חשובה מאוד שים לב שלא בערב בעמוד הבא, אתה כותב לו 'אבי, היד 19:12ובאמת בשעה  ש.

 12. 3. לתת את כל הציטוטים שלו בהרחבה. 2. להבליט מאוד שהוא דוחף את זה. 1יהיו פספוסים, 

 13. שיהיה במקום בולט רצוי בראשי, 5. להדגיש שחוגים טוענים את מה שטוענים, 4לא לצטט אותה, 

 14ן היה יותר טעים' והוא סמס לי ואף צלצל אחי כשעולה, וחייבים תיקון כי השיפוד של טיפנבור

 15אומר לך 'אין מצב' וכולי. ובסוף, אני מפנה לסוף העמוד, 'תסתכל בראשית', אתה כותב לניר חפץ, 

 16 21:01:03אתה אומר לאלקלעי 'תוודא, תוודא שנשאר כמה שעות טובות' והוא חוזר אליך. ובשעה 

 17 באותו היום,

 18 :?01 ת.

 19היום, זאת אומרת לפני שניר חוזר אליך עם הלייקים, באותו  21:01:03כן. זה לא בתכתובת. בשעה  ש.

 20בסדר? מתקיימת שיחה. אנחנו נציג רק את התמליל, לא נשמיע אותה. אגב כבודכם, אני לא 

 21אמרתי את זה אתמול, אבל אם אנחנו לא משמיעים את ההקלטות זה כמובן צריך להיות  בכפוף 

 22נחנו לא משמיעים ולא נותנים לעד לזהות לכך שלא תישמע טענה לגבי זהות הדוברים בהמשך, כי א

 23 את הדוברים בשיחה.

 24 אוקיי. מוסכם על הסניגורים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1244 

 1 אלא אם כן נמצא משהו שאחרי זה סותר. צור:-עו"ד בעז בן

 2 אם תהיה לנו הסתייגות נציין. עו"ד ז'ק חן:

 3י עזר משקפים נכונה את הדברים בסדר, גם הזכרנו שהתמלילים שהם כל עם: -כב' הש' מ. בר 

 4 אלא אם כן יש איזו שהיא טענה שתבוא מההגנה ולא באה.

 5 בסדר גמור. ש.

 6 

 7 י'.(1)174/מסמך מוגש ומסומן ת

 8 

 9 אז רגע תקרא אותו. בסדר? הוא לא ארוך.  ש.

 10 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11ברור, בכל צומת כזאת אני צריך אישית , '...עזבי הלקח 4שאלה אחת גבירתי. אני מפנה לעמוד  ש.

 12לעבור על הידיעה, על הכותרת, על המשנה, על הזה, על הזה, לעבור על זה עם ניר וזהו ואז הוא 

 13מקבל את המסר שהוא קיבל את ההרים וזהו', 'נכון' איריס אלוביץ' אומרת, אילן ישועה 'ולא את 

 14? זה בדיוק העניין, בדיוק העניין זה. וגם אז הגבעות' איריס אלוביץ' 'נכון נכון נכון אתה יודע מה

 15כאילו אין לך בעיה כי זה מאושר על ידו' 'נכון' 'ואתה מכוסה' 'נכון' 'ואני אומרת עוד פעם, אנחנו 

 16לא מדברים על כל החיים' 'לא, לא אכפת לי אני לא צדקן, אני לא', איריס אלוביץ' אומרת: 'לא, 

 17רי זה לא לכל החיים. יש תקופות בחיים שהן קריטיות, אני אומרת לא, אני אומרת לך אילן, ה

 18שאנחנו' וזה ממשיך. אני שואלת אותך שאלה אחת מאוד פשוטה, למה אתה צריך לאשר עם ניר, 

 19 זה עולה מכל הקונטקסט את הידיעה. מה זאת אומרת 'אתה מכוסה'?

 20ע שהוצאנו את הידיעה, ... עלי שאנחנו ממלאים את הפניות של ניר אלינו באופן מלא, פה היה קט ת.

 21לא היו מרוצים, עשינו על זה תיקון ואז הגענו למסקנה שהיה כעס, הוא ציין שהוא קיבל שיחת 

 22טלפון, שאול, אז כדי למנוע שגיאות בתוך התהליך אנחנו מגיעים לנוהל שאני ממש עובר עם ניר 

 23ז אחר כך לא נחטוף על הפרטים באופן מלא ואז היא אומרת, אם הוא אישר את זה אז זה בסדר, א

 24 על זה.
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 1אתה אומר בעמוד הראשון 'כי טלפנתי לניר באמצע ואז הקראתי לו את זה אחרי שערכתי, אמר  ש.

 2 מדהים, מדהים זה בדיוק'. זאת אומרת כבר באירוע הזה הקראת לו את הידיעה? 

 3 את יכולה בבקשה להפנות למקום בהודעה שזה נחקר? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4 .17מפנה למזכר בסעיף כן. אני  ש.

 5 למזכר, בהודעה זה לא הופיע. זה לא נחקר בהודעות. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6 זה לא נחקר בהודעות, אני מפנה למזכר,  שאלה אחת ותשובה אחת. ש.

 7 אבל זה לא השאלות ששאלת עד עכשיו והתשובות שהוא השיב.. עו"ד ז'ק חן:

 8 זה דבר ש... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9 י בדיוק את זה.שאלת ש.

 10 שניה,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 אז רגע, אני אקריא. ש.

 12לא, את לא תקריאי כי אני מתנגדת. אני מבקשת להתנגד. אני מבקשת את  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 13רשותו של בית המשפט להתנגד. ישבתי בשקט כי אני לא רוצה להפריע לשטף, אבל עלתה פה 

 14ת, מחפשת ואני לא מוצאת את השיחה הזאת בהודעות ולא שאלה שאני לא מוצאת אותה, מחפש

 15 ב... ומה ההתייחסות במזכר?

 16 לאיזה מהשאלות שנשאלו גבירתי מכוונת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17כל השאלות שנשאלו עכשיו על השיחה האחרונה. השיחה הזאת לא נחקרה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18האלה לא מופיעה בחקירה ברשות. לא הפרעתי בחקירה ברשות, שוב, אף אחת מהשאלות 

 19 לחברתי, ויש מקום אחד במזכר, זה רק מראה את הצורך שלנו לקום כל פעם.

 20 איפה אנחנו במזכר? כב' הש' ע. שחם:

 21 .17בסעיף  עו"ד ז'ק חן:

 22 . יראו כבודכם.17אנחנו בסעיף  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן
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 1העד מסר כי פעל לאישור הידיעה מול ניר חפץ כדי , 21:01:03שיחה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2ורעייתו. העד מסר כי יש בכך עליית מדרגות לעומת  1להקטין את החשיפה והתלונות מצד נאשם 

 3 מצב שמקבלים דרישות בלבד.

 4 17שום דבר ממה שנשאל פה בחקירה הוא לא קשור למה שכתוב בסעיף  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5נחנו מנסים לא להפריע מתוך כבוד כלפי הערותיו של בית המשפט והוא לא מופיע בהודעה. א

 6הנכבד, ומחפשים כל הזמן אנחנו רצים אחרי הזנב. והנה, אני מוצאת את עצמי באירוע, זה לא 

 7מופיע בהודעות, אני אחראית כי אני לא רוצה להפריע, אז מה אנחנו אמורים לעשות? כשחברתי 

 8א ייעשה, אז הנה זה נעשה. זה כמובן מאוחר מדי כי אני התחייבה בפני בית המשפט שדבר כזה ל

 9לא יכולה להספיק את כל הדבר הזה קודם בריצה אחרי הזנב, ושזה לא הפעם הראשונה, אני רק 

 10רוצה לומר. לאורך כל היום כשאני הערתי 'איפה זה מופיע' וחברתי הפנתה, יש לי המון 

 11לום, כי אני חושבת באמת, לא רוצה התייחסויות לפערים שנעשו שם, שתקתי. לא אמרתי כ

 12להפריע. אבל מה המחיר שאנחנו משלמים כשאנחנו לא קמים כל פעם ומתנגדים ולא מפריעים 

 13 לשטף, זה בסדר?

 14אז אני רוצה לענות. במשך כל היום הפניתי לדברים שהעד אמר בהודעה והוא אמר דברים מאוד  ש.

 15חברתי שכל הזמן יש פערים. שוב, אם העד לא חוזר נרחבים בהודעה ואני חולקת לחלוטין על דברי 

 16 על דברים במדויק,

 17 ...לעניין הזה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18אל תפריעי לי עכשיו. במדויק או במילה אחרת, זה לא העניין. העד נחקר על אירוע, נתן תשובות  ש.

 19בה כשהוא נשאל ואנחנו שואלים בהתאם למה שהוא נתן בחקירה. גם בעניין המזכר, העד נתן תשו

 20בריענון הזיכרון בדיוק על זה, למה אתם מאשרים את הידיעה עם ניר חפץ, זה מה שהוא גם נשאל 

 21כאן עכשיו, אני לא מבינה את האמירות על סט שאלות נרחב, שאלתי אותו ואמרתי מראש, אני 

 22רנו. אם מפנה לעמוד הזה ושואלת על אישור הידיעה מול ניר חפץ, זה מה שהעד אמר וזה מה שמס

 23עכשיו הוא הסביר קצת יותר או קצת פחות, זה לגיטימי, זה זכותו, זה מה שהעד אומר ואחר כך 
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 1שיטענו מה שיטענו. בעינינו אגב, זה מאוד קוהרנטי, אין בזה שום דבר חידוש, אין שום דבר מיוחד 

 2 בה. שהוא אקסטרה מעבר לדברים שמסרנו בריענון הזיכרון. ושקיים בכל ההודעות שלו בהרח

 3אני רוצה לומר משהו, ואני אמרתי את זה במלוא הכבוד לחברתי שאני מעריכה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4מאוד. אין שום קשר. זה הרבה מאוד מילים, הן לא אומרות, סליחה, שום דבר. באמת סליחה, לא 

 5אומרות כלום. והן גם לא תשובה לשאלה. נשאלו פה שאלות שלא מופיעות לא בהודעה ולא במזכר 

 6ן הזה לא קיבלנו שום תשובה, וזה המחיר שאנחנו משלמים וזה כשאנחנו שאנחנו קיבלנו ולעניי

 7 עושים את מה שבית המשפט הורה לנו לעשות, ומה שחברתי התחייבה שלא תעשה.

 8 סליחה, אני רוצה לענות. ש.

 9 עו"ד תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 אני חייבת לענות רגע במשפט. ש.

 11השאלות, הדברים כבר נאמרו. גבירתי גם ענתה. מה שאני רק רוצה  :אב"ד -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 להציע, בפעם הבאה ששאלה של גבירתי היא שאלה מהמזכר ולא מההודעות,

 13 אני אציין את זה. ש.

 14כי גבירתי מפנה להודעות כשמבקשים. אני מציעה שאם זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 עו לחפש את זה,מהמזכר גבירתי תגיד מראש כדי שהם יד

 16 אני אפנה. אני רק אומר, נכון, אנחנו לא העברנו את השאלות שלנו, לפעמים כתבנו אותן לפי, ש.

 17 הנחיית פרקליט המדינה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18אני לא הפרעתי לך. הנחיית פרקליט המדינה מדברת על יש לשקול כשזה מהותי. במקום שלא  ש.

 19ה אלא את האמירה של העד, לא ציינו את השאלה. אנחנו לא סברנו שזה מהותי לציין את השאל

 20צריכים לתת את כל השאלות שאנחנו שואלים את העד, אלא במקום שזה מהותי. כאן לפי שיקול 

 21דעתנו חשבנו שמה שמהותי זה התשובה שלו לגבי השאלה, זה מה שמהותי, זה שהעד היה צריך 

 22 לאשר ... אחרת.

 23תודה רבה. כמו שביקשתי, בפעם הבאה תגידו מראש כדי שהם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 יסתכלו ואם יש התנגדות זה יהיה לפני התשובה.
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 1 בסדר גמור. ש.

 2סליה, אני מבקשת, בגלל שבאמת, אני מבקשת שחברתי, לא באירוע הזה,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 3כר ותתן לנו שניה אני מבקשת שחברתי כשהיא שואלת שאלה, היא תפנה למקום בהודעה או למז

 4 להסתכל.

 5 היא לא צריכה להפנות לכל הודעה. בכל מקום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6אבל גבירתי, הרי אני לא אחזור על כל מה שחבריי ואני אמרנו במשך הימים  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7ני לא רוצה האחרונים לגבי הסיטואציה שנוצרה כאן. אנחנו פעם ראשונה שומעים עדות של עד, א

 8להגיד את זה עוד פעם, זה נאמר מספיק פעמים ואני חושבת שזה לחלוטין ברור. אנחנו לא 

 9 מספיקים אפילו את זה.

 10אבל יש החלטה של בית משפט כבודכם, והצהרה של ה מאשימה שלא תחרוג ממנה.  עו"ד ז'ק חן:

 11חקירות ולא בריאיון, כאן יש חריגה ברורה. שאלות שנשאלו שלא קשורות לתיעוד שקיבלנו, לא ב

 12ותשובות שניתנו שלא קשורות ממילא לשאלות שהוא לא נשאל בחקירה ולא יודע אם הוא נשאל 

 13בריאיון. כלומר יש חריגה. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד 'בפעם הבאה תעבירי מראש כדי שנספיק', 

 14שזה מעט זה אחד, אבל זה לא מספיק. מה שנדרש זה שהמאשימה תעמוד לפחות, אנחנו חושבים 

 15 מדי, אבל לפחות בהחלטה כפי שאתם הבהרתם אותה אתמול.

 16טוב. עו"ד תירוש, שימי גם לב, אם גבירתי שואלת שאלות מהמזכר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17שהן תתאמנה למה שנישאל במזכר, שלא יהיה כאן אחר כך ויכוח אם כן תואם או לא תואם. 

 18 כתבתם במזכר מה שחשבתם שחשוב,

 19זה מה ששאלתי. שוב, זה מה ששאלנו, 'למה אתה מאשר את הידיעות עם ניר חפץ'. זה מה ו ש.

 20 ששאלנו.

 21בסדר. בואי תתקדמי. לגבירתי יש עוד שאלות לפי המזכר, תתקדמי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22ככל האפשר, תגידי על מה, מאיפה הדברים עולים בחקירה, במזכר, איפה שלא יהיה, ככל שזה 

 23 רי, בוודאי אם זה במזכר ולא בהודעה, ונתקדם הלאה.אפש
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 1אני כן רוצה לומר, מעבר למה שאמרתי כבר אתמול שזאת פרקטיקה שהיא לא מוכרת לי שלפני  ש.

 2 כל שאלה בחקירה ראשית אני צריכה להפנות את חבריי,

 3 גם לנו לא מוכרת סיטואציה שאנחנו נמצאים בה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4אז אני כופרת, אני חושבת ואני הצגתי את זה ואנחנו גם נציג את זה בסיכומים, שגם חבריי  ש.

 5מסמכים ויותר מזה, וטענו את  70מכירים את זה מתיקים רבים אחרים שנעשה ריענון זיכרון עם 

 6גם בבית המשפט העליון. לכן אני אומרת, אני לא מכירה פרקטיקה  נדחוכל הטענות, והטענות 

 7שאלה בחקירה ראשית אני צריכה להפנות את חבריי למראה מקום בהודעות, גם לא  שלפני כל

 8במזכר, אני מוכנה לעשות את זה. אני אומרת שבמהלך היום וגם אתמול שאלתי על דברים שפורטו 

 9בהרחבה בהודעות, שחבריי מכירים, שפורטו בנספח א' לכתב האישום ההוא שנמחק על ידי 

 10י כן רוצה להגיד, כדי שיהיה ברור כאן ומבלי לחלק ציונים לחבריי כבודכם. זאת אומרת מה שאנ

 11כמו שקיבלתי עכשיו, שהדברים, מדובר לעתים בהודעות ובתכתובות ובשיחות שהן היו בלב 

 12העניין, הן היו פרושות בחקירה ולכן חזקה על חבריי שהם מכירים את הדברים, הם מכירים את 

 13ויש בכך משום א. הכבדה, אבל אני לא חושבת שזה רק ההודעות, הם מוכנים לחקירה הנגדית, 

 14הכבדה, עם כל הכבוד. אני חושבת שיש כאן איזה שהוא, לפחות מה שנוצר, אולי זאת לא הכוונה 

 15אבל מה שנוצר זה קודם כל מאוד קטיעה של החקירה הראשית ושל השטף, ודבר שני, נוצר איזה 

 16ולה שקרתה בתיק הזה של... ולפערים בין שהוא רושם או רצון להראות רושם לאיזו דרמה גד

 17 החקירות לבין העדות. שהיא לא כזאת, אני מצטערת.

 18 עו"ד תירוש, כל האמירות האלה מיותרות ולא מוסיפות, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 ש. חבריי גם חולקים הנחות למה...

 20לא מוסיפות שום דבר. כל עו"ד תירוש, כל האמירות האלה עכשיו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21הוויכוחים האלה ביניכם, כמו שכבר אמרנו, בסוף, בסיכומים. גבירתי עמדה בזה יפה מאוד כל 

 22היום, הפנתה למקורות, המקורות רשומים אצל גבירתי, חבל לנהל את כל הוויכוח הזה ואם הייתי 

 23רתי עמדה בזה ועם חושבת שזו הכבדה זה משהו אחר, אבל זה רשום לגבירתי. הרי כל היום גבי
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 1הרבה רצון, גבירתי הראתה באמת רצון טוב ולא הייתה שום בעיה, אז לא נפתח עכשיו בעיה 

 2 חדשה. זה הכל. אנחנו לא,

 3אני מצטערת. אני לא מוכנה לשבת פה ולקבל נזיפות ולקבל אפיונים כאילו  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4 יושבים פה,מה שאנחנו עושים פה יש לו איזו שהיא כוונה. אנחנו 

 5 מה שאנחנו עושים יש לו כוונה. מה שחברתי עושה, אין לה שום כוונה. אנחנו צריכים .. ש.

 6 ... פשוט להפריע לי כשבית משפט ... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7אנחנו צריכים לשמוע כל היום ... שלנו את המופתעות שלנו או לא מופתעות שלנו, לנו יש הרבה  ש.

 8 ן שום כוונה.כוונות אבל לחבריי אי

 9 אנחנו שמענו אתכם, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 אבל למה מותר, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11כי גם הפסקתי אותה באמצע, אז עכשיו אני מפסיקה את שתיכן   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 כדי לחזור,

 13 לא, אני כמובן לא.. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 14גבירתי עכשיו לא מתנגדת. גבירתי עכשיו עונה למשהו שהפסקתי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 באמצע. גבירתי תטען, שוב תהיה טענה. גמרנו. הנושא הזה הובן, ברור,

 16 ... מותר לה להגיד שיש לנו כוונות כשאנחנו... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17ם, אנחנו חוזרים לחקירה. עוזר, אתם טוענים, הם טועני-עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 סיימנו עכשיו עם הנושא הזה, אנחנו חוזרים לחקירה. גמרנו. בבקשה. מה השאלה הבאה?

 19 רק הערה, רק כדי להצביע, אם חברתי סיימה, צור:-עו"ד בעז בן

 20 אנחנו סיימנו, עו"ד בן צור, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21ק הערה  בעקבות ההחלטה שאם יש פערים אז לא קשור, זה לא התנגדות. ר צור:-עו"ד בעז בן

 22נתייחס. אני רק מציין שיש פער כי בחקירה ברשות העד אמר, ואני אגיד מה הוא אמר בדיוק, הוא 

 23 אמר,

 24 לאן אתה מפנה בבקשה? ש.



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 

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

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

 2021אפריל  13

 

 1251 

 1, ששם שאלו אותו 'מה זה לעיניך בלבד' ואז 33בעמוד  3834אני מפנה לקובץ  צור:-עו"ד בעז בן

 2 ת האפשרות שזה ניתן בבלעדיות.הוא אמר, הוא מעלה א

 3 לא, אבל בהמשך הוא אומר משהו אחר אבל, כשהם ממשיכם להראות לו את הדברים. ש.

 4 את שמה לב שאת קוטעת אותי? צור:-עו"ד בעז בן

 5 אבל למה זה בחקירה, למה זאת התנגדות עכשיו? ש.

 6 זה לא התנגדות, זאת הצבעה על, צור:-עו"ד בעז בן

 7הזאת, כשבשני העמודים אחר כך הוא  אמר שהוא לא רצה להגיד,  הוא  מה הוא אמר בחקירה ש.

 8הבין שהוא לא צריך לכוון על איילת שקד. בדיוק. בדיוק הוא אומר את מה שהוא אמר עכשיו, 

 9 ואתה עכשיו,

 10 למה את קוטעת אותי פעם נוספת ונוספת? צור:-עו"ד בעז בן

 11 בגלל שזאת לא התנגדות. סליחה. ש.

 12נכון. זה בדיוק מתוקף ההחלטה של בית המשפט שאם אנחנו חושבים שיש  צור:-בןעו"ד בעז 

 13פער, שנצביע. ומה שאני מצביע כרגע זה מה שהעד העלה כאפשרות שיש בלעדיות, ואם ידיעה 

 14 ניתנת בבלעדיות יש לזה משמעויות תקשורתיות. זו כל התורה.

 15 לנו, אבל תמשיכי. לא הבנתי, אני לא הבנתי מה זה נתן אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16זה נתן את המונח של בלעדיות ובלעדיות, אני אומר לגבירתי, רק במשפט  צור:-עו"ד בעז בן

 17 אחד, שדברים שנעשים בבלעדיות יש לזה ערך תקשורתי, ואז כשיש לזה ערך תקשורתי, יש ...

 18אנחנו בחקירה של עד אין שום ערך למה שאדוני אומר עכשיו כי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 כרגע. אנחנו מנסים לשמוע את העד.

 20 אני מבין שזו חקירה, אחרי החקירה, אחרי שהעד סיים, צור:-עו"ד בעז בן

 21תהיה לכם חקירה נגדית, תעלו את כל זה בחקירה הנגדית. אין  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 סיבה עכשיו להעלות את זה.

 23 ירתי שהדברים יועלו, אבל צריכים להראות את הפער שישנו.נכון, חזקה גב צור:-עו"ד בעז בן
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 1אין שום פער, פשוט אתה מקריא רק מהעמוד הראשון לפני שהוא ראה את כל התכתובת.  אפשר  ש.

 2להפנות גם לאיפה שהוא רואה את כל התכתובת ומבין מה זה 'לעיניך בלבד'. אפשר גם את זה 

 3 לעשות, אבל לא, רק התביעה פה מטעה.

 4 מר ישועה מחכה לשאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 5 רק רגע גבירתי. ש.

 6 קובץ אחר? עברנו קובץ? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 כן. עברנו, אבל תיכף נשאל עליו. בסדר? אפשר לסמן אותו.  ש.

 8 

 9 (13)380/תמוגש ומסומן  14.8-קובץ מה

 10 

 11 , 90ת/זה לא אירוע בנספח. וגם  ש.

 12 ?90מה זה ת/ אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 13, יש לנו 14.8-זה תמונת מסך. אנחנו תיכף נראה את זה גם על המצגת. אולי תפתח את זה, ב 90ת/ ש.

 14שאנחנו הגשנו עכשיו לבית  90, מועבר לך בעצם אותו ת/7:22רק דף אחד לשמחתנו, בשעה 

 15ד כרגע כי אני רוצה לשאול המשפט, משאול אלוביץ' ותיכף נדבר על ההתכתבות, שים אותה בצ

 16אותך רגע על הקובץ הזה. אני רוצה לשאול אותך מר ישועה מה זה הדבר הזה בעצם? תסביר לנו 

 17 את הנסיבות שהדבר הזה הגיע אליך, איך זה הגיע אליך?

 18, אני 3.8-עד ה 1.12.14-אוקיי. זה סקר או מחקר שסוקר מאמרי דעות בוואלה בין, כך כתוב, בין ה ת.

 19, שהועבר לי על ידי שאול, בהתחלה הוא כתב את הוואטסאפ הזה, ואחר כך הוא 2015ה מניח שז

 20העביר לי גם נדמה לי שני כרכים, אולי שלושה, אני כבר לא זוכר, שני כרכים עבי כרס שכללו גם 

 21את הניתוח שמופיע פה וגם לדעתי את המאמרים עצמם, שמראה, שסוקר את מאמרי הדעה 

 22של כשמונה חודשים, ומראה שהרוב, רוב מאמרי הדעה היו שליליים נגד בוואלה בתקופה הזאת, 

 23 ראש הממשלה.

 24 אוקיי. לצורך מה הוא נתן לך את זה? ש.
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 1 זה ניתן לי כדי להראות שאנחנו נגד ראש הממשלה, לא מספיק חיוביים וכדומה, ת.

 2 ומה אתה אמור לעשות עם זה? ש.

 3 ,-אני אמור ל ת.

 4 את זה לצורך מה? מה היה המסר, הוא נותן לך ש.

 5 לשפר את ההיענות שלנו, לשפר את הכתיבה, למנוע שיהיו מאמרי דעות שליליים. ת.

 6 אוקיי.  ש.

 7זה מסר או שזה אמירה? אני רק רוצה להבהיר את העניין? זו הייתה הבנה  צור:-עו"ד בעז בן

 8 או זה מה שנאמר?

 9 מה שאול אמר לך? ש.

 10 אם אמר. צור:-עו"ד בעז בן

 11 אם אמר? ש.

 12 בכל אופן יש פה סיקור שלילי מסיבי בתקופת  השוחד, כמו שאנחנו רואים. צור:-עו"ד בעז בן

 13 אתה מעיד עכשיו? ש.

 14 לא, אני קורא. צור:-עו"ד בעז בן

 15יופי. זה חשוב, חקירה נגדית. מה שאול אמר לך כשהוא נתן לך את הדבר הזה, לפי מה שאתה  ש.

 16 זוכר?

 17 הקשר היה ברור. בין מה שאומרים לי או כותבים לי, וכדומה,אני לא זוכר במדויק. עוד פעם, ה ת.

 18 מה? ש.

 19 ההקשר, אני לא זוכר במדויק מה אני, ת.

 20 במה שאמרת בחקירה? ךזיכרונאתה רוצה שאני ארענן את  ש.

 21 אני אשמח מאוד. ת.

 22 , אבל קשה לי29-ל 1, שורה מדויקת, זה בין 13-14אוקיי. אז אני מפנה להודעה ראשונה בעמוד  ש.

 23לראות שורה מדויקת, אם אפשר להביא לי את זה ואני אומר לכם את השורות המדויקות. אני 
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 1 ךזיכרונ. רק תגיד אם זה מרענן את 7-8. וגם סליחה, גם לשורות 13-15שורות  13מפנה לעמוד 

 2 ואם כן, מה.

 3עול אז לא כן. אז שם אני אומר שקיבלתי נזיפה על זה שאני לא יודע לפעול ושאם הייתי יודע לפ ת.

 4 היו כאלה כתבות שליליות.

 5 אוקיי. תגיד, מה הוא אמר לך, אם הוא אמר לך, מאיפה הוא קיבל את זה? ש.

 6אני זכרתי, אני זוכר שאני זכרתי כששאלו אותי, אני זכרתי, בחקירה, זכרתי שזה בא מניר אבל  ת.

 7ספרים בעצם הגיע אני זוכר שאז הם הראו לי שזה, שהוואטסאפ הזה שקדם להעברה הפיזית של ה

 8 ממומו פילבר לשאול. 

 9 הם הראו לך את זה בחקירה? ש.

 10אני זוכר שבאיזו שהיא נקודה אני אמרתי 'ניר' ואמרו לי 'אתה טועה, תסתכל מה זה זה'. ואז אני  ת.

 11 , בזיכרון שלי זה היה מניר.-זוכר ש

 12 למה חשבת שזה הגיע מניר? ש.

 13ניר היה האיש שהיה כל הזמן בקשר איתנו לגבי הסיקור כי מה עניין מומו פילבר פה? זאת אומרת  ת.

 14 ,-המוטה ולגבי ה

 15 ומומו פילבר, מה היה תפקידו? ש.

 16 לא היה לו שום תפקיד מולנו. מול וואלה. ת.

 17 ומה היה תפקידו באופן כללי, מומו פילבר? ש.

 18 אני חושב שאז הוא היה, ת.

 19 . 2015באוגוסט  ש.

 20 התקשורת. אני חושב שאז הוא היה מנכ"ל משרד ת.

 21 אתה זוכר איך הגבת בחקירה כשאמרו לך שזה הגיע מפילבר בעצם לשאול אלוביץ'? ש.

 22אני זוכר שהופתעתי. לא, זה לא היה לי בזכרון שזה בכלל בא בציר הזה, גם עוד פעם, כי הוואטסאפ  ת.

 23 הוא אירוע קטן, אחר כך קיבלתי את הספרים אז יותר הסתכלתי על זה.

 24 הזה בסופו של דבר? מה קרה עם המסמך ש.
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 1קלעי, אני לא בטוח במאה אחוז. ואחר כך שאול ביקש לאני עיינתי ודומני שהעברתי אותו גם לא ת.

 2 אותו חזרה.

 3 שאול ביקש אותו חזרה. אוקיי. למה הוא ביקש אותו חזרה? ש.

 4 לא יודע, רצה שיהיה אצלו. ת.

 5 אוקיי. עד כמה לפילבר כמנכ"ל משרד התקשורת היה קשר מקצועי לוואלה?  ש.

 6 אפס. ת.

 7, 14.8-אוקיי. עכשיו אני רוצה עוד לשאול אותך בהקשר הזה, בוא נראה את התכתובת עכשיו ב ש.

 8ואתה עונה לשאול אחרי שהוא מעביר לך את הדברים האלה, 'השאלה איך קבעו מה חיובי ומה 

 9ווה בדיקה. כמו כן אני לא בטוח שבתקופת ינון שהוא ימני ואוהד ביבי היו שלילי, אבל בהחלט ש

 10פחות מאמרי דעה נגדו' והוא אומר לך 'הכל נכון, כדי להגיע להישגים חובת ההוכחה עלינו'. ואני 

 11שואלת אותך, על איזה הישגים לפי מיטב ידיעתך, הבנתך, שאתה מדבר איתו בשיחה, על איזה 

 12 כמה מדובר על הישגים עסקיים של וואלה? הישגים הוא מדבר, עד

 13 אני מתנגד. צור:-עו"ד בעז בן

 14הישגים של שאול אלוביץ', שהעד יכול להעיד על הישגים של שאול אלוביץ'.  עם: -כב' הש' מ. בר 

 15 גבירתי תשאל את מר אלוביץ'.

 16ני אנשים אני חייבת לומר שאנחנו לא חושבים ככה. אנחנו חושבים שיש כן חשיבות בשיח של ש ש.

 17שלא מתמצה רק בוואטסאפים אלא יש כאן שיח כולל, יש חשיבות לאיך הצד השני שמתבקש 

 18 לפעול בדבר הזה, 

 19 תשאלי מה הוא הבין אולי. עם: -כב' הש' מ. בר 

 20 מתבקש לפעול לצאת לפעולה בדבר הזה. יש חשיבות לאופן ההבנה של העד את הדברים. כמובן, ש.

 21 סוח צריך, תשאלי מה הוא הבין אולי.אז הני עם: -כב' הש' מ. בר 

 22 תנסחי את זה לפי מה שהוא הבין. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23אוקיי. אז מה התבקשת לעשות, מה זה 'חובת ההוכחה עלינו', עלינו זה עליך ועל שאול אלוביץ'  ש.

 24 זה בלשון רבים. אז מה זאת אומרת חובת ההוכחה עלינו, בוא נתחיל מזה.
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 1 ריכים להוכיח בוואלה שהסיקור אוהד. וזה סקר שמראה את ההיפך. אנחנו צ ת.

 2 שמה? ש.

 3הסקר מראה שהסיקור לא אוהד ואנחנו צריכים במאמרי הדעה לפחות, אנחנו צריכים להראות  ת.

 4 שהסיקור כן אוהד.

 5אוף, צד -ומה זאת אומרת 'כדי להגיע להישגים חובת ההוכחה עלינו'. יש כאן איזה שהוא טרייד ש.

 6 אוף אתה אומר, אנחנו צריכים לתת סיקור אוהד,-של הטרייד אחד

 7 לא לא, סליחה, צור:-עו"ד בעז בן

 8 רגע, אני אשלים את השאלה. ש.

 9 אל תנחי אותו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10כדי להגיע להישגים חובת ההוכחה עלינו. מה אתה מבין, לצורך איזה הישגים? עד כמה מדובר  ש.

 11 לוואלה?בהישגים עסקיים 

 12לצורך איזה הישגים. מספיק. לא צריך להכניס תשובות חלקיות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 בשאלות. מה הבנת, לצורך איזה הישגים, בסדר?

 14הישגים שלו מול ראש הממשלה בהשגת הטבות רגולטוריות לבזק. זה הקונטקסט של השיחות  ת.

 15 בינינו.

 16. אין טענה בכתב 1ו לגבי המונח 'הטבות רגולטוריות'. אני רוצה לומר משה צור:-עו"ד בעז בן

 17 . העד בחקירות שלו ברשות אמר שאין לו מושג,2האישום להטבות רגולטוריות. 

 18 רגע, זה התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 כן. על זה ההתנגדות. צור:-עו"ד בעז בן

 20 ת שלו.אבל זה לא סוג של התנגדות, סליחה, מה שהעד אמר בחקירו ש.

 21 ,-אבל איך אפשר להתנגד ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 אני יודע שלא מתנגדים לתשובה של עד, צור:-עו"ד בעז בן

 23שניה, אבל העד מעיד מה ששואלים אותו, לא מה שכתוב בכתב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 האישום. 
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 1 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 2 אלו אותו שאלה, הוא עונה מה שהוא עונה.ש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3כן, אני מבין גבירתי, יש רק בעיה אחת שיש פער, אותו פער בין הריענון לבין  צור:-עו"ד בעז בן

 4 החקירות שלו ברשות,

 5 אין קשר. ש.

 6 יש קשר וחצי. במסגרת החקירות של וברשות, צור:-עו"ד בעז בן

 7 זה, זה לא נימוק. נימוק להתנגדות.כבר עברנו את  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8ברשות גבירתי אני רק אשלים ואז אחרי זה, כי אני רק מציין שבחקירות  צור:-עו"ד בעז בן

 9שלו ברשות הוא אומר, הוא לא מתייחס בשום אופן להטבות רגולטוריות, אין טענה, תסתכלו לבד 

 10 כמה,

 11 זה לא נכון. ש.

 12 , 17לא, זה פעם  צור:-עו"ד בעז בן

 13 דר, אז אני אבקש לענות אחר כך.בס ש.

 14 ניתן לך לענות.   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15הוא אומר שיש לו רק ידיעה כללית לגבי רגולציה, אין לו  שום דבר בידיעה  צור:-עו"ד בעז בן

 16 קונקרטית. זה פחות או יותר התימה הבסיסית שעולה מההודעות של העד.

 17 העילה להתנגדות?מה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 העילה גבירתי זה הפער. זה לא התנגדות, זה הפער שאני מצביע על הפער, צור:-עו"ד בעז בן

 19אבל אי אפשר עכשיו, עו"ד בן צור, באמת, עכשיו לא מצביעים על  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20, תשאירו את פערים, גמרנו. עכשיו אם יש התנגדות שהיא התנגדות, תקומו ותתנגדו. מעבר לזה

 21 הכל.

 22אז אני מבקש שיבהיר את המונח 'הבהרות רגולטוריות', על מה הוא מדבר  צור:-עו"ד בעז בן

 23בכלל. העד משתמש בביטוי סתום, שיגיד איזו הטבה ניתנה, אם יש, מה זה הטבות רגולטוריות. 

 24 מאיפה ההמצאה הזאת?
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 1נגדית, אדוני ישאל אותו כשאלה עו"ד בן צור, כשתהיה חקירה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 ראשונה מה זה הטבות רגולטוריות.

 3 , בסדר אבל.2,000-או ה 1,000-לא, זו תהיה השאלה ה צור:-עו"ד בעז בן

 4גבירתי אני כן רוצה לענות כי זו שיטה שכל הזמן קמים ואומרים שהעד אמר לא נכון בחקירה או  ש.

 5כך שלא היה פער, העד לא הצביע על הטבות כן נכון. לא היה עכשיו, זו הייתה דוגמה חיה ל

 6רגולטוריות ספציפיות, בדיוק כמו שבחקירה שלו הוא לא הצביע לרוב, לעתים כן, אבל הוא לא 

 7הצביע לרוב על הטבות רגולטוריות ספציפיות אבל הוא כן אמר באופן כללי  שהוא ידע ששאול 

 8 זקוק להחלטות רגולטוריות בעניינים שונים.

 9 איזו הטבה? מה זה קשור להטבה? ור:צ-עו"ד בעז בן

 10זה היה המינוח שהוא דיבר עליו, זה המינוח שהעד בחר, זאת לא התנגדות. אי אפשר להתנגד למה  ש.

 11שהעד אומר וכל הזמן לשים כאן כדגל גם לפני העד, שהוא אומר דברים קצת שונים מהחקירה 

 12 הנגדית שלו, זאת לא  שיטה נכונה ורצויה. 

 13 מהחקירה הראשית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14זאת חקירה ראשית, עם כל הכבוד. אם יש התנגדות, ולכן אני קופצת כי אני חושבת שיש כאן  ש.

 15התנגדויות לעתים וההתנגדות הזאת היא דוגמה לכך, שהיא לא התנגדות שהיא במקומה. וצריך 

 16 גם לדעת,

 17 ה. העד ענה מה שענה, השאלה הבאה.תודה לגבירתי. השאלה הבא אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18כשאתה מדבר על הטבות רגולטוריות, למה אתה מתכוון, אולי תגיד באופן כללי למה אתה מתכוון  ש.

 19כשאתה מדבר על מה שהבנת שרוצים להשיג, ששאול רוצה להשיג. כאן הוא אמר, שאול אלוביץ', 

 20 'כדי להגיע להישגים חובת ההוכחה עלינו' אולי תפרט קצת.

 21לכל אורך ההתנהלות בין שאול לביני וגם בין איריס לביני נאמר לי בצורה ברורה, 'יש פה את  ת.

 22וואלה, יש פה את בזק, אנחנו צריכים להשיג מראש הממשלה דברים שונים' זה ההטבות 

 23הרגולטוריות. לפעמים גם נאמר בצורה ספציפית, 'צריך לחתום לי על יס', 'חתם לי על יס', כל מיני 

 24כאלה. גם אני קורא את העיתונים והקונטקסט היה ברור של הטבות רגולטוריות. באופן דברים 
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 1שידעתי שהיום יש את זה ומחר  road mapספציפי, וזה מה שאמרתי, בהודעות לא היה לי איזה 

 2יש את זה וכדומה, אלא כשנוזפים בי ואומר 'תקשיב, זה עכשיו יומיים רגישים, שבוע רגיש', 

 3 י באותו צד, לזה התכוונתי.וכדומה, לא היית

 4 יש לי שאלה קצרה וזה במזכר.  28.12-אוקיי. עם זה סיימנו. תכתובות מיום ה ש.

 5 איפה במזכר? גבירתי תפנה למזכר לאן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 . 28.12.15. 22סעיף  ש.

 7 

 8 (14)380/תמוגשת ומסומנת  28.12.15-תכתובת מיום ה

 9הראשון שאתה מקבל הודעות מניר חפץ, בירוק למטה מקבץ הודעות. '... אייטם אני מפנה לעמוד  ש.

 10על החקירה' וכו', 'נמסר מטעמה של משפחת נתניהו'. והוא אומר לך 'שלחתי לאבי'. בסדר? הוא 

 11מעביר לך והוא אומר 'שלחתי לאבי', ואני שואלת אותך, השאלה שלי היא למה הודעת הדוברות 

 12 ם לאבי אלקלעי העורך?הזאת נשלחת גם אליך וג

 13כדי שאני אוודא מול אבי שזה מקבל טיפול נאות. זאת אומרת שזה עולה בצורה שרוצים שזה  ת.

 14 יעלה.

 15אוקיי. אנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן, ולגבי החלק הנוסף של התקופה עוד נתקדם בשבוע הבא,  ש.

 16ות לאירוע, זה לא אירוע . אני רוצה להפנ2013ועכשיו אנחנו חוזרים קצת אחורה בזמן לשנת 

 17 למעשה, משהו שכבר סיפרת עליו מעצמך פה וגם אצלנו, זה נמסר,

 18  שניה אחת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 

 20 (15)380/תמוגש ומסומן 

 21אני מפנה, העד גם קצת סיפר על זה כאן מעצמו כמו שהוא סיפר על זה אצלנו וזה נמצא במזכר  ש.

 22 זכר. בסעיף ז' בעמוד הראשון של המ

 23 נדמה לי שגברתי חקרה בנושא הזה. צור:-עו"ד בעז בן
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 1אני לא חקרתי בנושא, אני לא הצגתי את התכתובות, יש להן חשיבות. העד דיבר על זה באופן יזום  ש.

 2 כשדיברנו על עורכים וכתבים ושאלתי אותו באופן כללי אז הוא ענה.

 3 אבל ניחא.יזום אחרי הריענון זה קצת יומרני  צור:-עו"ד בעז בן

 4גם בריענון, תתפלא לשמוע, עדים באים ויש להם עוד כל מיני זיכרונות שהם נזכרים ומספרים,  ש.

 5 צור.-מר בן

 6 בשביל זה צריך שבעה ימים.. צור:-עו"ד בעז בן

 7 עמודים. 1,400שבעה ימים כי יש  ש.

 8 אבל הוא קרא אותם לפני שהוא בא. צור:-עו"ד בעז בן

 9 ך לשם?מה הסיפור? עוד פעם נל ש.

 10 השיחה הזו לא במקום. השיחה הזאת ממש לא במקום עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11דיברת איתנו על נסיבות הפסקת העבודה של טלי בן עובדיה, אנחנו לא צריכים לחזור על הכל, אני  ש.

 12עובדיה, או אחד מהם לגבי העניין של טלי בן  3-ו 2כן שואלת אותך מה נאמר לך על ידי נאשמים 

 13 ככל שנאמר. זה מה שאני שואלת.

 14 את יכולה ברשותך להפנות? צור:-עו"ד בעז בן

 15 הפניתי. סעיף ז' במזכר. כתוב שם במפורש. ש.

 16אוקיי. מה שנאמר זה כך, באותם ימים שהתחילה, אלה הימים שבעצם התחילה, תחילת הבניה  ת.

 17ם לפני כן על ידי. אחרי הרבה של הסיקור המוטה, טלי הובאה כמה חודשי pattern-הזאת של ה

 18שכנועים, כעיתונאית מוערכת, כדי שתהיה עורכת ראשית ותרים את המערכת ואז מתחילים 

 19הדברים האלה והתחילו להיות פיצוצים יומיים. אני לא זוכר אם עדכנתי גם את איריס, אני חושב 

 20של פיצוצים יומיים,  שאז הייתי בקשר עם שאול יותר, ועדכנתי את שאול והיה ברור שברמה הזאת

 21כי טלי היא עיתונאית שעומדת על דעתה והיא לא משתפת פעולה עם כאלה דברים והיה ברור 

 22שבקצב הזה של שינויים שהתחיל להיווצר אז, היא לא יכולה להישאר. אז הוצע לי שאו שאני 

 23נדמה אפטר אותה או שאני אזיז אותה לתקופה של כמה שבועות כי זה היה ממש לפני הבחירות 
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 1לי. ונאמר לי שאז יהיה יותר לחץ,  אחרי זה אולי יהיה יותר בסדר, אז שאני אזיז אותה לכמה 

 2 שבועות, אחר כך אני אחזיר, אבל זה לא היה סיטואציה, לא יכולתי לעשות את זה מולה. 

 3אוקיי. אני מפנה אותך להתכתבות, 'תחשוב מה יעשה פחות נזק, פיטורים או הזזה לאסטרטגיה,  ש.

 4בחינתי הזזה לשלושה שבועות יכולה לעשות את מרבית העבודה, תחליט אתה אם אתה מסוגל מ

 5 להמשיך לעבוד איתה'. מהזאת אומרת 'פחות נזק'?

 6מה יעשה פחות נזק במובן שגם לחברה אולי וגם בקטע של אולי של יציאה החוצה של, אתה מפטר  ת.

 7זה גם החוצה. היא מבינה מה קרה. אני  מישהי כמו טלי, טלי לא טיפשה, היא יכולה להוציא את

 8מתחנן לפניה חודשים בפגישות שתגיע לוואלה, היא מגיעה ופתאום אחר כך, אני פתאום אחר כך, 

 9 דוחפים אותה החוצה, היא יכולה לשאול למה.

 10 ומה היה החשש, שהיא תגיד שמה? ש.

 11הו נגד שרה והיא ידעה שזה נובע, אצלה באופן ספציפי זה, היא גם שאלה. היא כתבה בעבר מש ת.

 12שזה רודף אותה, והיא שאלה אם זה קשור לזה. היה חשש שזה יצא שהיא הולכת, ששולחים אותה 

 13בגלל שהיא לא משתפת פעולה. כי הפיצוצים שהיו פה היו פיצוצים אז סביב כל הנושא של 

 14 הדרישות לסיקור.

 15, 2.1.2013-, אנחנו ב10:37בשעה אוקיי. עכשיו אני מפנה אותך לאמירה של שאול אלוביץ' אליך,  ש.

 16'צריך לחזור ולהדגיש שאנחנו לא ימין ולא שמאל, כמו רוב העם, מרכז, אנחנו גוף עסקי עם שיקול 

 17 כלכלי בלי אג'נדה פוליטית כזו או אחרת'. אתה רואה את זה?

 18 סליחה אני מתנגד. אני מבקש הפנייה פשוט. לא מכיר שאלות ותשובות של העד. עו"ד ז'ק חן:

 19 אז אני הפניתי למזכר, .ש

 20 במזכר אין שום התייחסות לדבר הזה. עו"ד ז'ק חן:

 21 .200יש התייחסות בסיפא, וזה מה שאני שואלת. עוד לא שמעת את השאלה. אפשר לצחוק עד  ש.

 22. שנינו יודעים, אבל זה באמת לחקירה הנגדית כבודכם, אבל זה פשוט, 200לא, לא עד  עו"ד ז'ק חן:

 23קטע הזה בחקירה הנגדית. אבל שוב, ופה ב עניין  הזה ההתנגדות עומדת אנחנו נזכור את ה

 24 כבודכם, ישימו לב מה קרה כאן.
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 1 עוד לא שמעת את השאלה. ש.

 2 אני כן שמעתי את השאלה. עו"ד ז'ק חן:

 3 לא, עוד לא שאלתי אותה פשוט. ש.

 4 את כן שאלת אותה. עו"ד ז'ק חן:

 5 רק קראתי את זה ועוד לא שאלתי. ש.

 6אני מזכיר לך עו"ד תירוש, זה פשוט מוקלט, חבל אחר כך נתווכח לא אמרת, כן  חן: עו"ד ז'ק

 7 אמרת, ונראה שאמרת. השאלה הייתה,

 8 אז חבל על הוויכוח, זה מוקלט. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 נכון. עו"ד ז'ק חן:

 10 מההשאלה? ש.

 11ה את המשפט הזה של השאלה של עו"ד תירוש שהיא שכחה הייתה 'תסביר בבקש עו"ד ז'ק חן:

 12 שאול אלוביץ' אליך'.

 13 לא, רגע, עוד לא נתת לי להשלים וקמת.  ש.

 14 אני קמתי אחרי ששאלת. עו"ד ז'ק חן:

 15 לא נכון. ש.

 16 חבל על הוויכוח. מה השאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17מרת, השאלה היא שאלה מאוד פשוטה, הוא גם נשאל על זה בריענון, והשאלה היא מה זאת או ש.

 18וזה מה שרציתי לשאול, מה זאת אומרת כשהוא אומר 'אנו גוף עסקי עם שיקול כלכלי', לאיזה 

 19 גוף הוא מתכוון. מי זה הגוף העסקי.

 20 או, יפה, תודה. אין לי התנגדות. אני מושך, עו"ד ז'ק חן:

 21 ממש תודה על הציון. ש.

 22 לא, אמרתי 'תודה, אני מושך את ההתנגדות',  עו"ד ז'ק חן:

 23 הייתה הכוונה להמשיך ולשאול. זו ש.
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 1חבל על הוויכוח. זו השאלה, מה התשובה, חבל על וויכוח כזה, מה   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 התשובה, מר ישועה?

 3 הוא התייחס לבזק. ת.

 4אוקיי. זה הכל. בסדר גמור. עכשיו גבירתי יש לי בקשה מיוחדת, אנחנו  :עו"ד יהודית תירוש

 5ום עכשיו אם אפשר, חצי שעה לפני הזמן, מאחר ואנחנו רוצים לעשות איזו רוצים לסיים את הי

 6שהיא בדיקה מחודשת ולבדוק איזה תכתובות איזה לא תכתובות, לראות איך אנחנו ממשיכים 

 7 כדי לנסות עוד לכווץ את מה שכבר ניסינו לכווץ עד כה.

 8שאלה יש לנו ככל שגבירתי אני מניחה שאין לזה התנגדות. רק  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 יכולה לענות עכשיו. מה הצפי מבחינת העד?

 10 אני חושבת שהצפי, שוב, זה מה שאנחנו רוצים לבדוק, :עו"ד יהודית תירוש

 11 בלי, בכפוף לבדיקה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 : בלי מסמרות אני חושבת שאנחנו נצטרך את השבוע הבא.עו"ד יהודית תירוש

 13 כל השבוע הבא? שלושת הימים? עם: -בר כב' הש' מ. 

 14: כן. את שלושת המועדים. ושוב, נעשה מאמץ התכווצות, אני גם מודה שחשבתי עו"ד יהודית תירוש

 15 שהיום ילך יותר לאט בגלל אתמול והופתעתי לטובה.

 16 הפתעת אותנו לטובה. זה יפה. עו"ד ז'ק חן:

 17 די.קיבלתם מחמאה. נו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 היא נעתרה לבקשתי מאתמול בבוקר. עו"ד ז'ק חן:

 19 כולם מופתעים לטובה. צור:-עו"ד בעז בן

 20אפשר לסיים ברוח אופטימית למרות שזה ערב יום הזיכרון, אז אנחנו ככה  :עו"ד יהודית תירוש

 21 מעריכים היום ואם יהיה שינוי בהנחה, אנחנו נודיע ביום שני.

 22 שאפשר, ..מוקדם ככל  עם: -כב' הש' מ. בר 

 23 תודה רבה לכולם וחג עצמאות שמח. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 24 -הדיון הסתיים  -
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 1 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים

 2 ד אמיר טבנקין; עו"ד ניצן וולקןעו"יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד  :מטעם המאשימה

 3 צור; עו"ד דקלה סירקיס  –עו"ד כרמל בן צור;  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4  וב"כ עו"ד ז'ק חן 2נאשם  

 5 עוזר; עו"ד נועה פירר –וב"כ מיכל רוזן  3נאשמת  

 6 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  
<#1#> 7 

 8 רוטוקולפ

 9 

 10  פרוטוקול הדיון הוקלט

 11 אילן ישועה.  1ע"ת נמשכה חקירתו הראשית של 

 12 הוצגו מוצגים: 

 13 (;29)380עד ת/ (16)380ת/ -תכתובות וואטסאפ 

 14 ; 382; ת/381; ת/347; ת/158; ת/124; ת/93; ת/78; ת/76(; ת/1)74ת/ –תכתובות דוא"ל 

 15 ;29.10.2015כתבה מיום  – 172ת/
<#4#> 16 

 17 

 18 החלטה

 19 
 20 . 09:00, בשעה 20.4.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

 <#5#> 21 
 22 במעמד הנוכחים.  19/04/2021, ז' אייר תשפ"אניתנה היום 

 23 

 

 

 

 

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה

   24 
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 באפריל 19-ה היום. 20-01-67104 פ"ת-ב אנחנו. טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב 

 3 .לך טוב בוקר. ישועה אילן העד עם ממשיכים אנחנו. 2021

 4 .טוב בוקר :ישועה אילן מר

 5 את רק, האמת את לומר, שעברה מהפעם אזהרה אותה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?בסדר. בחוק הקבועים לעונשים צפוי אתה  אחרת, האמת

 7 .בבקשה, ראשית חקירה

 8 

 9 אילן ישועה 1המשך חקירה ראשית לע"ת 

 10 את כשהתחלנו. לעד וגם המשפט לבית גם, קצת אותנו למסגר רוצה רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 האחרון בדיון בעצם. עצרנו שם. 2015 ספטמבר עד והגענו 2015 מינואר החל התחלנו בזמנו, הדוגמאות

 12 ואנחנו 2013 ינואר בתחילת עובדיה בן לטלי שקשור משהו אבל אירוע לא, עשינו, 2013-ל אחורה חזרנו

 13 ואנחנו צמצום עבודת עשינו, עצמנו את צמצמנו שאנחנו לכבודכם אומר רק אני. משם ממשיכים בעצם

 14 עדותו את השבוע לסיים שאיפה מתוך האלה הימים במהלך בדוגמאות רק לא אבל בדוגמאות ניגע גם

 15 .השאיפה זאת אבל התחייבות לא עדיין זאת. העד של הראשית

 16 . 2013 בינואר 17-מה באירוע נתחיל אנחנו

 17 ?למצגת מסך צריכים אתם  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 19 .המסכים על לכם מופיע זה אם לי תגידו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 זה, 19-ה עד 17-מה שהוא קובץ לכם שנתתי כיוון. האלה בימים הם האירועים :תירוש יהודית ד"עו

 21 מעט, שאלות אשאל אני אלא כאן אירועים לפי נעבור לא אנחנו אבל, 6 עד 1 לאירועים מתייחס

 22 .6 עד 1 לאירועים מתייחס הזה הקובץ כל, כן אבל. ספציפיות, שאלות

 23 ?מסך לכם אין. שנייה רק  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .חשמל אין כנראה. מסך לנו אין :חן ק'ז ד"עו

 2 .למישהו אקרא אני  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .בנט של הנושא לא. התכתובות? הנאשם להודעות אותנו להפנות יכולה את :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 4 .3 בסעיף למזכר מפנה אני, התכתובות ולגבי בהודעות עלה בנט של הנושא. כן :תירוש יהודית ד"עו

 5, שהסיכום לי נדמה..., לתכתובות מפנה שחברתי מקום שבכל שסוכם לי נדמה :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 6 .מפורשות זאת לציין, ידע המשפט שבית בהנחה

 7 . קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 8 ?3 סעיף אמרת :חן ק'ז ד"עו

 9 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 10 אני אבל כאן נמצא שלדעתי 19-ה עד בינואר 17-מה אירועים של מקבץ לך נתתי, ישועה מר ש:

 11 הודעה זה אותך רוצה שאני ראשון דבר. הכול על נעבור ולא תוכו ספציפיים מאוד דברים אותך אשאל

 12 התשדיר: "ציטוט, בנט, החומר זה. תודה והרבה ש"ד לך יש, שאול: "11:09.24 מהשעה הראשון בדף

 13 נחושה היא, וכולי לעתים ממנו יותר קשוחה היא, מביבי יותר טובה לבני, בבחירות שנפיק בולט הכי

 14 הזאת ההודעה זו מה זה הזאת ההודעה לגבי אותך שואלת אני"". אמת אשת' יחימוביץ: בנט. יותר

 15 '.אלוביץ משאול מגיעה היא? ידיעתך למיטב, אותה כתב מי מבחינת

 16 .מזאב זה לדעתי ת:

 17 ארצה גם אני אבל שאלה אותה את אותך אשאל גם ואני הודעות כמה עוד לך אציג אני :ש

 18. משאול אליך מועברת היא. מזאב שהיא עליה כתוב לא כי, מזאב שזה אומר אתה למה שתסביר

 19. מהחבר העברה המשך, "בערב 11:18 בשעה, הבא בעמוד הן בפניך מציגה שאני הבאות ההודעות

 20". ביבי של תמונה עם שלו החוצות פרסום בעקבות בנט שאמר מה על הליכוד של ציטוטים זה: שאול

 21 החומר: שאול. לפרסם שניתן חושב לא אני.  מהחבר המשך, "עמוד באותו, 11:22 בשעה, כך אחר

 22 במסעדה כשפית עבדה בנט של שאשתו שמצאו מה בעיקר, ביותר חשוב הצהריים אחר לך שהעברתי

 23 שהוא יניב אלדד של הציטוט זה והחשוב השני החומר. מהחבר" – 11:23 ובשעה". וכולי כשרה לא

 24 הנקודות הן אלה" – 23:25 בשעה". בנט להצביע אז, לשמאל להצביע לא אם ואומר בנט של חבר
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 1 רקע וקיבלו מגל ינון את מעריכים הם. מאוד מאוד התערבותך את מעריכים הם. שיצאו החשובות

 2 אליך מועברות ההודעות. לי ותגיד כאן רגע תעצור אולי. בינואר 18-ל גם מפנה אני". אילן על מתקן

 3 ?ולמה האלה שההודעות חושב אתה ממי'. אלוביץ משאול

 4 .החבר זה ואומר ממישהו דברים לי מעביר כשהוא. הקוד שם. זאב היה זה החבר כי מזאב :ת

 5 ההודעה". החבר" כתוב שלא הודעות יש אבל, מבינה אני", החבר" שכתוב כאן הודעות יש  :ש

 6 בעמוד 11:25 בשעה ההודעה למשל או". החומר זה. תודה והרבה ש"ד לך יש, שאול"  - הראשונה

 7 מעריכים הם. מאוד מאוד התערבותך את מעריכים הם. שיצאו החשובות הנקודות הן אלה" – השני

 8 אומר אתה מהיכן או יודע אתה איך וגם שואלת אני לכן". החבר" כתוב לא למשל כאן". מגל ינון את

 9 ?בזאב שמדובר

 10 עוד. רובינשטיין מזאב מייל היה זה, הזה שבמייל זוכר ואני במייל גם לי הועבר הזה החומר :ת

 11 .תקופה באותה המרכזי הציר אז היה זה, פעם

 12 יש, אומרת זאת? סלולרי בטלפון שמעבירים כפי? שהן כפי הועברו ההודעות :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .שולח מי מצוין זה הסתם מן. הודעה להעביר אפשרות

 14 היא שההודעה ראינו לא בעבר. ההודעה העברת את רואים אנחנו היום אבל, כן :תירוש יהודית ד"עו

 15 .מועברת שהיא הודעה

 16 ?בטלפון לראות ניתן לא זה טכנית כי ראינו לא בעבר :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .כן. ראו לא טכנית :תירוש יהודית ד"עו

 18 ואז מהחבר או מזאב לי כותב היה, אחרי או לפני פעמים הרבה ואז רצף היה זה :ישועה אילן מר

 19 .הכתיבה מסגנון גם אבל. יודע הייתי ואז. מניר או. יודע הייתי

 20 ?השולח מי מזהה כבר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .אפשר. כן :ישועה אילן מר

 22, למשל. "12:11 בשעה, למטה השני בעמוד זה, בינואר 18-ל גם אותך מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 אחר שהעברת מה זה לו שחשוב מה... עוזר לא, תוקפת...  ממך אנא, בוס, לי מאמינים לא הם

 24 אותה. הבא לעמוד מפנה אני. הודעה זאת גם". בבקשה. אטומי בלחץ הוא. הסטיקרים זה, הצהריים



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1268 

 1 הודעות למספר מפנה אני.  העד של הבנתו למיטב הועברו האלה ההודעות ממי היא השאלה. שאלה

 2 .זה על יענה שהעד רוצה ואני עליהן רשום לא כי

 3, המסעדה בעיקר, שהעברתי החומר אבל במכה הכול יעלו שלא, צודק הוא. מהחבר" – 24:21 בשעה

 4 ".ש"למוצ מעבר יסחוב שלא

 5 צריך הוא, בנט צריך הוא. בנט נגד בעתירה זכינו, חדשה זאת, קיבלנו כעת. מהחבר" – 24:24 בשעה

 6 .1:00-ב מחר עד השילוט את להוריד

 7 ".להעלות אפשר זה, שאול, מהחבר" – 12:24.43 בשעה

 8 שאמר ממה איך ויכתבו יעלו שהן שלו טל או מרוז לירון לכם יש. אותי משגע הוא"  - 12:26.07 בשעה

 9 ".זיקית כמו משתנים דבריו פעם כל, נפתלי

 10 ?משתנה התשובה האם? תשובה אותה זאת האם האלה ההודעות לגבי לנו ותגיד תסכם אולי

 11 .בוס לשאול לקרוא נועד זה. בוס, לי מאמינים לא: אומר שהוא הודעות אלה. לא :ישועה אילן מר

 12 ".וואלה על ומסתכל יושב הוא. מהחבר" – 24:29.25 שעה, הבא בעמוד  :ש

 13 ?את עמוד באיזה :ת

 14 בשעה". וואלה על ומסתכל יושב הוא: "מהחבר ההודעה. 24:29.25. העמוד בתחילת. 4 בעמוד :ש

 15 ".יניב ואלדד אשתו של המסעדה זה, בהיסטריה ולה לו חשוב" – 12:30.50

 16 ".הפוך תלוי אני אחרת, והסטיקרים המשפט בית של ההוראה שיעלו" – 12:31.36 בשעה

 17 ?האלה ההודעות את כותב מי

 18 .זאב :ת

 19 אותה". שבוע בסוף זה על שיקראו מבקש הוא. טוב לא" – כמעט העמוד בסוף, 12:37.07 :ש

 20 ?תשובה

 21 .זה את מנהל זאב. מזאב הוא הרצף כל. כן :ת

 22 . הודעות של רצף כאן יש :ש

 23 . כולן את להקריא צריך לא :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 כך אחר, 12:41.18 כך אחר. 5 בעמוד, 12:39.48. לשעות אותך אפנה אני. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

12:41.41. 2 

 3 ?לעקוב מצליח אתה. לעקוב מצליח שהוא לוודא צריך :ד"אב – פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .כן :ישועה אילן מר

 5 ?ההודעות רצף את? האלה ההודעות את רואה אתה. 5 בעמוד :תירוש יהודית ד"עו

 6 .כן :ת

 7 הודעות אלה. זהה  נשארת שלך התשובה אם שואלת אני. לך מעביר בעצם ששאול הודעות :ש

 8 .מזאב

 9 .מזאב :ת

 10 ארבע של רצף זה. 12:49.22 לבין, 5 עמוד בסוף, 12:47.10 בין להודעות גם אותך מפנה אני :ש

 11 כי רם בקול תגיד. משאול הודעות ארבע שם יש. שלך התשובה עד. הזה העמוד בסוף ממש. הודעות

 12 .צודק והוא חברי לי אומר, קולטים לא ההנהון את

 13 ?זאב שוב להגיד :ת

 14 .כן :ש

 15 . זאב :ת

 16 עם הבעיה מה. ממני זה עכשיו: "לך כותב הוא, העמוד באמצע, 6 בעמוד, 12:57.10 בשעה :ש

 17 ?מגיעה היא ממי? הזאת ההודעה זאת מה?". הסטיקרים

 18 .ממנו עכשיו זה, מזאב לי העביר שהוא הקודם מהרצף שלהבדיל מבהיר הוא. משאול זה :ת

 19 בשעה, 8 בעמוד. כאלה הרבה עוד כאן יש.  הלאה ההודעות על קצת לרוץ יכול אתה אם :ש

 20 קצת תעבור. עוד כאן יש. 1:29.33-ב". וכולי למחר קצת זה את שישאיר, בבקשה: "מהחבר 11:02.32

 21 נוספות רבות הודעות כאן רואה אתה אם – הודעה הודעה נעבור לא – כללי באופן לי ותגיד הדברים על

 22 .מזאב לשיטתך שמועברות

 23 .כן :ת

 24 . 74/ת-ל אותך להפנות רוצה אני. בצד רגע זה את תשים עכשיו :ש
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 1 (.16)380/ת. לסמן רוצה אני... -ה את

 2 (.16)380/ת הוא כרגע לנו שהיה הקובץ :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 דף גם כולל המקורי 74-ת. למה אסביר ואני( 1)74/ת – אותו סימנו, 74/ת לגבי :תירוש יהודית ד"עו

 4 .לעד שהגיע מה את רק 74/ת מאותו  לקחנו אנחנו. הזה לעד הגיע שלא מייל

 5 ?בריאיון 3 סעיף אותו זה :חן ק'ז ד"עו

 6 . בריאיון 3 סעיף אותו. כן :תירוש יהודית ד"עו

 7 .במזכר רק נחקר זה וגם :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 8 יישאל שהוא כמו שאלה נשאל והוא במזכר לעד הוצג הוא. במזכר נחקר לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 9 . כאן

 10 הועבר בינואר 17-ב, בהתחלה, המייל על מסתכלים אנחנו אם. מייל זה. כאן אותך לשאול רוצה אני

 11 בדף אבל בינואר 17-ב לשאול זאב של מייל הוא הזה המייל. הזה המייל זה, לך מעביר שאול, מייל לך

 12 ללירון אותו מעביר ואתה אצלך הזה המייל – החקירות  של סימון זה – 56 ג"פ עליו שכתוב האחרון

 13 אלה הן והצרופות צרופות עם, מגל וינון אלעד ואבירם – שמו את שמענו לא היום עד שלדעתי -  מרוז

 14 נפתלי על צרופות של אוסף כאן ויש, שנשלח והמייל שאול של המייל עם, שנשלח למייל כאן שמצורפות

 15 . הכול את נקריא לא. וכולי זיגזג נפתלי, בנט

 16 ?לא. הזה בנושא החקירה בתחילת היינו כבר :צור-בן בועז ד"עו

 17 של הנושא כי חדש דבר שום כאן שאין אחוז במאה צודק אתה. נכון זה, אלף :תירוש יהודית ד"עו

 18 . שלו בחקירה עליו נחקר הוא, בנט

 19 .ראשית בחקירה :צור-בן בועז ד"עו

 20 הראשית בעדות, בחקירה גם זה על דיבר הוא, במשטרה בחקירה דיבר הוא. רגע :תירוש יהודית ד"עו

 21 חדש נושא לא שזה אחוז במאה צודק אתה ולכן בנט את להתקיף הבקשות על כללי באופן כאן שלו

 22 הדברים אבל. בחקירה ולא הזיכרון בריענון לעד הוצגה הזאת התכתובת אלא לראשונה כאן שנשמע

 23 .התיקון על תודה. שלו בחקירות עלו באמת עצמם
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 1, הראשית בחקירה לחקור הולכים כבר שאם, כזאת  היא הכוונה. תיקון לא זה :צור-בן בועז ד"עו

 2 הדיון של הראשון בדיון. אחורה חוזרים אנחנו כי זה את למצות שצריך לי נדמה, הריענון את עזבנו

 3 .דבר אותו על המשכים לא היא ראשית. מיצוי של כלל איזשהו ויש הזאת בסוגיה שאלה חברתי

 4 ראשית חקירה כאן שיש חושבת אני. מיצוי חוסר כאן שיש חושבת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 5 .מסוימת בצורה שנבנית

 6 חקירה שזו ברור. הטענה זו. אליו נחזור לא, מסוים נושא מוצה לא אם :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .ראשית

 8 יבהיר שהעד לנו שחשוב תכתובות כאן שיש מכיוון נכון לא שזה חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 9 .האלה התכתובות לגבי משהו

 10 נחקר כבר הוא אם, אומרת זאת. מסגרת באותה מדברים אנחנו. נכון הכול :עם - בר' מ השופט' כב

 11 . הטענה זו. הזה בהקשר

 12 - - - עניינים כאן יש. נכון לא שזה חושבים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?נכון לא מה :צור-בן בועז ד"עו

 14 הראשונים החקירה בימי כללית גרסה נתן, כללי באופן נחקר הוא. נכון לא :תירוש יהודית ד"עו

 15 הבנת לצורך נחוצים שהם התכתובות לגבי ספציפיים דברים ממנו לבקש עוברים כאן ואנחנו

 16, למעשה אבל' אלוביץ משאול נראות שלכאורה בהודעות שמדובר למשל כמו, כללי באופן התכתובות

 17 .מיצוי... כאן שיש חושבת לא אני. ספציפיים מושגים וגם מזאב אליו הועברו, העד לשיטת

 18 ?השאלה מה, כן :עם - בר' מ השופט' כב

 19 שאתה מה לגבי אותך שואלת ואני דברים כמה כאן אליך מועברים הזה בעניין :תירוש יהודית ד"עו

 20 אלי שנשלח חומר: "ולינון וללירון לאבירם כותב ואתה האלה הצרופות כל את מקבל אתה. כותב

 21 אין אם. מגמתי בטוח זה כי טוב בידקו אבל, תנצלו, עיתונאי משהו כאן יש אם. בנט על שם בעילום

 22 .כך כותב אתה למה תסביר". לפח תזרקו, ציבורי עניין בזה

 23 הצד שעושה תחקיר של, קבצים של אוסף כאן שיש ברור היה. בחירות ערב אנחנו כי  :ישועה אילן מר

 24 - - - כותב עוד אני אז, ההתחלה, הראשונים הימים אלה וגם נגדו הנגדי
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 1 ?מה של התחלה :ש

 2 .הלחצים של :ת

 3, משפט בית של החלטה יש. לתשובה גם וממילא, כבודכם, הזאת לשאלה מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 4 שאלות רק לשאול רשאית שחברתי הקטנה בתך ברחל שאומרת הראיונות בנושא, במספר שלישית

 5 מפנה ואני דיווח שום קיבלנו לא אנחנו, העד בריאיון.  שלו העד בריאיון או שלו בהודעות נשאל שהעד

 6 - - - 3 לסעיף כבודכם את

 7 .כאן כתוב, למייל ביחס :תירוש יהודית ד"עו

 8 של ההתייחסות כל את כאן יש. העד בריאיון 3 לסעיף בבקשה כבודכם את מפנה אני :חן ק'ז ד"עו

 9 התכתובות אלה. כבודכם החלטת שזו משום אלא בסדר שזה משום לא, קמנו לא עכשיו עד. העד

 10  שש או השורות בחמש כבודכם יראה. 74/ת מתוך והמיילים, חלפנו שזה, בינואר 19 עד 17 מהימים

 11 על מילה וחצי מילה אין, האחרונה השעה בחצי העיד שהעד מה  את שמסכמות, שקיבלנו השורות

 12 ביחס כלום אין אבל, 74/ת שכתוב נכון. מילה וחצי מילה.  עכשיו אליו להתייחס אותו שהזמינו הנושא

 13 .כלום שום. לזה

 14 ?שם כתוב מה  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 . ההודעות על זה, כה עד כאן העיד שהוא מה כל.  אגיד אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 ?רשום היה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17. כאן שכתוב מה וזה התחלה היה שזה זה את להגיד התחיל הוא, כאן שכתוב מה :תירוש יהודית ד"עו

 18". הבחירות לפני האתר התנהלות את מדגימות התכתובות כי העד ציין, 56 ג"פ המסומן למייל ביחס"

 19 עליון משפט בית של החלטות צריך לא.  אותו ששאלתי מה זה. הזיכרון בריענון אמר שהעד מה זה

 20. אומר שהעד מה על להגיד אפשר אי. זה את אמר כבר הזה המשפט בית אבל, אפנה אני, צריך אם אבל

 21 נורא למילים עצמו העד את להצמיד הניסיון, פחות משהו או יותר משהו להגיד לנכון מוצא העד אם

 22 פסיקה יש. נכון ולא כושל באמת ניסיון הוא, בריענון או בחקירה או אמר שהוא וצפופות ברורות  נורא

 23 .אפנה ואני עליון משפט בית של מפורשת

 24 ?לעד גברתי שאלת מה :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 .לענות התחיל הוא זה ועל השאלה הייתה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 2 ?השאלה הייתה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 3 ?הזאת התכתובת את כתבת למה הייתה השאלה :תירוש יהודית ד"עו

 4 ?פירוט כתבת למה :עם - בר' מ השופט' כב

 5 הזיכרון בריענון העברתי אני. ומנחה סגורה שאלה העד את שואלת לא אני. לא :תירוש יהודית ד"עו

 6 זה. לפח זרקו, ציבורי עניין בזה אין אם לו כותב אתה למה – הזאת לשאלה בדיוק אמר שהעד מה את

 7 עכשיו עד הדברים את תיאר שהוא מאיך שונה שהיא אמירה כאן יש זאת בכל כי לדעת אותנו עניין

 8 דוכן על להיעשות יכולה גם, שאגב פשוטה הבהרה שאלת ושאלנו זה על אותו לשאול ביקשנו ואנחנו

 9 הזה המשפט בית להחלטת עצמנו את הצמדנו אנחנו גם  אבל. עליון משפט בית החלטות לפי העדים

 10, פחות מילה או יותר מילה אומר העד אם. ענה העד זה על ובדיוק בריענון ששאלנו דברים רק ושואלים

 11 .העד של התשובה באמצע  ולהתנגד  לקום צריך שבגללו הדבר לא זה

 12 זכותנו. לכעוס לא, באמת, תירוש הדין עורכת לחברתי פונה אני, ראשית, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 13 את מצדיק לא זה אבל, צודקים שאנחנו להיות יכול, טועים שאנחנו להיות יכול. זכותנו. להתנגד

 14 .לקום צריך ולא ראויה התנגדות לא זאת  - ציונים מחלקת גם היא כשבדרך כועסת כך הכול התגובה

 15 ?מתנגד אדוני למה :עם - בר' מ השופט' כב

 16. מכירים כבר אנחנו דבר של בסופו הרי. הזה וליחס הזאת לגישה מתנגד אני, כל קודם  :חן ק'ז ד"עו

 17 אנחנו. תקהינה ההגנה ושיניה בוסר אוכלת שהפרקליטות רגילים כבר  שאנחנו משום אומר אני

 18 .וכולי לכעוס לא, להפריע לא, הערות נקבל ואנחנו נכעס שאנחנו זה שיקרה מה כך אחר. רגילים

 19 .אדוני, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 20 ההלכות, אומרת שהיא למה בניגוד. נושא אותו על וריאציה, עניין של ולגופו וזה חוץ :חן ק'ז ד"עו

 21. המציאות היפוך זה כאן. בשוליים שוב מרחב ועל שוליים ועל עיקר על מדברות העליון המשפט מבית

 22 המשפט בית בהחלטות קוראת שהיא מה בכל טועה היא לכן. אחד זה. החקירות זה ובשוליים עיקר יש

 23 .לדבריה בתגובה זה. העליון

 24 .מתנגד אדוני למה הבנתי לא :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 שהעד שאלות לשאול רשאית שהיא שאומרת משפט בית של החלטה יש. שוב מסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 2 החלטת פי על לעמדתנו בניגוד, בריאיון או, שלו לתשובות להתכונן יודעים אנחנו ואז בחקירה נשאל

 3 בהליך המטמון את לחפש פנטסטית הדגמה זו פה. שלו לתשובות להתכונן יודעים אנחנו שאז, כבודכם

 4 להבין אמורים אנחנו כיצד, מהמשפט להבין אמורים אנחנו שכיצד משום? מדוע. מעיקרו פסול

 5 ולתשובה שלה זו לשאלה מתייחס הבא שהמשפט להבין אמורים אנחנו כיצד, ובתמים באמת כבודכם

 6 ציין, וכך כך ג"פ המסומן למייל ביחס: כך שאומר המשפט. שלו זה מסמך על שמסתמכת העד של זו

 7 .הסירוב לפני האתר התנהלות את מדגימות התכתובות כי העד

 8 אלפי מאות שמכיל מגה בתיק הזה אפשרי הבלתי במצב, כבודכם? לעשות אמורים אנחנו מה, עכשיו

 9, האלה התכתובות על עמודים 1,400 פני על שנה במשך העד את לחקור לנכון מצאו שלא, מסמכים

 10 שאנחנו מה את ומתמצתת הפרקליטות אתו יושבת זיכרונו רוענן שהוא אחרי ימים שבעה אלא

 11 הבנו כך – כבודכם של ההחלטה באה ולכן. האלה מילים בשברי, האחרונה שעה בחצי כאן שומעים

 12 שזו חשבנו. כבודכם של ההחלטה את הבנו שלא משום נשב אנחנו ואז  הבנו שלא יתכן, אותה

 13 מחייבת ההגינות לפחות אז, שנעשה מה שמשנעשה – כאן ראה שהוא מה לנוכח שלה המשמעות

 14 מתערבלים וקבצים באוויר עפים כשניירות מחדש פעם כל ונופתע כבובות כאן נשב לא שאנחנו

 15 .כאן עושים אנחנו מה להבין מנסים כשאנחנו, במחשב

 16 שישיב. לשאלה להשיב לעד נאפשר אנחנו. חן דין עורך תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .לשאלה

 18 שהייתה האווירה את עוד בעצם משקפות האלה השורות ששתי זה לומר שהתחלתי מה ת:

 19 מגמתי בטוח זה כי טוב בידקו אבל, תנצלו, עיתונאי משהו כאן יש שאם משהו כותב שאני בהתחלה

 20 משפט פעם עוד כתבתי הבאות בשנים כך אחר מתי זוכר לא אני.  לפח זרקו, ציבורי עניין אין ואם

 21 .האלה המשפטים את חזרה בלעתי זה שאחרי ביומיים. כזה

 22: כותב אתה. למטה, אחרונה הודעה, 9 עמוד, 2:50 בשעה בינואר 18-ב. לתכתובות חוזרת אני ש:

 23 כתבים זה על שיעלו רוצים לא אנחנו, פשוט לא זה אבל משהו לעשות מנסה, לינון החומר העברתי"

 24 ?כאן עליו מדבר שאתה החבר זה מי". מתועלת יותר לחבר גדול נזק יהיה ואז
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 1 .זאב. שלו פרוקסי-ה זה, זה את שביקש מי. פרוקסי-וה הממשלה ראש :ת

 2 - - - 18-ל 17-ה בין, בלילה.  האלה התכתובות על האחרונה והשאלה :ש

 3, שביקש מי. בפרוטוקול ברור כך אחר יהיה שזה רק. פרוקסי המילה את אמר העד :צור-בן בועז ד"עו

 4 .פרוקסי-ה זה

 5 .אמר שהוא מה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 . נקלט זה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 לי נראה. העמוד את מחפשת אני – בלילה 12:00 בשעה, 18-ל 17-ה שבין בלילה :תירוש יהודית ד"עו

 8 בעתירה זכינו, חדשה זאת, קיבלנו כעת. "12:24.04. לחבר התכתבות כאן יש. 12:24 שעה. 3 עמוד שזה

 9 משאול הפנייה אלמלא, אותך שואלת אני". 1:00-ב מחר עד השילוט את להוריד צריך הוא, בנט נגד

 10 .הזה בעניין ידיעות העלאת בנושא ומתערב עושה היית כמה עד, הזה בעניין' אלוביץ

 11 . לי נדמה, היפותטית קצת שאלה זו :צור-בן בועז ד"עו

 12 .סיטואציה לאיזושהי שנים שמונה-שבע אחורה אותו לוקחת היא :עם - בר' מ השופט' כב

 13 זה. זה את העלו אחרים אבל מעלה היה לא שהוא להיות יכול. דבר עוד מוסיף אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 לשאלה מתנגד אני. הזאת הרטרואקטיבית, הזאת הספקולטיבית השאלה, תיאורטי כך כל לי נראה

 15 .תיאורטית והיא ספקולטיבית שאלה זאת כי הזאת

 16 - - - לשמוע עשויים, נשמע שאנחנו חושבת אני. אסביר אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 .פשוט יותר, אחרת שאלה תנסח גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 18 ?האלה הדברים  את עשית למה :תירוש יהודית ד"עו

 19 .ראשית חקירה זאת, סליחה.  האלה הדברים. שאלה לא זאת. לא, לא, לא :צור-בן בועז ד"עו

 20 גם שזה, לעתירה בנוגע וידיעות חוצות שלטי של ספציפי לדבר  אותו הפניתי  :תירוש יהודית ד"עו

 21 . במזכר לכם שהעברתי הדבר

 22 ?קשור זה מה :צור-בן בועז ד"עו

 23 מניעיו לגבי טענות מיני כל כאן שיעלו, אתבדה אני אולי, מניחה שאני אומרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 24 את עשה הוא העד מבחינת למה  התמונה להצגת חשיבות יש ולכן. דברים עשה הוא ולמה ישועה של
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 1 פעל הוא האם. פעל הוא למה שאלה זאת. תיאורטי או היפותטי שזה חושבת לא אני. האלה הדברים

 2 . ואי בגלל פעל שהוא או איקס בגלל

 3 לא הוא, שנית. אילו עושה היית מה תיאורטית שאלה זו, אחד.  בקצרה אשיב אני :צור-בן בועז ד"עו

 4 כבוד של מרכזית בחירות ועדת של החלטה הייתה, חשוב נורא זה אם, שלוש. מקום בשום זה על נשאל

 5 בשאלות לאחור הינדוס איזשהו עושים כרגע אנחנו עכשיו. מקום בכל שפורסמה רובינשטיין השופט

 6 שאלה לא זאת. שנים שמונה בחלוף אכן אם עושה היית מה, ראשית בחקירה אותן לשאול ניתן שלא

 7 .ראשית בחקירה

 8 .אחרת אותה אנסח אני :תירוש יהודית ד"עו

 9 מה בין הסיבתי לקשר נוגעת השאלה. להשיב צורך אין  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .לענות יכול אתה. לשאלה שיענה. הוראות קיבל שלדבריו מה לבין עשה שהעד

 11 ?לכאן ספציפית מתייחסת את ת:

 12 .השלטים הסרת. השלטים על הידיעות  העלאת של הזה לעניין  מתייחסת אני ש:

 13 .המרכזית הבחירות בוועדת שנתקבלה עתירה הייתה. השלטים הסרת לא :צור-בן בועז ד"עו

 14 .החוצות שלטי הסרת על האייטם :תירוש יהודית ד"עו

 15 את הכשיר המשפט בית, לנו יגיד העד עכשיו. העתירה את לפרסם והאם. עתירה :צור-בן בועז ד"עו

 16 .המקומות בכל הפרסומים כל את נביא כך ואחר הזה הדבר

 17 .השאלה זאת. הזה בדבר מתערב היה הוא אם אותו שאלתי :תירוש יהודית ד"עו

 18 ?מתערב זה מה :צור-בן בועז ד"עו

 19 התנגדות זאת. להשיב לעד התרנו אנחנו, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?חוזרת

 21 לגבי היה הפרסום. השלטים הסרת על מחדש שנוסחה לשאלה היא ההתנגדות. לא :צור-בן בועז ד"עו

 22 .שהתקבלה העתירה

 23 .אלמלא עושה היית מה הייתה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 .בעתירה החלטה. עתירה לגבי :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .ישועה מר, כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 הוא גם, לי שאומר שלי מהבוס מקבל שאני וורד מסמכי של רצף של קונטקסט כאן יש ת:

 3 אומר אני. האלה השטויות אוסף עם לעשות יכול אתה מה תראה, פרה ימים של סגנון באותו בהתחלה

 4 של הימים תחילת וזה. וכדומה מילה לאיזושהי כאן להיכנס יכול לא אני. הכללי  הקונטקסט את

 5 הוראות מקבלים שאנחנו כאן רצופים ימים שלושה במשך שקרה מה וזה שלנו השוטף הניהול הפעלת

 6 לתקוף בחירות בתקופת וורד מסמכי מקבל שאני רצף אותו הכול זה, זה בתוך מה בדיוק. מדויקות

 7 אחרת הוראה מקבלים - מבצעים שלא ומה, שלב אחרי שלב העבודה את מבצעים ואנחנו, מישהו

 8 .אותו לתקן

 9 .השאלה הייתה לא זאת :צור-בן בועז ד"עו

 10 .הבנתי שאני מה זה, יודע לא :ישועה אילן מר

 11 .נתקדם. השיב שהוא מה זה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 . אחר לאירוע עוברת אני  :תירוש יהודית ד"עו

 13 הזה הדבר, בפרוטוקול יהיה שזה כדי פשוט, כבודכם, אחר לאירוע עוברת שאת לפני :חן ק'ז ד"עו

 14 - - - נשאל לא העד כאשר הזאת השאלה את לאפשר כבודכם החלטת נוכח דווקא מאוד לנו חשוב

 15  מה אבין שאני? התנגדות, בקשה? המסגרת מה, סליחה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .המסגרת

 17 מאוד הוא הזה הדבר. המשפט בית בפרוטוקול הדברים של נאמן תיעוד היא המסגרת :חן ק'ז ד"עו

 18 קיבלנו. בחקירות זכרו בא שלא דבר על מעיד העד את שומעים האחרונה השעה בחצי אנחנו. חשוב

 19 הדבר. הזה במשפט המשפט תחילת לפני שבועיים. המשפט תחילת לפני שבועיים, לדבר שורות שלוש

 20 לדבריו ביחס. נמצאים אנחנו מצב באיזה כבודכם בפני שידגים ראוי, בפרוטוקול שיירשם ראוי, הזה

 21 - - - העד של האחרונים

 22 יכולה אני. זה את אומר שבועות כבר  אדוני, חן דין עורך  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .פעמים וכמה כמה פרוטוקול בכל עצמו על חוזר זה את למצוא

 24 .התסכול גדול כה, גברתי :חן ק'ז ד"עו
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 1 .פעם עוד זה על לחזור צריך לא. זה את הבנו אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?לעשות מה אבל :חן ק'ז ד"עו

 3 .זה את הבנו אנחנו. עצמו על חוזר זה התנגדות בכל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 שבשל המשפט בית החלטת נימוקי זה, קמתי גם אני ולכן, שחדש מה, גברתי אבל נכון  :חן ק'ז ד"עו

 5 הזאת שהנקודה סבר המשפט בית, כלומר. שפעל כפי העד פעל מדוע שמסביר הסיבתי הקשר חשיבות

 6 בהחלטה משפט בית. נראה בוא, יודעים לא עדיין אנחנו, נזרום בוא, נפריע לא בוא לא זה. חשובה היא

 7 הקשר, כלומר – נשאל שהוא לשאלה העד לתשובת רואה שהוא החשיבות שבשל כתב לראשונה שלו

 8 שאנחנו העובדה את חשיבות אותה מול אל להדגים כדי קמתי אני. השאלה את מתיר הוא – הסיבתי

 9 .המשפט תחילת לפני שבועיים, מצא המשפט שבית חשוב נושא אותו של שורות בשלוש תמצות קיבלנו

 10 .להשיב רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 אנחנו, חן דין עורך. תשיב לא שגברתי מציעה אני. רגע רק :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 שזה הבנו כבר. התנגדות כל פותח וזה התנגדות בכל חוזרת באמת היא. שלכם הטענה שזו הבנו

 13 בחקירת להיות צריכים שהיו שדברים, החומר את קיבלתם שלא היא שלכם שהטענה הבנו. הבסיס

 14 צריך לא, באמת. וחזר חזר זה. אתם להתמודד לכם וקשה בתמצית מופיעים שדברים, היו לא משטרה

 15 הבנו באמת. קצר – מופיע כן זה, מופיע לא שזה טוענים אתם, מתנגדים אתם. פעם כל זה על לחזור

 16 הולכת הזו הטענה. הטענה שזו הבנו אנחנו. ושוב שוב זה על שחוזרים לנו נותן לא זה. הטענה שזו

 17 .עליה לחזור צריך לא כבר באמת אבל, ישיבה ישיבה הולכת היא. העד של החקירה מתחילת אתנו

 18 - - - כמובן מייחלים היינו. הזה במצב עצמנו את מצאנו אנחנו. אתנו הולכת היא :חן ק'ז ד"עו

 19 .בסדר הכול. לכם שניתן ואמרנו נגדית לחקירה להיערך זמן גם ביקשתם :עם - בר' מ השופט' כב

 20 שוב לחזור צריך לא אבל מתנגדים אתם אם תתנגדו, תקומו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 . ההתנגדויות בבסיס שעומד מה שזה הבנו. זה כל על

 22 - - - זה את מקבל כמובן שאני הייתה התוספת כאן אבל, גברתי תודה :חן ק'ז ד"עו

 23 .כאן לכולם  ואנרגיה זמן הרבה יחסוך זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 חשבתי אני כאן. אומרת  שגברתי כפי קצר זה את אעשה אני. זה על אחזור לא אני :חן ק'ז ד"עו

 2 זאת. הכול זה. הנושא חשיבות בשל בהחלטתו המשפט בית של ההנמקה מול אל זה את להוסיף

 3 פעם בכל לקום מבטיח לא ואני, אקום אני אם, אקום שאני הבאות שבפעמים מבטיח אני. התוספת

 4 .רקע אותו על התנגדות. טוב בשם יהיה זה אז, מעייף באמת זה כי

 5 שזה הבנו כבר אנחנו. קל יותר יהיה לאדוני גם, לי תאמין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .הפוך נעשה. לנו תגיד, אחרת מסיבה יתנגד אדוני אם. הבסיס

 7 .תודה.  בסדר :חן ק'ז ד"עו

 8  רוצה ואני מתעד הפרוטוקול זאת בכל. לפרוטוקול  משפט רוצה אני, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 9 העיד העד. ספציפית כנקודה וגם בכלל גם, חברי דברי על וכל מכל חולקים אנחנו. לפרוטוקול משפט

 10 לא, במשטרה החקירות  בסיס על הראשית בעדות המשפט בבית כאן וגם, שלו במשטרה בחקירות

 11 דבר שום כאן אין ולכן. תפקידו לא זה כי מעצמו ולא קיבל שהוא ההנחיות בגלל פעל שהוא כך על פעם

 12 אפילו באמת הוא, כאן לעשות שמנסים ההר ולכן. הכול זה. הזה הספציפי באירוע ההדגמה למעט חדש

 13 .גבעה לא

 14 של המטרה שזו הבנו אנחנו. לגברתי גם אומר אני אולי. טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .תיצמדו. דוגמאות הרבה, הרבה, הרבה עוברים ואתם, החקירה

 16 .מאוד מאוד מצמצמת אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 אבל מצמצמים ואתם חושבים שעשיתם הבנתי. הבנתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . שיש למה תיצמדו

 19 .שיש למה לגמרי נצמדים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 20 . בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 לא אבל במזכר הפנינו שכן דברים וזנחנו שיש למה לגמרי נצמדים אנחנו, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 22 .עצמנו את צמצמנו, מזה יותר עוד וגם זנחנו כאלה דברים. ספציפית שאלה הייתה

 23 העד את לשאול צריך לא, ברור שהמלל הודעות יש אם. הערה עוד אוסיף אני :עם - בר' מ השופט' כב

 24 .הלאה וכך חשש שיש ההגנה את להבין יכול אני. בעדם מדברים הדברים אם, פרשנות על



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1280 

 1 האלה ההודעות שכל חולקים לא אנחנו ואומרים חבריי קמים היו אם, אדוני: תירוש יהודית ד"עו

 2 - - - זאב העביר

 3 .המוצגים בתיק זה. נשלחו הם, נשלחו שהם העובדה לגבי? חולקים לא זה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 4 '. אלוביץ משאול נשלחו הם. מזאב לא נשלחו,  לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 על, תוספות לומר שלא, הבהרות לקבל מבקשת גברתי אבל מבהיר רק זה :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .ההודעה מתוך בעדו מדבר, ברור די שהוא מלל

 7 . זה את מקבלת אני. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 8 לכך ביותר הטובה ההדגמה את. המשפט בית להערת – וכחנות לא – בהמשך, אדוני :חן ק'ז ד"עו

 9 . יגלגל כבודכם אם, למעלה שורות כמה לראות אפשר

 10 ?שיגלגל בלי לומר רוצה אדוני מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 הנושא. ידיעה זוהי: לו ואומר לעד כותב' אלוביץ שמר להודעה. נקודה איזו עד אומר אני  :חן ק'ז ד"עו

 12 הדברים. האחרונה בתשובתו עכשיו נתן שהוא האחרת לפרשנות להשוות זה את. העתירה של

 13 .להרחיב רוצה לא ואני בפרוטוקול

 14 שאנחנו לחברינו שאמרנו אירוע שזה אומרת כבר אני. אחר לאירוע עוברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 15 שלהם מקום מראה של שאלות אלה. האירוע על שאלות לא הן שלנו השאלות אבל לעד אותו הצגנו

 16 . עצמה בחקירה

 17 .אומרת את מה הבנתי לא :צור-בן בועז ד"עו

 18 .אומרת את מה הבנתי לא :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 19 ?עצמה בחקירה מקום מראה זה מה :צור-בן בועז ד"עו

 20 מסוים אירוע לעד הצגנו אנחנו. החקירה מתוך כלליות שאלות הן שלי השאלות :תירוש יהודית ד"עו

 21 .החקירה מתוך שאלות אלה, אשאל שאני השאלות את אבל, זה את נראה ואנחנו

 22 .השאלה את נשמע :עם - בר' מ השופט' כב

 23 ?חדש קובץ מקבלים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 . 2013 בדצמבר 1 מיום במזכר 26 אירוע :תירוש יהודית ד"עו
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 1 ?במזכר זה איפה :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 2 שיש תראי, השאלה את אשאל כשאני. האירוע על שואלת לא שאני מסבירה אני :תירוש יהודית ד"עו

 3 .בהודעות השאלות את

 4 - - -  במזכר כאן יש אבל :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 5 .לו הוצג שזה רק אמרנו. לך אומר כבר אני. במזכר :תירוש יהודית ד"עו

 6 .תירוש דין עורכת, דין עורכת אני גם :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 7 (.17)380/ת-ב אנחנו  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 , עוזר-רוזן  דין עורכת, 1 בסעיף :תירוש יהודית ד"עו

 9 ?הדברים רוח בסעיף זה :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 10 .כן: דובר

 11 . מכאן לא הן שלי שהשאלות מסבירה אני :תירוש יהודית ד"עו

 12 .קודם השאלות את תשאל גברתי אולי. הצעה לי יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .השאלות את נשמע בואו. נכון :עם - בר' מ השופט' כב

 14. מההודעות אלא מכאן לא שהשאלות  מסבירה גברתי כי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .להודעה תפנה גברתי, מהיכן לדעת ירצו ואם, תשאל גברתי

 16 . השאלה את אשאל שאני כדי האירוע את לראות רוצה כן אני אבל :תירוש יהודית ד"עו

 17 .26 אירוע אמרנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ינון בעצם או מגל לינון כותב אתה, ההודעה את אקריא לא אני, 4 בעמוד. 26. כן :תירוש יהודית ד"עו

 19 .מגל לינון כותב אתה. לא. לך כותב מגל

 20 ?שעה באיזו :עם - בר' מ השופט' כב

 21. מגל לינון כותב אתה. בכתום ההודעה. ההודעה את תקרא. בערב 9:24.55-ב :תירוש יהודית ד"עו

 22 אתכם מפנה אני, להפנות צריך אם. שכיח דבר היא לחלוטין כתבה הורדת כמה עד אותך שואלת אני

 23 28 מיום הראשונה להודעה וגם.  11 עד 6, 29 עמוד, 3811 קובץ, בינואר 7 מיום  השנייה להודעה
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 1 לחלוטין כתבה הורדת כמה עד שואלת אני. עצמן  השורות את כאן לי אין. 2 בגיליון 2017 בדצמבר

 2 .שכיח דבר היא

 3 . קורה ולא שכמעט דבר זה,  כבר עניתי ת:

 4 לגבי כבר נשאלה הזו השאלה. הזאת השאלה את נשאל שהוא נוספת פעם זו :צור-בן בועז ד"עו

 5 מה לשאול רפיטציה היא ראשית שחקירה חושב לא אני. ההורדה לגבי תשובה נתן העד. ההורדה

 6 שהוא  לי נדמה. מפורשת התשובה את השיב. זה על השיב העד.... בקוד  בטח, הורדה של משמעות

 7 .כך על השבתי כבר, חוזר אני אמר גם הוא. נוספת פעם חוזר

 8 ?כך על השיב אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 9 .כן :ישועה אילן מר

 10 .הבאה השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 11 - - - כך על השיב שהוא לזה מעבר :חן ק'ז ד"עו

 12 .צורך אין. מתקדמים אנחנו. הבאה השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 נוספת בוודאות, נוספת בווריאציה נמצאים אנחנו שעכשיו רק, אשב אני. בעיה אין, אדוני :חן ק'ז ד"עו

 14 כתבנו לא שלגביהם ממסמכים אחד  סעיף לו מראה אני שעכשיו חברתי הסבירה כי? מדוע. מהחלטות

 15 . בריאיון מילה לכם

 16 .זה על שואלת לא גם אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 שיש כלליות לאמירות זה את נשדך אנחנו. בבקשה, תירוש הדין עורכת בבקשה אבל :חן ק'ז ד"עו

 18 דומה משהו או" הדברים רוח" או" הרוח הלך" המילים מלבד כאן נעשה שלא חיבור זה. בהודעות

 19 בהתפתחות מדובר כי מתנגד אני, הזה מהסגנון שלשאלות מעכשיו מודיע אני הזה מהטעם גם לכן. לזה

 20 .גרסה לנו אין שלגביה נוספת

 21 אתו שדיברו, בהודעות היחיד המקום, אליהן מפנה שחברתי במקום גם, בהודעות ההורדה לגבי

 22, הכללית האמירה מלבד ההורדות על אתו שדיברו מה כל, היחיד, היחיד, היחיד, ההורדות על חוקרים

 23 .הורדה שום זוכר לא אני, מזה חוץ. הבקבוקים בנושא היה
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 1 יש בריענון? בריענון לנו יש מה הרי. חברי של להתנגדותו להוסיף לי יורשה אם :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 2 של הרוח הלך את מאפיין זה, הרוח הלך שזה זה בפרקליטות מחבריי שקיבלנו מה שכל אמירה

 3 רוח הלך שהן שאלות ושואלת תכתובות אותן את מציגה היא? חברתי עכשיו עושה מה. הדברים

 4 .מילים בשתי קיבלנו אנחנו זה כל שאת, במזכר מופיע שלא מהעד פירוט עכשיו ומבקשת

 5 .הבאה השאלה. תמשיכי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?גברתי אותו סימנו. הזה במוצג נוספת שאלה על אוותר אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 ?אתו סיימה גברתי (.17)380/ת. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .סיימתי. כן  :תירוש יהודית ד"עו

 9 . קצרה שאלה. בחקירה אירוע. 2013 בדצמבר 16 מיום 30 מספר אירוע, נוסף אירוע מציגה אני

 10 (.18)380/ת הוא החדש הקובץ :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .קצרה מאוד שלי השאלה :תירוש יהודית ד"עו

 12 ?גברתי מפנה למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .שם רק אנחנו אבל עמודים כאן מסומנים לא. הראשון בעמוד הודעות שתי :תירוש יהודית ד"עו

 14 ?שעה :עם - בר' מ השופט' כב

 15 .בערב 7:33.49 - העמוד תחילת ש:

 16 כותב אתה כך אחר". הרבה לך חייב הגדול, וואלה-ב הראשית את תראה': "אלוביץ לשאול אומר אתה

 17 שואלת אני". ומדווח שלי אח רואה: "לך עונה זאב". שביקשת כמו וואלה-ב הראשית, תסתכל: "לזאב

 18 הגדול, וואלה-ב הראשית את תראה' "אלוביץ לשאול כותב כשאתה. פשוטה מאוד שאלה זו אותך

 19 "?הגדול" זה מי", הרבה לך חייב

 20 .הממשלה ראש ת:

 21 .לשיטתו :צור-בן בועז ד"עו

 22 .הבנתי לא? התנגדות גם זאת :תירוש יהודית ד"עו

 23 .לשיטתו הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 .כתב הוא מה על להעיד יכול הוא. זה את כתב הוא. מעיד הוא. לשיטתו הכול :תירוש יהודית ד"עו
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 1 ארבע בערך יש, וממסגר אומר רק אני. כתב הוא מה להעיד יכול הוא. בסדר הכול :צור-בן בועז ד"עו

 2 שני מכלי שמע שהוא דברים בבחינת או שלו סברה שהוא דבר כל לכן, הממשלה ראש לבין בינו קומות

 3 .הדברים את ואומר פעם כל אקום לא אני – שלישי או

 4 .עליו שיעיד, אחר מידע מקור לו אין אם. לשיטתו שזה ברור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 עדות זאת איך. מתכוון הוא למי אותו שאלתי אני. כתב שהוא משהו זה כאן אבל :תירוש יהודית ד"עו

 6 ? זה את כתב כשהוא מתכוון הוא למי סברה

 7 .מתכוון הוא למי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .זה את כתב הוא :תירוש יהודית ד"עו

 9 .סברה עדות איך ועוד :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .סברה עדות זאת, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 11 אתה למי",  הגדול" כותב כשאתה. הגדול, וואלה-ב הראשית את תראה, שאלתי :תירוש יהודית ד"עו

 12 .זה על מעיד והוא זה את כתב הוא.  זה על מעיד הוא. לשיטתו  שזה ברור? הרבה לך חייב מי? מתכוון

 13 למקור ללכת רציתי, קצרה אחת שאלה רק שואלת אני אמרה שחברתי משום, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 14 .בחקירה נשאלה לא הזאת הקצרה השאלה. ההתכתבות את לו שמראים

 15 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 16 .י'ינג'הג זה מי אותו שואלים, החבר מי אותו לשאול במקום. נכון די זה. נכון זה. כן :חן ק'ז ד"עו

 17, הגדול-ב: "3828 קובץ. 2018 בינואר 22 מיום להודעה מפנה אני.  נכון לא ממש :תירוש יהודית ד"עו

 18 ? כאן נאמר לא מה. ביבי: אומר והוא ישירה שאלה אותו שואלים?" -ל מתכוונים אתם

 19 . חן דין עורך תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .מתנצל אני. סליחה. י'ינג'הג הכוונה למי קראתי אני. סליחה :חן ק'ז ד"עו

 21 . יופי :תירוש יהודית ד"עו

 22 .עמודים הרבה יש :חן ק'ז ד"עו

 23 .בסדר הכול :עם - בר' מ השופט' כב

 24 .תירוש הדין עורכת תודה :חן ק'ז ד"עו
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 1 . בבקשה  :תירוש יהודית ד"עו

 2 .הבנתי. י'ינג'הג זה מי אותו נשאל לא פשוט. זה את תיעד הוא מדוע מבין אני עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 3 לנכון מוצאת שאני מה אותו אשאל אני. י'ינג'הג זה מי אותו לשאול תמיד אפשר :תירוש יהודית ד"עו

 4 .אותו תשאל חן דין עורך  ואתה

 5 . רעיון לי נתת. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 6 . יופי :תירוש יהודית ד"עו

 7 .בבקשה, כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 . 2014 בינואר 28 מיום תכתובת. בנספח 35 מספר אירוע :תירוש יהודית ד"עו

 9 (.19) – אחד עוד לנו יש(. 18) היה הקודם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10. 39-40 עמודים, 3811 קובץ, בינואר 7 מיום השנייה להודעה מפנה אני.  כן :תירוש יהודית ד"עו

 11 .48, 47, 42 בהמשך

 12 .2014 בינואר 28-ב אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 הבן עם הסיפור: "הודעה. הזה בעמוד הראשונה ההודעה בעצם זה. בלילה 12:59 בשעה.  כן ש:

 14 לטלפון צפה. להעלות עומדים אתם. חברה עם מתנשקת חברתו, צמודה בלעדית לכם יש, ממשיך

 15 שואלת ואני הזאת ההודעה את לך מעביר' אלוביץ שאול זה". אותך מוצא שאינני אמרתי. מהחבר

 16 ?בוס הכוונה מה? ממי? הזאת ההודעה זאת מה אותך

 17 . אומר שאול. מזאב. השלישית בשורה רשום ת:

 18 .מזאב הן הראשונות ההודעות שתי ש:

 19 .כן :ת

 20 .זה את לך אומר הוא, השלישית וההודעה :ש

 21 .נכון :ת

 22 מה לפי", אותך מוצא שאינני אמרתי, מהחבר לטלפון צפה" הראשונה בהודעה אומר כשזאב :ש

 23 ?הכוונה למי ביניכם בשיח מבין שאתה

 24 .הממשלה ראש :ת
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 1 תפס זה, מחיר בכל זאת תמנע, אילן: "עמוד באותו 1:00.55 בשעה לך כותב' אלוביץ שאול :ש

 2 מתבקש אתה מה". להנפקה האישור על לחתום אמור הוא מחר: "הבאה ובהודעה" הזויים כיוונים

 3 ?לעשות למעשה

 4 חברה לגבי. הממשלה ראש של הבן לגבי פה שהוזכר בנושא אייטם העלאת מחיר בכל למנוע :ת

 5 .מחיר בכל זה את למנוע. האייטם את להעלות לא. חברה עם שמתנשקת הבן של

 6 .לו עונה אתה כי בשיח כמובן מבין שאתה מה לפי? ההנפקה על לחתום שצריך הוא  זה מי :ש

 7 .הממשלה ראש :ת

 8 .מבין שאתה מה לפי? הזה הדבר את תעשה לא אם יקרה מה :ש

 9 .הזה של החברה של החברה? שאלה מין איזו. יתקפו האיראנים. יקרה מה, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 10 .לאיראן גם נגיע עוד :תירוש יהודית ד"עו

 11 להראות ששכחתם הזדמנות באותה השליליות הכתבות 70 לכל. ספק אין. נגיע. כן :צור-בן בועז ד"עו

 12 .אותן

 13 .שלך היכולות על סומכים אנחנו. זה את תראה בטוח אתה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .האלה בנסיבות קשה לא זה. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?מדובר הנפקה איזו על אמת בזמן ידעת כמה עד ש:

 16 .ידעת כמה רק לא. ידע הוא אם לשאול צריך :צור-בן בועז ד"עו

 17 . ידעת אם ש:

 18 .דבר בשום מושג לו שאין אמר הוא שלו בחקירות :צור-בן בועז ד"עו

 19 .ידעת, בכלל אם, כמה עד. לענות לו תן. גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 20 למישהו יש. הבקשה על חוזרת אני, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 . ויתנגד שיקום, התנגדות

 22 .ומתנגד קם אני אז :צור-בן בועז ד"עו

 23 .מקובלות לא הביניים קריאות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 . שהוצגה כפי לשאלה מתנגד אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 ולהתנגד לקום הבאה בפעם.  מתנגד שאדוני הבנו כבר עכשיו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .מסודרת בצורה

 3 זה, מעיד שהעד לפני בחקירה אמר העד מה אומר כשחברי שגם אומרת רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 בפני לנפנף הזמן כל לא אבל שלי לשאלה להתנגד יכול אתה. רלוונטית התנגדות לא זאת. לעניין לא גם

 5 - - - העד

 6 .הקודמת בישיבה החלטות נתנו כבר זה על גם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .מדובר הנפקה איזה על אמת בזמן ידעת, בכלל אם, כמה עד היא השאלה ש:

 8 היה רגולטוריות הטבות מול סיקור של הכללי הקונטקסט. אמת בזמן ידעתי אם זוכר לא אני ת:

 9 ספציפית אם זוכר לא אני. מדובר הנפקה איזו  על שידעתי להיות יכול. עיתונים קורא גם אני. לי ידוע

 10 .ברור היה הקונטקסט אבל מדובר הנפקה איזו על בדיוק ידעתי אז

 11 אבל, הזאת להנפקה שקשור משהו עוד הבא בעמוד כאן יש. לזה נחזור אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 12 המעגל את לסגור נחזור ותכף בצד רגע אותו נשים, נוספים לדברים גם מתקשר הזה והקובץ מאחר

 13 .הזה העניין של

 14 ?סומן הוא :רוזן-עוזר מיכל ד"עו

 15 (.19ׂ ) היה האחרון(. 19) :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 לדבר עוברת אני. אחר משהו על אתך לדבר עכשיו רוצים אנחנו כי בצד אותו להניח יכול אתה ש:

 17 את למכור רוצה שהוא' אלוביץ שאול לך אמר, בכלל אם, כמה עד, השנים לאורך. אחר נושא על אתך

 18 ?וואלה אתר

 19 .למכור רוצה שהוא לי אמר שהוא לי זכור לא. לי אמר לא הוא ת:

 20 לשרטט תנסה. קצת זה על שנדבר רוצה אני. האתר למכירת במגעים מעורב היית זאת ובכל :ש

 21 את כללי באופן לנו לשרטט תנסה כן אבל ספציפיות התכתבויות בכמה ניגע תכף. כללי באופן לנו

 22 .האתר במכירת השנים לאורך בהם מעורב שהיית המגעים

 23 שמעוניינים פוטנציאליים קונים סביב פגישות או מהלכים היו בהם אירועים שלושה היו :ת

 24 בסוף גם היה השני. המנוח  אדלסון שלדון הקונה של בהקשר 2013 בסוף היה אחד. וואלה את לרכוש



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1288 

 1 האתר את למכור יוזמה, יותר הבולט המהלך אולי היה זה. שלדון מול למהלך בסמוך ממש, 2013

 2 האירועים לשני בסמוך היה לא זה. זה אחרי שנה אולי, לי נדמה היה האחרון האירוע. פאקר יימס'לג

 3 בסוף או. בטוח לא אני. אפילו 2015-ב היה שזה חושב אני.  יותר טיפה אולי אפילו. אולי שנה. האלה

 4 פגישות מספר היו וגם, מרינלי פול, שלו לנציג, אליסון לארי של לנציג קושרתי אז. יודע לא אני. 2014

 5 .האתר את למכור אפשרות לגבי

 6 ?המגעים היו מי באמצעות, אדלסון שלדון לגבי :ש

 7 .שמרון דין עורך :ת

 8 ?אחד מספר לנאשם? הממשלה לראש שלו הקשר מה :ש

 9 ?העיתונות מתוקף או הידיעה מתוקף מעיד הוא :צור-בן בועז ד"עו

 10 .בחקירה גם זה את אמר הוא. החקירה מתוקף. הידיעה מתוקף :תירוש יהודית ד"עו

 11 את אותו לשאול יכולים ברשות. משפט בבית  ראשית חקירה להיות צריכה זאת :צור-בן בועז ד"עו

 12 .שבעולם השאלות כל

 13 .מידיעה אותו אשאל אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 ?ההתנגדות מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .הזה בנושא אישית ידיעה לו יש אם לשאול אפשר שאי  היא ההתנגדות :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?שמרון לבין הממשלה ראש בין הקשר על אישית ידיעה לך יש ש:

 17 .מסוימים בעניינים אותו מייצג והוא משפחה קרובי שהם יודע אני ת:

 18 ?שמרון עם פעם נפגשת :ש

 19 .כן :ת

 20 ?לשאלה קשור זה מה :צור-בן בועז ד"עו

 21 .קשור זה העד בעיני ואולי קשור לא זה בעיניך :תירוש יהודית ד"עו

 22 האירועים בכל היוזמה הייתה מי של?  וואלה מכירת לצורך שמרון עם להיפגש ממך ביקש מי ש:

 23 ?סיפרת שאתה האלה
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 1, אומרת זאת. שונות בצורות האלה השונים לאנשים אותי שחיבר' אלוביץ משאול היו הפניות ת:

 2 .וכדומה וואלה-ב עניין ויש וזה זה את לפגוש הפניה הייתה מהמקרים אחד בכל

 3 את זוכר אתה. שלדון של העניין על רגע אולי. המכירה של האירוע על אתך לדבר רוצה אני :ש

 4 ?לשלדון שם שהצבתם המחיר

 5 .שקלים מיליון 400 סביב שדובר דומני :ת

 6 ?ריאלי לא או ריאלי מחיר הוא כמה? הזה המחיר על חשבת מה זוכר אתה :ש

 7 בקצה שהוא חשבתי. לבדה וואלה על. בלבד וואלה על דובר. גבוה די שהוא שחשבתי חושב אני :ת

 8 .הגבוה

 9 ?הפסדית? רווחית חברה עת באותה הייתה וואלה :ש

 10 חברות עם יחד לא. שנקרא מה, סולו וואלה. לבדה וואלה. הפסדית הייתה היא שאז חושב אני :ת

 11 .דובר שעליו  NTT-ה שזה הבת

 12 בינך חיבר מי אמרת. לפאקר המכירה לגבי המגעים, ניסיונות על רגע נדבר עכשיו. בסדר. נכון :ש

 13 .לפאקר אותך חיבר כשהוא משהו לך נאמר אם, לך אמר הוא ומה' אלוביץ שאול שזה, פאקר לבין

 14 מי. וואלה את ירכוש שהוא אפשרות לגבי הממשלה ראש ידי על הופנה פאקר-ש  לי אמר הוא :ת

 15 והוא קשר אתי ייצור שהוא אמר הוא. המנוח נאמן יעקב דין עורך יהיה הזה בעניין קשר אתי שייצור

 16 .שלב מאותו התהליך את יוביל כבר

 17 עצמו לטובת? האתר את יקנה פאקר-ש? האתר את לקנות רוצה מי, לך נאמר מה זוכר אתה :ש

 18 ?אחר עניין לטובת או

 19 .האלה השאלות. קיצוני באופן מדריך זה :צור-בן בועז ד"עו

 20 . קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 21 ?לך נאמר מה זוכר אתה  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 . כן :ישועה אילן מר

 23 .קשה יהיה כבר זה, שמע שהוא אחרי :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .נאמר מה לו אמרתי לא :תירוש יהודית ד"עו

 2-ש מעוניין הממשלה שראש, האתר של הרכישה של וחודשים שבועות אותם בכל  היה השיח ת:

 3 עצמו פאקר גם כנראה. זה את למכור רוצה לא שאול. זה את יקנה פאקר יימס'שג, זה את יקנה פאקר

 4 הממשלה ראש ידי על לחצים עלי מופעלים, מעוניין כך כל לא עצמו פאקר. השיח היה זה. כך כל לא

 5 ניסיון של רציני תהליך עושים אנחנו כאילו להתנהג אותי מנחה בגדול ושאול האתר את יקנה שהוא

 6 די בצורה השיח היה זה. וכדומה גבוה מחיר להציע. יימכר לא שזה לכך לגרום ובעצם פאקר-ל מכירה

 7 .התהליך בכל ברורה

 8 .ימכור שאולי, שוחד עסקת שהייתה חשבתי :צור-בן בועז ד"עו

 9 נגד בפועל היה וואלה שאתר מלמד המכירה שניסיון טענה עולה החקירה מחומר, תראה ש:

 10 ?זה על אומר אתה מה. התערבות לדרישות בהתאם שפועל אתר ולא 1 נאשם

 11 .סליחה. הבנתי לא ת:

 12 מלמד, פאקר-ל וואלה אתר את למכור 1 נאשם של הרצון שעצם טענה עולה החקירה מחומר ש:

 13 ?זה על אומר אתה מה.  התערבות לדרישות שנענה אתר ולא 1 נאשם נגד היה שהאתר כך על

 14 העד מה אבל אותה לבחון שצריך טענה כמובן זאת? לרצון להתייחס יכול העד איך :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?בנושא כאן להעיד יכול

 16 אני. האתר לגבי עובדתית שאלה נשאל העד. המוכר רצון על מעיד לא העד :תירוש יהודית ד"עו

 17, 1 נאשם נגד היה - בו פועל שהוא, בו נמצא שהוא האתר – שהאתר כזאת טענה שעולה לו אמרתי

 18, התערבות לדרישות היענות הייתה ולא 1 נאשם נגד הוא שהאתר אבל לזה הראיה רק היא המכירה

 19 זאת. ההתערבות לדרישות נענה ולא 1 נאשם נגד היה האתר האם. עצמו האתר על אותו שואלת ואני

 20 .השאלה

 21 להגיד  אבל, לשאול אפשר, ניחא, עוין היה האתר האם שאומרת שאלה יש אם :צור-בן בועז ד"עו

 22 זה את למכור שוחד של תזה עם מסתדרת שלא לטענה תשובה ולתת להצדיק רוצים אנחנו שעכשיו

 23 כבר זאת ולכן שאלה לשאול רוצים עכשיו. לכת מרחיק מאוד מאוד כבר בעיני זה – אחר למישהו

 24 . שלישיים צדדים של שישנה פרשנות
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 1 .האתר התנהלות על היא כרגע השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . האתר התנהלות על :תירוש יהודית ד"עו

 3 .האתר בהתנהלות השאלה את מיקדה גברתי  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 5 .שיענה. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 - - - 2014 תחילת, 2013 סוף על מדברים אנחנו, האתר ת:

 7 .2015 על, כן אחרי וגם ש:

 8 .2014 תחילת, 2013 סוף זה, ספציפי באופן פאקר יימס'ג על דיברנו אבל. נכון :ת

 9 .2015 על גם שאלה אותה את אותך שואלת אני :ש

 10 לדרישות שנענה אתר הוא הזאת בתקופה, אמרתי שכבר כמו וואלה. ברורה די היא התמונה :ת

 11 רצו. כולן לא זה ככולן רובן אבל, ככולן רובן, לדרישות נענה, הממשלה ראש לטובת מוטה לסיקור

 12 לעתים. לא ולפעמים הדרישות לרוב שנענה אתר היה זה אם שאלתי אני. יודע לא. כולן שיהיה אולי

 13 .רחוקות

 14 ?פאקר יימס'ג על ידעת מה :ש

 15 מיליארדר שהוא ראיתי, הסתכלתי. משהו  עליו שידעתי חושב לא אני, שלב אותו עד :ת

 16 .זהו. חדשות רשתות, באוסטרליה שונים עסקים לו שיש, אוסטרלי

 17 . 2013 בדצמבר 22 מיום. אחר בקובץ זה. תכתובות לך מציגה אני :ש

 18 (.20)380/ת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 קיבלנו אם לוודא רצה, התקשר נאמן יעקב': "אלוביץ לשאול כותב אתה. 12:22-ב מתחיל זה ש:

 20 ?זה, האוסטרלי". יחזור האוסטרלי. תשובה עם לחזור בבקשה האוסטרלי אל שפנה אמר. תשובה

 21 .פאקר יימס'ג ת:

 22 ".התנהגותם את לבחון רוצה אני. מהר מדי אתם תרוץ אל: "לך כותב והוא :ש

 23 מעדכן. חוזרים לא ועכשיו שלחצו, בסדר לא שזה, אליהם שכתב ואמר פנה הוא, פניתי לא אני, ברור"

 24 ".עמך בתיאום יהיה שלי מהלך  וכל
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 1 ועושים 4:00-ב מחר אלי בא הוא, עכשיו התקשר יעקב. חוזר הטירוף: "כותב אתה בצהריים למחרת

 2 ".האוסטרלי עם ועידה

 3 על התעקש הוא. ימים בכמה לדחות ניסיתי, ברור: "עונה ואתה". קול אתה: "לך כותב' אלוביץ שאול

 4 והיה התגרש בנו כי חזר לא שהאוסטרלי מספר יעקב: בהמשך". שלי למשרד לבוא והתעקש  מחר

 5 .טרוד

 6 הן מה". ימים בכמה לדחות ניסיתי, ברור" אומר ואתה" קול אתה" לך אומר הוא. אותך שואלת אני

 7 .יודעת לא. טלפון בשיחות הנחיות גם היו אולי, ההנחיות את מבין אתה איך? ממנו שקיבלת ההנחיות

 8 - - - היו שאול של ההנחיות :ת

 9 כולנו, העיר שאדוני כמו,  הטקסט שאת משום המדריכה לשאלה מתנגד אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 10 .לה מספיק לא זה כנראה. לקרוא יכולים

 11 .מדריכה שאלה לא זו, הנחיות אילו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 למה אז, מסמך לו מציגה הרי היא. כאן מתוך לקרוא יודעים אנחנו, הנחיות אילו. לא :חן ק'ז ד"עו

 13 ?לו מציגה היא

 14 - - - ההנחיה את קיבל הוא אבל :תירוש יהודית ד"עו

 15 . שנייה רק :חן ק'ז ד"עו

 16 אפשר, לקרוא יכולים אנחנו אם גם? להתנגדות העילה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ?להתנגדות העילה מה. לשאול

 18 אולי לו אומרת שהיא ברגע. מדריכה שהיא משום פסולה שאלה שזו להתנגדות העילה :חן ק'ז ד"עו

 19 שהיא. ההנחיות מה עכשיו לומר ממנו ומבקשת הזה המסמך את לו מציגה שהיא אחרי, בטלפון גם

 20 שכתוב מה  לתוך – בטלפון אולי  - כאן שאין דברים לפרש עכשיו נדרש הוא. הזה המסמך את לו מציגה

 21 אנחנו. מדי מהר תתקדם אל, קול תהיה. ומתן משא הן ההנחיות הרי. לבד לקרוא יודעים ואנחנו כאן

 22 שלו פרשנות טלפון שיחות אולי דרך פנימה להכניס מנסה היא עכשיו. לבד זה את לקרוא יודעים

 23 .הזה לטקסט
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 1 לא שאלה היא  - מדריכה שאלה אמר אדוני - השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .לשאלה לענות יכול הוא. יענה העד. מדריכה

 3. ברורות היו פאקר יימס'ג-ל וואלה של למכירה בעסקה התקדמות לגבי שאול של ההנחיות ת:

 4 את לדחות לי נעים לא תתנהג, יכול שאתה מה תעשה, זה את רוצים הם, זה את למכור רוצה לא אני

 5 זה. התהליך את לקרר, התהליך את להאט יכול שאתה מה תנסה, לקיים לא לי נעים לא, הפגישות

 6. וכדומה פגישות דחיית ידי על, סביר לא מחיר לתת ידי על שונות ובהזדמנויות שונות בצורות נדון

 7 .לקנות רוצה הוא, רוצה לא אני. ההנחיות היו אלה

 8 . נוספת תכתובת יש 2014 בינואר 9 ביום :תירוש יהודית ד"עו

 9 (.21)380/ת  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 שמענו שכבר כיוון ברור אולי לנו נראה זה עכשיו. הטקסט לטובת  רק. קצרות שורות שתי ש:

 11 .?נ יעקב זה מי". בפברואר 2-ב יגיע שהאוסטרלי הודיע. נ יעקב התקשר. " להבין כדי רק. העד את

 12 .המנוח נאמן יעקב :ת

 13 .אצלך שנמצא התכתובות לקובץ אתך חוזרת אני עכשיו :ש

 14 (?19)380 היה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 בעמוד זה. 23:55 בשעה בינואר 28-מה SMS  של רצף לך מציגה אני. גברתי כן :תירוש יהודית ד"עו

 16 זה צוותו או יימס'ג של ההגעה שתאריך עכשיו רואה אני': "אלוביץ לשאול כותב אתה. 23:55 שעה. 9

 17 אין כבר אז: "עונה הוא". הלילה נוסח לך אשלח. הקרוב השבוע תחילת, כלומר, 8-ה ולא בחודש 2-ה

 18, ראשון יום זה בחודש 2-ה. ברור: "אומר אתה". בחוכמה להתנהל נצטרך, לדחות מאוחר, לעשות מה

 19 בבוקר אדבר: "לו אומר ואתה". לנהל ארוך חשבון עוד יש אך היום חתם הוא: "לך אומר הוא". אכן

 20". שלב שלב, שמח אני, יופי: "כנראה היום חתם הוא-ה על לו אומר ואתה" מגיע מי ואוודא יעקב עם

 21 יגידו שהם להאמין לי קשה. זמן להרוויח ולנסות חיובית להתנהל צריכים אנחנו: "לך כותב והוא

 22 קפיצת תהיה זאת. שצריך מה את מאוד מאוד מחזקים ואילה אבי. לכל מסכימים שהם פשוט

 23 הנקודה. למתוח  בעיה אין פעם אף: "לו אומר ואתה". יתכן: "לך אומר' אלוביץ שאול". מדרגה
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 1 את שישלמו זה גרוע הכי: "לשאול אומר ואתה". רציונאלי לא השני כשהצד קורה מה היא העיקרית

 2. אתך אני: "לו אומר ואתה". לפני להישגים להגיע צריך אני אך, כן: "לך עונה והוא" הנדרש המחיר

 3 לילה. ייגמר לא פעם אף שזה בצדק די אמר שאור למרות חודשים שישה לפחות צריך שאתה חושב

 4 ".טוב

 5 .ההתכתבות את קצת תסביר אולי, אלף. אותך לשאול רוצה אני

 6 והוא לו שהקראת לקטע, בינואר 26, האלה הדברים... בבקשה אותנו להפנות יכולה את :חן ק'ז ד"עו

 7 ?בריאיון או שלו בהודעות התייחס

 8 עמודים, 3828 קובץ, 2018 בינואר 22 – שלו מההודעות זה  - הרביעית בהודעה :תירוש יהודית ד"עו

 9-ב גם. 55-וב 54-ב גם. באריכות די אליה מתייחס והוא ארוכה התכתבות. 48-ו 47 כך ואחר 46-ו 45

56. 10 

 11 שראש, לי הסביר ששאול מה, דקות מספר לפני שאמרתי מה של הדגמה בעצם כאן יש ת:

 12 כך כל לא כנראה פאקר, זה את לקנות רוצה הוא, וואלה אתר  את לקנות פאקר את שולח הממשלה

 13 וצריך פאקר את ששולח הממשלה לראש לא להגיד נעים לא כי חכם להתנהל ממני מבקש שאול. רוצה

 14 אומר הוא אז, קרוב מאוד הוא הגעה תאריך כבר לו אומר אני, הנה. לדחות תנסה. בחוכמה להתנהל

 15 מסביר הוא. חכם להתנהל נצטרך, הזה התהליך את לדחות  יהיה אפשר אי, לעשות מה כבר שאין

 16 הסביר הוא. האתר את צריך הוא. לנהל ארוך חשבון עוד יש  אבל, הממשלה ראש, היום לו חתם שהוא

 17, מחיר הרי דחפנו שמקסימום לו אומר אני. אותו למכור יכול לא אני, האתר את צריך אני. זה את לי

 18, המחיר את  גרוע הכי במקרה, המחיר את זה על ישלמו גרוע שהכי, ציניות ספק, בציניות אומר אני אז

 19 רוצה הוא. ברור הוא הקונטקסט. לפני להישגים להגיע צריך אני, כן, אומר הוא. גרוע הכי במקרה

 20 ממני מבקש והוא לו נעים לא, פאקר-ל זה את למקור עליו לוחץ הממשלה ראש, האתר את לשמור

 21 לדחוף או לדחות או ובעצם רוצים אנחנו כאילו להתנהג. פאקר מול הזה הכפול המשחק את לשחק

 22 .הקונטקסט את לי הסביר. וכדומה וכדומה מחירים

 23 ?ההישגים אלה? יותר לרווחית וואלה את להפוך רצון יש? וואלה-ב הישגים? הישגים איזה :ש

 24 .להישגים להגיע צריכה וואלה לא.  להישגים להגיע צריך אני כותב הוא : ת
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 1 שאלה זאת. מותרת שלא שאלה זאת'. אלוביץ מר את לברר מבקשת היא. מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 2 '.אלוביץ מר את לפרש העד את עכשיו שמזמינה

 3 .כן. הדברים על לו שעונה לשיחה צד בתור :תירוש יהודית ד"עו

 4 . היותר לכל הבנתו הייתה מה להגיד יכול הוא, הדברים על לו שעונה לשיחה צד בתור :חן ק'ז ד"עו

 5 .הכוונה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 6 .הקונטקסט מה כך אחר נראה אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 7 .ברור זה. הבנתו על מעיד הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 . ברור זה. הכוונה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 9 .הבנתו הייתה מה אותו לשאול כדאי :חן ק'ז ד"עו

 10 .השאלה את תקני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 לפני להישגים להגיע צריך אני לך אומר כשהוא הבנתך הייתה מה.  השאלה את אתקן אני ש:

 12 לאיזה, הבנתך הייתה מה. קודם אומר שאתה הנדרש המחיר את ישלמו שהם הנורא הדבר שיקרה

 13 ?וואלה-ב שקשורים להישגים? להגיע צריך הוא הישגים

 14 .יאשר הממשלה שראש שצריך ובזק רגולטוריות החלטות ת:

 15 משהו למנוע שנדרשת, קודם יום של ההנחתה אגב זה –" היום חתם הוא" לך אומר וכשהוא :ש

 16 להבנתך? מבין אתה מה –" שלב שלב, שמח אני, יופי: "לו עונה ואתה" לנהל ארוך חשבון עוד יש אך" –

 17 ?עונה אתה מה על

 18 .רגולטוריות הטבות לקבל שלו הצורך של הקונטקסט :ת

 19 כותב אתה למה? אומרת זאת מה? רציונאלי לא השני כשהצד קורה מה לו אומר אתה למה :ש

 20 לא השני כשהצד קורה מה היא העיקרית הנקודה. לניתוח בעיה אין פעם אף? רציונאלי לא השני הצד

 21 ?רציונאלי לא השני שהצד אומר אתה למה. הנדרש המחיר את שישלמו זה גרוע הכי. רציונאלי

 22 אתר לקנות מגיע בישראל עסקים לו שאין אוסטרלי מיליארדר. פעמים מספר זה על דיברנו :ת

 23 זה, וואלה לאתר בשמיים מחיר תוקעים אנחנו, שנית? מלכתחילה רציונאלי זה. בישראל חדשות

 24 דברים למתוח שאפשר אומר אני, לקרר לי אומר שהוא בהקשר, פעם עוד אומר אני. לא? רציונאלי
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 1, רציונאלי לא קונה שהוא מישהו מול נמצא שכשאתה אומר אני אבל, סבירות לא דרישות ולהציג

 2 יצליחו הם, המחיר את להעלות או לדחות, הטקטיים, שלך האלה התרגילים אם לנבא יכול לא אתה

 3 את ישלמו גרוע הכי שבמקרה אומר אני לכן. בעצם השיחה הייתה זו. המכירה את למנוע באמת

 4 .המחיר

 5 בחקירה, שישנם פערים להראות מהותיים הם שאולי שבעניינים לי נאמר, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 6 .מקום מראה אפנה אני תכף – המכירה לגבי הקודמת השאלה את נשאל העד שלו הראשית

 7 ?מתייחס אדוני למה. למה מה בין פערים הבנתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .ברשות שניתנו גרסאות לבין ראשית בחקירה כאן שניתנות גרסאות בין :צור-בן בועז ד"עו

 9 בפעם זה על דיברנו כבר. הנגדית בחקירה תעשו אתם זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .נגדית חקירה יש, ברשות העיד שהוא מה, כאן מעיד שהוא מה. שעברה

 11 אני, לבין בין שקרה אירוע, שישנו הפער של שהתולדה מכיוון אבל, גברתי מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 12 - - - בעיניי שנדמים בדברים אבל, פערים מאוד הרבה יש כי פעם כל אקום לא אני, חושב כן

 13 טוען שאדוני המסגרת את מבינה לא אני, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .לה

 15 .המשפט בית של החלטה היא המסגרת :צור-בן בועז ד"עו

 16 .התוכן לפני המסגרת את להבין רוצה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 אמרה, הראשונה ההחלטה, הריענונים בסוגיית הנכבד המשפט בית של ההחלטה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .הלב תשומת את ולהסב לקום יכולים אנחנו, מהותיים שלנדמים בעניינים פערים ששי שככל

 19 .שואלת שאני בעניינים :תירוש יהודית ד"עו

 20 - - - בין פער שעולה בעניינים.  ברור :צור-בן בועז ד"עו

 21 .ההחלטה הייתה לא זאת. נכון לא :תירוש יהודית ד"עו

 22. ייתן שהעד בתשובות ולא שתישאלנה בשאלות דנו אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 . תשובה נותן העד. נותן שהעד התשובות על שליטה לנו אין

 24 .המשפט לבית לא וגם לנו לא...  :צור-בן בועז ד"עו
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 1 עדות זו אם .כאלה לתשובות להתנגד אפשר שאי אמרנו כבר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 מה יודעים שאתם עליכם חזקה, סתירות יש. עד של לתשובות להתנגד אפשר אי. סברה עדות, שמיעה

 3 .נגדית לחקירה זה, אחר במקום גרסה סותר כשהעד. הנגדית בחקירה ותשאלו הן

 4  הייתה לא שחברתי לי נדמה אבל גברתי שאומרת מה מבין אני. לגברתי אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 5 .כעת מרוצה

 6 לא זאת גם, מרוצה הייתה לא או מרוצה הייתה היא אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .להתנגדות עילה

 8 נולדו לא האלה הפערים, הקדמון והחטא השורש וכלפינו, היא שהעילה אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 לגבי נשאל שאני הזה בנושא דבר שום לי אמר לא' אלוביץ שמר אומר שהעד למשל הפערים. מעצמם

 10 .הספציפי הדבר

 11 מה. באמצע לאדוני מפריעה שאני סליחה, צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 בחקירה אנחנו. הדיון באמצע ולא בהתנגדות לא. נגדית בחקירה ישאל אדוני, עצמו את סותר שהעד

 13 מה עונה העד, שלה לחריגה להפנות וצריך חורגת לא שהיא זמן כל. שאלות שואלת התובעת, ראשית

 14 .לזה מעבר לא. נגדית לחקירה עניין, שלו חריגה כל. שעונה

 15 .הנגדית לחקירה זה את נשאיר להבא. הלב תשומת הפניית על תודה, אופן בכל

 16 .לקום צריך כן אם אלא :צור-בן בועז ד"עו

 17 פערים לא אלה. וההודעות הריאיון עם פערים אלה, עליהם שמדובר הפערים :עם - בר' מ השופט' כב

 18 הפערים אלה. שקבענו מה את קבענו ואז, חן דין עורך הלין גם, הלין אדוני זה על. כשלעצמם שעולים

 19 .התכוונו אליהם

 20 שעולים דברים לגבי שנאמר מה, ההחלטות של בנושא מדברים אנחנו אם, אגב. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 21 .אחר עניין כבר זה אבל, בריענון... -ל ולא בריענון שנאמר מה על לחזור שיכולים, הריענון בשלב

 22 .הבאה השאלה. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23: לך אומר' אלוביץ שאול. 9 עמוד, עמוד באותו. הזאת התכתובת על רגע אתך מתעכבת אני ש:

 24 מה, חושב אתה מה לנו הסברת", להישגים להגיע צריך" את".  לפני להישגים להגיע צריך אני אך, כן"
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 1 להגיע כדי הזה בנכס? וואלה-ב ולהחזיק להמשיך צריך הוא למה אבל, הישגים שאלה הבנתי אתה

 2 .מבין שאתה מה לפי? להישגים

 3 בית בפני להגיד מהעד לבקש שאפשר למה, גבול באמת, גבול יש? הזאת השאלה זאת מה :חן ק'ז ד"עו

 4 .שלה הפשוט במובן קבילה לא היא השאלה. המשפט

 5 שכתב דברים על נשאלת השאלה? קבילה לא השאלה למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?קבילה לא למה. העד של התכתבות על נשאלת השאלה. העד

 7 על בדיוק. קדימה צעד זה עכשיו. קודם השאלה את נשאל כבר הוא ההתכתבות על :חן ק'ז ד"עו

 8 - - - ההישגים על, הזה המשפט

 9 שישה לפחות צריך שאתה חושב, אתך אני ואומר עונה הוא. עונה הוא. לא :תירוש יהודית ד"עו

 10' אלוביץ כששאול חודשים שישה לפחות. הזה הנכס אחזקת על מדברים הם, אומרת זאת. חודשים

 11 .מתבקש זה. להישגים להגיע צריך שהוא לו אומר

 12 את מסביר הוא. מההתכתבות חלק זה. בסדר. קיי-או :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .אז וראה רואה שהוא מה לפי ההתכתבות

 14 השאלה את דייקה חברתי ואז קמתי אני, להישגים בנוגע שאלה שהייתה ככל, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 15, אומרת זאת.  אחרת הייתה השאלה עכשיו. אחד טקט היה זה. הזה הדבר על השיב והוא להבנתך

 16 עכשיו. קדימה התקדמות זאת? הישגים אותם את בלהשיג שאול של המטרה הייתה מה. קדימה הלכנו

 17 הקטע  - תירוש הדין עורכת בבקשה אותי ותקני – זיכרוני שלמיטב בהתכתבות לקטע מפנה היא

 18 .חדשה גרסה הוא ועכשיו בהודעות מופיע לא הזה הנוסף

 19 .מופיע הכול. מופיע הוא :תירוש יהודית ד"עו

 20 .הנוסף הקטע. לא :חן ק'ז ד"עו

 21 . מופיע הכול :תירוש יהודית ד"עו

 22 .חודשים שישה :חן ק'ז ד"עו

 23 .חודשים השישה. בהודעות מופיע הכול :תירוש יהודית ד"עו

 24 ?חודשים לשישה שלו התשובה :חן ק'ז ד"עו
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 1 הכול. מופיעות בהודעות והתשובות השאלה אבל, שמענו לא עוד, התשובה. גם :תירוש יהודית ד"עו

 2 .מופיע

 3 .הזה לקטע בבקשה אותי תפני אז? כן :חן ק'ז ד"עו

 4 .אפנה אני. העמודים לכל הפניתי אבל :תירוש יהודית ד"עו

 5 .עליך להכביד רוצה לא אני :חן ק'ז ד"עו

 6. החקירה שטף את עוצר פשוט. עלי מכביד לא אתה. עלי מכביד לא בכלל אתה :תירוש יהודית ד"עו

 7 .56 בעמוד זה

 8 ימצאו, כבר הפנית שאם אמרתי לכן. החקירה שטף את עוצר זה אם עליך מכביד כן זה :חן ק'ז ד"עו

 9 .תודה. זה את לי

 10 . 15 עד 4. 57 עמוד :תירוש יהודית ד"עו

 11 שהעד הוא עכשיו כאן  העניין. תירוש הדין עורכת רבה תודה. כאן זה את לי מחפשים :חן ק'ז ד"עו

 12 הוא. שלו  דבריו על לא'. אלוביץ מר של וכוונותיו'  אלוביץ מר על הזמן לאורך פרשנויות לתת נדרש

 13 עוד, אתך אני, שם אמרת אתה: לו אומרת היא, עכשיו אליו הפנתה שחברתי הזה בקטע, נשאל לא

 14, אתך אני' אלוביץ לשאול כשכתבת מתכוון אתה למה אותו שאלה לא היא אבל? נכון. חודשים שישה

 15 ללכת אפשר שאי חבל, כבודכם בפרוטוקול השאלה הייתה וזו, אותו שאלה היא. חודשים שישה עוד

 16 .לו ענית אתה מה לא. רצה' אלוביץ שאול מה  אותו שאלה היא. אחורה

 17 התכתבות באותה מבין שהוא כפי רצה' אלוביץ שאול מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18, אחר משהו מבין אחר מישהו אם. מבין שהוא מה על תמיד עונה הוא. הזאת מההתכתבות חלק שהוא

 19 .אחר משהו על יעיד אחר מישהו

 20 - - - מבין הוא מה  נראה אנחנו אבל, בסדר :חן ק'ז ד"עו

 21 .העד של הבנתו לפי זה הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 פשוט אנחנו. שלו בחקירות אחרת בהזדמנות הבין הוא ומה התכוון' אלוביץ שאול ומה :חן ק'ז ד"עו

 23 .בעיה אין. מזה נצא לא

 24 .לה צד שהעד התכתבות לנו יש כרגע. העת בבוא, בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1300 

 1 .האישום בכתב כתבה עצמה שהתביעה מה עם הבין שהעד מה את מדגיש זה :חן ק'ז ד"עו

 2 על מדבר הוא. להתכתבות צד הוא העד,  חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .לשאלה ושיענה מבטו מנקודת כמובן הכול. שלו ההתכתבות

 4 הסחורה, וואלה את למכור רוצה לא הוא, וואלה-ב להחזיק רוצה ששאול וידעתי שהבנתי מה ת:

 5 שהבנתי מה זה. הממשלה ראש לטובת מוטה סיקור זה, חדשותי סיקור זה מספקת וואלה-ש היחידה

 6 .היום מבין שאני מה וזה אז

 7 אמר שאור למרות חודשים שישה לפחות צריך שאתה חושב, אתך אני: לו אומר אתה ולמה ש:

 8 ?ייגמר לא פעם אף שזה בצדק די

 9 אני,  חודשים שישה. מוטה סיקור לך מספק אני כי, אתך אני. אמרתי למה ספציפית זוכר לא :ת

 10 חדשות לנו נאמר היה, המוטה הסיקור את כשהיה, דובר תמיד אבל נאמר זה בדיוק למה זוכר לא

 11 אולי, סתמי זה אולי. דובר למה זוכר לא אני. וכדומה מסוים לדבר זה, מסוימת לתקופה שזה לבקרים

 12 אף זה: אמר הוא, ייגמר זה טו-טו-שאו מקווה שאני אמרתי שכשאני זה אמר שאור מה. סתמי לא זה

 13 .אמר שאור מה את ציטטתי אז. ייגמר לא פעם

 14 .חדש קובץ. אחר בקובץ זה, בערב בינואר 30-ב :ש

 15 (.22)380/ת יהיה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 יעקב עם שעובדת נט'ז': "אלוביץ לשאול אומר אתה,  10:48-מ, מהכחול מתחיל, השני בעמוד ש:

 17 בירושלים' מסג יעבור כנראה הוא: "לך עונה' אלוביץ שאול'". א ביום מגיע יימס'ג-ש עכשיו לי הודיעה

 18: לך עונה והוא' אלוביץ לשאול כותב אתה", בסרט כמו מרגיש אני. "צוחק אתה". אליך שיגיע לפני

 19 ?להסביר יכול אתה". המציאות זאת לצערי"

 20 - - - ל מתחבר ת:

 21 ?אמר'  אלוביץ ששאול מה את להסביר :צור-בן בועז ד"עו

 22. שניהם של ההתכתבות את. עונה השני, מדבר אחד. שניהם של ההתכתבות את :תירוש יהודית ד"עו

 23 .הבנתך למיטב

 24 ?אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1301 

 1 .מדברים אתם מה על. הבנתך למיטב, ביניכם ההתכתבות את להסביר יכול אתה אם ש:

 2  רוצה הממשלה ראש. הזו העסקה של אותו שהסברתי הקונטקסט עם מתכתבת ההתכתבות ת:

 3 מסויג היה הוא, בירושלים כן לפני' מסג לעבור צריך הוא ולכן רוצה לא יימס'ג, יקנה פאקר יימס'שג

 4 .הזאת הרכישה לגבי

 5 .הבנתך למיטב? בירושלים' מסג אומרת זאת מה :ש

 6 .מטאפורה זה, בירושלים' מסג :ת

 7 יקרה מה לפרש יודע כבר הוא, בהתכתבות כאן שכותב מי הרי. ייאמן לא פשוט זה :צור-בן בועז ד"עו

 8 . בירושלים

 9 .כן. מבין שהוא מה על כרגע מעיד הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 מפרש  והוא השערה על השערה על השערה זאת. כנראה כאן כותב שמישהו מה :צור-בן בועז ד"עו

 11 .ההשערות את כרגע

 12 .מבין שהוא מה על מדבר העד עכשיו. משקלים  של עניין זה :תירוש יהודית ד"עו

 13 .העולם מן עבר שזה למרות, אגב דרך קבילות של עניין זה :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?מזה מבין אתה מה. לשאלה שיענה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 יפעיל הממשלה שראש ללחץ מטאפורה זה בירושלים' מסג, בינינו השיחות של בקונטקסט ת:

 16 .וואלה של הרכישה של בתהליך להמשיך עליו

 17 עיסוי של הזה הקונטקסט, בעבר שעלו דברים אלה כי זה את אומר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 18 ?בירושלים

 19 .כן  :ישועה אילן מר

 20 .שלנו בקונטקסט אומר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 21 - - - קונטקסט היה העסקה של הקונטקסט, התכוונתי :ישועה אילן מר

 22 . העיסוי על מדבר אני, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 23-מה חוץ, אחר הקשר בשום פעם אף, אדוני, הזה בתיק' מסג אף על שמעתי לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 24 .כנראה
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 1 לא זאת. יקום אדוני? התנגדות זאת. מבינה לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .להשיב לו תן, התנגדות

 3 .בהתנגדויות אקום אני. סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 4 לקנות רוצה לא הוא. יקנה  שהוא רוצה הממשלה שראש פעמים מספר לי אמר הוא :ישועה אילן מר

 5, ליטרלי' מסג היה וזה שטעיתי להיות יכול.  לחץ של כמטאפורה אותו הבנתי אני. פאקר יימס'ג, זה את

 6 .הבנתי כך. כלשונו

 7". המציאות זאת לצערי: "לך אומר' אלוביץ ושאול" בסרט כמו מרגיש אני: "לו אומר ואתה ש:

 8 ?בסרט כמו מרגיש אני כותב אתה למה

 9 מישהו, האתר את למכור רוצים לא אנחנו, האתר את לקנות רוצה לא  אוסטרלי מיליארדר  :ת

 10 .הזוי תהליך בתוך אני. בסרט כמו מרגיש אני אז, האתר את יקנה שהוא רוצה אחר

 11 ?דבר של בסופו פאקר? הזה הדבר של הסוף היה מה :ש

 12 הגיע שלו השותף. שלו שותף של נוסף ביקור כך אחר היה. דבר של בסופו התפוגג התהליך :ת

 13 אז. לוחות בנושא באוסטרליה עסקים עשה הוא שאתו שותף זה. זה על להסתכל דומני מאוחר יותר

 14 יותר התהליך את התחלנו זה אחרי". 2 יד, "אחר נכס, וואלה-מ חוץ, לנו יש שבעצם ראה שותף אותו

 15 אבל אלינו יחזרו שהם ואמר" 2 יד" על וגם וואלה על גם הסתכל הוא בפגישה ואז", 2 יד" מכירת של

 16 זה", 2 יד" את וגם וואלה את גם ירצו הם ושאם לחכות יכול לא שאני אמרתי, איכשהו זה כך אחר

 17 .נמוג זה ואז. עצמו בפני גדול שהוא נכס" 2 יד"ב לנו שיש להבין התחלתי כבר כי, שקל מיליארד יהיה

 18 פגישה על הראשית בעדות כאן סיפרת אתה. 2017 בינואר לפגישות רגע אתך לחזור רוצה אני :ש

 19 .2017 בדצמבר 27-ב' אלוביץ ואיריס שאול עם לילית

 20 .2016 :ת

 21 את אגיש אני, צריך אם. 2017 בינואר בסמוך כך אחר שהיו פגישות עוד על סיפרת. 2016 :ש

 22 בכלל אם, דובר מה. כאן לזה אחזור שאני אז אמרתי. בזה צורך לנו שאין חושבת אני אבל המסמך

 23 ?פאקר של הזה הנושא לגבי האלה בפגישות, דובר
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 1 וראש שאול שלא לומר חשוב, פאקר של הנושא ועולה שבמידה נאמר האלה בפגישות :ת

 2 . זה את עשה שהוא, נאמן יעקב של יוזמה הייתה שזאת אלא אלינו פאקר את הפנו הממשלה

 3. אליסון לארי על כאן זמן כמה לפני ודיברת, בתור הבאים, השניים למגעים עוברים אנחנו :ש

 4 .מרינלי פול, שלו והנציג? נכון

 5 ?מדברים אנחנו תקופה איזו על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .מסמך לך אראה אני? זוכר אתה, תקופה איזה ש:

 7 .כזה משהו. כן אחרי שנה היה שזה חושב אני ת:

 8 . 126/ת גם אולי. 78/ת את נציג בוא :תירוש יהודית ד"עו

 9 ?126/ת זה ומה 78/ת זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב 

 10 .זה מה תסביר.  2015 באוגוסט 24-מה הוא עצמו המייל.  78/ת את נראה בוא ש:

 11 פגישה בעקבות זה. אליסון לארי של נציג הוא, מרינלי פול של המייל זה למטה. כן ת:

 12 לא שהוא דומני. להשתתף אמור היה וגם לופ-ה בתוך היה שאול כי ולי לשאול כותב הוא. שהתקיימה

 13 איזושהי עוד לקיים, עוזב שהוא לפני, גם ומבקש מידע עוד מבקש. הפגישה על מודה. בפגישה השתתף

 14 ואספק, סודיות על שמירה, NDA המסמך את אשלח שאני, וואלה-ב שלו העניין על לו מודה ואני פגישה

 15 . הפגישה את נאשר. וניפגש ביקש שהוא הפרטים את

 16 .2015-ב אנחנו. 2015 באוגוסט 24, יום מאותו התכתובות את להראות רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 (.23)380/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 עוד רוצה הוא': "אלוביץ לשאול כותב אתה. 4:59 מהשעה הראשון בעמוד אותך מפנה אני ש:

 19 הטקטיקה את מכיר אתה. מעניין: "לך כותב' אלוביץ שאול". האולפן את אהב, פגישה

 20 הוא". לא: "עונה שאול". לך כתב. אתך הפגישה רוצה שהוא חושב: "לו כותב אתה". והאסטרטגיה

 21 תוכל באם לך אודה. אליו תתקשר, הובלה קח. קראתי. קראתי לא עוד, רואה אני עכשיו: "לך אומר

 22 תעדכן: "אומר הוא".  ברור: "עונה אתה. שאלה סימן". אליך אצטרף, ברירה אין אם. בלעדיי להמשיך

 23 שהוא מה שלצורך לו לומר יכול אתה. בהעתק אותי תכניס, לו כותב אתה אם. שיחתכם לאחר אותי
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 1: עונה אתה". בבוקר ברביעי הארץ את עוזב שהוא שנראה שלו המייל לפי. אותי צריך לא, רוצה

 2 ?".800? המחיר מה: "אומר  אתה". ערב לשלישי קבענו. בסדר"

 3 עונה ואתה, והאסטרטגיה הטקטיקה את מכיר אתה, מעניין: לך אומר הוא, אותך שואלת שאני מה

 4 על? הבנתך  למיטב ואסטרטגיה טקטיקה איזה על". לך כתב. אתך הפגישה רוצה שהוא חושב: "לו

 5 ?מכיר שאתה והאסטרטגיה הטקטיקה מה? מדברים אתם מה

 6 כן לפני שנה שהיה מה של חוזר שידור זה. שאול ידי על לי הובהרו והאסטרטגיה הטקטיקה :ת

 7 שאול. לקנות כך כל רוצה לא. האתר את לקנות הופנה שבעצם מיליארדר זה. פאקר-ל למכור בניסיון

 8 לא – האסטרטגיה, האתר את למכור רוצים כאילו יפה להתנהג הטקטיקה. למכור רוצה לא לפחות

 9 .מוכרים

 10 קח: "לך אומר הוא. ביניכם שיח זה.  מבין שאתה מה לפי? לפגישה לבוא רוצה לא הוא למה :ש

 11: לו אומר אתה". אליך אצטרף, ברירה אין אם. בלעדיי להמשיך תוכל באם לך אודה. ההובלה את

 12 ?ברור מה". ברור"

 13 לא אתה, עסקה לעשות  רוצה לא כשאתה בגדול אבל, לא למה בדיוק לדעת יכול לא אני :ת

 14 .סיבות עוד לזה להיות יכולות אבל. לא אתה, רוצה לא כשאתה. משקיע  אתה, רוצה כשאתה. מצטרף

 15 להיות יכול, יום באותו עסוק היה גם שהוא להיות יכול. סברה עדות שזו כמובן, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 16 בפרשנות סכנה הרי זה. דברים מאוד הרבה להיות יכולים, יום באותו הרופא אצל בדיקה לו שהייתה

 17 ככל אבל, הסוף עד לדעת יכול לא אני ואומר תשובתו את מקדים גם והוא, ואומר בא העד. כזאת

 18 .לפגישה בא לא אתה, למכור רוצה לא אתה אם, הנראה

 19 .להמשיך אפשר.  סיבות עוד להיות שיכולות אמר גם הוא :עם - בר' מ השופט' כב

 20, שמועה בעדויות. נמצאים אנחנו סיטואציה באיזה תראו אבל להמשיך אפשר, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 21? באים אנו אנה? באים אנו ואנה לחלוטין נפרמו הראיות דיני. הסכרים כל נפרצו, סברה בעדויות

 22 את לזכור צריך. האישום שבכתב התזה את לקרוא, שכחנו אולי, מפנה שאני רקע על זה כל, וכבודכם

 23 ...-ה כיוון נגד שהוא, לי מובן כך כל שלא מהלך איזשהו גם כאן יש, כלומר. האישום שבכתב התזה

 24 .חן מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ?ריאלי מחיר זה, 800 במחיר נוקב אתה, המחיר לגבי ש:

 2 ?800 מה, כל קודם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .שקלים מיליון ת:

 4 ?הזה בשלב וואלה-ל ריאלי מחיר זה ש:

 5 . לא :ת

 6 ?אותו נוקב אתה למה :ש

 7 . הטקטיקה זאת :ת

 8 על להסתכל יכול אתה. מרינלי פול לך כותב למטה, הזה במייל.  124/ת, מייל לך מציגה אני :ש

 9 .זה את ולהסביר המייל

 10 .שראינו מה זה :ת

 11 .זה את לראות יכול אתה אם'. אלוביץ משאול תוספת עוד למעלה יש אבל :ש

 12 ".פעיל תהיה אל. "כן, אה :ת

 13 במייל כאן מתבקש אתה מה? זוכר אתה? יודע אתה? מזה  כתוצאה קורה ומה. פעיל תהיה אל :ש

 14 ?מרינלי מפול הזה

 15-ב כמובן, הפרטים את אשלח שאני, קודם שאמרתי כמו, לו אומר אני. פרטים עוד ביקש פול :ת

NDA .16 .אז שלחתי לא שאפילו להיות יכול. פעיל תהיה אל: לי אומר הוא ואז 

 17 על לנו ספר". 2 יד" מכירת על נדבר בוא. אחר לנושא עוברים אנחנו. הזה הנושא עם סיימנו :ש

 18 .בה וואלה של האחזקות היו מה, בה החזיק מי, כללי באופן הזאת החברה

 19-ב. ודירות מכוניות בעיקר. ועוד שנייה יד מכוניות, דירות שמציע לוחות אתר היה", 2 יד" :ת

 20. שקל מיליון 117-כ שילמנו. שקל מיליון 150 של שווי לפי הזה מהאתר אחוז 75 רכשה וואלה 2010

 21 כל אופציה שם הייתה. אחוז 100-ל אחוז 75-מ לעלות שנים שלוש כעבור אופציה גם לנו ניתנה

 22 החברה את השבתנו. מחיר של תקרה באיזושהי מוגבלת שהייתה כל אופציית הייתה לנו... ואופציית

 23 25-ה את. אחוז 100-ל עלינו, שלי בהמלצה, בהסכם שנקבע במועד ובאמת אחוז 75 שרכשנו אחרי
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 1 שעלינו 2013 בסוף קרה זה. הגג מחיר היה שזה שקל מיליון 200 של שווי לפי כבר קנינו, הנותרים אחוז

 2 לקראת קבעתי, בלונדון האינטרנט בתחום כנס לאיזשהו בינואר נסעתי אני מכן לאחר. אחוז 100-ל

 3 של הזה התחום תקופה שבאותה קלטתי פשוט, להיות שעשויים גורמים עם פגישות מספר הזה הכנס

 4 פגישות מספר קבעתי. כך לזה לקרוא אפשר אם לוהט תחום, בצמיחה תחום להיות הופך הוא הלוחות

 5 גם, פוטנציאליים קונים עם, אותו שהכרתי, אתו שעבדתי שוויצרי בנקאי דרך בלונדון כאלה

 6 . פיננסיים וגם אסטרטגים

 7, רותח הלוחות של שהשוק חושב שאני, לשאול שגם להיות יכול, חושב אני, לאור כתבתי מכן לאחר

 8 של הכנה של לתהליך נכנסנו. החברה את למכור הזדמנות להיות ויכולה גבוה מכפיל לקבל אפשר

 9 לקונים אותו שהצגנו בלונדון שאו וורד עשינו פברואר של האחרון בשבוע. למכירה החברה

 10 שבאמת הסתבר התהליך כדי תוך. הצעות קיבלנו. כאלה עשרה או לשמונה חושב אני. פוטנציאליים

 11 הרבע ואת 150 שווי לפי רבעי-שלושת קנינו, שהזכרתי כפי, הנכס שאת חשבנו. ביד חם נכס לנו יש

 12 בבידינג שאנחנו הסתבר. שקל מיליון 500-ב שלנו בחלומות או 400-ב אולי נמכור, 200 שווי לפי הנותר

 13 מספר עם תהליך היה. שקל מיליון 800-ל קרוב הסכום את להביא מצליחים, שקונות החברות של

 14 חתמנו אפריל ובתחילת ביותר הטובה ההצעה את נתנה שפרינגר אקסל. האחרון לשלב שהגיעו חברות

 15 אפשרות עם שבועיים של תקופה נקבעה העסקה של ההשלמה לבין החתימה בין. שפרינגר אקסל עם

 16 מכתב, אישור קבלת היה יום 14 של לתקופה להשלמה היחיד המתלה התנאי. יום 60-ל הארכה של

 17 גם היה התנאי אז, יום 14-ב לא וזה במידה. התקשורת ושר הממשלה ראש ידי על שחתום אישור

 18 במצב לרעה מהותי שינוי יהיה שלא, נוסף מתלה תנאי עוד נוסף כאן אבל יום 60 עד הזה המכתב קבלת

 19  אחד כל, הקונים. משוחררת הייתה החברה, קורה היה לא וזה במידה, יום 60 לאחר. החברה

 20 .משוחרר היה, מהצדדים

 21 ?התקשורת ושר הממשלה ראש של החתימה את צריך למה :עם - בר' מ השופט' כב

 22 ידענו לא בכלל, חשבנו אנחנו. בלוחות עוסקת" 2 יד. "בהפתעה לנו בא די הזה הנושא :ישועה אילן מר

 23 העסקה. מאי בעצם – מאי או אפריל בתחילת שהיה העסקה חתימת לקראת ממש. בעיה זה עם שיש

 24 חברה בזק – בזק של נכדה חברה שזאת שבגלל לנו הסתבר, החתימה לקראת ממש. במאי 4-ב נחתמה
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 1 החוק את זוכר לא אני, קונה לכל אולי, זר לקונה מוכרת כשהיא – וכדומה תקשורת תשתיות של

 2 לא אולי וכדומה הלאומיות המדינה של תקשורת שתשתיות כדי זה את לאשר צריכה היא, המדויק

 3 .לזה הרקע את בדיוק זוכר לא אני. זרות לידיים יעברו

 4 בארכיון להם שיש חשבו כי לפטור זכאי יהיה כנראה שזה בבזק הייתה המחשבה, הובהר שזה מהרגע

 5 שצריך הוכנס ולכן, שלו החתימה לפני יומיים או יום ממש הסתבר אבל. לתוכו ייפול שזה, דומה פטור

 6 שעוד בגלל, נוסח בעצם, בזק ידי על שהוגש המכתב, העסקה שנחתמה אחרי, אז וגם, הזה המכתב את

 7, הזהירות מחמת שמוגש לפטור בקשה של בצורה נוסח הוא. פטור אין שאכן לגמרי ברור היה לא

 8 מבקשים אז, ולא במידה  - טועה שאני להיות יכול, נוסח זה שכך לי נדמה - ולחלופין, הספק מחמת

 9 אחרי ורק, פטור לקבל עוד שקיווינו, שחתמנו אחרי כבר ממש היה שזה לי נדמה. העסקה את לאשר

 10 יצטרך זה בסוף שכנראה – ימים מספר או – לנו הסתבר לי נדמה שבוע אחרי, שבועיים היו, שבוע

 11 . האלה החתימות שתי שיהיו שצריך הוא ההבדל, והיתר חתימה צריך לא פטור. ההיתר את לקבל

 12 מי. הזאת המכירה את הוביל מי אותך שואלת אני.  עלה שזה לי נראה, שאלה שואלת אני ש:

 13 ?הדומיננטי הגורם היה

 14 .אני .ת

 15, הדרך לאורך הזאת לעסקה ביחס' אלוביץ שאול של עמדתו הייתה מה אותך שואלת אני :ש

 16 .מבחינתך

 17 האמינו כך כל לא, אור וגם שאול שגם חושב אני, האמינו לא. אדישה קצת הייתה בהתחלה :ת

 18 כך אחר התפתח כשזה. עליה שדיברנו הזאת המחירים רמת את, המחירים טווח את לקבל ביכולת

 19 .מאוד חיובי היה שזה ודאי, דבר לכזה

 20 ?הזאת העסקה את דחף מי :ש

 21 .אני :ת

 22 ?הזאת העסקה עבור קיבלת מה :ש

 23 .ברוטו שקל מיליון 15 של בונוס קיבלתי :ת

 24 ?קיבל הוא מה? בעסקה מעורב היה עוד מי :ש
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 1 .כן גם" 2 יד" ל"מנכ :ת

 2 ?קיבל הוא מה :ש

 3 .מיליון 1.2, מיליון סביב קיבלו", 2 יד" של, וואלה של... עוד היו. מיליון 10 :ת

 4 . 158/ת את נציג בוא :ש

 5 ?להתרעננות דקות 10 של הפסקה לעשות מתכוונים אתם, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 6 ?מתאים זה? בסדר זה. נסמן רק. אפשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב 

 7 .לי משנה לא זה. שנוח מה :תירוש יהודית ד"עו

 8 ?הפסקה עכשיו רוצים אתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .ביניים הפסקת :חן ק'ז ד"עו

 10 .בחקירה לגברתי מתאים זה אם, עכשיו נעשה. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .לי משנה לא זה. כן :תירוש יהודית ד"עו

 12 .דקות 10. הפסקה נעשה. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב 

 13 ה ק ס פ ה

 14 

 15. בבקשה, תירוש דין עורכת. הפסקה לאחר ממשיכים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .158/ת הגישה גברתי

 17 מהעסקה בשכר עוסקים כבר אנחנו אם.  כן :תירוש יהודית ד"עו

 18 ?158/ת, תירוש דין עורכת :חן ק'ז ד"עו

 19 הסדר למען רק זה את הגשתי. שלו השכר על דיבר הוא. להשלים רק. עליו לשאול מה לי אין ש:

 20 להתעכב רוצה אני, מהעסקה שלך בשכר עוסקים אנחנו אם. הבאה לשאלה עוברים אנחנו. הטוב

 21 ?שלך השכר היה מה. וואלה-ב שלך השוטף השכר על ברשותך

 22 ?מסוימת בנקודה לדעת רוצה את. השנים לאורך השתנה הוא ת:

 23 ?גודל סדר לי להגיד יכול אתה. 2016 סף עד 2013-מ נניח הרלוונטית בתקופה :ש
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 1. בחודש שקלים אלף 90-85 היה שהוא חושב אני, שלבים בכמה עלה פשוט הוא, גודל סדר :ת

 2 .יעדים תלוי שוב. משכורות 10 או 9-כ של יעדים תלוי שנתי בונוס היה בנוסף

 3 ?יעדים זה מה? היעדים על להרחיב יכול אתה :ש

 4 היו גם. וואלה בדירקטוריון נקבעים. הבאה השנה לקראת השנה בסוף שנה כל נקבעים יעדים :ת

 5 שקבוע פוליסי לפי זה. וואלה דירקטוריון כלל בדרך היה זה אבל בזק דירקטוריון מול שהיו קטעים

 6 לאורך היו וואלה לגבי, יעדים הם היעדים. ביצועים תלוי הוא בונוס. שלה הבנות ובחברות בבזק

 7 של יעדים היה השאר,  תפעולי רווח של פיננסיים יעדים בחלקם היו הם אז וגם דומים די השנים

 8 . דירקטוריון הערכת היה אחוז 10. שהשתנו רייטינג

 9 ?כזה משהו או מהיעדים חלק היה לדרישות ההיענות של הזה הנושא, בכלל אם, כמה עד :ש

 10 ופוליסי בזק של גם, דירקטוריון של מסודרת במסגרת נקבעו היעדים. קשר שום לזה היה לא :ת

 11 יעדים היו. שאול אחרי וגם שאול לפני גם, השנים לאורך השתנו לא והם קשר שום לזה היה לא. קבוע

 12 לים"לסמנכ וגם ל"למנכ דומים היו והם דירקטוריון הערכת אחוז 10-ו רייטינג של יעדים, פיננסיים

 13 ל"סמנכ לכל. וריאציות. דומים רייטינג של יעדים. וריאציות עם דומים פיננסיים יעדים. בהנהלה

 14 .משקל איזשהו אחוז 30 או 20 עוד לזה נתנו נניח אז, שלו הספציפי התחום

 15 –" 2 יד" של בגדו הסיפור את כאן סיפרת כי שאלות הרבה על דילגתי – שהבנתם מהרגע :ש

 16 רוצה אני. למה המשפט לבית גם הסברת. האישורים את שצריך הבנתם שלב שבאיזשהו וסיפרת

 17 שהאישורים חששתם, בכלל אם, מידה באיזו, האישורים את שצריך שהבנתם מהרגע, אותך לשאול

 18 .כלל יינתנו לא האלה

 19 ?חששתם זה מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?אחרים לבין בינך זה על דובר האם. חששת ש:

 21 הצורך של המסגרת לתוך נופל לא בכלל שזה, בכלל בהתחלה, כאמור, הייתה הכללית הדעה ת:

 22 פטור אין שכנראה התברר כך אחר וגם – לגביו ונאמר פטור שזה ברור היה כך אחר. אישור בבקשת

 23, בזק של נכדה חברה זו ששוב מהסיבה, בלבד טכני זה, פורמליסטיקה שזה – היתר לקבל צריכים ואז

 24. ברור די היה זה הדרך אורך לכל. לזה המהותית הסיבה שהיה בדבר או תקשורת בתשתיות עוסקת לא
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 1 ימים שבעה לזה הקצו, נסגרה שכמעט ההסכם של הראשונה בטיוטה, המקורי בהסכם, אגב דרך

 2 .בכלל

 3 ?למה ימים שבעה :ש

 4 כמה היו. מיידי פטור שיהיה או פטור שיהיה חשבו כי העסקה של ההשלמה לבין החתימה בין :ת

 5 לא. מגיע שזה חשבו כי יום תוך או יחד ההשלמה ואת החתימה את לעשות חשבו. בהם שדנו סצנריים

 6 משהו שזה ספק היה לא, לי לא וגם לשאול לא גם, לבזק ולא לנו לא, הזה התהליך בתוך אחד לאף היה

 7 .בעיה בלי שיינתן טכני משהו שזה, הדין עורכי וגם, אצלם נדון שזה ביועצים וגם, שיינתן טכני

 8 מפנה אני. התאריכים על מרושתים שנהיה כדי לתאריכים מספר שאתה הדברים את נחבר :ש

 9 קובץ זה. הוצג לא שהוא למייל גם במקביל. 2014-ב  אנחנו. 2014 באפריל 10 מיום לתכתובות

 10 .ספציפיים לדברים נפנה אנחנו,  דאגה אל אבל, כרס עב תכתובות

 11 (.24ׂ )380/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .ולזה :תירוש יהודית ד"עו

 13 .לוודא כדי אעבור אני. 381/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 עמוד שזה, לסוף במייל נלך אם, במייל וגם בתכתובות גם, באפריל 10-ב לראות יכולים אנחנו ש:

 15 הבהרה או כזה אישור יצטרך שאכן מבין אני, לינור היי: "כותב שאתה, דין עורכי עם התכתבות, 5 נניח

 16 שמתחילות לתכתובות מפנה אני עצמן בתכתובות". וכולי דבר אותו פרקטית שזה, באישור צורך שאין

 17 ושר מ"רוה אישור דורשת העסקה אם הדחופה להנחייתך זקוק שאול: "כותב אתה. 2 בדף, 3:14-ב

 18: לך כותב' אלוביץ שאול". הדין עורכי עם בודקים: "היועצים של בקבוצה לך כותב אור". התקשורת

 19 משפטית. בדקנו: "כותב עמיקם". מ"ורוה התקשורת שר אישור את לקבל בעיה שום תהיה לא"

 20 העמוד בסוף". אישור צריך שלא הבהרה או אישור או נקבל עניין של לגופו. צריך כנראה טכנית

 21 ".וכולי תודה, יופי: "השלישי

 22 ?עליהם שדיברת כפי הדברים את מתאר  זה

 23 .כן :ת
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 1, המייל את קיבלתי: "העמוד בתחילת לך כותב' אלוביץ שאול, 5  בעמוד שזה, באפריל 16-ב :ש

 2. הגיע הכול אומר הוא כך אחר". הגיעה לא ראשונה הצעה, שפרינגר אקסל של ההצעה את קיבלתי

 3 בעמוד 1:42 בשעה זה, סליחה. אומר אתה", סילבר יהיה הקונה. "700 שפרינגר אקסל, 805 סילבר

 4 עכשיו, נכון: כותב ואתה... אחלה: לך אומר הוא העמוד בתחילת. מתכתבים אתם. 6 בעמוד, הבא

 5 עלול. התקשורת ושר מ"מרוה הפוטר מכתב מצאה לא לינור" כותב אתה ואז, בשגיאות... לסגור לרוץ

 6 להיות צריכה לא: "לך כותב' אלוביץ שאול". בארכיון שמחפשים הבנתי. אליהם לפנות אותנו לאלץ

 7 להיות עשוי זה, ציון עם אתה גם לעזור נסה,  אור עם דיברתי: אומר ואתה". בינון תלוי הכול. בעיה

 8 ". 10 עוד שווה

 9 ?השיחה את הבנתך פי על בינון תלוי הכול ולמה מדובר ינון איזה על הזה בהקשר אותך שואלת אני

 10 .מגל ינון :ת

 11 .סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 12 אחת בהודעה באריכות הוזכר" 2 יד" של הזה שהנושא אגיד גם אני חברי לפני :תירוש יהודית ד"עו

 13", בינון תלוי הכול, "הזה המשפט. אפילו שתיים או הודעה בעוד ונחקר 2018 בנובמבר 20-מה שלמה

 14 .2 בסעיף, לחברינו שלו התשובה את והעברנו בריענון אותו שאלנו אנחנו. בחקירה נשאל לא

 15 .שלו בחקירות ברורה מאוד תזה לו הייתה :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?השאלה על לחזור צריך. צריך אם, השאלה על חוזרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 .כן :ת

 18 ?הזאת האמירה את הבנת אתה איך :ש

 19 .ינון זה מי הייתה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 של בהקשר מדברים אנחנו, בינון תלוי הכול. מגל ינון. ראשי עורך אז שהיה מגל ינון זה ינון ת:

 21 .יפה להתנהג שצריך בסרקסטיות אומר והוא הממשלה ראש את להחתים שצריך מכתב

 22 העסקה של ז"הלו על קצת רגע נעבור אנחנו. באפריל 29 מיום להתכתבות אותך מפנה אני ש:

 23 .ההתכתבויות באמצעות

 24 ?גברתי עמוד באיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .11 בעמוד יוצא זה. 10:26 בשעה באפריל 29. בודקת אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 .וכולי וכולי סברה לעדויות מתנגד שאני אומר שאני צורך שאין כמובן, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 3 .ברור זה. ברור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .11 בעמוד :תירוש יהודית ד"עו

 5 ?לשעה להפנות יכולה את :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 6 .בבוקר 10:26. כן :תירוש יהודית ד"עו

 7 אתה, היום המכתב מכינים אנחנו, יותר הפשוט. מתווים שני': אלוביץ לשאול כותב אתה ש:

 8. בשבוע שלישי יום זה באפריל 29". וסגירה חתימה, דירקטוריונים בשני, שני עד החתימה משיג

 9 אצל ונישאר חתימות, דירקטוריון אישורי נעשה, שני יום אחרי רק החתימה השגת, יותר והמורכב"

 10 ?שדיברת הדברים אלה". מכן לאחר שבוע נניח תוך החתום המכתב קבלת אחרי תהיה והחלפה עוד

 11 אז, יומיים-יום של אפילו, טכני עניין שזה היה הדימוי בהתחלה. שציינתי מה זה. כן ת:

 12 שהחתימה, והשני. מועד באותו יהיו וההשלמה החתימה למעשה שבו מתווה של ברעיון השתעשענו

 13 .מורכב יותר זה אם, שבוע תהיה

 14, 12 בעמוד, הבא בעמוד שזה, 2:31 בשעה באפריל 30-ב. זה את יבדוק שהוא לך כותב שאול :ש

 15 שני ביום נחתום – תכנון, בסדר מתקדם הכול: "היועצים בקבוצת כותב אתה, הצהריים אחר 2:31

 16: כותב אתה,  הבא בעמוד, בערב 9:47 בשעה". המכתב של יחיד תנאי עם שבוע אחרי ולסגור

 17, בזק דירקטוריון לפני לכנס צריכים אנחנו, בבוקר 9:00-ב בשני מתכנס שלהם דירקטוריון"

 18 שאם הכנסתי: "כותב אתה ואז". כן: "לך כותב' אלוביץ שאול". וואלה-ו" 2 יד" של דירקטוריונים

 19 הבא ובעמוד". מה יש כן אם אלא בעסקה נשארים יום 60 עוד זה, זה אחרי יום 14-ב אישור השגנו לא

 20 התנאי ראשונים מים 14-ב אבל, לסגירה חתימה בין יום 60 עם רגילה עסקה כמו: "ממשיך אתה

 21 נשמע. מאוד יפה: "לך כותב אור". שלנו החברים עם פתאום בעיה שתהיה למקרה מ"רוה מכתב היחיד

 22 ".מצוין סיכום

 23 .בקצרה תסביר אבל, הסברת קצת חלקה את. הזאת ההתכתבות את להסביר ממך מבקשת  אני
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 1 שבוע אותו את הגדלתי הזהירות לשם, השלמה לבין חתימה בין שבוע היה המתווה בהתחלה :ת

 2 .יום 60 של מדרגה עוד גם הכנסתו. יום 14-ל

 3 .קודם סומן זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .המרווח את קצת שהגדלתי, שלנו החברים עם בעיה פתאום שתהיה למקרה, מציע אני. נכון ת:

 5 ?להיות יכולה בעיה ואיזו החברים זה מי ש:

 6, מהם חששתי קצת אני. התקשורת ושר הממשלה ראש, המכתב על לחתום שצריך מי :ת

 7 .ארדן גלעד לבין שאול בין הרע הדם, שאול בין הרעים מהיחסים

 8 .הסברת אם שמעתי לא...? זה מה הסברת :ש

 9 . לרעה מהותי שינוי :ת

 10 .גברתי מייל עוד מגישה אני, במאי 1-ב :ש

 11 ?מסומן כבר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .מסומן לא :תירוש יהודית ד"עו

 13 .382/ת יהיה הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 הייתה דנה איזו. דנה זו מי תגיד אולי. אותו והעברת באפריל 30-ב כתבת שאתה מייל זה ש:

 15 ?מעורבת

 16 .ממני מייל לא זה ת:

 17 .אותו מקבל אתה אבל, לא :ש

 18 .התקשורת משרד של המשפטית היועצת, דנה.  כן. אותו מקבל :ת

 19 אתה, 23 עמוד – זה את אציג אני – PM 3:05 בשעה במאי 1-ב, הזה האירוע לכל במקביל :ש

 20 ליום יתומים ילדי עם מפגש וואלה-ב שמו לא למה שואלים שוב, מרובינשטיין בקשות, הודעות מקבל

 21 גם להגיש רוצה אני". בשמחה מטפל: "כותב אתה. העלו אנא, רלוונטי עדיין זה. בבקשה. העצמאות

 22, רובינשטיין לזאב מייל שולח אתה העמוד בתחתית. דרכך עבר, שלחת שאתה מייל זה. 93/ת את
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 1 זה'. אלוביץ לשאול זה את מעביר וכמובן וואלה-ב לכתבות לינקים שלושה לו ושולח Enjoy: כותב

 2 ?שלחת שאתה מיילים

 3 .כן :ת

 4 כותב אתה. 34 עמוד, 10:55 בשעה לשאול כותב אתה. במאי 4-ל אותך מפנה אני עכשיו :ש

 5 לא לעולם אבל טינה שומר לא פעם אף אני. טינה שמירת על אתמול דיברת, אור: "היועצים בקבוצת

 6 בעסקה לפגוע כדי הכול עושים, האחרונות ובשעות בימים לנו עושים שהם מה על ואריאל ליבין אסלח

 7 ויבין אריאל אחרת כי ימים תוך קלוזינג ולעשות המכתב להשיג חייבים. להבינה ניתן שלא בצורה

 8 האחרונות בשעות: "כותב אתה". אתך מסכים: "כותב אור". קלוזינג-ל החתימה בין אותנו יגמרו

 9' אלוביץ שאול". אחרת מילה לי אין. מנוולים פשוט. מבהילות ברמות העסקה את וסיכנו בי התעללו

 10 נקבל לא באם קודם אותו תחתים, הבא ראשון יום, 2014 במאי 11-ב טס הוא: "בקבוצה לא, לך כותב

 11 יספיק הוא? השני עם ומה: "ושואל", תודה. גמור בסדר: "עונה ואתה". בסטטוס אותי תעדכן. פטור

 12 '. אלוביץ שאול לך עונה", האפשר ככל מוקדם הבקשות את שנעביר רוצה אני אך, כן"?. "להחתימו

 13 .הזאת ההתכתבות את תסביר אולי

 14 אתה, גבוה בסכום חברה מוכר כשאתה, טבעי באופן, הכספים ל"וסמנכ ל"המנכ. קיי-או :ת

 15 חששות טבעי באופן. הערך את כך אחר לספק צריכים  הם, ל"והסמנכ ל"המנכ עם יחד אותה מוכר

 16 שאול אז. זהו. הדירקטוריון את לכן והרגעתי העסקה את לטרפד אולי מנסים שהם חששתי ואני מזה

 17 .11-ב טס שהוא אומר כך אחר

 18 ?הבנתך למיטב, טס הוא זה מי :ש

 19 .הממשלה ראש, הוא :ת

 20 .אותו להחתים יספיק הוא? השני עם ומה :ש

 21 .אותו להחתים שצריך ארדן גלעד זה לדעתי, השני :ת
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 1 שאליו הסיקור ואירועי הראשון באישום 48 סעיף זה" 2 יד, "הבאה השאלה עד, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 2 לנספח 45 סעיף זה, ל"צה יתומי עם הסיקור אירוע כאן'. א בנספח 50-ל 44 סעיפים בין הם, מפנה הוא

 3 .בקונטקסט שיהיה. למשל' א

 4 .תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 בעמוד שזה, 10:30 בשעה במאי 7-וב חתימה יש, מתקדמים אנחנו, במאי 7-ב. ממשיכה אני ש:

 6 - - -" תשובה אין ואם דנה עם לדבר חייב מישהו: "כותב אתה, 36

 7 .כותב שאול זה. לא ת:

 8, תשובה אין ואם דנה עם לדבר חייב מישהו: "כותב' אלוביץ שאול. סליחה. כותב שאול. כן :ש

 9 מאבדים אנחנו. מדנה תשובה אין: "כותב אתה". מיידי באופן השרים לשני הבקשה את להגיש חייבים

 10' אלוביץ ושאול, בצוהריים 1:00-ל 20-ב כבר זה –" יד ועושים, ועמיר לירון, להנחות צריך. יקר זמן

 11 כותב ואתה" זמין: "לך כותב' אלוביץ שאול, יום באותו 3:44 בשעה, בהמשך". כבר הוצאנו: "לך כותב

 12 על סומך לא. נזקים וגורם מגעיל זה. ירד באמת שזה תדאג: "לך עונה הוא". שעה חצי תוך ירד" לו

 13 ". הזה הזבל את יורידו באמת שהם שלך ה'החבר

 14 כדי, שאלה רק". אצלם הבקשה. הבהרה לתת  ניתן לא. אלי חזרה דנה: "נגה לך כותבת 5:37 בשעה

 15 ?עליה שדיברת הפטור העברת זאת, שסיפרת למה לקשר

 16 היה יכול אבל פטור ביקש שבעצם מכתב, היה שיכול מכתב נשלח. הבהרה שתינתן ציפינו. כן :ת

 17 שהיא, רובינשטיין נגה כאן אז. הפטור למסגרת נופל לא שזה ונאמר במידה היתר כבקשת גם לשמש

 18 לתת אפשר ואי דנה עם ביררה שהיא אמרה – לופ-ה בתוך היו בעצם כולם – הקונים של הדין עורכת

 19 .להיתר הבקשה נמצאת  ואצלם פטור על הבהרה

 20 החתימה, במאי 8-ב אנחנו – לשאול כותב  אתה בערב 9:00 בשעה, 37 עמוד, הבא בעמוד :ש

 21 לאישור ממתין הילד. כך על עובדים: "לך כותב' אלוביץ שאול"? חדש יש, טוב ערב" – במאי 5-ב הייתה

 22 ".דנה של

 23 .את עמוד באיזה, סליחה :ת
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 1 עד זמן מסגרת להם לשים צריך. תודה: "לו כותב אתה. 9:00 בשעה, 37 עמוד, במאי 8-ב אני :ש

 2 אני: "לך כותב הוא". שלי לעצות זקוק לא שאתה מניח, מייעץ שאני סליחה. מהחתימה שבוע, שני יום

 3 מכתב מחר לך שיכתוב צריך אולי, ברור: לו אומר אתה". טיסתו לפני לחתום מהגדול דורש עדיין

 4: לך עונה הוא". הקרובים בימים הדברים להשלים ושחייבים העסקה מסכן עיכוב שכל שמבהיר ממני

 5 אולי. "אומר אתה" השר לא זה דנה: "ממשיכה אני. קשור לא זה". תקלה דנה. לכך נזדקק אם נראה"

 6".  דנה של לאישור זקוק שהוא טוען השר: "עונה' אלוביץ שאול". השר עם, אתו לדבר אסע שאני

 7". נגה עם שוב אדבר אני"ש כותב אתה". עליה גם נתגבר, תדאג אל: "לך כותב שאול. ניר על מדברים

 8 שלא לגדול חסר: "9:16:25 בשעה עמוד באותו' אלוביץ לשאול כותב ואתה". שותק אני. טוב". "לא"

 9 ".בשנייה חותם הוא: "לך אומר והוא". בשבילו שעשינו מה כל אחרי הסחורה יספק

 10 ?השאלה מה :צור-בן בועז ד"עו

 11 .אשאל תכף  אני :תירוש יהודית ד"עו

 12 ?הגדול זה מי, ראשית. הזה העניין על אותך שואלת אני ש:

 13 .הממשלה ראש ת:

 14 ?הילד. דנה של לאישור ממתין הילד :ש

 15 .התקשורת שר. ארדן גלעד :ת

 16' אלוביץ ושאול" בשבילו שעשינו מה כל אחרי הסחורה יספק שלא לגדול חסר: "לו אומר אתה :ש

 17 ?בשבילו עשיתם מה היא ראשונה שאלה". בשנייה חותם הוא: "לך עונה

 18 הסיקור. כאן זה את שאמרתי והקונטקסט המוטה הסיקור היה זה, בשבילו שעשינו מה :ת

 19 .המוטה

 20 שעשינו מה כל אחרי הסחורה את יספק שלא לגדול חסר? "זה את לו אומר אתה למה :ש

 21 ".בשבילו

 22 משהו אומר ואני, רגולציה צריכה היא אם ספק יש שבכלל לחלוטין לגיטימית עסקה כאן יש :ת

 23 כאן פתאום אז, מיד עליה חותם היה אחרת סיטואציה בכל אחר אחד שכל משהו. ואנושי טבעי שהוא

 24 שבכלל, לגיטימית שהייתה עסקה, אומר אני אז. עיכובים שהם איזה להיות שמתחילים התרשמנו
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 1 דווקא, כמעט אוטומטי באופן או כפטור או מאושרת הייתה אחר מצב בכל, רגולציה צריכה לא אולי

 2 .אז הנרטיב היה זה. ההיפך את מקבלים אנחנו, מוטעה סיקור לו מספקים שאנחנו מי אצל

 3 .10:04-ב שמתחילה התכתבות יש, במאי 9-ב :ש

 4 .בבוקר :עם - בר' מ השופט' כב

 5 אתי דברי, נגה היי: "להקריא רוצה אני. בכחול מסומן, 38 בעמוד זה. בבוקר. תודה. כן ש:

 6 שתדבר אמרה נגה ואז כ"שב נושא לגבי אותי עדכן': "אלוביץ גם אומר אתה". אילן תודה". "כשתוכלי

 7". תסביר". "איך יודע אני, מ"ברוה כ"בשב דברים לבדוק צריך אם: אומר אתה. קיי-או".  דנה עם

 8 אתה". זז לא, בסדר". "נסיעתו טרם זאת לסיים מנסה אני, קצת חכה: "אומר הוא". שם בכיר מכיר"

 9 תוצאות: "אותך שואל הוא". הכול השבוע בתחילת לסיים  חייבים, טובות לא אפריל תוצאות: "אומר

 10 6 הכנסות, לפיד של השפעה זאת. מראש חגים שיש ידעו. לא"? "בחג מוסברות להיות יכולות אפריל

 11 משהו לי זרק הוא. הזוי שהמחיר חושבים כאן שכולם ומבינים הכתבות תרגמו גם הם. 6.8 במקום

 12 בהחלט הם אבל" "ממשיך ואתה". הפנים על: "לך עונה שאול". I know we over paid – צחוק בחצי

 13 מוצלח היה הביקור", 2 יד" דרך בישראל השקעות להעמיק אפילו ורוצים החוצה דרך מחפשים לא

 14 לגמרי כרגע הם" – 46 בעמוד, הבא בעמוד זה –" חיובי מאוד מומנטום יוצר אני, בקיצור". "וכולי

 15 ".קלוזינג-ה את לדחות אסור אבל מושלם היה הביקור כמה לי כתבו וכולם בסדר

 16 .שלה במחיר כהישג נחשבה העסקה כמה עד אותך שואלת אני

 17 ?לו שהקראת למה קשור זה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .קשור זה בעיני :תירוש יהודית ד"עו

 19 .אומר שהוא דברים אלה :חן ק'ז ד"עו

 20 .דעתו זו. לדבריו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 הוא. זה את כותב ששאול משום נוצרה ההבנה שאי חושב אני... הדברים את כותב הוא  :חן ק'ז ד"עו

 22 .כותב הוא מה על נשאל
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 1 שכולם ומבינים הכתבות את תרגמו שהם כותב הוא. כותב הוא הדברים רוב את :תירוש יהודית ד"עו

 2 ישועה. I know that we over paid – צחוק בחצי משהו לי זרק והוא, הזוי שהמחיר חושבים כאן

 3 .זה את וגם אפריל תוצאות את גם. הזאת ההתכתבות כל במסגרת' אלוביץ לשאול זה את כותב

 4? קשור זה מה, מישהו עם ידבר לא, מישהו עם שידבר כ"השב על שהקראת בהתחלה :צור-בן בועז ד"עו

 5 . לשאלה קשורה שלא התכתבות אחרי התכתבות להקריא טעם ואין התכתבות על כאן לשאול אפשר

 6 ?לבזק, וואלה-ל כהישג עת באותה גבוה במחיר נחשבה הזאת העסקה כמה עד ש:

 7 והרווח, 2013 תוצאות, וחצי 22, גבוה מאוד היה המכפיל כי פנומנלית עסקה הייתה היא ת:

 8 - - -דיבידנדים פלוס שקיבלנו הסכמים מול ששילמנו מה, הזאת בעסקה

 9 .כך על העיד אדוני. 800, 200 :עם - בר' מ השופט' כב

 10 . רווח היה :ישועה אילן מר

 11 7:29.35 בשעה במאי 10-ב. להתקדם רוצה אני כרגע. בהמשך אבל כאן משהו לעוד נתייחס ש:

 12 אני אם, כך אחר". הגדולים דיברו עליו בנושא חומרים לי תעביר: "דן ללירן כותב אתה, 41 בעמוד

 13? שדיברנו למה  דואג אתה: "לך כותב' אלוביץ שאול – תודה, דחוף – ינון עם ההתכתבות על מדלגת

 14 חזק משהו מעט עוד יהיה, בטיפול הכול, עכשיו' ל עם שוחחתי: "לו עונה ואתה?" לירן עם דיברת

 15, מזה חוץ. נעלה ואז רוצה הוא בדיוק מה לבדוק כדי אליו מתקשר' ל. לו לומר יכול אתה. בראשי

 16, ינון: " לינון כותב ואתה'?" ל של לחומרים בהתאם היא הכותרת: "אותך שואל והוא". דעה מאמר

 17 אני, כן: "לשאול ועונה" אנגליה מלכת עם מהישיבה יציאה הדבר משמעות אם גם עכשיו אלי תתקשר

 18 ".וניקיתי שטות איזו הייתה. בקשר אתו הזמן כל

 19 מי. הגדולים דיברו עליו בנושא החומרים זה ומה דן לירן זה מי אותך ושואלת כאן אתך עוצרת אני

 20 ?הגדולים זה

 21 כתבה איזושהי לעשות ורוצים הממשלה ראש עם משהו דיבר שהוא כנראה, משהו אמר שאול :ת

 22 של מהשמות אחד. ההסברה מערך ראש היה, לי נדמה, דן לירן. החומרים את יעביר דן ושלירן חיובית

 23 .הממשלה ראש בסביבת ודוברות בתקשורת שמתעסקים האנשים
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 1 ?הגדולים זה ומי :ש

 2 .הממשלה וראש' אלוביץ שאול. שלו והבוס שלי הבוס :ת

 3 ?שלו הבוס :חן ק'ז ד"עו

 4 .דן לירן של :ישועה אילן מר

 5 '?ל זה מי". בטיפול הכול, עכשיו' ל עם שוחחתי" לו כותב כשדאתה ש:

 6 .דן לירן :ת

 7 ואז רוצה הוא בדיוק מה לבדוק כדי אליו מתקשר' ל, לו לומר יכול אתה: "לו אומר כשאתה :ש

 8 ?זה את כותב כשאתה מתכוון אתה למי". נעלה

 9 .הממשלה לראש :ת

 10 מאמר מזה חוץ: גם כותב אתה? דן לירן את כאן לרצות מנסה אתה, בכלל אם, כמה עד, תגיד :ש

 11 '.אלוביץ לשאול אומר אתה. דעה

 12 .לרצות מנסה אתה כמה עד? לא. התשובה את מניח זה :צור-בן בועז ד"עו

 13 .לרצות מנסה אתה, בכלל אם, כמה עד. שאלה שואלת אני. לא :תירוש יהודית ד"עו

 14 .התשובה את מניח זה :צור-בן בועז ד"עו

 15 .שאלה שואלת אני, לא :תירוש יהודית ד"עו

 16 . מתנגד אני :צור-בן בועז ד"עו

 17 .שלו האינסנטיב לבין עשית מה בין הבדל יש ש:

 18 .השאלה את אחרת תנסחי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?כאן עושה שאתה ממה רצון שבע יהיה דן שלירן רוצה אתה האם,  בכלל אם, כמה עד ש:

 20 .רוצה אני ת:

 21 ?למה :ש

 22 .כולם עם עובדים אנחנו וכך וחצי שנה כבר הנורמה זאת, כל קודם :ת

 23 ?כולם עם זה מה :ש
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 1, דן ולירן, חפץ וניר, האחרים והנציגים הממשלה ראש משרד של הדוברות של הנציגים כל :ת

 2-ה בתוך פחות היה שלירן אמרתי. זוכר לא אני. אירועים כמה ושם פה היה לירן עם גם. טמבלר ובועז

 3 באותן שונה היה לא זה. מרצים שאנחנו וחצי שנה כבר הייתה הנורמה. הנורמה הייתה וזאת הזה לופ

 4 .הזאת העסקה של שבועות כמה

 5 שים: "לך כותב' אלוביץ שאול, 5:52 בשעה. הזאת ההתכתבות של המשך כאן יש. 7:52 בשעה :ש

 6". אפשר אם: "לך אומר הוא?". חיובי משהו עוד להעלות. בקונטרול אנחנו, רואה". "לכותרת לב

 7 ".הפרק על מה מבין אתה, גיבוי לי תן: "כותב אתה מגל לינון". מטפל, בסדר"

 8 . לעד כרגע הקריאה שהיא הבוקסה מה ברור היה לא :חן ק'ז ד"עו

 9 .42 לעמוד עוברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 .הקודם ברצף. לא :חן ק'ז ד"עו

 11 .למטה עד 5:52 משעה, 41 בעמוד היה זה הקודם ברצף :תירוש יהודית ד"עו

 12 ".גיבוי לי תן, כותרת,  לב שים" :חן ק'ז ד"עו

 13 .חלק. הכול את הקראתי לא ש:

 14  אתה מי על". בשבילו עושים מה שיראה אותו תעדכן: "אומר אתה בערב 7:55.23 בשעה, הבא בעמוד

 15 ?מדבר

 16 .הממשלה ראש על ת:

 17 .בשבילו עושים מה שיראה אותו שיעדכן ממנו מבקש אתה למה או לך חשוב למה :ש

 18 בעבר גם. וחצי שנתיים עוד, כך אחר ממשיך זה. וחצי שנה, שאמרתי כמו, הנורמה הייתה זו :ת

 19 הנחיה לעשות הנחיה מקבל אני, ביניהם מדברים הבוסים שני, לירן. לו מיועד שזה כיוון זה את כתבתי

 20 .לרצות. רוצה שהוא מה את

 21 לאישור ממתין שאתה הפרק על כרגע שעומד למה קשור להיות יכול זה, בכלל אם, כמה עד :ש

 22 ?שלו

 23 שזה אגיד ושאני קליספרות-ה שתי את לנתק אפשר שאי ברור. הנורמה הייתה זאת, פעם עוד :ת

 24 המשכנו. שהייתה הנורמה זאת. אותה יזמתי לא אני. הייתה הזאת הנורמה. קשור לא רגע באותו
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 1 שתי את לי שניתק ניתוח עברתי לא, אמרתי. שבועיים באותם אותה הפסקנו לא. אז גם נורמה באותה

 2 ...-ה

 3 התשובה הייתה מה אבל קליספרות-ה את לנתק הבנתי. התשובה את הבנתי לא :צור-בן בועז ד"עו

 4 ?חשוב היה זה כמה עד

 5 .הסברתי :ישועה אילן מר

 6 .קשור היה זה כמה עד אלא חשוב היה זה כמה עד לא ש:

 7 .נכון. קשור :צור-בן בועז ד"עו

 8 משהו לא זה אבל, לאישור מצפים שגם תקופה באותה קרה שזה שברור במובן קשור היה זה ת:

 9 הייתה היא. שהייתה הנורמה זאת. הזאת העסקה לצורך שנקבעה נורמה לא וזאת יזמתי שאני

 10 הזאת העסקה בשביל נוצרה לא היא. זה אחרי מקרים מאות ולעשות זה לפני מקרים ומאות לעשרות

 11 - - - נפלה לא שבעצם היחידה העסקה זאת כי

 12 .התשובה סוף את שמעתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13, פעם עוד אומר אני. לגיטימית הייתה הזאת העסקה, האחרות העסקאות את לספור בלי ת:

 14 את עשיתי זה בשביל לא אבל, וחצי שנה שעשיתי מה את לעשות אפסיק שאני שבועיים אותם בדיוק

 15 .שקיימת הזאת הנורמה את, זה את  יזמתי אני לא, זה

 16 - - - המילה את זוכרת לא, בין להפריד יכול לא שאתה אמרת ש:

 17 .קליספרות :צור-בן בועז ד"עו

 18 ?מתכוון אתה למה ש:

 19 שקל מיליון 800 שמכניסה עסקה שזאת, כזאת עסקה כשיש, אז האם מישהו את לשאול ת:

 20, לזה גם עושה שאתה מה קשור זה אז האם, לחתום צריך הממשלה ושראש וואלה-ול בזק לקבוצת

 21 הייתה לא היא. וחצי שנה כבר הייתה הזאת הנורמה. הזאת הנורמה את קבעתי לא שאני אומר אני אז

 22 אחד מצד. קשור ולא קשור זה אז, פעמים ומאות עשרות אותה עשינו, חודשיים הייתה לא היא, חודש

 23 לא זה, דבר כזה כשיש זמן שבאותו ברור שני מצד אבל, זה לפני תמיד היה וזה זה לפני הייתה היוזמה

 24 .להרגיז שנבחר הזמן
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 1 .בערב 8:00.46 בשעה במאי 11-מה לתכתובת מפנה אני :ש

 2 .42 בעמוד :עם - בר' מ השופט' כב

 3 . 8:00.36. אדוני תודה :תירוש יהודית ד"עו

 4 עם בודקים. יודע לא אני: "לך אומר הוא"? המכתב עם חדש יש': "אלוביץ לשאול כותב אתה ש:

 5" מנהיגות תרגיל לו עושה שהיא להיות יכול. הילד של תשובה. שלו היועצת סיימה לא שעוד ענה. הילד

 6 היא כי היא שזו מאמין לא, העסקה להרס יוביל זה, בדיחה זאת? מופתע לא אני למה: "כותב ואתה

 7 זה, תדאג אל: "לך אומר' אלוביץ שאול". אפריל דוחות ביקשו הגרמנים. נגה עם חיובית הייתה

 8 זו ובסוף ההוא בשביל קמפיין עושה היום כל אני. 15-ב להם אמרתי: "אומר ואתה", מחר עד יסתיים

 9 ".חתם כבר הוא. אליו קשור לא זה: "לך אומר והוא". התמורה

 10 .נניח מופתע לא אני למה-מ. ההתכתבות את שתסביר רוצה אני. נמשיך ותכף קודם רגע עוצרת אני

 11 וחששתי ארדן גלעד לבין שאול בין הגרועה האישית היחסים מערכת היה שלי העיקרי החשש :ת

 12 .לשני אחד אדום סדין היו הם. ותקלקל התהליך לתוך תיכנס הזאת שהמערכת

 13 .אפריל דוחות ביקשו שהגרמנים אומר אתה בסיפא אבל :ש

 14 טובות פחות קצת היו" 2 יד"ב אפריל של התוצאות, זה לפני שצוין כפי, גם בנוסף. קיי-או, אה :ת

 15-שה למרות, וכדומה מק יהיה כך ואחר הימים 14 את נעבור, וכדומה ויידחה יתעכב זה שאם וחששתי

 16 כשחותמים, בגדול אבל. שקל אלף 800 של הזה השינוי מאשר משמעותי יותר הרבה אירוע היה מק

 17 מחיר שילם הקונה שכנראה, כזה גודל בסדרי עסקה בוודאי אז, עסקה כל, כאלה גודל בסדרי עסקה

 18 בעסקה דוחק אתה. הדברים של טבעם זה. באמצע שייפול למשהו נותן לא אתה. מחכה לא אתה, גבוה

 19 והוא מצטער הוא ועכשיו שקנה הקונה של חרטה סתם אפילו כולל, מהר שיותר כמה להיסגר הזאת

 20 חותר אתה. וכדומה מדי יותר שילמו שהם העיתונים בכל קורא הוא. Over paid שילם שהוא קורא

 21 .יפריע מה יודע לא אתה. באוויר מחכה לא אתה. קלוזינג-ל להגיע חותר אתה. זה את לסגור

 22  אתה מי על". התמורה זו ובסוף ההוא בשביל קמפיין עושה היום כל אני: "כאן לו אומר אתה :ש

 23 ?מדבר
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 1 .הממשלה ראש :ת

 2 .הזאת האמירה את תסביר :ש

 3 נופלת לא שכנראה כשרה לגמרי עסקה שהיא עסקה. קודם שאמרתי אמירה אותה זו, שוב :ת

 4 היה אחד כל - טכני שזה אמר אחד כל, בזק של לרגולציה ודאי קשורה לא, בכלל הרגולציה לתוך

 5 מהיחסים היה שלי העיקרי החשש, שוב אבל. עיכובים מיני כל יש פתאום זה וכאן בדקה אותה מאשר

 6 .חתם הוא, אליו קשור לא שזה לי אמר הוא באמת לכן. שאול לבין ארדן גלעד בין

 7 מדבר אתה הבא בעמוד. חתם לא הוא מועד שבאותו נראה תכף גם ואנחנו בחקירה לך הציגו :ש

 8 לשאול כותב אתה, 8:17 שעה, למעלה 43 עמוד, העמוד בתחילת, הבא בעמוד. שלו החתימה על, זה על

 9 על תדע שהיא אסור: "לך אומר והוא". טוב". "תמתין" לך אומר הוא?" נגה עם לדבר': "אלוביץ

 10 אני: "לך אומר הוא". המערכת עם היום עברתי מה מבין לא אתה: "לו אומר אתה". האחורי המסלול

 11 שאני  או מחיר בכל המכתב את מחר תביא רק, המסלול על תדע לא: "לו אומר ואתה". לעצמי מתאר

 12. בו להשתמש אולי יכול שאתה מייל לך כתבתי. מסוכן זה. זמן יותר לנו אין. לב התקף עם מאושפז

 13 שהוא רוצה לא אני, בודק, קראתי". "לארדן לנסוע ברשותך רוצה אני, הבוקר מגיע לא האישור אם

 14 - - - בודק אני יודע שאתה ידע

 15 ?ההודעות כל את להקריא צריך למה :צור-בן בועז ד"עו

 16 .קראתי :ישועה אילן מר

 17 .האחורי המסלול אומרת זאת מה רק לי תסביר. בסדר. קדימה קצת תקרא :תירוש יהודית ד"עו

 18 עם לדבר לנסוע רציתי אני ולכן חתם הממשלה ראש שכבר שלב באותו הבנתי אני.  קיי-או :ת

 19 ראשונה פעם כאן מזכיר שאול אז. שם נתקע שזה הבנתי כי מייל אליהם להעביר או ארדן עם או נגה

 20 . ארדן לבין הממשלה ראש משרד בין כנראה שיש שמה, האחורי המסלול של בסגנון

 21' אלוביץ ושאול מבקש שאתה, הבא בעמוד גם, כאן שיש התכתבויות על מדלגת אני. בסדר :ש

 22 כותב' אלוביץ שאול.  45 בעמוד זה.  בערב 7:09 בשעה במאי 12-ל עוברת אני. שעות כמה עוד לו אומר

 23 ימים ארבעה-שלושה ולוקח רצינית ממשלה שזו לגרמנים שיגיד לשאול תגיד: "הבאה ההודעה את לך

 24  יהיה בצוהריים מחר: "לך לומר ממשיך והוא(" גיל להראות לא נקראתי. )גלעד.  בעלות העברת לאשר
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 1 תגיד? "הזאת ההודעה זה מה". וכולי המשפטית היועצת עם רב גלעד. 2:00 עד תהיה, אצלי חתום

 2 ".לגרמנים שיגיד לשאול

 3 .שפר מגיל קיבל הוא שבעצם לי מעביר ששאול SMS זה :ת

 4 ?שפר גיל זה מי :ש

 5 עם שלו ההתכתבות את בעצם לו מעביר גיל. הממשלה ראש של הלשכה ראש שהיה מישהו :ת

 6 תגיד אמר הוא ואז, הסטטוס את בדק, אותו שאל או ארדן גלעד על לחץ כנראה גיל. ארדן גלעד

 7 ממשלה שזו לגרמנים תגיד אמר הוא אז, שאול עבור בירר גיל כאילו. לגרמנים יגיד ששאול, לגרמנים

 8 .בעלות העברת לאשר ימים כמה לוקח, רצינית

 9 שלא. תהודה מקבלים והדברים באוויר כאן מתעופפים שמות, ההגינות לשם, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 10 ולא הממשלה ראש בלשכת נמצא שלא ארוכים חודשים כבר שפר גיל מר הזה במועד, נכון לא יובן

 11 מה, כאן שמהדהד מה יודעים כבר אנחנו. אחר ציבורי תפקיד בשום ולא זה לא, בתפקיד שם משמש

 12 .שם קורה

 13 .תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 כותב אתה 8:01.26-ב. זה על להתכתב ממשיכים אתם, להסתכל יכול אתה, העמוד בהמשך ש:

 15 בעמוד זה, במאי 13-ב". היום עזר ינון לילד גם, ואתמול היום קונצרט קיבל הגדול, אופן בכל: "לו

 16: לו כותב ואתה". גלעד. שעה עוד, בסיור, במשרד לא עוד: "לך כותב' אלוביץ שאול  1:29 בשעה, הבא

 17 של בלשכה זה אייל. לאייל בדרך. אליך בדרך, גלעד חתם". "בריאות". "כן'"? "ג-ל ממנו זה, תודה"

 18 ?קודם שאמרת מי זה', ג. לך כותב הוא", מ"רוה

 19 .גיל ת:

 20 ?שפר גיל :ש

 21 . כן :ת

 22 חברתי. קודם שהערתי למה שקשורה הערה פעם עוד, תירוש הדין עורכת, סליחה :חן ק'ז ד"עו

 23 שכותב" וכולי דאגנו לקטן וגם היום קונצרט קיבל הגדול"-מ שמתחילות הודעות של רצף לו הקריאה
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 1 עלול, מבקש שוב אני'. ג-ה על ושואלת' ג-ה עם אחד ברצף מקריאה היא זה כל את. ישועה  העד

 2 לשאול רוצה לא שהיא זה. לאלה אלה קשורים שאינם דברים חיבור של רושם איזשהו כאן להיווצר

 3 .מבין אני, היום קונצרט קיבל הגדול זה מה אותו

 4 . בחקירה נשאל לא הוא. לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 .בחקירה זה על נשאל הוא, אגב. נגדית בחקירה אותו נשאל אנחנו. נפלא :חן ק'ז ד"עו

 6 של בהודעות בקיאים מאוד מאוד שאתם לראות שמחה אני. מצאתי לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 .עמודים 1,400

 8. נחמד זה",  2 יד"-ל מגיעה כשהיא שלה הבקיאות את איבדה שגברתי מאוד שמח אני :חן ק'ז ד"עו

 9 רק, בסדר זה, נגדית בחקירה אותו נשאל, אותו תשאל שלא. זה בשביל לא קמתי אני, פנים כל על

 10 המשפט שבית שכפי או, מקריאה שאת מה על אותו שואלת שאת או. ההדבק את לעשות לא, בבקשה

 11 .אותו שואלת שאת מה רק תקריאי. תקריאי אל – קודם העיר

 12 לעמוד חוזרת אני. אותך אשאל אני, בחקירה לו הוצג כן הזה שהמשפט לי העיר שחברי מאחר ש:

 13 הרצף לאחר, החתימות על מדברים שאתם ברצף 45 בעמוד.  חברי של התיקון את בברכה מקבלת. 45

 14 כמו צדקת: "אומר אתה 8:01 בשעה,  האלה הדברים על מדברים ואתם בערב 5:57-ב שמתחיל הזה

 15 - - - נתנה היא, אתה שדיברתי טוב אופן בכל, תמיד

 16 ?עמוד באיזה :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .45 בעמוד :תירוש יהודית ד"עו

 18 ?לשאול רוצה גברתי מה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 עזר ינון לילד גם. ואתמול היום קונצרט קיבל הגדול,  אופן בכל: "אמירה יש 8:01.26 בשעה ש:

 20 הגדול זה מי אותך שואלת אני". עזרתנו את ביקש והוא חקירות משרד עליו לקחו הוועדים. היום

 21 ?ואתמול היום מדובר קונצרט באיזה? שקיבל

 22 .מוטה סיקור זה וקונצרט הממשלה ראש זה הגדול ת:

 23 ?לו עזר שינון הילד זה ומי. בסדר :ש

 24 .זוכר לא אני. ארדן גלעד שזה מניח אני :ת
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 1 אחרי, ההתכתבות בהמשך. אותך לשאול רוצה אני. 46 בעמוד במאי 13-ל חוזרת אני עכשיו :ש

 2 אתה, מ"רוה של בלשכה זה ואייל לאייל בדרך ושזה חתם שגלעד', אלוביץ שאול, לך אומר שהוא

 3 הכסף לקבל מציע אני? אצלי זה מתי. בחמישי הכסף לקבל נספיק אז, מהר לי שישלחו: "אומר

 4 יקבל מי, הכסף את לקבל נצליח אומר כשאתה, אותך שואלת אני". לשני נתגלגל אחרת כי בחמישי

 5 ?בחמישי הכסף את

 6 .העסקה של תמורה. וואלה :ת

 7 ראש ללשכת בדרך שזה יודע ואתה גלעד ידי על חתום שהאישור עכשיו יודע כבר אתה :ש

 8 .48 בעמוד זה. בבוקר 10:00 שעה, במאי 14-ל אתך עוברת ואני, הממשלה

 9 ?האחרון העמוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 הכול. להגיע צפוי הבוקר: "אומר אתה 9:45 בשעה, בבוקר, קודם יום באותו. 48 עמוד. כן ש:

 11 לשאול כותב אתה כך אחר אבל". שעות של עניין, הממשלה ראש שגם מבין ואני חתם השר. בסדר

 12 אפילו עכשיו המכתב לקבל חייב", 2 יד" של אפריל מתוצאות מוטרד אני? להתקשר אפשר': "אלוביץ

 13 ".ההודעה את להוציא כדי במייל או בפקס

 14 ?השאלה מה :צור-בן בועז ד"עו

 15 אישור שזה חשבתם הזה שבתהליך זה על דיברת, זאת בכל אותך שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 - - - אחרים וגם חשבת, טכני אישור שזה

 17 .זה על דיבר כבר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .המשך שאלת שואלת אני. כן :תירוש יהודית ד"עו

 19 .נשאל כבר הוא הזאת השאלה את :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .לדעתו טכני אישור היה שזה זה את אמר הוא. נשאל שהוא שאלה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 21 ? אפריל לתוצאות קשור זה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 22 אני, זאת בכל אותך שואלת אני. טכני אישור היה שזה אמר הוא. שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 23  – להדריך מבלי השאלה על לחשוב צריכה אני – היה כמה עד, להבין רוצה

 24 .עליו דיבר לא שהוא משהו של שאלה זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .עליו דיבר לא שהוא משהו שזה ברור :תירוש יהודית ד"עו

 2-או שזה יודע כבר כשאתה הזאת ההודעה את כותב אתה למה או מוטרד זאת בכל אתה למה ש:

 3 ?מאחוריך טו-טו

 4 התשובה אם אלא קודם הסביר כבר הוא זה את גם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .השתנתה

 6 .זה מה תסביר. מייל זה .347/ת את לך מציגה אני. השאלה על אוותר אני ש:

 7 .ההיתר מכתב זה ת:

 8 ?זאת מי, לוי קים. מקבל שאתה המייל את יש, 347/ת עליו שכתוב בדף, במייל כאן כתוב :ש

 9 .ביורוקום שאול של מזכירתו :ת

 10 ?טל קורל חברת :ש

 11 ".2 יד" זה :ת

 12 .במאי 14-מ מייל זה :ש

 13 שעה חצי עכשיו נעשה אנחנו?  חדשה לנקודה הגיעה גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .הפסקה

 15 ה ק ס פ ה

 16 

 17 .הדיון את ממשיכים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 אותו הצגנו שאנחנו אירוע זה. 2014 בנובמבר 3-מה לאירוע עוברים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 19 .במזכר

 20 "?2 יד" את סיימנו :חן ק'ז ד"עו

 21 . כן :תירוש יהודית ד"עו

 22 - - - הם הזאת התכתובת מדברת עליהם האירועים ש:

 23 (.25)380/ת. אותו אסמן אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1, השני לדף אותך מפנה אני. הכול את כאן נציג לא כמובן אבל בנספח 59, 58 הם האירועים ש:

 2 . מדברים אנחנו מה על שנבין כדי אותה להראות שאפשר תמונה גם כאן יש. השני הדף את לקרוא

 3 .קודם הוצג לא זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 .מדודות מאוד שלי השאלות לכן. 6 סעיף.  במזכר, אמרתי :תירוש יהודית ד"עו

 5 בדף גם. הבא בדף וגם. אליך רובינשטיין מזאב, השני בדף הטקסטים על בעצמך תסתכל ש:

 6 החמישי הדף את גם לקרוא אפשר.  4-ו 3, 2-ב התחלנו. סליחה. 4 מספר דף זה. לנו האחרון, השלישי

 7? קראת". הגדול לגבי וגם הגברת לגבי גם, אלה ברגעים בטיפול הכול: "בהודעה שנגמר מה.  הסוף עד

 8 ?זה על הסתכלת

 9 .האדון לגבי גם ת:

 10 לגבי בוצע" אומר אתה הבוצע של ובפעם הגדול לגבי  כתוב אחת פעם. פעמיים זה את יש ש:

 11 ".האדון לגבי מיד, הגברת

 12 . קראתי :ת

 13, לינון אומר אתה לפני, קודם. לינון אומר אתה. שאלות שתי לדעתי אותך שואלת אני. בסדר :ש

 14 ?כלל בדרך סלבס וואלה-ב הכתיבה אופי על להגיד יכול אתה מה

 15 . עוקצני, ציני. נשכני לזה לקרוא נהגנו אנחנו :ת

 16 סתם. בזבזנות  של העוין הטקסט את תקן: "לינון כותב אתה 3 בעמוד. שלי הבאה והשאלה :ש

 17 ?הזה באייטם התערבת ומדוע זה את לו אומר אתה למה אותך שואלת אני". לב רוע

 18 ?לב רוע זה כי לא זה :חן ק'ז ד"עו

 19 .אחרת תשובה יש לעד אולי אבל לב רוע זה כי תגיד, תעיד כשאתה, אתה זה :תירוש יהודית ד"עו

 20 .האחרת התשובה את אתו ביררת מתי יודע לא אני :חן ק'ז ד"עו

 21 .במזכר לך כתוב זה כי יודע אתה :תירוש יהודית ד"עו

 22 עודפי על כתבה שרואה מי שכל ומכיוון לב רוע שכתוב מכיוון. הנקודה זו. מאוד יפה :חן ק'ז ד"עו

 23 העד עם לשבת לגיטימי שזה חושב אני. הנקודה בדיוק זו, בפרשנות צורך ללא לב רוע שזה מבין, שיער

 24 - - - בפרקליטות פרשנות לתת עכשיו אותו ולהזמין
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 1 .הזמין לא אחד אף :תירוש יהודית ד"עו

 2 לבית זה את להביא ועכשיו. עצמו בעד מדבר כשהדבר לב רוע זה למה חקירה בהשלמת :חן ק'ז ד"עו

 3 .לב לרוע הפרשנות מה, תשובתו את נשמע ותכף המשפט

 4 בריאיון היה מה תברר בטח שגם נגדית חקירה יש.  הזה לדבר לענות רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 5 בהקשר נגדית בחקירה גם יישאל הכול. נשאלו הדברים איך, משהו לומר מישהו הוזמן והאם זיכרון

 6  דברים אמר העד. דבר שום לומר הוזמן לא העד. הזאת בנקודה יכריע  כך אחר המשפט ובית הזה

 7 . זה את אותו שואלת אני והיום מעצמו

 8 .לשאלה שיענה. הדבר אותו יענה הוא אולי. לשאלה שיענה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?השאלה על לחזור יכולה את :ישועה אילן מר

 10 - - - הייתה השאלה :תירוש יהודית ד"עו

 11 .לב רוע זה מה :חן ק'ז ד"עו

 12 .השאלה הייתה לא זאת. לא :תירוש יהודית ד"עו

 13 .אמר שאדוני התשובה הייתה לב רוע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 . לא ממש :חן ק'ז ד"עו

 15 רוע סתם. בזבזנות של העוין הטקסט את תקן מגל לינון כתב הוא למה שאלתי :תירוש יהודית ד"עו

 16 .הזה באייטם התערב הוא ולמה זה את כתב הוא למה שאלתי. לב

 17 מאוד בהרבה כמו ציוניות עם נכתב שלי הטקסט. זאב ידי על התבקשתי כי באייטם התערבתי ת:

 18 משהו בתוך, ל"כמנכ בהן אתערב שאני, הזויות בקשות של מסכת לתוך נכנס שאני אחרים מקרים

 19 הטקסט את תקן. צינית. מוקצנת בצורה זה את כותב אני אז. בו כותבים וכך סלבס של ערוץ שהוא

 20 מהבוקר, היום כל כותבים הם כך. סלבס וואלה של כתבים אלה? לב רוע איזה. לב רוע סתם, הזה העוין

 21 ומחוממות הנפלאות התמונות את תעלו כותב אני. לפעמים ההפוך לצד גם זה את כותב אני. הערב עד

 22 .מקצין אני? הלב את מחוממות שהן מתכוון אני, מה אז. הלב

 23 .לך להפריע רוצה לא אני? סיימת. נקודה באותה שוב, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 24 .בוודאי :ישועה אילן מר
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 1 ציניות, עצמו בעד שמדבר, הלב מחממות התמונות טקסט בין הבדל יש. נקודה באותה :חן ק'ז ד"עו

 2, וכולי משפילה, נשכנית, עוקצנית כתבה שהיא מבין דעת בר שכל כתבה לבין, הסבר ודורש, לא או

 3 רוע סתם, בזבזנות של העוין הטקסט את תקן שאומר פשוט טקסט ואז, הלוח על אותה לכם הקרינו

 4 הרי, הזאת האדירה בסוגיה עכשיו אנחנו, עצמו בעד מדבר שהוא מכיוון. עצמו בעד מדבר הדבר. לב

 5 בעצמו הוא הרי. מגל ינון יבוא עכשיו. בריאיון עלה זה, שלו בחקירות לא, עלה זה, יקרה מה תראו

 6, מגל ינון את אשאל כשאני. למשהו התכוון והוא, עצמו בעד מדבר לא, כלומר, בציניות שכתוב אומר

 7 פניו שעל דבר על", לב רוע סתם" הפשוטה שהאמירה הבין מגל ינון האם, זוטא משפט עכשיו נפתח

 8 .ילך הוא מחוזות ולאיזה המשפט לאן. ציני לא או ציני במשהו שמדובר הבין הוא, לב רוע מדבר

 9 אם. אותו ישאל אדוני, יהיה כשהוא. ואות ישאל אדוני אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .אותו ישאל אדוני, לאדוני חשוב זה

 11 כפי, ומתריע מזכיר אני אבל יבוא שפירעונו שטר זה. אחוז מאה. גמור בסדר זה, גברתי  :חן ק'ז ד"עו

 12 דבר של בסופו. הולך הזה המשפט ולאן כאן שנעשה מה על, הראשית החקירה מתחילת זה את שעשינו

 13 אותנו להכין נא באוגוסט כמו עליהם מתריעים שאנחנו שדברים, עוד ויראה, ראה כבר כבודכם

 14 על ודאי תשאלו, נגדית חקירה יש עכשיו אומרת שחברתי וכמו, אותנו מכינים המשפט לפני ושבועיים

 15 עד מהבוקר מלאים עבודה ימי, אמר שהעד כפי, זיכרונו שרוענן אחרי ימים שבעה, כלומר. הריאיון

 16 את לרענן יכולתי, משטרה חקירת הייתה אם? תיעוד איזה סמך על, זיכרונו את ארענן אני, הערב

 17 .זיכרונו

 18 ועלה עלה כבר הזה שהנושא הבוקר אמרנו, חן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .העניין את הבנו אנחנו. ומובנת ידועה שלכם ההתנגדות. ברור והוא

 20 משום באוויר תלויים יישארו לא שהדברים תירוש הדין עורכת לחברתי תגובה הייתה זו :חן ק'ז ד"עו

 21 תברר – רוח הלך, ראיתם – כלום בסיס על, נגדית בחקירה בוודאי ואתה נגדית חקירה יש שהאמירה

 22 .לילה עד מבוקר ימים שבעה היה מה
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 1 הוא פעם שלא העובדה על הראשיות  חקירותיו מתוך העיד שהעד אומר רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 עלה זה. Out of nowhere בא שהוא דבר לא זה'. אלוביץ ואיריס' אלוביץ שאול של הנרטיב את אימץ

 3 .המשפט בבית הראשית בעדות כאן וגם שלו בחקירות

 4 - - - לומר חייב אני, האחרונים הדברים. לא :חן ק'ז ד"עו

 5 .עכשיו הדיבורים על חבל. סגור הזה הנושא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 עורכת הוסיפה עכשיו אבל. סגור הנושא. אחד משפט בסבלנות בבקשה לי תרשה, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 7 עניתי אני: אמר הוא. כאן זה את אמר ולא בחקירותיו העיד שהעד. אמר לא שהעד דבר תירוש הדין

 8 .ובעוקצנות בציניות

 9 - - - זה את אמר הוא אבל, כאן :תירוש יהודית ד"עו

 10' אלוביץ שאול דברי את אימץ שהוא, כך על מילה וחצי מילה הזה בהקשר אמר לא הוא :חן ק'ז ד"עו

 11 .בפרוטוקול שיהיה רוצה אני זה את וגם תירוש הדין עורכת אומרת זה. לא מילה. שפתו ואת

 12 אנחנו. שם נמצא הכול. מוקלטים פרוטוקולים לנו שיש טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .להתקדם יכולים

 14 באייטם מתערב היית, מזאב, משאול עליה שדיברת וההנחיה הפנייה אלמלא. אחרונה שאלה ש:

 15 ?סלבס וואלה של הזה

 16 .שלא ברור ת:

 17 את שצמצמנו הצמצום בתוך, שוב. בזמן זמן הרבה קופצים אנחנו. הבא האירוע :תירוש יהודית ד"עו

 18 בישיבות עליו שעברנו זמן פרק פני על שדילגנו אחרי, כבודכם, 2015 לספטמבר חזרה וחוזרים עצמנו

 19 .2015 בספטמבר  27-ב נמצאים אנחנו. הקודמות

 20 ?187 באירוע אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .גברתי כן :תירוש יהודית ד"עו

 22 .(26)380/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 שאלה עוד כך על נשאל וגם בחקירה הזה האירוע על נחקר שהעד אומר רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 עמוד עד 38 מעמוד 3834 קובץ, 2018 בינואר 23-ב זה שלו בחקירה. 18 לסעיף מפנה אני. ריענון במזכר

 3 .טועה לא אני אם, 42

 4 עם התכתבות יש בהתחלה.  3 בעמוד זה, בערב 9:07.55 מהשעה התכתבויות לרצף מפנה אני ש:

 5 דרכך תעבור תיבון של כתבה שכל מבקש כן כמו" :כאן העמוד סוף. מלמעלה 3 עמוד.  טמבלר בועז

 6 ". ודרכי

 7 ?מקריאה גברתי מהיכן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 . הבא לעמוד עובר גם זה. הסוף עד. העמוד מתחילת :תירוש יהודית ד"עו

 9 שוחחתי. זה את מדרדר אני. תיבון של שלילית כתבה עלתה: "הראשונה להודעה מפנה אני ש:

 10 מדיני כתב על אתו התייעצתי. דרכי יעברו כבר תיבון של כתבות השבוע שבהמשך הסברתי, בועז עם

 11 ההודעות גם". תקנה ללא איש. ראיתי: "לך אומר' אלוביץ שאול". שם על יחשוב הוא. תיבון במקום

 12 זאת מקרה בכל. בחכמה זה את לעשות צריך אני אבל ללכת צריך הוא: "לו אומר אתה אז. הבאות

 13, טובה הייתה בועז עם השיחה. לאבי הוראה עכשיו נתתי. עובר שאני בלי שעולה שלו אחרונה כתבה

 14 מהר דרדור שיהיה מקווה אני: "ממשיך זה". משמעותיים במהלכים נוקטים שאנחנו מבין הוא

 15 ".וכולי

 16 .העמוד סוף את תקרא אולי. כאן נעצור

 17 ?4 עמוד או 3 עמוד את ת:

 18 .4 בעמוד כבר אנחנו. כן ש:

 19 .קראתי :ת

 20 ?טמבלר בועז עם שוחחת למה אותך שואלת אני. בסדר :ש

 21 הגרעין בהסכם שמטפלת תיבון אמיר של כתבה על להתלונן אלי פנה הוא כי שוחחתי :ת

 22 .הממשלה ראש של כישלון על מדברת היא כי, לטעמו הייתה לא הכתבה, לטעמו היו לא והכותרות

 23 זה את לעשות צריך אני, ללכת צריך הוא: "תיבון של החלפה על' אלוביץ לשאול כותב אתה :ש

 24 מפנה אני. כן לפני, סליחה, לא". עובר שאני בלי שעולה שלו אחרונה כתבה זאת מקרה בכל, בחכמה
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 1, בועז עם שוחחתי, זה את מדרדר אני, תיבון של שלילית כתבה עלתה" – 4 בעמוד הראשונה להודעה

 2 במקום מדיני כתב על אתו התייעצתי, דרכי יעברו תיבון של הכתבות השבוע שבהמשך הסברתי

 3 ". תקנה ללא איש. ראיתי: "לך אומר' אלוביץ שאול". תיבון

 4 .תיבון על חשבת אתה מה אותך שואלת אני

 5 .וואלה-ב העיתונאים מטובי שהוא חשבתי :ת

 6 כותב שאתה אחרי – 6 עמוד תחילת, 5 עמוד בסוף, 6 בעמוד, הבא בעמוד זה – 9:57 בשעה :ש

 7 יעוף ירוץ שעה תוך, כישלון המילה את מוציאים, למטה  יורד דקה עוד" – השינויים על טמבלר לבועז

 8 ".רבה תודה" לך אומר הוא". פנימה

 9 ?השעה מה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 .בהיר בירוק זה, 9:45-מ זה :תירוש יהודית ד"עו

 11 שזה, 9:57 בשעה אז אבל ההתנהלות את יש 6 עמוד בכל. 6 בעמוד שאול את בזה מעדכן אתה ש:

 12 לגבות ימשיך שהוא מקווה אני: "לך כותב' אלוביץ שאול, טמבלר בועז עם התכתבות אחרי, 7 בעמוד

 13 ".כבד לחץ עליו מפעיל סבן. בערב מחר לפגוש אמור שאני מי את

 14 ?אחר משהו כתוב כי", מפעיל" שם כתוב להיות אמור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 מחר לפגוש אמור שאני מי את לגבות ימשיך שהוא מקווה אני: "כותב' אלוביץ שאול. לא ש:

 16 מפעיל" ואומר הבאה בהודעה זה את מתקן הוא אז". כבד לחץ עליו - בהתחלה - מפני סבן. בערב

 17 עכשיו אתם הולכים שאנחנו מבין הוא, בועז עם שוחחתי, מהר פעלתי. ברור: "לו כותב אתה". עליו

 18 ".שנדרש מה את אעשה אני. בשלישי שוב לדבר קבענו. בעוצמה

 19 ?בשיחה הבנתך למיטב מי את לגבות ימשיך מי, מדברים אתם מי על שואלת אני

 20 זה את אומר אני. התקשורת משרד ל"מנכ, פילבר את לגבות ימשיך הממשלה שראש מקווה ת:

 21 .עליו כבד לחץ מפעיל שסבן לי אמר בעבר הוא כי

 22 לי נראה אבל 2015 לשנת דילגנו. 2015 בשנת אנחנו. בספטמבר 29-ל עוברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 .מיותר לי נראה וזה פעמים כמה כבר זה את אמר הוא. 29-ה את תעזבו. זה על לוותר שאפשר

 24 . בספטמבר 30-ב עוצרת כן אני
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 1 ?אחר אירוע זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 . במזכר 20 בסעיף זה. אירוע כך כל לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 3 (.27)380/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4, עליהן וכתוב' אלוביץ שאול לך שמעביר, מסך בצילומי, מסך בתמונות מתחיל הראשון הדף ש:

 5 כותרת שם ויש" מיליונים מאות בזק עם היטיבו התקשורת ושר נתניהו צעדי, "לראות יכול אתה אם

 6 התקשורת משרד מקדם האחרונים בחודשים.  "רואה אתה אולי אבל לראות מצליחה לא שאני משנה

 7 וואלה באתר מחזיקה בזק חברת. המתחרות מול תקדים חסר כוח למונופול להעניק העשויים מהלכים

 8 שקל מיליון 600, לבזק ופילבר נתניהו של המתנה" – מסך תמונת ועוד". אוהד סיקור לנתניהו המעניק

 9: כותב אתה.  כן. לי שנראה מה לפי", מרקר דה"ב וזה לדעתי" הארץ"ב הייתה הראשונה". בשנה

 10 ".התחיל הקמפיין"

 11 לשתי מפנה אני, הבא בעמוד, בהמשך אבל, הראשון בדף התכתבות כאן יש. כאן שואלת אני

 12: אלקלעי לאבי כותב אתה. הבא העמוד ואת הראשון העמוד את כמובן לקרוא אפשר. התכתבויות

 13 אתה. קודם יום הורדת שאתה המילה את השחיל שוב. מאתמול תיבון של הידיעה את תראה, אבי"

 14 משמעית חד בצורה להבהיר מבקש אני. ידיעה שעולה לדעת לא כך ואחר משהו אתי לסכם יכול לא

 15 אתה ואז". משמעיות חד הוראות תן. ודרכי דרכך לעבור צריכים שלו שיר ואפילו וכתבה ידיעה כל

 16 לטפל עדיף. ירדו כך ואחר שהועלו מדברים נובעות" מרקר דה"וב" הארץ"ב הכותרות": לו כותב

 17 ".מראש

 18 .התכוונת למה שתסביר רוצה אני

 19-ב אוהד סיקור יש, וואלה-ב מוטה סיקור יש. המשנה כותרת. העמוד על שמדברות כותרות ת:

 20 דרדרנו, הורדנו כך ואחר הממשלה ראש נגד נניח דברים שהעלינו מזה נובע שזה לו אומר אני. וואלה

 21 זאת. מראש לטפל ועדיף זה את ראו ואז התקשורת עין את תפסו השינויים אז. וכדומה שינינו או

 22 .בוטה פחות וזה אותו להוריד צריך לא גם כך אחר אתה, משהו מעלה לא אתה אם, אומרת

 23 .תודה. תירוש הדין עורכת, בקצב עמדתי לא :חן ק'ז ד"עו
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 1 נחקר הנושא. בהודעה נחקר כולו הנושא. 2015 לאוקטובר אתך עוברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 מפנה ואני, שנחקר הנושא סביב, הזה הדבר סביב תכתובות בריאיון גם לו הראינו זאת לצד. בהודעה

 3 שנייה הודעה זאת. הזה הנושא על נחקר שהוא בהודעה למקומות אפנה אני ותכף במזכר 21 לסעיף

 4 .62 עד 60-ו 55 מעמודים 3812 בקובץ

 5 (.28)380/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 תכף. עוד בתכתובות לא זה. 172/ת, 2015 באוקטובר 29 מיום כתבה לך להציג מבקשת אני ש:

 7 שזכור מה הזאת הכתבה על לנו ספר, ודברים תכתובות לפני, לנו שתספר רוצה אני.  172/ת. לזה נגיע

 8 .ואחרי לפני לך

 9 ".הארץ"-מה? הזאת הכתבה מאיפה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .וייץ גידי של כתבה.  2015 באוקטובר 29 מתאריך. כן :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?2017 נובמבר זה מה אז :חן ק'ז ד"עו

 12 .התאריך זה אולי? 2017 נובמבר איך :תירוש יהודית ד"עו

 13 .עודכן. לא :ישועה אילן מר

 14 .הזאת הכתבה סביב לך זכור מה היא השאלה ש:

 15 לאבי גם, במערכת לעורכים גם, אלי גם, וייץ גידי מטעם, באוקטובר שהוא מתי, פנייה הייתה :ת

 16 שדנה כתבה להוציא שעומדים הממשלה ראש בלשכת לגורמים, לשאול, בבזק לגורמים וגם אלקלעי

 17 ועל, מוטה סיקור של, הממשלה ראש של בנושא  וואלה-ב לסיקור שקשורים נושאים של בשורה

 18. בתמורה נותן - אז התקשורת שר גם שהיה - הממשלה ראש של רגולטוריות החלטות של הנושא

 19 מתואם הייתי אני. תשובה לזה ניסחנו אנחנו. שאלות של שורה שלנו להתייחסות להעביר ביקשו

 20 - - - הזה בעניין

 21 .רבים זה אנחנו? אנחנו זה מי -" אנחנו" :צור-בן בועז ד"עו

 22 עם מתואם הייתי אני. מסביר אני ועכשיו  אנחנו אומר אני. הבא במשפט, מסביר אני עכשיו ת:

 23 לבקשתו, גם מתואם והייתי' אלוביץ שאול עם מתואם והייתי הממשלה ראש לשכת מטעם חפץ ניר

 24 שהוא אנשים של שורה. הדס גיא, בזק דובר עם וגם, שרף מוטי, שלו הפרטי הדובר עם, שאול של



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1336 

 1 גידי את גם פגשתי אני בנוסף. התגובה את נתנו, תגובה ניסחנו ואז. אתם זה את אתאם שאני ביקש

 2 הרבה יצרה. שלו התגובה את נתן אבי גם. הכתבה התפרסמה אז. לפני יומיים או יום איזשהו וייץ

 3 .בחברה קשה ואווירה הדים

 4 ?הקשה אווירה על להרחיב יכול אתה  :ש

 5 יוצא, האחרונות השנתיים כמעט במשך ההתנהלות של האופי כל שבעצם החוצה יוצא, תראי :ת

 6 שבעצם שיוצא כיוון מאוד רע זה עם הרגישו שהעיתונאים ברור. ובוטה ברורה בצורה החוצה בעצם

 7, עיתונאים. נתניהו בשירות וואלה הפופולרי החדשות אתר אלא" היום ישראל" רק לא, היא הכותרת

 8 מכתיבים המקצועיים השיקולים לא שבעצם מראה, בהם שפוגע דבר זה, כאן זה את הסברתי כבר

 9 פוליטי קומיסר, קומיסר שם לי שקראו לי נדמה. מאוד רעה הרגשה ל"כמנכ אצלי גם יצר שזה וכמובן

 10 .מאוד קשה אווירה יצר וזה קשה כתבה זאת. היה בטוח אני, קומיסר. כזה משהו, וואלה של

 11 ?כך אחר עשית מה זוכר ואתה :ש

 12 ?עשיתי מה :ת

 13 ?הזאת הכתבה לאחר כרגיל המשיך הכול? הזאת הכתבה לאחר משהו שעשית לך זכור :ש

 14 כאן החוצה יצא, Outing כאן היה אופן בכל כי הפוגה של קצרה תקופה איזושהי אולי הייתה :ת

 15 .פעם עוד אותו שהכחשנו למרות, משהו

 16 ?הפוגה אומרת זאת מה, הפוגה אומר כשאתה :ש

 17 די זה אבל מסוימת הפוגה איזושהי הייתה, אומרת זאת. המוטה הסיקור של בנושא הפוגה :ת

 18 הפוגה איזושהי הייתה אבל, זמן כמה בדיוק יודע לא. לסורם חזרו הדברים. חזר כך אחר מהר

 19 .מסוימת

 20 ?זה בעקבות עשית שאתה ודברים שלך האישית התחושה מבחינת :ש

 21 ראשונה פעם זאת, התייעצתי ואני כאן שכתוב ממה הוטרדתי אני, הקשה לתחושה מעבר :ת

 22 זה אם זוכר לא אני – אולי בעיה כאן שיש כך על גם אז כאן שדובר לי נדמה, הזאת הכתבה בעקבות

 23 .דין עורך עם להתייעץ והחלטתי מוטרד הייתי אני, אופן בכל. וכדומה וקח תן שזה – לא או רשום היה
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 1 ?פנית למי :ש

 2 וטליה לשם רלי עם שלי ראשונה התייעצות בעצם הייתה. וואלה של הדין לעורכי אז פניתי :ת

 3 או בכתבה זה אם זוכר לא. לממשלה המשפטי ליועץ פנייה אז שהייתה לי נדמה. מיתר ממשרד גרסלר

 4 בתוך שמתוארים האלה היחסים את לבדוק לממשלה המשפטי ליועץ פנייה הייתה. אחריה מיד

 5. להתייעץ צריך אני. אותו לבדוק צריך אני, משפטי עניין כאן עולה שאם אמרתי, רציתי אז. הכתבה

 6 .אתם התייעצות לי הייתה זה רקע על

 7 ?שלך הדין לעורכי מסרת מה :ש

 8 אלקלעי אבי לבין וביני חפץ ניר לבין ביני, לדעתי רק או, בעיקר מיילים של קבצים אז הדפסתי :ת

 9 שאולי משהו כאן שיש מהאפשרות מוטרד שאני להם ואמרתי אליהם אותם והעברתי שאול לבין וביני

 10 .פלילי הוא שאולי, עבירה הוא

 11 ?לך נאמר ומה :ש

 12 אמר הוא אבל האלה הדברים את לעשות לא רצוי לי אמר הוא,  רלי של, הייתה האמירה :ת

 13 ראש את להרגיז לא עיתון בעל של זכותו זאת. הממשלה ראש את להרגיז לא עיתון בעל של שזכותו

 14 .הממשלה ראש את להרגיז לא עיתון בעל של זכותו זאת אבל זה את לעשות לא תשתדלו. הממשלה

 15 שאמרת דברים על אתך לעבור רוצה אני. 2015 מאוקטובר לתכתובות אתך לחזור רוצה אני :ש

 16 .בתכתובות אותם שנראה רצה כן אני אבל

 17 מייל ראה: "לך כותב אלקלעי, 11:35 שעה, מחזיקים שאנחנו מה של הראשון בעמוד באוקטובר 25-ב

 18 אתם זה על, זה על מדברים כשאתם, כאן".  חריף יותר הרבה גם לי שלח" לו עונה ואתה" וייץ-מ חריף

 19 ?מדברים

 20 .יעלה שהוא הדברים עיקרי את בו מתאר הוא. תגובה לקבלת מייל שולח הוא. כן :ת

 21 למשהו רעיון לי יש: "לך כותב אלקלעי אבי, 2 בעמוד בעצם שזה, 7:39 בשעה באוקטובר 26-ב :ש

 22 ?נכון. הזה בהקשר זה, וייץ על מדברים כשאתם. הזה העניין על אתך התכתבות ויש" וייץ מול טקטי

 23 .ודאי :ת
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 1, כשתוכל צלצל, חפץ ניר על לך כותב שהוא אחרי, השנייה בהודעה, 9:20 בשעה, הבא בעמוד :ש

 2 הכול. כן: "לו אומר אתה"? אתך דיבר ניר: "אותך שואל הוא. התכתבות' אלוביץ שאול לבין בינך יש

 3 שאני הבהרתי. בסדר הכול. בסדר שזה השתכנע אבל אפגש שלא שעדיף תחילה חשב הוא. בסדר

 4 עברנו, כן: "אומר ואתה"? התשובה בניסוח לו עזרת': "אלוביץ שאול שואל". ההאשמות כל אכחיש

 5 לנו שתיארת מה זה". להכחיש הולך שאני, כלומר. לומר הולך אני מה והבהרתי השאלות כל על יחד

 6 ?הכתבה על התגובה לגבי בהתחלה

 7 .כן :ת

 8 .172/ת-ב, הזאת לתגובה רגע נחזור בוא עכשיו :ש

 9? זה הודעה באיזה להפנות יכולה את, שמעתי לא אם תירוש הדין עורכת מראש מצטער :חן ק'ז ד"עו

 10 .התגובה

 11 ואמרתי בהודעה נחקר וייץ גידי של הכתבה נושא שכל קודם אמרתי. התגובה :תירוש יהודית ד"עו

 12 פעם עשרים להגיד חשוב שנורא נראה אבל, 21 בסעיף למזכר אתכם והפניתי תכתובות לו הראינו שגם

 13 .מזכר, מזכר, מזכר פעם עשרים אגיד אני אז. מזכר שאומרים המקומות את

 14 .שלנו העמדה את להגחיך צריך לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 .מגוחך קצת זה בעיניי. חבריי, מגוחך קצת זה  :תירוש יהודית ד"עו

 16 .למגוחך הגענו עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 17 .מיותר ממש היה זה, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . בי חוזרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 .למזכר 21 סעיף :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 מופיע הוא. בהודעות מופיע לא התגובה של הזה הקטע, אומרת זאת. השאלה הייתה זו :חן ק'ז ד"עו

 21 .במזכר

 22 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 23 .רבה תודה :חן ק'ז ד"עו
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 1 מקריאה אני. 172/ת, הזאת הכתבה של 14 מתוך 10, 10 למעלה כתוב, מעמוד מקריאה אני ש:

 2 .מהסוף

 3 לגבי לי המיוחסים הדברים את אמרתי לא מעולם לכתבה בתגובה אמר ישועה אילן וואלה ל"מנכ"

 4, המערכת של בהתנהלות חשיבות שום שלי העורכים של או שלי הפוליטיות לדעות אין. הממשלה ראש

 5 האחד, אלקלעי אבי ואחריו מגל ינון, ראשי עורך לתפקיד האחרונים המינויים שני את לראות די

 6 לקו רלוונטיות לא אישיות פוליטיות שדעות להבין כדי, השמאלי מהקצה והשני הימני מהקצה

 7 הוא. בתכנים להתערב לי הורה' אלוביץ שאול כי עיתונאי לאף אמרתי לא מעולם. וואלה של המערכתי

 8 אתפלא לא, לרוב נתניהו מר נגד ופרשנות דעות מאמרי מופיעים באתר. זו ברוח הוראה לי נתן לא אכן

 9 גם אולי, האתר היינו הבחירות לפני. נגדו דווקא הם המאמרים שרוב תעלה סטטיסטית בדיקה אם

 10 כיוון נתניהו מר בעד שפועל כמי זאת בתקופה וואלה נתפסנו כך בשל אלי. ביותר הנקי, התקשורת כלי

 11 כתבות פרסמו לא מעולם וואלה-ב להערכתי. נגדו מוטרף קמפיין ניהלו אחרים רבים תקשורת שגופי

 12 ".שבח דברי, להיפך אלא ארדן מר נגד

 13 .זה על להסתכל יכול אתה

 14 .זה את כתבתי. זה את קראתי ת:

 15 ?השאלה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .כהווייתם הדברים את משקפת שלך התגובה כמה עד שלי השאלה  :תירוש יהודית ד"עו

 17 .ההתנגדות על גברתי חוזר לא אני. אסביר אני. לשאלה מתנגד אני :חן ק'ז ד"עו

 18 .כתגובתו, במזכר מופיע זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 חברתי אבל, חוזר לא אני זה על. בה החליט שכבודכם וכולי קבועה התנגדות לנו יש שם  :חן ק'ז ד"עו

 20 מאוד הרבה בה שעולים שלו מפורטת מאוד המאוד התגובה לכל אותו הפנתה אבל חלק הקריאה

 21 .נושאים

 22 .להשיב יכול הוא אז :תירוש יהודית ד"עו
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 1 אותו שואלת היית אם. לשאלה התנגדתי אני לכן. שלך השאלה הייתה לא זאת אבל  :חן ק'ז ד"עו

 2 שלא כדי העד בנוכחות מדי יותר לפרט רוצה לא אני, שוב. משפט משפט, נושא נושא ממוקד באופן

 3 - - - כזאת סכנה שאין למרות   - כך גם אותי מבין הוא – יגידו

 4 ?ההתנגדות במה. תמקד אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 שלגביהם נושאים של רב וערב רב מצבור לגבי כוללנית הייתה שהשאלה היא ההתנגדות :חן ק'ז ד"עו

 6. לגביהם, ניואנסים, שונה התייחסות להיות חייבת – יאמר העד מה משנה לא כבר זה – הדברים מטבע

 7 כאשר, לדוגמה. במזכר 71 סעיף באותו, אגב, שקיבלנו כפי. אחת מקשה תשובה שזו להיות  יכול לא

 8 - - - מדבר הוא

 9 למקד תוכל גברתי, תירוש דין עורכת. הובנה ההתנגדות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 ?יתייחס שהוא מבקשת היא קטעים באיזה

 11 . אמקד אני. כן :תירוש יהודית ד"עו

 12 .תודה :חן ק'ז ד"עו

 13 בתכנים להתערב לי הורה' אלוביץ שאול כי עיתונאי לאף אמרתי לא מעולם. "שואלת אני ש:

 14, הזה הסעיף של בסיפא. שלך התגובה של השנייה הפסקה זו". זו ברוח הוראה לו נתן לא אכן והוא

 15 אולי, ביותר הנקי, התקשורת כלי גם ואולי, האתר היינו. "הזאת הפסקה כל.  ובכלל הבחירות לפני

 16 - - -" תקשורת שגופי כיוון נתניהו מר בעד שפועל כמי הזאת בתקופה נתפסנו כך בשל

 17 .הראשונה השורה על אותו תשאלי. אחר משהו כבר זה :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .מהם אחד לכל. השאלה זו. לזה ותתייחס לזה תתייחס :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .לזה קודם :ישועה אילן מר

 20 ".בתכנים להתערב לי הורה לא מעולם"ל קודם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 מה לכן. להתערב הוראה לי נתן כן הוא. נכונה לא התגובה".  זאת ברוח הוראה לי נתן ולא" ת:

 22 .נכון לא זה כאן שכתבתי

 23 ?נתניהו כבעד נתפס הוא זה בגלל אולי, ביותר הנקי הוא שהאתר וזה ש:
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 1 אצלנו שהיה שברור להגיד יכול רק אני, ההשוואות את לעשות יודע לא, הפעם עוד אומר אני ת:

 2 ברור. הנקודה על להגיד מה יודע לא. יודע לא, פחות נקי או יותר נקי זה אם יודע לא אני. מוטה סיקור

 3 - - - סיקור היה שאצלנו לי

 4 שאתה דברים על אותך שאלו. אמרת שאתה דברים אלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .אמרת

 6, שלו והדוברים שאול ובין ביני שסיכמנו הנרטיב היה זה, כאן שאמרתי הכחשה :ישועה אילן מר

 7 נקי תקשורת כלי שהיינו חושב לא אני. האלה הדברים את ואומרים גורפת הכחשה מכחישים שאנחנו

 8 .נכון לא גם זה לכן. מוטה היה הסיקור ברור באופן כי

 9 העורכים במינוי מעורב לא כלל' שאלוביץ הבאה בפסקה אומר וכשאתה :תירוש יהודית ד"עו

 10 ?הראשיים

 11 ?זה איפה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 .כללית אמירה אמר הוא. השאלה על לוותר יכולה אני :תירוש יהודית ד"עו

 13... יודע התגובה ואת העיתון את שקורא שמי דבר זה, נתניהו בעד מאמרים כשיש גם, לא :חן ק'ז ד"עו

 14 "?נקי" המילה את לקחת למה? נכון לא או נכון זה האם

 15 ?רוצה שאתה מה את בדיוק אותו תשאל אתה :תירוש יהודית ד"עו

 16 ?ממזכר מילה לקחת איך. ישראל מדינת את :חן ק'ז ד"עו

 17 אם. חופשי באופן זה על העיד הוא. מתואם באופן הכחשה כתב שהוא אמר העד :תירוש יהודית ד"עו

 18 .אותו תבדוק אתה, נכונים שהם חושב שאתה מסוימים דברים אותו לשאול   רוצה אתה

 19 .הגיב שהוא מה כל את רואים אנחנו. לפנינו כולה הכתבה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .התגובה מתוך משפטים שני כרגע לקחו. כולה התגובה :צור-בן בועז ד"עו

 21 .הוגש הכול. לפניכם וגם לפנינו המסמך כל. לפנינו התגובה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22-שלוש של תגובה מתוך אותו שאלו וכרגע שנכתבה העד של תגובה גם יש. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 23 .התגובה בתוך וחצי משפט  על פסקאות ארבע
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 1. הנגדית בחקירה אותו לשאול מה לכם שיהיה בטוחה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .תמשיך גברתי

 3 -הזאת בפסקה שם כתוב היה? נגדו המאמרים של הפסקה של לעניין גם להגיב רוצה אתה ש:

 4 .זו ברוח הוראה לי נתן לא שהוא – לרגע זה את להחזיר יכול אתה אם

 5 .דיברנו זה על :צור-בן בועז ד"עו

 6 בדיקה אם אתפלא לא. לרוב נתניהו מר נגד ופרשנות דעות מאמרי מופיעים באתר" ש:

 7 ?הזה לדבר להתייחס רוצה אתה". נגדו דווקא הם המאמרים שרוב תעלה סטטיסטית

 8 . ברירה לי אין אבל רוצה לא אני ת:

 9 .נכון זה ש:

 10 על, החברה על כאן מגן אני. שלי החברה לגבי הרסנית לכתבה ל"מנכ של תגובה זאת, תראו ת:

 11 הדבר על שמסתכלים הקונטקסט זה. שלי  הבוס עם גם לחלוטין מתואם אני. עצמי על וגם העיתונים

 12 לא ספציפית כאן. החברה על ומגנות פינות מעגלות הן כלל בדרך, מוציאות שחברות PR הודעות. הזה

 13 כמו? למה. ההיפך חשבתי, כך חשבתי לא, נתניהו מר נגד הם וואלה-ב המאמרים שרוב, כך חשבתי

 14  כך חשבתי לא לכן. ההיפך את בלעשות שנתיים במשך עסקתי, שלי העדות של ימים בכמה שראיתם

 15 .בכלל

 16 מה יודעים לא אנחנו. לנו שהראו מה ראינו. ראינו לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .כללי באופן היה

 18 .שהעדתי כמו. סליחה :ישועה אילן מר

 19 .נקודתי זה, שראינו מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 לשרת ונועדה הבעלים את לשרת נועדה שלי הזאת שהאמירה ברורה בצורה אומר אני :ישועה אילן מר

 21 .נכון לא כאן שכתוב מה. העיתונאים ואת אותי לשרת ונועדה החברה את

 22 כך אחר לשאול התכוונתי – באוקטובר 29-שב מראה אני, התמונה את להשלים :תירוש יהודית ד"עו

 23 - - - אותה שכיסית לי נראה אבל הכתבה על שאלות



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1343 

 1 ?גברתי עמוד באיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 של מסך צילומי, הכתבה את' אלוביץ לשאול מעביר אתה. 7-ו 6 בעמוד זה :תירוש יהודית ד"עו

 3 לראות צריך לא. זה שזה שנראה, אחד רק? זה את רואה אתה. פורסמה שהיא לאחר הזאת הכתבה

 4 .לו ששלחת הראיתי. הכול את

 5 .השאלה מה הבנתי לא? השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?העד של התשובה את מחזק זה :צור-בן בועז ד"עו

 7 .התמונה השלמת לצורך זה. דבר שום מחזק לא זה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 8 ?השאלה מה אבל :צור-בן בועז ד"עו

 9 . שאלה אין :תירוש יהודית ד"עו

 10 .נתקדם, שאלה אין אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 רצית שבהמשך  הכתבים על לכתבה  הייתה, בכלל אם, השפעה איזו אותך לשאול רוצה אני ש

 12 .לגייס

 13 להביא שרציתי רציני עיתונאי כל למעשה יום באותו. שלנו בתדמית מאוד פגע שזה ברור ת:

 14 . ...במערכת חופשי באופן לכתוב יוכלו הם אם לברר רצו, במהלכים אז הייתי, לחברה

 15 בצהוב, האחרון בעמוד', אלוביץ איריס לך כותבת, האחרון בדף לי נראה זה, באוקטובר 30-ב ש:

 16 אבל כיף לא זה, תודה". "הכפתור עד תתרגז, ללב תיקח אל, יהיה שלא מה, יקירי שלום שבת: "למטה

 17 ונמשיך  זה את נעבור. "לה עונה אתה זה". שלי המחויבות את יערער לא דבר  שום. גמור בסדר אני

 18 בסוף, חברתי כדברי: "בסיפא זה, לך עונה והיא". הזאת והשנאה הקנאה המול החבר את לפתח

 19 ?מדברים אתם מי על אותך שואלת אני". ננצח

 20 .יודע שהוא ככל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .ויודע מבין שאתה ככל :תירוש יהודית ד"עו

 22 - - - שזה הנחתי אני הזה בקונטקסט ת:

 23 ?במזכר זה איפה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 24 .במזכר לא. בהודעה זה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .הצהוב בחלק.  למטה 8 בעמוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .בחקירה, בהודעה שזה אומרת אני. במזכר זה  איפה אותי שאלת :תירוש יהודית ד"עו

 3  חברות על איריס עם שיחות פעם אף לי היה לא כי נתניהו שרה גברת שזאת הנחתי, מניח אני ת:

 4 .שלה אחרות

 5 .מבין אני, חברות נטולת איריס :צור-בן בועז ד"עו

 6 .אמר שהוא מה לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 7 .המשמעות :צור-בן בועז ד"עו

 8 .אמר שהוא מה זה. שלה אחרות חברות על אתה שיחה לו הייתה שלא אמר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 9 .הכתבה לגבי תיאמתם – סיפרת אתה – ואתה שחפץ ראינו אנחנו

 10 התייחסות או תיאום לגבי ענה הוא מה, שלה בחקירה הודעה לו להראות יכולה את :צור-בן בועז ד"עו

 11 ?חפץ מר עם תיאום לגבי

 12, בזה לא זיכרון בריענון לא. זה את אמר לא הוא כי להראות יכולה לא אני. לא :תירוש יהודית ד"עו

 13 .ראה שהעד מה זה וכנראה ווטסאפ מהתכתובות עולה  זה אבל

 14 . זה את שומע שאני ראשונה פעם :צור-בן בועז ד"עו

 15 .חפץ ניר עם דיבר שהוא אומר שהוא ווטסאפ בתכתובות עלה זה :תירוש יהודית ד"עו

 16 . עכשיו זה את שומע אני ראשונה פעם :צור-בן בועז ד"עו

 17 מתכתובות זה את מעיד הוא. ווטסאפ  בתכתובות עלה זה אבל? בסדר. אני גם :תירוש יהודית ד"עו

 18 .בהן והסתכל בהן עיין הוא. ווטסאפ

 19 לחרוג אפשר שאי לי נדמה. הכול זה. שומעת ראשונה פעם את אם שאלתי :צור-בן בועז ד"עו

 20 .ומהריענון מהחקירה

 21 קרה מה על כללית שאלה לי הייתה  אלא זה את שאלתי לא שאני לי נדמה אבל :תירוש יהודית ד"עו

 22 שהוא דברים על לספר בחר העד אם. כללית שאלה לי הייתה. 172/ת את לו והגשתי  הכתבה סביב

 23 .אומר שהעד לדברים להתנגד יכולים לא אתם, זיכרונו את ושריעננו שלו ווטסאפ מהתכתובות ראה

 24 .הבאה השאלה, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 כנציג חפץ ניר עם כלשהם עסקים לך היה כמה עד, וואלה ל"כמנכ. חפץ על היא הבאה השאלה ש:

 2 ?בכלל או הליכוד

 3 ?מה כנציג ת:

 4 .חפץ ניר עם וואלה ל"כמנכ עסקים לך היו כמה עד. חפץ ניר עם ש:

 5 ?עסקים זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .גברתי, כאן עליהם מדברים  שאנחנו לאירועים מעבר. עסקים שהם איזה :תירוש יהודית ד"עו

 7 ?עסקים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .חפץ ניר עם  כלשהו עסקי קשר. עסקית אינטראקציה :תירוש יהודית ד"עו

 9 .תענה אל עדיין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .מדי מאוחר כבר זה. מבקשת אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 11 .עונה לא עוד הוא, לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 יצא כבר זה כי מאוחר זה. שאלה שחברתי לאופן מתנגדת אני כי מאוחר זה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 13 אם אבל.  כללי באופן זה את ומנסחת חוזרת היא ואז מדריך שהוא משהו נאמר. פעם כל חוזר זה אבל

 14 קשר איזה אותו שואלת תירוש הדין עורכת, כשחברתי, אותו שואלת כשהיא, לעד הדרכה עושים כבר

 15 - - - חפץ ניר עם בכלל לך היה קשר איזה אומרת היא ואז הליכוד כנציג חפץ ניר עם לך היה

 16 .שונות שאלות שתי אלה :תירוש יהודית ד"עו

 17 לחקירה ראויה לא היא. מדריכה אמירה היא הליכוד כנציג האמירה. שנייה רק :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 18 יודעת לא אני. מדי מאוחר קמתי לכן. כאן כבר ההדרכה, אחורה חוזרים ואז נאמר שזה ברגע. ראשית

 19 מבקשת ואני הלב תשומת את להסב מבקשת אני אז, אומרת שהיא לפני להגיד הולכת חברתי מה

 20 את לנסח יכולה והיא ביותר מוכשרת חברתי. לנסח אפשר. כך תנהג שלא תירוש דין עורכת מחברתי

 21 .דעתי חוות זו, ביותר מוכשרת. בהתחלה מדריך לא שהוא באופן השאלות

 22 .נרשמה ההערה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 . מחמאה קיבלת :עם - בר' מ השופט' כב

 24 .גדול אבל מגיע, ולפניה שאחריה המחמאה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .נכון לא.  לא :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 . בסדר זה :תירוש יהודית ד"עו

 3 .פרטים להזכיר בלי, כן לפני שאלה עוד צריך אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 בואו אבל, אפשרי כובע כל על לשאול התכוונתי אני. כובעים מספר יש. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 5 ?חפץ ניר מר עם לך היה, בכלל אם, היה עסקי קשר איזה. פתוח זה את נשאל

 6 ?וואלה ל"כמנכ לי ת:

 7 .פרטי אדם כבן, וואלה ל"כמנכ :ש

 8 היה, האחת.  לשאלה שרלוונטיות נקודות שתי יש, וואלה ל"כמנכ. דבר שום, פרטי אדם כבן :ת

 9 שבה אחת פעם והייתה. בחירות בזמן הליכוד של תקציבים על שדיברנו פעמים כמה או אחת פעם

 10 בנינו. סקרים של, להקים עמד הוא שלדעתי חברה של עסקה איזושהי על מולו עבד שלי המשנה

 11 לנו נותנות – הפרסום על לשלם במקום, מדיה, פרסום וואלה-מ לקבל שרוצות חברות שבהם עסקאות

 12-ב מיוחד באופן לזה שהובא בחור, הזה העניין לצורך שהובא שלי המשנה. חברות באותן אקוויטי

 13 הגיעה לא היא לדעתי. ניר עם נדונה כזאת אחת עסקה. כאלה עסקאות עשרות בכמה טיפל, וואלה

 14 .למימוש בכלל

 15, עסקי קשר נאמר כי לא או למימוש הגיע זה אם שיגיד רק, הראשון העניין לגבי גם :צור-בן בועז ד"עו

 16 .באוויר נשאר זה אחרת כי קרה לא או קרה שיגיד רק. הליכוד תקציבי

 17 ?לענות.  קיי-או :ישועה אילן מר

 18 .להבהיר יכול אתה. כן :עם - בר' מ השופט' כב

 19 של התקציבים. מולו נסגר לא זה כי ספציפית כרגע זוכר לא אני, הליכוד של התקציבים  לגבי ת:

 20 כמובן, התקציבים של ההקצאה על מחליט הפרסום ומשרד פרסום משרד דרך עוברים המפלגות

 21 שדיברנו משהו אם ספציפית זוכר לא אני. זה את שעושה המפלגה שזאת, שלו הלקוח עם בהתייעצות

 22 יחסית עסקה איזושהי הייתה אחת שפעם אחד דבר שהיה זוכר אני. קרה איך או קרה לא או קרה עליו

 23 פרסום של אחת כתבה הייתה. בעיתונים התפרסם זה כי זוכר אני. פרסום של שקל אלף 700 של גדולה

 24.  כזה משהו או, האתר כל את לך אצבע ואני הזה הפרסום את לי תן: לו אמרתי ואני שקל אלף 700 של



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  19

 

 1347 

 1 בדק גלובס. אוהדות בכתבות או בתוכן האתר את לו אצבע אני שכאילו חשבו ואז זה את פרסם גלובס

 2 אבישי, הכתב וגם, און-בר אלונה, עצמה לית"המו גם. התנצלות פרסם שעתיים-שעה ואחרי זה את

 3 לומר נהוג פרסום שבעסקאות יודעים שהם, מתנצלים שהם הבהרה פרסמו בהגינותם, גרינצייג

 4 כשמישהו אלא תוכן של לכתבות ולא  בצביעה הכוונה. אצבע אני, גדול תקציב לי תתן שאם למפרסם

 5 .מודעה פה, מודעה שם, מודעה פה יש בעמוד ונניח לעמוד נכנס

 6 .לפרוטוקול. הצדדים ובשני למעלה מראה אתה  - פה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 הכוונה, לצבוע. הראשונה בחשיפה מודעות שלוש נגיד. שונים במיקומים מראה אני. כן ת:

 8, הליכוד את רק נניח רואה הוא. אחר דבר שום רואה לא הוא, האתר את פותח כשמישהו.  השתלטות

 9 וראו בדקו שהם ואמרו התנצלות פרסמו הכתב וגם לית"המו גם אז. הפרסום לשטחי היא הכוונה

 10 ערך לך אתן אני שאומר מדיה גוף כל לבין גדול מפרסם כל בין לחלוטין מקובל רגון'לז היא שהכוונה

 11 .לי שזכור מה זה. מהותי

 12 .76/ת את לך להציג רוצה רק אני, הזה העניין את לסגור כדי :תירוש יהודית ד"עו

 13 ?76/ת זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .כן לפני עליו שסיפרת מה שזה לי נראה. מייל התכתבות, עליו סיפר שהוא מה :תירוש יהודית ד"עו

 15 ?לזה להגיב :ישועה אילן מר

 16 בכמה טיפל הוא. שלי משנה שהיה מגל שי-מ מייל זה, פעם עוד אומר רק אני. כן :תירוש יהודית ד"עו

 17 לא לדעתי הפרויקט אבל. כמוך אין: לו אומר אני. לי כתב הוא כך אחר.  הזה מהסוג עסקאות עשרות

 18 .קרה

 19 זה בנספח. 2016 פברואר 17-18 לתאריכים עוברים אנחנו. זה עם סיימנו :תירוש יהודית ד"עו

 20 . ודבר דבר לכל נתייחס לא אנחנו אבל, 208, 207 אירועים

 21 (.29)380/ת יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .דברים הרבה לשאול מתכוונת לא אני אבל עבות הן התכתובות :תירוש יהודית ד"עו

 23 .זה את מוצאת לא אני? אותי להפנות יכולה את :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 24 .כאן שכתוב מה כל את אציג לא גם אני. במזכר 23 לסעיף מפנה אני. אומרת אני :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .זה את למצוא לוקח היה לנו זמן כמה לך תארי :חן ק'ז ד"עו

 2 .באמת, אוי :תירוש יהודית ד"עו

 3 .החומר את שנתיים לנו שיש למרות :חן ק'ז ד"עו

 4 - - - בעמוד שזה, יום באותו 11:18 בשעה :תירוש יהודית ד"עו

 5 .מספור אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 . גברתי השלישי בעמוד זה. שלנו טעות :תירוש יהודית ד"עו

 7 .למעלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 יש אז. השנייה בהודעה". נפתלי, תשגיח...  של הדיבה למשפט לב שים"ב מתחיל זה. כן ש:

 9 התנהלות כאן יש. עמודים עוברת אני. 13:00-ל 8:00 בין. אותן תקרא. נוספות הודעות מספר בהמשך

 10 17-מה הודעות מספר עוד כאן יש. זה  את לראות שקל כך, בצהוב זה.  זה על מדלגת אני אבל שלמה

 11 . אותן תקרא. הודעות שלוש. 8:13 בשעה, העמוד באמצע בצהוב הודעות. בפברואר

 12 .בפברואר 17. 8 עמוד: דובר

 13: לה עונה אתה, למטה, בצהוב גם, קדימה עמודים שלושה עוד, 9:08 בשעה, זה את קראת אם ש:

 14 מה זה, לניר גם מוכרת היא, האמת זאת, הבריז כהן יוסי אבל להיום תוכננה היא, בבוקר מחר"... 

 15 שיחות מספר יש למוחרת. הרקע היה זה. ההתכתבויות כל על עוברת לא אני". ננסה. לה לומר שצריך

 16 .שתיים רק כאן הנציג אנחנו'. אלוביץ איריס עם בנושא

 17 ?מהמזכר שיחות אלה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 18 .במזכר אחת שם יש. כן. מהמזכר שיחות אלה :תירוש יהודית ד"עו

 19 ?נכון. בחקירה נחקרו שלא שיחות אלה כאן :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 20 .מהמזכר זה. 23. הסעיף את אמרתי. מהמזכר שזה אמרתי אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 .תוכן שום אין 23-ב גם אבל :צור-בן בועז ד"עו

 22 .תוכן יש :תירוש יהודית ד"עו

 23 .בסוף יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 .מעורבת הייתה לא 3 שהנאשמת אומר התוכן. התוכן מה רואה אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .השאלה את אותו שאלה לא עוד היא אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 לא זאת אבל מצטערת אני, באמת. ראויה התנגדות רק לא זאת, סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 3 .שאלתי לא עוד. התנגדות

 4 . ציון לחלק ביקשתי לא :צור-בן בועז ד"עו

 5 אתם אם תראה ואז שאלה תישאל קודם,  צור-בן דין עורך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .התנגדות יש אם שנראה עד לשאלה עדיין תענה אל, ישועה מר. מתנגדים

 7 והשנייה, 12:24.00-ב האחת, שיחות בשתי, להשמיע לא, לעיין לך לתת רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 . 14:19.56 בשעה – בפברואר 18-ה, למוחרת יום –

 9 ?למי מי בין שיחות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .ישועה לאילן' אלוביץ איריס בין שיחות :תירוש יהודית ד"עו

 11 יש. שלי ההתנגדות את להסביר רוצה אני.  השיחות להצגת התנגדות לי יש :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 12 תשובתו את לשמוע, הזאת השאלה  את צריך לא הזה המשפט ובשביל בסוף כאן  שנאמר אחד משפט

 13 בחקירה הייתה לא  מהן אחת שאף תכתובות להראות צריך ולא שיחות להשמיע צריך לא. העד של

 14 שאנחנו מה נראה אנחנו, תקבל שהיא תשובה איזו לקבל יכולה, שאלה לשאול חברתי יכולה. ברשות

 15 זה לקבל יכולה שחברתי מה כשכל האלה השיחות את צריכים אנחנו למה. הנגדית בחקירה נראה

 16 ?23 בפסקה שמופיעה לשאלה תשובה

 17 רואה אני? השיחות להצגת כל קודם, להתנגדות  הבסיס מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .הוצגו שהשיחות

 19 למה בהודעה שנחקר למה מוגבלת שחברתי, גברתי, הוא להתנגדות הבסיס :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 20, מענה שתקבל שאלה בשביל. 23 סעיף של בסיפא מענה קיבל בריענון שנשאל מה. בריענון שנשאל

 21 להציג צריך לא, שיחות לו להציג צריך לא, 23 סעיף של בסיפא כבודכם בפני שמופיעה הזאת לתשובה

 22, לכבודכם להציג הוא שהמהלך מאליו שברור משום מתנגדת אני לכך. כלום צריך לא, תכתובות לו

 23 .מקווה שחברתי לאמירה אותו להזמין ואז אמירות עוד מהעד לקבל
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 1 ממנו לקבל בלי השיחות את להציג רשאית היא האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?ככלל אמירות

 3 . כבודכם בפני הן השיחות?  מה לשם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 . אצלנו לא עוד השיחות, כל קודם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 אני? נדרש זה למה. המתנתי. להגשתן התנגדנו לא. הזה בתיק' ת הן השיחות :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 6 נחקר לא גם זה כאמור כי האלה השיחות על להגיד יש לעד מה יודעת לא שאני לכבודכם אומרת

 7 .הריענון במזכר צוין לא גם וזה במשטרה

 8 ?מתייחס זה מידה באיזו ונראה  השאלה את נשמע אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 9 כפי, התכתובות על ונעבור השיחות על עברו שכבר אחרי תישאל השאלה אבל :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 10 ממילא. הזה לדבר מוגבלת היא שממילא אומרת אני. השאלה תישאל ואז, הזמן כל עושה שחברתי

 11. ייעשה לא הזה שהדבר מבקשת אני לכן. הזאת השאלה לצורך נדרשת לא היא, המסמכים הצגת כל

 12 . נגדית בחקירה, מבטיחה כך אני, ייעשה הוא

 13 . גברתי אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 קמים לא שאנחנו חוזרת סיטואציה פה יש. משהו עוד להוסיף רוצה אני, סליחה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 15 לראיות גם מובהקת בסתירה עומדים, אומר שהעד מסוימים שדברים  יודעת חברתי אבל ומתנגדים

 16 אני אבל זה על ביקורת לי יש. דרכה זו. אותו מתקנת לא והיא, בחקירה ידו על שנאמרו לדברים וגם

 17. לי הורה משפט שבית כפי הנגדית בחקירה זה את אעשה אני. תפקידי לא זה כי עכשיו לזה נכנסת לא

 18 .זה את לעשות אפשר שאי חושבת אני, הזאת בתשובה מוגבלת והיא הסיטואציה זאת כאשר אבל

 19. מקצתי ולא מיני לא, שסותרים דברים על דיברה שחברתי הסיפא בין קשר אין :תירוש יהודית ד"עו

 20 היה שהוא דברים, לעד דברים שלהציג ראשון דבר אומר אני, כל קודם, להישאל אמור שהעד השאלה

 21. המשפט בבית מותר גם. להם צד היה שהוא בדברים זה את לעשות בריענון מותר גם. מותר, להם צד

 22.  לעד לראשונה הבהרה שאלות לשאול אפשרו גם המחוזי המשפט ובתי העליון המשפט בית אפילו

 23, ועדיין. הזה בעניין המשפט בית החלטת את בהכנעה אנחנו גם קיבלנו. זה את עושים לא אנחנו

 24 אתו עבדה הנאשמת כמה עד, הנאשמת האם על שאלה להישאל עומד העד. לעד הוצגו האלה השיחות
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 1 קשורים שאינם אחרים בנושאים הזאת וברזולוציה האלה בשיחות נראה שאנחנו למה דומה באופן

 2 עשתה היא מה, אתה כאן עשה הוא מה  לראות צריך בוודאי. שאלה כן זאת. משפחתו ולבני 1 לנאשם

 3 .תואם לא הוא אבל מובן הוא זה את להציג לא והרצון, אתו

 4.  הזאת הבודדת השאלה את אותו ולשאול האלה השיחות את לעד להציג אפשרי בהחלט, לדעתי, בעיניי

 5 הזאת בנקודה המשפט בית החלטת לטעמנו, זה את אומר כן אני כך גם. מהמזכר שעולה שאלה היא

 6 את מקבלים אנחנו אבל, הקיימות מההלכות בשונה מאוד מאוד התביעה את גם צמצמה בהחלט היא

 7 .במזכר עליהם נשאל שהוא דברים אלה, ועדיין.  בהכנעה זה את מקבלים. זה

 8 מוצגים הם האלה שהמסמכים מאחר, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 מי על מחלוקת גם שאין מניחה אני, המוצגים מתיק כחלק להגשתם התנגדות אין נכון הבנו שאם

 10 .להציג בלי כל קודם השאלה את תשאל גברתי אולי. הדוברים

 11 ?ולהבין האלה השיחות את פה בעל זוכר? להגיד יודע הוא איך אבל :תירוש יהודית ד"עו

 12 .תנסה גברתי? זוכר הוא אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 - - - לכאן דומה באופן אותו שואלת כשאני :תירוש יהודית ד"עו

 14 עורכת אומרת כי היא כרגע ההתנגדות, תירוש דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 החומרים כל את לו להציג צריך לא, לשאלה ישיב שהעד שכדי, נכון הבנתי אם, עוזר-רוזן מיכל הדין

 16 ממילא אלה כי לו להציג בלי אולי לשאול תנסה גברתי. האמירה הייתה זו, נכון מבינה אני אם.  האלה

 17 .לעשות צריכה שהיא מה תעשה גברתי, ידע לא הוא ואם בתיק מוצגים

 18 חושבת אני. חברתי של ההתנגדות על חולקת שאני לומר זאת בכל רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 אחת הבהרה לשאלת צמצומנו תוך להן צד היה שהוא האלה השיחות את לעד להציג לנו שמותר

 20 לחיים? למה דומה, דומה באופן אותו אשאל שאני כדי, הזאת מהשיחה שעולה למה שמתייחסת

 21 כדי הזה הדבר את לו להציג בהחלט לגיטימי זה לכן. בשיחה כאן מתנהלת שהיא לאיך דומה? עצמם

 22 באופן זה את אותו אשאל אני אם. בחקירה עליו אומר שהוא הדבר וזה ההמשך שאלת את לשאול

 23 אתו פעלה הנאשמת איך לגבי אמירות השאלה לתוך להניח אצטרך אני כי מנחה שאני יגידו, כללי
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 1 אותו ולשאול הזה באופן פעלה היא איך לו להציג רוצה אני. זה את לעשות רוצה לא אני. הזה באופן

 2 אחרים בעניינים לכך דומה פעילות הייתה אם

 3 אלא... -ל קונקרטי באופן מתייחס לא 23 סעיף. משהו להגיד רוצה רק אני :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 .שאמרתי מה בדיוק וזה כללית היא השאלה

 5 .המסמכים הצגת אחרי זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 שיראו לי שאכפת לרמוז כשניסית בסבלנות כך כל ישבתי, תירוש דין עורכת  :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 7 מבטיחה אני. בפניו השיחות כל. המשפט בית כלפי גלויה אני. מכלום לי אכפת לא. האלה השיחות את

 8 התשובה, 23 לסעיף כאן שהשאלה אומרת אני אבל הנגדית בחקירה תיקונו על יבוא שהכול לחברתי

 9 שמציגים האלה השיחות לשתי יחסית לא בוודאי היא, לכלום יחסית לא והיא כללית תשובה היא

 10 עוד זה את מתקנים ואנחנו קלקול עם מתחילים אנחנו. בעולם תקין לא הכי הוא הזה הדבר כל. כאן

 11 .מתנגדת אני  לזה. כזה זוחל פיחות מין זה הכול. ועוד

 12 יודעת בוודאי חברתי, בכללית הראשית השאלה את לנסח יודעת אני. כללית תשובה לו יש, בקשתי לכן

 13 .שאפשר מה זה. בבקשה. ממני טוב זה את לעשות

 14 .תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 אני, בהנחה. העד יענה מה נראה. הדברים את להראות בלי שאלה תנסח גברתי, תירוש דין עורכת

 16 אותם להכשיר כדי אותם לו להציג צריך. פסולים מוצגים הם האלה שהמוצגים, ואומרת חוזרת

 17 .לכניסה

 18 לא זה, המשפט בית של החלטה שיש זה אבל, החיפוש צווי בגלל התנגדנו אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 19 .הוקלט לא זה כי להתנגד

 20 גברת, 3 נאשמת עם שלך השיחות ואת האלה השיחות את זוכר לא אתה שאולי מניחה אני ש:

 21 עבדה' אלוביץ איריס כמה עד כללית כשאלה אותך שואלת אני. כללי באופן זוכר אתה', אלוביץ איריס

 22 כותרות, הידיעות עריכת של ברזולוציות, משפחתו ולבני 1 לנאשם קשורים שאינם בנושאים אתך

 23 ?כזה דבר קרה כמה. בזה וכיוצא

 24 .קשורים שאינם נושאים ת:
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 1 .קשורים שאינם :ש

 2 . ולא כמעט. לא בכלל לדעתי,  קשורים שאינם בנושאים :ת

 3 '.אלוביץ איריס גברת... אפשר אם :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 .גמור בסדר. קיי-או :תירוש יהודית ד"עו

 5 החקירה את לסיים נוכל מחר שאנחנו חושבת ואני יפה מאוד מאוד שהתקדמנו מאחר, גברתי

 6 את מחר ולסיים שנותר מה את לכווץ שנוכל כדי היום לסיים יהיה אפשר אם, מציעה אני, הראשית

 7 .העד של הראשית החקירה

 8 .התנגדות שאין מניחה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?מחר תצטרכו זמן כמה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .אדוני, לומר מפחדת אני. להעריך עדיין לי קשה :תירוש יהודית ד"עו

 11.  מחר ניפגש. להיום הדיון את מסיימים אנחנו. גמור בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .רבה תודה

 13 

 14 ננעל הדיון

  15 
 16 חמד דקל ידי על הוקלד



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  20

 

 1354 

 מדינת ישראל  מאשימהה    

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 

 2 :נוכחים

 3; עו"ד אלון יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקיןעו"ד  :מטעם המאשימה

 4 ; עו"ד ניצן וולקןגילדין

 5 צור; עו"ד דקלה סירקיס –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בן  1ב"כ נאשם  : מטעם הנאשמים

 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן 2נאשם   

 7 עוזר; עו"ד נועה פירר –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  

 8 ריאל אילוז עו"ד א 4ב"כ נאשם  
<#1#> 9 

 10 
 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 הוקלט הדיון פרוטוקול

 15 

 16 אילן ישועה.  1חקירתו הראשית של ע"ת  הסתיימה

 

 : מוצגים הוצגו

 (;32)380/ת עד( 30)380/ת - וואטסאפ תכתובות

 '; כ(1)174/ת עד' יא(1)174/ת+  שיחות תמלילי

+  מזכר –( 1)73/ת+73/ת; ל"דוא – 72/ת; לחקירה ישועה אילן העד זימון ל"דוא – 69/ת+  68/ת

 ; ל"דוא – 284/ת(; 144/לת נספחים( )1)144/ת; ל"דוא – 117/ת; ל"דוא – 79/ת; נספח

; 108/ת; 106/ת; 104/ת; 101/ת; 99/ת; 98/ת; 96/ת: המזכירות דרך יוגשו בנוסף

; 153/ת; 141/ת; 131/ת; 130/ת; 116/ת; 115/ת; 112/ת; 111/ת; 110/ת; 160/ת+129/ת+109/ת

 .167/ת; 164/ת; 162/ת; 161/ת; 159/ת
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 לאחר הפסקה בהעדר הצדדים
<#7#> 

 1 החלטה

 2 
 בחומר היחסי לחלקו, הריענון בשלב שהתווסף החומר היקףל לב ובשים, ההגנה בקשת נוכח . 1

 כיאות להיערך להגנה לאפשר מנת ועל; מלכתחילה ההגנה לרשות שעמד הזמן ולפרק, מדובר בו הכולל

 הקבועות ההוכחות ישיבות ביטול על ומורים הגנה לבקשת חלקית נעתרים אנו, הנגדית לחקירה

 . 28.4.2021 -ו, 27.4.2021, 26.4.2021, 21.4.2021 לימים

 3 
 4 דיון יתקיים, 12:00 עד 09:00 מהשעה, זה במועד. 3.5.2021 ביום יתחדש בהליך הדיון . 2

 5 : להלן המפורטות בבקשות

 6 ; המשפט בנט 207 מספר, 2.3.2021 מיום בקשה, חסויות ראיות לגילוי נוספת עתירה

 7 24.3.2021 מיום בקשה, כספית בן של בעניינו שנאספו לחומרים ביחס חסויה ראיה לגילוי עתירה

 8 . המשפט בנט 221 מספר

 9 בית לפני פרדו תמיר בעניין החקירה חומר להצגת, ישראל משטרת נציג מועד באותו יתייצב בנוסף

 10 בנט המשפט.  213, מספר 15.3.2021 מיום המאשימה להודעת בהתאם, המשפט

 11 
 12 . 4.5.2021 ביום תחל ישועה אילן העד של הנגדית חקירתו . 3

 13 כ"ב תחקור כך אחר, 2 נאשם של כ"ב יחקור שתחילה כך יהיה החקירה סדר, הצדדים בהסכמת

 14 . 1 נאשם כ"ב העד את יחקור מכן ולאחר, 3 נאשמת

 
 לכל הקלטה הוזמנה כי ותוודא, שבוטלו למועדים שהוזמנה ההקלטה את תבטל המזכירות . 4

 . 3.5.2021 מיום החל הקבועות הישיבות

 
 . תומללו וטרם כה עד שהוקלטו הפרוטוקולים כל של מהיר לתמלול תדאג המזכירות . 5

 15 
<#8#> 16 

 17 . צדדיםבהעדר ה 20/04/2021, ח' אייר תשפ"אניתנה היום 

 18 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה

     19 
  20 
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 2013-היום ה 20-10401-67בוקר טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 . מר ישועה בוקר טוב. אדוני ממשיך להעיד. 2021באפריל 

 5 

 6מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש בהמשך  - 1ע"ת 

 7 חקירה ראשית:

 8 2016, פברואר 2016בוקר טוב. בוקר טוב מר אילן ישועה. אנחנו היינו בפעם הקודמת בתחילת  ש.

 9ום , שזה סימן טוב, זה אומר שאנחנו לקראת סיום, ואנחנו נסיים הי2016ואנחנו מדלגים לסוף 

 10, שיחה שמופיעה במזכר, שהוצגה בריענון 2016לנובמבר  9-גם. אנחנו מתחילים עם שיחה מה

 11 , ןהזיכרו

 12 אפשר לדעת איפה במזכר? עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 13, שזאת, גם כמו שאמרנו, השעה. אני אבקש קודם כל להציג 09:55:16, שיחה שמספרה 24בסעיף  ש.

 14ה, יש לנו קטע קצר שאנחנו רוצים להשמיע. אני אומר אותה גם לכבודכם וגם לעד. תקרא אות

 15לכבודכם, יהיו לנו מספר שיחות היום שאת רובן אנחנו לא נשמיע בכלל, רק ניתן לקרוא ונשאל 

 16שאלות מאוד מאוד מצומצמות, גם כאן השאלה מצומצמת. יש שתי שיחות שנרצה להשמיע מקטע 

 17 לשמוע, מסוים כי חשבנו שהאינטונציה שם כן חשובה, וחשוב

 18 שאלה טכנית לגבירתי, זה מסומן כבר כמוצג? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19לדעתי. וצריך לסמן את זה, וסימנו כבר כמה, צריך לבדוק, תיכף נבדוק  174זה מסומן ביחד עם ת/ ש.

 20 איזה,

 21, אז זה יהיה (י'1)174ת/ האחרון היה, 174כבר אני אגיד לכם. עם ת/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 .(יא1)174ת/

 23 
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 1 .(יא1)174ת/תמליל שיחה מוגש ומסומן 

 2 למה אנחנו מחכים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 ש. רק שהעד יסיים לקרוא. נשמיע את השיחה. 

 4 )מושמעת שיחה(

 5 ש. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. 

 6 למה לעצור פה. עו"ד ז'ק חן:

 7 פה, למה לא להשמיע כבר את כל, למה לעצור עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 8 ש. אפשר להשמיע את כל השיחה מבחינתי.

 9אפשר להשמיע את כל השיחה, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת. ישבתי  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 10בשקט, למה שמענו את השיחה הזאת, מה היה חשוב פה בלהשמיע, חוץ מזה שחברתי לצערי 

 11אחרים. לא היה שום דבר חשוב בלהשמיע את השיחה הזאת, לדעתי משמיעה את זה למקומות 

 12ישבתי בשקט בכוונה, כי אני מכירה את השיחה הזאת, היה לי ברור שההשמעה שלה היא בלתי 

 13חשובה. אז אני מצביעה על הדבר הזה ואני חושבת שהוא לא לעניין, חבל אגב שבאמת חלקים 

 14 .האחרים בשיחה הזאת לא הושמעו, אבל גם את זה נתקן

 15 אפשר להשמיע. אם גבירתי רוצה, אפשר להשמיע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16לא, אני לא רוצה כלום. אני לא רוצה שום  דבר. המשפט הבא שאומרת גברת  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17איריס אלוביץ', 'הכותרות צריכות להיות אובייקטיביות, מעניינות, אובייקטיביות אבל, 

 18... אתה מבין, זאת הבעת דעה.' אז במשפט ... שגברת איריס אלוביץ'  שיהיה הבעת דעה,

 stop. 19-אומרת 'אני רוצה שהכותרות תהיינה אובייקטיביות' שם חברתי לחצה על ה

 20ש. אני רוצה לענות. ראשית, אנחנו מוכנים להשמיע כל שיחה, והקשבנו להחלטת בית המשפט שאמרה 

 21עניין אותנו דווקא, 'שאת הכותרות מי נותן,... אז שלא. אגב, המשפט הבא הוא משפט שמאוד מ

 22פה יש לך ממש שליטה על זה' אז גם את זה היה אפשר להשמיע ולא השמענו, השמענו את המקטע 

 23עד הרגע שבו הגברת מצחקקת כי זה היה לנו חשוב להשמיע את זה. ואני חושבת שאפשר להשמיע 
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 1צריך ומה לא. לדעתנו צמצמנו את עצמנו הכל. חברתי, אני מציעה שגם לא תחלק ציונים למה 

 2מאוד בהשמעת השיחות ואנחנו חושבים שיש מקומות מסוימים שזה חשוב. חברתי חולקת עלי, 

 3 זה בסדר גמור.

 4 אוקיי. מה השאלות לעד? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5אליה  התייחסה 3ש. כן, שתי שאלות קצרות. אגב, אני אגיד עוד משהו, השיחה הזאת, הנאשמת 

 6בתשובתה לכתב האישום לכן אנחנו חשבנו שיש גם טעם בהצגת השיחה במלואה גם לבית המשפט 

 7וגם לעד, אנחנו תמיד נוהגים כך, נותנים לו לקרוא את כל ההודעה כדי ששום דבר לא יצא 

 8 מקונטקסט והכל יהיה בפני העד.

 9 רק שניה, לעניין הזה, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 10 טוב, זה כבר יותר ארוך מההקלטה. באמת. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 11יכול להיות גבירתי אבל חברתי אומרת שאני התייחסתי לזה במענה לכתב  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 12האישום. אני התייחסתי לזה במענה לכתב האישום כיוון שזה מופיע בכתב האישום ואנחנו ענינו 

 13את זה לכתב האישום אנחנו ענינו, ובמענה שלנו לכתב  לכתב האישום. מחמת שהם הכניסו

 14האישום שאני אכן מאוד מבקשת מכבודכם לעיין בו במסגרת הזאת באמת נתנו מענה לשיחה 

 15הזאת, אבל לא כי התחשק לנו אלא כי היא נכנסה לכתב האישום ובכתב האישום היא תוארה 

 16 באופן לא נכון.

 17עה. ההתנגדות הזו נשמעה כבר אתמול ואנחנו אמרנו מה יש לי הצ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18שאמרנו והמדינה הודיעה עכשיו שהיא צימצמה מאוד את מה שהיא רוצה להשמיע. זכותה כמובן 

 19להשמיע. אם גבירתי תחשוב שנגרע משהו בשל הפסקת ההשמעה, גבירתי תגיב. לא צריך את הכל 

 20ש איזו שהיא בעיה עם הקטע וצריך יותר הם הודיעו שהם מצמצמים, אבל אם י מהתחלה, בסדר?

 21 מזה, תגידו והם ישמיעו את השאר.

 22כך אעשה וכל עוד חברתי תקפיד על שמירת ההחלטה של בית המשפט הנכבד  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23 ... וכך אני אעשה.
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 1ה אם גבירתי חושבת שצריך משהו אז גבירתי פשוט תגיד. אני מניח אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2שלא תהיה התנגדות, ונשמע. כל אחד רואה את זה מכיוון אחר. אם אתם חושבים שצריך עוד קצת 

 3 לשמוע אז אנחנו גם נשמע עוד קצת. 

 4אז אני שואלת אותך שתי שאלות. האחת ביחס לאימרה 'אגי אגיד לך גם עוד משהו, זה האיש הזה  ש.

 5, ואתה אומר 'כן'. מה אתה 3שמת הולך להישאר עוד הרבה זמן, אתה מבין?' שואלת אותך הנא

 6 מבין? על מי מדובר?

 7 ראש הממשלה מר נתניהו. ת.

 8אומרת 'אני בדיונים, אני, תשמע, אני אמרתי לשאול  3והשאלה השניה. בהמשך העמוד נאשמת  ש.

 9 אני מוכנה בשביל הקבוצה למכור את נשמתי לשטן' ואני שואלת אותך מי זאת הקבוצה?

 10 קבוצת בזק. ת.

 11 ,-זה כמובן עדות של עד למה הוא חושב ש עוזר: -רוזן  עו"ד מיכל

 12 שאלתי 'מה אתה מבין'. ש.

 13 זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה מה הוא מבין ולזה הוא עונה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14הוא גם נשאל 'אתה מבין' והוא אמר 'כן'. השיחה הבאה מאותו יום בשעות אחר הצהריים, אני  ש.

 15 תה.לא אשמיע או

 16 איפה השיחה הזאת? עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17 אבל רק שיחה אחת מתוך המזכר וגם לא התכתובות.  25מהמזכר, בסעיף  ש.

 18 אתם מגישים את זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 

 20 (יב.1)174ת/שיחה מוגשת ומסומנת 

 21 .16:19:39 ש.

 22כאשר זה במזכר ולא בהודעות, כמו  גם היום כבודכם, אנחנו לא יכולים כל פעם עו"ד בעז בן צור:

 23 הרצף ש,
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 1 אנחנו פועלים בהתאם להחלטת בית המשפט. ש.

 2 כל מה שאמרתי, זה שאני לא קם, זה בסדר מבחינתכם, זה לא שאני מסכים לשיחות. עו"ד ז'ק חן:

 3 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 ש. תקרא אותה ויש לי שאלה קצרה.

 5 אוקיי. ת

 6'אנחנו עובדים על זה אילן, אני  3. באמצע העמוד. אומרת לך הנאשמת 6לעמוד אני מפנה אותך  ש.

 7עובדת על זה קשה וגם שאול ' ואתה עונה 'טוב, חבל, כי צריך'. והיא אומרת לך 'עובדים על זה, 

 8אנחנו עובדים על זה ועובדים בזה' ואתה משיב. אני שואלת אותך מה אתה מבין, על מה הם 

 9 אלוביץ'? עובדים, איריס ושאול

 10אני מתנגד עוד פעם. הוא מדבר עם איריס אלוביץ' ומה שאיריס אלוביץ' מדברת על  עו"ד ז'ק חן:

 11שאול אלוביץ' זה בוודאי לא מחייב את שאול אלוביץ' ולכן השאלה לא יכולה להניח כאילו מדובר 

 12 ,בתורה מסיני באמירה שעל מה הם עובדים איריס ושאול אלוביץ'. השאלה יכולה להיות

 13 אוקיי. השאלה למה היא מתייחסת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 השאלה יכולה להיות למה מתייחסת איריס אלוביץ'. עו"ד ז'ק חן:

 15 למה איריס אלוביץ' מתייחסת דברים.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 להבנתו. עו"ד בעז בן צור:

 17 למיטב הבנתך.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18להכשיר את אבירם אלעד שאמור להגיע בעוד שבוע להיות העורך הראשי  ןלניסיומתייחסת  ת. היא

 19טרם  תלעיתונואחרי שחתמנו איתו כבר על הסכם, שיחזור להיות עורך ראשי, כיוון שיצאה הודעה 

 20הגיעו ובעקבות זה חל משבר גדול בין בני הזוג נתניהו לשאול ואיריס. הדבר יצר משבר גדול והיא 

 21לי גם פה, לפני זה בשיחה, 'אה, הוא מגיע, לא אישרנו', וכדומה, מנסים כאילו לומר שלא  אומרת

 22אישרנו, ואני אומר 'אישרנו אותו', זה הקונטקסט. אז היא אומרת 'אני עובדת על הנושא הזה', 
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 1גדול שלה להכשיר אותו במיוחד כשרה נתניהו, גברת נתניהו וראש הממשלה יאשרו  ןניסיוהיה 

 2 ותו בכל אופן להיות עורך ראשי. זה היה קרב שנמשך על פני תקופה ארוכה.שנביא א

 3 .22:59:58, שיחה משעה 2016לנובמבר  14-אנחנו עוברים ל ש.

 4 אפשר את מספר השיחה בבקשה? עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 5 .22:59:58ש. 

 6 ואיפה, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 7 ש. זה מהחקירה. איפה? הודעה מיום,

 8 ... תודה. עוזר: -רוזן  עו"ד מיכל

 9 .ג(י1)174ת/שיחה מוגשת ומסומנת 

 10ש. השיחה הזאת אני רוצה שתקרא אותה, וזאת השיחה האחרונה שאנחנו נשמיע ממנה שני קטעים 

 11 היום. את השיחות הבאות אנחנו לא נשמיע.

 12 לאיזה עמוד כדאי שנפנה את תשומת הלב בשיח המתגלגל הזה? עו"ד בעז בן צור:

 13 אפנה לכמה קטעים, אז אם אתה רוצה לקרוא, אבל,א. אני  ש.

 14 אני קורא, יש הרבה... אני שם לב, והשקפות. עו"ד בעז בן צור:

 15 אוקיי. ת.

 16 . 7אפשר? אז בוא נשמע את הקטע הראשון, זה מתחיל בעמוד  ש.

 17 

 18 )מושמעת שיחה בין איריס אלוביץ' לאילן ישועה(

 19 

 20אומרת לך 'אילן יהיה לנו  3שואלת אותך, נאשמת רגע. ואני  8אני רוצה להתרכז איתך בעמוד  ש.

 21בעיה', וכל היתר, מכאן למטה עד סוף העמוד. ואני שואלת אותך למיטב הבנתך בשיחה, על איזו 

 22 ?3בעיה מדברת נאשמת 
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 1'תהיה בעיה' מול ראש הממשלה ורעייתו. יכעסו. מה שרוצים ממני פה, מדובר על תחקיר של רביב  ת.

 2ויאיר, אז כבר נהיתה רוטינה שאם יש תחקירים נגד ראש הממשלה לא  דרוקר על ג'יימס פאקר

 3מפרסמים את הידיעה על התחקיר. ואז נוסף על האבסורד הזה אבסורד חדש, שאם למחרת יש 

 4תגובה של ראש הממשלה אז מפרסמים את התגובה, זה מה שאתם רואים פה, ואי אפשר להגיד 

 5איך אני יכול לשים את התגובה אם אני לא מפרסם שום דבר על הסיבה לתגובה. אז אני אומר, '

 6 את הידיעה עצמה', זה הקונטקסט של האירוע הזה. 

 7'נשבעת לך, לא, הם צרחו' אתה אומר 'על זה' היא אומרת 'על הכל' אני  3כשאומרת לך נאשמת  ש.

 8 שואלת אותך על מי למיטב הבנתך היא מדברת ואתה עונה לה?

 9 ראש הממשלה ורעייתו.  ת.

 10תה קראת את השיחה. תיכף נשמיע עוד איזה חלק, אבל איך היית מגדיר את ההתנהלות שלך א ש.

 11 בשיחה, מה אתה אומר על עצמך בשיחה הזאת? 3מול נאשמת 

 12 מה אני אומר על עצמי,  ת.

 13 אתה זוכר מה אמרת על זה בחקירה, על עצמך, בשיחה הזאת? ש.

 14שורה ולנהל -בו אני בעצם צריך לעבור שורהלא יודע, אני בטח לא חש נעים מכל התהליך הזה ש ת.

 15שיחה עם מישהי שהיא לא הבוסית הפורמלית שלי ולרצות אותה ולרצות את זה, ולסרס את כל 

 16 התהליך שאנחנו עושים, אני לא נהנה לקרוא את זה כמו שלא נהניתי לעבור את זה אז.

 17 תאמר לי בבקשה, מי בוואלה תפקידו לתת הנחיות מהסוג הזה? ש.

 18 ורך ראשי. ראש מערכת החדשות, עורך ראשי.ע ת.

 19 . 12בוא נתייחס לקטע נוסף קצר. בעמוד  ש.

 20חברתי משמיעה ולא רק מפנה כי לטונציה יש חשיבות, את אומרת? או כי זה מיועד  עו"ד בעז בן צור:

 21 לאזניים אחרות?

 22באזניים לא, א. שתדע לך שאזניים אחרות לא שומעים, כך נאמר לי לא פעם, שלא שומעים  ש.

 23 האחרות, זה נאמר לאזני בית המשפט. אנחנו חושבים, ואולי אתה חולק,
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 1 רק שניה. זו התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2כן. אני אדייק את זה. מפנים לעד, מציגים לו חלק מהתמליל, מציגים לו תמליל,  עו"ד בעז בן צור:

 3מסוים, תתייחס לשתי שאלות בתוך אותו אומרים לו 'הנה, אנחנו רוצים להשמיע לך מקטע 

 4מקטע'. אני לא רואה את הערך בהשמעה של אותו מקטע שהוא מבודד ואם אפשר, אם לא .. את 

 5התוספת אלא אם כן יש משהו בטונציה שיכול לשנות או לסרס את המשמעות. לכן יכולים להפנות 

 6. איזה ערך יש בהשמעה אותו 'בעמוד כך וכך, שורות כך וכך, זה הציטוט, מה התייחסותך'

 7 סלקטיבית בתכלית של קטעים מהרבה מאוד שיחות?

 8עו"ד בן צור 'אני לא רואה את הערך' זו לא עילה להתנגדות. אם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אדוני חושב שיש כאן איזה שהוא עיוות וצריך להשמיע יותר, אז ישמיעו יותר. אבל .. התנגדות.

 10ירתי, ברור שא. יש עיוות, כי זה נוטה לקטעים באופן סלקטיבי. זה ברור שזה גב עו"ד בעז בן צור:

 11 מייצר משהו,

 12אני אחזור על מה שאמרתי לעו"ד רוזן עוזר. אם יש כאן עוד קטע  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13שאתם רוצים שהמדינה תשמיע כי אתם חושבים שזה יהי מאוזן יותר, תגידו והם ישמיעו. אין 

 14יה גם להשמיע את הכל, הם נענו לבקשות שלנו לא להאריך כאן את הדיון בהשמעות. אז להם בע

 15 אם יש קטע שאתם רוצים, תגידו, עדיין זה נתון לשיקול דעת שלהם, הם בחקירה ראשית.

 16יש רבים שנרצה, החקירה ראשית ולכן אנחנו לא נבקש כרגע להשמיע קטעים שאנחנו  עו"ד בעז בן צור:

 17ותם, דרכו של עולם. יחד עם זאת, הואיל ואין ערך בהשמעה שהיא השמעה רוצים להשמיע א

 18 סלקטיבית, השמעה על פני המקרא, ומתן התייחסות, מפה ההתנגדות.

 19 טוב. זה נתון לשיקול דעת של התביעה והיא ראשית להשמיע. כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 )המשך השיחה מושמע(

 21 
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 1. 'אתה מבין שאתה 13ני משפטים פה. הדבר הראשון, אני מפנה לעמוד אני רוצה לשאול אותך על ש ש.

 2, 'אבל אתה מבין שאתה במצב שאתה צריך אותו 3במצב שאתה צריך אותו' אומרת לך הנאשמת 

 3 שהוא יחתום לך על פיצול או פיתול, זה בעיה' ואני שואלת אותך בהקשר הזה,

 4ר את ההתנגדות שלא בנוכחות העד. אני מבקשת  יש לי שאלה. אני רוצה לומ עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 5 שהעד ייצא.

 6 )העד יוצא מהאולם(

 7 יהיה עוד מיקרופון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8אני מוכרחה להגיד לפני ההתנגדות שהם מטפלים בזה מולי והם מתקשרים  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 9ריכים לפנות לחברה. הם באמת מהמזכירות ובאמת יוצא מן הכלל, אבל זה לוקח זמן, אם צ

 10מדברים איתי כל הזמן, הם דואגים למיקרופון, הכל בסדר וגם אני בסדר. אני רוצה להסביר את 

 11טעמי ההתנגדות שלי והם נובעים מזה שעכשיו אנחנו מכניסים לתוך אולם בית המשפט עז, ייקח 

 12אומרת גברת אלוביץ'  שעה בחקירה נגדית להוציא אותה ואין צורך להכניס אותה. אני אסביר.

 13'אתה צריך אותו שהוא יחתום לך על פיצול או פיתול' זה מה שהגברת אומרת. שואלת חברתי 

 14'למה אתה הבנת שהיא מתכוונת' אנחנו יודעים מתוך ההודעות שהוא לא הבין למה היא מתכוונת. 

 15אתכם למקום שהוא לא זכר שהיא אמרה דבר כזה וכשאמרו לו את זה בהודעה, ותיכף אנחנו נפנה 

 16 בהודעה, הוא לא ידע להגיד למה היא מתכוונת, עד שהחוקרת לא הכניסה לו את זה לפה.

 17 הוא ידע למי היא מתכוונת? הוא ידע מי זה 'אותו'? את זה הוא ידע? שיענה על זה. ש.

 18 רק שניה גברת עו"ד תירוש. שניה, אני עכשיו רוצה לנמק את ההתנגדות שלי. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19פיצול/פיתול לא משמיע שום דבר. החוקרת ברשות ניירות ערך החליטה שהמשמעות של זה היא 

 20 מסוימת,

 21 גבירתי תוכל להפנות אותנו איפה זה היה בהודעות? כ.ה. ע. שחם:

 22 זה הודעה, 3818כן. בוודאי שאוכל. אני אפנה באופן מלא. זה מופיע בקובץ  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23 .10.1.18ש. מיום 
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 1 . 49נכון. בעמוד  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2אולי עד שהשופט שחם מוצא את זה אני חוזרת רגע לשאלה כי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 גבירתי קמה להתנגד באמצע. השאלה הייתה מי זה 'הוא' או מה זה פיצול או פיתול?

 4יתול. אין לי שום כוונה שהוא יגיד לא מה זה פיצול ופיתול. אני לא שואלת אותו מה זה פיצול או פ ש.

 5 מה זה פיצול ופיתול.

 6 השאלה הייתה על מי למיטב הבנתו מדובר פה?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 כן, על מי מדובר פה. על מי היא מדברת שצריך אותו. ש.

 8 אבל כל ההקשר של פיצול, פיתול, כל ההקשר הזה הוא מה היא אומרת עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 9 ואין לזה בכלל שום קשר בעולם ובסביבה לבזק או לוואלה. 2כשהיא מדברת בכלל על ערוץ 

 10 גבירתי רוצה שנעשה את הבירור כאן במסגרת חקירה ראשית? כ.ה. מ. בר עם:

 11לא, אני מנסה לומר את הדבר הפשוט הבא: כשהוא נשאל בחקירה בעניין  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 12זה. הוא לא ידע לענות למה היא מתכוונת. לכן אני אומרת, אנחנו הזה הוא לא ידע לענות מה 

 13נכניס את הדבר הזה, אחר כך אנחנו נצטרך גם להראות איך החוקרת עוד מייצרת את זה קודם, 

 14 אומרת לו קודם,

 15 . זה גם לא נכון. צריך לתת לעד לענות ואחר כך אם יש פערים,75ש. זה לא נכון. אני מפנה לעמוד 

 16 עד עמוד, 49מעמוד  עוזר: -רוזן עו"ד מיכל 

 17 ש. אבל,

 18 אבל למה את מפריעה לי, עו"ד תירוש? עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19עוזר, שאני אבין מה עילת ההתנגדות. גבירתי -רק שניה, עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20גם לא נשאל. אמרה על פיצול או פיתול הוא אמר שהוא לא יודע מה זה ועל זה אני מבינה הוא 

 21 'שהוא צריך שהוא יחתום', המדינה רוצה להבהיר על מה מדובר. אז מה הפסול בזה?

 22 .2הפסול בזה זה שכל השיח שם הוא על ערוץ  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23 זה את אומרת, אבל היו שם שני אנשים, אחד מכאן מעיד. ש.
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 1התפרץ לתוך ההתנגדות שלי? אז זה אני לא מבינה, מותר לעו"ד תירוש ל עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2 מותר גם לי?

 3 גבירתי תתנגד. תשובה אחרי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4'אני מתאר לעצמי, אני לא יודע באמת, אני לא נכנסתי  75אומר העד בעמוד  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 5יו אנחנו נכניס את לזה עד הסוף, אני מניח שזה קשור שהוא יחתום וביבי כנראה', יופי, אז עכש

 6, הקראתי מאיפה שחברתי הפנתה אליו. אבל 75. זה עמוד 2הסיפור הזה שבכלל מדברים על ערוץ 

 7 2, שיחה ארוכה על ערוץ 2קודם הוא בכלל לא יודע על מה מדובר. עכשיו מדברים שם על ערוץ 

 8 ועכשיו אנחנו נכניס את העז הזאת כדי שאני אצטרך חצי יום,

 9ל למה צריך לעשות את הבירור הפרטני כרגע כאשר יש כבר על פני הדברים יש אב כ.ה. מ. בר עם:

 10מחלוקת, דבר שני, הדברים הם לא חד משמעיים ולא מובהקים מתוך ההודעה. מתבקש העד לומר 

 11על הבנתו, זה הרבה יותר פשוט כשאנחנו מתקדמים, גבירתי בצדק תוכל להניח לנו תשתית 

 12יתם, שיש סתירות, זה לא משהו כל כך מובהק שצריך היה על בחקירה נגדית שהדברים לא כהווי

 13 הסף לפסול אותו. לכאורה. 

 14ראשית, אני אומר שאני קמתי גם בגלל וגם בגלל הפיצול פיתול. חברתי  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15אומרת שהיא לא שואלת על הפיצול פיתול. ניחא. אבל גם 'ההוא' כשהיא מפנה להודעות, בהודעות 

 16יודע להגיד. אני קמה משום שבעיני זו שאלה מיותרת בחקירה ראשית, זו תהיה תשובה הוא לא 

 17מיותרת של העד וזה יהיה חצי יום בחקירה הנגדית כדי להוציא את זה. אבל בזה מסתיימת טענתי 

 18בעניין הזה, כשהעד בהודעת לא יודע להגיד למה היא מתכוונת, ואני אומר לכבודכם, יש עוד הרבה 

 19 לה בהודעה שבין, היא אומרת דברים, והוא לא יודע להגיד למה היא מתכוונת.מקומות כא

 20טוב, ככל שהשאלה היא במי מדובר, שאלה שהעד נחקר עליה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 בשיחה שהי שותף לה, העד יכול לענות וההתנגדות נדחית.

 22ולא שום דבר  2ל ולראות שזה ערוץ לפני שהוא.. בתמלי 12אפשר לקרוא את עמוד  עו"ד בעז בן צור:

 23 אחר,
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 1 וכאן מדברים על מה ש.. 2בדיוק הפוך. זה ערוץ  ש.

 2אנחנו לא בוויכוח. עו"ד תירוש, ההתנגדות נדחתה, העד יענה על  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 השאלה.

 4 

 5 העד חוזר לאולם.

 6 

 7 תחזרי על  השאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8. 'אתה מבין שאתה במצב שאתה צריך אותו 13מתייחסת למה שכתוב בתחילת עמוד השאלה  ש.

 9שהוא יחתום לך על פיצול או פיתול זה בעיה' ואני שואלת אותך למיטב הבנתך בשיחה, על מי 

 10 מדובר, מי זה 'אותו' במשפט ' שאתה צריך אותו שהוא יחתום לך'.

 11 , האיש?מי זה האיש? האישה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 ראש הממשלה. ת.

 13 דנה איתך ואתה דן איתה על אפשרות הבאת טיפנבורן. 3בהמשך השיחה נאשמת  ש.

 14 איפה גבירתי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15, בהמשך. 'אם הם רוצים את סטיפי אתה', מי זה סטיפי, אולי תגיד? כבר דיברת על 13אותו עמוד  ש.

 16 אתם מדברים?זה אבל כשאתה אומר 'סטיפי' על מי 

 17 רגע, איפה זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 ממש אחרי הפיתול וביטול, בשורה הבאה.  ש.

 19 זה לא סטיפי, זה טיפי.  ת.

 20 שזה? ש.

 21 טיפנבורן. ערן טיפנבורן. ת.

 22עונה לך על הבאת טיפנבורן, ואני שואלת אותך, יש כאן  3אתם מדברים על, אתה שואל ונאשמת  ש.

 23 הזה, אני שואלת אותך מה ידוע לך למה בסופו של דבר טיפנבורן לא הובא,קטע על הדבר 
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 1 למיטב הידיעה שלו, עו"ד בעז בן צור:

 2 אם ידוע לך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 ש. ככל שידוע לך, כן. כי אתם מדבירם על זה פה.

 4ית. זה הקטע ... בבקשה, זו שאלה שמתבססת על עדות שמועה בדרגה הרביע עו"ד בעז בן צור:

 5שהיא הפנתה אותו אליו. אני מפנה לארבע שורות למטה. מתחת ל' סטיפי', הידוע בכינויו 'טיפי', 

 6ארבע שורות למטה. אומרת איריס שמישהו אמר לה שמישהו הבין, לא המקור כמובן, שהוא הבין 

 7 ממישהו בסביבה של מישהו שזה מה שהוא רוצה.

 8 ענה וברור שככל שזו עדות שמיעה, זה לא קביל.העד י אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 של ה... הרביעי כבר. עו"ד בעז בן צור:

 10 אנחנו לא יודעים מה התשובה שלו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11בהמשך להערת בית המשפט של כבוד השופט בר עם קודם, שיעשה גם הבחנה בין  עו"ד בעז בן צור:

 12צריך לברר. אז הנה דוגמה לעניין מובהק, המשקל שלו  דברים מובהקים לדברים לא מובהקים,

 13הוא אפס, וכל מה שהוא נועד למה? להכניס לחלל האולם, ובעניין הזה יש חובות למדינה. ... לא 

 14 נדע מה לעשות איתם

 15ש. אני מפנה בעניין הזה לקרטל הגיזום. בקרטל הגיזום נקבע במפורש שכשמדברים שני אנשים על 

 16ים במשפט, בוודאי נאשם אחד על נאשם אחר שהוא לא חלק מהשיחה, אדם שלישי וכולם עד

 17 הדברים כן יכולים גם לחול כלפיו בנסיבות מסוימות.

 18אבל גבירתי שאלה אותו מה הוא יודע, מה למיטב ידיעתו, למה הוא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 בסוף לא בא.

 20 ש. נכון. עדיין אני אומרת שגם,

 21אם הידיעה שלו עם זה שמישהו סיפר לו, זה לא קביל. אם אתם  אב"ד: - פלדמן-כ.ה. ר' פרידמן

 22רוצים את זה לאמירת הדברים לצורך עניין אחר, זה משהו אחר. אם יש לו מקור מידע אחר, 

 23 שיעיד. אמרתי, שיענה לתשובה, ככל שהתשובה היא עדות שמיעה, היא לא קבילה לתוכן.
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 1 בסדר. ש.

 2 בסדר, זו הייתה ההתנגדות. :אב"ד -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3במיוחד כאשר הדברים ברורים,  הדברים עולים מעדות העד שהוא אומר 'אמרו לי'.  כ.ה. מ. בר עם:

 4 אפשר להתקדם.

 5 ש. אני רק אגיד שבחומר החקירה יש מקומות שהוא מדבר על הדבר  הזה באופן ישיר. זה לא רק, 

 6 עה לגבי השיח, ... זה הכל. שיענה לשאלה.אם זה עדות שמי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 ת. את יכולה רק לחדד לי את השאלה?

 8 כבר שכחת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 ת. לא, לא שכחתי, 

 10 למקד את השאלה. כ.ה. ע. שחם:

 11 ת. למקד את זה באותו חלק שקשור,

 12 3ביניכם שיח ונאשמת אני אומרת לך, בחלק הזה שאתה מדבר על טיפי, נראה לי שזה השם, יש  ש.

 13ומרת לך באמצע העמוד 'אנחנו בדקנו את זה וביבי אמר לא' לגבי טיפנבורן. אני שואלת אותך מה 

 14 ידוע לך, למה בסופו של דבר טיפנבורן לא הובא ומי פסל אותו, מה ידעת על זה?

 15 מה, ת.

 16 אם ידעת ומה מקור הידיעה. כ.ה. ע. שחם:

 17ם פה ברור. אנחנו היינו צריכים לאשר תפקידים אצל ראש מה שהם אומרים פה, הדברים נאמרי ת.

 18הממשלה ו/או רעייתו ופה היא אומרת ששאול הבין מביבי לא להביא אותו. זה נאמר לי פה. מה 

 19 יש לי להבין?

 20 נאמר לך על ידי מי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 לא להביא אותו.על ידי איריס, פה, היא אומרת. שאול אמר לו, שהוא הבין מביבי  ת.

 22 , את הש' צריך להוסיף.-ש עו"ד ז'ק חן:
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 1גברת אלוביץ' מוסרת לאדוני שמר אלוביץ' אמר לו שהוא הבין מביבי לא להביא  כ.ה. ע. שחם:

 2 אותו.

 3, .. מדברים על איזה מישהו נעלם בסביבתו. אז -נכון. אדוני, ... שהבין מביבי... ש עו"ד ז'ק חן:

 4 לאזורים גם של הרוחות והשדים.עכשיו דיני הראיות הולכים 

 5 ש. אתה זוכר שאתה באופן אישי, מישהו אמר לך לא להביא אותו?

 6 כן. ת.

 7 מי? ש.

 8 איריס אמרה לי לא להביא אותו. ת.

 9 מישהו נוסף? אתה זוכר שהייתה התייעצות? ש.

 10 ,-כן גם, אה, מישהו נוסף חוץ מ ת.

 11 את קצת מדריכה אותו. עו"ד בעז בן צור:

 12 אם היה מישהו נוסף.אני שואלת  ש.

 13 ברור, את שואלת מישהו נוסף, אם הייתה התייעצות, עו"ד בעז בן צור:

 14 אי אפשר לשאול אם היה מישהו נוסף? ש.

 15 אני חושב שהייתה גם שיחה עם שאול, אני לא בטוח. ת.

 16 אתה זוכר מה אמרת על זה בהודעה? ש.

 17 לא. אני זוכר שנאמר לי לא להביא אותו. זה מופיע פה. ת.

 18אני רוצה, אני מבקשת משהו פשוט. ברשותכם לא התנגדות. אני מבקשת  עוזר: -"ד מיכל רוזן עו

 19לזכור את הרגע הזה בתור אחד הרגעים שאני חושבת שהתביעה לא יכולה להציג מצג כזה בפני 

 20 בית משפט ועכשיו אני יושבת.

 21 ש. אוקיי.

 22 אני לא מדברת אפילו על העד. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23 לנובמבר, 15. אני עוברת לשיחה אחרת. שיחה מיום טוב ש.
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 1 אפשר את מספרה בבקשה?עוזר:  -עו"ד מיכל רוזן 

 2מתייחס לעוד כל מיני דברים אבל אנחנו נשאל  26. סעיף 26וזה מהמזכר בסעיף  19:52:48מספרה  ש.

 3 על זה.

 4 

 5 ד.(י1)174ת/מוגשת ומסומנת  19:52:48שיחה שמספרה 

 6את בית המשפט בהתייחס להערה הקודמת של חברתי שבמזכר עצמו סעיף אני רק רוצה להפנות  ש.

 7לבין העד, כתוב שם במפורש, זאת  2יש התייחסות בסיפא לשיחה שהיא לדעתי בין נאשם  26

 8 אומרת זאת שיחה שנמצאת בתיק,

 9 איזה סעיף? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 י רק חולקת לגמרי,סיפא. בסדר, אני עוזבת את הנושא הזה, אנ 26סעיף  ש.

 11 לא הבנתי בכלל. הנייר הזה הוא לא ראייה. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 12 גם אנחנו לא הבנו, אז אולי בגלל זה אנחנו לא מבינים.  ש.

 13 שניה, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 14 זאת הייתה אמירה סתומה במובן שלא בהירה והיא מטילה דופי ולכן, ש.

 15 ילה דופי לא מהמקים הזה,היא מט עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 16לא משנה מאיזה מקום, היא מטילה דופי. אם את רוצה להסביר אז אולי נוכל להתייחס. ככה  ש.

 17 אנחנו באפילה.

 18 אתן רוצות לנהל שיחה אנחנו נצא וניתן לכן לדבר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 סליחה גבירתי. ש.

 20 נחנו לא בחילופי דברים. אנחנו בדיון, א אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21לנובמבר. שהיא במזכר. אתה  15אז אני עוברת הלאה. אני עוברת לשיחה שגבירתי סימנה מיום  ש.

 22 יכול לעיין בה רגע.

 23 אוקי. ת.
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 1באמצע בערך, כשאתה אומר 'העצם בא וקיבל הצעה מעיתון הארץ לעבור  2אני מפנה אותך לעמוד  ש.

 2מדבר על זה עוד בעמוד הזה ובעמוד הבא, אני שואלת אותך  להיות הנציג שלהם בוושינגטון' ואתה

 3 בהקשר הזה. 3על מה אתה מדבר עם נאשמת 

 4 אמיר תיבון, זה היה הכינוי שלו. ת.

 5 אבל על מה אתם מדברים, מה אתה עושה, מה אתה, ש.

 6הם צרו  שהיא ילך, אני מספר להם שהוא קיבל הצעה מעיתון הארץ לעבור להיות בוושינגטון  ת.

 7חרי זה לכן היא אומרת לי 'יופי, אלוהים אוהב אותך' אז אחר כך אני מנסה להסביר שהוא וא

 8עיתונאי מצוין, אולי ננסה להשאיר אותו, זה לא תוספת שכר גדולה מדי וכדומה, אולי כן, הם לא 

 9 מעוניינים.

 10והיא אומרת היא אומרת לך, אתה אומר 'זה העיתונאי הכי מבריק שצמח לנו'  3אוקיי. בסוף עמוד  ש.

 11לך 'אבל הוא יכתוב, תקשיב, נכון, הוא יכתוב על טראמפ אבל הוא יכתוב דברים מעצבנים, אתה 

 12מבין מה שאני אומרת?' אתה אומר לה 'אין שום ספק ש,' והיא אומרת 'אתה מבין ממה אני 

 13 אומרת?' 'כן' 'הוא יביא את זה שטראמפ ככה וככה', אני שואלת אותך מה אתה מבין, על איזה

 14 דברים מעצבנים היא מדברת?

 15אני מתנגדת. יש תשובה בגוף השיחה. 'הוא יביא ת זה שטראמפ ככה וככה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 16 וככה'.

 17 אז בסדר, אבל, ש.

 18 לא, אבל לא בסדר.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19 הקראתי את זה גם. ש.

 20 אני מתנגדת. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 21 יש המשך.  עו"ד ז'ק חן:

 22אני מבקשת להתנגד שוב. ולו מחמת יעילות. לא שאני מבינה מה זה חשוב  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23בכלל, אבל איפה דיני הראיות פה? היא אומרת 'הוא יכתוב דברים מעצבנים', עכשיו אנחנו 
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 1מבקשים מהעד, היא על ספת הפסיכולוג, שיפרשן את גברת אלוביץ' ויגיד למה היא התכוונה. רצה 

 2ל שהיא אומרת למה היא התכוונה. אז עכשיו הוא יפרשן למה היא התכוונה ועכשיו אנחנו הגור

 3נצטרך לחקור על זה בחקירה הנגדית. למה כל הדבר הזה? ואיך זה מותר גם, כשיש שיחה שמדברת 

 4בעד עצמה, אומרת את הדברים כהווייתם, וכל מה שאנחנו עושים פה זה מר ישועה מפרש את 

 5 ומרת בשיחה בעצמה מה היא חושבת.גברת אלוביץ' שא

 6 העד צד לשיחה והוא יכול לענות מה שהוא הבין. למיטב ידיעתו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 בסדר. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 8הדברים שהיא מתכוונת אליהם, דברים שעלולים לעצבן את ראש הממשלה כיוון שתיבון, השיחה  ת.

 9חה של שיחות והתכתבויות ביני לבין איריס שבהן היא כועסת הזאת נעשית בהקשר שלם של שי

 10על מילה שהוא הכניס בכותרת, על ביקורת על ראש הממשלה וכדומה, זה הקונטקסט שסביבו סר 

 11 חינו והוא צריך ללכת. הקונטקסט ברור לי לגמרי, אז וגם היום.

 12להגיד את זה. השאלה  אני רק אציין, זו לא התנגדות ובכל אופן אני חייב עו"ד בעז בן צור:

 13שנשאל כרגע זה מה יקרה כשתיבון יכתוב על טראמפ דברים מעצבנים. שאלו את העד מה אתה 

 14מבין יעצבן שתיבון יכתוב דברים מעצבנים על טראמפ. ואז העד אמר, לא משהו, הוא אמר 'זה 

 15מות קשור לראש הממשלה' אבל למה אני הולך ל'זה קשור לראש הממשלה'? כי אני מבין ממקו

 16 אחרים  שיש קשר בנושא הזה, כי תיבון מעצבן. על מה אנחנו פה,

 17 זו לא התנגדות, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18לא גבירתי, זו לא התנגדות, אבל זו הערה שאומרת שאי אפשר להמשיך לשאול  עו"ד בעז בן צור:

 19ידי צדדים  שאלות מהסוג הזה של 'מה הבנת' לפרשנויות שישנן שיוצאות מגוף השיחה על

 20 שלישיים.

 21הייתה התנגדות, ההתנגדות נדחתה, העד השיב. ככל שתהיה שאלה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 שאדוני יתנגד, יקום ויתנגד. אנחנו לא בסיכומים.

 23 נכון, אנחנו מגיעים למחוזות האבסורד. עו"ד בעז בן צור:
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 1תנגד. נכון לעכשיו הייתה התנגדות אם תהיה התנגדות אדוני י אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 שנדחתה.

 3 נכון. ולכן התוצאה היא שאנחנו מגיעים למחוזות האבסורד. עו"ד בעז בן צור:

 4בן צור, אני משוכנע שאדוני מבין שבסופו של יום יסתבר, לאדוני יהיה את כל הזמן  כ.ה. מ. בר עם:

 5שמיעה, שהן משקל אפס, שבעולם שהשאלות הובילו לתשובות שהן לא קבילות, שהן עדויות 

 6 הוק, לפעמים לעשות,-בסדר. רק את הבירור הזה לא תמיד אפשר לעשות אד

 7 טוב.  עו"ד בעז בן צור:

 8באמצע. אתה שואל 'השאלה אם תיבון היה כל כך נורא. הוא  6אני עוברת למקטע הבא בעמוד  ש.

 9, הוא היה נורא, כן'. , 'תגיד לי אתה' צוחקת, ואתה אומר 'לא3היה נורא' והיא צוחקת, נאשמת 

 10, 'אילן, העצם לא עצם, אתה שכחת כבר כי הוא מזמן לא כתב כי אתה 3והיא אומרת לך, נאשמת 

 11עושה גוגל, תתחיל' צוחקת, 'בכל אופן אני רק אומר', לא שומעים אותה, ואתה אומר 'תראי, זה 

 12: 3רצית'. נאשמת יכול להיות דבר שבו כאילו את אומרת לה 'הנה, את רואה מתחיל להיות מה ש

 13'זה מה שאני אומרת, זה מה שאני אומרת. זה מה שאני אומרת'. ואתה אומר 'אז את הדוב גם אני 

 14אצטרך לגמור בימים הקרובים ואז את אומרת לה 'הנה העצם הנה הדב'. ואני שואלת אותך מה 

 15על מה אתה בעצם אומר. למי זה 'לה', מה זאת אומרת 'את אומרת לה הנה העצם, הנה הדוב' 

 16 אתה מדבר?

 17השיח בינינו מה שאני מדבר ומה שלהבנתי היא מדברת, זה על זה שאנחנו נמצאים במאמץ  ת.

 18להכשיר את אבירם סביב זה שמנסים להכשיר את אבירם במקביל עושים עסקת חבילה אז צריך 

 19ת לשלוח אחרים שכן מעצבנים אותם, העצם זה כינוי לתיבון, הדב זה דב גילהר, ואני אומר 'א

 20אומרת לה' לשרה נתניהו, כי ההבנה הייתה שהתנגדות העיקרית לאבירם באה משרה נתניהו, ולכן 

 21אני אומר לה 'טוב', זאת אומרת אני מנסה לפני זה, הוא היה כל כך נורא וכדומה, יש תהליך שלם 

 22שניסיתי כמה פעמים להשאיר, לא הצליח, אז אני אומר 'בסדר, את רואה, מתחיל להיות מה 
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 1, לנסות -ת'. את אומרת לה, לשרה נתניהו, 'מתחיל להיות מה שרצית'. זה היה בהקשר של השרצי

 2 לקבל מהעסקת חבילה לפחות שההתנגדות להשארת אבירם תשכך.

 3בהמשך העמוד היא אומרת לך 'כן, אני רק כאילו תראה עכשיו' ואתה אומר 'הם אמרו לי הם  ש.

 4הדוב. אמרתי 'אלוהים ישמור הדוב, מה,' היא אמרו לי אם לא נשלח את תיבון בוא נשלח את 

 5אומרת 'לא, לא, תשמע,  3אומרת לך 'אללה איסטר', ואתה אומר 'הדוב, כל כתבה יהיה' ונאשמת 

 6אני אגיד לך גם יותר מזה, באמת אילן אתה מנקה אנשים פרובלמטיים' ואתה עונה 'איזה 

 7זה פרובלמטי, בחייך, האיש הכי חכם , העיתונאי הכי חזק שלנו. טוב לא חשוב נו, איםפרובלמטיי

 8שיש במערכת, אנחנו עוד נבכה יום אחד שהוא הלך. אבל בסדר, עזבי, אני מבין את הסיטואציה'. 

 9מה אתה מבין ומה הכוונה כשאתה מדבר על פרובלמטיים ומה אתה מבין כשהיא מדברת איתך 

 10 על פרובלמטיים.

 11ברורות, זה אנשים שקיבלו כרטיס אדום  הפרובלמטיים זה נאמר הרבה מאוד פעמים במילים ת.

 12, או שלילי או שהובן כשלילי על ידי מישהו, הם -מראש הממשלה או מרעייתו, שכתבו משהו ש

 13וכשהיא אומרת 'הפרובלמטיים' אז אני  ללהיפסמסומנים כאנשים שהם צריכים לצאת, צריכים 

 14לי 'מה זה פרובלמטיים,  אומר, בתוך השיח הזה שהוא סך הכל שיח מרצה שלי איתה, ופה קופץ

 15זה עיתונאי הכי חזק שלנו'. ברמה העיתונאית הוא עיתונאי הכי חזק. פרובלמטי, ברמה של זה 

 16שהוא, דרך אגב, הא בהא תליא. מי זה העיתונאים הטובים? עיתונאים שכותבים את מה שהם 

 17 פרובלמטיים.חושבים. הם כותבים באופן עצמאי, הם לא כותבים באופן מוטה, מזה הם הופכים ל

 18 מהחקירה.  21:40:35, שיחה שמספרה 2016לנובמבר  15אני רוצה להציג לך שיחה אחרת מיום  ש.

 19 איזו שיחה?  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 20 . 21:40:35 ש.

 21 

 22 .טו(1)174ת/מוגשת ומסומנת  21:40:35שיחה שמספרה 

 23 עו"ד תירוש, איפה זה בהודעות? עו"ד ז'ק חן:
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 1 . 99עד  86-לדעתי זה מ 3818זה קובץ  ש.

 2 את מתבססת רק על מה שבהודעות? עו"ד ז'ק חן:

 3 כן. ש.

 4 כן גבירתי, העד מוכן. כ.ה. ע. שחם:

 5 'אני מוכרח לשרוף חזרה', 1אני שואלת אותך שתי שאלות בעצם, בעמוד הראשון אומר לך נאשם  ש.

 wishful thinking. 6. זה 1לא נאשם  עו"ד בעז בן צור:

 7. 'אני מוכרח לשרוף חזרה, אני מוכרח לתקן. מומו מצלצל אלי ומבקש 2סליחה. נאשם  2נאשם  ש.

 8עזרה כל הזמן' ואתם ממשיכים לדבר 'לא הבנתי, לא הבנתי, איך ניר שרף אותו' 'כן, וואו מדהים, 

 9ה 'לכן זה כל כך חשוב עכשיו שיהיה לי חזר 2טוב, לא שמעת כלום' 'לא, ברור, ברור', אומר נאשם 

 10, 'בגלל הקטע הזה, אני -לדבר דיבור' ואחרי זה אתם ממשיכים, אתה אומר 'ברור ברור' בסוף ה

 11אומר  2אמרתי לך' וכולי. מה שאני שואלת אותך זה בעצם, השאלה שלי זה מה הבנת כשנאשם 

 12מר שאול  2לך 'אני מוכרח לתקן, מומו מצלצל אלי ומבקש עזרה', מה אתה מבין איפה נאשם 

 13 ול לתקן ולעזור למומו? כפי שזה נשמע מפה?אלוביץ' יכ

 14מי ששרף את מומו זה ניר, שרף אותו אצל הבוסים שלו. ראש הממשלה ו/או רעייתו. אז הוא אומר  ת.

 15 'אני מוכרח לשרוף'.

 16 מי זה מומו? כ.ה. ע. שחם:

 17' מומו פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת. ואז הוא אומר 'אני מוכרח לשרוף חזרה, אני צריך לתקן ת.

 18זאת אומרת הוא רוצה להשאיר את מומו פילבר במעמד שהוא נשאר חזק אצל ראש הממשלה 

 19 ורעייתו, נשאר עם השפעה.

 20 וכשהוא אומר לך, ש.

 21כבודם רק שוב, הדברים נשארים ונצרבים, על חובותיה של התביעה כבר דיברנו. אנא  עו"ד ז'ק חן:

 22לאותו.. אגב  4ולא יכול לעשות. בעמוד  , מה הוא יכול4השוו תשובה זו למה ששאול אומר בעמוד 

 23 פרשנויות למה שאול התכוון. באיזה מחוזות אנחנו נמצאים.
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 1 .4שמונה שורות מהסוף. שמונה שורות מהסוף בעמוד  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2 ומה הסכנה במשפט שמתנהל בניגוד לכל הכללים. עו"ד ז'ק חן:

 3לכל הכללים מכיוון שכל החקירה, כל התמליל הזה אז אני חולקת על זה שהמשפט מתנהל בניגוד  ש.

 4 נמצא גם בפני העד, גם בפני כבודכם, גם בפני חבריי. זו דרכה של חקירה ראשית, התביעה שואלת,

 5 ממש לא.  עו"ד ז'ק חן:

 6 בסדר, אז כשאתם תהיו בתביעה תעשו את הדברים אחרת, אני חושבת שאנחנו, ש.

 7 היינו עושים אחרת. עו"ד ז'ק חן:

 8 בסדר. אני מעריכה את זה מאוד. אנחנו עושים איך שאנחנו מבינים ופועלים לפי הדין. ש.

 9 עורך דין חן, אמרת מה שאמרת, היא משיבה. וגמרנו.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10שבנויה על עדות  בהטעיהכם אז אני מתנגד לשאלה ואני רוצה לנמק. מדובר דכבו עו"ד ז'ק חן:

 11. כשהמדינה מבקשת 1סברה. כלומר העד מתבקש לפרש למה מר אלוביץ' התכוון. תקלה מס' 

 12ממנו לפרש, במיוחד כאשר מדובר בעד שכולנו רואים, כן? שיש לו פוזיציה מסוימת, הוא יודע מה 

 13 התביעה רוצה ממנו,

 14 אוי באמת, ש.

 15התביעה מבקשת מאותו עד לפרש את מה שהיא  לא, אז גם זה אני עוזב, בסדר, כאשר עו"ד ז'ק חן:

 16, היא לא יכולה להתעלם המאחורירוצה לשמוע, התביעה הכללית של מדינת ישראל, סמל המנורה 

 17. האם יש בהמשך השיחה דברים שסותרים את אותה פרשנות שהיא 2-. שמדובר בעדות סברה, ו1

 18וביץ' שמתנגשת חזיתית שורה שמינית מלמטה יש אמירה של מר אל 4מבקשת ממנו. בעמוד 

 19באותה פרשנות לגבי מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות, ומאיזו סיבה. לכן כאשר כל הנתונים 

 20האלה נמצאים בפניה, א. זה לא הוגן, וב. זה גובל כדי הטעיה בהצגת השאלה הזאת והזמנת העד 

 21א אותה החוצה, וכל לתת את התשובה הזאת, וג. זה להכניס עכשיו עז שנצטרך לעמול כדי להוצי

 22 כך למה? הרי בסופו של דבר מה הערך הפרובטיבי של מה שהיא מבקשת מהעד?

 23 אני רוצה להשיב. ש.
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 1 אין צורך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 גבירתי, נאמרים כאן דברים באמת מאוד מאוד קשים. ש.

 3ה שהעד הוצג לו, כל עו"ד תירוש, זו הייתה התנגדות, זו שיח אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 התמליל הוא עונה אחרי שהוא קרא את כל התמליל ולכן ההתנגדות נדחית.

 5אני לא זוכרת איפה היינו, אם ענית או לא ענית. אמרת שהוא צריך לתקן אצל ראש הממשלה  ש.

 6 נדמה לי או משהו כזה,

 7 עניתי. ת.

 8ותה פיסקה שחברי הפנה אני שואלת אותך לגבי האמירה האחרונה שלדעתי גם מתכתבת עם א ש.

 9, שמונה שורות מהסוף. 4בסוף, ואין לי בעיה ששוב תסתכל על כל השיחה שהיא לפניך, כולל עמוד 

 10 .2'לכן זה כל כך חשוב לי עכשיו שיהיה לי חזרה לדבר דיבור' אומר מר שאול אלוביץ' נאשם 

 11 מאיפה גבירתי קוראת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12שון. בסוף העמוד הראשון הוא אומר 'לכן זה כל כך חשוב לי עכשיו שיהיה לי בסוף העמוד הרא ש.

 13שורה שמונה מלמטה שאומר 'אני לא יכול לדבר כי  4חזרה לדבר דיבור' וחברי הפנה גם לעמוד 

 14לא מדברים איתי' נדמה לי שזה מה שחברי התכוון ואם לא, אז אני שואלת את זה, והוא אומר 

 15כן זה כל כך חשוב לי עכשיו שיהיה לי חזרה לדבר דיבור'. הדברים גם בסוף עמוד ראשון, 'ל

 16 מתכתבים, אז אני אבקש שתסביר.

 17 כבר הסברת. עו"ד בעז בן צור:

 18 אמרת שדברים מתכתבים. עו"ד ז'ק חן:

 19לא, אני מבקשת ממנו להסביר את הדבר הזה, בעיני השיחות מדברות בעד עצמן. אבל היה כאן  ש.

 20 ר לו להסביר את מה שהוא חושב.עד צד לשיחה הזאת ומות

 21 אז אני מתנגד עכשיו, עו"ד ז'ק חן:

 22 זו התנגדות שוב? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 כן. עו"ד ז'ק חן:
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 1 מה ההתנגדות, לזה שהיא הפנתה למה שביקשתם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2. השיחות מדברות בעד 1לא, ההתנגדות היא מתוך דבריה של חברתי. היא אומרת  עו"ד ז'ק חן:

 3 עצמן,

 4איך אפשר להתנגד למשהו? אדוני אמר לה משהו, היא השיבה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 לאדוני.

 6 ,-אז אם גבירתי חושבת ש עו"ד ז'ק חן:

 7 היא לא דיברה אלינו, היא  השיבה לאדוני. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 לא, גבירתי, עו"ד ז'ק חן:

 9 כן כן. כי אתם מנהלים פה דו שיח חופשי. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 10גבירתי, אני לא מנהל דבר. זה חברתי מנהלת. כיוון שהיא מנהלת, אני מגיב. אגב  עו"ד ז'ק חן:

 11תגובתה בדו שיח, אני מתנגד לשאלה שהיא שאלה והעד עדיין לא השיב עליה, וזה כיצד הדברים 

 12הדברים מתכתבים, פעם ראשונה, מדובר בהדרכה. היא אמרה מתכתבים, אחרי שהיא אמרה לו ש

 13 לו בחקירה ראשית,

 14אני לא שמעתי שאלה איך הם מתכתבים. הבנתי שזו אמירה איך  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 הם מתכתבים. 

 16 גבירתי אני שמעתי. עו"ד ז'ק חן:

 17 היה התנגדות,אולי היא תחזור על השאלה ואז אם ת אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אז גבירתי, אולי אני אשלים את נימוקי ההתנגדות.  עו"ד ז'ק חן:

 19 רגע, שהיא תחזור על השאלה, כי אני שמעתי שאלה אחרת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20אבל גבירתי אני שמעתי את מה ששמעתי, אני מבקש לחזור  על נימוקי ההתנגדות  עו"ד ז'ק חן:

 21 מבקש להשלים את נימוקי ההתנגדות. ואני לא הזיתי. היא אמרה,שלי ואז אני אשב. אני 

 22 לא, ברור שלא. אני רק אומרת ששמעתי שהיא אמרה אחר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1,  כך 4מה שאמרה עו"ד תירוש זה שמה שהוא העיד קודם מתכתב עם האמור בסעיף  עו"ד ז'ק חן:

 2 זה מתחבר ומתכתב. כך היא אמרה.היא הניחה לו כקומפוזיציה. כהאי לישנא. 

 3 הדברים מתחברים. עו"ד בעז בן צור:

 4 והדברים גם מוקלטים. יכול להיות שגבירתי לא שמעה אותם אבל אני שמעתי אותם. עו"ד ז'ק חן:

 5 שמעתי אבל זה לא היה לעד. זה היה תשובה למה שאתם אמרתם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6ם זה לא לעד, העד נמצא כאן. כלומר עו"ד תירוש הניחה בפני העד את אוקיי, בין א עו"ד ז'ק חן:

 7התשובה שהיא מצפה לשמוע. זה הפעם הראשונה. דבר שני, היא באה ואמרה, 'זה גם לא חשוב 

 8כי זה מדבר בעד עצמו, כך אני חושבת'. אם זה מדבר בעד עצמו אז למה היא מציגה לו לתת את 

 9ומר א. היא שמה את התשובה וב. היא אומרת שהיא אותה פרשנות שמדברת בעד עצמה. כל

 10מדברת בעד עצמה מתוך הפרוטוקול. ועכשיו הפאנץ' ליין, לעד מותר, כאילו אנחנו פה במסיבת 

 11קומזיץ, ולא נפריע לו כי מותר לו לשים תפוחי אדמה במדורה. אנחנו במשפט. אם זה מדבר בעד 

 12יא מניחה גם את התשובה שהיא רוצה בפני עצמו וזה לא חשוב זה נימוק התנגדות ראשון. אם ה

 13 העד, זה נימוק התנגדות שני.

 14 אדוני סיים?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 כן. עו"ד ז'ק חן:

 16 אני יכולה לענות רגע? ש.

 17 תשאלי שוב את השאלה ושלא תהיה מדריכה. מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18לעמוד ראשון למטה 'לכן זה כל כך חשוב עכשיו שיהיה לי חזרה השאלה היא, אני מפנה אותך  ש.

 19לדבר דיבור' ואני שואלת אותך, אתה יכול כמובן להסתכל על כל השיחה, אין כאן שום הטעיה, 

 20 אני שוב אומרת את זה. ואני שואלת אותך מה זאת אומרת 'שיהיה לי חזרה לדבר דיבור'

 21 ... לפי מה שאתה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 למיטב הבנתך, כי אתה אומר 'ברור ברור' ובגלל זה אתה גם מסביר. אז אני שואלת מה הבנת? ש.
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 1באותה תקופה יש נתק בין ראש הממשלה ורעייתו לבין בני הזוג אלוביץ', הנתק הזה נובע מהבאת  ת.

 2 שיצאה, ואין ביניהם דיבור. תלעיתונואבירם אלעד והודעה 

 3 בין מהשיחה?זה אדוני מ כ.ה. מ. בר עם:

 4 זה אני יודע, ת.

 5אדוני יאמר מה מקור הידיעה. אם זה לא מהשיחה, ממקור אחר, אדוני יאמר,  כ.ה. מ. בר עם:

 6 שאנחנו נדע. 

 7 אני יודע את זה, ת.

 8 אדוני נשאל לגבי השיחה, מה אדוני הבין, כ.ה. מ. בר עם:

 9 לא, אבל הוא יודע את זה, הוא אומר לא רק מהשיחה. ש.

 10 אבל אם יש מקורות אחרים כדאי שנדע מה המקור. עם:כ.ה. מ. בר 

 11אני, כשאני מדבר איתו את השיחה הזאת, אני ניהלתי עוד שיחות. אז זה מתחבר לי אליהן. זה לא  ת.

 12שיחה שלא היה כלום ופה אין כלום ופתאום יש שיחה. יש רצף של שיחות, לתוך הרצף הזה זה 

 13 מתחבר.

 14 ה הכל היה שריפה של... זה מה שאני קורא פה.רק שבשיחה פה, ז עו"ד בעז בן צור:

 15 אבל עכשיו אתה מפריע לו להגיד. ש.

 16 הוא אמר. עו"ד בעז בן צור:

 17 זו לא התנגדות. ש.

 18 אבל העד עונה עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אדוני יאפשר לעד להשיב. כן. כ.ה. מ. בר עם:

 20לדבר דיבור' אז הסברתי שהדיבור ביניהם  נשאלתי איך אני מבין את השורה 'שיהיה לי חזרה ת.

 21נותק, שהיה לפני כן, והשיחה כולה היא נעשית הרי בהקשר של ללחוץ עלי לא לפרסם ידיעה 

 22בעקבות תחקיר של אמנון אברמוביץ'. למה לא לפרסם? להקל על החזרת הדיבור, והוא נותן לזה 

 23נותן לזה א הדחיפות הזה, 'תשמע,  משנה תוקף, הוא מסביר לי 'תשמע, יש לי', מסביר לי פה, הוא
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 1שרפו את מומו ושרפו אותנו ואני צריך לדבר איתו בשביל לתקן את זה, אני צריך חזרה לחזור 

 2 לדבר איתו'. זה הקונטקסט של השורה הזאת.

 3, הוצג 2016לנובמבר  16אני רוצה להפנות לשיחה מיום, אני רוצה להציג התכתבויות מיום  ש.

 4 בחקירה.

 5 אנחנו בהתכתבויות עכשיו או בשיחה? אב"ד: -פלדמן -דמןכ.ה. ר' פרי

 6 , זה הוצג בחקירה.2016נ לנובמבר 16כן. עכשיו התכתבות. מיום  ש.

 7 

 8 (. 30)380ת/ מוגשת ומסומנת 2016לנובמבר  16התכתבות מיום 

 9 

 10זה  11:24מהשעה  8לנובמבר, עמוד  16-כבודכם שלא ייבהל, אנחנו נפנה רק לחלק. אני מפנה ב ש.

 11בראש העמוד. יש קצת רקע, התכתבות בקבוצת וואטסאפ עם מיכל קליין ואבירם אלעד. תוכל 

 12, בסוף העמוד כתוב 'כדי לאזן תשאירו את האייטם של סועאד קצת -לקרוא זה. אגב, רק לצורך ה

 13יותר אם אפשרי שריי סול תוכל להתבשם ממכתבי ההוקרה או התודה. אז אני לא יודעת אם 

 14 ל. מי זאת?התייחסת לריי סו

 15 הוא כבר אמר את זה. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 16 אמר את זה? סליחה. ש.

 17 לא אכפת לי שיגיד עוד פעם. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 18 גברת נתניהו. ת.

 19 לא משנה, אם הוא אמר, הוא אמר. אני לא זוכרת.  ש.

 20 מילא הוא אומר, אבל זה שאת עוזרת לו.. עו"ד בעז בן צור:

 21 ין את ההתכתבויות.אני רוצה שנב ש.

 22 ... עו"ד בעז בן צור:

 23 , 3-ו 2בהתכתבויות בקבוצה עם נאשמים  9אוקיי. ואז יש לך בעמוד  ש.
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 1 איפה? ת.

 2 . 9תקרא את עמוד  ש.

 3 איזה עמוד? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 .9גם  8אחרי  ש.

 5 את יכולה להפנות לשעות? עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 6ותיכף כשאני ארצה לשאול  9ועמוד  8פשוט לקרוא את זה ברצף, את עמוד  זה כל העמוד פשוט. 9 ש.

 7 משהו אני אפנה לדבר הספציפי. בסדר?

 8 .  השאלה אם זה אותו דבר.11:33-נגמר אצלי ב 9 עו"ד בעז בן צור:

 9 .11:43, הצעתי לעד להמשיך לקרוא עד 11:24-אצלי זה היה מ 8. אוקיי, אז בעמוד 11:43אה,  ש.

 10 אצלנו. 9מסומן כעמוד  11:24 ן צור:עו"ד בעז ב

 11. ובעצם אני 12:10עד  11:43-אצלכם, מ 11אצלי אז כנראה זה  10אוקיי, זו טעות. וגם בעמוד  ש.

 12, יכול להיות שיש פה איזו תקלה 12בצהריים. אצלי זה עמוד  13:23-מפנה, אני מתחילה לשאול מ

 13אומר 'זאת אמורה להיות  2. נאשם 3-ו 2, אבל זה בקבוצה עם שאול ואיריס, עם נאשמים במספור

 14אומר  3אומרת 'כחלון' ונאשם  3הכותרת הראשית, השתגענו', זו ההודעה ה ראשונה. נאשמת 

 15'צוללות' ומוסיף 'אם את היית פונה ליועץ המשפטי זה גם היה בכותרת ראשית? מי זה פעיל 

 16במין צבע ורוד  13:33ף 'התעלינו על עצמנו, עברנו את הארץ' וזה ממשיך בשעה במתווה הגז' ומוסי

 17אומרת 'אילן זה רק אצלנו וזה חבר של אבירם, אין מילים' ואז יש את האמיר  3בהיר כזה, נאשמת 

 18אומר לך 'בעט בדלי'  2'הרסת כל מה שניסינו. תעשה גוגל מי זה גונון' נאשם  13:44:55בשעה 

 19'כל גופי התקשורת העלו אתמול את הידיעה על הצוללות, אנחנו לא. התחילו ואתה עונה להם 

 20 15לפנות ולשאול למה אנחנו לא מזכירים את זה, הם חיפשו דרך להעלות אייטם באיחור של 

 21שעות אחרי כולם ולכן התייחסו לפניה ליועץ המשפטי שהיא חדשה, גונן לא חבר של אבירם, בכל 

 22אומרת לך 'הוא חבר, כתבו יחד את פאודה',  3ד. ונאשמת מקרה לבקשתכם הנחיתי להורי

 23, עד לשם, גם 13:59:07ממשיכה התכתבות, אתה יכול להמשיך לקרוא. גם את ההודעה בשעה 
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 1אומר לך 'אילן אצלי הוא גמר, אם עדיין לא הבנת את זה תבין  2נאשם  14:01 -זאת שאחריה. וב

 2דווקא, אבירם אמר לי 'תראה שלא הכנסנו את עכשיו' ואתה עונה לו 'זה לא בא מרצון לעשות 

 3השם של ביבי לכותרת' וכולי. אתה יכול להמשיך ולקרוא. והשאלה שלי, אני חוזרת איתך להודעה 

 4, אמירה 3'בעט בדלי'. אמירה אחת של נאשמת  13:45-'הרסת כל מה שניסינו' וגם ב 13:44:55-ב

 5וכולי. ואני שואלת אותך להבנתך בשיחה, . ואתה עונה להם. מסביר למה זה עלה 2אחת של נאשם 

 6 על מה מדובר? מה זה 'הרסת כל מה שניסינו' ומה זה 'בעט בדלי'?

 7 16-לנובמבר, זה ה 15-מי שבעט בדלי זה אבירם, אבירם זה היום השני שלו לעבודה. הוא הגיע ב ת.

 8דובר על זה לנובמבר, כאמור הגעתו, עצם הידיעה על הגעתו יצרה משבר. בימים שקדמו להגעתו 

 9שהוא יהיה בתקופת מבחן, יפרסם רק ידיעות טובות והנה ביומו השני כבר הוא מפרסם ידיעה 

 10שיש בה פגיעה בראש הממשלה, נגד ראש הממשלה על תחקיר הצוללות. ומה שניסינו זה מה 

 11שציינתי מקודם, שדובר על זה שינסו להכשיר את אבירם.  הניסיון להכשיר את אבירם קשור היה 

 12רה של תנאים. שליחה של אחרים, הבאה של אנשים, עיתונאים אחרים וגם כמובן בראש בשו

 13 ובראשונה המבחן החשוב שהוא יקפיד שלא יהיו הודעות שליליות על ראש הממשלה.  

 14 .19:57אוקיי. אני שואלת אותך גם, נמשיך להודעה בשעה  ש.

 15 באיזה עמוד את? ת.

 16מה שאתה עושה בעקבות זה, בעקבות הדין ודברים, אבל  תיכף אני מגיעה לזה. באמצע יש את כל ש.

 17יש ביניכם התכתבות על מה  23. אולי בסוף עמוד 17:58 -בערב, זה עמוד, סליחה, ב 19:57-ב

 18, 23שקורה, על מה שעושים ולא עושים, איפה זה נמצא, איפה זה לא נמצא, ובסוף עמוד אצלי זה 

 19מפנה אותך  3משם' אחרי שאומרים לך, נאשמת , אתה אומר להם 'מדרדרים גם 16:54:08בשעה 

 20'עדיין בצד' אתה אומר 'יורידו'  17:26שזה עוד נמצא איפה שהוא באתר, והיא אומרת לך בשעה 

 21 אומר לך 'ככה לא נגיע לעסקה כוללת' על מה מדובר להבנתך 2ונאשם 

 22 סליחה, לפני שהוא עונה.. את יכולה להפנות אותי להודעה?  עו"ד ז'ק חן:

 23 אמירה הזאת, ואתה יודע את זה, עו"ד חן, האמירה הזאת ספציפית הועברה לכם במזכר.ה ש.
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 1 אז אני מתנגד. עו"ד ז'ק חן:

 2 שניה, איפה במזכר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3ממש בשורה האחרונה  27, חברתי צדקה שאמרה שאת זה אני יודע, סעיף 27סעיף  עו"ד ז'ק חן:

 4'ביחס להודעות אלה מסר העד ש.. בהמשך'. אני מתנגד משום שלא  של אותו עמוד במזכר, כתוב

 5רק שמדובר בתוספת שבמזכר, זו ההתנגדות הידועה שאני לא חוזר עליה, גבירתי, כפי שבית 

 6המשפט ביקש ממני אלא היא מצויה, אלא שהיא עכשיו מזמינה אותו לומר עדות. כבודכם, אני 

 7י אבל חבל שיצא. כבודכם קורא, לאיזה עדות מזמינים פשוט לא רוצה לומר את זה בנוכחותו, אול

 8 , הוא לא אמר את זה בחקירות שלו,-אותו? זאת אומרת אפילו ב

 9 הוא אמר את זה בחקירה. ש.

 10 לא, שניה. עו"ד ז'ק חן:

 11חן, אני אפנה, הוא אומר את זה בחקירה ונשאל על זה בחקירה. פשוט כשהוא נשאל על זה במסגרת  ש.

 12משהו אחר ואנחנו, לדעתי בעדינות, העברנו את הדבר האחר שהוא אמר, אבל הריענון הוא אמר 

 13 הוא נשאל על זה בחקירה. לכן אני לא מזמינה אותו לומר שום דבר.

 14 הגברת יכולה להפנות איפה בחקירה. כ.ה. מ. בר עם:

 15, כתובים לי הרבה 23.1.18חקירה מיום  3834כן. הוא אמר את זה בחקירה, אני מפנה, זה בקובץ  ש.

 16 אבל תיכף אני אחפש את האמירה המדויקת.  64-67עמודים אז תיכף אני אחפש. לי זה כתוב בין 

 17 .66אדוני עמוד  עו"ד ז'ק חן:

 18יד את התשובה. אבל זאת השאלה . השאלה 'מה זה ככה לא נגיע לעסקה כוללת' אני לא אג66עמוד  ש.

 19שהוא נשאל וכשהוא נשאל את אותה שאלה בריענון הוא אמר תשובה שונה. ולכן אנחנו לפי 

 20הנחיית פרקליט המדינה, במקום שבו אנחנו חושבים שיש עניין מהותי, אנחנו מעבירים את הדבר 

 21רמטי בסך כל לצד השני. בסך הכללי, ההבדל לא הצדיק שליחה להשלמת חקירה כי הוא לא ד

 22ההודעה שלו, אבל כן לשיטתנו, זה שיקול דעתנו וכן העברנו את זה לצד השני, את האמירה הזאת, 

 23אבל הוא נחקר עליה. אני לא מזמינה אותו לומר כלום, אני לא יודעת מה העד זוכר ומה העד אומר 
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 1ולא בזאת אלא  ומה הוא יגיד בין  האמירה הזאת לאמירה השניה, אין לי עניין ספציפי לא בזאת

 2שהעד יענה על השאלה הזאת והוא יכול לענות ואני לא מבינה בכלל את מקור ההתנגדות וגם אני 

 3חייבת לומר עוד דבר, שאני חושבת שהפרקטיקה הזאת של לבחון ולשאול איפה זה במזכר 

 4 כשהתשובה ידועה לחברי פחות מתאימה.

 5 תנגדות, אני פשוט ישבתי מנימוס.אז כבודכם, אם יורשה לי להשלים את הה עו"ד ז'ק חן:

 6 אולי נתחיל דווקא מהסוף, מזה ששואלים את התובעת, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7אני הייתי דווקא בהתחלה כשהיא קמה והפריעה לי, אז זה אומר שהשיטה הזאת  עו"ד ז'ק חן:

 8 עובדת.

 9יודע לאן היא תפנה ובכל  רגע, נתחיל מהסוף מזה שאדוני בעצם אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10זאת שואל. אז זה היה כבר בפני אדוני, ואפשר היה לקום ולהגיד 'אני מתנגד, במזכר הוא אמר 

 11משהו אחר'. לשאול אותה כשכל הזמן היא מתבקשת להפנות כשבעצם יודעים איפה זה נמצא, זה 

 12 נראה לי לא,

 13רתי לא הייתה מתפרצת ולמרבה לא, כבודכם, שוב. אם היה ניתן לי להשלים וחב עו"ד ז'ק חן:

 14הצער גם אומרת דברים שעליהם עכשיו בית המשפט חוזר ואני צריך להסביר אותם אז הכל היה 

 15הרבה יותר קצר וגם הרבה יותר מובן. אז אני אתחיל מהתחלה. חברתי צדקה כשאמרה שאני 

 16לקום ולאמר,  ידעתי שהתוספת הזאת היא במזכר. אני הזמנתי אותה לומר את זה כדי שאני אוכל

 17ואמרתי גם, היא צודקת. אמרתי לבית המשפט 'היא צודקת'. וכל כך למה? משום שבמזכר כפי 

 18שכבודכם רואה מדובר בעדות שהיא אינה מותרת, נאמר את זה ככה. בלי לתת לזה יותר מדי 

 19שמות כי שוב, אני לא רוצה לא להוציא אותו ולא להכניס לו דברים לראש. עכשיו קמה חברתי 

 20בהודעה שלו, אני  66ומרת 'לא, אבל הפער הוא בין הדברים הלא מותרים האלה לבין עמוד וא

 21הפניתי אתכם, ששם זה גם תשובה של דברים לא מותרים. כלומר, היא לא רשאית הייתה לשאול 

 22אותו בחקירה ראשית לא על בסיס החקירה, משום שתשובתו שם היא עדות שאינה מותרת, על 

 23 תוב ברחל בתך הקטנה. ולא על סמך העדות הלא מותרת, פי הפתיח שלה, זה כ
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 1 כן, סליחה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2יש סתירה גבירתי בין שתי תשובות שהוא נותן  ששתיהן נפתחות באמירה מסייגת  עו"ד ז'ק חן:

 3שהופכת את העדות ללא מותרת. עכשיו אומרת חברתי, 'אז אני בהגינותי כתבתי את התשובה 

 4במזכר, אני אפילו לא יודעת מה הוא יענה' אבל מה אכפת לנו, בכל הכבוד כבודכם, מה  האחרת

 5הוא יענה אם מדובר בעדות שאינה מותרת? היא אינה מותרת. לא זו ואף לא זו. לכן אני גם לא 

 6מבין את הטרוניה שהפנתה חברתי שבית המשפט חזר בכל הכבוד, אני לא מקבל אותה, אני חושב 

 7ל כאשר אני קם ואני אומר 'נכון היא צודקת, אני מכיר את זה' אבל אני רציתי שאין שום פסו

 8מכאן להניע את תשומת ליבכם לאותה עדות שאינה מותרת. ואני גם אמרתי שאני לא מבסס את 

 9ההתנגדות שלי על אותם טעמי התנגדות שזה במזכר. אמרתי את זה במפורש שהועלתה, נדחתה, 

 10ת המשפט שלא לחזור עליה. כך היה בפתח ההתנגדות. אמרתי, יש ואני פועל על פי הנחיית בי

 11במזכר, אמנם, אבל לא על זה מבוססת ההתנגדות אלא היא מבוססת על הזמנתו של העד לומר 

 12עדות שאינה מותרת. זה מה שאמרתי. אלה נימוקי ההתנגדות שלי. עדות שאינה מותרת. במזכר 

 13 ובהודעה. 

 14 וקיי. אדוני סיים?א אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 כן. עו"ד ז'ק חן:

 16השאלה היא במסגרת השאלות שהעד נשאל בחקירתו במשטרה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 ואפשר לשאול אותו, שיענה לשאלה.

 18שמאפשרת את השארתו של אבירם כעורך ראשי.  עסקהעסקה כוללת, למיטב הבנתי פה זה  ת.

 19תכתבות, בזמן שדיברתם קראתי, כל ההתכתבות היא במסגרת תקופת המבחן וכדומה, כי כל הה

 20עוסקת בפאול, בפאול של אבירם בעצם בימיו הראשונים ועסקה כוללת שדובר כמה פעמים היה 

 21 קשור לאפשרות להשאיר את אבירם ולהכשיר אותו. 

 22 לנובמבר, 17אני מציגה שיחה נוספת, התקדמנו ליום  ש.
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 1משפט, אני פשוט לא יכול להשאיר אותה ככה באוויר. נוכח כבודכם, נוכח הערת בית  עו"ד ז'ק חן:

 2הערת בית המשפט והחלטתכם, אני חייב להבהיר, ושוב, הדברים רשומים עלי פרוטוקול. כשאני 

 3קמתי אני אמרתי שההתנגדות שלי אינה מבוססת, כי אני שומע להנחיית בית המשפט, על העובדה 

 4ראשונה. שיהיה ברור. אני תמיד מדייק בפני בית שמדובר במזכר ולא בחקירה במשטרה. זה פעם 

 5המשפט, זה לא יקרה אחרת, אני כבר אומר. זה לא יקרה אחרת. אמרתי, לא על זה היא מבוססת. 

 6היא מבוססת על כך שמדובר בעדות סברה. עדות הסברה, עכשיו מותר לי לומר כי העד כבר השיב, 

 7וא אמר אותה, לא אותה אלא שונה, גם עדות הסברה שהוא אמר, ואתם רואים אותה במזכר, ה

 8מר את הדברים, ובחקירה. זו הייתה עדות סברה. ההחלטה של כבודכם לאפשר לעד לבוא ול

 9למרות שמדובר בהזמנה לעדות סברה, סותרת, כן? סותרת. המשמעות שלה היא אחת. שמכיוון 

 10מי רצח את שהעד שנשאל במשטרה כל דבר, יהיה הכי לא קביל שבעולם, למשל, הוא יודע 

 11ארלוזורוב, מותר לה לשאול אותו פה בבית המשפט. זה המשמעות של ההחלטה של כבודכם. אבל 

 12אני קמתי עכשיו רק כדי לומר שגבירתי, בכל הכבוד, באמת, בכל הכבוד. בכל הכבוד הראוי. באמת 

 13ובתמים. אני חושב שמה שחברתי עשתה כאשר היא באה ואמרה לבית המשפט תוך התפרצות 

 14גדות שלי שזה מופיע בחקירה ואני יודע את זה, זה היה מהלך שמוטב היה להימנע ממנו, להתנ

 15משום שאני במפורש אמרתי שהיא צודקת שאני יודע שזה במזכר, לא בחקירה אגב, ואני במפורש 

 16אמרתי שלא על זה מתבססת התנגדותי, אלא כי מדובר על הזמנה לעדות סברה. ומכיוון שהיא כך 

 17ט טעה לחשוב, טעה לחשוב, שאני הצגתי תמונה חלקית בפני בית המשפט שאינה עשתה בית המשפ

 18 רלוונטית להתנגדות שלי, ואת הרושם הזה אני מבקש לתקן.

 19אדוני אומר עכשיו עדות סברה כי אדוני אומר מה בית המשפט חשב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 או לא חשב. אולי כדאי שאני אבהיר, 

 21 , בית המשפט העיר לי פשוט בעניין הזה.לא עו"ד ז'ק חן:

 22לא, ההערה שלי הייתה הערה אחרת. ההערה שלי הייתה על זה שכל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23פעם ששואלים את התובעת על מה היא מתבססת שתפנה למקום, אז היא מפנה. אז כשכבר יודעים 
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 1ה, בכלל לא לגופו של עניין אלא איפה המקום לא צריך לבקש ממנה שתפנה. על זה הייתה ההער

 2על השאלה לתובעת 'תפני' כשיודעים ואדוני אכן אמר שאדוני ידע איפה זה. זו הייתה כל ההערה 

 3 שלי. אז לא נכניס גם עדות סבורה לחלק הזה של העניין.

 4 הבנתי. גבירתי אומרת סברה.. עו"ד ז'ק חן:

 5לשאול אותה כשאתם כבר יודעים איפה  זו הייתה כל ההערה, לא אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 זה נמצא.

 7אני מקבל את הערת בית המשפט ואני רק מייחל לרגע שעדויות סברה יהיו אסורות  עו"ד ז'ק חן:

 8 גם בדוכן הזה וגם בדוכן העדים.

 9ללא קשר להתנגדות שנדחתה כי העד היה חלק מההתכתבות הזו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10משטרה. והתנגדות נדחתה., אבל זה לא היה קשור אחד לשני, בזה סיימנו עם והוא נחקר על זה ב

 11 הנושא הזה, אנחנו מתקדמים.

 12 מהחקירה, תעיין בה. 10:57:56, מספרה 2016לנובמבר  17שיחה מיום  ש.

 13 ?(1)174ת/ אנחנו חוזרים ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 כן. ש.

 15 

 16 טז.(1)174ת/מוגשת ומסומנת  10:57:56שמספרה  2016לנובמבר  17שיחה מיום 

 17, לא יודעת אם זה  שמונה שורות אבל, שמונה מלמעלה, לא שמונה שורות 7ש. אני מפנה אותך לעמוד 

 18אבל שמונה דוברים ככה, מלמעלה, 'אני אעבור על זה, אני עובר על כל דבר, גמרנו, אני עובר'. 

 19לך 'אתה הסברת לי שזה ייצא יותר גדול אז צריך לעשות תגובת ראש הממשלה אומרת  3נאשמת 

 20' אתה אומר 'קלטתי איריס, אני אעשה את זה, בסדר, אני אעשה את זה בסדר'. 10שקשורה בערוץ 

 21'אתה אישית ערב לזה ' היא אומרת לך, אתה אומר 'אני אישית עושה את זה, נו אני עכשיו עובר 

 22עד אתמול זה לא היה שאני עובר על כל דבר', 'בסדר, רק בקשר בתקופה  על כל דבר. טוב, טוב,

 23, אתה אומר לה 'בסדר, ומה שלא יהיה בסוף זכרי מה שאמרתי 3הקרובה' אומרת לך הנאשמת 
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 1לך' היא אומרת לך 'נחטוף' 'בסדר בסדר בסדר' ואתה ממשיך 'מה שלא תעשי, מה שלא יהיה' 

 2א חייב להיות כבר קרוב', אתה מצחקק, כתוב כאן, והיא עונה והיא עונה לך 'בסדר, אילן, הסוף הו

 3לך 'אי אפשר שזה יהיה, הסוף יהיה קרוב' ואתה אומר 'הלוואי'. היא אומרת 'הסוף יהיה קרוב. 

 4אני אומרת, מה זה אנחנו ברגע שאתה מסיים עניינים מסוימים אז הסוף יכול להיות יותר 

 5ושבת שאני נגדכם, זה אתם' 'לא, אני בטוחה שאתה משוחרר' 'בסדר איריס, בסדר, בסדר, את ח

 6בעדנו ורק לפעמים מתפלק דברים' 'לא מתפלק כלום, לא מתפלק כלום', 'לא לך, להם'. אני שואלת 

 7אותך על הרגע בשיחה הזאת שהיא אומרת לך 'הסוף יהיה קרוב' ואתה אומר 'הלוואי', מה זאת 

 8 מייחל לו?אומרת הלוואי, מה אתה מבין, על מה אתה עונה ו

 9 אני מייחל, לזה שהלחץ והסיקור המוטה יפחת, כיוון ש.... ת.

 10 תחזור כדי שזה ייקלט. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 תחזור על מה שאמרת. ש.

 12הסוף יהיה קרוב, הכוונה היא שאני מקווה, זאת אומרת שאני אומר 'הלוואי', כשהיא אומרת  ת.

 13'הסוף יהיה קרוב' שאני מקווה באמת שהסוף לכל המכבש לחצים הזה וללחץ הזה על הסיקור 

 14המוטה, אנחנו נמצאים פה בתוך ימים של טירוף ממש, אותם ימים, פיק בלחצים ובעריכה 

 15ורה, שזה ייפסק והיא מסבירה גם שברגע שאתה מסיים עניינים מסוימים. השוטפת של כל דבר שק

 16זאת אומרת הקונטקסט הוא 'אנחנו נגמור עניינים מסוימים אז נפחית את הלחץ עליך, זה רק 

 17לתקופה'. וציינתי כבר כמה פעמים שלכל אורך הדרך היה נרטיב כזה, 'תבין, זה לתקופה מסוימת, 

 18 שיג, אז דברים יסתדרו'. זה אותו קונטקסט. זה יעבור אחרי שנשיג מה שנ

 19 שוב לפרוטוקול 'נשיג מה שנשיג' בקונטקסט שאתה מדבר עליו, ש.

 20 סליחה איפה 'נשיג מה שנשיג' מופיע בשיחה? עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 21 ש. הוא אמר את זה עכשיו. אני שואלת אותו שאלת המשך. אסור לשאול שאלת המשך?

 22 אני שואלת איפה זה מופיע,  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 
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 1ש. אוקיי, אז אני שואלת על עניינים מסוימים שתסביר שוב, על העניינים המסוימים, על מה אתה 

 2 מבין שהיא על כשהיא מדברת על ברגע שאתה מסיים עניינים מסוימים.

 3 ברגע שהם מסיימים לקבל מה שהם רוצים מראש הממשלה בנושא הטבות רגולטוריות. ת.

 4עכשיו אחרי שהעד ענה אני רוצה להפנות כי גבירתי אפשרה לי להפנות  עוזר: -ל רוזן עו"ד מיכ

 5 למקומות אחרים בשיחה שאולי ראוי כבר עכשיו להפנות,

 6אישרתי לבקש להשמיע אם משמיעים. לא לעשות חקירה נגדית  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 באמצע,

 8 ,12גדית, אני מבקשת להפנות את כבודכם לעמוד אני לא עושה חקירה נ עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 9לאיזה תכלית, גבירתי? נניח שהוא אומר משהו אחר, נניח, וזה מחייב הבהרה, זה  כ.ה. מ. בר עם:

 10 מחייב הסבר, זה מחייב ביאור, 

 11 זו התנגדות שלי לאופן שבו, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 12 לאופן, כ.ה. מ. בר עם:

 13ניסיון שלי להבהיר את ההתנגדות שלנו לאופן שבו התביעה מציגה את זה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 14 השיחות בפני בית משפט,  עמד על זה חברי, אני עומדת על זה עכשיו. אז אני מבקשת להפנות,

 15 השיחה נמצאת בפני בית המשפט. ש.

 16לעמוד  נכון, השיחה נמצאת בפני בית המשפט אבל חברתי לא בוחרת להפנות עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17שבו העד מדבר על  13שבו גברת אלוביץ' אומרת שהיא לא עובדת אצל אף אחד, או לעמוד  12

 18עמדתו הפוליטית שהוא חושב שהוא הורס את המדינה. אז אפשר להציג שיחה ואפשר להציג 

 19 שיחה. אבל אנחנו עדיין פה בבית משפט.

 20 נכון. כ.ה. מ. בר עם:

 21דעת שכבודכם קוראים את זה אבל אנחנו בכל זאת קראנו את נכון, אני יו עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22 זה כמה פעמים יותר,
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 1השאלה היא למה כרגע. אני מבין מה שגבירתי אומרת, ולא בפעם הראשונה. זה עולה  כ.ה. מ. בר עם:

 2ם שאני יכחוט השני בכל ההערות וההתנגדויות, הכל נכון. רק העניין הוא של העיתוי, כאשר הדבר

 3ני סברתי, לא מאוד מובהקים, אז צריך לאפשר לסיים את החקירה, הדברים יעלו לפחות, כך א

 4בחקירה נגדית, אין ספק שבית המשפט נותן את דעתו לא רק לשאלות שנשאלו בחקירה ראשית, 

 5גם בחקירה נגדית, הדברים מובנים, לא צריך להכביר מילים. אולי צריך קצת להתאפק, אני מבין, 

 6 אבל בסדר.

 7אני לא אוהבת לעמוד ולהאריך במיוחד כשאני מרגישה שכבודכם מבחינתם  עוזר: -רוזן עו"ד מיכל 

 8ההתנגדות שלי הובנה אבל אני רוצה בכל זאת להשיב בשתי מילים לאדוני. אני חושבת שזה כן 

 9מובהק, משום שכשהעד נותן את הפרשנות שהוא נתן פה, נתייחס לזה כבר בחקירה הנגדית, הנה 

 10לחקירה הנגדית. ולא אומרים לו שהגברת אלוביץ' אומרת באותה שיחה, מה הוספנו עוד משהו 

 11שלא מתיישב עם מה שהוא אומר, שהיא לא עובדת אצל אף אחד, אז אני חושבת שיש פה יצירת 

 12מצג לא נכון כלפי בית המשפט, ואני חושבת שזה גם רלוונטי להפנות לעמדתו של העד כלפי הוא, 

 13י זה 'הוא' שהורס את המדינה. אבל כל הדבר הזה, כדי לומר דבר אולי זה מעניין שהוא יאמר מ

 14פשוט אחד. בסוף נוצר פה איזה נרטיב, יש פה איזה ניסיון לקבע איזו שהיא תפיסה. אנחנו נעשה 

 15כל מה שאפשר לעשות בכלי המופלא שקוראים לו חקירה נגדית, אבל כשרואים את זה לנגד 

 16י. אני מצטערת על הדקות שגזלתי מבית המשפט אבל העיניים בחקירה הראשית אז קמתי ואמרת

 17 אני חושבת שזה היה חשוב.

 18עוזר, ככל שזו הייתה התנגדות, ההתנגדות נדחית, -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19התביעה רשאית להפנות לקטע שהיא מבקשת לשאול עליו, בהתחשב בכך שהתמליל נמצא כולו 

 20 , אין פסול בזה וכפי שאמרתי, ההתנגדות נדחית.לפני העד, נמצא כולו לפנינו

 21אני אבל אשאל אותך באותו הקשר, רגע לא מהשיחה אבל כן מדברים שאמרת, כי חברתי העלתה  ש.

 22 את זה אז אני כבר אשאל, הדעות הפוליטיות שלך מה היו? זה עולה בחקירה, שאלה מהחקירה.

 23 יטיות שלו?גבירתי שואלת את העד מה הדעות הפול כ.ה. מ. בר עם:
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 1, אדוני 3-ו 2כן. או אני אשאל את זה אחרת. עד כמה זה היה סוד באתר ומול, בינך לבין נאשמים  ש.

 2תודה, אין צורך שהעד יגיד את הדעה הפוליטית עצמה. אבל אני כן אשאל אותך עד כמה זה היה 

 3 .3-ו 2סוד, עד כמה הסתרת את הדעה הפוליטית שלך באתר ומנאשמים 

 4, דרך אגב, אני לא חושב שזו דעה פוליטית, אני לא הסתרתי את הדעה שלי, לא עסקתי לא הסתרתי ת.

 5בזה באופן אינטנסיבי, לא הסתרתי את זה, לעתים לדעתי די נדירות ציינתי את זה. כריאקציה. 

 6זה לא היה שאני באתי ונתתי את המשנה הפוליטית שלי למישהו. לא להם ולא לאף אחד במערכת, 

 7בתוך תהליכים הזויים, לא ראויים, של הרס העבודה העיתונאית, אז אני לפעמים  אבל כריאקציה,

 8 אמרתי גם את דעתי, כמו שגם הם אמרו.

 9 עלתה הטענה בחומרי החקירה שהאתר היה שמאל, שמאל קיצוני. אפילו היה ביטוי, ש.

 10 ... עלתה טענה, תפרטי למה הטענה.  עו"ד בעז בן צור:

 11הטענה. רגע, תן לי להשלים. עלתה טענה אפילו היו ביטויים בחומרי ש. אני לא צריכה לפרט למה 

 12החקירה שאתה חמסניק, נקרא ככה, אני מפנה לחקירות אם צריך, אבל את דרך השאלה, מותר 

 13לי לשאול ככה, העד דיבר על זה בחקירות שלו. אז אני שואלת אותך על הדבר הזה. מה אתה עונה 

 14 על זה?

 15 מה השאלה? ב"ד:א -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 מה תגובתך, האם האתר היה שמאל, שמאל קיצוני? ש.

 17 שהוא חמסניק או לא חמסניק? אני לא מבין את זה. מה השאלה פה? כ.ה. מ. בר עם:

 18 הטענה שעולה כאן, או לפחות ככה ... ש.

 19 .נעזוב את הפוליטיקה, נתקדם. זה באמת, לא צריך להכניס פוליטיקה לבית המשפט כ.ה. מ. בר עם:

 20לא, אבל זה לא עניין של פוליטיקה. אני לא שמה את זה בשביל הפוליטיקה, ואגב, אני לא  ש.

 21התכוונתי לשאול את השאלות האלה. אבל חברתי הפנתה לרגע בהודעה שהעד מדבר על שביעות 

 22הרצון שלו או אי שביעות הרצון שלו מ'הוא'. אני לא אגיד מי, אבל נראה לי שזה ברור. ולכן כן 
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 1להתייחס לשאלה, אם כבר חברתי העלתה, עד כמה הדבר הזה השפיע אם השפיע, ומה אתה צריך 

 2 חושב על הטענה שהאתר היה שמאלני, היה אתר שמאל קיצוני אולי. תגיד.

 3אני חושב שהטענה שהאתר היה שמאל קיצוני או חמסניק וכדומה היא טענה לא נכונה. ואני חושב  ת.

 4וגם מה שנתבקשנו לעשות, זה לא היה קשור לשמאל קיצוני. שהנסיבות של הדברים לאורך הדרך 

 5הסוג של הבקשות לא היו קשורות לזה וזה הוכיח את זה. אני יכול לתת על זה הרצאה של שעה, 

 6 אבל אני חושב שזה מספיק.

 7. הוצגה בחקירה. מס' שיחה 2016לנובמבר  22אני עוברת לשאלה הבאה. לשיחה הבאה מיום  ש.

08:50:01. 8 

 9 

 10 יז.(1)174ת/מוגשת ומסומנת  08:50:01מס'   2016לנובמבר  22שיחה מיום 

 11 היא קצרה. תקרא אותה רגע ואני אשאל שאלה קצרה. ש.

 12 רק שניה כי אני לא מוצאת, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 13 אני יכולה להפנות אותך. נדבר על משהו מתוך השיחה, ש.

 14 גבירתי רוצה עותק? עוזר-עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 לא, יש לי עותק אני רק לא מוצאת, ואני לא רוצה לשאול.. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 16 ,22.1.18אז אני אומרת, יום  ש.

 17 לנובמבר, לא?  22 כ.ה. מ. בר עם:

 18לא, אני מפנה את חברתי למקום בחקירה. היא אומרת שהיא לא מוצאת. אני מניחה שלזה היא  ש.

 19 בחקירה. מתכוונת, איפה זה

 20 חשבתי שאת הקובץ. זה בחקירה. אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 איזה עמודים?  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22 , 20-, לדעתי זה יותר ב19-20ש. עמודים 

 23 תודה רבה. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 
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 1 3נאשמת  , לקראת סוף העמוד, אחרי שאתם מדברים על מה ניר חפץ אומר,2אני מפנה לעמוד  ש.

 2אומרת לך כמעט לפני הסוף 'איזה דביל, דביל, הוא תוקע לעצמו גול עצמי כי אסור לו, אתה יודע, 

 3הוא יכול עכשיו לקבור את עצמו' ואתה אומר 'ברור, תדברי, תחשבו מה לעשות' אתה יכול להסביר 

 4 מה אתה מבין, מה ברור לך, למה חפץ תוקע גול עצמי, מה אסור לו?

 5ה זה שאבירם שהוא העורך הראשי בא אלי בטענה שניר חפץ מסתובב ומספר לכולם מה שקורה פ ת.

 6שאת וואלה הוא עורך וכל ידיעה הוא צריך לאשר וזה מגיע לחיים לוינסון, וחיים לוינסון מספר 

 7את זה בקיצור, אז אנחנו מדברים על החוסר דיסקרטיות שלו והיא אומרת 'הוא תוקע גול עצמי' 

 8 כים להיות דיסקרטיים.כי זה דברים שצרי

 9 גבירתי. 380-מהחקירה, להתכתבות. אנחנו חוזרים רגע ל 2016לנובמבר  27-אוקיי. אני עוברת ל ש.

 10 

 11  (.31)380ת/ מוגשת ומסומנת 2016לנובמבר  27-התכתבות מה

 12 

 13 אני מתנצלת, הקובץ הזה מאוד גדול והוא כלל עוד התכתבויות שצמצמנו אותן. ש.

 14 לנובמבר? 27 עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15כן. אנחנו נפנה למשהו מאוד קטן אז אני מתנצלת מראש על הכובד הזה. אני אגיד איפה זה נמצא.  ש.

 16, מקווה שהפעם זה תואם אצל כולם, למטה, התכתבות מרן ברץ בשעה 29אצלי זה בעמוד 

 17עה, אירועים אם אני לא טו 300-ו 299. יש כאן הרבה אירועים, אני לא אמרתי, אבל זה 16:25:33

 18. אני אתחיל כי זה ממש לא ארוך. 300מהנספח. אנחנו לא מציגים פה את הכל, רק לדעתי את 

 19רן ברץ כותב לך 'היי אילן, עוד משהו, תראה את ההתייחסות של יונה יהב, יפה  16:25בשעה 

 20 מאוד' ומעביר לך בעצם מדברי ראש עירית חיפה יונה יהב ביום בישיבת הממשלה בחיפה. איזו

 21שהיא ברכה מראש עירית חיפה לראש הממשלה על הפעילות בשריפה. ואחר כך אני מפנה בהמשך 

 22 ,18:42לזה, אנחנו מדלגים על כל ההתכתבות ומה אתה עושה עם זה והכל, אני מפנה לשעה 

 23 באיזה עמוד? עו"ד בעז בן צור:
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 1 אתה כותב לרן ברץ 'מטפל'.  31בעמוד  16:46-סליחה ב ש.

 2 זה רן ברץ?  מי כ.ה. ע. שחם:

 3 המדויקרן ברץ היה באותו זמן בלשכת ראש הממשלה, יועץ תקשורת, אני לא זוכר את הטייטל  ת.

 4 אבל היה מביא ומוציא בינו לבין,

 5 מאיפה זה מביא ומוציא, מה זה מביא, עו"ד בעז בן צור:

 6 אבל זה מה שהעד אומר, זה מה שהוא יודע. תנו לו לדבר. אתה זוכר מה היה התפקיד, ש.

 7יש לו תפקיד רשמי,  פורמלי, בעדות שלו בחקירה במשטרה הוא דיבר עליו  עו"ד בעז בן צור:

 8 דברים מאוד טובים אבל עכשיו הוא 'מוציא ומביא'. חכה למוציא ולמביא.

 9 מה זה הביטוי הזה 'חכה למוציא ולמביא', מה זה סגנון הדיבור הזה? ש.

 10 שהוא בלתי נתפס.הסגנון הזה זה של הפער הזה  עו"ד בעז בן צור:

 11 אבל מה זה קשור לסגנון הדיבור לעד? ש.

 12 טוב, אין שום עילה להתנגדות כרגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 זו לא התנגדות. עו"ד בעז בן צור:

 14 הוא נשאל שאלה על ידי בית המשפט, השיב מה שהשיב. הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15מביא ומוציא ידיעות תקשורת מוטות, ידיעות מוטות שרצו שמשפחת להבהיר את זה? הוא היה  ת.

 16 אלוביץ' ...

 17 זה מה שעולה מהערות .. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18הוא דווקא אומר שהוא היה מאוד מקצועי בחקירות שלו, אבל בסדר. בחקירות  עו"ד בעז בן צור:

 19 חרת.שלו הוא אמר שהוא היה מאוד מקצועי. אבל בסדר, שיהיה א

 20 הוא עשה את זה בצורה מקצועית באמת. ת.

 21 אה, עו"ד בעז בן צור:

 22אתה שולח לרן ברץ כתבה ושולח לו גם לינק וגם תמונות  18:42טוב, אנחנו חוזרים לענייננו. בשעה  ש.

 23 לכתבה הזאת, 
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 1 ?18:42 ת.

 2רי שאתה . ובסוף העמוד, אח34אצלי. אמור להיות אותו דבר אצל כולם. עמוד  34כן. זה עמוד  ש.

 3עושה את זה, לא בסוף העמוד ,בעמוד הבא, אתה מעביר את אותם דברים גם בקבוצה עם נאשם 

 4, 'הועלה 35, עמוד 18:51, ואתה כותב להם 'הועלה לבקשת רן' לקראת סוף העמוד, 3ונאשמת  2

 5כותבת לך 'דיברתי איתו אחר הצהריים' אתה אומר להם 'הוא  3לבקשת רן, הוא הודה'. נאשמת 

 6אומרת לך 'שיהיה, אם רן יתחזק יוכל להשפיע  3ש שאכניס את הקטע עם יונה יהב, ונאשמת ביק

 7יותר, הוא שפוי יותר' ואתה עונה 'אני אכן משתף איתו פעולה באופן מלא, כמו גם עם ניר'. תסביר 

 8בבקשה לפי מיטב הבנתך בשיחה כי אתה גם נענה ואומר 'אכן, משתף איתו פעולה באפון מלא' 

 9אומרת 'אם רן יתחזק', איפה יתחזק, מה זאת אומרת יתחזק, מה צריך לעשות כדי שהוא מהזאת 

 10 יתחזק?

 11אוקיי. כפי שאמרתי רן היה ציר תקשורת שמעביר בקשות להטיית הסיקור והיה חשוב כיוון שלא  ת.

 12היו מרוצים כל כך שאול ואיריס, לא היו מרוצים כל כך מניר ולא בטחו בו, אמרו שרן הוא יותר 

 13הימן מבחינת גם הצורה שהוא מציג את זה למעלה, לא פוגע בהם ולא, הם לא האמינו שניר כל מ

 14כך מעביר את הדברים כמו שצריך למעלה, לגבי ההיענות שלנו לסיקור המוטה וצריך לחזק לכן, 

 15יש ציר של ניר הוא לא מספיק מהימן, הוא לא מעביר למעלה מספיק טוב את הדברים ורן, אם 

 16בתוך הלשכה, אז הוא יוכל להשפיע יותר ולהעביר את הדברים כמו שרוצים שיועברו הוא יתחזק 

 17 למעלה.

 18 איך הוא יתחזק? ש.

 19 איך הוא יתחזק, אם אנחנו משתפים איתו פעולה אז הוא מספק את הסחורה. ת.

 20רק החיבור הנפיץ זה בין עדויות שמיעה וסברה והסקה, אז הדברים נאמרו, אני רק  עו"ד בעז בן צור:

 21 מציין את הרזרבציה הזאת, שלא כל פעם קמתי, זה לא אומר שזה לא מתקיים באופן תדיר.

 22, פשוט אני ממשיכה לקרוא ואתה אומר 'אבל ניר או בעצם 3בסדר גמור. אומרת לך את זה נאשמת  ש.

 23 הילד כל הזמן עם תלונות אוויליות' אז למי אתה מתכוון ב'הילד'?
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 1 יאיר. ת.

 2אומר 'ממש מחפש בנרות להתלונן, כמה שלא נפרגן הוא מחפש ומרעיל'  אני עוברת עמוד. אתה ש.

 3אומרת לך 'מה שחשוב שניר ורן ידעו ויעבירו לבוסים שלהם שיש שיתוף פעלה מעולה'  3ונאשמת 

 4וממשיכה, 'משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו עבור האבא, האמא והבן'. אז למיטב הבנתך בשיחה 

 5 סים ומי זה האבא האמא והבן?הזאת, על מי מדובר, מי זה הבו

 6זה מה שאמרתי בעצמי לפני רגע, זה הביטוי. זאת אומרת שהם, מה שחשוב, היא אומרת  ת.

 7 במילותיה, 'שהם יעבירו לבוסים שלהם'. שיהיה שת"פ מעולה, זה מה שהסברתי,

 8 השאלה הייתה מי זה האבא האמא והבן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 ומי זה הבוסים שלהם? זר:עו -עו"ד מיכל רוזן 

 10. האבא זה ראש הממשלה, האמא זה הגברת שרה נתניהו, The father the son and the holy ghostת. 

 11 והבן זה יאיר נתניהו. 

 12במזכר. השיחה מספרה  31, סעיף 4.12.16-אוקיי. אני עוברת הלאה. אני מציגה לך שיחה מיום ה ש.

09:45:28. 13 

 14 

 15 ח.(י1)174ת/מוגשת ומסומנת  09:45:28רה שמספ 4.12.16-שיחה מיום ה

 16 ש. קרא אותה רגע, היא קצרה. נשאל שאלה קצרה.

 17 סליחה רגע, שאלה. השיחה הזאת, אני לא מוצאת אותה בהודעות. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 18והיה צריך להיות בסוף  08. יש פה סיכול ספרות. 31ש. אני אמרתי בהתחלה שהיא מהמזכר. בסעיף 

28 . 19 

 20 אה, .. עוזר: -מיכל רוזן עו"ד 

 21 ש. בסדר, יש את התאריך ויש את הביטויים מהשיחה. סליחה על הטעות.

 22 הכל בסדר. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23 רשום. 09. זה בכלל 08אבל זה לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1כתוב לא . במזכר 08. במזכר כתוב 08והשיחה היא  28לא, בסוף. הקובץ שמע הוא  כ.ה. ע. שחם:

 2 נכון.

 3: '... מקיז לנו דם, הולך להתאבד על 3, יש כאן קטע שמתחיל, נאשמת 2ש. השאלה שלי ביחס לעמוד 

 4החוק' ועד הרגע שאתה אומר 'מכינים אותה, אז תני לי לדבר איתם, ואני אכין משהו לראשית אז 

 5את הכתבה  נעשה שילוב, נעשה קודם את הכתבה על האקונומיסט שביבי יראה שאנחנו זה ואז

 6ההיא שזה ליטוף, וזה הפצצה. בסדר?' הקטע הזה, ואני שואלת אותך פשוט, מה זה הפצצה ומה 

 7 זה הליטוף ולמי מתייחס כל אחד מהם?

 8אפ על משהו שהיה חיובי באקונומיסט על ראש -מבקשים כתבה אוהדת לראש הממשלה פולו ת.

 9 היה כתבה שהיא תפגע בו.הממשלה, והכתבה השניה, מבקשים שתהיה נגד השר כחלון, שת

 10 כשהעד אומר 'מבקשים' מי זה מבקשים? זה נשמע כזה מלכותי הריבוי הזה. עו"ד בעז בן צור:

 11 מי מבקשים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 סליחה? ת.

 13 '.-מי זה 'מבקשים'. אמרת 'מבקשים ש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 אה, היה פה אה.. ת.

 15 אין, אני עכשיו מחפש. עו"ד בעז בן צור:

 16 תן לו שהוא יעיד בעצמו. ש.

 17 הנושא של האקונומיסט הועלה, ת.

 18 את זה שמענו. עו"ד בעז בן צור:

 19 באמת, ש.

 20 אמרת שמבקשים שכך וכך ייעשה, מי זה מבקשים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 אוקיי, אני אסביר. ת.

 22 על כחלון. עו"ד בעז בן צור:
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 1לו לענות. הוא דיבר על האקונומיסט רגע, מי מבקשים, אתה לא רוצה שהוא אבל הוא עונה, תן  ש.

 2יענה על זה. הוא קורא והוא מתייחס. בית המשפט, אתה שאלת, בית המשפט המשיך את השאלה. 

 3 תן לו לענות רגע.

 4סליחה רגע אחד, זה המשך לשאלה של בית המשפט, לא שאלתי לגבי האקונומיסט,  עו"ד בעז בן צור:

 5גבי האקונומיסט, מוסד מכובד, מפרסמים משהו, זה בסדר. הוא אמר 'מבקשים משהו כתוב ל

 6 לפרסם ביחס לכחלון'.

 7 לא, הוא אמר את שני הדברים. ש.

 8 לא, הוא אמר את זה לגבי השר כחלון, מבקשים. שאלתי מי זה מבקשים. זה הכל. עו"ד בעז בן צור:

 9ר למה שכתוב כאן אלא מה שהוא אמר השאלה הייתה לא בקש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 עכשיו, הוא אמר 'מבקשים מאיתנו' אז מי זה 'מבקשים'.

 11אני אשאל את זה אולי יותר ברור. אמרת שמבקשים מכם להעלות, התחלת בזה שמבקשים מכם  ש.

 12 ,-להעלות כתבה אוהדת על ביבי מה

 13 סטמבלר, יועץ התקשורת,זה סטמבלר, זה כתוב. לא צריך לפרש את זה. כתוב  עו"ד בעז בן צור:

 14 בסדר, אבל היא שואלת שאלה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 כן, ברור, אבל היא בורחת, עו"ד בעז בן צור:

 16 ש. אני לא בורחת, אני תיכף אשאל.

 17עו"ד בן צור, זו השאלה, תן לה לשאול את השאלה. אם בסוף השאלה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 ני יקום ויתנגד.תהיה התנגדות, אדו

 19 טוב. עו"ד בעז בן צור:

 20ש. מבקשים על האקונומיסט כתבה אוהדת על ביבי ומבקשים, לפי מה שאתה אמרת, מבקשים לכתוב 

 21 כתבה נגד השר כחלון. כך אתה אומר,

 22 כן, כן. ת.

 23 השאלה היא מי זה 'מבקשים'. ש.
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 1 איריס אלוביץ'. ת.

 2 זאת השאלה. ש.

 3 בסדר. ת.

 4 אז תענה לה. ש.

 5 מי זה 'מבקשים', מי זה המבקשים? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 6 איריס אלוביץ' ביקשה שנעשה, באותו עמוד כתוב. ת.

 7 אה, איריס אלוביץ', עו"ד בעז בן צור:

 8 פשוט אמרת 'מבקשים', אז אנחנו שואלים מי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9חד לגבי הכתבה של אקונומיסט אז זה לא, מבקשים אמרתי את זה באמת לגבי שני הדברים. א ת.

 10 בועז סטומבלר שהעביר את זה, ולגבי כחלון, כתבה שלילית, איריס אלוביץ'.

 11 איריס אלוביץ'. תודה. היה חשוב להתעקש. עו"ד בעז בן צור:

 12 שני הדברים עלו בשיחה. בסדר. אני מפנה לשיחה אחרונה להיום,  ש.

 13 בכלל. עו"ד בעז בן צור:

 14 הרבה שיחות שהוצגו והוגשו אבל,בכלל יש עוד   ש.

 15 לגבי העד הזה. עו"ד בעז בן צור:

 16לגבי העד הזה שיחה אחרונה. זה שתי שיחות אולי, זה שתי שיחות. צריך לקרוא את שתיהן כי  ש.

 17 צריך להבין את ההקשר אבל אני אשאל לגבי שיחה אחת.

 18 שניה, שיהיה לנו את זה מול העיניים. שיהיה לעד מול העיניים.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19, אבל שימו לב שאני מפנה אתכם רק לשתי 32מהמזכר סעיף  6.12.16-כן אז זה שתי שיחות מיום ה ש.

 20 שיחות מתוך המזכר, לא להכל ולא לתכתובות, אלא לשתי שיחות,

 21 31ות, באיחור, כי לא הזכרתי, לסעיף עו"ד תירוש, אני רק מבקשת להפנ עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22במזכר, שאלה שחברתי שאלה פה ואנחנו חיפשנו איפה יש התייחסות של העד, יש רק במזכר 

 23 התייחסות לשיחה הזאת, והשאלה שנשאל העד גבירתי, היא לא שאלה שנשאלה בחקירה.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  20

 

 1402 

 1 בוודאי שנשאלה. ש.

 2 איזו שאלה לא נשאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3רק כדי שנבין לגבי השיחה הקודמת. רק כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים  עוזר: -ד מיכל רוזן עו"

 4 איפה אנחנו נמצאים, לגבי השיחה הקודמת, מי זה 'ביקשו' וכל מה שקשור בזה.

 5ביקשו, עו"ד בעז  בן צור ביקש. אני שאלתי רק מי הפיצוץ ומה הליטוף, למה כל אחד מתייחס.  ש.

 6 שאני הפניתי.זאת הייתה השאלה 

 7 רק רגע אחד, נעשה סדר.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 

 9 .ט(1)174ת/מוגשת ומסומנת  10:29:17שיחה משעה 

 10 כ'.(1)174ת/מוגשת ומסומנת  20:19:25שיחה משעה 

 11 

 12. תקרא אותן 20:19והשניה זה  10:29:17נכון. אז כדאי שתקרא אותן לפי השעות, הראשונה זה  ש.

 13 איזו שהיא שאלה.רגע, אני אשאל 

 14 בינתיים, אם אפשר לעזור לנו כיצד זה סומן? פשוט לא הצלחנו לשמוע מפה. עו"ד ז'ק חן:

 15 איזה מהן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 שתיהן. עו"ד ז'ק חן:

 17. השיחה השניה משעה ט(י1)174ת/ 10:29:17שיחה משעה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 כ'.(1)174ת/היא  20:19:25

 19 תודה רבה. עו"ד ז'ק חן:

 20 את הראשונה קראתי. לעבור על השניה גם? ת.

 21 כן. תעבור על השניה. ש.

 22 אוקיי. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  20

 

 1403 

 1השאלה שלי היא שאלה קצרה יחסית. אני שואלת אותך, בעצם, אני מפנה אותך לשיחה שהיא  ש.

 2צע באמ 3בה, מהתחלה עד שנאשמת  2, השיחה השניה. ובעצם לעמוד 20:19:25היא  (כ'1)174ת/

 3העמוד אומרת לך 'אבל אני הסתכלתי, גלשתי, ... אין עליו כלום'. ובעיקר מתמקדת אחרי שאתם 

 4מדברים על ניר ומה ניר אמר, אתה מציע 'נשאל את רן ברץ' 'אז אני אשאל את רן' ואני שואלת 

 5אותך מדוע הצעת לפנות גם לרן ברץ לצורך אפשרות גיוסו של אלמוג בוקר, לאחר שכבר דיברתם 

 6 זה שפנית לניר חפץ בעניין? על

 7לא קיבלתי אישור פוזיטיבי מניר. הוא אמר שהוא לא מכיר. אני חששתי, אני רציתי לקבל אישור  ת.

 8 פוזיטיבי כי כבר הכרתי את האופי של הדברים,

 9 מה זאת אומרת? ש.

 10שיר חששתי שאני אגרום לבנאדם לעזוב מקום עבודה, להגיע אלינו ואחרי יום יסתבר שהוא לא כ ת.

 11מבחינת ראש הממשלה ואשתו אז רציתי לוודא את זה בציר, כיוון שלא קיבלתי אישור פוזיטיבי 

 12 מניר, רציתי לוודא את זה עם רן. זה לא שלקחתי אדם מהרחוב, הוא עבד. 

 13 אוקיי. אין לי שאלות יותר על זה וחבריי ביקשו ממני ומבחינתי זה בסדר, האם מבחינת כבודכם, ש.

 14 א, לא ביקשנו.ל עו"ד ז'ק חן:

 15לא ביקשנו. שאלנו אם היא הגיעה לנקודה, על מנת לא להפריע, כי כבודכם  עו"ד בעז בן צור:

 16. אולי אפשר לשלב את שתיהן, אם 12:00-וארוכה יותר ב 11:00-בדרך כלל עושה הפסקה קצרה ב

 17 היא הגיעה לנקודה.

 18 לגבי המשך היום?מה אחר כך ההערכה של גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 מה התחזית? כ.ה. מ. בר עם:

 20 ש. אנחנו קרובים מאוד לסוף.

 21אז  12:00-מה זה קרובים מאוד? אם קרובים מאוד יביא אותנו ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 נחכה.

 23 , אני חושבת שיש איזה שעה וחצי, משהו כזה.12:00ש. לא, זה לא 
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 1 עכשיו הפסקה של חצי שעה.אז נעשה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 תודה רבה. עו"ד בעז בן צור:

 3 )הפסקה(

 4 )לאחר ההפסקה(

 5 9-בדוגמאות הספורדיות שנתנו, ואני רוצה להפנות עכשיו לתכתובת מה 2016סיימנו למעשה את  ש.

 6, אנחנו מדברים, כדי למקם את עצמנו, אחרי הפגישה שסיפרת עליה בסוף דצמבר 2017לאפריל 

 7 במזכר.  34רת בעקבות זה, זה סעיף וכל מה שסיפ 2016

 8 

 9 (. 32)380ת/ למזכר( מוגשת ומסומנת 34תכתובת )מסעיף 

 10 

 11, ניר חפץ פונה אליך אומר לך 'מיכל לא 10:13לאפריל בשעה  9-בעצם מתחילת התכתובת הזאת, ב ש.

 12ונה לו? עונה לי' אתה אומר לו 'בודק', אתה פונה למיכל 'ניר חפץ מתלונן שאינך עונה לו' 'אני לא ע

 13הוא שלח לי הודעה בזה הרגע' וכותב לך עוד פעם ניר חפץ 'תוכלו להעלות את התגובה' ויש כאן 

 14איזו שהיא תגובה. ואז אתה אומר למיכל 'לא יודע, שלח אולי בסמס, אולי הוא חשב שאת יושבת 

 15היא  בהיכון ליד הטלפון', זה בעמוד הבא. ואז אתה אומר 'בקיצור לא להתרגש, תעלי נורמלי',

 16מסבירה לך, אתה יכול להמשיך לקרוא, וגם את העמוד הבא, זה מאוד קצר אז פשוט תקרא את 

 17 זה.

 18 אוקיי. ת.

 19 אני שואלת אותך פשוט על הדבר הזה, מה אתה יכול להגיד על ההתנהלות באירוע הזה? ש.

 20ציר של כך נראית התנהגות נורמלית. בגדול, אפשר לפנות למנכ"ל. בדרך כלל הציר הרגיל הוא  ת.

 21המערכת. אפשר לפנות למנכ"ל, זה לא אסון, אבל הפניה היא פניה 'לא ענו לי' בסדר, אז אני אומר 

 22לה 'תעני'. 'למה לא ענית, תעני לו', אבל אני לא מתחיל להיכנס לתוך הנושא עצמו. ככה נראה 

 23 הנורמלי.
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 1 ועד כמה זה משקף את ההתנהלות בתקופה הזאת? ש.

 2 זה מה שהיה. ת.

 3. אני רוצה לדבר איתך לרגע על זימונך לעדות. על השלב של החקירה. ספר לבית המשפט מה אוקיי ש.

 4 היה הרגע הראשון ששמעת מחוקרי הרשות. מתי, תתאר את האירוע שבו,

 5הייתי בארצות הברית בביקור אצל הבן שלי, זו הייתה שעת לילה מאוחרת, כי זה בחוף המערבי,  ת.

 6. שיחת טלפון לטלפון שלי המדויקתילה, אני לא זוכר את השעה בל 1:00אני חושב שהשעה הייתה 

 7ממספר חסוי, עניתי, אמרה מישהי 'שלום, זה אילן ישועה?' אמרתי 'כן'. 'שמי פולינה, אני מהרשות 

 8לניירות ערך, אילן אני רוצה להזמין אותך לחקירה. תן לי את המייל אני אשלח לך זימון'. זהו. 

 9צות הברית' בתחילת השיחה, אז היא אמרה 'אתה רוצה שאני אדבר סליחה, אמרתי לה 'אני באר

 10בבוקר' אמרתי לה 'את כבר הערת אותי, אז נדבר'. היא אמרה לי 'בסדר, אני רוצה לשלוח לך 

 11במאי. שזה יום  28-', אז קבענו ליום חמישי, ה27, 26-זימון. מתי אתה חוזר?' אמרתי 'אני חוזר ב

 12 בלתי את הזימון במייל וזהו. או יומיים אחרי החזרה שלי. קי

 13 מתי זה היה? באיזה תאריך בדיוק? כ.ה. מ. בר עם:

 14 זה היה, ת.

 15 אם אדוני זוכר, אם לא, כ.ה. מ. בר עם:

 16אני מניח ששבוע בערך לפני כן או שמונה ימים בערך לפני כן, אנחנו מדברים על זה שאני חזרתי  ת.

 17 אז נניח שבוע לפני זה, 26-ב

 18 לאיזה חודש. 26 כ.ה. מ. בר עם:

 19 . אז אני מניח שזה היה בין שבוע לעשרה ימים לפני כן.2017לחודש דצמבר  ת.

 20 רק למען הסדר הטוב, תגיד לי, 69ות/ 68אני רוצה להגיש את המייל, את הזימון. ת/ ש.

 21 חשד לביצוע עבירות ניירות ערך. עו"ד בעז בן צור:

 22כמובן שאני מפנה לצרופה השניה, לדף השני כי הדף הראשון זה דף לוואי שהתבקשנו  69ת/-ב ש.

 23להעביר כתוצאה מהחלטת בית משפט העליון בערר על חומרי החקירה. ולכך, למזכר שכתבה 
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 1החוקרת היא צירפה את המייל שבו היא העבירה והיא קיבלה, אז אני רק מבקשת ממך, תסתכל 

 2 העמוד השני. רק תגיד לי אם זה מייל ש אתה שלחת? 69על המזכר שלה. בת/ רק על הדף השני ולא

 3 כן. היא ביקשה שאשלח אישור שקיבלתי וכתבתי 'מאשר'. ת.

 4בסדר גמור. אני רוצה לשאול אותך מה ידעת, אם ידעת על שיח באותה עת של חוקרי רשות ניירות  ש.

 5 ת?ערך עם עורכי דינך לפני שזומנת או במקביל לזה שזומנ

 6 לא היה שום שיח. ת.

 7וככל שתעלה תענה שחוקרי הרשות או גורמים אחרים מטעם התביעה עשו איתך איזה שהוא  ש.

 8דברים אז אתה לא תועמד לדין, מה אתה אומר  ןותיתהסכם שבו הובטח לך שאם תבוא ותדבר 

 9 על זה?

 10שתי אותה ואת לא היה שום דבר כזה, היה את הטלפון הזה, את המייל הזה, והפעם הבאה פג ת.

 11 .28-אביעד בתאריך שנקבע, ב

 12. אתה יודע מה, לפני שנציג את המייל בואו נשאל אותו 72אני מבקשת להציג לך מייל אחר, ת/ ש.

 13ואם לא אז אני אציג. אני מבקשת לשאול אותך ככל שאתה זוכר, אם לא נזכיר  ןמהזיכרוקצת 

 14ספר חקירות עד כמה זכור לך אירוע אבל אולי אתה זוכר, בתקופת החקירה שלך אחרי שנחקרת מ

 15 שהתרחש בסמוך לישיבת דירקטוריון. אתה זוכר משהו כזה?

 16היה באותה תקופה אירוע ש, סליחה, ביקשו ממני שכל קשר עם שאול אני אעדכן. כמובן הייתי  ת.

 17צריך לשמור על סודיות החקירה וביקשו לכן גם שאני אעדכן מראש, אם אני עומד לפגוש את 

 18עדכנתי נדמה לי לפני איזו שהיא ישיבת דירקטוריון, שצריכה להיות ישיבת דירקטוריון,  שאול, אז

 19אחר כך כשהייתה ישיבת דירקטוריון עדכנתי שהייתה, ואחרי באותה ישיבה גם הייתה פניה של 

 20 שאול אלי, אז בעדכון ששלחתי, שלחתי מה היה.

 21אליך באותה ישיבת דירקטוריון,  2מה היה בפניה הזאת של נאשם  רלהיזכאתה יכול לנסות  ש.

 22 בסמוך אליה?
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 1הוא שאל אותי אם נחקרתי, אם קראו לי לחקירה. אמרתי שלא. הוא שאל אותי אם קראו למישהו  ת.

 2מהחברה ואמרתי שלא. הוא אמר אם זה ברור שהייתי יודע אם היו קוראים, אמרתי 'אני חושב 

 3לה שסביב הישיבות הוא דיבר איתי, נדמה שכן'. היו לדעתי שני אירועים כאלה, שני אירועים כא

 4לי שבאחד זה מה שהוא שאל ובאחד נדמה לי שגם הייתה שאלה שקשורה לאם מחקתי בזמנו את 

 5הכל ואם אני זוכר מה אני צריך להגיד וכדומה. עם הטלפון גם, דומני היו שני, בתקופה הזאת של 

 6כמנכ"ל מול דירקטוריון שהיו החקירות ולפני המעבר לחקירה גלויה, שבמסגרת העבודה שלי 

 7 מפגשים.

 8, תקרא את המייל רגע, תגיד לנו א. אם זה מזכיר לך משהו, ב. אם אתה כתבת 72בוא נציג את ת/ ש.

 9 רי הדברים, מזיכרון, לא מזיכרון.ואותו, אם אתה עומד מאח

 10ל פניה רואים פה ברצף מהעמוד האחרון, רואים את התחלת הרצף שהם מנחים אותי לעדכן לגבי כ ת.

 11אלי. זה בעמוד השלישי. אז אחר כך אני מעדכן, מה שאמרתי עכשיו שיום לפני או כמה ימים לפני, 

 12תהיה ישיבת דירקטוריון ואז למחרת אני מדווח כפי שהתבקשתי. כן, אני רואה פה שיש  6.2-שב

 13פה את מה שאמרתי לגבי, אם נקראתי לתת עדות, אם מישהו מהחברה, מה שאמרתי כבר וגם 

 14קש לוודא שהטלפון שלי הישן הועלם, ושוב, אם אני נקרא למתן עדות, לומר שהוא לא ביקש בי

 15כלום לגבי ראש הממשלה ויש פה נקודות נוספות שהוא אמר שהוא חושש כי ניר חפץ נעלם ושיש 

 16שלישיה של עיתונאים, גידי וייץ, אברמוביץ' ומוטי גלעד שמקפידים להשאיר את הפרשה בחיים. 

 17ושב שהיועץ המשפטי לא מאשר לחקור ולכן לא קורה כלום, בהמשך לתשובתי אמר שהוא ח

 18 לשאלה הראשונה שאני לא נחקרתי וכדומה. זהו. זה מה שכתוב.

 19 אתה בעצם מקבל מספרי טלפון, נכון?  2018לפברואר  2-בסוף העמוד השני, ב ש.

 20 כן. ת.

 21 של מי אלה? ש.

 22 ולינה ויריב.של החוקרים שחקרו אותי ברשות ניירות ערך. פ ת.
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 1זה מזכר של חוקר או חוקרת שמוצמד  73, אני אגיש, ת/73בסדר. אני רוצה להציג לך מתוך ת/ ש.

 2אליו הודעות וואטסאפ  שהעד העביר. אני מציעה לקרוא, זאת אומרת אני רוצה שהעד יתייחס 

 3 כמובן רק להודעות הווטאסאפ אז אני מבקשת ממך להתעלם מהעמוד הראשון כמובן.

 4 ?73זה הנספח היחידי או זה חלק מת/ אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכ.ה. ר

 5 זה מזכר שכותב חוקר ומצרף אליו הודעות וואטסאפ. 73לא, הת/ ש.

 6 

 7 .73/1מוגשות ומסומנות ת/ 73תכתובות וואטסאפ המצורפות לת/

 8 

 9ש. אני מבקשת שתסתכל רק על תכתובות הוואטסאפ ורק תאשר לי שאלה תכתובות וואטסאפ שלך 

 10 כמובן.

 11 .1את שואלת אותי על העמוד הזה, עמוד  ת.

 12לא, יש עוד גם בצד השני. יש אחד, שניים, זה שלושה דפים של וואטסאפים. וואטסאפ אחד עם  ש.

 13. אז אני רגע מתעכבת 2גידי וייץ, וואסטאספ שני עם אבירם אלעד והוואטסאפ השלישי עם נאשם 

 14 איתך על הוואטסאפ עם גידי וייץ.

 15 השלישי זה מחוק.ת.  בעמוד 

 16 ש.  אני אתן לך אחד אחר. מה מחוק?

 17 ת.  ...

 18ש.  אז אל תתייחס אליו פה כי יש אותו בעוד מקום. אליו לא נגיע עכשיו, נגיע אליו אחר כך. רק 

 19תתייחס לעניין של גידי וייץ, אני מפנה אותך לאיפה שכתוב 'היום' וזה כנראה בתקופת החקירה. 

 20 קשורת שלך איתו בעניין הזה.ואני שואלת אותך מה היה הת

 21מה שאת רואה פה, הוא כתב לי וואטסאפ 'דבר איתי, מזכיר אותך מחר בכתבה'. אבירם אז אמר  ת.

 22 לי גם שגידי מחפש אותו, אבירם אמר לי בעצם מה הוא מזכיר בכתבה, שאני נחקרתי,

 23 זו לא הכתבה ההיא המפורסמת. זו כתבה אחרת. אז מה החקירה? ש.
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 1הולך לפרסם שאני נחקרתי ברשות לניירות ערך ואז כתבתי לו ש'אין שינוי ממה לא, שהוא  ת.

 2שאמרתי לך בפעם האחרונה' כי נדמה לי שהוא דיבר איתי איזושהי פעם על זה, אז 'לכתוב שאתה 

 3מכחיש או שלא השגתי' כתבתי 'מכחיש' כיוון שאי השגת תגובה בקוד בין לבין זה כאילו אני מאשר 

 4 ונאסר עלי למסור על קיום החקירה.לו את זה בעצם, 

 5, גם שם אני 144, את ת/2עכשיו אני רוצה להציג לך, ואז נתייחס באמת לווטאסאפ מנאשם  ש.

 6 מתייחסת רק לווטאסאפים. 

 7יש פה גידי וייץ, יש פה אבירם ויש  73/1עו"ד תירוש, אני לא רוצה להפריע אבל בת/ עו"ד ז'ק חן:

 8 פה,

 9 גלל שיש שם משהו שלא,. אבל ב2יש פה גם נאשם  ש.

 10 רק כדי להבין פשוט, כי לא כתוב הדוברים, זה שיחות של העד עם אבירם? עו"ד ז'ק חן:

 11 כן. כתוב את זה במזכר בדף הראשון שכתב החוקר, הוא מסביר מה ... הדברים האלה. ש.

 12 אבל תכתובת וואטסאפ שלו עם אבירם? עו"ד ז'ק חן:

 13 כן. של העד, ש.

 14 את הדף הראשון גבירתי לא מגישה או כן מגישה? אב"ד: -ן פלדמ-כ.ה. ר' פרידמן

 15 לא, הוא מוגש. הוא יוגש אחר כך גם באמצעות החוקר. ש.

 16 אני שואלת מבחינת הסריקה. אפשר לסרוק. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 ,-כן. אפשר לסרוק. פשוט מבחינת ה ש.

 18 בסדר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19ונגיש את המזכר  144שגם היה מוצמד למזכר ת/ 144/1צלנו גבירתי, וקראנו לו ת/את זה כבר פי  ש.

 20 כבר עם החוקר.

 21 זהו, ... כבר סומן. אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1כן. לכן אולי לפרוטוקול רק גבירתי, כי הוא לא נמצא ככה בתיק המוצגים. בתיק המוצגים הוא  ש.

 2ע לצורך הנוחות להצגה לעד זה פוצל, אנחנו מציעים לקרוא לו ביחד עם מזכר. כרג 144נקרא ת/

 3 .144/1ת/

 4 אוקיי. אני אבדוק מה עשינו ומה סימנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 יש פה שני עמודים. מה זה העמוד השני? זה משהו אחר. כ.ה. מ. בר עם:

 6 העמוד השני מה הוא? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7דף ראשון זה מזכר של חוקר, דף שני זה  144הגדול, במקור יש בת/ 144שניהם חלק מאותו מת/ ש.

 8והדף השלישי זה תכתובות של העד, תכתובות וואטאסאפ שהוא  2תכתובת וואטסאפ של נאשם 

 9 העביר. 

 10 ,-אז גבירתי רוצה לסמן את הדף ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 למעשה. 144כי זה חלק מת/ 144/1ד, ת/את שני הדפים המהודקים ביח ש.

 12 

 13 144/1מוגשים ומסומנים ת/ 144שני דפים המצורפים לת/

 14 

 15 ,144לא הצלחתי להבין מה זה הדף השני שמצורף לת/ עו"ד ז'ק חן:

 16השלם יש כאן מזכר של החוקר שמסביר  144הוא יסביר מה זה הדף השני. שניה. אם תסתכל על ת/ ש.

 17 ממנו מה זה הדברים.ם. אבל תיכף נשמע יאת הדבר

 18 לא, אני שואל שאלה טכני תעל החיבור בין שניהם. עו"ד ז'ק חן:

 19כי זה דברים שהעד העביר לחוקר. החוקר ציין את זה, הידק את  144כי זה היה מחובר במקור לת/ ש.

 20 זה ביחד עם מזכר שהוא מתאר גם את קבלת הדברים וגם את השיחה שלו עם העד.

 21 תודה. עו"ד ז'ק חן:
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 1ואני  2אז רק אני שואלת אותך אם אתה זוכר ויכול לספר לנו על תכתובת הווטאסאפ עם נאשם  ש.

 2מפנה לסוף שאתה אומר 'היי, שאול פנה היום גידי וביקש תגובתי לידיעה שמפרסם מחר לפיה 

 3 נתתי עדות, הכחשתי'. אם אתה זוכר את נסיבת כתיבת ההודעה הזאת?

 4הרשות שהייתה פניה אלי של גידי וייץ ושהוא עומד לפרסם  כן. בהמשך לזה שעדכנתי את חוקרי ת.

 5וזה מה שאני שלחתי לו, שלחתי לו הכחשה, הם קראו לי, לרשות, הם זימנו אותי לרשות והחשש 

 6שלהם היה שלמחרת, אני לא זוכר, כן, למחרת, יתפרסם כזה דבר ואז או שיהיה עוד פרטים או 

 7שלח משהו לשאול, שאלו מה הדבר הכי נורמלי, איך שיהיה פחות פרטים, בקיצור, ביקשו שאני א

 8הייתי מתנהג בצורה הכי נורמלית מול שאול אילולא הייתה חקירה, מה הייתי שולח. אז אמרתי 

 9שאם לא הייתי נחקר הייתי שולח שהוא פנה, ביקש את התגובה שלי ואני הכחשתי. כותב בעצם 

 10ון שלם סביב הקטע מה אני כותב סביב את מה שיש שם, אני לא זוכר את הפרטים, אבל היה די

 11זה לשאול, שזה כאילו נראה הכי טבעי סביב זה שעלולה להתפרסם כזו ידיעה למחרת של גידי 

 12 שיש חקירה ושאני נחקרתי.

 13 למה הסכמת לשלוח לו סמס כזה? זה הכל עולה בחקירה, חברי. ש.

 14החקירה הסמויה, שיתפתי פעולה  תראי, אני הייתי בחקירה, נאמר לי שאני לא יכול לגלות את דבר ת.

 15עם הדבר הזה שהיה כאילו הדבר המינימלי. נדמה לי שרצו גם שאני אכתוב משהו קצת יותר, 

 16נדמה לי שגם עורכי הדין שלי, התייעצתי איתם או משהו כזה והם אמרו שזה הדבר שאפשר לכתוב 

 17 אותו ולא מעבר לזה. אני לא זוכר את הפרטים,

 18או את ניר חפץ לחקירה, שביקשו  2עמדתך לגבי הצעה להקליט את נאשם אתה זוכר מה הייתה  ש.

 19 ממך?

 20אני חושב שלא רציתי. הם ביקשו ממני פעם או פעמיים ואמרתי שאני לא מתלהב מזה, אמרתי זה  ת.

 21דבר אחד שהקלטתי שיחות שהיה טלפון ואז עניתי לשיחות בטלפון וזה דבר שני שאני הולך ושם 

 22 . דעתי לא הייתה נוחה מזה.על עצמי ומקליט מישהו

 23 .144/1אני מפנה אותך לדף השני בת/ ש.
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 1לפני כן, עו"ד תירוש, פשוט רק לעזור לבית משפט שלא תיפול אצלם טעות, במזכר  עו"ד ז'ק חן:

 2 , אני חושב שיש טעות בתאריך. פעם ראשונה שהם נחשפים לזה.1סעיף  73ת/

 3 לפברואר, רשום... 8 עו"ד בעז בן צור:

 4 ,73הזה הוא לא הוצג עכשיו, אה, ת/ 73האמת שת/כן.  ש.

 5 הוצג. עו"ד ז'ק חן:

 6 . הוא מתקן את החוקר והוא צודק.2018בפברואר  8זה  1בסעיף  73אין בעיה. ת/ ש.

 7 לא הבנתי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 .2020בפברואר  8כתוב  1בסעיף  כ.ה. ע. שחם:

 9 .2018אלא  2020אה, לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 לבקשת, 2020-כי הוא כותב את זה ב ש.

 11 כן, בסדר. כ.ה. מ. בר עם:

 12אחרי הווטאסאפים ושואלת אותך  144/1אוקיי. עכשיו אני רגע חוזרת לדף השני הזה שהוא ת/ ש.

 13 לגבי זה, מה זה קודם כל.

 14 על מה את שואלת?  העמוד הזה? ת.

 15 כן. ש.

 16בחקירות בטרם הייתה חקירה גלויה בתיק הזה וביקשו ממני שכל שוב, זה בתקופה שאני הייתי  ת.

 17דבר שיכול להיות קשור לזה אני אעדכן. אז יש פה מספר עדכונים שעדכנתי לגבי על התקשרות של 

 18איריס אלי בווטאסאפ, פגישה שפגשתי את אילן גרינבוים שהיה מנכ"ל יורוקום וקרא לי פנימה, 

 19ואמר לי משהו, אז שלחתי עדכון. אז אחרי זה קיבלתי  ראה אותי ברמת אביב וקרא לי לקפה

 20שיחה מאיריס וכדומה אז חשבתי שאולי זה קשור שני הדברים, ואחרי זה גם לגבי שיחה קצרה 

 21מאוד שלי עם אור בגמר דירקטוריון וואלה שופס שאור היה בו דירקטור. זאת חברת בת של 

 22 וואלה.

 23 שיחה שגרתית באותה עת?אתה זוכר עד כמה השיחה עם איריס הייתה  ש.
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 1 היא לא הייתה כי כמעט לא היה קשר. ת.

 2כדי לא להפריע לרצף אבל שיהיה ברור, יש פה שילוב של דברים של דברי נאשמים  עו"ד ז'ק חן:

 3 וצדדים אחרים, אנחנו לא נקום ונפריע אבל פה הרזרבציות שמורות.

 4 כן. ברור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5, איזו, אם בכלל, מעורבות הייתה לך 18.2.18-ירה הגלויה, אני מדברת על הבימים של החק ש.

 6 בחקירה בתקופה הזאת, איפה היית, מה עשית?

 7בבוקר של תחילת החקירה הגלויה, מה שקוראים 'פריצה' שלמדתי את המילה הזאת אז, התקשרו  ת.

 8תי ללה"ב. אספו אותי אלי מוקדם בבוקר ואמרו לי שאני צריך להגיע לנקודה מסוימת ויאספו או

 9בבוקר, חיכיתי בתוך חדר בלה"ב, בשלב מסוים, למחרת, סליחה, באותו יום גם שמו אותי באיזה 

 10שהוא שלב במסדרון וכששאול יצא כנראה רצו שהוא יראה אותי, אני לא יודע מה, כשהוא יצא 

 11ימותים שאחד מהמעלית, זו האינטראקציה היחידה. דומני שלמחרת היו לי עימותים, קראו לי לע

 12 היה עם שאול, אחד היה עם איריס, אחד עם ניר ואחד עם סטלה. דומני שהכל היה באותו יום.

 13לפברואר,  19-ו 2018לפברואר  18על איזה ת אריך אנחנו מדברים?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14היה עוד יום . אני לא זוכרת בשלוף לומר לכבודכם, 2018לפברואר  18-19הוא אמר למחרת גם. אז 

 15 ?19-20, נכון? 20-של עימותים, או לא, אולי ב

 16 יכול להיות שזה היה על יומיים. ת.

 17לגבי החלק הראשון עו"ד תירוש, שוב, אני מפריע רק, לגבי בבוקר ... שלקחו אותו  עו"ד ז'ק חן:

 18 ובודדו אותו. ושמו אותו במסדרון לאותו מפגש, את יכולה להפנות לחומר החקירה?

 19 ני מפנה בעניין הזה למזכר, שאלנו על זה והוא ענה על זה במזכר, אני מיד אפנה. י"ד. כן. א ש.

 20 זה במזכר ששלחת לנו על הריענון? עו"ד ז'ק חן:

 21 כן. שאלנו אותו על החקירה, על ה'פרוץ' לא שאלו אותו בחקירה כי הוא נחקר לפני החקירה. ש.

 22 ות,סליחה, זה לא מה ששאלתי. איפה הגבול עו"ד ז'ק חן:

 23 איזה סעיף זה המזכר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1סעיף י"ד במזכר, כתוב מה שאנחנו שאלנו, בדיוק כמו ששאלנו אותו היום, מה הייתה המעורבות  ש.

 2 ומה שהוא ענה גם בריענון העברנו.

 3ת. עו"ד תירוש, יכול להיות שזו השפעה שאנחנו כבר לקראת סיום, אין לי שום טענו עו"ד ז'ק חן:

 4מה שכתוב כתוב, מה ששאלת מותר, הכל בסדר. מה שאני רוצה לדעת זה איפה חומר החקירה 

 5הגולמי שמתעד את פעולות החקירה שנעשו באותו יום, מה ששמענו כרגע. את זה אני לא מכיר. 

 6 יכול להיות שאני טועה, שוב, ובתוך הררי החומר יש איזה מזכר בטעות,

 7 לא התנגדות לעד. דבר ראשון.אז ראשית, אני חושבת שזאת  ש.

 8 לא התנגדתי. אני ביקשתי עזרה. עו"ד ז'ק חן:

 9 רגע, אז אני אומרת. אם צריך עזרה, העימותים קיימים בחומר החקירה, ש.

 10 לא, העימותים אני מכיר. עו"ד ז'ק חן:

 11 אז מה אתה שואל, לא הבנתי? ש.

 12 לקחו אותו בבוקר, שמו אותו, העד העיד על שני דברים, שביום הפרוץ קראו לו, עו"ד ז'ק חן:

 13 לצורך העימותים. נכון. ש.

 14 לא, לא לצורך העימותים. העימותים גם לא היו ביום הפרוץ. עו"ד ז'ק חן:

 15 העימותים היו למחרת. ש.

 16 היו למחרת, עו"ד ז'ק חן:

 17השאלה אם יודעים מראש, אנחנו לא יודעים, נברר את זה עם החוקרים וחברי ישאל את  ש.

 18 החוקרים.

 19 יש תיעוד של זה שהתקשרו אליו, אב"ד: -פלדמן -ה. ר' פרידמןכ.

 20 הוא דיבר על חומר החקירה, זה מה שהוא אומר. כ.ה. מ. בר עם:

 21 שהתקשרו אליו, שלקחו אותו ברכב ללה"ב,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 שמו אותו בחדר, עו"ד ז'ק חן:

 23 ... במסדרון, כ.ה. מ. בר עם:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  20

 

 1415 

 1 הפגשה עם אלוביץ',עשו  עו"ד ז'ק חן:

 2 זו השאלה, אם יש לזה תיעוד, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3ש. אז אני לא זוכרת כרגע לומר על זה אם יש תיעוד, אני זוכרת שיש תיעוד של העימותים כמובן ולגבי 

 4 תיעוד של, אני באמת לא זוכרת לומר אם יש תיעוד שהוא נלקח או לא נלקח.

 5 אז תבדקו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6תודה רבה. אם אפשר לבדוק את זה כי אנחנו לא מכירים דבר כזה מהחומר, אבל  עו"ד ז'ק חן:

 7שוב, יכול להיות שאנחנו טועים כפי שחברתי לא זוכרת אז נראה. את התיעוד של העימותים עצמם 

 8 אנחנו מכירים. פשוט של יום הפרוץ. כולל תרגיל החקירה של ההפגשה.

 9 , אם היה. אני לא יודעת.ככל והיה ש.

 10 הוא העיד על זה. עו"ד ז'ק חן:

 11 הוא אמר שהוציאו אותו למסדרון. מה שנובע מזה, זה.. שלו. אני אבדוק. ש.

 12 גבירתי תבדוק, מה שיש בחומר החקירה. בסדר. כ.ה. מ. בר עם:

 13וקיי. אני ברור. אני אבדוק. אני לא זוכרת אם יש תיעוד לזה שלקחו אותו או לא, אני אבדוק. א ש.

 14, זה גם דבר שהוא, הרקע לו נחקר בחקירה, תסתכל על זה רגע ומה שאני 284עוברת למייל ת/

 15 שואלת אותך זה בעצם אם אתה זוכר למה כתבת את המייל הזה?

 16נשאלתי על ידי החוקרים ברשות לניירות ערך האם יש אצלנו בוואלה בשרתים אצלנו תיאורים,  ת.

 17אייטמים שעלו באתר, כדי שיוכלו לראות מתי עלתה כתבה, של כל ה הההיסטורישמירה של 

 CMS ,content management 18שונתה וכדומה. אמרתי שאני אבדוק את זה, בתוך מה שקרוי 

system 19. בדקתי בחברה, אמרו יהההיסטור, מערכת ניהול תוכן, אם יש  כזה דבר, אם יש שמירת 

 20שזה אתר  web archiveאתר שנקרא  , אבל הצעתי להיכנס לתוךהההיסטורישאין שמירה של 

 21שוטים, כמה צילומים, לפעמים -שהוא באופן קבוע לוקח כל יום מכל האתרים בעולם כמה סנאפ

 22ולראות שזה שם, אם אתם  סלהיכנ, לפעמים תשעה, ואמרתי 'אתם יכולים 3, 2, 1הוא לוקח 

 23 '. הבהיסטורירוצים לראות מה היה ביום מסוים 
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 1 היה לראות באתר שלכם בעצם לאחור, מה לא ניתן לראות?תאמר לי מה לא ניתן  ש.

 2 .הההיסטורי, לא שמרנו את כל -אי אפשר לראות את ה ת.

 3 אז מה אי אפשר לראות? ש.

 4 אי אפשר לראות בדיוק מתי ידיעה עלתה ומתי היא שונתה ומתי היא דורדרה וכדומה.  ת.

 5עכשיו, חובות של סיום החקירה, אני אני רוצה להציג לך, כבודכם שם לב שאנחנו בחובות  ש.

 6מתכוונת לכל מיני מיילים שאנחנו מבקשים להגיש וזה סימן שאנחנו קרבים מאוד לסוף. אני רוצה 

 7. זה מתחיל מהעמוד השני למעשה, מלמטה למעלה. יש כאן אמנם 79להגיש לך מייל נוסף, ת/

 8. כותב לך נאשם 2015לינואר  22-קפיצות בזמנים ואנחנו עכשיו יצאנו מהכרונולוגיה. זה מייל מה

 9'הנושא הוא בניגוד לעמדת נתניהו, המוסד מזהיר מסנקציות חדשות על איראן', מעביר לך לינק  2

 10וכותב לך 'ידיעה מיותרת ומזיקה מאוד' ואתה עונה על זה בדף הבא 'ברור, הנחיתי אותם להירגע, 

 11 דרך אגב' וכולי,

 12 , לא?למה, אפשר להקריא עד  הסוף עו"ד ז'ק חן:

 13-אני אקריא. 'דרך אגב אני שומע מהמערכת בשעה האחרונה ניר חפץ מקדם ראיון בלעדי לביבי ב ש.

YNET  14, לדבר איתו או שאתה תזרוק מילה' והוא עונה לך ''אתה מנחה והם עושים מה שהם 

 15רוצים' ואתה אומר 'מטפל'. לנוכח ההתכתבות הזאת ומאחר ואתה עונה אז למיטב הבנתך 

 16שהידיעה מיותרת ומזיקה מאוד, מהזאת אומרת מזיקה, למי היא מזיקה,  2ידי נאשם כשנאמר על 

 17 למה היא מזיקה?

 18אני מתנגד. או משום שבהכרח 'מיותרת ומזיקה' יכול להיות גם בהקשרים אחרים.  עו"ד ז'ק חן:

 19לכן  מזמינים אותו לעדות סברה. אנחנו כבר למדנו שחברתי שואלת אותו כדי לקבל תשובות 

 20 ון מסוים, ושוב, אנחנו מכניסים כאן עדות סברה אסורה. על הרקע הזה אני מבקש להתנגד.בכיו

 21 העד הוא צד להתכתבות. יענה מה שהוא הבין. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 הבנתי שהחלק שמטריד זה שרשום 'בניגוד לעמדת נתניהו'.  ת.
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 1קצת מעוות בסוף, זה מה שיש, אבל בכל , אני רוצה שתסתכל עליו, הוא 117אני עוברת למייל ת/ ש.

 2זאת תנסה להסתכל עליו מלמטה עד למעלה. אני אנסה לעזור קצת. אני חושבת שיש לנו את זה 

 3. 2014לפברואר  13-בעוד תצורה, אבל לא נורא. המייל המקורי הוא מזאב רובינשטיין, נראה לי ב

 4 'אילן תוודא שיכתבו חיובי' וכו', אתה רואה את זה?

 5 כן. ת.

 6 זה לא ממוספר בעמודים, ש.

 7 יש מספרים. ת.

 8 ,-. המספר למטה. זה נראה לי המייל ה4אה, יש מספרים, אז זה בעמוד  ש.

 9 אוקיי. ת.

 10זה לא המייל הראשון אבל אפשר להבין כבר משם. לפני זה אתה גם מתכתב, וכותב 'יפרגנו עד  ש.

 11עוברים דף קדימה אז אתה אומר הסוף כנראה' אבל אז הוא כותב לך את המייל הזה, ואם אנחנו 

 12לו 'מאשר את כל הבקשות' וכו', והוא אומר לך 'תודה רבה' 'בכיף'. הדף השני, זה ממשיך מלמטה, 

 13 למעלה ההתכתבות ביניכם. אתה אומר 'טיפלתי'.

 14 הדף הרביעי והחמישי זה גם מלל, נכון? עו"ד ז'ק חן:

 15שלי מתכווננת לזה, בעמוד הראשון אחרי זה גם מלל, כן. ואז בעמוד הראשון, וזה מה שהשאלה  ש.

 16שאתה כותב לו 'בסדר, יחזור לראשי', הוא כותב לך 'אח שלי שוב תודה מקרב לב. עכשיו משהו 

 17שבא ממני וחשוב לי מאוד, אני חבר קרוב מאוד של שלדון ומירי אידלסון ואני מבקש שתכניס את 

 18 2, ואתה מעביר את זה לנאשם הקטע הבא על מירי ושלדון אידלסון' לא נקריא את כל הקטע

 19וכותב לו 'לדעתי צריך להעביר קו היכן שהוא' והוא אומר לך 'נראה לי שאתה צודק'. אני שואלת, 

 20 למה אתה ממליץ, מציע להעביר קו בנקודה הזאת.

 21 מה הכוונה ב'קו'? כ.ה. ע. שחם:
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 1י מתחיל עכשיו לא רק , הוא אומר, 'בא ממני', אז אנ-אוקיי. פה זאב בעצם מתחיל למנף דברים ש ת.

 2לעבוד אצל ראש הממשלה ואשתו, אני מתחיל לעבוד גם אצל זאב ומקורביו, אז להעביר קו איפה 

 3 שהוא, לפחות לעצור את זה פה בתוך זה, אז הוא אומר 'בסדר'.

 4עכשיו יש לנו כבודכם מספר מיילים שאני לא מבקשת מהעד שום הסבר אלא פשוט שיאשר שהוא  ש.

 5 אחד ובזה מבחינתנו,-גשתם, אז אנחנו נעשה את זה אחדצד להם לצורך ה

 6 אם מכירים את המיילים אז אפשר להגיש אותם.  כ.ה. מ. בר עם:

 7  אחרי שנראה במה מדובר. את יכולה להעביר לנו קובץ ואפשר לקצר עכשיו? עו"ד בעז בן צור:

 8 כן. זה כתוב גם במזכר, אבל בסדר. ש.

 9אני אמור לדעת מה את רוצה מתוך המזכר? להתחיל לעשות, זה שיא השיאים. איך  עו"ד ז'ק חן:

 10 מה אני אומר לעשות?

 11 אחד. אם זה מסובך וגורם לצחוקים אז,-הכל בסדר, אחד ש.

 12אחד, תביאי קובץ, נאשר. הנה, אני מסתכל במזכר. בבקשה. בואי נעשה את -לא אחד עו"ד ז'ק חן:

 13 זה לשיטתך. אני רוצה את המזכר.

 14 לעשות את זה בשיטת...אני לא מעוניינת  ש.

 15 מה אנחנו אמורים לעשות עם המזכר הזה? עו"ד ז'ק חן:

 16 רגע, בכמה דפים מדובר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 מדובר במספר מיילים, ש.

 18 אני רק שואלת כמה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אני רגע סופרת.  ש.

 20את הבחור עם כל אחד בנפרד. אני רוצה לחסוך  פשוט כדי לא להריץ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 לו לרוץ עם כל דף בנפרד, זה הכל.

 22ומשהו, זה לא להריץ את הבחור, זה שגם לעד לא  20אנחנו בשלוש דקות עומדים על  עו"ד ז'ק חן:

 23 יישבר הגב.
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 1 אפשר לעשות הפסקה רגע אם כבודכם רוצה, אני אעביר להם את המיילים. ש.

 2 פסקה, הוא מבקש לעיין בזה. אם גבירתי תאפשר להם, הם יאשרו אולי.לא ה כ.ה. מ. בר עם:

 3 אין בעיה. אני אומרת אפילו אפשר בהפסקה כדי לא לבזבז ... ש.

 4 אנחנו נחכה פה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 ,-בסדר גמור. אז אפשר לתת להם את ה ש.

 6 יים איזה מוצגים אלה?גבירתי רוצה להגיד לנו בינת אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 , 99, ת/98, ת/96ת/ ש.

 8 העד הוא צד לכל המיילים האלה? עו"ד בעז בן צור:

 9 כן, אחרת לא הייתי מציגה את זה איתו. ש.

 10 הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11, 112, ת/111, ת/110, ת/160ות/ 129שזה וריאציה עם ת/ 109, ת/108, ת/106, ת/104, ת/101ת/ ש.

 12 .167ות/ 164, ת/162, ת/161, ת/159, ת/153, ת/141, ת/131, ת/130, ת/116ת/ ,115ת/

 13אני מציע לייעל טוב יותר, לישיבה הבאה אנחנו נבוא אם יש לנו איזו שהיא הערה  עו"ד ז'ק חן:

 14לגבי אחד מהת/ שהוא לא מכותב, ואני מניח שלא תהיה, כי אם חברתי אומרת שהוא מכותב אז 

 15 .הוא מכותב, אז נאמר

 16 אוקיי. לא, מה זה לישיבה הבאה? העד,  ש.

 17 עו"ד תירוש, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 לא, אנחנו מאשרים, עו"ד ז'ק חן:

 19 הוא יהיה בישיבה הבאה, עו"ד בעז בן צור:

 20 .160ות/ 129ווריאציה ת/ 109עו"ד תירוש, גבירתי אמרה ת/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 זו אותה גברת קצת בשינוי אדרת, קשורים זה לזה. 160-ו 129-ו 109כן, ת/ ש.

 22 כל מה שהעד מכותב אליו אין לנו את ההתנגדות הטכנית שיוגש.  עו"ד ז'ק חן:

 23 אוקיי. בכפוף לכך גבירתי סיימה את החקירה הראשית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 כן. תודה רבה. עו"ד תירוש:

 2לעד שהוא לא ידבר עם אף אחד בין הראשית והנגדית על אם אפשר לתת הוראה  עו"ד בעז בן צור:

 3 נושא החקירה כמובן.

 4כן. אז אנחנו יכולים לשחרר את העד. תודה רבה. וכמו שאמרו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 הסניגורים לא לדבר לא על מה שהיה ולא על מה שהיה, לא עם אף אחד. בסדר?

 6 כן. תודה רבה. אילן ישועה:

 7 תקבל הודעה. ן צור:עו"ד בעז ב

 8 אני דרך אגב יכול לראות את המיילים האלה? ת.

 9 תראה אותם במהלך הדיון אני מניח. תקבל הודעה לגבי הישיבה הבאה. כ.ה. מ. בר עם:

 10ומשהו שהגענו. אז תצא  100-אני מניחה שיהיו לך עוד כמה, לפי ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 ודה רבה לך. גבירתי תעביר לנו,מתוך הנחה שזה כמה מתוך כולם. ת

 12מיד אחרי הישיבה אני אעביר, גם אני אומר לכבודכם שהיינו כמובן בקשר עם  עו"ד תירוש:

 13, כדי שיהיה להם יותר נוח A4המזכירות והם ביקשנו מאיתנו להדפיס את הקבצים הגדולים על 

 14 ,-לסרוק וזה ממש ייעשה ב

 15ו למזכירות, אולי את אלה גם תעבירו לנו דרך אוקיי. תמסר אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 המזכירות. תנו להם פשוט, בדרך למטה תנו להם שיעבירו ויעלו לנו את זה.

 17 בסדר גמור.  תירוש:יהודית עו"ד 

 18 עו"ד חן בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19אני חושב שזה  כבודכם, שוב, מבלי להאריך ומבלי לחזור על כל  הטענות שיש לנו, עו"ד ז'ק חן:

 20נשמע מספיק בשבעה ימי החקירה הראשית. כבודכם התבטא כבר בישיבה הראשונה בעקבת 

 21ההחלטה שהייתה, הפסיקה שביקשנו לדיון אחר הצהריים שנותן לנו פרק זמן בין החקירה 

 22הראשית לבין החקירה הנגדית. אני קם ומבקש את פרק הזמן הזה בשם עו"ד מיכל רוזן עוזר 

 23י, אנחנו זקוקים לזה. זה מלווה גם בבקשה בעידוד חברי, אנחנו ביקשנו לשנות את שותפתי ובשמ
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 1הסדר של החקירה הנגדית כך שאנחנו נתחיל בחקירתו הנגדית של העד אילן ישועה, אז אנחנו 

 2 נרצה בבקשה כמובן את רשות בית המשפט לשינוי הסדר,

 3 זה מוסכם על כולם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 אם זה מוסכם אז לא צריך, . בר עם:כ.ה. מ

 5 אין לנו התנגדות. עו"ד יהודית תירוש:

 6 אין התנגדות, אני מבינה שזה על עדת עו"ד בן צור, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 הפנימי של זה, ולכן הסכמנו. ןההיגיוכמובן, פנו אלי ויש לזה גם את  עו"ד בעז בן צור:

 8 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9אז אנחנו נותרים אם כך עם הבקשה לקצוב לנו לנו פרק זמן של הפסקה על מנת  עו"ד ז'ק חן:

 10שנוכל להיערך לטובת חקירתו הנגדית של העד. כב' השופט שחם שאל אותי באותו דיון בכמה זמן 

 11ן אני מעריך, הערכתי בשלושה שבועות, חודש, בחלוף הזמן ועם ימי החקירה, אנחנו עומדים עדיי

 12על הערכתנו אבל לא פחות מחודש. זו ההערכה שלנו, בעקבות הדברים החדשים ששמענו, אני 

 13מפנה את תשומת לב בית המשפט שמרבית, זה היה לאורך כל ימי החקירה הראשית, אבל מרבית 

 14המסמכים והעדות של העד ביומיים האחרונים היו על המזכר עד כדי כך שננזפתי שאני כל הזמן 

 15עם שלפעמים -אני מזכיר כי אין מה לעשות, ופה זה מתחבר להערת כב' השופט בר מזכיר. עכשיו

 16גם הכמות מייצרת איזו שהיא איכות, אנחנו צריכים להיערך לזה. ואת כל זה אני מזכיר שאנחנו 

 17קיבלנו שבועיים לפני תחילת המשפט, ולכן גם לא מועילה הערת חברתי שהעירה לנו לאורך כל 

 18כך, שהחקירות מצויות בידינו שנתיים. בדיוק על זה בוכה הנביא. על כל הדרך כאשר הלנו על 

 19פנים, אני לא מתכוון להתווכח, אני פשוט צועד בעקבות אמירת בית המשפט פעם אחר פעם אחר 

 20פעם שיינתן לנו פרק זמן בין החקירה הראשית לבין החקירה הנגדית ויש בזה, יחד עם ההחלטה 

 21בי הריענונים הבאים, מעין סוג של תיקון שיאפשר לנו להיערך כדבעי של כבודכם צופה פני עתיד לג

 22 לחקירה הנגדית. זה פרק  הזמן שאנחנו זקוקים.
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 1אולי נוסיף נתון פרוזאי ...של חבריי, הפרוטוקולים של החקירה הראשית, הגיעו  עו"ד בעז בן צור:

 2 שלושה, עדיין אין ארבעה פרוטוקולים של החקירה הראשית. 

 3 עובדים על התמלול. אב"ד: -פלדמן -רידמןכ.ה. ר' פ

 4 אני מבין, אבל צריך בסוף, הרי בסוף לא נחזור על כל העבר,  עו"ד בעז בן צור:

 5 זה יהיה בימים הקרובים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 יש ארבעה. כ.ה. ע. שחם:

 7 יש עוד ארבעה. עו"ד בעז בן צור:

 8 לא, כבר יש ארבעה. כ.ה. ע. שחם:

 9 אוקיי. אז חסרים שלושה. בסדר. בן צור: עו"ד בעז

 10 לחודש נדמה לי כבר יש חתומים.  12-עד ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11שלוש או ארבע, אני זכרתי ארבע, שלוש הישיבות האחרונות, אני מניח שזה ייקח  עו"ד בעז בן צור:

 12לתמלל אז זה גם כמובן העבר, שבוע עד עשרה ימים  ןוניסיואיזה שבוע לפחות לפי הקצב הקודם 

 13 משליך.

 14עו"ד חן כמובן כפי שהוא אמר, דיבר גם בשמי, אני רק רוצה להוסיף דבר  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15אחד שעו"ד חן, שותפי ואני, מחלקים בינינו את החקירה באופן שאחד לא יחזור על נושאים של 

 16, יוצג על ידי שותפו, זה בסדר השני. במובן הזה זה כדי לייעל. גם אם אחד יחקור בענייניו של

 17והעיקר שאנחנו לא נלאה ולא נחזור על נושא כמה פעמים, במובן הזה אנחנו רוצים גם לייעל את 

 18 החקירה הנגדית. אז גם זה רצינו שיהיה בפניכם.

 19 בסדר גמור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20כמדינה על כך שבעצם מזכר כבודכם, אני לא אחזור גם על הטענות שלנו  עו"ד יהודית תירוש:

 21הריענון נערך כדין, לעד היו חקירות ארוכות מאוד ברשות ניירות ערך, החקירות האלה הן היו 

 22הבסיס לחקירה שלו כאן על דוכן העדים, גם התוספות שהיו במזכר עולות מתוך הנושאים שעלו 

 23ה לזה שבסופו של דבר בחקירה והם גם מעטים, בניגוד לאיך שנטען כאן, והם זניחים, אני גם מפנ
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 1לא הצגנו כאן את כל הדברים שהוצגו במזכר ואת כל התכתובות אלא צמצמנו בהרבה. הפערים 

 2שחבריי מדברים עליהם בין העדות שלו לבין הדברים שהוא מסר במשטרה, קודם כל אנחנו 

 3דברים חלוקים לחלוטין בעניין הזה כי אנחנו לא רואים את הדברים ככה, אבל ממילא פערים בין 

 4שאומר עד, גם ככל שחבריי ככה רואים את זה, הם לא הצדקה לדחייה של החקירה הנגדית, יש 

 5חשיבות בעינינו לשמיעה רציפה של העדות, מדובר כאן גם בעד וגם זה חשוב לכולנו, ולטעמנו אין 

 6כאן הצדקה לחרוג מסדרי דין רגילים של משפט שבו עד מעיד ומיד לאחר מכן מתחילה חקירתו 

 7 נגדית. לכן אנחנו מתנגדים לדחייה בעניין הזה.ה

 8אני מבקש להשיב. ראשית, תודה עו"ד תירוש, אם זו הייתה בקשה קולגיאלית הייתי  עו"ד ז'ק חן:

 9נעלב, אבל מכיוון שזו כבר החלטה של בית משפט בעצם השאלה היא רק פרק הזמן, אז אני כמעט 

 10נעלב בפני בית המשפט משום שהוויכוח הוא לא איתי אלא עם מה שבית המשפט כבר אמר. 

 11ני רוצה רק להוסיף איזה שהוא משהו אגב סדרי הדין הרגילים והכל השאלה היא רק פרק הזמן. א

 12כרגיל והחלטות בית המשפט העליון וכולי, אמירה כללית. אנחנו לא במצב רגיל, גם מבחינת היקף 

 13הפעילות וגם מבחינת הבחירה שלהם להתחיל בפרשה ... וגם מבחינת ההיערכות שלנו בלוח זמנים 

 14משום שכבר בחודש אוגוסט, וזה הכל נמצא בפני גבירתי, ... אנחנו מאוד מאוד קצר בנסיבות וגם 

 15ניסינו לקדם את פני הרעה. אנחנו אמרנו, תקדימו ראיונות, תעבירו לנו כדי שנוכל להגיב, וכל 

 16הזמן אמרו לנו 'לא, מה פתאום, זה הכל רגיל, זה מבוסס על החקירה שלו במשטרה והמסמכים 

 17סופגים גם מדברים כאלה, מציגים תמונה שאינה אמת לבית  שם' ולכן חברינו, אנחנו, חברים

 18המשפט. והנה אשר יגורנו בא לנו, ואנחנו קיבלנו שבועיים לפני העדות, בדיוק מה שחששנו מפניו. 

 19אי אפשר להתעלם כל הזמן מהמציאות ולהגיד 'הכל רגיל, הכל סדרי דין רגילים, חברינו רוצים 

 20ושבים שהבקשות שלנו הן מדודות, הן סבירות. אנחנו ככה וחברינו רוצים אחרת'. אנחנו ח

 21מתאמצים בכל מאודנו, ואני לא רוצה להגיד מה כבודכם התרשם, אבל אנו באמת מתאמצים בכל 

 22מאודנו. גם להשקיע ולעבוד ולהקדיש את כל הזמן והמשאבים שאין לנו, משאבי המדינה, כדי 

 23ות משפט. עכשיו באה פה בקשה. אנחנו להכין את משנתנו כדבעי וכדי לעזור לבית המשפט לעש
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 1אומרים, אנחנו פשוט לא מוכנים בנסיבות האלה שנוצרו של זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. אנחנו 

 2פשוט לא מוכנים. היינו מוכנים, גם אנחנו רוצים לסיים את זה. יש לנו לקוחות אחרים, יש לנו 

 3שלנו, הרי הם סובלים מעינוי דין  משרד לנהל, אנחנו לא נהנים מפרק הזמן שחולף. הלקוחות

 4מתמשך, לא התביעה. וגם עם כל הכבוד לנו, לא אנחנו בסופו של דבר, לא נהיה באולם הזה, נהיה 

 5באולם אחר. אבל אי אפשר כל הזמן להסתכל על הסניגוריה בחצי עין עצומה וכמעט כל בקשה 

 6מדוע הבקשה הזו מוצדקת  שלה להתחיל לחפש ולהגיד 'לא' וכולי. אנחנו הנחנו יותר מתשתית

 7 וצר לי שחברתי מתנגדת לבקשה כזו.

 8 תודה. אנחנו נשלח לכם החלטה בהמשך היום תקבלו החלטה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 רגע, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 10 רגע, עוד דבר אחד. עו"ד יהודית תירוש:

 11בלבד שאני רוצה להגיד שני לא אכפת לי שעו"ד תירוש תדבר קודם  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 12 משפטים.

 13 אז אולי תגידי. גבירתי כבר עומדת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14כל השימוש בשפה הוא גם, אני מוכרחה להגיד, קשה לשמוע אותו. אנחנו  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15אחזור  לא מבקשים דחיה. לא צריך להציג אותנו כמי שמבקשים לדחות כי זה לא המצב. אני לא

 16על כל הדברים שעו"ד חן אמר ואמר דבר לטעמי מאוד נכון, אבל כל ההתייחסות כאילו אנחנו 

 17מבקשים לדחות, כשאנחנו קיבלנו את המזכר שבועיים לפני, שאנחנו מקבלים פה פעם ראשונה 

 18את העדות של העד ולא היינו מוכנים מראש, גם השימוש הזה בשפה הוא שימוש שיש לו משמעות 

 19ות הזאת גם מעוותת את המציאות כך לתפיסתנו, במלוא הכבוד, היא גם לא ראויה והמשמע

 20 כלפינו וגם את הדבר הזה רציתי להשמיע לכבודכם כי גם זה מהדהד.

 21 תודה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22אני רציתי בעניין אחר כבודכם. פניתי לחבריי גם בהפסקה, אני רוצה גם  עו"ד יהודית תירוש:

 23 –אני גם לא טובה בהערכת זמנים  –את זה מסודר כאן, שאלתי אותם, בלי לתפוס אותם לעשות 
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 1סדר גודל של משך החקירה הנגדית כדי שנדע להיערך לזימון עדים לאחר מכן. אני מבקשת גם 

 2 כאן שזה ייעשה בגדול בלי נדר, בלי כלום, אם אתם יכולים גם כדי שאני אוכל,

 3 יש לכם כרגע איזו שהיא הערכה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 אדוני צריך להתכונן וזה ברור, אנחנו מבינים אבל בכל זאת הנחה. כ.ה. מ. בר עם:

 5מכיוון שזה מעניין את בית המשפט אני אומר, זה פשוט שיחה בין חברים כפי שאנחנו  עו"ד ז'ק חן:

 6ובן, אז אנחנו לא באנו שוחחנו איתה היא נתנה הערכה שאגב היא עמדה בה בקירוב, לא בדיוק כמ

 7ועשינו אאוטינג, כדי שזה יירשם בפרוטוקול ועכשיו נמדוד. אבל מכיוון שזה מעניין את בית 

 8המשפט, אנחנו דיברנו, שותפתי ואני על כמה אנחנו מעריכים ביחד בלי שאחד חוזר על השני את 

 9ה הראשית החקירה הנגדית, אז נכון שידוע שבערך המפתח של החקירה הנגדית הוא החקיר

 10, תלוי בנסיבות. ביחד אני חושב שאנחנו נצטרך 3:1או  2:1כשמדובר על נאשם אחד, זה בדרך כלל 

 11כעשרה ימי חקירה נגדית, ביחד. בלי לחזור אחד על השני, כשכל אחד כמובן, החקירה של רעהו 

 12 היא רלוונטית גם לנאשם או נאשמת ש..

 13 עו"ד בן צור יודע להעריך? כ.ה. מ. בר עם:

 14 כן. אנחנו מניחים שזה כעשר ישיבות.  ד בעז בן צור:עו"

 15כלומר מדברים על עשרים ישיבות ואז אנחנו בשלושה נאשמים מול שבע ישיבות   עו"ד ז'ק חן:

 16 חקירה ראשית. אבל שוב, באמת בלי נדר, אנחנו גם נשתדל,

 17 זה בלי להתחייב כרגע על שום דבר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 ברור. ם:כ.ה. מ. בר ע

 19זו הערכה מאוד גסה. כבודכם ברשותכם שני עניינים טכניים לקראת החקירה  עו"ד ז'ק חן:

 20הנגדית, על פי החלטת כבודכם. האחד, לפחות  הפריקסט הזה שבין ספסלי ההגנה, אם אפשר 

 21 לבקש מהמזכירות להוריד אותו. שאין חשש בינינו, אנחנו קפסולה.

 22 לה הכללים של בית המשפט.א אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 אבל אנחנו  באותה קפסולה.  עו"ד ז'ק חן:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אפריל  20

 

 1426 

 1אני את הבירור הזה עשיתי לפני הרבה חודשים כשכבר הייתם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2קפסולה, ועוד לפני שהגענו לאולם הזה. התשובה הייתה 'מהשאתם עושים במקום אחר, אתם 

 3שמים מחיצות'. אני את הבירור הזה כבר עשיתי לפני הרבה עושים במקום אחר, פה בבית המשפט 

 4 זמן. אבל אולי בינתיים השתנו דברים באופן כללי.

 5אנחנו נפנה ברשות בית המשפט כמובן בעניין הזה למזכירות ונשאל האם השתנו  עו"ד ז'ק חן:

 6 הדברים שאפשר לפחות את המחיצה הזאת להוריד.

 7את זה עם המזכירה הראשית סימה או עם סגניתה סופי,  תבדקו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8תנסו לברר את זה. ככל שיגידו שאפשר להוריד, כמו  שאמרתי אני את הבירור הזה כבר עשיתי כי 

 9 הבנתי את זה וקיבלתי תשובה שלילית.

 10זה אחד. שניים, וזה אני חושב חוב שפשוט נשתכח, אנחנו מתכוונים גם התביעה וגם  עו"ד ז'ק חן:

 11נחנו, אני מתנצל בפני חברתי שעדיין זה לא נעשה, זה ביחס להגשת ההודעות של אילן ישועה א

 12שאנחנו הקדמנו ומסרנו אותן לבית המשפט. אנחנו מסרנו אותן לבית המשפט ... עותק שהיה לנו 

 13כפי שנמסר לנו מהפרקליטות, ומסתבר, חלק מהצוות שלנו ידע את זה, אנחנו לא הספקנו להגיע 

 14בפברואר, ושוב, זמן קצר מאוד לפני חקירתו של העד, ושוב, כבודכם זוכר הרי  21-ל, שבלזה בכל

 15בפברואר שנת  21-כבר את ישיבת התזכורת הראשונה שביקשנו תמלילים מתוקנים אז, כבר רק ב

 16, זמן קצר מאוד לפני עדותו של העד, קיבלנו קבצים שיש בהם תיקונים שנערכו בצורה מאירת 2021

 17 שורה.-פשר לעקוב אחריהם, זאת אומרת זה לא נבלע וצריך להשוות שורהעיניים כשא

 18 שבועיים שלפני שהועברו אליכם. רק תתקן. כי זה נשמע כאילו החזקנו,-שנערכו באותו שבוע ש.

 19 אני כרגע נתתי לך מחמאה. עו"ד ז'ק חן:

 20 לי מחמאות. ןתיתלא, לא נתת. תודה, אל  ש.

 21 מה אדוני מבקש? כ.ה. מ. בר עם:

 22אנחנו עשינו ניסיון משום שחברתי אמרה שאנחנו צריכים שפה משותפת כדי שלא  עו"ד ז'ק חן:

 23נתבלבל כשנפנה לקובץ ולעמוד, שלא נתבלבל. מה שהעברנו לכם זה בלי אותם תיקונים. זה גם 
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 1אגב, תיקוני הגהה, מילה פה, מילה שם, אין שינויים דרמטיים כפי שיכולנו להתרשם עד כה. 

 2, קובץ 3811שאנחנו עשינו ניסיון, לקחנו קובץ אחד מבין הרבה מאוד קבצים, קובץ הקושי הוא 

 3אחד, כדי לראות כמה זמן לוקח לנו לעבור על התיקונים כדי שאנחנו נוכל אנחנו להכין מחדש את 

 4כל הקבצים ולהגיש אותם לבית המשפט. מסתבר שקובץ אחד לקח הרבה מאוד שעות כי צריך 

 5הקשיב, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. זה מה שאני מנסה לומר. אנחנו ללכת לדיסק, לאתר ול

 6הגשנו לבית המשפט קבצים לא מתוקנים, היכולת שלנו לעבור שוב, בלוחות הזמנים הנתונים, לכן 

 7בפברואר כשאנחנו פה בבית המשפט, לקראת העדות ופה בבית  21-ציינתי שזה הועבר אלינו ב

 8חקירה הנגדית לעבור על כל הקבצים האלה לעשות את ההשוואה המשפט, ועכשיו מכינים את ה

 9כאשר קובץ אחד בלבד, ושוב, במספר תיקונים, רק כדי ללכת ולהקשיב זה מספר שעות עבודה, 

 10 אנחנו לא יכולים.

 11 מה הבקשה של אדוני? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12אותם קבצים מתוקנים. אנחנו זה לא בקשה, פשוט בית משפט ביקש שנגיש לו את  עו"ד ז'ק חן:

 13 אומרים שאנחנו לא יכולים לעשות,

 14 אדוני מבין שנעבוד על הקבצים הקיימים כל עוד לא תעלה טענה אחרת, כ.ה. מ. בר עם:

 15נכון. לנו לא תעלה טענה אחרת. אנחנו עם הזמן, כמובן כשאנחנו מפנים לקטע בעמוד  עו"ד ז'ק חן:

 16אנחנו מפנים, נשווה את הקובץ וככל שיש תיקונים, נבוא בהכנת חקירות אז נראה לעמוד מסוים ש

 17ונפנה את תשומת לב בית המשפט, אני חושב שזו תהיה הדרך היעילה לעשות את זה, כי אחרת 

 18 נצטרך עכשיו להשקיע המון המון כוח,

 19 בסדר. כ.ה. מ. בר עם:

 20י אומרים רק אגיד בעניין הזה שאנחנו מלכתחילה סברנו שכמו שחברי עו"ד יהודית תירוש:

 21ומתוך ניסיון בהקלטות, בסוף היום כשיש שינויים כל צד מפנה לשינויים שיש. חבריי התעקשו 

 22שנעביר להם ככל שאנחנו נמצא תיקונים ועמלנו ועשינו אותם. ההחלטה של בית המשפט העליון 

 23לאחר שביקשתם אותם, והעברנו, למרות שהתיקונים לא מהותיים, אין שם באמת תיקונים 
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 1ם. עכשיו אבל אני רק מדברת, ולצורך השוואת נוסחים, האם לא כדאי שהתיקונים האלה מהותיי

 2יהיו בפני בית המשפט כי זה הנוסח הכי מעודכן שיש לתביעה, וככל שיהיו לכם אחר כך איזה שהם 

 3 תיקונים אתם תגידו אותם. כי זה הנוסח הסופי.

 4ת. א. האם למדינה יש את כל החומר אני אשאל אולי שתי שאלו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 כשהוא מתוקן?

 6 ברור. מה שיש מתוקן. מה שתיקנו. עו"ד יהודית תירוש:

 7מה שיש מתוקן יש למדינה, זאת אומרת במידת הצורך ואם תהיה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 הסכמה המדינה תוכל להעביר את זה,

 9 לא, זה הועבר כבר גם. עו"ד יהודית תירוש:

 10השאלה השניה, זכור לי איזה שהוא ויכוח בכלל סביב הגשת  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 11ההודעות מי אמור להגיש אותן, וכרגע הן רק נמצאות כאן, הן לא מסומנות אפילו כמוצג. אז תגיעו 

 12לאיזו שהיא הסכמה ביניכם על מה קורה עם ההודעות. האם הן רק כאן כדי לעזור לנו בדיון או 

 13מוגשות, יש להן משמעות גם מבחינת כן מתוקן או לא מתוקן. אז דברו ביניכם, תגיעו  שבסוף הן

 14להסכמה ולמדינה יש את הכל מתוקן. אם מגישים, אם רוצים להגיש, אם צריך להגיש, אם זה 

 15מוגש כראיה אם זה לא מוגש, אם זה מוגש מטעם המדינה או מוגש מטעם ההגנה. תחליטו ותראו 

 16 איך עושים את זה.

 17 זה שאתם הסכמתם להגיש את ההודעות לצורך הצגת סתירות. כ.ה. מ. בר עם:

 18 כן. יש כללים לגבי ההגשה. אנחנו נשקול את זה,  עו"ד בעז בן צור:

 19 בינתיים הן לא באמת הוגשו. בינתיים הן פה על המדף. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 ריענון לבין מה שהיה. לא יותר.נכון. זה הוגש לצורך ההשוואה בין ה עו"ד בעז בן צור:

 21 כרגע הן כאן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22... נמליץ לבית משפט עם קלסר, כדי שיהיה יותר נוח לתת את הכל ואנחנו גם ראינו  עו"ד ז'ק חן:

 23 שזה יעיל.
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 1 אין בעיה, זה מצוין. זה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2לסמן את זה כמוצג הגנה ואנחנו לא חושבים שישתכללו התנאים אנחנו לא מעוניינים  עו"ד ז'ק חן:

 3 בדיני הראיות להגשת ההודעות של העד כמוצגי תביעה.

 4 אבל אין מניעה לעשות בזה שימוש לצורך סתירות, זה מה שאתם טענתם, כ.ה. מ. בר עם:

 5 נכון. עו"ד ז'ק חן:

 6שמזכר הריענון או הגירסה של העד אבל ככל שחבריי ירצו להגיד בסיכומים  עו"ד יהודית תירוש:

 7 סותרת לחלוטין עדות, כמובן שיהיה צורך להגיש אותן.

 8זה נוח גם להציג את זה על פי הנוסח שיש לנו, שוב, בשל לוחות הזמנים אנחנו ביקשנו  עו"ד ז'ק חן:

 9לפברואר  21-את זה בתחילת הדרך, היינו צריכים להגיע עד בית משפט העליון ולקבל את זה ב

 10 . שוב, התרענו כמו קטו הזקן ושוב נענינו בשלילה, ושוב.2021

 11אם וכאשר יוחלט שזה יוגש כראיה אז יהיו הקבצים המתוקנים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 ויוגשו כראיה. כראיה מכל סיבה שהיא. לא סתירות או לא סתירות, אמיתות או לא אמיתות.

 13בעניין הזה אני חושב שאני מדבר גם בשם ספסל  זה לא רק לעניין ההגשה, ופה עו"ד ז'ק חן:

 14התביעה. אנחנו מכינים את החקירה הנגדית, למשל נציג לו קטע מהעדות. חברתי עוקבת ויכול 

 15להיות שהיא תראה שיש שוני בין תיקון שהיא עשתה לבין מה שאני מצטט. אז אני מצפה שהיא 

 16 תקום ותגיד.

 17 היא תגיד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 בסדר. אז יש תוספת. ובא לציון גואל כי ממילא זה לא הוגש. עו"ד ז'ק חן:

 19 עו"ד חן, אין סיבה שזה לא ייעשה כך. זו הדינמיקה. תודה רבה. כ.ה. מ. בר עם:

 20 תודה רבה לכולם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 

 22 -הדיון הסתיים  -

 23 
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 1 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 נגד
 

  ת"ז, בנימין נתניהו .1 נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2ארי; עו"ד ניצן וולקן; עו"ד  –עו"ד יהודית תירוש; עו"ד ליאת בן  :מטעם המאשימה

 3 עו"ד סוזנה שור  אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין;
 4; עו"ד אסנת צור –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 שרייר  –גולדשמידט 
 6 שניר כלימי עו"ד ד יהל דאר; חן; עו" 'קוב"כ עו"ד ז 2נאשם  
 7 עוזר; עו"ד נועה פירר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  
 8  עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  

<#1#> 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12  פרוטוקול הדיון הוקלט

 13 אילן ישועה, על ידי עו"ד ז'ק חן.  1החלה חקירתו הנגדית של ע"ת 

 14 
 15ריאיון עם  – 3; נ/18.7.2013כתבת "העין השביעית"  – 2מזכר פולינה גובזמן; נ/ – 1נ/ הוגשו מוצגים:

 16מסלקת מעו"ף  –מסמך מחיקת וואלה מהבורסה  – 4; נ/18.7.2013אילן ישועה "העין השביעית" 

 17חלק  – 18א; נ/17יוגש הקובץ המלא ויסומן נ/ - 17תכתובות וואטסאפ )נ/ – 18עד נ/ 5; נ/8.4.2012

 18 ((.16)380ן ת/ממסמך המסומ

 19 
<#5#> 20 

 21 החלטה

 22 
 23 של העד אילן ישועה.  הנגדית , להמשך חקירתו5.5.2021הדיון הבא קבוע למחר, 

<#6#> 24 
 25 במעמד הנוכחים.  04/05/2021, כ"ב אייר תשפ"אהיום  נהנית

 26 

   27 

 

 

 

 

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3. 2021במאי  4-היום ה 20-01-10467בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4מר ישועה בוקר טוב. אנחנו מתחילים היום את החקירה הנגדית והאזהרות מהפעמים הקודמות 

 5 בחוק. בסדר?לומר את האמת, כל האמת ורק את האמת אחרת צפוי לעונשים הקבועים 

 6 כן. מר אילן ישועה:

 7בוקר טוב. אולי לפני כן רק נזכיר, מה שהבטחנו בפעם הקודמת, עו"ד מיכל רוזן   עו"ד ז'ק חן:

 8עוזר שותפתי ואנוכי חילקנו בינינו את נושא החקירה כך שלא נחזור האחד על הנושאים של האחר, 

 9אבל זה דורש איזו שהיא הערת אזהרה, התייחסנו לזה גם במענה לכתב האישום. הכריכה הזאת 

 10ל טענותינו בדבר אי הקבילות של דברים שאומר בן זוג אחד לגבי בן הזוג האחר. כמובן לא מוחלת ע

 11 זאת אומרת אנחנו מחלקים בינינו את המשימה, אבל,

 12 ברור. זה ברור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 

 14 מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד ז'ק חן בחקירה נגדית: - 1ע"ת 

 15 טוב מר ישועה. בוקר ש.

 16 בוקר טוב. ת.

 17באפריל, אתה העדת, אני אקריא לך 'אני לא איש  7מר ישועה, בחקירה הראשית שלך ביום  ש.

 18 שמקליט אנשים וגם יכולתי לקחת,

 19רק בקשה קטנה, אם אתם מפנים, תגידו את העמוד שאתם מפנים   כב' הש' עודד שחם:

 20 בפרוטוקול.

 21מקליט אנשים וגם יכולתי לקחת הרי את הטלפון הזה ולשים אני לא איש ש"אדוני.  958בעמוד  ש.

 22אותו בכיס ולהקליט פגישות. אני כל התקופה, אני לא הקלטתי אף פעם פגישה ביני ובין שאול או 

 23פגישה ביני ובין איריס או כל אדם אחר. אין עם זה שום בעיה, הטלפון השני ביד, הטלפון הזה 
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 1פתח החקירה הראשית שלך. אני מבקש להקריא לך מתוך . כך העדת ב"בכיס ואני יכול להקליט

 2מזכר שקיבלנו, ממש ערב החקירה שלך, ערב העדות שלך, אחרי הפגישות שלך בפרקליטות, ביום 

 3. כותבת את הדברים החוקרת פולינה גובזמן, והיא כותבת את הדברים 2021בספטמבר  23-ה

 4 בעקבות בדיקה נוספת שנעשתה לטלפון שלך,

 5 ?2021בר לספטמ 23 ת.

 6. ממש ערב העדות, ואחרי שסיימת את שבעת הימים בפרקליטות. אני 23-3-21. 2021במרץ  29 ש.

 7אמקם אותך בזמן. זיכרון הדברים הזה זה זיכרון הדברים שנעשה בעקבות בדיקה נוספת של 

 8הטלפון שלך, בעקבות התערבות של מומחה ההגנה שבעקבותיו התביעה בדקה שוב את הטלפון 

 9ככל  004במקום אחר במדור אחר, עוד כל מיני שיחות. והיא כותבת, למשל 'הקלטה ומצאה 

 10', הקלטה של פגישה עם צדדי ג''. כלומר, מכאן אני למד, על פי המזכר 15בדצמבר  6הנראה מיום 

 11 של התביעה, שבניגוד למה שאתה העדת כן הקלטת פגישות עם אנשים. תגובתך.

 12אני אומר עוד פעם, אני לא יודע במה מדובר. אני לא יודע על איזה לא זכור לי במה מדובר, וכמו ש ת.

 13 אירוע מדובר, לא זכור לי שהקלטתי אי פעם אנשים עם הטלפון שלי, בוודאי לא את שאול ואיריס. 

 14 היא כותבת 'הקלטה של פגישה עם צדדי ג''. זה לא עם שאול ואיריס. אתה לא זוכר? ש.

 15 לא. ת.

 16פה בבית המשפט, שאתה אף פעם לא הקלטת פגישות, על פניו לפי המזכר על כל פנים, מה שאמרת  ש.

 17 שהתביעה הביאה לנו, אחרי שהיית בפרקליטות, זו לא אמירה נכונה.

 18תראה, אני לא יודע על מה מדובר, אני אומר עוד פעם, אני ככלל לא עסקתי בהקלטה של אנשים,  ת.

 19לבין שאול ואיריס או כל אחד אחר בתוך התיק  זו עובדה שביני לבין שאול, ביני לבין איריס, ביני

 20 הזה אין אף פעם הקלטה וגם לא זכור לי שאי פעם הקלטתי מישהו עם הטלפון.

 21 אוקיי. אני ממשיך, ש.

 22יכול להיות שזה משהו שקשור דרך אגב אולי לסחיטה שניסו לעשות לנו, אבל לא זכור לי על מה  ת.

 23 מדובר.
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 1חשוב לי הנושא ופחות חשוב לי עם מי, חשוב לי משום שאתה  לא זכור לך על מה מדובר. פחות ש.

 2העדת על עצמך, איך אתה אדם, ברגיל, מתנהל ומתנהג ואמרת בבית המשפט בתחילת העדות שלך 

 3שאתה אף פעם לא מקליט פגישות עם אנשים ולו היית רוצה, זה גם היה מאד קל לעשות את זה 

 4 טכנית. והנה אני מפגיש אותך,

 5 חד כזה שהיא מציינת, אתה אומר?יש מקרה א ת.

 6 סליחה? ש.

 7 אתה אומר שהיא מציינת מקרה אחד כזה? ת.

 8', הקלטת פגישה נוספת עם 16בפברואר  4, ככל הנראה מיום 006אז עכשיו אני ממשיך, 'הקלטה  ש.

 9 צדדי ג'' אז זה לא אחד, אנחנו כבר בשיחה השנייה. בפגישה השנייה שהקלטת. זה מזכיר לך?

 10 לא.לגמרי  ת.

 11'', עכשיו 17במאי  29, ככל הנראה מיום 016לגמרי לא. ולא רק שניה, יש גם שלישית. 'הקלטה  ש.

 12', לא רחוק מהחקירות שלך במשטרה. הקלטה של פגישה עם צדדי ג', זה מזכיר 17אנחנו כבר במאי 

 13 לך?

 14 לא, לגמרי לא. ת.

 15 לא מזכיר. ש.

 16 לא. ת.

 17אני לא איש שמקליט "מדובר בזיכרון. אתה העדת ושוב חוזרת שאלה למקומה מר ישועה, לא  ש.

 18, אתה משכנע את בית המשפט, אתה אומר מה יכולת לעשות אם היית "אנשים. וגם יכולתי לקחת

 19רוצה להקליט, שזה היה מאוד קל, אבל אתה לא אחד כזה, כך אתה מעיד על עצמך. ולכן זה לא 

 20שאתה כן איש שמקליט אנשים. מה  עניין של זיכרון. הנה הזכרתי לך בבדיקה שהתביעה עשתה

 21 יש לך לומר על זה?

 22קודם כל העובדה היא ששאול ואיריס וכל מי שקשור לתיק הזה, אני לא הקלטתי אף פעם. ודבר  ת.

 23שלישי, אני לא יודע מה זה הצד ג' הזה, יכול להיות שזה היה משהו במשרד, אני לא יודע. אני 
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 1ש שם שלוש שיחות, אתה לא אומר מה צדדי ג', אולי באמת לא זוכר. ועובדה היא שאתה מציין שי

 2זה במשפחה, אני לא יודע. אני לא יודע במה מדובר. באמת לא הקלטתי ולא עסקתי בזה והעובדה 

 3היא, דרך אגב, שלגבי שאול איריס וכדומה אין אף פעם הקלטה כזו, אז למה לא הקלטתי, אם 

 4 אני נוהג להקליט? 

 5 או, ש.

 6 יו הקלטות שלא קשורות לזה בכלל. או לא יודע מה. אני באמת לא זוכר.יכול להיות שאלה ה ת.

 7הקדמת את השאלה הבאה שלי, משום שכשניסית לשכנע את בית המשפט שאתה לא אדם שנוהג  ש.

 8להקליט אנשים, בניגוד למה שראינו עכשיו, גם הסברת בביטחון רב, כי לא זכרת את ההקלטות 

 9יכולת לדעת שהן בידינו, שגם אם היית רוצה נורא קל לעשות  האלה, או לא ידעת שהן בידינו, לא

 10את זה. וכל זה למה אני שואל? משום שאחרי אותו אירוע של חציית הקו שהעדת עליו שאתה כולך 

 11מזועזע, ויושב במכונית רבע שעה לפני שאתה נכנס הביתה ורועד, ובהלם ובשוק ובתדהמה, יש 

 12אלוביץ' ואתה רושם כל מיני מזכרים בכתב ידך, שאתה מספר ימים אחר כך שאתה נפגש עם שאול 

 13נותן אותם גם לעורכי דינך, למה לא הקלטת את הפגישות האלה עם שאול אלוביץ', אחרי ההלם 

 14 ? 2016בדצמבר  27-והמורא שבו היית אחרי אותו ערב של ה

 15 אמרתי לך שאף פעם לא הקלטתי אותו בפגישה. ת.

 16. אבל זו בדיוק השאלה. משאנחנו רואים שאתה מקליט, משאנחנו לא, זה נתון. זה אנחנו יודעים ש.

 17רואים שזה גם, כך העדת בבית המשפט, שאתה לא יודע שיש לנו את הנתונים שאתה מקליט 

 18פגישות, שזה גם קל ולו אך היית רוצה היית יכול בקלות, חוזרת שאלה למקומה. למה אנחנו 

 19ת בסיטואציה הזו, הדרמטית הזו, כשאתה צריכים לסמוך היום על הרישומים שלך ולא הקלט

 20 יודע להקליט, כשקל להקליט, את בני הזוג אלוביץ'?

 21 שוב, אמרתי לך, אני לא מקליט אנשים, וגם לא הקלטתי את שאול ולא הקלטתי, ת.

 22 אבל הראיתי לך שזה לא נכון, מר ישועה. ש.
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 1הצדדים השלישיים, אני גם אבל אני לא חושב, אתה לא יודע עם מי המקרים, אתה לא יודע מה  ת.

 2לא יודע מה הם, אתה לא אומר לי מה הצדדים השלישיים, אולי זו סיטואציה לגמרי אינוסנטית, 

 3והאמת היא שאני באמת לא זכרתי שהקלטתי. הרי אני מסרתי את הטלפון שלי מרצוני, כן? אז 

 4 מה אני, מגיש את הטלפון מרצוני, לא זכרתי כזה דבר.

 5יד לך בעניין הזה שמסרת את הטלפון כרצונך ובזה נסגור את הנקודה הזאת ונעבור לא, בוא, אני אג ש.

 6לנקודה הבאה, כשאתה מגיע למשטרה בפעם הראשונה, אתה לא מספר להם על ההקלטות בכלל. 

 7 אתה מוסר להם התכתבויות. אתה חוזר הביתה, אתה שולח להם הקלטות שביצעת בטלפון, נכון?

 8 כן. ת.

 9 ת האלה ששלחת למשטרה את ההקלטות האלה או זכר להן שהקראתי לך עכשיו. אין בין ההקלטו ש.

 10עוד פעם, אני שלחתי את כל ההקלטות שהיו על אותה אפליקציה שבה השתמשתי. מה שקראתי  ת.

 11בעיתונים הבנתי שבטלפון הייתה עוד אפליקציה שכנראה בה הקלטתי, לא זכרתי בכלל 

 12ת זה, לא בדקתי. חוץ מזה, מה אני בדיוק מסתיר? אני שהקלטתי, עוד אפליקציה אז לא ראיתי א

 13, הטלפון מועבר אליה מידישולח קודם כל את כל הקבוצים לחוקרת כדי שזה יהיה לפניהם באופן 

 14אחרי יום. אז אני מעביר לה את הטלפון, אז למה לא מוחק את אותה אפליקציה? אני אפילו לא 

 15ת להתעסק עם ה טלפון או לטפל בו, זה לא טלפון מודע. זה מראה לך כמה לא עסקתי בכלל בלנסו

 16אפליקציות אז נגיד אני לא שם לב. זה טלפון שכמעט לא השתמשתי בו. אז היו בו  200שהיו עליו 

 17אפליקציות, זכרתי את האפליקציה הזאת כי בה השתמשתי, יכול להיות שהשתמשתי באיזה  2-3

 18ז מה, אני לא יכול לראות עוד אפליקציה, שהוא שלב באפליקציה אחרת, והרי אני מוסר אותו, א

 19שעות רציתי להרוויח את הזמן להסתיר  24למחוק אותה או להעביר, אז מה אתה טוען, שלמשך 

 20 את זה? משתי האפליקציות? 

 21 מר ישועה, אני לא טוען אני שואל. ש.

 22 בסדר. אז אני עונה. אתה שואל ואני עונה.  ת.

 23 והצורה, ש.
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 1מהסיפור ששלחת את ההקלטות רק של האפליקציה הזאת. אז תציין גם אתה מציג דרמה כאילו  ת.

 2 שאחרי יום העברתי גם את הטלפון יחד עם הדבר השני. מאיפה יש לך את זה?

 3כן אבל מר ישועה, זה לא כל כך אינוסנטי. העובדה שההקלטות הנעלמות, השיחות הנעלמות, ואני  ש.

 4"ד לבית המשפט, התגלו לנו ממש אחרי הראיונות שלך בפרקליטות וערב העדות כמיד אגיש ז

 5בעקבות בדיקה נוספת של הטלפון שלך, היא עוד תבורר כאן במשפט, כולל נושא מחיקת שיחות 

 6מהטלפון ומה שתיעדת. זה לא כל כך אינוסנטי כפי שאתה מתאר, נדבר על זה בהמשך. ולכן אנחנו 

 7י שואל שאלות, אתה בא ומסביר לי. אז אתה אומר 'לא זכרתי שהקלטתי לא בעניין של ויכוח. אנ

 8 פגישות עם אנשים', זה מה שאתה אומר? 

 9עוד פעם, אני לא מתווכח איתך. בסך הכל אתה ציינת איזו שהיא נקודה שממנה משתמע כאילו  ת.

 10קיבלו את שעות  24שאני העברתי רק את זה ולא העברתי את השני. אז אני, רק תציין שאחרי 

 11 הכל. אני חושב שזה רלוונטי לשאלה שלך.

 12 נתקדם. כב' הש' משה בר עם:

 13כבודכם, עניין טכני. אנחנו הכנו עותקים כמובן של כל המוצגים שנגיש. כדי שלא תהיה פגיעה גם  ש.

 14ברצף וגם יהיה לכם יותר נוח, הכנו קלסר לכל אחד מהשופטים של כל מה שאנחנו מתכוונים 

 15 מסמך.-קירה. זה מאוד יקל. לתביעה אנחנו ניתן מסמךלהציג במהלך הח

 16אנחנו לא נסכים. סליחה. כמו שמקובל לפני שמוגשים מסמכים לבית  עו"ד יהודית תירוש:

 17המשפט, הם צריכים להיות מועברים אלינו ויכול להיות מצב מפתיע שיש לתביעה התנגדות 

 18עם החוקרת, יכול להיות שנסכים "ד של חוקרת שאמור להיות מוגש כלהגשת מסמך, כמו למשל ז

 19להגשתו. אבל השיטה הזאת שמוגשים כל המסמכים לבית המשפט, נראה לי לא מתאים במהלך 

 20 חקירת עד.

 21 אני חשבתי שזה באמת ייעל, ש.
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 1מסמך, בהפסקה אדוני ישאיר את -אפשר אחרי ההפסקה. אדוני יגיש מסמך כב' הש' משה בר עם:

 2כים, יהיה יותר קל. יש טעם בטיעון שלא לקבל מראש יתרת הקלסר למדינה. אם המדינה תס

 3 קלסר שהם לא יודעים מה תוכנו.

 4 אין שום בעיה. רציתי רק פשוט לייעל. ש.

 5 או שאדוני ייתן להם עכשיו קלסר ומישהו יעבור על זה בינתיים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 סליחה? ש.

 7הם עכשיו אחד הקלסרים אם יש מישהו אדוני יכול לתת ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 מהאנשים פה שיכול להסתכל בינתיים.

 9אני צריך לתת את הקלסר יחד עם החקירה הנגדית שהכנתי כדי שיוכלו להשוות. זה ייקח קצת  ש.

 10 יותר זמן.

 11 עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 אז אני אשקול את זה בהפסקה. ש.

 13 מסמך.-בינתיים תגיש מסמך אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 סליחה, זה מזכר שאתה מגיש לעד? עו"ד יהודית תירוש:

 15 לא, זה מזכר שאני מגיש לבית המשפט. ש.

 16 אז אין שיטה כזאת. סליחה, עו"ד יהודית תירוש:

 17רק שניה. רגע. נשמע מה הוא רוצה לעשות עם זה. עו"ד חן, אדוני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 וני רוצה,התיישב. מה אד

 19 לא, חברתי התנגדה אז התיישבתי. ש.

 20 מה אדוני רוצה להציג? אדוני רוצה להציג את זה לעד או לנו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21לא, אני מבקש להציג לבית משפט ולסמן את זה כמוצג. תגיע החוקרת, היא כמובן תיחקר על זה,  ש.

 22אלות. זה מזכר שקיבלנו מהתביעה, הוא משום שעל הבסיס הזה אני שאלתי את העד את הש
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 1, החוקרת שרשמה 2021במרץ  29-בחומר החקירה, הוא נמסר לנו, כפי שכבודכם רואה אחרי ה

 2 אותו היא עדה במשפט והשאלות שלי מבוססות על האמור במזכר.

 3טוב, אז זה אדוני רוצה לצרף לנו את זה מטעמי נוחות. זה לא איזה שהוא  כב' הש' משה בר עם:

 4 מך שאדוני כרגע,מס

 5 מטעמי נוחות. תגיע החוקרת, תיחקר עליו. ש.

 6 בסדר. כב' הש' משה בר עם:

 7אני רק אגיד, אנחנו פה, בית המשפט מאוד דקדק בכללים של הגשות  עו"ד יהודית תירוש:

 8מסמכים. מסמך מוצג במהלך חקירה נגדית לעד או שלא מוצג. ברור שהחוקרת תגיע וברור 

 9לחוקרת והיא תוכל להסביר את הדברים, אבל ההליך הזה שמגישים מסמך רק שהדברים יוגשו 

 10 לבית המשפט ולא לעד, מסמך של חוקרת, לא מבינה מאיפה,

 11 עו"ד תירוש, לא הבנתי מה הבעיה כרגע.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12סמכות להגיש לא עניין של בעיה, עניין של אני לא כל כך מבינה את מקור ה עו"ד יהודית תירוש:

 13 מסמך לבית המשפט.

 14 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 מה  עו"ד יהודית תירוש:

 16 מה ההתנגדות? להגיש את זה בלי החוקרת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17לא, יש מסמכים שמוגשים במהלך חקירה של עד, אז הם מוגשים באמצעות  עו"ד יהודית תירוש:

 18מבקשים להגיש איזה שהוא מסמך רק לבית המשפט. אני לא מכירה הליך כזה, העד ולעד. כאן 

 19 פשוט מאד. לא מבינה את מקור הסמכות.

 20 המסמך אינו קביל? כב' הש' עודד שחם:

 21 המסמך יהיה קביל כשהוא יוגש באמצעות החוקרת. עו"ד יהודית תירוש:

 22 ה חוקרת?יש סיבה שלא לקבל אותו על תנאי כשתבוא אות כב' הש' עודד שחם:

 23 אין סיבה לא לקבל אותו על תנאי. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 אז יכול להיות שניתן להתקדם. כב' הש' עודד שחם:

 2אז הוא יוגש כרגע על תנאי שהיא תעיד. אני רק לא זוכרת אם כבר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 סימנו מסמכי נ/?

 4 לא, זה הנ/ הראשון. עו"ד יהודית תירוש:

 5 זה מסומן אצלכם באיזה שהוא אופן בקלסר? אב"ד: -פלדמן -רידמןכ.ה. ר' פ

 6 לא. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7וזה בכפוף לעדותה של החוקרת, ככל שלא יוותרו על  1זה יהיה נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 עדותה בעניין זה.

 9  1מסמך של החוקרת פולינה גובזמן מוגש ומסומן נ/

 10 מה אתם מבקשים להגיש עכשיו? ונראה אם אין התנגדות.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11של "העין השביעית" היא נושאת כותרת  2013ביולי  18אנחנו מבקשים להגיש כתבת תחקיר מיום   ש.

 12'שלום זה המנכ"ל' והעיתונאים שחיברו אותו הם איתמר בז ואורן פרסיקו. אני מבקש את 

 13תחקיר. היא מונחת בפניך, אני רואה שאתה מעיין התייחסות העד לקטעים מתוך אותה כתבת 

 14 בה,

 15 עו"ד תירוש, יש איזו שהיא בעיה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 לא, כמובן לא לאמיתות התוכן אלא לעצם הצגת הדברים. עו"ד יהודית תירוש:

 17 .2אין בעיה וזה מסומן נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 2מוגשת ומסומנת נ/ 2013ביולי  18כתבת תחקיר מיום 

 19 בסדר מר ישועה? עיינת? ש.

 20 כן. ת.

 21מעובדי וואלה בהווה  30-תראה בבקשה בעמוד הראשון בפסקה השלישית, כתוב כך: 'קרוב ל ש.

 22ובעבר ששוחחו עם 'העין השביעית' במהלך החודשים האחרונים, מעידים כי במקביל לתהליך 

 23גה שעיקרה כרסום בעצמאות העיתונאית בנייתה והרחבתה של מחלקת התוכן חלה מגמה מדאי
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 1של הכתבים והעורכים, התערבות הולכת וגוברת מצד ההנהלה והמערכת והפעלה קבועה של 

 2שיטות צנזורה שונות במקרים שבהם סיקור עלול לפגוע באינטרסים המסחריים של החברה. 

 3ג אותם מול העיתונאים מצידם מתכופפים או עוזבים, ניסיונותיהם להקים ועד עובדים שייצ

 4ההנהלה נגדעו בהסכמה'. עד כמה הדברים שכתובים במה שהקראתי לך עכשיו נכונים? אתה רוצה 

 5 שאני אקריא לך שוב, מר ישועה?

 6 לא, אין שום צורך. ת.

 7 זה בעמוד הראשון. ש.

 8 , נכון?18.7.2013-אוקיי. אנחנו נמצאים ב ת.

 9 נכון. ש.

 10, 2013שאול והתחלת הלחצים כולל הבחירות של זה בערך שמונה חודשים אחרי שהמעורבות של  ת.

 11שהיו בינואר נדמה לי, באה לביטוי, ובאמת לכן הייתה התערבות גוברת של ההנהלה והפעלת 

 12שיטות צנזורה שונות, באותה תקופה זה לא מקרה שהכתבה הזאת הראשונה יוצאת שמונה 

 13ואז הם ייחסו את זה, זה חודשים אחרי ששאול מתחיל בלחץ שלו, ושלא היו כתבות כאלה לפני, 

 14עוד לא יצא החוצה בצורה מלאה שהסיבה לזה, .. הסתרנו את זה. אז הסיבה לזה היא סיבה 

 15פוליטית, אז ייחסו את הכל לאינטרסים מסחריים. אתה שואל האם היו גם התערבויות שלי 

 16, כמנכ"ל בהיבטים שקשורים מסיבות מסחריות ולא מהסיבות הפוליטיות שקשורות לתיק הזה

 17 כן. אבל בתדירות לגמרי שונה וההתייחסות הזאת נובעת מזה.

 18תראה מר ישועה, אתה תתרגל לזה, אתה תראה בשאלות שלי, אני מקווה שנפרע את השטר,  ש.

 19שאנחנו לא נתווכח. אני פשוט אציג לך דברים ואבקש את התייחסותך. הכל מתוך החומר. הקושי 

 20עיתונאים מדברים על  30-שהקראתי לך זה ש פה בלהדביק את זה לשאול הוא שהדגש בפסקה

 21המקרים שבהם הייתה התערבות והמקרים הם סיקור שעלול לפגוע באינטרסים המסחריים של 

 22 החברה. שום דבר פוליטי, שום דבר שקשור לראש הממשלה נתניהו,
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 1 יש כתבות אחרות של אותם עיתונאים שמסבירים שהם חשבו שהכתבות האוהדות לליכוד זה נוגע ת.

 2בגלל קמפיינים לליכוד. זה בשבילם היה מסחרי. אז זה הפירוש שכשאומרים מסחרי, הרי אין לך 

 3מאחורי זה ערך אנציקלופדי עכשיו מדעי שאתה יודע מה הוא. העיתונאים יודעים דבר אחד, 

 4והטיימינג הוא חשוב. אגב, כשאני עונה לך, אני לא עונה לך, אין לי כיוון חס וחלילה להיות וכחני 

 5איתך, רק שאתה שואל אותי אם זה אמת, את האמת צריכים להסביר לפעמים אז אני מסביר לך 

 6 למה זה כתוב כך.

 7אתה צודק לגמרי ומכיוון שאנחנו רק בהתחלה, אני אראה לך גם למה הם מתכוונים. זה שונה  ש.

 8אנחנו  לגמרי ממה שאתה מדבר עליו, התערבות בתכנים פוליטיים, אלא הם גם נותנים דוגמאות,

 9נגיע לזה. הצעתי לך מראש, חבל פה בכל הזדמנות לנסות להכניס את שאול ולכרוך בדבר שעל פניו 

 10 לא כרוך. הם מדברים על אינטרסים מסחריים.

 11 אני מקבל את עצתך. ת.

 12אוקיי. מאה אחוז. עכשיו אני מבקש להמשיך להקריא לך. 'תחקיר העין השביעית מגלה כיצד  ש.

 13חלקת התוכן של וואלה וגיבושה של מערכת חדשות פעלתנית וזריזת במקביל לטיפוחה של מ

 14תגובה, הלך והתעצם גם כוחו של העומד בראש החברה החולש כעת לא רק על הצד המסחרי ש ל 

 15גוף התוכן הגדול וחברות הבת שלו כי אם גם על כל היתר. המנכ"ל אילן ישועה אינו מכחיש 

 16ר את הרציונל העומד מאחורי הכפפתה של המערכת ובראיון המתפרסם במקביל לכתבה זו, מסבי

 17לצרכיה העסקיים של החברה, חלק קטן אך צבעוני באימפריית התקשורת של איש העסקים שאול 

 18 אלוביץ'. אז ראשית  אני רוצה לשאול אותך האם אתה זוכר שגם התראיינת לשני הכתבים האלה.

 19 כן. ת.

 20לא מכחיש שהתערבת ושהיית מעורב ואפילו שנית, אני אבקש את תגובתך לכך שכתוב שאתה  ש.

 21 הסברת להם את הרציונל מאחורי הכפפתה של המערכת לצרכים העסקיים של החברה?

 22 אתה רוצה לגשת לאותו ראיון ולראות את הקונטקסט המלא שזה נאמר? ת.

 23 נגיע אליו ונראה את הקונטקסט המלא. ש.
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 1י מסביר את הרציונל אז תראה שם את הרציונל לא, אז אולי, אולי אתה מפנה לתוך אותו ראיון ואנ ת.

 2 המלא.

 3 אתה זוכר מה, ש.

 4 כן, אני זוכר. ת.

 5 אתה זוכר מה הרציונל מר ישועה? ש.

 6 כן. ת.

 7 אתה רוצה להסביר אותו? ש.

 8אני אומר, בוודאי. קודם כל אני אומר שלחברה יש גם שיקולים מסחריים ואני לא מתבייש  ת.

 9ברות מדיה עושים ולא מודים. ואמרתי להם את האמת, להודות במה שהרבה מנכ"לים של ח

 10'תשמעו, לפעמים יש שיקולים מסחריים, אני יכול לקבל החלטה', אני אומר שם, למיטב זכרוני, 

 11 אבל זה נמצא אצלך אז אתה יכול לעזור לי ולתת אם אתה רוצה, אבל אני אומר שם,

 12 נגיע לזה. ש.

 13קודם כל לא רציתי להכחיש כי כולם עושים את זה, וגם  בסדר. אני אומר שם, לפי מה שאני זוכר, ת.

 14. אני אומר שם שלדעתי במאזן שבין שיקולי מערכת לשיקולים מסחריים, 2אנחנו עשינו את זה. 

 15השיקולים המערכתיים צריכים לנצח, זה מה שאני אומר, ואני אומר שיכול להיות שלפעמים אני 

 16 את הדבר הזה. מתערב בדברים האלה, וזו טעות, אני גם אומר

 17 ?-ש ש.

 18שלפעמים, ההתערבות הזאת שלי, גם כשאני אומר את זה אני קצת מסויג לגבי זה, ואני אומר  ת.

 19שיכול להיות שזה שאני מתערב ועושה משהו משיקול מסחרי מול שיקול מערכתי, יכול להיות שזו 

 20 טעות. זה מה שאני זוכר שאמרתי, 

 21יג האחרון אבל אתה כן מאשר שאתה מתערב, אתה אפילו אנחנו נראה בדיוק מה אמרת, בלי הסי ש.

 22 מסביר מדוע. 

 23 כן. תמיד אמרתי את זה, לא הסתרתי. ת.
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 1לא, תמיד אמרת חוץ מאשר פה בבית המשפט משום שחרוט לי בזיכרון, אני לא אפנה אותך עכשיו  ש.

 2 אלא אחר כך, דבירם שאמרת בחקירה ראשית בתשובה לשאלת התביעה על 'מה תפקידו של

 3מנכ"ל'. והאמירה הנחרצת והברורה והחד משמעית שלך הייתה שמנכ"ל לא מתערב בתוכן 

 4 ובעריכה, זו הייתה האמירה שלך.

 5 נכון, לא מתערב, ת.

 6 אז עכשיו אתה אומר קצת דברים שונים.  ש.

 7זה לא דברים שונים. עוד פעם, בהקשר של השאלה של התערבות של מנכ"ל מסיבות פוליטיות, זו  ת.

 8התשובה שלי. בקשר לסיבות מסחריות, מנכ"לים מתערבים לפעמים מסיבות מסחריות הייתה 

 9 אבל אני רוצה לומר שגם הכמות וגם המינון של זה הם בכלל לא בהשוואה למה שיש פה,

 10 גם לזה נגיע,  ש.

 11 בסדר. ת.

 12 מר ישועה, גם לזה נגיע.  ש.

 13 בסדר. ת.

 14לעצמי, תשתדל, באמת תשתדל, לענות לשאלות  ושוב, אני מציע לך, זו רק ההתחלה לכן אני מרשה ש.

 15 שלי משום שבהמשך ייתכן ונראה דברים,

 16 אני חושבת שהוא לגמרי עונה וצריך לתת לו להשיב את התשובות, עו"ד יהודית תירוש:

 17 תתקדם. כב' הש' משה בר עם:

 18 בסדר? ש.

 19 ולא לחתוך אותו כשהתשובה פחות ... עו"ד יהודית תירוש:

 20 כתי אותך תשלים בבקשה.מר ישועה, אם חת ש.

 21 אני מרגיש בסדר גמור. תודה רבה. ת.

 22לתחקיר הזה, וזה מתייחס בעיקר לקטע שאמרת וטרחת  6בבקשה. אני רוצה להפנות אותך לעמוד  ש.

 23. מדובר 1ואמרת בתחילת התשובות שלך כשהפניתי אותך לכתבה 'כן כמובן שאול' אז הראיתי לך, 
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 1התערבת בצד המסחרי. עכשיו אני מראה לך שזה לא שאול פה על הצד המסחרי, לא שאול. אתה 

 2', אותם עיתונאים לוקחים את זה שנתיים אחורנית. 'בשנתיים 13גם משום שזה לא יולי 

 3 האחרונות' אני מקריא, 'הם מעידים',

 4 איפה? ת.

 5 באמצע העמוד. תחת הכותרת משנה 'רצפת המערכת רועדת'.  ש.

 6 איזה עמוד? עו"ד יהודית תירוש:

 7. "בשנתיים האחרונות, הם מעידים, נעשה ישועה מדמות מוכרת הממעט להתערב ישירות 6 ש.

 8בעבודת המערכת, לגורם מרכזי בשיקול הדעת של דרגי העריכה באתר. זה לא כמו מנכ"ל של 

 9עיתון, אומר אחד מכותביו המוכרים של האתר. אין כאן את השוקן שמעליו. המנכ"ל מעורב 

 10המערכתיות. ישועה עצמו, בראיון שהעניק לעין השביעית מתייחס  בבניית המערכת ובהחלטות

 11לעצמו כאל מו"ל האתר, מתוקף תפקידו אומר המנכ"ל בכנות, הוא רשאי להתערב בתכנים 

 12המערכתיים כשאלה עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות של החברה ואין בהם ערך ציבורי". האם 

 13 הדברים שרשומים בפסקה הזו הם נכונים?

 14נים בהסתייגות. קודם כל אני אמרתי את זה, את מה שיש פה, שמנכ"ל רשאי להתערב. לגבי נכו ת.

 15 , -הדברים האחרים שהם אומרים שמ

 16 . 2011השנתיים האחרונות, כלומר אנחנו הולכים לפחות למחצית  ש.

 17כן. צריך להבין, זה השנים שבהן וואלה הפכה מגוף שמסתמך על עיתון הארץ, עיתון הארץ יצא  ת.

 18, וואלה הייתה מקבלת את הידיעות רק מעיתון הארץ עד אותו זמן ומאותו 2010-אז מוואלה, ב

 19רגע, השינוי נובע מזה שבאותו רגע שהארץ יצא, אז התחלנו לעשות את המערכת שלנו. המעורבות 

 20שלי הייתה, עוד פעם, אני אומר, מינימלית, והיא הייתה בעיקר אבל פה ושם וברמה נמוכה וסבירה 

 21רית בכל האתרים, לפעמים בשיקולים מסחריים או, יש פה איזו שהיא דוגמה, היו דוגמאות שקו

 22מאוד מאוד קיצוניות שחשבתי, צריך להבין שהאתר אז התחיל רק לבנות את הצוות של הכותבים 

 23 שלו והצוות בהתחלה היה חלש, חשבתי שהרמה נמוכה, או כשמשהו לא וזה, אז התערבתי. אבל,



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  04

 

 1475 

 1 תר התערבות. אוקיי. הפסקה הבאה,אז נדרשה יו ש.

 2 אבל המעורבות שלי לא הייתה אינטנסיבית. ת.

 3הבנתי. הפסקה הבאה: "זה לא תמיד היה כך בוואלה", ממשיכים הכתבים וכותבים. "פעם קומת  ש.

 4המערכת לא הייתה רואה את המנכ"ל אלא בהרמות כוסית וכשהיה דורש בשלומנו מדי פעם, 

 5'בשנה האחרונה' אומר אחד העובדים, 'מגיע מנכ"ל המערכת לפחות  מספר עיתונאי בכיר באתר.

 6פעם אחת בכל משמרת'. 'אני רואה אותו כאן לפחות שלוש או ארבע פעמים בשבוע' אומר עובד 

 7אחר. ומוסיף כי 'היו תקופות שישועה נצפה במערכת מדי יום. 'כשהוא מגיע הוא מדבר בעיקר עם 

 8מעביר שעות ארוכות בחלל הפתוח של דסק החדשות'" האם ראשי הדסק', מרחיב עובד שלישי, '

 9 התיאור הזה נאמן למציאות?

 10לא, לא ביליתי שעות ארוכות. אני עברתי כל יום בכל האגפים של החברה. באותה תקופה בנינו  ת.

 11שם אולפן, החברה, צריך להבין, לפני זה היו, כל המערכת היו איזה שני חדרים מצ'וקמקים בלי 

 12התחלתי להשקיע בתוכן, כמו שתיארתי פה, כי החברה הפסיקה להסתמך על  אף אחד ואני

 13התכנים של "הארץ" והתחילה ליצור את התחום של התוכן. אז כשהתחלנו להשקיע מיליונים 

 14, לא השתתפתי -בתחום של התוכן, ירדתי יותר בשביל לפקח על הדברים האלה אבל לא עסקתי ב

 15ורכים לא השתתפתי, אז זה שעברתי בחלל פעם או בישיבות מערכת למשל, בישיבות עם הע

 16 פעמיים ביום, עשיתי את זה גם בשאר אגפי החברה ואפילו בתדירות יותר גבוהה. אבל הייתי שם.

 17 ,6תראה את הפסקה האחרונה בבקשה, נקודת השבר, בעמוד  ש.

 18 למה לדלג על הפסקה?  עו"ד יהודית תירוש:

 19 סליחה? ש.

 20 לדלג למשל על הפסקה הבאה? 6בעמוד למה  עו"ד יהודית תירוש:

 21 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 לתת רגע לעד לקרוא את שתי הפסקאות, עו"ד יהודית תירוש:

 23 אבל העד יכול לקרוא, המסמך לפניו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 ה,בסדר, אבל לתת לו רגע לקרוא. הוא מעביר אותו לפסק עו"ד יהודית תירוש:

 2העד נשאל קודם אם הוא ראה את זה, הוא יכול לקרוא את הכל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3אם הוא רוצה, לא נראה לי שהוא זקוק לעזרה בקטע הזה. הוא ירצה, הוא יקרא. הוא יודע לקרוא. 

 4 מה השאלה, עו"ד חן? פסקה אחרונה,

 5בדי וואלה 'הייתה עזיבת העורך הראשי כן, אני מקריא לך. "'נקודת השבר הראשונה' אומרים עו ש.

 6. הם טוענים, 'מאז' הם טוענים, 'המצב החריף בהתאם 2010'. אנחנו חוזרים לשנת 2010-משולם ב

 7 למגמת ההרעה בביצועיה העסקיים של החברה'". 

 8 איפה אתה קורא את זה? ת.

 9 . 6זאת הפוזיציה. זה הפסקה האחרונה בעמוד  ש.

 10 .6לא האחרונה במסמך, האחרונה בעמוד  ד:אב" -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 . זה בפניך.6כן. בעמוד  ש.

 12 בסדר. אני שם. ת.

 13 תן לו רגע לקרוא. עו"ד יהודית תירוש:

 14 עו"ד תירוש, הכל בנחת, אני אתן לו מה שאת רוצה. ש.

 15עו"ד תירוש, העד לא זקוק לעזרה. הוא יודע לבד להגיד כשהוא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 לקרוא, הוא יודע לבד להגיד כשהוא רוצה שיפנו אותו.רוצה 

 17זה בסדר גמור, אבל מצד שני העד יכול להסתכל על משהו מסוים, אבל כמו  עו"ד יהודית תירוש:

 18שחבריי מאוד דאגו שהעד יקרא את כל התמלילים לפני שאני מפנה אותו לשורה מסוימת אז חשוב 

 19 . גם בחקירה הנגדית.שהעד גם יקרא את כל המוצג שמציגה לו ההגנה

 20את  ךמר ישועה, ככל שאתה זקוק לזמן לקרוא, תבקש. אנחנו נחסו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21כל ההתנגדויות האלה. זה לא היום הראשון שהוא יושב על דוכן העדים, זה לא המסמך הראשון 

 22 שמציגים לו. ככל שאתה זקוק לזמן לקרוא, תודיע. אין צורך בהתנגדויות האלה.

 23 תודה רבה. ת.
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 1. "'נקודת 6אני אקריא שוב את הפסקה שאני מבקש את התייחסותך. זו הפסקה האחרונה בעמוד  ש.

 2'. 'מאז' הם 2010-בר הראשונה' אומרים עובדי וואלה 'הייתה עזיבת העורך הראשי משולם בהש

 3טוענים, 'המצב החריף בהתאם למגמת ההרעה בביצועיה העסקיים של החברה'". אתה רואה את 

 4 הפסקה הזאת?

 5 כן. ת.

 6הן, קודם כל השאלה שלי אליך, כאשר מדובר על החברה כאן ועל התערבויות שלך שהעדת עלי ש.

 7 במישורים העסקיים, על איזו חברה אנחנו מדברים, על וואלה או על בזק או על שתיהן?

 8 במישור העסקי אתה מדבר? ת.

 9 במישור העסקי, כן. ש.

 10 בהמשך הפסקה זה כתוב, אם יתנו לו לקרוא רגע את הפסקה, עו"ד יהודית תירוש:

 11 מה זה הדבר הזה? צור:-עו"ד בועז בן

 12 עו"ד תירוש, עוד פעם? כן. מה השאלה עוד פעם, עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אני הבנתי את השאלה. ת.

 14 אני אחזור אולי, ש.

 15 הוא הבין.  כב' הש' משה בר עם:

 16 אז תענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17בסדר. התערבויות במישור העסקי, כאילו משיקולים מסחריים, היו משני סוגים. אחד זה טהורים  ת.

 18ל וואלה, שיש מפרסם שלא רוצים להרגיז אותו או משהו כזה, והשיקולים האחרים היו שיקולים ש

 19פנים קבוצתיים למשל שאם וואלה בקבוצת בזק אז מן הסתם היא לא תכתוב משהו רע על יס או 

 20 על אחת מהחברות בקבוצת בזק, ויכול להיות שהיא גם לא תשבח את 'הוט'. זה גם כן סוג של,

 21 כלומר וואלה ובזק בעצם, זה מה שאתה אומר?הבנתי.  ש.

 22כן. בעיקר אבל עוד פעם, שיקולים מסחריים היו יותר מצומצמים למפרסמים בוואלה ולעתים  ת.

 23 נדירות היו גם קטעים שקשורים לבזק,
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 1 לקבוצה שוואלה שייכת לה. ש.

 2 זה.כן. סכסוך עבודה בפלאפון, אז וואלה לא תהיה הראשונה שתסקר אותו או דבר כ ת.

 3, סליחה, אולי רק כדי לגמור את הנקודה הזאת, 7מאה אחוז. אם אתה יכול לעבור בבקשה לעמוד  ש.

 4 , פשוט שתראה את זה מול עיניך, לבקשת חברתי. 10, תעבור בבקשה לעמוד 10בעמוד 

 5 ?10איפה בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 יניים. הפסקה השלישית מלמעלה, לפני כותרת הב 10בעמוד  ש.

 7 ...? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 כן. בדיוק. לפני הכותרת 'התארגנות העובדים מתפרקת מרצון', פסקה אחת מעליה.  ש.

 9 תן לו רגע להסתכל, ואז תשאל.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 כן. בסדר. מצאת את זה? ש.

 11 ? 10עוד שניה. עוד פעם, בעמוד  ת.

 12פסקה שהיא מעל כותרת הביניים 'התארגנות העובדים מתפרקת מרצון'. , תסתכל על ה10עמוד  ש.

 13 אתה רואה?

 14 היא מתחילה ב'אני אכתוב על מוצר'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 'אם אני אכתוב'. סליחה גבירתי. ש.

 16 'אם'. אוקיי. זה מנוקב. 'אם'. אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 על הפסקה הזאת? ת.

 18 כן. ש.

 19 תקרא אותה ונחכה רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 אוקיי. ת.

 21אז פה, כך כתוב: 'המדיניות המוצהרת היא שלא מתעסקים עם בזק. והסבירו שאי אפשר לכתוב  ש.

 22על החברות של אלוביץ' כי הם משלמים את המשכורות שלנו'. כך כתוב באותה פסקה. האם זה 

 23 נכון?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  04

 

 1479 

 1 כך כתוב שאומר עיתונאי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 זה מה שאמרתי. האם זה נכון? ש.

 3אני לא חושב שהיו אמירה כזאת שאי אפשר לכתוב על החברות של אלוביץ' כי הם משלמים את  ת.

 4המשכורת, בגדול, היה, אני אגיד לך איך זה הולך. לא ירדה איזו שהיא הוראה כללית בעניין אבל 

 5שכתבו משהו נניח חיובי על 'הוט' או שכתבו משהו שלילי על יכול להיות שבפעם או פעמיים 

 6הקבוצה, אז בהחלט יכול להיות שהערתי על העניין הזה ואז זה התפרש כך. יכול להיות, יכול 

 7 להיות שגם,

 8הבנתי. טוב, אז לא נתווכח על המילה 'מוצהרת', הייתה מדיניות שיכולה הייתה לבוא סביב  ש.

 9ה אומר וכך היא התפרשה, על כל פנים, לא היה נהוג, זה יהיה הוגן פעמיים כמו שאת-הוראה פעם

 10 לומר?

 11 נכון. ת.

 12 לכתוב נגד האינטרסים של בזק? ש.

 13 נכון. ת.

 14הייתה הנחיה שלך באותה תקופה שלפני שעולים פרסומים על קבוצת בזק אתם מקיימים דיונים  ש.

 15 ומחליטים אם לפרסם או לא?

 16הוא דיון, יכול להיות שאמרתי שאם עולה משהו על בזק אז .. חושב שהייתה הנחיה לאיזה ש ת.

 17 ,-שיתייעצו כי היו פעם או שתיים שעלה משהו ואז קיבלתי הערה ו

 18 ואז הייתה הנחיה? ש.

 19ואז הייתה הנחיה. אני לא חושב שהיה עם זה דיון כי זה די, זה משהו שהופנם די מהר, היה להם  ת.

 20ה, שבוואלה לא היה כתב לענייני תקשורת וכדומה. זאת קל ולא הייתה כל כך בעיה. גם מעוד סיב

 21אומרת זה לא תחום שוואלה כל כך כיסתה אותו, אז זה לא היה קשה, זה לא שנגיד יש כתב לענייני 

 22מרקר או גדי פרץ וכדומה, יש כתב לענייני, אבל הוא כותב כל היום -תקשורת, כמו אמיר טייב בדה
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 1אחד הגופים הגדולים בתקשורת. היא לא עסקה בזה. אז  על תקשורת אז הוא לא יכול לכתוב על

 2 יחסית היה קל לחיות עם זה.

 3אוקיי. אז על מנת לדייק אני רק אבקש התייחסות שלך למה שאומר אבירם אלעד בחקירה שלו,  ש.

 4אני אקריא לך פסקה קצרה, ותאמר לי אם אתה מסכים לדברים או מסתייג מהם. בסדר? נראה 

 5ם, אבל צריך לדייק פה, שלא יהיה פער. "באותה תקופה הייתה הנחיה לי שהדברים די דומי

 6 גורפת",

 7 מאיפה אדוני מקריא עכשיו? כב' הש' משה בר עם:

 8 מהודעתו של אבירם אלעד במשטרה. שהוא עד.  ש.

 9 יש לו שתי הודעות, אז אולי תגיד רק, :דוברת

 10הייתה הנחיה גורפת שלפני שעלו  . "באותה תקופה5-10שורות  2בפברואר בעמוד  21בהודעה מיום  ש.

 11פרסומים על קבוצת בזק היינו מקיימים דיונים על זה ומחליטים אם לפרסם או לא". זה מה שהוא 

 12 אומר, מדויק או לא?

 13בגדול, פרסומים על קבוצת, אני לא יודע אם היו דיונים על זה או משהו כזה, יכול להיות שהוא  ת

 14 ך אגב, לאיזו תקופה הוא מתייחס, ראשונה או שניה שלו?היה שואל שאלה אם זה בעיה או לא, דר

 15 לא, ראשונה. אנחנו מדברים על התקופה המוקדמת. ש.

 16 התקופה שהוא היה ראש דסק חדשות? ת.

 17 .2014עד אוקטובר  2011-כעורך חדשות. מ ש.

 18 אוקיי. ת.

 19 סליחה? ש.

 20 אני אומר, דיון או שיחות טלפון, לא יודע מה. ת.

 21כשאתה מקריא לו ציטוט מחקירה אז ממש באותו עמוד בהמשך למטה,  עו"ד יהודית תירוש:

 22כתוב ש'לאורך השנים כולל היום', ממש באותו עמוד שתי שורות מתחת, 'לא היו הרבה דילמות 

 23 כאלה'. אז הוא גם אומר את זה. זאת אומרת, חלק מאותו עניין.
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 1 איפה זה סותר משהו שהצגתי לעד? ש.

 2 ג את הדברים בתמונה שלמה של הדבר הזה. זה לא סותר, זה מצי עו"ד יהודית תירוש:

 3גברת תירוש, מותר להגנה להציג את החלקים שהיא רואה כרלוונטיים. זה  כב' הש' עודד שחם:

 4 הכל. גם אם יש במקום אחר משהו שאתם סבורים שמאיר את זה אחרת, 

 5 אנחנו, זה לא במקום, עו"ד יהודית תירוש:

 6ת, לא לקטוע אותי בבקשה. ואם בסוף תחשבו שיש איזו אי בהירות שניה אח כב' הש' עודד שחם:

 7שמצריכה את זה, יכול להיות שתוכלו להציג שאלה בחקירה חוזרת לעניין הזה. אבל להתנגד כל 

 8 פעם כי אולי יש במקום,

 9 אני לא, עו"ד יהודית תירוש:

 10ולי מאירה את סליחה. כי אולי יש במקום אחר אמירה שאתם חושבים שא כב' הש' עודד שחם:

 11 זה באור טיפה שונה, אין לכך מקום.

 12אוקיי. תודה אדוני וסליחה שהתפרצתי, אבל אני חושבת, בכל הכבוד,  עו"ד יהודית תירוש:

 13שכשמדובר במקום אחר, אדוני בוודאי צודק. כשמדובר באותו עמוד בפסקה משלימה, אני חושבת 

 14דר, וזה באותו הקשר של נושא, אפשר שכן צריך, וההודעה לא נמצאת כמובן בפני העד וזה בס

 15 להציג את מלוא הפסקה מכיוון שעד,

 16עו"ד תירוש, אם אין הטעיה מובהקת שיש מקום להסב את תשומת ליבו של  כב' הש' משה בר עם:

 17 בית המשפט, צריך לאפשר להגנה לעשות את העבודה שלה.

 18 בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 19הייתה הנחיה שלך. שואלים אותו 'של מי הייתה אותה הנחיה הוא גם אומר, אבירם אלעד, שזו  ש.

 20 גורפת שהוא מדבר עליה', הוא אומר 'של אילן'. זה נכון?

 21 כן. הייתי מנכ"ל אז. ת.

 22כן. ולמה, והאם לגיטימי בעיניך שאתר חדשות צריך לשקול שיקולים עסקיים של בעלת הבית בכל  ש.

 23 בוצה?מה שנוגע לידיעות חדשותיות שנוגעות לאותה ק
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 1בעולם אידיאלי לא, בחיים זה ככה עובד, זה גם הנחיה שקיבלתי משאול, כי, דרך אגב, זה התחיל  ת.

 2בזה שעלתה ידיעה וקיבלתי על זה הערה. יכול להיות שגם אם הוא לא היה מעיר לי הייתי עושה 

 3ורת, את זה, כי עוד פעם, כשאתה בתוך קבוצה מסוימת אז לכתוב כשאתה גם לא גוף שמכסה תקש

 4נגיד היינו עיתון כלכלי, אנחנו לא היינו עיתון כלכלי, אז לכתוב דווקא נגד פלאפון או בעד הוט, 

 5אבל אתה צודק, בעולם אידיאלי הכי טוב זה לא לעשות את המעורבויות האלה, ואני גם בראיון 

 6 שאתה הזכרת פה, אמרתי גם שיכול להיות שמעורבות כזאת זה טעות.

 7, בחיים זה ככה עובד, זה גם הנחיה שקיבלתי משאול, כי, דרך אגב, זה התחיל בעולם אידיאלי לא ת.

 8בזה שעלתה ידיעה וקיבלתי על זה הערה. יכול להיות שגם אם הוא לא היה מעיר לי הייתי עושה 

 9את זה, כי עוד פעם, כשאתה בתוך קבוצה מסוימת אז לכתוב כשאתה גם לא גוף שמכסה תקשורת, 

 10לי, אנחנו לא היינו עיתון כלכלי, אז לכתוב דווקא נגד פלאפון או בעד הוט, נגיד היינו עיתון כלכ

 11אבל אתה צודק, בעולם אידיאלי הכי טוב זה לא לעשות את המעורבויות האלה, ואני גם בראיון 

 12 שאתה הזכרת פה, אמרתי גם שיכול להיות שמעורבות כזאת זה טעות.

 13בל שאתה מוסיף 'בהנחיית שאול', אני מיד אראה מר ישועה, זה עובד כל כך יפה וזורם, פשוט ח ש.

 14 לך שלא.

 15 מה אתה אומר? ת.

 16זה עובד יפה וזורם, פשוט חבל להוסיף כל הזמן 'בהנחיית שאול' במקום שזה לא נכון, כי אני מיד  ש.

 17 אראה לך שלא. אני מיד אראה לך, חבל.

 18 אבל גבירתי, סליחה, אני כן רוצה? עו"ד יהודית תירוש:

 19 זה שוב התנגדות? אב"ד: -פלדמן -מןכ.ה. ר' פריד

 20כן. זה לא עניין של ... זה עניין של התנגדות. הם היו שלושה, אני אחת, ולכן  עו"ד יהודית תירוש:

 21זה ייראה אולי קצת יותר, אני אשתדל מאוד שלא. אבל אי אפשר להגיד לעד מה לא להגיד. אני 

 22יד שאול', אי אפשר להגיד לעד. העד צריך מבינה שחברי רוצה לומר לו 'לא להגיד שאול', 'לא להג

 23להגיד את מה שהוא חושב. ישאל אותו חברי כל מה שהוא מוצא לנכון ויעמת אותו עם כל מה 
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 1שהוא רוצה, אבל אי אפשר להגיד, פעם שניה שאני שומעת אותו אומר 'לא להגיד את המילה 

 2 שאול', 'לא לכרוך את המילה שאול'.

 3אני לא מבינה. גבירתי רוצה גם להגיד לעו"ד חן איך לנסח את  ד:אב" -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 השאלות?

 5חלילה לי. חלילה. אבל אני כן חושבת שצריך להגיד לחברי כן, לא להגיד לו  עו"ד יהודית תירוש:

 6 מה לא להגיד. אפשר לשאול שאלות, זה לא לנסח שאלה, לומר לעד 'לא להגיד שאול'.

 7עו"ד תירוש, זה סוג של התנסחות. זה סוג של ניסוח, 'אתה אומר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8כך, אני אומר לך אחרת'. גבירתי נדמה לי הפסיקה אותו אפילו באמצע השאלה כי הוא התחיל 

 9 איזה שהוא המשך. זה סוג של ניסוח. זה לא עילה להתנגדות.

 10 עו"ד תירוש, גבירתי מודאגת יותר מדי. כב' הש' משה בר עם:

 11 אני לא מודאגת בכלל. ודית תירוש:עו"ד יה

 12מר ישועה, עושה רושם שמבין היטב את השאלות, ובאמת, למעט מקרים  כב' הש' משה בר עם:

 13 מובהקים לא צריך להפריע לרצף החקירה הנגדית. זה לא מקדם שום דבר. אם יש צורך, ...

 14 אוקיי. עו"ד יהודית תירוש:

 15 טוב, מר ישועה, זו הייתה התשובה, ש.

 16 זו אזעקת אמת, לא?)נשמעת מבחוץ אזעקה(  ת.

 17לא, זה כל יום. זה ... מהאזור, כל יום בערך בשעה )לגבי האזעקה(  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 הזאת.

 19 אתה מדבר על קריאת המואזין? ש.

 20 )מדברים ביחד(

 21 אדוני צודק שזה ... אבל זה כבר לא בפעם הראשונה, כב' הש' משה בר עם:

 22 אנחנו מכירים את זה כבר. אב"ד: -פלדמן -מןכ.ה. ר' פריד

 23 זו מן אזעקה כזאת.. :דוברת
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 1אוקיי. אז עכשיו צפירת הרגעה. מר ישועה, אמרת שעד כמה שאתה זוכר זו אפילו הייתה בקשה  ש.

 2 של שאול. אני מציג לך שלא ואני מיד אראה לך. אתה רוצה לחשוב שוב על התשובה שלך?

 3 כן. ת.

 4 אני אשתדל באמת. לזה התכוונתי.תודה עו"ד תירוש,  ש.

 5כן. אמרתי שגם בלי שאול אני הייתי אומר את זה כנראה, ושניים, אני דבק במה שאמרתי  ת.

 6 שקיבלתי מספר פעמים הערות משאול על כתבות שהיו לו לצנינים כי הם פגעו בקבוצה.

 7 בסדר גמור. סיימת? ש.

 8 כן. ת.

 9 . 7יחה, לאמצע עמוד , סל6אני מבקש שתחזור בבקשה לכתבה לעמוד  ש.

 10 איך מתחיל הקטע? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 מתחיל ב'אחד מכתבי וואלה'. גם זה לפני כותרת הביניים. אתה רואה? ש.

 12 תן לו רגע לקרוא את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 איפה זה? עו"ד יהודית תירוש:

 14 לפני הכותרת. אתה רואה?. 'אחד מכתבי וואלה מספר'. פסקה 7באמצע עמוד  ש.

 15 מצאת מר ישועה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כן. ת.

 17 אז רק תקרא את זה ואחר כך, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 קראתי. ת.

 19 קראת? ש.

 20 כן. ת.

 21כן. אחד מכתבי וואלה, אם כך, שאתה העורך של וואלה. אם אתה רוצה להוריד כתבה או מאמר  ש.

 22 שלך בתוכן חורגת מכל מה שנתקל בו. כך הוא אומר. תגובתך? זה יירד. המעורבות

 23 אז הוא אומר. ת.
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 1 לא הבנתי. ש.

 2 הוא אומר. ת.

 3 זה נכון או לא נכון? ש.

 4 מה? ת.

 5 זה נכון או לא? ש.

 6 אני לא חושב שהתערבתי יותר מאשר מנכ"ל אחר. ת.

 7 זו עדיין לא התשובה לשאלה. ש.

 8 השאלה היא לא, ת.

 9 נכ"לים האחרים הם מנכ"לים שהם בעצם עורכים. זה מה שהוא אומר.יכול להיות שכל המ ש.

 10 בפירוש לא הייתי עורך. ת.

 11 אז התשובה היא 'לא'. מה שהוא אומר לא נכון? ש.

 12 נכון. ת.

 13 הבנתי. ש.

 14 חוץ מהמקומות שבהם, אתה יודע, אני לא רוצה להזכיר שאני לא אקבל נזיפה. ת.

 15להזכיר. זה בדיוק העניין. גבירתי רואה בדיוק את מה לא, אתה יכול  עו"ד יהודית תירוש:

 16שהתכוונתי אליו. זאת התשובה. זה התשובה למה שהתכוונתי קודם. כשאומר לו עורך הדין בכל 

 17הכבוד, יש כאן עד שעושה רושם מאוד מכובד ושיודע לעמוד על שלו, אבל בכל זאת, מכבד גם את 

 18לכרוך, לא להגיד שאול, לא להגיד שאול, אז  החקירה של עו"ד חן, אומר לו פעם אחר פעם לא

 19הנה, בסופו של דבר בא העד ואומר 'אני לא רוצה להגיד את זה שוב שאני לא אקבל נזיפה'. וזאת 

 20 לא המטרה. הוא צריך להגיד באופן חופשי.

 21 בסדר. הוא יודע לענות, הוא יידע להגיד גם את זה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 ואני חושבת שבסוף צריך פרוטוקול שלם. רוש:עו"ד יהודית תי

 23 ... כל מה שהוא ירצה להגיד הוא יגיד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 2אדוני יאמר  את דבריו בלי לחשוש ובלי חשש לא מנזיפות ולא מהערות אלא  כב' הש' משה בר עם:

 3 אם כן ישמע את זה מבית המשפט.

 4 זה בחצי הומור, אני מתנצל. אמרתי את ת.

 5 כך זה גם היה נשמע. ההתנגדות הייתה מיותרת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6, עכשיו זה חוזר לתחילת הכתבה, כשדיברנו 7תודה מר ישועה. אם תסתכל בהמשך באותו עמוד  ש.

 7ך שנגיע לזה. על סוגי ההתערבויות, באיזה נושאים, האם פוליטי, לא פוליטי, או מסחרי, אמרתי ל

 8 לזה התכוונתי. כתוב כך: 'הכתבות הנעלמות בוואלה מתחלקות'...

 9 איפה אדוני? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 מאיפה אדוני קורא? כב' הש' משה בר עם:

 11בדיוק מתחת לכותרת 'מוחקים רק שטויות'. "הכתבות הנעלמות בוואלה מתחלקות לשלושה  ש.

 12ביקורתי כלפי גופים המפרסמים מודעות באתר, כתבות בעלות ממד סוגים. כאלה המכילות תוכן 

 13ביקורתי כלפי גופים שעימם יש לאתר הסכמי שיתוף פעולה וגם כתבות הנעלמות מהאתר מסיבות 

 14 לא ברורות שיש המייחסים אותן לגחמות לא מוסברות של המנכ"ל".

 15 רק שניה. תן לו לראות את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כן. ת.

 17אחר כך, בפסקה הבאה, יש פירוט של זה עם דוגמאות. למשל, שני מפרסמים, חברות ביגוד גדולות,  ש.

 18אחת כתבה ביקורתית על הליכוד, לקוח גדול שבדיוק באותו יום השיק בוואלה קמפיין באנרים 

 19ד נרחב, אחר כך משהו שקשור לביקורת טלוויזיה לסקר ביקורתי על תכנית 'המקור', ועוד ועו

 20 דוגמאות. אלה הדוגמאות, זה התוכן שהם נותנים לסוגי ההתערבות,

 21 איפה אתה רואה את הסקר של 'המקור'? ת.

 22 תסתכל בפסקה האחרונה. אתה רואה? ש.

 23 .7ממש בשורות האחרונות בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1שהתפרסמה באתר "מקרה אחר שגם עורר מהומת רשת קטנה כשאירע קשור בביקורת טלוויזיה  ש.

 2 בחודש פברואר האחרון". אתה רואה? כלומר הדגש כאן,

 3 רגע, תן לו רגע לקרוא.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 כן בבקשה. ת.

 5עובדי וואלה. זו הטענה.  30הכתבים החרוצים עשו עבודה, דיברו, כך לפי מה שהם כותבים, עם  ש.

 6לאיזה סוגים של התערבויות הם מכוונים.  התערבות בתכנים מסחריים, והם נותנים דוגמאות

 7 מסחריים, ונותנים דוגמאות מתוך זה למה הכוונה. אתה מסכים לתיאור הזה?

 8 ,30-הכתבים החרוצים ציינו שלוש דוגמאות, כן? ה ת.

 9 לא, הם דיברו על שלושה סוגים ונתנו דוגמאות לסוגים. ש.

 10 כתבים נתנו שלוש דוגמאות בערך? 30אה, אז  ת.

 11 זה לא מה שאמרתי.ש. לא, 

 12 שלושה סוגים של דוגמאות, ... אותם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13-שלושה סוגים ואחרי זה דוגמאות. ואחרי זה שתי דוגמאות הם נתנו, הם תמכו את זה בשתיים ת.

 14 שלוש דוגמאות.

 15ויות כתבים בוואלה, הכתבים אפיינו את סוגי ההתערב 30הכתבים אפיינו, אחרי ששוחחו עם  ש.

 16 לשלושה סוגים, אותם הקראתי לך. ואז ניתנו מספר דוגמאות.

 17 ?-ו ת.

 18 מה השאלה אליו?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 כך כתוב. האם אתה מסכים לתיאור הזה? ש.

 20. באותה תקופה כבר המעורבות, וזה הרקע לכתבה, 2013לא. תראה, אנחנו נמצאים ביולי  ת.

 21בר מאוד אינטנסיבית ברמה שכבר ינון כתב לי באיזה שהוא שלב יומית הייתה כ-המעורבות היום

 22'אני לא מבין מה ההשתלטות המטורפת על האתר הזאת, ועל העריכה באתר' וכדומה. זה היה 

 23הקונטקסט של מה שקרה וזה הייתה הרוח הרעה. לפני זה במשך שנים לא היו כאלה כתבות. ואני 
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 1סיר את הדבר העיקרי. זה הדבר העיקרי ששונה טוען שהניתוח פה, הנה, אתה רואה, הוא מח

 2באותה תקופה שהוא יצר את התרעומת בתוך המערכת. גם אצל העורך הראשי, גם אצל אחרים, 

 3תזכור, טלי בן עובדיה כבר פוטרה בגלל זה, ינון נכנס, ינון כבר רוצה להתפטר שלוש פעמים וינון 

 4צאנו מדעתנו, השתגענו לגמרי, השתלטתם כותב לי אז, לפני הכתבה הזאת, 'אני לא מבין מה, י

 5לגמרי על המערכת?' זה יצר את התסיסה רק שהסתרנו את זה אז. כי גם ינון יושב לידי שם בתוך 

 6הזה, נכון, אתה מציין. ינון יושב לידי והוא אומר שהכל בסדר והמנכ"ל לא מתערב  ןהריאיו

 7וכדומה, כשלפני זה הוא כתב לי 'מה ההשתלטות המטורפת הזאת על כל המערכת' ולכן אני לא 

 8 מסכים עם מה,

 9שניה, אולי תבהיר כשאתה אומר 'מה ההשתלטות', השתלטות של  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10על מה, כשאתה אומר 'הרוח הרעה', אמרת 'הרוח הרעה', על מה אתה מדבר. שהדברים יהיו, מי ו

 11 כי אתה מדבר באמירות כלליות. תסביר יותר מפורט.

 12שמונה חודשים עמוק בתוך המעורבות האינטנסיבית בעריכה -אוקיי. אנחנו כבר נמצאים שבעה ת.

 13ת כותב לי 'יצאנו מדעתנו, השתלטו באתר על רקע הלחצים של שאול. ינון בתוך התקופה הזא

 14לגמרי על המערכת'. בקונטקסט הזה נעשה המאמר הזה ביולי, ולכן, אני עונה ספציפית לשאלה 

 15שלך. אם אני מסכים למה שכתוב פה? אני חושב שאת העיקר אין פה והם מייחסים את זה 

 16ים אחרים. אני לגחמות, הם מייחסים את זה להסכמי שיתוף פעולה, הם מייחסים את זה לדבר

 17כתבים אלא אני, מנקודת מבט שאני נמצא, אז  30אומר עוד פעם, אם אני צריך לכתוב על זה, לא 

 18אני אומר, רוב השינויים נבעו מלחצים פוליטיים שהם, לא מכירים אותם, כי אז עוד הסתרנו את 

 19ה לזה, יכול זה איך שהוא, מתוך המערכת, ומיעוטם הבטל בשישים, יכול להיות שהם ייחסו את ז

 20להיות שהם ייחסו משהו שעשינו עם הליכוד כי הסתרנו ואמרנו 'לא רוצים להרגיז את הליכוד' אז 

 21הם יכולים להגיד שזה מסיבות האלה, הם לא יודעים שאין לזה קשר לקמפיין של ליכוד, אני 

 22שנאמר,  . אז הם מייחסים את זה לדברים האלה כי זה מה2013מזכיר לך, זה אחרי בחירות ינואר 

 23 כי אנחנו מסתירים טוב טוב,
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 1 למה, לחברות ביגוד? ש.

 2רק שניה, אני אשלים את התשובה. אני אומר לך מה היה הרוב המכריע. והיה גם, כמו שאמרתי  ת.

 3להם, לא לך פה היום, להם אז עניתי, ביושר, 'כן, מנכ"ל מתערב מעת לעת גם משיקולים מסחריים' 

 4קשור לחברות מסחריות שקשורות לבגדים, אני רק אומר לך ויכול להיות שהתערבנו, מה זה 

 5פוליטי, ובאינטנסיביות, בכמות, באיכות,  95%, 90%שהתיאור פה לשאלתך לא נכון. התיאור הוא 

 6לא ניתנת להשוואה. הם רואים את הלחץ. אז מתוך זה עולה הרוח הרעה הזאת ואז מייחסים את 

 7ים 'המנכ"ל אשם, המנכ"ל עושה את זה' וכדומה. הכל, למי מייחסים? מייחסים למעלה, ואומר

 8 ולמה לפני זה זה לא היה?

 9פשוט אני משלים את מה שאמרת עד עכשיו, ומסחרי, מסחרי, מסחרי, כי הסתרתם את  ש.

 10 ההתערבות הפוליטית, כך אמרת.

 11אני אומר עוד פעם, העוצמה של המעורבות שלנו והשטף של המעורבות שגרם להליכה של עורכת  ת.

 12ראשית אחת הביתה, מינוי של אחר שכותב לי 'אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה', הוא כותב לי 

 13'תיכף אני אתחיל לכתוב טוקבקים על שרה' כותב לי ינון בסמסים, אז אני אומר, זה מה שאפיין 

 14את אותה תקופה, על הדבר הזה הם מייחסים. מה הם רואים? הם יודעים את כל ההקשרים 

 15שאול לביני לבין ינון ומה שקורה? הם לא יודעים את זה. ינון יושב לידי ושותק. הפוליטיים בין 

 16הוא אומר שאני אף פעם לא נותן לו שום הוראה, בתוך הריאיון. זה או השני. וכדומה. לכן אני לא 

 17 מסכים למה שכתוב פה.

 18ה שאתה אתה לא מסכים למה שכתוב פה, ורק בעקבות התשובה שלך תמיהה אחת, שוב, תענה מ ש.

 19 רוצה, אני בודק שסיימת, 

 20 בבקשה. ת.

 21 95%האם מי שבמערכת לא אמור לראות את תוצאות ההתערבות האינטנסיבית, מה שאתה כינית  ש.

 22 פוליטי, ומתוך זה שהסתרת כל כך טוב, הוא מדבר רק על התערבות בעניינים מסחריים.

 23 מור לראות'?מה זאת אומרת 'האם מישהו לא א אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1העד העיד שהמציאות הייתה, והוא נתן שלוש פעמים את הדוגמה של מה שכתב לו ינון מגל העורך,  ש. 

 2היא התערבויות בתכנים פוליטיים, אבל שלושים העיתונאים שדיברו עם כתבי התחקיר, וזה מה 

 3עסקיים. שמשוקף בכתבה, לא על זה הם מדברים. הם מדברים על התערבויות בתכנים מסחריים ו

 4והשאלה שלי היא האם, הרי בסופו של דבר ההתערבות מביאה לתוצאה, ואת התוצאה ודאי עובדי 

 5המערכת העיתונאים  רואים, וזה מעורר אצלי תמיהה, הם לא יודעים על פי מבחן התוצאה את 

 6 מה שא תה מספר שניסית להסתיר?

 7, אתה 30בריטניקה או התנ"ך. קודם כל אדוני מתייחס לתחקיר הזה כאילו זה אנציקלופדיה  ת.

 8 ,30-מציין את ה

 9 את התנ"ך לא אתה ערכת. ש.

 10אני אומר עוד פעם, אז לא יכול להתייחס, אתה שאלת אותי עכשיו האם הדבר הזה נכון, עכשיו  ת.

 11אתה שואל אותי למה הם לא שמו לב בתוך הדבר, כי עוד הסתרנו את זה טוב בהתחלה, לקח להם 

 12דברים אחרים, גם אתה רואה שהעורך הראשי יושב, לא זוכר אם זה זמן, הם ייחסו את זה ל

 13בראיון הזה, היו שני ראיונות שנעשו יחד, הוא אומר 'כן, הוא לא אומר לי להתערב, הוא לא אומר' 

 14כשלפני זה הוא שולח לי סמס, 'תשמע, אי אפשר להמשיך ככה, עם ההשתלטות הזאת על 

 15 המערכת',

 16על ה שאלה, זו לא הייתה התשובה לשאלה שלי. אתה רוצה להשיב  מר ישועה, אני אחזור שוב ש.

 17 לשאלה שלי או שאני אמשיך הלאה?

 18 תשאל שוב. ת.

 19אני אשאל שוב את השאלה שלי. אתה אומר שהצלחתם להסתיר את ההתערבות הפוליטית ולכן  ש.

 20חזור. אותם עיתונאים מדברים, הכתבים  שערכו את התחקיר, על התערבויות כפי שראינו, לא א

 21אבל, התערבות פוליטית מולידה תוצאה בתכנים של האתר הפוליטי. את זה הם לא ראו, 

 22 העיתונאים?
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 1בתקופה ההיא הסתרנו את זה. אני אומר לך עוד פעם שהם ייחסו, אני זוכר, שייחסו, ואני חושב  ת.

 2ים שזה גם נמצא בכתבה הזאת, הם ייחסו את מה שעשינו עם הזה לנושא של קמפיינים מסחרי

 3 עם הליכוד. 

 4 לא, זה דוגמה, ש.

 5 זה עונה לך לשאלה.  ת.

 6... היא שהם לא ידעו כי הם הסתירו, או הם לא יכלו לדעת כי הם   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 הסתירו. מעבר לזה מה הם ידעו או לא ידעו,

 8כתוצאה  לא, אני שאלתי על פי מבחן התוצאה, האם האתר באותה תקופה היה מוטה פוליטית ש.

 9 מאותן התערבויות שהוסתרו,

 10 אז זו שאלה אחרת, אז תשאל אותו אם האתר היה מוטה פוליטית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11לא, זה, בעזרת בית המשפט פשוט ניסחתי אותה טוב יותר. האם מבחן התוצאה לא דיבר בעד  ש.

 12תרתם, כותבים באתר. אז עצמו. הסתרתם שפנו אליכם להתערב, אבל את התוצאה ודאי לא הס

 13 אתה אומר שאותם עיתונאים לא ראו את התוצאה הזאת כהטיה.

 14 קודם כל האם הייתה תוצאה כזו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 נכון. תודה.  ש.

 16 סליחה, לא הבנתי? ת.

 17 האם הייתה תוצאה כזו. ש.

 18 האם הייתה תוצאה כזו. הייתה תוצאה נראית לעין. אז קודם כל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19קודם כל הסתרנו את זה וזה היה התחלה, זה היה חצי שנה ראשונה, לוקח זמן לדברים האלה  ת.

 20לצוף. אני אמרתי לינון וינון אמר למטה, והסתרנו את הדברים מאנשים כלפי מטה. אני מניח 

 21שנאמרו 'לא  שראו אבל זה שילוב של שני דברים, אחד שהסתרנו, שניים, מה שראו, הנימוקים

 22. דבר 2013רוצים להרגיז אולי את הליכוד, יש קמפיין' וכדומה. סביב ינואר היה לחץ גדול בינואר 

 23 שלישי, אני לא יכול להיות מחויב לתחקיר של מה שהם עשו פה,
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 1 כן, את זה אמרת. לא אנציקלופדיה בריטניקה. ש.

 2 אפילו שהייתי מנכ"ל.זה לא אנציקלופדיה בריטניקה. וגם לזה לא הייתי מחויב.  ת.

 3מר ישועה, כשאדוני אומר 'התערבות פוליטית', אדוני מייחס להתערבות  כב' הש' משה בר עם:

 4 הפוליטית של מר אלוביץ'?

 5 כן. התייחסתי לסיקור המוטה. ת.

 6ואדוני מייחס את ההתערבות של מר אלוביץ', שאדוני אומר 'התערבות  כב' הש' משה בר עם:

 7, זה נעשה מנימוקים פוליטיים? אני רוצה להבין, כי באופן תיאורטי פוליטית', באיזה הקשר

 8לפחות, יכול להיות שיש התערבות משיקולים ענייניים שהם שיקוליו שלו, של בעל עסק, שמביאים 

 9 לתוצאה פוליטית. אני רוצה שאדוני יחדד בעניין הזה, מה אדוני מבין.

 10ור המוטה'. לזה התכוונתי. קראתי לזה בשם אני התכוונתי למה שקראנו כל העדות שלי 'הסיק ת.

 11הסיקור הפוליטי, להבדיל מהמסחרי. התכוונתי אבל למערכת הלחצים להיטיב עם ראש הממשלה 

 12 ובני משפחתו, להבדיל מאשר להיטיב עם מפרסמים נניח. או עם שיקולים כאלה.

 13תערב בתכנים מר ישועה אני עובר הלאה. ולכן אתה חשבת שזה לא בעיה, לעורך האתר, לה ש.

 14שמפורסמים באתר שהוא המנכ"ל שלו, בין אם זה משיקולים מסחריים עסקיים ובין אם זה 

 15 משיקולים פוליטיים, וכך אתה גם אמרת להם. לעיתונאים ולמערכת.

 16 לא. ת.

 17 ,-לא? אז אני מבקש ש ש.

 18 לא, אתה אמרת משהו אחד שאני לא מסכים איתו. ת.

 19 מה? ש.

 20 האתר.המנכ"ל לא היה העורך של  ת.

 21 לא, זה היה קודם. עברנו הלאה. ש.

 22 עכשיו אמרת, 'מנכ"ל שהוא העורך'. אמרת לפני, סליחה, אם לא אמרת אז בסדר.  ת.

 23 אז אני אחזור שוב. כן, אתה קורא מה? ש.
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 1 לא, כלום. ת.

 2 אני אמתין עד שתסיים לקרוא. סיימת? ש.

 3 כן. ת.

 4, בדיוק הקטע שקראת, ואבקש את 8מוד אוקיי. אז משקראת, בוא נעבור כבר לקטע שקראת, בע ש.

 5 התייחסותך.

 6 הקטע שמתחיל? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7באפריל השנה כינס ישועה את פורום העורכים והכתבים, כמה עשרות אנשים,  12-באפריל. 'ב 12-ב ש.

 8ונזף בהם על מורת הרוח שהביעו בעקבות מהלך הפיטורים האחרון וההשקעה ההולכת וגוברת 

 9ולפן. הוא קרא להם 'כפויי טובה' והבהיר שזה הוא שקובע אם כתבות יימחקו והם יצייתו. אם בא

 10זה משיקולים מסחריים ואם זה משיקולים פוליטיים. מספרים בוואלה. שיקולים פוליטיים? 'לא 

 11שמאלני, לא ימני. ישועה רוצה שוואלה יהיה אתר ישראלי', מסביר עיתונאי ותיק. 'הוא מן פטריוט 

 12 ה'. אבקש את התייחסותך לאותו קטע. נכון  או לא נכון. אם לא נכון, מה לא נכון?כז

 13 קודם כל אני בהחלט פטריוט. ת.

 14 זה נכון. ש.

 15תראה, עוד פעם, התיאורים בדרך כלל בסוג כזה של כתבות הם קצת מוקצנים וכדומה, אבל בגדול,  ת.

 16מאוד מאוד אינטנסיבי ויש כנראה  יכול להיות שבאפריל, אני מזכיר, אנחנו נמצאים כבר בלחץ

 17סערה בתוך המערכת, אני לא זוכר כרגע את הסיטואציה הזאת, יכול להיות שקראתי להם ויכול 

 18 ,-להיות שדיברתי ואמרתי ש

 19 שאתה קובע, ש.

 20לא אמרתי 'יצייתו משיקולים מסחריים', בהחלט יכול להיות שאמרתי 'תשמעו, יש גם שיקולים  ת.

 21פוליטיים, ולפעמים נקבל החלטה שלא תרצו לקבל אותה', ויכול להיות  מסחריים ויש שיקולים

 22שפה התחלתי להכניס את הנרטיב הידוע שהוכתב לי מלמעלה, של זה שוואלה צריכה להיות לא 

 23שמאל, לא ימין וכדומה. פה רואים כבר את ניצני הנרטיב הזה. אני לא הסתרתי דרך אגב גם 
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 1בפסקה האחרונה באותו עמוד. אני אמרתי ביושר את זה  בראיון הזה, שיש מתח. זה מופיע גם

 2שבכל גוף עיתונאי יש מתח בין התוכן לבין המסחר. המסחר זה בני אדם, יש סמנכ"ל מסחר, ויש 

 3עורך ראשי שהוא סמנכ"ל תוכן. סמנכ"ל תוכן רוצה רק את התוכן בצורה טהורה, סמנכ"ל מסחר 

 4חרי שלהם נפגע בעשור האחרון. הם תלויים רוצה למכור. מה לעשות? העיתונים, המודל המס

 5במפרסמים, אין להם מנויים כמו שהיה להם פעם. הם לא מוכרים גם עיתונים בכל כך הרבה כסף, 

 6הכל בגלל גוגל. אז הם יותר תלויים במפרסמים. הולך סמנכ"ל המסחר, והוא מוכר למפרסם 

 7א סמנכ"ל תוכן צועק 'גוועלד', מסוים ובאותו יום בדיוק כתב אופנה כותב נגד אותו מפרסם, ב

 8'אוי ואבוי מה עושים', אז מושיבים אותם יחד, שולחים אותם קודם כל לדבר אחד עם השני ואם 

 9הם לא מסתדרים אז מתערב, ואני ציינתי גם באותה כתבה שלפעמים אני מחליט נגד התוכן ואני 

 10אני עושה את זה ככה ויכול אומר בגילוי לב, אני זוכר באותה כתבה, ש'יכול להיות שזו טעות ש

 11להיות שלא צריך לעשות', אבל המספר פעמים שהדבר הזה נעשה, אני אומר עוד פעם, הוא באמת 

 12בטל בשישים ואם זה קורה, אני רוצה לציין עוד פעם, זה לא שהמפרסם ההוא יכול עכשיו לשלוט 

 13כתבה שפוגעת בו אז  על מה שקורה או על רצף של כתבות או לשנות. יכול להיות שיש איזו שהיא

 14שמעדנים אותה או מורידים אותה אפילו, יכול להיות, לעתים נדירות, אבל אם הוא יבוא עוד פעם, 

 15הוא ירצה עוד פעם, זה לא יעבוד הדבר הזה. זה לא שהוא ישתלט על המערכת. אבל מתח בין 

 16ול להיות שבעיתון מסחר לבין מערכת קיים בכל הגופים האלה. אולי בעיתון הארץ לא, דרך אגב. יכ

 17 הארץ לא.

 18, יש כאן גם פסקה שאבקש את התייחסותך אליה. אני 9אוקיי, מר ישועה, תעבור בבקשה לעמוד  ש.

 19מצטט: 'ישועה מצידו טוען כי הכתבות שהוא מורה להסיר הן בגדר שטויות נטולות ערך ציבורי. 

 20ערבות, אבל הדברים האלה בקרב עובדיו יש גם מי שסבור שיש משהו בטענותיו. יש המון המון הת

 21גם נובעים מחיפוף של אנשים, 'החדשות בוואלה הן תת רמה' אומרת עובדת ותיקה. בשיחה עמנו 

 22דאג ישועה להדגיש כי לא היה מעז למחוק מהרשת כתבות בעלות ממד תחקירי. הטענה שלו 

 23 אומרת דרשני'. שוב, אנא התייחסותך לקטע הזה, ובעיקר לשאלה,
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 1 למה .. ת.

 2אגיד לך, ובעיקר לשאלה האם לגיטימי בעיניך, ואם כן, הסבר, שאתה כמנכ"ל מחליט מה הן  אני ש.

 3 שטויות, מה הן לא שטויות, מה יש בו ערך ציבורי, מה אין בו ערך ציבורי?

 4 תראה, אני חושב שכעקרון מנכ"ל לא צריך להתערב בתוכן, בכלל. ת.

 5 כעקרון. ש.

 6רון מנכ"ל לא צריך, ואני גם בעצמי אומר את זה בתוך מהעיקרון אני אעבור גם לפרקטי. כעק ת.

 7הכתבה. בתוך המתח הזה הכי טוב היה אולי לא להתערב וזה טעות. אני אמרתי את זה אז ואני 

 8אומר את זה גם היום. וואלה נבנתה אז כגוף, כמערכת חדשות. נסמכה לפני כן על התכנים של 

 9אני התייעצתי דרך אגב, המשפט הזה של עיתון הארץ, בנתה אז את הקדר שלה של האנשים. 

 10שטויות וזה, זה מעמוס שוקן. עמוס היה דירקטור שלי בזמן שהם היו בתוך גרעין השליטה 

 11 בוואלה,

 12 מבחן השטות קראת לזה. ש.

 13נכון. אני התייעצתי איתו כי הוא איש מאוד חכם והוא היה תמיד דירקטור מאוד הגון עם  ת.

 14לו 'עמוס תגיד לי, לפעמים בתוך התהליך הזה אני רואה, איך אתה  אינטגריטי ובעל ניסיון. אמרתי

 15מחליט לפעמים, אתה מתערב לפעמים וכדומה', אז הוא אומר 'יש מבחן השטות', אז מפה 

 16האמירה הזאת של שטות, אני לקחתי את זה מגדול ממני בעניין הזה. הוא אמר לי 'תשמע, אם 

 17לזה ערך ציבורי וזה סתם תת רמה או משהו כזה אתה רואה שזה שטות ברורה וכדומה, אז אין 

 18 אז אפשר להתייחס', אבל אני אומר עוד פעם,

 19 להתייחס הכוונה להתערב? ש.

 20 מה? ת.

 21 כשאתה אומר 'אפשר להתייחס' הכוונה להתערב? ש.

 22כן. אפשר להתערב. אבל זה לא היה הנורמה, אני אומר עוד פעם, זה היו מקרים מאוד קיצוניים  ת.

 23ף כזה קצת פופוליסטי בתוך הפסקה הזאת, אין לי מה להתייחס פה לכל מילה. אני ויש פה אוס
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 1אומר עוד פעם, היה מתח מסחרי אני מציין, בין מסחר לבין תוכן, היו מעורבויות, הן היו לגמרי 

 2במידה ומה שהיה אז, תמונת המצב האמיתית שהייתה אז והם עוד לא הצליחו לגלות אותה בתוך 

 3 רואה גם למה, כי ינון יושב למעלה ואומר ששום דבר לא ... הסיפור הזה, אתה

 4 לא, יש שלושים כתבים אבל שאומרים משהו אחר. ש.

 5 אה, אז אתה אומר שהכתבים הם יודעים יותר מהעורך הראשי שקיבל את ההוראות מה לעשות? ת.

 6להם, מה הם יודעים מה מוטל עליהם לעשות, מה הם כותבים, מה מוחקים להם, מה מורידים  ש.

 7 מדרדרים להם, והם לא ברושם שלך,

 8נכון. והעורך הראשי לא יודע? זו השיטה שלך, זו התזה שלך, שהוא לא יודע אבל הם יודעים. הוא  ת.

 9 שמדבר איתי לא יודע?

 10 מר ישועה, אתה לא שואל אותי, למרות שאני מבין שזו הייתה שאלה רטורית. ש.

 11 איתו. הוא מדבר איתם.אני לא מדבר איתם, אדוני. אני מדבר  ת.

 12עיתונאים שדיברו עם  30אבל זו הייתה ודאי שאלה רטורית שלך. אז אני אומר לך, הרושם של  ש.

 13הכתבים, הוא כפי שהצגתי לך וכפי שכתוב כאן, אתה יכול להגיד שזה רושם לא נכון. זה מה שאתה 

 14 אומר?

 15מן, -אומרים שהוא יס 30תם אני אומר חד משמעית שזה לא נכון ואתה רואה גם, למעלה, שאו ת.

 16מן? כי הם -מן? לא שאלה רטורית. למה הם אמרו שהוא יס-לגבי ינון. למה הם אמרו שהוא יס

 17התרשמו שהוא עושה כל מיני דברים שאני מבקש ממנו. אז אני ביקשתי ממנו, הוא ביקש מהם 

 18כול למצוא את זה, ואני אומר לך עוד פעם שהתלונות של ינון כלפי אז היו, בכתובים, אתה ודאי י

 19'אתם הורסים את זה, השתלטתם לגמרי על המערכת, מה הטירוף הזה, אני עוד אתחיל לכתוב 

 20טוקבקים על שרה, מה ההשתלטות הזאת שלא מעלים שום דבר על ראש הממשלה ואשתו ועל 

 21המשפחה, עיתון לא יכול לעבוד ככה'. זה היה אז בתוך הסערה ביני לבינו, אתה צריך לשים את 

 22 תמונה השלמה. הם רואים את מה שהם רואים. הם רואים את מה שהם רואים.ה

 23 אז הם רואים את מה שהם רואים. ש.
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 1? והוא כותב את זה פה, אז 17, אולי זה 28, ואולי זה 30כתבים, מישהו אמר  30-ופה יש תנ"ך ש ת.

 2רי שהתייעצתי הוא כותב את זה. אני לא התביישתי להגיד שאם היו שטויות אז אני התערבתי אח

 3 עם עמוס והיה מקובל עלי מה שהוא אמר.

 4 עמוס, ש.

 5עמוס שוקן. אני לא התביישתי גם להגיד את האמת, שהרבה מנכ"לים לא היו מודים בזה, וכולם  ת.

 6יודעים את זה. יש מתח בין מחלקת המסחר לבין זה, אבל זה לא מתקרב, הדבר הזה, הוא לא 

 7ל אבל אני אגיד לאחוז מהמעורבות של הסיקור המוטה מתקרב, אני  לא רוצה להגיד לפרומי

 8שבתוכה חיינו בזמן הכתבה הזאת וזה עורר את הכתבה. שאלת את עצמך למה זה קורה בדיוק 

 9 אז, הכתבה הזאת? בגלל זה.

 10אבל מר ישועה, הרי את התוספת האחרונה שלך, השאלה שלי לא הזמינה. למה אתה כל הזמן  ש.

 11ותי. אני חושב שזה חשוב שגם בית המשפט ידע. אני שאלתי אותך טורח להכניס, זה מעניין א

 12שאלה, אתה ענית תשובה. מסכים, לא מסכים, זו תשובתך. אבל בהרבה מהתשובות שלך אתה 

 13טורח להוסיף תוכן שמדבר על סיקור מוטה, ועל ההשפעות של שאול, אני לא שאלתי אותך בעניין 

 14ביות אל מול מה שכתוב כאן. למה אתה טורח הזה. השאלות שלי מאוד ברורות, אינפורמטי

 15 להוסיף את זה כל הזמן? 

 16 , אתה שואל שאלות, הרי מה אנחנו מיתממים,-כי אני צריך לתת את ה ת.

 17 סליחה? ש.

 18מה אנחנו מיתממים. אתה שואל שאלות שהן יוצרות, אני לא מנסה להבין את הקו או לא את  ת.

 19מתארת קו, אתה שואל אותי אם זה נכון שהרוב הקו, אבל כשאתה שואל שאלה נקודתית שהיא 

 20 אומרים, 30-היה ככה וככה וככה ושה

 21 אתה שמעת ממני את המילה.. ש.

 22 רגע, תן לו להשלים תשובה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1אז אני נותן לך את הקונטקסט שנראה לי רלוונטי. אם אני מזכיר דברים לא רלוונטיים, שסתם  ת.

 2 והם מופרכים, תעירו לי ואני אשתדל לשפר את דרכיי. אני מציין, אני מדביק אותם

 3 אנחנו מעירים לך, ואתה תעיד כפי שאתה רוצה.  ש.

 4 בסדר. תודה. אני חושב שזה רלוונטי, מה שאני אמרתי.  ת.

 5 אני חושב שלא, אבל נמשיך הלאה. ש.

 6חושב שזה רלוונטי אתה לא חושב שזה רלוונטי שהכתבים לא מודעים עוד אז לזה ואתה לא  ת.

 7 שאנחנו נמצאים כבר בתוך האינפרנו של הסיקור המוטה, זה לא רלוונטי.

 8 כשאני אסכם את התיק, ש.

 9 מר ישועה, אנחנו לא בוויכוח. אדוני ענה, מה השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10זור לנו לסכם את זה מר ישועה, כשאני אסכם את התיק, וברשות חבריי וחברותיי, נזמין אותך לע ש.

 11 ואז נתווכח שם מה רלוונטי ומה לא. 

 12 אני אשמח לא להגיע. ת.

 13 עכשיו אני רוצה בבקשה התייחסות אחרונה שלך, ש.

 14עו"ד חן, אתה שאלת אותו למה הוא אומר, הוא אומר 'כי אני חושב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 שזה רלוונטי' זו הייתה תשובתו בעצם. אנחנו נתקדם.

 16 הוא חושב שזה רלוונטי, הוא עד, הוא לא צד. ש.

 17 שאלת אותו למה הוא אומר את הדברים, אז הוא ענה. זה הכל. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אבל אני מזכיר  שהוא עד ולא צד. ש.

 19 אבל הוא ענה לשאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20מתפקידו להוסיף ולא נובע מהשאלות שלי.  לא, השאלה הייתה למה הוא טורח להוסיף משהו שלא ש.

 21 אז הוא אומר 'כי אני חושב שזה רלוונטי בקונטקסט'.

 22לא, הוא אמר שהוא חושב שזה רלוונטי לתשובות לשאלות שאדוני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 שואל.
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 1 ין.בסדר. אני חושב שלא. התוספת הזאת, והמגמה מאד ברורה, אבל זה בסדר. זה חלק מהעני ש.

 2 אבל אנחנו בחקירה ולא בוויכוח ביניכם, אז בואו נמשיך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3זה חלק מהעניין. עכשיו שאלה אחרונה ביחס לכתבת התחקיר הזו, עובד באתר שגם הוא התראיין  ש.

 4אנחנו מכירים בהקשר  abuse' מתמשך. את המילה abuseלכתבה הגדיר את העבודה תחתיך כ'

 5 אחר.

 6 לאיפה אדוני מפנה? כב' הש' משה בר עם:

 7 , אדוני, פסקה שלישית מלמטה.11בעמוד  ש.

 abuse, 8לא כתוב שם שהוא אמר שלעבוד תחתיו זה  עו"ד יהודית תירוש:

 9 אוי נו, ש.

 10 בסדר, עו"ד יהודית תירוש:

 11 תני לו לקרוא. כולנו קוראים. תני לעד לקרוא ואז נשמע את אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 השאלה.

 13 קראתי. ת.

 14תסתכל, כבר נוסיף בעקבות הערת חברתי גם ואגב אם מדברים על קונטקסט והקשר, משום  ש.

 15שבפסקה הזאת ההקשר הוא אתה באופן ברור, נעבור לפסקה השלישית וכבר נשלים את התיאור 

 16קבוע שלך כמנהל, על ידם כמובן, לא על ידי. 'מרואיינים רבים מספרים כי המנכ"ל נוהג באופן 

 17 להשפיל עובדים בנוכחות עמיתיהם'.

 18 איפה אתה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19פסקה אחרונה. אני רוצה לתת לך הזדמנות להגיב על התיאור הזה שלך על ידי עובדים שלך באתר  ש.

 20 ,12, נוהג להשפיל, 'סדיסט'. תסתכל, סדיסט זה בעמוד Abuseוואלה.' 

 21 לא, דובר:

 22 . 12מוד לא, אני צדקתי, בע ש.

 23 פסקה שלישית מלמעלה. שורה שלישית. 11, זה בעמוד 10-ולא ב 12-זה לא ב כב' הש' משה בר עם:
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 1 אז מה השאלה? ת.

 2מתמשך, ותיארו אותך כמי שנוהג  abuse-אז כינו אותך 'סדיסט', דיברו על עבודה תחתיך כ ש.

 3 ך הוא נכון?להשפיל באופן קבוע את העובדים בנוכחות עמיתיהם. האם התיאור הזה של

 4אני לא חושב שזה נכון, תראה, אני בוס תובעני, דרשתי הרבה מעצמי וגם מהמערכת ואני אומר  ת.

 5את מה שאני חושב. באותה מידה, ברור שכשמנכ"ל אומר לעובד מה שהוא חושב לפעמים זה 

 6י נחשב, הוא מרגיש קשה עם זה. אני יכול להבין את הנקודה הזאת. אין שום סדיזם, אני היית

 7לגמרי בגובה העיניים עם האנשים ואם גם אחרון העובדים היה אומר לי, נותן לי תשובה שמראה 

 8שאני לא צודק, הייתי אומר לו 'טעיתי', 'דיברתי שטות' או משהו כזה. אני לא מסכים עם הדבר 

 9הזה, אני חושב שיעיד על זה דרך אגב שלמרות כל הטירוף שהיה במערכת הצלחנו לשמור על 

retention  .10, מה שמציינים -בתוך החברה הייתה בהחלט טובה. העבודה של ה הוהאווירדי גבוה 

abuse 11ואחרונה בחמישי, דרך אגב, זה לא איתי, לא היו  8:00-מתמשך, ישיבה ראשונה בראשון ב 

 12לי ישיבות עם המערכת בכלל, אז אני לא יודע על מה הוא מדבר, לא הייתה לי אף פעם ישיבה עם 

 13 המערכת.

 14 לא כתוב שזה עובד עם המערכת, תשים לב, עובד באתר. ש.

 15 הישיבות היחידות שלי היו עם ההנהלה.  ת.

 16 אז כנראה זה מנהל. או שהכתב המציא. ש.

 abuse.' 17לא, כתוב 'לעבוד בוואלה זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 לכן זה לא המערכת בהכרח, גבירתי. ש.

 19שלהם היה גבוה מאוד והם לא עזבו והיו  retention-שעבדו איתי, האני אומר עוד פעם, המנהלים  ת.

 20יחסי חברות טובים מאוד. אני בהחלט בוס תובעני ואני בהחלט לפעמים יכול להיות בוטה, באותה 

 21 מידה אני יכול מיד להודות בטעות, אני לא חושב שהאמירה פה היא נכונה.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  04

 

 1501 

 1רת והפנית בעצמך, התפרסם ראיון איתך ב'עין מאה אחוז. תראה, באותו יום, ובמקביל כפי שאמ ש.

 2השביעית' ונתנו לך להתייחס לחלק מהאמירות שם ולהגיב עליהן. אני מבקש להגיש ולסמן 

 3 כבודכם, ופה אני רוצה להפנות אותך לשני קטעים בראיון. 

 4 3ב'העין השביעית' מוגש ומסומן נ/ 18.7.2013-ראיון מה

 5 זה מאותו תאריך. ת.

 6 סליחה? ש.

 7 ה אותו תאריך של האייטם השני.ז ת.

 8 כן. זה התפרסם במקביל. זה מה שציינתי. ש.

 9כמובן גבירתי לא צריך להגיד שוב, נראה לי, לא לאמיתות התוכן אלא  עו"ד יהודית תירוש:

 10 הצורך..

 11 הוא נשאל עכשיו על ראיון של דברים שהוא לכאורה אמר.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 אז שי... ויאשר דברים. אם הוא יאשר דברים מתוך מה שהוא, עו"ד יהודית תירוש:

 13 בסדר. נשמע מה הוא יענה. מה הוא יישאל ומה הוא יענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14בעמוד הראשון, אתה רואה לצד הבאנר מצד שמאל, בעמוד הראשון 'מנכ"ל וואלה מגדיר עצמו  ש.

 15ישראליים שמשמעותה האיש שעומד מעל המנכ"ל כמוציא לאור, פונקציה לא נפוצה במחוזות 

 16 והעורך הראשי גם יחד" אתה מסכים לאפיון הזה שלך?

 17 מאיפה אתה, עו"ד יהודית תירוש:

 18 משמאל לבאנר. ש.

 19 אוקיי. עו"ד יהודית תירוש:

 20את האפיון שלי כמו"ל, אני הסברתי להם את המבנה שבו גופים כאלה עובדים. יש עורך ראשי, יש  ת.

 21מנכ"ל, יש מו"ל. למשל, עיתון הארץ שזו הדוגמה החביבה עלי, המו"ל זה עמוס שוקן. יש לו עורך 

 22ויש לו מנכ"ל. אצלי למעשה, אצלנו למעשה בוואלה עד להגעה של שאול ולמעשה עד לקטע שבו 

 23נו, לזה התייחסתי. כל עוד היינו חברה ציבורית לא היה בעצם מי שתפקד בתור מו"ל. היי
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 1תיאורטית כן, אתה יכול לבוא ולהגיד שהדירקטוריון הוא המו"ל בעניין הזה, או הבעלים, אבל 

 2הם לא היו שם. וגם לא היינו כל כך גוף חדשותי. אז במובן הזה אני תפקדתי כמו"ל אבל ברור 

 3נכנס למעורבות, אחרי שנמחקנו, וגם במועד הזה, למעשה המו"ל האמיתי כבר  שמהרגע ששאול

 4היה שאול. מדוע? כי הוא קבע מי המנכ"ל והוא קבע מי יהיה העורך, והוא גם ביקש להכתיב את 

 5הקו של המערכת. אני אומר עוד פעם, זו אמירה שנכונה לתקופת המעבר הזאת. הייתה תקופה 

 6היה עניין, ואחרי זה למעשה הייתי אולי מו"ל בפועל, אבל המו"ל שבה הייתי גם מו"ל כי לא 

 7 האמיתי מעלי היה בזק או  שאול או מי שאתה רוצה, או הדירקטוריון. זאת הכוונה.

 8כן, אבל מיד כתוב למטה, בפסקה שאחריה, 'בוואלה המנכ"ל הוא בעצם המו"ל' מסביר ישועה',  ש.

 9התשובה הארוכה שאני לא יודע לחזור עליה, הוא לא 'בוואלה שאול אלוביץ' תקופת המעבר' ו

 10בעצם המו"ל. "'בוואלה המנכ"ל הוא בעצם המו"ל' מסביר ישועה ומזכיר כי הוא הוא ולא אדם 

 11אחר אחראי על מינוי העורכים הראשיים באתר" וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה דברים, כלומר 

 12ה המו"ל, כך אתה אומר. אז זה לא התוספת שנתת כאן בעדות שלך לא מופיעה כאן, ההיפך. את

 13 נכון?

 14התשובה שנתתי היא נכונה, ועובדה שאז טלי בן עובדיה שהייתה עורכת ראשית פוטרה בגלל  ת.

 15 ששאול רצה, אז למה אתה אומר שזה לא נכון?

 16 לא, זה לא קשור לשאלה שלי שוב. ש.

 17 זה קשור לשאלה. ת.

 18 לא. התשובה, ש.

 19עובדיה תלך. אני המו"ל, נאבקתי ארבעה חודשים שטלי בן עובדיה כיוון שאני לא רציתי שטלי בן  ת.

 20 תגיע. אז מי גרם לטלי בן עובדיה ללכת?

 21מר ישועה, שוב אנחנו נכנסים לוויכוח. לקטע הזה נגיע, מבטיח לך. אבל עכשיו כרגע אני שאלתי  ש.

 22המו"ל, אותך שאלה מאוד ממוקדת. לעיתונאי אתה אומר בראיון 'בוואלה המנכ"ל הוא בעצם 
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 1מסביר ישועה, ומזכיר כי הוא הוא ולא אדם אחר אחראי על מינוי העורכים הראשיים באתר'. 

 2 שאלה. האם הדברים האלה שמובאים מפיך הם נכונים, לא נכונים? תגובתך.

 3 הסברתי את זה בתשובה הקודמת שלי באריכות. אין לי מה להוסיף לזה. אמרתי לך. ת.

 4 או לא נכון?אז אני לא הבנתי. זה נכון  ש.

 5 בבקשה, אז אני אחזור על התשובה. ת.

 6 שיקרת לכתבים או לא? ש.

 7אני אענה לשאלה הראשונה, בסדר? אחר כך אני אענה לשאלה של 'שיקרת'. השאלה הראשונה  ת.

 8 שלך האם זה נכון שאני המו"ל וכדומה.

 9 לא. האם זה נכון שזה מה שאמרת, זו הייתה השאלה שלי. ש.

 10 כן. אני אמרתי. ת.

 11 אז אתה אמרת את זה? ש.

 12 כן. ת.

 13 וזה נכון? ש.

 14 לא.  ת.

 15 הבנתי. אז זה הכל. ש.

 16זה נכון, לא 'זה הכל'. אני מסביר עוד פעם. זה תקופת מעבר בין תקופה שבה באמת המנכ"ל תפקד  ת.

 17במו"ל כי לא היה עניין למעלה לבין התקופה ששאול נכנס והוא תפקד כמו"ל, והנה המבחן פה, 

 18 העורכים', נכון? אז הנה, ממש דוגמה איך אני ממנה לבד את העורכים.... 'ממנה לבדו את

 19מר ישועה, גם לזה נגיע, אבל בתשובה לשאלתי רק כדי שאני אוודא שהבנתי כי באמת קשה לי  ש.

 20להבין מר ישועה, אני מתנצל, באמת קשה לי להבין ממגוון או הקשת או מניפה של התשובות 

 21. הדבר 2. כן אמרתי את הדבר הזה לעיתונאי. 1דויקת. אתה אומר וההסתייגויות שלך, תשובה מ

 22 הזה הוא לא נכון.

 23 אם אני הבנתי נכון הוא אומר הדבר הזה לא מדויק, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 או לא מדויק. ש.

 2לא, רגע. כי הוא אומר, 'זו תקופת מעבר, בתקופה שבה זה היה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 ותקופה שבה זה לא היה' אם הבנתי נכון את התשובה?

 4 נכון כבודה. ת.

 5 זו התשובה שאני הבנתי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6זו התשובה אבל היא עדיין לא עונה במפגיע לשאלה משום שלכתב הוא לא הסביר שבתקופת מעבר  ש.

 7 וששאול אלוביץ', וכולי.

 8 זו השאלה הבאה אולי, אבל זו תשובתו לשאלה אם זה נכון.בסדר,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אז שאלה הבאה. תודה גבירתי. ש.

 10אני לא הסברתי, אני רוצה רק להגיד לך משהו. אתה מתייחס לזה אז אני מרשה לעצמי להתייחס.  ת.

 11מה רצית שאני אגיד לו, שפיטרתי את טלי בן עובדיה כי שאול נכנס לתפקיד המו"ל ויש לו סיבות 

 12 שלו?מ

 13 ולכן התשובה שנתת לכתב היא לא נכונה, לא מדויקת. נכון? ש.

 14 ודאי שהיא לא מדויקת. ת.

 15 יפה. זה לא כזה מסובך. זה מה ששאלתי. ש.

 16 שאלת אם אני שקרן. ת.

 17 לא שאלתי אם אתה שקרן. אני לא מאפיין אותך כשקרן. אני שאלתי אם שיקרת לו. ש.

 18 בסדר. המילה 'שקר'. ת.

 19ינינו הסכם עכשיו, כל פעם שנגיע למקום כזה שזה מה שאני מבין מהתשובות שלך, בסדר. נעשה ב ש.

 20, הנה מבחן השטות שהתייחסת 3ריש. אז נעבור רגע הלאה. תראה, בעמוד -קוף-נקרא לזה שין

 21 אליו בתשובות שלך קודם,

 22 איפה אתה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 ה שהעד העיד עליו קודם,בעמוד השלישי לראיון. יש כאן התייחסות למ ש.
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 1 רק באיזה קטע? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2כבודכם, פסקה שניה לפני הסוף, אתה מסביר מהו  4תחת הכותרת 'מבחן השטות'. הנה, בעמוד  ש.

 3מבחן השטות ומספר את מה שסיפרת כאן שנהגת, ששאבת אותו בהשראת מו"ל הארץ עמוס 

 4 שוקן, נכון?

 5 נכון. ת.

 6 30קובע אם זה שטות או לא? כן. בין היתר גם אני, בשביל זה אני המנכ"ל. יש מאחורי כן. 'מי  ש.

 7שנות ניסיון. זה שמישהו עיתונאי לא נותן לו זכות אוטומטית לעשות כל שטות בשם חופש 

 8 העיתונות, כולל דברים שיערערו את החברה'. שאלה ראשונה, האם אמרת את הדברים?

 9 כן. ת.

 10 ם?האם הדברים נכוני ש.

 11 נכון מה? ת.

 12 מה שאמרת לכתב שכרגע אישרת. ש.

 13 כן. ת.

 14 אוקיי.  ש.

 15פעמיים בשנה, משהו. -רק בשביל שזה יובן נכון, עוד פעם, מבחן השטות הזה אולי זה היה פעם ת.

 16 מצאתי פה דוגמה, אני רוצה רק שיובן הקונטקסט הזה.

 17 תאמין לי, נעמוד גם על כל הקונטקסט. אנחנו רק בהתחלה. ש.

 18 אני פה. ת.

 19, שוב, כדי פשוט 8ונראה את הדברים בקונטקסט. גם אנחנו כאן. עכשיו, תראה בבקשה בעמוד  ש.

 20להיות הוגן איתך, אני לא מתעכב על זה אבל בכתבה אתה מכחיש גם כפי שהכחשת כאן את 

 21, אתה 10התיאורים הצבעוניים שלך על ידי העובדים, בסדר? אתה מכחיש בכתבה, ותראה בעמוד 

 22 עכשיו? 8, אתה בעמוד 8, אתה אומר שזה לא נכון. בסדר? ובעמוד מכחיש

 23 . אז אני אחזור.10-לא, זרקת אותי ל ת.
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 1 אני רק מציין לפרוטוקול שהכחשת כפי שהכחשת כאן את התיאורים שלך. 10-ב ש.

 2 תן לו רק לקרוא מה שהפנית ושיחזור לעמוד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3פסקה אחרונה. אבקש את התייחסותך לקטע הזה: "משהפך  8בירתי. בעמוד ג 8אני מפנה לעמוד  ש.

 4התוכן לחלק מרכזי מהתכנית העסקית של וואלה ומתנאי השוק", צריך להיות 'משתנאי, 

 5"משתנאי השוק נעשו קשים מבעבר, גברה באופן טבעי מעורבותו של המנכ"ל בעבודת המערכת. 

 6עם העין השביעית. ישועה עצמו מכחיש זאת מכל וכל  מעובדי וואלה ששוחחו 30-כך העידו קרוב ל

 7וגורס כי טענותיהם של עובדיו אינם אלא קשקוש מוחלט. תפקידו היום, הוא אומר, זהה לתפקיד 

 8שנשא לפני חמש ושש שנים". האם הדברים האלה נאמרו על ידך לכתב, כלומר "קשקוש" על 

 9 טענות העובדים, והאם ההכחשה שלך הזו היא נכונה?

 10יכול להיות בהחלט שאמרתי את זה, והיא לא נכונה כי אז אנחנו בשיא המעורבות ה, של הסיפור  ת.

 11 המוטה.

 12 ריש.-קוף-כלומר עוד דוגמה לשין ש.

 13 או ה', ג', נ', ה' אם אתה רוצה. הגנה על הבוס. ת.

 14בינואר, יהיו קטעים שאני אתן מראה מקום  23-הבנתי. תראה, בהודעה החמישית שלך מיום ה ש.

 15, זו ההודעה החמישית שלך במספר, 2018בינואר  23ארוך קצת, אבל זה לחבריי מהתביעה. בסדר? 

 16, אתה אומר, אני רוצה להקריא לך קטע. בסדר? "המוטו שלי במערכת שביבי 61עמוד  3833קובץ 

 17 הורס את המפעל הציוני. זה, אז ידעו את זה.

 18 איזה קובץ? עו"ד יהודית תירוש:

 19בסדר? אני אקריא שוב את המשפט. "המוטו שלי במערכת שביבי הורס את . 61בעמוד  3833 ש.

 20המפעל הציוני. זה, אז ידעו את זה" מדובר באמירה מאוד קשה שלך. ביבי הורס את המפעל 

 21 הציוני. והיא נאמרת לא על ידי,

 22 סליחה, איזו הודעה זאת הייתה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 .61בעמוד  3833, קובץ בינואר 23-חמישית, מיום ה ש.
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 1 שניה אחת. כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2מדובר באמירה מאוד קשה שלך שאמרת אותה לחוקרי המשטרה. אתה זוכר שאמרת את זה  ש.

 3 לחוקרים?

 4 כן. ת.

 5והיא נאמרת לא על ידי כל אחד, אלא על ידי המנכ"ל הכל יכול של אתר וואלה. לעובדים שלו.  ש.

 6 ם ידעו את זה, נכון? אתה אומר, כול

 7 מה השאלה? כב' הש' משה בר עם:

 8 אמירה קשה שהמנכ"ל אמר במערכת וכולם ידעו את זה, נכון? ש. 

 9 בהחלט אמירה קשה. ת.

 10 ובמערכת ידעו אותה. זה היה המוטו שלך במערכת. כך אתה אומר, נכון? ש.

 11קסט מאוד מסוים. אני עוד פעם, אני, אמרתי את האמירה הזאת, עוד פעם, היא נאמרה בקונט ת.

 12אשמח גם לראות בהודעה שלי סביב מה זה נאמר. האמירה הזאת הייתה, רק שתבין, הייתה 

 13ובא ואומר, המנכ"ל הכל יכול, הוא  2013-ריאקציה. זה לא שאתה עכשיו קופץ מהכתבה הזאת ב

 14כה אומר לעובדים שלו ומכוון אותם לדבר הזה. האמירות האלה נאמרו כריאקציה לתקופה ארו

 15 ושל סיקור מוטה לא הגיוני, abuseשל 

 16אני שוב מבקש, אם זה לא קשה, כפי שנעשה במהלך החקירה הראשית,  כב' הש' משה בר עם:

 17כשאדוני מפנה לאיזה שהוא חומר שהוא לא הוגש כמוצג, שאי אפשר לראות אותו פה בנט, אז 

 18דמה לי שזה יהיה יותר נוח. אולי את העמוד הרלוונטי בשלושה העתקים, ... שזה יהיה לפנינו, נ

 19 אם זה אפשר. זה עניין טכני אבל זה מאוד מקל.

 20 ,-נעשה כל מה שצריך כדי להקל טכנית, פשוט עותק אחד של החקירה יש אצלכם, אני לא זוכר ש ש.

 21אני מודע לזה שהוגש, הוגשו קלסרים, כפי שאדוני, אמר, עותק אחד. אבל  כב' הש' משה בר עם:

 22עתים, במקרים אולי לא תמיד, אבל בחלק מהמקרים נוח להגיש איזה שהוא לעתים, אני אומר ל

 23 צילום של עמוד או שניים, יוגש מיד, כפי שנעשה במהלך חקירה ראשית. זה היה מאוד נוח. 
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 1 לא נערכנו לזה, היום זה לא יהיה לצערי, ש.

 2 בסדר, אני אומר את זה כהערה כללית, כי אדוני רואה, אנחנו פותחים,  כב' הש' משה בר עם:

 3 בהמשך זה מה שאנחנו נעשה.  ש.

 4 אני רק מבקש. כב' הש' משה בר עם:

 5 בסדר גמור. ברור. בהמשך, ש.

 6 זה פשוט עניין של נוחות. כב' הש' משה בר עם:

 7 בהמשך נעשה, היום אני מתנצל, אין לנו את זה. ש.

 8בהמשך למה שאדוני העלה, כשאני אוכל להתייחס לשורה שלי שמצטטים, יעזור כבודם, בקשה  ת.

 9שניים לפני, אולי עמוד אחרי. גם פה, כששאלה, -לי שאני אוכל להגיד את האמת, שאני אקבל עמוד

 10עמודים לפעמים. אז זה יכול.. אבל אני זוכר, ואני אענה  20נשאלתי את השאלה, הייתי קורא 

 11 לשאלה שלך עכשיו.

 12אם אתה צריך לראות את המעבר לזה, תבקש מעו"ד חן. אם אין  אב"ד: -פלדמן -. ר' פרידמןכ.ה

 13 מניעה, הוא יתן לך.

 14 ברור. אני שאלתי אותו אם הוא אמר את הדברים, הוא אמר שכן. ש.

 15בסדר, הוא אומר שלפעמים הוא צריך את הקונטקסט כדי לענות,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 הוא יכול לענות עכשיו על השאלה.אבל הוא אומר ש

 17 הוא ענה. הוא אמר שהוא אמר את זה, ש.

 18 אני רוצה להשלים.  ת.

 19 הוא דיבר בהקשר של ... כב' הש' משה בר עם:

 20אני רוצה להשלים את תשובתי. עוד פעם תסלח לי שאני לא עונה רק בכן ולא למה שאתה אומר,  ת.

 21 אני מתנצל.

 22 כפי שאתה רוצה, מר ישועה. ש.
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 1הקונטקסט שבהם הדברים שלי נאמרים, בוודאי בתוך חקירה, הוא קונטקסט שיש איזה רצף של  ת.

 2שאלות ואני עונה, וגם יש רצף אחרי זה. לפעמים אני אומר דבר מסוים ואז מקשים, שואלים עוד 

 3שאלה ואני נותן הבהרה לתוך אותו דבר, אני חושב שזה רלוונטי לתשובה שלי. אז אני אגיד לך רק 

 4. הוא דבר קשה. 2הדבר הזה שאתה אומר שאמרתי והוא דבר קשה. קודם כל אמרתי אותו,  לגבי

 5קשה מאוד להגיד אותו. אני אמרתי אותו, זה היה תוצאה, זה לא היה אינדוקטרינציה שאני נתתי 

 6שעשו  abuseלמערכת ולכן הם עבדו. יש סיבה ומסובב. זו הייתה תוצאה של תקופה ארוכה של 

 7לי מה להגיד לאנשים. אז אני אומר להם 'תשמעו, אנחנו עושים את כל הדברים לנו שכבר אין 

 8האלה אבל זה לא שזה בא ממני. זה לא משהו שאני רוצה'. אני לכשעצמי אמרתי את זה אולי פעם 

 9או פעמיים במערכת, לא ישבתי ואמרתי את זה בישיבה, זרקתי את זה לאדם אחד או שניים, אני 

 10לאחד, לא הוצאתי מסמך של אינדוקטרינציה שלי, אמרתי, אני  לא ישבתי ועברתי מאחד

 11לכשעצמי נאלץ להסכים עם זה כי כופים את הדבר הזה, אני לכשעצמי חושב שהוא הורס את 

 12המדינה אבל אין לי ברירה, זה לתקופה מסוימת. אלה המשפטים שהיו. הבטיחו שזה לתקופה 

 13אמר. וגם חשבתי שזה טוב שהם ידעו את מסוימת, הבטיחו שזה לזה, בהקשר הזה הדבר הזה נ

 14הדבר הזה בשביל לאזן טיפה. תראה, הם היו כבר בסירוס עצמי ובצנזורה עצמית כזאת מוחלטת 

 15שרציתי שידעו שזה לא בא ממני ויהיה להם גם גיבוי אולי לדברים אחרים שהם יעשו, שהצנזורה 

 16ב מאוד לומר את זה, העצמית לא תהיה מאה אחוז. בקונטקסט הזה הדברים נאמרו, חשו

 17כריאקציה ולא אנחנו עוברים מהדבר הזה שאני המנכ"ל הכל יכול והדבר הבא, אני נותן 

 18אינדוקטרינציה. זה היה תוצאה של תהליך מאוד קשה. לא הייתי מעלה בדעתי לבוא למערכת 

 19 ולדבר על הדעות הפוליטיות שלי, אבל הייתי שם. בתוך הסיטואציה.

 20בר מאוד מעניין בדברים האחרונים שלך, אמרת ורצית שהם ידעו, 'כדי זאת אומרת, ואמרת ד ש.

 21לאזן', אמרת את זה. זאת אומרת אל מול מה שאני חייב לעשות אין לי ברירה, האמירה הזאת, 

 22 המוטו הזה, 'ביבי הורס את ה מפעל הציוני', זה כדי שבכל זאת יעשו. 

 23 נכון. ת.
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 1 ת העמדה הפוליטית הזאת, הדעה הפוליטית הזאת.כלומר ביקשת להשפיע עליהם באמצעות הבע ש.

 2אני אומר עוד פעם, הסיבה העיקרית שאמרתי זה היה להסביר למה אנחנו עושים את מה שאנחנו  ת.

 3עושים, שזה לא בא מההנהלה, שידעו שזה לא בא מהנהלה, שזה בא מלמעלה, כי כבר כלו הקיצים 

 4, ראיתי כבר מה קורה, ראיתי שלא כותבים -שונאלצתי להסביר. דבר שני, כן, רציתי שהם ידעו, 

 5כלום. הכתבים לא כותבים. זה נגע כבר לכל הכתבים כמעט בבניין, לא כותבים שום דבר, אז רציתי 

 6שידעו כן, שאולי יהיה איזה שהוא איזון, שאולי יעלו משהו. למרות שידעתי, דרך אגב, שגם אם 

 7 זה יקרה זה ירד אחרי חמש דקות.

 8אומרת מר ישועה, נתחיל בזה, וזה נורא פשוט. באמצעות האמירה הזאת ביקשת הבנתי. זאת  ש.

 9להשפיע. כי כדי לבוא ולהגיד להם 'זה לא אני, אין לי ברירה, לוחצים עלי', אז אומרים, 'זה לא 

 10אני, אין לי ברירה, לוחצים עלי'. אבל כשאומרים 'ביבי הורס את המפעל הציוני', ואתה בהודעות 

 11היה המוטו שלך במערכת, אתה מבקש להשפיע כפי שאמרת עכשיו, לשיטתך, כדי שלך אומר שזה 

 12 לאזן. זה תיאור מדויק?

 13 עוד פעם, המוטו היה הריאקציה. אני חושב שהשימוש במילה 'מוטו' הוא לא, ת.

 14 לא, אתה השתמשת. ש.

 15עוד פעם, אז אני שם סייגים למה שהשתמשתי. אז אני אומר עוד פעם, המילה 'מוטו', אני אומר  ת.

 16שלושה עמודים -אני עניתי שם, לצורך העניין הזה חשוב לראות גם את הרצף של מה היה שניים

 17שלושה עמודים אחרי, זה יאפשר לי לתת לך תשובות יותר ממדויקות, לבית -לפני, ומה שניים

 18 המשפט, סליחה. אז אני רק אומר עוד פעם, לא זוכר מה רצף השאלות שם. אני לא זוכר מה אמרתי

 19אחרי בזה בתוך הסיפור הזה. אני רק אומר, שיהיה ברור. מה זה 'מוטו'? לא באתי נתתי, אספתי 

 20את המערכת ואמרתי 'הנה המוטו שלי, ביבי הורס את המדינה'. כופים דבר ועוד דבר ועוד דבר 

 21 ועוד דבר, ובטח נגיע לזה, נכון? ועוד דבר ועוד דבר ודברים הזויים,

 22 ודאי שנגיע לזה. ש.
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 1כון. בסדר. אוקיי. וכופים דברים, ואז בתוך האמירות האלה, אז אני אומר, אז אמרתי את זה נ ת.

 2פעמיים את הדבר הזה, בתוך התקופה הזאת שבה עשינו לפעמים עשר כתבות ביום. אז -פעם

 3 אמרתי את הדבר הזה,

 4 טוב. נתתי לך הזדמנות להשיב לשאלה שלי, לא השבת, אני ממשיך הלאה. ש.

 5 רבה. נכון.תודה  ת.

 6 אני ממשיך הלאה. ש.

 7 נכון. ת.

 8 ,2018לינואר  22-אני מפנה להודעה הרביעית, ה ש.

 9דרך אגב, אמרתי את זה גם, סליחה שאני מרחיב, אמרתי את זה גם כי התביישתי במה שעשינו.  ת.

 10 היו דברים מבישים פשוט.

 11 ,3830אוקיי. וגם כי התביישת. קובץ  ש.

 12 דעה? מיום?איזו הו עו"ד יהודית תירוש:

 13 . 34, עמוד 3830בינואר,  22 ש.

 14 כן, למה אדוני מפנה? תקריא או, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15, את העמדות הפוליטיות שלי הם ידעו. הם ידעו גם across the boardאני מקריא לך. "המערכת  ש.

 16את זה. אני אמרתי את שאני מצביע לבוז'י. בדרך כלל כל עורך' צריך להיות 'או מנכ"ל', 'לא אומר 

 17זה. והייתי מתבטא מאוד בחופשיות. תמיד אמרתי 'תשמעו, אני חושב שהוא עושה דברים 

 18נוראיים'. אז אחרי האמירה שלך 'המוטו שלי במערכת הייתה', פה אתה מסביר שזה לא נדיר, 

 19אוד פעמיים, אלא תמיד אמרת, 'תשמעו, הוא עושה דברים נוראיים'. היית מתבטא מ-שזה לא פעם

 across the 20פעמיים אולי, ואתה מדבר על -בחופשיות, שוב, בניגוד למה שאתה מתאר כאן של פעם

board  21, כולם ידעו. אז אם אני מצרף את כל האמירות האלה שלך, על המוטו שלך במערכת שביבי 

 22, מתבטא בחופשיות, 'תמיד אמרתי across the boardהורס את המפעל הציוני, שכולם ידעו, 
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 1תשמעו אני חושב שהוא עושה דברים נוראיים', זה קצת שונה לשון המעטה, ואני רוצה לתת לך 

 2 הזדמנות להגיב על זה, מהרושם שניסית ליצור להשפעה של הדעות שלך על עבודת המערכת. 

 3חד משמעית, ובהקשר הזה אני אשמח לקבל כמה עמודים מהחקירה. העמוד הזה וגם לפני וגם  ת.

 4ב שזה יועיל גם בהמשך, כי אחרת דברים, סליחה שאני משתמש בביטוי, יוצאו אחרי ואני חוש

 5שלנו,  abuseם שאני אמרתי היו אחרי תקופה ארוכה של ימהקשרם. אני אומר חד משמעית, הדבר

 6כשנאלצתי לתרץ את מה שאני עושה במערכת, כשנאלצתי להסביר דברים מטורפים לגמרי שאנחנו 

 7נתתי אינדוקטרינציה למערכת, יכול להיות שבחקירה, אני ציירתי  עשינו, זה היה ריאקציה, לא

 8את זה בצורה קצת יותר בוטה, אני לא עברתי מעורך לעורך. זה היה סביב הסיקור המוטה, אז 

 9סביב הסיקור המוטה, היו מקרים לפעמים, צריך להבין על מהמדובר פה. יש מקרים שהיינו 

 10ת כי זה לא מוצא חן בעיני משפחת נתניהו. דברים כאלה צריכים להוריד ידיעות על משפחות שכולו

 11הזויים, אז סביב זה לפעמים אתה נגרר בתוך הלשון שלך ואומר. זה היה תוצאה, זה לא היה 

 12 ,-הסיבה ו

 13 אדוני מתנצל עכשיו על ... כב' הש' משה בר עם:

 14 מתנצל, סליחה? על מה? ת.

 15 כי אדוני מסביר אותו,לא, על הביטוי שלכאורה נאמר.  כב' הש' משה בר עם:

 16 על הביטוי שאמרתי? ת.

 17 כן. כב' הש' משה בר עם:

 18 ,-לא. אני לא מתנצל. שאמרתי ש ת.

 19 .. כב' הש' משה בר עם:

 20לא, אני לא מתנצל. אני רק אומר שאמרתי אותו בהקשר מאוד מאוד מסוים שעשינו דברים שהם  ת.

 21 ינו אותם אז.דברים שבעיני היו מבישים. על אותם דברים אני מתנצל, שעש

 22 הבנתי. זו התשובה שלך לשאלה שלי? ש.

 23 כן. ת.
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 1טוב. אתה עדיין אגב בדעה, בהמשך לשאלת בית המשפט, שראש הממשלה נתניהו הורס את  ש.

 2 המפעל הציוני?

 3אני לא חושבת שזה רלוונטי השאלה הזאת לחקירה הנגדית, כפי שבית  עו"ד יהודית תירוש:

 4ל על הדעות הפוליטיות וקיבלתי, מכיוון שזה לא רלוונטי אלא המשפט גם הורה לי בזמנו לא לשאו

 5מה שרלוונטי זה מה העד עשה ואמר בזמן אמת ולא הדעות שלו, כך אני חושבת שהעצה, והעצה 

 6 הטובה הזאת והנכונה, נכונה גם לחקירה הנגדית של העד.

 7 עו"ד חן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אני נדרש להשיב? ש.

 9 כן. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 10נוכח הדברים של העד בחקירת המשטרה, ואולי כדאי לא להשיב בנוכחותו, בכלל, אני חושב  ש.

 11שהרבה מההתנגדויות של חברתי, אם היא סבורה, זה לשיקול דעתה כמובן אבל אם היא סבורה 

 12 ייצא.שיש בתוכן שלהם איזה שהוא משהו שכדאי שהעד לא ישמע, אז אני מצפה שתאמר ש

 13למה, אין בעיה. ההתנגדות הייתה לשאלה על דעותיו הפוליטיות של  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 העד. לא על מה שהוא אמר במשטרה.

 15 אז אני מקדים ואומר. אני רוצה להשיב, ש.

 16 יש לאדוני בעיה שהוא בפנים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 שלי, אז אני רוצה להשיב, וייתכן שבתשובה ש.

 18 ... מה שאני .. עו"ד יהודית תירוש:

 19 אז שיצא רגע.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 )העד יוצא מהאולם(

 21כבודכם, כשהעד בחקירת המשטרה שהמוטו שלו במערכת היה שראש הממשלה הורס את המפעל  ש.

 22ידעה את העמדות הפוליטיות  across the boardהציוני, כאשר הוא משתמש בביטויים שהמערכת 

 23שלו, ומה הוא מצביע, ושבדרך כלל לא אומרים את זה אבל הוא אמר את זה, ושהוא היה מתבטא 
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 1מאוד בחופשיות ותמיד אמר שהוא חושב שהוא עושה דברים נוראיים, עם ההסברים שלו, שנקבל 

 2והאם תמיד הוא או לא נקבל, לצורך מה הוא אמר את זה ומה הייתה המטרה שהוא אמר את זה, 

 3אמר את זה כמו שהוא אמר בחקירות, או רק לפעמים, כמו שהוא אמר עכשיו בעדות, לכל הדברים 

 4של האתר,  ההטיההאלה יש משמעות עצומה בשאלה שנמצאת בלב ליבה של המחלוקת וזה בדבר 

 5מול מה בני הזוג אלוביץ' היו צריכים להתמודד באתר, דברים שאנחנו עוד נראה ללא סוף. 

 6וטיבציות שעמדו ביסוד ההתנגדות או השינויים או שינויי הכתבות, בשאלה שבמהות שלה היא מ

 7עומדת במחלוקת והיא ההיענות החריגה שעומדת כאן בשאלה שקשורה באתר. אלה דברים שהעד 

 8העיד על עצמו במשטרה, אני מבקש את ההסבר שלהם, ואין דבר יותר לגיטימי מלשאול, אחרי 

 9הוא, האם העמדות הפוליטיות האלה שלו, האם האופן שבו הוא התבטא ששאלתי את הקטע ה

 10כנגד ראש הממשלה יכול ומשפיע גם על העדות שלו. הרי אם אנחנו בעסק עשיית הצדק וגילוי 

 11האמת, עד כמה העד הוא עד מעוניין ומוטה, גם זו שאלה. שאל אותו בית המשפט, זה אפילו לא 

 12כבד האם, ונתן לו אפילו חבל, האם על האמירה הזאת הוא אני שאלתי, שאל אותו בית המשפט הנ

 13מתחרט, והוא אמר 'לא, לא מתחרט ולא מתנצל' וחוזרת שאלה למקומה מתוך איזה מוטיבציות 

 14הוא מעיד כאן, מאיפה באות מה שלשיטתנו הן ההקצנות שלו והעמדות הקיצוניות שלו. לא באופן 

 15 גוד.אותי מה הוא מצביע מאחורי הפר ןמענייאמיתי 

 16 הדברים ברורים. כב' הש' משה בר עם:

 17 גבירתי רוצה לומר משהו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 לא. עו"ד יהודית תירוש:

 19 נדחה את ההתנגדות. שהוא יענה לשאלה. רק תכניסו אותו חזרה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 )העד חוזר לאולם(

 21 נחנו מאפשרים את השאלה ואדוני ישיב עליה.מר ישועה, א אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 האם  אתה עדיין בדעה שראש הממשלה נתניהו הורס את המפעל הציוני? ש.

 23 כן. ת.
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 1, כבודכם, אתה מעיד על כך שאחרי 663טוב. בחקירה הראשית שלך, אני מפנה לפרוטוקול בעמוד  ש.

 2ן החדשות, בעצם בעצם, ועם ההשקה של אולפ 2012שוואלה נמחקה מהבורסה לקראת סוף 

 3התחיל להיות עניין גובר שלו במה שקורה בתוך מערכת החדשות, מוסכם ש'שלו' זה של שאול 

 4 אלוביץ'. 

 5 של מי זה 'שלו'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 איזה שורות, איפה אדוני נמצא? כב' הש' עודד שחם:

 7 אין לי את השורות, ש.

 8 'שלו', בשאלה? ושל מי זה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 בדיוק, הוא אישר לי שהוא התכוון לשאול אלוביץ'. ת.

 10 אתה מקריא מההודעה? עו"ד יהודית תירוש:

 11 לא, עדות, מהפרוטוקול. ש.

 12 .663באפריל בעמוד  5-מה עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 13 שורה? כב' הש' עודד שחם:

 14 אין לי את השורה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 לדעתי. 20שורה זה  כב' הש' משה בר עם:

 16 זה פסקה שמתחילה ב'אחר כך לקראת אחרי שוואלה נמחקה, למעשה כל עוד הייתה וואלה'. ש.

 17 . מצאנו.664, מה שאדוני אמר 'עניין גובר' זה 664-663זה  כב' הש' משה בר עם:

 18בעצם ועם ההשקה של האולפן  2012תודה. אז אתה אומר שאחרי שנמחקה החברה, לקראת סוף  ש.

 19ות בעצם התחיל להיות עניין גובר שלו במה שקורה בתוך המערכת, 'שלו', זה שאול של החדש

 20 אלוביץ', נכון?

 21 כן. ת.

 22תסביר, תשובה, 'התחילו לבוא בקשות לגבי ניתן להעלות ידיעה מסוימת, האם ניתן למתן ידיעה  ש.

 23געות מסוימת או להוריד אותה יותר מהר מהרצף הרגיל שבו היא צריכה, בקיצור בקשות שנו
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 1למעשה לשיקולי עריכה בתחום החדשות בתוך האתר'. שאלה: 'מתי זה התחיל?' 'להערכתי זה 

 2, בהמשך, פה יש 677, בעמוד 2012בערך'. זו הייתה הערכה זהירה שלך של סוף  2012לקראת סוף 

 3, אתה אומר 'באופן טבעי וגם באופן נורמלי כפי שהיה גם לפני אני 14-15לי את השורות, שורות 

 4 הייתי מעורב בזה בכלל בתוך הרצף הזה',  לא

 5אולי תקריא לו את השאלה שעליה הוא ענה. הוא נשאל שאלה, זו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 תשובה לשאלה.

 7 .-, זה ממה הוא אומר, לא, אין לי את ה-אין לי את ה ש.

 8ת מעורב בדברים 'עד כמה ראית את תפקידך כמי שאמור להיו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9האלה שאתה מתאר לנו כאן, ... ידיעות, כותרות, משך זמן, כל מה שדיברת עליו'. ואז התשובה 

 10 'באופן טבעי,'

 11'וגם באופן נורמלי', תודה גבירתי. השאלה הייתה עד כמה היית מעורב או כמה היה תפקידך  ש.

 12 להתערב בהתערבות בתכנים, נכון גבירתי? 

 13 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14והתשובה היא 'באופן טבעי וגם באופן נורמלי כפי שהיה גם לפני, אני לא הייתי מעורב בזה בכלל  ש.

 15 20שורה  691'. בעמוד 2013תחילת  2012בתוך הרצף הזה, וזה מנהג שהתחיל כפי שציינתי בסוף 

 16ה במה '. בסדר? שני דגשים פ2012אתה אומר 'באמת התחיל עם שאול כפי שציינתי מסוף 

 17כשאתה נותן סימן,  2013תחילת  2012שהקראתי לך בקצרה, האחד זה הנעיצה של התקופה. סוף 

 18 הקמת אולפן החדשות, הראשון. נכון?

 19 כן. נכון. הנעיצה, מה זאת אומרת נעיצה? לא הבנתי אתה מתכוון הנעיצה של התקופה. ת.

 20 2013תחילת  2012א סוף התשובה שלך לגבי מתי החלו ההתערבויות האלה שאתה מתאר, הי ש.

 21 , נכון?2013ואתה נותן סימן, נתן בו סימנים, וזה אולפן החדשות שהיה בינואר 

 22 כן. והמחיקה, מחיקה שלנו כחברה ציבורית, ת.

 23 לא, זה מה שאיפשר. ש.
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 1 .2013תחילת  2012נכון. זה מה שאיפשר, זה התחיל, נכון, סוף  ת.

 2יתי מתוך הקטעים האלה לבדוק איתך זה קודם כל זה מה שאמרת. ולכן הנקודה הראשונה שרצ ש.

 3 , זה מה שאתה אומר,2013תחילת  2012את התקופה. סוף 

 4 נכון. ת.

 5והדבר השני זה אותו ציטוט שהקראתי לך ובית המשפט עזר לי, תודה רבה, בהמשך לשאלה, מתי  ש.

 6ת שלך כמנכ"ל, התחילו ההתערבויות בתכנים ואז אתה אומר 'באופן טבעי וגם באופן', והמעורבו

 7ואתה אומר, 'באופן טבעי וגם באופן נורמלי כפי שהיה גם לפני,  אני לא הייתי מעורב בזה בכלל'. 

 8 לפני, לא הייתי מעורב בכלל. בסדר? אלה דברים שאמרת. אתה עומד מאחוריהם?

 9 כן. ת.

 10ה זה אוקיי. עכשיו, קודם כל ביחס לתקופה, אני רוצה לדקדק איתך בבקשה את התקופה. כמ ש.

 11, קובץ 2018בינואר  7-מתוך הזיכרון מה שהעדת וכמה לא. אני מפנה להודעה השנייה שלך מה

 12 . 18-19, בעמודים 3811

 13 למה אדוני מפנה? כב' הש' עודד שחם:

 14לקטע שמתחיל בשאלה של, כשאתה מנסה למקם את ההתחלה של הבקשות שאתה מזהה, בדיוק  ש.

 15וכולי. ואז אומר החוקר מה שהוא מזהה, מה שהחוקר אותה שאלה. כשמתחילים לזרום בקשות 

 16'. החוקר. לא העד. העד עונה, 'כן כן, 2012מזהה, זה מתחיל, 'אני מזהה את זה משהו לקראת סוף 

 17 צריך להיות נכון'. כמו שהעדת כאן. נכון? 2012סוף 

 18 נכון. ת.

 19ואל אותך 'מה מביא את ואז החוקר ממשיך לשאול אותך כדי לדייק את התקופה על פי זכרונך, וש ש.

 20 מר אלוביץ' לעשות את זה שהדברים משתנים' ומעלה כל מיני, 

 21 איפה אתה קורא? עו"ד יהודית תירוש:

 22בדיוק ההמשך. 'מה מביא את מר שאול אלוביץ' לעשות', הוא מבקש את חוות דעתך. ותשובתך  ש.

 23'. זה 2012-ואז נמחקנו בהיא 'לדעתי הסיבה אצלו פרוזאית. פשוט היינו חברה ציבורית לפני זה 
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 1מה שאתה אומר. 'עד אז היה לי את הדח"צים, אז לא היו דברים כאלה' והחוקר שואל אותך 

 2'שאול אמר לך את זה פוזיטיבית, שעכשיו יהיה יותר קל לעשות דברים?' תשובה: 'לא. לא הוא 

 3ן שנתת והסימן לא אמר'. ואז השאלה הרלוונטית, כי אתה לא זוכר בעל פה, ולכן הוא הולך לסימ

 4שנתת הוא מחיקת וואלה מהבורסה שאז התאפשר ההתערבויות. הוא שואל אותך 'מתי 

 5'. זאת 2012נמחקתם', שואל אותך החוקר, ואתה אומר לו 'זה אתה תבדוק, אבל זה קורה באמצע 

 6. עד אז לא היו דברים כאלה. כלומר, ההתערבות של שאול אלוביץ' לפי 2012-אומרת זה קורה ב

 7במשטרה מתחילה אחרי שזה מתאפשר עם מחיקת וואלה מהבורסה, כי עד אז היו דח"צים.  דבריך

 8 מתי זה, אתה לא זוכר בדיוק, אתה אומר לחוקר לבדוק. נכון?

 9 נכון. ת.

 10. אני מבקש להגיש רק את ההודעה 2012. לא בסוף 2012וואלה נמחקה מהבורסה בחודש אפריל  ש.

 11 המחיקה. 9-באפריל ההודעה, ב 8-במערכת מעי"א ולסמן, ליתר דיוק ה

 12 .4הודעה על מחיקת וואלה מהבורסה מוגשת ומסומנת נ/

 13 נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15ולכן ובעקבות תשובותיך על סמך הסימן שנתת בחקירות שלך במשטרה שההתערבות החלה לאחר  ש.

 16מתחילים  2012באפריל  8מחיקת וואלה מהבורסה, זה המועד. אחרי מחיקת וואלה מהבורסה, 

 17 להתערב בתכנים. זה נכון?

 18 כן, ציינתי את זה כרף התחתון שלפני זה לא היה בעיקר. אחרי זה לא, ת.

 19 .2012באפריל  8-לפני ה ש.

 20 כן. לפני זה לא היה, ת.

 21 מתחילות ההתערבויות, נכון? 2012באפריל  8ואחרי  ש.

 22 .., אני לא יודע2012באפריל. אני אמרתי סוף  8-אני לא אמרתי שמיד אחרי ה ת.

 23 לא, זה החוקר כיוון אותך שם אתה לא זכרת, נתת סימן. הסימן היה מחיקת וואלה מהבורסה. ש.
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 1 .19'. ... עמוד 2012הוא גם השיב 'באמצע  כב' הש' משה בר עם:

 2 כן. הקראתי לו את זה. נכון? ש.

 3 כן. זה מה שלמיטב זכרוני, לא זכרתי את החודש המדויק. ת.

 4עם שאול  2012באפריל  5-ות לך בבקשה התכתבות שלך מיום הטוב. עכשיו אני רוצה להרא ש.

 5 אלוביץ'. 

 6 זה מופיע כבר באחד הקבצים שסימנו או לסמן אותו בנפרד? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 לא, לסמן בנפרד גבירתי. זה מופיע במה שמכונה אצלנו ה'רול', ש.

 8 אדוני יסמן אותו לחוד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 .5מוגשת ומסומנת נ/ 2012באפריל  5תכתבות מר ישועה עם שאול אלוביץ מיום ה

 10 כן. אם אפשר גבירתי לאפשר, כי אני אראה לעד עכשיו קטעים מתוך ההתכתבויות, ש.

 11 תציג את זה על המסך?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12אלוביץ' 'ברכות, עכשיו אפשר יהיה אתה כותב לשאול  2012באפריל  5-על המסך. כן. ככה, ביום ה ש.

 13לעבוד'. עונה לך שאול אלוביץ' 'ברכות לכולנו, כן, עכשיו ניכנס לעידן חדש ומעניין'. זה בחודש 

 14. אתה יכול בבקשה להסביר לבית המשפט למה התכוונת כאשר כתבת לשאול אלוביץ' 2012אפריל 

 15 'עכשיו אפשר יהיה לעבוד' ועל מה הברכות?

 16יפי. בגדול כשאתה חברה ציבורית יש עליך, יש הרבה נטל. יש הרבה עיכובים, אתה אין משהו ספצ ת.

 17פחות חופשי לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, גם כל עיסקה בין בזק לוואלה זו עיסקת בעל 

 18עניין וכדומה, זה סיפור. אז באופן כללי שנהיה יותר חופשיים, זה הכל. בלי הנטל של להיות חברה 

 19 יתי פה משהו ספציפי.ציבורית. לא רא

 20 מה, כשהיא חברה ציבורית אי אפשר לעבוד? ועכשיו כשהיא חברה, ש.

 21 זה הרבה יותר קשה. ת.

 22 סליחה? ש.

 23 זה יותר קשה. ת.
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 1 מה יותר קשה, לא הבנתי. ש.

 2כשאתה חברה ציבורית ההנהלה מושקעת הרבה מאוד בדו"חות, בניהול התקין מול הבורסה,  ת.

 3ה בין בזק לבין וואלה היא עיסקת בעל עניין וכדומה, אפשר יהיה לעשות סיפור. עכשיו גם כל עיסק

 4אולי דברים שקשורים לסינרגיה, עסקאות בין וואלה לבין בזק, לבין יס, אני לא זוכר כרגע משהו 

 5 ספציפי שהיה, אבל בגדול יותר קל להיות כשאתה חברה פרטית, יותר קל לעבוד.

 6 לזה התכוונת? ש.

 7 כן.  ת.

 8ו ספציפי, פשוט כחברה בבעלות פרטית מלאה יותר קל לעבוד, בהקשר העסקי אתה בלי משה ש.

 9 אומר,

 10 לעשות רכישות, לעשות זה, ת.

 11 הבנתי. לא בהקשר התקשורתי, כיסוי, השפעה או משהו דומה לזה. לא לזה התכוונת? ש.

 12 לא חושב. זה עוד לא, ת.

 13 אתה לא חושב. ש.

 14 לא חושב. זה עוד לא כל כך היה אז. ת.

 15 20-זה עוד לא כל כך היה אז. אני מבקש להראות כבודכם, אם אפשר להציג, התכתבות מה ש.

 16 באפריל,

 17 6מוגשת ומסומנת נ/ 2012באפריל  20-התכתבות מה

 18'הכתבה של ציפורי עלתה ככותרת  2012באפריל  20-אבקש את התייחסותך. ככה, שאול כותב לך ב ש.

 19ו. האיש ההוא קנה את העיתון'. מר ישועה, על ראשית באתר גלובס, הקמפיין נמשך במלוא עוז

 20 איזה קמפיין מדובר ומי זה האיש ההוא שקנה את העיתון?

 21 עוד רגע, תן לי לקרוא. ת.

 22 .ךמזיכרונלא, אני שואל אותך עכשיו  ש.

 23 לא זוכר. ת.
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 1 אתה לא זוכר? ש.

 2 מי זה 'האיש ההוא', לא זוכר, מישהו שמתנגד לו בטח. ת.

 3 . איזה עיתון?אבל שקנה את העיתון ש.

 4 גלובס. ת.

 5 ומה זה הקמפיין, אתה נזכר? ש.

 6 אני מתאר לעצמי שזה משהו נגד בזק. ת.

 7משהו נגד בזק, מתאר לעצמך. ואני ממשיך לקרוא. 'פעם ראשונה שהוא מטעה אותי, כנראה אכן  ש.

 8מהראשית'. שאול: 'תודה תמשיך  ירדכוחות גדולים אבל אני מטפל'. 'תודה, תדווח', אילן: 'תיכף 

 9לבדוק'. עכשיו אני שואל אותך מי זה 'הוא' שמטעה אותך בפעם הראשונה, מהם הכוחות הגדולים 

 10 מהראשית'? ירדשאתה מדבר עליהם אבל אתה מטפל, ולמה כוונתך 'תיכף 

 11 אני יכול לקרוא רגע את התכתובת? ת.

 12ך, זה לא מותיר מקום לתהיות. לא נבחן את כן. זה יקל עלינו אני חושב, אתה תראה, כי בהמש ש.

 13 שלך כאן. ןהזיכרו

 14 כן. ת.

 15אני חוזר על שאלתי. מי זה מטעה אותך בפעם הראשונה, מהם הכוחות הגדולים, למה התכוונת,  ש.

 16 ואיזה טיפול התכוונת לתת ומה תיכף ירד מהראשית?

 17ני אעזור לו כי לוואלה היו אוקיי. הכתבה זה של ציפורי, זה עולה באתר גלובס. שאול ביקש שא ת.

 18קשרי עבודה יחד עם אתר גלובס באותה תקופה, קשרי עבודה מסחריים של הפניית טראפיק, 

 19משיכת תוכן, קיבלנו תוכן כלכלי, ציינתי שלא היה לנו תוכן כלכלי, לאור זה היו לי קשרים טובים 

 20תן כתבה שלילית כנראה, עם מנכ"ל גלובס אז, איתן מדמון, הוא ביקש לנצל את הקשר הזה כדי למ

 21אני לא זוכר כרגע את הפרטים אבל כנראה שהייתה כתבה שלילית של ציפורי והוא ביקש שאני 

 22אדבר, ואז אמרתי לו שיכול להיות שדיברתי עם איתן ואיתן אמר לי שמשהו כזה כן יעלה, לא 
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 1שהוא מטעה אותי יעלה, אני לא זוכר מה היה לפני זה, אבל יכול להיות שאני אומר שפעם ראשונה 

 2 זה שהמנכ"ל של גלובס, איתן, ואחר כך כנראה שדיברתי איתו,

 3 לא, אחר כך אנחנו נמשיך. אחר כך אנחנו נמשיך. ש.

 4 אוקיי. כי אני רואה אחר כך שמופיעה הודעה, ת.

 5אבל אנחנו אחר כך נמשיך, בסדר? אבל בנקודה הזאת, ה'הוא', שפעם ראשונה שמטעה אותך, זה  ש.

 6 שהיה לך קשר איתו? איתן מדמון

 7 נכון. כן. ת.

 8 איזה קשר? חברי? הייתם חברים? ש.

 9 זה קשר שהתחיל מקשר עסקי כי וואלה וגלובס עשו עסקים וגם התחברנו, כן. ת.

 10 וזה התפתח קשר שהתחיל ממה? ש.

 11 התחיל מעסקים.  ת.

 12 התחיל מעסקים והתפתח לקשר חברי? ש.

 13 הייתה הערכה הדדית, והיינו חברים. ת.

 14והייתם חברים. אז אתה אומר זה פעם ראשונה שאיתן מדמון מטעה אותך, 'אכן כוחות גדולים  ש.

 15 מהראשית'?  ירדמהראשית' למה הכוונה 'תיכף  ירדאבל אתה מטפל, תיכף 

 16 בגלובס לדעתי. ת.

 17 סליחה? ש.

 18 בגלובס, הכתבה של גלובס. ת.

 19הפוך, שתיכף זה יורד מהראשית  . לדעת, אולי בסדר2. להשפיע 1איך אתה כמנכ"ל וואלה יכול  ש.

 20 של אתר מתחרה, גלובס?

 21גלובס לא אתר מתחרה. עיתון כלכלי. שוב, פניתי לאיתן, זה מופיע בהמשך. אתה רואה שבהמשך  ת.

 22 איתן אומר שהוא מצטער, הוא לא ידע מזה מראש ולכן כאילו,

 23 ולכן התשובה לשאלתי היא שאיתן מדמון אמר לך? בוא אני אעזור לך. ש.
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 1עוד פעם, אני ניצלתי את הקשר החברי והעסקי בין וואלה לבין גלובס כדי לסייע לשאול לפי  ת.

 2 ,-בקשתו למתן את ה

 3לפי בקשתו, אנחנו לא רואים, אגב, מר ישועה, כל הזמן אתה הופך להיות פאסיבי. 'הוא ביקש',  ש.

 4אים ששאול אומר לך 'הוא ביקש שאני אפעיל את קשריי', אנחנו לא רואים את זה בכלל. אנחנו רו

 5'עלה בראשית' ואנחנו רואים שאתה מספר לו שאתה פונה, ועוד מעט נראה גם את הפעילות 

 6הפרואקטיבית שלך, את היוזמה שלך באופן ברור ומוחלט, תיכף נראה את זה, אתה אומר לו 'אני 

 7וונה מהראשית'. האם הכ ירדמהראשית'. סליחה, 'אני מטפל, תיכף  ירדאדבר עם ההוא, תיכף 

 8בדברים הפשוטים האלה שאתה תפנה לאיתן מדמון על מנת שהכתבה הזאת תרד מכותרת 

 9 ראשית. כן או לא?

 10קודם כל כן, וחוץ מזה, לגבי מה שאתה אומר, עוד פעם, זה מתחיל בזה שהוא שולח לי את הכתבה,  ת.

 11 ייע לו.הוא שולח אותה בקונטקסט של שיחות בינינו שהוא מבקש שאני אסייע לו. אז אני מס

 12 אתה זוכר את השיחות? לפני רגע לא זכרת את האירוע בכלל. את השיחות אתה זוכר? עם שאול? ש.

 13 ביני לבין שאול סביב זה שגלובס יעזרו לו? ת.

 14 שניות. 30סביב האירוע הזה שלא זכרת אותו עד לפני  ש.

 15 הוא אמר את זה גם בהודעה.. עו"ד יהודית תירוש:

 16 זוכר, אז ...אני שאלתי אם הוא  ש.

 17אני חד משמעית זוכר שהיו הרבה שיחות ביני לבין שאול שבהן הוא ביקש לנצל את הקשר שלי עם  ת.

 18 גלובס כדי לסייע לו שכתבות שהן נגד בזק ימותנו או ירדו.

 19כן. אז אנחנו לא מכירים את השיחות האלה, מה שהעדת עכשיו זה מתוך זיכרון קונקרטי לאירוע  ש.

 20 הזה?

 21 קבל כתבה,כשאני מ ת.

 22לא 'כשאני מקבל כתבה', אני שואל אם יש לך זיכרון קונקרטי על שיחה ששאול אומר לך 'תדבר  ש.

 23 עם החבר שלך איתן מדמון כדי שיורידו את הכתבה'.
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 1מר ישועה, האם אתה מעיד מתוך זיכרון על האירוע הספציפי או  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2קורא? האם זו מסקנה מההתכתבויות שהציגו לך או שזה  שאתה מעיד מתוך מסקנה ממה שאתה

 3 אירוע שאתה זוכר אותו?

 4 לא, אני זוכר שהוא דיבר איתי על הדברים האלה, ת.

 5 לא 'הדברים האלה'. ש.

 6 סביב גלובס. ת.

 7 מדברים על הדבר הזה. ש.

 8כן. אם לא ספציפית על הכתבה הזו שמדובר פה, אתה זוכר?  אם כן,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 לא. –

 10 אני בפירוש זוכר ששאול דיבר איתי וביקש ממני לפנות לאיתן. ת.

 11 על הדבר הזה או באופן כללי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 כן. גם על זה וגם באופן כללי. ת.

 13 .ןמזיכרואז אתה מדבר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14שניות לא זכרת בכלל את האירוע, אבל  30כמובן, לפני אוקיי, אז זו תשובה. אני לא מסכים לה  ש.

 15 בסדר. זו תשובה. עכשיו אני רוצה,

 16שניות לא זכרת את האירוע' אתה נותן לי לקרוא משהו ואז אני נזכר  30כשאתה אומר 'לפני  ת.

 17 באירוע.

 18 .ךזיכרונאת  רעננתואז נזכרת,  ש.

 19 , נתת לי,רעננתאתה  ת.

 20לות שלי ושל בית המשפט אתה אומר שאתה זוכר את השיחה עם הבנתי. ואחרי שלוש וארבע שא ש.

 21 שאול בהקשר הקונקרטי הזה?

 22 לפעמים גם בלי אף שאלה אני זוכר. כי זה אירוע חריג. ת.

 23 כן אבל את זה לא אמרת קודם. לכן היה צריך קצת לחפור פה. ש.
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 1 ומר אני נזכר., אני מסתכל על זה, אז אני, אתה נותן לי ח2012-מה לעשות, זה דברים מ ת.

 2אני מסכים איתך, מעולה, יפה. ובסוף אנחנו גם נצטרך להתייחס לזה באיזה שהוא אופן, אבל אני  ש.

 3 ממשיך, לא רוצה להתווכח.

 4 תמיד קיים בסוף. ת.

 5 תמיד מה? ש.

 6 בואו נתקדם. כב' הש' משה בר עם:

 7 מה הוא אמר? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8 לא חשוב, הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 ... צור:-עו"ד בועז בן

 10 בסדר. נתקדם. ש.

 11 השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 כן. תראה, בהמשך ההתכתבות אתה אומר שאיתן מדמון, ש.

 13 המשך איפה? כב' הש' משה בר עם:

 14ד המשך ההתקדמות, זה כמה שורות למטה. כתוב 'והוא הבטיח', אחרי שהוא מבטיח לך שזה יר ש.

 15לך תמונה  ןייתמהראשית של הגלובס, הוא אומר לך, כך אתה כותב לשאול ש'ביום ראשון הוא 

 16 מלאה. הוא מבין שהגזימו'. נכון? 

 17 ,-באיזה עמוד של ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 זה בעמוד השני למעלה. ש.

 19אם אפשר למספר, אולי נחזור על ההערה, מה שביקשנו מהמדינה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 כשזה יותר מעמוד אחד, למספר לנו, יהיה יותר קל למצוא את זה ולהפנות. לא היום.

 21ברובם זה ממוספר. כבודכם יראו גם היום, זה ממוספר, במקרה הזה לא כי זה ממש התכתבות  ש.

 22יות קצרה. אבל בעמוד השני למעלה, 'הוא מבין שהגזימו ומוכן לתקן. לדעתי צריך לנצל', צריך לה

 23 'זאת'. כך אתה כותב לשאול. אתה רואה את האמירה הזאת?
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 1 כן. ת.

 2 'הוא מבין שהגזימו' זה איתן מדמון? ש.

 3 נכון. ת.

 4 ו'לדעתי צריך לנצל זאת', זו הצעה שלך לשאול, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6 כן? ש.

 7 כן. ת.

 8מלאה'. 'הוא'  יופי. ואז שתי הודעות למטה, אתה כותב לשאול 'בראשון הוא הבטיח לתת לי תמונה ש.

 9 זה איתן מדמון?

 10 כן. ת.

 11 'תמונה מלאה' זה לקמפיין המתוזמר נגד בזק? ש.

 12אני מניח, לא יודע. .. כל הכתבה, לא יודע, אוקיי. יכול להיות, כי הכתבה היא חלק מקמפיין  ת.

 13 כאילו, כן.

 14 , אתה מבשר לשאול אלוביץ' 'ירד'. מה ירד?11:56ואז ההודעה הבאה בשעה  ש.

 15 הידיעה בגלובס. ת.

 16 הידיעה בגלובס,  ש.

 17 הכותרת הראשית. ת.

 18 כפי שהבטיח לך איתן מדמון, חברך? ש.

 19 נכון. ת.

 20, אני מזכיר, אתה מעביר לשאול הודעה 2012באפריל  20-כבודכם, ואנחנו ב 3אני עובר לעמוד  ש.

 21 שקיבלת מאיתן מדמון, חברך, כלשונה. נכון?

 22 כן.  ת.
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 1ה, אלוהים עדי שלא ידעתי מכך, אני מבואס שלא חשבתי על אפשרות כן. 'סורי, ממש לא בכוונ ש.

 2כזאת ומנעתי אותה מראש, זו סתם יוזמה מקומית של עורך, יש להם הנחיה בסופ"ש כשאין 

 3חדשות רלוונטיות, מקדמים דעות. ממש לא מכוון, שבת שלום'. אני מבין מזה שאיתן מדמון חברך 

 4 מנכ"ל גלובס, נכון?

 5 כן. ת.

 6 על תוכן מסוים שפורסם בגלובס שפגע בקבוצת בזק וכך הבעת בפניו, נכון? מתנצל ש.

 7 כן. ת.

 8ואז יש הודעה של שאול אליך על 'עצירת המתקפה שזה דבר הרבה יותר חשוב מכתבה מתקנת'  ש.

 9'ברור, אני פועל בכל הכוח לעצור  4, שוב אתה כותב לשאול, בראש עמוד 4וכולי. ואני עובר לעמוד 

 10ף חשוב שאקבל תדרוך מלא בנקודות כפי שאתה כתבת לי לפני שאני נפגש עם איתן את זה, בנוס

 11 בראשון'. אתה פועל בכל הכוח כדי לעצור את מה?

 12 את הכתבה השלילית נגד בזק. ת.

 13את הכתבה. וההודעה הבאה 'מאחר וזו תקופה רגישה וכנראה צריך לנהל את זה באופן רצוף  ש.

 14ונמנע נפילות כאלו. ברור שהיריב פועל בכל הכוח'. אז אתה והדוק יותר, כך שנכסה כל אדווה 

 15 אומר לשאול 'יש כאן קמפיין, צריך לפעול בכל הכוח. מי זה היריב שפועל בכל הכוח?

 16 עוד פעם, זה אחרי תדרוך שקיבלתי משאול, ת.

 17 שאול, כן, מי אבל בכל זאת היריב? ש.

 18הוא ציין שיש כוחות שפועלים נגדו ורוצי לפרסם שניה, עוד פעם, אני לא זוכר בדיוק מי היה היריב.  ת.

 19פרסומים נגדו וכדומה, זה היה הקונטקסט לכל הבדיחה הזאת של הכתבה של ציפורי שידעתי על 

 20 זה כאילו מראש, וכאילו הופתענו שזה כן עלה לכותרת ראשית.

 21 עכשיו נעבור להודעה הבאה, ש.

 22 על הדברים האלה,רק אני אגיד, אחרי שהעד העיד  עו"ד יהודית תירוש:

 23 לא הוא עוד לא סיים. ש.
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 1 תגיד לי שהוא יסיים. עו"ד יהודית תירוש:

 2אני אגיד. את תדעי אני חושב. 'אני צריך להיות במצב שאני יכול', אתה רואה את ההודעה? זו  ש.

 3בערב. אתה כותב לשאול 'אני צריך להיות במצב שאני יכול לשכנע בראש  18:02-הודעה מ

 4תן בצדקתנו וזה לא המצב כרגע. הוא מאמין בעמדה של היריב. אם הוא יאמין, ובראשונה את אי

 5אז יקל עליו מאוד לעבוד בצורה הוגנת. כפי שראית, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הכותרת 

 6ירדה תוך חמש דקות'. וההודעה הזאת מעוררת אצלי כמה שאלות. ראשית, העדת פה בבית משפט 

 7י שמנכ"ל של אתר לא מתערב בתוכן. והנה אנחנו רואים שלא רק באופן כללי ובאופן ספציפ

 8מתערב, אלא אתה פונה אליו כדי שיתערב, כדי להתערב בתוכן של ידיעות שמפורסמות בכלל 

 9 בעיתון אחר, אפילו לא בוואלה. תגובתך. שאלה ראשונה.

 10, וגם פה אתה רואה אמרתי עוד פעם, זה דבר שיכול לקרות לפעמים, הוא לא יכול לקרות יותר מדי ת.

 11שאני מציין, זה נעשה, הוא ניצל את החברות שלי ושל איתן ואת הקשר העסקי בין וואלה לבין 

 12גלובס כדי להשפיע עליו ואני נעניתי לו. אתה רואה שגם פה אני אומר לו 'צריך לספק לו', זה טובה, 

 13היה בעיה או אחרת אבל צריך לספק לו נתונים אמיתיים ולשכנע אותו בצדקתנו כי אחרת זו ת

 14 יהיה קשה לעבוד, וגם זה יכל להיעשות עד גבול מסוים.

 15מצוין. וזה מביא אותי לשאלה השנייה. מכאן אני מסיק שעוד לפני שהבאת לו נתונים ולפני  ש.

 16ששכנעת אותו בצדקתכם וכשהוא בכלל חושב שהיריב צודק ולא אתם, בכל זאת הוא מתערב, 

 17ואתה משוויץ, אם יורשה לי לומר, בפני שאול, 'תראה איזה  מוריד את הכותרת תוך חמש דקות

 18כוח יש לו לעשות את זה'. אז איך אתה מסביר שהוא מוכן להוריד כותרת לבקשתך, בעיתון, כאשר 

 19 בכלל זה לא מתוך צדקת הדבר שעוד לא הובאה אליו?

 20 זה באמת החריג והוא עשה טובה לחבר. זה הכל. ת.

 21 הוא עשה טובה לחבר. ש.

 22 כן. זה החיים. כן. הדברים כמו שהם כתובים. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  04

 

 1529 

 1כמו שהם כתובים. אני עובר לעמוד הבא. בעמוד הבא, הודעה לפני אחרונה, אתה כותב לשאול  ש.

 2 עם מר מדמון כדי לוודא שאין בעיה במודפס של ראשון. אתה יכול לספר לי, שלהיפגשאתה רוצה 

 3 מאיפה אתה.. עו"ד יהודית תירוש:

 4דקות בערב. אתה רוצה לפגוש אותו בבוקר, 'הכי  18:11אחרונה של הקובץ הזה. בהודעה לפני ה ש.

 5מוקדם אפשר כדי לוודא שאין בעיה במודפס בראשון. רצוי גם שכבר בשיחה במוצ"ש אוכל 

 6להתחיל לערער את בטחונו. כמו כן, אם תיווצר אוירה מתאימה אסע אליו הביתה במוצ"ש, זה 

 7 ה זה 'כדי לוודא שאין בעיה במודפס של ראשון'. פרש לנו.עדיף מהרבה בחינות'. ראשית, מ

 8 שאותה ידיעה שעלתה בדיגיטל באינטרנט, לא תעלה במודפס. ת.

 9 שנית, מה זה 'זה עדיף מהרבה בחינות שתיסע אליו הביתה'? ש.

 10 היכולת שלי אז ללחוץ עליו היא יותר טובה. בסיטואציה של אחד אחד. ת.

 11 טואציה של אחד לאחד.ללחוץ עליו יותר טובה בסי ש.

 12 ... להביא לו את ההסברים, יבקש לקבל את החומר כדי ל... ת.

 13כן. לבינתיים נזכרת מי זה היריב, מה זה הקמפיין? מול מה אתה נאבק, מציע את עזרתך, יוזם  ש.

 14 . 2012מהלכים, לסייע לשאול בעניין הזה? באפריל 

 15אה, רשום פה, הנה. רפורמות של השוק  ,-לא זוכר. עוד פעם, בגדול זה דברים שקשורים ל ת.

 16 הסיטונאי. כותב פה שאול.

 17 איפה, אתה יכול להפנות? ש.

 18 שאול כותב בעצמו, הוא מסביר. ת.

 19 כן? אתה מפנה לאיזה עמוד בקובץ? ש.

 20בעמוד השלישי שלך נדמה לי, 'עצירת המתקפה חשובה יותר... לחסל אותי ואת החברה,  ת.

 21 שוק הסיטונאי' וכדומה. אז הוא מסביר.משתמשים בשר, כל הרפורמה של ה

 22שניה, אז  נקרא את זה. 'עצירת המתקפה' כותב לך שאול, 'חשובה הרבה יותר מהמאמר המתקן'  ש.

 23 דובר על מאמר מתקן?
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 1 יכול להיות. אני אומר עוד פעם, שאול ביקש ממני לסייע לו, ת.

 2 את זה אתה לא זוכר? ש.

 3 מה אתה אומר? ת.

 4 ובר על מאמר מתקן?אתה לא זוכר אם מד ש.

 5לא, עוד פעם, שניה רגע. אני זוכר ששאול ביקש ממני לסייע לו בגלובס, אני זוכר עכשיו שהוא  ת.

 6, בגלל שהיה לוואלה קשרים עסקיים עם 10ביקש ממני לסייע לו ועוד מקום, נדמה לי גם בערוץ 

 7 ,10גלובס ועם ערוץ 

 8 וחבריים. ש.

 9 מה? ת.

 10 וחבריים.  ש.

 11וחבריים. כן. נכון. לנצל את זה כדי להקטין ידיעות ביקורתיות על בזק וסביב זה  קשרים עסקיים ת.

 12קיבלתי כל מיני תדרוכים וחומר שאני יכול להעביר אליהם כדי לסייע למתן את זה. יכול להיות 

 13שהייתה גם כתבה מתקנת שביקשו לכתוב, אני זוכר שהייתה פעם איזו שהיא כתבה מתקנת 

 14גלובס או משהו כזה, ושפעלתי בשביל לנסות להכניס אותה לדרכים שביקשו להעלות אותה ב

 15 האלה שהיא נכנסה.

 16באפריל, ואתה  21-אוקיי. עכשיו אני מבקש להציג לך בבקשה את ההתכתבות של מחרת היום, ה ש.

 17אחר הצהריים, 'מציע שנשוחח אחרי שאתה מעביר חומרים, אני  16:45כותב כך לשאול, בשעה 

 18ר עם איתן בצאת השבת. אם תיווצר אווירה אסע אליו, אם לא, אקבע לבוקר. זמין בכל שעה, אדב

 19זה תלוי בו. עברתי שוב על כל העיתונים של השבוע, ברור שזה מתוזמר ושהוא בעסק, זה גדול 

 20מכדי שיהיה אחרת. הוא היה נותן לי אזהרה, אבל כנראה שהגביר אכן בעסק והוא מחויב לו'. מי 

 21 זה הגביר שאיתן מחויב לו? את זה אתה זוכר? היה נותן לו אזהרה, מי

 22 אני מנסה להיזכר. ת.

 23 .ןהזיכרוזה קל, תתחיל מהשיחה שנזכרת בה, אולי זה יגלגל אותך וירענן את  ש.
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 1 מה אתה אומר? ת.

 2אני אומר זה קל, נזכרת בשיחה, תגלגל עכשיו קדימה ותראה, אנחנו כבר יודעים על מה מדובר,  ש.

 3להיזכר מי זה הוא שהיה נותן לך אזהרה מראש, מי זה הגביר, שאותו אחד שנותן אז עכשיו תנסה 

 4 לך אזהרה מראש מחויב לו.

 5 קשה לי לקרוא את החומר ולהתרכז כשאתה עוזר לי. ת.

 6 ניסיתי. ש.

 7אני לא זוכר מי זה 'הגביר', יכול להיות שזה הבעלים שלו, אולי זה פישמן, אני לא יודע. שתי  ת.

 8להיות שם, יכולות להיות או פישמן או נוני, אני לא יודע. אני לא זוכר. האמת  השפעות יכולות

 9 ששאול נהג לקרוא למישהו 'הגביר', אני פשוט לא זוכר.

 10לא, אבל פה אנחנו רואים שאתה נוהג לקרוא לו 'הגביר'. עוד פעם, אני יודע ששאול זה רפלקס  ש.

 11 מותנה, אבל בוא תתייחס למה שאתה כותב.

 12 ' זה לא השם שלי, זה שם שלו. תשאל אותו. 'הגביר ת.

 13 וכשאתה משתמש בשם, ש.

 14 זה מילה שהוא נתן לי, אני לא .. ת.

 15מאה אחוז, הוא נתן לך, הרי אתה עורך בריטניקה, לא שמעת עליה לפני כן. זה בסדר גמור. עכשיו  ש.

 16 רק תגיד לי בבקשה,

 17 הגביר זה אצל ביאליק. ת.

 18התשובה שלך אגב, שאתה לא זוכר  fair enoughיע. 'הגביר', כן? טריוויאלי, במכלל זה לא מופ ש.

 19 ויכול להיות שזה נוני ויכול להיות שזה פישמן, בסדר. מי מחויב לו?

 20 איתן. ת.

 21 ואלמלא היה מחויב לו, זה מה שאתה כותב, הוא היה נותן לך אזהרה מראש. נכון? ש.

 22 כן. יכול להיות. ת.

 23 אזהרה מראש על מה? ש.
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 1 הכתבה הזאת שהתפרסמה בלי שציפינו לה.אולי על  ת.

 2 ומה זה 'מתוזמר'? מה מתוזמר? אחרי שעברת על עיתוני סוף השבוע? ש.

 3 כנראה שהיה קמפיין שלם נגד בזק. ת.

 4 הבנתי. ואז אתה מעביר לו הודעה, ש.

 5 אתה עונה כל הזמן 'כנראה', 'יכול להיות', אתה לא זוכר? אב"ד:  -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 לא זוכר בדיוק את ה, אני ת.

 7זה ניחושים? זה השערה או, כי אתה כל הזמן אומר 'כנראה', 'יכול  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 להיות'. זה לא משהו ברור.

 9הקונטקסט ברור לי. היו ידיעות שליליות נגד בזק, שאול סיפר לי על זה, אמר שאולי אני יכול  ת.

 10 , 10-יה יו"ר הדירקטוריון שלי, היו עסקאות אז בין וואלה ללסייע כי הוא ידע שאני מכיר, הוא ה

 11 את זה אתה זוכר מצוין, כל מה שקשור לשאול. ש.

 12 מה זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13את זה הוא זוכר מצוין. 'שאול נתן הוראה', 'שאול אמר הגביר' 'שאול אמר לו' 'שאול עשה' 'שאול  ש.

 14 כל השאר כנראה זה יכול להיות.דיבר'. את זה הוא זוכר מצוין. 

 15אנחנו לא בסיכומים. הוא אמר שהקונטקסט זכור לו, השאלה שלי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 הייתה אם כל השאר, כל הפרטים האחרים שאתה אומר, הם, כי אתה אומר 'אולי', 'כנראה',

 17 י ולא ברחתי מזה.עו"ד חן, לשאלה הראשונה של כבודה עניתי לה שהקונטקסט כן ברור ל ת.

 18 .ןהזיכרולא, היא שאלה על  ש.

 19היא שאלה על הקונטקסט ואני עניתי לה שכן ברור. לא התחמקתי מזה, ועכשיו אני בא דווקא  ת.

 20לענות ולהסביר את הקונטקסט שרצית עליו תשובה. אז אני נותן אותו. לוואלה היו עסקאות אז 

 21יתם, הוא יו"ר שלי, אני מדווח לו על הכל. הוא הכיר את העסקאות והוא יודע שיש לי קשרים א

 22אז הוא שאל אם אני יכול לסייע לו איתם, ואמרתי 'כן', שזה אינטרס לש הקבוצה, הקבוצה סובלת 

 23 מקמפיינים מתוזמרים נגדה, אמרתי לו 'כן, אני אסייע'.
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 1שאתה עונה כל מה שאתה עונה לנו, וזו הייתה השאלה שלי, כל מה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 לנו עכשיו 'אולי' 'יכול להיות' 'כנראה' זה כי אתה לא זוכר?

 3לא, אני נזכר בזה. אני נזכרתי שהיו שיחות, הרי לא קמתי יום אחד בבוקר ואני מזמין את עצמי  ת.

 4לחברים שלי בשביל, גם רואים את התשובות שלו אלי שהוא נותן לי את התדרוכים וכדומה, 

 5 שלי, המילה 'גביר' זה כינוי שלו, אני לא זוכר אם זה פישמן,והמילה 'גביר' היא לא 

 6 לבקשתך. אתה מבקש ממנו 'תן לי תדרוך', 'תן לי נקודות'. ש.

 7 אוקיי, בסדר. הבנתי.  ת.

 8 לא, שיהיה ברור. ש.

 9 הוא לא רצה שאני אעזור לו. ת.

 10 יקשת.אז עכשיו אנחנו בעולם הרצונות, אתה אמרת שהוא נתן. אני מזכיר לך שאתה ב ש.

 11מה זה 'ביקשתי'? עוד פעם, הדבר הזה, השני עמודים האלה שאתה נותן פה הם לא נמצאים בחלל  ת.

 12 האוויר,

 13 לא, תיכף יהיו עוד הרבה עמודים, ... ש.

 14 תקשיב לקונטקסט. בסדר. ת.

 15 מעולה, עדיף להקשיב לפני שתראה אותם באמת. ש.

 16"ל, תוך כדי זה יודע על עסקאות, אחרת על נכון. אז מה אומר הקונטקסט. יש לי יו"ר, אני מנכ ת.

 17, יש פניה שאני אסייע שם, אני מסייע ואני 10סמך מה יש את הזה, אז יש פניה שאני אסייע בערוץ 

 18 מבקש חומר וכן, אני רוצה לעזור לבוס שלי. מודה באשמה.

 19 .9:31כן. ואז אתה מעביר לו הודעה מאיתן אבריאל בשעה  ש.

 20 לא אבריאל.  ת.

 21 . אני מתנצל.סליחה ש.

 22 זה מתיק אחר. עו"ד יהודית תירוש:

 23 לא, זה גם בתיק הזה. נגיע גם לזה. לאיתן מדמון, ואתה כותב כך:  ש.
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 1 זה אצלי? ת.

 2 זה האחרונה בדף שקיבלת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 העבירו לך.  ש.

 4 .7נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 ה אצלך.אתה רואה 'אני אצלו מחר בתשע'? ז ש.

 6 כן. ת.

 7'הודעה שהועברה מאיתן, אני אצלו מחר בתשע בבוקר'. ועכשיו אתה מצטט את ההודעה שאיתן  ש.

 8אצלי סגור בכיף, לא עושה חלילה בית ספר לאף אחד, בטוח לא לחבר  9:00מדמון העביר לך '

 9הבוס שלך. כמוך, גם השפעתי מוגבלת ועדיין אני רוצה לעזור בגללך ובגלל האישיות החיובית של 

 10לא בגלל האינטרס. נשב מחר'. זה היה ההסבר של איתן מדמון מדוע  הוא עוזר לך בהקשר הזה, 

 11 להוריד את הכתבה לבקשתך. נכון?

 12 כן. לי ולבוס שלי. ת.

 13 סליחה? ש.

 14 מדוע עוזר לי ולבוס שלי. ת.

 15, חודש 2012כן. הוא גם מסביר. הדבר מדבר בעד עצמו. אני מבקש להגיש התכתבות מחודש מאי  ש.

 16 לאחר מכן.

 17 עם זה סיימת, עם העניין הזה? עו"ד יהודית תירוש:

 18 לא, אני ממשיך באותו עניין. אני פשוט עכשיו בחודש מאי. ש.

 19 אז רגע, אני רוצה להגיד משהו בכל זאת. עו"ד יהודית תירוש:

 20 לא סיימתי את העניין הזה. אם זה משהו שהוא צריך לשמוע, ש.

 21 , אני לא חושבת שזה משהו...לא עו"ד יהודית תירוש:

 22 זו התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1זה כן התנגדות למשהו שנאמר קודם, נתתי לעד להשיב על הכל כדי לא  עו"ד יהודית תירוש:

 2להכניס דברים לדברי העד. אבל כשחברי יציג, ופה ההטעיות, כשחברי יציג לעד שהשיח שהעד 

 3' ולראשונה נאמר כאן על לעזור לו מול איתן מדמון, חברי יודע מדבר עליו עם מר שאול אלוביץ

 4היטב שהדברים האלה נאמרו בארבע ההודעות של העד. לכן אני רק אומרת, צריך, כשמציגים את 

 5 זה לעד, לדייק. הוא לא אמר כאן לראשונה את הדברים, הוא אמר,

 6נחקרה ברשות, זה מה שאת העניין הזה נחקר ברשות?  התכתובת הזאת  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 רוצה להגיד?

 8 לא על התכתובת. באופן ככללי על הפניות,  עו"ד יהודית תירוש:

 9 אז ... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10 לא, אבל הוא הציג כאילו הוא זוכר כאן את השיח עם איתן מדמון לראשונה. עו"ד יהודית תירוש:

 11 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12אני רציתי להעמיד דברים על דיוקם. כשמציגים לעד שלראשונה הוא אומר  יהודית תירוש:עו"ד 

 13כאן דברים ונזכר כאן בדברים, זה פשוט לא כך. הוא אמר את הדברים כבר גם בהודעה שלו. אפשר 

 14 להפנות,

 15 אבל גבירתי אומרת  שעל ההתכתבות הזאת הוא לא נחקר בהודעה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16לא על ההתכתבות אבל הוא לא אמר לו רק על ההתכתבות אלא על עצם  עו"ד יהודית תירוש:

 17השיח, אמר באופן כללי שאול אלוביץ' ביקש ממנו לעזור לו מול איתן מדמון בגלובס להוריד 

 18כתבות שקשורות לבזק, הוא אמר את הדברים האלה כבר בהודעה שלו, הוא לא אמר את זה 

 19 העדים.לראשונה כאן על דוכן 

 20 אוקיי. תודה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21אני מודה לחברתי, העד זכר היטב את האירוע כבר בחקירות שלו ברשות. מצוין. לא היינו אז  ש.

 22 צריכים לרענן את זכרונו יותר מדי. 

 23 מה.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 מחודש מאי. כתבותעכשיו אני מבקש להגיש הת ש.

 2 מתי במאי? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 3 . 2012במאי  28-מה ש.

 4 .8מוגשת ומסומנת נ/ 2012במאי  28-התכתבות מיום ה

 5ההתכתבות נפתחת בדברים ששאול כותב לך, 'היי אילן. עם חברים כמו איתן לא צריך אויבים.  ש.

 6בס הערב להלן סמס שקיבלתי ממוטי שרף, איש יחסי הציבור שלנו: כל יום חזית חדשה. בגלו

 7הכתבה מאוזנת אבל אופן העריכה נוראי. הכתב פנה אחר הצהריים לקבל קצת רקע' וכיוצא באלה 

 8דברים. ואז אתה עונה לו 'נאלץ להודות בצער שאותה מחשבה חלפה במוחי'. אותה מחשבה חלפה 

 9 במוחי, אתה מתייחס לאמירתו של מוטי שרף שאופן העריכה נוראי. נכון?

 10 כן. ת.

 11 ר 'כן' חלש, לא שומעים. אז ברשותך.כשאתה אומ ש.

 12 לא, שמחתי שזה התחיל במשהו ששאול אומר אחרת זה היה הכל משהו שאני יוצר אותו.  ת.

 13 מר ישועה אין צורך בהערות. כב' הש' משה בר עם:

 14 ואחרי שאמרת את זה, אמרת 'כן כן', ושזה לא נקלט דווקא, ה'כן כן'. ש.

 15 כן. כן. ת.

 16ה'כן' שיהיה חזק, אני מרשה להגיד לך גם הכל שאול. את זה אתה יכול להגיד יופי. נעשה עסק. כל  ש.

 17 חלש. בסדר?

 18 אני אגיד את ה'כן כן' בלי זה. ת.

 19, הודעה שאתה 9:39בסדר. ואז אתם ממשיכים להתכתב, בעמוד השני, תהפוך לעמוד הבא, משעה  ש.

 20הייתי אומר לו והוא היה כותב לשאול אלוביץ'. 'למה אתם לא זורקים מילה כשעולה דבר כזה. 

 21מתערב וממתן. אין מה להפסיד'. מה שאני מבין מההודעה הזאת שאתה דווקא מתלונן שלא 

 22ביקשו ממך ולא הודיעו לך מראש. אתה אומר 'תגידו לי מראש, תבקשו ממני ואז אני אתערב 

 23 ואמתן'. נכון?
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 1 כן כן. ת.

 2 סליחה? ש.

 3 כן, כן. ת.

 4אתה ממשיך ואומר 'אכן מנוולים. יש כאן מגמתיות ברורה. אין  אוקיי. סיכמנו שתגיד חזק. ואז ש.

 5 ספק שהגביר כאן בן בית'. מי המנוולים שאתה כותב לשאול?

 6 העיתונאים שכותבים לגלובס. ת.

 7 והמגמתיות הברורה היא נגד בזק? ש.

 8 כן. ת.

 9 וה'הגביר כאן בן בית' אולי בינתיים נזכרת או חידדת יותר מי זה הגביר? ש.

 10 להיות שזה נוני. אני לא יודע.  יכול ת.

 11 ,-יכול להיות ש ש.

 12 אני לא בטוח. הגביר היה שם שטבע שאול למישהו, לא זוכר למי. ת.

 13 אבל שהוא טבע זה, ש.

 14 היו כמה גבירים. ת.

 15 טוב, בסדר, אמרתי שאני לא אתווכח איתך. נמשיך. ש.

 16 אתה יודע הרי מי זה הגביר. ת.

 17 האלה מר ישועה? אתה לא. אני כתבתי את ההודעות ש.

 18 אני באמת לא זוכר. לא היססתי לענות לשאלות יותר קשות. ת.

 19אתה אמרת קודם שזה או פישמן או נוני. כך  fair enoughאוקיי, אז אתה לא זוכר, ואמרתי לך  ש.

 20 אמרת.

 21 כך אני חושב. ת.

 22 .ךזיכרונשאלתי עכשיו אם התרענן  ש.

 23 ו,הוא סקרן עכשי אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1אני סקרן. הגביר זה צריך להיות מישהו שנגדו ומנצל את גלובס כפלטפורמה, אני לא זוכר וזה  ת.

 2 מעצבן אותי. אני לא זוכר.

 3 אל תתעצבן, יש דברים אחרים. ש.

 4 לא, בהתייחס לזה שעוד אני המצאתי גם את השם. ת.

 5 לא, תיכף, ש.

 6 נמשיך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7אתה ממשיך לחמם את שאול ואומר לו 'זה ממש לא עיתונאות, זו הסתה'.  9:41-ב נמשיך. בהודעה ש.

 8 זה אותה כתבה שהתפרסמה בגלובס? לכך אתה מתייחס?

 9 כן, לא, תראה, החימום התחיל בזה שהם שרפו את הגשרים. האש התחילה שם.  ת.

 10 כן אבל 'זה ממש לא עיתונאות זו הסתה' לא מתייחס לשריפת גשרים. ש.

 11 לא, מבחינת חום. כאילו החום התחיל בזה שהוא אומר שהם שורפים את הגשרים. כן, ת.

 12אוקיי, ואז אתה אומר 'זה ממש לא עיתונאות, זו הסתה'. כך אתה רוצה לבנות את הגשר מחדש?  ש.

 13 זה מה שאתה אומר? לא הבנתי את ההפניה לגשרים.

 14י, ואני נחמד איתו. אני מהדהד, הוא מה? אני מנסה להגיד לך שיש פה דיאלוג בין הבוס שלי לבינ ת.

 15 אומר שריפה, אז אני אומר,

 16 לא, אתה לא מהדהד אותו. אתה פה אומר לו, הוא מדבר, 'איך אנחנו אמורים לדעת', ש.

 17 אני מרצה את שאול, אדוני. תקרא את הרצף. זה מה שאני עושה. ת.

 18הזמן באמת שנקרא את הרצף לא, אני אקרא את הרצף. אבל מכיוון שאתה כך אומר, בוא, הגיע   ש.

 19ולא נעשה דילוגים כי זה מאפשר לך לומר דברים לא מדויקים, אז בוא נדייק. אחרי שאתה מתלונן 

 20בפני שאול ש'לא זורקים לך מילה כשעולה דבר כזה שאם היה נאמר לך, היית אומר לו, לאיתן 

 21בך, אחרי שאתה  מדמון והוא היה מתערב וממתן ואין מה להפסיד, אתה מזמין אותו להשתמש

 22מוסיף ואומר לו 'אכן מנוולים יש כאן מגמתיות ברורה, אין ספק שהגביר כאן בן בית'. אחרי זה , 

 23שאול אומר את הדבר הבא שבאמת עליו דילגתי כי חשבתי שזה לא קשור לעניין אבל מכיוון שאתה 
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 1ם שורפים את כל מתעקש לתלות עליו תילי תילים אני אקריא אותו. 'איך אנחנו אמורים לדעת? ה

 2הגשרים איתי'. אגב מעשיהם, כך אני מבין. ואז אתה אומר לו 'אתה צודק' ומוסיף את המשפט 

 3הבא: 'זה ממש לא עיתונאות, זו הסתה'. עכשיו אני מבקש את  התייחסותך. כשאתה אומר לו 'זו 

 4גלובס, ממש לא עיתונאות זו הסתה, האם אתה מתכוון באופן ספציפי לאותה ידיעה שהתפרסמה ב

 5 או באופן כללי לעיתוני סוף השבוע שסיפרת קודם, ראינו, שסרקת ואכן מדובר בקמפיין מתוזמר?

 6אני אגיד לך למה אני מתכוון. השיח הזה הוא בקונטקסט של היו"ר שלי ושלי, הוא מתלונן לי  ת.

 7ומשתמש ובוכה לי שכל העולם נגדו ועושים נגדו קמפיינים ואני נחמד איתו ומהדהד את זה חזרה 

 8באותו נרטיב שלו של העולם נגדו, זה הכל. זה מה שיש פה. הרי אמרתי לפני זה שאיתן לא משוכנע 

 9שהכתבה לא בסדר ואני אומר 'אולי תספק לי עובדות' אז מפה ישר אומר 'הסתה'. אז אני מאמץ 

 10 את הנרטיב, הוא חושב שמסיתים, אז מסיתים. בסדר.

 11מרצה, מתחנף, מהדהד חזרה דברים שאומרים לך, לא יוזם,  אז אתה המנכ"ל של וואלה, פסיבי, ש.

 12 לא נדחף, לא מבקש לצבור כוח או השפעה, אתה פסיבי לחלוטין. כך אתה רוצה שנאמין?

 13בין שני הקצוות האלה שאתה מתאר יש את העולם הרגיל. בין מנכ"ל כל יכול לפסיבי וכדומה, יש  ת.

 14ר? אם תרצה אני אאשר לך גם אני דומיננטי באיזה עולם. אני לא אמרתי שאני בנאדם פסיבי. בסד

 15 שהוא שלב. כל מה שאני אומר הוא,

 16 מר ישועה, זה היה יפה. ש.

 17בסדר. אין בעיה. כל מה שאני אומר הוא, גם אדם דומיננטי, כשיש לו בוס מעליו, אז זה גם כן  ת.

 18 משפיע, גם על הדומיננטיים בתוך זה. 

 19 אוקיי. ש.

 20לתת את הקונטקסט. בתוך זה הוא ביקש ממני מפורשות לסייע לו במקומות לא, רק שניה. תן לי  ת.

 21האלה, נתן לי את הקונטקסט וסיפר לי שכל העולם נגדו. אז אני מהדהד את זה, ולא אמרתי שאני 

 22 פסיבי, אני רק אמרתי שגם הוא נמצא בתוך זה. אתה מציין את זה,

 23 אבל אני חוקר אותך, לא אותו עכשיו. ש.
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 1 ומר?מה אתה א ת.

 2 אני עכשיו חוקר אותך ואת מצב דעתך, לא אותו. ש.

 3בהקשר הזה רציתי לשאול, אדוני סבר שזה לגיטימי, פניה כזו מהבוס, זה  כב' הש' משה בר עם:

 4בא להגן על האינטרסים של בזק, זה לא לגיטימי? זה רק נעשה מתוך רצון לרצות? איפה אדוני 

 5 עמד בעניין הזה? מבחינת שיתוף הפעולה.

 6. אני חשבתי שבתור זה שאנחנו חלק מקבוצת בזק, אני חשבתי שזה לגיטימי שהוא נעזר 1אוקיי.  .ת

 7 . כן, רציתי שיהיה לי קשר טוב איתו.2בי כדי לסייע לאינטרסים של הקבוצה, חד משמעית. 

 8... כשאדוני אומר 'אני מרצה' 'אני מרצה', לכאורה כאילו אילו היה לפני  כב' הש' משה בר עם:

 9ר שצריך וני אפשרות אחרת, אדוני היה אולי פועל אחרת, ולכן אני רוצה להבין איך אדוני סבאדו

 10 היה לפעול, בהקשר הספציפי הזה?

 11אני לא יודע אם יש לזה תשובה אחת מדויקת. אני רק אומר עוד פעם שהיו"ר שלי, זו הסיטואציה.  ת.

 12רסים של הקבוצה, תוקפים אותנו, בא היו"ר שלי, לא אדם זר מהרחוב, אומר לי 'תשמע, יש אינט

 13את הקבוצה. לך יש קשרים עסקיים איתם', הוא יודע על זה, 'תסייע לי'. אני מסייע לו ובתוך זה 

 14אני בהחלט מרצה אותו ואני בהחלט עונה לו בצורה זה, נכון, אני מודה באשמה שסייעתי לו 

 15'אכן מנוולים', זה בסדר, לא  ורציתי לעזור לו ולא, אני רק אומר, חלק מהדברים שאני אומר פה

 16 עשיתי עכשיו,

 17 מבחינת הסגנון, זה אני מבין.  כב' הש' משה בר עם:

 18כן, לא, לא, כן, רציתי לעזור לו. האם רציתי שבהתנהגות הזאת שלי שאני מסייע לו לצבור נקודות  ת.

 19 אצלו? כן. אני מודה באשמה.

 20עדת, למקומות אסורים ולא לגיטימיים בסדר, ולכן גם חשבת שזה לגיטימי, כי כמו שאמרת וה ש.

 21אתה לא מתקרב. זה לא נוח, זה לא אתי אולי, בקטעים מסוימים, לא בהכרח בקטע  הזה, כן? 

 22 אבל זה לא לא לגיטימי. לשאלת בית המשפט?

 23 בנית איזה שהם תילי תילים, כשנגיע לשם לשאלות ספציפיות, אני אענה לך. ת.
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 1יפית. מה שהראיתי לך עכשיו בהתערבות שלך בגלובס בזכות אז פה אני שואל עכשיו שאלה ספצ ש.

 2יחסיך עם איתן מדמון העורך להוריד כתבה למרות שהוא בכלל חושב אחרת והעזרה שאתה 

 3 מושיט לשאול אלוביץ' כפי שהעדת, בלעשות את זה, זה לגיטימי או לא לגיטימי?

 4 תראה, אני חושב, ת.

 5 ו לא?השאלה היא פשוטה מר ישועה. לגיטימי א ש.

 6 לפעמים לשאלות פשוטות יש תשובות מורכבות.  ת.

 7 אז קדימה. ש.

 8 אבל הן שלי, תן לי לתת את התשובות שלי. ת.

 9 אז נתחיל בכן או לא, ואז תיתן את ההמשך. ש.

 10 אתה רוצה להגיד לי איך להתחיל? ת.

 11 תן לו לענות כמו שהוא מבין. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 ן גבירתי?מה זה כמו שהוא מבי ש.

 13אם אדוני לא היה מוסיף את כל התוספת, לא היינו נדרשים לזה. על זה  כב' הש' משה בר עם:

 14אומרים לא לאדוני, במקומות אחרים, שאלות קיטבג. הוא השיב כבר, אדוני יתקדם. אם הוא 

 15 מבקש שיחזור שוב על התשובה, אז הוא מוסיף את מה שהוא אומר.

 16 מה התשובה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17פונה בוס, מבקש ממנכ"ל שעובד אצלו שיסייע לו במשהו שקשור לקבוצה. מלחמות תקשורתיות  ת.

 18בתוך קבוצה, זה דבר שקורה, ואני חושב שהסיוע שנתתי לו פה לגיטימי. אתה שואל אם הדבר 

 19מתנהג  יום, חמש פעמים ביום, מה שלא קרה כיוון שאיתן לא היה-הזה היה נמשך אחרי זה יום

 20כך ולא היה נותן לזה, וגם בפניה הראשונה אמרתי 'צריך לתת חומר אמיתי', אז אני חושב שלאורך 

 21זמן זה לא לגיטימי, בתוך זה. זה הכל. אני לא חושב שזה מקרה דומה למקרים של מה שקרו 

 22 אצלנו.
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 1. במיוחד אדוני אנחנו יודעים לפעמים שאתה כבר עם קיטבג ומאוחר מדי להוריד אותו מהכתף ש.

 2 כאשר העמסת אותו לאור שאלה של בית המשפט.

 3 אתה העלית את זה. ת.

 4אז מסר פעמיים את הקיטבג. הכל בסדר. עכשיו תראה בבקשה, תעבור עמוד, ... אני כבר אומר  ש.

 5לך שאני רוצה לבדוק, זה קצת לדייק ברושם הפסיבי, בסדר? מההתכתבות בעמוד הבא. אתה 

 6בר לכותרת המנוולת, אכן הכתבה מאוזנת במיוחד הסיום שאומר כותב לשאול 'בכל אופן, מע

 7שבעצם אין בעיה. כמובן שלזה אין זכר בכותרת' שאול שואל אותך 'ומי אחראי על הכותרת?' ואז 

 8אתה אומר את הדבר הבא. 'אני לא מחפש לעצמי עבודה או השפעה'. זה מתחרז עם מה שאמרת 

 9בהתקפה מהסוג הזה כל הכוחות צריכים לפעול יחד בתחילת ההתכתבות, 'למה לא פנו אליך'. '

 10שגיא הדס או שרף ימחלו על כבודם ויזרקו לי מילה בזמן שסיפור כזה מתפתח, ואז נפעיל לחץ 

 11למיתון הכותרות שלא יגיע למצב כזה של הסתה'. ואתה מוסיף בתשובה לשאלה של שאול מי 

 12ק הוא'. עכשיו אני שואל אותך, פה לא אחראי על הכותרת 'חגי גולן בלי ספק. כותרת ראשית זה ר

 13שאול פונה אלא אתה מציע. לא רק מציע, אלא אומר 'למה לא זרקו לי מילה, במצב כזה של 

 14התקפה צריך לשלב כוחות, כי אני לא מחפש השפעה או כוח אבל תשתמשו בי. שגיא הדס וניר 

 15ה כותב. נכון? 'נפעיל לחץ שרף ימחלו על כבודם ויפנו אלי, ואז אני אפעל למתן כותרות', כך את

 16 למיתון הכותרות שלא יגיע למצב כזה של הסתה'. זה מה שאתה אומר. תגובתך.

 17 תגובתי למה? ש.

 18 לדברים האלה. ת.

 19 אתה יכול לשאול אותי משהו ספציפי? מה זה תגובתי, לאיזה כיוון להגיב? ש.

 20 י שאתה רוצה להשיב.הכיוון הראשון, קודם כל אין כיוונים, יש שאלה ותשובה. תשובה כפ ת.

 21 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 בסדר גבירתי, שניה. ש.

 23 מה השאלה על הקטע הזה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 כן גבירתי, בין שתי נשימות, בתוך הדבר הזה, אני מיד אשאל. ש.

 2 קח אפילו שלוש. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 ר. אני זוכר שבאחד הדיונים לפני שנה הייתי צריך לחכות להפסקה בשביל זה.גבירתי זה שיפו ש.

 4 .11:45... אדוני ייערך בהתאם. גם ההפסקה עוד מעט רבע שעה,  כב' הש' משה בר עם:

 5כן. השאלה הראשונה היא, פה אתה יוזם, פה אתה אומר לשאול 'תשתמשו בי כדי שאני אפעל  ש.

 6איתן מדמון' אתה לא פסיבי, אתה משדל את שאול להשתמש למתן כותרות באמצעות קשריי עם 

 7 בך. נכון או לא נכון?

 8 שוב, אתה מתאר את זה כאילו זה דו שיח חד צדדי שאני פונה ומתחנן שמישהו, ת.

 9 הראיתי לך את כל הדו שיח. ש.

 10ילן תן לי לענות לך בבקשה. בסדר? איך התחיל השיח הזה? אני מפנה אותך לעמוד הראשון. 'היי א ת.

 11עם חברים כמו איתן לא צריך אויבים' הרי איתן זה חבר שלי, שאול פונה אלי בתלונה. זה לא רק 

 12היה זה, הוא מתלונן שכאילו הקשר שאני מנסה לעזור לו, זה לא מספיק עוזר. בתוך הקונטקסט 

 13הזה, דרך אגב, אני לא אמרתי שאני פסיבי. לפני רגע כשתיקנתי אותך, מה שאמרתי, אתה מציג 

 14את זה בצורה קיצונית. אמרתי שיש פה דו שיח בין שני אנשים שאחד הוא היו"ר השני הוא המנכ"ל 

 15והיו"ר ביקש ממנו עזרה. אני לא המצאתי את בקשת העזרה בתוך הדבר ה זה, כי הוא מתחיל 

 16בתלונה. מה פירוש של התלונה, 'עם חברים כאלה לא צריך אויבים'? זה תלונה, כשזה בא מיו"ר 

 17נה. אז כשהיו"ר שלי מתלונן אני אומר לו 'תשמע, אתה רוצה שאני אמנע את זה להבא, אני זו תלו

 18מציע משהו אופרטיבי, תעשה את זה'. הפכת את זה מזה לתוך איזו שהיא דומיננטיות מלאה, 

 19 כאילו לא שאול פנה והתחיל את התכתובת וביקש משהו, ובא בתלונה.

 20 מר ישועה, אני רק שואל. ש.

 21 עונה.  ואני רק ת.

 22 לא, אתה לא עונה. אתה אומר לי 'מה הפכתי, מה לא הפכתי'. אני שואל, אתה עונה. ש.

 23 אני עונה, רק תשובות, אתה יודע, אולי לא תשובות שאתה רוצה אבל את האמת. ת.
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 1 רק אמת.  ש.

 2 בדיוק. הנה האמת. היו"ר פונה אליך ואומר 'עם חברים כאלה' איך זה נשמע לך? כועס. ת.

 3 אתה בא ואתה אומר לו 'בפעם הבאה תפנו אלי לפני' נכון?ואז  ש.

 4 נכון. ת.

 5ואתה אומר לו 'מדובר במתקפה משולבת צריך לגייס כוחות ששרף וגיא הדס ימחלו על כבודם  ש.

 6ויפנו אלי ואז אני אפעל לאיתן מדמון למתן את הכותרות שלא תהיה הסתה כזאת'. אתה אומר 

 7 לו או לא אומר לו?

 8 כן. ת.

 9. אני מזכיר. שאול לא בא מעולמות התוכן האלה של 2012יופי. תודה. עכשיו אנחנו בחודש אפריל  ש.

 10שנה, כפי שהעדת על עצמך, בעולם הזה, ושש שנים עד אותו מועד, מנכ"ל  30המדיה, אתה כן. אתה 

 11 וואלה.

 12 סליחה, אני רוצה לתקן אותך. ת.

 13 בנתונים שמסרתי לך עד עכשיו? ש.

 14 כן. ת.

 15 תם.תקן או ש.

 16אמרתי שלא באתי ממדיה. תקרא את העדות שלי. אמרתי שבאתי מעולמות התוכן והטכנולוגיה  ת.

 17 ולא באתי ממדיה. הפוך.

 18 לא לא, ש.

 19כן כן. פה, אמרתי הפוך. לא באתי ממדיה, שים לב, אמרתי 'באתי מתוכן וטכנולוגיה', זה פעם  ת.

 20 ראשונה שאני נמצא בתוך גוף מדיה.

 21 ?-ו 2000-הזאת היא כבר שש שנים. מוהפעם הראשונה  ש.

 22 .2006-מ ת.

 23 . 2012-ועכשיו אנחנו ב ש.
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 1 שנה. 30כן. ושאול נמצא שם  ת.

 2 איפה הוא נמצא, בוואלה? ש.

 3 בהכל. בעולמות המדיה, בעולמות האלה. ת.

 4איך הוא נמצא בהכל? בוא תסביר עכשיו את מה שאתה אומר. אני לא מבין, אתה יודע, אפשר  ש.

 5 ת ולהגיד הוא... אני פסיבי, אבל מול, נו, תספר לי.להפוך מציאו

 6 זה נורא מדהים אותך אני מבין. ת.

 7 ברור. ש.

 8 תראה, אני חזרתי, אני אסביר לך, ת.

 9 לא, כי סיכמנו לומר אמת. ש.

 10 30השאלה עכשיו הייתה על זה שמר אלוביץ' נמצא בעולמות האלה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 .שנה. זו הייתה השאלה

 12 כך העד אומר. ש.

 13 כן. כן. זו הייתה השאלה של אדוני שיסביר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14לא, זו לא הייתה השאלה שלי. גבירתי, על מנת שלא יהיה בלבול אני אציג את זה שוב. שאול לא  ש.

 15 נמצא בעולמות התקשורת. הוא לא נמצא. 

 16 ברור שזו השאלה.זה ברור. זה היה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 מנכ"ל וואלה.  2006נכון. עכשיו, הוא לעומת זאת, משנת  ש.

 18 אוקיי. השאלה אליו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19עכשיו נפגש מישהו שהוא לא בעולמות התקשורת עם מישהו שהוא שש שנים מנכ"ל וואלה, ומה  ש.

 20אחרי שוואלה נמחקת שאנחנו רואים במפגש הזה שכמו שאמרת, אפשר להתחיל להשפיע 

 21, זה שאתה מציע לו להשפיע, לא רק בתוך וואלה אלא אפילו על עיתון 2012מהבורסה באפריל 

 22 אחר בזכות קשריך עם איתן מדמון. תסביר.
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 1יש פה כמה שאלות והנחות שאני אתייחס אליהן. השאלה הראשונה, אני לא יודע איך לא התאפקת  ת.

 2מר לך את זה ככה, אני משתדל באמת. אתה אומר 'אתה מלצחוק ששאלת אותה, סלח לי שאני או

 3מעולמות התקשורת ושאול לא', זה מגוחך, הרי שאול הוא טייקון תקשורת, הוא מכיר את כל רזי 

 4עולמות התקשורת לפני ולפנים, פי מאה יותר טוב מאשר אני. אני הצטרפתי לוואלה, אני לא אומר 

 5חלה היא הייתה אתר אינטרנט ופחות בתוכן שאני לא יודע, הצטרפתי לחברת וואלה כשבהת

 6בצורה יותר אינטנסיבית  2011, 2010החדשותי והתחילה בתוכן החדשותי פחות או יותר סביב 

 7בתוך תהליך שציירתי אותו, אז קודם כל לתאר את זה שאני המומחה הגדול, מי שמכיר את כל 

 8גופי המדיה לפני ולפנים הרבה  השוק הזה ואת כל הכתבים, ואת כל בעלי העיתונים ואת כל בעלי

 9יותר טוב ממני זה שאול, ואני הכרתי את מה שהכרתי בתור זה שהתחלתי את הצעדים הראשונים 

 10 שנה, אני בטוח.  30ובעדותי פה לא אמרתי שאני  2010-שלי כגוף מדיה ב

 11 זה נכון. ש.

 12 בוודאי. כן. לא אמרתי כי לא הייתי.  ת.

 13 אני אעבור איתך עליהן כסדרן.חוץ מזה אף מילה לא נכונה. ו ש.

 14 אני מסתפק גם במילה אחת לפחות ממך, תן לי רק להשיב. ת.

 15 לא, מילה אחת זה נכון. כל השאר לא נכון.  ש.

 16תודה רבה על המילה. בסדר. שניה אחת. עכשיו לגבי הנקודה השנייה, הקונטקסט פה ברור  ת.

 17מתוך ההתנהלויות והישיבות שלנו על שהסיוע שאני מסייע לו, יו"ר, בעלים, מנכ"ל, הוא יודע 

 18היחסים האלה והוא ממנף אותן ואני נענה לו ברצון, לא טענתי שאני פסיבי. אני נענה לו ברצון, 

 19וגם אמרתי, בהחלט רציתי ליצור איתו את ה קשרים, הוא ביקש עזרה וחשבתי גם שזה לגיטימי, 

 20ת לגמרי לגמרי לגיטימי, אני לא עשינו פה דברים נוראיים. הקבוצה נלחמת מלחמה תקשורתי

 21 מודה באשמה.
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 1אוקיי. מכיוון שציינת בתשובה שלך ששאול אלוביץ' היה טייקון תקשורת, להבדיל ממך שהגעת  ש.

 2הסבר לי או ספר לבית המשפט, איזה גוף תקשורת חוץ מוואלה  2006-לעולם התקשורת רק ב

 3 ?, שאול היה הבעלים שלה או בעל אינטרס בה2010שנרכשה בשנת 

 4 תראה,  ת.

 5 לא, התשובה היא פשוטה. אני מבקש שמות. אמרת טייקון תקשורת, רוצה שמות. ש.

 6 תן לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 לא, גבירתי, אפשר עכשיו להיכנס לנאומים ארוכים ולמלא עמודי פרוטוקול. ש.

 8 ד לענות.עו"ד חן, אדוני שאל שאלה, ייתן לע אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9אז אני רוצה תשובה. אמרת שהוא טייקון תקשורת, נתחיל למנות את גופי התקשורת שהוא  ש.

 10 הבעלים שלהם. קדימה.

 11 עו"ד חן, תן לו לענות כמו שהוא... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 אני מבקש תשובה. אני רוצה למנות. ש.

 13 כששאול קנה את בזק, ת.

 14 .2010-ב ש.

 15על זה מן הסתם כי זה עניין אותי מי הבוס החדש, והיה כתוב שזה טייקון  נכון. אז קראתי ת.

 16תקשורת, והיה כתוב שהוא נמצא, היה כתוב שהוא מכיר לפני ולפנים את השוק, אחד האנשים 

 17 שהכי מבינים, לפני זה הוא ניסה,

 18 אוקיי, זה התשובה שלך. ש.

 19 הצחוק שלכם לא משנה את התשובה. ת.

 20 .2010-שלך. קראת בעיתון על שאול בהבנתי, זו התשובה  ש.

 21 ,-מה זאת אומרת, לא פגשתי אותו, אז איך, למה ש ת.

 22 אז הידיעה שלך ששאול הוא טייקון תקשורת, הרי אנחנו לא נחיה מפיך, נובעת מזה, ש.

 23 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 לא, אני מבקש להשלים. ש.

 2 שר ששניכם תדברו כי לא יבינו כלום. רק רגע, אי אפ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 נכון אז כדאי שהעד ייתן לי להשלים את דבריי. ש.

 4 תן לו לענות לשאלה, ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 אבל הוא, ש.

 6אני מבין שזה מדהים אותך שהיה כתוב בעיתונים ובכל גופי התקשורת ששאול הוא טייקון  ת.

 7את זה. אני מבין שזה מדהים ואני לעומת זאת נפיל תקשורת. תקשורת ואני צריך עכשיו להוכיח 

 8אני מבין שהדבר הזה מדהים, אבל זאת הסיטואציה, זה מה שקראתי עליו ובאמת שאחרי זה 

 9פגשתי אותו התרשמתי שאין הרבה אנשים שמכירים את השוק הזה כמוהו ומערכת הקשרים שלו 

 10ולם. אם תרצה אני אפרט פה, על היכרויות וההיכרויות שלו עם כל בעלי העיתונים, הכיר את כ

 11 שלו עם כולם. 

 12 ... ש.

 13והנקודה השנייה, הקונטקסט של הסיוע, נעשה בקונטקסט שאמרתי, שהוא היו"ר וביקש עזרה.  ת.

 14 , באמת זה מגוחך.-להציג אותו בתור מישהו שלא מבין בשוק התקשורת ואני כ

 15איתן אני אפילו לא צריך להציג לך. יש נתונים מר ישועה, הבנתי את התשובות שלך, כדי להתעמת  ש.

 16אובייקטיבים, עזוב את זה. זה מה שאמרת. יופי. אבל, בוא נבדוק אותן רק בפרספקטיבה הזאת 

 17אפילו של האירוע שעברתי איתך עליו בחצי השעה האחרונה. ההשפעה על גלובס ועל המסע 

 18הקשרים שלו בעולם התקשורת?  המתוזמר נגד. למי הוא פונה לעזרה, כמו שאתה אומר, עם כל

 19לאילן ישועה, שיעזור לו. הטייקון הגדול. נכון או לא נכון? כי עד עכשיו הוא פנה אליך. אתה היית 

 20פסיבי, 'הוא פנה הוא פנה הוא פנה', אתה רצית לרצות אותו. אז  הנה הוא פונה, אז איפה הטייקון? 

 21למה שלא ירים טלפון לפישמן, למה שלא  למה אין לו קשרים? למה שלא ירים טלפון לנוני מוזס,

 22 ירים טלפון לאיתן מדמון? 
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 1אדוני הנכבד, אם אתה חושב ששאול פנה רק אלי והפעיל את ההשפעה שלו רק דרכי, אתה טועה.  ת.

 2תשאל אותו על כל מיני אנשים שונים שעבדו אצלו ושהפעיל אותם כדי להשפיע, הוא עשה מה 

 3, יש לו יועצי תקשורת, יש לו מוטי שרף, -זה, כדי לגרום לזה ששהוא יכול ואינני מאשים אותו, ב

 4אתה משווה אותי אליו. היה לו את זה מתחת ליד, יש לו מנכ"ל, המנכ"ל הזה הוא שכיר תחתיו, 

 5ולזה, יש עסקאות. סביב  10המנכ"ל הזה נמצא בראש וואלה, הוא רואה שוואלה מחובר לערוץ 

 6 ,-העסקאות האלה הוא נכנס. זה כל ה

 7 וקמפיין מתוזמר נגדו בתקשורת והוא פונה אליך שתעזור לו. כך העדת עד עכשיו. ש.

 8מי אמר לך דרך אגב, יש לי שאלה, יצאת מהנחה ועל ההנחה בנית גבעה, לא הר, בסדר? בנית גבעה.  ת.

 9 מי אמר לך שהוא פנה רק אלי?

 10ודע מה אתה משיב פה בבית הבנתי. אתה, אבל אני יודע מה שאני מציג לך שהוא פנה אליך ואני י ש.

 11 משפט, שהוא פנה אליך, לא אתה יזמת, כך אתה אמרת, כדי שתעזור לו.

 12אבל אדוני, איך הגעת למסקנה שהוא פנה רק אלי? הצגת את זה פה בתור אקסיומה. איך, נראה  ת.

 13לך אולי סביר ששאול, עם  כל מערכת הקשרים שלו, נראה לך שיש לו קצת יותר קשרים או פחות 

 14 רים? נראה לך שהוא פנה לעוד אנשים?קש

 15מר ישועה, מה שנראה לי זה שכל הסברות וההשערות שלך שלא נתמכות בכלום, אתה מדבר עליהן  ש.

 16כאמת ויציב. לעומת זאת, מה שאני מראה לך מתוך החומר או שאתה לא זוכר, או כשאתה נזכר, 

 17 ר. את הסברות שלך תשאיר בחוץ.זה 'שאול אמר לי', 'שאול עשה', 'שאול יזם'. אני נאחז בחומ

 18עו"ד חן, אתם כבר נכנסים לוויכוחים ולא לשאלות ותשובות. ואם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19מתאים לאדוני אנחנו נצא להפסקה. אם הגעת לסוף השאלות בעניין הזה, אם לא, אז תגיע לסיום 

 20 ,-ו

 21 בקשר לאירוע הזה כן, כמובן לא בעניין הזה. ש.

 22 .12:30אוקי. אנחנו נעשה הפסקה עד  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 23 )הפסקה(
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 1 )לאחר ההפסקה(

 2 עו"ד חן בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3בינך לבין שאול אלוביץ', היא בפניך. תקרא אותה  2012במאי  29-אני מציג לך התכתבות מה ש.

 4 לבינתיים. 

 5 .9מוגשת ומסומנת נ/ 2012במאי  29-ההתכתבות בין מר אילן ישועה לשאול אלוביץ' מ

 6קראת? אוקיי. אתה כותב לשאול 'איתן רוצה להתקשר חושב שכדאי לאפשר ברשותך, אתן לו  ש.

 7הנייד. שלחתי אותו לטפל בדויטשה במודפס' ואז אתה מוסיף הודעה וכותב לשאול 'נשלח עכשיו 

 8את ההודעה של איתן אליך, על ידי איתן אחרי שיחה עם חגי לגבי המודפס הערב:' ואתה מצרף 

 9 'הבטיח לי שייתן בולטות חיובית לבזק'. אנא הסברך על האירוע הזה.

 10אני לא זוכר אותו בצורה מלאה, אני מניח שיש פה איזו שהיא כתבה חיובית או אולי הייתה איזו  ת.

 11ז שהיא סקירה של דויטשה בנק חיובית על בזק או משהו כזה, הם רצו לתת לזה ביטוי. זהו, וא

 12 אני מסייע שזה ייכנס. מניח שרצו, שיש משהו חיובי ואני מסייע שזה ייכנס לגלובס.

 13, אבל כרגע זה מה שאתה ךזיכרונאוקיי. נחזור לזה קצת יותר מאוחר עם נתון שאולי ירענן את  ש.

 14 , 2012ביולי  15-זוכר. בסדר. אני מבקש עכשיו להציג לך התכתבות נוספת מה

 15 10מוגשת ומסומנת נ/ 2012ביולי  15-התכתבות מה

 16. 'כותרת טופל, אנגלית בטיפול'. שאול כותב לך 'גם 2012ביולי  15-כתוב ככה, אתה כותב לשאול ב ש.

 17התוכן בכתבה על הפנים' ואז אתה כותב לו 'אני טיפלתי בכותרות, אילן השני על התוכן'. נתחיל 

 18 מהקל. מי זה אילן השני שטיפל בתוכן?

 19 לא זוכר. ת.

 20 כותרות אתה טיפלת? באיזה ש.

 21 אני לא זוכר את האירוע.  ת.

 22אבל תסכים איתי שמדובר על אירוע של סיקור שבו אתה מטפל בכותרות ואילן השני בתוכן. כך  ש.

 23 פשיטא הדברים.
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 1 אני לא יודע מה האירוע. ת.

 2 לא, לא האירוע הספציפי. ש.

 3 פשיטא כן. ת.

 4 2013בפברואר  5-להתכתבות מה פשיטא כן. יופי.  עכשיו אני מבקש להפנות אותך ש.

 5 .11מוגשת ומסומנת נ/ 2013בפברואר  5-התכתבות מה

 6לנספח א'.  10כרס והוא קשור לאירוע בכתב האישום, אני מפנה לסעיף -כבודכם, זהו קובץ עב ש.

 7 לנספח א' לכתב האישום. 10ואני מבקש לעבור איתך על הדברים. סעיף 

 8 זה סומן? עו"ד יהודית תירוש:

 9 .11זה נ/ אב"ד: -פלדמן -פרידמן כ.ה. ר'

 10 , 2013בפברואר  6-תראה, ב ש.

 11 אתה רוצה לתת לי אולי דקה לעבור על זה או שלא צריך? ת.

 12 כדאי. עו"ד יהודית תירוש:

 13 יחד. 37עמודים. אני מבטיח לך שנעבור עד עמוד  37מה זה כדאי. זה הרבה עמודים.  ש.

 14 בבקשה. ת.

 15בקש, אם יש איזו שהיא נקודה שאתה לא סגור עליה ואתה איפה שאתה תרצה, אבל אני גם מ ש.

 16רוצה לראות את ההקשר, תגיד לי ואני אעצור. בסדר? פשוט לא נמתין עכשיו חצי שעה שתקרא 

 17 את הכל.

 18 תודה. אין בעיה. ת.

 19 אדוני אמר? 10..  כב' הש' עודד שחם:

 20 .10סעיף  ש.

 21 . 2013בפברואר  7-5 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22. בעמוד הראשון, תסתכל בבקשה, זאב כותב לך 'אילן, לא יודע אם אתה מקבל ממני 10כן. סעיף  ש.

 23סמסים, אני החלטתי להפיץ תמונות על שרה נתניהו על מנת להציג מישהי אחרת שהציבור ייחשף 
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 1 16:14-לדמות אחרת. בבקשה תפרסם, תעשה לי טובה, האחריות עלי'. ואז הוא שואל אותך, ב

 2אה הוא לא בטוח ברעיון שלו, 'תחשוב טוב אם אני צודק או לגנוז הרעיון'. ואז הוא דקות, כנר

 3מחפש אותך בטלפון, הוא שואל אותך אם אתה זמין. אני עובר לעמוד השני. ואז אתה כותב לו 

 4, בראש העמוד השני: 'הגעתי הרגע למשרד ורואה הידיעה על השמלה, מוריד את זה 16:52-ככה, ב

 5ותב לו. ומיד כותב 'מציע לעשות כתבה חיובית עליה עם ינון מגל' ואז כותב לו מיד'. זה אתה כ

 6'תתקשר דחוף מעלים ידיעה על איך לימור מגנה עליה' ואז שואל אותו אם מתאים, הוא מאשר 

 7הוא יבדוק', כלומר הוא יבדוק את הרעיון הזה שלך, ואז אתה  ןהריאיולך, ואומר ש'לגבי ינון 

 8'העליתי את לבנת' ואז אתה אומר את המשפט הבא 'אין לאנשים נשמה'. אם כותב לו שזה בוצע, 

 9 דקות. מי אלה האנשים שאין להם נשמה? 17:13תראה, זה בתחתית עמוד שלישי בשעה 

 10סליחה, אני רק רוצה להבהיר מה נתת פה, נתת פה, רק שיהיה ברור, רק  עו"ד יהודית תירוש:

 11 כתובות עם שאול אלוביץ' מאותו היום.תכתובות עם זאב רובינשטיין, אין כאן ת

 12 נכון. ש.

 13 זאת אומרת, אם יש תכתובת לפני זה עם שאול אלוביץ', זה לא ייראה כאן. עו"ד יהודית תירוש:

 14 נכון. ש.

 15 שיהיה ברור גם לצדדים, עו"ד יהודית תירוש:

 16ר כך אני עכשיו גם ברור לעד. אבל, בוא אני אגיד לך, כדי שלא תוטעה ממה ששמעת עכשיו, אח ש.

 17אראה לך גם את ההתכתבויות עם שאול אלוביץ', בסדר? כרגע אני מתמקד בהתכתבות עם זאב 

 18 רובינשטיין, ותודה רבה עו"ד תירוש. 

 19 בבקשה. עו"ד יהודית תירוש:

 20אז אני שוב חוזר על השאלה. מי אלה האנשים בלי הנשמה בהקשר של הפרסום של תמונת שרה  ש.

 21 נת? באתר וואלה.נתניהו עם שמלה? למי התכוו
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 1האירוע זכור לי, זה הכל סביב האירוע של השמלה שלבשה הגברת נתניהו, ואחר כך היה מאמץ  ת.

 2לשפר את התדמית. כאילו, האופנתית, סביב השמלה היה הרבה לחץ שנוריד את הידיעות, 

 3 וספציפית לשאלתך, כי אולי זה יחזור בעוד הרבה מקומות, 'אין לאנשים נשמה', 

 4רגע שואל רק על זה. מה שיחזור בעוד מקומות האמן לי, אני לא אחסוך ממך. אבל נתחיל אני כ ש.

 5 במי האנשים שאין להם נשמה?

 6 אף אחד.  ת.

 7 לא הבנתי את תשובתך. ש.

 8אז אני מסביר, זה צורת הדיבור שלי עם זאב וזה צורת הדיבור שלי הרבה פעמים גם עם אלקלעי  ת.

 9פה זה דבר נורא ואיום, או בצד החיובי, 'תעלו את התמונות במערכת, או עם ינון, מה שעושים 

 10האלה הן חשובות מאוד לעם ישראל, הן יצילו', זה השפה הצינית שלי ועם זאב, אני כותב לו את 

 11מה שהוא רוצה לשמוע. זה הסגנון ביני לבינו, זה הכל. 'אין לאנשים נשמה', באופן כללי דובר על 

 12ם סביב שרה עם השמלה, אני כותב את זה עליהם, או על אלה זה שבעיתונות אז היה קמפיין של

 13לזה שלאנשים אין נשמה, לא,  literallyבוואלה, זה לא משנה. אתה שואל אותי אם אני התכוונתי 

 14אני כתבתי את הדבר הזה כמו שכתבתי לכל אורך השנים כשדיברתי עם האנשים למטה וגם 

 15 י זה,כשדיברתי עם זאב, תמונות, גם פה, תסתכל אחר

 16 אנחנו נגיע לאחרי זה, מר ישועה, לא צריך להיחפז. ש.

 17מותר לחבר. מותר לחבר את הדברים. זה אותו קונטקסט. אני נוקט בשפה שהם רוצים לשמוע.  ת.

 18 'מדהים, תמונות מדהימות אתה שולח לי, יפהפיות'. זהו.

 19 הבנתי, יש דבר אחד, ש.

 20 ה איתי.אותו דבר גם איריס אלוביץ', אותה שפה השתמש ת.

 21הבנתי. כלומר עכשיו השאלה שלי אליך היא זו, כי פשוט מהתשובה שלך לא הצלחתי להבין מה  ש.

 22בדיוק אתה אומר ביחס לשאלתי 'אין לאנשים נשמה'. האחת אמרת, זה ציני, 'זו שפתי הצינית' 

 23 ושניים, 'אמרתי להם מה שהם רוצים לשמוע'. 
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 1 ציני, הוא אמר זה מה שהם רוצים..הוא לא אמר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 הוא אמר. הוא אמר 'ציני'. צור:-עו"ד בועז בן

 3. הוא אמר, 'אמרתי לאנשים מה שהם רוצים 2. 'זו שפתי הצינית', 1אמר גם אמר גם אמר. אמר  ש.

 4לשמוע'. שני הדברים לא מתחברים כי מי שאתה משמיע לו מה שאתה רוצה לשמוע לא יודע שאתה 

 5 ציני, נכון?

 6 התשובה מאוד פשוטה. גם וגם. .ת

 7 מה מי שאתה כותב לו את זה אמור להבין? ש.

 8אני אענה. אתה רוצה את ה תשובה, אני אענה לך. כשאני כותב לעובדים שלי למטה 'תשמעו, יש  ת.

 9תמונות יפהפיות שזה חשוב מאוד לעם ישראל' אני זוכר שהיה לי, 'חשוב מאוד שעם ישראל יראה 

 10 אותם',

 11 שואל עכשיו על רובינשטיין. אבל אני ש.

 12 רק שניה. ופה לזאב רובינשטיין זה היה השיח ביני לבינו. אתה רוצה לשמוע, ת.

 13 שמה הוא? ציני או מה שהוא רצה לשמוע? ש.

 14 מה שהוא רצה לשמוע וגם ציני היה. ת.

 15 לא, פה, פה. 'אין לאנשים נשמה'. ש.

 16בינינו כמו שהוא שולח לי תמונות  פה סתם. סתם. מה שהוא מבין. שפה מוקצנת של השיחה ת.

 17יפהפיות וכמו שהוא בלוויה של שרון שהתמונות לא מצאו חן בעיני אז הוא אמר לי 'אני מציע 

 18 שתוציאו את שרון מהקבר ותעשו תמונות חדשות שמתאימות'.  זה ציני או לא ציני?

 19...להוציא מהקבר הבנתי שאתה כל פעם נקלע לשאלה, אתה זורק אותנו לאירועים ודוחה כמו ש ש.

 20 ומשפחות שכולות,

 21 אדוני אני נותן לך את השפה, ת.

 22 אני מבקש שתענה בפשטות על השאלה ואל תיראה כל כך מעונין. ש.

 23 אדוני, אני יכול להוריד את המסכה ותראה שאני לא מאוים. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  04

 

 1555 

 1 מעוניין.  ש.

 2 ' והכל.בסדר, מעוניין, בסדר. קראתי כבר 'עד מעוניין', 'עד כבוש', 'עד מדיח ת.

 3 גם לזה נגיע. ש.

 4לא יודע, אני אומר לך תשובה מאוד פשוטה. היה שיח ביני לבין זאב והיה שיח גם כזה ביני לבין  ת.

 5 איריס,

 6 טוב, עכשיו אני שואל אותך על זאב. ש.

 7אני עונה לך. השיח הזה היה שיח שבו הקצנו את מה שאומרים. היא אומרת לי 'תעלה את  ת.

 8ת האלה והאלה היא חייבת להיראות נערצת ונאהבת' וכדומה ואני אומר התמונות שלה המדהימו

 9לה 'כן זה תמונות שעם ישראל חייב לראות אותן'. וגם לזאב. אני אומר לו 'אין לאנשים נשמה, 

 10 אנשים רעים', הכל זה שיח מוקצן לתוך חצר ביזנטית מטורפת, זו התשובה. 

 11 אוקיי. ש.

 12טית מטורפת, תראה את אופי הדרישות ממני לאורך, ואם תרצה אדוני, תקשיב לתשובה. חצר ביזנ ת.

 13אני אתן לך דוגמאות עם תאריכים, חצר ביזנטית מטורפת ובחצר ביזנטית מטורפת כך אני מדבר 

 14איתם. כמו שהם מטורפים, אותה שפה אני מדבר איתם. ולעורכים שלי כלפי מטה אני אומר 'יש 

 15תעלו אותן עכשיו'. מה התמונות? שהיא מצטלמת  תמונות בעלות חשיבות עליונה לעם ישראל,

 16בהלוויה של שרון ואת נושאי הארון לא רואים. הנה, זה הדוגמה. אתה שואל אותי באיזה הקשר, 

 17 חייבים להבין את ההקשר שבו תפקדתי.

 18לא שאלתי אותך באיזה הקשר. לא שאלתי אותך באיזה הקשר, לא שאלתי אותך על איריס  ש.

 19אותך על שאול אלוביץ', נגיע גם לזה, ובקשר לחצר הביזנטית גם נראה את  אלוביץ', לא שאלתי

 20. בוא נראה את 4חלקך, את חלקך בעניין הזה. לכן סבלנות. סבלנות. עכשיו תעבור בבקשה לעמוד 

 21המשך ההתכתבות שלך עם זאב אגב אירוע השמלה והתמונות שהוא רוצה לבוא כדי לשפר 

 22 דקות. 17:13אומר. הודעה שניה מלמעלה, בשעה  ביוזמתו. עכשיו בוא נראה מה אתה

 23 איזה עמוד אתה, סליחה? ת.
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 1בעמוד הרביעי. אתה רואה? זה מתחיל בהודעה של רובינשטיין, 'טוב מאוד, שתהיה לי בריא, אדם  ש.

 2לאדם זאב' ואז אתה עונה לו 'לא הייתי כל היום במשרד, איך שהגעתי שאול התקשר ומיד טיפלתי. 

 3על הילדים. לא נותנים להם מנוח. כמו חיות טרף'. עכשיו השאלה שלי מתייחסת כואב לי עליה ו

 4למשפט הזה. 'כואב לי עליה ועל הילדים. לא נותנים להם מנוח. הם כמו חיות טרף'. עליה זה על 

 5 הגברת שרה נתניהו, נכון?

 6 כן. ת.

 7 הילדים שלה, זה הילדים שלה. ש.

 8 כן. ת.

 9 לא נותנים להם מנוח. מי לא נותן להם מנוח?כואב לך הלב, כך אתה כותב לו,  ש.

 10 התקשורת. ת.

 11 'כמו חיות טרף', מי הן חיות הטרף? ש.

 12 התקשורת. ת.

 13 אוקיי. עכשיו אני עובר להודעה הבאה. ש.

 14 אני רק רוצה שתבין שלא כואב לי הלב לא עליה ולא על הילדים, ת.

 15 ריש. הכל.-קוף-בסדר. שין ש.

 16 הם והילדים שלהם. זה בדיוק הפוך. לא הכל. מי שלא נותן מנוח זה ת.

 17 הבנתי. כן, רק שאת זה לא כתבת, כתבת בדיוק הפוך. עכשיו אני עובר איתך להודעה הבאה. ש.

 18 למי כתבתי? ת.

 19 לזאב רובינשטיין. ש.

 20 שהוא חלק מהחצר הביזנטית. ת.

 21 לכן אתה מציג לו את המציאות שאתה לא יכול, ש.

 22אלה הבאה, אין טעם בדו שיח והוויכוח. אם יש שאלה, מה הש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 שיישאל. כי זה הופך לוויכוח ביניכם.
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 1 אני משתדל לא להתווכח, גבירתי. ש.

 2בסדר, לא אמרתי שזה אדוני. אמרתי רק בוא תתקדם לשאלה כדי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 שלא ניכנס לזה. לא אמרתי שאדוני עושה את זה.

 4מקבל את הערת בית המשפט. אני עובר איתך למשפט הבא 'מרגיש צורך עמוק לתקן בסדר. אני  ש.

 5 את זה'. זה אתה כותב לרובינשטיין. 

 6 כן. ת.

 7האם אמנם הרגשת צורך עמוק לתקן את ההתנהגות של חיות הטרף שלא נותנים לה, לגברת שרה  ש.

 8 נתניהו ולילדים שלה, מנוח?

 9 זו אותה תשובה כמו מקודם. ת.

 10 התשובה היא 'לא'? ש.

 11 לא, זה רק מדגיש לך. ת.

 12 שמה.  ש.

 13 שלא חשתי שום צורך עמוק. חשתי רק צורך... ת.

 14 למרות מה שכתבת לזאב רובינשטיין? ש.

 15 בוודאי. כי זאב רובינשטיין, הפניות שלו נלעגות. אז פניות נלעגות מקבלות תשובות נלעגות. ת.

 16באותו עמוד. אתה כותב לזאב רובינשטיין 'תגיד לי הבנתי. עכשיו אני עובר איתך להודעה הבאה  ש.

 17מה היא רוצה ונעשה עם ראיון, בלי ראיון, לא חשוב. העיקר שיהיה לה ולמשפחה קצת נחת'. מה 

 18 מבין כל המילים האלה שכתבת לזאב רובינשטיין נכון ומה לא נכון?

 19 אני אומר לך עוד פעם, ת.

 20 סליחה? ש.

 21 שהתכוונתי לזה? המילים האלה, נכון באיזה מובן, ת.

 22 כן. ש.

 23 שאני רוצה לגרום נחת? ת.
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 1 כן. ש.

 2בכלל לא עניין אותי לגרום להם נחת. מה שעניין אותי זה לגרום לו נחת בתוך הקונטקסט שהיה  ת.

 3שם, אני אומר לך עוד פעם, זה הצורה שלי בעצם בתוך החצר הביזנטית שאני מקבל בקשות 

 4שלה שנפרסם, בתוך הדבר  17הזויות, מתעסקים עם השמלה, מעבירים לי כל מיני תמונות מגיל 

 5 את אותו משחק שלהם.  הזה אני משחק

 6הבנתי. עכשיו אני ממשיך איתך לעמוד החמישי, לבינתיים אני לא רואה שזאב שיחק איתך שום  ש.

 7משחק, הוא רק התייעץ איתך אם זה רעיון טוב להעלות תמונות וכל הרצף שצף הזה, זה שלך. 

 8 אבל אני עובר לעמוד החמישי.

 9 עו"ד חן, ת.

 10 כן. ש.

 11 שבהן הוא מדבר איתי ככה? אתה רוצה את הדוגמאות ת.

 12 לא. אני רוצה שאתה תענה לשאלות שלי. ש.

 13עו"ד חן אתה צריך לקחת בחשבון שכשאתה זורק דברים בלי ביסוס יכול להיות שתקבל תשובה  ת.

 14 עם ביסוס.

 15 )צוחק( ש.

 16 נו טוב, באמת. זה לא במקום לצחוק. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 ערה שלו אלי.אני חשבתי שזה לא במקום הה ש.

 18 גם. זה לא במקום, זה לא במקום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אני מתנצל. ת.

 20 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 זה גם בציניות? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22בבקשה למטה. אתה כותב לזאב, שוב, בתוך הרצף. 'האמן לי, פשוט כאיש משפחה כואב  5עמוד  ש.

 23 ם לה'. עכשיו אתה מגייס את משפחתך כדי לשכנע אותו שאתה מבין כאיש משפחה,לי מה שעושי
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 1 איזה עמוד? ת.

 2 למטה. 'כאיש משפחה כואב לי מה שעושים לה'. התכוונת או לא התכוונת לדברים? 5 ש.

 3 לא, לא התכוונתי. ת.

 4ן עם ינון . ואז אתה כותב לו למעלה 'לדעתי רק במסגרת ראיו7לא התכוונת. אני עובר לעמוד  ש.

 5שמדברת על עצמה, על העליהום נגדה, על חייה כאשת ראש הממשלה. ואז בזה לשלב את 

 6התמונות' רובינשטיין עונה לך 'אני לא בטוח שבימים אלה תרצה להתראיין. היא פגועה מאוד. 

 7למה לא לנסות להעלות התמונה עם משהו עליה' ואז אתה עונה לו 'רוצה שהריאיון יהיה בוואלה 

 8ערוך ותהיה לה זכות מלאה לראות השאלות מראש וגם לאשר לפני שעולה'. אלה דברים  ויהיה

 9 שאתה כתבת לרובינשטיין. 

 10 כן. ת.

 11רובינשטיין לא מבקש ראיון, ההיפך. הוא אומר שהיא לא בשלה לראיון. אתה מנסה לשדל אותו  ש.

 12ות מראש ואישור לפני לראיון, זה רעיון שלך, יוזמה שלך, אתה גם מציע לו ראיון ערוך עם שאל

 13שמעלים אותו. הדברים האלה מתנגשים לחלוטין עם דברים שהעדת עליהם בחקירה ראשית לגבי 

 14של דב גילהר, גם אליו  ןהריאיומקובל או לא מקובל בתקשורת, לגבי, והעדת את זה בהקשר של 

 15 נגיע, והנה אתה המציע, אתה היוזם, כדי לפתות אותה להתראיין בוואלה. מה אתה אומר על זה?

 16ענית. התשובה מאוד פשוטה. ההתנהלות של גברת נתניהו ושל נציגיה מולנו היא התנהגות הזויה  ת.

 17 ובקשות הזויה,

 18 זה לא בקשה שלה, הפוך. ש.

 19 אפשר לענות? ת.

 20 י.כן ודא ש.

 21בבקשה, אז אני אענה. התנהגות הזויה, זה הקונטקסט. אתה צריך להבין את הבקשות. הבקשות  ת.

 22אלינו היו תמיד בין הזויות למטורפות. זאת ההתנהגות, יש לי עשרות דוגמאות אם אתה רוצה 

 23וככה בהקשר הזה אני דיברתי על זה, גם בעמוד לפני זה הוא מעביר לי תמונה שלה, דילגת על זה, 
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 1ואני אומר 'כן, יפהפייה', בסדר? למה אתה לא שואל אותי אם אני חושב יפהפייה? הכל נאמר 

 2 בהקצנה.

 3 ... חושב אם היא יפהפייה או לא, לכן אני לא שואל אותך. ש.

 4נכון. הכל נאמר בהקצנה, בתוך החצר הביזנטית, בקשות נלעגות, תשובות נלעגות, ואני אומר לך  ת.

 5הזה כי רציתי לפחות מעז שיצא מתוק. אמרתי לפחות אולי  ןהריאיו. הצעתי את ןהריאיומה עם 

 6נצליח מכל המשבר הזה לקבל איזה ראיון בלעדי איתה לוואלה, ואז ראיון כזה בלעדי איתה 

 7לוואלה היה ברור לי באיזה תנאים זה יכול להיות, אני ארוויח, לפחות יהיה לי רייטינג קצת. זה 

 8לא משליך מזה על הראיונות שלנו עם פוליטיקאים או עם ראש ממשלה  הקונטקסט שהיה, הוא

 9 והכללים לתוך ראיון כזה.

 10כלומר מבחינתך כמנכ"ל שלא מתערב לעולם בתוכן כפי שהעדת בחקירה ראשית בביטחון מלא,  ש.

 11ההיפך, כשיש ישיבות למטה אתה מדלג לקומה החמישית, אפילו לא מתעכב, אתה פה יוזם ומציע 

 12ם הגברת נתניהו שבו יועברו לה השאלות מראש, שיהיה לה וטו על מה שהיא תישאל וגם ראיון ע

 13 וטו על הפרסום. הפרסום יהיה רק לאחר אישור שלה. נכון?

 14עוד פעם, בקשר לראיון, שזה לא פוליטיקאי, זה לא ראש ממשלה שאתה צריך שהכתבים לפני זה  ת.

 15 .ןהריאיותהיה להם עצמאות. ברור מה אופי 

 16 א שאלתי מה לא, שאלתי מה כן.ל ש.

 17אז אני עונה, אני אומר לך מה כן. המה כן זה פשוט הזדמנות לרייטינג שאני רואה. אני נמצא בתוך  ת.

 18סביבה שבה יש רצף של דרישות הזויות מטורפות, אני אומר, אני אפיק מעז מתוק, לפחות זה מה 

 19להצליח להביא אותה, מכל החרא הזה  , אני זוכר את אז שדיברתי אז גם עם ינון, 'אולי ננסה-ש

 20 אולי יצא משהו' סליחה על הביטוי.

 21הבנתי. ובשביל ההזדמנות הזו לרייטינג היית מוכן גם להתערב וגם להציע הצעה של ראיון ערוך  ש.

 22 מראש. נכון? זה מה שאתה אומר?

 23 כן כן. לגמרי. וזה לא גוזר מידה שווה על דברים אחרים. ת.
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 1מבקש לעבור איתך לעמוד, בעמודים הבאים, שוב אתה מנסה לשדל אותו בכל  אוקיי. עכשיו אני ש.

 2. אחרי שרובינשטיין שואל אותך אם ינון מגל יודע עליו 13זאת שיהיה ראיון איתם וכולי, לעמוד 

 3ואתה אומר לו 'לא, אף אחד לא יודע כלום, הוא יודע שיש ידיד שלי'. בסדר? זה בעמודים 

 4 13. תסתכל מלמעלה, מראש העמוד. עמוד 13עכשיו אני מגיע לעמוד  הקודמים, אני מקצר פשוט.

 5. 'ינון אומר שהכי טוב להעלות ידיעה פשוטה נקיה שאומרת 'לידי וואלה סלבס הגיעה 8:48בשעה 

 6שלה. יהיו לזה מיליוני צפיות ויראו אותה במיטבה'. כך אתה אומר.  20-תמונה של שרה בשנות ה

 7ה'. זה מה שאתה אומר. וזאב מזדעק ואומר 'זה לא ממנה, אבל 'אבל אסור שידעו שהגיעה ממנ

 8אני לא רוצה שידעו שזה ממני'. אני מסיק מזה, כפי שהיה בתחילת הדברים שהראיתי לך, שזה 

 9בכלל היה רעיון ויוזמה של זאב רובינשטיין והוא הדליף לך תמונה והוא חושב שהוא עושה לך בזה 

 10 רוצה שידעו שזה בא ממני'. תגובתך?טובה גדולה והוא אומר לך 'אני לא 

 11 לא הבנתי את השאלה. סליחה. ת.

 12 אני אומר לך שעל סמך,  ש.

 13 עוד לא הייתה שאלה. תקשיב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14זו הייתה שאלה. אני אומר לך שעל סמך ההתכתבות הזאת אני מסיק שאומר לך רובינשטיין,  ש.

 15 יוזמה שלו והוא לא רוצה שידעו שזה בא ממנו'. בהמשך לדברים קודמים שאמר לך, שזו

 16 מהמשפחה כאילו? ת.

 17 התמונה שהוא נותן לך לפרסום,  ש.

 18 שהיא לא יודעת כאילו, ת.

 19שזה בא ממנו. בשלב הזה היא עוד לא יודעת. נראה מתי היא כן תדע. אבל בשלב הזה היא לא  ש.

 20כפי שהוא אומר לך בתחילת ההתכתבות יודעת, הנה, אני עונה לך על השאלה. עכשיו זו יוזמה שלו, 

 21 והוא לא רוצה שידעו ממנו, זה מה שכתוב.

 22 כן. ת.

 23 נכון? ש.
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 1 כן. ת.

 2, במענה לחשש של רובינשטיין שידעו שזה בא ממנו וכולי והוא 14עכשיו תסתכל בהמשך בעמוד  ש.

 3אתה כבר בידיך והוא מבקש דיסקרטיות, אתה כותב לו בסוף העמוד 'לא יודעים כלום, אני חומה, 

 4צריך לדעת את זה'. זה לזאב. ובעמוד הבא, 'כלום לא יועבר', הוא אומר לך 'חכה רגע עם הפרסום', 

 5'כלום לא יועבר לפני שתאשר ואראה לך בדיוק הנוסח לאישורך'. יוזמה שלך. הוא גם לא ביקש 

 6 את זה. תגובתך?

 7 זה שאני יזמתי את זה שהוא יאשר? ת.

 8 כן. ש.

 9ה שאנחנו כל דבר שהם מבקשים, אנחנו מאשרים ומראים להם, זה תשמע, את הנוסח הז ת.

 10 הסטנדרט, זה הנורמה.

 11 . 2013אני מזכיר לך, אנחנו בפברואר  ש.

 12 מצוין. ת.

 13 אתה זוכר את זה? ש.

 14 ?2013כן. אתה יודע מה היה בינואר  ת.

 15 אנחנו נבדוק הכל. ש.

 16 אתה זוכר? תבדוק. תבדוק. ת.

 17 נבדוק הכל. לא נחסוך ממך. ש.

 18בסדר, לא תחסוך. בסדר גמור. אז אני גם זוכר מה היה בינואר והנורמה כבר נקבעה, של מה  ת.

 19שרוצים ומה שלא רוצים, זה הנורמה שנקבעה ואני יודע בדיוק, מה, הם יתנו לי תמונה שלה בלי 

 20שיאשרו את זה ובלי שיערכו את זה? זה הנורמה מולם. דרך אגב, ב'סלבסים' וכדומה לפעמים יכול 

 21 ות גם כזה נוהל אבל פה איתם זה היה הנוהל  הברור.להי
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 1, תעבור בבקשה, 16הבנתי. הנוהל הברור, ואנחנו נפגיש אותו עם המציאות. אבל עכשיו בעמוד  ש.

 2זה רובינשטיין כותב לך 'אני מעביר, שתראה שאני נאמן לך ומעביר לך בלבד'. הוא  21:05בשעה 

 3 את. נכון?על התמונה הז exclusivityבכלל נותן לך 

 4 כן. ככה זה משתמע. ת.

 5כן. הוא רק מבקש לא לצאת דפוק וחבוט. ואז אתה מרגיע אותו אומר לו בעמוד הבא, בראש  ש.

 6העמוד, 'חס וחלילה, נכין הידיעה ואעביר לך לאישור'. ואתה מרגיע אותו עוד 'אף אחד לא יודע 

 7 לעולם לא תפגע,עליך, אני לעולם לא אפגע בך או בה', התכוונת לדברים האלה, ש

 8עו"ד חן, כל הציטוטים מובילים בסוף לאיזו שהיא שאלה? זאת  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אומרת הכל מאותו סוג. 

 10 כן. ש.

 11 ,30אני מניחה שנמשיך ונעבור עד עמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 כן כן. גבירתי, ויש לי עוד הרבה מה לעבור. בוודאי שכן. ש.

 13לא, אין בעיה, השאלה אם יש צורך להקריא לו את הכל או שיש  אב"ד: -פלדמן -פרידמן כ.ה. ר'

 14 בסוף איזו שהיא שאלה.

 15יש. אני שואל אותו תוך כדי הדברים והדברים שאני מציף, אם גבירתי רוצה תשובה ארוכה אז  ש.

 16 אני מבקש לא לעשות את זה בנוכחות העד,

 17לא רוצה תשובה ארוכה, אני רק מציעה שאולי אפשר לקצר  לא, אני אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 כי התשובות שלו הן פחות או יותר אותן תשובות. השאלות אותן שאלות התשובות אותן תשובות,

 19 לא, בעניין הזה גבירתי אני לא רוצה לקצר. ש.

 20 עו"ד חן, אם אדוני חושב שזה חשוב,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 זה חשוב. ש.

 22 אני לא אומרת מילה. אני רק שואלת.  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כ.ה.

 23 זה חשוב. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  04

 

 1564 

 1 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 את התכלית אדוני יכול להבהיר, כיוון שנראה, נבדוק? כב' הש' משה בר עם:

 3 כן אבל לא בנוכחות העד. ש.

 4 טוב, תתקדם. כב' הש' משה בר עם:

 5 לא.לא בנוכחות העד. בכלל  ש.

 6 תמשיך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 אז אתה אומר לו 'אף אחד לא יודע עליך, אני לעולם לא אפגע בך או בה, לעולם'. התכוונת לזה? ש.

 8 לא חושב שהתכוונתי לזה יותר מדי,  ת.

 9 לא התכוונת לזה יותר מדי. ש.

 10 אז זה היה השיח. לא, ת.

 11מכיר אותי חודש ויודע שמילה זו מילה'. אכן מילה שלך אז זה היה השיח. בעמוד הבא 'אתה כבר  ש.

 12 זו מילה, מר ישועה?

 13 מה אתה אומר? ת.

 14 האם אכן מילה שלך זו מילה, כך אתה מתהדר בפני מר רובינשטיין? ש.

 15שוב, כל ההקשר של השיח הזה, זה שיח דביק ביני לבינו, הוא קצין בכיר בחצר הביזנטית של  ת.

 16 משפחת ראש הממשלה,

 17 ה?ואת ש.

 18 מה? ת.

 19 ואתה? חוטב עצים ושואב מים? ש.

 20 אני עונה לו, אני אגיד לך מה אני עושה. אני עונה לו בשפה של החצר הביזנטית שבה הוא חי. ת.

 21 ותפקידך רק שאני אזכור, מנכ"ל וואלה? כן. ש.

 22 לא הבנתי את  השאלה. ת.
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 1כך הגדרת את עצמך?  אני שאלתי אם אתה חוטב עצים ושואב מים בחצר הביזנטית הזאת. האם ש.

 2 כך אתה מגדיר את עצמך.

 3 חוטב עצים ושואב מים לא יודע לענות ככה. ת.

 4אתה כותב לרובינשטיין 'אני חושב שאתה איש מנוסה, בני אדם,  19הבנתי. עכשיו תראה, בעמוד  ש.

 5אני מאוד מחבב אותם וכואב לי 'העליהום', אין ריספקט ואין תרבות'. התכוונת לכך שאתה מחבב 

 6 ת בני משפחת נתניהו ואין ריספקט ואין תרבות?א

 7 לגמרי לא. ת.

 8לא. אגב, כשאתה כותב את כל הדברים האלה בשיח הדביק, מה רובינשטיין אמור להבין ממך  ש.

 9לדעתך? אתה לא אומר לו 'תשמע, זה שיח ציני, תשמע, אני לא מתכוון, תשמע, לא עושים דברים 

 10 ות. אתה מדבר עם בנאדם בצד השני. כאלה', ההיפך. אתה יוזם כל מיני הצע

 11 כן אני יודע. אתה קראת את כל התכתובות ביני לבינו? ת.

 12 כן. ש.

 13 קראת גם את התכתובות ביני לבין איריס בהקשר שלו? ת.

 14 כן. ש.

 15אוקיי. אז הרבה פעמים הוא התבטא שהיא משתגעת לגמרי ואיריס מתבטא שהיא משתגעת לגמרי  ת.

 16על התמונות, איריס צוחקת איתי על התמונות של שרה, גם התמונות וזה מטורף לגמרי וצוחקים 

 17האלה, אתה מביא פה רק את הדבר הזה. תכניס את כל הקונטקסט. כולם צוחקים, זה בתוך חצר 

 18 נלעגת, 

 19 אבל פה אתה לא צוחק. ש.

 20שגעת וגם זאב עצמו. תראה את הביטוי, אני אומר לך עוד פעם, 'מה אתם רוצים', הוא אומר 'היא מ ת.

 21אותי ואני לא מבין מה היא רוצה'. ושאול אומר לי 'גם אני לא מבין מה הם רוצים אבל תעשה את 

 22 זה, מה זה משנה כבר', זה דיון אחר. כל הדיון הוא דיון נלעג. אתה לוקח, זה נמצא בתוך קונטקסט,

 23 מר ישועה, ... ש.
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 1לך, מי שאמר 'מה אתה רוצה,  רק שניה. וזאב עצמו משתמש הרבה פעמים בשפה הזאת. אני אומר ת.

 2אולי תוציאו את שרון מהקבר ותצלמו עוד פעם איתה כי היא צריכה תמונה' אני מבין מה היחס 

 3 שלו. סליחה.

 4ומה שהוא אמר לך על שרון על הקבר, כמו שטרחת לציין,  2013אתה לא מבין משום שזה פברואר  ש.

 5רצים קדימה בזמן חמש שנים, אתה לא  , אנחנו2016על המשפחות השכולות, שזה בכלל באוגוסט 

 6 . עכשיו אני ממקד אותך.2013יכול לגייס לפברואר 

 7 סליחה, סליחה, ת.

 8אין לך שום התכתבות עם איריס, אגב שלחת  2013שניה. ברשותך תן לי להשלים. תודה. בפברואר  ש.

 9י? אז קודם כל אותי לקרוא אותה, ועם זאב רובינשטיין יש לך ספורות בלבד. ספורות בלבד. אוקי

 10זה הקונטקסט. ועכשיו אני מחזיר את השאלה למקומה. כשאתה מתכתב עם אדם, שכפי שעולה 

 11פה מהתכתובת, כרגע הקראתי לך, שמכיר אותך ואתה מכיר אותו רק חודש ואלה הדברים שאתה 

 12 כותב לו ואומר לו, מה אתה מצפה שהוא יחשוב? 

 13מדובר. זה הכל. זה אדם שנמצא בתוך החצר אני מזהה מהתחלה בדיוק באיזה פונקציונר  ת.

 14הביזנטית שלהם, זה התפקיד שלו, תראה את כל הפניות שלו אלי, ש אתה לא מביא אותן פה, 

 detachment 15מהתחלה. פניות היסטריות 'הורגים אותי, משגעים אותי', רואים שהוא בעצמו עושה 

 16שיח, וכשסביב העניין הזה עולה  מבחינה רציונלית בין מה שהם מבקשים לבין המציאות, זה הדו

 17פה הקקפוניה השלמה הזאת על השמלה של שרה, זה השפה שאני נוקט בה, היא שפה צינית, היא 

 18שפה נלעגת, בדיוק כמו הפניות שאני מקבל. אתה שואל אותי כמה זמן לקח לי לזהות את המיקום 

 19 שבתוכו זאב נמצא, בערך שתי שניות. כי ככה הוצג לי.

 20תב לו את המשפט הבא 'לא מקנא במה שעוברת, תחזק אותה שלא תסבול', האם וכשאתה כו ש.

 21מה אתה רוצה שרובינשטיין  –כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה מתכוון לזה, אחד. שניים 

 22 יבין מזה?
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 1אתה נכנס לניתוחי יתר, אדוני. אני מסביר לך עוד פעם את ההקשר של הדו שיח, אני נוקט בשפה  ת.

 2 לו את מה שהוא רוצה לשמוע. אני יודע איך הוא עובד. מוגזמת, אומר

 3מר ישועה, את זה כבר אמרת. השאלה היא, אתה כותב דברים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 שאלמלא הרקע שאתה מתאר אפשר היה לחשוב שבאמת זה מה שאתה חושב,

 5 נכון. ת.

 6, שמקבל אותן, הוא לא יושב לידך. לכן השאלה אם זאב רובינשטיין אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7הוא מקבל תשובות 'אני דואג, אני מזדהה', השאלה אם יכול להיות, אדוני לא יכול להעיד על מה 

 8שהוא מרגיש, אבל מהקונטקסט, מההבנה ממה שהיה, האם יכול להיות שהוא רואה את זה 

 9 כתשובות כנות? שאתה דואג ואתה משתדל ואתה תעשה מאמץ.

 10עוד פעם, אני חושב, זאב הרי הרבה שנים כבר נמצא בתוך הסיפור הזה, הוא לא טירון. אני אומר  ת.

 11אני טירון בתוך זה. זאב יודע מה המטריה ומה החומר, אולי זה לא עלה באותו שבוע אבל שבוע 

 12 אחרי זה זה עלה, יש אין ספור,

 13שאתה מתאר כאן  השאלה אם הוא יודע למה אתה מתכוון, כמו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 למה אתה מתכוון שלא בהכרח אדם שהיה קורא את זה היה מבין,

 15 אני מבין. ת.

 16 השאלה אם הוא יודע שלזה אתה מתכוון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 אני מבין. ת.

 18אם הוא יכול לדעת. מה הוא יודע או לא יודע אדוני לא יכול להעיד,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אם אפשר אולי להניח גם אחרת.אבל 

 20אני חושב שלזאב די ברור שאני כותב 'יפהפייה' ואני כותב זה, ברור שזה מוקצן. יכול להיות שהוא  ת.

 21חושב שחלק מזה זה אמת. גם דרך אגב, אני לא רציתי שהיא תסבול או משהו כזה. אני לא יכול 

 22בתוך השיח הזה שידעתי שהצד השני עכשיו לשקול את הנקודה, אני אומר בגדול, אמרתי ביטויים 

 23ואני יודע שהוא מעביר לה כל דבר, הרי השיח שכמה פעמים גם איריס וגם שאול אמרו לי, כתבו 
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 1לי גם, 'תדע לך, כל דבר שאתה מעביר עובר הלאה'. אז אני כותב את השיח הזה בקונטקסט הזה 

 2חושב שזה היה די ברור, וכל שהוא מוקצן, ובגדול אני לא יכול לדעת בדיוק מה הוא ..., אני 

 3השיחות שלי איתם, איתו, וגם שיחות שלי עם איריס לגבם ועם שאול לגבם הם שיחות שבהן 

 4אומרים 'תראו השתגע... תראה מה זאב מעביר לי' והם שיגעו אותו וזאב משתגע הלילה, והוא 

 5תו, הוא כמעט רצה כבר לעזוב אותם והוא לא יכל להמשיך איתם ודעתו נטרפת ואני שכנעתי או

 6תלה את עצמו', והוא אומר 'הביצים שלי...' כל השיחות האלה היו שיחות ירודות, של סריסים 

 7בתוך חצר ביזנטית. אלה היו השיחות האלה, זה ההקשר, ליבי לא נכמר, לבי נכמר ההיפך, על מה 

 8מלה, אם שהם עשו לנו ולאחרים. זה ליבי נכמר. לא נכמר, אבל אני אומר עוד פעם, בעניין הש

 9ריחמתי קצת? ריחמתי קצת, בסדר? ריחמתי קצת. אבל אני כותב לו, זה השפה שלי, 'לא מקנא, 

 10 תחזק', זה השפה הדביקה. זה השפה הזאת, 

 11 זה אתה כתבת. ש.

 12אני כתבתי אותה אדוני בתוך הקשר של משרת של חצר ביזנטית ותקרא מה הוא כותב לכל אורך  ת.

 13 ת עליו, תקרא מה שאול,הדרך לי, ותקרא מה איריס כותב

 14 כן אבל עכשיו אתה עד. ש.

 15 עכשיו אני מעיד ואני מעיד על כל מה שהם התנהגו איתי בהקשר הזה. ת.

 16 אבל אני שואל אותך על מה שאתה התנהגת. ש.

 17בהתכתבות הזאת הוא לא כותב דברים אחרים, שאתה אומר 'אני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 י עושה' ו'אני מרחם', הוא לא כותב דברים שיכולים להשתמע אחרת.דואג' ו'אני משתדל' ו'אנ

 19 נכון. אבל כשאני מכיר בנאדם, ת.

 20 חודש, ש.

 21לפעמים מספיק שעה גם. אני הבנתי מה התפקיד שלו. אני אומר עוד פעם, אני מכיר את, אין פה  ת.

 22איזה נגיד בנאדם שבא, הוכר לי בהזדמנות עסקית, אני מכיר אותו רק חודש ואז אני מופתע. 

 23אומרים לי 'תשמע, זה זאב, הוא זה, הוא איתה, כל מה שמעביר, תבצע'. ואני מתחיל לקבל פניות 
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 1ות עם סימני קריאה, ו'אם לא, יתלו אותי' ו'אם לא יהרגו אותי' ואני מבין את השפה, דביק

 2ואומרים לי 'כל דבר יעבור אליה חזרה' נאמר לי מהתחלה הדבר הזה. שאני צריך להיות איתו 

 3זהיר. אז אני אומר, אני מכניס את השיחה איתו לתוך הקונטקסט, אני יודע מי האיש, אני יודע 

 4מצא. אני יודע שאחרי שניה הדבר הזה עובר, אני אומר את האמת, אני מה שכתבתי איפה האיש נ

 5פה בתוך הדברים האלה, השתמשתי בשפה מוקצנת דביקה שמתאימה למי שמקבל אותה 

 6 ולתפקיד שהוא ממלא. אני אומר את האמת.

 7 ?מה שאדוני בעצם מעיד כאן שהוא נוקט לעיתים בגישה מניפולטיבית כב' הש' משה בר עם:

 8 כן. ת.

 9ומה שאדוני בעצם מבקש מאיתנו לקבל מדברי אדוני, שגם אם הדברים  כב' הש' משה בר עם:

 10נאמרים באופן מפורש לכאורה על פני הכתב, הם לא בהכרח נחזים להיות מה שהם באמת? כלומר, 

 11אתה צריך לחפש, להרים את המסך ולראות על מה ולמה. זה מה שאדוני אומר לנו. כל מקרה אולי 

 12 גופו, אבל פחות או יותר זה המצב. לפחות מהצד של אדוני אני מדבר, לא מדובר על הצד האחר.ל

 13אני אומר שבהחלט בהקשר של השיחות בציר הזה של האנשים שהיו מביאים ומוציאים, כשאני  ת.

 14יודע שכל דבר יכול בשנייה אחת להיות מועבר וכדומה, אז אני אומר בתוך זה, אני התנהלתי, 

 15צר הביזנטית, כפי שהתנהלתי. מקומות אחרים שאני אשאל עליהם, אני אומר ביושר אם בתוך הח

 16 אני,

 17לא, אבל זה גם נכון לגבי השיחות שאדוני ניהל עם מר אלוביץ', ואומר 'אני  כב' הש' משה בר עם:

 18רציתי לרצות', 'רציתי לתת תשובות', זאת אומרת אדוני אומר, כפי שהעיד את הדברים, זאת 

 19שקוראים את הדברים במסרונים לא בהכרח צריך לפרש אותם על פי הפשט משום שיש אומרת כ

 20כנראה אולי כוונה, אולי כוונה נסתרת, אולי כוונה אחרת, אינני יודע. אדוני מעיד על חלק 

 21 מהשיקולים, אני שומע מה שאדוני אומר, וכך אדוני בעצם מזמין אותנו לפרש את הדברים. 

 22 נכון. ת.

 23 אתה אומר 'בהקשר', אדוני כל הזמן קורא לזה הקשר, אבל בסדר, זה, ר עם:כב' הש' משה ב
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 1נכון. זו האמת. משום שכשדיברתי איתו רציתי לרצות, אני בנאדם, אני לא אמרתי שאני מלאך.  ת.

 2אני בנאדם, אדוני צודק. רציתי לרצות את הבוס שלי, את השליח בתוך החצר הביזנטית שהוצג 

 3 ועבר עוד שניה, דיברתי איתו בשפתו, זה, כן, נכון. אני מודה בזה.לי בתור אחד שכל דבר י

 4כבודכם, בעקבות שאלות בית המשפט אני אחסוך לעד גם את המשך ההתכתבות, היא כבר לא  ש.

 5מדברת בעד עצמה. אז לא נפרש אותה לבד. אבל אפשר לחסוך. תודה. כבודכם אם זה ממשיך 

 6 ים שיש לי.ככה, אני ממש לא יודע מה לעשות עם הימ

 7 אדוני יכול לסיים קודם. כב' הש' משה בר עם:

 8 גם לי אין התנגדות. ת.

 9תודה. אז אני עובר איתך לנושא הבא. לא רק את שרה נתניהו ניסית לשדל, ובאמת אנחנו רואים  ש.

 10 שם לאורך כל המקבץ של המסמך הקודם,

 11ון יותר לאחוז את השור סחור, לעתים נכ-... לעתים צריכים ללכת סחור כב' הש' משה בר עם:

 12 בקרניו,

 13בדיוק. צריך להניח תשתית קודם, אחרת זה יוצא הפוך. אנחנו היינו צריכים שעה כדי לבסס את  ש.

 14התשתית כדי לחזור לשור ולקרניים. לא רק את שרה נתניהו אתה ניסית לשדל, כמו שאמרת, 

 15 נכון?בשביל רייטינג להתראיין באתר וואלה, גם את ראש הממשלה נתניהו, 

 16 כן. ראש הממשלה זה תמיד טוב לאתר. ת.

 17 זה טוב לרייטינג. ש.

 18 לגמרי. ת.

 19 .2013בינואר  8-כן. אני רוצה להפנות אותך להתכתבות עם שאול ב ש.

 20 חזרנו אחורה בלוח הזמנים קצת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 כן. סליחה, אני מתנצל רגע, יש לנו פה איזה, ש.

 22 אין בעיה. תתארגנו. אב"ד: -ן פלדמ-כ.ה. ר' פרידמן

 23 .2013בפברואר  8סליחה, אני חוזר שניה, אני התבלבלתי.  ש.
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 1 אז אנחנו מתקדמים. לא חוזרים בכל אופן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2גבירתי כבר יודעת וגם העד יודע שעוד מעט נדלג חודש אחורנית. אבל אנחנו מתקדמים בצעד  ש.

 3 תימני.

 4 12מוגשת ומסומנת נ/ 2013בינואר  8-ההתכתבות מיום 

 5את החלק הראשון תקרא לעצמך. פה אתה משתף, אני מדבר על החלק הראשון, אחר כך ברצף  ש. 

 6אני אגיע לחלק אחר שאותו אנחנו נקרין. פה אתה משתף את מר אלוביץ' ברכילות עסיסית, כך 

 7 נקרא לזה, אתה מסכים להגדרה הזאת?

 8 שניה, תן לי לקרוא. ת.

 9 .2-ו 1-. אני מתכוון ב3החלק הראשון רק. אתה כבר בעמוד  ש.

 10 עוד שניה. כן, אני איתך. ת.

 11. אתה אומר 'אגב לפי 8:43:51בסדר? אז תראה בבקשה את ההודעה שאתה כותב לו מול השעה  ש.

 12 המכתב היה תחקיר עליה והיא שיתפה פעולה איתו בידיעות אבל הוא נגנז'.

 13 י?סליחה, איפה אתה. בעמוד שנ ת.

 14 כן. בעמוד השני באמצע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15היה תחקיר שנגנז. ועל זה אתם מבכים אחר כך בהמשך את גורל המדינה. מה מקור הידיעה שלך  ש.

 16 על התחקיר שנגנז?

 17 אינני זוכר. ת.

 18 אתה לא זוכר. ש.

 19 מערכת שלנו.אני מתאר לעצמי שמהמערכת, כי לי אין מקורות כאלה. אני מתאר לעצמי שמה ת.

 20 אתה מתאר לעצמך שבמערכת שלכם מישהו מסר את זה. ש.

 21 כן. ת.

 22 ,-וזה ביחס ל ש.

 23 כיוון שהידיעה הייתה בוואלה, אז כשהם אמרו לי, ת.
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 1 ופה אנחנו מדברים על פוליטיקאי אחר. בכיר. נכון? ש.

 2 בהודעה קודמת יש מאיפה, עו"ד יהודית תירוש:

 3 איפה. תעזרי לנו? ש.

 4 , 8:43:51לא, אתה מפנה להודעה בשעה  ירוש:עו"ד יהודית ת

 5 ניסיתי לחסוך את כל הרצף בהקרנה. ש.

 6 אבל רגע קודם הוא אומר לו שהוא קיבל.. עו"ד יהודית תירוש:

 7 הוא נתן לו לקרוא את הכל. הוא אמר לו שיקרא הכל.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8ה בפניו. אז בוא, רק נבהיר, מדובר בפוליטיקאי פשוט ניסיתי לחסוך את ההצגה של זה, זה הכל. וז ש.

 9 אחר שהוא לא ראש הממשלה נתניהו. נכון?

 10 כן. ת.

 11 ומה מקור הידיעה שלך, אני שוב חוזר, כי, ש.

 12אני חושב, אני מתאר לעצמי שמהמערכת, אין לי מקור אחר. כי הם פרסמו את זה אז יכול להיות  ת.

 13 ששאלתי.

 14כתבות ברצף, רק על מילה אחת, זה עדיין בנושא הקודם, דילגתי תודה. עכשיו אני ממשיך עם ההת ש.

 15אתה כותב לשאול,  8:49-על הרבה עמודים שקשורים לנושא השמלה, אבל בכל מקרה אתה כותב ב

 16אחרי שאתה שואל אותו 'הם עוד כועסים על השמלה' ושאול עונה לך 'אין לי מושג'. אתה אומר 

 17אישה', ואז אתה כותב לו 'נכון, זה היה די אכזרי'. גם פה זה לו, ו'כמובן בינינו זה היה מעליב כל 

 18 ציני או שכך חשבת?

 19תראה, חשבתי שהסיטואציה אכזרית, אוקיי? של מה שהיה עם השמלה. חשבתי שהסיטואציה  ת.

 20הייתה די אכזרית. אבל אתה יודע, זה קצת מבחינתי היה פחות דרמה ממה שאולי אתה רואה את 

 21 ם דברים כאלה.זה, כי היה לנו כל יו
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 1בסדר. אוקיי. עכשיו, כפי שאמרתי לך לא רק את שרה נתניהו ואתה אישרת לי, רצית לראיין  ש.

 2באתר וואלה, גם את ראש הממשלה. ולא ממש הצלחת, נכון?  בפעמים שניסית להביא אותו 

 3 להתראיין באתר וואלה, נכון?

 4 נכון. ת.

 5 , 2013לינואר  8-אני רוצה להראות לך התכתבות עם שאול ב ש.

 6 זה סומן? עו"ד יהודית תירוש:

 7 הקודם? 12כן. אני רק לא זוכר איך זה סומן. נ/ ש.

 8 .13. זה נ/12, הקודם היה נ/13עכשיו זה יהיה נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 13מוגשת ומסומנת נ/, 2013לינואר  8-התכתבות מר ישועה עם מר שאול אלוביץ' מה

 10 פה אתה אומר לשאול שינון, ינון זה ינון מגל, נכון? ש.

 11 נכון. ת.

 12'ינון דיבר עם לירן דן, ולא רק שהוא לא בא לכאן, הוא גם לא מבטיח ראיון. מציע שינון יצטרף  ש.

 13 אליו לסיור, עושים מאיתנו צחוק'. אנחנו מדברים על ראש הממשלה נתניהו, נכון?

 14 אמת. ת.

 15ז אתה אומר 'דיברתי עכשיו עם לירן דן, אמר לי ש'מי שאמר שהריאיון יהיה אצלנו מכר לך וא ש.

 16 אשליות''. כן? כך אמר לך לירן דן?

 17 כנראה, אם אני אומר את זה, כנראה. כן. ת.

 18לא רק שראש הממשלה לא בא, אפילו לא מצלצל, אלא שהוא לא מבטיח ראיון ובמקום זה,  ש.

 19 גל יצטרף לסיור. למה אתה כותב לשאול שעושים מכם צחוק?הלשכה שלו מציעה שינון מ

 20 . ןהריאיוכי הבטיחו נדמה לי לפני זה ראיון, ולא נתנו את  ת.

 21 הבנתי. מכרו לכם אשליות. אתה זוכר מה שאול ענה על הדברים האלה שלך? ש.

 22 לא. ת.

 23 הוא לא ענה. ש.
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 1 לא זוכר. ת.

 2 לא, אני נותן לך כנתון. הוא לא ענה. ש.

 3 אוקיי. אה, ת.

 4 ?ןהריאיולמה לא ביקשת ממנו, גם זה לא מופיע, למה לא ביקשת ממנו לעזור לך להשיג את  ש.

 5 אני לא זוכר כבר מה היה הסוף, יכול להיות שכן ביקשתי. לא יודע. ת.

 6 אנחנו לא רואים שאתה ביקשת ממנו, אנחנו רואים שהוא פסיבי לגמרי. ש.

 7ראיון עם ראש הממשלה שכן ביקשתי ממנו שיסייע, אבל יכול אני זוכר שהיו מקומות שדובר על  ת.

 8 להיות שפה לא, אני לא זוכר.

 9 יכול להיות שפה לא, אבל אתה זוכר שהיו מקומות שכן ביקשת ממנו לסייע.  טוב. ש.

 10 ,-היה מקום אחד לדעתי שרציתי ו ת.

 11 נגיע אליו. בסדר?  תיכף נראה מה ביקשת ומה לא ביקשת. ש.

 12 זוכר...אני לא  ת.

 13 במאי  30 -. ב2013. זה היה בינואר 2013במאי  30-בסדר. עכשיו אני עובר איתך ל ש.

 14 .14מוגשת ומסומנת נ/ 2013במאי  30-תכתובת מה

 15אתה פונה לזאב רובינשטיין ומנסה להסתייע בו כדי להביא את ראש הממשלה לכנס מאוד  14נ/ ש.

 16 חשוב. נכון?

 17 כן. זוכר. ת.

 18ס מאוד חשוב ומאוד חשוב לך שהוא יסייע להביא את ה'בוס הגדול' לפתיחה. אתה אומר לו שהכנ ש.

 19 הבוס הגדול זה ראש הממשלה נתניהו, נכון?

 20 כן. ת.

 21כן. שוב. גם כנראה בשביל הרייטינג ובשביל החשיבות של הכנס, או היוקרה שמעמדו יעניק לכנס,  ש.

 22 נכון?

 23 כן. ת.
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 1 ן?ואז אחרי חודש, הוא לא בא לכנס הזה, נכו ש.

 2 לא. ת.

 3 .2013ביוני  23-ואז כעבור חודש, ואני רוצה להראות התכתבות מה ש.

 4 . 15מוגשת ומסומנת נ/ 2013ביוני  23-התכתבות מה

 5 אתה שוב מנסה להסתייע בזאב להביא את ראש הממשלה לכנס, נכון? ש.

 6 רק שניה. ת.

 7 כן תקרא בבקשה. 'אנא סייע לי' אתה כותב. ש.

 8 כן. רק שניה. ת.

 9 א אותו כנס, כי פה אתה מדבר על אירוע אחר, 'אנא סייע לי, חטפתי את הסיקור',זה ל ש.

 10 אני לא בטוח שזה לא אותו, ת.

 11 בסדר, יכול להיות אפילו אותו אחד. ש.

 12 לא, זה אותו כנס. אותו כנס. ת.

 13, לפיד, בנט משתתפים, אנחנו רוצים אותו YNET-'אנא סייע לי, חטפתי את הסיוע והסיקור ל ש.

 14 הפתיחה פלוס ראיון בלעדי עם ינון באולפן השקוף שוואלה מקימה שם'. תאשר לי בבקשה, למעמד

 15 מאשר. ת.

 16 לא, אתה עוד לא שמעת את השאלה.  ש.

 17 אה, סליחה. ת.

 18 מה רצית לאשר? שהוא לא בא. ש.

 19 לא, שזה רוה"מ, בסדר. ת.

 20 נכון? ש.

 21 זה אותו אירוע. ת.

 22 זה אותו אירוע, הוא לא בא. ש.
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 1אותו אירוע. אם זה אותו אירוע הוא לא יכול פעם אחת לא לבוא ופעם אחת לבוא.  הוא כן. זה  ת.

 2 לא ...

 3 ליוני אגב, תסתכל במסמך, אתה ממשיך לפנות לזאב ואתה אומר לו 'אל תשכחני' 24-הבנתי. ב ש.

 4 כן. ת.

 5 'בוקר טוב, יש חדש', הוא אומר לך 'בודקים את הנושא', נכון? ש.

 6 כן. ת.

 7 , אני מבקש להציג לך אירוע נוסף,2015במרץ  23-לאירוע הזה הוא לא בא. ואז ה טוב. אז גם ש.

 8 , אחרי שנתיים?2015במרץ  23 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 .2015במרץ  23 ש.

 10 אוקיי. אחרי שנתיים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11ואלה, אתם משלבים את זה עם שוב יש אירוע, אני מזכיר לך, הפעם זה חנוכת האולפן החדש של ו ש.

 12 חגיגת יום העצמאות כמדומני.

 13 16מוגש ומסומן נ/ 2015במרץ  23-אירוע מה

 14 אני זוכר. ת.

 15 ושוב אתה מנסה לזמן אותו, נכון? ש.

 16 ... הפעם. ת.

 17 כן, תיכף נגיע לזה. ושוב הוא לא בא. נתחיל מהסוף. נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19בות שלך עם ניר חפץ. בוא נראה רגע, היא מעניינת, תראה, המסמך שנתתי לך לעיין בו זה התכת ש.

 20בוא נראה איך היא מתנהלת. אתה כותב לו כך: 'זהו, נגמרו הבחירות אז אתה מסנן אותי? דבר 

 21איתי, משהו חשוב'. ואז אתה מספר לו שוואלה חונכת אולפן הענק שלה ביום העצמאות, במוצאי 

 22לומי שבן, מרינה, תזמורת וכיוצא באלה, 'רציתי החג יהיה ספיישל חגיגי עם דן שילון, אמנים, ש
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 1ראיון פלזמה חגיגי עם הבוס שלך'. ניר: 'אבקש ממנו'. אילן: 'אחלה, תודה'. אתה זוכר  את 

 2 האירוע הזה?

 3 כן. ת.

 4במרץ, אתה שוב פונה אליו ושואל אותו 'היי ניר האם  24-אחרי שהוא לא חוזר אליך, למחרת ב ש.

 5 ת'. ואתה מדגיש את החשיבות של האירוע. נכון?יש תשובה לגבי יום העצמאו

 6 כן. ת.

 7אבל אז אתה אומר 'באמת ניר, יום העצמאות, הוא בטח נותן ראיונות לערוצים, אז רק לוואלה  ש.

 8 לא? אירוע חגיגי, ממלכתי' אתה מביע תסכול מסוים. אני צודק שאני קורא את זה כך?

 9 כן. ת.

 10 די לבקש ממנו לבקש מראש הממשלה שיגיע לראיון?אוקיי. פה אתה זוכר אם פנית לשאול כ ש.

 11 יכול להיות שפה ביקשתי, יכול להיות. אני לא זוכר. ת.

 12 ויכול להיות שלא. ש.

 13 יכול להיות שזה אחת הפעמים שכן. כן, יכול להיות שלא, אני לא זוכר. ת.

 14 . עוד אירוע. 2016בספטמבר  23-אני מתקדם איתך ל ש.

 15 שנה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 גבירתי 2016 ש.

 17 17מוגשת ומסומנת נ/ 2016בספטמבר  23-התכתבות מה

 18נתחיל עם ניר חפץ, בעמוד הראשון. אתה כותב לו 'במקביל יש תלונה חריפה של המערכת שביבי  ש.

 19, אבל לא מסכים לתת לנו. אני מבקש לטפל בזה ותוודא 20נותן ראיונות לכל הערוצים כולל 

 20ון מצולם'. כך אתה כותב לו. את העתק ההודעה הזאת אתה מעביר גם שאנחנו מקבלים ראי

 21של ההודעה שאתה שולח לניר,  duplicateבקבוצת 'תמונות נכדים' לשאול, נכון? אתה רואה? זה 

 22 אתה מדביק אותה גם בקבוצה של שאול אלוביץ', נכון?

 23 נכון. ת.
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 1אתה שוב מפציר בו 'אתה מסייע לי עם  8:25-טוב, הוא אומר לך שלא הוא התלונן וכולי, ואז ב ש.

 2 ?', נכון?ןהריאיו

 3 נכון. ת.

 4 אוקיי. ש.

 5 מה הכיוון עו"ד חן? כב' הש' משה בר עם:

 6 גם את זה אני לא יכול להסביר בנוכחות העד. ש.

 7 ,-ה היא שאני לא רוצה להפריע לאדוני אבל התחוש כב' הש' משה בר עם:

 8 לא, אין מה לעשות, אדוני, לפעמים, ש.

 9 .. את ההזדמנות שאדוני יסביר. כב' הש' משה בר עם:

 10 אני רק יכול לומר, ש.

 11 לא, מה שאדוני יכול. כב' הש' משה בר עם:

 12 אני פשוט לא יכול. מה לעשות. ש.

 13 רק זה לא תחילת היום, בהתכתבויות שלהם, נכון? עו"ד יהודית תירוש:

 14 א תחילת היום. יש לנו את הרול, הוגש כמסמך. לא, ל ש.

 15 בסדר גמור. עו"ד יהודית תירוש:

 16הכל בסדר. הנקודה פה היא, וגם בעמוד  השלישי, אתה שוב מפציר בו. אם תסתכל בראש העמוד  ש.

 17 למעלה, 'מה עם ראיון', אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19זה התכתבות עם ניר חפץ.  , הירוק הכהה12:53אוקיי. זה עם ניר חפץ. תסתכל בבקשה בשעה  ש.

 20 אתה רואה?

 21 באיזה עמוד? ת.

 22 . אני קראתי לזה ירוק כהה, מתקנים אותי ואומרים 'ירוק דשא'.5עמוד  ש.

 23 ירוק זוהר וירוק בהיר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1ירוק זוהר. ואז אתה כותב לו ככה: 'ניר אני תמיד ישר איתכם, מסייע ולא משחק משחקים. מבקש  ש.

 2 שתדאגו שטל תקבל ראיון'. טל זו טל שלו, נכון?

 3 נכון. ת.

 4 ואז הוא אומר לך שפחות או יותר זה לא הוא אלא בועז סטמבלר, נכון? ש.

 5 נכון. ת.

 6 ואתה מבקש את עזרתו, נכון? ש.

 7 נכון. ת.

 8ואחר כך הוא אומר שגם שי חייק משתולל מכעס. ומסכם ואומר לך ש'ברץ ושי ואני כאן והם שם  ש.

 9עושים מה שהם רוצים, אנסה לטפל בזה'. זאת אומרת פחות או יותר הוא אומר לך, תשמע, זה 

 10לא בכוחותיי, יש את שי, ויש את רן ברץ ויש גם את בועז, אלה שלושת השמות שהוא נוקב בהם 

 11 שמטפלים בארגון הראיונות לראש הממשלה, נכון?

 12 נכון. ת.

 13ספר לך שהוא דיבר אישית עם יואב הורוביץ, שהבטיח , הוא מ16:44-, ב6אבל אז, תסתכל בעמוד  ש.

 14 שידחוף ראיון עם וואלה ותיכף שידבר גם עם שרה. נכון?

 15 כן. ת.

 16 , מאוד מאוד חשוב, מעריך את עזרתך'. נכון?מצויןואתה מדרבן אותו, אתה אומר לו ' ש.

 17 נכון. ת.

 18 התראיין אצל טל שלו.זה היה לך מאוד חשוב, כמו שאמרת, להצליח להביא את ראש הממשלה ל ש.

 19 נכון. ת.

 20ואז הוא מעדכן אותך שהוא דיבר עם הגברת נתניהו ולדעתו יהיה בסדר, ואז הוא אומר לך שהוא  ש.

 21מנהל מלחמת עולם עם בועז סטמבלר שדי תוקע מקלות בגלגלים אבל הוא מקווה ששרה תעזור. 

 22 נכון?

 23 נכון.  ת.
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 1 17:24', זה הודעה משעה 10יד לו 'איך ערוץ והוא מציע לך שטל שלו תפנה לראש הממשלה ותג ש.

 2שתוקע אתכם מקבל ראיון ואתר  10'אני מציע שטל שלו תלך לראש הממשלה ותגיד לו 'איך ערוץ 

 3 וואלה לא'. אני כרגע לא נגיש לבוס, אחרת הייתי אומר לו'. נכון?

 4 כן. ת.

 5 .8בעמוד  17:24-והוא מבקש ממך למחוק את ההתכתבות ביניכם. ב ש.

 6 כון.נ ת.

 7 אתה כמובן לא מוחק, עובדה, אבל למה לדעתך הוא ביקש למחוק את ההתכתבות? ש.

 8 בגלל שיש את הפוליטיקה הפנימית.  ת.

 9 הפוליטיקה הפנימית והוא דיבר כך על בועז סטמבלר ועל רן ברץ ושי חייק וכולי. ש.

 10 כן. ת.

 11 אוקיי. זה מה שחשבתי. ש.

 12 אפשר שאלה לחברי?  עו"ד יהודית תירוש:

 13 כן. ש.

 14אני מבינה שלא נתתם את כל הרול, זה בסדר. אבל אני רק רוצה להבין, כי  עו"ד יהודית תירוש:

 15היה נדמה לי שתוך הימים האלה, תוך היום הזה, אתה נותן את כל ההתכתבות עם ניר חפץ בקטע 

 16 שאתה נותן אותה,

 17 נכון. ש.

 18צב. אז אני רוצה רגע לבדוק את ולפי מה שאני רואה, מול הרול, זה לא המ עו"ד יהודית תירוש:

 19 זה איתך. כי למשל,

 20 אז בבקשה בואי נבדוק, לדעתי זה תקלה או אצלי או אצלך. ש.

 21 אצלי יש את הרול המלא, עו"ד יהודית תירוש:

 22 לא הייתה כוונה לגרוע, ש.
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 1, 12:53:06זה מה שרציתי לדעת כי זה מוצג בכל זאת כמוצג, ולמשל בשעה  עו"ד יהודית תירוש:

 2מתחילה התכתובת עם ניר חפץ לכאורה. נכון? ההודעה השנייה  12:53:51לנ/ הזה, בשעה  5ד בעמו

 3 עם ניר חפץ מתחילה.

 4 הירוק הזוהר הראשון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 . נכון.12:53-היה גם לפני כן אבל בעמוד הזה ב ש.

 6-. אנחנו פה ב12:53:06ה ואצלי ברול מופיע לפני זה מספר הודעות מהשע עו"ד יהודית תירוש:

 7 , עוד הודעה, וככה יש כאן לפחות,09, 06-. מספר הודעות מ12:53:51

 8 את יכולה להקריא אותן בבקשה? ש.

 9כן. זה הודעות תקשורת שהוא מבקש התערבות בוואלה. לא משנה לי עכשיו  עו"ד יהודית תירוש:

 10כן משנה לי אם הכוונה הייתה תוכן ההודעה כי אתה יכול לחקור על מה שאתה רוצה כמובן, אבל 

 11להביא את כל התכתובת עם ניר חפץ בשעות האלה, יש כאן מקטעים ויכול להיות שיש עוד 

 12 מקטעים  שאני פספסתי, שחסרים.

 13אני מבקש, תודה לך עו"ד תירוש, אני מבקש אם אפשר להעלות את הרול רגע וללכת לאותן  ש.

 14הודעות שעו"ד תירוש מפנה, אני רוצה להראות לבית המשפט שאותן הודעות אינן קשורות 

 15 עם ראש הממשלה. ןהריאיולחלוטין לנושא של לארגן את 

 16מרתי שההודעות האלה קשורות. אבל אני רוצה להבהיר את עצמי. אני לא א עו"ד יהודית תירוש:

 17בגלל זה שאלתי מלכתחילה. אם חברי אומר שהוא הביא מתוך מקבץ הימים התכתבות עם ניר 

 18, זה עניין אחד, אבל לכאורה יש כאן עוד הודעות שלא קשורות ןהריאיוחפץ שרלוונטית רק לנושא 

 19 יכול נשלפו מהרצף הזה.שהובאו כאן ברצף וחסרות בתווך כל מיני הודעות שכב ןהריאיולנושא 

 20 כי הן לא קשורות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 הן לא קשורות לאירוע הזה. ש.

 22אז רק שאלה, האם ההתכתבות הובאה כפי שהיא או לקחתם רק  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 חלקים ממנה?
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 1אני פשוט לא זכרתי  לקחנו ברוב המקרים כפי שהיא. במקרים מסוימים, וזו דוגמה למקרה כזה, ש.

 2לכן רציתי לראות, בחלק מהמקרים רק התכתבות שנוגעת לאירוע שעליו אני חוקר. וההסבר, אני 

 3 לא זוכר אם זה בקובץ הזה או בקובץ אחר,

 4.... זה לא משקף את ההתכתבות המלאה. זו השאלה. זו הייתה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 ההערה אני מבינה.

 6זאת השאלה שלי ואני גם חושבת שכדאי שחברי כשהוא מציג עותק כזה,  ש:עו"ד יהודית תירו

 7 אם הוא מקטע של ימים,

 8 אני חושבת שהבנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9אז אין בעיה. אבל אם הוא ערוך אז כדאי שחברי יגיד לפרוטוקול שהקובץ  עו"ד יהודית תירוש:

 10 הזה הוא קובץ ערוך לנושא עליו הוא חוקר.

 11 עו"ד תירוש, הבנו. הבנו את ההערה. עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -ה. ר' פרידמןכ.

 12ראשית, כדי שלא יהיה כאן בלבול. כל מה שרלוונטי לנושא שעליו אני חוקר נמצא כאן, ללא הבחנה  ש.

 13 וללא סינון.

 14 ושנית? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15גם אם יש דברים שאינם קשורים אבל שנית ישנם מקרים, אנחנו השתדלנו לתת את כל הרצף  ש.

 16כשזה סוחב מספר עמודים, כאשר מדובר בקטע של להכניס את כל הרצף גם בנושאים שאינם 

 17 קשורים לחקירה, מייצר מסמך של עשרות עמודים,

 18מה שגברת תירוש מבקשת שאדוני יסב את תשומת ליבנו שבקטע ה... מדובר  כב' הש' משה בר עם:

 19 בקטע ערוך. 

 20ת, וזה עונה בעצם גם למה שעו"ד תירוש מבקשת וגם לשאלת אדוני ולמרות זאת אני אנסה ושלישי ש.

 21להפנות, כשיפנו את תשומת לבי על פתק שדווקא פה זה, זה שמדובר בחלק מתוך הרול שבפני 

 22כבודכם. שם זה כל ההתכתבות ברצף. זאת אומרת ההתכתבות כולה  ברצף נמצאת בפני בית 

 23 המשפט.
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 1עו"ד חן, הבקשה היחידה היא שכשמגישים לנו קובץ, שנדע שהוא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 לא משקף את הקובץ המלא אלא הוא חלקי, זה הכל. 

 3 כשמגישים לכם קובץ הוא משקף את הנושא עליו אני חוקר. ש.

 4רגע, כדי שלא נחשוב שכשאנחנו מדפדפים, יש לנו התכתבות אחת  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 15:00-ל 10:00, סתם אני אומרת שעות, שלא נחשוב שבין 15:00-והתכתבות אחריה ב 10:00-ב

 6לא היה כלום, אלא היו עוד דברים שאולי הם לא רלוונטיים. אני מבינה מאדוני שהם לדעתו לא 

 7 רלוונטיים, אבל פשוט שנדע שזה לא הכל. 

 8ב לי, אני מבקש להדגיש בכל הקטעים בסדר. אז אני אשתדל לעשות את זה גבירתי, אבל נורא חשו ש.

 9שהראיתי עד עכשיו ובכל הקטעים שאני אראה הלאה, לא החסרתי ולו שורה מהנושא עליו אני 

 10חוקר. זה שיהיה ברור. ובכל מקרה, הרול כולו, כולו במלואו, הוא מוצג בבית המשפט, משם לקחנו 

 11סונן לנושא הרלוונטי. ואנחנו  את הקטעים. במקומות שאי אפשר טכנית היה לעשות את זה, אז זה

 12 נקיים את החלטת בית המשפט וכאשר נציג מסמך נגיד 'רגע, פה סיננו לנושא הרלוונטי'.

 13 כדי שאנחנו נדע על מה אנחנו מסתמכים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 מאה אחוז. לא, על מה אתם תסתמכו על זה, כי השאר לא קשור, אבל בסדר. ש.

 15אם יורשה לי רק להעיר משהו. כשהוגש הרול, מה שאנחנו קוראים לו, אנחנו  וזר:ע-עו"ד מיכל רוזן

 16-הערנו בפני כבודכם שבעינינו יש בהצגה הזאת משהו מטעה. משום שלפעמים יש חשיבות לטיקו

 17 טקו בין שני אנשים, אנחנו כמובן נכבד את בקשת בית המשפט,

 18 חסר.זה הטיקו טקו, בין שניהם, הוא  עו"ד יהודית תירוש:

 19לא, הוא לא חסר. ולכן כאשר יש נושא מסוים שעולה, הנושא הזה עולה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20בהקשר ואנחנו מביאים את כל ההקשר ואת כל הנושא ואנחנו לא מטעים בכלום. זה לא ערוך, זה 

 21פשוט מציג באופן נכון את השיח שנוגע לנקודה הזאת. אחרי שאמרתי את כל זה והזכרתי גם מה 

 22מרנו בתחילת הדיון כמובן שאין לנו שום בעיה להגיד 'פה הוצאנו את התכתובות האלה' אבל שא

 23אנחנו לא ערכנו שום דבר ואנחנו לא הצגנו שום דבר לא נכון והתמונה המלאה היא לא דווקא 
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 1להראות את כל ההתכתבויות לאור היום של כל האנשים שזו הצגה לעתים, שאיננה מציגה נכון 

 2 נקודה המסוימת הנחקרת.את המציאות ב

 3תודה לכולם. ככל שיש מסמך שלא מכיל את הכל, גם אם מה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 שהוצא ממנו לא רלוונטי לדעת כולם, תודיעו שזה לא מסמך מלא. זה הכל. אפשר להמשיך.

 5 חוצה?כך נעשה. כבודכם רוצה לראות את ההודעה, כי חברתי הפנתה אליהם, של מה שסונן ה ש.

 6 איפה אדוני נמצא? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 ביקשתי שישימו את זה על המסך.  ש.

 8 את ההודעה לעיתונות? כב' הש' משה בר עם:

 9שהעד  הריאיוןכן. הודעה לעיתונות ואחריה הודעה לתקשורת, זה פשוט לא רלוונטי לשיח של  ש.

 10 מבקש,

 11 טקו  זה עם אותו אדם.-אבל עם אותו אדם. הטיקו עו"ד יהודית תירוש:

 12 בסדר, עם אותו אדם, ש.

 13 אז רק להגיד, עו"ד יהודית תירוש:

 14למה להגיד, אז תגידי את אם את חושבת שיש בזה הטעיה, תקומי ותגידי. אני לא חושב שיש בזה  ש.

 15 הטעיה.

 16 לא, אני לא חושבת שאנחנו צריכים, עו"ד יהודית תירוש:

 17הוויכוח. הבנו. גמרנו. הבנו. נתקדם הלאה. עו"ד חן, הבנו חבל על  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18שיש דברים שהוצאו שלדעתכם לא רלוונטיים. אפשר הלאה להתקדם. ככל שהמדינה תחשוב שיש 

 19 משהו שהוא כן רלוונטי היא כבר תודיע.

 20אני לא אפריע כמובן לחקירה, הערת חברתי... חברתי אמרה שיש פה למיטב  צור:-עו"ד בועז בן

 21ני 'דרישות לסיקור', אני רק אסב את תשומת הלב שיש פה הודעות סטנדרטיות של דוברות זכרו

 22 לתקשורת. לא יותר ולא פחות.

 23 ... עו"ד יהודית תירוש:
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 1 טוב. בסדר. איפה אנחנו עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2מה שראינו עד עכשיו, אני רק אסכם לכבודכם ואז נמשיך הלאה ברצף, נחבר את חוט המחשבה,  ש.

 3ראינו שניר חפץ אומר שהוא לא נגיש לראש הממשלה אלא רק לשרה נתניהו, שהוא מציע שהכתבת 

 4טל שלו תפנה ישירות למשרד ראש הממשלה על מנת לבקש ראיון, שניר חפץ לבקשת העד משתדל 

 5ביץ, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה ואצל הגברת שרה נתניהו, ושהעד אומר אצל יואב הורו

 6הזה. זה סיכום של מה שראינו  הריאיוןלו, ומדרבן אותו שמאוד מאוד חשוב שיעזור לו להשיג את 

 7 עד כה. נכון? אתה מסכים איתי לתיאור הזה?

 8 כן. ת.

 9חשוב לך ואנחנו רואים מה אתה תודה. ובנקודה הזו, אם זה היה כל כך חשוב לך ומאוד מאוד  ש.

 10 עושה מול ניר חפץ מדוע אתה לא פונה לשאול ומבקש את עזרתו?

 11 אני לא זוכר, אני חושב שעדכנתי את שאול בזה שיש, ת.

 12 עדכנת. נכון. ש.

 13 מה? ת.

 14 נכון. עדכנת. אבל לא ביקשת שום עזרה פה. ש.

 15 אוקיי.  ת.

 16 אתה יודע להסביר? ש.

 17 בשלב מסוים שיהיה לי ראיון כאילו. לא. זאת אומרת, אמרו לי  ת.

 18 ,-כן אבל פה אתה רואה ש ש.

 19 היה קטע שלם שאמרו שיש ואז ברגע האחרון אמרו שלא. לא פניתי. ת.

 20 ואנחנו ראינו גם שהוא אומר לך שתוקעים מקלות בגלגלים. בועז סטמבלר, נכון? ש.

 21 כן. ת.

 22 ורן ברץ, שהוא האחראי על זה. ש.

 23 אני לא יודע, ת.
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 1תוקע מקלות בגלגלים, אבל שרן ברץ, הוא אמר לך קודם, אחראי על כל נושא הראיונות של לא  ש.

 2 ראש הממשלה.

 3 אוקיי. אם הוא אמר, הוא אמר, לא שמתי לב לזה שהוא אמר. בסדר, אמר. ת.

 4בקובץ, תסתכל  3ולכן מכיוון שהוא אמר לך שרן ברץ אחראי על הראיונות, אני חוזר איתך לעמוד  ש.

 5 בבקשה,

 6 ... "ד יהודית תירוש:עו

 7. אתה פונה לרן ברץ. אתה רוצה ראיון, עכשיו הפנו אותך, ניר חפץ, לרן ברץ ועכשיו 8:51:16שעה  ש.

 8אתה פונה לרן ברץ ומשתדל אצלו. מה שמעניין, ואני מבקש את תגובתך לדבר, שאתה לא מיד 

 9ים שוב לעמוד הבית את פונה אליו ואומר לו 'אני רוצה שראש הממשלה יבוא', אתה אומר לו 'מעל

 10הידיעה החיובית על הנאום שהייתה בראשית אתמול חמש שעות', אתה שולח לו את הכתבה 

 11מוואלה, אם אפשר להמשיך לדפדף, מדרדרים את הידיעה המאוחרת יותר העוקצנית, 'אם צריך 

 12'רן,  ואז באה הבקשה. thumbs upמשהו', אתה כותב לרן ברץ 'עדכן', רן ברץ עושה לך סימן של 

 13וערוצי החדשות, אפליה שלנו  20האם תוכל לסייע שטל תראיין את ראש הממשלה בדומה לערוץ 

 14לרעה מקשה עלי, תודה ושבת שלום'. אני מתרשם מרצף הדברים הזה שהצגתי לך שאתה מביא 

 15מנחה לרן ברץ. 'הנה, אני מעלה כתבה חיובית מאתמול שהייתה בראשית חמש שעות, הנה אני 

 16 עוקצנית, תעזור לי'. נכון?מדרדר כתבה 

 17, אנחנו כבר שלוש שנים 23.9.16-יכול להיות. אני אומר עוד פעם, הרצף, צריך להבין, אנחנו ב ת.

 18בידיעות אינטנסיביות בלתי פוסקות. אתה שואל אותי אם יכול להיות ששלחתי את זה לפני זה 

 19 כדי ליצור פתיח נחמד לשיחה? כן.

 20 אתה קורא לזה 'פתיח נחמד'?  ש.

 21 כן. ת.

 22רק אני חייבת לומר, אחרי שהעד ענה, שבכל זאת חבריי אמרו שיש משהו  עו"ד יהודית תירוש:

 23אולי לפעמים חברתי אמרה שיש משהו מטעה לפעמים בזה שלא מראים, מראים את ההתכתבויות 
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 1כולן ולא מראים רק את ההתכתבות עם האדם. לפעמים זה הפוך. כשלא מראים את ההתכתבויות 

 2א מראים מה קורה אצל העד בינתיים, חוץ מההתכתבות עם רן ברץ אלא התכתבויות גם כולן ול

 3 עם הנאשמים, זה גם עלול להראות תמונה חסרה. חשוב להגיד גם את זה.

 4אני רציתי לעבור עכשיו להתכתבות עם בועז סטמבלר, אבל אני מקבל את מה שמפריע, משום  ש.

 5מאוחר, אז אני אשנה טיפה מהסדר, נתחיל  שזה מפריע לה. התכוונתי להגיע לזה יותר

 6מההתכתבויות עם הנאשמים. אחרי זה אני אחזור לבועז סטמבלר. בסדר? אני מדלג אבל אני 

 7 אצטרך לחזור. פשוט כדי שתנוח דעתה שלחברתי.

 8 ממילא אנחנו לא יודעים מה הסדר בדפים של אדוני, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 חברתי, שאני לא מראה,לא, אבל היא אומרת,  ש.

 10 כן, הבנו מה היא אמרה. אדוני אומר אני אדלג, מבחינתנו זה.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 אני כל כך רוצה לרצות, ש.

 12 אדוני גם רוצה לרצות. כב' הש' משה בר עם:

 13חכם. אני רק רוצה לרצות אותה. ולכן אולי אני אעבור באמת, אתם יודעים מה כבודכם, אני לא את ש.

 14אני אעשה את בועז סטמבלר, אני מגיע גם תיכף, תנוח דעתה של חברתי אני מגיע להתכתבות עם 

 15 בני הזוג.

 16 אנחנו לא מהמרצים. צור:-עו"ד בועז בן

 17 רציתי קצת. לא הצליח לי. ש.

 18 העיקר הכוונה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 בקובץ הזה, ופה, 6העיקר הכוונה. תפנה בבקשה לעמוד  ש.

 20 תוכל להגיד שעות? עו"ד יהודית תירוש:

 21. 20-. הראשון למעלה. 'היי בועז. מבקש שגם אנחנו נקבל ראיון כמו ערוצי החדשות ו13:22-כן. ב ש.

 22 אחרי שניר חפץ אומר לך שבועז סטמבלר תוקע מקלות בגלגלים, 15:45-תודה'. ואז ב

 23 אדוני עבר עמוד? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 , אחרי שניר חפץ אמר לך שבועז סטמבלר תוקע מקלות בגלגלים,15:45. שעה 8מגיע לעמוד כן. אני  ש.

 2 ?5:45זה אולי   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3גבירתי. 'היי בועז, אודה אם תענה לי כפי שאני עונה לך תמיד כשאתה פונה. אני מבקש  5:45כן.  ש.

 4הוא עונה לך, 'היי אילן. מכיוון שאני לא משקר  שראש הממשלה יעניק ראיון גם לוואלה וטל שלו'.

 5ומסבן כמו אחרים, אין לי כרגע תשובה סופית. אבל יש לנו גם בעיות לו"ז ולא נוכל לעשות את 

 6'אני מבין שיש בעיות לו"ז  8כולם ואנחנו מנסים, אהיה בקשר.' ואז אתה כותב לו בתחתית עמוד 

 7י עונה לכל בקשה תמיד בצורה חיובית ולא מספר אבל לא ייתכן שנהיה בתחתית הרשימה שלך. אנ

 8לך על הבעיות שיש לי. מותר לך פעם אחת להיענות לבקשה שלי. זה מאוד חשוב לי מול המערכת'. 

 9ואז הוא עונה לך בעמוד הבא 'אתה לא בתחתית הרשימה', ואתה מתווכח איתו אתה אומר לו 

 10לך על הבעיות שלי כשפנית'. לבועז , מתי ביקשתי ממך משהו? מתי סיפרתי 20, 2, 10'אחרי 

 11ממשיכה ההתכתבות ביניכם. פשוט זה  10סטמבלר, כן? 'אילן אני אומר לך שזה בבדיקה'. בעמוד 

 12 הרצף כאן. 'תודה, חבל שאתה נכנס בי אישית, לא מגיע לי',

 13 יש שאלה בסוף? כב' הש' משה בר עם:

 14 כן. אני פשוט רוצה לתת לו את הרצף כדי שחברתי לא.. ש.

 15אני לא רוצה להפריע לאדוני, שאלתי על התכלית, אני יודע מה התכלית,  ב' הש' משה בר עם:כ

 16העניין הוא שאם אדוני מסתפק בעיקר בהקראת הדברים, הדברים מדברים בעדם. יש ערך מוסף 

 17שבא בנוסף, זה אני מבין, אבל לא תמיד זה .... 'אתה מאשר', 'אתה מאשר', זה ... זאת אומרת 

 18 רק לאשר את הדברים,שלא יבוא 

 19אבל אני אף פעם לא, כבודכם לא שמע אותי שואל אותו פעם אחת האם הוא מאשר את מה שכתוב.  ש.

 20כתוב. אני לא מתבזבז על זה. לעתים יש ערך כשזה קצר גם להקריא את הדברים בבית המשפט, 

 21החקירה הרי משפט הוא דבר דינמי, ולא לחכות לסיכומים בעוד שלוש שנים תחת הרושם של 

 22 הראשית,
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 1את זה טענה גם עו"ד תירוש אני חושבת כשאנחנו ביקשנו ממנה לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 להקריא.

 3 גם חבריי ביקשו ממני. עו"ד יהודית תירוש:

 4ביום השביעי, נכון. זה היה ביום השביעי, אני בתחילת היום החמישי. אני מסייג, כבר ביום  ש.

 5 הראשון או השני בית המשפט העיר וביקש, אני אומר שביום השביעי היא נענתה. עכשיו, 

 6 אז אנחנו נחכה למחר וננסה שוב? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7ל זה לא העניין. העניין הוא שאני לא שאלתי 'אתה מאשר' אצלנו זה יומיים, אצלה זה שבעה. אב ש.

 8ואני משמיע את זה לקהל. הושמעו כאן דברים, ונשמעה עדות שלו בהרחבה. העד הזה ברור שהוא 

 9עד תביעה, כבודכם התרשם מאיזה פוזיציה הוא מעיד. אני גם לא נמצא באותו מצב של חברתי 

 10ה צריכה יותר מדי לשדל. עכשיו, יש, כל שאלה בין הראשית לנגדית. בוא נגיד שהיא לא היית

 11ששאלתי עד עכשיו, זה לא 'האם אתה מאשר את הדברים' אלא אני מבקש הסבר. ואני מבקש 

 12שיבהיר. רק כדי לסיים את ההתכתבות לטובתו, כדי שלא יגידו שקטעתי אותה, וזה עוד נתון 

 13'לא נכנסתי אישית,  11ה בעמוד שצריך לקחת בחשבון, כי אחר כך אומרים שאני לא מקריא הכל. ז

 14אני יוצא מטומטם מול המערכת שלי ואתה מבין את המצב. מבקש את הבנתך ועזרתך. אני לא 

 15, אני לא 13עוסק בפוליטיקה הפנימית בלשכה ולא בוחש, בכל מקרה שבת שלום, תודה'. בעמוד 

 16וא מבשר לך בשעה ', אתה ממש מבקש, עד שההריאיוןאקריא, אתה שוב חוזר אליו 'מה יהיה עם 

 17עכשיו אתה,  'יהיה ראיון'. הפצרת בו כל היום, ואתה מודה לו, 'תודה רבה מאוד'. בסדר? 20:10

 18כשאתה פונה לבועז סטמבלר, שניר חפץ אמר לך שהוא תוקע מקלות בגלגלים, אתה קושר בין 

 19חינתך ההיענות שלך לבקשות שלו לבין זה שהוא ייענה לבקשה שלך להביא את ראש הממשלה. מב

 20 זה תקין ולגיטימי?

 21 מול מי אתה מדבר? ת.

 22 עם בועז סטמבלר. ש.

 23 אוקיי. ת.
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 1 לחזור על השאלה? ש.

 2לא. אני יכול לענות. המצב הנתון הוא שאנחנו עושים סיקור מוטה בקונטקסט שהוא ברור. אם  ת.

 3 אני יכול לפחות לנצל את המצב הזה כדי שלפחות ייצא גם משהו לוואלה מזה ולא רק לבזק,

 4שיהיה ראיון של ראש הממשלה, אז אני מנצל את זה. אני מנכ"ל, אני מנסה להביא רייטינג לאתר. 

 5 לא הייתי מכיר את האנשים האלה אחרת.

 6 ואת זה מול בועז סטמבלר, כן? ש.

 7כל אחד מהאנשים האלה, גם ניר, וגם אחרים שאני לוחץ עליהם, הרי ממה אני מכיר אותם? מזה  ת.

 8איתם על סיקור מוטה והם מבקשים ממני, על הדבר הזה בתור מנכ"ל, אני שכל יום אני מדבר 

 9אומר שייצא פעם לוואלה ראיון עם ראש הממשלה. הרי בכל מקרה הייתי פונה לבקש ראיון עם 

 10 ראש הממשלה. פה אני פונה לאנשים שאני מכיר, כן.

 11ותרת ראשית וגם  דירדור. הבנתי. וזה כולל, כפי שראינו עם רן ברץ, גם העלאת כתבה מאתמול, כ ש.

 12 נכון?

 13כן. יש פלטפורמה שקיימת שם. בלי קשר לשום דבר, אנחנו יודעים למה היא קיימת, זאת אומרת  ת.

 14אני העדתי למה היא קיימת, ועל הפלטפורמה הזאת אתה שואל אם אני מתקשר על הרקע הזה 

 15 ומנסה גם לקבל ראיון של ראש ממשלה, כן, אני מודה באשמה.

 16ועה, אני מציג לך שמה שראינו עד עכשיו ועוד נראה הרבה בימים הקרובים, אתה הבנאי של מר יש ש.

 17 הפלטפורמה הזאת.

 18 בוודאי. ת.

 19אתה לא השואב מים וחוטב עצים שכופים עליו, הוא נאלץ, הוא מרצה, ורק נעתר וכולי. אתה  ש.

 20עלה להם מנחות, יוזם, אתה עושה מניפולציות, אתה דורש מאנשים, אתה מפתה אנשים, אתה מ

 21 אתה מלמד אותם את השיטה. תגובתך.

 22אני חושב שזה לחלוטין לא מתאר את המציאות. הבנאי של הפלטפורמה הזאת ומי שלוחץ זה  ת.

 23שאול ואיריס אלוביץ', הם רצו את זה מסיבות מאוד מאוד ברורות. אני מתפקד בתוך הדבר הזה. 
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 1תוך החצר הביזנטית, אני מדבר בשפתו. אם בתוך הדבר הזה אני מתפקד עם מישהו שהוא פקיד ב

 2עם ראש  הריאיוןיש לי הזדמנות לנסות לקבל ראיון עם ראש הממשלה, אני מנסה לקבל את 

 3 הממשלה. לפחות למצער להפיק את הדבר הזה. מפה ועד לבנאי, הדרך רחוקה גם.

 4ר, או ואת הדברים האלה אתה עושה בחדווה. כן בנאי, לא בנאי. בתוך מה שנקרא החצ ש.

 5 הפלטפורמה.

 6 איפה אתה רואה את החדווה? ת.

 7איפה? במה שהראיתי לך עד עכשיו אני רואה איך אתה יוזם ומציע ראיון עם הגברת נתניהו ומציע  ש.

 8 ומשדל לראיונות עם ראש הממשלה.

 9 אולי תגיד 'במרץ' לא בחדווה. זה לא בהכרח, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 התיקון. במרץ.כן. תודה גבירתי על  ש.

 11 אני טיפוס נמרץ. ת.

 12 אוקיי. נפלא.  ש.

 13, כשאדוני -אדוני לא חושב שזה לא לגיטימי בנסיבות, מבלי להתייחס ל כב' הש' משה בר עם:

 14הגדיר 'הסיקור המוטה' או הדרישות של מר אלוביץ', להיות באיזו שהיא מסגרת יחסים, איך 

 15ה שהוא פרסום מסוים ואדוני מבקש ראיון אוף, זאת אומרת הם מבקשים איז-לומר, של טרייד

 16עם ראש הממשלה. זאת אומרת, זה כשלעצמו, זה לא בהכרח נעשה תמיד רק משום הסיקור 

 17 המוטה, אלא זה נעשה משום אינטרסים של המערכת, לפחות מדי פעם?

 18תראה, אני כמנכ"ל בכל סיטואציה שהיא, גם בלי הפלטפורמה הזאת, הייתי מנסה להשיג ראיון  ת.

 19 עם אישיות בכירה.

 20וכנגד הניסיון להשיג ראיון, אדוני חושב שזה לגיטימי וכפועל יוצא גם  כב' הש' משה בר עם:

 21להעניק מדי פעם פלטפורמה לפרסום כזה או אחר שאדוני התבקש לעשות את זה באתר. אני מניח, 

 22 אדוני יגיד,

 23 לא הבנתי את השאלה, עוד פעם? ת.
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 1אני אומר, כדי להשיג את אותו ראיון אדוני היה נעתר מדי פעם לבקשות  כב' הש' משה בר עם:

 2רוצה, אבל  הריאיוןכאלו ואחרות על מנת לפרסם ידיעות או שהיה דוחה מכל וכל ואומר 'אני את 

 3 אני לא אפרסם שום דבר'. כך אדוני היה מתנהל?

 4 מסוים, וקח-אני חושב שהייתי מתנהל כמו רוב כלי התקשורת במובן, יש כן תן ת.

 5 שמה, מה, אדוני יבהיר מה ה'כן תן וקח'? כב' הש' משה בר עם:

 6תראה, למשל שאם מישהו נותן ראיון אז יכול להיות שיעשו באותו שבוע כתבת צבע פרופיל, כתבת  ת.

 7 צבע אוהדת או משהו כזה, התן וקח זה חלק מהחיים.

 8הכל או כך או כך. זאת אומרת אז לכן לא הכל בינארי. זאת אומרת זה לא  כב' הש' משה בר עם:

 9גם בחקירה הראשית, אבל אדוני לא, אני מניח, אדוני לא  שמצויראדוני מציג את הגרסה, כפי 

 10סותר את האפשרות שגם אלמלא העניין הזה במסגרת שאיך אדוני הגדיר את זה, 'הכתם הקיים', 

 11 אני יכול להבין. הדברים האלה נעשים גם ממילא, אולי עד גבול מסוים. במינון מסוים. זה

 12נכון. אני תמיד ציינתי שכלי תקשורת הם פועלים מן הסתם בתוך קונטקסט מסוים במערכת  ת.

 13 יחסים.

 14שפה אדוני נשאל, אז יש להניח שאדוני היה נעתר  הריאיוןושוב לענייננו, עם  כב' הש' משה בר עם:

 15ללא קשר לכל מה שיש . גם הריאיוןלאותה בקשה שהובאה בהקשר קודם, אדוני היה מצפה לקבל 

 16 לנו עד כאן? או שזה לא?

 17 אני בוודאי לא חושב שבכמויות ובמינונים, ת.

 18 אני מדבר כרגע על האירוע הספציפי. כב' הש' משה בר עם:

 19 אני לא יודע מה היה פה בבקשה הספציפית, אה, מה שאני אמרתי לרן? אני לא יודע, ת.

 20 ה, כותרת חיובית, אני אדרדר את העוקצנית'.זה ביוזמתך, אתה אומר, 'הנה, אני מעלה כתב ש.

 21 תודה על העזרה. ת.

 22מי אמר שזה ... אתה לא הראית את כל התכתובות ואתה אומר 'זה  עו"ד יהודית תירוש:

 23 ביוזמתך'. 
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 1 גברת תירוש, בואי נאפשר לעד להשיב. כב' הש' משה בר עם:

 2 זה לא נכון. עו"ד יהודית תירוש:

 3 "ד תירוש.אנחנו נחזור לזה עוד, עו ש.

 4אני לא יזמתי בוודאי את הדבר שדיווחתי עליו לרן, אני לא יזמתי. הוא, היוזמה שלו הייתה. אני  ת.

 5אומר עוד פעם, אני חושב שרוב הדברים האלה שהתבקשנו לעשות במסגרת סיקור מוטה כנגד 

 6בטוח החלטות רגולטוריות מה שנקרא, אני לא חושב שהייתי עושה אותם בסיטואציה אחרת. אני 

 7שלא הייתי עושה את רובם. כבודו שואל האם יכול להיות שככלי תקשורת הייתי מנסה להשיג 

 8ראיון עם ראש ממשלה ובאותו שבוע, במסגרת מה שמסכמים, בנוהל נורמלי, המערכת הייתה 

 9מסכמת עם הדוברים שלו 'תשמע, נעשה כך וכך, וגם אולי יש שאלות שאפשר לכלול, יש נושאים 

 10עת', וגם אולי יעשו איזו כתבת צבע על הדלתות החורקות בבלפור, בסדר? נניח, אז שאפשר לא לג

 11יכול להיות שהדבר הזה נעשה אבל עם המערכת עצמה. כשהמערכת היא חלק מתוך הסיכום הזה 

 12ולא  שזה נעשה רק ברמה המסחרית שלנו. אבל אני מודה שעל הפלטפורמה הזאת שכבר הייתה 

 13פקד. אנחנו חונכים אולפן, אני יכול לנסות להביא את ראש הממשלה. קיימת, בתוכה אני מנסה לת

 14 דרך אגב, אם הייתי חונך אולפן כזה בלי שום קשר לדבר, הייתי מנסה להביא את ראש הממשלה.

 15לכן אני אומר, לא תמיד כל דבר זה 'הסיקור המוטה', 'הסיקור המוטה'. יש  כב' הש' משה בר עם:

 16 נראה ממילא. לא כל דבר, לא בכל עניין, אבל,עניינים שאדוני עושה אותם כ

 17חלק מהחיים של כלי תקשורת זה בהחלט קצת תן וקח עם המושאים של התקשורת שלו אבל  ת.

 18 במינונים ובכמויות שהם שונים מפה. נכון, זה החיים. זה החיים.

 19אני רואה עכשיו הבטחתי לעו"ד תירוש שאני אעבור על המעורבות של בני הזוג אלוביץ', כפי ש ש.

 20, בתוך האירוע הזה. אז המעורבות הראשונה שאני רואה היא בעמוד הראשון, 17אותה, בתוך נ/

 21 , 8:17אני חושב שהפניתי כבר, בשעה 

 22 זה ההודעה הראשונה. הראשונה או השנייה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1ם אותה, והפניתי את כן. מה שהעד עשה הוא פשוט שיכפל את ההודעה שהוא כתב לניר חפץ וש ש.

 2תשומת הלב לכך, בקבוצת 'תמונות נכדים'. אם גבירתי תראה, ההודעה הראשונה זהה לשניה. 

 3 , אוקיי?9בעמוד  17:57-הפעם השנייה היא רק, שאני איתרתי, ב

 4 כן, אתה מדלג אבל. עו"ד יהודית תירוש:

 5 ?9-ל 1עמוד אז תפני אותי בבקשה, תעזרי לי על מה דילגתי. על מה דילגתי בין  ש.

 6 , נכון?8:17הפעם הראשונה אמרת  עו"ד יהודית תירוש:

 7 כן. ש.

 8 אחר כך יש גם, אתה מדבר על הקבוצה המשותפת, נכון? עו"ד יהודית תירוש:

 9 כן. ש.

 10 .8:29, 8:26, 8:25 עו"ד יהודית תירוש:

 11 את יכולה להקריא את ההודעות האלה? ש.

 12. שמעבירה, 'זאת הכותרת בידיעות יותר מתונה 3כן. זה הודעות מנאשמת  עו"ד יהודית תירוש:

 13 מאיתנו, תנסה לשנות עם טל את הכותרת והמשנה...'

 14 זה על המסך. ש.

 15 כל זה אין לנו בקובץ שלנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 אין את זה בקובץ. עו"ד יהודית תירוש:

 17 כן אבל זה לא שייך לראיון. ש.

 18 שייך? אני רוצה רק לומר משהו,מה זה לא  עו"ד יהודית תירוש:

 19מה זה 'מה זה לא שייך'. קודם כל אל תכעסי עלי כל כך. את ראית מהבוקר, אני ממש לא כועס  ש.

 20 עליך, נכון?

 21 אני לא כועסת עליך. מה זה קשור? עו"ד יהודית תירוש:

 22 כי זה נסער מדי. ש.
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 1מתנצלת בשבילך. אבל אני  לא, אז אני ככה מדברת, אז נסער לך מדי, אני עו"ד יהודית תירוש:

 2רוצה לומר משהו, חברי שואל את העד ומניח בפניו, אמירה מאוד משמעותית, שהוא הבנאי, שהוא 

 3ובתוך הדבר הזה גם יש טענה שלא  הריאיוןהיוצר של הפלטפורמה. נאמר הדבר הזה לצורך 

 4ים לו את עורכים את מה שמציגים לבית המשפט אבל גם מוציאים וגם אפילו עכשיו כשמקריא

 5, לא מציגים לו את כל הדברים שפונים אליו. ולכן כששואלים 3-ו 2הדברים שפונים אליו נאשמים 

 6ושהוא פנה או לא פנה, אני עוד יכולה להבין את זה. אבל כשבאים ואומרים  הריאיוןאותו רק על 

 7י חושבת ', אז אנהריאיון'את כל הפלטפורמה אתה יצרת, אתה הבנאי, אתה המחולל לצורך קבלת 

 8 עם כל הכבוד שלא להראות דברים, ויש עוד בהמשך, שלא נמצאים במסמך הזה, 

 9אם יש קשר ענייני בין כל ה... אז גבירתי צודקת. אם יש קשר ענייני, זאת  כב' הש' משה בר עם:

 10 אומרת,

 11הדרישות, אם מדברים על הפלטפורמה, לחולל את הפלטפורמה, לבנות  עו"ד יהודית תירוש:

 12 אותה,

 13 זה בהיבט מקרו. אבל .. ' הש' משה בר עם:כב

 14 אבל זה לא רק בהיבט מקרו, זה כאן בהחלט נורא מיקרו. הדרישות האלה, עו"ד יהודית תירוש:

 15 לכן שאלתי אם יש קשר. כב' הש' משה בר עם:

 16כן. כי הוצג כאן לעד שהוא אמר לרן  ברץ או לחפץ 'אני עושה את מה שאתה  עו"ד יהודית תירוש:

 17ריד כותרת עוקצנית', כל מיני כאלה דברים, כאילו הדברים מגיעים מיוזמתו לטובת מבקש, מו

 18איזה שהוא ראיון, שכשרואים את מלוא ההתכתבות באירוע הזה, אני לא מדברת עכשיו על 

 19 לאורך האירוע. 3-ו 2המקרו, זה לא המצב. יש כאן כן מעורבות של נאשמים 

 20הוא חלק  17ש, שאלה לי, האם הקובץ הזה שסומן נ/עו"ד תירו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 מאחד הקבצים שאתם הגשתם?

 22 לא. עו"ד יהודית תירוש:

 23 מה לא? הוא חלק מהרול. ש.
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 1 הוא חלק מהרול. עו"ד יהודית תירוש:

 2 לא, אני מדברת על מה שהוגש כאן בגיליונות של קילומטרים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 A3. 3-אה, ה ש.

 4 לא. יהודית תירוש:עו"ד 

 5השאלה שלי האם אדוני יכול לישיבה הבאה להגיש לנו את הקובץ  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6א וחבל על הדיבורים פשוט. כי הדברים /17, נסמן נ/17הזה במלואו, כדי שיהיה לנו, זה היה נ/

 7 יש. –מדברים בעד עצמם, מה שיש 

 8 אן.כן אבל אני חייב למחות על מה שנעשה כ ש.

 9 תגישו לנו את הקובץ, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 זה פשוט לא הוגן. ש.

 11 למה לא? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12לא, אנחנו נגיש, כמובן גבירתי, לא לזה התכוונתי. אני מדבר על הדברים שאמרה כאן חברתי.  ש.

 13 על כלום.  השאלה שלי הייתה נורא פשוטה. לא דיברתי על פלטפורמה ולא דיברתי

 14 לא, אדוני התחיל להקריא לו קטעים שבהם ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15, גבירתי. לכן בית המשפט שאל האם יש קשר ענייני בין הריאיוןבהקשר של השאלות שלי לעניין  ש.

 16. זה מה שאני מראה לו. הריאיוןהקטעים או מה מעורבותם של בני הזוג אלוביץ' בהקשר של 

 17 חברתי קמה ומפנה לקטעים שלא קשורים לראיון. 

 18 אני מבינה שיש ויכוח על זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אין ויכוח על זה, גבירתי. אין שום ויכוח על זה. ש.

 20, עו"ד חן, הפתרון ליש ויכוח או אין ויכוח, פשוט תגישו את הכל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 אנחנו נוכל לקרוא את זה.

 22לא אבל גבירתי, על העניין הזה אני מוחה. לא ייתכן שייווצר כאן רושם, אגב ערבובים שאני לא  ש.

 23עשיתי, שכאילו אנחנו מציגים איזה משהו חלקי, לא היה ולא נברא, לא משל ולא חלום, הפוך 
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 1ת משפט אגב ההערה הזאת אגב. ואנחנו גם את זה נראה, לא היה ולא נברא. עכשיו, ברגע שבי

 2נעתר ומטיל עלינו משימה, לא חס וחלילה להשתמע שמדובר במסמך מקוטע. לא מדובר במסמך 

 3 מקוטע. מדובר במסמך שלקוח ממסמך מלא שקוראים לו 'הרול',

 4 שהוגש. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5בים וכל הזמן אומרים לי בבקשה לסיים. כי אנחנו יוש ןתיתש. שהוגש, כל ההקשרים, גבירתי רק 

 6 עלינו דברים, אז זה בסדר.

 7עו"ד חן, אני אתן לאדוני לסיים אבל אנחנו סימנו את זה כמוצג,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8את כל הדברים האלה כמוצגים, למרות שהם חלק מאותו הרול כי הכוונה היא שנוכל גם להיעזר 

 9כל הניירות שמוגשים הם חלק ממסמך אחד גדול. בהם. אנחנו לא סתם מסמנים מוצג. ברור לנו ש

 10לכן ברגע שיש כאן איזו שהיא התנגדות להגשת חלק מהמסמך, כדאי שכל המסמך יהיה בפנינו, 

 11 , נלך לרול'. חבל, זה הרי נועד לעזור לנו.17עד נ/ 1אחרת אנחנו נגיד 'אנחנו שמים הצידה את נ/

 12 בוודאי. ש.

 13 גישו פשוט את כל המסמך.אז ת אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14בוודאי, אבל על מנת לעזור לכבודכם אנחנו עשינו סינון לנושא שאני חוקר עליו. תוך כך שאנחנו  ש.

 15לוקחים בחשבון את הערת כבוד השופט שחם שאמר 'רגע, יכול להיות שבתוך כל ההתכתבויות 

 16ת להדפיס את הכל אנחנו נאבד בהקשר מסוים התכתבות בין שני גורמים', תוך כדי כך שטכני

 17בקשר לנושא מסוים זה אומר שאתם תקבלו מסמכים של עשרות רבות של עמודים, מקום שלא 

 18זקוקים לכך, תוך כדי כך שאנחנו מתעלמים שזה מסמך שנלקח מתוך הרול שהוגש, ושחבריי 

 19יושבים ועוקבים אחר הדברים. אם הייתי מציג לעד תזה שבאה ואומרת לו 'תקשיב, אין שום 

 20', דייני. אבל אני מראה הריאיוןות של שאול ואיריס כאן כי אתה לא דיברת איתם על נושא מעורב

 21. התוספת שחברתי מבקשת להביא עכשיו תוך יצירת אותה הריאיוןמה הוא אומר להם בעניין 

 22. אני הבטחתי לה להראות את הריאיוןסערה בצלוחית של תה לא קשורה בשום קשר ענייני לנושא 

 23מה שאני עושה עכשיו. אז מה שאני  . זההריאיוןהמעורבות של בני הזוג אלוביץ' בקשר להשגת 
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 1מציע, א. אנחנו נעשה כמצוות בית המשפט. אני כבר אומר לגבירתי, ככל שניתן. משום שעכשיו 

 2 זה אומר שאנחנו נצטרך, זו אדמיניסטרציה מסובכת.

 3אז לא בישיבה הבאה. בשבוע הבא. לאח שוב, שיהיה לנו את כל  אב"ד: -מן פלד-כ.ה. ר' פרידמן

 4 הקובץ.

 5זה נעשה גבירתי. זה נעשה, מה שבית משפט מורה לנו. זה בוודאי. אבל אני מציע אולי שעל מנת  ש.

 6, חברתי תתן לי להציג הריאיוןשניתן יהיה להשלים את ההתייחסות של בני הזוג אלוביץ' לנושא 

 7ואם אז ואגב זה יש משהו שמטעה,  הריאיוןאני מזהה כמעורבות שלהם בנושא את כל מה ש

 8 שתקום ותגיד.

 9 אוקיי. תתקדם. בבקשה עו"ד חן. כב' הש' משה בר עם:

 10אני רק רוצה לומר, אני חושבת שהמטרה בלהציג דברים היא גם לבית  עו"ד יהודית תירוש:

 11תייחס, העד לא יכול לזכור את כל המשפט כמובן, אבל היא גם לעד. העד צריך לדעת למה לה

 12התכתובות שלו מאז ועד עולם, יש חשיבות שהדברים יוצגו לו. במיוחד כשמציגים לו דברים ולא 

 13אלא גם על הפלטפורמה שהוא יצר ומציגים לו שהוא אמר לאנשים  הריאיוןמדברים איתו רק על 

 14', הוא לא רואה מה יש איוןהריכמו לחפץ וכמו לסטומבלר, 'הנה הורדתי כותרת עוקצנית בשביל 

 15לפני ואם גם לא מציגים לו הוא גם לא יראה ויכול להיות שתשובותיו יוטו מהדבר. אם חברי רוצה 

 16, זאת זכותו. אין לי בעיה עם מה שחברי רוצה לשאול. לעד צריכה להיות הריאיוןלשאול רק על 

 17 מוצגת ההתכתבות במלואה,

 18 מאיפה החוק הזה? ש.

 19 ממש... עו"ד יהודית תירוש:

 20אני בחקירה נגדית. מאיפה החוק הזה? אני רוצה עכשיו חזרה את כל המסמכים שאני נתתי לעד,  ש.

 21 אני לא רוצה להראות לו כ לום. אני רוצה להקריא לו.

 22עו"ד חן, רגע. עו"ד תירוש, כבר דובר על זה היום, על מה מותר ומה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23נה יכולה להציג לו איזה שאלות שהיא רוצה ולהציג לו איזה קטעים אסור לעשות בחקירה. ההג
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 1שהיא רוצה. אתם עוקבים, אתם רואים, ככל שיש איזו שהיא בעיה, אתם קמים ומתנגדים. לפנינו 

 2צריך להיות החומר, וזה הכל. ההגנה יכולה לשאול אותו מה שהיא רוצה. אם אתם חושבים שיש 

 3 תנגדים.הטעיה, או יש בעיה, אתם קמים ומ

 4 נכון. אנחנו רק מלינים על כך שהחומר צריך להיות במלואו. עו"ד יהודית תירוש:

 5 בסדר. הוא יוגש. כב' הש' משה בר עם:

 6הם לא חייבים להציג לעד את הכל. הם יציגו מה שהם ירצו, אתם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 תעקבו ותראו. אבל זה יוגש במלואו.

 8את לתת לעד כמה שיותר בהקשר הרלוונטי. ואז גם באים בטענות. יכול ... באמת השיטה הז  ש.

 9להיות שמה שאני צריך לעשות זה להתחיל להקריא לו מה שאני רוצה, לא הקרנות ולא ניירות, 

 10 בשיטה הישנה, ונגמר. אז לא יהיו טענות. אני בחקירה נגדית.

 11ני הדברים, זה, חקירה נגדית, כן. אם יש ממש הטעיה ברורה וגלויה על פ כב' הש' משה בר עם:

 12 אדוני ימשיך.

 13 גבירתי כמובן שאנחנו נעשה את המאמץ, ייתכן שזה לא יהיה ממש מחר. ש.

 14העיקר שיהיה. לא חשוב, מחר, מחרתיים, שבוע הבא, העיקר שזה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 יהיה.

 16בעמוד  8:17הם הוא בשעה שאני רואה נגיעה של הריאיוןבסדר. אז המקום הראשון בקשר עם  ש.

 17 שמונח בפניך, ששם אתה שולח להם הודעה ששלחת לניר חפץ, נכון? 17הראשון, בקובץ נ/

 18 ... זה קבוצת ה.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 בפני העד. אחר כך הפניתי, 17לא, זה בפניו גם בנייר גבירתי. הנייר נ/ ש.

 20 לענות בקול ולא עם הראש.אדוני צריך  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 כן. זה כבר מקודם נשאלתי. ת.

 22 כמדומני, 9אחר כך הפניתי לעמוד  ש.

 23 באיזו שעה? עו"ד יהודית תירוש:
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 1 . 17:52-מתחיל ב אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 גבירתי, כי לפני כן זה הוויכוח שיש לו עם סטמבלר. 17:57-ב ש.

 3 אני מסתכלת על העמוד.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4. פה, 17:57:51-אה כן, העמוד הזה שמתחיל, נכון. אבל ההתכתבות עם בני הזוג אלוביץ' היא ב ש.

 5מה שיש, רק תפרש לנו את זה כי זה לא כזה ברור מהדברים, שאול אלוביץ' מעביר לך הודעות 

 6י עם יואב וגם עם שהוא קיבל מניר חפץ, 'אילן ביקש, היא קיבלה ומוסרת תודה רבה, 'דיברת

 7שרה', בדיוק מה שחפץ סיפר לך קודם, ש'וואלה יקבלו ראיון', ואתה עונה לו 'אחלה'. נכון? אני 

 8 מדייק?

 9 שניה רגע, אני לא עוקב אחרי מה קורה פה. ת.

 10 .10ובעמוד  9תראה בעמוד  ש.

 11 שאול כותב לי, 9בעמוד  ת.

 12 הוא מעביר לך הודעה שהוא קיבל מניר חפץ, ש.

 13 ניר כתב לו 'אילן ביקש'. כאילו  ת.

 14בדיוק. מה שראינו באמת שביקשת. וראינו גם שהוא עדכן אותך, ניר חפץ, שהוא דיבר עם יואב  ש.

 15הורוביץ ועם הגברת נתניהו. נכון? זאת אומרת שאול אלוביץ' מעביר לך את העדכון שהוא מקבל 

 16 מניר חפץ, הדברים שאתה כבר יודע. נכון?

 17 עם יואב וגם עם שרה'? אה, ניר כותב 'דיברתי ת.

 18 בדיוק. ש.

 19 בסדר. כן. ת.

 20 ראינו שהוא כתב לך את זה גם. בסדר? ש.

 21 כן. ת.
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 1לקובץ, שאול שוב מעביר לך הודעה שהוא קיבל 'היא',  12אוקיי. המעורבות הבאה היא בעמוד  ש.

 2לה אני מבין שהכוונה לגברת נתניהו, תקן אותי אם אני טועה, 'ביקשה מבעלה שייתן ראיון לווא

 3 לאחר', צריך להיות 'שאילן פנה אלי'. 'אילן פנה אלי' זה ניר חפץ, נכון?

 4 אני מניח. ת.

 5 ,13כן. גם אני. ואחר כך, תראה בעמוד  ש.

 6 ניר ארגן אז בסוף? לא זכרתי. הריאיוןרגע, בסוף את  ת.

 7 .הריאיוןלא. אתה הודית לבועז סטמבלר שהודיע לך על קיום  ש.

 8 בועז?אז לא יכול להיות שזה  ת.

 9 לא, מכיוון שהפניה לגברת נתניהו שתפעל, אנחנו רואים בהתכתבויות, באה רק מניר חפץ. ש.

 10 והם מודים למישהו שני. הריאיוןאה בסדר, בשביל זה התבלבלתי, שאחד סידר את  ת.

 11 אם אתה יודע משהו אחר, כמובן תגיד, ש.

 12 לא, אני לא זוכר. ת.

 13למטה, זו המעורבות הבאה, מעורבות, כן? אני מציג את כל  13בסדר. אוקיי. עכשיו תראה בעמוד  ש.

 14 המעורבות,

 15 מאיזו שעה? עו"ד יהודית תירוש:

 16 .14בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 . תודה גבירתי.14סליחה, בעמוד  ש.

 18 השעה של ההתכתבות? עו"ד יהודית תירוש:

 19', שאול כותב לך 'נקווה שיצא מוצלח'. ןהריאיו. אתה מעדכן את בני הזוג אלוביץ' 'קיבלנו 8:42-ב ש.

 20 ואז אתה אומר 'מאמין שכן, דיברתי עם מיכל'. מיכל זו מיכל קליין, נכון?

 21 כן. ת.

 22 'ועכשיו גם עם טל'. טל זו טל שלו, נכון? ש.

 23 כן. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  04

 

 1602 

 1 ועכשיו יש רצף של הודעות שאתה מעביר לשאול והן העתק ההודעות ששלחת לטל שלו, זה נכון? ש.

 2 זוכר את זה.אני  ת.

 3אתה כותב לה 'אחלה, אין לך מה להיות בלחץ, תהיי רגועה וממלכתית', היא עונה לך 'ממלכתית  ש.

 4זה המוטו שלי, גם אין לי עניין לגנוב ההצגה, באה לגמרי בטוב' וכולי. אתה ממשיך להתכתב 

 5את  איתה, נכון? אתה כותב לה 'בהצלחה ב ראיון. עבדתי קשה לסדר את זה, רק בגלל שזו

 6 והבטחתי לך', נכון?

 7 כן. ת.

 8לטל שלו, ואז 'המראיינים הכי טובים בעולם לא שמים את עצמם באמצע', 'תבני אמון', 'נתפתח',  ש.

 9וכולי, 'אינך צריכה להוכיח דבר', ואז אתה מסכם וכותב בקבוצה חלופת ווטאסאפ עם טל בשעה 

 10אפים עם טל, אתה מעביר אותם , כל ההודעות האלה שאישרת שזו חלופת הוואטס17בעמוד  9:00

 11וכותב לשאול ואיריס 'זו חלופת הוואטסאפ עם טל' ועל זה עונה לך שאול אלוביץ' 'יפה מאוד'. 

 12 נכון?

 13 כן. כן. ת.

 14ועכשיו אתה אומר את הדבר הבא: 'אם זה היה הדב הייתי מת עכשיו'. מי זה הדב ולמה אתה  ש.

 15 מתכוון?

 16לבין טל שלו נועדה בעצם בהמשך לפניה של שאול שהוא  כל החלופה הזאת של הוואטסאפים ביני ת.

 17 מקווה שזה יהיה מוצלח. 'יהיה מוצלח', הקונטקסט הזה ברור, שלא יהיו לנו שם נפילות.

 18 ממלכתי ומאוזן, כפי שאתה כותב לה. ש.

 19 כן. אבל לא בלי שאלות קשות. מאוד ממלכתי, ת.

 20 זה לא כתבת לה דווקא. ש.

 21 כתוב לטל. נכון. כי אני יודע מה ל ת.

 22אז גם היא אמורה להבין בין השורות את ה, זה לא פשט, זה אפילו לא רמז, וזה לא דרש, אנחנו  ש.

 23 כבר בעולם הסוד. גם היא אמורה להבין שאתה כותב לה אבל מתכוון להיפוכו, כמו סלסטינה?
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 1 אנחנו, ת.

 2 ....  ש.

 3 , כולם יודעים הכל.2016-אנחנו נמצאים ב ת.

 4לה 'תהיי מאוזנת, תהיי ממלכתית' אתה בעצם מתכוון 'אל תהיי מאוזנת, אל תהיי וכשאתה אומר  ש.

 5 ממלכתית'. זה מה שאתה אומר לטל שלו?

 6 לא אדוני. מה שהיא מבינה, אני בעצם רומז לה לא להגזים בשאלות קשות. זה הכל. ת.

 7זים בשאלות זה לא מה שאני קראתי. אתה יכול להפנות אותי לשורה שבה אתה רומז לה לא להג ש.

 8 קשות בבקשה?

 9 דבר.-כן. אני אעבור דבר ת.

 10 דבר. זכרת בעל פה.-תעבור בבקשה דבר ש.

 11 מה אתה אומר? ת.

 12אני אומר, זכרת, זה לא צריך להיות לך קשה. אז תפנה בבקשה לאיזו שורה ממנה טל שלו אמורה  ש.

 13 להבין לא לשאול שאלות קשות.

 14 אני יכול להתחיל? ת.

 15 כן. ש.

 16ף הוואטסאפים שאני שולח לטל הוא רצף מרגיע. מראיין של ראש ממשלה פרשן טוב. כל רצ ת.

 17פוליטי, הוא לא צריך להיות ממלכתי, הוא לא דובר של רשת השידור, של פראבדה או משהו כזה. 

 18 הוא צריך לשאול שאלות קשות.

 19 ממלכתי זה פראבדה? ש.

 20 אני יכול להסביר מה אני רואה פה? אני אסביר.  ת.

 21 טוב. ש.

 22כל הרצף הזה הוא רצף שבא להרגיע את טל שיהיה בסדר, כי גם כשלפני זה כותב לי שאול 'נקווה  ת.

 23שיצא מוצלח...' אני מבין, לשאלתך, אני מבין למה הוא מתכוון ובהקשר הזה, אתה שאלת על 
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 1הדב, הרי משם זה התחיל הכל, אז אני מסביר את הקונטקסט של הדב. אי אפשר לקחת... צריך 

 2 היה שם. לראות מה

 3 הראיתי לך הכל. ש.

 4ואני שולח לטל שלו, שהיא יודעת לשאול גם שאלות קשות, אני שולח לה 'תשמעי, תהיי ממלכתית'  ת.

 5ומה אני אומר לה 'המראיינים הכי טובים שמים לא את עצמם או דעותיהם', אני מנסה להרגיע 

 6ני לא אומר לה 'טל, זאת את טל שלו. זה כל הסיפור. 'תבני אמון', כל הידיעות שלי, למה א

 7 הזדמנות',

 8 תקרעי אותו. ש.

 9 סליחה? ת.

 10 'זאת הזדמנות, תקרעי אותו'. לזה אתה מתכוון'? ש.

 11 לא 'תקרעי'. 'תעלי נושאים'. יש לי שאלה. בין זה לזה, אין משהו באמצע? אני לא אומר לה, ת.

 12ותך את השאלות אני חשבתי שאתה כתבת באמצע. האמן לי, אני לא חשבתי שאפילו אשאל א ש.

 13האלה. זה פשוט מדהים אותי. אתה מנסה להרגיע כתבת שלך שיש לה ראיון עם ראש הממשלה, 

 14 זה נראה לי כל כך ראוי...

 15 אתה רוצה שאני אענה לשאלה שלך על הדב? אז אני עונה על השאלה הזאת בהקשר המלא שלה,  ת.

 16 כן. 'אם זה היה הדב הייתי מת עכשיו'. למה כוונתך? ש.

 17דוני, אני בדיוק מנסה לענות על השאלה, אם אתה תיתן לי אני אענה ואני נורא מצטער שאני א ת.

 18 הולך שלוש שורות אחורה. אני מבין שצריך,

 19 לא, אתה יכול ללכת גם שלושה עמודים אחורה. ש.

 20 אני מתנצל. בסדר. ת.

 21 לא צריך להתנצל. על מה? ש.

 22אז אני הולך עמוד אחורה ואני הבנתי את המסר שקיבלתי משאול, אני הייתי שם. אני הבנתי את  ת.

 23, אני יודע בדיוק איפה אני נמצא, אני יודע מה 2016המסר שקיבלתי משאול, אני נמצא בספטמבר 
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 1היה בראיונות קודמים, אני יודע מה עשו לנו בראיונות קודמים, הורידו את הראיונות, ערכו את 

 2ראיונות, מה אני צריך עוד פעם את הצרה הזאת? המסר של שאול אלי ברור. אני אומר לה את ה

 3מה שאני אומר, במילים עדינות, במילים ממלכתיות, זו השפה שאני נוקט. 'אינך צריכה להוכיח 

 4דבר'. מה זה 'אינך צריכה להוכיח דבר'? זה הכל. 'ואם זה היה הדב, הייתי מת עכשיו', זה אני 

 5לשאול ואיריס כי אנחנו יודעים היה בראיון הקודם עם מראיין כמו דוביק שהוא היה כותב 

 6אגרסיבי יחסית ושאל שאלות קשות, האמת שהוא לא היה אגרסיבי, הוא בסך הכל שאל כמה 

 7שאלות קשות. אז זה מה שאני כותב, שאם זה היה הוא אז הייתי מת עכשיו ושטלי יותר רגועה, 

 8של מה שהיה זה  הההיסטוריה הקונטקסט. קצר ולעניין. על סמך הכרת או תהיה יותר רגועה. ז

 9 ברור לגמרי למה אני אומר את זה.

 10 לראיון עם דב גילהר אנחנו עוד נגיע. ש.

 11 ולכן גם שאול עונה 'ברור'. הוא מבין הכל. ת.

 12 יפה. כלומר מבחינתך ההתכתבות הזאת למשל מבטאת סיקור מוטה, אני רק רוצה להבין? ש.

 13 יחה?סל ת.

 14ההתכתבות הזאת עם טל שלו מבחינתך היא מבטאת סיקור מוטה? אני רוצה להבין את תשובתך.  ש.

 15 כן או לא.

 16ההתבטאות הזאת שלי עם טל שלו היא חלק מהסממנים של סיקור מוטה שלפני שכתב פוליטי  ת.

 17את  כמוה, שלא צריכה ייעוץ ממני, אני לא בתחום, כתב פוליטי במצב רגיל כזה, הולך ועושה

 18 שלו. מחבר את השאלון שלו. הריאיון

 19 . אתה גם כותב להם את זה. הריאיון, מר ישועה, אתה הבאת את הריאיוןאתה הבאת את  ש.

 20 מה אני? ת.

 21 .הריאיוןאתה הבאת את  ש.

 22 . כלומר הבאת, ביקשת,הריאיוןאתה ביקשת את  כב' הש' משה בר עם:

 23 .הריאיוןביקשת את  ש.
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 1 נו בסדר, אז מה? ת.

 2אז מה, אדוני ביקש ראיון שהריאיון מוטה? זאת בעצם השאלה ואני שם את  ש' משה בר עם:כב' ה

 3 הדברים.

 4 אני הסברתי את הקונטקסט. אני רציתי ראיון כי רציתי שיהיה רייטינג לוואלה. עכשיו, ת.

 5 גם אם הוא יהיה מוטה? כב' הש' משה בר עם:

 6 אני יודע שאנחנו אין לנו, ת.

 7 מה זה מוטה? :דובר

 8 אני משתמש אגב בטרמינולוגיה של אדוני.  ' הש' משה בר עם:כב

 9, האם אני מספיק 2016כן. גם אם הוא, אני מכיר את הקונטקסט, האם אני חושב אז, בספטמבר  ת.

 10 נאיבי אחרי כל המקרים האלה לחשוב שהריאיון הזה יהיה ראיון נשכני, חוקרני,

 11, המילה 'ממלכתי' זו לא מילת גנאי. לטעמי לא, ראיון ממלכתי אדוני אמר כב' הש' משה בר עם:

 12לפחות. ממלכתי, אנחנו מדברים על ראיון עם ראש הממשלה, אין סיבה שלא יהיה ראיון ממלכתי. 

 13 לא צריך לא לשאול שאלות קשות, הכל בסדר, אבל,

 14תראה, כתבת פוליטית שמקבלת ממני בקונטקסטים שכבר הורידו לה ידיעות, שכבר צנזרו לה  ת.

 15שהיא יודעת מה היה עם דוביק כולו, הקונטקסט של זה הוא די ברור. אני לא אומר בזה  דברים,

 16גם כן, יש נושאים אולי בעייתיים או קשים שהגיע הזמן לברר אותם, או משהו כזה, המסר הוא 

 17כי רציתי אותו בשביל רייטינג, מצד שני, אז בסך  הריאיוןבגדול, זה מסר מרגיע, אני רציתי את 

 18הכל עברה שורה אחת ואני כבר מקבל רמז 'אנחנו מקווים שהוא יהיה מוצלח'. אני מבין מה זה, 

 19אז אני אומר לה מיד, אני מגיב ברפלקס המותנה שלי של הסיקור המוטה. עכשיו אתה שואל אותי 

 20בתוך המנעד של הסיקור המוטה שפה היה  האם זה כבר סיקור מוטה או לא וכדומה, זה סוג

 21 'תורידו כתבה' ופה היה 'נערוך את הכותרת' ופה היה זה,

 22 כמו שהצעת, ש.
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 1יש גם שפה עדינה ביני לבין טל. טל בחורה מאוד אינטליגנטית, היא הבינה את השפה. לגמרי זה  ת.

 2ך עושים ראיון? אני , אז מה אני צריך לכתוב לה? אני צריך להסביר לה אי-היה הקונטקסט של ה

 3 ראיינתי מישהו פעם?

 4מר ישועה, פשוט בהמשך לשאלת בית המשפט, האם יהיה הוגן לומר שבעצם כשאתה כותב לה  ש.

 across the 5-'שיהיה ממלכתי והגון', מבחינתך זו הטיית סיקור כאשר מדובר באדם, מנכ"ל, ש

board6כתיות זו הטיה, צריך , אמר להם שראש הממשלה הורס את המפעל הציוני ולכן ממל 

 7להיכנס בו, צריך להיות קשוח איתו, צריך לא לפעול בהתאם לסיכומים איתו. מכאן הרי, בסופו 

 8של דבר הכל יחסי. כשאתה אומר 'ממלכתי' וממלכתי זה מוטה, אני רוצה להבין ולהבין בדיוק 

 9 מאיזה מקום אתה אומר את זה?

 10צריכה ממני, היא כתבת, פרשנית פוליטית חדה, הסברתי מאיפה אני אומר את זה. טל שלו לא  ת.

 11היא לא צריכה ממני הסברים לא לכיוון הזה וגם לא לכיוון השני. במצב רגיל היא צריכה לגשת 

 12לראיון הזה בלב שקט ובנחישות ובאינטגריטי מקצועי, וכשאני אומר את מה שאני אומר, אני 

 13גבי העניין הזה כיוון שהעלית אותו, של אומר את זה בהקשר הזה, ושוב, אני רק רוצה לומר לך ל

 14 האמירה שלי,

 15 על המוטו. ש.

 16שזה יהיה ברור, עוד פעם, אני לא עסקתי באינדוקטרינציה הקבועה של המערכת ובוודאי לא  ת.

 17מלכתחילה וזה הראקציות בתוך מצב מאוד מאוד קשה שבו היינו נתונים, ואני רק רוצה לומר עוד 

 18מה, שהשפה שמרשך השתמש בה לגבי מר נתניהו ואשתו הרבה יותר פעם, אפרופו המוטו שלי וכדו

 19 קשה משלי.

 20 אבל עכשיו אנחנו בתחרות? ש.

 21 לא, אני רק אומר לך, ת.

 22 אני שואל אותך. אני לא שואל את מר אלוביץ'.  ש.
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 1אני רוצה שתבין שהסיטואציה הייתה כל כך קשה, לכולם. כי הדרישות היו כל כך מופרכות, שגם  ת.

 2 ה את ...הוא כינ

 3 אבל אני לא  שאלתי אותך איך הוא כינה. ש.

 4 נכון אבל אני מכניס את זה לקונטקסט אדוני.  ת.

 5אתה לא מכניס לשום קונטקסט. קונטקסט זה לא מילת קוד להסטה של נושא, קונטקסט זה לא  ש.

 6 מילת קוד לא לענות על  שאלות, וקונטקסט זה לא מילת קוד לתת כותרות בעיתונים. אוקיי?

 7 , התשובה היא,הריאיוןאני חושבת שקיבלנו תשובה לעניין  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אם טוב בעיניכם, ש.

 9 אם טוב בעינינו, כן? כב' הש' משה בר עם:

 10 אם טוב בעינינו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 דקות הפסקה, פשוט אני רוקד מרגל לרגל.  10 ש.

 12 בסדר גמור. :אב"ד -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אם אפשר רבע שעה, כי אז אני גם אוכל לנשום. ש.

 14 

 15 )הפסקה(

 16 )לאחר ההפסקה(

 17 

 18שוב שלום מר ישועה. בחקירות שלך במשטרה גם לא זכרת פיק של השפעה של אותו סיקור, מה  ש.

 19 . נכון? לא היה אצלך בזיכרון דבר כזה, נכון?2013שאתה קורא לו 'סיקור מוטה', סביב בחירות 

 20זוכר בדיוק, לא מבין את השאלה בדיוק. לא מבין מה אתה אומר. מה זאת אומרת לא הבנתי,  לא ת.

 21 לא זכרתי פיק?

 22 כשהעדת, אז אולי אני אעשה טיפה רקע ואז נסתנכרן. ש.

 23 בבקשה. ת.
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 1בחקירה הראשית אתה העדת על השפעה מתמדת כל הזמן, לאורך כל התקופה ודיברת על פיקים.  ש.

 2 . 2013ואחד הם סביב בחירות  2015ת אחד מהם סביב בחירו

 3 אוקיי. ת.

 4אני מציג לך כנתון, ואני מיד אראה לך גם, שבחקירות שלך במשטרה אתה לא זכרת פיק של סיקור  ש.

 5 . נכון?2013סביב בחירות 

 6 לא זוכר, אבל אני סומך עליך שאם אתה אומר, שזה נכון. לא זוכר. ת.

 7כפי שהעדת עליו לאירועי  2013הפיק סביב בחירות תודה. בחקירה הראשית אתה קשרת את  ש.

 8 הבקשות, שלוש הבקשות שקשורות, הסיקור של מר נפתלי בנט. נכון?

 9 אדוני יכול להפנות אותנו לעמוד בפרוטוקול? כב' הש' עודד שחם:

 10 אדוני. 664כן.  ש.

 11 באיזה.. עו"ד יהודית תירוש:

 12בנט, שזה קיבל תשומת לב מיוחדת עם הרבה  . אתה אומר 'היה מאמץ מיוחד סביב בנט, נפתלי5.4 ש.

 13 מאוד חומרים שהועברו אלינו ודרישות להעלות סדרה שלמה של כתבות נגדו, נגד אשתו ונגד אביו.

 14 כן. זה היה. ת.

 15לפרוטוקול בחקירה הראשית שלך אתה ממקם את זה לפני הבחירות של  671-672עכשיו, בעמוד  ש.

2013 . 16 

 17 חקירה הראשית זה פה? ת.

 18כן. פה בבית משפט. בתשובות לשאלות עו"ד תירוש. היא שואלת אותך. אתה יודע מה, אני אקריא  ש.

 19שלך מהחקירה הראשית, אני פשוט אקריא לך את הדברים. 'אתה  הזיכרוןלך. לא צריך לבחון את 

 20יכול לשים את האצבע מתי בערך זה התחיל? אולי אמרת את זה ולא שמתי לב?' תשובה: 'דומני 

 21. דומני שזה היה סביב הבחירות, לפני הבחירות. הבחירות, אני 2013זה היה בינואר  שעם בנט

 22, ולפני זה, דומני שזה היה לפני זה, מאמץ מרוכז. עם בנט אני זוכר 2013בינואר  22-חושב, שהיו ב

 23 כי פשוט היה שם ממש מאמץ מרוכז של הרבה מסמכים שהועברו אלי נגדו'. כך העדת.
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 1 אוקיי. ת.

 2, זה אותו מאמץ מרוכז, זה מה שאתה זוכר, במשטרה לא 2013ר אמור מעתה, הפיק של כלומ ש.

 3זכרת מאמץ מרוכז, אבל זה מה שאתה זוכר סביב בקשות הסיקור כפי שהעדת עליהן שקשורות 

 4 לנפתלי בנט. נכון?

 5צה עוד פעם, נפתלי בנט היה באמת מאמץ מרוכז וחריג בגלל אוסף המסמכים שהועברו אלי. אני רו ת.

 6להיות בטוח שאני מבין את השאלה פשוט. משהו שזכור לי. אני יודע שהיו עוד אירועים אחרי זה 

 7 בגלל,

 8 לא שאלתי על עוד אירועים, אני שואל, ש.

 9 אוקיי. אז מה השאלה בדיוק לא הבנתי. תחדד לי. ת.

 10ת המשפט . בבי2013שאלה ראשונה ואתה סומך עלי, אני מודה לך, שבמשטרה לא זכרת פיק סביב  ש.

 11 סביב הבקשות לסיקור בעניין נפתלי בנט. נכון? 2013העדת על מאמץ מרוכז בבחירות 

 12 כן. אני רוצה רק להגיד שאני חושב שהיו עוד דברים אז, אבל את זה זכרתי באופן מיוחד. ת.

 13את זה זכרת. מה עוד דברים אנחנו כבר נראה. או מה עוד אין דברים אנחנו כבר נראה. עכשיו  ש.

 14 ו מדברים על זה. עובדה, בחקירה הראשית זה מה שהציגו לך, זה מה שאמרת.אנחנ

 15 אוקיי. ת.

 16ומכיוון שאתה סומך עלי ואני מודה לך, אנחנו יכולים לדלג על שני דפים של להקריא מהודעתך  ש.

 17 במשטרה, בסדר? בעצם אולי על דף אחד, כי אחרי שאתה אומר לחוקרים,

 18 אומר, לא? ברשות ניירות ערך כל מה שאתה ת.

 19 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 20 .2018בינואר  7 ש.

 21 זה רשות ניירות ערך. ת.

 22 הוא אמר רשות ניירות ערך לא משטרה, זה מה שהוא אמר.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1כן. זה היה צח"מ משותף של המשטרה והרשות. המקום היה ברשות. אבל זה היה צח"מ משולב  ש.

 2 ן? אני לא טועה, של חוקרי הרשות ושל חוקרי משטרה.של חוקרי הרשות, נכו

 3 לא, עו"ד יהודית תירוש:

 4 לא, חוקרי משטרה היו רק בחקירה שביעית, ת.

 5 .2018בינואר  7-אני לא מדבר על החקירה הראשונה. אני מדבר על החקירה מה ש.

 6 גם כן, רק רשות. ת.

 7 זה רק רשות. צור:-עו"ד בועז בן

 8 רק רשות? תודה. ש.

 9 הרשות חקרה סיקור. זה מה שהיה. צור:-בועז בןעו"ד 

 10 אוקיי. אז אני מפנה לקובץ, כדי שיהיה בפרוטוקול פשוט, אחר כך זה יעזור לנו גם, ש.

 11 המשטרה הצטרפה בחקירה השביעית או שמינית. ת.

 12. בסדר? שם אומרים לך 28-30, בעמודים 3811קובץ  2018בינואר  7-זה החקירה השנייה שלך מה ש.

 13-ואתה אומר 'אני חושב שב 2013-ביחס לבקשות סיקור ב ךזיכרונים, מנסים לרענן את החוקר

 14 זה היה השיא, אני פשוט לא זוכר'. 2015

 15 על בנט? ת.

 16 לא לא. על פיקים. ש.

 17 אוקיי. ת.

 18', ואתה 2013היה השיא'. ואז הוא אומר לך 'אבל בוא נדבר על  2015-אז אתה אומר 'אני חושב שב ש.

 19הם היו קצת יותר  2013-בר לא זוכר'. ואז אתה אומר, וזה חשוב, 'אני חושב שאז, באומר לו 'אני כ

 20 רכים וגם לי היו פחות,'

 21 באיזה עמוד זה?  כב' הש' עודד שחם:

 22: 'ואני חושב שאז הם היו קצת יותר רכים וגם היו לי פחות 2013-. ואתה אומר כך, ביחס ל28-30 ש.

 23 בה שאתה נותן לחוקרים?כתבים ופחות בשר', עד כאן נכון, התשו
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 1 של מה שאני אומר? לא. ת.

 2-. לא, זה נכון מה שאני מקריא. השאלה אם זה נכון מה שאמרת להם או שגם הם שין2013על  ש.

 3 ריש. במשטרה שיקרת?-קוף

 4 לא. ת.

 5 ברשות לניירות ערך שיקרת? ש.

 6 לא, לפעמים לא זכרתי את הכל,  ת.

 7 חוקרים הם נכונים?אז מן הסתם הדברים האלה שאתה אומר ל ש.

 8אני רוצה רגע לענות לך, בסדר? אני כשאני נכנס לתוך רשות ניירות ערך, אני לא נמצא במצב שאני  ת.

 9נמצא כשהגעתי פה לעדות הראשית שלי, כי עברתי כל מיני סבבים של ריענונים, אני לא יכול לזכור 

 10א שם בכלל. בתוך הסיפור. אז מה בדיוק, אני לא יושב לבנות טבלאות, זה אמרתי פה, אני לא נמצ

 11 ריש. אתה יכול להגיד גם 'שקר' זה בסדר.-קוף-ריש או לא שין-קוף-זה לא קשור לעניין של שין

 12 זה מה שהאמנת בו אז. אני איתך מר ישועה. אתה מתאר גם סיטואציה הגיונית. ש.

 13 בסדר. אז אני אומר, בסדר. אז אתה לא צריך לצבוע כל מילה כשקר או לא שקר. ת.

 14 אתה צודק. אז אני עכשיו רוצה לתקן. שכנעת אותי. ש.

 15בסדר. אז אני אומר, אז יכול להיות שכשקוראים לי אז אני זוכר את האירועים שיותר טריים,  ת.

 16. מאז התכוננתי לריענון בפרקליטות והתכוננתי לראשית והתכוננתי לנגדית 2013ואני לא זוכר את 

 17מון דברים בהודעות שאני, בסמסים ובוואטסאפים ואני לא יודע למקם את הכל. קראתי ה

 18 שנדהמתי גם אני ממתי זה התחיל. זה הכל.

 19 תסביר לי בבקשה את המשפט האחרון 'התכוננתי לנגדית'? ש.

 20 מה זאת אומרת, מה יש להסביר? ת.

 21 איך התכוננת לנגדית? ש.

 22 התכוננתי לנגדית, קראתי את הפרוטוקולים של המשפט,  ת.

 23 את הפרוטוקולים של המשפט?מאיפה קיבלת  ש.
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 1 הכל נמצא באינטרנט. הפרוטוקולים של העדות הראשית. ת.

 2 האירועים, נכון? 315הבנתי. אגב, גם את כתב האישום קראת, נכון? עם פירוט  ש.

 3 , הנספח לא עברתי, לא עברתי על הנספח.-לא קראתי את כל ה ת.

 4 את הנספח לא מה? ש.

 5 לא עברתי על הנספח.  ת.

 6 ת כתב האישום קראת?אבל א ש.

 7 כן. ת.

 8 הבנתי. וקראת את הפרוטוקולים של חקירה הראשית שלך וכך הכנת את עצמך לחקירה הנגדית? ש.

 9כן. עברתי בעיקר על ההודעות שלי, אני אומר על ההודעות, על הוואטסאפים ועל הסמסים  ת.

 10 וכדומה. כן.

 11שאני טועה, זה פשוט משום שאתה טכנולוג אני אומר לך, בעניין הזה אני טיפה נבוך, יכול להיות  ש.

 12 הרבה יותר ממני, אני לא יודע שהפרוטוקולים של בית המשפט נמצאים באינטרנט.

 13 ודאי. ת.

 14 אתה יכול להגיד לי מה, לא מה הכתובת, אבל לאיזה אתר נכנסת כדי למצוא את הפרוטוקולים? ש.

 15 אשונה', יש שלושה אתרים. אתר שנותן את זה הכי טוב זה 'מחלקה ר ת.

 16 שהוא מצרף את הפרוטוקולים? ש.

 17 כן. ת.

 18 טוב. ש.

 19ויש אתר של 'תולעת המשפט' ו'העין השביעית' שיש להם פרויקט מיוחד, ויש את האתר של משרד  ת.

 20 המשפטים.

 21 שגם שם בדף שלו את הפרוטוקולים? ש.

 22 כן. ת.

 23 אוקיי. ומשם קראת והתכוננת לחקירה הנגדית? ש.
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 1 כן. ת.

 2אני אמרתי לך שאני מקבל את מה שענית קודם בתשובה הראשונה משום שזה בסדר. עכשיו,  ש.

 3 נשמע לי גם טבעי.

 4 תודה. ת.

 5אתה מגיע לחקירה שלך, אתה אולי לא זוכר הכל, אחר כך כשאתה מתרענן והסברת את התהליך  ש.

 6של הריענון, אז אתה אולי מחדד יותר. טבעי לגמרי. בסדר? ולכן השאלה שלי רק היא עכשיו 

 7משתנה טיפה. האם כאשר אתה העדת במשטרה או ברשות לניירות ערך, וזה באמת שאלה פתוחה 

 8 לגמרי, אתה השתדלת לפחות, לומר את האמת?

 9 בוודאי. ת.

 10אוקיי. ואז אתה ממשיך ואומר, כשאתה משתדל לומר את האמת, 'בתחילת התקופה, אנחנו  ש.

 11פחות כתבים ופחות בשר' זה מה שזכרת אז , הם היו קצת יותר רכים, גם לי היו 2013מדברים על 

 12 במשטרה. נכון?

 13 נכון. ת.

 14אבל עדיין נראה שאומר לך החוקר שיש הרבה בקשות שהן מוטות ואתה אומר 'יכול להיות אני  ש.

 15לא ', כנראה 'זוכר', 'יכול להיות' זה מסביר את חילופי הדברים בינינו. ואז באים חילופי הדברים 

 16ת, פולינה גובזמן אומרת לך 'כשאתם בניתם את החדשות של וואלה, המעניינים הבאים. החוקר

 17זה ברור לאן החדשות מוטות? זה הבקשה של שאול שזה יהיה הכיוון מראש?' זו הייתה השאלה 

 18שלה. אני מקריא מהפרוטוקול פשוט. ואז אתה עונה לה כך 'תראי, מה שקרה זה כך, כשהתחלנו 

 19אומרת לך 'אוקיי'. ואז אתה אומר 'היינו אגנוסטיים. לא לא לבנות היינו לגמרי ניטראליים'. היא 

 20כיסחנו את כולם, היטבנו עם כולם, היינו לגמרי ענייניים. לאט לאט נהיה קו של להיטיב עם ביבי, 

 21 . לא לפגוע בשניהם'. בסדר?3-להיטיב עם שרה, ו

 22 כן. ת.
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 1, לא רק שמה 2013, שנת כלומר, כששואלים אותך על תחילת התקופה שאליה החוקרים מכוונים ש.

 2שנטוע בזיכרונך או צרוב בזיכרונך שאין שם פיק, אלא שאתה אפילו אומר שבתחילת הדרך הייתם 

 3ניטראליים, אגנוסטיים, ללא חלוקה, היטבתם עם כולם/ כיסחתם את כולם. אלה דברים שאתה 

 4 אומר והאמנת בהם כשאמרת אותם לחוקרים, נכון?

 5 קדמה להתחלת ההשפעה של שאול ואיריס,האמנתי בהם לגבי התקופה ש ת.

 6 . 2013אבל פה הם חוקרים אותך על הבחירות של  ש.

 7בסדר, אני אומר עוד פעם, אני לא זכרתי בדיוק אז, לא זכרתי בדיוק מתי זה היה והרושם של  ת.

 8זה באמת היה השיא. את  2015-האירועים האחרונים היה יותר חזק מן הסתם אצלי כי באמת ב

 9ת והניטראליות, אם אתה שואל אותי, עכשיו אתה רוצה לשאול מה אמרתי שם, אני האגנוסטיו

 10. אז אולי 2013אומר עוד פעם, האגנוסטיות והניטראליות היו לפני שהתחילה ההתערבות בתחילת 

 11 לא מיקמתי את זה בדיוק, אבל התכוונתי,

 12 לא, אנחנו ראינו שההתערבות התחילה, ש.

 13 התכוונתי, לא היה לי.. ת.

 14בתחילת היום. התערבויות. זה  2013מר ישועה, אנחנו ראינו שההתערבות התחילה לפני בחירות  ש.

 15ראינו. בסדר? אז לכן אני רוצה באמת לחדד ולראות למה אתה מתכוון בדיוק כשאתה מדבר על 

 16 . אבל על כל פנים, כשאתה מעיד במשטרה, אלה הדברים שאתה משוכנע שאתה זוכר. 2013תחילת 

 17 נכון. ת.

 18נכון. עכשיו, ברור שהזיכרון שלך בתקופת החקירות היה יותר טוב מהזיכרון שלך היום, אלמלא  ש.

 19 אותם ריענונים, נכון? זה מה שאמרת, זה מה שהסברת, זה התהליך שעברת. נכון?

 20 זה לא מה שהוא אמר. עו"ד יהודית תירוש:

 21 זה בדיוק מה שהוא אמר. ש.

 22 ממש לא. עו"ד יהודית תירוש:

 23 חודשים האחרונים בגלל כל התחנות האלה,אני ב ת.
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 1 מרוענן. ש.

 2 זה מתיש, לא מרענן. אבל אני צריך לקרוא את הדברים.  ת.

 3בסדר. עכשיו, מכיוון שנחקרת ארוכות גם בתחילת החקירה וגם בסופה על בקשות הסיקור בעניין  ש.

 4אלה, אני אגיד לך משפחת בנט, על כתבות רעות על אביו ועל אשתו ועליו, היו שלושה אירועים כ

 5מה אני הייתי מצפה. שתאמר לבית המשפט כאשר שואלים אותך, שמעולם לא פורסמה כתבה על 

 6 אביו ועל אשתו בוואלה. זה לא פורסם. נכון?

 7 אני חושב שעל אביו לא, אני חושב שעל אשתו, ת.

 8 גם לא. ש.

 9זוכר. על אביו אני זוכר שאחרי לא זוכר אם אשתו או לא, על אביו אני זוכר, אני אגיד לך מה אני  ת.

 10שקיבלנו את זה הייתה פניה אלינו 'לא, תעזבו את זה'. אני חושב שזה היה... אני חושב שלגבי אביו 

 11הוא אמר מהר מאוד 'את זה תעזבו', את הקטע של אבא של בנט, לגבי אשתו של בנט אני לא זוכר 

 12על הנושא הזה כי אנחנו לא רצינו אם העלינו או לא, אני זוכר רק שהיה קרב מאוד מאוד גדול 

 13להעלות את זה במערכת והיה על זה קרב של שלושה ימים, אני זוכר שדיברנו על זה אז כשזה היה, 

 14זה היה די אירוני שמשך, אני זוכר שזה הגיע לסוף השבוע, במשך כל השבת אנחנו, לוחצים אותנו 

 15 ת כשרות של אשתו, אני זוכר,ואני צריך להביא אנשים ומטלפנים אלי בקשר לכתבה על שמיר

 16 כשבסוף, ש.

 17 מה? ת.

 18 כשבסוף לא פורסמה. ש.

 19 ,-.. לא עלתה כי לא הסכמנו. אבל אני זוכר ש ת.

 20יפה. עכשיו, האם אתה לא חושב שמן ההגינות היה, במיוחד כאשר העדת בכל כך הרבה על בקשות  ש.

 21לגבי הפרסום שם בשלטים  הסיקור בענייני בנט, אביו, אשתו והנושא של החלטת ועדת הבחירות

 22המשותפים עם מר נתניהו, לציין בפני בית המשפט שלמרות הבקשות, בסופו של דבר לא פורסמו 

 23 שתי הכתבות המכפישות?
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 1 איזה מהן? עו"ד יהודית תירוש:

 2 גם האבא וגם האשה.  ש.

 3 ,-אני עניתי לשאלות ש ת.

 4 שהתביעה שאלה אותך. ש.

 5 זה עכשיו שאלת אותי, אמרתי לך, אני עניתי לשאלות שנשאלתי, לגבי ת.

 6 את האמת. ש.

 7שלגבי האבא זה נמשך על ידי, אתה רוצה שאני אתאר את הכל בצורה מלאה לבית המשפט  ת.

 8 בבקשה, לגבי האבא,

 9 בוודאי. נראה שאתה זוכר, אז אני שמח לשמוע. כי בראשית לא שמענו. ש.

 10אדע בעל פה את הכל, עם כל התאריכים אני אומר לך עוד פעם שאם המשפט יימשך עוד שנה, אני  ת.

 11 גם. 

 12 לא, זה לא דבר ששכחת בחקירה הראשית ששתי הכתבות לא פורסמו. ש.

 13 על הכתבה האחרונה של האבא, זכרתי, כי קראתי את החומר. ת.

 14 אבל לא נשאלת אז לא ענית. ש.

 15 שניה. בסדר. יש עוד הרבה שאלות שלא נשאלתי ולא עניתי. ת.

 16.. אנחנו רצינו לשאול על זה אבל אנחנו הוצמדנו לבדיוק מה שהוא נשאל  עו"ד יהודית תירוש:

 17 בחקירה ולכן על זה לא שאלנו.

 18 אה, זו הסיבה. ש.

 19יש שם הודעה מפורשת שמבקשים ממנו לא להעלות את זה והייתי שמחה  עו"ד יהודית תירוש:

 20 מאוד להציג אותה.

 21 הקודמים. אני מיד אציג אותה, אבל זה היה מאוד מרגש, הקטעים ש.

 22 מחווה מאוד אצילית. כמובן. צור:-עו"ד בועז בן

 23 לא, לא אצילית. זה היה החלטת בית המשפט. עו"ד יהודית תירוש:
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 1ש.  טוב, אזה אחרי שסיימנו להתרגש, אם אפשר, אנחנו כולנו קטענו את העד. אז אחרי שסיימנו 

 2 להתרגש, כדאי שהעד ישלים.

 3 לשמוע את התשובה? הוא נשאל שאלה, שיענה.אפשר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 ש. בדיוק. זה מה שאני מציע. פשוט היינו צריכים רגע להתרגש. 

 5ת.  עוד פעם, יש לי את רמת הידע שיש לי היום ומה פה ומה פה ומה פה, אני לא, בסדר? אני אומר את 

 6כן, קראתי את זה, רמת הידע שיש לי היום. אתה שואל אותי לגבי האבא, אני זוכר שלגבי האבא, 

 7ששם אמרו לנו די מהר 'תעזבו את זה'. לגבי אשתו אני זוכר שהיה קרב שנמשך שלושה ימים כולל 

 8שבת, כי ציינתי אז לעצמי את העניין הזה וזה בסוף לא עלה למרות לחץ גדול של שאול שזה יעלה, 

 9וכר שהיה קרב, לא בגלל החלטה שלנו לדעתי, או שזה עלה. אני לא זוכר. אם זה לא עלה, אני ז

 10 זכרתי שזה לא עלה.

 11 את הלחץ הגדול של שאול, זה אתה כן זוכר? ש.

 12 כן. כי היה קרב של שלושה ימים. ת.

 13 אז אני מיד אראה לך את ההתכתבות. ש.

 14 היה קרב של שלושה ימים על זה. ת.

 15בהתכתבות ותיכף נראה מה נכון, מה לא נכון, מה מוגזם, מה בין  ךזיכרונאז אני ארענן את  ש.

 16הטיפות. מיד נראה. הכל כתוב. כמובן אלא אם כן זה בשפת האנוסים, שאז נישאר בסימן שאלה 

 17 למה התכוונת באמת.

 18 בסדר גמור. ת.

 19 . 2013בינואר  17-אז אני מבקש להציג את ההתכתבות מיום ה ש.

 20ש רק שחברי יאמר לפרוטוקול לפחות אם זו התכתבות ערוכה לפי אני אבק עו"ד יהודית תירוש:

 21 הנושא או שזו התכתבות מלאה, כדי שנדע.

 22 למיטב ידיעתי, אבל אני בטוח שחברתי גם תבדוק אותי תוך כדי, ש.

 23 לא, אני לא צריכה לבדוק. אני צריכה לדעת ובית המשפט צריך לדעת. עו"ד יהודית תירוש:
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 1שובה לשאלת עו"ד תירוש, למיטב ידיעתי מדובר בהתכתבות שאינה תני לי רק להשלים. בת ש.

 2 מסוננת, כלומר פה,

 3 מלאה. מלאה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 כל ההתכתבויות שהצגנו עד היום הן מלאות בנושאים שחקרנו עליהן. ש.

 5 לא, הכוונה מלאה ברצף, לא בנושאים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6. יכול להיות שאפשר להציע הצעה יותר יעילה, אולי נעלה את הרול. זה הכי פשוט. בדיוק. ברצף ש.

 7 כבודכם, נעלה את הרול שיהיה במקביל,

 8 18מוגשת ומסומנת נ/ 2013בינואר  17התכתבות מיום 

 9 העד לא יכול, הוא לא רואה. עו"ד יהודית תירוש:

 10 ש.   הוא כן יכול. זה יופיע מולו במסך.

 11 המחשב שלו לא  עובד. אב"ד: -דמן פל-כ.ה. ר' פרידמן

 12 ת.   המסך לא עובד פה.

 13, במקום שנראה פער, 18ש.  המסך לא עובד, אז תראה מה נעשה. הרול יעלה, אני אקריא לך מתוך נ/

 14נראה מי הראשון שיקפוץ, אני, ואני אגיד לך 'שים לב יש פה משהו מסונן' או חברתי. בסדר? נפנה 

 15 את תשומת ליבך, מבטיח.

 16 פה משהו חוץ מזה? יש ת.

 17 אנחנו נעלה את הרול רק כדי לבדוק את עצמנו. למיטב ידיעתי זה לא סונן, אבל אנחנו נבדוק. ש.

 18אם יהיה משהו, נגיד לך. בינתיים תיצמד לנייר. ככל שיהיה משהו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אחר שצריך לראות אותו, נגיד לך.

 20 נפנה את תשומת ליבך. ש.

 21 אני כבר אומר שחסר פה הרבה חומר.בסדר.  ת.

 22 ואוו, אתה שולט למהדרין. צור:-עו"ד בועז בן

 23 , 1אנחנו מיד נראה. הרול דרך אגב, הוא לא באינטרנט. הוא לא בניוז  ש.
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 1 הוא לא צריך, יש לו את הכל בבית. עו"ד יהודית תירוש:

 2. מפה זה 18איתה את נ/אה, זה בבית. סליחה. אם אפשר להעלות ל'זמין'. זה השורה שהתחלנו  ש.

 3 נחתך.

 4 יש משהו מעל. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5אם אפשר לעלות קצת למעלה כדי לראות שזה לא רלוונטי לעניינים שלנו. גבירתי תגיד מתי נעצור.  ש.

 6 . 17-. אני מתחיל לשאול אותו מיום ה15-חזרנו אחורה ל

 7 יא רוצה שיראו.המדינה יודעת מה ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 ?11, 12, 13, 14-זה בסדר? רוצים לעלות עוד? ל 15זה בקלפים גלויים, אין בעיה.  ש.

 9 עכשיו. 17-אנחנו סביב ה כב' הש' עודד שחם:

 10 מתחיל.  18נכון. זה מה שנ/ ש.

 11 אדוני יחזור. כב' הש' משה בר עם:

 12 תריצו חזרה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 ? בסדר.18גבירתי. אוקיי. קראת את נ/ 18בינואר, פה מתחיל נ/ 17-לאז אם אפשר לחזור  ש.

 14 .18-אין לי את ה ת.

 15 . סימון שלנו. תתעלם. אנחנו מיושרי קו? הכל בסדר? יש לך את המסמך? קראת אותו?18נ/ ש.

 16 כן. ת.

 17 ששואל אותך 'בסדר, יש לך 20:00אז עכשיו אני רוצה להפנות אותך קודם כל לדברי שאול בשעה  ש.

 18מה לעשות עם אוסף השטויות שהעברתי לך?' כאן הוא מתייחס לאותו חומר שהוא העביר לך, 

 19 נכון?

 20 נכון. ת.

 21 בעניין של נפתלי בנט. נכון? ש.

 22 נכון. ת.

 23 והוא קורא לזה 'אוסף שטויות'. ש.
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 1 נכון. ת.

 2הודעה ואז אתה מתייעץ עם ינון, וכולי, אני עובר לדף השני, שוב שאול, בראש הדף מעביר לך  ש.

 3שהוא קיבל 'זה החומר, בנט התשדיר הכי בולט שנפיץ בבחירות, לבני טובה יותר מביבי וכולי, 

 4בנט: יחימוביץ אשת אמת, מוכן לשבת איתה בממשלה' אתה אומר לו ש'הידיעה כבר בהכנה, 

 5תעלה עוד מעט, מה שמופיע עכשיו יותר חזק אבל נעשה כרצונם.'  'קיבלת?' 'כן'. ועכשיו שאול 

 6ר לך 'אני חושב שצריך לעשות מה שנכון. הציטוטים צריכים להיות חלק ממשהו אך אני באמת אומ

 7לא מבין בזה'. ותשובתך 'עושים פולו אפ, זה לגיטימי'. אתה יכול להסביר לי את האפיזודה הקטנה 

 8הזו בבקשה? על מה שאולי אומר לך צריך לעשות מה שנכון ושהציטוטים צריכים להיות חלק 

 9אפ וזה לגיטימי'. -הוא לא מבין בזה ואתה דווקא מעודד אותו ואומר לו 'עושים פולוממשהו וש

 10 למה זה מתייחס?

 11אני לא זו... תראה, אני העברתי את זה למערכת לינון, חלק מהדברים הם אמרו לי שאפשר, חלק  ת.

 12-מהדברים שהם אמרו אי אפשר, והם אמרו שיש קטעים שם שכאילו אפשר לעשות עליהם פולו

 13 פ, אני כבר לא זוכר בדיוק איזה.א

 14 וזה אתה מעדכן את שאול לשאלתו? ש.

 15 נכון. ת.

 16נכון. ואז אני עובר לעמוד הבא, שאול אומר לך 'אם כך לגיטימי תדאג להשאיר את זה מספיק זמן  ש.

 17בראש העמוד' 'בסדר' ואז הוא מעביר לך עוד הבהרה מהחבר 'שאול זה ציטוטים של הליכוד על 

 18בעקבות פרסום החוצות שלו עם תמונה של ביבי' אתה עונה לו 'זה ברור'. ואז מה שאמר בנט 

 19המשך מהחבר, שאול כותב לך אבל מוסיף הערת אזהרה 'אני לא חושב שניתן לפרסם, שאול. 

 20ועכשיו המשך ההודעה, זה החומר שהעברתי לך אחר הצהריים, חשוב ביותר'. אבל זה לא שאול 

 21 הנראה מזאב רובינשטיין. נכון? כותב. זו הודעה שהוא קיבל ככל

 22 סביר להניח. ת.
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 1ופה להבדיל מהנושא האחר שהוא נושא שקשור לבחירות, פה מדובר על שתי הידיעות, על אשתו  ש.

 2כשפית סליחה, רק על אשתו, הכתבה המכפישה בעניין אשתו של מר בנט. נכון? ועל זה אומר לך 

 3 ב.שאול 'אני לא חושב שניתן לפרסם'. נכון? כך כתו

 4 אוקיי. ת.

 5 סליחה? ש.

 6 רק שניה אחת. עוד פעם, תחדד את השאלה. אני לא מבין מה אתה משייך למה. ת.

 7אני אחדד את השאלה, אולי אני אשאל אותה מזווית אחרת. לפני שהתחלתי להראות לך את  ש.

 8ההתכתבות אתה אמרת שנושא אחד, שזה האבא, הם משכו. ובנושא אשתו השפית היו לחצים של 

 9 עליך לפרסם. שאול

 10 נכון. ת.

 11ככה אמרת. אבל פה אני רואה בדיוק ההיפך. אז אני רוצה את ההסבר שלך. שאול אומר לך שלא  ש.

 12 ניתן לפרסם את זה. את זה תסביר.

 13 זה יום חמישי? 2013לינואר  17-ה ת.

 14 )צוחק( ש.

 15 אדוני שואל או אומר? כב' הש' משה בר עם:

 16 אני לא יודע. ש.

 17 ו שאני סומך עליך?אתה סומך עלי, כמ ת.

 18 את זה גם בדקת לקראת הנגדית? ש.

 19 ברור. אני בודק מה שאני יכול. ת.

 20 זה מדהים. אתה זוכר את זה? ש.

 21 כן. ת.

 22 היה יום חמישי? 2013בינואר  17-אתה זוכר שה ש.

 23 כן. אני אגיד לך למה. ת.
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 1  למה? ש.

 2שאול הפך ממישהו ששולח משהו שבהתחלה היה נורמלי, הוא אומר את דעתו  19-ו 18, 17-כי ב ת.

 3, דרך אגב, על זה. 'יש לך מה לעשות עם אוסף השטויות שהעברתי לך'. זה היה שאול של האמתית

 4 ההתחלה, ששאלת אותי, של הנורמלי, כן?

 5 ושאסור לפרסם, שלא ניתן לפרסם את עניין השפית. ש.

 6 י לענות לך, תקבל את התשובה.תן ל ת.

 7 את שאול הנורמלי במלואו. ןתיתלא, אבל  ש.

 8 כן כן. במלואו. ת.

 9 במלואו, ולא לפרסם. ש.

 10 אתה מקבל במלואו. ת.

 11 עכשיו בוא נראה מתי שאול, ש.

 12 אדוני, תן לי לענות. ת.

 13 כן. ש.

 14אי אפשר לפרסם' , שהוא מתחיל ככה ב'אוסף שטויות' ואומר 'את זה באמת 17-עכשיו, אחרי ה ת.

 15 ,19, 18-כי ההתנהגות נורמלית עוד. אחרי זה באים לחצים. עכשיו תמצא את ההתכתבויות של ה

 16 איפה הלחצים? ש.

 17שבת. למה אני זוכר? כי זה היה שבת. -לחודש. זה נמשך כל השישי 17-אני אגיד לך איפה. גמרת ב ת.

 18שנעלה את הידיעה על שפית כי זה  וכל השבת עסקנו אני ושאול וזאב והמערכת בכן לחץ של שאול

 19חשוב מאוד לביבי. הנושא של אשתו זה הנושא הכי חשוב לה, והיה לחץ, אז תמצא את 

 20 .18-ההתכתבויות של ה

 21 אני לא צריך להתאמץ, יש לנו את הרול. ש.

 22 זה לא נמצא פה. אולי מאחורה,  בסדר, אבל אני לא רואה את המאחורה. ת.
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 1משיך את הרול ונראה גם את יום שישי וגם את יום שבת ותצביע לי מר ישועה, אנחנו עכשיו נ ש.

 2בבקשה על המקומות ששאול אלוביץ' מפעיל עליך לחץ לפרסם, למרות שהוא אמר שאסור לפרסם 

 3את זה בהתחלה ועכשיו הוא הפך את עורו ואומר לך 'תפרסם בכל זאת'. בסדר? נמשיך לגלגל. זה 

 4 יהיה תרגיל מעניין.

 5 תחלה שזה שטויות.הוא הבין בה ת.

 6 בסדר, אז בוא נמשיך. ש.

 7 בוא נראה אם זה.. כב' הש' משה בר עם:

 8 .18-אפשר לעבור ל עו"ד יהודית תירוש:

 9 ? 18-איפה ה כב' הש' משה בר עם:

 10אני זוכר שהבטחנו שזה יעלה ביום ראשון. אני לא בטוח בכלל שלא עלה השפית. אני לאבטוח  ת.

 11 טורף והבטחנו שיעלה משהו ביום ראשון.בכלל. כי אני זוכר שהלחץ היה מ

 12 בואו נראה את הלחץ. כב' הש' משה בר עם:

 13 כן. זה מה שאני רוצה לראות. את הלחץ המטורף. הלחץ המטורף ותגובתך ללחץ המטורף. ש.

 14 הגברת תירוש, הרול הזה נמצא בפנינו בשלמותו? כב' הש' משה בר עם:

 15מנסה להיזכר, לדעתי זה נמצא, כי אני זוכרת שאני לדעתי כן. אני בדיוק  עו"ד יהודית תירוש:

 16 הקראתי משם.

 17 הואר קיים בתצורה של מדיה מגנטית? כב' הש' משה בר עם:

 18אני עניתי לשאלה האחרת של אדוני. הרול קיים במדיה מגנטית כי נתנו את  עו"ד יהודית תירוש:

 19 קי.-און-הדיסק

 20 התצורות? גם בנייר וגם במדיה מגנטית?לא, האם בפנינו זה נמצא בשתי  כב' הש' משה בר עם:

 21לא, אז אני אענה. הרול קיים אצל כבודכם במדיה מגנטית, ספציפית הקובץ  עו"ד יהודית תירוש:

 22קופי מהמוצגים שאנחנו הצגנו -אם אני לא טועה, קיים גם בהארד 19.1-עד ה 17.1-של בין ה

 23 בחקירה הראשית, הוא היה קובץ עבה.
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 1 רימות של הזה, כן.הע כב' הש' משה בר עם:

 2הוא היה קובץ עבה. אבל כל התכתובות של כל השנים האלה בהארד קופי,  עו"ד יהודית תירוש:

 3 אין את זה בהארד קופי,

 4 .. 27,000-כל ה כב' הש' משה בר עם:

 5 אין את זה בהארד קופי בפני בית המשפט, יש את זה רק במדיה מגנטית. עו"ד יהודית תירוש:

 6 קי, אחד מהם זה הקבצים האלה?-נתתם לנו שני דיסק און אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 7ואם ... את המוצג  3קיים גם בשורה  19-עד ה 17-כן. אבל ספציפית גם מה עו"ד יהודית תירוש:

 8 מיד.

 9כבודכם אולי רק כדי להשלים את התמונה בעקבות שאלת בית המשפט על מה שיש לו והאם  ש.

 10 ממצות, אני אשלים וחברתי מיד תסכים איתי גם, זה לא כולל מיילים.ההתכתבויות האלה 

 11 זה גם לא כולל שיחות טלפון. עו"ד יהודית תירוש:

 12זה נדמה לי שנאמר גם בזמנו. זה מה שהוסבר אז שזה רציף מבחינה  כב' הש' משה בר עם:

 13 כרונולוגית,

 14 כל הדוברים איתו, ש.

 15 נדמה לי שזו גם הערה שאדוני העיר אז. אבל לא כולל מיילים, כב' הש' משה בר עם:

 16 כן. סמסים וואטסאפים, ש.

 17 אם יש תקשורת טלפונית יש אותה במקום אחר. עו"ד יהודית תירוש:

 18 ברור. זה רק המדיה הזאת, זה רק טקסטים. כב' הש' משה בר עם:

 19 , לא כולל מיילים. מטבע הדברים לאIMessageטקסטים של סמסים וואטסאפים ואני חושב  ש.

 20 כולל שיחות טלפון משום ששיחות טלפון לא מתועדות באופן המתומלל הזה.

 21 כן. תתקדם. כב' הש' משה בר עם:

 22 ש.  כן. אני מבקש שמר ישועה יראה לי איפה הלחץ המטורף.

 23 אבל אתה לא נותן לו, עו"ד יהודית תירוש:
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 1 .19-ו 18אז תגיד לי כשגמרת לקרוא עמוד, אני ממשיך לגלגל.  ש.

 2 קורא כלום. אני לא ת.

 3 תסתובב בבקשה, בסדר? כי אני לא מצאתי לחץ מטורף. ש.

 4 אולי ניתן לו.. עו"ד יהודית תירוש:

 5 לחץ לא מטורף מצאת? ת.

 6 גם לא לחץ לא מטורף.  ש.

 7 חשבתי שרק לחץ מטורף. ת.

 8 לא, לא מצאתי לא לחץ מטורף ולא לחץ לא מטורף. ש.

 9 תירוש יש לה,בואו נראה אולי לגברת  כב' הש' משה בר עם:

 10 לא, אין לנו את זה כאן. עו"ד יהודית תירוש:

 11אולי נעשה הפוך, אתה יודע מה, נבקש עכשיו את עזרת התביעה. התביעה תפנה למקום שהיא  ש.

 12לחודש את הלחץ המטורף או הלחץ הלא מטורף ואז תפני אותו. וזה  19-וב 18-סבורה שמבטא ב

 13 יקל על כולנו.

 14כל יש שיחות טלפון שאין לנו כאן ואני לא יכולה להראות את זה, קודם  עו"ד יהודית תירוש:

 15 , ואני אומרת, יש גם שיחות טלפון בימים האלה, בינואר,ומזיכרונוהעד זוכר את זה 

 16 ?2013...  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17 בימים האלה, כן, בדיוק. עו"ד יהודית תירוש:

 18 מה זאת אומרת שיחות טלפון? אני לא מבין. ש.

 19מה זאת אומרת מה אתה לא מבין? אם אנחנו בסיכומים אז אני יכולה  הודית תירוש:עו"ד י

 20 להסביר לו איפה העד צודק כשהוא אומר שהיה לו לחץ מטורף. זה לא ..

 21 ?2013יש לך תמלילים של השיחות מינואר  ש.

 22 יש לי את מה שהעד זוכר, עו"ד יהודית תירוש:

 23 גברת תירוש עוד רגע. כב' הש' משה בר עם:
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 1 אתם זוכרים איך זה סומן, התאריכים האלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 .380/16 עו"ד יהודית תירוש:

 3ש. לגבי שיחות הטלפון כבודכם, אני רק אבהיר בעקבות דברי חברתי, אין לנו שיחות מוקלטות 

 4 מהתקופה הזאת. ככל הנראה חברתי מפנה למחקרי תקשורת.

 5 ישי ובשבת.נכון, בש עו"ד יהודית תירוש:

 6 אבל אין תוכן שלהן. ש.

 7 אין תוכן. יש רק את העובדה שהתקיימה שיחה. כב' הש' משה בר עם:

 8 בדיוק. ש.

 9 יש לנו את הקובץ. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 זה קובץ עבה אמור להיות.  עו"ד יהודית תירוש:

 11 בינואר. 19-בינואר עד ה 17-מה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 ... בלי לחתוך באמצע דברים. יהודית תירוש:עו"ד 

 13 לא, זה לא יפה עו"ד תירוש, בחיי שהשתדלנו שלא לעשות את זה. ש.

 14 עמודים הקובץ הזה. מישהו צריך אותו? 14  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 אני. ת.

 16 ?19-עד ה 17-זה ה עו"ד יהודית תירוש:

 17 . כן.19-כולל ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אני יכול לגשת לעד להסתכל? ש.

 19 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 .(2013בינואר בשנת  19-בינואר עד ל 17-)העד מעיין בהתכתבויות מה

 PM11 21לחודש אחרי? זה עד  19-יש את ההמשך של ה ת.

 22 אפשר ברול. עו"ד יהודית תירוש:

 23 לא, התביעה לא סיננה. ש. 
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 1 ת שאני אראה את הלחץ. עו"ד חן אתה שאלת אותי, ביקש ת.

 2 כן. בדיוק. אנא הפנה אותנו, ואם אפשר את המקומות שהוא מפנה, להעלות על המסך.  ש.

 3אז קודם כל אני מסב את תשומת ליבכם שזה אירוע מתגלגל שנמשך על פני שלושה ימים. שלושה  ת.

 4להגדיר אותו ימים האלה כוללים את שישי ושבת. זה בפני עצמו יש בו כבר לחץ, אני לא רוצה 

 5כמטורף, אבל יש פה אירוע של לחץ כבר על אותן נסיבות. בתוך האירוע הזה, אני יכול עכשיו 

 6לקפוץ מנקודה לנקודה, מההתחלה של 'יש לך מה לעשות עם אוסף השטויות' בתוך קטע שזה אני 

 7לה, חושב שלא, יש אחר כך לחץ נמשך עלי. ביום שישי ושבת ואני אעבור עכשיו על המקומות הא

 8של זאב דרך שאול, שאני אנסה בכל מחיר כן להעלות את הכתבה על השפית, כי זה הדבר הכי 

 9 חשוב לו.

 10 למרות ששאול אמר לך שלדעתו אסור לפרסם את זה. ש.

 11 שאול אמר לי, על ציר זמן, כשמישהו אומר לי 'שטויות', ת.

 12 'אסור לפרסם' ש.

 13 לי 'אני לא חושב שניתן לפרסם', הוא אומר 'אסור'?שניה. 'שטויות', כן? בסדר, ואחר כך הוא אומר  ת.

 14 שלך פחות טוב. הזיכרוןאתה אולי צודק. ראינו ש ש.

 15 'אני לא חושב שניתן'. כב' הש' עודד שחם:

 16 צדקת. ש.

 17מ'אוסף שטויות' ל'לא ניתן' ואחר כך סידרה שאני עכשיו אקריא לך על פני היומיים ה.. שהוא  ת.

 18 לוחץ עלי כן לפרסם את זה,

 19 אז תראה לי בבקשה את הלחץ הזה. ש.

 20 בבקשה. אני אראה לך. זה, ת.

 21 איפה הלחץ ואיפה הוא אומר לך 'תשכח ממה שאמרתי לך שאסור לפרסם, שלא ניתן', ש.

 22 אה, אתה מוסיף. ת.

 23 לא,  ש.
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 1 בואו נראה קודם מה אומר העד. כב' הש' משה בר עם:

 2 אמר, תוסיף ותגיד שהוא לא אמר.יש לי הצעה, שתקרא את זה עד הסוף וכל מה שהוא לא  ת.

 3 תקשיב לבית משפט בבקשה ותפנה. ש.

 4 אדוני יפנה. כב' הש' משה בר עם:

 5 . אני מסביר לשאול,3סליחה כבודו. אני מפנה. אני מסביר לשאול, אני כרגע בעמוד  ת.

 6 אתה יכול להגיד לנו תאריך ושעה? ש.

 7 תאריך ושעה. כן. כב' הש' משה בר עם:

 8. אני אומר 'השאר אטפל 12:15לחודש, יום שישי. בשעה  18-את הכל. אנחנו כבר בכן. אני אגיד  ת.

 9מחר, זה רגיש בטירוף. אני לא רוצה להכשיל' וכדומה. אז קודם כל אני מסביר שיש עם הדבר הזה 

 10בעיה. הסיבה היא שאני הורדתי את החומר למטה וחטפתי חזרה לפנים את זה שיש בעיה עם חלק 

 11באופן ספציפי, השפית, אשתו של בנט, והאבא, כי את השלילה לאבא קיבלנו מהחומר הזה, קרי 

 12רק בסוף השבת, כפי שתראו. בסוף כל הרצף הזה. רק בסוף אמרו לנו, בהתחלה היינו צריכים 

 13 לעבוד על שני הדברים.

 14 וכל זה על רקע ששאול אמר לך מה הוא חושב על זה, כן? ש.

 15 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 16אבל אני שואל אותו. גברת תירוש, אני אגיד לך את האמת, אני כל כך עייף עכשיו, שאני גם מכיר  ש.

 17אותך טוב, אז אתה יכולה לחקור אותו נגדית במקומי, אבל אם את לא מתכוונת לעשו את זה, אז 

 18 אנא הניחי לי. אז אני שואל, אנחנו זוכרים ששאול אמר לך 'אוסף שטויות' והוא גם אמר לך שלא

 19 ניתן לפרסם את זה. עכשיו הוא מעביר לך הודעות, נכון? שהוא מקבל. עד כאן נכון?

 20 אני יכול להמשיך בזה? ת.

 21 אבל שאלתי אם עד כאן נכן. ש.

 22מר חן, אנחנו ביקשנו שהוא ישתף אותנו בהודעות, ... לא רלוונטיות. אז הוא  כב' הש' משה בר עם:

 23 אלה, ישאל אותו.התחיל לעשות את זה. אדוני בסוף תהיה לו ש
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 1 בסוף. ש.

 2אתה תקפת אותי ושאלת אותי איך אני בהגינותי לא אמרתי לבית המשפט על אשתו וכדומה,  ת.

 3ואתה בהגינותך נתת לי פה רק את היום הראשון. אז אני רוצה עכשיו להסב את תשומת הלב. 

 4 בסדר? לשני הימים הנוספים שנשמטו.

 5 שאי לשאול שאלה לפני שהוא ממשיך להפנות?אדוני, בעקבות ההערה האחרונה, אני ר ש.

 6 בסדר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7רק כדי שזה לא יישאר בחלל  האוויר. מה שאני אמרתי לך, שאגב החקירה שלך על בנט, מצופה  ש.

 8היה, זו ההגינות המצופה, שתסבר את אזנו של בית המשפט נכבד שגם הכתבה על האבא וגם 

 9פרסמו בסוף. הדבר הזה נעלם מהחקירה הראשית שלך. זה מה שאמרתי הכתבה על האשה לא הת

 10 לך שהייתי מצפה בהגינות שתעשה. הסכמנו,

 11 בהגינותי. ת.

 12 לא, אתה אמרת 'זה לא אני, זה התביעה לא שאלה אותי אז לא עניתי'. ש.

 13 ,-אתה מעלה את זה אז תסלח לי שאני אומר לך עוד פעם, אני חושב ש ת

 14 רגע, הוא שאל שאלה. מה השאלה? אב"ד: -מן פלד-כ.ה. ר' פרידמן

 15 זה היה הנושא של ההגינות. ועכשיו הסכמנו שזה לא פורסם. משם התקדמנו. ש.

 16 הוא לא הסכים איתך. הוא אמר שהוא לא זוכר. עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, הוא הסכים, ש.

 18 לא.הוא אמר שהוא זוכר קרב, הוא לא זוכר אם זה פורסם או  עו"ד יהודית תירוש:

 19לא, גם זה לא מדויק, כפי שמצופה היה מהתביעה. אני נמנעתי מזה עד עכשיו לומר, שתציג את  ש.

 20השאלות לעד. אבל מה שהוא אמר ושוב, כדי שלא יתבלבל העד חס וחלילה, זה שלגבי ידיעה אחת 

 21 של האב, 

 22 הוא התבקש, עו"ד יהודית תירוש:

 23 לא בסיכום מה הוא אמר. אנחנו עכשיו בשאלות.עו"ד חן, אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 אנחנו לא בסיכום. אני לא מבין, ש.

 2 אדוני שואל אותו שאלה עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 אני שאלתי שאלה אבל לא מפסיקים להפריע לי בשאלה. ש.

 4 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 לא פורסמו. השאלה הייתה האם נכון ששתי הכתבות ש.

 6אז אני מתנגדת רגע לשאלה. חברי שאל את השאלה הזאת לפני כן, העד ענה.  עו"ד יהודית תירוש:

 7חברי שאל שאלה אחרת שהיינו בה שאמר לו 'בעצם לא היה עליך שום לחץ אלא נאמר לך שלא 

 8 ניתן להעלות' והעד היה אמור להתחיל לענות לאיפה כן נאמר לו להעלות את המסעדה. עכשיו

 9 חברי חוזר לשאלה שהוא כבר שאל. יתן לו רגע לענות.

 10אנחנו נעשה רגע אחד הפסקה, רק שיענה אם פורסמה או לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11פורסמה, אם הוא יודע או לא יודע, מה שהוא יודע, ואחר כך יגמור להפנות אותנו למה שהוא רצה 

 12 להפנות. נסגור את הנושא ההוא.

 13ני בטוח שלא פורסמה כי אמרו לנו 'תרדו מזה'. לגבי האשה, אני לא בטוח עד הסוף, של האבא א ת.

 14 .19-אני צריך לראות מה קרה אחרי ה

 15אוקיי. לא בטוח עד הסוף זו התשובה. עכשיו תפנה אותנו למה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 שרצית,

 17 שאול,בסדר. ומה שחשוב גם זה למה לא פורסם. האם למרות הלחץ של  ת.

 18 למי זה חשוב? אתה לא קובע כאן מה חשוב, מר ישועה. ש.

 19 אי אפשר, באמת, אנחנו קופצים מדבר לדבר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20אבל גבירתי תפנה אליו. אני לא אמרתי עכשיו מה שחשוב. אני שואל אותו מה שחשוב. לא העד  ש.

 21 מכתיב לבית המשפט מה שחשוב.

 22עו"ד חן, אדוני שואל את השאלות זה נכון. הוא באמצע תשובה  אב"ד: -ן פלדמ-כ.ה. ר' פרידמן

 23עכשיו על משהו אחר, עצרנו רגע כדי לחזור לשאלה הקודמת, אדוני יוכל לשאול אותו מה שירצה, 
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 1אבל שיגמור לענות כל פעם שאלה. הוא כרגע מחפש, הוא אמור להפנות אותנו, שיסיים עם זה, 

 2 אלה השנייה.אם תרצה, תשאל אותו את הש

 3המקום היחיד שהתערבתי גבירתי, ואני מפנה את תשומת הלב, זה כשהעד ביקש להוסיף 'מה  ש.

 4שחשוב'. אני קטעתי אותו פה ואמרתי לו 'לא שאלתי אותך מה שחשוב' ועכשיו שישיב ויראה את 

 5ברי אותן מקומות של אותו לחץ. זו הנקודה שבה אנחנו אוחזים, של אותו לחץ מטורף, על רקע ד

 6 מר אלוביץ'.

 7 אנחנו זוכרים שזו הנקודה. כן. בוא תסתכל ותפנה אותנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8, 12:15לחודש, כשאני אומר בשעה  18-, ב3טוב, אז הנקודה האחרונה שהייתי בה זה בעמוד  ת.

 9חד, זאת 'השאר אטפל מחר, זה רגיש'. עכשיו הנה, שאול עונה לי, הסברתי לו שאי אפשר הכל בי

 10אומרת הדיבור לא נעצר בזה שזה שטויות או בזה שלא לפרסם, אלא עוברים כרגיל לזה שכן שאר 

 11 הדברים יעלו מחר וביום ראשון. כאן הדיבור, מתחיל שיח חדש פה בעצם.

 12 מאיפה אדוני מקריא? כב' הש' משה בר עם:

 13 .16:16מהשעה  ש.

 14 12:16מיד אחרי שאני אומר, 'השאר  אטפל',  ת.

 15 דקות. סליחה. 13:12 ש.

 16 .12:16 עו"ד יהודית תירוש:

 17 שאול אומר לי, ת.

 18 ההודעה הכי עליונה. אוקיי. ש.

 19, זו שיחה נכנסת משאול, הסברתי לו 'זה לחבר', שאי אפשר לעשות הכל, 12:16-שאול אומר לי ב ת.

 20כי הרי אני אמרתי שזה בעייתי. 'הסטיקרים יעלו היום ושאר הדברים מחר וביום ראשון'. זאת 

 21אומרת כבר אנחנו עוברים למצב שזה בסדר לפרסם את הדברים שלפני רגע אמרנו שלא צריך או 

 22 כול. אז אני אומר, 'אעשה כמיטב יכולתי', אסור כבי

 23 את המקום הזה סיימת? ש.
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 1 לא, אני מבקש, תן לי, ת.

 2 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 3לא, לא 'תן לו' ואת לא תנהלי לי, קודם כל כדי שאני אוכל להגיד לך לא לנהל לי את החקירה, אני  ש.

 4מבקש לא לנהל לי את החקירה הנגדית. הוא  מחזיר לו את המשקפיים, ועכשיו אני אומר לך. אני

 5לאיבוד, ונעבור  ילךהראה את המקום הראשון. ביחס למקום הראשון יש לי שאלה אחרת זה 

 6 למקום  השני ביחד. אוקיי?

 7 אוקיי. מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8ביחד' כותב לך  יפה. אתה אומר שהתחיל שיח חדש. אומר לך כאן 'הסברתי לו שאי אפשר הכל ש.

 9שאול אלוביץ' 'שזה מסוכן, הסטיקרים יעלו היום ושאר הדברים מחר וביום ראשון. הוא הבין אך 

 10בינואר, אני מבקש  17-מקבל לחצים מהצמד' עכשיו אני מחזיר אותך למה שאני הצגתי לך ב

 11 17בינואר, מיד אחרי ששאול אומר שלדעתו לא ניתן לפרסם, הנה,  17-להראות לו בבקשה, ב

 12 , תראה מה אתה אומר. 11:22בינואר, 

 13 תגידו לו על מה להסתכל. יש לו את הדפים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 זה פה. ת.

 15 גם בגדול שאתה מסתכל. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 פשוט יותר נוח לי כבר פה. אני לא רוצה לגלגל חזרה. ת.

 17 יום ושעה.תגידו לו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 ,11:27בשעה  ש.

 19 הם מפנים אותך. 17.1-ב עו"ד יהודית תירוש:

 20, מה אתה אומר לשאול, אתה אומר לו 'בסדר נפזר 11:27בינואר בשעה  17-נכון. בוודאי. תסתכל ב ש.

 21בראשון ושני' ולכן כשהוא מעביר לך את ההודעה שאליה הפנית עכשיו, הוא בסך הכל חוזר 

 22 לו. מה זה 'מפזר בראשון ושני'. בפניהם על מה שאתה אמרת
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 1תעלה שתי הודעות, 'לדעתי רצוי שלא יצא ביחד אלא בתפזורת על  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 פני כמה ימים'.

 3 נכון. ת.

 4 אחרי זה יש לנו 'נפזר בראשון ובשני'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 נכון. נכון. בדיוק.  ש.

 6 זה ... של מר אלוביץ' והשני הוא של מר ישועה.  :אב"ד -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 לחודש, כמדומני זו הנקודה שאחזנו בה, 18-נכון. 'נפזר בראשון ושני' ולכן כשאנחנו מגיעים ל ש.

 8 )מדברים ביחד(

 9 אחרי שהוא אומר שזה בסדר, שאפשר לפזר את זה בראשון ושני,  ש.

 10 מי אומר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 מר ישועה. ישועה. ש.

 12 מי אומר 'נפזר'? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 ישועה. ש.

 14תחזור שתי הודעות אחורה. מר אלוביץ' אומר שאי אפשר באותו,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 'לדעתי לא רצוי שיצא ביחד אלא בתפזורת על פני כמה ימים' אומר מר אלוביץ',

 16 נכון. זו דעתו. אומר מר ישועה, ש.

 17 ואז ...'נפזר בראשון ושני'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 כן, אז מה, ש.

 19 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20הוא מצביע על הדינמיקה, בהתחלה זה שטויות, לאחר מכן 'כן נפרסם, רק  כב' הש' משה בר עם:

 21 נפזר את זה',

 22שרק מביע את דעתו, שלא מחייב אותו,  נכון. ובתוך הדינמיקה הזאת מר ישועה אומר למר אלוביץ' ש.

 23 שלא מפעיל עליו לחץ 'בסדר, נפזר בראשון ושני', זה מצב הדברים. זו המציאות.
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 1 כן, זה מה שכתוב. לא מתווכחים עם זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2ע לחודש על הרק 18-זה מה שכתוב. בדיוק. לכן היה חשוב לראות את ההודעה שהעד הפנה אליה ב ש.

 3 הזה.

 4 של הלחץ ההיסטרי כמובן. צור:-עו"ד בועז בן

 5 שוב, כשאנחנו אוחזים בתזת הלחץ המטורף, ההיסטרי וכל השאר, כן? ש.

 6 והעד שמגיב מיד 'בסדר'. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 והעד שמגיב מיד 'בסדר'. ש.

 8 ,-עו"ד חן, אתה רוצה שאני אמשיך לתאר את ה ת.

 9 שלחץ לעתים זה עניין סובייקטיבי, אז בסדר,אדוני יודע  כב' הש' משה בר עם:

 10 טוב, אדוני שאל את השאלה, הוא יכול להמשיך? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 שאלתי, הוא יכול להמשיך. הוא השיב כבר. ש.

 12 לא, יש לו עוד, עו"ד יהודית תירוש:

 13 להחליף אותו?הוא השיב. מה זה 'יש לו עוד'? קודם רצית להחליף אותי, עכשיו את רוצה  ש.

 14 ממש לא. עו"ד יהודית תירוש:

 15אבל אין כאן ויכוח. הוא אמר שהוא רוצה להמשיך, הוא ימשיך.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 יעבור עליהן ויראה מה שהוא רוצה. אין ויכוח על זה. למה אתה מפנה אותנו?

 17 כן, אני מפנה, רציתי רק לומר לכבודה, ת.

 18 באיזה תאריך, ש.

 19 כבר. 18-אנחנו הולכים איתך, זה ה אב"ד: -פלדמן -פרידמן כ.ה. ר'

 20רציתי לומר לכבודה שפשוט, אם מישהו אומר לי על ציר זמן 'פה זה שטויות' ופה זה זה, ואחרי  ת.

 21זה 'כן תעשה', לפעמים אני מתייחס לדבר האחרון כיותר קובע מאשר הדבר הראשון. עכשיו אני 

 22 ממשיך.
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 1מתכוון לעבור את הדף הזה? אני פשוט לא מצליח להבין. אתה רוצה לפני שאתה ממשיך, אתה  ש.

 2 לעבור לדף אחר, נכון? 

 3 אני מתקדם על ציר זמן, ת.

 4 לדף הבא? זה כל השאלה שלי. ש.

 5 .19.1, 18.1, 17.1ציר הזמן נע, אני אעשה לך את זה מאוד פשוט, יש לזה מספרים.  ת.

 6הבנתי. עכשיו ברשותך, כל השאלה שלי זה אם אתה שניה, תן לי לרשום כדי שאני אשנן. את זה  ש.

 7 עובר לדף הבא.

 8 אני אגיד לאן אני עובר. ת.

 9אנחנו לא יודעים מה הדף הבא. הוא מסתכל בניירות, אדוני מסתכל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 על המסך.

 11 כי אני מבקש שלפני שהוא עובר לדף הבא, ש.

 12הדף הבא? הוא מסתכל על ניירות ואדוני מסתכל על הלוח.  אבל מה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13שיגיד לנו איפה הוא נמצא, זה הכל. יגיד לנו באיזה תאריך באיזה שעה ואנחנו נדע איפה זה נמצא. 

 14 אבל זה בדפים הגדולים.

 15 . אני חוסך את השניות.12:21, 18.1, 3תודה. ואז שאול מעביר לי, אני נמצא בעמוד  ת.

 16 אתה,יפה, לפני ש ש.

 17 אדוני יעצור רק רגע. כב' הש' משה בר עם:

 18 רגע שניה, עו"ד יהודית תירוש:

 19 מה רגע שניה? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20סליחה, אני יכולה גם, אני גם נמצאת כאן. מותר לי להגיד משהו גם אם  עו"ד יהודית תירוש:

 21 אתם לא תסכימו ובית משפט יחליט.

 22 כן גברת תירוש. כב' הש' משה בר עם:
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 1ך לתת רגע לעד את האפשרות להשלים את התשובה שלו. ירצה חברי יצר ו"ד יהודית תירוש:ע

 2 להחזיר אותו רגע להודעה קודם, יכול לעשות כן. אבל צרך לתת לו איזה שהוא רצף.

 3כבודכם, לפני שהוא עובר, הוא נגע בנקודה, עכשיו הוא עובר לנקודה הבאה, למופע הבא. לפני  ש.

 4ועכשיו אני מבקש ממנו שלפני  17-. הראיתי לו את הרקע של ה1הבאה אני שהוא עובר לנקודה 

 5שהוא עובר לנקודה הבאה יראה את התשובה של שאול. התשובה של שאול אלוביץ' 'אל תסתכן 

 6 בשום אופן'. אתה רואה את זה?

 7 אדוני הלך קצת אחורה כנראה, כב' הש' משה בר עם:

 8 התשובה. אי אפשר לדלג עליה.לא, בדיוק איפה שנמצא, זה מסומן. זה  ש.

 9 אוקיי. ת.

 10 אוקיי? ש.

 11רק שאלה לי. מאחר שאנחנו לא נסיים את הדיון, אנחנו רוצים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 לעצור במקום שהוא הגיוני. אז תגידו לנו איפה אפשר לעצור.

 13 אחרי שהעד יסיים להראות לנו את כל המופעים שהוא מצא. ש.

 14אוקיי. אז שהוא יראה ואולי מחר אדוני ישאל אותו את כל השאלות  אב"ד: -לדמן פ-כ.ה. ר' פרידמן

 15על זה. שיראה כל מה שהוא רוצה להראות, אדוני ישאל אותו מחר את כל השאלות. מחר יהיו 

 16 לכולכם הניירות ואדוני ישאל. שהוא יסיים,

 17 אין עוד הרבה מופעים, אבל בסדר. ש.

 18 ה?מ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 גבירתי, אין בכלל מופעים של לחץ, בטח לא לחץ מטורף, אבל כך נעשה. ש.

 20 שיצביע. כב' הש' משה בר עם:

 21 תצביע. ש.

 22 שהוא יענה ואתה תמשיך לשאול אותו על זה מחר.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 בסדר. אז אחרי ששאול אומר לך 'אל תסתכן בשום אופן', מה המופע הבא? ש.
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 1מקום שאתה רוצה להפנות ואז נעשה -תפנה אותנו פשוט מקום אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 2 הפסקה עד מחר בבוקר.

 3. ואז שאול מעביר לי מהחבר 'הוא צודק, שלא 12:21בשעה  18.1-, ב3תודה. אז אני נמצא בעמוד  ת.

 4עכשיו יעלו הכל במכה, אבל החומר שהעברתי, עיקר המסעדה, שלא יסחוב מעבר למוצאי שבת'. 

 5 . 4'המסעדה אשתדל עד מוצאי שבת'. אני עובר לעמוד  12:24-אני ממשיך, ואז אני עונה אחר כך ב

 6 תאריך  ושעה. כב' הש' עודד שחם:

 7 אוקיי. אני בידיעה הראשונה למעלה, בתכתובת הראשונה. ת.

 8 את השעה פשוט, זה יהיה קל. ןתית ש.

 9 שעה, תגיד לנו תאריך ו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 סליחה. ת.

 11 הכל טוב מר ישועה. אנחנו לפני הסוף. הכל טוב. רק תן את השעה. ש.

 12. שאול מעביר לי מהחבר 'הוא יושב ומסתכל על וואלה' זאת אומרת מעלים את רמת הלחץ. 12:29 ת.

 13'הוא' זה ראש הממשלה. שאול מסביר לי, במקרה שאני לא מבין, שהוא מתכוון ל'גדול' אז אני 

 14 י וכל המערכת על זה', אנחנו ביום שישי,אומר, 'אנ

 15 תאריך ושעה. כב' הש' משה בר עם:

 16 עברנו דף. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17-אני ומר 'אני וכל המערכת על זה' ואז שאול אלוביץ' מעביר לי ב 12:30לחודש,  18. 12:30-ב ת.

 18'. אולי מפה זכרת את 'החשוב לו ולה בהיסטריה, זה המסעדה של אשתו ואלדד יניב 12:30:50

 19 המילה 'בטירוף', התכוונתי אולי 'לחץ היסטרי'. 

 20 את מה שהוא מעביר לך שכותב לו רובינשטיין. ש.

 21 כותב לו זאב, נכון. שזה מה שאני עושה משך שנה וחצי שהוא מעביר לי מזאב, ת.

 22 צריך לחדד את זה. ש.

 23 זה הקונטקסט אדוני.ונתן לי הוראה למלא את כל מה שזאב עושה כאילו זה הוא.  ת.
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 1 איפה ההוראה? סליחה? ש.

 2 כן, מופעים נוספים. כב' הש' משה בר עם:

 3 אני ממשיך. ת.

 4 לא חשוב, ... אדוני. ...המופעים ואדוני ישאל אחרי זה. כב' הש' משה בר עם:

 5אני ממשיך. אז אני אומר 'אני אתן כתף', אוקיי, רגע אחד, אני ממשיך. טוב, יש המשך לחץ עלי  ת.

 6אני אומר 'הכל יהיה עד  12:35:26לראשון,  18-, ה12:35-וכדומה ואז אני אומר ב 19:23, 12:34-ב

 7ראשון בוקר, מסעדה, יניב וכדומה' את הסטיקרים כבר העלינו כנראה אז יש את הלחץ על זה. 

 8, שאול אומר לי 'לא טוב, הוא 12:37:07, 18.1-אני ממשיך, אז הוא אומר לי, אני נמצא כרגע ב

 9ש שיקראו על זה בסוף שבוע'. מיד אחרי זה אני אומר 'יניב מחר, המסעדה במוצ"ש, ממילא מבק

 10הדתיים לא קוראים בשבת', תיכף השבת נכנסת גם. ואז אני אומר 'לא יכול הכל יחד, זה פוגע 

 11 שאול לוחץ עלי 'זה בסדר, רק שיעלה משהו רציני עכשיו'.  12:41-. ב12:38-בהם' אני ב

 12 ץ עליך,איך הוא לוח ש.

 13 סליחה, זה תכתובת לדעתי בינו לבין החבר, סליחה. ת.

 14 ,-אתה אומר לו ש ש.

 15תן לו לענות אבל. תן לו ... אחר כך תגיב. תן לו לענות איך שהוא תופס את  עו"ד יהודית תירוש:

 16 זה.

 17 ,-אל תשאלו עכשיו שאלות, ניתן לו רק ש... ונעצור את ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18שאול מעביר לי משהו מהחבר, מזאב. 'שאול, הוא צועק חבל על הזמן. זה עלה במבזק,  12:43:04-ב ת.

 19-לא ככתבה, ורק ההורדה של השילוט, זה לא בסדר. כי רוצים גם את השניים הנותרים'. ב

 20אמר 'אשתי  1.11.12שאול מעביר לי 'תוספת למסעדה. בעימות עם אורלב בבאר שבע,  12:48:45

 21 חילונית וחזרה בתשובה אחרי שהתחתנו'.  גילת הייתה

 22 כן. זה גם הודעה שהוא מעביר מרובינשטיין, כן? ש.

 23 כן. נכון. מעביר מרובינשטיין. אתה צודק. כמו כל ההודעות מההתחלה.  ת.
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 1 כן. כן. ש.

 2 הוא ממשיך להעביר לי את השטויות. נכון? ת.

 3 כן. ש.

 4 ל לא קולט,תגיד שזה בציניות. הפרוטוקו עו"ד יהודית תירוש:

 5 הפרוטוקול קולט הכל. ת.

 6 כשאתה אמרת לו שאתה תפזר בראשון ושני אחרי שהוא אמר לך שלדעתו לא ניתן לפרסם. ש.

 7כן, נכון. אתה צודק. בציר הזמן אני צריך לעשות את מה שאומרים בהתחלה, לא בסוף. הבוס שלי  ת.

 8 .אומר 'אל תעשה' ואחרי זה 'תעשה', אני צריך לחשוב על ההתחלה

 9 על ציר הזמן יש מישהו שמבין בתקשורת ומישהו שלא. ש.

 10 אתה צודק. ת.

 11 די עם הוויכוח. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 , 12:49-אתה צודק. נכון. זה הגיוני מה שאתה אומר. שאול ממשיך ומעביר לי, ב ת.

 13 זה בין שישי לשבת. עו"ד יהודית תירוש:

 14 אולי תסביר באיזה שעה זה עבר, דובר:

 15, בין שישי לשבת, ואחרי חצות. שיובן למה התכוונתי לחץ מטורף. שאול AM-אנחנו נמצאים ב ת.

 16 , שאול אלוביץ',12:49:22ממשיך, 

 17כבודכם אני מבקש למחות על זה שמשולחן התביעה נותנים הוראות והערות לעד. כמו שיגיד  ש.

 18ודכם אמר לי 'שב בשקט, ככל באיזה שעה וזה בין שישי לשבת, מה שהעד חזר עליו עכשיו. פה, כב

 19שיהיו לך שאלות, תשאל מחר', בשפה כמובן יותר נעימה ויפה ומנומסת. אני מוכן לעשות את זה, 

 20 אבל אני לא מוכן שחבריי מהתביעה ימלאו את מקומי, באמצעה חקירה הנגדית שלי.

 21בלילה, אז  ההערה נרשמה אבל האמת היא שאני לא שמתי לב שזה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22דווקא התיקון הזה שזה בלילה ולא בשישי בצהריים במקרה זה היה יעיל. אבל באמת לא צריך 

 23 להתערב.
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 1אז אם כך אני אבקש עוד היום את תשומת לב גבירתי לעוד הרבה דברים שמן הסתם לא שמה לב,  ש.

 2 כי זה כרגע הפודיום שלי.

 3 ולהמשיך מאותה נקודה מחר. גם זה אפשר.עו"ד חן אפשר גם לעצור כאן  כב' הש' משה בר עם:

 4 אני מסתכלת על השעות. אני לא, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 לא, הוא מיד מסיים כבודכם. אנחנו מסיימים את זה. לא נשאיר את זה באוויר. ש.

 6שנים, עבדה  7שנה, לפני  13ממשיכים על המסעדה, כן? 'הוא טען שחזרה בתשובה שהתחתנו לפני  ת.

 7 מסעדה. ראה במייל שלך'. ב

 8כבודכם, אחרי שהתביעה האירה את עיני בית המשפט בנקודה חשובה שלא שם לב, אולי אני יכול  ש.

 9 להאיר את עיני בית המשפט בנקודה שלא שם לב משום שאני חוקר נגדית?

 10 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11זאב רובינשטיין הועברו אליך באישון  למשל, ותאשר לי בבקשה שזה נכון, הרבה מההודעות של ש.

 12 לילה משום שהוא בארצות הברית ובגלל בערי השעות. נכון או לא?

 13 לחודש, 17-אין לזה קשר לפה, זה אירוע שהתחיל ב ת.

 14 לא שאלתי אם יש לזה קשר לפה. ש.

 15 אז אני עונה אבל בהקשר הנכון. ת.

 16 לא לא, מר ישועה. אני שאלתי שאלה פשוטה. ש.

 17 , לא זוכר מתי זה הועבר אלי. אני חושב שלא.לא יודע ת.

 18 אתה לא יודע ואתה לא זוכר. ש.

 19 לא, אני לא זוכר את השעות שזה הועבר אלי. ת.

 20מאה אחוז. כבודכם, אני מודיע לבית המשפט, יש לנו ארגזים שמהם אנחנו נראה את מה שאני  ש.

 21ונו ועכשיו הוא לא זוכר. אומר ולא נצטרך את עזרת העד. מה שהוא אומר שהוא ריענן את זכר

 22 ההודעות מזאב רובינשטיין עברו בגלל הפרשי השעות באישון לילה. נקודה.

 23 רק שכאן זה לא הודעות מזאב רובינשטיין. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 זה כן הודעות מזאב רובינשטיין. ש.

 2ן להפסיק אני חושבת, תסלחו לי, שכולם כבר עייפים והגיע הזמ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 להיום את הדיון. הרוחות כבר מתחילות להיות פה עצבניות.

 4גבירתי אם יותר לי להציע, אני לפחות מתחייב, אני מבקש שגם חבריי מהתביעה יתחייבו ואז  ש.

 5באמת זה יעזור, שהעד עכשיו עד תומו יעבור ויגיד לנו איזה עוד מקומות הוא רואה את הלחץ. 

 6 שנסיים עם הנקודה הזאת.

 7הוא יגיד את זה מחר ואדוני ישאל אותו את השאלות ונסיים עם  אב"ד: -פלדמן -ה. ר' פרידמןכ.

 8 המסמך. בינתיים,

 9טוב, אז רק שיירשם באיזו שעה סיימנו כדי שלא נשכח לחזור לנקודה הזאת. באיזה נקודה סיימת,  ש.

 10 מר ישועה?

 11 או יותר. בלילה, פחות 12 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 בלילה. 1:00 יהודית תירוש:עו"ד 

 13 בלילה, ההודעה של, 1:00 ש.

 14 בלילה בין חמישי לשישי. 1:00דרך אגב, לדעתי זה  ת.

 15 אני אסמן את ההודעה ומחר נזכור. :דוברת

 AM . 16 12:49זה  עו"ד יהודית תירוש:

 17 תודה לכולם. נתראה מחר בבוקר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 

 19 -הדיון הסתיים  -

 20 

 21 

  22 
 23 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה     

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2ארי ;  –עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד ליאת בן  :מטעם המאשימה

 3 עו"ד ניצן וולקן; עו"ד סוזנה שור 
 4 צור –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 כלימי  רוב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר; עו"ד שני 2נאשם  
 6 עוזר ; עו"ד נועה פירר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  
 7 עו"ד אריאל אילוז 4ב"כ נאשם  

#1#> 8 
 9 

 10 פרוטוקול

 11 פרוטוקול הדיון הוקלט.

 12 נמשכה חקירתו הנגדית של עד התביעה אילן ישועה על ידי עו"ד ז'ק חן. 

 13כתבה  – 21(; נ/380התכתבות וואטסאפ )חלק מת/ – 20הודעת משטרה; נ/ – 19: נ/הוגשו מוצגים

 14 – 24(; נ/380התכתבות וואטסאפ )חלק מת/ - 23; נ/18.5.2015כתבה מיום  - 22; נ/29.10.2015מיום 

 15 תרשומות של העד אילן ישועה. 

 16 
<#7#> 17 

 18 החלטה

 19 . 10.5.2021המשך הדיון קבוע ליום 

 20 
<#8#> 21 

 22 במעמד הנוכחים.  05/05/2021, כ"ג אייר תשפ"אהיום  נהנית

   23 
  24 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3במאי  5-היום ה 20-10401-67בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 . על הדוכן העד מר ישועה, בוקר טוב. 2021

 5 בוקר טוב.  מר אילן ישועה:

 6 עו"ד ז'ק חן בבקשה. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 7 

 8מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד ז'ק חן בהמשך חקירה  - 1ע"ת 

 9 נגדית:

 10 בוקר טוב כבודכם, בוקר טוב מר ישועה. ש.

 11 בוקר טוב. ת.

 12ועצרנו באמצע, לפני שניתנה לך ההזדמנות  19, 18, 17-אחזנו אתמול בסוף היום בהתכתבות של ה ש.

 13 לסיים את הכל. אז אני אבקש אם אפשר להעלות את זה ותמשיך מאותה נקודה. 

 14 זה אמור לעלות, אמור לעלות גם למר ישועה היום. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 ם שבו עצרנו. סימנו אתמול את המקו ש.

 16 ?12:49-ב 18-ב ת.

 17 כן. ש.

 18 חזרנו למה שהפסקנו אתמול? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19 כן. בדיוק באותה נקודה. מר ישועה תסתכל אחורה, אתה תראה את המיקום.  ש.

 20 ?12:49אמרתם  ת.

 AM . 21כן.  ש.

 22 . 12:49:22 ת.

 23 להמשיך בבקשה?בדיוק. אוקיי. אז אנחנו מוכנים. אני יכול  ש.
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 1משאול אלי, מועבר מה שכנראה זאב מעביר לו, תוספת למסעדה, שהוא טען שחזרה  12:49אוקיי.  ת.

 2 שנים היא עבדה במסעדה. בעמוד הבא, סליחה, 7שנים ולפני  13בתשובה וכדומה, שהתחתנו לפני 

 3 תוכל לציין רק את השעה? יהיה לנו קל יותר למצוא. ש.

 4רק אומר משהו כללי, שיש פה רצף עכשיו ביני לבין שאול ואבירם וכדומה  כן. בוודאי. לא, אני ת.

 5שמטפלים בהעלאת הידיעה על הסטיקרים. זה לא קשור למסעדה, אז אני אדלג על זה כי אמרנו 

 6שנתמקד בנושא של המסעדה. נזכיר שהיו שם שני אייטמים, אחד שקשור לסטיקרים שבהם 

 7 הגישו על זה אחר כך, הייתה תמונה של בנט יחד עם ביבי והם

 8 שוועדת הבחירות הורתה, ש.

 9נכון. שוועדת הבחירות הורתה אחר כך להוריד את זה וכדומה, והאייטם השני כרגע זה האייטם  ת.

 10של אשתו, השפית, והיה אייטם של אלדד יניב, שזה שני אייטמים שהיו בדיון. הנושא של האבא 

 AM 11, 18.1-אוקיי. אז אני ממשיך. אני מדלג לעוד לא עלה עכשיו, הוא עלה רק לקראת הסוף. 

 12 . זאת אומרת ביום שישי בעצם אחרי חצות, נכון? כן.1:07:41

 13 ?1:07:04 ש.

 14 . 1:07:41 ת.

 15 זה מה שאתה אומר 'ואז נלך לישון', ש.

 16לפני כן טיפלנו בסטיקרים ובדברים אחרים שהיו קשורים לקמפיין נגד בנט ואז אני אומר 'נלך  ת.

 17טפל בשרצים וביניב'. ובאלדד יניב. השרצים זה המסעדה, הידיעה על השפית. ואז לישון ומחר נ

 18שאול אומר לי 'לא יאומן שהגדול', כלומר ראש הממשלה, 'יושב ומחכה שעות לידיעה הבאה 

 19 ,18.1-ואנחנו לא מצליחים להעלות שטות כזאת'. טוב. אחר כך הפעם הבאה, אוקיי, אני מדלג ל

AM  1:22:3220הטווח הזה בין הדבר הקודם שהראיתי לבין זה, יש את הדינמיקה של  . שוב, בכל 

 21הטיפול בידיעות השונות האחרות וכדומה, ואז שוב חוזרים לדבר הזה שהוא יותר בעייתי. סליחה, 

 22שאול מעביר לי את זה פה, אחרי שהעלינו כבר את הדבר הקודם, אומרים לי 'תשאיר הרבה זמן' 
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 1שישאירו את זה קצת למחר בגלל שעת הלילה, ושמחר יעלו למשך אז הוא אומר 'מהחבר, בבקשה 

 2השבת עד מוצאי שבת את המסעדה ואלדד יניב'. זה מועבר לי, בעצם זאב כותב, ושאול מעביר לי 

 3את מה שזאב כותב. אני ממשיך רגע ברצף כמה ידיעות כי זה רלוונטי פה, אני מעביר את ההנחיה 

 4איר את זה, את הידיעה הקודמת כנראה על הסטיקרים למערכת להנחות גם כמו שהנחיתי להש

 5והייתה עוד ידיעה אז, אני מנחה להשאיר את זה, אבירם עונה לי 'אוקיי', הוא ראש דסק החדשות, 

 6אני מעדכן גם את שאול שהנחיתי להשאיר, כפי שביקשו ממני. ואני אומר 'בשאר נטפל מחר' אני 

 7יעות האחרות, כי אני לא מקליד לבד, יש מערכת, מסביר שזה, למה לוקח לי זמן לעשות את היד

 8עורכים וכדומה, וזה גם עוד פעם, שעת לילה, וזה שעות שאם פתאום אני אזעיק אנשים, אני 

 9מסביר, אז זה יכול גם לשרוף אותנו כי אני מזעיק על דבר כזה, זה לא דבר שגרתי. זה לא שהיה 

 10. זה גם סוף שבוע. אוקיי. ואז שאול מעביר פיגוע או שיש משהו שמצדיק קריאה של אנשים מהבית

 11, זה משהו שהוא מעביר לי לדעתי מזאב, כי השפה היא של זאב פה 'מבקש עד 1:29:33לי בשעה 

 12ויעקוב על ההמשך ממחר'. הוא ממש מבקש דחיפה עד יום שני בערב, חשוב לו סופ"ש. אני  11:00

 13שלושה לפני בחירות, אתמול -יומיים זה הבחירות. נמצאים אז 21-, ב18.1.13-מזכיר שאנחנו ב

 14-לינואר ל 14-הסתכלתי קצת על החומר וראיתי שהעלינו לא פחות משמונה ידיעות נגד בנט בין ה

 AM10:27:05, 15-לינואר. היינו בעיצומו של קמפיין גדול נגד בנט. אני ממשיך אם כך ל 18

 16ס את הטענה שאדוני כל מה שאדוני כרגע קורא ובודק זה כדי לבס כב' השופט משה בר עם:

 17 היה בלחץ או שהפעילו לחצים, אני מנסה פשוט לקשור לדיון של אתמול.

 18 17-השאלה, הדיון שהיה אתמול, זה הכל עלה  סביב הדיון והחומר שהוגש לגבי יום אחד, ה ת.

 19 ,-לחודש, ונאמר שבעצם שאול אמר 'זה שטויות' ו

 20 ... טען שהיה מסע לחצים, כב' השופט משה בר עם:

 21 ואמרתי שהיה מסע לחצים, ת.
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 1אז אני אומר, מה שאדוני כרגע קורא ומקריא זה על מנת לבסס את הטיעון  כב' השופט משה בר עם:

 2 הזה שהיה מסע לחצים? אני שואל.

 3 כן. זה מה שהתבקשתי,  ת.

 4 כפי שאדוני הרגיש, בסדר. אני מבין. כב' השופט משה בר עם:

 5', ואז אני מתמקד בזה להראות, הייתה שאלה 19, 18-אני התבקשתי, 'תראה איפה זה באמת ב ת.

 6 אם זה לחץ או לחץ מטורף וכדומה,

 7 הבנתי. אז זה אמור לבטא את הלחצים שאדוני.. כב' השופט משה בר עם:

 8זה מבטא את זה, כן, אני אמרתי שיש פה משהו שבאמת, זאת אומרת אני אומר, זה באמת נכון  ת.

 9, היו בהתחלה התבטאויות לגמרי סבירות. זאת אומרת, שההתבטאויות של שאול בתוך הרצף הזה

 10הוא אומר 'יש לך משהו לעשות עם אוסף השטויות', דרך אגב, גם אני מזכיר שבעדות הראשית 

 11שלי יש שם מייל שאני מעביר אחרי ששאול אומר לי 'אוסף השטויות', אני מעביר את זה למערכת 

 12ם שלא יראו שזה מזאב, אני מעביר את זה ואני אומר 'הועבר לי בעילום שם', אני חתכתי ש

 13לאבירם, לינון, לכל המערכת, 'הועבר לי בעילום שם, תראו מה אתם יכולים לעשות עם זה, תבדקו, 

 14זה בטח מגמתי, ואם כן', כי גם רוח המפקד הייתה שזה אוסף של שטויות. וזה באמת היה עוד 

 15שאול אומר בכמה מקומות, הלחץ שלו הימים הראשונים, זה בעצם אירוע ראשון, וגם אחר כך כש

 16 הוא לא, זה אירוע שהוא התחיל בעצם, השלושה ימים האלה,

 17 אדוני אמר, זה סוף שבוע,  כב' השופט משה בר עם:

 18 נכון. אני אומר, השלושה ימים האלה הם מאפיינים בעצם את האסקלציה. ת.

 19 כבודכם, ש.

 20שב שזה אוסף שטויות למצב שבמשך את האסקלציה שגם שאול עבר וגם אני. ממצב שהוא חו ת.

 21שלושה ימים, כולל שבת, כולל לילה, הידיעות של זאב מועברות אלי. אז אתה יודע, הבוס שלי 

 22מעביר לי את הידיעה מזאב, ההנחיה הכללית הייתה לענות לדברים האלה. זה לא מועבר אלי, אם 

 23. גם הוא חשב שזה לא הוא לא רוצה, אני אומר עוד פעם, גם הוא חשב שזה שטויות בהתחלה
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 1פעמיים. אבל העובדה הייתה שאני ממשיך לקבל את -בסדר, וגם בהמשך הוא אומר את זה פעם

 2זה. אז אם אתה לא רוצה, למה אתה ממשיך להעביר לי את זה? כדי שאני אגיד, ואז בסופו של 

 3מים, בתוך דבר כדי כל מה שאני, אם אתה רוצה שאני אקצר, אני אומר, יש פה תהליך של שלושה י

 4התהליך הזה אני ממשיך לקבל את רצף הידיעות האלה ובסוף דרך אגב, המערכת ואני אומר, 

 5'מספיק. צריך להעביר קו', אתם רוצים אני ... או שאני אקצר ואני אומר את זה ישר, אני אומר 

 6לים 'מספיק, צריך להעביר קו, אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה', אני אומר לשאול 'אנחנו לא יכו

 7להעלות את העניין הזה של הזה', אז אני ממשיך עם עו"ד חן שאמר 'הידיעה הזאת בסוף לא 

 8 עלתה'.

 9 שתי הידיעות. ש.

 10 הידיעה של האבא תיכף אני אפרט. אבל אני נוגע בידיעה הזאת, ואני אגע בידיעה השניה. ת.

 11 כשאתה אומר 'הידיעה הזאת' פשוט בית משפט, ש.

 12 עה של השפית לא עלתה,של השפית. סליחה. הידי ת.

 13 ולא עלתה גם הידיעה של האבא, שבזה אתה תיגע עוד מעט. אבל, ש.

 14 תן לו להשלים. אתה מתפרץ לדבריו. עו"ד יהודית תירוש:

 15גברת תירוש, אבל אני נותן לו, אני פשוט מנסה לעשות סדר, כי יש פרוטוקול שיירשם והדברים  ש.

 16 יהיו מבולבלים. אני רוצה לעזור בזה.

 17 הוא אמר שהוא תיכף יגיע לזה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18אני אגיע לזה, אני אסביר תיכף מה קרה עם הידיעה של האבא. הידיעה הזאת לא עלתה, אבל בוא  ת.

 19נכיר בסיטואציה. אני המשכתי לקבל ובצורה אינטנסיבית. אני נמנע מלהקריא עכשיו את הכל כי 

 20ן את זה, 'בוא תראה', 'בוא תראה', 'בוא תראה', 'בוא תראה'. זה מועבר אנחנו מקצרים ואני מבי

 21על פני שלושה ימים ובסוף אני אומר, לא בזכותי, בזכות המערכת שאמרה, 'אי אפשר לעשות דבר 

 22כזה'. אני אומר לו, אחרת זה היה עולה, הידיעה הזאת. אז אם אני מתבקש משך שלושה ימים 

 23אז הדבר הזה נחשב שזה משהו שאתה רוצה להתפאר בו, בסדר. ובסוף המערכת אומרת 'לא', 
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 1בבקשה. לגבי האבא, אני רק אומר את הידיעה לגבי האבא, מה שקרה זה שהנושא של האבא עלה 

 2 אז בסוף אחרי שאמרנו שלא, רגע, אני אתקדם, אז אני מדלג על הכל, 

 3 למה, למה,....  עו"ד יהודית תירוש:

 4 יאומן.עו"ד תירוש, זה פשוט לא  ש.

 5 יש לנו את הכל. הבנו את העקרון. הוא מפנה והבנו.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 אפשר להימנע מזה? ש.

 7אתה ביקשת ממנו להראות איפה יש לחץ בטענה שאין לחץ. העד ביקש  עו"ד יהודית תירוש:

 8 אחד, -אחד כי אתה ביקשת ממנו לעבור אחד-לעבור אחד

 9 נכון. ש.

 10 אז זה מה שהוא עושה. ית תירוש:עו"ד יהוד

 11 לא הבנתי את הדו שיח הזה עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12עו"ד תירוש נתנה הוראה לעד אחרי שהעד אמר 'עכשיו אני אראה לכם את הדוגמה' אז היא אמרה  ש.

 13מחכים ללחץ  אחד, אנחנו-אחד'. אז אני, א. אין לי בעיה שהוא יעבור אחד-לו 'למה, תעבור אחד

 14 הגדול. יהיה לנו ויכוח. דבר שני אני מבקש שלא תעיר הערות לעד. זה הכל.

 15עו"ד חן, הוא הראה לנו, עברנו חלק מהזמנים. אני מבינה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 שההמשך הוא באותה רוח ואותו דבר, ואנחנו יכולים אני מניחה לראות את זה לבד.

 17 נכון. ת.

 18אוקיי. אנחנו עוברים, רצית להראות לנו משהו לגבי האבא.  אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה 

 19 תגיד לנו תאריך ושעה.

 20-כן. אז שניה, אני רק מסביר שניה לפני זה את הקונטקסט של מתי הועבר לנו הקטע של האבא. ב ת.

 21אשתו של בנט,  , פה זה הסשן האחרון של הלחץ לגבי המסעדה והשפית,12:18:35בשעה  19.1

 22ששאול אומר לי, אני אומר שאני לא אוכל, ואז הוא אומר 'אני אנסה לעשות ועידה שתסביר לחבר 

 23והוא ינסה להסביר הלאה למרות שאני בטוח שלא יצליח' להסביר, כי הוא יודע שזה לא רציונלי, 
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 1:... זה מה 12-ו, 12:21, 12:19ואז בא פה רצף של שלושה מסרים שלי שאני אומר 'זה יזיק להם', 

 2שאמרתי לכם לפני רגע, 'די צריך להעביר קו, הכותרת של אתמול' ואז אני עוזב את זה, זאת 

 3שאול מעביר לי עוד פעם מזאב 'אני מתחנן  12:40:31, 19.1-אומרת אני הבהרתי שזהו. זה נגמר. ב

 4הריים. 'הסברתי הוא רצה להתקשר אליך שוב, הסברתי לו שינון מגל', אנחנו בשבת, אני מזכיר, בצ

 5לו שינון מגל שומר שבת' אומר זאב, וממשיכים בכמה הידיעות הקרובות לחץ, עוד פעם, ממשיך 

 6, שבת 13:01-עוד פעם לחץ. שאול מראה לי שזאב רוצה לפגוש אותו בדחיפות ואני אומר ב

 7י מזכיר, בצהריים 'הם פוגעים בעצמם, לא ניתן מרגע לרגע, תהיה התפטרות המונית'. כי זה היו, אנ

 8בעצם הימים הראשונים של בניית הלחץ האינטנסיבי בינואר, זה המקרה הראשון למעשה של 

 9המודל של התערבות ברמה כזאת אינטנסיבית שאנחנו עובדים, ואז בגלל שאני סירבתי, הוא דיבר 

 10איתי גם בטלפון שאול, אני לא זוכר בדיוק מה היה בשיחה, אני מניח שזה היה סביב זה, אינני 

 11זוכר את זה, ואז כפיצוי לזה שלא העלינו את השפית, מעביר שאול מהחבר, מזאב 'תבדוק אפשרות 

 12לאור ההשוואה החצופה שעשה נפתלי בין רצח האופי שעשו לביבי אחרי רצח רבין למתקפה 

 13כביכול על הכיפות הסרוגות של הליכוד וההסתה החמורה בדבריו ב'פגוש את העיתונות', אני מציע 

 14ת התמונות מההפגנה נגד רבין וחנוכת צומת כפר שמריהו, שם תגלה את אביו של בנט' שתבדוק א

 15וכדומה. אין צורך שאני אקריא את זה. פה עולה לראשונה בעצם שאני אעשה אולי איזו שהיא 

 16קומפנסציה לסיפור הזה, ואני אומר 'אני אשב עם הצוות ונראה' וכדומה, ואנחנו לא, סליחה, הם 

 17הנה, הם די אחרי זה התעשתו ואמרו, שאול מעביר לי את זה מיד אחרי זה אחרי זה אמרו, 

 18 ,-'מהחבר, לא להוציא מה שהעברתי לך האחרון על בנט, לגרוס'. זהו, זה ה

 19אז בעקבות שאלת בית המשפט שני דברים, רק כדי שניישר, אתמול זה היה בשעות אחר הצהריים  ש.

 20'. נתחיל בזה שבחקירה 17-לי אתמול רק את הוהעד פשוט בתשובה לשאלת אדוני אמר 'הראו 

 21, אבל לא הייתה שום 19, 18, 17-הראשית הציגו לעד את המסמך הזה שבפני כבודכם של ה

 22, גם ש'נראה לו שזה אוסף שטויות' וגם 17-התייחסות בשאלות ובתשובות העד לדברי שאול מה

 23 ש'נראה לו שלא ניתן לעשות עם זה כלום'. זה דבר ראשון אבל,
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 1 לא, רגע, שניה. "ד יהודית תירוש:עו

 2 אז אני יושב. אני רגיל לשבת כשקמים. את פשוט ... אני באמצע משפט. ש.

 3 לא, עו"ד יהודית תירוש:

 4 גברת תירוש הוא יסיים אז נשמע את גבירתי, אי אפשר... כב' השופט משה בר עם:

 5 לא, אבל הוא אמר, זה דבר אחד, עו"ד יהודית תירוש:

 6 לדברי, סלהיכנגבירתי אומרת 'לא', כי מה, כי היא רוצה  ר עם:כב' השופט משה ב

 7 גבירתי תשיב כשהוא יסיים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8 כשהוא יסיים. אלה הכללים. מה לעשות. כב' השופט משה בר עם:

 9 כן עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10אז זה דבר ראשון. כלומר אני רציתי לשים את הזרקור על הדבר שחלפו עליו ביעף בחקירה  ש.

 11ובנט שמענו בתחילת החקירה הראשית ובסוף החקירה הראשית.  19-ו 18-הראשית. כי הרי על ה

 12 זה דבר ראשון. 

 13ני לא הבנתי לצורך מה ההערה עכשיו. באיזה הקשר אדו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 אומר את זה. היינו פה כל הזמן, אנחנו, אני מנסה להבין מה ההקשר של זה.

 15' אז 17-ההקשר, הסברתי, זה תשובת העד לכבוד השופט בר עם כשהוא אומר 'הראו לי רק את ה ש.

 16. זה 17-בחקירה הראשית ואני שם את הזרקור על ה 19-וה 18-אני מזכיר שהראו לו גם את ה

 17 ההקשר.

 18אני חושבת שהוא התייחס פשוט לדפים שהוא קיבל  אב"ד: -פלדמן -פרידמן כב' השופטת ר' 

 19 אתמול.

 20 גבירתי, אני לא תוקף אף אחד. ש.

 21 נראה לי זו ההתייחסות כי אלה היו הדפים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22קצת אני לא תוקף ואני לא בא בטענות. אני פשוט שם את הדברים בקונטקסט כי אחר כך הם  ש.

 23 נעלמים.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  05

 

 1652 

 1 , 380-אנחנו יודעים, הרי זה חלק מ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2ש. ואם בית המשפט יודע אז אני שמח. פשוט שלא יישאר תלוי באוויר. זה הכל. זו הנקודה שרציתי 

 3להדגיש. את הנקודה השניה שכחתי, אז היא כנראה לא מספיק חשובה, פשוט משום שחברתי 

 4 יש לי רק כמה שאלות השלמה בעניין הזה לעד ואני אשב כי חברתי רוצה לומר משהו.קמה. עכשיו 

 5נכון. אם חברי מציג משהו שנשאר תלוי באוויר לדעתו, זאת לא שאלה, אז  עו"ד יהודית תירוש:

 6אני כן רוצה לומר, כי הוא הציג את הדברים לא נכון, העד אמר לפני כן שהוא ענה לשאלות שהוצגו 

 7, או שלא זכור, אז אני אגיד, ביחס לכל הקובץ הזה הדבר היחיד ששאלנו אותו, כי זה לו. וכזכור

 8מה ששאלנו אותו במזכר הריענון, זה הצגנו לו הודעות שהועברו מזאב רובינשטיין והוא התבקש 

 9להגיד אילו הודעות שמר שאול אלוביץ' העביר לו הועברו מזאב רובינשטיין, על כל ההודעות. זאת 

 10חידה שיכולנו לשאול כי זאת השאלה היחידה שעלתה מהמזכר, וזאת השאלה היחידה השאלה הי

 11 ששאלנו. אז אם חברי העמיד דברים על דיוקם, גם אני אעמיד דברים על דיוקם.

 12כן עו"ד חן, מה העניין השני. אנחנו באמצע חקירה של עד,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 רת. מה העניין השני שאדוני רוצה לומר?אני לא כל כך מבינה את המסג

 14 אני  שכחתי כי הפריעו לי. ש.

 15 בואו נתקדם. כב' השופט משה בר עם:

 16 אם אני אזכר אני אומר אותו. כנראה שזה לא מספיק חשוב. ש.

 17 לזה. סלהיכנבסדר. אנחנו באמצע חקירה, חבל עכשיו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 חבל גם להפריע. ש.

 19טוב. בואו נתקדם. מה השאלה הבאה. אנחנו עדיין באותו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 קובץ?

 21שלוש שאלות רק בהקשר הזה ואני ממשיך. מר ישועה, אתה תיארת מן קו כזה -כן. יש לי שתיים ש.

 22חר שבתחילה מר אלוביץ' אומר לך 'זה שטויות, לא נראה לי שניתן לעשות עם זה משהו' אבל א
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 1כך, עצם זה שהוא מעביר לך את ההודעות המרובות של זאב רובינשטיין, מבטא את הלחץ שהוא 

 2 מעביר אליך, נכון?

 3 נכון. ת.

 4 לאורך היומיים הנוספים. ש.

 5 כן. ת.

 6, 19-ו 18-עכשיו אני רוצה להציג לך כמה אמירות של שאול אלוביץ' במהלך היומיים הנוספים, ה ש.

 7הוא בעצם משאיר את שיקול הדעת אצלך. הוא מעביר לך את שאנחנו נראה שלאורך הדרך 

 8, 19, 18-ההודעות אבל משאיר את שיקול הדעת אצלך. ראית אותן, אני מניח, כאשר עברת על ה

 9 וגם אם אני לא טועה הזכרת את זה בתשובה הקודמת, נכון?

 10 היה פה התנהגות, ת.

 11 אני יכול להפנות. ש.

 12התנהגות של שאול פה בצורת ההעברה שמאפשרת לי גם לומר קודם כל כן, בהחלט אני חושב שה ת.

 13למערכת 'תסתכלו על זה בצורה נורמלית' וגם אחר כך לאורך, זה לא ברמה האגרסיבית שהייתה 

 14 של בניית הלחץ עליו והלחץ עלי. pattern-אחר כך. זה היה אירוע ראשון, אפשר לראות פה את ה

 15בהעברת ההודעות המסיבית ששאול מקבל ומעביר אליך, אבל הלחץ עליך כך הרגשת אותו, זה  ש.

 16הוא משאיר את הדברים לשיקול דעתך ושואל 'אם ניתן' 'אם אפשרי',  19-וגם ב 18-כאשר גם ב

 17 'אם אתה חושב', 'ואולי לא'. נכון?

 18 תראה, זה, ת.

 19 אתה רוצה שאני אראה לך? אתה אמרת פשוט שראית. ש.

 20 אענה קודם לשאלה אולי ואחר כך אתה יכול להראות מה,אני אענה ואחר כך אתה יכול, אני  ת.

 21קודם כל השאלה אם יש הודעות כאלה בקבצים שעברת,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 אם יש כאלה הודעות.
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 1לדעתי יש אולי איזה פעם אחת או משהו כזה, אני רק אומר עוד פעם,  הקונטקסט ביני לבין שאול  ת.

 2בין את הנקודה. הרי זה מועבר לי והוא לא אומר לי, הוא מעביר לי את זה בתוך לגבי זאב, צריך לה

 3הרצף ואנחנו דנים כל הזמן באפשרות להעלות את זה. אני אומר עוד פעם, היה פה, עצם ההעברה 

 4הזו אל תוך הלילה ואל תוך השבת, וכדומה. הרי שאול הרי הוא חושב שזה דבר נורא, אז הוא 

 5אצלו ולא להעביר לי את זה. וזה הבוס שלי, הוא מעביר לי את זה בשבת יכול להשאיר את זה 

 6בלילה, הוא מעביר לי את זה בשישי בלילה ידיעה אחרי ידיעה אחרי ידיעה אחרי ידיעה אחרי 

 7ידיעה אחרי ידיעה, והגדול מחכה. אתה שואל אותי האם פה בתוך הסיפור הזה, בהתחלה הוא 

 8 עוד התנהג,

 9 לשאלה. או, אנחנו מגיעים ש.

 10אני אומר, זה הקונטקסט הכולל, פה התחילה להיבנות הטרגדיה של דבר לא סביר בעליל של  ת.

 11שלושה ימים, זה הקטע, ובתוך זה אתה שואל האם היו קטעים שהוא היה בהתחלה יותר בתחום 

 12הנורמלי, כן. אבל אני הרגשתי את הלחץ. תראה מה אני אומר לו בסוף: 'המערכת נטרפת כבר, 

 13 לא יכול כבר, כל המערכת תתפטר', ובסוף,אני 

 14 מר ישועה, אתה זוכר את השאלה שלי? ש.

 15 כן. אני זוכר את השאלה. ת.

 16, יש עוד 19, 18-התשובה לכך היא פשוטה וגם בית המשפט שאל אותך. האם במהלך הדרך ב ש.

 17 מקומות שמר אלוביץ' פונה אליך ומשאיר לך לשיקול הדעת ואומר לך,

 18 יש עוד מקום אחד שאני לא זוכר, תראה בבקשה.יכול להיות ש ת.

 19 אז אני אראה לך. ש.

 20 אתה רוצה, אני אעבור על זה, ת.

 21לא, אנחנו נחסוך זמן עכשיו כי אחרת אנחנו נבזבז את כל היום על זה ואנחנו נצטרך להאריך את  ש.

 22 משך החקירה הנגדית.

 23 בבקשה. ת.
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 1 . 10:27:05-, ב18-למשל תראה בבקשה, ב ש.

 AM? 2 ת.

 3 . למשל.AM.  10:27:05-ב 18-ראינו, את האמירות של שאול, עכשיו תראה ב 17-כן. אז את ה ש.

 4 כתוב פה שעה? כי אני לא רואה משהו כזה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 .12-זה מתחיל ב ת.

 AM10:27:05 6 דובר:

 7 לא נכון. אזכוראני מייד אמצא כבודכם, יכול להיות שיש לי פה  ש.

 8 .28שורה  ' השופט עודד שחם:כב

 9 . 'אל תסתכן בשום אופן', נכון?12:19, 18.1אני אגיד לך למה אתה מתכוון.  ת.

 10 .10:27לא לא, הוא אמר  כב' השופט משה בר עם:

 11 ,10:27-, ב18.1-אני התכוונתי ל ש.

 12 'בוס יקר'. כב' השופט משה בר עם:

 13 אין. עו"ד יהודית תירוש:

 14 למה אין? יש.  ש.

 AM, 15אמרת  יהודית תירוש:עו"ד 

 16 . מה לעשות?AM, וזה AMאמרתי  ש.

 17 זה בהמשך. תסתכלו על המספור של השורות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10:27AM? 18, 18 ת.

 19 נכון. אתה רואה את זה? אתה יכול לראות על המסך גם. ש.

 20 אני לא מוצא. ת.

 21 אתה יכול להסתכל במסך.  ש.
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 1 מצאתם? אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי 

 2 אדוני ילך לשורה, יותר נוח. שורה.  כב' השופט משה בר עם:

 3 . תסתכל מצד שמאל.1018השורות זה  במספור אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 יש שורות? ת.

 5 בעמודה האחרונה מצד שמאל יש שורות. כב' השופט משה בר עם:

 6 אין לך? כב' השופט משה בר עם:

 7 לי אין. ת.

 8 אני יכול לגשת אליו להראות לו? ש.

 9 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 בסדר. זה לא מופיע ברצף נכון? ת.

 11, זה בלילה. ואז ההמשך AM 12לא, זה ברצף נכון. גם לי כאן לקח זמן. כי  עו"ד יהודית תירוש:

 12 היום בבוקר.

 13זאב: 'בוס יקר, תודה רבה, שוב התנצלותי. זה אז ההודעה אומרת ככה, שאול מעביר לך הודעה מ ש.

 14סייד בבחירות, הלחץ וההיסטריה, נדבר בעל פה, עכשיו חשוב לי שירדו לי מהווריד', ועל -הדאון

 15ידי זה כנראה ממך, 'גל שני שיהיה בבקשה היום עד מוצ"ש, מאוחר בלילה. המסעדה ואלדד, עוד 

 16'זה אפשרי בכלל?' אז הנה  10:28-בינואר, ב 18-כמה ימים נחזור למוטב'. ואז שאול שואל אותך ב

 17 למשל מקום שאמרתי לך, אתה גם העדת על זה שלאורך הרצף הוא שואל אותך, הוא מביע. נכון?

 18 נכון. ת.

 19 . הנה, זה.15:10:36-ב 18.1-כן. תראה למשל, ב ש.

 20 תגיד את השורה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 שעה?איזו  עו"ד יהודית תירוש:

 22 .1034, שורה 10:36שעה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 .15:10:36, זה 10:36זה לא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 . גברת תירוש, מספרי שורות זה יהיה הנוח ביותר.1035שורה  כב' השופט משה בר עם:

 3 אוקיי. עו"ד יהודית תירוש:

 4הוא פשוט שואל אותך. ואז אתה מסביר לו. רצף 'עכשיו אני שואל, יהיה משהו היום או כלום'  ש.

 5ההודעות אחר כך זה שאתה מסביר לו מה ניתן לעשות, מה לא ניתן לעשות וכולי, מול הדסק. 

 6 נכון?

 7 נכון. ת.

 8 יש גם קטע שהפנית אליו מוקדם יותר אבל דילגת על הודעה חשובה, ש.

 9 'אל תסתכן'? ת.

 10 אני אתן לך את מספר השורה פשוט. ש.

 11 אין לו שורות. תן לו יום ושעה ותן לנו שורות. גם וגם. אב"ד: -פלדמן -ופטת ר' פרידמןכב' הש 

 12 בסדר.  ש.

 13 אתם יודעים תאריך ושעה? הוא ימצא את זה בינתיים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14סתם פשוט העד הקריא הבוקר הודעה לפני והודעה אחרי ואת ההודעה הזאת הוא דילג עליה, מן ה ש.

 15 לא בכוונה, אבל אני רוצה להראות לו.

 16 אין בעיה, ממתי זה? כב' השופט משה בר עם:

 17 אתה זוכר עם מה התחלת הבוקר? מה הקראת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 . אולי זה,12:49-זה היה ב עו"ד יהודית תירוש:

 19 לא, זה אחרי. זה אחרי. טוב, הנה, מיד נמצא. ש.

 20 אתה רוצה להוביל לידיעה שהוא אומר 'אל תסתכן'?  ת.

 21לא, גם את ה'אל תסתכן' יש, אבל אני מדלג על זה כי את זה כבר עשינו אתמול. לא, יש ידיעה  ש.

 22 אחרת,

 23 מהתחלה, מה שאמרתי היום? ת.
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 1 כן. ש.

 2 אוקיי רגע. כן, אני זוכר. ת.

 3 , זה אחרי זה.12:49-התחלנו היום ב עו"ד יהודית תירוש:

 4 איזה תאריך? אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב 

 5 .18.1 עו"ד יהודית תירוש:

 6 אחרי זה, אחרי זה. ש.

 7 ,18.1-ב 12:49-אני התחלתי ב ת.

 8 אחרי. טוב, נעזוב את זה. ש.

 9 שניה רגע. תגיד את המלל נמצא את זה. עו"ד יהודית תירוש:

 10 אבל למה אתם מלחיצים? ש.

 11 אולי תתקדם, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 ניסינו לעזור לך. עו"ד יהודית תירוש:

 13 אבל זה לא עוזר. אנחנו מחפשים. ש.

 14 אז לא נעזור. אין בעיה. עו"ד יהודית תירוש:

 15 עו"ד חן, שאלה אחרונה לגבי הקובץ הזה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 כן. אני מצטער שזה מתעכב. ש.

 17 בסדר, תמצאו את זה. לא קרה כלום. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 , העד הקריא ..1103הנה, בשורה  ש.

 19 יום ושעה אתה יכול להגיד? עו"ד יהודית תירוש:

 20. העד הקריא את ההודעה שלפני, אם אפשר לגלול טיפה כדי PM  9:54:58 לינואר בשעה 19-ב ש.

 21 דעה שאחרי, אחר כך, אבל את ההודעה הזאת היה דילוג.שנראה כי הוא הקריא גם את ההו

 22 .1103בשורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן
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 1כן. ופה אתה כותב ככה: 'נשב עם הצוות מחר ונראה מה ניתן לעשות. דרך אגב, פה אני מסכים  ש.

 2לגמרי עם ההבחנה שיש הרבה חילונים שהולכים אחריו בלי להבין במה מדובר, ההתנהלות שלו 

 3הזה מתוחכמת. הרבה חילונים שכחו לגמרי באיזו מפלגה מדובר'. עכשיו, זה נאמר בהקשר בנושא 

 4 של הסטיקרים אני מניח, נכון?

 5 יכול להיות. ת.

 6 של הכיסוי של בנט, ש.

 7 לא זוכר. יכול להיות. כנראה. ת.

 8 וזו הייתה דעתך הכנה או מה? ש.

 9, אנחנו היינו כבר מאמצע ינואר בעצם, אני חושב שכן. אני לא זוכר כבר את כל הקונטקסט. תראה ת.

 10 לינואר, מה שאתה רואה פה זה בעצם מקטע קטן. אתה צריך להבין את הקונטקסט כולו. 14-מה

 11 כמו כל המקטעים הקטנים שאתה מפנה אליהם. כמובן שאנחנו נבין את כל הקונטקסט. ש.

 12, אני 14-בסדר? בין ה לא, אתה רוצה את התשובה שאני אגיד לך באיזה קונטקסט אני עניתי, ת.

 13אתמול פשוט ספרתי, כי הפסקנו באמצע, הלכתי הביתה ולא היה לי מה לעשות אז ספרתי וראיתי 

 14 לינואר, וואלה הייתה, 19, 18-לינואר עד ה 14שבמשך, 

 15 מר ישועה, על איזו שאלה אתה עונה עכשיו? ש.

 16 וואלה הייתה בעיצומו, אני עונה לשאלה שלך, ת.

 17רגע. תראה מר ישועה, אנחנו מתנהגים יפה אחד לשני, אני רק מבקש, באמת אז ברשותך רק  ש.

 18מבקש, אחרת זה יתארך לבלי די. השאלה שלי הייתה פשוטה, ואנחנו בחקירה נגדית, הכללים הם 

 19שאני שואל ואתה משיב לשאלה שלי. לא לדברים אחרים שאחר כך אתה שותל כותרות, אלא 

 20 לשאלה שלי.

 21 ו אמירה ...ז עו"ד יהודית תירוש:

 22 זו בדיוק האמירה הנכונה. אני שאלתי פה את ההתייחסות שלך, ואני מטיח את זה בעד,  ש.

 23 ... חבל. תחזור.. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 שזו מטרתו, שהוא לא עונה לשאלות. ש.

 2 תן לו לענות על זה. עו"ד יהודית תירוש:

 3 כשאני אסיים את שאלתי. ש.

 4רגע, עו"ד תירוש, אני מבקשת, יש לגבירתי התנגדות,  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' השופטת ר 

 5יושבת, -יושבת, קמה-גבירתי תקום ותתנגד. אני לא מוכנה שמתנהל כאן דו שיח, גבירתי קמה

 6 ומדברת ישירות. אין, זה בהפסקה. 

 7הזה תשובה  האם זו עמדתך או לא עמדתך. אני מבקש לדבר 1103אני שאלתי אותך לגבי שורה  ש.

 8 ולא כותרות.

 9 אני מתעלם מכל ההערות על הכותרות ואני אענה עניינית. ת.

 10 זו השאלה עכשיו, לזה אתה עונה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11בבקשה. אז אני עונה. העמדה שלי פה, מה שאני אומר את זה פה, נמצא בתוך שיח של שבועיים  ת.

 12 על בנט. אני עונה, שבהם אני ושאול מדברים כל יום

 13נשאלת קודם כל אם מה שכתוב שם זו עמדתך. זו הייתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 השאלה.

 15אני אומר עוד פעם, זו עמדה בתוך, לא שאני פתאום בא נותן עכשיו משנה מדינית שלי על בנט, אני  ת.

 16מדברים על בנט אני והוא, ויכול  אומר באיזה קונטקסט זה נאמר. יש פה שבועיים שכל יום אנחנו

 17להיות שבאותו רגע זה מה שחשבתי. אני חושב שכן. אני רק אומר, אני רק מסביר את הקונטקסט 

 18 כי אני חושב שהוא חשוב,

 19 לא, בסדר, רק שאלו אם זו עמדתך, לא  שאלו ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 י.אני חושב שכן, שבאותו רגע זה מה שחשבת ת.

 21 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22אני רוצה להסביר, אני לא מומחה לבנט ואני לא מומחה למה שהיה שם ביניהם, עוד פעם. מאז  ת.

 23כולם נהיו מומחים לזה. אני רק אומר, בתוך זה היה רצף של קמפיין, אני גם פה הרי באחד 
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 1ידיעות באותו יום שאנחנו מעלים נגד בנט' למה המקומות אומר לו 'תשמע, זה כבר יהיה שלוש 

 2אני אומר את זה? כי היה רצף של ידיעות נגד בנט שכל הזמן אני ושאול דיברנו, ואני רק אתן 

 3 דוגמה, חוץ מקמפיינים שעלו נגד בנט, שמונה ידיעות, היה סקר שעשינו סקר בחירות,

 4ייתה מאוד פשוטה. לא צריך להרחיב. מר ישועה, השאלה ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 זו הייתה שאלה, אני לא יודעת מה המשמעות של השאלה הזאת אבל זו הייתה השאלה.

 6 טוב. אני מנסה רק לומר כבודה, שהיו דיונים ביני לבין שאול, ת.

 7 מה שאתה אומר, שהיה לזה הקשר, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8להעלות סקר שבנט מתחזק  מאתנועל מה שקורה בין בנט לבין זה, מנעו  כן. ודיונים ביני לבינו ת.

 9בשני מנדטים וסביב זה היה דיון שלם ביני לבין שאול בימים שלפני על בנט ובנט מול זה. אז 

 10בהקשר הזה אני מדבר. כאילו לוקחים עכשיו ואומרים 'הייתה משנה מדינית לי וזה מה שאני 

 11יש הקשר רלוונטי, אני לא לוקח חודש אחורה, אני לוקח יומיים חשבתי ולכן הכל זה נעשה', אז 

 12אחורה ובתוך זה אומרים לי 'אל תעלה בשום אופן סקר שמראה שהליכוד שומר על כוחו ציפי 

 13 מתרסקת', שזה טוב לליכוד,

 14מר ישועה, אדוני לא צריך להרחיב מעבר למותר. יש לעתים תחושה  כב' השופט משה בר עם:

 15 מה אפולוגטית מנסה להוסיף. אין צורך. נתקדם.שאדוני באיזו ני

 16הסיטואציה היא קצת אפולוגטית ואני מצטער אם אני אפולוגטי, בסדר. אוקיי. אני מסביר את  ת.

 17 הקונטקסט, באמת שזה היה הקונטקסט.

 18אני אומר לך משהו, אל תחפש מה עומד מאחורי השאלות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19אחורי השאלות בסוף ישאלו אותך באופן מפורש, אז תענה פשוט לשאלות, זה יחסוך מה שעומד מ

 20 כאן את כל ההתנגדויות והשיחות האלה.

 21 אני רוצה לומר משהו. דבר ראשון אני מקבל את העצה, ת.

 22 לא, תשתדל באמת לענות לשאלות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1, אני לא מנסה לנחש, אני עונה את מה שאני -ני אצמצם את הדבר ראשון אני מקבל את העצה, וא ת.

 2 חושב. אני רק אומר, במקומות שבאמת בהם,

 3אין צורך להוסיף. זו הייתה השאלה, ענית לה והכל טוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 תשתדל לענות ישירות לשאלה.

 5 תודה רבה. ת.

 6שזו עוד התייחסות אחת למשהו שהוא אומר ובזה אני עוד התייחסות אחת, גבירתי, אני חושב  ש.

 7 ממשיך,

 8 ?-שהוא אומר כאן, ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 כן, כאן. אני מפנה לשורה,  ש.

 10 .1040 דוברת:

 11 אתה אומר כך: 'אני מאוד, ש.

 12 סליחה, תגיד לי רק, ת.

 13 לינואר, 18 עו"ד יהודית תירוש:

 PM 3:17:34. 14-ב 18זה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 אני אקרא מפה. בסדר. ת.

 16זה מוצהב אצלך במסך. 'אני מאוד חושש לכפות את זה היום, זה יתפוצץ לנו במיוחד לאור הרצף  ש.

 17של היממה האחרונה, היו מאות אלפי צפיות בכתבה הראשית עם התמונה של הגדול לגבי צו 

 18את זה, מהלך נבון'. זה מה שאתה המניעה והסטיקרים, זה הצליח מאוד, הם צדקו לגמרי כשדחפו 

 19 אומר לשאול. שאלתי אליך, מה ציפית שהוא יבין מהאמירה 'הם צדקו, מהלך נבון'?

 20שמבחינתם זה היה מהלך נכון, מהלך טקטי נכון, מה שהם עשו עם הסטיקרים, שוב, בהקשר של  ת.

 21 השיחות שלנו.
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 1כבודכם. נמשיך הלאה. מר ישועה, אתה הבנתי. טוב. סיימנו עם הנושא הזה, עם ההשלמה הזאת,  ש.

 2 מסרת תשע הודעות במשטרה, נכון?

 3 כן. ת.

 4 28-אני לא אמנה את כל הימים, אבל תאשר לי בבקשה, שמונה הודעות ראשונות שלך הן בין ה ש.

 5, זה שמונה 2018בפברואר, השבוע הראשון של פברואר  8לאמצע פברואר, עד  2017בדצמבר 

 6 ההודעות הראשונות, נכון?

 7 כן. ת.

 8 28או  27-אני לא מונה את כל התאריכים, אין צורך, אבל שמונה הודעות בפרק זמן מאוד קצר מה ש.

 9 . נכון?2018בפברואר  8-עד ה 2017בדצמבר 

 10 נכון. ת.

 11 אחר כך הפסקה ארוכה מאוד של עשרה וחצי חודשים בערך, נכון? ש.

 12 נכון. ת.

 13 . נכון?2018בנובמבר  20-ואז אתה מוסר את ההודעה התשיעית שלך ב ש.

 14 נכון. ת.

 15 וזו פעם אחרונה שהיית במשטרה, נכון? ש.

 16כן. זאת אומרת זאת הייתה פעם ראשונה ואחרונה, כי שאר ההודעות היו ברשות. זאת הייתה פעם  ת.

 17 .433-ראשונה שהייתה ב

 18 כן. ששמונה ההודעות הראשונות ניגבו ברשות בשיתוף פעולה עם המשטרה מההודעה השלישית ש.

 19 או הרביעית, ברשות,

 20 מהשביעית. ת.

 21 מהשביעית? ש.

 22 כן. ת.

 23 . 433אוקיי. תודה. וההודעה האחרונה נגבתה בלה"ב  ש.
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 1 נכון. ת.

 2והנושא היחיד בהודעה התשיעית והאחרונה, שהיא עשרה וחצי חודשים לאחר מקבץ ההודעות  ש.

 3 . נכון?2שלך, שמונה ההודעות, היה נושא יד 

 4 נכון. ת.

 5לאישום הראשון  48-49סעיפים  13י רק לצורך ההתמצאות בכתב האישום, בעמוד כבודכם אול ש.

 6. עכשיו, סמוך לאחר פתיחת החקירה הגלויה 2לנספח א' זה נושא יד  44-50זה הפניה לסעיפים 

 7 בפברואר, עד אז מסרת כבר את שמונה ההודעות הראשונות, את המקבץ, נכון? 18-שנפתחה ב

 8 נכון. ת.

 9תתף בעימותים עם שאול אלוביץ', עם גברת אלוביץ', עם ניר חפץ, עם סטלה אתה נקראת להש ש.

 10 הנדלר, נכון?

 11 נכון. כן. ת.

 12 לקראת העדות שלך פה היום כשאתה קראת והתכוננת לחומר, קראת גם את העימותים? ש.

 13 לא, אין לי את העימותים. ת.

 14 הם בתוך ההודעות, חלקם. ש.

 15 לא הראו לי את העימותים. אני לא ראיתי את העימותים. אף פעם ת.

 16 לא הראו לך את העימותים? ש.

 17 לא.  ת.

 18בפברואר, כלומר יום לאחר  19-קבל ממני שהעימותים עם בני הזוג אלוביץ' התקיימו ביום ה ש.

 19 20-פתיחת החקירה הגלויה, והעימותים עם ניר חפץ והגברת הנדלר התקיימו יום לאחר מכן, ב

 20 . אוקיי?2018בפברואר 

 21 נכון.כן.  ת.
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 1אני גם מבקש מעין אישור אלא אם כן יש נתון אחר שאני לא מדייק בו, אז תתקן אותי וגם אני  ש.

 2פשוט רוצה למסגר את לוח הזמנים, זו המטרה של השאלות שנתמצא כולנו בתהליך גביית 

 3 העדויות והחלק שלך בהן. בסדר?

 4 בבקשה. ת.

 5 לעימותים אתה זומנת בטלפון או בכתב? ש.

 6 שקורה שאני, הפריצה, כמו שאתם קוראים לזה, לא. מה  ת.

 7 .18-הייתה ב ש.

 8 לחודש. 18-ב ת.

 9 .20-והשניים הבאים ב 19-העימותים הראשונים ב ש.

 10לחודש, מוקדם בבוקר, אמרו לי  18-נכון. אז אני כבר תיארתי את זה פה בעדות שלי, בבוקר ה ת.

 11הרכב שלך בשעה זאת וזאת', אני 'היום העסק הזה יוצא החוצה, תגיע לנקודה הזאת וזאת עם 

 12, אני לא זוכר באיזו שעה, הגעתי לאיזה שהוא מקום 9:00או  8:00-חושב שזה היה נגיד להגיע ב

 13'יאספו אותך משם', זה היה קרוב ללה"ב, אספו אותי ללה"ב, בלה"ב הוכנסתי שם לאיזה שהוא 

 14, ולמעשה הייתי כל היום חדר צדדי, שהיה איתי כל הזמן מישהו מרשות לניירות ערך, כל היום

 15לחודש, באותו חדר, חוץ מפעם אחת שביקשו ממני לצאת לשבת בספסל ליד  18-בהמתנה, ב

 16המעלית וכדומה, שתיארתי את זה כבר, שאז שאול ראה אותי ואני חושב שגם פילבר אולי, אני 

 17 לא זוכר,

 18 שחשבת שרצו לעשות הפגשה. ש.

 19 מה אתה אומר? ת.

 20 חשבת שרצו לעשות איזו שהיא הפגשה.בחקירה הראשית העדת ש ש.

 21נכון. כן כי הושיבו אותי שם, לא הבנתי למה, אחר כך אני רואה ששאול עובר אז הבנתי שזה לא  ת.

 22אותו נוהל, שכמו  20-וב 19-מקרי לגמרי, והנוהל, אחר כך לא זימנו אותי לעימותים, פשוט ב

 23מקום ואתה מגיע' ואז אני מגיע גם לחודש, אמרו לי 'אתה בא גם מחר לאותו  18-שאספו אותי ב
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 1, שמים אותי באותו חדר, ומאותו חדר הם מוציאים אותי לעימותים. שני העימותים כמו 19-ב

 2 שציינת. אני לא זכרתי שזה היה יומיים, אבל בסדר, שני העימותים באמת עם שאול ואיריס.

 3 אותו דבר? 20-ואז שוב אתה חוזר הביתה וב ש.

 4 כבר אמרו לי שאני לא צריך,כן. ואז אחר כך  ת.

 5, לא חוטפים אותך. מביאים אותך למשטרה ואומרים לך 19-הבנתי. אבל כשלוקחים אותך ב ש.

 6'תשמע, אנחנו רוצים לעשות מהלך חקירתי', ואם לא אומרים לך, אתה בוודאי שואל. היה את 

 7קחים אותך', 'אנחנו יום הפרוץ שתיארת, עכשיו אנחנו בעימותים. אז בוודאי אומרים לך 'אנחנו לו

 8 זקוקים לך', 'אנחנו נעשה עימותים' וכולי. מה אתה צפוי.

 9 אתה שואל מה נאמר לי שם במדויק? ת.

 10 מה נאמר לך, מה שאלת, מה התעניינת? ש. 

 11לחודש באתי וישבתי שם בתוך אותו חדר ונאמר לי  18-בהתחלה לא אמרו לי כלום, עוד פעם, ב ת.

 12 עימותים. זה המשפט היחיד שנאמר לי,שבאיזה שהוא שלב כנראה יהיו 

 13 ?18-ב ש.

 14ואז אמרו לי באיזו שהיא נקודה, אני כבר  19-. חיכיתי כל היום ולא קרה כלום. ואז הגיע ה18-ב ת.

 15לא זוכר בדיוק, מישהו בא ואמר 'יהיה לך עכשיו עימות', עם שאול נדמה לי זה היה הראשון, 

 16יה לך עימות עם איריס', לקחו אותי לעימות, אותו והכניסו אותי לעימות ואחרי זה אמרו לי 'יה

 17 ,-דבר. זה כל ה

 18 ולמחרת אותו דבר. ש.

 19 נכון. ת.

 20מן הסתם, כאדם אינטליגנטי, אם יורשה לי לומר אינטליגנטי מאוד, אתה ודאי שואל מה זה  ש.

 21 עימותים, שאלה טריוויאלית, כי אתה לא שק תפוחי אדמה שמעבירים אותו מחדר לחדר.

 22 כל די הייתי שק תפוחי אדמה ובהחלט העבירו אותי מחדר לחדר,קודם  ת.

 23 גם שם? ש.
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 1 כן. גם שם כל אחד הופך לשק תפוחי אדמה. אבל בגדול, לא היה... יותר מדי, אני לא זוכר, ת.

 2 לא, לא שאלתי יותר מדי, שאלתי מה שאלת וענו לך. ש.

 3 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 4ממש כלום. אני מנסה להגיד משפט. אני זוכר שבאיזה שהוא שלב אמרו אני אומר לך עוד פעם,  ת.

 5'בעימות אתם לא מדברים ביניכם, החוקר מדבר איתך, החוקר מדבר איתו ואתם לא,' אינני זוכר 

 6אם אמרו לי את זה בחוץ או שאני חושב שאמרו לנו את זה אפילו בפנים, לשנינו יחד, אבל לא היה 

 7 דבר...'לי, שום דבר, אמרו 'אתה מ

 8 אתה לא שאלת מה זה עימות. ש.

 9 היה ברור לי, לא יודע מה, ת.

 10 היה לך ברור. ש.

 11 לא שאלתי. ת

 12היה לך ברור. בסדר אנחנו נראה את העימותים גם נראה את המבנה שלהם, אנחנו נראה שהרבה  ש.

 13 מהשאלות חוזרות, המבנה של העימות די דומה. לא אמרו לך איזה נושאים יבקשו להציג, כמה

 14 זמן יימשך העימות, מי ישאל מה?

 15 אני הייתי בחשיכה גמורה. כשהייתי באותו חדר, ת.

 16זאת אומרת מבחינתך העימות פחות או יותר ספונטני.  אמרו לך שיהיו עימותים אבל לא הכינו  ש.

 17 אותך לקראתם?

 18 לא, לא הייתה שום הכנה שלי לעימות. ת.

 19 ולא הסבירו לך מה זה עימותים? ש.

 20הבנתי, אתה יושב מולו ויושב החוקר מולך, אני אומר עוד פעם, הדבר היחיד שאני זוכר לא, אני  ת.

 21מההדרכה, הוא ההדרכה הזאת שאתה, 'שואלים אותך, אל תדברו ביניכם'. זה אני זוכר, אינני 

 22 זוכר אם אמרו עוד משהו, ואינני זוכר אם אמרו את זה בחוץ או אמרו את זה בפנים.
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 1הסכמתך. זה מהלך חקירתי שצריך לבקש את הסכמתך לו. האם אתה ומן הסתם ביקשו את  ש.

 2 מסכים לקבל את העימות.

 3 אני מניח שהסכמתי, לא הבעתי התנגדות. יכול להיות ששאלו. ת.

 4 יכול להיות ששאלו, אתה לא זוכר בדיוק? ש.

 5 לא זוכר. ת.

 6 אבל בוודאי שלא הבעת התנגדות? ש.

 7 לא. לא. ת.

 8או לא מלווה אבל היית מיועץ על ידי עורכי דין מהשורה הראשונה. האם ובאותו שלב היית מלווה,  ש.

 9אתה ביקשת לדבר איתם, להרים טלפון, להגיד 'תראו, קראו לי ביום הראשון, הושיבו אותי כל 

 10בחודש ולוקחים אותך לשני  19-היום בחדר, אמרו לי שיהיו עימותים', ועכשיו קוראים לך ב

 11משתף אותם בזה, אתה מתייעץ איתם? מה זה המהלך הזה, מה  אותו דבר. אתה 20-עימותים, וב

 12 זה התהליך הזה?

 13אוקיי. מה שהיה זה שאני עדכנתי טלפון, אמרתי, את אייל, עדכנתי את אייל, אמרתי לאייל  ת.

 14 רוזובסקי,

 15 עו"ד רוזובסקי. ש.

 16מה שיכול , כנראה שהיום זה 433-עו"ד אייל רוזובסקי, אמרתי לו 'קוראים לי היום להיות ב ת.

 17להיות', לא זוכר אם אמרתי, כן, הרשו לי להגיד לעורך הדין. נכון. זה אמרתי לו, זהו, ושום דבר 

 18מיוחד. בסדר. לא היה איזה שהוא, ולגבי אותו יום נגמר, בדרך חזרה הרמתי לו טלפן, לא נפגשנו, 

 19 אמרתי לו 'תשמע, הייתי כל היום',

 20 אנחנו מדברים על היום הראשון עכשיו? ש.

 21 כן. אמרתי לו 'תשמע, הייתי כל היום, לא היה שום דבר',  ת.

 22 'אבל אמרו לי שמחר',  ש.
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 1'אני מניח שמחר כנראה יהיו עימותים', כן, מחר כנראה יהיו עימותים, 'אותו דבר אמרו לי מחר  ת.

 2 עוד פעם להיות שם'. זהו. זה פחות או יותר מה שהיה.

 3המשטרה, עם גורמי החקירה האחרים, ברשות ניירות  אתה יודע אם עורכי הדין שלך שוחחו עם ש.

 4 ערך, בנוגע לעימותים ולמהלכים האלה של השלושה ימים הראשונים?

 5 אף אחד מהם לא אמר לי שהוא שוחח על זה עם המשטרה, ת.

 6 או הרשות או מישהו אחר? ש.

 7 לא היה שיח כזה ביני לבינם, אם מישהו מהם פנה באופן עצמאי, אני לא מניח. ת.

 8 זו שאלה אינטואיטיבית. אתה לא יודע על כזה דבר? .ש

 9 לא, אני לא יודע על דבר כזה. ת.

 10כן. ודאי לא אמרו לך. בסדר. אחרי העימותים, אחרי שני העימותים הראשונים עם בני הזוג  ש.

 11לחודש אחרי שני העימותים עם מר חפץ והגברת הנדלר, ישבו איתך  20-אלוביץ', ולמחרת היום ב

 12 שוחחו איתך על מה שאירע בחדר העימותים?החוקרים ו

 13לא. הוחזרתי לחדר עם הנציג של רשות ניירות ערך, וזהו. ביליתי שם את שאר היום, ביליתי את  ת.

 14 שאר היום, וזהו, עד ששלחו אותי. אמרו לי 'אתה יכול ללכת'.

 15 2 הבנתי. האם אתה ביקשת מהחוקרים בשלב ההכנה לעימותים שלא להעלות את נושא יד ש.

 16 בעימותים?

 17 לא דיברתי בכלל על הנושאים בעימותים. ת.

 18 סליחה? ש.

 19 לא דיברתי איתם בכלל על מה יהיה בעימותים. ולכן ספציפית גם לא, ת.

 20 ולכן ספציפית גם לא ביקשת מהם מה להעלות או מה לא להעלות? ש.

 21 בכלל לא היה שיח כזה. ת.

 22נתבקשה התביעה על ידי בית המשפט הנכבד  לא היה שיח כזה, הבנתי. כבודכם, בחקירה הראשית ש.

 23למצוא לנו את התיעוד על הדברים שהעד סיפר על יום הפרוץ, משום שחומר החקירה למיטב 
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 1, תיעוד, רישום על מה שהעד סיפר כאן, אבל לא קיבלנו תשובה. אז ראשית אזכורידיעתנו חף מכל 

 2 הייתי שמח לדעת אם נמצא תיעוד כזה.

 3 א נמצא תיעוד כזה.ל עו"ד יהודית תירוש:

 4שאלתי הבאה היא, בעקבות דברי העד כאן, כיוון שהיו שני מהלכי חקירה משמעותיים, עימותים  ש.

 5, האם יש תיעוד של מה שהתרחש סביב העימותים. לקיחתו לעימות, הסכמתו 20-ועימותים ב 19-ב

 6 לעימות, התדרוך שלו לקראת העימות, האם דיברו איתו או לא דיברו איתו,

 7 רגע, אז קודם כל, עניתי עכשיו, שאלת אם היה תיעוד, ד יהודית תירוש:עו"

 8 סליחה. 18-, על ה20-על ה ש.

 9 לא, תן לי רגע להשיב. באופן מלא, שוטף. בסדר? עו"ד יהודית תירוש:

 10אז אם ככה אני אבקש לסיים את דבריי באופן שוטף מה אני מבקש, ואז תוכלי להשיב באופן  ש.

 11נפריע אחד לשני. אז אין לנו שום תיעוד, לא רק מהיום הראשון, אלא אני שוטף וכך אנחנו לא 

 12 מבקש להוסיף על כך גם,

 13 תיעוד של מה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 של העימותים. כב' השופט משה בר עם:

 15 אדוני יבהיר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 פי עדותו של העד, שהתקשרו אליו בבוקר,תיעוד של מה שהתרחש ביום הפרוץ על  ש.

 17 מה, שאמרו לו לבוא עם המכונית ולקחו אותו, ולאן להגיע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18ומה אמרו לו, ומה הציגו לו שנדרש ממנו, פעולות החקירה נוספות, ותרגיל חקירה, האם היה או  ש.

 19 לא היה,

 20 הוא לא העיד כאן שהיה משהו כזה. או שאני טועה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 ראשית אני מתחבר, ש.

 22הוא אמר שהביאו אותו לחדר, הכניסו אותו לחדר אחר,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 אני מניחה שמרגע שהכניסו אותו זה מוקלט. אני יכולה להניח.
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 1 גבירתי, אני, ש.

 2 אבל זה מה שהוא אמר הרגע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3 גבירתי, אני חייב לומר שאני מעט, טוב, אני לא חייב להגיד. ש.

 4 אני מנסה להבין מה אדוני מבקש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5אני מבקש את מה שבית המשפט הורה לתביעה להשיב, קודם כל האם יש תיעוד. עכשיו, מה  ש.

 6שגבירתי אומרת, היא כבר נותנת תשובה מדוע לא בהכרח צריך להיות תיעוד. בהקשר הזה אני 

 7לא מסכים לחלוטין, זה טיעון אחר. יש חובת תיעוד במשטרה, היא רשומה בהוראות המשטרה, 

 8של עדים ולכן לא יכול להיות שיש יום נעלם.  גרסהנותנים לנו כלים לבחון  של ... הדברים האלה

 9ואחר כך יומיים נוספים. זה הכל. ולכן אני מבקש את כל התיעוד שיש. אם אין, אומרת חברתי 

 10 'אין', אז אין, מה אפשר לעשות. אבל קודם כל האם יש. כבודכם ביקש ממנה.

 11אול את אדוני. אדוני מכיר על פי הפרקטיקה, על זה מה שרציתי לש כב' השופט משה בר עם:

 12 "דים וכך הלאה?כפי הוראות הדין, הנהלים וכיוצא באלה שיש חובה לתעד באמצעות ז

 13 כן. בטח. ש.

 14 הבנתי. את כל המהלכים שקדמו תוך כדי ואחרי?  כב' השופט משה בר עם:

 15 בוודאי. ש.

 16 שלא קשורים כמובן לתוכן ה...? כב' השופט משה בר עם:

 17בוודאי. יש חובת תיעוד. הרי מהלכים במשטרה וברשות ניירות ערך, מהלכים חקירתיים, אלה לא  .ש

 18 מפגשים חברתיים.

 19 לא, זה ברור. אני לא מדבר על המפגש עצמו, כב' השופט משה בר עם:

 20לכן מכאן נובעת חובת התיעוד. חובת התיעוד גם משמיעה לנו את היכולת אחר כך להתחקות  ש.

 21העד. אחרת אנחנו כולנו חיים מפיו. עכשיו, פה יש מן היפוך  גרסתרע, ולבדוק את אחרי מה שאי

 22הדברים בעקבות דברי בית המשפט. הרי העד אמר שלא היה כלום, אז למה שיהיה תיעוד? אבל 

 23 זה בדיוק ההיפוך של,
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 1א אדוני אמר 'תיעוד למה דיברו איתו' כשהוא אומר של אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2דיברו איתו. אם אדוני אומר, אולי היינו צריכים לשמוע את תשובת המדינה, כי הרי היא קמה 

 3 ואמרה שאין.

 4גבירתי, הרי בדיוק על זה בוכה הנביא. אני מניח ששלושה ימים שהעד שוהה עם המשטרה, בשלב  ש.

 5אלוביץ', ביום  הקריטי ביותר של החקירה, בפרוץ ביום הראשון, ביום השני בעימותים עם בני הזוג

 6השלישי בעימותים עם ניר חפץ והגברת הנדלר, אני מניח שאלה לא היו  שלושה ימים של 'דום 

 7שתיקה'. במיוחד כאשר מתרחשים בהם, על פי דבריו, הליכי חקירה משמעותיים. האחד זה מה 

 8ד מאוד שהוא הבין כתרגיל חקירה ביום הפרוץ, השני זה עימותים והשלישי זה עימותים. ולכן מאו

 9מאוד מאוד חשוב התיעוד, שהוא גם חובה, של מה שהתרחש באותו יום, ונאמר, נניח שכפי שהעד 

 10מעיד, באותם שלושה ימים 'דום שתיקה'. שלושה ימים לא מדברים, ולא מכינים לעימותים, ולא 

 11מסבירים מה עומד להיות ומה צפוי, והעד לא אמר מילה שראויה להירשם כדי שאולי בבוא היום 

 12תשמש את הסניגורים כדי לבדוק דברים שהוא אמר אגב אותם ימים, וההסכמה שנדרשת על פי 

 13 דין לעימותים לא מתועדת,

 14עו"ד חן, אדוני פתח ב'ביקשנו לקבל חומר, בית המשפט  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15ינה שנתבקשה הורה לקבל חומר'. בלי כל הפירוט שאדוני מפרט עכשיו. נשמע אם יש, אם המד

 16 למסור חומר, אם יש לה.

 17אז אני ביקשתי רק כדי להבהיר, לא, אבל עכשיו אני הגבתי לגבירתי ולהערותיה. אם היה לנו את  ש.

 18התיעוד, היינו יכולים לבדוק. אי אפשר להפוך את המציאות על פניה ולהגיד 'מכיוון שהעד אמר 

 19. הדבר השני, אני ביקשתי להוסיף נוכח שאין, אז תניח שאין' זה אחד. אלה הכללים, זו החובה

 20דברי העד היום בתשובותיו לשאלות האחרונות לא רק תיעוד לגבי יום הפרוץ ותרגיל החקירה, 

 21 אלא גם את התיעוד של כל מה שקדם לעימותים,

 22 מה קדם, עו"ד יהודית תירוש:

 23 כל מה שקדם, ש.
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 1 מתי? כל מה שקדם לעימותים אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 לחודש. 19-ב ש.

 3 זה יום העימותים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4לחודש  20-זה יום העימותים הראשון ומה שהיה אחרי העימותים, וכל מה שקדם לעימותים ב ש.

 5ומה שהיה אחריהם, כדי שכולנו נקבל תמונה, לא  רק מפי העד, מתועדת על פי דין, של מה שהיה 

 6 שם.

 7 אלה חומרים שהמדינה התבקשה לחפש בעבר או שלא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8לחודש, בית המשפט ביקש ממנה לתת תשובה, לחפש ולתת תשובה האם יש, אני מוסיף  18-לא, ה ש.

 9 .20-וה 19-ומבקש את כל התיעודים שיש סביב נושא העימותים בימים של ה

 10 נשמע את תשובת המדינה. אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אני אומר, יש כמובן תיעוד של העימותים עצמם שנמצאים בתוך הודעות  עו"ד יהודית תירוש:

 12הגורמים שאיתם היה את העימות, אין תיעוד, כמו שאמרתי בהתחלה בתשובה לחברי לגבי דברים 

 13 רי כן טוען כאן ומסכם,שאירעו קודם, ולא צריך להיות תיעוד אם לא היה,  זה דבר ראשון. חב

 14 עו"ד תירוש לא לכל דבר חייבים... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 בסדר, עו"ד יהודית תירוש:

 16רגע. אולי אני אמקד את השאלה. אמר עו"ד חן, אני כבר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17גבירתי אומרת 'בדקנו ואין'. האם . 18-לא זוכרת מה ביקשנו, הוא אומר שביקשנו לבדוק את ה

 18 בדקתם את כל הימים האלה שהוא מפנה אליהם? 18-באותה הזדמנות שבדקתם את ה

 19כן. ודאי. בדקנו את כל הימים האלה. אין תיעוד שיושב איתו שומר בחדר,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 ואין תיעוד שמביאים אותו, מזמינים אותו ללה"ב. אין. יש תיעוד של העימותים,

 21 יש חובה? כב' השופט משה בר עם:

 22 לטעמנו, עו"ד יהודית תירוש:

 23 רגע, פרט להקלטת העימותים אין לכם שום דבר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 נכון. פרט להקלטת העימותים אין. עו"ד יהודית תירוש:

 2 בסדר. ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3אם יש חובת תיעוד או אין חובת תיעוד, לטעמנו אם לא קרה דבר  לשאלה עו"ד יהודית תירוש:

 4 ואם ישבו איתו בחדר ולא שאלו אותו,

 5"ד, זאת אומרת שמתאר כלא, ... שהם לא ישבו, מבחינת זה ז כב' השופט משה בר עם:

 6 החוקר, אינני יודע,

 7מת תדרוך אני לא בטוחה שיש חובת תיעוד לדברים כאלה אם לא היה בא עו"ד יהודית תירוש:

 8כמו שהעד מספר, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בשלב ההוכחות וגם יעלו החוקרים ויישאלו וגם 

 9 העד הזה נחקר על מה שהיה ולדבריו לא היה שם תוכן ממשי חוץ מלשמור עליו.

 10 בבקשה עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11וד. אבל על זה נדבר. בוודאי לא בזה צריך להעסיק טוב, אז קיבלנו תשובה. כמובן שיש חובת תיע ש.

 12את העד ובטח לא בשלב הזה. אבל תשובה קיבלנו. אוקי. אני ממשיך. תראה, בעניין הייעוץ והליווי 

 13המשפטי שקיבלת. אתה סיפרת בחקירה הראשית, אנחנו נגיע לזה בהמשך, שאחרי הכתבה של 

 14 בעקבותיו הלכת להתייעץ עם עו"ד רלי לשם.גידי וייץ, לא זוכר את הביטוי שהשתמשת בו, אבל 

 15 רלי וטליה, כן. רלי לשם וטליה גרסטלר. ת.

 16אתה שוב פונה  2016בדצמבר  27-תודה. אחר כך, מאוחר יותר, אחרי אירוע 'חציית הקו' של ה ש.

 17 ומספר ומדבר עם עורכי הדין לשם וגרסטלר על אותו אירוע, נכון?

 18 ת.נכון. בבוקר שאחרי הפגישה הלילי ת.

 19 כן. באותו שלב אין את עו"ד רוזובסקי עדיין בתמונה. ש.

 20 לא, אייל הצטרף בינואר כי בינואר התחיל רצף של פגישות עם שאול,  ת.

 21 ינואר איזו שנה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 .2017ינואר  ת.

 23 .2017, העד צודק. ינואר 2017ינואר  ש.
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 1שחשתי איתן לא בנוח ואז ביקשתי לפגוש שוב את רלי ואת טליה היו כמה פגישות  2017בינואר  ת.

 2 ואז רלי אמר שהוא מצרף גם את אייל רוזובסקי, ואז זו פעם ראשונה בעצם,

 3 שנפגשת עם עו"ד רוזובסקי.  ש.

 4 נכון. ת.

 5 עד אז פעמיים עם עו"ד לשם ועם עו"ד גרסטל ש.

 6 נכון. ת.

 7אתה מקבל טלפון בעת שהותך  2017חודש דצמבר ואחר כך אנחנו יודעים שחודשים לאחר מכן, ב ש.

 8 בארצות הברית מהחוקרת פולינה גובזמן, נכון?

 9 נכון. ת.

 10 ואז אתה מתאם איתה הגעה ועדות, נכון? ש.

 11 נכון. ת.

 12ברשות ניירות ערך, ואז אתה מתייעץ שוב כמובן מן הסתם לפני שאתה הולך לעדות, עם עורכי  ש.

 13 הדין רוזובסקי לשם וגרסטלר?

 14 נכון. ת.

 15, 2017בדצמבר  27-וכמו שאתה סיפרת בעדות הראשית שלך, זו הייתה העדות הראשונה שמסרת ב ש.

 16אבל כפי שסיפרת כמדומני וחזרת על זה היום בהקשר מסוים, כשאתה יוצא מהעדות אתה מספר 

 17 להם מה היה היום, לפעמים לפני שאתה הולך לעדות, ואגב, כל מיני סוגיות שמתעוררות בינך לבין

 18 החוקרים, אנחנו ראינו, רצינו שתקליט, לא רצו שתקליט, היו בקשר עם עורכי הדין, נכון?

 19 כן. אחרי כל חקירה אני גם דיווחתי להם 'הייתי בחקירה', ת.

 20 טבעי, אנחנו מכירים את זה. כך עושים ש.

 21אני לא  זה מה שהיה, לפעמים הייתה פגישה, אני חושב שרוב, הייתה פגישה או לא הייתה פגישה, ת.

 22זוכר כבר, אבל דיווחתי אחרי כל חקירה וגם כשמזמנים אותי לעוד חקירה אז אמרתי 'זומנתי 

 23 לעוד חקירה ביום זה וזה',
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 1כן. עכשיו אני אגיד לך, במזכר ראיון העד שנערך לך שקיבלנו מהתביעה, אני אקריא לך, המסמך  ש.

 2 עוד פעם, נמצא בפני בית המשפט אבל אני אקריא. לא צריך להגיש אותו

 3 מה זה המזכר? ת.

 4לקראת עדותו, ככל שיש  ןזיכרוהנוהל הוא שאחרי שעד נמצא במשרדי הפרקליטות בריענון  ש.

 5תוספות מהותיות הם מעבירים לנו מזכר להגנה. זה המזכר. הוא נמצא בפני בית המשפט. בסעיף 

 6רשויות האכיפה י"ג כבודכם, כתוב ככה: שבמפגשים איתך אתה שללת שנערך הסכם בינך לבין 

 7 '. כמו כן כתוב,וגרסתךבשאלת העמדתך לדין 

 8 '?וגרסתךלא הבנתי את המילה האחרונה, ' ת.

 9 אני מקריא מה שכתוב. ש.

 10 תקריא עוד פעם את המשפט. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 לא  הבנתי את המשפט. ת.

 12 '. כך כתוב.וגרסתך'שללת שנערך הסכם בינך לבין רשויות האכיפה בשאלת העמדתך לדין  ש.

 13 בסדר. ת.

 14 נכון גבירתי? ש.

 15 כן. וגרסתו. אדוני צודק.  כב' השופט משה בר עם:

 16 סעיף י"ג. ת.

 17י"ג. וזה ממשיך. כמו כן הבהרת שלא אתה ולא עורכי דינך שוחחתם עם החוקרים טרם הגעתך  ש.

 18 נה.לחקירה הראשו

 19 נכון. ת.

 20 כל זה נכון? ש.

 21 נכון. ת.

 22 ?מדויקזה תיאור  ש.

 23 כן. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  05

 

 1677 

 1נכון. אבל כדי שלא נימצא חסרים, וזו נקודה חשובה בכל מה שקשור לסטטוס שלך ולמעמדך, אני  ש.

 2כבר אומר לך לאן אני הולך שתבין את הקונטקסט אם לא הבנת אותו עד עכשיו, אתה אוהב לדבר 

 3שלא נימצא חסרים, אני שמתי לב שגם במזכר הזה וגם בעדות שלך  על קונטקסטים. בסדר? כדי

 4בחקירה הראשית, הדגש הוא על לפני החקירה הראשונה. אני מבקש שתאשר לי שהסכם כזה 

 5לא נעשה גם אחרי החקירה הראשונה שלך ולא נעשה  גרסתךשנוגע לאי העמדתך לדין ומסירת 

 6 לעולם?

 7 אני מאשר. ת.

 8ה'לפני'. בכלל, אתה לא יודע ולא אמרו לך, לא המשטרה ולא הפרקליטות,  יפה. אז שלא ניפול על ש.

 9לא עורכי דינך שדיברה עם המשטרה, עם הפרקליטות או עם משרד היועץ המשפטי לממשלה, 

 10שהיה דיל כזה שאתה לא תוזהר בחקירותיך, שאתה תדבר חופשי והם יימנעו מנקיטת צעדים 

 11 נגדך בכל צורה ודרך, לא היה דיל כזה?

 12 בשום אופן לא. ת.

 13בשום אופן. כן. כך חשבתי. גם לא נאמר לך על ידי המשטרה, אנחנו יודעים כי אנחנו יודעים  ש.

 14לקרוא, שבתשע ההודעות שמסרת אתה לא הוזהרת מעולם. חקירה תחת אזהרה זה חקירה של 

 15אתה לא חשוד. זה סטטוס, זה לא עניין שנתון לבחירה. המשטרה חושבת שהיא צריכה להזהיר. 

 16 הוזהרת אף פעם, נכון?

 17 השאלה היא אם לא הוזהרתי אף פעם? ת.

 18 כן. ש.

 19 נכון. לא הוזהרתי. ת.

 20לא הוזהרת. וגם לא נאמר לך שאתה חשוד ושאתה צפוי להיפגע או לעמוד לדין. מעולם לא נאמר  ש.

 21 לך כזה דבר?

 22 לא, מעולם לא. ת.

 23 או שיש אפשרות כזאת. ש.
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 1 לא, זה לא עלה. ת.

 2עלה. ולא נאמר לך על ידי אף גורם אחר, לא רק חוקרי רשות ניירות ערך, גם לא חוקרי זה לא  ש.

 3 המשטרה, נכון?

 4 נכון.  ת.

 5וגם לא על ידי עורכי דינך, אם שוחחו עם מישהו מגורמי האכיפה, רשות ניירות ערך, פרקליטות,  ש.

 6 משטרה, יועץ, שום דבר?

 7 לא. ת.

 8אתה תוחשד או תיחקר באזהרה או שאתה מסובך  שאמרו להם שיש אפשרות או שמא ואולי ש.

 9 בביצוע עבירות, או כל דבר מהמשפחה הזו?

 10 בפירוש לא. ת.

 11אדוני שואל בכל מה שנוגע למי ששוחח עם העד. לא מה שנאמר על  כב' השופט משה בר עם:

 12 ידי צד ג' אחרים, זה הרי הוא לא יכול להעיד על כך, אם אמרו.

 13 עורכי הדין אמרו לו.זו הייתה השאלה שלי, האם  ש.

 14 בסדר, .... לעורכי הדין. זה דבר שהעד לא יכול להעיד. כב' השופט משה בר עם:

 15 ... שהם דיברו, שמישהו מהתביעה אמר להם. עו"ד יהודית תירוש:

 16 כן. השאלה שלי הייתה שקודם כל איתו אף אחד לא דיבר ישיר ושום דבר במשפחה הזאת, ש.

 17 לא... דברים שנאמרו לו. מה שחשוב זה מה שנאמר לו.ושהוא  כב' השופט משה בר עם:

 18 בדיוק. מה שנאמר לו, ודאי. אני מניח, עורכי הדין שלו, ש.

 19לא, יכול להיות שבשיחות עם עורכי דין וגורמי חקירה עשויים  כב' השופט משה בר עם:

 20 לעלות דברים מדברים שונים, אדוני יודע.

 21יודע שבשיחות כאלה, אם זה דברים שנוגעים, במיוחד כן אבל אדוני  אני מהפרקטיקה שלי לא  ש.

 22 בנקודה כל כך מהותית, אני לא אשתף את הלקוח שלי.

 23 זה ברור. כב' השופט משה בר עם:
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 1אני מניח מר ישועה, שאם לא היו משתפים אותך בשיחות כאלה, אתה היית מרגיש שזה קצת  ש.

 2 בעיה, לא? היית רוצה לדעת?

 3 בהחלט. ת.

 4ובהקשר הזה, אני גם, כדי להשלים את התמונה, אני רוצה להראות לך כיצד תודה אדוני.  ש.

 5החוקרים משחררים אותך לדרכך בתום החקירה השמינית, שזה המקבץ הראשון של ההודעות 

 6שלך. כל שמונה ההודעות אחרי פתיחת החקירה הגלויה ועשרה וחצי חודשים לפני החקירה 

 7 .2018בפברואר  8-ה דברים מההודעה שנגבתה מהעד ב... ואני מבקש להקריא כמ-האחרונה שלך ב

 8 קובץ מספר? כב' השופט עודד שחם:

 9 . אנחנו השתדלנו אתמול בלילה, כבודכם,38. בעמוד 3847 כב' השופט משה בר עם:

 10 לצלם את העמודים?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 ., אני מקווה שזה מספק-לעשות עמודים מהפרוטוקול כדי ש ש.

 12 תודה על המאמץ. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 איזה קובץ? עו"ד יהודית תירוש:

 14 .19-15שורות  38עמוד  3847 עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15אומר לך החוקר אורי כנר 'כפי שאמרתי לך, אתה גם נמצא במצב הכי טוב בעולם', זאת אומרת  ש.

 16בסכנה או שתימצא בסכנה או משהו דומה זה לא רק שלא אומרים לך שאתה חשוד או שאתה 

 17 לזה,

 18 איפה אתה, סליחה? ת.

 19 ,-ב ש.

 20 .19-15שורות  38עמוד  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21. 'אתה גם נמצא במצב הכי טוב בעולם' ואתה אומר 'לא, בסדר, תקשיב, 15-19שורות  38עמוד  ש.

 22י אעבוד איתכם'. ואז אומר אני לא, אני רוצה שתבינו. קודם כל אני לא מתרגש, אנחנו נעבוד, אנ

 23לך החוקר של רשות ניירות ערך, קודם זה היה חוקר המשטרה, עכשיו חוקר ניירות ערך, יריב 
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 1עמיעד, 'אני מזכיר לך שאתה כמו עד. אני אומר לך, אתה עד שראית תאונת דרכים ואתה מספר 

 2צפוי לסכנה או  לנו מה ראית'. כלומר, לא רק שלא עומדים איתך על כך שאתה חשוד, או שאתה

 3משהו, ההיפך, הם רק מרגיעים אותך ואומרים לך שמבחינתם אתה כמו עד, ועד, אפילו לתאונת 

 4דרכים שאפילו לא בתוך האוטו אלא במדרכה ממול ומול עיניו מתרחשת תאונה והוא מעיד לפי 

 5 ן?, זה לא רק הרושם, זה הדברים המפורשים שהם אומרים לך. נכו-תומו. נכון? זה הרושם ש

 6 כן. ת.

 7 עכשיו, זה המשטרה. אבל אתה גם נפגשת עם הפרקליטות לאורך הדרך. ובעיקר,  ש.

 8 ... עו"ד יהודית תירוש:

 9 את צודקת. אני אתקן את הניסוח. אתה נפגשת עם הפרקליטות, ש.

 10לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל ההקשר שבו זה נאמר, החקירה נגמרה ואז בהקשר שבו  ת.

 11שהם רצו שאני אעשה האזנה ואני לא רציתי, אז הם מנסים לשכנע אותי לעשות כן זה נאמר, 

 12האזנה, לשאול או לניר, אני לא זוכר, אם זה פה, או זה, מנסים לשכנע אותי ואומרים אם תהיה 

 13 האזנה והוא יגיד משהו אז יהיה לך אחר כך יותר קל כי כאילו שתהיה שם הודאה.

 14 את זה'. אתה אמרת להם 'אני לא צריך ש.

 15 מה? ת.

 16. אני גם 2-. אני לא מרגיש עם זה נוח ו1אמרת להם בעניין ההאזנה כמדומני, אני לא זוכר בדיוק,  ש.

 17 לא צריך את זה, אני אמין. נכון? לא היית צריך את השידול הזה.

 18כן. אמרתי להם שאני לא מרגיש נוח עם הדבר הזה. הם אמרו 'הרי הקלטת', אמרתי דבר אחד זה  ת.

 19 ות בטלפון ודבר שני זה שאתם רוצים שאני אשים... האזנה,לענ

 20 נכון. ש.

 21 אז הם מנסים כאילו להגיד לי שיהיה יותר קל, ת.

 22 הוא אמר שזה בסדר מבחינתו, רק עורכי הדין. זה מה שהוא אמר.  עו"ד בעז בן צור:
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 1תייעץ עם יש שם איזה שהוא חידוד שאמרת שמבחינתך זה יכול להיות בסדר אבל אתה צריך לה ש.

 2 עורכי הדין בעניין של ההקלטה.

 3, גם וגם, זאת אומרת אני אומר לכל אורך הדרך שלא נוח לי עם זה -לא, שניה. אם תסתכל על ה ת.

 4וכשהם לוחצים יותר אני אומר 'אז תשאלו את עורכי הדין'. אני זורק גם לעורכי דין ובעצם לעורכי 

 5ל גם אני אמרתי להם שלא נוח, ואז באיזה הדין גם אמרתי למסמס את זה ואני לא רוצה, אב

 6שהוא שלב הוא אומר לי 'טוב, אתה אמרת לנו שעם שאול לא נוח לך אז אולי עם ניר כי עם ניר 

 7 אתה לא עובד', אני אומר גם כן 'לא רוצה', אמרתי, זה שני דברים שונים.

 8ממך משהו, אותה  אבל תוספת הקונטקסט ששמת לנו עכשיו, כשבאת ואמרת אבל הם היו צריכים ש.

 9 האזנה' ואז על הרקע הזה הם אומרים את הדברים, זה לא,

 10 זה גמר עדותי כבר. כשגמרתי כבר להעיד. ת.

 11כשכבר גמרת להעיד. וזה בטח לא, אתה לא מתרשם שזה נאמר מן השפה אל החוץ רק כדי לשדל  ש.

 12 אותך אלא שזו בכלל הייתה הגישה שלהם לאורך כל הדרך, שאתה לא חשוד.

 13 תראה, אני לא יודע מה זה גישה, לא נחקרתי לפני זה, אז אני לא יודע מה אתה, ת.

 14 לא נחקרת תחת אזהרה. ש.

 15 לא נחקרתי בכלל. ת.

 16 ואישרת קודם שבשום פנים ואופן לא אמרו לך שאתה חשוד, נכון? ש.

 17לא  אתה אומר לי שהם התנהגו איתי לכל אורך הדרך כמו בשיחה הזאת, אז קודם כל מה שיש פה ת.

 18 מאפיין את החקירות.

 19 טוב, זה יש לנו, ש.

 20החקירות ברשות ניירות ערך היו קורקטיות לגמרי, בין לא נעימות לקורקטיות. כך אני יכול לסווג  ת.

 21את זה שם, ולא היה את השיח הזה שפתאום אני חבר וכדומה, שמופיע פה. זה לא אפיין את 

 22גם בפנים, ואז פתאום, אולי האזנה החקירות האחרות. זה כאילו נגמר, פתאום המשטרה 

 23 ידידותית, 
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 1מצוין. זאת אומרת זה היה קורקטי, זה היה מקצועי, כך אתה אומר, שאלו אותך שאלות, ענית,  ש.

 2 זו הייתה האווירה בחקירות.

 3 שאלת אותי ספציפית אם אמרו לי, אם האווירה שיש פה של, זה היה גם, זה לא היה לפני זה. ת.

 4 ששאלתי.לא, זה לא מה  ש.

 5 אוקיי, סליחה, של חשוד, של אזהרה וכדומה, לא .. ת.

 6אני שאלתי מכיוון שאתה טרחת להוסיף את הקונטקסט, אז האם הקונטקסט הזה גורע מכל  ש.

 7הדברים שאמרת עד עכשיו לשאלותיי ולא אחזור, בעניין הסטטוס שלך, המעמד שלך, מה שאמרו 

 8 בסביבת החשוד וכולי. זה כל מה ששאלתי.לך החוקרים, האם אתה חשוד אתה לא חשוד, 

 9 אני לא הבנתי את השאלה, אם זה לגרוע, לא הבנתי מה שאתה שואל, סליחה. ת.

 10אתה הוספת ביוזמתך את הקונטקסט שבו נאמרו לך הדברים האלה שאתה עד לתאונת דרכים  ש.

 11נראה את באת ואמרת 'אבל בוא  And to straight the recordואתה במצב הכי טוב בעולם. 

 12 הקונטקסט. הקונטקסט הוא שהם ביקשו ממני משהו,

 13 נכון. ת.

 14 שאני אעשה את אותה האזנה. ש.

 15 כן. ת.

 16שהתלבטתי בה, או שלא התלבטתי בה, אבל כשנפנפתי אותם לעורכי הדין. כך אמרת. אני רק  ש.

 17עכשיו. רוצה לוודא שהאמירה שלך הזו לא באה לגרוע מכל התשובות שנתת לי בנושא הזה עד 

 18פשוט לא אחזור עליהן. שמעולם לא אמרו לך שאתה חשוד, שלא נתנו לך להבין שאתה חשוד, שלא 

 19 הזהירו אותך וכדומה.

 20 חד משמעית לא. ת.

 21חד משמעית לא. זה הכל. תודה. .... ואני רציתי לדייק בעקבות הערת חברתי, היא גם צודקת,  ש.

 22מספר ימים, אנחנו יודעים. האם נאמר  לקראת העדות שלך אתה נפגשת עם הפרקליטות במשך
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 1לך על ידי הפרקליטות שאתה עומד בסכנה של העמדה לדין, שאתה חשוד או שהיית חשוד, או 

 2 שאתה מעורב בביצוע עבירות, או שהיית מעורב בביצוע עבירות, באיזו שהיא צורה ואופן?

 3 מעולם לא. קראתי רק כתבות בעיתון. ת.

 4 סליחה? ש.

 5 , -ן את מה שקראתי רק בעיתו ת.

 6 כן אבל עיתונים, אתה יודע, שלא לדבר על אתרים.  ש.

 7 אתרי חדשות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8 כן. אתרי חדשות. ש.

 9 נכון. ת.

 10בנובמבר, כלומר עשרה  20-" התקיימה ביום ה2החקירה התשיעית והאחרונה שלך בנושא "יד  ש.

 11נה העדויות. אתה זוכר מה החוקרים אמרו לך כאשר וחצי חודשים אחרי המקבץ הראשון של שמו

 12 כזה? ןזיכרוזימנו אותך לחקירה? יש לך 

 13 כלום. ת.

 14בכל זאת, חולפים עשרה וחצי חודשים, פתאום בום, טלפון, 'סור למשרדנו', לה"ב, לא רשות  ש.

 15 לניירות ערך בפעם הראשונה? 

 16היו מזמנים אותי לפגישות תחזוקה  אני זוכר טוב כי הופתעתי שזה פתאום חקירה, כי מעת לעת ת.

 17 , פעם בכמה חודשים, 'מה שלומך, הכל בסדר',433-אני קורא לזה, ב

 18 תחזוקה אמרת? ש.

 19 כן. ת.

 20 סליחה, היה נדמה לי בחצי אוזן. ש.

 maintenance 21אני קורא לזה  ת.

 22 לראות מה שלומך. ש. 
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 1ה כזאת, שאני שותה כוס תה עם זה גם לבני אדם. וחשבתי שזו עוד שיח Maintenance כן. בסדר.  ת.

 2אלי אסייג או עם יורם נעמן, 'אילן מה נשמע, הכל בסדר, אין איומים אין זה', כל מיני דברים 

 3 , 433-כאלה. זה היה שיחות על כוס תה. חשבתי שזו עוד שיחה כזאת, ואז הגעתי לשם, ל

 4 מר חן, ההודעה הזאת נמצאת בפנינו? כב' השופט עודד שחם:

 5 בנובמבר? 20-ודאי. של הכן.  ש.

 6 לא מצאתי אותה פה. כב' השופט עודד שחם:

 7 זו הודעה חשובה. יכול להיות ש...? ש.

 8 אנחנו מדברים? 2018נובמבר  כב' השופט עודד שחם:

 9 כן. ש.

 10 .2018לא, האחרונה שיש כאן היא מפברואר  כב' השופט עודד שחם:

 11 זו ההודעה השמינית.  ש.

 12 לפברואר? 8 עו"ד יהודית תירוש:

 13 כן. ש.

 14 .3זה קלסר  כב' השופט עודד שחם:

 15 אדוני בדיסק שמסרנו לכבודכם, ש.

 16 אנחנו נבקש מהמחשוב.. כב' השופט עודד שחם:

 17 יש לנו למסור.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 אני מודה לחברתי. אני מתנצל. זה מאוד חשוב שיהיה. זה מנהלות. תחזוקה. ש.

 19 כן, היינו באמצע התשובה של העד. ד:אב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20ואז הגעתי לשם, והסתבר לי שחוץ מכוס תה יש גם חקירה, אמרו לי 'תשמע, אנחנו רוצים לעשות  ת.

 21כמה השלמות', זאת אומרת, התאכזבתי לראות שם את פולינה פתאום, ואז אמרו לי 'תשמע, 
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 1סתי לחדר עם פולינה והיה חוקר אנחנו רוצים להשלים כמה דברים ונעשה לך עדות' וזהו, ואז נכנ

 2 יחד. 433-מ

 3כן. ואז נחקרת, וכפי שאמרנו בתחילת הנושא הזה, שאלותיי בנושא הזה, כל החקירה כולה  ש.

 4 .2מתחילתה ועד סופה זה בנושא עסקת יד 

 5 נכון. ת.

 6כן. וגם בחקירה הזאת, רק כדי לוודא ולברר את העניין הזה, לא נאמר לך שאתה חשוד, לא לפני  ש.

 7 החקירה, לא במהלך החקירה ולא אחריה?

 8 אמת. ת.

 9שוב, רק כדי להשלים את ציר הזמנים, שנהיה כולנו בתוך ציר הזמנים אני מבקש להזכיר לך  ש.

 10בדצמבר, המשטרה כבר מעבירה את  2-בנובמבר, ביום ה 20-ששבועיים אחרי החקירה של ה

 11המלצותיה לפרקליטות, היא בעצם  המלצותיה, הדיבור על כך היה עוד לפני כן, אבל מעבירה את

 12 ,המדויקסיימה את החקירה. אתה זוכר משהו כזה? שזמן קצר אחר כך, לא חייב את היום 

 13 לא, לא זוכר את הדברים האלה. ת.

 14לא זוכר. אבל אני כן רוצה להגיש לבית המשפט את ההודעה של משטרת ישראל על סיום החקירה  ש.

 15 ר,בפברוא 8-והעברת התיק לפרקליטות מה

 16 למרות שהעד לא זוכר אנחנו לא נתנגד. עו"ד יהודית תירוש:

 17 .ןזיכרואז אולי, .. לעשות ריענון  ש.

 18 לא, באמת, עו"ד יהודית תירוש:

 19 לא, מצוין. תודה. ש.

 20 העד .... אבל בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 21 אין לנו פה ויכוח.  ש.

 22 .19מוגשת ומסומנת נ/הודעת משטרת ישראל על סיום החקירה והעברתה לפרקליטות 
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 1המטרה בהגשה של זה כמובן היא להראות את התאריך שאני ציינתי שזה המועד שבו הועבר  ש.

 2התיק, אבל יש מטרה נוספת, תסתכל בבקשה בתיק השני, יש פירוט של משטרת ישראל מי 

 3המעורבים והחשודים בתיק שנחקרו, ומה המלצתה לגבי כל אחד מהם. תאשר לי רק בבקשה, לא 

 4קריא את כל השמות, ששמך נפקד מהרשימה הזו. אתה לא חשוד, לא מעורב בתיק על פי ההגדרה נ

 5 כאן ולכן ממילא אין התייחסות אליך בהודעה הזאת, נכון?

 6 מאשר. כן. ת.

 7רק אני אדייק, אם אתה שואל אותו אז לא כתוב על מעורבים. כתוב על  עו"ד יהודית תירוש:

 8 תית נגד המעורבים העיקריים בפרשה.אנשים שהתגבשה בתיק תשתית ראיי

 9 אז כתוב 'המעורבים העיקריים'. עו"ד בעז בן צור:

 10 בסדר. אני מודה לחברתי על התיקון, ש.

 11 זה לא תיקון. היא ראתה בסוף. עו"ד בעז בן צור:

 12לא, אני דווקא מקבל מאוד, אני אקריא את המשפט. זה משפט מאוד חשוב, את צודקת, אני  ש.

 13ב 'עם סיום החקירה עמדת משטרת ישראל והרשות לניירות ערך היא כי נתגבשה אקריא אותו. כתו

 14תשתית ראייתית מספקת לביסוס החשדות נגד המעורבים העיקריים בפרשה כמפורט להלן' ואז 

 15 יש רשימה שממנה נפקד שמך. נכון?

 16 כן. ת.

 17 . את זה אתה רוצה הביתה?19כן. סבבה. זה סומן נ/ ש.

 18 ם הביתה.לא. אני לא רוצה כלו ת.

 19בסדר. עכשיו אני מניח רגע, יותר מרגע, את הנושא הזה בצד, ואני רוצה לעבור ולבדוק איתך קצת  ש.

 20דברים אחרים. בסדר? ראשית אני מבקש את תגובתך לאמירה שלי שנסמכת על החומר והדברים 

 21שמסרת במשטרה כמובן, אבל תענה, שבמקביל לסיקור של בני משפחת נתניהו באתר, בתקופה 

 22, ידעת על כך שלקבוצת בזק היו סוגיות רגולטוריות 2013-2017הזו שאנחנו מדברים עליה, 

 23 שהתנהלו באותה תקופה, נכון?
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 1 אמת. ת.

 2בינואר אתה מספר שידעת על רכישת יס על ידי בזק, על נושא  7-כך למשל, בהודעה השניה שלך מה ש.

 3אקריא לך ברשותך את אותו קטע, ההפרדה המבנית ושמדובר בסוגיות רגולטוריות חשובות, אני 

 4. אני כבר אשים אותך בקונטקסט, אני 45-ו 44בעמודים  3811כדי שנהיה מדויקים. זה בקובץ 

 5קום', אישור -אזכיר לך, הם הראו לך משהו שקשור בכלל לסוגיה רגולטורית אחרת שקשורה ב'בי

 6מר את המשפט הבא השיעבוד, את זה דווקא לא זכרת, אבל הם לוחצים אותך שם ואז אתה או

 7'אם אתה תגיד לי הפרדה מבנית היה חשוב, כן. שיאשרו שיותר לבזק לרכוש את יתרת המניות 

 8 של יס, כן, אני זוכר כאלה אירועים' נכון?

 9 כן. ת.

 10והדברים האלה נכונים, מה שאמרת למשטרה אז ומה שאתה אומר בבית המשפט היום. אתה  ש.

 11 את חשיבותן, נכון?הכרת את הסוגיות הרגולטוריות והכרת 

 12 אמת. ת.

 13וכפי שאמרתי לך את הדברים האלה, אתה אומר באותה חקירה כשחוקרים אותך על פרסום  ש.

 14מסוים בזמן האירוע הרגולטורי הראשון, אותך זה לא מעניין כאילו, שמופיע בכתב האישום וזה 

 15בחקירה לא זכרת,  . ואת אותו אירוע רגולטורי אתה2014קום' בינואר -אירוע שיעבוד מניות 'בי

 16 נכון?

 17 אני חושב שכן,  ת.

 18 כן. לא זכרת. סמוך עלי. לא זכרת.  ש.

 19 אוקיי. ת.

 20כבודכם, האירוע הרגולטורי הראשון שהעד לא זכר בחקירתו, אני פשוט מדייק איתו מה הוא זכר  ש.

 21קטע  קום'. ושם באותו-לכתב האישום. שיעבוד מניות 'בי 47, סעיף 13ומה הוא לא זכר, זה בעמוד 

 22שהפניתי אותך אליו, כדי לדייק עד הסוף מה אתה אומר להם על ידיעתך את הסוגיות 

 23יס וההפרדה המבנית -קום אתה לא זוכר, את מיזוג בזק-הרגולטוריות, אתה אומר שאת אירוע בי
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 1אתה כן זוכר, אפילו כפי שהראיתי לך, אתה יודע שזה סוגיות חשובות, אבל לא היית מצוי בהן. 

 2זה  39-48או שלא יותר, השתמשת אפילו בביטוי 'קורא עיתונים'. אני מפנה לעמודים  יותר כמו,

 3פשוט קטע ארוך, שאתה מסביר פחות או יותר את היחס שלך לאותן סוגיות רגולטוריות, אבל אני 

 4 מבקש שתסביר אותו פה בבית המשפט במקום שאני אדבר בשמך.

 5 תשאל אותי שאלה מדויקת, ת.

 6 רתי עכשיו הוא נכון?האם התיאור שמס ש.

 7, לא זוכר בדיוק מה אמרתי בהודעות, אני אומר מה אני זוכר ממה -כן. הצורה, ההכרה שלי של ה ת.

 8שהיה וזה אולי התבטא בהודעות בצורה כזו או אחרת. אני לא הסתרתי בשום שלב שיש פה, 

 9האישיו פה הוא ההחלטות הרגולטוריות שקשורות לקבוצת בזק, שזה מה שעניין את מר אלוביץ', 

 10את זה ולא הסתרתי שאני מבין את זה, את הקונטקסט הזה, אמרתי שהידיעה שלי לא הסתרתי 

 11נבעה מזה שאני קורא את העיתונים, בסך הכל זה לא היו בעיות שנדונו באיזה שהוא חדר נסתר, 

 12הן היו לגמרי פרושות על כל העיתונות הכלכלית כי גם היו את המתנגדים ואת המתחרים של בזק 

 13קודות. אז קודם כל קראתי, וגם אמרתי שבוודאי ידעתי מזה ששאול מעת שהם תמיד העלו את הנ

 14לעת אמר לי 'תמנע את זה בכל מחיר, מחר הוא צריך לחתום לי', 'תעשה את זה, אני הורג אותך, 

 15מחר יש את יס וכדומה', ציינתי רק דבר אחד שהוא נכון ואני גם עומד עליו היום, אמרתי שאני 

 16אני הייתי בצד של הסיקור המוטה, אני לא הייתי איש של בזק, איש  ,-לא הייתי בצד הזה של ה

 17פנימי של בזק, אני לא פגשתי אף אחד ממנהלי בזק על העניין הזה או השתתפתי בישיבה על 

 18החלטות רגולטוריות, אני לא פגשתי  אף אחד במשרד התקשורת וגם ציינתי שגם שאול עצמו 

 19, מה שנקרא, על בסיס מה שצריך לדעת. יש need to know baseכשהוא נתן לי את זה, זה היה 

 20באותו רגע לחץ, אנחנו מעלים ידיעה שלא צריך, אז אני נלחץ. לפעמים טיפה יותר הרחבה, טיפה 

 21, שאומר 'תשמע, פה יש road mapפחות הרחבה, אבל אני זוכר שאמרתי בפירוש, לא היה לי איזה 

 22, לא ניסיתי לבוא ולהגיד 'תשמעו, זה נפל עלי את זה, פה יש את זה', אבל אני אומר עוד פעם
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 1, מה היה כל הסיפור פה שכששאלו אותי בחקירות, אני לא זוכר -מהשמיים'. הרי אני אמרתי גם ב

 2אם הראשונה או השניה, לא משנה, עוד פעם, אבל כששאלו אותי מה זה ההשפעה, מה זה הסיקור, 

 3אשתו', 'מה ההקשר של זה?' 'היו צריכים... אמרתי 'רוצים ידיעות מוטבות לטובת ראש הממשלה ו

 4רגולטוריות', אני לא ניסיתי לציין שאני לא יודע את זה. יודע את זה, רק אמרתי, אני לא הייתי 

 5של הדבר הזה, אבל כמו רוב  road map -בצד שתפעל את הדבר הזה או היה בתוך זה או ידע את ה

 6 ים שנמצאים על הפרק. -אישיומי שנמצא בתוך השוק הזה, ההקשר היה ברור, של ה

 7אולי רק כדי להוסיף איזה שהוא פרט, כדי שאחר כך לא תימצא חסר בתיאור הזה, בתקופה  ש.

 8מוקדמת יותר, אגב, לא קשורה לאירועים שבכתב האישום, על כל פנים לא מצוינת שם כאירוע 

 9נדמה לי אפילו  רגולטורי, אתה כן סייעת וקיבלת מחמאות על הסיוע שלך אגב, למר אלוביץ',

 10שהזכרת את זה בחקירה הראשית, בכל מה שקשור למגעים או המשא ומתן מול הממונה על 

 11 ההגבלים העסקיים, נכון?

 12 ,-כן, זה היה, אני ציינתי את זה גם ב ת.

 13 כן. אני חושב שבראשית אפילו אמרת את זה, ש.

 14 נכון. ת.

 15 מעורבות, החלק שלך.אז רק תוסיף את זה כדי להשלים את התמונה על הידיעה,  ש.

 16 ... להבין מתי זה היה. עו"ד יהודית תירוש:

 17 כן. אני אמרתי, בתקופה מוקדמת יותר. ש.

 18 לא,  עו"ד יהודית תירוש:

 19 תגיד מתי. שנה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 הוא התחיל גם לענות, כב' השופט משה בר עם:

 21 הכל בסדר, אני לא קוטע אתכם. ש.
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 1לא, לצורך הפרוטוקול, שנדע על איזה תקופות אנחנו  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת 

 2 מדברים.

 3 אבל הוא התחיל לומר את זה. ש.

 4, 2012-. זה נפסק לדעתי סביב מרץ או אפריל או מאי, אינני זוכר בדיוק, ב2012תחילת  2011בסוף  ת.

 5ול הממונה על ההגבלים העסקיים הוא צירף אותי, מר אלוביץ', לצוות שעבד אצלו על הנושא של מ

 6לגבי אישור עסקת יס, הצוות כלל את העוזר של שאול עמיקם שורר, את דרור שטרום ופרופ' 

 7והיה  והווידאלכלכלה מתל אביב יוסי שפיגל. וביקשו ממני לסייע כי אני הייתי מומחה לשוק 

 8אז זה מעקר את אחת  חשוב להראות שיכולה להיות תשתית לשידורי וידיאו גם על האינטרנט. כי

 9ההתנגדויות העיקריות של הממונה שחושש שבזק שהיא תקבל לתוכה את יס, היא תשלוט 

 10בשתיים מתוך שלוש תשתיות, גם על התשתית של יס, גם על התשתית של בזק עצמה, ואז כאילו, 

 11לה ואז כיון שאני בניתי אז לוואלה שירות של וידיאו על אינטרנט, ובאותו זמן נטפליקס התחי

 12לפרוח בחו"ל ואני הצגתי את התכנית העסקית הזאת לשאול כי רציתי שוואלה תשיק שירות כמו 

 13נטפליקס. אז ראו שאני מומחה בתוך הדבר הזה וביקשו שאני אסייע בגיבוש התזה הזאת, ואז 

 14השתתפתי גם בכמה פגישות אצל הממונה, הכנתי מצגות, סייעתי בלהכין ניתוחים, אבל איך שהוא 

 15 זה נמוג כאילו והקשר נותק והצוות הזה המשיך אחר כך בלעדיי. 2012, תחילת באפריל

 16, 2014מאה אחוז. עכשיו אני חוזר איתך לאירוע הרגולטורי הראשון שבכתב האישום שהוא בינואר  ש.

 17קום', שאותו לא זכרת. זה האירוע הרגולטורי הראשון שבכתב -זה אותו שיעבוד מניות 'בי

 18רת בחקירה, אמרת להם 'בחיי שאני לא זוכר', בכנות דיברת, 'אני בחיי לא האישום, שאותו לא זכ

 19 זוכר, תזכירו לי אני אזכר', נכון?

 20 נכון. ת.

 21דיברנו על זה וראינו את הקונטקסט. אבל אגב כך, הם מציגים לך התכתבות בינך לבין מר אלוביץ',  ש.

 22לנספח א' לכתב האישום. אני  35בנושא ידיעה שקשורה לבן שלו. יאיר נתניהו. כבודכם זה סעיף 
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 1מבקש להציג לך את קובץ של ההתכתבות בנושא הזה, שוב, זה מתוך הרול. עו"ד תירוש, למיטב 

 2 ידיעתי זה לא מסונן,

 3 אנחנו יודעים איזה סעיפים זה ברול? כב' השופט עודד שחם:

 4 לנספח א'. 35זה סעיף  ש.

 5 טוב. נמצא. כב' השופט עודד שחם:

 6 

 7 20ישועה לבין מר אלוביץ' מוגשת ומסומנת נ/התכתבות בין מר 

 8 

 9כן. זה לקוח, זה נגזר מתוך הרול ולמיטב ידיעתי, שוב, זה בדיקה שעשיתי בפערים האלה, זה לא  ש.

 10סונן. אז זה אמור לשקף את כל הרול. אבל ביקשתי מחברתי עו"ד תירוש באמת תוך כדי גם, אנחנו 

 11אבל אם יש איזו שהיא הערה שיש פה משהו שהוצאנו,  גם נקרין את זה אז לדעתי ניתן יהיה לראות

 12 אז אני אשמח לשמוע. אבל לא הוצאנו. בסדר? יש לך, קיבלת את הקובץ?

 13 כן. תודה. ת.

 14, כבודכם שוב רק לצורך 2018בינואר  7-אתה נשאל בהודעה שלך במשטרה, זו ההודעה השניה ב ש.

 15דעה, רואים אותה בעמוד הראשון, להודעה במשטרה. מציגים לך הו 39ההתמצאות, זה בעמוד 

 16הודעה שמעביר לך שאול אלוביץ' מזאב רובינשטיין 'היי בוס, הסיפור עם הבן ממשיך, יש לכם 

 17בלעדית תמונה שחברתו מתנשקת עם חברה ואתם עומדים להעלות את זה. שמח. צפה לטלפון 

 18תב זאב לשאול אלוביץ', יורק...' כך כו-מהחבר, אמרתי שאינני מוצא אותך ושאני עולה לטיסה לניו

 19 . בסדר?12:59, בשעה 2014בינואר  28-שאול אלוביץ' מעביר לך את זה ב

 20 כן. ת.

 21רגע, תעזוב שניה את ההתכתבות, אני שואל  ךלזיכרונאתה זוכר את הידיעה, עכשיו אני שואל  ש.

 22האם אתה זוכר את הידיעה המרעישה הזאת שעומדת לעלות בוואלה שחברתו של יאיר נתניהו 
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 1רחמנא ליצלן, יש לה תמונה שהיא מתנשקת עם חברה. ואת הקונטקסט של זה, מדוע זה עניין את 

 2 עם ישראל. האם אתה זוכר את האירוע?

 3 כן. זוכר. זה אירוע צבעוני כזה, אני זוכר, לא את כל הפרטים, אבל אני זוכר שהיה אישיו. ת.

 4 זוכר שהיה אישיו. כן. ש.

 5 טה של ועדת בחירות. אותו יחס.כמעט כמו החל עו"ד בעז בן צור:

 6 אתה זוכר שהיה אירוע כזה? ש.

 7 אוקיי. כן. ת.

 8את התשובה שאתה כותב לשאול אלוביץ' בשעה  40כן. עכשיו מקריאים לך בחקירה שם בעמוד  ש.

 9בקובץ, 'ידוע לי על התמונה מהצהריים ואסרתי להעלות'. ואז עונה לך שאול אלוביץ',  1:00:27

 10. אלה דברים שכותב שאול אלוביץ'. 'אילן תמנע זאת 1:01:26-כבודכם, ו 1:00:55-אני מקריא מ

 11 בכל מחיר, זה תפס כיוונים הזויים, מחר הוא אמור לחתום על האישור להנפקה', נכון? 

 12 נכון. ת.

 13 זה המקטע שנחקרת עליו, נחקרת עליו גם בחקירה ראשית. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15לאישום, מובא ציטוט מקוטע  77, אם תראו בסעיף כבודכם שוב, כדי להשלים טיפה את התמונה ש.

 16של המשפטים החשובים האלה, בלי התוספת, בלי האמירה וההסבר של שאול אלוביץ' שזה תפס 

 17לנספח, מדובר על עניינים אישיים של יאיר נתניהו. לא  35כיוונים הזויים, וכפי שתראו גם בסעיף 

 18תנשקת עם חברה רחמנא ליצלן, אבל על ידיעת הרפש הזו של תמונה שחברתו נתפסה בה מ

 19בקטיעת הציטוט, כשהתביעה כותבת 'אילן תמנע זאת בכל מחיר, מחר הוא אמור לחתום על 

 20האישור להנפקה', את זה התביעה חשבה, מלבד הנספח א' לכתב האישום, לצטט בהדגשה בכתב 

 21ו סוגריים, פשוט , תוך קטיעת ההקשר, 'זה תפס כיוונים הזויים'. אבל אלה הי77האישום בסעיף 

 22שנתמקם רגע בכתב האישום מול האירוע הזה. עכשיו, פה בהמשך הרצף אתה פונה לינון מגל, 

 23ואתה כותב לו 'אתה מעלים הנשיקה', אני לא מצליח לספור, אבל יש פה כמה סימני שאלה, 
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 1'למרות בקשתי', ועוד מספר סימני שאלה. אני מניח בנקודה הזאת, גם מההודעה הקודמת שלך 

 2לשאול 'ראיתי בצהריים והנחיתי להוריד', נכון? אני לא בטוח שאני מצטט נכון אבל אני עובר 

 3לעמוד הראשון חזרה כדי לדייק, 'ידוע לי על התמונה מהצהריים ואסרתי להעלות' וגם ממה 

 4שאתה כותב פה לינון 'אתם מעלים הנשיקה למרות בקשתי' שזה מיד בסמוך למה ששאול מעביר 

 5צם מגיע לאירוע, על פי ההודעה שקיבל מזאב רובינשטיין, אחרי שכבר אתה לך, ששאול בע

 6 מהצהריים ידעת עליה ואסרת להעלות את הרפש הזה, נכון?

 7כן. טוב, זה היה הנוהל הקבוע, ואני גם לא יודע מה קדם לזה שאסרת. ... הכל, אבל זה היה  ת.

 8 ,-הסטנדרט שלא נוגעים ב

 9 . כלומר כבר מהצהריים אסרת להעלות, נכון?אבל עובדתית התיאור הזה נכון ש.

 10 , אני לא יודע מה היה לפני.-כן. על סמך מה שמוצג לי פה, מפה, אז זה מה ש ת.

 11 בסדר, אז התביעה תמצא מה היה לפני, ש.

 12 אני לא יודע מה גרם לי לפני, אני אומר שני דברים, ת.

 13 אני לא מציג לך תמונה חלקית. אם אני מטעה או מציג תמונה חלקית היא כמובן תדאג לתקן. ש.

 14 לא התכוונתי לשום דבר, אני רק, ת.

 15 אני יודע, זה בסדר. ש.

 16 תן לו לענות אבל. עו"ד יהודית תירוש:

 17 אנחנו מסתדרים גברת תירוש, אנחנו באמת מסתדרים. ש.

 18 גם לי יש איזה שהוא תפקיד כאן. עו"ד יהודית תירוש:

 19אני אטעה אותך, ודאי בלי משים, אז יתקנו, יש פה אני לא מטעה אותך. אני מבטיח לך שאם  ש.

 20 מספיק עיניים בוחנות.

 21תמיד תגיד לי מראש, אני יודע. בכל אופן אני אומר ששני דברים יכלו לגרום לי להגיד 'אני ראיתי  ת.

 22את זה כבר' וכדומה. אחד, אני מעצמי כבר, אני כבר פועל כך, במודוס אופרנדי הזה. זה הצורה 

 23ול להיות שמישהו שלח לי את זה, אני בדרך כלל לא יושב על הזה ורואה את התמונות, . יכ2-שלי. ו
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 1או שיכול להיות שמהמערכת באו אלי, כי הם יודעים כבר שזה חומר נפץ, ואומרים 'תשמע, יש את 

 2 ' ואל תעשה את זה' אני רק רוצה לציין תמונה שלמה.hold your horsesהדבר' ואני אומר '

 3פק. זה חומר נפץ אורגני. זה זוועת אלוהים חיים. זו נראית לך ידיעה ראויה בכלל? .... לא מתא ש.

 4למה אין אפשרות רביעית שאדם רציני כמוך, מאוד מאוד אינטליגנטי, אגב, הדבר היחיד שלא 

 5. אתה מאוד אינטליגנטי, אז אתה מניח 160קיו -הכחשת לתחקיר העין השביעית, זה שיש לך איי

 6 שמנשקת חברה זה לא ראוי לדפוס.שידיעה על החברה 

 7 כשנותנים לי מחמאה אני יודע שאני צריך לשלם עליה אחרי דקה, ת.

 8 לא, אני מבטיח לך שאין פירעון לשטר הזה.  ש.

 9תראה, אני לא חושב שאתה באמת רוצה ללכת לשם, להגיון או חוסר הגיון בהעלאת ידיעות.  ת.

 10 בסדר? אני לא חושב.

 11 למה? ש.

 12אתר שבתוך האתר הזה יש את וואלה סלבס, תפתח את וואלה סלבס, ותראה את  תשמע, אנחנו ת.

 13הידיעות שזה חי בתוכם. האם אני טוען שהידיעה הזאת זה איראן או זה ועדת הבחירות, אני לא 

 14טוען את הרמה הזאת, אני רק טוען בתוך הסיפור הזה שאתה שואל אותי 'למה אדם רציני' 

 15ואלה סלבס, אחד הוורטיקלים הכי חזקים אצלנו והוא עורך את וכדומה, יש מערכת, יש עורך ו

 16זה והשאלה היא לא בהכרח האם הידיעה הזאת משקלה על קיום ועתיד מדינת ישראל או המפעל 

 17. השאלה היא באיזה צורה המערכת, אם אתה 100%או  50%או  2%הציוני אם אתה רוצה הוא 

 18 רוצה למקד את זה, באיזו צורה המערכת יכולה,

 19 אתה עונה לעצמך, זה בסדר. .ש

 20 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 21 מה השאלה ומה אתה רוצה למקד. ש.

 22 לא, אני מבקשת שהעד ישלים את התשובה. עו"ד יהודית תירוש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  05

 

 1695 

 1 זה היה בעקבות ההערה של אדוני, בסדר. נתקדם. כב' השופט משה בר עם:

 2זה כאילו שזה פתטי למה אני לא עצרתי את סליחה. בסדר. אוקיי. הערת משהו, ניסית לייחס ל ת.

 3, אני לא צריך להתעסק עם זה. ודבר to start withהדבר הזה. א. אני לא צריך להתעסק עם זה, 

 4שני כשמגיעות כאלה ידיעות אז עורך וואלה סלבס יכול להחליט יחד עם העורך הראשי וכדומה 

 5 וזה לא צריך להיות בתוך נוהל כזה.

 6 מאה אחוז. ש.

 7ך אגב, מי שקבע וכפה את ההתערבות, באמת, הלא סבירה בידיעות מהסוג הזה ומיקד, זה מוזר דר ת.

 8שדווקא אתה מעלה את זה, מי שלקח דברים שהם באמת בשולי הדברים, ואותם דברים, הפך את 

 9זה למן תהליך מטורף שלנו שאנחנו צריכים לשנות את הכותרת ואת המילה ולשים עוד תמונה, 

 10 שינו. זה הצד השני. אז תבוא אליהם בטענות.זה לא אנחנו ע

 11 מר ישועה, אני, ש.

 12 ואני חוזר למודוס הקודם של בוקר רגוע. ת.

 13מר ישועה, אני מבטיח לך שהמשפט הזה לדעתי עוד לפני סוף חקירתך הנגדית, אנחנו באמת נראה  ש.

 14 הכל. נראה מי עשה ומה עשה ומתי עשה וכולי. בסדר? נגיע לשם.

 15 בסדר גמור. ת.

 16 כך ובהמשך ההתכתבות אתה כותב לשאול,  ש.

 17 שעה? כב' השופט עודד שחם:

 18, זה בעמוד השני, 'מוודא שוב שממלאים הנחייתי מהצהריים' ואז אתה גם כותב 1:02:47בשעה  ש.

 19אתה  1:03:36בראש העמוד, בשעה  3לשאול 'מתחיל להימאס לי מהמשחקים של ינון'. בעמוד 

 20תי הנחיה ברורה'. אני מבקש את הסברך למה אתה כותב לשאול כותב 'דיבר איתי בצהריים ונת

 21 שמתחיל להימאס לך מהמשחקים של ינון ומה זה המשחקים של ינון?
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 1תראה, ינון היה עורך ראשי, הוא היה נתון ללחץ מאוד גדול שלי בעקבות הלחץ שאני הייתי נתון  ת. 

 2מתח ביני לבינו והוא ניסה לפעמים  אליו משאול וזה יצר הרבה מאוד עימותים. על הרקע הזה נוצר

 3למלא את התפקיד שלו כעיתונאי וכעורך ראשי וכן לפרסם ידיעות שראויות להתפרסם לדעתו. 

 4צריך לזכור שזו לא הייתה הידיעה היחידה, היה רצף מטורף אז של ידיעות שאנחנו לא העלינו 

 5מר 'הוא מצפצף עליך, הוא אותן, וגם שאול, לא רק אני, הרבה פעמים, התבטא נגד ינון. הוא א

 6מצפצף עלי', 'איך הוא מתנהג', וזה. זה היה השיח בינינו, כשאני לפעמים אומר לו 'תשמע, אני לא 

 7יכול לשלוט'. אני מבהיר לו שיש למטה בעיה ואז אני אומר 'מתחיל להימאס לי' כי ינון שיחק 

 8ת הידיעות שצריך להעביר איתי משחקים. למה הוא שיחק משחקים? צדק, הוא ניסה כן להעביר א

 9 אותן.

 10אנחנו רואים את ההתכתבות  4מאה אחוז. עכשיו אני מבקש להמשיך לעבור איתך הלאה, בעמוד  ש.

 11, בין לבין זה נורא מעסיק אותך ואת מר אלוביץ', איך יודעים על 1:07:57שלך עם ינון מגל למטה, 

 12מאמר מוסגר כדי לא לעבור איתך ידיעה שעדיין לא עלתה בתוך המערכת. בסדר? זה אני שם פה ב

 13שורה, אבל זה מטריד אתכם. נזדקק לזה בהמשך כשאנחנו מדברים על הבירורים שאתה -שורה

 14 מבקש לעשות במערכת. בסדר?

 15 כן. ת.

 16'תיזהר שהנשיקה לא תתפלח בטעות, מבין שפניתם אליהם'. מבין  1:07:57-ואז אתה כותב לו ב ש.

 17 ומד לעלות. זה מה שרצית,שפניתם אליהם, כך הם יודעים שזה ע

 18 לקבל תגובה. נכון. ת.

 19 לקבל תגובה. ש.

 20 כך זה נודע ואז הם ביקשו לעצור את זה. ת.

 21 אגב, איזו תגובה? כן התנשקה, לא התנשקה, זה פוטו מונטז'? ש.

 22 מה? ת.

 23 איזה תגובה חשבת שפנו? ש.
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 1מי ביקש? אחרת  אני רק מבקש, כשהעד אומר 'הם ביקשו', 'הם' זה כללי. עו"ד בעז בן צור:

 2 זה נשאר באוויר.

 3 אז גם הצד השני. עו"ד יהודית תירוש:

 4 הצד השני, הם, זה דברים מאוד אמורפיים. מי? עו"ד בעז בן צור:

 5 הערה נכונה. כשאתה אומר 'הם' על מי אתה מדבר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 ביקשו, לגבי מה אמרתי את זה עכשיו? ת.

 7 'פניתם וזה, והם'. לתגובה. ר:עו"ד בעז בן צו

 8כשפניתם לתגובה, אתה כותב 'אני מבין שפניתם אליהם' ואז הסברת את זה בעל פה בעדות ומבקש  ש.

 9 עו"ד בן צור ובצדק, שתאמר 'הם' 'אליהם' מי זה הם ואליהם?

 10פנו , זה קשור ליאיר נתניהו אז אני מניח שהם -אה, אני לא זוכר בדיוק, אני מניח שהם פנו ל ת.

 11 לדוברות שלו, או שאליו,

 12 אז תגיד 'לדוברות שלו', מאה אחוז. עו"ד בעז בן צור:

 13 אני מניח שפנו לדובר.  ת.

 14לא למנכ"ל משרד ראש הממשלה, אני מניח שלגבי הנשיקה של החברה של,  עו"ד בעז בן צור:

 15 נכון?

 16 לא. ת.

 17 אז פשוט תהיה ממוקד. עו"ד בעז בן צור:

 18, גם אני חוטא בזה. כשאתה אומר 'אליהם' וכולי, נשתדל כולנו לעשות מר ישועה, ננסה במקומות ש.

 19 את ההבחנה, בסדר?

 20אין שום בעיה. אני מניח שפנו לדובר, יש ידיעה על מישהו, פונים אליו או לדובר שלו. אני מניח  ת.

 21 שפנו, אם היה להם קשר ישיר ליאיר אולי ליאיר, אם לדובר, אז לדובר,

 22, אם אתה לא יודע תגיד 'אני גם לא יודע'. אל תשער, אם אתה לא בסדר עו"ד בעז בן צור:

 23 ', לא,-יודע, תגיד 'אני משער ש
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 1 ', הוא אמר.-אז הוא אמר. הוא אמר, 'אני מניח ש עו"ד יהודית תירוש:

 2 אז בסדר, שיגיד 'אני מניח' .בהתחלה הוא אמר 'הם פנו אל מישהו'.  עו"ד בעז בן צור:

 3 בסדר, הנושא הזה הובהר. אפשר להמשיך. אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 כבודכם, 1:10-תודה. ב ש.

 5 בבוקר.  1:10 עו"ד יהודית תירוש:

 6 כן, הפרשי השעות, דיברנו כבר. ש.

 7 ,-עם ינון ו דוברת:

 8 לא, זה לא ינון. ש.

 9 גם ינון.  עו"ד יהודית תירוש:

 10 אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על ינון. ש.

 11 אבל רגע לפני זה, תירוש:עו"ד יהודית 

 12 אה, אז את רוצה לסכם על הרגע לפני? ש.

 13 לא. עו"ד יהודית תירוש:

 14 לא, מדייקים. דובר:

 15 רגע, עו"ד חן, למה אדוני מפנה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 .1:10:13 ש.

 17 'חיפשתי אותך בצהריים', זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18תי אותך בצהריים כדי לעדכן' אתה כותב לשאול אלוביץ', בסדר? כך אתה כותב לו. כן. 'חיפש ש.

 19 מצאת את זה או שאתה רוצה שאראה לך?

 20 זה קצת אחרי מה ש... ממש אחרי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 לא, הוא מצא את זה גבירתי, הוא כבר רץ קדימה. אז אני מציע שתחזור אחורה. ש.

 22 בנתי. מצאתי.בסדר, ה ת.

 23 מיד אחרי ינון. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 מצאתי.  ת.

 2'חיפשתי אותך בצהריים כדי לעדכן' וכל זה משום שהפניה של שאול בעניין הזה,  1:10:13-אז ב ש.

 3ראינו בעמודים הקודמים, הייתה מאוחרת. אתה אומר לו שידעת על זה מהצהריים ועכשיו אתה 

 4כדי להעמיד אותו על אותה ידיעה מרעישה, כדי לעדכן, המשך  פשוט מבהיר לו שניסית לחפש אותו

 5 ההתכתבות זה שהוא היה עסוק, לא דיברתם הוא לא ידע. נכון?

 6 מה נכון, לא הבנתי? ת.

 7 אתה, ש.

 8 סליחה, לא הייתי מרוכז לשניה. ת.

 9 אולי נבקש מבית המשפט, אתה רוצה שנעשה הפסקה לכמה דקות? ש.

 10 אני לא צריך הפסקה. ת.

 11 קיי. אז נחזור, בסדר? אם תרגיש שאתה צריך אז אנא.או ש.

 12 לא, זה בסדר. ת.

 13פה אתה מסביר למר אלוביץ' שכבר בצהריים חיפשת אותו כדי לעדכן על מה שידעת מהצהריים.  ש.

 14 הוא לא ידע, נכון? אבל פשוט לא הסתייע לכם לדבר.

 15הקודמים שאני  הדבריםף לשני מה שאני כותב לו פה, 'חיפשתי אותך בצהריים כדי לעדכן' זה ברצ ת.

 16כותב לו שמצאתי מאיפה התמונה. התמונה מפייסבוק, החבר'ה שלנו עלו על זה דרך פייסבוק, 'גם 

 17 אחרים עלולים, חיפשתי אותך' זה רצף כזה של, כן.

 18 בסדר. אז מה שהצגתי לך הוא נכון? ש.

 19 כן. ת.

 20 אוקיי.  ש.

 21 אני מעדכן אותו. ת.

 22מצוות וואלה הלכו לחפש בפייסבוק של החברה של יאיר נתניהו ומצאו כלומר, הבלשים הגששים  ש.

 23 את זה ואתה פשוט אומר 'גם אחרים', כמו שהם מצאו, 'יכולים למצוא'. זה מה שהוספת עכשיו?
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 1 כן. אני לא יודע אם זה פייסבוק שלו. בפייסבוק. ת.

 2 בפייסבוק שלה.  ש.

 3א העלתה את זה, אה, אני אומר 'היא העלתה את זה יכול להיות. אני לא יודע. יכול להיות. אה, הי ת.

 4כנראה בעבר', עכשיו הבנתי, לא הבנתי מה היה כתוב. כן, היא העלתה את זה כנראה, היא עצמה 

 5 כנראה העלתה את זה בעבר. כן.

 6אוקיי. הבנתי. עכשיו אולי, התייחסת לזה קודם, אז אני אדלג. אני רוצה להמשיך איתך ברצף  ש.

 7 בבקשה, זה בעמוד  1:34וט כדי לא לחזור על הדברים. תסתכל בשעה ההתכתבויות פש

 8 ומה? 1:34 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 גבירתי. 10. זה ממש ההודעה האחרונה בעמוד 1:34:01 ש.

 10 זה בפנינו. כב' השופט משה בר עם:

 11 יש לנו את כל הרצף.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 , 1:34:01 תירוש: עו"ד יהודית

 13בלילה, כך אתה כותב לשאול, ושאול שואל  11. 'לא מאמין שמישהו מסלבס פנה אליהם סביב AM ש.

 14. ואז אתה אומר 11אותך 'יכול להיות שעוקפים את ינון?'. אתה רואה? ההודעה הבאה, זה בעמוד 

 15כאלה לקרות'.  'כן, זו חבורת עקרבים אבל הוא צריך לדעת לנהל את זה. אני לא אתן לדברים

 16עכשיו אני אבקש ממך התייחסות לדברים שלך במענה לשאלת שאול 'האם יכול להיות שעוקפים 

 17את ינון מגל', 'כן, זו חבורת עקרבים' והשאלה מי זו חבורת העקרבים, 'אבל הוא צריך לדעת לנהל 

 18י מר שאול את זה', למה אתה מתכוון, ו'אני לא אתן לדברים כאלה לקרות' כמצג שאתה מציג בפנ

 19 אלוביץ' ומה המוטיבציות שלו ולמה עשית את זה,

 20 המוטיבציות של מי? ת.

 21 שלך. כשאתה אומר לו את הדברים האלה. ופה בבקשה הבמה היא שלך. תסביר בבקשה. ש.
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 1חבורת העקרבים זה העורכים של וואלה סלבס שזה חבר'ה ססגוניים ויכולים לפעמים כשלא  ת.

 2לים גם לעקוף את העורך שלהם, 'הוא צריך לדעת לנהל את זה' זה נותנים להם את מבוקשם, יכו

 3ינון, 'אני לא אתן לדברים כאלה לקרות' וכדומה, זה נעשה בהקשר של שיח ארוך ביני לבין שאול 

 4באותה תקופה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד אינטנסיבית כשאירוע רודף אירוע, הפיצוצים 

 5י כמעט, כולל האיומים שלו בהתפטרות, שאול לוחץ עלי אני לוחץ ביני לבין ינון הם על בסיס יומ

 6על ינון ובתוך הלחץ הזה נוצר מתח ביני לבין ינון ויש הרבה מאוד התבטאויות של שאול גם לגבי 

 7זה שהוא לא שבע רצון מינון, שהוא מצפצף עלי, שהוא מצפצף עליו, עושה לי תרגילים וכדומה, 

 8 רה שם.וזה השיח בינינו לגבי מה שקו

 9הבנתי. ולכן תמשיך הלאה, יש לנו ויכוח מסוים אבל אנחנו לא צריכים ללבן אותו כאן בקשר  ש.

 10לאינטנסיביות באותה תקופה ומה היה וכולי, זה כתוב הכל, אבל בהקשר לדברים האחרונים שלך 

 11תגיד אם הם מתחברים למה שאמרת עכשיו, למתח עם ינון, אני מפנה להמשך ההתכתבויות שלך 

 12 1:37:36-ם שאול ולדברים שאתה מעדכן אותו ומספר לו ומלמד אותו על מערכת היחסים הזו בע

AM  13ואתה אומר כך: 'פניתי בכוונה ישירות לדסק שזה סדין אדום, כדי שינון יבין שאם הוא לא 

 14יעשה סדר אז אני אעשה'. ההודעה הבאה: 'בכל אופן נתתי הוראות חד משמעיות', יש את זה 

 15 ?בפניך, בסדר

 16 כן. קראתי כבר. ת.

 17מאה אחוז. 'בכל אופן, נתתי הוראות חד משמעיות לעורכי הלילה, הם לא יעלו ואם משהו יעלה  ש.

 18הם ידווחו מיד ואז נוריד. בבוקר אעשה בירור עם ינון' ושאול עונה לך 'אוקיי, רק לא להתרגז'. 

 19הוראות ועכשיו אתה אוקיי? האם זה קשור למה שתיארת קודם, למתחים עם ינון שלא מקיים 

 20הולך למערכת ומבחינת ינון זה סדין אדום, 'תדע, אתה לא תעשה סדר, אני אעשה' זה מה שאתה 

 21 אומר?

 22 כן. ת.
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 1אתה כותב לשאול את הדבר הבא: 'ינון גם ילדותי וגם לא מנהל שיודע לסגור  1:40:36-ואז ב ש.

 2ב, זה מתקשר לאירוע הרגולטורי פינות, אבל יש הרבה דברים חיוביים' ואז אתה כותב לשאול, ושו

 3שאנחנו מדברים עליו בכתב האישום 'לילה טוב שיהיה בהצלחה בחתימה מחר' 'לילה טוב, תודה'. 

 4אתה באמת חשבת שינון ילדותי וגם מנהל שלא יודע לסגור פינות או שהעמדה שלו הייתה 

 5 עורך לי את האתר?' לגיטימית שהוא אומר לך 'מה אתה עוקף אותי, למה אתה מתערב לי בתכנים ו

 6קודם כל חשבתי שהוא קצת ילדותי, דבר שני אני לא חושב שבמקרה הזה זה באמת הייתה אשמת  ת.

 7ינון. הרצף הזה, ינון כבר נמצא אצלנו מעל שנה, החודשים האחרונים הם חודשים מטורפים, יש 

 8ששאול מדבר על  לחץ יומי, חוץ מההתכתבויות שיש פה שאני מדבר על ינון יש הרבה מאוד פעמים

 9ינון, הוא אומר לי 'הוא מצפצף עליך ומצפצף עלי' וכדומה, ו'זה לא בסדר, והאתר של ינון, והוא 

 10מנהל את הדברים', זה מבטא את זה, זה בתוך זה, לא שאיזה יום אחד קפצתי ואמרתי, זה מבטא 

 11אומר את מה שיש  את הלחץ. הנמשך ובתוך זה אני גם אומר. בסופו של דבר אני מגן עליו, אני גם

 12בינינו, שיש קצת איתו בעיה בציות שלו, הציות הזה לזכותו של ינון, לא לחובתו. הקטע שלפעמים 

 13הוא קצת ילדותי. האמנתי בתוך הדבר הזה, אבל לצד הביקורת שנאמרה בתוך הקונטקסט של 

 14הזה  abuse-וה abuseהלחצים שהופעלו עלי, כמו שאמרתי גם בעדות הראשונה שלי פה, היה עלי 

 15ירד כלפי מטה. זה היה הקונטקסט, עם המון המון שיחות ששאול מדבר על ינון ואיך הוא לא 

 16 בסדר.  כי הוא מצפצף על ההוראות. אתה מבין?

 17זה שזה לא תשובה לשאלתי אמרתי לפחות ארבע פעמים. אתה יודע, אפילו במשחק הטריוויה הכי  ש.

 18ית, ניצלת גם במילה 'שאול' וגם במילה משוכלל יש רק שלושה גלגלי הצלה. שחקת, מיצ

 19 ' ואז כל פעם לא צריך לחזור על הנאום הזה.1'קונטקסט'. הבנו. אולי נסכם על קוד שתגיד '

 20 אני מסכים. אני מסכים על הסיכום. ת.

 21באמת. הוא צריך לתת התשובות שלו, העד צריך לענות את התשובות כמו  עו"ד יהודית תירוש:

 22 לחברי. שהוא מבין את השאלות ש
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 1 אני מנסה לחסוך זמן, השאלה הייתה פשוטה. האם הוא באמת חושב, ש.

 2עו"ד חן, מספיק להגיד לעד שלא יחזור ככל שלא מוכרחים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3 בלי להוסיף כל מיני תוספות, אדוני מוסיף, 'ניתן לו קוד, ניתן לו מספר', 

 4 ה,גבירתי השאלה שלי הייתה פשוט ש.

 5 בסדר, אני הערתי על ההמשך, לא על השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 כן אבל מכיוון שזה לא עוזר, וגם גבירתי העירה לעד וזה לא עזר, אז הנה עוד דוגמה. ש.

 7 לא צריך, לא צריך ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8 והאם באמת אתה מתכוון למה שכתבת לשאול פה.אז פה השאלה הייתה פשוטה. מה אתה אומר  ש.

 9 אז הוא ענה לזה, העד ענה לזה. עו"ד יהודית תירוש:

 10 ש'שאול' 'שאול' 'שאול' 'שאול'. ש.

 11 טוב, שיענה עוד פעם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12. בעקבות לא, הוא כבר ענה  גבירתי, רק הוא הוסיף שלוש פעמים 'שאול', זו הייתה ההערה שלי ש.

 13 בית המשפט לעד, אבל בסדר, אני מקבל את הערת בית המשפט.

 14אני רוצה להגיד מילה אחת. אני משתדל מאוד לצמצם את מה שאני אומר, אני רק אומר שכשאני  ת.

 15נשאל שאלה על היחס ביני לבין ינון, על הציר הזה, באותו חודש שיש עשרות התכתבויות ביני לבין 

 16ינון, אני חושב שזה רלוונטי שאני אציין את הדבר הזה, כי אחרת האמירה שאול ששאול מתלונן על 

 17שלי לינון מוצאת מתוך הקונטקסט של הלחץ, לא הכללי, הספציפי  שמופעל עלי על ידי שאול. אז 

 18 אני מצין את זה, הרי אני לא מגיש פה מסמכים, אני יכול רק לדבר.

 19 גנה ברשותך, וגם לא את בית המשפט.כן, אתה גם לא מנהל את התביעה וגם לא את הה ש.

 20 אני רק מנהל, אדוני, בסדר.  ת.

 21 זו תשובתו, עו"ד חן, תתקדם. זו התשובה שלו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22שלך מול הדברים האלה שכתבת לשאול  האמתיתבסדר. על כל פנים הסברת מה הייתה העמדה  ש.

 23 ול על דעתך על ינון, נכון?  זה מן הפשט. כך כתוב. נכון?ואלה הדברים, זה המצג שאתה מציג לשא
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 1 בתוך הקונטקסט שציינתי. זו התשובה. ת.

 2 ,14הבנתי. עכשיו תעבור בבקשה לעמוד  ש.

 3עו"ד חן, צריך להבין ששאול לא הפסיק לעשות לי טיזינג לגבי ינון כי הוא לא מילא בדיוק את  ת.

 4 זה.ההוראות וזה רלוונטי לכם, צריך להבין את 

 5 זה רלוונטי למשפט? לסיכומים? למה זה רלוונטי? ש.

 6זה רלוונטי לשאלה שאתה שואל אותי על היחסים ביני ובין ינון ומה חשבתי עליו וכשאתה שואל  ת.

 7 אותי שאלה כזאת אני נותן לך את התשובה המלאה, אני מצטער. 

 8ברור כשמש, ולכן אני מבקש, אז זה לא תשובה מלאה, זו תוספת פוגענית שאתה עושה בכוונה, זה  ש.

 9 אתה עד מעוניין, אבל בוא תנסה לצמצם. את זה כולנו יודעים ורואים.

 10טוב, גמרנו, עו"ד חן, מר ישועה, סיימנו עם התשובה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 לשאלה, אנחנו מתקדמים הלאה לשאלה הבאה.

 12 נכון. תודה. ת.

 13ינון. אנחנו ראינו קודם שבלילה אתה שואל אותו 'אתם מעלים את הלאה זו ההתכתבות שלך עם  ש.

 14הנשיקה' עם כל סימני השאלה, 'למרות הוראתי מהצהריים' עם כל סימני השאלה, הוא לא עונה, 

 15 הוא עונה לך 'לא', על השאלה מהלילה. 6:43:58אבל למחרת בוקר בשעה 

 16 הלך לישון, מסכן. עו"ד יהודית תירוש:

 17 לומר משהו? לשבת? את רוצה ש.

 18 קצת הומור, עו"ד יהודית תירוש:

 19 צודקת. ש.

 20 מה הייתה השאלה שזו התשובה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 השאלה גבירתי מופיעה כמה עמודים לפני,  ש.

 22 ... כי אמרנו מה הייתה השאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1בקובץ שמסרתי לגבירתי, כתוב 'אתם מעלים  2בעמוד  1:02מיד בנחת אני אפנה. בשעה  ש.

 2 הנשיקה????? למרות בקשתי????'

 3 וזו התשובה. אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 כן. ת.

 5 ,14ככל הנראה, זה מה שביקשתי ממנו לאשר, כך אני ... ואז התשובה היא בעמוד  ש.

 6 יא לא.התשובה ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7התשובה היא 'לא'. ואז אתה כותב לינון מגל, כך אני מבין, 'מישהו מהמערכת פנה, אני מנסה לברר  ש.

 8מי, אנא בדוק גם אתה' ואז אתה גם אומר לו 'לא רוצה שתופתע, שוחחתי בלילה עם הבחור שהיה 

 9ות הבאות בדסק, דומני ששמו מעיין, אמרתי שזה בתיאום איתך, וידאתי שהידיעה לא עולה, השע

 10קריטיות בגלל משהו, תהיה זהיר מאוד ושמור על קור רוח' 'חה חה חה'  עונה לך ינון, ואתה מבהיר 

 11לו שאתה רציני, ואתה ממשיך ואומר 'ותבדוק מי שם לנו מטען מאצלך, החבר'ה שלך מחרבנים 

 12, במקום בו הם אוכלים'. אנא הסבר לי את כל הקטע הזה שאתה מספר, אומר, מדריך, מדגיש

 13 שואל את ינון מגל.

 14זה הלחץ שלי על ינון בגלל ששאול הבהיר לי שזה חשוב לו שמחר יש הנפקה, אז אני מסביר לו,  ת.

 15 'מחר צריך לחתום',

 16 איזו הנפקה? עו"ד בעז בן צור:

 17 לא יודע, מה שהיה, מה זה 'איזו הנפקה', מחר הוא אמור לחתום על האישור להנפקה. ת.

 18 מה, קום,-בי עו"ד בעז בן צור:

 19 מר בן צור, למה אדוני שואל שאלות עכשיו? כב' השופט משה בר עם:

 20 אני מסכים אדוני. עו"ד בעז בן צור:

 21שאלת איזו הנפקה, עניתי לך. כי אני כותב לו 'השעות הבאות קריטיות בגלל משהו' זה הקריטיות  ת.

 22ע שזה לשאול חשוב שאני מתרגם ואני מפעיל עליו את הלחץ כדי לוודא שזה לא ידלוף כי אני יוד

 23 מאוד.
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 1 ומה זה 'מי שם לנו מטען מאצלך'? ש.

 2לא יודע, יכול להיות שפשוט חששנו שמנסים החבר'ה מסלבס, נדמה לי שהיה שם משהו שהופיע  ת.

 3לפני זה, שמישהו מסלבס אולי ניסה להדליף א תזה לעיתון אחר, אני לא זוכר כבר בדיוק מה היה 

 4שזה לא ייצא. רציתי לוודא בצורה חד משמעית. העובדה שאני  שם. אני רציתי לוודא שאני רוצה

 5אומר לו שפניתי למישהו מהדסק, היא גם כן אינדיקציה כי זה מאוד לא מקובל שאני אפנה ישירות 

 6 למישהו מהדסק, ונדמה לי שהוא ענה לי אחרי זה שבפעם הבאה,

 7 לא, לא בקונטקסט הזה, נראה אחר כך. ש.

 8הרבה עימותים, אני כבר לא זוכר. הוא אמר לי 'בפעם הבאה שתפנה למישהו  אוקיי. אבל היו כל כך ת.

 9 אני באותו רגע,'

 10דווקא זה לא כל כך עימות. אמרת לשאול, ראינו בלילה שעשית לו דווקא כדי להראות לו, כי הוא  ש.

 11 לא מנהל וכיוצא באלה, ופנית לדסק, כי זה סדין אדום. זו אותה הודעת הסדין האדום. עם ינון

 12אתה קצת אחרת, אתה אומר לו שאמרת לדסק בתיאום איתו, אתה מדבר  שפה אחרת. אבל זו 

 13 לא הנקודה. 

 14 אני מנסה כמובן לשמר את זה ככל שא ני יכול, אבל שוב אני אומר לך,  ת.

 15 והוא 'חה חה חה', ש.

 16 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 17במשהו, זה אירוע שנכנס לתוך רצף של  וסליחה שוב אני אומר לך, סליחה אם זה מקלקל לך ת.

 18עשרות אירועים, אותם חודשים שבמסגרתם ינון מאיים בהתפטרות, שבמסגרתם ינון שולח לי 

 19'מה הטירוף הזה, השתגעתם, מה ההשתלטות הזאת על מערכת וואלה' זה קורה באותו חודש, זה 

 20יות, ביני לבין ינון שהוא אירוע שקורה באותו חודש, ובתוך הקונטקסט הזה של לחץ ומריבות יומ

 21בחור שאני מאוד אהבתי ואני הבאתי אותו וסביב כל האמירות של שאול, זה לתוך כל הקונטקסט 

 22 הזה נכנס. סליחה שהרחבתי,

 23 הבנתי, אז אחרי נאום הקונטקסט, אני חוזר, ש.
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 1 אתה טוען זה שכאילו אין לחץ ביני לבין ינון. הוא איים בהתפטרות שלוש פעמים. ת.

 2בנתי. אז גמרנו את האיומים בהתפטרות והקונטקסט והקונטקסט, את שאול שכחנו, אבל עכשיו ה ש.

 3 אני רק מבקש תשובה לשאלה שלי, מה זה 'החבר'ה שלך מחרבנים במקום בו הם אוכלים'.

 4 ביטוי ירוד קודם כל,  ת.

 5 לא, אני לא מתחשבן איתך, ירוד בטח לא בקונטקסט של חברה מנשקת חברה. ש.

 6 אני עומד להמשיך,  ת.

 7 אנחנו באווירה ירודה. ש.

 8קודם כל  הביטוי ירוד, דבר  שני, אני בא, החשש שלי היה עוד פעם, החבר'ה בוואלה סלבס הם  ת.

 9חבר'ה שהיו עלולים את הידיעה הזאת, אם זה לא עולה פה, להעלות את זה באיזה מקום אחר, 

 10להבהיר שאני נחוש בעניין הזה שהידיעה עיתונאים לפעמים מדליפים אחד לשני אז אני רציתי 

 11הזאת לא תדלוף ואז אני אומר, אני לא זוכר בדיוק מה הם עשו, כנראה שהם עשו איזה פאול, אני 

 12 לא זוכר מה הפאול שהם עשו שם, החבר'ה,

 13לא, אתה לא עונה לשאלה שלי מר ישועה. בעניין הזה תסלח לי אבל אני מעט מתעקש. אני אשאל  ש.

 14ני אגיד לך מה, אתה יודע מה, אני אעזור לך. אני אגיד לך מה אני שומע מהאמירה, אותך שוב. א

 15'החבר'ה שלך מחרבנים במקום בו הם אוכלים' ותאשר לי אם זה נכון או לא נכון, לפני שאנחנו 

 16הולכים למחוזות של 'לא זוכר אבל אולי אמרו למישהו אחר'. אני מבין מזה שאתה אומר במפורש, 

 17את זה גם בקונטקסט, וואלה היא מקום עבודה, בו החבר'ה שלך העיתונאים  ואנחנו רואים

 18 אוכלים, אבל ידיעות מהסוג הזה זה כמו, תסלח לי על הביטוי, לעשות צרכים במקום  שבו אוכלים.

 19 לא, ממש לא. ת.

 20 לא ממש לא? ש.

 21 תקשיב טוב.  ת.

 22 כן? ש.

 23 כי אתה שואל את השאלה.  עו"ד חן, פתחת את וואלה סלבס פעם? סליחה שאני שואל, ת.
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 1 לא, לא פתחתי. זאת אומרת פתחתי, בהקשר של המשפט הזה. הוא באמת ירוד. ש.

 2 בסדר. אז לכן אדוני מופתע.  ת.

 3 הייתי הצופה השני או השלישי שם. ש.

 4 כן, מה אתה רוצה לומר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5. על זה וואלה סלבס חי, הם חיים על ידיעות צהובות, ממש אין לזה שום קשר לזה. על זה הם חיים ת.

 6 על זה הם חיים, זה לחם חוקם.

 7 איך זה קשור לשאלה שלי? ש.

 8שאלת שאלה, אני עונה לשאלה שלך. אין לזה קשר אפילו של מילימטר לזה שהם רצו להעלות את  ת.

 9להדליף דרך  הידיעה. הקשר היחיד שיש לדבר הזה זה שאני חששתי שהם עלולים את הדבר הזה

 10מקורות אחרים או לערבב את זה באיזו שהיא צורה אחרת, זה החשש היחידי. זה בשום אופן לא 

 11קשור לידיעה הזאת. פורסמו מאות ידיעות הרבה יותר גרועות מהידיעה הזאת, הרבה יותר 

 12צהובות מהידיעה הזאת, ומה, היא העלתה את זה בפייסבוק שלה, למה הם לא יכולים להעלות 

 13 כזה? מה הדבר הנורא פה?דבר 

 14זו בדיוק הנקודה. אז אני עכשיו עדיין שואל, תקרא את הביטוי שלך 'החבר'ה שלך מחרבנים  ש.

 15במקום בו הם אוכלים', ביטוי אכן ירוד, אבל ברור לחלוטין, אל מול מה שאתה כותב שלוש 

 16אול אלוביץ' הודעות למעלה 'השעות הבאות קריטיות בגלל משהו' ואל מול איחולי ההצלחה לש

 17 שראינו בלילה שאתה שולח לו 'בהצלחה עם החתימה מחר'. האם הדברים קשורים?

 18 מה זאת אומרת? ודאי שהם קשורים. ת.

 19 אז תסביר בבקשה את ההקשר. ש.

 20 ,-שאול לוחץ עלי כי הדבר הזה קריטי וברגע שהוא כותב לי 'מחר' אז אני מבין ש ת.

 21 אז אתה אומר לו 'בהצלחה'. ש.

 22הוא כותב לי כזה דבר שמחר הוא צריך לחתום לי על הנפקה, אני מבין שהוא בלחץ, במסר ברגע ש ת.

 23בינינו, אנחנו כבר שנה ומשהו בתוך הסיפור, ברור לי כבר, המסר מאוד ברור לי, אני מבהיר לינון 
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 1שהשעות הבאות קריטיות, אני מבהיר לו שזה משהו קריטי, שיש משהו קריטי. זה קריטי, מה 

 2 פור? קריטי בסי

 3 יפה, ואתה אומר לו 'החבר'ה שלך מחרבנים במקום בו הם אוכלים'. ש.

 4 'תהיה זהיר, תשמור'...  ת.

 5אדוני שאל את זה כבר ארבע פעמים. שהוא יענה עכשיו מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6ר כמה שהוא יענה ובזה נסיים. אז תן לו לסיים, ובזה אנחנו מסיימים עם השאלה שנשאלה כב

 7 פעמים. תשובתו היא תשובתו,

 8 ,-לא, אני מבין שזה לא נוח לעד גבירתי, אבל ה ש.

 9אני לא בנוח או לא נוח. אבל זה שהוא מדבר ואדוני נכנס  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10לדבריו, מה שאני מבקשת זה לתת לו לענות, יענה ונעבור לשאלה הבאה. זה הכל. כן, מה יש להגיד 

 11 לאדוני על זה בהקשר הכללי שזו השאלה של עו"ד חן, בהקשר של ...

 12 חד משמעית אין לזה קשר לזה שמעלים ידיעה כזאת, זה לחם חוקם. ת.

 13מה זה כן? מה אומר המשפט הזה שאני מניחה שכולם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 מכירים אותו, אבל מה הוא אומר?

 15ר, בא לבטא חשש שלי שהם עלולים את הדבר הזה להדליף דרך מישהו המשפט הזה בסך הכל אומ ת.

 16אחר, אני גם אמרתי את זה לפני זה, דיברתי עם שאול 'הם עוקפים את ינון, יכולים לעקוף את 

 17 ינון', הם נהגו לפעמים אם ידיעה, לא נותנים להם להעלות אותה, 

 18 איך זה קשור למלל? ש.

 19 זו תשובתו. "ד:אב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 אבל איך זה קשור למלל? ש.

 21 לגמרי. ת.

 22עו"ד חן, זו תשובתו, אדוני יעבור לשאלה הבאה. אדוני כבר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 ניסה ארבע פעמים לפחות, תעבור לשאלה הבאה.
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 1 זו נקודה חשובה לי, גבירתי. ש.

 2 פעם, לגמרי זה קשור למלל. לגמרי. אני אומר לך עוד ת.

 3מר ישועה, סיימנו עם השאלה הזו. אנחנו עוברים לשאלה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 הבאה.

 5 אני אמלא את מצוות בית המשפט. כבודכם אפשר לעשות הפסקה של רבע שעה? ש.

 6 אמורים לצאת להפסקת צהריים. 12:00-ב כב' השופט משה בר עם:

 7 ?12:00נמתין עד  ש.

 8 אלא אם חשוב מאוד, נעשה כרגע. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר'  

 9 אפשר להקדים את זה. אם יש משאלה. כב' השופט משה בר עם:

 10אם חשוב נעשה, אם לא, אז אולי, תראה אם אדוני צריך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 הפסקה, נעשה הפסקה.

 12 אז אולי עוד כמה דקות, אני אגיע לנקודה, ש.

 13 לפי הנוחות של אדוני. פט עודד שחם:כב' השו

 14בינואר כמדומני, ושם בעמודים  7-תודה רבה. אז אני חוזר איתך בהקשר הזה להודעה השניה מה ש.

 15 שהאירוע הרגולטורי כאן, ךזיכרונכשהחוקרים מנסים לרענן את  42, 41, 40

 16 איך זה מסומן מר חן? כב' השופט עודד שחם:

 17 אותו קובץ קודם. בינואר, באיזה קובץ? זה 7-ב ש.

 18 ? 3811 כב' השופט עודד שחם:

 19 כן. בדיוק לאותם עמודים שהפניתי קודם, אני חוזר אליהם עכשיו. ש.

 20 ?45זה היה מה,  כב' השופט עודד שחם:

 21שהאירוע הרגולטורי שאתם מדברים  ךזיכרונלרענן את  ןהניסיו. בשלב 42, 41כן. פה עכשיו זה  ש.

 22קום לצורך חלף הנפקה, במקום הנפקה פה הנפקה -עליו כאן הוא אישור על שעבוד אג"ח בי

 23, משהו טכני, לא חשוב. אתה בכל 2בלונדון, וכולי, היה צריך איזה, לא היה צריך אבל, כמו ביד 
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 1', אבל אתה בכל מקרה מקרה מסכים, אתה לא זוכר, אתה אומר 'ממש לא, מה לעשות, לא זוכר

 2מסכים שמתוך הקונטקסט, מילה שאתה אוהב, ברור שמה שהבנת מבקשת שאול אלוביץ', וזה 

 3אני מבקש שתאשר, זה שתוודא שהידיעה לא תפורסם כי אחרת הוא, כלומר ראש הממשלה, יתרגז 

 4 ואולי לא יחתום, 'אתה לא יודע', כך אתה אומר. בסדר?

 5 כן. ת.

 6 סליחה? ש.

 7 בסוף את השאלה, מה 'אתה לא יודע' לא הבנתי. לא הבנתי ת.

 8אתה אומר לחוקרים, הגם שאתה לא זוכר את האירוע אבל פשוט מתוך הבנת הדברים שאתה  ש.

 9קורא, שאתה מבין מבקשת מר אלוביץ' שהוא מבקש ממך לוודא שהידיעה לא תפורסם שמא ראש 

 10 הממשלה יתרגז ולא יחתום, נכון?

 11 נכון. ת.

 12מר, הציטוט המדויק שוב, כדי שנראה את הדברים 'אני מתאר לעצמי שההוא אוקיי. אתה או ש.

 13 שאמרת, נכון? המדויקיתרגז ואולי לא יחתום, לא יודע'. זה המשפט 

 14 כן. ת.

 15 ההוא יתרגז, יתרגז כתוצאה מזה, ש.

 16אבל כאילו יש משפט, המשפט הזה אומר 'תמנע את זה, מחר  המדויקאני לא זוכר את הציטוט  ת.

 17 הוא צריך לחתום', זה הפשיטא,

 18 מתייחס למה שאמרת בחקירה, הקראתי לך. המדויקלא, הציטוט  ש.

 19 בסדר. אם אתה מקריא, אז זה מה שאמרתי, אני לא זוכר. ת.

 20ה של הבן שלו מאה אחוז. יתרגז בגלל פרסום, מה שבעיני האבא הוא פרסום רפש על חבר ש.

 21 שמתנשקת עם חברה, זה הקונטקסט, נכון?

 22 בהנחה שהוא פתח את וואלה סלבס באותה שעה, כן? עו"ד בעז בן צור:

 23 כן. זו אולי שאלה שאתה צריך לשאול את שאול כי הוא כתב לי את זה. ת.
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 1 לא, אני שואל אותך משום שאתה התייחסת לזה בחקירות שלך, ש'ההוא יתרגז'. אתה מתייחס ש.

 2 , 'לא להרגיז, לא להרגיז',2לזה עוד הרבה בהקשר של יד 

 3 שאלו אותי אז אני עניתי. ת.

 4' הרבה ואנחנו עוד נראה את זה, ש'לא להרגיז' 'לא 2לא לא, אתה גם מתייחס לזה בהקשר של 'יד  ש.

 5 להרגיז' 'לא להרגיז' בהקשר של סיקור, כן?

 6 כן. ת.

 7המשפט אמר לך אתה לא אמור לנהל אותנו לאן אנחנו ולכן הנקודה הזאת חשובה. אבל כמו שבית  ש.

 8 הולכים ומה נסכם בסוף.

 9 נכון. ת.

 10בדיוק. וההקשר הזה באמת של 'לא להרגיז' הוא לא היה מיוחד רק באירוע הזה. למשל אתה  ש.

 11 ' הרבה, אנחנו נראה כשנגיע לזה, נכון?2דיברת עליו בהקשר של 'יד 

 12 כן. ת.

 13 רק שאול. נכון? גם אתה לא רצית להרגיז, לא ש.

 14 כן.  ת.

 15 כן. ש.

 16 אמרתי שיכול להיות שלא רציתי להרגיז. ת.

 17כל כך טריוויאלית, אישור  עסקה', 2שיכול להיות שלא רצית להרגיז, אגב, אמרת בהקשר של 'יד  ש.

 18מסופק אם בכלל צריך, למה להרגיז כשהוא צריך לחתום? זה נראה הכי מבוקש, והקשר שעושים 

 19 פה הוא קשר לא מקובל עליך, אבל נגיע לזה.

 20 זה, בסדר, נגיע, אבל אתה אומר משהו, זה נאמר בתוך קונטקסט שלם, מה שאמרתי, אבל בסדר. ת.

 21אני מבטיח לך. אבל אני רק רציתי בנקודה של הקונטקסט השלם שעוד  אז נגיע לקונטקסט השלם, ש.

 22 נגיע אליו לדבר איתך על ה'לא להרגיז'. זה לא דבר זר לך. השתמשת בו בחקירות.

 23 נכון. ת.
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 1 נכון. כבודכם הגעתי לנקודה אם אפשר לעשות עכשיו את ההפסקה. ש.

 2קצרה או לעשות עכשיו את ההפסקה אדוני רוצה הפסקה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3 ,-ש

 4אני חשבתי שבית המשפט מציע שעכשיו לעשות את ההפסקה הארוכה, כדי שלא נעשה הפסקות  ש.

 5 קצרות.

 6בסדר. אנחנו נעשה חצי שעה הפסקה ואחר כך נזיז קצת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 את הכל. אז חצי שעה הפסקה.

 8 

 9 )הפסקה(

 10 )לאחר ההפסקה(

 11 

 12 , 2015באוקטובר  29-מר ישועה ביום ה .ש

 13 שניה, אני מניחה שאדוני לא שייך לסניגור שיושב לידך? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 לא, הוא ... עו"ד יהודית תירוש:

 15 אז אולי, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 שישב אחורה? עו"ד יהודית תירוש:

 17כן. שישאיר להגנה את השולחן של ההגנה. סליחה, אבל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 נראה לי יותר נכון.

 19העיתונאי התחקירן גידי וייץ מעיתון "הארץ" כתבה תחת  סםרפ 2015באוקטובר  29-ביום ה ש.

 20ה זוכר את הכותרת 'לא רק ישראל היום, אתר החדשות הפופולארי וואלה בשירות נתניהו'. את

 21 הכתבה הזאת, היא אירוע מרכזי, מופיעה הרבה גם בחקירות שלך, נכון?

 22 נכון. ת.

 23 אני מבקש להגיש אותה, כבודכם. ש.
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 1 היא הוגשה. עו"ד יהודית תירוש:

 2 כן, אבל אנחנו נגיש אותה שוב לצורך הנוחות. ש.

 3 אין בעיה. עו"ד יהודית תירוש:

 4 הכתבה שהוגשה אתמול, לא? זו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 לא.  ש.

 6 לא, זו כתבה שהוגשה בחקירה ראשית. עו"ד יהודית תירוש:

 7היא הוגשה בחקירה הראשית, יהיו חלק מהמוצגים, אני חושב שיש כבר חלק מהמוצגים שמוגשים  ש.

 8 פעמיים, פשוט לצורך הנוחות.

 9 אתמול זה היה העין השביעית. ת.

 10 ,-כן, לא ראיתי א זה כש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 אתמול היו שתי כתבות, התחקיר והריאיון ב'עין השביעית'. אם אפשר לסמן אותה גבירתי, ש.

 12 איך זה סומן אז, מישהו זוכר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 צריך להיות. 21זה נ/ עו"ד יהודית תירוש:

 14 

 15 21י וייץ מוגשת ומסומנת נ/כתבה של גיד

 16 

 17כותרת המשנה היא 'בשנים האחרונות הפך וואלה לאתר פרסומי של משפחת נתניהו, מאמרים  ש.

 18שמאיימים על המשפחה מודחים ממיקום בולט, כותרות נשכניות מנוסחות מחדש ואילו אייטמים 

 19הכל בהוראה חיוביים הקשורים לרעיית ראש הממשלה מקודמים ומלווים בתמונות מחמיאות ו

 20מלמעלה. בינתיים שר התקשורת נתניהו מסייע לבעלים של האתר, איש העסקים שאול אלוביץ' 

 21באישור עסקה ובעיכוב רפורמה שהייתה מיטיבה עם הציבור ומזיקה מאוד לחברת בזק 

 22שבבעלותו. עכשיו נותר רק לחכות ולראות כיצד ייראו מהדורות החדשות בערוץ החדש של וואלה 
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 1. זה המסגור. כותרת המשנה היא 2015באוקטובר  29-מתפרסמת, התחקיר, מתפרסם ב....' פה 

 2 בעצם המסגור של כתבת התחקיר הזו. נכון?

 3 כן. ת.

 4עכשיו, בגוף הכתבה יש מספר מקרים לדוגמה כשמציינים שיש לא מעט מקרים נוספים בהם לפי  ש.

 5לכתבה, בפסקה  2ה בעמוד הטענה היה סיקור לטובת ראש הממשלה ובני משפחתו. תסתכל בבקש

 6החמישית מלמעלה, כתוב שיש לא מעט ידיעות כאלה באתר החדשות, ואחר כך יש, ולפני ואחרי, 

 7 יש פירוט של דוגמאות, לא נעבור עליהן. אתה זוכר את זה?

 8 זוכר את מה, לא הבנתי? ת.

 9היא הוזכרה  אתה זוכר את הכתבה, את תוכנה, נחקרת עליה ארוכות במשטרה, נכון? לא נחקרת, ש.

 10 ארוכות בחקירות שלך.

 11 כן. אני זוכר את הכתבה. זה היה אבן דרך ביציאה של הסיפור החוצה. ת.

 12אבן דרך. נכון. לצד הדוגמאות של הסיקור החיובי לבני משפחת נתניהו דובר מנגד על האינטרסים  ש.

 13אני רוצה של מר אלוביץ' אצל ראש הממשלה ושר התקשורת נתניהו, ובאופן ספציפי, את זה 

 14נט', בעמוד השני, יש שלוש פסקאות, מ דובר שם על אישור -להראות לך, תראה תחת הכותרת 'ביבי

 15יס, על רפורמת השוק הסיטונאי, על קביעת -העברת אמצעי השליטה ביס לבזק, עסקת בזק

 16 המחירים על ידי השר ארדן ביום האחרון שלו בתפקיד, נכון? אתה קורא?

 17 קורא, כן. ת.

 18, עדיין בעולם הרגולציה, 10, תסתכל בבקשה בעמוד 10מדברת הכתבה, כבודכם זה בעמוד בנוסף  ש.

 19 ,10'על פיטורי', זה הפסקה העליונה וזו שאחריה בעמוד 

 20 רגע, רק שניה, אצלי אין את המספור. ת.

 21 .המספורלמעלה  דוברת:

 22 אה, בעמודים המודפסים?  ת.
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 1ות, שוב, בתחום הרגולציה חוץ מאשר אישור בשתי הפסקאות הראשונ 10כן. אז תסתכל בעמוד  ש.

 2העברת אמצעי השליטה ביס לבזק על רפורמת השוק הסיטונאי ועל קביעת המחירים על ידי ארדן, 

 3 פה בשתי הפסקאות האלה מדובר גם על פיטורי ברגר מנכ"ל משרד התקשורת,

 4 לא, אני לא ... באיזה? ת.

 5 ,  12-ו 10מספרי עמודים,  הנה, תסתכל, אני אראה לך אולי, פה למעלה יש ש.

 6 אה, אני רואה, זה? ת.

 7 .10כן. שתי הפסקאות האלה, זה  ש.

 8 אה, אוקיי. ת.

 9אז יש שם על פיטורי ברגר מנכ"ל משרד התקשורת, ועל מינויו, או הטענה שמינויו של המנכ"ל  ש.

 10 החדש פילבר, שמקדם את ענייני בזק. נכון? כך כתוב.

 11 כן. ת.

 12. בכתבה הזאת הוא מתייחס באופן 2015גידי וייץ בחודש אוקטובר  ואת הדברים האלה כתב ש.

 13 ספציפי גם אליך, נכון?

 14 כן. ת.

 15והדברים מבחינתך היו מאוד משמעותיים, אני חושב שאפילו בחקירה ראשית העדת שגם פגעו  ש.

 16 בך, נכון?

 17 בהחלט. כן. ת.

 18ש לתפקד גם על תקן למעלה, כותב גידי וייץ שאתה מתעק 4בהחלט כן. תראה למשל בעמוד  ש.

 19 הקומיסר של וואלה. זה ביטוי מאוד מאוד פוגעני, אתה לקחת אותו קשה. נכון?

 20 כן. ת.

 21ותראה למשל מיד בהמשך מה הוא כותב עליך ואני אבקש את התייחסותך לדברים כי הם מובאים  ש.

 22יסר'. מיד אחרי 'הקומ 4מפי עיתונאים על דברים שאתה אמרת במערכת בכמה הזדמנויות, בעמוד 

 23הנה, פה. "בכמה הזדמנויות שבהן קיבל על עצמו את תפקיד היחצ"ן של השלטון הבהיר ישועה 
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 1לעיתונאים שלא מדובר בגחמה אישית. ציטוט: 'נתניהו הורס את המדינה. אני לוקח כדורים נגד 

 2הקאה כשאני מבקש את זה מכם, אבל אין ברירה אלא לשנות, להוריד את הסיפור מהכותרת, 

 3אייטם'. דברים ממין זה בניסוחים שונים נשמעו מפיו של ישועה בדיאלוג שלו עם להוסיף 

 4העיתונאים. ציטוט שוב מפיך: 'אבל זה מוכתב לי מלמעלה. אין לי ברירה. יש עכשיו מהלכים 

 5גדולים שקורים, אסור לנו להפריע'. אתה מאשר את הדברים האלה שהובאו מפיך לעיתונאים 

 6 במערכת?

 7 ודע אם מילה כזאת או זה, אבל בגדול כן.כן. אני לא י ת.

 8כן. כבודכם, בעניין הזה מכיוון שהוא אישר אני לא אתעכב על זה, אבל בהודעות של העד במשטרה  ש.

 9הוא מאשר את הדברים האלה, אני רק אתן את מראה המקום שיהיה בפניכם או אין צורך? פשוט 

 10 כדי שתוכלו לעקוב.

 11 אין צורך. אם אתה לא שואל על זה אז אין צורך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12לא, אני שאלתי, הוא אישר, אני רק רוצה לומר שאת הדברים האלה מפיו הוא אישר בחקירות  ש.

 13 המשטרה, אפשר לראות את זה שם.

 14 בסדר, הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 בסדר? ש.

 16 סדר גמור. הלאה.ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17אז אישרת את הדברים האלה, אבל נקודה ספציפית שאני רוצה להדגיש כאן זה שכפי שמיוחס לך  ש.

 18בכתבה אתה אישרת שסיפרת לעיתונאים שההוראות מוכתבות לך מלמעלה ושכולם ידעו. אתה 

 19מסמכי אומר במשטרה, אפילו משתמש בביטוי, 'יסלח לי גידי וייץ, זה לא שגידי וייץ פיצח את 

 20 ווטרגייט'. זה ביטוי שלך, נכון? 

 21 כן. ת.

 22פה אני כן רוצה להקריא לך איזה שהוא ציטוט מהדברים שלך במשטרה, אני רוצה שתאשר את  ש.

 23 ,-בינואר. יש לנו את ה 7, זו ההודעה השניה מיום 69עמוד  3812הדברים בקובץ 
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 1 . לאן אדוני מפנה?את הדפים? יופי, מצוין אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2גבירתי. לקחנו תמיד קצת לפני וקצת אחרי כדי שוב לוודא שאנחנו בתוך הקונטקסט.  69בעמוד  ש.

 3'אני יודע להיות איש זהיר, למרות שא ולי נראה לכם שלא, אני לא מטומטם. אני אמרתי להם 

 4תשמע, אני לא באתי 'תשמעו חבר'ה, זה לא אני, זה ההוראות שקיבלתי'. כל המערכת, אני אמרתי, 

 5ואמרתי להם 'תשמעו שרה אישה נאצלת, ביבי הוא גאון הדור, הם טליתות שכולן של תכלת ובואו 

 6נעשה ואנחנו בולשביקים'. אני לא אמרתי את זה. אמרתי להם 'תשמעו, אני לא משקר לכם אף 

 7ר, יביאו פעם. קיבלתי הנחיות, קיבלתי הוראות, מה אתם רוצים שאני אעשה? אני יכול להתפט

 8את חפץ, אחר כך את טיפנבורן וכולי, אני מקווה שמתי שהוא הסיפור  הזה ייגמר' ואז החוקרת 

 9שואלת אותך 'את הכתבים גם שיתפת?' ואתה אומר 'לא, לעתים, אני לא יודע. אולי שהיה לי 

 10, לא היה צריך אבל, לא היה צריך'. ואז אתה -מצוקה, אולי פעם או פעמיים, אני לא חושב ש

 11מסביר שכשעושים כל כך הרבה ידיעות ביום, אתה על זה דרך הגוזמה, אבל לא חשוב, 'מה מה, 

 12גידי, התחקיר של גידי הוא לא, זה לא שהוא פיצח את מסמכי ווטרגייט' אתה אומר. אתה מאשר 

 13 את הדברים האלה?

 14 אמרתי את זה? ת.

 15 אני מקריא לך מה שאמרת. ש.

 16 כן. ת.

 17 ?ואלה דברים נכונים. נכון ש.

 18 כן. ת.

 19אתה ממשיך ומספר לחוקרים. זה  71-72כן. עכשיו, בעניין שכולם ידעו מה מתרחש, בעמודים  ש.

 20 אצלך?

 21 כן כן. ת.

 22אחרי שאתה מספר על הכינויים וכולי, איך הייתם מכנים אותם, את בני הזוג נתניהו, אתה אומר  ש.

 23'זה לא כי אתה מסתיר מהעורך שלך ואומר לו 'תשמע ביבי הוא זה ואנחנו לא בסדר''. ואתה 
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 1ממשיך ואומר, החוקר שואל אותך, זה מה שמעניין אותו. 'חשפת אותו לכל מה שיש כאן?' אנחנו 

 2על אבי אלקלעי. ואתה עונה 'לא חשפתי לכל מילה, אבל בוא תקשיב, כולם, כולם אנשים  מדברים

 3אינטליגנטים', החוקרים מבקשים לדעת אם פוזיטיבית. ואז אתה אומר 'אמרתי על השולחן, 

 4שמופעלים עלי לחצים כבדים' 'משאול ומאיריס?' 'כן. משאול ומאיריס'. והדברים האלה גם 

 5 נכונים?

 6 כן. ת.

 7אתה  29עמוד  3819קובץ  2018בינואר  10-כשיו לא רק אבי אלקלעי, בהודעה השלישית מיום הע ש.

 8אומר, אתה מסביר לחוקר שגם לאבי אלקלעי אבל גם לאבירם אלעד וגם למיכל קליין אמרת את 

 9 . אתה מאשר?29הדברים וכולם ידעו שאתה מקבל הוראות. זה בעמוד 

 10 איזה שורה אתה שואל? ת.

 11 .9שורה  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת 

 12 ,29אין לי פה מספר שורה, בעמוד  ש.

 13 כן. כן. אני מאשר. ת.

 14 בסדר? גם אבי אלקלעי, גם אבירם וגם מיכל קליין. ש.

 15 כן. ת.

 16ומיד אחרי שאתה מהסס לשאלות החוקרים לומר שאתה יודע שההוראות האלה מגיעות מבלפור,  ש.

 17אם תסתכל, אתה אומר 'הקונטקסט', המילה החביבה עליך,  30כן? אתה לא יודע את זה, בעמוד 

 18'היה ברור. שכל זה בא, אני לא חושב שזה היה סוד או שלא, אני לא חושב שנזהרתי מלהגיד 'יש 

 19לחץ של ראש הממשלה' אני לא חושב שנזהרתי'. ואתה אומר 'אני בטוח שהתבטאתי כך. 'אני לא, 

 20צמבר אז אנשים במערכת ציטטו שאני אמרתי שהם תראה, גם בכתבה של גידי וייץ שיצאה בד

 21לוחצים כל הזמן ושאני לוקח כדורים נגד בחילה וכדומה, וזה באמת דברים שאני אמרתי את זה 

 22לכולם'. אוקיי? בהמשך הקטע דרך אגב, אתה אומר ש'המינימום שאני יכול לעשות כשאנחנו 

 23וך הסיפור הזה', ופה החוקר קוטע עושים את הדברים האלה שהם בעיני היו דברים לא אתיים בת
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 1אותך מילה, בחקירת משטרה, בוא, אתה לא מכיר אבל אני אגיד לך, 'אתיקה' זה לא ביטוי חביב 

 2ולכן  הדבריםעליהם. פה זה נקטע ועוברים לנושא הבא. אבל אתה אומר 'הרגשתי חובה לומר את 

 3 כולם במערכת ידעו'. נכון?

 4 כן. ת.

 5עית, אני אחסוך לכבודכם, הוא מאשר את הדברים, אין צורך, אני יש את זה גם בהודעה הרבי ש.

 6, יש קטע אחד 17-18בעמודים  3830מדלג. ובכל זאת רק קטע אחד, אחרי שאתה אומר בקובץ 

 7שאני כן רוצה שתתייחס אליו שהוא חידוד. אחרי שאנחנו רואים שכולם ידעו, גם העורכים גם 

 8 סמכי ווטרגייט, הכתבים, לא צריך להיות גאון ולא מפצח מ

 9 רגע, חברי פה, אני מתנגדת לאופן הצגת השאלה עכשיו. עו"ד יהודית תירוש:

 10 רגע, זה לא הקובץ הנכון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 . 17-18ברשותך, עו"ד תירוש, זה עמוד  ש.

 12 טוב, נשמור את זה לפעם הבאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 אז אני רוצה להתנגד, ית תירוש:עו"ד יהוד

 14 רגע, תני לראות מה מגישים ונשמע שוב את השאלה ואז, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 יכול להיות שהוא ינסח אותה אחרת, חברי. ש.

 16העד לא יענה בינתיים. עו"ד חן תגיד לאן אדוני מפנה אותנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 .ומה השאלה

 18, שם הוא אומר 'אין בנאדם שלא מבין את זה, היה ברור שזה בא מלמעלה, אין 17-18לעמודים  ש.

 19 בנאדם שלא מבין את זה, כולם מבינים הכל', את זה הוא כבר אישר. אבל בהמשך ופה,

 20 לאן אתה מפנה? עו"ד יהודית תירוש:

 21 דר?הוא כבר אישר שכולם ידעו. הכל. בס 18-ו 17רגע, אני, בעמודים  ש.

 22 .7שורה  18בסדר? גבירתי מצאה? עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 כן. עו"ד יהודית תירוש:
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 1. זה מקור הבלבול. פשוט 38אני פשוט בלבלתי כאן. אני חושב שמה שמסרתי קודם היה עמוד  ש.

 2שזה  38אבל את עמוד  17-18רציתי לחסוך את זה כי הוא אישר את זה בעל פה, את עמודים 

 3המסמך שהגשתי קודם, לכן ביקשתי שתשמור את זה אצלך, ופה אני מבקש לחדד מה כולם ידעו. 

 4 אתה אומר שכולם ידעו הכל כולל על,

 5 ?18רגע, איפה אנחנו עכשיו? בעמודים החדשים? עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 . מה שהוגש לפני הזמן. וגבירתי שמרה.38בעמוד  ש.

 7 .60לא, לפני הזמן הוגש עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8 .60ויש לנו  17, 29. יש לנו 38אין לנו  כב' השופט משה בר עם:

 9 סליחה. ש.

 10, קיבלנו אותו בהתחלה. הוא 36? יש לנו 38אדוני מדבר על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 איזו חקירה? אולי הפרוטוקול הראשון שקבלנו אבל מ

 12 .3830 עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 13, מה 18-17לא, זה קובץ אחר. טוב, אז נשים בצד גם את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14אתה רוצה לתת לנו? בסדר. בסוף נראה את כולם. לא נורא. רק תראה שיש שלושה. אולי תשאיר 

 15 לך עותק תראה שאנחנו באותו מקום.

 16 כן. ש.

 17 בוא נתחיל מהתחלה, מתחילת השאלה. אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ 

 18זו חקירתו הרביעית של העד.  2018בינואר  22. חקירה מיום 3830בקובץ  38עכשיו אנחנו בעמוד  ש.

 19והקטע שאני רוצה לצטט לו זה שלא רק שכולם ידעו, מה הם ידעו. הם ידעו על האינטרסים של 

 20 ניסים ראש ממשלה',בזק. כי כך הקטע הולך. 'כשמכ

 21 איזה עמוד אדוני מקריא? כב' השופט משה בר עם:

 22 .11שורה  ש.

 23 .11שורה  38עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1' זה שורה של שאלות  'כשמכניסים ראש ממשלה וזה והוא נגד בזק וההוא נגד זה, הם לא יודעים? ש.

 2דה. אז תאשר לי שזו שאלה רטורית. 'אבי אלקלעי נקו-רטוריות. תאשר לי. זה פשוט מופיע נקודה

 3 שהוביל וייסד את לונדון וקירשנבאום, הוא לא מבין שזה זה?'  נכון?

 4 כן. ת.

 5של דובי גילהר אז לא יודעים?' תאשר לי  ןהריאיו'או כשיוצאים מבית ראש הממשלה נתניהו עם  ש.

 6 שזו שאלה רטורית?

 7 מאשר. ת.

 8יודעים הכל. אני אמרתי תמיד לעורכים, 'תשמעו, לפחות אני לא  'מה, מה הם לא יודעים? כולם ש.

 9אשקר לכם. יש עלי לחץ מלמעלה וזהו, אני לא יודע מה להגיד לכם''. וחוץ מאשר לאשר לי שאלה 

 10 שאלות רטוריות, אתה מאשר כמובן את נכונות הדברים, נכון?

 11 כן. ת.

 12וקר מנסה לעשות את ההבחנה בין ובהמשך לאותה עדות שמסרת והטענה שכולם ידעו הכל, הח ש.

 13התקופה שלפני גידי וייץ ואחרי גידי וייץ, בסדר? יש לנו כמו שאמרת, אני אשתמש בביטוי שלך 

 14שממסגרת את הטענה הזאת, החוקר אומר 'בסדר, אז ידעו  2015'אבן דרך', הכתבה באוקטובר 

 15גידי וייץ. בסדר? אני אראה אחרי גידי וייץ' אבל אתה לא מסכים, אתה אומר שכולם ידעו גם לפני 

 16, ובהקשר הזה, אחרי שאתה מאשר שידעו גם לפני גידי וייץ אתה אומר 54עמוד  3830לך. קובץ 

 17'אני לא הסתרתי אף פעם שמופעל עלי לחץ, גם אם הייתי רוצה לא הייתי יכול בגלל 

 18 האינטנסיביות', אלה דברים נכונים?

 19 כן. ת.

 20 מאיפה אדוני קורא? ד:אב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 מהדפים שלי. באיזו שורה? ש.

 22 באיזה עמוד ושורה? כב' השופט משה בר עם:
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 1כבודכם. 'אני לא הסתרתי אף פעם שמופעל עלי לחץ', העד אישר את זה בכל מקרה  54זה בעמוד  ש.

 2 אבל 'גם אם הייתי רוצה לא הייתי יכול בגלל האינטנסיביות'.

 3 .21שורה  54עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4, 'עיתונאים מדברים, 10, גם זה אני חושב בפני כבודכם, אתה מסביר ואומר בשורה 55כן. בעמוד  ש.

 5יש להם חברים, עוזבים, התחקיר של גידי וייץ גם לא נמשך יום', להערכתך שנה, 'גם 

 6לא רק הברנז'ה, אלא גם הפוליטיקאים התחילו לדבר הפוליטיקאים התחילו לדבר על זה' כלומר 

 7 , אתה מאשר את נכונות הדברים?55על זה. זה בעמוד 

 8 נכון. ת.

 9, 2018בינואר  23-באותו אופן בהודעה חמישית, אני מדגיש שכדאי לראות את הדברים, היא ב ש.

 10ההתערבות אתה מוסיף ומסביר שגם עיתונאים בכירים שרצית להביא למערכת דיברו איתך על 

 11 הזאת. אתה מזכיר בשמות את יעקב אילון, את אורן נהרי,

 12 הוא אומר את זה אחרי גידי וייץ. עו"ד יהודית תירוש:

 13 לא, לא. ש.

 14 כן. למרות גידי וייץ. עו"ד יהודית תירוש:

 15אני יכול בבקשה להשלים? דיברו איתך על ההתערבות. זה היה אחרי גידי וייץ, אבל הם ידעו עליה  ש.

 16 ני כן.גם לפ

 17 מאיפה אדוני קורא?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 . 23בעמוד  ש.

 19 .22-21קיבלנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 . 22אין פה, קיבלנו  ת.

 21 ?23לא הבאנו את עמוד  ש.

 22 כן. דוברת:

 23 קיבלנו. 22-21 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 זה קובץ זה?מאי עו"ד יהודית תירוש:

 2 אז אני אפתח במחשב כי כנראה הייתה לנו גם, ש.

 3 נכון? 3833 2018בינואר  23-זה מה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 . כן גבירתי.3833 ש.

 5 פשוט אדוני ישאל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6מנו את העמוד הזה. שאלתי על , אני מתנצל, כנראה תקלה אצלנו ולא ציל15שורה  23אז בעמוד  ש.

 7 זה והוא השיב שידעו על זה גם לפני גידי וייץ, כך אתה אומר.

 8 הוא לא השיב על זה. עו"ד יהודית תירוש:

 9 אז אני אקריא לו, ש.

 10 תקריא לו ושהוא ישיב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11. זה היה נודע 2אחרי גידי )וייץ(,  .1אתה אומר ככה: 'כן, ברור שהם דיברו, תשמע, זה כבר היה  ש.

 12גם לפני זה בבראנז'ה, תשמע, בבראנז'ה אני רוצה שתבין, בבראנז'ה עיתונאים ובצדק דרך אגב, 

 13שעה אחרי שאתה עושה משהו כזה העיתונאים אומרים את זה אחד לשני. שעה אחרי. גם עיתונאי 

 14לפייסבוק בצורה כזו או אחרת, שאתה לא נותן לו להעלות ידיעה, אז הוא יכול להעלות את זה 

 15הוא יכול להעביר את זה לחבר שלו להדליף לו, וחבר שלו מעלה את אותה ידיעה. אין, זה כלים 

 16שלובים'. אני מדלג עמוד, 'אין היום באמת אפשרות לעצור את זה'. כלומר מהקטע הזה אני למד 

 17הרי, אבל גם לפני זה. כך הקראתי . זה היה אחרי גידי וייץ, כן? יעקב אילון ואורן נ1-שאתה אומר ש

 18 לך עכשיו מדבריך. אלה דברים נכונים?

 19כן. העיתונאים הבכירים האלה שאתה מציין רק, יעקב אילון, אורן נהרי, הגיוסים האחרים  ת.

 20, שם פשוט כשהתחלתי לעשות חוזים איתם אז 2016שעשינו היה דומני במחצית השניה של 

 21 עניין הזה. זה מה שהתייחסתי שאחרי גידי וייץ.הסוכנים שלהם התחילו להעלות את ה

 22אבל בהקשר הזה, אחרי שאתה נוקב בשמותיהם, עכשיו אתה מחדש את זה שהסוכנים העלו את  ש.

 23 זה, זה בסדר גמור, אתה אומר 'אבל גם לפני גידי וייץ', נכון?
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 1 כן, אחרת גידי וייץ לא היה מתפרסם. ת.

 2גם הגיונם של דברים, אתה צודק, היינו צריכים אותך פה אחרת גידי וייץ לא היה מתפרסם. זה  ש.

 3 בשביל זה.

 4 .... ת.

 5 , אני אקריא לך אולי? אתה אומר,75תודה. יש עוד מקום שאתה אומר לפני גידי וייץ בעמוד  ש.

 6 עו"ד חן, אנחנו נשמע על הפואנטה עוד מעט בהקשר הזה? כב' השופט משה בר עם:

 7יותר מהר, ואז נגיע לפואנטה. בעמוד  ילךעכשיו אני פשוט אקריא את הקטעים בלי כל ההגשות, זה  ש.

 8, 'אני יודע כבר שכל הבראנז'ה מדברת על זה' ובהמשך אתה אומר 'זה לפני גידי, תראו, 20שורה  75

 9 –הכתבים כבר מדברים והמערכת מדברת', פה במפורש אתה אומר לפני גידי, ובהמשך ההודעה 

 10אתה אומר 'זה היה ברור כאילו כולם ראו את הכל, כל מי  –לא צריך להגיש, אני פשוט אקריא 

 11שנמצא בבראנז'ה ובטח כמוהם שקורא כל יום את העיתונים ורואה את הסיקור האוהד וכדומה 

 12 אז הוא מודע לזה'.

 13 איזה עמוד זה עכשיו? כב' השופט עודד שחם:

 14 נע להגיש אבל כנראה שאין ברירה.. אני רציתי להימ3834קובץ  3עמוד  ש.

 15 בלי קשר ללהגיש, פשוט שנוכל לעקוב.  כב' השופט עודד שחם:

 16אז אתה אומר 'כולם ראו את הכל, כל מי שנמצא בבראנז'ה בטח כמוהם שקורא כל יום את  ש.

 17העיתונים ורואה את הסיקור האוהד וכדומה אז הוא היה מודע לזה אבל תשמעי, בסופו של דבר 

 18וד די גלוי והרבה מאוד אנשים בתוך הסיפור'. אתה מאשר את הדברים האלה כנכונים, זה היה ס

 19 נכון?

 20 כן. ת.

 21ואני מבקש את התייחסותך לקטע הבא,  4, לעמוד 21עכשיו אני מבקש לחזור איתך רגע לכתבה, נ/ ש.

 22 שזו הפסקה השניה מראש העמוד ''וואלה הוא חלק מקבוצת בזק' הבהיר ישועה ברוח זו לאנשים

 23שעבדו באתר, 'יש לנו אמנם קופת מזומנים גדולה אבל יש לנו גם הרבה אינטרסים. יש פה הרבה 
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 1שלטון, הנחתות מלמעלה'. לעתים הוא והעורכים הראשיים אף אמרו במפורש לעיתונאים -הון

 2שההגנה על ראש הממשלה היא פרי הוראות שהכתיב הבוס שאול אלוביץ''', האם אתה מאשר את 

 3 שבאים מפיך?הדברים האלה 

 4 כן.  ת.

 5, יש עוד כל מיני מופעים בהודעות שלך, אני לא אחזור עליהן כי פשוט 2015יפה. אנחנו באוקטובר  ש.

 6אמרת אותן, זה גם מופיע בכתבה, אבל אתה מאשר שלפני גידי וייץ, אחרי גידי וייץ ודאי, זה לא 

 7ו סיקור אוהד, גם מנגד על היה סוד, כולם ידעו הכל גם על ההוראות, גם על מה שאתה קורא ל

 8  האינטרסים שהיו קיימים, נכון?

 9 )מהנהן( ת.

 10 רק שניה, אתה מהנהן כל הזמן אבל, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 כן. סליחה. ת.

 12תודה גבירתי. נכון? כן. למיטב ידיעתך, תתקן אותי אם אתה טועה, לא אתה ולא אף אחד מכל  ש.

 13וך וואלה, עיתונאים, עורכים כתבים, מכל הרבה האנשים האלה הבראנז'ה מחוץ לוואלה בת

 14 למשטרה, נכון? למיטב ידיעתך. אתה יודע אחרת? 100שאתה מדבר עליהם, לא רץ לחייג 

 15 לא. ת.

 16 לא. נכון.  ש.

 17 אחרי גידי וייץ חייגו.  ת.

 18 חכה, תיכף נגיע לאחרי גידי וייץ. ש.

 19 חייגו ליועץ המשפטי. ת.

 20 יע גם לזה. היה הסדר ניגוד עניינים. זה משהו אחר.. נג100זה לא היה  ש.

 21 לא לא, אחרי גידי וייץ חייגו ליועץ המשפטי במובן שהיו פניות, לכן אני פניתי לייעוץ. ת.

 22ולכן נעשה, אתה צודק, נגיע לזה. אתה טיפה מקדים את ה מאוחר. נגיע לזה, נשים את זה גם  ש.

 23 בקונטקסט הנכון, ונראה בדיוק מה נעשה.
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 1 אתה יכול להגיד 'בהקשר'. אני משתמש מעכשיו ב'הקשר'.  ת.

 2, 3811בסדר. אנחנו נתקדם. עכשיו יש איזה משהו שאתה אומר בחקירה וזו נקודה חשובה, בקובץ  ש.

 3למשל, אתה אומר בתשובה לשאלת החוקרת גובזמן 'תגיד לי, היו גם אמירות של 'עוד  38עמוד 

 4יו אמירות כאלה? ואתה אומר 'אני חושב שאולי כן, פה מעט יתקבלו החלטות ואז המצב יירגע' ה

 5ושם, אולי כן פה ושם, כי אני זוכר ששידרתי לפחות לאנשים שלי כלפי מטה 'אני כבר לא יודע אם 

 6זה ממני או ממנו'', אתה לא יודע במדויק אם שאול אלוביץ' אמר לך את זה או שזה בא ממך, אבל 

 7לא אמר לי זה יהיה פה, שאול לא עירב אותי' ובהמשך  בהמשך אתה יותר נחרץ, אתה אומר 'הוא

 8 אתה אומר,

 9 מאיפה אתה מצטט? עו"ד יהודית תירוש:

 10. ואז אתה אומר 'אני יכול להיות בהחלט שאמרתי 38-ואילך. בהמשך, עכשיו אנחנו ב 38מעמוד  ש.

 11שיתקבלו 'תשמעו עוד מעט זה ייגמר'' כפי שראינו בכתבה מופיע. 'רציתי אולי להאמין בזה או 

 12החלטות ואז הדבר הזה ייגמר, אבל לא הייתה לי איזו שהיא ידיעה כמו כל אחד שקורא 

 13 העיתונים',

 14 סליחה, איפה אתה? ת.

 15 .2שורה  38עמוד  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16. 'האם הוא אמר את זה', אתה שואל את עצמך, כאילו שאול. 'אני לא בטוח שהוא אמר 2שורה  38 ש.

 17 בטוח. אני כבר לא יכול להפריד'. אתה מאשר את הדברים האלה? את זה, אני ממש לא

 18כן. אני מאשר את הדברים האלה יחד עם מה שאמרתי לפני זה גם שאני לא זוכר בדיוק אם זה  ת.

 19אני או הוא, אני אומר את זה רק בגלל שהיום אחרי שקראתי את התכתובות ביני לבין שאול וביני 

 20ר לי 'תקופה מסוימת, תקופה רגישה' וכדומה, 'ואחרי זה זה לבין איריס, אז הרבה פעמים נאמ

 21יעבור, ואחרי זה נפסיק עם זה' וכדומה, אז אני מבין פה את ההיסוס שלי לגבי אם זה אני לבד 

 22 הסקתי או גם זה נאמר לי. 

 23 ביחד. ש.
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 1 זה היה שילוב, כן, זה היה כנראה שילוב. ת.

 2 שילוב. בסדר. ש.

 3יכול להיות שלפעמים אני אמרתי את זה מעצמי כדי להגיד 'זה שבוע שבועיים ונעבור את זה', וגם  ת.

 4 שהיה בשיחות ביני לבין שאול ואיריס. patternזה היה 

 5. ומבחינתך קריאת ההשכמה, כך אתה מעיד במשטרה, הייתה הכתבה הזאת של גידי fair enough ש.

 6 , נכון?2015וייץ באוקטובר 

 7 נכון. ת.

 8, ההודעה הראשונה, שהיא אגב, כבודכם 2אתה אומר במפורש, אני מקריא מההודעה שלך בעמוד  ש.

 9רק הערה טכנית, ההודעה הראשונה לא מוקלטת. מהשניה והלאה ההודעות שלו מוקלטות וזה 

 10 תמליל. ההודעה הראשונה היא גביית הודעה ללא הקלטה.

 11 כן. מוקלדת. כב' השופט משה בר עם:

 12 שכמה מבחינתי','קריאת הה ש.

 13 שורה? כב' השופט משה בר עם:

 14. 'קריאת ההשכמה מבחינתי הייתה כתבה של גידי וייץ בדצמבר', אתה פה טועה, זה 29שורה  ש.

 15 '. נכון?2015אוקטובר, '

 16 כן. ת.

 17ובעקבות הכתבה הזאת, כך העדת גם בחקירה הראשית וגם בחקירותיך במשטרה, בעקבות  ש.

 18 לך להתייעץ עם עו"ד לשם ועו"ד גרסטלר, נכון? קריאת ההשכמה הזאת אתה הו

 19 אמת. ת.

 20אבל לפני שנגיע להתייעצות הזו בעקבות הכתבה של גידי וייץ, אני רוצה להפנות את תשומת לבך  ש.

 21 שהתפרסמה כתבה נוספת אבל כמה חודשים לפני כן, כתבה של אמיר טייג, אתה זוכר אותה?

 22 אני חושב שבאופן כללי, כן.  ת.
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 1 וכר אותה באופן כללי, אני מבקש להגיש אותה, להציג אותה.אתה ז ש.

 2 זה היה במאי? ת.

 3 .זיכרוןבדיוק. יש לך  ש.

 4 

 5 22מוגשת ומסומנת נ/ 2015במאי  18-כתבה של אמיר טייג מה

 6 

 7,  כפי שאמרת, זכרת, זו 2015במאי  18-שלך הוא ממש פנומנלי. אכן הכתבה היא במאי. ב זיכרוןה ש.

 8 כתבה שהתפרסמה בחודש מאי. מאת הכתב אמיר טייג, ב'דה מרקר', נכון?

 9 כן. ת.

 10 זה לפני הכתבה השניה, נכון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 כן. זה מה שחידדתי. ש.

 12 חמישה חודשים לפני. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13הייתה הכתבה של גידי וייץ שהיא הייתה קריאת ההשכמה של העד, אבל אני  2015באוקטובר  ש.

 14מזכיר לו שכמה חודשים לפני כן, בחודש מאי, הייתה כתבה די דומה, אולי אפילו יותר בוטה 

 15מקריא מכותרת המשנה 'לאחר שגלעד ארדן ואבי ברגר שמדברת על כך ש'לאחר שגלעד ארדן', אני 

 16הורחקו ממשרד התקשורת בזק תקבל כנראה את מבוקשה, מכונת המזומנים העיקרית שלה, 

 17שירותי הטלפון הקוויים תישאר כנראה מחוץ לרפורמה. האם נתניהו ושאול אלוביץ' סגרו ביניהם 

 18 דיל'. זו הכתבה. אתה זוכר? נזכר?

 19 נזכר. כן. ת.

 20כר. זכרת יפה שזה היה בחודש מאי. יפה. הטענה כאן הייתה שמא יש דיל בין ראש הממשלה נז ש.

 21נתניהו לבין שאול אלוביץ' שראש הממשלה יקדם את העניינים הרגולטוריים של מר אלוביץ' 

 22 ובתמורה יוקם אולפן חדשות שלא ישאל שאלות קשות בוואלה, נכון?
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 1, לא זכרתי את הנקודה של וואלה אבל נזכרתי, כי אז עכשיו כן, עכשיו אני זוכר. זאת אומרת ת.

 2 הקמנו בדיוק את האולפן במאי. ביום העצמאות.

 3נכון. ועכשיו בהקשרה של הכתבה הזאת, ואת זה אני מבקש להציג לך ולהראות לך, מתקיימת  ש.

 4ודעות התכתבות בינך לבין מר אלוביץ'. אני כבר אומר לכבודכם, בדקנו, זה כן קובץ עם סינון של ה

 5שאינן רלוונטיות לנושא שאני שואל. אני מתריע בפני התביעה. אפשר לעשות כך שהרול יהיה מוצג 

 6 ואז זה לא מסונן בכלל. פשוט נצטרך לדלג על פני הרבה עמודים, אבל מה שנוח לכבודכם.

 7 זה הקובץ המלא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8הוא מסונן לנושאים שאני רוצה לשאול עליהם. אז אני מודיע  לא, זה מה שאני מסביר. הקובץ הזה ש.

 9 את זה לתביעה.

 10 

 11 למאי  18-התכתבות בין מר ישועה למר שאול אלוביץ' מה

 12 .23מוגשת ומסומנת נ/

 13 תעלו גם את הרול שם, נעלה אותו אצלנו גם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 ל, כדי שנוכל ל...באיזו שורה זה מתחי כב' השופט משה בר עם:

 15 זה מתחיל בשורה, ש.

 16 . 10193 עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17 ההתכתבות סומנה אבל? עו"ד יהודית תירוש:

 18 .23כן. נ/ ש.

 19 באיזה שעה זה מתחיל? עו"ד יהודית תירוש:

 20 במאי.  18-, ב12:15:24AMבשעה  ש.

 21 ?23ההתכתבות זה נ/ עו"ד יהודית תירוש:

 22 . כן.23נ/ ש.
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 1 ?22מה היה נ/ דובר:

 2 זה הכתבה של אמיר טייג. 22נ/ עו"ד יהודית תירוש:

 3 זה הכתבה מחודש מאי. 22נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4כן. ועכשיו אנחנו בהתכתבות שנוגעת לאותה כתבה. והיא נפתחת כך, אתה כותב למר אלוביץ'  ש.

 5 פרץ מהגלובס, נכון?'קראתי את גדי, אדבר בבוקר עם איתן כדי לנסות למתן' גדי, זה גדי 

 6 נכון. ת.

 7 ו'תדבר בבוקר עם איתן' זה תדבר בבוקר עם איתן מדמון מנכ"ל הגלובס, נכון? ש.

 8 נכון. ת.

 9 'כדי לנסות למתן' מדבר בעד עצמו, נכון? ש.

 10 נכון. ת.

 11 ועכשיו הכתבה הבאה היא, גדי פרץ, אני אומר לחברתי, הוא כתב התקשורת של הגלובס, נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13כותב לך מר אלוביץ' 'בינתיים החלטנו לשתוק, אמיר טייג משמיץ את הגדול, אותי  12:24בשעה  ש.

 14 ואת וואלה ויס',

 15 מאיזו שעה אתה מקריא? עו"ד יהודית תירוש:

 16 . 10198שורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17  12:24:01 כב' השופט משה בר עם:

 18 תודה אדוני. ש.

 19, אה, לא הקראת אותה פשוט. אוקיי. בסדר, אני פשוט ויש תשובה של שאול עו"ד יהודית תירוש:

 20 בודקת מה הוחסר. 

 21 בסדר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 כן. עו"ד יהודית תירוש:
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 1'בינתיים החלטנו לשתוק, אמיר טייג משמיץ את הגדול, אותי ואת וואלה ויס, הדיל נמצא בדמיון  ש.

 2אתה מציע, ועל זה אני אבקש את התייחסותך. 'אני אדבר  החולני של ה.... ' כך הוא כותב לך. ואז

 3 בבוקר עם איתן ואבקש למתן את האנשים אצלו', איתן זה איתן מדמון מגלובס, נכון?

 4 אמת. ת.

 5'בנוסף אדבר עם אמיר טייג ואסביר שמה שכתב על וואלה אלה השמצות מגוחכות, בסדר?' ושאול  ש.

 6ך למתן גם בגלובס ולדבר גם עם אמיר טייג, אמנם אחרי אומר לך 'כן'. כלומר אתה מציע את עזרת

 7 פרסום הכתבה, שמדובר בהשמצות. נכון?

 8 בקטע של וואלה. ת.

 9 בקטע של מה שכתב על וואלה. בשלב הזה. ש.

 10 דרך אגב, איפה מה שהוא כתב על וואלה פה בכתבה? לא ראיתי את זה. ת.

 11 ון ונזכרת.אגב אולפן החדשות, אני מזכיר לך, אז נפל לך האסימ ש.

 12 זה מופיע פה בכתבה שלו? ת.

 13 כן. זה הדיל. ש.

 14 יש שורה אחת, אם אתה רוצה להראות לו. עו"ד יהודית תירוש:

 15 שיסתכל, זה אצלו. ש.

 16 חיפשתי ולא ראיתי את זה. ת.

 17 תסתכל. ש.

 18רגע, תן לי רגע לראות. כן, עכשיו מצאתי. 'שאול אלוביץ' רוצה להקים באמצעות וואלה ערוץ  ת.

 19 שישודר על הפלטפורמה של יס' בסדר. חדשות

 20אוקיי? לא, כי זה גם מה שהזכיר לך. אמרת 'אה, לא זכרתי את הקטע של וואלה'. אני מזכיר לך  ש.

 21 מה שהיה לפני כמה דקות. 

 22 נכון. ת.
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 1'לעניות דעתי אנחנו  12:33:34בסדר? זה השמצות מגוחכות, כן. ואז אתה אומר לשאול, בשעה  ש.

 2משבר בתקשורת בצורה יותר פרואקטיבית, אנחנו נגררים ומגיבים'. כלומר חייבים לנהל את ה

 3 אתה מציע למר אלוביץ' להיות יותר פרואקטיבי בעניין הזה, נכון?

 4 אהממ. ת.

 5 סליחה? ש.

 6 אם אני כותב שאני מציע לנהל פרואקטיבי, ת.

 7 אז התשובה היא כן. 'אההמ' לא נקלט אצל המתמללים. ש.

 8 כן. כן. ת.

 9 'כן' אחד. מספיק. אפשר גם ש.

 10 אוקיי.  ת.

 11, אתה כותב למר אלוביץ', ואני מבקש גם פרשנות שלך לדברים וגם 12:40ואז זה ממשיך בשעה  ש.

 12את פיצוח הכינויים כאן 'כוונתי שאנחנו פועלים בתגובה למהלכים של הילד והמטורף'. מי זה 

 13 הילד ומי זה המטורף?

 14 אני חושב כי, אני חושב שככה שאול קרא לו.הילד זה היה ארדן, המטורף זה ברגר.  ת.

 15 לא, פה אתה קורא לו.  ש.

 16 החיים שלנו לא התחילו פה. ת.

 17אני מבין, אבל אני לא מצאתי בשום מקום שכך שאול קורא לו לפני כן. אבל על כל פנים, זה מה  ש.

 18 שיש לנו.

 19 בטלפון. עו"ד יהודית תירוש:

 20 בסדר. אוקיי. ת.

 21משיך וכותב, 'לגבש קו פרואקטיבי על הנזקים וחוסר האחריות בהרס 'ואולי צריכים', אתה מ ש.

 22חברה כמו בזק'. עכשיו אנחנו מדברים על בזק, לא רק על וואלה, 'שזה הפך ליעד בפני עצמו תוך 
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 1חוסר אחריות שלא יאומן'. כלומר אתה מציע גם מה יהיה הקו הפרואקטיבי נגד המהלכים של 

 2 הילד והמטורף, נכון?

 3 כן.  ת.

 4שאול כותב לך ש'קשה לו להאמין שאפשר לשכנע עיתונות פופוליסטית, סטלה הסבירה להם חזור  ש.

 5 והסבר', סטלה זו סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק, נכון?

 6 כן. ת.

 7'הם יודעים את האמת אך ממשיכים להשתלח. עכשיו נכנסנו לתפר בין הילד לבין הגדול, ברור  ש.

 8ת הגדול. אתה יכול להגיד את מה שאתה כותב, לנו לא שיתמכו בילד ובעושי דברו כדי לנגח א

 9יקשיבו'. ועכשיו יש רצף התכתבויות מעניינות שבא מצידך. ראשית אתה מעביר לו, שוב, ראינו 

 10שהצעת קודם שאתה תפנה לאמיר טייג, עכשיו אתה מעביר לו את ההודעה שאתה כותב לאמיר 

 11אתה מרשה לעצמך להשמיץ גוף תקשורת. טייג 'אמיר, מדהים אותי הקלות וחוסר האחריות בה 

 12 אחר הכל בגלל תדרוכים מגמתיים של ברגר את ארדן',

 13 אחר. 'גוף תקשורת אחר. 'הכל בגלל',. עו"ד בעז בן צור:

 14גוף תקשורת אחר. כן. תודה. 'הכל בגלל תדרוכים מגמתיים של ברגר את ארדן, הגזמת לחלוטין,  ש.

 15 שכתבת לאמיר טייג?ממש מביש ובלתי נסלח'. התכוונת למה 

 16 אני אסביר את ההקשר. ת.

 17לפני כן רק תענה לשאלה שלי ואחר כך אני יושב כי אתה מסביר את ההקשר ארוכות. אז קודם  ש.

 18 כל תענה לשאלה האם התכוונת, כן או לא. אחר כך הקשר.

 19 אני אסביר את ההקשר קצרות.  ת.

 20 ארוכות.  לא, אז קודם כל תשובה קצרה, ואחר כך הקשר קצרות או ש.

 21 אני אענה לשאלה כמו שאני מבין. ת.

 22 לא, אני מבקש ממך שקודם כל תענה, זו בקשתי. ש.

 23 אם אין לו תשובה כן או לא, אז אין לו תשובה כן או לא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 אני לא ביקשתי להגביל אותו גבירתי, אני רק שאלתי שאלה, ש.

 2 לו, אמרת  עו"ד יהודית תירוש:

 3 שאלת אותו אם, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4אני לא ביקשתי להגביל, לא ביקשתי להגביל, אני אחזור על מה שאמרתי עו"ד תירוש, אני ביקשתי  ש.

 5קודם כל שיאמר האם הוא התכוון. התשובה לשאלה הזו היא כן או לא. ואמרתי לו 'אחרי שתגיד 

 6 כפי שאתה רוצה, אני לא אחסום אותך, אני אפילו אשב'. כן או לא, נא לתת את הקונטקסט 

 7 אבל אם הוא לא יכול לענות בכן או לא אז, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8הוא לא אמר שהוא לא יכול לענות בכן ולא. הוא אמר שהוא יענה כפי שהוא רוצה. זו הייתה  ש.

 9 התשובה שלו.

 10 כפי שהוא מבין. עו"ד יהודית תירוש:

 11כשהוא עונה כן, הוא עונה כן, כשהוא עונה לא הוא עונה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 לא, וכשיש לו תשובה אחרת, הוא יענה אותה. אין מה לעשות, הוא צריך להשיב על השאלה.

 13 בוא נשמע ונראה, ... כן מר ישועה. כב' השופט משה בר עם:

 14 טוב, אז אני מתיישב ברשות גבירתי.  ש.

 15 אין בעיה. אדוני יכול לשבת, הכל טוב. כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16הקטע שהקפיץ אותי פה בכתבה הזאת, אני מנכ"ל וואלה, הקטע שהקפיץ אותי, אנחנו השקענו  ת.

 17בדיוק בהקמה של אולפן חדשות גדול, בגיוס של אנשים,  הקטע שהקפיץ  םמיליוניבאותו זמן 

 18אותי פה ובשביל זה חיפשתי את זה מקודם כי זכרתי שזה היה, הקטע שאומרים שהערוץ של 

 19החדשות שיוקם יעזור במלחמה של בזק וכדומה, זאת אומרת לקחו את וואלה לתוך הקשר שאותי 

 20ביר את זה בהתכתבות הבאה אחרי זה ששלחתי לאיתן כמנכ"ל וואלה לא מצא חן. ואני גם מס

 21אבריאל 'מה ההשמצות של אמיר טייג על וואלה חדשות', זאת אומרת זה ההקשר. אז בהקשר 

 22הזה מה שכתבתי לו אז, כן? אתה שואל אותי אם התכוונתי לזה? כן, התכוונתי כי חשבתי שהם 
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 1ניסינו להקים בוואלה ולפגוע בזה, מנסים לטרפד את ההקמה של ערוץ החדשות או גוף החדשות ש

 2 ורציתי להגן על החברה. הקטע שהסתייגתי בו טיפה מלענות לך ב'כן' מוחלט, 

 3 זה שייחדת את הדברים האלה רק לוואלה ומה שכתבו על וואלה חדשות. ש.

 4 תן לו לענות בעצמו. עו"ד יהודית תירוש:

 5 לא, כדי לראות אם הבנתי נכון. ש.

 6 ל הוא עוד לא אמר. אב עו"ד יהודית תירוש:

 7 גברת תירוש, הוא משיב.  כב' השופט משה בר עם:

 8 הוא יגיב, הוא יענה. כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9הקטע שבו אני מסתייג, כאילו אני מסביר את המניע שלי להגנה. הקטע שהסתייגתי מלענות לך  ת.

 10למרות שאתה אומר לי 'כן' אחד. אחד אתה ב'כן' מוחלט, זה, הרי יש לך שני 'כן' שאתה רוצה, 

 11 רוצה שאני אאשר שאמרתי, ושניים אתה רוצה שאני אאשר שזה נכון.

 12 בדיוק. ש.

 13 לכן לפעמים אני אומר כן, ולפעמים 'כן כן'. ת.

 14לא שזה נכון, שהתכוונת. מר ישועה, אני אדקדק. אתה לא יודע אם ארדן וברגר תדרכו את זה  ש.

 15 למשל, בסדר?

 16 ה נקודה, אדוני.זו אות ת.

 17 בדיוק. אני שואל האם התכוונת לדברים. ש.

 18אבל אני יודע שמשתמשים בוואלה, כמו שאתה כבר אומר בעצמך, נכון? הרי עכשיו שעה העדתי  ת.

 19על זה שכולם יודעים שמשתמשים בוואלה, לפני גידי וייץ, נכון? כולם יודעים שמשתמשים בוואלה 

 20אומר, כשאני מכחיש לחלוטין את הקטע שוואלה יכולה להיות ושוואלה עושה. אז לכן כשאני בא ו

 21בהקשר של איזה שהוא דיל, הרי אתה מדבר שפה הכתבה היא על דיל, אז ברור שבעניין הזה כמו 

 22שאתה אמרת, כולם יודעים. נכון? גם אני יודע. אז ברור שפה אני מכחיש קצת הכחשה יותר 

 23ות שכן ערוץ החדשות הזה ישרת. אני מכחיש כי אני נמרצת, וזה לא ... אני יודע הרי שיכול להי
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 1בתור מנכ"ל וואלה לא רוצה שהיוזמה שלנו להקים ערוץ חדשות משמעותי, תיפגע. לכן ה'כן' שלי 

 2 היה מסוייג.

 3אוקיי. אנחנו נזכור את ההסבר הארוך עם ה'כן' הלא מוחלט בהמשך ההתכתבויות. ולכן אני  ש.

 4ט חכה ותראה את ההמשך כי מיד נגיע אליו. בסדר? עכשיו באמת מציע לך, אני לא נגדך, פשו

 5 תעבור דף. דיברת על איתן אבריאל, אני לא אחזור על זה, אבל מי זה איתן אבריאל?

 6 ,-איתן אבריאל בעיתון הארץ. יכול להיות שהוא היה אז עורך אחראי אולי של ה ת.

 7 בדה מרקר. ש.

 8 ייג.בדה מרקר. יכול להיות שהוא היה מעל אמיר ט ת.

 9למעלה בשעה  3הבנתי. אז לא רק לאמיר טייג אלא גם לאיתן אבריאל. עכשיו נעבור דף לעמוד  ש.

9:41AM  10, שאול אלוביץ' כותב לך 'אמיר טייג התראיין ברשת ב' והשתלח יותר מאשר בעיתון על 

 11ו יס. האיש הזה הזוי. מאיפה הוא לוקח את העוז לדבר ברדי-הדיל הנרקם ביני לגדול על וואלה

 12ברגר. המעניין הוא שהוא התחיל -ולכתוב על דבר שאין לו עליו שום סימוכין מלבד תדרוכי ארדן

 13לכתוב את זה לפני הפיטורים ובעצם זה תרם לפיטורי ברגר' והוא מתקן שם 'משתלח'. ואתה כותב 

 14 לו,

 15 סליחה, פספסתי את הנקודה האחרונה. מה מעניין? ת.

 16שאול. 'שהוא התחיל לכתוב את זה לפני הפיטורים ובזה בעצם  לא, אני ציטטתי. 'המעניין' כותב ש.

 17 תרם לפיטורי ברגר'.

 18 אה, אוקיי. ת.

 19ואז אתה עונה לו 'ראיתי הכל וכתבתי לו' ואתה מצרף את ההתכתבות שלך לאמיר טייג. 'חוץ מזה  ש.

 20ו הודעה מבחינתכם זה לגיטימי לחלוטין להיות פרו ואנטי ביבי', סליחה, אני מתנצל, אתה מעביר ל

 21מאמיר טייג אליך, שזה בעצם התשובה למה שכתבת לאמיר טייג. 'חוץ מזה מבחינתכם זה 

 22לגיטימי לחלוטין להיות פרו ואנטי ביבי. הארץ למשל שמאל מוצהר, ישראל היום, אותו דבר. מה 
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 1שלא לגיטימי בעיני זה לפטר מנכ"ל משרד בגלל שהוא עושה דברים שיפגעו בבעל השליטה שלך'. 

 2מיד מעביר לשאול גם את התשובה שלך לאמיר טייג על הדברים האלה, ואתה כותב: 'וואלה  ואתה

 3פועלת מזה חמש שנים כדי להפוך לאתר חדשות וערוץ חדשות. וואלה כותבת את החדשות בעד 

 4יום בלי אג'נדה. קח את האתר ותבדוק, כולל הדיווחים מהשבוע האחרון על ארדן -ונגד ביבי יום

 5ל מה משנות העובדות כשאתה בונה קונספציה, סליחה, כשאתה מתודרך על ונגד ביבי. אב

 6קונספציה? גם כשיש קונספציה עסיסית ראוי לעיתונאי לחקור קצת יותר' אתה מטיף לו 'להיות 

 7זהיר יותר. להבין שגם למי שתדרך אותך בשנאה כזו יש אג'נדה והיא לנפח ולהכפיש, לבנות צל 

 8אג'נדה, אל תתבלבל, אתה פשוט משחק כאן אג'נדה של אחרים'. הרים כהרים. זה לא שיש לכם 

 9מה מהדברים האלה שכתבת לאמיר טייג, אתה עומד מאחריהם ומה לא, אם בכלל? ממש שאלה 

 10 של חקירה ראשית.

 11אוקיי, טוב. זה שוואלה פועלת לפעול חמש שנים להיות אתר חדשות וערוץ חדשות, אני עומד  ת.

 12יום בלי אג'נדה זה לא נכון, -זה אז, זה שהיא כותבת בעד ונגד ביבי יום מאחרי זה, אנחנו עשינו את

 13 העובדות הן אז, 

 14 תבעיתונולמרות שאתה אומר לו 'קח את האתר ותבדוק' ואתה לא פונה אלי, הבור ועם הארץ  ש.

 15ובטח באתרים ובטח בתקופה ההיא, אתה פונה לאיש מהבראנז'ה, במקצוע, שגם כתב כתבת 

 16 ים האלה קל מאוד לבדוק, אתה מזמין אותו לעשות את זה. הסברך?תחקיר ואת הדבר

 17אני חוזר למה שאמרתי, שכמו שדיברנו גם כל הבוקר על זה שכולם ידעו, כולל אני, שהסיקור  ת.

 18 מוטה.

 19 לא, לא אמרנו  שהם ידעו שהסיקור מוטה, אני אדקדק איתך. ש.

 20נה תוקף לזה, אני אומר 'תבדוק', בסדר? האמירה הזאת שלי אליו 'קח ותבדוק', היא באה לתת מש ת.

 21אז כאילו זה נותן משנה תוקף. אבל זה לא, אני יודע שזה לא נכון וגם הוא יודע שזה לא נכון וכולם 

 22 יודעים שזה לא נכון.

 23 אז מה הטעם בלכתוב לו? ש.
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 1 מה הטעם בלכתוב למישהו מה? ת.

 2 אותם.שיודע שזה לא נכון דברים לא נכונים שקל מאוד לבדוק  ש.

 3 לפעמים אתה כותב הכחשות ואתה מקווה שזה יתפוס. זה הכל. ת.

 4 לא, אבל פה אתה מנמק ומשכנע וגם שולח אותו לבדוק. ש.

 5אדוני, שאלת אותי מה מתוך זה היה נכון אז, ואני גם היום חושב שנכון ומה לא נכון, אני עונה לך  ת.

 6 עכשיו. אתה רוצה לתת תשובה אחרת, אז תתן.

 7נראה תשובה אחרת, אנחנו נראה שדווקא פה אמרת אמת ועכשיו אתה לא אומר אמת. פה אנחנו  ש.

 8אמרת אמת, אנחנו נראה את האתר. אבל פה זה לא העניין איתך עכשיו, עכשיו אתה, לא משנה, 

 9 אבל אתה צודק, אני מסתפק בתשובתך. פה שיקרת לו. נכון?

 10 בוודאי. ת.

 11 ושלחת אותו לבדוק את השקר. נכון? ש.

 12 כן, רק רגע, ת.

 13אגב, זה לא פעם ראשונה שהעד העיד, גם אתמול נדמה לי, שהוא  כב' השופט משה בר עם:

 14 מסר תשובות או ניהל שיח שלא ממש התכוון לתוכן, הוא עשה את זה מאיזה שהם טעמים אחרים.

 15 נכון. ש.

 16, אבל יכול להיות שזה אותו טעם, אותו הגיון שהעד לא אומר את זה כב' השופט משה בר עם:

 17 זה אני אומר לאדוני, זה לא דבר כל כך מפתיע,

 18לא, זה לא מפתיע, הדבר שרציתי לחדד איתו המפתיע, זה שהוא כותב דברים והוא מתכוון לדברים  ש.

 19אחרים, אבל פה זה ממש, יש טענה במקורות אחרים שנקראת .... זה פה, ממש להחציף פנים. 'לך 

 20, שכרגע פרסם כתבת תחקיר בדיוק על זה. הוא אומר לו תבדוק'. ושוב, הוא נותן למומחה לבדוק

 21 'לך תבדוק'. אז את זה רציתי לחדד.

 22רק אני אגיד, ... כתבת תחקיר בדיוק על זה אז זה לא נכון, כי כתבת התחקיר  עו"ד יהודית תירוש:

 23לא עוסקת בכתבה הזאת, לא עוסקת בניתוח הכתבות בוואלה האם הן פרו ביבי, לא ביבי, האם 
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 1דברים והורידו דברים, זה לא מופיע בכתבה. אז רק כשאתה מניח את הדבר הזה, שיהיה  העלו

 2 . הכתבה מדברת בעד עצמה, היא הוגשה. לא צריך לעשות פרפראזה שלא נכונה.מדויק

 3 אני לא מסכים עם חברתי אבל אני מודה לה. ש.

 4 אני רוצה רק להשלים את התשובה אם אפשר? ת.

 5 ה של עו"ד תירוש.בבקשה. אני מתנצל בשמ ש.

 6הזה אני מתואם עם שאול  PRפה, בתוך המאבק  PRבסדר. אז אני אומר עוד פעם, יש מאבק  ת.

 7לדעתי גם מוטי שרף היה מעורב בסיפור אז, אני לא בטוח במאה אחוז אבל לדעתי כן, כי תמיד 

 8 ביציאות כאלה החוצה ... הדובר.

 9 שאול? אדוני אומר שהיה מתואם עם כב' השופט משה בר עם:

 10 כן. בוודאי. ת.

 11 אבל זה הכל יוזמה שלך פה. אנחנו רואים ואני הגשתי את כל ההתכתבות. ש.

 12אני רוצה להבין מהעד. אולי אדוני ירשה לי. כן, מתואם עם שאול  כב' השופט משה בר עם:

 13 באיזה עניין? לתת תשובה כזו שהיא לכאורה לא אמת? זה התיאום? לא הבנתי.

 14מודדות, הרי זה לא התמודדות שלי לבד. יש פה מאמר שהנפגע העיקרי ממנו אני אומר שכל ההת ת.

 15 זה לא וואלה. וואלה זה בשורה. המאמר כולו עוסק בדיל עם שאול ונתניהו ובעניינים של בזק.

 16 לא, אני רוצה לדעת, התיאום, בדיוק על מה היה התיאום? כב' השופט משה בר עם:

 17מגיבים, במה אני מגיב, במה אני אומר, בזה שאני פונה  היינו מתואמים לחלוטין במה אנחנו ת.

 18לאנשים האלה. אני הצעתי לסייע כיון שיש פה קטע שכאב לי על הקטע של וואלה, אז בתוך זה 

 19אני מסייע. אז זה לא שאני פה אמרתי משהו ושאול אמר 'אוי אוי אוי את זה אל תגיד, כי זה לא 

 20 מדוייק' ואני כופה עליו,

 21 לא, חשבתי שאדוני התכוון למשהו אחר. בר עם: כב' השופט משה
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 1לא, זה.. שכל ההתמודדות שלנו עם הדבר הזה שיוצא עוד שכאילו את כל הקמפיין של שאול  ת.

 2בהקשר הזה, כאילו לו זה לא משנה בכלל ורק אני, ורק לי חשוב וכדומה, אז אני מציין את הדבר 

 3כשאתה פונה ומגן על החברה שלך כמנכ"ל, הזה ואני הדגשתי את הנקודות שחשובות. בתוך זה, 

 4הן נוהגות להגן על החברה ונוהגות גם  םלעיתוניחברות בהודעות שלהן, בתגובות בהודעות 

 5 ברטוריקה 'תבדוק בעצמך אם אתה רוצה את הדבר הזה, תבדוק את הסטטיסטיקות'.

 6מפונצ'ר, משום שיש תראה מר ישועה, בהמשך לשאלת בית המשפט הפעם גלגל ההצלה שלך קצת  ש.

 7 את כל ההתכתבות עם מר אלוביץ',

 8 לא הבנתי, מה המשפט הראשון? ת.

 9גלגל ההצלה שלך, שאול אלוביץ', 'זה מתואם, הוא ביקש, זה על דעתו', וכולי, מפונצ'ר. למה? כי  ש.

 10יש לנו את ההתכתבות מתחילתה. זה הכל יוזמה שלך. 'אני אכתוב לטייג, אני אגיד לטייג, הנה 

 11דעה ששלחתי לטייג', שאול לא מכתיב לך אותה, לא מתאם אותה ולא שום דבר, יש את טייג ההו

 12שעונה לך, אתה מעביר לשאול, אתה מעביר לו באותה הזדמנות מה שאתה כותב לטייג, ולכן 

 13 התשובה שלך לבית המשפט לשון המעטה, אני מטיח בפניך, לא הייתה מדויקת.

 14וצא מהנחה שכל עולם התקשורת ביני לבין שאול נמצא בתוך אני לחלוטין חולק עליך, אתה י ת.

 15התכתובת הזאת. אני ושאול מדברים כל יום. בוודאי סביב אירוע כזה שהוא אירוע מאוד 

 16משמעותי כי זו כתבה שמאוד הטרידה את שאול. אז התזה שאתה בונה פה כשאתה אומר את זה 

 17אה פה וששאול שהוא הבעלים ויו"ר של שכאילו אני הובלתי את כל הדבר הזה בגלל מה שאתה רו

 18בו, זה לא עניין אותו ואתה מניח שלא היו בינינו שיחות, וגם לא  99%-בזק, כשהכתבה עוסקת ב

 19 אמרתי לו ולא... אותו,

 20 עכשיו אתה מנסח מחדש מה שהצגתי, ממש לא מה שהתכוונתי וזה גם לא מה שאמרתי. ש.

 21 סליחה, אני לא מנסח מחדש שום דבר, ת.

 22כי נוח לך לבוא ולצייר אירוע אחר שאתה ממציא ועליו לענות. אני שאלתי אותך מאוד ממוקד.  ש.

 23אמרת לבית המשפט שזו יוזמה של שאול אלוביץ', אני מראה לך שההתכתבות עם איתן טייג 
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 1ואיתן אבריאל הוא בכלל לא ידע ולא דיברתם, זה יוזמה שלך. ולכן גלגל ההצלה, כפי שהשתמשתי 

 2 ונצ'ר.בביטוי, מפ

 3אדוני ייתן לדייק, העד השיב שמדובר בתיאום עם מר אלוביץ'. הוא  כב' השופט משה בר עם:

 4 לא דיבר על היוזמה, הוא דיבר על התיאום.

 5 בדיוק. ת.

 6אני ביקשתי לדעת לגבי מהות התיאום. בדיוק על מה היה התיאום.  כב' השופט משה בר עם:

 7 העד הסביר מה שהסביר, בסדר.

 8 מור, אבל בסדר ג ש.

 9 העובדה, ת.

 10ברשותך מר ישועה, אני אתן לך לומר את כל מה שאתה רוצה, פשוט בעקבות הערת בית המשפט.  ש.

 11אני מודה לבית המשפט על התיקון, הוא דיבר על התיאום, אני רק מראה לו מתוך ההתכתבות 

 12זה מה שאפילו תיאום לא היה אלא הוא זה שפונה למר אלוביץ' וכולי, זה מה שהדגשתי כאן ו

 13שהצגתי לו. הוא חלק עלי לחלוטין ואף הוסיף לגופו של עניין בלי התוספות 'אתה יוצא מנקודת 

 14הנחה מוטעית שזו כל התקשורת ביני לבין מר אלוביץ' ושאת מר אלוביץ' לא מעניין למרות 

 15וכולי' אז אני לא הצגתי הנחות כאלה, אני רק אומר לך מר ישועה, סלח לי  99%שהכתבה היא 

 16י אומר אבל אני נאלץ לומר, שבמקרה שלך מה שלא כתוב, ועכשיו אנחנו נזרקים לגלגלי הצלה שאנ

 17 אחרים, טלפונים, שיחות וכולי, אני לא מקבל ממך. נאמר את זה בלשון עדינה.

 18 בסדר. אני מדבר לבית המשפט, לא אליך, וכל מה שאני, ת.

 19 אלה הכללים.אני מקווה לא מעליב אותך אבל אני חייב לומר את זה,  ש.

 20תרגיש בנוח, לי נוח מאוד עם זה, זה בסדר. אתה עושה את עבודתך בהצלחה. תשמע, אני אומר  ת.

 21לך דבר מאוד פשוט. התזה של גלגלי ההצלה, כאילו בניתי פה איזה שהוא דבר מופרע ושאתה 

 22גנה מדמה שאני לא מדבר איתו על הדברים האלה, אני נחלצתי פה, הייתי יותר אקטיבי לגבי הה

 23כי הפריע לי שיטרפדו את הקטע של החדשות של וואלה, בתוך זה היה תיאום מלא ביני לבינו לגבי 
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 1הנוסחים שיצאו, אני בטוח שגם יועצי התקשורת שלו היו מעורבים בזה כמו שתמיד הם היו, הוא 

 2ל תמיד היה מערב את מוטי שרף בעניין הזה, וזה לא שאני פתאום קמתי, הוא כותב 'מלקקים לזב

 3שמאכיל אותם', וסביב השיחות הוא הסביר עוד יותר ואני בטוח שגם נתנו לי חומרים, אבל זה 

 4היה ההקשר של הדבר הזה וזה לא שאני פעלתי באיזה שהוא ניתוק ואחר כך שאול קורא את זה 

 5 והוא נדהם, 'אוי ואבוי, איך  הוא אומר כזה דבר',

 6 ההיפך, הרי הוא מסכים איתך. לא, לא אמרתי שהוא נבהל ואמר 'אוי ואבוי'. ש.

 7 'איך הוא אומר כזה דבר', 'קח ותבדוק' הרי זה מנוגד למה שכולם יודעים.  ת.

 8 הרי הוא מסכים איתך גם. ש.

 9 בסדר. אבל, ת.

 10 טוב. ש.

 11 רגע, לא טוב. עו"ד יהודית תירוש:

 12 זו התנגדות עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 תנגדות.זו ה עו"ד יהודית תירוש:

 14 הוא השיב, נגמר, מתקדמים לשאלה הבאה. כב' השופט משה בר עם:

 15לא, יש לי התנגדות. ההתנגדות העילה שלי הטעיה, מותר לי להתנגד. אני  עו"ד יהודית תירוש:

 16למאי ומציג מצג שבו לפיו הכל זו יוזמה של העד,  18-חושבת שכשחברי מציג לו התכתבויות מה

 17היה כן מהלך מתואם. גם היו בינינו שיחות וגם העולם לא מתמצה  העד בא ואומר כאן 'לא, זה

 18 במה שאתה מראה לי'. 

 19 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20-למאי. מועברת הכתבה ב 17-אז אני מפנה, אפשר לגלול את זה למעלה, ל עו"ד יהודית תירוש:

 21 יץ' 'שאילן ידבר',במאי, ומיד למחרת, מיד אחר כך אומר שאול אלוב 17

 22 איפה? כב' השופט עודד שחם:

 23 .10188שורה עו"ד אסף עיסוק: 
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 1רק ההתחלה. יש כאן כמה דברים, אבל זה מתחיל ממקום אחר מאיך שזה  עו"ד יהודית תירוש:

 2 מוצג כאן. 

 3 ש.  מה שונה?

 4 לא שונה, תן לי להסביר ואם אתה אחר כך תחשוב שזה לא שונה, תשיב. עו"ד יהודית תירוש:

 5 צודקת. ש.

 6'שאילן ידבר עם איתן, שזו ממש דיבה, שאיתן יתייעץ עם היועץ המשפטי  עו"ד יהודית תירוש:

 7של העיתון אם להמשיך לפרסם, שיעשה את זה עכשיו' אומר שאול אלוביץ'. זאת אומרת כל 

 8, האירוע מתחיל ומונע בהחלט על ידי מר שאול אלוביץ', הוא אומר לו 'מסטלה, הפרשנות של גדי'

 9למאי בתחילת הקובץ שחברי הציג כאן, הוא עונה  18-וזה ממשיך הלאה. ואחר כך הוא אומר, ב

 10 לזה 'קראתי את גדי, אדבר בבוקר עם איתן',

 11 באיזו ... כב' השופט משה בר עם:

 12. 'קראתי את גדי', זה לא בבוקר, זה בעצם באותו לילה כי 10193זה בשורה  עו"ד יהודית תירוש:

 13ת גדי, אדבר בבוקר עם איתן כדי לנסות למתן' ואז מר שאול אלוביץ' אומר לו . 'קראתי אAMזה 

 14'מלקקים לזבל שמאכיל אותם במידע מתוך השולחנות העגולים שלו, אמיר טייג השתגע לגמרי, 

 15 לא מספיק המאמר הבוקר שהרתיח את הגדול, הוציא מאמר נוסף בערב ארסי עוד יותר', 

 16אוקיי, אני חושבת שהבנו. את זה כבר ראינו. זה כבר היה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 לפנינו.

 18 אני רק אומרת שלהציג את הדברים, ובנוסף לכך באותו יום ממש, עו"ד יהודית תירוש:

 19 גברת תירוש, העד הסביר, הוא מבין,  כב' השופט משה בר עם:

 20גם חברי שיש עוד תקשורת וגם העד הסביר שהיה עוד תקשורת עם העד, ו עו"ד יהודית תירוש:

 21 עם העד.
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 1בסדר, מה שהוא הסביר הוא הסביר, גבירתי הפנתה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 להתכתבות לפני כן, תודה.

 3 בבקשה. עו"ד יהודית תירוש:

 4 כן עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5ני כמובן לא התכוונתי חלילה להטעות וזו גם אני מבקש להשיב. יש כאן טענה להטעיה. ראשית א ש.

 6 לא דרכי. אבל אני מבקש לחזור לאותו קטע שחברתי הקריאה, מההודעה של שאול.

 7 במאי? 17 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8. היא הקריאה 'שאילן ידבר עם איתן, שזו ממש דיבה שאיתן יתייעץ עם 10:29:19-במאי, ב 17-מה ש.

 9של העיתון אם להמשיך לפרסם, שיעשה את זה עכשיו', הודעה שבאה אחריה היא,  היועץ המשפטי

 10שאול אלוביץ' מבהיר שזו הודעה מסטלה הנדלר על הפרשנות של גדי. גדי פרץ כזכור, אנחנו רואים 

 11אחר כך, זה גדי פרץ כתב התקשורת של הגלובס. אחר כך נגלול עוד מעט למטה, והנה עוד הודעה 

 12במאי  18-ה עליה, אני פשוט כדי לחסוך בזמן לא קראתי אותה, שואל העד בשחברתי לא התעכב

 13, אני פתאום חושב שהמשפט יימשך, אני מנסה לרוץ קדימה במנהרת הזמן, 12:21:37בשעה  2015

 14שניות ונגיע למאיות. 'בזק מתכוונת להגיב?' שואל העד. 'אם כן לא  37-ו 12:21לא נספיק כבר, 

 15אלא רק על הנזק שברגר גורם בהתנהלות הלא אחראית שלו. להצביע על  צריך בכלל לדבר על ביבי

 16מסע הוונדטה שלו שיצא מכל פרופורציה, צריך להעביר את העיתונאים חזרה לצידנו' זה העד 

 17כותב, זה לא שאול אלוביץ'. ולכן, לא רק שלא התכוונתי להטעות, אני גם לא הטעיתי. אם אני 

 18 ת שלי,יכול לחזור בבקשה לחקירה הנגדי

 19 כן. אדוני יכול לחזור לחקירה הנגדית. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 לא צריך להשתמש כל כך בכאלה... עו"ד יהודית תירוש:

 21 , 11:43-עכשיו אני מבקש להראות לך את המשך ההודעה שאחזנו בה קודם מ ש.

 22 לאן אנחנו הולכים עכשיו? כב' השופט עודד שחם:
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 1, זו פשוט הודעה 11:43אדוני. בשעה  3בוואלה'. זה ממש הפסקה האחרונה בעמוד 'כל ההשתלחות  ש.

 2 ארוכה כי הוא מעביר הרבה, הנה. זה על המסך. אתה מעביר לו הודעה נוספת, 

 3 תגיד לי רק את התאריך והשעה, ת.

 4 שניות. 'כל ההשתלחות בוואלה קשקוש', 11:43:45-במאי ב 18-אחזנו בזה. ב ש.

 5 לא שם. תן לי להיות שם כדי שאוכל גם לענות.רק שניה אני  ת.

 6 תראה, זה גם על המסך. ש.

 7 קשה לי לקרוא. ת.

 8 מה מספר השורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 )מדברים ביחד(

 10 .10216. סליחה, 10217מספר שורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 תודה. ת.

 12'כל ההשתלחות בוואלה קשקוש שלא מבוסס על שום עובדה. חוץ מאג'נדות של אלה שתדרכו  ש.

 13לא 'כן' מוחלט. 'בדרך אגב -אותך, ודרך אגב', זה אתה מוסיף, עכשיו, לא רק בעניין וואלה, אגב ה

 14ביבי בבחירות. היא פשוט הייתה אובייקטיבית. אני גם מודה', עכשיו -וואלה לא הייתה שום פרו

 15סביר לאותו כתב תחקירן מומחה מהבראנז'ה ששלחת אותו לבדוק, 'אני מודה שבטרוף אתה מ

 16נגדו אנחנו נראינו פרו, אבל זה רק ליד המראה של האג'נדות שלכם. חבל  YNETשלכם של 

 17שכשאתה כותב דברים חסרי שחר על וואלה מפי אלו שיש להם אג'נדה, אתה לא טורח להרים 

 18 ך לדברים? אלה דברי אמת?טלפון ולבדוק עובדות'. תגובת

 19שוב, ברור שכל הקטע שוואלה לא הייתה פרו ביבי בבחירות, זה לא נכון. כל הקטע הזה לא נכון  ת.

 20ולגבי ההשתלחות בוואלה, הוא נכון במובן שלדעתי כל התזה שלהם שוואלה ויס מקימים ערוץ 

 21והתזה הזאת שוואלה  חדשות יחד הייתה לא נכונה, הם כאילו הלכו פה, זה הקטע שהקפיץ אותי
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 1ויס מקימים ביחד ערוץ חדשות נגדה יצאתי, תוך כדי זה הכחשתי גם את הדברים האחרים כי 

 2 כאילו,

 3 ואחרי ששאול אמר שמה שאמרו על דיל זה הזוי, ש.

 4 אחרי מה? ת.

 5 ,-אחרי שמה ש ש.

 6 'דיל חולני'. עו"ד בעז בן צור:

 7ך הוא גם אומר 'כל מילה בסלע', זה המשך 'דמיון חולני והזוי', עכשיו על הדברים האלה של ש.

 8השורה. 'כל מילה בסלע' וזה ביניכם, זה לא, 'אנחנו מתכתבים כדי שעם ישראל יראה את זה' או 

 9נעמוד מול שלושה שופטים מכובדים ונסביר'. זה התכתבות ביניכם. הוא משיח לפי  2021'שבשנת 

 10טלוויזיה עם וואלה היה ארדן לפני שנתיים תומו. 'כל מילה בסלע'. 'היחיד שהציע לי לעשות ערוץ 

 11 '. 2013בחוק ההסדרים של 

 12הנקודה היא כזאת, לגבי הקטע של וואלה ויס, האמירה שלי וגם האמירה שלו הן נכונות. אני לא  ת.

 13יודע עוד פעם, אם ארדן הציע לו או לא, אני רק יודע עוד פעם שהקטע הזה הקפיץ. לגבי הקטע של 

 14' מתייחס גם לזה שוואלה לא היה מוטה בזמן הבחירות, אני לא יודע מה האם ה'כל מילה בסלע

 15הוא חשב אז אני אומר לך מה אני יודע. ומה לפני כמה דקות טענו שכולם יודעים. שהסיקור היה 

 16 מוטה,

 17 ,-כן אבל אתה מסביר ל ש.

 18 בסוף זה צריך להתחבר. ת.

 19מכולם. במראות העקומות של האנטי  אני אגיד לך איך זה מתחבר. אתה מסביר את זה יותר טוב ש.

 20ביבי, כל מה שהוא לא אנטי ברמה הזאת, בעיניך זה סיקור מוטה. בעיני האחרים אז. בעיניך היום, 

 21 זה סיקור מוטה. אתה מסביר במילותיך לאמיר טייג.

 22 נכון. וגם לו וגם לעמוס שוקן וגם לאיתן אבריאל מסביר. ת.

 23 מיד נגיע לעמוס שוקן. ש.
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 1 תן לו לענות. סיימת? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת 

 2לא. כשאני מסביר ומנסה לבוא ולאמר 'תשמע, אין לנו סיקור מוטה' אז אני מנסה לשייך לזה נופך  ת.

 3של אמינות בזה שאני נותן איזה שהוא הסבר. מה ההסבר? אנחנו לא היינו בעצם מוטים, אנחנו 

 4, ומציבים את המראה. אני מנסה לתת איזה שהוא באמצע בין זה לזה כי הם עשו את זה בצורה

 5הסבר. דחוק, ועמוס דרך אגב באמת לא קנה את זה אחרי זה, אבל אני אומר עוד פעם, זה ההסבר 

 6שאני נותן. אתה שואל אותי עכשיו האם אז חשבתי שזה נכון? לא. האם היום אני חושב שזה נכון? 

 7 לא.

 8ס שוקן שאתה הצגת אותו פה בעדות, אתה מדבר על טוב. עכשיו בוא נראה מה אתה כותב לעמו ש.

 9זה גם בראיונות לתקשורת, כמעט כמו מנטור שלך, נכון? אדם שהערכת אותו מאוד, אתה מחשיב 

 10 אותו מאוד,

 11 נכון. ת.

 12 התייעצת איתו בסוגיות אתיות, כך העדת על עצמך, נכון? ש.

 13 בהחלט. ת.

 14ה אתה כותב לו? כי אתה מעביר את זה לשאול בוא נראה מה אתה כותב לו. איך אנחנו יודעים מ ש.

 15. 'עמוס שלום. רוצה שתדע שכל הפרסומים אצלכם ששאול רוצה 11:58:53-אלוביץ'. הודעה מ

 16ערוץ חדשות, קשקוש. אני לוחץ על זה שנים והוא פחות ממתלהב בשל חוסר התוחלת הכלכלית. 

 17אינה צריכה להסכים להתאבד. לא מבין למה משמיצים את וואלה, לבזק יש קרב לגיטימי, חברה 

 18אין לזה שום קשר לוואלה ולעתידה ולאם תקים ערוץ חדשות או לא. ארדן וברגר שמתדרכים את 

 19אמיר טייג מוכנים לומר הכל כדי להכפיש אבל אתם אמורים להעביר קו בין עובדות לבין 

 20ר בנקודה הזו. השמצות. אני אף פעם לא כותב לך ואף פעם לא שיקרתי לך'. אני רוצה רגע לעצו

 21 הדברים האלה שכתבת לו הם אמת? למנטור שלך. לעמוס שוקן.

 22 כן. ת.

 23 הם אמת? ש.
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 1 כן. כי פה לא מוזכר הנושא של הסיקור המוטה. ת.

 2 סליחה? ש.

 3 לא מוזכר פה הסיקור המוטה אם אתה שם לב, אבל הוא עולה על זה. ת. 

 4 אבל עוד פעם אתה מקדים, חבל. תיכף. ש.

 5שאתה צריך לענות גם את התשובות ואז זה יצא בדיוק כמו שאתה רוצה. אתה שואל יכול להיות  ת.

 6 שאלה אני עונה.

 7 קודם כל אנחנו שמחים לדעת שכל מה שכתבת עד הנקודה הזאת הוא נכון. נכון? ש.

 8 כן. ת.

 9 כרגע אמרת. יפה. עכשיו בוא נמשיך. ש.

 10 שאול באמת לא רצה את זה.  ת.

 11וד דברים, אבל לא חשוב. 'הרוח החיה בדחיפת וואלה לחדשות זה עכשיו נמשיך. כתובים שם ע ש.

 12 אני',

 13 רק מילה אחת פה,  ת.

 14 עו"ד תירוש תתנגד שאתה מפריע לי באמצע השאלה.  עו"ד יהודית תירוש:

 15רק מילה אחת פה, הקטע של ארדן וברגר שמתדרכים וכדומה, עוד פעם, זה כמובן קיבלתי משאול.  ת.

 16 הזה, הרי לא הייתי בתוך הלופ

 17 .1בסדר. גלגל ההצלה מס'  ש.

 18אדוני יבהיר במשפט אחד, ברישא שאדוני אומר ש'כל הפרסומים  כב' השופט משה בר עם:

 19 אצלכם ששאול רצה ערוץ חדשות קשקוש'. מה היו הפרסומים בהקשר הזה שזה קשקוש?

 20רמה של זה מה שפה היה ששאול רוצה להקים באמצעות וואלה ערוץ חדשות שישודר על הפלטפו ת.

 21 יס. וזה אני אומר שזה לא..

 22ולא הוסבר גם למה ומאיזו סיבה וכך הלאה? בעיתון הארץ אני  כב' השופט משה בר עם:

 23 מתכוון.
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 1 כן, אני רואה פה רק שורה, יכול להיות שהיה עוד דברים. ת.

 2השאלה למה אדוני התכוון ב'קשקוש'. אם אדוני התכוון רק לעצם  כב' השופט משה בר עם:

 3 הזאת זה אחד, אם אדוני התכוון גם מה שדיבר מעבר לזה, זה דבר אחר. העובדה

 4 לא, לזה. לדבר הזה שפורסם פה, אני מתייחס ספציפית לדעתי לכתבה הזאת. ת.

 5כן. ולא נאמר מעבר לזה שהוא רוצה רק ערוץ חדשות אלא שיש איזו  כב' השופט משה בר עם:

 6 שהיא מטרה, איזו סיבה, איזה מניע?

 7 ורה אחת שאני רואה, אני לא,יש פה ש ת.

 8 מיד נגיע לזה. ש.

 9 טוב. כב' השופט משה בר עם:

 10לא, רגע, אחרי זה בהמשך 'יקים באמצעות וואלה ערוץ חדשות מפרגן', וכדומה, שלא יטריד את  ת.

 11 שאול, אני לא התייחסתי לזה במה שכתבתי לו,

 12מתייחס כשאדוני אומר  זה בדיוק מה שאני רוצה להבין. למה אדוני כב' השופט משה בר עם:

 13 'קשקוש', למפרגן, לערוץ התקשורת, לכל? גם וגם?

 14 מה שכתבתי פה. פרסומים ששאול רוצה. מיקדתי את זה בדברים שבאמת היו נכונים. ת.

 15 מיקדת באמת בדברים שהם נכונים כי לעמוס שוקן אתה לא משקר. נכון? ש.

 16 מה? ת.

 17 לעמוס שוקן אתה לא משקר, נכון? ש.

 18 שתי שורות אחרי זה שיקרתי לו, אז לכן,  ת.

 19 אז אתה כן משקר. ש.

 20 אני מבין את השאלה שלך. ת.

 21 הבנתי. אז התשובה היא שאתה כן משקר.  ש.

 22 העובדה היא שבהמשך מה שכתבתי לו לא נכון, לגבי זה שאין שום כיסוי אוהד לביבי בוואלה. ת.
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 1. אתה אומר כך: עד לנקודה שאני כותב כלומר, מר ישועה אני רוצה להבין כי זה באמת מרתק ש.

 2לעמוס שוקן 'מעולם לא שיקרתי לך', כל מילה אמת. כי אחרת לא היית משקר לו בלומר לו 

 3שמעולם לא שיקרת לו. מאותה נקודה זה כבר לא אמת, אבל אתה מרשה לעצמך כי זה בא אחרי 

 4 המשפט 'מעולם לא שיקרתי לך'. נכון?

 5רה ובתוך זה כתבתי לו את זה כי רציתי לנסות למנוע את המשך זה קשור, אני הגנתי על החב ת.

 6 הקמפיין נגד וואלה. זה הכל. אתה צודק שכתבתי לו דבר שהוא לא נכון.

 7הבנתי. אז כשאתה כותב לו 'אני אף פעם לא כותב לך ואף פעם לא שיקרתי לך' אתה מתכוון לא  ש.

 8 לפני ולא אחרי. נכון?

 9 נכון. ת.

 10שיך. 'הרוח החיה בדחיפת וואלה לחדשות זה אני, כיוון שזה העתיד היחיד יפה. עכשיו אני ממ ש.

 11שיכול לשמר מובילותה להערכתי. שאול פחות ממתלהב, את האולפן אישר לי אחרי חמישה 

 12חודשים של לחצים. אמיר טייג והמערכת צריכים לבדוק העובדות ולדייק. שלך אילן'. אני רוצה 

 13לי כאן נכון מאוד, שלא רק את אמיר טייג אתה שולח לבדוק לעבור להודעה הבאה, וגם מעירים 

 14עובדות אלא גם את עמוס שוקן אתה שולח לבדוק את העובדות. עכשיו אני מבקש, שוב, יש 

 15התכתבות בינך לבין מר אלוביץ' בקשר למי בכלל הציע לו בחוק ההסדרים להקים ערוץ טלוויזיה, 

 16 שזה ארדן, 

 17 איפה אדוני כרגע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18, אתה רואה?  4:25:02PMגבירתי, אני פשוט מדלג כדי לקצר. יש קטע בשעה  5זה היה בעמוד  ש.

 19 שלי עם טייג וטוקר', ןהריאיו'לקראת 

 20 סליחה באיזה עמוד אתה? ת.

 21 .6 ש.

 22 .10234 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 ההודעה שהיא גם חשובה.אבל דילגת גם על  עו"ד יהודית תירוש:

 2 לך היא חשובה, אז תחקרי בחוזרת. ש.

 3 לא, היא קשורה לדברים שאתה שואל. יוזמות שלו. ל.. עו"ד יהודית תירוש:

 4 עו"ד תירוש, אני אגיד לך מה הקושי. אבל אני תיכף מגיע ליוזמות שלו. אני אגיד לך מה הקושי, ש.

 5י אשאל שאלה. כל מה שגבירתי אומרת שדילג יש רגע, אנ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 לפני העד או זה לא נמצא שם?

 7 הכל בפניו ועכשיו הוא הולך אחורה כדי לראות מה הטענה של מה שדילגתי. ש.

 8 כן, אמרו לו לעבור לעמוד הבא. עו"ד יהודית תירוש:

 9לי בחקירה הנגדית היא לא יודעת שדילגתי, היא לא יודעת אם אני מתכוון לחזור, היא מפריעה  ש.

 10 ואני מבקש את הגנת בית המשפט אחרי הרבה ימים.

 11 עו"ד חן, אני סימנתי את זה כדילוג, ת.

 12 אז על אחת כמה וכמה. ש.

 13 לפני, לפני שהיא אמרה. סימנתי את זה, ת.

 14 יפה מאוד, זה בדיוק מה שאני אומר. זה נמצא בפני העד, ש.

 15איזו הודעה אני מתכוונת. מה ... שדילגת על אני לא אמרתי אפילו מה,  עו"ד יהודית תירוש:

 16 משהו, אבל אני לא מפריעה,

 17חברתי מבקשת לנהל את החקירה הנגדית. אני מבין את הלחץ שלה אבל אני בעניין הזה מבקש  ש.

 18 שהיא לא תפריע לי בבקשה.

 19 אין לי שום לחץ. אני לא מבינה למה חברי כועס. עו"ד יהודית תירוש:

 20רגע, א. אי אפשר שניכם ביחד. ושלושתנו ביחד כי לא  אב"ד: -פלדמן -ןכב' השופטת ר' פרידמ 

 21ישמעו אף אחד. גבירתי העירה, שאלתי, לעד יש את הכל, עו"ד חן רשאי לשאול מה שהוא רוצה, 

 22העד יכול לדפדף. אם גבירתי תראה שמשהו חסר, כי עו"ד חן הסביר קודם שזה לא כולל הכל, 

 23 יכול לדפדף ולהסתכל. גבירתי תעיר. אם זה נמצא, העד
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 1 הקטע שהיא מפנה אליו גם נמצא. ש.

 2 בסדר גמור. עו"ד יהודית תירוש:

 3בסדר. אם הוא נמצא אין בעיה. הוא ידפדף. הוא גם אומר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 שהוא ראה את זה.

 5 כן. והוא סימן. ש.

 6 גבירתי תעיר שזה חסר.אם זה חסר בקובץ  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 תודה. ש.

 8 מה? ת.

 9 אמרתי תודה. ש.

 10 תודה על מה? ת.

 11 שהסברת לעו"ד תירוש שהקטע שהיא טוענת שדילגתי עליו, סימנת אותו לעצמך. ש.

 12 אני אפילו לא אמרתי איזה קטע. עו"ד יהודית תירוש:

 13 אבל הוא הבין אותך. ש.

 14 לא, זהו, סימנתי לפני. ת.

 15 טוב. מה השאלה עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 מה השאלה אדוני? כב' השופט משה בר עם:

 17 שלי. 'לקראת הראיון שלי עם טייג', זיכרוןשאלה. עכשיו אני צריך לרענן את ה ש.

 18 ...  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19שלי עם טייג  ןהריאיואלוביץ' 'לקראת  . אתה כותב לשאולPM 4:25:02-אני מפנה להודעה מ ש.

 20וטוקר צריך רשימת נקודות לומר וממה להיזהר, אני רוצה להתכונן טוב, אבל צריך לעלות 

 21להתקפה'. ואז אומר לך שאול 'מוטי שרף טוען שאסור לך להתראיין בדה מרקר, לדבריו זו 
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 1אין שם' ושאול אומר לך  מלכודת', כותב לך שאול. ואז אתה כותב 'ייתכן והוא צודק. רצון טוב

 2 'כן, אל תתראיין'. בסוף התראיינת, נכון?

 3 אני חושב שלא. ת.

 4 לא? ש.

 5 לא.  ת.

 6 טוב. ש.

 7לא, לא התראיינתי, בסוף לא התראיינתי. כמו שאתה דרך אגב רואה, מוטי שרף נמצא בתוך   ת.

 8 ,-התהליך הזה, אני אמרתי ש

 9 מוטי שרף, מה, כב' השופט משה בר עם:

 10יועץ התקשורת הפרטי של שאול אלוביץ', אפילו לא של בזק. הוא נמצא בתוך התהליך הזה, אני  ת.

 11טענתי עוד פעם, וגם סטלה הנדלר מנכ"לית בזק הייתה בתהליך. זה משהו שהיה חשוב מאוד 

 12לקבוצה, ולכן זה לא היה איזה שהוא משהו שאני רץ פה ומנסח ועושה את כל הדברים האלה, 

 13 לא נכון. ולגבי הקטע שדילגת, מותר לי לחזור אליו?  התיאור הזה הוא

 14 כל מה שאתה רוצה, בשביל זה זה בפניך. ש.

 15 תודה רבה. ת.

 16אמרתי לך מר ישועה, החקירה הזאת היא בקלפים פתוחים. הכל בפניך, תגיד מה שאתה רוצה.  ש.

 17 תשתדל גם בין לבין לענות לשאלות שלי. זה הכל. לא דרישה מופרזת.

 18 למה רצית להפנות? אב"ד: -פלדמן -ת ר' פרידמןכב' השופט 

 19 הרשות נתונה אבל לא ממך. ת.

 20 בסדר. ש.

 21 כותב לי שאול, 'עכשיו אתה מבין למה התרגזתי', ת.

 22 באיזו שעה, שנוכל לעקוב? כב' השופט עודד שחם:

 23 . 3:33:18, 18.5סליחה.  ת.
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 1 כן. 'עכשיו אתה מבין למה התרגזתי..' כב' השופט משה בר עם:

 2אני אומר, היה שיח בינינו שלם סביב הסיפור הזה וזה לא איזה משהו שאני המצאתי אותו פה.  ת.

 3 אני רק רוצה לראות כי זה לא ברור פה מי כותב למי, 

 4 עכשיו לאן חזרת, לאיזה עמוד? רק שאני אתמצא? ש.

 5 עמוד אחד אחורה. ת.

 6 שזה עמוד? ש.

 7 .5פה ומה שמסומן  5 ת.

 8 .61022 כב' השופט עודד שחם:

 9 נכון. ש.

 10יש פה, כמו שיש מוטי שרף, שאול בוודאי נמצא בתוך התהליך. הקטע הזה שתיארתי אותו שזה  ת.

 11בעצם קבוצת הנהלה פה, מטפלת, ואני מטפל בגלל שוואלה מוזכרת שם בקשר למגמה, והקטע 

 12שגם מה שסטלה העבירה לגבי הקטע של שאול מעביר לי משהו של סטלה, אתה יודע, אני מבין 

 13אול לא מבין כלום בתקשורת אבל לתאר אותו כיו"ר שהוא רק צינור ביני לבין סטלה, או צינור שש

 14ביני לבין זאב, והוא לא יודע שום, מין צינור אדיש כזה אינהרנטי שהוא לא יודע מה ... זה טיפה 

 15 מוגזם. אני רוצה שתבין, הוא ניהל את כל הסיפור.

 16 ורה? מתי אמרתי את זה?אתה יכול להפנות להודעה שלי, עמוד ש ש.

 17 לא, מקודם אתה, ת.

 18 לא אמרתי דבר כזה אבל בסדר. ש.

 19את הפרוטוקול, אבל אני אומר עוד פעם, אז אני אלמד את העמוד/שורה אבל אני  פרסמועוד לא  ת.

 20רק אומר, הקטע של לצייר את הציור הזה, אני אומר עוד פעם, אני הייתי פה אקטיבי בהחלט. 

 21וזה לא מעניין אותם, זה לא קטע  reluctantאת הציור שאני נמצא, וכולם אבל הקטע של לצייר 

 22נכון וזה לא נכון פה כמו שזה לא היה נכון אתמול לגבי העברת מסרים מזאב. שאול הוא לא צינור 
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 1אינוסנטי של העברת זה, הוא מעביר את זה, והוא מהאו"ם וזאב ואילן נמצאים פה או סטלה 

 2 "ם, והוא מעביר את הדבר ושניהם משחקים,ואילן נמצאים ושאול מהאו

 3מר ישועה, נראה לי שחרגנו מהשאלות שאדוני נשאל עכשיו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 אז אולי נחזור לשאלות.

 5 טוב, תודה. ת.

 6 אז הפנית לקטע קודם שחברתי ואתה חשבתם שדילגתי, ש.

 7 לא, זה לא, עו"ד יהודית תירוש:

 8 התכוונת?לא לקטע הזה  ש.

 9 נכון. עו"ד יהודית תירוש:

 10 טוב, אז אחר כך תסבירי, ש.

 11 לא, אני לא אסביר, לא צריך. אם צריך אני אעשה בחוזרת. עו"ד יהודית תירוש:

 12מר ישועה עשה לי טובה, אל תחפש את זה עכשיו, מבטיח שאני אתן לך זמן לחפש למה מתכוונת  ש.

 13 עו"ד תירוש, אחרת לא נתקדם.

 14 ה זה הצעות שלו, שהוא אקטיבי,כל השורה פ ת.

 15 בוא נסכם, כל העמוד. ש.

 16עו"ד חן, מה השאלה של אדוני עכשיו. חזרנו אליך. מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 השאלה.

 18במאי  18-תודה גבירתי. עכשיו בהקשר של מה שהוא הפנה אותנו אחורה, אתה רואה כתוב ב ש.

 19ם שישי' כותב לך שאול אלוביץ', רק נבהיר. הכתבה של אמיר 'עכשיו אתה מבין למה התרגזתי ביו

 20במאי, כלומר זה  15-במאי מחזיר אותך שאול ליום שישי ה 18-במאי. ב 18-טייג מתפרסמת ב

 21בוודאי לא קשור לכתבה אלא לפרסומים שקשורים לארדן ולברגר. תאשר לי בבקשה. לאן שהפנית 

 22 טייג.אותנו עכשיו, החזרת אותנו טרום כתבת אמיר 
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 1אני מאשר את מה שאתה אומר ונותן לזה משמעות הפוכה ממה שאתה אומר זה בדיוק מחזק את  ת.

 2. במה התחלת את out of the blueמה שאני אומר, שיש שיח נמשך כל הזמן ביני לבין שאול, לא 

 3 הקובץ? התחלת את הקובץ שלך,

 4 . 5, ועכשיו אתה בעמוד 1בעמוד  ש.

 5שזה גלגל הצלה שלך או לא גלגל הצלה שלך. אני רק טוען שבאופן נוח רק שניה. אני לא טוען  ת.

 6התחלת את זה בתכתובת שלי 'קראתי את גדי ואדבר איתו בבוקר' מפה זה מתחיל. לפני רגע, 

 7 הראתה עו"ד תירוש, זה מתחיל ממשהו אחר. כן, באופן נוח זה ...

 8 לא, העמדנו את הדברים על דיוקם. ש.

 9 ים את דבריי. אמרת שאתה נותן לי לסיים.שניה, אני רוצה לסי ת.

 10 אתה צודק. ש.

 11כל מה שאני טוען הוא, אדוני, יש פה שיח נמשך יומי ביני לבין שאול על האג'נדה שלו, על זה  ת.

 12שתוקפים אותו, ואתה מפנה שלושה ימים אחורה, זה מנותק לגמרי. אבל זה באותו הקשר. מול 

 13באותם אנשים, באותה מטריה, באותם נושאים ויש שיח  מי, במי זה עוסק?  זה עוסק באותו כתב,

 14 נמשך. לא שפתאום קמתי בבוקר קראתי את גדי ועכשיו אני אדבר עם .. .יש שיח נמשך.

 15, אז אני מבקש לחזור 5זו לא הייתה הכוונה שלי והכל בסדר. אבל משהחזרת אותנו אחורה לעמוד  ש.

 16, לא 3:04:39-על משהו, הודעה מאוד חשובה באחורה כי באמת הזכרת לי שדילגנו  4איתך לעמוד 

 17שלא נפנה אליו.  4אז הסתכלתי גם מה יש בעמוד  5הייתי חוזר לזה אלמלא החזרת אותי לעמוד 

 18ועכשיו אתה כותב לעמוס שוקן הודעה נוספת. אותו עמוס שוקן ששיקרת לו שמעולם לא שיקרת 

 19 סותך, לו. עכשיו אתה אומר את הדברים האלה ואני מבקש את התייח

 20 אני רוצה לומר לך משהו, ת.

 21 לא, אני מבקש שלא תפריע לי. ש.

 22 אתה אמרת משהו עלי. ת.
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 1 אבל אני מבקש שלא תפריע לי. ש.

 2 יש לי ... ת.

 3 אני מבקש שלא תפריע לי. ש.

 4מר ישועה, תחזור על השאלה, עו"ד חן, תקשיב לשאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 של עו"ד חן. בסדר? תקשיב לשאלות

 6הודעה מעמוס שוקן 'לא התרשמתי שערוץ החדשות הוא  3:04:39אתה מעביר למר אלוביץ' בשעה  ש.

 7הנושא העיקרי של מה ש... כתב' כמעט זה תשובה שלו לשאלת בית המשפט. 'אלא הכיסוי האוהד 

 8, אם תאשר לי לנתניהו בוואלה )אין לי מושג אם זה נכון(' רחמנא ליצלן. זו תוספת שלי. 'בכל אופן

 9אני יכול להעביר את ההודעה שלך או תוכנה הרלוונטי לאמיר טייג' ואתה מעביר את תשובתך 

 10למר עמוס שוקן מו"ל הארץ לשאול אלוביץ', וכך אתה עונה למר שוקן 'אין שום לחץ של שאול 

 11חלט להקמת ערוץ חדשות, נהפוך הוא, אחד. שתיים, אין שום כיסוי אוהד לביבי בוואלה. אתה בה

 12יכול להעביר הכל ל...' כלומר פה אתה אומר למנטור שלך 'אין כיסוי אוהד תבדוק'. ההסבר לאמיר 

 13טייג ראינו, בעולם המראות ההפוכות אפשר לחשוב שיש. אבל אין. האם הדברים האלה שכתבת 

 14 לעמוס שוקן נכונים?

 15 דיברנו על זה כבר. ת.

 16 משום מה, אבל עו"ד תירוש הזכירה לי לחזור.לא. דיברנו על ההודעה הקודמת. על זה דילגנו  ש.

 17 היינו בהודעה אחרת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 דיברנו בהודעה אחרת, ואני הפניתי אפילו לזה ואמרתי שעל הסעיף הזה, אני הפניתי בעצמי. ת.

 19 אז אדוני ישיב. כב' השופט משה בר עם:

 20 ן, אבל היינו בהודעה אחרת. פשוט תענה.נכו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21אמרתי שהשורה של 'אין כיסוי', שתי השורות האחרות נכונות, סליחה, שורה אחת נכונה, ו'אין  ת.

 22כיסוי אוהד לביבי בוואלה' לא נכון. אמרתי את זה, זו הייתה שיחה שלמה. אני רק רוצה להגיד 

 23 לזה מילה אם אתה מרשה לי,
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 1 ת לך.בוודאי. לא לי להרשו ש.

 2אז אני רוצה להגיד איזו שהיא נקודה אחת. מתארים פה איזה שהוא עולם שכביכול אני כותב  ת.

 3שקר ושקר וכדומה. אני רוצה להסביר את הנקודה. מנכ"ל של חברה מגן על החברה. שאול 

 4אלוביץ', יחד עם יועץ התקשורת שלו מוטי שרף, ואני אתן לך תיכף כמה דוגמאות אם אתה רוצה, 

 5אותי הרבה פעמים 'אל תגיד את זה, אל תעשה את זה' למשל לגידי וייץ, אני אתן לך דוגמה.  מנחה

 6אני רוצה להסביר את העולם הזה רגע כי בסך הכל מה שנמצא פה על הזה, זה גם האמינות שלי. 

 7למשל בא גידי וייץ שהיום הצגת אותו, אני מבקש לכלול בהכחשה שלי לגידי וייץ, אני אומר 'בוא 

 8ימין, שיש איזו שהיא אג'נדה פוליטית' 'בשום אופן לא, -ין לפחות ששאול הציע שזה יהיה מרכזנצי

 9כי זה יוצר הקשר בין שאול לזה, אני לא רוצה שום הקשר'. אז הוא שקרן ושאול בתכתובת, ומוטי 

 10, גם כשאני כותב לאמיר טייג, גם כשאני PRשרף שקרן, אז אני אומר, יש הקשרים. חברות ... 

 11נה לגידי וייץ, גם כשאני כותב לעיתונאים אחרים, יש הקשרים, הם יודעים שחברות נוהגות עו

 12להכחיש, הן מכחישות והם כותבים את מה שהם כותבים והם עושים את הבדיקה שלהם וזה 

 13הכוח של עיתונאות עצמאית. יש בתוך העניין הזה שהם יודעים את זה שזה לא אמת צרופה, הוא 

 14לו איזו שהיא פוזיציה. אני מכניס את זה רק להקשר ומציין שכולם ידעו מה  מגן על החברה, יש

 15שאני אומר פה ואני מציין שהרבה מאוד פעמים, וגם סטלה שהוציאה הכחשות שלה וגם 

 16כשלכתבה של גידי וייץ שמציינים אותי בתור 'שיקרת פה ושיקרת פה', ומה עונה שאול? 'אף פעם 

 17ם שהכל היה ידוע לכולם. הוא נותן גם כן את שלו. אז אני אומר, לא נתתי שום הוראה'. אמרת קוד

 18 בהקשר הזה של הודעות לעיתונות והגנה על חברה יש קונטקסט מסוים או הקשר מסוים,

 19אז מה אדוני רוצה לומר, שכשאדוני כותב את זה לעמוס  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 נכון?שוקן זה בהנחה שעמוס שוקן יודע שזה לא 

 21 אז שאול משקר. ש.

 22 לא, אני .. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 זה מה שאני שומע כל הזמן. ש.

 2 היינו שם, חזרת קצת אחורה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3 חד משמעית. ת.

 4 זו המשמעות? שהוא יודע שאתה לא דובר אמת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5וס שוקן הוא עיתונאי ותיק. הוא יודע שכשחברה אחת מותקפת על ידי עיתון ושולחים עמ ת.

 6הכחשות, הוא יודע שנוקטים לפעמים בשפה... ודאי שהוא יודע את זה. ודאי שהוא מבין את זה 

 7בוודאי שאמיר טייג, בוודאי שאיתן אבריאל, אף אחד פה לא תמים בסיפורים. כל יום חיים מזה 

 8לא. אז עכשיו  20%-הכחשה ו 80%ר, שולחים את זה לתגובה, ומקבלים על שהם עושים תחקי

 9באים פה ומציירים משהו ששאול עשה עם מוטי שרף והנחה אותי לעשות, ונתתי רק דוגמה אחת 

 10ואם צריך אני אתן עוד, וסטלה עושה ושאול עושה לגידי וייץ, ומציירים אותי עכשיו בתור זה. אני 

 11ני אהיה מנכ"ל שוב של חברה ויהיה הודעה, משהו שתוקף את החברה, אגיד לך משהו, אם מחר א

 12ואני בשביל להגן על החברה אצטרך לעגל פינות או להגיד דברים מסוימים אני אעשה את זה, וכל 

 13 מנכ"ל עושה את זה. ומי שאומר שלו הוא מיתמם.

 14 מר ישועה ובעלים של חברה גם מגן על החברה? כב' השופט משה בר עם:

 15 פעם? עוד ת.

 16בעלים שלחברה. אדוני אומר 'אני כמנכ"ל חברה עושה פעולות כדי  כב' השופט משה בר עם:

 17 להגן על החברה' ואני שואל ובעלים של חברה?

 18 כן. גם יו"ר של חברה, הוא מגן. השאלה היא עוד פעם, יש עולם, ת.

 19 ... סטיה. צריך לקבל איזו שהיא זווית .. כב' השופט משה בר עם:

 20אני מסכים. גם הוא נמצא. ברור שנמצא. לאמיר טייג, לאיתן אבריאל, כולם ברור להם שהם נכון.  ת.

 21נמצאים בפוזיציה. זה ברור להם שהם נמצאים בפוזיציה. וגם סביב הכתבה של גידי וייץ אני 

 22פגשתי את עמוס שוקן באופן אישי וניסיתי למנוע שם כל מיני דברים וכדומה, הפוזיציה ברורה. 
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 1ה באיזה שהוא חלל וכל האנשים התמימים שאתה מתאר, כולל מרשך עסקו בזה לא זה לא נעש

 2 פחות ממני. הרבה יותר ממני.

 3 טוב, אפשר להתקדם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 כן. ת.

 5תודה רבה. עכשיו אני רוצה להתמקד רק במה שאמרת שהוא לא נכון בעולם של המראות  ש.

 6 העקומות, בסדר?

 7 ודע מה זה המראות העקומות.לא י ת.

 8 .כהטיהאתה כתבת לאמיר טייג שבמראות שלהם ושל אמיר טייג סיקור הוגן נראה  ש.

 9 אה, נכון. ת.

 10עכשיו אני רוצה להראות לך מה אתה אומר בחקירות שלך בהקשרים האלה ובאמת כל תשובה  ש.

 11 ,87-88בעמודים  3830קובץ  2018בינואר  22תהיה טובה. בהודעה מיום 

 12 מאיזה יום? ת.

 13בינואר אני  7בדצמבר, אחרי  27בינואר. כמדומני זו ההודעה הרביעית או השלישית. יש לנו  22 ש.

 14 זה הרביעית כנראה. 22-כבר לא זוכר וה

 15 . 22, 10, 7 ת.

 16 זה ההודעה הרביעית שלך ברשות לניירות ערך. 22-זה השלישית וה 10בדיוק.  ש.

 17 קשה לי לשכוח. ת.

 18 י לך, לא רק שקשה לך לשכוח ... לזכור.לא, אבל אמרת ש.

 19 זאת מחמאה ואני .. ת.

 20 אני מבקש להקריא לך קטע שאתה אומר לחוקרים. אני מבקש התייחסותך, האם הוא נכון. ש.

 21 מאיזה עמוד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 גבירתי. 'אבל הדרך העיקרית שלי הייתה שאני מצד אחד מולם', 87-מתחיל ב ש.

 23 איפה אתה, סליחה? .ת
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 1 .3שורה  87עמוד  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 תן לי דקה אולי, רק להסתכל? ת.

 3 אין בעיה. ש.

 4 אני יודע שאתה שומר עלי, ת.

 5 לא, לכן נתנו לך עותק וצילמנו גם לפני. ש.

 6 נפלא. ת.

 7 .3תגיד לי כשאני יכול. כשאנחנו מתחרזים בשורה  ש.

 8 תודה. עוד דקה. ת.

 9 ?3ה עברת את שור ש.

 10 דקה, שניה אחת, תן לי רגע, ת.

 11 .3לא, אבל רק שאלתי אם עברת את שורה  ש.

 12 כן אני רוצה לראות, ת.

 13 לא, אז אתה לא בסדר. ש.

 14 אה, לא להמשיך קדימה? ת.

 15נעשה ביחד. אתה לא  3-לא. לא. נעשה את זה ביחד. ביקשתי שתקרא את הקונטקסט ועכשיו מ ש.

 16 יכול לעשות לי את זה.

 17 התנצלותי. אני מתנצל. ת.

 18בסדר? אז אני מתחיל. 'אבל הדרך העיקרית שלי הייתה כשאני מצד אחד מולם כשהיה מקרים  ש.

 19כמו מהסוג הזה נתתי גיבוי למערכת, אמרתי למערכת מה אני חושב, ולכן המשיכו להיות גם הרבה 

 20', בדיוק מה כתבות נגד ביבי. אם תבדקו תראו שבתקופה הזאת יש הרבה כתבות גם נגד ביבי

 21שאתה כותב לעמוס שוקן ולאמיר טייג. 'והדבר  העיקרי שיכול לעשות הוא, הדבר העיקרי שיכלתי 

 22לעשות זה ההצבעה שלי הייתה, ההצבעה שלי העיקרית. אם הייתי מביא את טיפנבורן תקשיבו 

 23ית, קוטור, בתפירה על-טופ, בדיוק מה שהם רוצים. הכל בתפירה, בהוט-מה היה קורה, הכל טיפ
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 1בדיוק מה שהם רוצים. בזה הוא אומן. הוא בא מבית הספר הזה' והלאה כדי לא לשעמם אני רוצה 

 2 להקריא לך מהפסקה של 'באופן באורח פלא וואלה'.

 3 ואילך. 17 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4ות הרבה ואילך. 'אורח פלא וואלה בגלל הקאדר של העיתונאים שיש שם הצליחה גם לעש 17כן.  ש.

 5ידיעות עיתונאיות טובות, גם נגדו. דרך אגב, הספר הזה', ופה רק נשים בקונטקסט כי בית המשפט 

 6לא מכיר, זה אותו מסמך שהועבר אליך ש... להראות את הטיית הסיקור אם אתה זוכר, העדת 

 7עליו בחקירה הראשית ומציגים לך אותו בחקירה. ואתה אומר 'הספר הזה עוד פעם הוא מוקצן 

 8או משהו כזה ולא עברתי עליו יותר מדי, אבל בסופו של דבר היו שם הרבה באמת דברים נגדו גם 

 9כאילו בתוך הסיפור הזה. אני ניסיתי לעשות איתם סטטוס קוו עם המערכת, אמרתי להם 'תשמעו 

 10מה שאנחנו צריכים לנסות לעשות, לכתוב גם נגדו ובעיקר אם יש דברים לטובת שרה שזה הכי 

 11תו, אז תעשו את הדברים לטובת שרה' אז היא אז נתנה צ'יק, היא הלכה לכנס שכול כזה, משגע או

 12היא הלכה לכבאים שם, היא הלכה לזה, מה אכפת לנו? בכל מקום כותבים על אשת ראש ממשלה. 

 13אצלנו לא ברור אז תכתבו עליה. תבקרו אותו אבל תכתבו עליה דברים הרבה חיוביים כי זה יותר 

 14 דו'. אלה דברים שאתה אומר בחקירתך במשטרה בהודעה הרביעית,חשוב מאשר נג

 15 אבל רגע, זה ממשיך. אז אם כבר... עו"ד יהודית תירוש:

 16לא, אבל אני רוצה רגע בנקודה הזאת לעצור ואני לא רוצה שתנהלי לי את החקירה הנגדית  ש.

 17 בבקשה.

 18 הרביעית זו האחרונה אגב? כב' השופט משה בר עם:

 19 לא, יש תשע. ת.

 20'. ראשית לגבי 2לא, במקבץ הזה יש שמינית ואחר כך הפסקה של עשרה חודשים, האחרונה זה 'יד  ש.

 21הקטע הזה תגיד, האם הדברים שאמרת לחוקרים הם נכונים. פה זה לא לעמוס שוקן, זה בחקירת 

 22 רשות ניירות ערך.

 23 נכון. ת.
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 1 האם זה נכון? ש.

 2לכתבים וניסיתי גם להביא כתבים טובים וגם  אז אני אסביר.  הדברים פה נכונים שאני אמרתי ת.

 3אמרתי את דעתי כדי שיהיו גם כתבות נגד. אני בטוח שיש בהמשך פה של החקירה הזאת, אני 

 4בטוח אבל שיש, או בהמשך של החקירה הזאת, זה שאני מסביר גם להם שזה לא עזר לי יותר מדי. 

 5מהר מאוד אנחנו נאלצנו להוריד  באיזה מובן? במובן שזה גרם באמת לזה שעולות כתבות אבל

 6את הכתבות. אז אני בסך הכל, זה אמת וזה אמת. האמת הסופית הייתה, התוצאה הסופית של 

 7זה הייתה שבסוף האתר היה מוטה כיוון שלמרות הטקטיקה הזאת שלי שאני נקטתי בה, זה לא 

 8 עזר. ואני בטוח שאני אומר את זה גם בהודעתי,

 9 סקה הבאה. תיכף נראה מה אתה אומר. מיד. אתה אומר את זה מיד בפ ש.

 10 אה, אוקיי. ת.

 11 אתה ראית את זה כי רצת קדימה, לא חיכית לי, ש.

 12 לא ראיתי. לא קראתי. ת.

 13 שלך הוא באמת, אני כל פעם מתפעל מחדש. זיכרוןאז ה ש.

 14 זה לא קשור לזיכרון. אני אגיד לך למה זה קשור, ת.

 15 אבל, ש.

 16 אני אגיד לך למה זה קשור. ת.

 17 אבל תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 18 ...  כב' השופט משה בר עם:

 19 זה קשור לזה שזה האמת, עו"ד חן. ת.

 20נפלא, אז מה שאמרת, וזו התשובה לשאלה שלי, אני כל כך שמח, שמה שאמרת ברשות ניירות  ש.

 21 ערך פה במשטרה, זו האמת. אתה עומד מאחורי הדברים, נכון?

 22 רשות ניירות ערך אתה לוקח שתי שורות ושואל.אני אומר עוד פעם,  ת.

 23 אני עוד לא לוקח, אני לא סיימתי. ש.
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 1 רק שניה. ת.

 2 מר ישועה, אני מבטיח לך שאני עובר הלאה. ש.

 3 בוא נתקדם. כב' השופט משה בר עם:

 4רק שניה אחת, אני מסביר לך את זה שהיה פה שיחה והשיחות זה עשרות שעות ובתוך השיחה אני  ת.

 5זה ואז הם שואלים אותי שאלות ואני אומר להם 'אני מסביר לכם אבל שנאלצתי, זה  אומר את

 6 לא עזר לי', אני בטוח שאמרתי את זה.

 7אבל מר ישועה, זו לא השאלה. השאלה אם הקטע הזה, שאלה לגיטימית בחקירה נגדית בלי  ש.

 8 הפרעות, בלי כלום, השאלה אם הקטע הזה שהקראתי לך אותו הוא נכון.

 9 אז אני מתנגדת לשאלה. יהודית תירוש:עו"ד 

 10 איך אפשר? ש.

 11 איך אפשר? הנה תראה, איך אפשר. עו"ד יהודית תירוש:

 12 אולי אבל כדאי שהעד ייצא החוצה. כב' השופט עודד שחם:

 13 אפשר שהעד יצא החוצה. אפשר ממש שהעד יצא החוצה. עו"ד יהודית תירוש:

 14 תתאוורר קצת מר ישועה.  כב' השופט משה בר עם:

 15 )העד יוצא מהאולם(

 16 מה ההתנגדות של גבירתי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17העד נשאל, העד ענה. הוא  ענה, 'זאת הייתה האמת' והוא ענה 'אני בטוח  עו"ד יהודית תירוש:

 18שאמרתי גם בהמשך שעלו כתבות ומהר מאוד התבקשנו להוריד אותן. זאת האמת וזאת האמת'. 

 19לשאלה. נתן תשובה. חברי כנראה לא נוח לו, רוצה מקצה שיפורים. אין שום הייתה לו תשובה 

 20סיבה לעשות מקצה שיפורים כי הוא שאל את השאלה הזאת והוא גם קיבל תשובה קצת יותר 

 21הוליסטית ממה שחברי מבקש לקבל תשובה רק על המילים האלה. הוא נתן את התשובה 

 22 אלה ועוד פעם את התשובה הזאת.בשלמותה, אין שום סיבה לבקש עוד פעם את הש

 23 זאת לא התנגדות. ש.
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 1 זאת התנגדות? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2זאת התנגדות, כן. אני גם זוכרת ואני גם אראה לחבריי בפרוטוקול אם צריך  עו"ד יהודית תירוש:

 3 שחבריי התנגדו לא פעם כשאני שאלתי שאלה פעם נוספת יותר מאשר פעם אחת,

 4 הבדל בין ראשית לנגדית.יש  עו"ד בעז בן צור:

 5 באותה תואנה שהעד כבר נתן תשובה. עו"ד יהודית תירוש:

 6גברת תירוש, הוא הוסיף מיוזמתו אבל מר חן רוצה לשאול אותו על  כב' השופט משה בר עם:

 7 הקטע הבא, זה לא משנה את העובדה שיש...

 8 לא, על הקטע הזה עכשיו הם רוצים לשאול. עו"ד יהודית תירוש:

 9 תי שאני מיד מתקדם לקטע הבא, אבל קמת מהר.ואמר ש.

 10 מתקדם לקטע הבא, בבקשה, תתקדם לקטע הבא. עו"ד יהודית תירוש:

 11 )מדברים ביחד(

 12 עו"ד חן כן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 אני יכול להמשיך, או לענות? ש.

 14תשובה על אותו דבר, או לא, תענה. אתה רוצה שייתן שוב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 שאלה אחרת? או מה,

 16 לא, היא אומרת שזה אותו דבר.  ש.

 17 כך אני מבינה, אם טעיתי, אני מתנצלת. עו"ד יהודית תירוש:

 18היא אומרת  שזה אותו דבר, אני לא אומר שזה אותו דבר. אני רשאי לשאול בחקירה נגדית קודם  ש.

 19מר 'רגע אבל יש עוד', אני אומר לו 'בסדר, נגיע כל על הקטע הזה, האם נכון או לא. העד בא ואו

 20לעוד, אבל קודם כל הקטע הזה האם הוא נכון'. אני לא חוסך ממנו את העוד, זה בדיוק השאלה 

 21הבאה שלי, אבל קודם כל הקטע הזה. ואז קמה חברתי ומפריעה לי. זה חקירה נגדית. עכשיו יש 

 22 כללים חדשים, הכללים החדשים,

 23 היא לא מפריעה מר חן, היא מתנגדת. עם:כב' השופט משה בר 
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 1 בסדר, אז, ש.

 2 אנחנו ראינו שגם ההגנה לפעמים התנגדה. זה בסדר. כב' השופט משה בר עם:

 3 ...  ש.

 4 )מדברים ביחד(

 5 יש גם הבדל בין ראשית לנגדית כבודו, בסוג השאלות. עו"ד בעז בן צור:

 6 גם בנגדית מותר להתנגד. עו"ד יהודית תירוש:

 7תכניסו את העד, תשאל אותו שוב את השאלה, נשמע את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8 התשובה. תכניסו את העד, תשאל אותו שוב, נשמע שוב את התשובה ונתקדם.

 9 )העד נכנס לאולם(

 10אגב הוא המשיך כי אדוני אמר לו 'אני שמח שאתה זוכר,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11זה האמת' ככה נגררנו שוב לאותה שאלה. הוא פשוט  זיכרון' אז הוא אמר 'זה לא זיכרוןך שיש ל

 12 ענה לשאלה אחרת ונגררנו.

 13 כן. כנראה זה באמת באשמתי. ש.

 14 לא, אני רק אומרת שנגררנו לזה חזרה לתשובה אחרת.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 כן, אני מקבל את הערת בית המשפט. ש.

 16 ני מסכים שבאשמתך.א ת.

 17 תשאל את השאלה, נשמע תשובה ונתקדם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18כן. אני מקבל את הערת בית המשפט. לגבי הקטע הזה שהקראתי ואני מיד אקריא לך עוד הלאה  ש.

 19דברים שעולים בדיוק בקנה אחד עם מה שהוספת, בסדר? אבל רק לגבי הקטע הזה, האם הדברים 

 20 ובים כאן,שכת

 21 תחזיר  אותי בדיוק לאילו שורות, אתה לא צריך להקריא לי, רק תגיד לי את השורות. ת.

 22 .87בעמוד  3משורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן
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 1'באורח פלא וואלה', זה הקטע שהקראתי עד  88בעמוד  17עובר דרך שורה  87בעמוד  3משורה  ש.

 2 שאלת החוקר. ...  הקטע הזה.

 3 יצור?בק 88, 87עמוד  ת.

 4אתה כבר קראת והקראתי, אבל אם אנחנו רוצים עוד להתעכב אפשר לעשות את זה. אפשר  ש.

 5 להראות לו איפה?

 6כן. או שאתה רוצה להקריא לו משפט ולשאול אותו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7או רק חלק להקריא לו משפט ולשאול אותי. אם אדוני מדלג על חלקים. אדוני רוצה את כל הקטע 

 8 ממנו?

 9 אני הקראתי לו את כל הקטע. ש.

 10 אוקיי, אז תראה לו מאיפה עד לאן ושיענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 אני רוצה את המשפט 'לכן המשיכו להיות גם הרבה כתבות נגד ביבי' האם זה נכון? 3-מ ש.

 12 כן. בהסתייגות של מה שציינתי. ת.

 13 בסדר. ש.

 14 עלו וירדו.עלו וירדו.  ת.

 15 בסדר. עכשיו אני, ש.

 16 אני רוצה להסביר איזו שהיא נקודה פה, וסליחה עוד פעם, ת.

 17 בוא חכה רגע עם ההסבר. אם לא נגיע לזה, תחזור להסביר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 בדיוק, יכול להיות שאני אחסוך לך את זה, מר ישועה. ש.

 19 אני אשכח את זה פשוט. ת.

 20 לא תשכח. אתה ש.

 21 זה מוציא אותי מריכוז. ת.

 22 )צוחקים(

 23 למה זה מצחיק, למה צריך לצחוק שהעד אומר משהו? עו"ד יהודית תירוש:
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 1תרשום לך, אם לא נגיע לזה ותרצה עדיין להסביר תחזור  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 אחורה.

 3 אני יכול לרשום לעצמי על זה? ת.

 4 כן. ברור. תרשום לך. אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 כי פעם שרשמתי עו"ד בן צור רצה לקחת את זה. ת.

 6 אתה יכול לרשום. זה בסדר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 אם באת עם משהו אפשר לקחת. עו"ד בעז בן צור:

 8א נגיע לזה, תרשום לך שאתה עדיין חייב שם השלמה, אם ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 תוכל לחזור ולהשלים.

 10אני אזכיר לך מר ישועה. אני אזכיר לך מיד בקטע לא הבא, זה שאחריו. בסדר? עכשיו, תראה  ש.

 11 , בעמוד הבא,88בעמוד 

 12 רגע שניה, תן לי רגע לראות. אה כן, נזכרתי עכשיו. ת.

 13סיכוי שכבר אמרת  אתה למעשה כבר ענית קודם, אבל יש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 את מה שאתה רוצה לומר עכשיו, אז,

 15 הוא נזכר שהוא לא אמר אותו ארבע פעמים. ש.

 16 זו הערה מיותרת ממש. עו"ד יהודית תירוש:

 17 נו, קצת להתבדח, הכל בסדר. ש.

 18 אני לא נפגע מעו"ד חן אף פעם. ת.

 19 רשמת?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 רשמתי לעצמי. ת.

 21 מה השאלה הבאה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1אוקיי. עכשיו הקטע הבא שהקראתי לך ואני באמת אחסוך לבית המשפט, לא אקריא אותו שוב  ש.

 2, אתה רואה 'באורח 17משורה  88ועליו אני מבקש התייחסות האם הוא נכון או לא נכון זה בעמוד 

 3 פלא וואלה', 

 4 .87וד עמ כב' השופט משה בר עם:

 5 .87 עו"ד בעז בן צור:

 6 עד 'נגדו'. האם הקטע הזה הוא נכון? 88ממשיך לתוך  87סליחה.  ש.

 7 כן. ת.

 8נכון. עכשיו אני ארצה, ותראה שאני אחסוך לך את מה שרשמת בדף, להקריא לך את שאלת  ש.

 9 החוקר ואת הקטע הבא. 'לא, אבל ראיתי, גם אני חייב להגיד שמה לא מעט מהתוכן',

 10 ה אתה? איפ ת.

 11 מיד אחרי הקטע 'מאשר נגדו שאישרת שזה נכון'.  ש.

 12 . 7שורה  88עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13. בסדר? אתה אומר ככה 'לא לא, אתה, גם אני לא אומר שלא, אני לא אומר שלא, 7שורה  88עמוד  ש.

 14 אני לא אומר שלא'. 

 15 אוקיי. ת.

 16אבל הנקודה הייתה שלכתוב נגדה זה אסון וכדומה לכתוב נגדו, 'אל אקצא אל אקצא אל אקצא'. ' ש.

 17אז אפשר לעשות תרגיל קצת ככה קצת ככה, ונכון, אני לא, אני לא, אני לא, מסתיר את זה שהאתר 

 18היה מוטה לטובתו אבל עדיין האתר גם פרסם הרבה כתבות נגדו'. ועכשיו אני מגיע לקטע שחברתי 

 19. 'ואז זיכרוןאמרת בתשובה בלי העזרה שלה ושלי. מתוך אמרה 'תזכיר' ואתה רשמת בפתק ו

 20 הורדנו אותם מהר, וזה זה, אבל הם פרסמו את זה ,זה נבע מאישיות של העיתונאים שהיו שם'.

 21 נכון. ת.

 22 וגם הקטע הזה נכון. נכון? ש.

 23 נכון. ת.
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 1נראה לבית המשפט, לגבי 'הורידו מהר' או לא הורידו מהר, אני מכניס כוכבית כי זו בדיקה שאנחנו  ש.

 2אני לא מסכים איתך בוודאי לעומת אחרים, אבל זה מה שאמרת וזה מה שהאמנת בו. זה מה 

 3 שאתה אומר?

 4 הוא אמר שזה נכון.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 אני אומר שזה מה שהיה. זה מה שאני אומר. אני אומר שזה מה שהיה. ת.

 6ה כתבת והראיתי לך קודם, גם לאמיר טייג, גם לאיתן אבריאל, בסדר. עכשיו ניכר שהדברים שאת ש.

 7גם לעמוס שוקן, אתה מאריך בהם, אתה מנמק בהם, אני התרשמתי שאתה כותב אותם מדם 

 8ליבך. זה הודעות מנומקות, זה לא כמי שקפאו שד שורה אחת, תגובה 'לא נכון'. אתה ממש משתדל 

 9 ביטויים כאלה. תגובתך?לשכנע, אתה מעמיק ומדבר מדם ליבך. משתמש ב

 10 האם זה נכון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11במובן מסוים זה נכון כי התעצבנתי על הקטע של וואלה, שרוצים לפגוע בוואלה וביוזמה שלנו  ת.

 12לעשות חדשות, זו הייתה יוזמה באמת שהשקענו בה סכומי עתק לבנות, וחשבתי גם שהכריכה 

 13דומה, אני חשבתי שגם להם יש אג'נדה, כי גופים עיתונאיים, יש להם גם הזאת של וואלה ויס וכ

 14אג'נדות אחד נגד השני ואני אמרתי את זה, ולפעמים הם רואים שגוף אחר יקים גוף חדשות חזק 

 15אז לפעמים הם יוצאים נגדו, אז פה אני נעמדתי והגנתי על החברה בצורה נחרצת, לא יודע אם זה 

 16 אבל הגנתי בצורה,מדם ליבי לא מדם לבי, 

 17 כנה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 נמרצת. ת.

 19 מתוך כנות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20בצורה נמרצת. כן. להוציא, עוד פעם, שברור שאני לא יכול באותו קטע לבוא ולהגיד 'כן אנחנו  ת.

 21 ,-הקונטקסט של העושים סיקור מוטה' כי אני מגן על החברה, הסברתי את 

 22 עו"ד חן אדוני סיים עם החקירה הזו, עם העמודים האלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 עם הנקודה הזו? לא גבירתי. ש.
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 1אני שואלת כי הבטחנו לעד לתת לו, לרשום ושהוא יוכל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 להשלים.

 3 שהראיתי לך את הקטע הנוסף על הורדת הכתבות,אה, סליחה, חשבתי שעניתי בזה  ש.

 4 אוקיי. מה רצית להעיר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 לא, בבקשה. ש.

 6 הבטחנו לו שניתן לו. מה רצית להעיר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 חשבתי שגבירתי מבקשת לסיים את ישיבת היום. ש.

 8 נסיים, זה יהיה קצר. מה ההערה שרשמת? אב"ד: -ן פלדמ-כב' השופטת ר' פרידמן 

 9מה שרק רציתי להגיד זה שאת התוצר של המבנה הזה של קאדר של עיתונאים מה שמופיע פה,  ת.

 10שהוא דעתן ועצמאי ואנשים שומרים את דעתם, לאישיות, היא מהקטע שאחר כך מורידים מהר 

 11ת ובתוך כל ההקלטות ובתוך הכל של וכדומה, זה בעצם הכרוניקה שרואים בתוך כל ההתכתבויו

 12יומי. אם הרי היה ציות מלא אז לא היה צריך לעשות שום דבר. היינו ממלאים את -המאבק היום

 13ההוראות במאה אחוז ככתבן וכלשונן, הדינמיקה הזאת של הלחצים והתלונות, ו'תוריד מהר' 

 14 זה ביטא את זה.ו'תעשה', נבעה מהעובדה ש, זה מאוד חשוב לי שהנקודה הזאת תובן, ש

 15, זה בעמוד  11:39:04PM. 23כן. אני מבקש לחזור איתך בבקשה למסמך ההתכתבות הקודם נ/ ש.

11. 16 

 17 באיזו שעה? ת.

 18 .11:39:04-תקרא מ ש.

 19 10269שורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20 10268 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 ת.  רני רהב?

 22 מגיבים, איך אתם נותנים לראש הממשלה להתבוסס',כן. משם. 'לא ייתכן שאתם לא  ש.
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 1 זה שאול מעביר לי, נכון? ת.

 2כן. שאול מעביר לך. 'להתבוסס בדמו, אתם חייבים לצאת בהכחשה גורפת'. אבל אז שאול גם  ש.

 3כותב לך, אגב ההודעה שהוא מעביר לך 'אני לא יודע איך אפשר להכחיש ספקולציות' ואתה עונה 

 4תי כך' ואז שאול אומר לך 'אני מקווה שהגדול לא חושב כמו רני' ואתה כותב לשאול 'גם אני חשב

 5לו 'צריך להסיט האש מהגדול' 'איך' שואל אותך שאול, ואתה עונה לו 'סטלה וגם אני צריכים 

 6העובדה שהוא דחף לזה', 'הוא', אני מניח  אזכורלהגיב. אני על הנושא של חברת חדשות כולל 

 7 , נכון?2013-ה ששאול כתב לך קודם על חוק ההסדרים בשמדובר בארדן, נכון? מ

 8 עוד פעם, מה אתה שואל? סליחה, ת.

 9 העובדה שהוא דחף לזה', 'הוא' זה ארדן, נכון? אזכוראתה כותב לו 'כולל  ש.

 10 ,-כן. כי זה מה ששאול אמר ש, זה היה אז מה ש ת.

 11זה מפרק את כל נושא הדיל' כך  העובדה שזו אסטרטגיה של וואלה מזה שנים. אזכורבדיוק. 'וכן  ש.

 12אתה כותב לו, ואתה ממשיך וכותב לו, 'סטלה חייבת להכשיר המהלכים הבאים להסדיר שבזק 

 13נסחטת בנושא עסקת יס שרגולטור לא יכול לפעול בצורה שתביא להרס החברה'. הדברים האלה 

 14, תגובתך םוריהמאחשאתה כותב לשאול, אתה מתכוון אליהם כי הם בלשון סגי נהור, אתה עומד 

 15 לדברים?

 16זה אני מהדהד לו את מה שהוא אומר לי כל הזמן. זה האמירות של שאול, אני מחזיר לו אותם  ת.

 17חזרה. הרי הוא סיפר לי שארדן יזם את הסיפור הזה. אני לא ידעתי, אז בסדר. וגם את שאר 

 18 הדברים, הרי הוא תדרך אותי לאורך תקופה בעניין הזה, ש..

 19יש ביניכם, מה שאתה בעצם אומר, מן משחק כזה: שאול עושה, יוזם, מבקש, דוחף הבנתי, אז  ש.

 20וכולי, אתה כותב לו הודעות, אנחנו לא רואים את זה כמובן כי זה בשיחות הנעלמות, אתה מהדהד 

 21לו בחזרה את הדברים שהוא אמר לך. ולכן כשאנחנו קוראים דברים שלך אנחנו צריכים להבין 

 22וזמתך, שום דבר אתה לא מתכוון, שום דבר הוא לא שלך, הכל זה הדהוד ששום דבר הוא לא בי

 23 של אחרים. זה מה שאתה מבקש מבית משפט להאמין לו?
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 1 ממש לא. ממש לא. ת.

 2 זה מה שאמרת עכשיו. אז איפה טעיתי? ש.

 3 ... כב' השופט משה בר עם:

 4ם, בדברים האחרים בכל הדבר האחרון שאמרת טעית, באיזה מובן טעית? שבדברים שהם קשורי ת.

 5שקשורים לוואלה לא אמרתי ששאול. בדברים האלה הספציפיים שאתה הקראת מקודם ששאול 

 6אומר שזו יוזמה של ארדן, ובדברים הספציפיים האלה אני לא מכיר את הפרטים האלה, או מספר 

 7 לי על השולחנות העגולים,

 8וזמה של ארדן. כי הקראתי לך הרבה אז לזה התכוונת כאשר אתה אומר 'את זה אני מהדהד'. שזו י ש.

 9 דברים.

 10שניה. אני צריך לענות. אתה הקראת לי את הדברים האלה הספציפיים, אני אומר, בתוך הדו שיח  ת.

 11בינינו יש דברים שאני, ואני אמרתי שזה אני וגם כששיקרתי, אמרתי מה שיקרתי. זה דברים שזה 

 12זרקתי, אנחנו נמצאים ביום קרב שמנסים להגן  הצד של שאול, .. מכיר אותו. הוא זרק את זה, אני

 13על החברה, הוא זרק את זה, אני מחזיר את הסיפור הזה חזרה, הוא שולח לי אני עונה לו את זה 

 14חזרה. דרך אגב, אתה מציג את זה בצורה דרמטית עוד פעם, זה יכול לקרות, שאתה אומר 'זה 

 15מנכ"ל משהו והמנכ"ל מחזיר את זה אחר יכול להיות שבתוך הסיפור הזה יו"ר של קבוצה אומר ל

 16כך, יכול להיות שהדבר הזה קורה?' כנראה שזה לא קורה אף פעם בעולמות שאתה מכיר. ודאי 

 17 שזה קורה, זה חלק מהעשייה.

 18 אוקיי. ש.

 19 שאול מהאו"ם. שאול לא היה קשור לקבוצה בכלל. ת.

 20 הפרוטוקול לא קולט את הציניות, עו"ד יהודית תירוש:

 21האחרונה של העד הייתה צינית. מר ישועה, הכתבה הזו של אמיר טייג וההתכתבות  האמירה ש.

 22הזאת בינך לבין מר אלוביץ' שראינו אותה בהרחבה ועם אחרים ושוקן וחאייק וכולי, על הדיל 
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 1שנרקם לכאורה בין ראש הממשלה נתניהו לבין שאול אלוביץ' הייתה חודשים לפני הכתבה של 

 2 יתה קריאת השכמה, נכון?גידי וייץ שמבחינתך הי

 3 כן. עובדה, זה חמישה חודשים. ת.

 4כלומר, הטענה על הדיל שנרקם בין ראש הממשלה נתניהו לבין שאול אלוביץ', למרות כל מה  ש.

 5, לא הייתה 2015וכל המעורבות שלך עד אותו מועד, מאי  2015שאתה יודע באותו מועד, מאי 

 6 קריאת השכמה מבחינתך, נכון?

 quid pro 7-ן שזו כתבה שהיא לא עשתה את זה כל כך, ה יא לא הציבה כל כך פה את הלא, במוב ת.

quo ,8 כמו שהכתבה של גידי וייץ. הכתבה של גידי וייץ 

 9 דיל, היא מדברת על דיל. ש.

 10 אתה רוצה שאני אענה? ת.

 11 כן כן. ש.

 12ה לא נפל האסימון, אז תן לי לענות. הכתבה של גידי וייץ הייתה מאוד ברורה לגבי הקטע הזה, לי פ ת.

 13כי הכתבה התמקדה בדברים אחרים והקטע שקשור לוואלה, גם שקשור הדיל, הוא לא מציין 'זה 

 14דיל וואלה זה', ואת הקטע של וואלה היה יחסית קטן פה וקשור לחדשות בתוך הדבר הזה. פה 

 15 עובדתית, דרך אגב, אם היה, עוד פעם, אם היה נופל לי האסימון,

 16 להתייעץ.אז היית הולך  ש.

 17 חזקה עלי שהייתי תוך שעה, חזקה עלי שהייתי הולך להתייעץ, ת.

 18 אין לנו ויכוח. אוקיי אז אחרי הסיבוב הגדול ב... ש.

 19תן לו להשלים את המשפט כי דיברתם ביחד. 'חזקה עלי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 ?'-ש

 21 י מוכרח לומר לך את זה,שהייתי מתייעץ עם עורכי דין. אני באמת ובתמים, אנ ת.

 22 בסדר, רק רציתי שייקלט, שהתשובה תהיה בהקלטה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1מר ישועה, זה בדיוק העניין. אין בינינו ויכוח. זה עובדתית כמו שאתה אומר, לא נפל לך פה  ש.

 2באוקטובר. מה זה  האסימון. עובדתית, האסימון נפל לך בכתבה של גידי וייץ חודשים אחר כך,

 3 האסימון? השאלות המטרידות, שאז אתה הולך להתייעץ עם עורכי הדין, נכון?

 4 נכון. גם אחרי זה אני לא, ת.

 5 כן. אבל לפני שנגיע למקטע הזה בזמן שגם הוא אבן דרך חשובה, אותה התייעצות, נכון מר ישועה? ש.

 6 בהחלט, עו"ד חן. ת.

 7בהחלט. לפני שנגיע לזה רק נקודה אחת קטנה שאני מבקש להפנות אותך, זאת אומרת לקבל את  ש.

 8אישורך ולהראות לך בהודעות בחקירה שזה מה שאתה אומר. נגענו בזה ממש מעט, לא זוכר אם 

 9 אתמול או היום בבוקר, וזה החשש להרגיז. נגע בזה בהמשך, 

 10 אדוני נמצא? איפה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11בהרחבה. אבל לבינתיים אני רוצה להביא לך מספר מובאות של החשש להרגיז  2...בהקשר של יד  ש.

 12, אתה מסביר 22-23עמודים  3811בינואר, קובץ  7ומה משמעותו בעיניך. בסדר? החקירה מיום 

 13 לחוקרים,

 14 אין לי את זה. ת.

 15 במסך. ש.

 16 קשה לי מאוד כי אני רואה.. ת.

 17 שנגדיל ויהיה לך יותר נוח? אתה רוצה ש.

 18 לא,  ת.

 19 )מדברים ביחד(

 20 . 19שורה  22עמוד  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21בהתחלה היה 'אתה לא רוצה להיות עיתון הארץ, אתה לא רוצה  wording-המילים בהתחלה, ה ש.

 22 שהתחיל ולאט לאט,wording -להיות', זה היה ה
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 1 זה השיחה? זה התחילת, אדוני?  wording-מה זה ה כב' השופט משה בר עם:

 2 התנסחויות. ההתנסחויות, הנרטיב, אני לא רוצה להשתמש באנגלית אבל, ת.

 3 לא, בסדר, אני רוצה להבין מה, כב' השופט משה בר עם:

 4 ההתנסחויות, צורת הביטוי. ת.

 5 ההתנסחויות, אנחנו מדברים פה על מר אלוביץ'. ש.

 6 כן. ת.

 7ם מובילים קו נגדו, אתם', 'הוא נתן את האירועים שאמר 'אתם לא בסדר, אתם מגזימים, את ש.

 8מעיתון הארץ ואמרתי שזה לא נכון'. ואחר כך זה היה 'תשמע, אתם הורגים אותי ככה. זה יכול 

 9להרגיז אותו, זה יכול להרגיז אותה', עוד יותר פחד מזה, 'ואז זה יכול לפגוע בבזק'. בזק תלויה 

 10זה לא זכותי? למי שייך העיתון? העיתון שייך לך. העיתון  ברגולטור. אני בעלי העיתון, זכותי. מה,

 11לך  הבעלים אתה? למי שייך העיתון? שייך לעיתונאים? היו אמירות מהסוג הזה למי, מי הבעלים?

 12או לינון? גם עם ינון היה ויכוחים, והראש דסק של החדשות של ינון, של החדשות, ינון היה עורך 

 13 . זה הקטע הראשון.ראשי. ראש הדסק שלו היה אבירם'

 14 נכון. ת.

 15 יש פה ביטוי לאותו חשש להרגיז שדיברנו עליו, נכון? ש.

 16 כן. מה שכתוב פה נכון, ככה זה, ככה זה ... ת.

 17 אני מפנה באותה הודעה, 76כן. אתה מאשר את הדברים. אחר כך בעמוד  ש.

 18 .10שורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 19 , יש לך?-, תודה. זה בראש ה10שורה  ש.

 20 .1זה מתחיל משורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21. 'אבל אני לא, אני באמת, אומר לך עוד פעם. אני רוצה שתבין את הטון של השיחות 1שורה  76 ש.

 22 שלי ושל שאול, בסדר? ברור לי, תשמעו, שאול זה הבוס שלי'.
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 1 איפה אתה? ת.

 2 .1שורה  ש.

 3 בעמוד הבא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 ?75 ת.

 5 .76 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6אנחנו תמיד מסמנים עמוד כפי שביקשת, לפני ואחרי שתראה שזה בתוך הקונטקסט. 'אבל אני  ש.

 7לא, אני באמת, אומר לך עוד פעם. אני רוצה שתבין את הטון של השיחות שלי ושל שאול, בסדר? 

 8יו"ר בזק, הוא הבעלים, נכון. הוא אומר לי מה  ברור לי, תשמעו, שאול זה הבוס שלי. כן. שאול זה

 9שהוא רוצה לעשות. והאם הוא אמר לי שהוא לא רוצה להרגיז את ראש הממשלה? כן. והאם הוא 

 10אמר לי שבזק תלויה בהחלטות רגולטורית? כן. אמרתי לך את הדברים האלה. אני לא הייתי צריך 

 11צורה מאוד פה ושם, הוא היה מדגיש שזה היה כל יום הסבר ולא היה ניתן כל יום הסבר. זה ניתן ב

 12לו רגיש. אני מניח, מניח, שזה היה סביב האירועים. אתה שואל אותי אם חיברתי? לא, כי נמאס 

 13לי כבר מכל הדברים האלה. אני לא עסקתי בזה, לא ישבתי כל יום לעצמי. המצב היה לי לזרא. זה 

 14אוקיי? גם הקטע הזה אתה מאשר את  לא היה מצב של, שהוא, שהוא, שהוא שאהבתי אותו'.

 15 הדברים?

 16 כן. ת.

 17 סליחה? ש.

 18כן. אני רק רוצה לציין נקודה אחת. הקטע של החיבור, כי אני גם התייחסתי לזה אחר כך בהמשך.  ת.

 19לא באתי להגיד, להתכוון פה שלא חיברתי את ההקשר, כי את ההקשר הרי הצגתי במילותיי אני. 

 20פי פה, אירוע ספציפי שם, לא תמיד חיברתי שהיה לחץ בדיוק התכוונתי שאם היה אירוע ספצי

 21לדבר הזה, לזה התכוונתי. לא התכוונתי פה לומר, להיתמם שאני, 'אתה שואל אותי אם חיברתי? 

 22 לא' זה היה לדעתי, אני לא זוכר מה היה שם,

 23 כן. אני מקבל את החידוד הזה. זה חשוב. ש.
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 1ציפי שאני קם בבוקר יום שני, אני אומר 'היום יש יס', זה היה בקשר כללי, לא בקשר למשהו ספ ת.

 2 אז אני עושה את זה. לזה התכוונתי. הקונטקסט הכללי, אמרתי אותו.

 3, ותראה, שוב בהקשר 75, בעמוד 3812בסדר. ועכשיו אני מפנה אותך לאותה הודעה, קובץ אחר,  ש.

 4 ונה לסייע' אתה רואה?. אתה רואה? חוקר: 'מה הכו12שלנו, 'מה הכוונה לסייע', בשורה 

 5 . תן לו שיקרא כי הוא מתחיל,75בעמוד הבא. בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6אני נותן לו גבירתי, יש לו את כל הזמן שבעולם. אני לא חושב שיש חשש שהוא לא יקרא או לא  ש.

 7 יראה משהו.

 8 הוא קורא. צריך לחכות שניה כי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 ?12תודה. הגעת לזה? שורה  ש.

 10 ? כן.75בעמוד  ת.

 11כן. אז אמרנו שתחכה לי. 'מה הכוונה לסייע, לסייע למי? לסייע לו כחבר?' ואז אתה עונה 'לסייע  ש.

 12לבזק'. 'לסייע לבזק אוקיי'. אתה אומר: 'לסייע לו, לסייע לו, לבזק' ואז החוקר אומר 'אוקיי, 

 13א לפשל בימים אלה מה הכוונה' ואז אתה עונה 'תתנהג יפה בסיקור'. וכשהוא אומר לך 'רצוי ל

 14'אוקיי'. אילן ישועה:' לא להרגיז'. אוקיי? שוב אנחנו רואים את הקונטקסט של לא להרגיז בקשר 

 15 עם סיקור, אגב לא לפגוע באינטרסים של בזק. אני מבין נכון את הדברים?

 16 , 'לסייע' זה בעמוד הראשון.-היה שם כי זה ה כן. רגע, תן לי רק לקרוא בעמוד הראשון מה ת.

 17 כן, בשביל זה הבאתי לך. ש.

 18ושאול אומר 'הצלחתי לגייס שוב את הגדול, לסייע ..  74אוקיי. בסדר. זה קשור ל'לסייע' שבעמוד  ת.

 19 לא לפשל'. זה ה'לסייע' הזה.

 20 בסדר? כן. בשביל זה ביקשת וקיבלת עמוד לפני, עמוד אחרי. שתראה את כל ההקשר. ש.

 21 כן. נכון. ת.

 22בינואר  10-טוב. עכשיו עוד קטע אחד קצר שאני רוצה להראות לך ונסגור את הנקודה הזאת. ב ש.

 23. אתה אומר כך: 'תשמע, 8בשורה  95זו ההודעה השלישית שלך ברשות בעמוד  3819בקובץ  2018
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 1שאני אומר לך אני אומר עוד פעם, השיחות שלי איתם, הרמה של הסבר שקיבלתי זו הרמה הזאת 

 2עוד פעם, שאמרתי לכם. זה רמה של הסבר. אנחנו לא רוצים להרגיז, הם צריכים לקבל החלטות. 

 3תראה, הם לא הכניסו אותי, אני רוצה שתבין עוד פעם, לא הקטע של פה יס, פה הפרדה מבנית', 

 4העניין פעם שעברה אמרת לי משהו על מניות וכיוצא בכאלה דברים, שהם לא יכניסו אותך לתוך 

 5אבל אמרו לך, 'הרמה של ההסבר, אנחנו לא רוצים להרגיז'. הם צריכים לקבל החלטות. אתה 

 6 עומד מאחורי הדברים האלה?

 7כן. בתוך מה שהם, בתוך מה שמפורט פה שמדי פעם הם היו אומרים 'מחר יש יס, מחר יש את  ת.

 8 זה', השבוע יש את זה, כן. אבל כן. התשובה כן.

 9הגעתי לנקודה אם אפשר, רבע שעה הפסקה ואז ברצף נסיים את היום. אם זה  כבודכם, אני פה ש.

 10 בסדר?

 11 כן. בסדר גמור. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 אני מבקש בשם העד ובשמי. תודה. ש.

 13 )הפסקה(

 14 ()לאחר ההפסקה

 15 

 16 אנחנו ממשיכים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17מגיעים לאבן הדרך הנוספת שכפי שהגדרת אותה ואחרי הכתבה של גידי וייץ, תודה. ועכשיו אנחנו  ש.

 18אני לא זוכר את הביטוי שאמרת, לא 'נפל לך האסימון' אלא משהו אחר. אחרי הכתבה של גידי 

 19 וייץ רצית ללכת להתייעץ עם עורכי דין, נכון?

 20 כן. ת.

 21 והלכת לעורכי הדין של וואלה. ש.

 22 נכון. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  05

 

 1781 

 1עו"ד טליה גרסטלר. ומן הסתם, הכנת את עצמך היטב לקראת הפגישה עם עורך עו"ד רלי לשם ו ש.

 2דין לשם, עם שאלות ברורות, מפורטות, כפי שאני אראה לך שאתה רשמת אותם גם בטלפון הנייד 

 3 שלך, נכון?

 4 כן. ת.

 5 וזה השלב שבו, זאת אומרת אתה הולך משום שזה השלב שמתעוררים אצלך לראשונה מחשבות, ש.

 6שניה. יש בעיה גברת אלוביץ'? מישהו ייגש. שניה. כן  אב"ד: -פלדמן -ופטת ר' פרידמןכב' הש 

 7 בבקשה. עו"ד חן.

 8סליחה. זה השלב שבו בפעם הראשונה מתעוררות אצלך מחשבות אחרי המסגור של גידי וייץ  ש.

 9ואחרי הרעש והמהומה שזה עשה בחוץ בעקבות הכתבה, אולי בעיקר בגלל זה, שאולי נחצה קו, 

 10אולי אפילו זה מגיע לאזור אסור, כך אתה התבטאת, אני מנסה להשתמש בביטויים שלך, ואמרת 

 11 גם במשטרה וגם פה בבית המשפט, שאתה במקומות אסורים לא נמצא. נכון?

 12 נכון. ת.

 13 ולכן רצית לברר את הנקודה הזאת היטב עם עורך הדין של וואלה. נכון? ש.

 14 נכון. ת.

 15ת את ההכנה שלך, תאשר לי, לפגישה, בטלפון הנייד שלך. אני מבקש כפי שאמרתי לך, אתה רשמ ש.

 16להציג לך ולהגיש לבית המשפט מספר תרשומות, אני אשאל אותך עכשיו על העמוד השני שאתה 

 17 תקבל.

 18 

 19 24תרשומות מהטלפון הנייד של מר ישועה מוגשות ומסומנות נ/

 20 

 21 ר'?על העמוד השני בקובץ הזה. אתה רואה? שנושא כותרת 'כת ש.

 22 איפה אתה? ת.

 23 בעמוד השני. אתה רואה? אתה רוצה שאגש להראות לך? ש.
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 1 לא תודה. אני קורא.  ת.

 2אתה כותב שאלות כגון 'מה קורה לייצוג אם אני עוזב מבחינת חסיון וכיוצא באלה, יו"ר מול  ש.

 3מנכ"ל, חומר שאצלם מה דינו, קבילות תדפיסי וואטסאפ וסמסים, חשיפה שלי לאור זה שאמר 

 4דברים ולכאורה גילה ובהתאם קו ההגנה שלי, סודיות, שלא יטפלו זוטרים, עדות מול חקירה 

 5 באזהרה, התנהלות' אלה דברים שאתה רושם לעצמך. נכון?

 6 כן. אני חושב זאת אומרת, לא זכרתי את זה, אבל בסדר. ת.

 7מסוים. אבל מה שאני למד מזה  זיכרוןהכל בסדר. גם אצל המושלמים ביותר לפעמים יש חוסר  ש.

 8זה שאתה מבקש לברר בכנות וביסודיות עם עו"ד רלי לשם, עו"ד של וואלה, שמא באמת נחצה 

 9הקו, כפי שהעדת. אתה לא רוצה להיות באזור האסור ובאזור המסוכן ולכן אתה מפרט את 

 10 השאלות שאיתן אתה בא אליו, נכון?

 11 כן. ת.

 12עושה סוגריים, למרות שראינו שכולם ידעו. כותרת, 'כולם ידעו'. עכשיו פה בנקודה הזו, אני רגע  ש.

 13למרות הרעש שהיה לפני ואחרי הכתבה של גידי וייץ.  10ולמרות שראינו שאף אחד לא חייג 

 14ולמרות שאתה לא נאיבי, כך העדת במשטרה, ואמרת להם ששאול הוא לא הבעלים היחיד שיש 

 15להגיד אחרת זה לא יהיה רציני. בכל זאת הלכת לו אינטרסים כלכליים שיתערב במערכת שלו ו

 16 לעו"ד רלי לשם, נכון?

 17 אמת. ת.

 18ובנקודה שבה שאול הוא לא הבעלים היחידי של כלי תקשורת שהוא בעל אינטרסים כלכליים  ש.

 19שיתערב במערכת שלו ולהגיד אחרת זה לא יהיה רציני, אני מבקש להפנות אותך לדברים שאתה 

 20. ונגיש כבר את הקטע הבא כדי לחסוך. אנחנו 1שורה  4בעמוד  אומר בחקירה הראשונה שלך

 21 לנוחות בית המשפט. 15ועמוד  4מגישים את עמוד 

 22 זה מאותה חקירה, כן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 . 4, מתחיל וגולש לעמוד 3 ןבגיליו 31אתה אומר, שורה  4כן. בעמוד  ש.
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 1 באיזו שורה? ת.

 2זו התשובה שלך. השאלה: 'זו פרקטיקה נהוגה ככה שמו"ל דורש  31-זה השאלה ומ 29בשורה  ש.

 3באופן אינטנסיבי מהמנכ"ל לשנות, לערוך, להוריד כתבות?' ואתה עונה: 'זה בוודאי לא פרקטיקה 

 4תקינה כי עיתונות צריכה להיות עצמאית. מצד שני, לא נהייה נאיביים. תסתכל על מבנה הבעלות 

 5המדיה בישראל ובעולם. הם מוחזקים על ידי טייקונים שיש להם אינטרסים כלכליים והם של כל 

 6בטח לא קונים גופי תקשורת בגלל הרווח. אז להיתמם ולהגיד ששאול היה בעלים יחיד שהפעיל 

 7 ? םמאחוריהלחץ על המערכת שלו, זה לא יהיה רציני' אלה דברים שאת עומד 

 8 בוודאי. ת.

 9 ,25בשורה  15על הדברים גם בעמוד עכשיו, אתה חוזר  ש.

 10 רגע, זה הקובץ השני? ת.

 11 כן. מאותה הודעה.  ש.

 12 רק שניה. כן. ת.

 13 איזו שורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 . 15גבירתי, בעמוד  25שורה  ש.

 15 איפה שכתוב ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 ום הנכון?אני לא יודע, אולי אני לא מפנה למק ש.

 17 .10בשורה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18. אולי גם קודם, גם פה נקרא את השאלה בשורה 11. שורה בהפניה. אני טעיתי 11אה כן, זו שורה  ש.

 19. 'אתה מכיר עוד התערבות כזו חד משמעית כזו אינטנסיבית בעריכת תוכן בהקשר?' תשובה: 10

 20רור שההשפעה של בעלי עיתון היא תופעה 'אני לא יודע. אני לא באתי מעולם המדיה. אבל ב

 21 רי הדברים האלה אתה עומד?ושכיחה'. גם מאח

 22 בוודאי. ת.

 23 , ואז אתה אומר את הדברים הבאים: 26בעמוד  3818אני מפנה להודעה השלישית שלך, ברקוד  ש.
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 1 לא קיבלנו עותק אז תן לנו רגע למצוא. עו"ד יהודית תירוש:

 2 ש. לא קיבלתם עותק? אני מתנצל.

 3 כבר תקבלו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 תודה. עו"ד יהודית תירוש:

 5 בבקשה. איזה עמוד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6. אני קצת קוטע את התשובה שלך כדי להגיע לקטע, אבל תראה. 'הרי תראו, 3שורה  26עמוד  ש.

 ebitda .7אמרתי לכם כבר. העיתונים בעולם רובם שייכים לטייקונים, הם לא קונים אותם בשביל 

 8. הם קונים את זה להשפעה כזאת ebitdaבעתונות. אתה לא קונה את זה בשביל לקבל  ebitdaאין 

 9או אחרת' מיד אני אמשיך את שתי השורות הבאות, אבל לפני כן אולי תסביר לבית המשפט 

 ebitda. 10בבקשה מה זה 

 appreciation earning before interests taxes depreciation and amortization . 11 ת.

 12 במילים אחרות, הם לא קונים את זה בשביל הרווח. ש.

 13 רווח תזרימי. ת.

 14אז הטייקונים, כך אתה אומר, לא קונים את אמצעי התקשורת בשביל הרווח התזרימי. זה מזכיר  ש.

 15 לי קצת בעלים של קבוצות כדורגל. 

 16 בשביל רווח. ת.

 17הם קונים את זה להשפעה כזו או אחרת. ואז אתה ממשיך ואומר: 'עכשיו, אפשר לנהל את זה  ש.

 18מת. אצלנו זה נוהל מטומטם, הדבר הזה'. את זה אני מבקש בצורה אינטליגנטית או מטומט

 19 שתסביר, 'אפשר לנהל את זה בצורה אינטליגנטית או מטומטמת. אצלנו זה נוהל מטומטם'.

 20כמובן שיש כלי מדיה שיכולים את ההשפעה לעשות בצורה שהיא לא בוטה כמו שהיה אצלנו.  ת.

 21תו, המשפחה, והאופי הלא רציונלי של אצלנו בגלל האופי של הקליינטים, ראש הממשלה, אש

 22הדרישות, זה גרם לזה שהאינטנסיביות במובן הכמות והאיכות של הדרישות הייתה כזו שאי 
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 1אפשר היה להסתיר את הדבר הזה. זה יצא לאור השמש, לכולם היה ברור מה קורה. ומקומות 

 2בעד, זה יכול להשיג אחרים יכולים לעשות את זה בצורה ששמים כמה ידיעות נגד, כמה ידיעות 

 3 ,-את המטרה לאותו אחד שאתה רוצה לסייע לו, מבלי שהאמינות שלך נפגעת, ומבלי ש

 4 מבלי שזה מתגלה, כמו שאמרת. ש.

 5 מבלי שזה מתגלה. שזה לא בוטה. כן. ת.

 6הבנתי. אבל שוב, מכיוון שהיית חלק ולא נתווכח כרגע איזה חלק, בתוך התקופה הזאת התחלנו  ש.

 7ך נראה עוד הרבה בוודאי שכשאתה אומר מבלי שזה יתגלה או לא יתגלה, אתה לא לראות ובהמש

 8מתכוון במובן של אנחנו עוברים עבירה ואם זה יתגלה יאזקו אותי בנחושתיים, אתה מדבר בעולם 

 9חופשית, כמו  תעיתונוהאתי ציבורי, זה מה שהדגשת כל החקירות שלך, שזה לא ראוי. זה לא 

 10 שציטטתי לך.

 11 נכון. ת.

 12ואותם טייקונים, נשתמש בלשונך, אחרים, לא צריכים לעקוב אחרי כתבות ולבקש לתקן, אני מיד  ש.

 13אראה לך גם שאתה מסביר את זה אבל אבקש שתאשר לפני כן, להעלות או להוריד, הם מראש 

 14או מנחיתים את הקו שלהם או ברור למערכת מה הקו שלהם וכולם מתיישרים לפיהם, נכון? גם 

 15 הגדרה שלך של ניהול אינטליגנטי להבדיל מניהול מטומטם. נכון?זה חלק מה

 16 לא בדיוק. לא לזה התכוונתי. ת.

 17 אז תדייק אותי פה. ש.

 18עוד פעם, תחדד את השאלה. לא הבנתי מה שאתה אומר. לא, תחדד את השאלה, או שתחזור  ת.

 19 עליה.

 20חדש ביחסים בינינו שאתה  מאה אחוז מר ישועה, אני פשוט ביני לבין עצמי אומר שהגענו לשלב ש.

 21טוען שאני לא מדייק במשהו שלא הבנת. עכשיו נתחיל מחדש. כדי להשלים את התשובה, כדי 

 22שתהיה מלאה, אני מיד אקריא לך מההודעות שלך, למה התכוונת באינטליגנטי מול מטומטם, 

 23קונים אני מבקש להוסיף משהו שלא חזרת עליו עכשיו והדבר הזה הוא הדבר הבא: שאותם טיי
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 1אחרים, לא שאול אלוביץ', לא צריכים לעקוב אחרי כתבות כל הזמן, הם לא צריכים להתערב כל 

 2הזמן, משום שכולם יודעים מה הם רוצים. הם מנחיתים את הקו שלהם וכולם מתיישרים לפיו. 

 3 ולכן לא נדרשת ההתערבות האינטנסיבית הזאת. נכון או לא?

 4השאלה היא אם התנהלות כזו נחשבת להתנהלות חכמה,  ד:אב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5אינטליגנטית, לפי מה שהוא אמר? מה השאלה? זה נכנס להגדרת התנהלות אינטליגנטית להבדיל 

 6 מהתנהלות אחרת?

 7 כן גבירתי. ש.

 8 בסדר מה ישועה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9מטומטם. אני  אמלהיקר עלהימנאני לא מנסה אני חושב שהבנתי בגדול מה הכוונה. תראה, פה  ת.

 10 רק מנסה להסביר את ה..

 11 חס וחלילה. אנחנו זוכרים דברים אחרים מר ישועה. ש.

 12 אני אסביר לך למה, ת.

 13 אתה צנוע מדי. ש.

 14 השיהוי שלי כאילו בתשובה. אני רוצה להסביר. ת.

 15 זה לא כי אתה צנוע. ש.

 16 תשובה.טוב,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17השיהוי שלי, אני אסביר למה הנקודה. תראה, אם מישהו היה בא אלי ואומר לי 'הקו שלי הוא  ת.

 18להיות עיתון ימני, זה הפוליסי שלי'. זכותו של בעל עיתון להגיד לי את זה. 'זה הקו שלי, זה מה 

 19ך ליישם את שאני רוצה. קניתי את העיתון, שילמתי עליו, זה מה שאני רוצה'. אז הייתי מוצא דר

 20הקו הזה. אבל צריך להבין בצורה אינטליגנטית. זאת אומרת הייתי לוקח עורך ימני, לדוגמה, ינון 

 21 מגל, דוגמה. ואומר לעורך הימני 'תשמע, תעשה קו',

 22 או טלי בן עובדיה. או אבי אלקלעי. ש.

 23 אתה רוצה לענות במקומי? ת.
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 1 תן לו לענות אבל. עו"ד יהודית תירוש:

 2 לך שאני שומע כל מילה שהוא אומר בשקיקה. אני מבטיח ש.

 3 אבל אתה מפריע. עו"ד יהודית תירוש:

 4 עו"ד חן, תן לו, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 עו"ד חן, תן לענות. זה הרי לא יסיט אותי מהתשובה. ת.

 6 אין כוונה כזאת. ש.

 7יתון. הייתי לוקח עורך למשל, נתתי אז הייתי למשל, היו אומרים לי 'קו ימני', זו זכותו של בעל ע ת.

 8את הדוגמה של ינון, אומר לו 'תבנה קדר כזה וזה הקו שלנו'. אבל מה היה אצלנו? לא היה לא 

 9לדעת מה יהיה ההערות, זה  ויכולנימין, ולא שמאל ולא אם זה קטנוני נגד ראש הממשלה, לא 

 10בכלל לימין ושמאל. אתה הנקודה המטומטמת פה. שהדרישות מאיתנו היו דרישות לא קשורות 

 11הרי לא רוצה שאחזור על הדוגמאות כי אז תגיד שיש כותרות. הן היו דוגמאות שלקוחות מעולמות 

 12הזויים שבה אפילו מילת תיאור מדרגה רביעית שיכולה להשתמע כביקורת, וגם לתקוף כל מיני 

 13וך הסיפור הזה כי שם בת רלהיגראנשים שנמצאים בתוך אותו מחנה, וגם עוד פעם, אני לא רוצה 

 14אני מכבד את הבקשה שלך. אז אני אומר, לכן לא היה פה שום קו, היה רק קו אחד, והקו הזה 

 15שהתחיל ב'בוא לא נהיה כמו עיתון הארץ' ואחר כך 'בוא לא נרגיז אותם' ואחר כך הקו נאמר על 

 16היו אומרים  ידי איריס 'האג'נדה שלי זה לשמור על ראש הממשלה ולאתרג אותו', אבל אפילו אם

 17לי את הקו הזה לא הייתי יודע מה לעשות, כיוון שאיך אני יכול לדעת שלא להרגיז את ראש 

 18הממשלה זה שאני צריך לתקוף את הנשיא ריבלין. או את אשתו. איך אני יכול לדעת את זה? לכן 

 19 אני בא ואומר, אין לזה קשר לאינטליגנציה או לטמטום, יש פה קשר לדבר הזה לדרישות לא

 20סבירות שאף אחד, אינטליגנטי או מטומטם, לא היה מצליח ליישם אותן. זה הדבר שאני אענה 

 21 לשאלה שלך.
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 1אוקיי. ועכשיו, בלי להראות לך, אני מזכיר לך שוב קטע שהקראנו קודם ועכשיו אני אראה לך רק  ש.

 2הביא עוד שני קטעים כדי להשלים, אתה התבטאת במשטרה, הקראתי את הקטע קודם, שיכולת ל

 3 קוטור,-את טיפנבורן, קראת לזה הוט

 4 הוט קוטור, כן. תפירה עילית. ת.

 5 למה התכוונת בתפירה עילית? ש.

 6, שבא YNET-הוט קוטור הכוונה היא להביא מישהו שעושה את זה בסגנון שעושים את זה ב ת.

 7הצרות, שלוש ידיעות נגד ולחסוך לעצמי את -מישהו ויכול לשים שתיים שלוש ידיעות בעד, שתיים

 8אבל דרך אגב, הוא היה נופל בדיוק באותו מקום. זה ביטאתי בתוך תקופה שבה הוזכר, אני כבר 

 9הייתי עייף מכל הסיפור הזה, השם שלו נזרק או שהוא טילפן, אני כבר לא זוכר, אז אמרתי 'אולי 

 10 אני אשים אותו ואחסוך מעצמי את כל הטוב הזה של להיות שם בתווך הזה'. 

 11 אנחנו נעמוד בהמשך אבל לזה התכוונת ב'הוט קוטור'.  גם על זה ש.

 12 קוטור, כן. כי הם יודעים לעשות את זה שם.-הוט ת.

 13, אני לא אלאה את כבודכם, 3830הרעיון הזה של ההוט קוטור, אתה חוזר בהודעה רביעית קובץ  ש.

 14ה אומר כך: . את9-12שורות  36הנה זה פה על המסך פשוט לא צריך להגיש, זה קטע קצר. בעמוד 

 15'גם אמרתי להם 'תשמעו, אצל נוני לפעמים לפחות זה בנוי הרבה יותר מתוחכם מאצלכם. זה נכון, 

 16באותה הודעה, 'זה גם הצורה  58לטיפה' ובהמשך, בעמוד -לטיפה, שתי סטירות-שתי סטירות

 17חכם'. שנוני עובד. אז הוא עבד ככה, גם אצלהם חלק גדול היה מאוד מאוד תפור אבל עדין, תפור 

 18 לזה אתה מתכוון בתפירה עילית?

 19 כן. רק מעיר לך אבל לעניין הזה את מה שאמרתי קודם, שזה לא היה עובד.  ת.

 20 זה אנחנו לא יודעים. זה סברה שלך.  ש.

 21 אם אתה רוצה אני יכול לאושש לך את הסברה. ת.
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 1י לסגור את לא, אתה לא תאושש את הסברה. עכשיו אתה תענה בבקשה לשאלות. עכשיו, רק כד ש.

 2הסוגריים שפתחנו פה באמצע התייעצות עם עו"ד רלי לשם, אנחנו במתח, אני רוצה כדי שלא 

 3, זה אצלך הקובץ. אותם פתקים שרשמת בטלפון ומבקש את ההתייחסות 24להיות חסר, לחזור לנ/

 4שלך גם לפתק הראשון, לפתק השלישי ולפתק הרביעי. שים לב ותתייחס אם זה רלוונטי לך. אני 

 5מפנה את תשומת לבך, יכול להיות שלא אבל אני מפנה את תשומת ליבך, גם לתאריכים שזה 

 6. כתוב 2016ביוני  25-נרשם. אז הפתק הראשון 'אסטרטגיה תקשורתית' אתה רושם אותו לעצמך ב

modified אני לא מבין מה המשמעות של .modified 7לדצמבר  22-אולי אתה תענה ותסביר, ב 

 8 , כלומר שבוע לפני חקירתך הראשונה או שישה ימים, האם נכנסת ושינית את המסמך הזה?2017

 9 אני לא יודע. לא זכרתי את המסמך. ת.

 10 זה עדכון של, modified כב' השופט משה בר עם:

 11 תיקון. עדכון או תיקון.  ש.

 12 יכול להיות שהוספתי לזה, ת.

 13ממש רגע לפני  שאתה מגיע לחקירת משטרה, אני אשאל אותך  2017הוספת שורה בדצמבר  אולי ש.

 14 .2016ביוני  25-למה צריך לעשות את זה אבל לפני כן בוא נראה מה כתבת ב

 15אתה אומר לו 'אולי הוספת שורה' העד אומר שהוא לא יודע. הוא הוסיף,  עו"ד יהודית תירוש:

 16 הוא כתב, הוא שינה. 

 17 כן, הוא אמר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 משהו נוצר קודם, משהו התווסף ... אחר כך. עו"ד יהודית תירוש:

 19 זו כבר תשובה שאת נותנת לעד על שאלה שעוד לא נשאלה. ש.

 20 לא, אתה הנחת ... עו"ד יהודית תירוש:

 21 העד אמר שהוא לא יודע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 גבירתי, העד אמר שהוא לא יודע, .ש
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 1 אולי הוסיף, אולי השמיט, אולי שינה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2אז אני אסביר לבית המשפט משום שאני חושב שמה שחברתי עשתה עכשיו זו התנגדות. העד אמר  ש.

 3זאת חוזרת שאלה  . בכלזיכרון'הוא לא זוכר, אולי הוסיף, אולי שינה, הוא לא יודע'. אין לו 

 4ימים לפני  5-, שנה וחצי לאחר שהמסמך הזה נוצר לראשונה ו2017בדצמבר  22-למקומה מדוע ב

 modified. 5שהעד מגיע למשטרה בפעם הראשונה רשום 

 6לא אמרנו שלא ענה על השאלה. הוא פשוט אמר שהוא לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 ל בסיס הלא זוכר הוא יכול לשאול אותה.זוכר. אם יש לאדוני עוד שאלה ע

 8בוודאי, אבל עכשיו אחרי שאני אשאל אותה יש לעד כבר תשובה שעו"ד תירוש כבר הכניסה ועל  ש.

 9 . 2016ביוני  25-זה אני מתקומם. אז נגיע לזה. אבל עכשיו בוא נתמקד ב

 10 עוד פעם? ת.

 11שורתית' בסדר? 'לעבור עם נתמקד בתאריך היצירה של המסמך שנושא כותרת 'אסטרטגיה תק ש.

 12 עידו וערן', מי הם?

 13 סמנכ"לים. ת.

 14 של? ש.

 15 של וואלה. ת.

 16'אסטרטגיה, מטרה. לשנות את השיחה על וואלה ולמצבה כגוף החדשות החזק והאמין ביותר.  ש.

 17מטרה: לגיטימציה לקשר בין שאול לשר התקשורת, יהיה אשר יהיה'. את זה אתה רוצה להסביר 

 18 טרטגית הזו שאתה עובר עליה עם הסמנכ"לים של וואלה?רגע? את המטרה האס

 19 אני לא חושב שעברתי על זה, עם הסמנכ"לים של וואלה, על המטרה הזאת. ת.

 20 אז בוא תסביר לנו למה התכוונת לעבור איתם ולא עברת איתם בסופו של דבר? ש.

 21נתי לעבור איתם על לא, כתבתי לעבור עם עידו וערן באופן כללי על האסטרטגיה. אני לא התכוו ת.

 22 הדבר הזה.
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 1 אוקיי. אז למה כוונתך? ש.

 2אני לא זוכר בדיוק למה התכוונתי פה, זה כבר לפני הרבה שנים. באמת לא זוכר. אבל הלגיטימציה  ת.

 3 לקשר בין שאול לשר התקשורת, זה מה שכתוב פה. ספציפית אני לא ...

 4 עידו זה עידו אשד? ש.

 5 כן. סמנכ"ל מוצר. ת.

 6'טקטיקה', פה מחוק במסך, אבל המילה הראשונה היא 'לחזק את וואלה, יעקב אילון, בסדר.  ש.

 7טיפנבורן, ליבסקינד, עיתונאי מגלובס, דה מרקר, הארץ, מעריב וידיעות, קמפיין'. אתה יכול 

 8 להסביר? את כל אלה התכוונת להביא?

 9 כן. היו ברשימת קניות. ת.

 10 ת ראינו למעלה.והטקטיקה לשרת את האסטרטגיה שאותה הגדר ש.

 11 כן. ת.

 12 אוקיי. 'קמפיין עם גלובס, תכנים ביס', את זה אתה יכול להסביר לנו? ש.

 13 עוד פעם? ת.

 14 'קמפיין גלובס, תכנים ביס', בטקטיקה.  ש.

 15אולי קמפיין פרסומי לעשות בגלובס בשביל לבנות את וואלה כמותג חדשותי. תכנים ביס זה  ת.

 16תכנים של וואלה אולי שם, יש להם איזה שהוא ערוץ שהיה  להביא תכנים, או לשים, לנסות לשים

 17 חדשות כזה. או להביא תכנים מהם, לא,

 18אוקיי. עכשיו 'מול גופי מדיה. לחזק קשרים עם גופי מדיה ידידותיים או ניטראליים, קשרים עם  ש.

 19ר עימות. אני בעיק -, מאזן אימה. הארץ דה מרקרYNET. ידיעות 2, גלובס, מעריב, חדשות 10

 20מאזן אימה והארץ דה  YNETרוצה, 'לחזק קשרים' אני חושב שזה מדבר בעד עצמו אבל 'ידיעות 

 21 מרקר עימות', את זה אני מבקש שתסביר בבקשה.

 22 ידיעות היה המתחרה העיקרי שלנו אז הם הרבה פעמים תקפו אותנו. ת.
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 1 אז אתם תוקפים אותם. ש.

 2 מה? ת.

 3 אז אתם תוקפים אותם מנגד. ש.

 4 כן. ת.

 5 מאזן אימה.  ש.

 6 לא יכול לזכור כל דבר מה שחשבתי, זה דברים שזרקתי, ת.

 7 הארץ דה מרקר עימות, זוכר? ש.

 8 כן. ת.

 9 ?-ש ש.

 10 אבל היה ברור שזו קבוצה שהיא אנטגוניסטית לוואלה.  המדויקעוד פעם, אני לא זוכר את ההקשר  ת.

 11ם היינו 'מול גופי מדיה' עכשיו אוקיי. עכשיו אני עובר לפסקה האחרונה 'מול פוליטיקאים'. קוד ש.

 12אנחנו 'מול פוליטיקאים' בטקטיקה או אסטרטגיה. 'קשרים עם פוליטיקאים, שרים, וח"כים'. 

 13 אני לא מבין מה זה כא"ל, וח"כים, קשרים עם פוליטיקאים, שרים וחכ"ים. מה הכוונה כאן?

 14 גוף חדשות הוא צריך מקורות. צריך, ת.

 15 קשרים. ש.

 16 ים לו את המקורות, מראיינים אותם,כן. קשרים. נותנ ת.

 17 מה זה כא"ל, סליחה? ש.

 18 אני באמת לא יודע. אני אנסה לחשוב עד הסוף. ת.

 19 אתה לא יודע. זה בטח לא ויזה כאל. ש.

 20 הקונטקסט ברור של ה... ת.

 21 אוקיי. 'תגובה לדימוי של וואלה' מדבר בעד עצמו. ש.

 22 וף שמשרת.הייתה הבעיה שהדימוי של וואלה היה פגוע אז, ג ת.

 23 אז אנחנו משנים אותו דרך קשרים עם פוליטיקאים, זה מה שאתה אומר? ש.
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 1 ממש לא זה מה שאני אומר. ת.

 2 חשבתי. ש.

 3 אני בונה גוף חדשות בתוך הגוף חדשות הזה אני מצייר פה את הבעיות שיש לי,  ת.

 4 את האסטרטגיה והטקטיקה. ש.

 5מוגמר. זה שורה של דברים שזרקתי ביני לבין  כל הדברים שנובעים מתוך זה, כן. זה לא מסמך ת.

 6עצמי ועכשיו אתה שותף להם, לגבי המחשבות שלי, כל מה שאני צריך לעשות בשביל לפתור בעיות 

 7או לחזק, להביא עיתונאים, לעשות את זה. החיבור בין השורה הזאת לשורה הזאת, יכול להיות 

 8 שהוא קיים, יכול להיות שלא.

 9 שאול'?-'תגובה לקשר ביבי ש.

 10 כנ"ל. זה היה אז הרי גלוי כבר. אנחנו מדברים על, ת.

 11 ביוני. 25 ש.

 12 נכון. ת.

 13 . ודאי זה היה גלוי.2016ביוני  25. פה זה 2015לא, אמרת שזה אפיל והיה גלוי עוד לפני באוקטובר  ש.

 14 איך זה סותר את זה? ת.

 15 ההיפך. אני מחזק אותך. זה היה גלוי עוד הרבה לפני. ש.

 16י לב שזה מחזק. בסדר, בכל אופן ברור שהיה לנו בעיות, הדימוי של וואלה מאוד נפגע, לא שמת ת.

 17אני אז הרי הלכתי להביא את יעקב אילון, זה מה שציינתי, יעקב אילון, אורן נהרי, השאלות 

 18 \הראשונות,

 19 ליבסקינד, טיפנבורן, ש.

 20עקב אילון ואורן נהרי דרשו אחר  אבל י level-ליבסקינד, אה, טיפנבורן, עוד פעם, זה היה ב ת.

 21 הבטחה שלא תהיה התערבות.
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 1הבנתי. אני ממשיך לקרוא. 'קיעקוע האמינות של הארץ דה מרקר, גדעון לוי פוסט ציונות מקורות  ש.

 2מימון' האם זה מתקשר למה שכתבת בטקטיקה מול גופי מדיה, הארץ דה מרקר עימות, אתה 

 3רך שתי נקודות: גדעון לוי, פוסט ציונות ומקורות תתעמת איתם על ידי קיעקוע האמינות שלהם, ד

 4 המימון של הארץ. לזה התכוונת?

 5 כן. ת.

 6 טוב.  ש.

 7 אני רוצה רק להדגיש, אלה מחשבות גולמיות שזרקתי אותן, זה לא אומר שביצעתי אותן. ת.

 8 מאה אחוז, בשביל זה אנחנו שואלים. ש.

 9 זו רשימת קרב. ת.

 10ף הראשון. ראשית מה שהתחלתי לשאול אותך קודם ואמרת שתי שאלות רק ביחס לדף הזה, הד ש.

 11שאתה לא זוכר האם עשית לו תיקון, תוספת, מחיקה, שאותה אני מסיק פשוט מנתוני הדאטה 

modified 12 . שאלה.2017לדצמבר  22-ב 

 13 אוקיי. מה אתה מסיק? ת.

 14הראשונה. אני מסיק שהמסמך הזה השתנה בצורה מסוימת חמישה ימים לפני עדותך במשטרה,  ש.

 15. שנה וחצי לאחר יצירתו המקורית. עכשיו 2017בדצמבר  22, תיקון, modifiedכי כתוב שם תאריך 

 16 השאלה שלי היא האם אתה זוכר מה תיקנת, מה הוספת?

 17לא זוכר. לא זכרתי את המסמך הזה בכלל, ואני לא זכרתי ששיניתי בו, ויכול להיות שגם רק  ת.

 18 א זוכר. לא זכרתי את המסמך, הפתעת אותי.פתחתי אותו וקראתי, אני באמת ל

 19 קורה, לא קרה כלום. הכל בסדר. ש.

 20 לא, אני אומר, לא זכרתי בכלל את המסמך, ת.

 21 אנחנו עדיין בתוך העולמות הלגיטימיים, אתה יודע, אולי לא הנעימים אבל לגיטימיים. ש.
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 1לקראת חקירה אז אני לא חושב תודה שאנחנו עוד בעולם לגיטימי. בכל אופן אם הייתי עורך אותו  ת.

 2 שהייתי משאיר 'ביבי שאול' ואני לא חושב שהייתי משאיר לגיטימציה,

 3 מה, היית משנה ראיות? מוחק ראיות? ש.

 4 אני לא חושב שהייתי, ת.

 5 היית מזועזע מעצמך ויושב רבע שעה במכונית כולך רועד. ש.

 6 אתה אומר 'היית משנה' כשאני אומר שלא ערכתי, ת.

 7מרת 'אם הייתי מכין את זה לקראת חקירה לא הייתי משאיר ביבי שאול'. אז אני אומר, אתה א ש.

 8האם אתה מעלה על דעתך  שהיית מוחק מסמכים לקראת החקירה, דבר שכל כך הזדעזעת ממנו, 

 9 כך תיארת, כשלא הייתה חקירה?

 10 ,-איך הבנת ממה שאמרתי את ההיפך, לא הבנתי? אמרתי ש ת.

 11 לא הבנתי נכון? ש.

 12 אז אני אעזור לך בתחביר, בסדר? כי זו בעיה תחבירית כנראה ולא משהו מעבר לזה. .ת

 13 אתה צודק. ש.

 14אם הייתי אחד כזה שהייתי עושה את מה שאתה אומר אז כנראה שהייתי משנה עוד כמה מילים,  ת.

 all over the place 15לא הייתי משאיר את ביבי 

 16 תה כזה או לא כזה,הבנתי. אבל זו לא הייתה השאלה שלי, אם א ש.

 17 אבל זאת התשובה. ת.

 18 אני שאלתי אותך אם אתה זוכר איזה תיקונים עשית. ועל זה השבת את אשר השבת. ש.

 19 אני לא חושב שעשיתי תיקונים ואני לא זוכר שעשיתי תיקונים, ת.

 20 אתה לא חושב. אז ממילא אתה גם לא זוכר אותם. אם עשית. ש.

 21 שלי אבל אם יש לך עוד שאלה בבקשה.טוב, אני מיציתי את התשובה  ת.

 22 הוא לא זוכר את המסמך. הלאה. אפשר להתקדם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1השאלה השניה היא, אתה לא מרגיש שזאת הייתה בעיה לייצר עם הארץ דה מרקר עימות על דרך  ש.

 2ורות מימון, כשהמו"ל של קיעקוע האמינות שלהם דרך הבטן הרכה גדעון לוי פוסט ציונות ומק

 3 של הארץ זה המנטור שלך שאתה כל כך מעריך ושמעולם לא שיקרת לו ואמרת לו את האמת?

 4 מה זה קשור? זה קרב עסקי. ת.

 5 לא קשור? ש.

 6 לא. ת.

 7 טוב מר ישועה, אתה יודע, בכל זאת, ש.

 8 בכל זאת מה? מה זה קשור? ת.

 9 מאה אחוז. נעבור בבקשה לעמוד השלישי, ש.

 10 כש'הארץ' תוקף אותי אישית ותוקף מישהו אחר, אז מה, באותו רגע האדם הוא, ת.

 11 כלומר, זה לא אישי. אתה אומר שזה לא אישי? ש.

 12לא, גם אחרי גידי וייץ ומה שכתבו והכל, נשארתי מיודד בלי קשר לשום דבר. אני לא שומר טינה.  ת.

 13 זה חלק מהמשחק.

 14 לך טינה, אבל לא נורא.  מאה אחוז. אני חושב שהם צריכים לשמור ש.

 15 מה אתה חושב?  ת.

 16 שהם צריכים לשמור לך טינה, אבל לא נורא. נעבור לעמוד השלישי. ש.

 17 אז בסדר, אז תגיד את זה עוד פעם. ת.

 18 בסדר, לא, אתה שאלת. ש.

 19 בסדר. אוקיי.  ת.

 20 נעבור לעמוד השלישי. ש.

 21 עשה את הרישומים הללו?אדוני יחזור שוב לאיזה תכלית אדוני  כב' השופט משה בר עם:
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 1אז לפעמים בטיסות או משהו שאני לא נמצא מול מחשב, יש לי  notesלא, יש לי באייפון שלי  ת.

laundry list .2 כזה. סתם זורק כל מיני  דברים 

 3 כדי שבהמשך אדוני יעשה בזה איזה שהוא שימוש, אני מניח, כב' השופט משה בר עם:

 4 כן. רוב הפתקים שוכח,  ת.

 5"דים כאלה שלא ישכחו, כלא, כי אנשים לפעמים עושים לעצמם ז פט משה בר עם:כב' השו

 6 אז אני יכול להבין.

 7לא, זה מן רשימות כאלה לעצמי שאני, עולה רעיון או משעמם לי ,לא עבדתי עשר דקות אז אני  ת.

 8 רוצה לעבוד. אז אני עובד.

 9ישי זה פתק שאתה כותב לעצמך הבנתי. זה משיעמום. עכשיו נעבוד לעמוד השלישי. העמוד השל ש.

 10 , 2015לינואר  11 -שנושא כותרת 'עמוס שוקן' מה

 11 ,1.11זה נראה לי  עו"ד יהודית תירוש:

 12לנובמבר ואז זה משתלב באמת עם התאריך של, זה מיד אחרי הכתבה של  1-יכול להיות שזה ה ש.

 13 גידי וייץ.

 14 ,-נכון. גם על הפתק ה ת.

 15 מתי זה... לא, אני פשוט אף פעם לא יודע ש.

 16 גם בפתק עם עורכי הדין זה אותו דבר. ת.

 17 הפתק השני. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 כן. אבל שם צדקנו בתאריך אני חושב. ש.

 19 לנובמבר, זה גם כן, אחרי גידי וייץ. 7-לא, זה ה ת.

 20בנובמבר, אחרי גידי וייץ. אתה כותב 'עמוס שוקן' כותרת,  1-בנובמבר אחרי גידי וייץ וזה ה 7 ש.

 21ועכשיו אתה כותב 'נקודות' ככל הנראה לשיח איתו, אני צודק? 'ניפוח והגזמה, נגדי, נגד וואלה, 

 22נגד שאול', 'קמפיין', 'יש יותר מאמרים נגדו מאשר בעדו', 'למה הדעות הפוליטיות שלי 
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 1ונטיות?'. אני לא מבין את המשפט הבא, תסביר אותו אם אתה רוצה. 'אני נוהג תמיד בהגינות רלו

 2בדברים אישיים ואף לפנים משורת הדין ברחמים, זו גישה ליברלית עמוקה, וואלה עיתון מרכזי 

 3וימינה, משכזה לא יוצא אוטומטית נגד הממשלה. אני מנהל אסרטיבי ולא סמרטוט של אף אחד, 

 4הצלחת וואלה'. 'ברגר ארדן התנהלו בצורה מטורפת נגד בזק'. אז את זה אתה רושם מרוכז ב

 5 , תחת הכותרת 'עמוס שוקן'. הסבר.notes-לעצמך כ

 6 אוקיי. כן, מה להסביר? מה רשמתי פה? ת.

 7 מה רשמת, למה רשמת, כל מה שעולה על דעתך ביחס לפתק הזה כדי שנבין. ש.

 8י לבין עמוס, מוזר לי שזה אחרי כי אני חושב שאני ניסיתי לפני לשיחה בינ Talking pointאוקיי.  ת.

 9המאמר של גידי וייץ לשכנע אותו, וחלק מזה קשור לשם, אז אני לא יודע מה התועלת בזה אחרי. 

 talking 10-, זה ה-אני פגשתי אותו לפני שהמאמר של גידי וייץ התפרסם. לא יודע, יכול להיות ש

points 11. בכל אופן לא משנה 1.11י חושב לפני, אני לא יודע לכן למה רשום שעשיתי לשיחה איתו אנ 

 12אם לפני או אחרי, לפני ניסיתי לשכנע ואמרתי למה צריכים להכניס שם את הקטע שיש לי בחילה 

 13שבהן  talking pointsוכדומה, אז גידי אמר 'לא נורא, שיפטרו אותך, יש לך כסף'. וכתבתי כל מיני 

 14 אני מנסה לשכנע אותו, 

 15 פה הוא אמת? talking points -ומה שאתה רושם לעצמך פה כ ש.

 16 חלק נכון, חלק אנחנו יודעים שלא. ת.

 17 לא, אנחנו לא יודעים, אתה אומר שלא. אני חושב שדווקא כן, אבל בסדר. ש.

 18 בסדר. אוקיי. יש פה כמה דברים שקשורים, ת.

 19שהוא כתב לעצמו דברים נכונים. אבל נורא מוזר, זה עוד לא קרה לי שאני מתווכח עם עד על זה  ש.

 20 בסדר, לומדים כל יום דבר חדש.

 21 אני רוצה להסביר לך, זה נקודות שבהן אני רוצה לשכנע מישהו, ת.
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 1 נראה שאת עצמך בראש ובראשונה. ש.

 2אני אתן לך דוגמה בשביל להקל עליך. שתבין איך זה יכול להיות. אני כותב 'אני מנהל אסרטיבי  ת.

 3אף אחד'. בסדר, אני אסרטיבי. אני אסרטיבי ובאותה מידה גם הבוס שלי יכול  ולא סמרטוט של

 4להיות אסרטיבי, אז מה? זה טיעונים שאני מנסה להקטין את רוע הגזרה של מאמר מאוד מאוד 

 5 קשה נגדנו, לדעתי זה דברים שכתבתי לפני, אני לא יודע למה זה פה אחרי אבל לא משנה.

 6 פה זה מופיע אחרי. ש.

 7זה, היה לי פגישה איתו ממש ערב הפרסום וניסיתי למנוע את זה. אני חושב שזה היה לפני, אני  כי ת.

 8 לא יודע, אולי אחרי זה הועתק הפתק, לא יודע.

 9 באוקטובר. 29-כן. אבל התאריך על כל פנים הוא אחרי הפרסום של גידי וייץ מה ש.

 10 יכול להיות שפגשתי אותו אחרי כדי, אולי היה, ת.

 11 זאת ליישר את ההדורים למרות הכתבה?בכל  ש.

 12אחר כך, יהיו עוד כתבות, יהיו  after shockלא ליישר, אולי להקטין, אתה יודע, אני יודע שיהיה  ת.

 13 אפים אולי, אולי שזה ממשיך, להקטין את הסיפור.-פולו

 14אוקיי. עכשיו תעבור בבקשה לפתק הבא. אני לא אקריא אותו אבל פשוט כדי שנשלים את  ש.

 15אתה כותב נוסח של הודעה או טיוטה של הודעה  2016בדצמבר  24-תמונה, אני מתרשם שבה

 16 שאתה רוצה לשלוח לגלית, גלית זו גלית חמי, נכון?

 17 כן. העורכת של כלכליסט. ת.

 18גלית חמי עורכת כלכליסט. ואתה כותב לה ככה 'היי גלית שבוע טוב, ראשית תודה על כך שמיתנת  ש.

 19 וי לעמדתנו',... כותרות ונתת ביט

 20עו"ד חן, אדוני קיבל את הפתקים האלה כחומר חקירה או שזה  כב' השופט משה בר עם:

 21 בעקבות פעולות שנעשו בטלפון מתוך החלטה של,

 22 את זה קיבלנו כחומר חקירה. ש.
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 1 זה חומר חקירה. פשוט זה לא הוצג לעד אף פעם. זה חומר חקירה. עו"ד יהודית תירוש:

 2 .כן. גם מבינים למה ש.

 3הבנתי. כי היה אפשרות חיפוש בטלפון, חשבתי שזה בעקבות  כב' השופט משה בר עם:

 4 פעולות שנעשו,

 5ערב  2021בספטמבר  23-לא, זה אני הדגשתי. מה שנעשה בעקבות הפעולות מופיע במזכר מה ש.

 6אפילו. זה קיבלנו בחומר, זה מסומן גם. י שסימון  1עדותו. הגשתי לבית המשפט. אני חושב שזה נ/

 7 100. פ"ג/28.12.17, 100מתוך פ"ג/ 2018בינואר  29, 5משטרתי, אם אדוני יראה למעלה, אנ/

 8 זה הטלפון של העד, הוא לא הוצג לעד בחקירה שלו.  28.12.17

 9 לא הוצג. לכן אדוני שואל אותו על... עכשיו. כב' השופט משה בר עם:

 10 לכן העד גם לא זכר את זה. בסדר? ש.

 11 אוקיי. כב' השופט משה בר עם:

 12 גם לא בריענון. ת.

 13 וגם לא בריענון. ש.

 14 ראשית.בגלל שהנושא לא נחקר בחקירה  עו"ד יהודית תירוש:

 15 לא, אני מתלוצץ. ת.

 16 מטעמים מובנים אולי. עו"ד בעז בן צור:

 17 טוב, אפשר להמשיך? כב' השופט משה בר עם:

 18 )מדברים ביחד(

 19, כן? 'היי גלית שבוע טוב, ראשית תודה על כך שמיתנת 2016בדצמבר  24-תודה. ואז אתה כותב, ב ש.

 20ל להביא לידיעת הקוראים והשוק את את הכותרות ונתת ביטוי לעמדתנו, לא חושב שזה אסון גדו

 21כל המידע כולל זה של הגוף המסוקר. אני גם רואה בינתיים שחזני לא פיטר אותך'. לגבי הפסקה 

 22 הזו, אתה רוצה לומר משהו, להסביר? או זה מדבר בעד עצמו? מה ההקשר?

 23 שאול ביקש ממני... ת.
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 1 שאול, כן? ש.

 2 עם, שאול ביקש ממך,עוד פ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3אני לא מכיר את גלית ולא עסקתי בזה, שאול התלונן שגלית, שכלכליסט כותב נגדם ושגלית  ת.

 4 רי הסיפור הזה,ועומדת מאח

 5 מי זו גלית? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6המסרים  גלית חמי, העורכת של כלכליסט. ... וביקש שאני אפנה אליה ואדבר איתה ודיברנו על מה ת.

 7שהוא רוצה שיהיה. ניסחתי את זה, העברתי את זה לאישור שלו או שהקראתי לו, אינני זוכר, 

 8 ואחרי זה שלחתי את זה אליה.

 9זה שהעברת לאישורו, מה שהוספת עכשיו, אין לזה זכר בחומר הראיות. לא רואים את זה, ויש  ש.

 10 זה לאישורו?לנו את כל הטלפון שלך, אלא אם כן מחקת את זה, שהעברת את 

 11 הוא אומר שהוא לא זכר בדיוק אם הוא העביר או.. כב' השופט משה בר עם:

 12 כן. לא זכר בדיוק. אז נמשיך. ש.

 13 אני אומר עוד פעם, הנושא של גלית חמי היה בתכתובות ביני לבין שאול, ת.

 14 לא, ההודעה הזאת. ש.

 15 א בטוח שזה לא שם.לשאלה שלך אם מחקתי, לא מחקתי כלום, ולגבי החלק הזה, אני ל ת.

 16לא, זה לא שם. ההודעה הזאת שאתה מעביר לו, לגלית, אתה יודע מה? יכול להיות, אני חוזר בי.  ש.

 17יכול להיות שאני טועה, אתה מכיר את החומר לא פחות טוב ממני, יכול להיות שאני טועה, אנחנו 

 18 נסתכל,

 19 כנראה אתה טועה ולא פעם ראשונה, אבל בסדר. ת.

 20עה הזאת אנחנו מתחילים, חשבתי שנעבור כבר למחמאות, אבל בסדר. עכשיו לפסקה לא לא, בש ש.

 21 הבאה,

 22 אתה גם הרשית לעצמך. ת.
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 1הפסקה הבאה. 'באשר לנושא ביטול ההפרדה המבנית, חשוב שבלהט החגיגות על זה יהיה גם  ש.

 2יש  ביטוי לעובדה הפשוטה והבלתי מעורערת שלא מדובר בשום מתנה שבזק קיבלה מאף גורם.

 3התחייבות שלטונית מתקופת כחלון כשר תקשורת לביטול ההפרדה. באיחור רב, הביטול הזה 

 4מבוצע וגם הוא צולע וחסר. להנות מהפסדים צבורים הוא דבר מקובל וידוע ואין כל פסול 

 5מהמהלך של בזק שנעשה כחוק ועל בסיס התחייבות ותיקה. אני יודע שאת רק העורכת הראשית, 

 6 וד אם ניתן יהיה לתת ביטוי הולם לעובדה זו'. תגובתך לדברים האלה?אבל אודה לך מא

 7הטקסט לא שלי פה. הטקסט הזה כולו ניתן לי על ידי שאול או מישהו מטעמו, אינני זוכר כבר מי  ת.

 8זה היה, יכול להיות שאני עטפתי בקצה על כחלון ושלטוני וזה, בכלל לא הייתי מצוי בחומר הזה 

 9 ואני פשוט רק כותב לה. כי שאול אמר לי 'זה חזני עושה, או שהיא עושה' וזה, ,out of the blue-ו

 10 שאול אמר לך ואתה הסכמת. ש.

 11 מה? ת.

 12 שאול אמר לך, כך אתה מעיד עכשיו, ואתה הסכמת. העברת לגלית, ש.

 13 ,-ת.  כן. הוא ביקש ממני שאני אפנה לגלית ואעזור לו כי הוא לא מצליח ל

 14ששאול אמר לך, כך אתה אומר, אנחנו נבדוק, זה בסדר. זה גם לא משנה כל אין בעיה. אני מקבל  ש.

 15כך כי יש לך הרבה דברים. אתה לא הייתה לך בעיה להעביר את זה לגלית חמי העורכת הראשית 

 16 של כלכליסט.

 17 נכון. ת.

 18 וחזני מי זה האדון? כב' השופט משה בר עם:

 19א סופג הרבה אש מכלכליסט, ביקש שאני הוא הכותב, הוא הכתב. הוא ביקש שאני אעזור, הו ת.

 20 אעזור. הייתה שם חלופה שלמה של,

 21כלומר האמירה כאן היא קצת צינית, על פניה, והיא העורכת הראשית, כשאתה כותב לה 'אני  ש.

 22 רואה שבינתיים חזני לא פיטר אותך' זה בציניות. הרי הכתב לא מפטר את העורך.
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 1תשמע, רק דבר אחד אני אגיד. הייתה שם שורה של, הנושא  אדוני חד מאוד. אני רק אגיד מילה. ת.

 2מאוד הטריד כי כלכליסט הוא עיתון מרכזי, שאול חשב, אני נזכר בהתכתבות עכשיו. אתה 

 3החמאת לזיכרון שלי. אז שאול חשב שהגדול מתל אביב עומד מאחורי זה, נוני מוזס. הוא ביקש 

 YNET ,4הזה. אני זוכר שבדקתי עם מנכ"ל  רי הסיפורושאני אבדוק האם נוני מוזס עומד מאח

 5 שהוא ידיד שלי. אני בטוח שיש התכתבות כזאת.

 6אני לא רק שאני חושב שאתה צודק, לא כי נזכרתי אלא כי אני מאמין לך שיש התכתבות בעניין  ש.

 7 הזה. 

 8 אני רוצה רגע, שניה, עו"ד יהודית תירוש:

 9 גד? אני לא מבין.אבל אני מבקש לסיים ואת מפריעה. את רוצה להתנ ש.

 10 כן, אני מתנגדת לדברים שאמרת לפני כן. עו"ד יהודית תירוש:

 11 אבל עכשיו, ש.

 12רגע, זה נורא נחמד שאתה צוחק, אבל מותר לי לענות ולהגיב. נתתי לעד  עו"ד יהודית תירוש:

 13 לענות ולהשלים, יחד עם זאת הוצגו כאן דברים כנראה בטעות, שהם לא נכונים.

 14 אז מה? איך אפשר לתקן תשובה של העד? עו"ד בעז בן צור:

 15 לא של העד דברים לא נכונים. הוצגו דברים של חבריי בצורה לא נכונה. עו"ד יהודית תירוש:

 16 אז שהעד ייצא. אם את רוצה להגיד משהו כזה, אני מבקשת שהעד ייצא. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17גברת תירוש, אולי הוא אבל הוא גם היה באמצע תשובה, העד.  כב' השופט משה בר עם:

 18 יסיים, ...

 19אז אני מציעה לחבריי, קודם כל ברור שאני אעשה את זה בחוזרת, אבל  עו"ד יהודית תירוש:

 20 כשחברי מציג כאן שהדברים נאמרו לגלית,

 21 סליחה, הייתה בקשה שלי שאם חברתי עו"ד תירוש מתכוונת להתייחס, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22 יה, שהעד יצא.אין בע עו"ד יהודית תירוש:
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 1 אז אני חושבת שהעד צריך לצאת, אני מבקשת. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 בסדר גמור. עו"ד יהודית תירוש:

 3 אני מתנצלת מר ישועה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4 לא צריך להתנצל. אני שמח לצאת. ת.

 5 )העד יוצא מהאולם(

 6אפילו לתשובה של העד שהעד אמרו כאן שבדקו בכל חומר החקירה, במענה  עו"ד יהודית תירוש:

 7אמר 'בטוח ביקשו ממני בטוח פנו אלי, מר שאול אלוביץ'', אמרו לו כאן במפורש שבדקו בכל חומר 

 8לדצמבר, אפשר לגלול אם  24-לדצמבר וב 24-הוא מה notes-החקירה ולא מצאו כלום. כשה

 9ת איריס אלוביץ' לדצמבר בתכתובות כותב מר שאול אלוביץ' בקבוצה עם הגבר 24-רוצים, ממש ב

 10'אתה יכול לכתוב לגלית: שבוע טוב, יש לי לא מעט לומר על הדרך בה אתם מסקרים אותנו בעניין 

 11ביטול ההפרדה המבנית' וכולי, וגם אחר כך את ההודעה שאומר העד כאן שהוא בטוח העביר 

 12רואים  אותה למר שאול אלוביץ' וכאן אנחנו גם רואים בהתכתבות שזה לגברת איריס אלוביץ',

 13ברול, שהוא מעביר את ההודעה שהוא מעביר לגלית חמי. לכן רק חשוב  25802את זה בהודעה 

 14לומר את הדברים האלה גם כי העד, העד אומר את זה ואפילו נאמר לו 'לא, אתה לא צודק, והוא 

 15 צודק. והוא צודק. 

 16בהתחלה 'לא', תיקן אני רק רוצה לומר שעו"ד חן שאמר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17שלך. לא זוכר בדיוק מה, אבל  זיכרוןאת עצמו ואמר 'יכול להיות שזה נמצא שם ואני סומך על ה

 18 יכול להיות שזה נמצא שם'.

 19תודה רבה גבירתי, ואני אמרתי את הדברים כי אני באמת לא זכרתי וניגשה אלי עו"ד רוזן עוזר  ש.

 20 כזאת. ולכן תיקנתי מיד ואמרתי,שותפתי והפנתה את תשומת לבי שאכן יש שיחה 

 21אבל זה מהחומר, לא כי אתה מאמין לו. אלא זה מהחומר, זה מה שחברתך  עו"ד יהודית תירוש:

 22 אמרה לך.
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 1אבל אני לא מבין עכשיו את ה... מכיוון שאני תיקנתי את הדברים, ולכן חברתי יכולה הייתה  ש.

 2לתת פרשנויות לחברתי, די, נמאס. להסתפק היטב בתיקון. אבל מכיוון, טוב, אני לא רוצה 

 3 תיקנתי, אין  שום הטעיה, הכל בסדר, חבל על ההפרעה, חבל על הלך ובוא,

 4 לא כל התנגדות זו הפרעה. עו"ד יהודית תירוש:

 5 זאת לא התנגדות, התנגדות למה? התנגדות למה שלפני שתיקנתי? נו באמת. ש.

 6 ם לא נכונים. זאת כן התנגדות. אתה הצגת דברי עו"ד יהודית תירוש:

 7 טוב די, חבל על הוויכוח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8 ... אמרת שאתה מאמין לו., זה לא עניין של אמונה זה עניין של ראיות. עו"ד יהודית תירוש:

 9-נראה לי שאנחנו צריכים להתחיל לסיים את הדיונים ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 מתחיל להיות פה סוער. 15:00וג עובר את השעה כי כשהמח 15:00

 11 .14:00גבירתי, אם זה יהיה ככה, אז אנחנו נתחיל את הסערה בשעה  ש.

 12 נכסה את השעון. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 . אפשר לקרוא לעד.16:00-צריך לשנות את זה ל כב' השופט משה בר עם:

 14 ,25802רק רגע.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 ,-אבל אני תיקנתי, לא היה מקום ל ש.

 16טוב. אז העד ייכנס ואנחנו נגיד לעד שאכן מצאנו והוא זוכר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 נכון ואפשר יהיה להמשיך.

 18 )העד נכנס לאולם(

 19שאול מר ישועה, מה שהתברר שלא בנוכחותך שכאשר אתה אמרת שאת ההודעה הזאת העברת ל ש.

 20בעניין ההתכתבות, אתה  ךזיכרונושככל הנראה יש התכתבות שאתה זוכר אותה, עכשיו רוענן 

 21 זה מה שהתברר בדו שיח שלא בנוכחותך. צדקת. בסדר?
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 1עו"ד תירוש הפנתה לכך שאכן יש התכתבות בנושא הזה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2שלך היה נכון. עכשיו אנחנו מתקדמים. תודה לעו"ד תירוש, תודה עו"ד חן, אנחנו  זיכרוןה

 3 מתקדמים.

 4תודה גבירתי. עכשיו, ולו מחמת הסערה, פשוט סיימתי עם הפתקים, זה היה הפתק הרביעי  ש.

 5 במקבץ, ואני עובר לנקודה הבאה. השאלה אם זה זמן טוב,

 6 לא לא, ... כב' השופט משה בר עם:

 7 אתם מבקשים להמשיך עם זה בישיבה הבאה? אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ 

 8אה, זה היה 'לא' של 'כן'. האם זה זמן טוב כבודכם, מכיוון שאני עובר לנקודה הבאה והיא ארוכה  ש.

 9 דקות. 15:18מאוד, לעצור כאן. השעה 

 10 בסדר גמור. כב' השופט משה בר עם:

 11 )מדברים ביחד, צוחקים(

 12 תודה רבה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 

 14 

 15 -הדיון הסתיים  -

    16 

 17 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2 "ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין יהודית תירוש; עועו"ד  :מטעם המאשימה
 3  צור –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים 

 4 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר; עו"ד שניר כלימי  2נאשם 
 5 עוזר; עו"ד נועה פירר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  
 6  עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  

<#1#> 7 
 8 

 9 פרוטוקול

 10  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 11 אילן ישועה, על ידי עו"ד ז'ק חן.  1נמשכה חקירתו הנגדית של ע"ת 

 12 
 13כתבה;  – 27הודעה לתקשורת; נ/ – 26; נ/380ת/כתובות וואטסאפ מתוך ת – 25/נ הוגשו מוצגים:

 14 – 31נ/ בזק; אישור מכירת "החזקות" – 30תכתובות וואטסאפ; נ/ - 29תכתובות וואטסאפ; נ/ – 28נ/

 15 דוא"ל.  – 34דוא"ל; נ/ – 33מכתב בקשה; נ/ – 32תמליל קובץ שמע; נ/

 16 
<#4#> 17 

 18 החלטה

 19 

 20 , להמשך חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה. 11.5.2021הדיון הבא קבוע למחר, 

  21 
<#5#> 22 

 23 במעמד הנוכחים.  10/05/2021, כ"ח אייר תשפ"אהיום  נהנית

 24 

    25 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 במאי 10-ה היום. 20-01-67104 פ"ת-ב אנחנו, טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 . לך טוב בוקר. ישועה אילן העד של נגדית בחקירה ממשיכים ואנחנו 2021

 4 .שלך הבמה, חן ד"עו

 5 

 6 .ישועה אילן מר, העד את חן ק'ז ד"עו חקירת המשך

 7 שאתה במה הקודמת בפעם הפסקנו אנחנו. ישועה מר טוב בוקר, כבודכם טוב בוקר :חן ק'ז ד"עו

 8 של הכתבה של הפרסום לאחר, גרסטלר וטליה לשם רלי הדין עורכי עם פגישתך, דרך אבן לו קראת

 9 את בפניו לפרוס רצית. לפגישה היטב שהתכוננת ראינו. הקודמת לפעם מחבר רק אני. וייץ גידי

 10 באזורים שנמצא אדם לא שאתה משום ואמתית כנה דעת חוות לקבל רצית, לך שהציקו השאלת

 11 ?נכון. המסוכנים

 12 .נכון :ישועה אילן מר

 13. אתכם שומעים לא האולם שבסוף לי אמרו. בקשה לי יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ואני בקצה יושבים אלוביץ הזוג. שומעים שלא ואמרה שעברה בפעם שלי המשפטית העוזרת שם ישבה

 15 .בסדר? הכול שומעים. שומעים שהם בטוחה לא

 16 .תודה. המיקרופון לתוך לדבר אשתדל אני. גברתי תודה :חן ק'ז ד"עו

 17 ?נכון. חוקיים לא במעשים שמדובר שלך החששות את שלל לשם רלי דין עורך למעשה

 18 .נכון :ת

 19 ואפילו רוצה הוא מערכתי קו איזה לדרוש ל"מו של זכותו שזאת לך אמר לשם רלי הדין עורך :ש

 20 ראש את לרצות ואף להרגיז לא, התקשורת כלי של הבעלים של, ל"המו של  שזכותו במפורש לך אמר

 21 ?נכון. הממשלה

 22 אומר שאתה מה כל את זוכר לא אני – עיתון בעל של שזכותו המשפט את זה מתוך זוכר אני :ת

 23 הוא. שיותר כמה ויפחת ייפסק שזה שרצוי לי אמר הוא במקביל. הממשלה ראש את להרגיז לא –
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 1 השניים את זוכר לא אני. הממשלה ראש את להרגיז לא עיתון בעל של זכותו: המשפט את אמר

 2 .לא און לי אמר הוא אם, האחרים

 3 אנחנו ו במשטרה או ערך לניירות ברשות שמסרת מההודעות זיכרונך את ארענן אני. בסדר :ש

 4 .ברשותך, הדברים את נדייק

 5, מפנה אני. הבאים הדברים את אומר אתה 2017 בדצמבר 28 מיום כבר שלך הראשונה בהודעה

 6 אתה שם. הקטע את לך אקריא אני. 23-14 שורות, 3 עמוד, 2017 בדצמבר 28-מה להודעה, כבודכם

 7 .עכשיו עליה מדברים שאנחנו שלך להתייעצות מתייחס

 8 וואלה-שב חשף שהוא הכתבה, כן לפני חודש אולי, 2015 בדצמבר הייתה וייץ גידי של הכתבה"

 9 ".מאתנו וירדו הפוגה שהייתה תקופה הייתה כך אחר. הממשלה ראש עם מיטיבים

 10 להפסקת שתגרום השכמה קריאת שזו קיוויתי אני: "אליו התייחסותך את אבקש שאני הקטע עכשיו

 11 נוח לא להרגיש התחלתי, באתר שליטה בעל של הוראות למלא שצריך למרות, לעצמי אני כי הלחצים

 12 עם שאול עם הקשר, לעולם נחשף שזה וברגע נוח לא מאוד לי היה זה לפני גם. הציבורית ברמה זה עם

 13 רציתי לא. ציבורית נוחות לאי מעבר למשהו אחד יום להוביל יכול זה שמבחינתי זה את חידד זה, ביבי

 14 של הדין עורכי, לשם לרלי הלכתי וייץ גידי אחרי. נכון לא דבר עושה שאני נכון לא במקום להיות

 15, ולהוריד לשנות, כתבות לערוך עלי שמופעלים הלחצים את, הכתבה לאור, בפניו וחשפתי, וואלה

 16 של הבעלים שהוא זה בתור ל"המו הוא, ל"מו של שזכותו לי ונאמר בזה עבירה עובר אי אם ושאלתי

 17, במפורש לי אמר, כולל רוצה שהוא מערכתי קו איזה לדרוש, וכבעלים, בזק ראש וכיושב, וואלה

 18 ".כדומה רוצה שהוא הממשלה ראש את להרגיז לא שזכותו

 19 ?אותם מאשר אתה. שמסרת הדברים אלה

 20 .כן :ת

 21 ?כנכונים אותם מאשר ואתה :ש

 22 .כן :ת

 23 - - - ומספר שב אתה, 2018 בינואר 7-, שלך השנייה בהודעה :ש

 24 ?ההודעה מספר מה :שחם' ע השופט' כב
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 1 .54-56 בעמודים, 3812 :חן ק'ז ד"עו

 2 מוסיף אתה ושם גרסטלר וטליה לשם רלי הדין עורכי עם לך שהייתה להתייעצות  מתייחס אתה שוב

 3 - - - וייץ גידי אצל שפורסם שמה לשם דין לעורך שאמרת שם סיפרת אתה. פרטים

 4 ?אנחנו עמוד באיזה :שחם' ע השופט' כב

 5 .56-ו 55 דרך עובר, 54 מעמוד מתחיל אני :חן ק'ז ד"עו

 6. סוגריים רגע פותח אני. נכון הוא וייץ גידי אצל שפורסם שמה לשם דין לעורך שאמרת סיפרת אתה שם

 7 מה של בצד גם, שם שפורסם מה ועל וייץ גידי של הכתבה על בהרחבה עברנו הקודמת בישיבה אנחנו

 8 כולל, ברגר פיטורי כולל, השני מהצד הרגולציה של הצד גם, נתניהו משפחת בני של הסיקור שנקרא

 9 נכון הוא וייץ גידי אצל שפורסם שמה מספר אתה. ביניהם עשה וייץ שגידי והקשר פילבר של מינויו

 10 . מיילים התכתבויות לו העברת ואף

 11 ?אתייחס שאני רוצה אתה עמוד לאיזה :ת

 12 . הדברים את לך אקריא אני אולי :ש

 13 .עמוד באיזה רק לי תגיד :ת

 14 ואז, "החוקר שאלת, 54 בעמוד מהשאלה נתחיל אולי.  הקטעים את אקריא אני. 54 מעמוד :ש

 15 יריב: חוקר". "כן, לשם רלי דין עורך: "ישועה אילן נחקר". עושה שאתה מה אם לבדוק הולך אתה

 16 בינך בפגישה שעלו הדברים את פורס אתה 55 בעמוד?" מה, בודק או מספר או שואל אתה מה, עמיעד

 17, לו אמרתי:  "55 בעמוד אומר אתה ואז. השיב הוא ומה בפניו פרסת מה, לשם רלי דין עורך לבין

 18 מקום לתוך להתקרב שרוצה אדם בן לא אני – וייץ גידי של הכתבה בתוך. נכון, כאן שכתוב מה, תשמע

 19 לו העברתי. הזה לסיפור בקשר העמדה מה לדעת רוצה ואני החוק מבחינת אסור שהוא מקום שהוא

 20. אז שהיו המיילים כל את, אז לו שהיו הדברים כל, חפץ ניר, שאול לבין ביני שהיו ההתכתבויות את

 21 אתה, והודעות טסאפיםאוו גם זה אם, לו העברת בדיוק מה אתך מבררים כאן – שהיה חושב לא אני

 22 להיות יכול – שלך הראשית בחקירה זה על חזרת, אגב. בטוח מיילים מר או אתה, זוכר בדיוק לא

 23 העברתי. כן: "תשובה"? העברת המיילים את". "זה את שהעברתי זוכר אני. העברתי לא אבל, שהיה

 24 הוא, העיתון של הבעלים הוא, אתה, תראה: ואמר זה על הסתכל הוא. המיילים של הקבצים רוב את
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 1 לא רוצה הוא אם זכותו זאת. העיתון של בעלים הוא, בוס סתם לא זה. שלך הבוס והוא הבעלים

 2 – כאן בא זה הנה, בהתחלה שהוספתי השני המשפט זה – לרצות זכותו, הממשלה ראש את להרגיז

 3 ".של חבר להיות זכותו, הממשלה ראש את

 4 כאן עד, מדי ארוך יהיה לא שזה כדי, ברשותך, כאן עד. הזאת בחקירה נוספת חשובה תוספת ועכשיו

 5 ?נכון. שלך המוקלטת בחקירה שמסרת הדברים של נאמן תיאור זה

 6 .הסתם מן. כן :ת

 7 .נכונים האלה והדברים :ש

 8 .כן :ת

 9 את קשרת: "שואל עמיעד יריב החוקר. חשובה שהיא לתוספת או נוסף לקטע עובר אני עכשיו :ש

 10: הבאים הדברים את אומר אתה 56 ובעמוד"? בזק על שאול של האמירות את, שאמרת למה זה

 11 לא אני, שלא להיות ויכול שכן להיות יכול, המדויקים הדברים את אמרתי אם זוכר לא אני, תראה"

 12  לו כשאמרת: "גובזמן פולינה, חוקרת". פה יש כי זה עם בנוח לא מרגיש שאני שאמרתי ברור. זוכר

 13 הרגולציה של הקטע את גם יש שבכתבה כבר ראינו כי"? התכוונת למה, נכון זה בכתבה שכתוב שמה

 14 השני שמהצד בשביל הכתבות את לשנות יומי לחץ עלי מופעל: ישועה אילן נחקר. "ביניהם והקשר

 15: עמיעד יריב חוקר". אמר ששאול מה זה. משפיע וזה טובה תישאר שאול ושל ביבי של החברות

 16 שבזק: "עמיעד יריב". כן: "ישועה אילן, תשובה"? -ש כאילו הבזק עם לך אמר ששאול מה את אמרת"

 17, כן: "ישועה אילן"? בזק בשביל וואלה את להקריב: "עמיעד יריב". אמרתי, כן: ישועה אילן"? וואלה

 18 הסיקור בין החיבור על – בכתבה שמופיע כפי – גם לו שאמרת כאן אומר אתה, כלומר". זיכרוני למיטב

 19 בחקירה עליו שהעדת המפורסם המשפט על מדבר אתה ספציפי ובאופן השלטוניות הפעולות לבין

 20 ?נכון. לך אמר ששאול, וואלה מול בזק, יותר שוקל מה, הראשית

 21 .נכון :ת

 22 לשם רלי דין עורך בפני פרסת זה ואת :ש

 23 .נכון :ת
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 1 של שזכותו, הכול את בפניו ופרסת הכול שמע שהוא אחרי, הזה שבהקשר לך אמר והוא :ש

 2 לתוספת אגיע מיד אני? נכון. המערכתי הקו את ולקבוע הממשלה ראש את להרגיז לא הבעלים

 3 .נכון זה כאן עד. לזה נגיע תכף. שלא רצוי אבל חוקי שזה שאמרת מה על הראשית בחקירה

 4 .כן :ת

 5 למה ביחס המלאה התמונה את לך ולתת אתך הגון להיות – שוב מסביר אתה הזו בהודעה גם :ש

 6 אני: "55 בעמוד, מצטט ואני, האסור לתחום בכלל שמתקרב אדם בן לא שאתה – בהודעה שאמרת

 7 מה לדעת רוצה ואני החוק מבחינת אסור שהוא מקום שהוא מקום לתוך להתקרב שרוצה אדם בן לא

 8 ?נכון זה. אמרת כך". הזה לסיפור בקשר העמדה

 9 .דין עורכי אצל הייתי. כן :ת

 10 ואני, תוספות עם שלך התייחסויות עוד יש כי הלאה ממשיך אני מיד, האלה הדברים כל אחרי :ש

 11 הדברים בסיס על רק, לך להזכיר רוצה אני, ממשיך שאני לפני אבל, אליהן גם התייחסותך אבקש

 12 עם לשם רלי ד"עו אצל לישיבה עצמך את מכין אתה כיצד, הקודמת בישיבה שראינו ומה האלה

 13. החקירה חומר בתך 257 ברקוד זה. 24/נ סומן זה, כבודכם. הסלולרי בטלפון לעצמך שרשמת השאלות

 14 רלי ד"עו עם לפגישה כדבעי עצמך את והכנת אינטרס לך היה שאכן הקודמת בישיבה שאמרת מה

 15 ?נכון. נכון זה - הסוגיה את לברר ועמוק יסודי ובאופן כנה,  אמיתי באופן שרצית משום לשם

 16 .אמת :ת

 17 - - - מספר אתה, המשפט לבית ואראה לך אציג מיד ואני, הודעה אותה בהמשך :ש

 18 ?עמוד באיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 שלאחר שמכיוון מספר אתה. אציג מיד אני. 3812 קובץ באותו, הודעה באותה. 62 עמוד :חן ק'ז ד"עו

 20 את לבחון כדי לעניין נדרש ובעצמו בכבודו לממשלה המשפטי היועץ גם וייץ גידי של הכתבה

 21 ארענן אני אולי, מה יודע אתה. זיכרונך את ארענן מיד אני – 2015 מאוקטובר החל, שלו המשמעויות

 22 .זיכרונך את

 23 .2016 ביוני היה לממשלה המשפטי היועץ :ת
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 1 גלאון הכנסת חברת – כנסת חברי שני של פנייה הייתה הכתבה בעקבות. אותך אדייק אני. לא :ש

 2 מאותה שעולות המשמעויות את לבחון לממשלה המשפטי ליועץ – רוזנטל הכנסת וחבר כמדומני

 3 שלה המשמעויות את ובדק הקורה לעובי נכנס הממשלה של המשפטי היועץ אז. וייץ גידי של כתבה

 4, לשיטתו כך, העניינים ניגוד נושא את שמסדירה דעת חוות פרסם הוא 2016 פברואר בחודש בסיסן ועל

 5 '.אלוביץ מר לבין נתניהו הממשלה ראש בין

 6 בכתב גם נמצא זה. לו שהוצגו מוצגים בסיס על שבדק שחברי להוסיף רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 כשדאתה. הזה בעניין דיוקם על הדברים את מעמידה אני. אז חקירה שהייתה טענה אין. האישום

 8 לא. הקורה לעובי שנכנס הזה הדבר את מדייקת רק אני, הקורה לעובי נכנס המשפטי היועץ אומר

 9 לו שהוצגו ומצגים פניות היו. אז ממצאים היו ולא וייץ גידי של לכתבה בסמוך אז חקירה התקיימה

 10 .הזה הדבר, האישום בכתב גם נמצא וזה

 11 המשפטי היועץ בפני שעמד מה של הנושא כל. התנגדות לא שזאת מניח אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 12 תקינות לגבי, התקשורת משרד ידי על גם, לו שהוצגו המצגים, הבדיקה של ההליך, לממשלה

 13 פשוט אפשר, אומר אני לכן – בעצם שזה, וייץ גידי של הכתבה מול אל שהיו השלטוניות ההחלטות

 14 בטענות שלו התיקון שנדרש בלי רק, 4000 בתיק אחר שנים שהוגש האישום כתב שזה – להשוות

 15 אני, פנים כל על. החליט והוא לממשלה המשפטי היועץ בפני עמד, לתקן צריך היה לא גם, מקדמיות

 16, 2016 יוני על דיבר העד.  שלו הבדיקה תהליך ולכל היועץ בדק בדיוק למה מהעד התייחסות מבקש לא

 17 יהיה – בהודעות לזה מתייחס שהעד לכם אראה אני מיד כי – היועץ דעת חוות של הזה שהנושא וכדי

 18 אנחנו ההגנה לבין התביעה בין לוויכוח. הזמנים מסגרת את לו הצגתי אני, הנכון בקונטקסט בפניו

 19 רציתי פשוט אני. במלואם כבודכם בפני יהיו גם והדברים המתאימים העדים באמצעות בעתו נגיע

 20 .בעדותו לממשלה המשפטי היועץ דעת חוות על מדבר הוא כי בקונטקסט אותו למקם

 21 .בסוף אמרת מה הבנתי לא? 2016 באמצע היה לא זה, סליחה :ת

 22 וייץ גידי כתבת בעקבות, ערך שהוא הבדיקה בעקבות, דעתו חוות פורסמה 2016 בפברואר :ש

 23 .הזמנים בלוח אותך למקם רציתי פשוט אני? בסדר. 2015 מאוקטובר
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 1 הייעוץ ובעקבות וייץ גידי של הכתבה שבעקבות אומר שאתה משום? לך אומר אני מדוע, זה כל את

 2-ב לממשלה המשפטי היועץ דעת חוות על שפורסם מה בעקבות ואפילו לשם רלי ד"מעו קיבלת שאתה

 3 אתה כך. בסדר הכול מבחינתך', אלוביץ ולמר הממשלה לראש, להם אסור ומה מותר מה שקבע 2016

 4 לך שנתנו חושב אני. אומר שאני במה להסתפק לא. הדברים את לך להציג רוצה ואני בחקירה אומר

 5 .62 בעמוד, כבודכם בפני נמצא גם וזה זה את

 6 ושהוא, חברים שהם, בסדר שזה כן גם פרסם לממשלה המשפטי היועץ זה אחרי: "כך אומר אתה

 7 אתה, לי אומר שלי דין העורך אז. יודע אתה כאילו אז. לעשות לו אסור ומה לעשות לו מותר מה פרסם

 8 נוהל ומפרסם חברים הם, כן, אומר לממשלה המשפטי היועץ. הבעלים של ההוראות את למלא צריך

 9 "?בסדר. "זמן נקודת מאותה, כלומר. נקודות שלוש". שלו בעניינים לעסוק יכול לא שהוא

 10 ?נכונים הם, דעתך מצב על מעיד כשאתה, לחוקרים שאמרת האלה הדברים

 11 .נכונים :ת

 12 כך לגבי שלך הראשית בחקירה שאמרת הדברים את בדיוק אתך לברר רוצה אני עכשיו. כן :ש

 13 ?נכון. הזה בסגנון משהו? נכון. מזה להימנע עדיף אבל חוקי שזה לך אמר לשם רלי ד"שעו

 14 .נכון :ת

 15 בדצמבר 28-מ הראשונה בהודעה 6 בשורה 4 בעמוד. הראשונה להודעה אותך מחזיר אני :ש

 16 ?נכון, לשם רלי של מתכוון אתה כאן –" המשפטי הייעוץ אחרי אז: "אומר אתה, 2017

 17 .אמת :ת

 18 זה את ולחתוך ההתערבויות של הזה המינון את להקטין צריך שאני למסקנה הגעתי" :ש

 19 בחקירה המשפט בבית כאן שאמרת מה עם שמתכתבת כאמירה זה את קורא אני". צורה באיזושהי

 20 כי הזה בסגנון משהו או, אפשר אם, להימנע עדיף, חוקי שזה הגם לך אמר לשם רלי ד"שעו, הראשית

 21 ?נכון. מתבטא אתה כך. המינון את להקטין להחלטה אותך שמביא מה זה

 22 .אמת :ת

 23, וחלילה חס פליליים, חוקיים לא במעשים שמדובר חשבת לא שאתה מסיק אני מכאן וגם :ש

 24 ?נכון. בכלל מינונים על לדבר מה אין שאחרת משום בהם מעורב שהיית
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 1 .משמעית חד :ת

 2 מעט שאותי שלך בהודעות אותו שהבאת כפי הדברים מתיאור קצת שיוצאת שאלה לי יש :ש

 3 רוצה לא אתה כי, גרסטלר ד"ולעו לשם רלי ד"לעו משהלכת. התייחסותך את מבקש והייתי מטרידה

 4 שכתוב מה שכל אמירה תוך, לעומק, כדבעי, ברצינות הדברים את לברר ורצית, אסור במקום להיות

 5 את לו אומר אתה כאשר גם, לו נותן שאתה נוספת אינפורמציה תוך, נכון זה וייץ גידי של בכתבה

 6 רלי ד"עו כאשר ובמיוחד, בזק של המשקל לעומת בעיניו וואלה של המשקל מה, שאול של הדברים

 7 את בזה לשתף חשבת לא למה – אפשר אם מזה להימנע עדיף אבל, חוקי זה, תשמע: לך אומר לשם

 8 '?אלוביץ שאול

 9 .יודע לא של תנועה הייתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .לחשוב מנסה אני. חושב אני, לא :ישועה אילן מר

 11 .להיזכר נסה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 לפעולות שקשור משהו על משפטי ייעוץ לוקח שאני יתלהב שהוא חשבתי לא אני :ישועה אילן מר

 13 .התשובה זו. הזה בנושא לבינו ביני אינטרסים זהות הייתה לא. שלו

 14 לבריחה שקשור מה בכל נרגעת אתה, לשם רלי ד"עו הצעת אחרי, מקרה בכל אבל. הבנתי :חן ק'ז ד"עו

 15 ?נכון. הסכנה באסור או אסור באזור

 16 .נכון זה :ת

 17 פתורה לא לי שנותרה לשם רלי ד"עו עם ההתייעצות בעניין לברר רוצה שאני אחת נקודה עוד :ש

 18 אתה, אתו ההתייעצות אירוע את מזכיר כשאתה, שלך הראשונה בהודעה. לי לעזור תוכל אתה ואולי

 19 מבקש אתה אבל, הזאת ההתייעצות בעניין לבינו בינך הדברים חילופי על חיסיון להסיר עקרונית מוכן

 20 ?זה את זוכר אתה. בעניין אתו להתייעץ לך שייתנו מהחוקרים

 21 .כן :ת

 22: שאלה: "כך מופיע זה, 25-24 שורות, 3 בעמוד, בפניך שזה חושב אני, שלך הראשונה בהודעה :ש

 23 רוצה אני אבל התנגדות לי אין עקרונית: תשובה"? "בנושא החיסיון את להסיר מוכן תהיה אתה

 24 ".עמו להתייעץ
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 1 .נכון :ת

 2 ההתייעצות תוכן על מספר שאתה אחרי, החיסיון את להסיר מוכן תהיה האם נשאל אתה :ש

 3 ?נכון, אתו

 4 .נכון :ת

 5 בבקשת ההיגיון מה – במשטרה שמעיד כמי אלא משפטי כמומחה לא – להבין הצלחת אתה :ש

 6, שם יש מה להם שסיפרת זה ידי על אותו הסרת כבר פקטו-שדה אחרי החיסיון את שתסיר החוקר

 7 ?בהתייעצות היה מה

 8 .הנקודה על חשבתי לא בכלל. לא :ת

 9 על – במשפט עד הוא, נחקר הוא – במילה ולו נחקר לא לשם רלי ד"שעו יודעים גם אנחנו :ש

 10 יודע אתה האם אותך שואל אני כאן. וייץ גידי של הכתבה אחרי, הזאת הדרמטית ההתייעצות נושא

 11 בנעלי עצמך את לשים אותך מבקש שאני – לדייק רוצה ואני – במובן לא, נחקר לא שהוא סיבה על

 12 לך אמר שהוא למשל, לשם רלי ד"עו םע שיחה לך הייתה האם אבל,  תפקיד לא זה, החוקרים

 13 בנושא לשאלות להם להשיב מוכן לא שאני החוקרים עם דיברתי ואני מופר לא החיסיון שמבחינתי

 14 יודע שאתה או, ההתייעצות לנושא תתייחס לא שאתה מבקש שאני לו אמרת אתה או, ההתייעצות

 15? סירב והוא לזה תתייחס שאתה אבקש אני לי ואמר לשם רלי ד"לע פנה אחר מישהו או שהחוקרים

 16 ?כזה דבר על יודע אתה, שהיא צורה בכל הזאת מהמשפחה משהו

 17 .עלה לא בכלל זה. השאלות לכל שלילית תשובה :ת

 18 .עלה לא זה :ש

 19 .אז אותי שהעסיק אישיו היה לא זה. עלה שזה לי זכור לא לפחות :ת

 20 אתך או לשם רלי ד"עו עם או אתך כזה סיכום על תיעוד איזשהו החקירה בחומר גם אין :ש

 21 בין, לביניכם המשטרה בין, לביניכם ערך ניירות רשות בין, הפוך או לשם רלי ד"עו באמצעות

 22, מסיק אני ומכאן תיעוד שום אין. הזה בנושא ביניכם לממשלה המשפטי היועץ משרד או הפרקליטות

 23 ושהחיסיון יישאל לא ושהוא חיסיון שיש כזה סיכום היה לא. כזה דבר היה שלא, כרגע שאמרת כפי

 24 .לשאלות הכתובת אתה ולכן פשוט החיסיון בעל אתה. ידיעתך למיטב? נכון. עלה לא זה. הוסר לא
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 1 היה מה לי נמסר לא אבל ביניהם דיבור איזשהו שהיה יודע אני, דיברו והם שרלי יודע אני :ת

 2 .ביניהם

 3 .ביניהם דיבור היה אמרת? למי מי בין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 דיבר הוא, פעם נקרא רלי. אחרי או החקירות בזמן, זה על שמעתי מתי זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 5 .זה למה בקשר יודע לא אני. לזה בקשר זה אם יודע לא אני. טליה וגם ברשות פעם

 6 - - - ההתייעצות של הזה בנושא לא אבל במשפט עד גם הוא. עדות מסר הוא :חן ק'ז ד"עו

 7 .לי זכור לא :ת

 8 .מילה ושום תיעוד שום אין זה על. החיסיון הסרת של הזה בנושא ולא :ש

 9 .זוכר לא אני, לא. דבר שום הזה הדבר על זכור לא לי :ת

 10 בנושא אתו התייעצת? החיסיון הסרת על בסוף אתו דיברת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ?הזה

 12 ?פה הספציפי במקרה :ישועה אילן מר

 13 בסוף אם השאלה. אתו להתייעץ רוצה אני אומר אתה. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .אתו דיברת אתה

 15 .זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 16 אחרי עלה הזה הנושא האם שואלת אני. התוכן חשוב לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .אופן באיזשהו שוב עלה הזה הנושא האם, הזאת החקירה

 18 מהם באחד. דברים שלושה-שניים היו, לחקירה שלי ההכנה. זוכר אני מה אגיד אני :ישועה אילן מר

 19, הכול אומר שאתה שהחלטת כיוון, וכדומה דין עורכי בין בחיסיון קשורים שהם דברים יש שאם אמרו

 20 כשהנקודה אתם מדברים  אנחנו כן אם אלא חיסיון להסרת תסכים אל אבל דברים להגיד יכול אתה

 21 משהו שישתמע רוצים לא אנחנו, נקודתית חיסיון להסרת נסכים העניין לפי שאנחנו היא ציינו שהם

 22 האמת את תגיד אתה. בזה מבין לא אתה. בזה לטפל לנו תן,  לכן. גורפת חיסיון הסרת אומר שאתה

 23 אחר זוכר אני. דיון זה על זוכר לא אני, האלה הספציפיות השאלות של הזה במקרה זוכר לא אני. שלך
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 1 להיות יכול. זוכר לא אני זה על. ספציפי כאילו דיון שהיה, וכדומה ממואים שהיה, מאוחר יותר כך

 2 .כזה דבר זוכר לא אני. זוכר לא אני. שלא להיות ויכול שהיה

 3 רשויות בין כלשהו סיכום על או כלשהם דברים חילופי על  החקירה בחומר תיעוד לנו אין :ש

 4 לנו אין. הסרתו או החיסיון לשאלת שנוגע לשם רלי ד"עו לבין האכיפה רשויות בין או לבינך האכיפה

 5 זה בסיס על, מזכיר אני, ושוב – בחקירה לשם רלי ד"עו שמסר העדות את לנו שיש למרות תיעוד שום

 6  שבה הזו הדרמטית ההתייעצות בנושא אחת שאלה ולו נשאל שהוא כך על – במשפט כאן עד יהיה הוא

 7 מבקש אני, שברשותך אותו יודע שאתה אחר או סותר משהו יש אם. דבר שום. כלום. מהבוקר אחזנו

 8 .הראשונה בפעם אותו נשמע. המשפט לבית אותו שתאמר

 9, חיסיון לגבי אותו אמרתי שתמיד הכללי הדבר את לך אמרתי. אחר דבר שום לי אין. לא :ת

 10 שאני אומר לא זה. האמת את לכם אומר אני, שאלות אותו שואלים אתם. שקיבלתי ההנחיה שזאת

 11 .חיסיון להסרת מסכים שאני אומר לא זה. להם אמרתי תמיד כך. חיסיון להסרת מסכים

 12 .גורפת :ש

 13 לשאלות אענה אני. הזה הדבר עם מתעסק  לא אני. דין עורכי עם החיסיון נושא על דברו אתם :ת

 14 משהו לי אין ספציפית כאן. בו מבין לא אני, משפטי עניין זה, אתם דברו, בזה מבין אינני, שלכם

 15 .שיש למה מעבר להוסיף

 16 .החיסיון בנושא הדין עורכי עם דיברו הזה בנושא שספציפית יודע לא אתה, כלומר :ש

 17 .יודע אינני. לא ואולי דיברו אולי. לא :ת

 18 .אמרו לא לך, לא :ש

 19 .כזה דבר לי שנאמר זוכר לא אני :ת

 20 .כזה דבר יודע לא גם אתה לכן :ש

 21 .כן :ת

 22 .אין ותיעוד :ש

 23. אתם דיברו שהם מה על כך כל אתו דיברו לא. כזה כללי מאוד היה זה, אתם דיברו שהם מה :ת

 24 .כללי באופן רק לי אמרו
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 1 ואנחנו נינוח זה, השבוע סוף בהשפעת אולי, פלא זה ראה, מהבוקר אנחנו, ישועה מר, תראה :ש

 2 לא ואני פתוח משהו איזשהו לי משאיר אתה הזה הפרק בסוף כאן אבל דברים הרבה על מסכימים

 3 יודע אתה האם. בלבד ידיעותיך  בסיס על שתעיד ממך מבקש אני לכן. פתוח דבר שום להשאיר רוצה

 4 דין עורך כל או לשם רלי ד"עו לבין בינם או לבינך בינם, האכיפה רשויות עם שנעשה כלשהו סיכום על

 5 אוחזים אנחנו עליה ההתייעצות לשיחת שנוגע החיסיון הסרת לאי בנוגע, בשמך, אותך שייצג אחר

 6 ?יודע אתה האם. מהבוקר

 7 .לך שאמרתי למה מעבר דבר שום :ת

 8 בפעם, כבודכם – שלך והאחרונה התשיעית שההודעה אישרת כבר כמדומני. רבה תודה :ש

 9 .העדויות כל את הראשית בחקירה  שנתנו בטוח הייתי הקודמת

 10 .המסך על הכול את לנו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .התשיעית ההודעה את הגשנו וגם :חן ק'ז ד"עו

 12 ?2018 בנובמבר 20-מה זה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .עותקים כמה עוד ניתן אנחנו. בנובמבר 20-מה :חן ק'ז ד"עו

 14 .המחשב על זה את רואים אנחנו. לנו יש :עם - בר' מ השופט' כב

 15, זה על דיברנו שכבר לי ונדמה, 2018 בנובמבר 20-מ האחרונה התשיעית ההודעה. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 16 כולה כל עוסקת היא, ראינו זה את גם, לפרקליטות המשטרה המלצות העברת לפני שבועיים שנגבתה

 17 ?נכון". 2 יד" בנושא

 18 .נכון :ת

 19 לאורך, כך לזה נקרא, בתפזורת עלה" 2 יד" נושא, התשיעית להודעה מגיעים שאנחנו עד אבל :ש

 20 ?נכון. הראשונה מהחקירה, כולן לא, שלך הודעות מספר

 21 .נכון :ת

 22 להודעה שנגיע עד, וכרונולוגית מסודרת בצורה עלה הוא כיצד לראות לי חשוב מאוד :ש

 23, 17 בעמוד, בדצמבר 28-מה הראשונה בהודעה? בסדר. עכשיו אתך לעבור רוצה אני זה ועל, התשיעית

 24 היחידה העדות זו, שלך הודעות תשע מתוך, מזכיר אני. הבא באופן ממוצה הנושא, 27 עד 20 שורות
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 1 על זוכר שאתה תוספת שיש ככל, ולכן הוקלט לא החוקרים עם שלך הראשון המפגש. הוקלטה שלא

 2. המשפט לבית אותה למסור מתבקש אתה, התייחסות אותה על לך אקריא עכשיו שאני הדברים

 3 משהו זוכר אתה אם. שנרשם ממה חיים אנחנו. שם שהיה מה של לאחד אחד תיעוד לנו אין? בסדר

 4 .להוסיף ממך אבקש אני, נוסף

 5 .בשמחה :ת

 6 עד' א-מ שלי עסקה הייתה זו, כן: "תשובה?". 2 יד" במכירת מעורב היית: "הייתה השאלה :ש

 7 שנקרא השקעות בנק עם יחד הדרך כל לאורך אותה הרצתי שאני עסקה זו. המכירה וגם הקנייה גם', ת

 8 רצה שפאקר לזה בחפיפה בחלקו התחיל" 2 יד" של המכירה של התהליך, אגב דרך. נועה אדווייזרס

 9 הייתה כן" 2 יד. "הפסדית הייתה היא כי לו אטרקטיבית הייתה לא וואלה. ואלה את לקנות

 10 זה אבל" 2 יד" את רק או" 2 יד"ו וואלה את לקנות שוקל שהוא נאמר מסוים בשלב אז, אטרקטיבית

 11 ייצג ל"ז נאמן יעקב. בעצם וואלה בשביל באו הם. ראשונית הצעה אפילו הציעו לא הם. רציני היה לא

 12 כל זאת. הכול זה". מעורבת הייתה שגם נאמן-פוקס-מהרצוג ישראלית דין עורכת ועוד אותו

 13 ?תועד שלא נוסף משהו זוכר אתה. שלך הראשונה בהודעה" 2 יד" נושא על לנו שיש ההתייחסות

 14 .ההודעה כל את לפניי אין, פעם עוד. לא :ת

 15 יכול אתה זיכרונך מתוך או זוכר אתה אם והשאלה היחידה ההתייחסות שזו ממני קבל אבל :ש

 16 .כאן שרשומים הדברים על להוסיף

 17 .יודע לא אני. היה שלא אומר לא זה. להוסיף יכולת לי אין :ת

 18 .נרשמו שלא שאמרת נוספים דברים שהיו לומר יודע לא אתה אבל :ש

 19 .נכון :ת

 20, 3811 קובץ, 2018 בינואר 7 ביום שנמסרת השנייה בהודעה. השנייה להודעה עובר אני :ש

 21 עולה" 2 יד" נושא. פחות קצת, עמודים 20 כמעט כאן יש. ארוך מאוד קטע זה. 65 עד 48 בעמודים

 22 .לפניך יהיה שזה רוצה אני אבל עמודים 18 לך אקריא לא כמובן אני. הרחבה ביתר

 23 התקשורת שר חתימת של רגולטוריים אישורים צריך בכלל אם שאלה שהייתה לחוקרים מסביר אתה

 24 ?נכון. ממשלה וראש
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 1 .נכון :ת

 2 1-ב' אלוביץ מר עם לך שהיו וואטסאפ מהתכתבויות שלך משפטים שני בעיקר לך ומציגים :ש

 3 אבל. טריוויה שאלון לא זה. לך אזכיר מיד אני. להיזכר צריך לא אתה. 2014 במאי 8-וב 2014 במאי

 4 מכירת עסקת של ההתרחשות חודשי שאלה ומאי אפריל בחודשים ביניכם שהייתה ההכתבות מכל

 5 אלה, לך מזכיר אני, במאי 8-וה במאי 1-ה. להתייחסות שלך משפטים שני כאן לך מציגים", 2 יד"

 6 .שפרינגר אקסל עם העסקה חתימת לאחר שהיו הימים

 7 . במאי 5-ב נחתמה העסקה. לא :ת

 8 בחודש כבר שהתחיל ומתן המשא הבשלת לאחר הרבה אבל. צודק אתה. התיקון על תודה :ש

 9 .אפריל

 10 .כן :ת

 11 שתאשר כדי, נויפלד דנה הדין עורכת, התקשורת משרד של המשפטית ליועצת שפניתם אחרי :ש

 12 שתאשר. הפטור מכתב, שנקרא מה. הממשלה וראש התקשורת שר של אישור צריך לא שכלל לכם

 13 הספציפיות בנסיבות הממשלה וראש התקשורת שר אישור את מלבקש פטורים שאתם במכתב לכם

 14 ?נכון. הזה הנכס מכירת של

 15 ?אחרי היה במאי 1-ה אם שואל אתה :ת

 16 .נויפלד לדנה שפניתם לך אראה אני :ש

 17 לא שהיא – הכול את לזכור יכול לא אני – זיכרוני למיטב, נויפלד דנה של הסופית התשובה :ת

 18 .במאי 7-ב לי נדמה הייתה, פטור לתת יכולה

 19 .לזה נגיע גם אנחנו. נכון :ש

 20 - - -ש לנו מסרה נוגה אז. נוגה עם שלה השיחה :ת

 21 בהקשר בעיקר שלי השאלה. ברור יהיה שהכול כדי לאט לאט נלך.  בהרחבה לזה נגיע אנחנו :ש

 22 שלה האמירה לא. הפטור בבקשת נויפלד דנה הדין לעורכת שפניתם לאחר היה במאי 8-וה 1-ה של

 23 ?נכון. לפטור בבקשה שפניתם לאחר אלא, שלה התשובה לא, שצריך

 24 .המכתב יצא מתי בדיוק זוכר לא אני. נכון :ת
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 1 .פתורה לא שאלה תהיה לא. מסמכים סמך על מסודרת בצורה זה את נראה תכף  :ש

 2 .נכון עקרונית זה :ת

 3 התאריכים לגבי ומהתכתבויות עצמם מהמסמכים שלנו המסמכים את שנרענן לזה בכפוף :ש

 4 אקסל עם ומתן משא היה הראשון השלב, תאריכים רגע בצד נשים, השלבים מבחינת אבל. הספציפיים

 5 ראש בחתימת הצורך את בכלל לברר כדי נויפלד דנה הדין לעורכת פנייה, התנאים על סיכום, שפרינגר

 6 ?נכון. הספציפיות בנסיבות התקשורת ושר הממשלה

 7 .נכון :ת

 8 ראש של חתימה דרשת יום 14-ש תנאי אותו עם, שפרינגר אקסל עם ההסכם על חתימה :ש

 9 בבית הסברת, מאק מסוג תנאי  היה שזה משום יום 60 עוד, ולא ובמידה תקשורת ושר ממשלה

 10 שנקרא מה יש אם אלא הזה התנאי אחר למלא יום 60 עוד לכם שנותן, הראשית בחקירה המשפט

 11 ?נכון. בו עומדים שלא אחר מהותי תנאי של הזה במובן אינפרנס אדוורס

 12 .14-ל נוספים היו לא יום 60-ש לי נדמה :ת

 13 ?14-ה את שכללו 60 :ש

 14 .חושב אני :ת

 15 .כתוב זה גם אבל, נוספים שהם חושב אני :ש

 16 .להיות יכול :ת

 17 ?נכון. הקצרה בתקופה מקרה בכל עמדתם כי משנה כך כל לא זה אבל :ש

 18 .נכון :ת

 19, האירועים על לא, במאי 1-ב האירועים על נשאל אתה, השנייה לחקירה חוזר כשאני, שוב לכן :ש

 20 לא בתקופה זה. במאי 8-וב במאי 1-ב' אלוביץ מר עם בהתכתבויות שלך התבטאויות שתי על, סליחה

 21 שאלת בירור כדי תוך או לפני עוד אבל העסקה התקשרות תחילת של אפריל חודש של הראשונה

 22 .במאי 14-ב היה שזה? נכון, התקשורת ושר הממשלה ראש חתימות ולפני הפטור

 23 .נכון :ת
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 1 כל מתוך שלך התבטאויות שתי אותן את, במשטרה לך שהציגו מה לך להציג מבקש אני פה :ש

 2 .מאי ובחודש אפריל בחודש ההתכתבויות

 3 אפריל החודשים כל של, מסונן לא, מלא, המשולב, רול-ה בסיס על קובץ הכנו אנחנו כאן, כבודכם

 4 זה א ניתן אנחנו. שברשותנו ממיילים לבד, מזכיר אני שוב. ומאי אפריל של ההתכתבויות כל. ומאי

 5 קטעי פעם כל להגיש נצטרך שלא כך, העד בפני גם יהי זה. הכול בזה יש. נעבוד הזה הבסיס ועל

 6 .במציאות כך", 2 יד" עסקת של ההתרחשות חודשי אלה. מרכז זה פשוט. התכתבות

 7 - - - שלך השנייה בחקירה עליו נשאל שאתה שלך ההתכתבות מתוך הראשון המשפט

 8 ?אתה איפה להגיד יכול אתה :ת

 9 .המשפט בית את למקם רוצה קודם אני אבל מגיע מיד אני. כן :ש

 10 ?שורה איזו? מספר איזה :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .18:17 בשעה, כבודכם, לקובץ 61 עמוד :חן ק'ז ד"עו

 12 ?תאריך איזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13. המסך על זה את לשים אפשר אם.  PM 6:17 שם כתוב. לקובץ 61 עמוד זה. במאי 1-ב :חן ק'ז ד"עו

 14 ראש ממשרד גבית רוח תקבל התקשורת ממשרד דנה אם מאוד שיועיל חושב: "המפורסם המשפט

 15 .2014 במאי 1-ב' אלוביץ למר כתבת שאתה משפט זה". הפטור את לאשר הממשלה

 16 לנספח 45 שבסעיף הפרסום במועד זה. ולנספח האישום לכתב אתכם לחבר רוצה פשוט אני, כבודכם

 17 '.א

 18 .למזכירות אותו תעבירו. 25/נ יהיה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .נסתדר אנחנו, בסדר? דיגיטלי בקובץ :חן ק'ז ד"עו

 20 כתבת שאתה דברים, השנייה בהודעה עליו נחקר שאתה ראשון משפט. 2014 במאי 1-ב אוחזים אנחנו

 21 . 61 בעמוד תסתכל'. אלוביץ לשאול

 22 .מולו המסך את לו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .המשפט את מצאת. להתכתבות הפניתי כל קודם.  שלו בעדות מסתכל הוא אבל :חן ק'ז ד"עו

 24 .כן :ת
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 1 הממשלה ראש ממשרד גבית רוח תקבל התקשורת ממשרד דנה אם מאוד שיועיל חושב" :ש

 2.  65-63 בעמודים, השנייה ההודעה, 3811 קובץ זה בהודעה. מסונכרנים אנחנו כאן". הפטור את לאשר

 3 גבית רוח תקבל התקשורת ממשרד דנה אם מאוד שיועיל חושב. "למטה 9  שורה, עמיעד יריב חוקר

 4 ואתה אומרת זאת מה נשאל אתה אז. מאשר אתה". לשאול הפטור את לאשר הממשלה ראש ממשרד

 5 ראש של הקטע את זכרתי לא אני.  דנה אצל סתם שם מתעכב שזה נראה היה פשוט"ש אומר

 6: החוקר לך אומר. הממשלה ראש את פחות, ארדן את זוכר אתה בהתחלה כי,  בסדר אבל", הממשלה

 7 הממשלה ראש כי לחץ פה היה, "לדבריו, לך מזכיר החוקר ואז". יודע לא אני: "לו אומר אתה. אוקיי

 8 מזכיר לא זה. לך מזכיר זה אם שואל והוא". ברור" אומר אתה ואז" ליפן לטוס אמור 2014 במאי 11-ב

 9 אולי שארדן התרשמתי אני, שארדן שהתרשמנו אז שהיה הקטע: "אומר ואתה מפרט אתה אז אבל לך

 10 מכניסה הכול שבסך שעסקה, חשש, ברור ולא טכני שהוא משהו על לשאול כזה משהו או דווקא עושה

 11 האישור את שצריכים בטוח היה לא שמלכתחילה שטות על תיפול סתם דולר מיליארד רבע למשק

 12 זה הרי. העסקה בתוך היחיד המתלה התנאי היה זה. יהיה שלא וכדי ספק הסר למען נעשה זה. הזה

 13 משהו או סודיים דברים בה שיש חברה לא זאת, התקשורת בשר שתלויה חברה לא, בזק חברת לא

 14 ".הכול זה. הסיפורים כל בין כוחות מאבקי לתוך עכשיו נקלע הזה הדבר. הבזק חוק בסיס שזה כזה

 15 ?אמיתותם ואת הדברים את מאשר אתה, הזאת הנקודה עד

 16 .כאן שכתוב מה :ת

 17 .עכשיו לך שהקראתי מה?  לחוקרים שאמרת מה אמת זו. אמרת שאתה מה את. כן :ש

 18 .כן :ת

 19 אחרי, גובזמן פולינה החוקרת. נמשיך בוא, צורך אין, טוב. אומר שאתה מה את נחדד רק אולי :ש

 20 אתה ולמה: "לך ואומרת' אלוביץ למר שכתבת למה אותך מחזירה, האלה הדברים את אומר שאתה

 21 צריכים אנחנו, תקשיב: "לשאול אומר אתה? גבית רוח ייתן הממשלה שראש חושב אתה למה, לו כותב

 22 שהוא זה על אז שדיברנו כנראה כי: "אומר אתה אז". בסיפור הממשלה ראש שלל הגבית הרוח את

 23". מלחתום יימנה, מה יודע לא אולי. ארדן את מונע אולי  והוא זה על יחתום הוא, חותם שהוא אמר

 24 ראש, תשמעי: "משיב אתה וכאן"? לשאול יעזור הממשלה שראש חושב אתה למה: "מקשה החוקרת
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 1 יעזור שהוא חושב אתה למה אבל: "מקשה היא אבל". התקשורת שר על להשפיע יכול ממשלה

 2 מיליארד רבע של עסקה שזאת חושב אני כי: "הזאת לקושיה שלך המהותית התשובה וכאן"? לשאול

 3, עסקה על לחתום התקשורת לשר יגיד לא הממשלה שראש ולמה אותה לעכב סיבה שום שאין דולר

 4 למה". "טובים לא יחסים היו ארדן לגלעד שאול בין. רעים מיחסים נובע, להיות יכול, כשהעיכוב

 5 ".דבר כזה על עסקה כזאת לעכב למדינה אסון יהיה שזה חשבתי. יודע לא"? "כזה דבר שיעשה

 6, נתת שאתה עליה נחזור שלא החוקרת של לשאלה והתשובה הזה התיאור האם ושואל חזור אני כאן

 7 .אמת הוא

 8 ?הנינוחה האווירה במסגרת שאלה אותך לשאול אפשר. כן :ת

 9 .מקובל לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .כאן שהוגש מה לפי. הבהרה שאלת :ישועה אילן מר

 11 ?למה הבהרה שאלת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .61 בעמוד כאן שמופיע למה :ישועה אילן מר

 13 .השאלה על יענה שזה להיות יכול. 61 לעמוד מגיע עכשיו אני :חן ק'ז ד"עו

 14 .אשאל שלא להיות יכול :ישועה אילן מר

 15 כותב שאתה אחרי מיד. בבקשה תראה. ההתכתבויות את בבקשה להעלות אפשר אם :חן ק'ז ד"עו

 16 הראש ממשרד גבית רוח תקבל התקשורת ממשרד דנה אם מאוד שיועיל חשוב' "אלוביץ למר

 17 לבקשה או הזאת לאמירה 'אלוביץ שאול של התשובה את בבקשה תקרא", הפטור את לאשר הממשלה

 18 .שלך הזאת

 19 .הגיוני לא זה :ישועה אילן מר

 20 .מקבל שאתה התשובה זו, הגיוני לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .כן :ישועה אילן מר

 22 אולי זאת בכל מדוע' אלוביץ למר להסביר מנסה אתה אז אבל. הגיוני לא שזה לך אומר :חן ק'ז ד"עו

 23 בשעה  כותב ואתה נויפלד הדין לעורכת  ייתן הממשלה שראש מציע שאתה גבית רוח באותה היגיון יש

 24 משהו עושה שלא לוודא תרצה – דנה – היא אז, חיובי בכיוון חושבת היא שאם אמרה לינור: "6:58
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 1 לי נשמע לכן. לפנות צורך לה אין אז, שלילית היא אם. אליהם תפנה ובוודאי הממשלה לראש בניגוד

 2 וראש" הממשלה בראש הדעה גם שזו כשיודע פטור יש להגיד קל יותר כזה שפקיד הגיוני מאוד

 3 ?נכון. הממשלה ראש במשרד היא הכוונה, הממשלה

 4 .כן :ת

 5 שזה שלו האמירה על שלך ההסבר אחרי שאול את שואל שאתה שאלה זו? מפספס אני מה :ש

 6 ?נכון. הגיוני לא

 7 .כן :ת

 8 .מפספס אני מה :ש

 9 הכול את מניחים, הראשונים היומיים לקחי לאור גם, זאת במסגרת, לומר רציתי אגב דרך פה :ת

 10 חושב אומר אני שאני לפני, טועה שאני להיות יכול, זיכרוני למיטב, כאן חסר,  רבה תודה ובאמת

 11, מעבירה שהיא מה את מעבירה שלינור. התכתובות כל את עכשיו מאחד לא אני. תכתובת יש, שיועיל

 12. לדנה לפנות מציעה שהיא אומרת והיא, נחליאלי ידי ועל ידה על נוסחה שלדעתי הפטור בקשת את

 13 לי כותבת שהיא שלה משפט אחרי מיד נאמר אומר שאני מה. יועיל שזה חושב, אומר שאני מה לפני

 14 .ולשאול

 15 .יוכלמן לינור :ש

 16 יש זה כשלפני אומר שאני ממשהו מתחילים. כאן איננו וזה, הזה המשפט לפני ממש. כן :ת

 17 .טועה שאני להיות יכול. בטוח כמעט אני. משפט

 18 מתוך לקוח הזה הקובץ. לשאלתך בתשובה אסביר רק אני. נברר אנחנו זה את גם. בסדר הכול :ש

 19 כל של, ברצף הוא. רול-ה בינינו אותו מכנים אנחנו. המשפט לבית והגישה הכינה שהפרקליטות מסמך

 20. מסונכרנים הם, סמסים-ו טסאפאוו-ב. חסר לא 9כלום שם. סמסים-וה וואטסאפ-ה התכתבויות

 21 הוא, אליו מפנה שאתה המקום ולכן כאן משולבים לא האימיילים. אימיילים שיש גם אמרנו זה מלבד

 22 .סמסים-ו וואטסאפ-ו להתכתבויות לא? נכון. יוכלמן הגברת עם לך שיש מיילים עם להתכתבויות

 23 מציין רק אני. מייל-ב שזה להיות יכול. זוכר אני מה לך אגיד אני. היה זה איפה זוכר לא אני :ת

 24 .רלוונטי הוא שאולי דבר
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 1 הכינה או, הפרקליטות שהכינה רול-ה. אמר שחברי מה לגבי לומר רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 ישועה מר של הטלפון כל לא. רלוונטיים חקירה כחומרי שנתפסו החקירה חומרי על מתבסס, המדינה

 3 יוכלמן שלינור, כמוני חושב הוא וגם חברי עם שבדקתי מה זה, טועה אינני אם. החקירה בחומרי מצוי

 4 שום להגיד יודעת לא אני לכן. בכלל או הזה רול-ב נמצאות שלה שהתכתובות רלוונטי גורם הייתה לא

 5 .בכלל קיים לא שזה אומר לא זה, רול-ב קיים לא שזה זה  רק, אומר שהעד מה על דבר

 6 . לינור של המעמד לגבי  :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .בזק חברת מזכירת הייתה לינור :תירוש יהודית ד"עו

 8 .בזק חברת מזכירת, יוכלמן לינור הדין עורכת :חן ק'ז ד"עו

 9 הם כי הובאו שלא דברים יש לכן. חיסיון הסירה לא עצמה שבזק אגיד גם אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 .חיסיון תחת חסו

 11 בעצם אומרת שהיא מה אבל, זה על לה מודה אני, וההבהרה חברתי התערבות בעקבות :חן ק'ז ד"עו

 12 .רלוונטי לא שזה זה – עדים לשפת זה את אתרגם אני אולי –

 13 .זה את אמרתי לא :תירוש יהודית ד"עו

 14 .אמרת כך :חן ק'ז ד"עו

 15 בהם ישועה מר של מהטלפון הוצאו לא שדברים סיבות מיני כל שיש אמרתי. לא :תירוש יהודית ד"עו

 16 אני, חיסיון תחת חוסה שזה להיות יכול. הסיבה מה לומר זוכרת לא אני. רלוונטיות והיעדר חיסיון

 17 .שאמרתי מה זה. הזה הדבר את אין לנו. יודעת לא

 18 ששיקול משום לדעת יכולים לא שאנחנו ומכופלת כפולה חזקה, יודעת לא שחברתי מה :חן ק'ז ד"עו

 19 רול אותו בתוך ושילבה הכינה התביעה, שרלוונטי שמה זה יודעים שאנחנו מה לכן. אצלה הוא הדעת

 20 .יודעים שאנחנו מה זה. חוקרים אנחנו עליו

 21 ויכול רלוונטיות כן והן חיסיון תחת שחסו נוספות אמרות שיש להיות יכול :עם - בר' מ השופט' כב

 22 העד. זה על יודע לא אדוני גם ממילא. הזה בעניין עינינו את להאיר יכולה לא המדינה. שלא להיות

 23 .מתקשר זה אולי אבל כללי באופן זוכר שהוא מה אומר

 24 ?חיסיון תחת שלו שיחות יש. שלו שיחה על מדבר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1, אומרת זאת. קיים לא, כאן קיים שלא מה העד בפני מציג חברי אם. קשור לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 2 או יקבל המשפט ובית מזיכרונו להעיד יכול שהעד אומרת רק אני הזה לעניין. כזאת פנייה הייתה לא

 3 - - - רול-ב קיים שלא שמה לעד להציק מדויק לא זה אבל יקבל לא

 4 לחסות יכולה שלא שיחה זאת אם השאלה. הזאת המשוכה את עברנו כבר :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .חיסיון אותו תחת

 6 משהו רלוונטי כלא שסיווגתם להיות יכול אם השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 יכול. רלוונטית שהיא חשבתם שכן שיחה כאן יש כי, רלוונטית כן שהיא שחשבתם לשיחה שקשור

 8 ?רלוונטי כלא סיווגתם עניין מאותו שחלק להיות

 9 שהיו גורמים לפי הוציאו והחוקרים מהטלפון תכתובות הוצאנו אנחנו. לא :תירוש יהודית ד"עו

 10 איזושהי שהייתה להיות יכול. להוציא יכלו שלא חיסיון תחת שחסו לדברים בהתאם וכן רלוונטיים

 11 - - - שיחה

 12 .העד של שיחה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 - - - אם יודעת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 שהיא שיחה לון שהייתה אומר הוא. שלו שיחה על דיבר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 ".מאוד שיועיל חושב"ל קודמת

 16 מהייעוץ מישהו או בזק של המשפטי היועץ עם הייתה היא אם אבל להיות יכול :תירוש יהודית ד"עו

 17 - - - של המשפטי

 18 .זה על דיבר לא הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 לא אני – להיות יכול ולכן. בזק של משפטי יועץ כן הוא, נחליאלי ניר למשל :תירוש יהודית ד"עו

 20 - - - לומר כרגע יודעת

 21 זוכר שהוא השיחה מיט עם לנו יגיד הוא. שיחה זוכר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .ההשערות כל במקום

 23 .בעיה שום אין. להגיד יכול העד. גמור בסדר :תירוש יהודית ד"עו
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 1 רואה לא שאני, לזה שקדמה שיחה זוכר אני אומר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?זוכר אדוני? מי עם שיחה, כאן אותה

 3 .תכתובת הייתה זו. שיחה לא זאת, כבודה כן :ישועה אילן מר

 4 ?מי עם תכתובת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .שאול ואל אלי זה את כתבה ולינור לינור עם תכתובת הייתה :ישועה אילן מר

 6 ?בחיסיון שזה להיות יכול  :ד"אב – פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .מייל שזה להיות יכול :ישועה אילן מר

 8 לא, התכתבויות על דיברה גברתי. אחר סיפור זה מייל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?חסויה תהיה כזו התכתבות. חסויות או רלוונטיות

 10 .בהכרח לא, כאן שיש שמה אומרת רק אני. כזאת שהייתה אומרת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 .במייל זה אולי. כזה וואטסאפ אין שכנראה היא ההנחה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .במייל שזה להיות יכול :תירוש יהודית ד"עו

 13 שמתואר מסוים בסיטואציה שעבר  בשבוע פעמים כמה שעמדתי לציין רציתי, כבודה  :ישועה אילן מר

 14 .בדיעבד, כך אחר מסתבר, לפני שנאמר למה רלוונטיות הייתה. שלי באמירה מתחיל

 15 .זוכר שאדוני טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 או, מייל שיש – זה את אמצא אני, צריך אם – לי  זכור שבפירוש רק מציין אני. נכון :ישועה אילן מר

 17 .המכתב אל כתבה היא הרי. מייל יש אבל וואטסאפ

 18 .התכתבות יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 בשורה כאן מתחיל לא שזה אומר אני. ולשאול אלי שולחת שהיא, התכתבות יש, כן :ישועה אילן מר

 20 מזכירת שמציעה במשהו מתחיל זה. התקשורת ממשרד לדנה לפנות מציעה שאני אומרת והיא. הזאת

 21 בציר לזה צמודה שממש שורה מציין אני. הזה הרצף התחיל משם. זה את רואה אני, רואה שואל. בזק

 22 . קיים זה. זה את אמצא אני, היה זה איפה אבדוק שאני צריך אם. רלוונטית היא אז, הזמן

 23 .תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 סימן. בסדר הכול, ישועה מר אליך קשור לא זה. הזה האירוע את לסגור כדי רק, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 2 אני, תסתכל אם, רואים באמת אנחנו, יוכלמן הגברת לבין בינך התכתבות הייתה שבאמת לזה

 3 אמרה לינור: לו כותב אתה, הגיוני לא שזה לך אומר' אלוביץ שמר אחרי מיד, זה את לך הקראתי

 4 .יוכלמן הדין עורכת לך שאמרה מה את בפניו מצטט אתה עכשיו, חושבת היא שאם

 5 .לשנינו אמרה :ת

 6 . בסדר :ש

 7 .רלוונטי זה. לדנה לפנות של הרצף את התחלתי לא אני :ת

 8 תהיה פשוט. שם כתוב מה תראה. אותך לחזק להתאמץ מפסיק אני שניות 30 עוד, ישועה מר :ש

 9 בניגוד משהו עושה שלא לוודא תרצה, דנה, היא אז, חיובי בכיוון חושבת היא שאם אמרה לינור. "אתי

 10 בעל כאן סיפרת שאתה במה לכאורה שתומך רמז איזשהו זה". אליהם תפנה בוודאי, הממשלה לראש

 11 ?בסדר. שנעשתה העבודה מתוך, לפנינו לא הוא כרגע אבל, זוכר שאתה פה

 12 של בעולם לחיות יכולה לא ההגנה, אנחנו. כך זה את להשאיר יכול לא אני כי, אומר אני המשפט לבית

 13 חקירה בחומר מכלילה היא מה של  מהותיות כך כל בשאלות תביעה כעמדת שוללים לא, יתכן, אולי

 14 את שמענו. לא ומה חסיון לו יש ומה, לא ומה רלוונטי ומה, חקירה בחומר מכלילה לא היא ומה

 15 זה על מעיד העד, שנדע. כלפיה מפנה המשפט שבית הקושיות את שמעתי ואני מדינה שלה התשובה

 16 שלמרות, ושתיים, קיים שזה, אחד, המשפט בבית כאן מצהירה, אומרת המדינה האם. רלוונטי כדבר

 17 השאלות לשתי תשובה לקבל רשאים כהגנה שאנחנו חושב אני. רלוונטי לא שזה סברה היא קיים שזה

 18 .האלה

 19 אני. קיים שזה יודעת לא אני כי קיים שזה מצהירה לא אני, ראשית. אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 ענייני למשל כמו דברים עוד על עובדת וקדש ראה ככזה רול-ל שההתייחסות כללי באופן אמרתי' רק

 21 גם ויש המשפט לבית שהוגשו מיילים יש, במייל שזה להיות שיכול העד, אגב. ורלוונטיות חיסיון

 22 וגם, לחפש וצריך במייל מצוי שזה להיות ויכול המשפט לבית הוגשו שלא החקירה בחומרי מיילים

 23 .כזזה דבר או בערפל לוטה שההגנה אומר חברי. יכולים חבריי

 24 .בערפל להיות יכולים לא שאנחנו אמרתי, לא :חן ק'ז ד"עו
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 1 .המדינה... -ב זה כי לדעת יכולים לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 חברי. חיפוש מזכרי יש כי לא ואיזה הוצאו תכתובות איזה יודעים כן חבריי. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 3, הזאת במסגרת דברים עוד לבקש רוצים היו ולו חקירה לחומרי בקשות במסגרת רבים חומרים ביקשו

 4 אינן ידיהם. זה את לעשות יכלו, כאלה דברים או יוכלמן לינור עם התכתבויות לוודא, התכתבויות

 5 .חומרים עוד מאתנו מלבקש לעולם חסומות

 6 שאמרתי אומרת רק אני. כזה דבר יודעת לא אני כי קיים שזה צורה בשום כרגע מצהירה לא אני

 7. במיילים נמצאים גם שהדברים להיות ויכול במיילים שזה אמר גם העד. רול-ה לגבי כללית אמירה

 8 .לבדוק יכולים חבריי גם

 9, ספציפית בקשה איזושהי לכם שתהיה ככל. נתקדם בואו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .לעשות מה לנו אין זה ברגע. העד עם נתקדם כרגע. תבקש

 11 את ההגנה של לפתחה שזורקים האחרונים הדברים את מקבל לא כמובן אני אבל, ברור :חן ק'ז ד"עו

 12 .התביעה של חובותיה

 13. מסודרת בצורה זה את ונעשה תבקשו  בקשה תהיה אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .מזה יותר לעשות מה לנו אין לעכשיו נכון

 15 את לברר צריך היה פשוט. הלאה מתקדם אני. גברתי  עם מסכים אני. מבקש לא אני :חן ק'ז ד"עו

 16 וההגנה יודעת לא שהיא, התחתונה השורה, מסתבר. אמרה שהמדינה הדברים נוכח הזאת הנקודה

 17 .נמשיך. יודעת לא שהיא אשמה

 18 .נתקדם עכשיו. הוצאת. בסדר. לזה להיכנס צריך לא. הלאה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 מצוי הוא אבל, לא או אותו הגשנו אם זוכרת לא אני, מייל למשל. גברתי סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 20 .חבריי אצל מצוי והוא החקירה בחומר

 21 .חן ד"לעו זה את תראה גברתי, מקריאה שגברתי לפני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 רול-שב אומר אתה. כאלה התכתבויות יש. זה רק זה אם יודעת לא אני. למשל :תירוש יהודית ד"עו

 23 .לנו שיש מה וזה אין
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 1 מה כל. דבר ושום רמז, אופן, צורה בשום לנו שיש מה וזה אין רול-שב אמרתי לא אני :חן ק'ז ד"עו

 2 ושהעד זכרתי לא שאני מה את זכרה לא חברתי.  עכשיו שקורה מה יאומן לא פשוט זה, אמרתי שאני

 3 לחבריה שמזכירים מה את מראה היא עכשיו. שלה התשובות לפי זכרה חברתי ולא  אני לא אבל זכר

 4 אני. אמרתי לא שאני דבר לומר יכולת לא אתה, זכרת לא שאני הדבר בסיס על, זה בסיס על ואומרת

 5-ו סמסים זה רול-שה לו אמרתי אני. ההיפך  בדיוק. החקירה חומר את ממצה רול-שה לו אמרתי לא

 6 - - - אמרתי ואפילו מיילים בו אין, יםוואטסאפ

 7 - - - חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .לסיים מבקש אני, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 9 הוא שרלוונטי מה כל. מיותר הכול. מיותר הזה הדיבור כל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 אמר מי הזה הוויכוח כל על עכשיו וחבל במיילים התכתבות שיש להיות יכול, משהו שהיה זוכר שהעד

 11 .ולמה מה

 12 .סמסים-ו יםוואטסאפ שמחבר  רול-ה זה לו מציג שאני שמה זה לעד שהצגתי מה כל :חן ק'ז ד"עו

 13 זה עם בעיה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14, אומר שהוא למה בסיס אפילו שיש לו ואמרתי. מיילים כולל לא שזה לו אמרתי בפירוש :חן ק'ז ד"עו

 15 .אותו לו והקראתי יםוואטסאפ-ב ההתכתבות מתוך רואה אני

 16 .כבר זה את אמר אדוני כי להצטדק צריך לא אדוני אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17. בחקירה ממשיך ואני האחרון המשפט זה. להצטדק צריך לא שאני יודע אני, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 18 חס ביודעין נטעה לא לעולם אנחנו. להצטדק צריך לא שאני ברור? מדוע, קורות האלה הסיטואציות

 19 זה במקרה גם פה. כזה דבר יקרה ולא קרה לא. כזה דבר יקרה לא. המשפט בית את או עד וחלילה

 20 הדברים את נכון לא מציגה, החקירה באמצע, כאן חברתי. לעד הדברים הצגת של שבדיוק הדיוק היה

 21 אני ועכשיו העד עם שבוררו, מוקלטים ואפילו פרוטוקול עלי שרשומים, שמעתם שאתם, הצגתי שאני

 22 .לענות צריך שאני בפוזיציה נמצא

 23 .לענות צריך לא אדוני, לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 הוא הדברים הצגת באופן התביעה של והקושי השאלה אולי. הצטדקות היא התשובה :חן ק'ז ד"עו

 2 ?במקום לא

 3 .יתקדם אדוני. הבנו אנחנו. לענות צריך לא אדוני, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .הוויכוח את פותח זה כי הזה באופן הדברים את תציג לא שהתביעה מציע אני :חן ק'ז ד"עו

 5 ?הבאה השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .תירוש הדין עורכת בשם מתנצל ואני ממשיך מיד אני. טוב בוקר שוב, ישועה מר. כן :חן ק'ז ד"עו

 7 .לצערי,  כאן עדיין אני :ישועה אילן מר

 8 . בשמך רק תתנצל. בשמי תתנצל אל :תירוש יהודית ד"עו

 9 .לא ממש. לא באמת. דבר כל על לענות חייבים לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 רואים אנחנו, מפספס אני מה' אלוביץ מה את שואל שאתה אחרי. ממשיך אני. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 11 לעשות יכול לא – לך כותב הוא – הממשלה ראש משרד. "אליך'  אלוביץ מר של התשובה את 62 בעמוד

 12 הכוונה -"  לשרים בקשה להגיש צריך, לפטור תסרב דנה אם. הפוך לעבוד חייב זה. דנה אצל לובינג

 13 ?נכון, הממשלה וראש התקשורת שר היא

 14 .כן :ת

 15 למר כותב אתה אז אבל". בכך לטפל ניתן, הממשלה ראש במשרד בקשה כשיש, אז ורק" :ש

 16. הממשלה לראש גם המכתב נפנה שלא מדוע? אצלה רק פטור על השיקול מדוע אבל, ברור': "אלוביץ

 17 ".הנוכחי המכתב כוונתי

 18 ?נכון, הפטור בקשת מכתב זה הנוכחי המכתב

 19 לא אני. היתר ביקש, סליחה. פטור ביקש הוא אחד שמצד כמכתב נוסח שזה חושב אני. כן :ת

 20 .היתר בקשת וגם פטור גם להיות יוכל שזה. נוסח זה איך בדיוק זוכר

 21 . אליו נגיע שגם במאי 5-מה אחר מכתב יש, לא :ש

 22 .שניים יש :ת

 23 .הפטור מכתב זה :ש

 24 .המכתב שזה להיות יכול אז :ת
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 1 בשלב ולעזור להשפיע יכולה נוגה רק. לפטור הסמכות היא כי: "לך עונה' אלוביץ מר אז :ש

 2 ?היא, נוגה". טוב"  לו אומר ואתה" הנוכחי

 3 .התקשורת משרד של המשפטית היועצת :ת

 4 .התקשורת משרד של המשפטית היועצת היא נויפלד דנה. לא :ש

 5 .סליחה :ת

 6 ?את ייצגה רובינשטיין נוגה ד"עו :ש

 7 .הקונים את :ת

 8 ?נכון. שפרינגר אקסל את :ש

 9 .נכון :ת

 10 לא מדוע להבין מבקש כשאתה' אלוביץ מר לבין בינך הזה בקטע הדברים חילופי היו אלה :ש

 11 השאלה. נויפלד הדין לעורכת גבית רוח ייתן הממשלה ראש שמשרד הגיוני שזה חושב לא הוא או נכון

 12 זוכר אתה כך אבל, נברר, לא או כן, לינור של אמירה בעקבות – כשהצעת, אתה האם היא אליך שלי

 13 דבריך לפי - הצעתה את ממשיך כשאתה, אתה האם. בעיניי חשוב לא באמת זה, ביוזמתך – בסדר וזה

 14 רוצה שלא כאדם, כן שאלמלא? הזאת בהצעה פסול משהו שיש חושב יוכלמן לינור הדין עורכת של -

 15 את מציע היית לא אתה, יוכלמן הדין עורכת של יוזמה זו אם גם, מניח אני כך, האסור באזור להיות

 16 .פסולה בעיניך היא אם, ההצעה

 17 .פסולה שהיא חשבתי ולא התהליך לכל הטריגר וזה לינור של שאמרתי כמו הייתה ההצעה :ת

 18 מציגים לא האלה הדברים חילופי ואת האלה הדברים את רק לא.  פסולה שהיא חשבת לא :ש

 19 ואלה נויפלד דנה של הגבית הרוח על משפט אותו את רק אלא במשטרה שלך השנייה בחקירה לך

 20 ועל הצעה לאותה ביחס' אלוביץ מר של דעתו ומצב דעתך מצב על שמדברים חשובים דברים חילופי

 21 זה את אבל. פלילית למחשבה אבק בלי, זה על דנים אתם ובה עולה זה שבה והטבעיות הלגיטימיות

 22 . במשטרה לך מציגים לא



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  10

 

 1835 

 1 כל'. א לנספח 45 סעיף זה. יום באותו שהיה הפרסום את זה הזה האירוע אגב לך הציגו שלא דבר עוד

 2 רוצה אני, עליו אתך לעבור נאלץ אני ולכן האישום מכתב חלק שזה משום, הזה בפרסום שקשור מה

 3 .הבאה בנקודה לך להציג

 4 אחר 3:36 בשעה. 58 לעמוד בבקשה אחורה לך. לקובץ 58 לעמוד עכשיו אותך להפנות רוצה אני

 5 לדנה הגבית הרוח על כאן עד שראינו במה לדון מתחילים שאתם לפני שעות כמה שזה, הצהריים

 6, 58 בעמוד תסתכל אם. 3:36 לשעה אחורה אותך מחזיר אני עכשיו. בערב 6:00 בשעה זה – נויפלד

 7. רובינשטיין מזאב קיבל שהוא הודעה לך מעביר' אלוביץ מר, מלמטה השנייה ההודעה זו, 3:36 בשעה

 8. העצמאות ליום יתומים ילדי עם מפגש וואלה-ב שמו לא למה אליםשו שוב, בוס שלום: "ככה וכתוב

 9 – לו עונה אתה ואז. 3:36 בשעה לך מעביר' אלוביץ מר זה". העלו אנא, רלוונטי עדיין זה, בבקשה

 10 אתה אבל, מזאב קיבל הוא הזו ההודעה שאת מבהיר שאול". עולה כבר זה"ש – 59 לעמוד תעבור

 11. יתומים ילדי עם המפגש, עולה כבר שזה לזאב שאמרת הכוונה", לו אמרתי". "לו אמרתי: "מוסיף

 12 ?נכון

 13 .נכון :ת

 14 ההיענות בין מושחת כתנאי קשרת אתה האם כל קודם היא מקדימה כשאלה שלי השאלה :ש

 15 ימים באותם בו עסוקים אתם הנושא לבין, יתומים ילדי עם המפגש בעניין סיקור, הזו לבקשה

 16 לא שבכלל, לפטור נויפלד דנה הדין עורכת של האישור וזה, לך שהקראתי כפי, הזה ביום ובמיוחד

 17 .התקשורת ושר הממשלה ראש של חתימה צריך

 18 .זה על עניתי :ת

 19 .בבקשה שוב תענה :ש

 20 תקשורות כולל, וחצי כשנה מזה חוקנו לחם היו כאלה ידיעות או כאלה דרישות. לך אענה אני :ת

 21. זה את תעלה בוא, אינטנסיבי היה זה מיוחד באופן תקופה באותה. שלהם והעלאות זאב עם כאלה

 22 זה. וכדומה פאקר, ההנפקה של אינטנסיבית מאוד מאוד תקופה הייתה זו, 2014 תחילת, 2013 סוף

 23 וגם כאן הראשית בחקירה שגם חושב אני, נשאלתי, כבר עניתי. הזה לאירוע קשר בלי חוקנו לחם היה

 24 אני גם – לנתק יכול לא שאדם אמרתי. קשור שזה להיות יכול האם שאלו. במשטרה שנתתי בעדות
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 1 לדעת יכול לא ואני, המוח של האונות שתי את, בעברית רק משתמש אני, שלי האונות שתי את – לא

 2 לבוא יכול לא אני. עושים אנחנו, מבקשים. עושים שאנחנו מה שזה אופרנדי במודוס נמצא אני, אז

 3 זה. זה את אמרתי. וכדומה שהיה למה ההיפך שהוא משהו  אעשה אני רגע באותו שבדיוק אז ולהגיד

 4 .וחצי שנה שקיים אופרנדי המודוס בגלל בא זה. זה בגלל בא לא

 5, בסדר וזה, במשטרה וגם, נכון זה, הראשית בחקירה גם בדיוק כך העדת אתה, ישועה מר, כן :ש

 6 שתי את לנתק ניתן שלא משום, שעשית הזה בחיבור האם היה שלי הדגש. שלי לשאלה ענית שלא רק

 7 .השאלה זו. מושחת משהו עושה עכשיו שאתה, מושחת חיבור ראית אתה, במוח האונות

 8 .לא :ת

 9 וזה אנושי שזה הראשית בחקירה המשפט לבית הסברת אתה הזה בהקשר, טועה לא אי אם :ש

 10 ?נכון. בנעליך היה אם, דבר אותו זה את עושה היה אחר אדם וכל טבעי

 11 בדיוק, עסקה כזאת שיש שבועיים-שבוע באותו אז, זה את עושה וחצי שנה שאני אמרתי. נכון :ת

 12 עם זה את עושה והייתי אירוע לאותו קשר בלי זה את עושה הייתי? ההיפך את לעשות צריך אני אז

 13 להרגיז רוצה לא אולי אני שגם בראש גם המחשבה לי חלפה אז בדיוק האם, למשל. אירוע לאותו קשר

 14 .ביושר זה על עניתי. להיות יכול? אותו

 15 - - - לזה וגם הראשית בחקירה עמדת זה על גם כי גמורה הבחנה עושים אנחנו אבל, כן :ש

 16 .לשאלה עניתי :ת

 17 לא" להרגיז"ה. אותם להרגיז צריך דווקא אני אז האם. חדש נתון הוספת עכשיו אבל, בסדר :ש

 18 להקשר נגיע מיד אנחנו. שלך בחקירות אמרת כך. להרגיז לא לגיטימי זה. הפוך. המושחת את מייצר

 19 ?נכון". 2 יד" של הקונקרטי

 20 ?מה נכון :ת

 21 בחקירה גם, המשפט בבית העדת כך, חושב אתה וכך בחקירות זה את הצגת כך – שלגיטימי :ש

 22 רלי ד"עו גם לך אמר כך. להרגיז לא לגיטימי שזה – אחרים בהקשרים נגדית בחקירה וגם הראשית

 23 .לשם

 24 .כן – מסוים בהקשר, מסוים במינון, כן :ת
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 1 57 לעמוד, אחורה עוד אתך לעבור מבקש אני וכאן, תראה אם כי כאן נגמר לא זה אבל. בסדר :ש

 2 ההודעה את לך מעביר' אלוביץ שמר לפני שעה חצי, 3:05:38 בשעה – בעצמו רובינשטיין זאב, בקובץ

 3 זאב 3:05 בשעה – 3:36 בשעה, בקובץ 58 עמוד זה, קודם ראינו, רובינשטיין מזאב קיבל שהוא

 4 שמו לא למה שואלים שוב, בוס שלום: "מקריא אני. הודעה אותה את בדיוק אליך מעביר רובינשטיין

 5 אתה, כלומר". העלו אנא, רלוונטי עדיין זה, בבקשה, העצמאות ליום יתומים ילדי עם מפגש וואלה-ב

 6 ?נכון. אותה לך מעביר' אלוביץ שמר לפני שעה חצי, הודעה אותה את מזאב ישירות מקבל

 7 .פעמים הרבה קרה זה.  כן :ת

 8 מטפל: "3:08 בשעה, אליך פונה ששאול לפני עוד, עונה אתה לזאב. פעמים הרבה קרה זה. נכון :ש

 9 ?נכון". בשמחה

 10 .נכון :ת

 11 אתה אז. נשיקות לך ושולח, 58 בעמוד, הבא בעמוד כבר זה. שתעדכן ומבקש לך  מודה והוא :ש

 12' אלוביץ שמר לפני דקות 20. 3:13 בשעה זה, ושוב". הטקסט, הזה צ"היח כל את לי שלח: "ממנו מבקש

 13 בזה שתטפל ולתשובתך לבקשתו במענה מרובינשטיין מבקש אתה. הזה בנושא אליך פונה בכלל

 14 ?נכון. הודעה אותה בעניין צ"היח את לך שישלח, בשמחה

 15 .כן :ת

 16 יקבל. במיידי מטופל:  "לו ועונה מוסיף אתה, בטקסט הזה צ"היח כל את לי לשלח בהמשך :ש

 17 ?נכון". מרגשת ותמונה יפה חשיפה

 18 .כן :ת

 19 שאמרת למה מתחבר וזה. הודעה אותה את לך מעביר, מכן לאחר או, 'אלוביץ מר אז ורק :ש

 20 ?נכון, קודם שעה חצי שהיה למה מתייחס אתה". לו אמרתי, "תסתכל אם, 59 בעמוד

 21 .נכון :ת

 22 שישלח בקשתך בעקבות במייל לך שולח שהוא לתקשורת ההודעה את לך להציג  מבקש אני :ש

 23 .צ"היח הודעת את

 24 .26/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1. לעיתונות הודעה? "שם השעה את רואה אתה. 5:18 בשעה במייל לך שולח הוא זה את :חן ק'ז ד"עו

 2. בפירוט לעיתונות ההודעה את רואים אנחנו". ל"צה יתומי עם נפגשו שרה ורעייתו הממשלה ראש

 3 ?נכון

 4 .כן :ת

 5 ?נכון, וואלה-ל הודעה לא זה. כולה לעיתונות הודעה זו :ש

 6 .הסתם מן. כן :ת

 7 שהוא' אלוביץ למר גם במקביל ומעביר אליך שפונה רובינשטיין  שמר רואים אנחנו, כלומר :ש

 8 משרד של אירוע על לתקשורת הודעה הכול בסך לך מעביר, כתב שזאב מה את אליך מעביר בתורו

 9 ?נכון. הממשלה ראש

 10 .כן. כן :ת

 11 להכנות נתניהו מתגייס כך, צפו: "בכותרת וואלה באתר כתבה עולה בערב 5:00 בשעה ואכן :ש

 12 ותמונה משרדו גג על ישראל דגל את להניף מסייע שלו סרטון יש שלו הידיעה ובגוף" העצמאות ליום

 13 .התמונה זו. ל"צה יתומי עם רעייתו ושל  שלו

 14 .27-נ מסומנת הכתבה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 את רק, השנייה בחקירה, במשטרה שלך בחקירה לך הראו מתוכה. המלאה התמונה זו :חן ק'ז ד"עו

 16 של המלאה התמונה זו. שהשבת מה את השבת שעליה נויפלד לדנה הגבית הרוח של המשפט

 17 .שהשבת את והשבת במשטרה לך הוצגה שלא, לך מציג אני כך. ההתרחשות

 18 בכתב אירוע זה, כזכור, כבודכם. נחקר אתה שעליו השני המשפט את לך להציג רוצה אני עכשיו

 19 נחקרת שאתה השני המשפט את לך להציג רוצה אני'. א בנספח 45 סעיף, עכשיו שראינו מה, האישום

 20 .שנייה חקירה באותה עליו

 21 ?סומן זה :תירוש יהודית ד"עו

 22 קובץ היה 25/נ-ו לתקשורת ההודעה זו 26/נ, הכתבה זו 27/נ :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .380/ת מתוך
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 1 שלך הזו השנייה בחקירה נחקרת אתה עליו  השני המשפט את לך להציג רוצה אני עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 2 - - - כתבת שאתה משפט וזה

 3 ?בינואר  7-ה של :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4, אומר אתה שם. 2014 במאי 8-ב' אלוביץ למר כותב שאתה משפט.  בינואר 7-ה של :חן ק'ז ד"עו

 5. בקובץ 109 בעמוד זה. לך אעזור אני. בערב 9:16 בשעה, הראשית בחקירה גם לך הוצג הזה והמשפט

 6 שלא לגדול חסר: "המפורסם המשפט את' אלוביץ למר אומר אתה שם. לשם לדלג ישר יכול אתה

 7 בעמוד? מצאת'.  אלוביץ למר כותב שאתה מה זה". בשביל שעשינו מה כל אחרי הסחורה את יספק

109. 8 

 9 .111 בעמוד: דוברת

 10 ?מצאת. PM 9:16 בשעה.  111 עמוד. מתנצל אני, סליחה :חן ק'ז ד"עו

 11 הזה למשפט אותך מפנים כשהם למשטרה נותן שאתה ההסבר מה לראות לי חשוב מאוד זה לגבי. כן

 12 ולומר הזמנים בלוח טיפה להתקדם, 49, 48 בעמודים מתחיל החוקר. התכוונת למה אותך ושואלים

 13 ואתם" 2 יד. "לי תזכיר, עסקה איזו שואל אתה. קצת לך שמוכרת עסקה על מדבר הוא שעכשיו לך

 14 בתאריך לו אומר שהוא לך להזכיר יכול אני פה" – 49 בעמוד – לו אומר אתה ואז ומדברים מדברים

 15 ...שזה מניח אתה ואז מהגדול דורש עדיין אני, במאי 8

 16 ?זה איפה :ת

 17 .שקיבלת 49-48 בעמודים נמצא כולו הקטע :ש

 18 .48 בעמוד לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .59-60 זה :ישועה אילן מר

 20 להגיע רוצה אני אבל ברצף מופיע הכול אצלי פשוט כי זה עמוד איזה לך אגיד מיד אני :חן ק'ז ד"עו

 21 שעשינו מה כל אחרי הסחורה את יספק שלא לגדול חסר, אה: "המשפט את לך שמציגים הזה לקטע

 22 הוא: "לך עונה ושאול. מתכוון לתה למה החוקר אולך שואל. 60 בעמוד 13 בשורה, הנה". בשבילו

 23 כשאתה מתכוון את למה". הרגולטורי האישור שעל לעצמי מתאר אני: "אומר אתה". בשנייה חותם

 24 משתמש אתה כאן, אגב". בשבילו שעשינו מה כל אחרי הסחורה את יספק שלא לגדול חסר"ש אומר
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 1 על לדבר התעקשת אתה בעדות שלך הראשית שבחקירה ראיתי. רגולטורי אישור בתיבה או בביטוי

 2 בשפת שנדבר נסכם בוא. שלטוניות פעולות על מדברת האישום בכתב והפרקליטות רגולטורית הטבה

 3 היה הזה האישור, פעם עוד, תראה, אנחנו גם, סתם: "ככה אומר אתה. שלטוניות פעולות, המדינה

 4 שאלה". ביבי לטובת דברים עשתה וואלה דבר של בסופו, הזאת התקופה כל. טכני אישור להיות צריך

 5 הזאת התקופה כל. לא. כן: "תשובה"? וואלה-ב בשבילו שעשיתם מה על מתכוון אתה: "החוקר של

 6 לאשר שצריך משהו שם היה לא זה, כאילו זה, סתם זה את לעכב. ביבי לטובת דברים עשתה וואלה

 7 אבל, משנה לא: "החוקר לך אומר ואז". בזק של חברה לא זה הרי כי טכני עניין זה, לאשר לא או

 8 אתה: "לך אומר והוא". נכון, בסדר: "לו עונה אתה". כותב שאתה משפט זה, זה את כתבת כשאתה

 9 אתה". הסחורה את לספק עכשיו צריך הוא, וואלה-ב בשבילו עושים שאנחנו מה שעבור לזה מתכוון

 10 ".זה לא אנחנו, בוא, אילן.  "זה את כותב

 11 סוג זה, פעם עוד אומר ואני זה את כותב שאני מבין אני, תראה: "הבאים הדברים את עונה אתה ואז

 12 הכתבות את עשיתי לא אני, היום עד טובות כתבות הרבה כך כל עשינו לו אומר כשאני. התרברבות של

 13 האלה הכתבות את עשיתי לא אני, חודשים באותם שהתפתחה עסקה זו, שזה בשביל האלה הטובות

 14 לגמרי שהוא משהו על לחתום לא עכשיו אז, בעבר כתבות הרבה כך כל שעשינו אומר אני. זה בשביל

 15 ".חזירות יהיה זה, טכני

 16 קודם לך שהקראתי במשפט התכוונת למה שלה לשאלה בתשובה למשטרה אומר שאתה הדברים אלה

 17 ?הדברים מאחורי עומד אתה". בשבילו שעשינו מה כל אחרי הסחורה את יספק שלא לגדול חסר"

 18 .כן :ת

 19 .נכונים והם :ש

 20 .כן :ת

 21 השפט עם בקשר ששאלתי שאלה אותה את אותך לשאול מבקש אני, הזה למשפט ביחס גם :ש

 22 מושחת קשר של לסוג התכוונת  אתה שלך הזאת באמירה האם. במאי 1-מה עליו שנחקרת הקודם

 23 ?נתניהו מה לבין, האלה הדברים את כותב אתה שלו אלוביץ מר ובין בינך

 24 .השאלה את תחדד. מתכוון אתה מה מבין לא :ת
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 1 במערכת שיש פלילי לקשר, אסור לקשר, מושחת לקשר התכוונת אתה הזאת באמירה האם :ש

 2 את יספק שלא לגדול חסר, "לעשות מציע ואתה חלק בה נוטל שאתה, מציע שאתה ומה הזו היחסים

 3 עושה שאתה חשבת אתה, במודעות היית אתה האלה הדברים את אמרת אתה כאשר האם". הסחורה

 4 ?מושחת פלילי משהו

 5 האלה הדברים, ושתיים. לגיטימית לגמרי עסקה הייתה זו, כל קודם. סיבות מכמה. לא לגמרי :ת

 6 לנו ברור שהיה שלושה-שבועיים של חלון באותו הייתה לא המוטה הסיקור לכל היוזמה, נעשו לא

 7 מונח היה זה. זה את יוזם הייתי לא אני. וחצי שנה מזה אופרנדי מודוס היה זה. הפטור את שצריך

 8 שלי בראש גם. פלילי שזה חשבתי לא בוודאי. קשור לא או קשור זה האם של בהקשר אמרתי כבר. שם

 9, אחרות שלטוניות פעולות על יודע לא אני, שלטוניות פעולות הזכרנו.  לגיטימית לגמרי עסקה שזו היה

 10 מה וזה, אז הפוך היה שלי החשש. לגיטימית, טכנית לגמרי פעולה שזה ידעתי, הזאת השלטונית אולי

 11 גם אני. בעיה אין, בשנייה חותם הממשלה שראש לי אמר זמן כל שאול כי, מהתחלה ביטוי לידי שבא

 12 יש הרי. זה על חתם הממשלה ראש שגם שהופתעתי זוכר אני, הראשונה בחקירה, אגב דרך, זכרתי לא

 13 היו לשאול ארדן בין, היה הזמן כל החשש כי ארדן את רק זכרתי? להסתיר לי יש מה אז, המכתב את

 14 שהעסקה חשבתי. לזה ראויה לא להכשלה יגרום הזה שהדבר חששתי. מתוחים מאוד מאוד יחסים

 15 הכול בסך מבטאת שלי וההתבטאות ראויה לא מסיבה זה אותה מכשיל מישהו שאם חשבתי. ראויה

 16 כזה דבר על חותם היה אחד כל. כאן אומר שאני מה זה. צורה באותה היו הדברים שבה הצורה את

 17 שאני לומר ובאתי מילא לחתום צריך שהיה דבר על, מוטה סיקור מקבל הוא וכאן סיטואציה בכל

 18 .זה בשביל נעשה שנעשה ומה זה את יוזם

 19 ... של סוג כשאמרת מתכוון אדוני מה :עם - בר' מ השופט' כב

 20 שמעירים פעמים הרבה היה. שאול לבין ביני שיח זה, 2013 מתחילת, הדרך לאורך :ישועה אילן מר

 21. כזה שיח היה. בשבילו שעשינו מה כל אחרי, בשבילו שעשיתי מה כל אחרי אומר ואני משהו על נגיד לי

 22, מתקן רושם אומר ואני עליך מתקן דיווח להם מסרתי, משהו אומר זאב, 2013 בתחילת שגם זוכר אני

 23 הייתה זאת. בשבילו עשיתי הזה במובן. לסיקור הראשון בחודש אנחנו. בשבילו שעשיתי מה כל אחרי

 24 .דיבור צורת מין
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 1 ? הזה בהיבט? שעשינו מה מבחינת... של דיבור צורת :עם - בר' מ השופט' כב

 2 שעשינו מה כל, בשבילו שעשיתי מה כל, נקטתי בה שהשפה התכוונתי. להיות יכול :ישועה אילן מר

 3 מישהו בבחירות שלמשל כמו. בשבילו עשיתי, בשבילו עשינו. הזמן כל שגורה שהייתה שפה, בשבילו

 4 ניצח שזה בדיוק יודע שאני אבל עזרנו. עזרנו שלא התכוונתי. התרברבות. הבחירות את לו ניצחת אמר

 5 .מדברים אדם בני. אחרת מדרגה לאיזושהי כאילו זה את לקח זה? הבחירות את

 6 הדברים מכל, ואמרת שחזרת משהו על אתך להתעכב רוצה אני. מדברים אדם בני :חן ק'ז ד"עו

 7 נעמוד אנחנו. הראשית בחקירה אותם אמרת. בחקירה מופיעים הם. הארוכים בתשובתך שאמרת

 8 מנית. לחדד אותה גם הזמן שהגיע חושב שאני אחת נקודה יש. הנגדית החקירה בהמשך גם עליהם

 9 אחד. האלה האמירות אגב מושחתת בתודעה היית לא מדוע, מושחת קשר לא זה מדוע הסיבות את

 10 בקשות בתוך תקופה כבר שחיינו לזכור צריכים שאנחנו זה הזמן כל ואומר חוזר שאתה הדברים

 11 למה הסוף עד להבין רוצה אני כאן. הסיבות אחת. הרצף בתוך וזה נתניהו הזוג בני לטובת לסיקור

 12 .להקשות טיפה  אפילו אולי. מתכוון אתה

 13 או הזו בצורה חלק בה נוטל שאתה, וחצי שנה-שנה משך, נמשכת פלילית בעבירה מדובר היה אם הרי

 14 פלילית בצורה מתנהגים  אנחנו ממילא, טוב, ואומר לעצמך הנחה עושה היית לא אז, אחרת בצורה

 15 אתה לזה לא"? 2 יד" של הזו הלגיטימית העסקה אגב שבועיים עוד משנה זה מה אז, כזו מושחתת או

 16 ?נכון, מתכוון

 17. פלילי שזה במילותיהם לי אמרו בעצם שבה השיבוש לפגישת עד חשבתי לא משמעית חד אני :ת

 18 פחד, החטא פחד. זה את עושה הייתי ולא דבר לכזה מתקרב הייתי לא אני. לילי שזה חשבתי לא אני

 19 .נקודה. הזה הדבר את עושה הייתי לא. רוצה שאתה מה, והעונש החטא פחד, העונש

 20 .לשם רלי דין עורך עם להתייעץ הלכת, שמא פקפוק לך שהיה איפה :ש

 21 עם התכתב גלהר שדב קטע איזשהו היה שפעם זוכר אני. חשבתי לא אני. שוב לך אומר אני :ת

 22. פלילי הוא הזה שהדבר חשבתי לא אני? מדבר אתה מה על לו אמרתי. פלילי זה שאולי לו ואמר גידי

 23 .שנעשו אחרים דברים על יודע לא אני, שלי בצד הייתי אני, לזכור צריך

 24 .אותך שואל אני :ש
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 1 .וייץ גידי לפני עוד זה עליו מדברים שאנחנו מה, אגב דרך. שלי מהצד. פעם עוד אומר אני :ת

 2 .וחצי שנה. כן :ש

 3 .משנה יותר. לפני שנה כמעט :ת

 4 היא התשובה. פלילי שהוא כזה לדבר מתקרב הייתי לא. פלילי שזה חשבתי לא בוודאי אני :ש

 5 .משמעית חד

 6. הכול את להקריא חבל, מקום למראה בהפניה רק אסתפק אני, התשיעית בחקירה גם. מצוין :ת

 7 .99-102 עמודים

 8 ?התשיעית החקירה זה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 9" הזה למשפט מתייחס אתה. 2018 בנובמבר 20. האחרונה החקירה. בנובמבר 20-מה :חן ק'ז ד"עו

 10 של יחסים מערכת על מעידה הזאת שהאמירה הטענה את וכל מכל שולל ואתה" שעשינו מה כל אחרי

 11 וטבעית אנושית אמירה הייתה שזו ואומר חוזר שוב אתה. שלו לגיטימי לא, חוקי הלא במובן וקח תן

 12 .הטכני הבירוקרטי בסבך תיתקע וכשרה לגיטימית שעסקה הגיוני ולא

 13 ?מפנה אדוני עמוד לאיזה :עם - בר' מ השופט' כב

 14 . 102-ל 99 בין :חן ק'ז ד"עו

 15 .זה את לי אין  :ישועה אילן מר

 16 שממילא זה. למשל 102 בעמוד. לך אקריא אני. משנה לא. זה את נתנו שקודם חושב אני :חן ק'ז ד"עו

 17 - - - אומר שאני בגלל שבאה אמירה לא זאת אבל אנושית אמירה זו, טבעית אמירה זו, לו עוזר אתה

 18 ?זה של תדפיס קיבלתי. זה את לי אין :ישועה אילן מר

 19 .תדפיס קיבלת לא: דוברת

 20 ?מסכים לכם יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .לנו אין: דוברת

 22 .אומרים לא שאתם חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .לרצף להפריע רצינו לא: דוברת

 24 .דקה עוד. עולה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .תודה. יש עכשיו: דוברת

 2 כל את תראה. 27-28 משורה. 102 בעמוד למשל תסתכל. 102-ל 99 עמודים בין :חן ק'ז ד"'עו

 3 .בשאלה לך שהצגתי המרכיבים

 4 ?מסך עכשיו לך יש, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 . זה את לי יש אבל, האולם של תמונה מופיעה. מופיע לא זה :ישועה אילן מר

 6 אנושית אמירה זו, טבעית אמירה זו, לו עוזר ממילא גם שאתה זה: "שם אומר אתה :חן ק'ז ד"עו

 7 תן. שם לא זה. יקבל והוא זה את ניתן עכשיו, טוב, אומר שאני בגלל באה שהיא אמירה לא זאת אבל

 8 לגמרי טבעית עסקה זו. הזה הדבר בשביל, וקח תן לתת צריך לא זה בשביל. אחרים במקומות היה וקח

 9 צריך זה אז, לאשר צריך ואם, לאשר צריך היה אם ספק בגלל, להתעכב בכלל צריך היה לא שהוא

 10 ".אומר שאני מה זה. שעה לקחת

 11 .כאן שאמרת מה עם אחד בקנה עולים שהם אמרת שאתה האלה הדברים מאחורי עומד אתה

 12 .כן :ישועה אילן מר

 13 עמוד. מאי-אפריל החודשים של במלואה להתכתבות אותך להחזיר מבקש אני עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 14 יש, טוב ערב': "אלוביץ מר את העד של בשאלה מתחיל זה. בדיוק בערב 9:00 בשעה במאי 8-ב. 109

 15 ?הוא, הילד". דנה של לאישור ממתין הילד. כך על עובדים: "לך עונה' אלוביץ ומר?" חדש

 16 . ארדן גלעד :ת

 17 .התקשורת משרד של המשפטית היועצת? נכון, נויפלד דנה הדין עורכת היא ודנה :ש

 18 .אמת :ת

 19 סליחה. מהחתימה שבוע, שני יום עד זמן מסגרת להם לשים צריך. תודה: "לו אומר אתה ואז :ש

 20 מהגדול דורש עדיין אני': "אלוביץ מר לך ואומר". שלי לעצות זקוק לא שאתה מניח, מייעץ שאני

 21 שכל שמבהיר ממני מכתב מחר לך שאכתוב צריך אולי. ברור: "לו כותב אתה". טיסתו לפני לחתום

 22 אזדקק אם נראה: "כותב הוא אז". הקרובים בימים הדברים להשלים ושחייבים העסקה מסכן עיכוב

 23 ניר זה מי". אחת ברכה מילת כותב לא שלום שניר זה איך – 110 בעמוד ממשיך אני – תקלה דנה. לכך

 24 .שלום
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 1 .מוזס נוני עם שאול של הקשר איש :ת

 2 אתה. השר עם. אתו לדבר אסע שאני אולי, השר לא זה שדנה' אלוביץ למר כותב אתה ואז :ש

 3 ?נכון. ארדן השר עם לדבר ללכת עצמך את מציע

 4 .נכון :ת

 5 תקוע שזה להיות  שיכול, אישוש גם מקבל אתה שאול ומדברי, מזהה באמת שאתה משום :ש

 6 הסברת אתה. ארדן השר אצל תקוע שזה להיות יכול אבל, נראה תיכף, תקוע ממש לא שזה למרות

 7 ?נכון. ארדן לשר' אלוביץ מר בין הקשים היחסים בכלל שזה חששת אתה,  קודם

 8 .אמת :ת

 9 גם נתגבר, תדאג אל. "דנה של לאישור זקוק שהוא טוען שהשר' אלוביץ מר לך כותב ואז :ש

 10 השר עם לדבר מציע אתה, אומרת זאת". דנה עם שוב אדבר אני"ש – 111 עמוד – מציע אתה". עליה

 11 עם שוב לדבר גם מציע אתה. נכון לא קראתי. נוגה עם, סליחה, דנה עם לא. נוגה עם לדבר ומציע

 12 ?נכון. רובינשטיין נוגה הדין עורכת

 13 .אמת :ת

 14 מילה – הזה הקונטקסט בתוך ואז. שותק אני, טוב: אומר ואתה. לא': אלוביץ מר לך אומר :ש

 15 מה כל אחרי הסחורה את יספק שלא לגדול חסר: "שלך המפורסם המשפט בא – אוהבים כה שאנחנו

 16 הסשן את סיימתם. טוב ולילה", בשנייה חותם הוא': "אלוביץ מר לך עונה זה על". בשבילו שעשינו

 17 .ביניכם ההתכתבות של הזה

 18 מדברים אנחנו - ההתכתבות המשך מתוך, בהמשך זה את נפענח ואנחנו – הזאת שבשיחה אתי תסכים

 19 שר של הערוץ שהוא אחר ערוץ ויש הממשלה ראש של ערוץ שהוא אחד ערוץ יש. ערוצים שני על

 20 ?נכון. נויפלד ודנה התקשורת שר". הילד" ידכם על מכונה שבשיחה, התקשורת

 21 .נכון :ת

 22 רצף כל לאורך זה את רואים אנחנו – בבקשה לי תאשר", הילד, "ארדן השר של לכינוי הגענו :ש

 23 נוספים גורמים לבין בינך, המערכת לבין בינך', אלוביץ הזוג בני לבין בינך שנים במשך ההתכתבויות

 24 ?נכון. לאנשים ושמות כינויים מיני בכל משתמשים אתם, האלה בהתכתבויות, הה בשיח –
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 1 .נכון :ת

 2 עשית לא אתה, אנשים כינויים או בשמות ומכנים אליך כשכותבים או ומכנה כותב כשאתה :ש

 3  - מיד דוגמאות כמה לך אראה אני - זהו של להסתרה ניסיון או וחלילה חס פלילי חשש מתוך זה את

 4 ?נכון. בהתכתבויות ביניכם המדוברת מהשפה חלק מין שזה

 5 .נאיביים קוד שמות. ברור. כן :ת

 6 ?נכון. אפלה כוונה איזושהי זה מאחורי הייתה לא :ש

 7 .לא :ת

 8 .שנכון מתכוון אתה :ש

 9 .שלא נכון :ת

 10. בקובץ 118 לעמוד מפנה אני, באוויר תלושים יישארו לא שהדברים כדי, דן לירן עם למשל :ש

 11 .דן לירן עם מתכתב אתה. תסתכל

 12 ?שעה? תאריך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לי תעביר: "לו כותב אתה. בקובץ הירוקה השורה זו. 7:29:35 בשעה 2014 במאי 10-ב :חן ק'ז ד"עו

 14 מי על ולו לך ברור היה. קונספירטיבי קוד שם איזה פה אין". הגדולים דיברו עליו בנושא חומרים

 15 ?נכון. הסתרה כוונת איזושהי כאן אין אבל מדוברת שפה זו. מדברים אתם

 16 .נכון :ת

 17 באיזשהו נשתמש אם – שייך שבכלל הממשלה ראש דובר, דן לירן עם יחסים מערכת לך אין :ש

 18 ?נכון. קושרים בשפת אתו לדבר – אחרים מעולמות שלקוח ביטוי

 19 .נכון :ת

 20 כתב, עליו שדיברת המשעשע לקטע מגיעים אנחנו, אגב, 119-118 בעמודים תסתכל אם, ולכן :ש

 21 ?נכון. המלא שמו". לירן עם דיברת? שדיברנו למה דואג אתה: "למטה 118 בעמוד' אלוביץ מר לך

 22 . כן :ת

 23: לו עונה אתה, לירן עם שוחחת אם לשאלה בתשובה'". ל עם שוחחתי: "לו עונה אתה ואז :ש

 24, הזאת ההתכתבות מתוך גם". בראשי חזק משהו מעט עוד יהיה. בטיפול הכול עכשיו'. ל עם שוחחתי"
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 1 זה, אומר שאתה וכמו המפורש  השם את אומר הוא כי קונספירטיבי משהו כאן שיש שכל עושה לא

 2 ?נכון. השולחן על כשהשם קונספירטיבי למשהו מתכוון ואתה' ל-ב עונה שאתה נאיבי

 3 .במיוחד חזק הצפנה קוד נראה לא :ת

 4 .בציניות אומר אתה זה ואת :ש

 5 .ברצינות אומר אני. לא :ת

 6 לא הוא הצער למרבה רק הצפנה קוד שזה זה שישתמע מה, הפרוטוקול את כך אחר כשנקרא :ש

 7 .התכוונת לזה לא. במיוחד חזק היה

 8 .כן :ת

 9 ... פלילי דבר שום שאין שלו מיינד אוף שהסטייט מעיד העד :עם - בר' מ השופט' כב

 10 . לירן, הבאה בשורה הוא והמפתח' ל אומר אתה :ישועה אילן מר

 11 .מסכים אני :עם - בר' מ השופט' כב

 12 אנחנו, התביעה של ובסיכומים הלוואי כי זה את לתמוך רוצה פשוט אני. נכון אני, אדוני :חן ק'ז ד"עו

 13, כזה פרק יהיה שלא אומרת חברתי אם. קוד בשמות השימוש כותרת שיישא הפרק את יהיה שלא נדע

 14 .העד דברי את לתמוך צריך אני אחרת. שלי החקירה של הפרק על מדלג אני

 15 .העד של הרוח הלך. מחשבות...  :עם - בר' מ השופט' כב

 16 לירן' אלוביץ מר כשאומר. צודק גם שהוא קונקרטיות בדוגמאות מראה אני. בדיוק :חן ק'ז ד"עו

 17 ?ישועה מר נכון. קונספירטיבית כוונה שום זה מאחורי שאין ברור זה', ל אומר הוא אחריה ובשורה

 18 .בכינויים השתמשתם סתם. משהו להסתיר התכוונת לא  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19, הגדול למישהו קרא, הכניס שאול שלב באיזשהו. כזה אנר'ז מין היה זה? יודע אני. כן :ישועה אילן מר

 20 .זה עם זרמתי. וכדומה אביב מתל הגדול או

 21 .משהו להסתיר נועד לא זה. כינויים אלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 מאוד הוא, בו להשתמש שמנסה מי. להסתיר נועד הוא אם, ילדותי קוד זה. חושב לא :ישועה אילן מר

 23 .המצב לא וזה טיפש
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 1. אליו מתייחס שאתה משפט אומר אתה, לקובץ 133 בעמוד בבקשה תראה. אמשיך אני :חן ק'ז ד"עו

 2 אבל הראשית בחקירה האלה המשפטים ואחרי לפני אותך חקרו. 2014 במאי 12-ב, בערב 8:01 בשעה

 3 .עכשיו עליו שדיברנו בהקשר גם, אתך התעכבו שלא מה על להתעכב רוצה אני

 4 רצופים משפטים שני, הנה". היום עזר ינון לילד גם, ואתמול היום קונצרט קיבל הגדול, אופן בכל"

 5 ראש זה", הגדול, אופן בכל. "אותם נברר רק אז, זה את לכנות איך יודע לא, בכינויים מלאים שלך

 6 ?נכון, נתניהו בנימין הממשלה

 7 .נכון :ת

 8 ?נכון. בתקשורת ידיעות היא הכוונה", היום קונצרט קיבל'. "אלוביץ למר כותב אתה :ש

 9 .כן :ת

 10 .מתכוון אתה חיוביות :ש

 11 .ורק אך :ת

 12 ?נכון. ארדן לשר גם זה, לילד גם :ש

 13 .ארדן השר שזה מניח אני אבל בדיוק זוכר לא אני. כן :ת

 14 ?נכון. היום עזר ינון :ש

 15 .כן :ת

 16 וכיוצא אליו מכוון שאתה פלילי דבר שום, קונספירטיבי דבר שום האלה באמירות ואין :ש

 17 .שלי השאלות כל על אחזור לא. באלה

 18 ...מאוד הייתה השאלה :תירוש יהודית ד"עו

 19, קונספירטיבי משהו עכשיו לך שהקראתי האלה השורות בשתי יש האם. קצרה מאוד. לא :חן ק'ז ד"עו

 20 ?דעתך ובמצב מבחינתך זה עם שמתחרז משהו, הסתרה של משהו, פלילי משהו

 21 .לא :ת

 22. הזה בקובץ מופיע לא זה. 2013 מאי לחודש, קודם שנה אתך לחזור מבקש אני עכשיו.  תודה :ש

 23 שמתחילה התכתבות זו, 2013 במאי 2-ב. המסך על להעלות אפשר אם. ההתכתבות את לך אתן אני

 24 .הלילה לתוך וגולשת המאוחרות הערב בשעות



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  10

 

 1849 

 1 .רול-ב 7, 9, 8, 1 שורה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 2 נגד כתבה פעם עוד, ה'ברנז וואלה-ב תסתכל': "אלוביץ מר לך כותב. PM 10:40 משעה :חן ק'ז ד"עו

 3 ?הגדול זה מי". הגדול

 4 .מוזס נוני זה פה :ת

 5 .זוכר אתה? יודע אתה איך :ש

 6 .שלום מניר זה. רואה גם אני. כן :ת

 7 .זה על נדבר תכף :ש

 8 .זיכרוני למיטב :ת

 9 תסתכל. "פתור לא זה את להשאיר לא כדי, ביחד זה את נברר אבל, טועה לא שאתה חושב אני :ש

 10 שכותב הכתב מי זוכר אתה". הזמן כל נגדו כותב כתב אותו, הגדול נגד כתבה פעם עוד, ה'ברנז וואלה-ב

 11 ?הזמן כל הזה הגדול נגד

 12 .לא :ת

 13 הוא, אומר אתה". חבל. לעזור דברים ממני לבקש תעז שלא יותר. עכשיו עלי ישתולל הוא" :ש

 14 ?נכון, הבנתך לפי נתניהו  הממשלה ראש לא זה, ישתולל

 15 ?כן, לי כותב שאול זה :ת

 16 .מניר זה לך כותב כך אחר מיד. מניר הודעה לך מעביר שאול. לא :ש

 17 .שלום מניר זה :ת

 18 .שלום ניר זה :ש

 19 .אביב מתל הגדול זה והגדול חפץ ניר לא זה ניר אבל, ניר כאן ויש גדול פה יש :ת

 20 מאי חודש על מדברים אנחנו. חפץ לניר הרלוונטית התקופה לא שזו משום חפץ ניר לא זה :ש

2013. 21 

 22 .ניר לו שקוראים אח מאדם יותר יש. כן :ת

 23 .שלום ניר שזה מסיק אתה לכן :ש

 24 ?זה את לסמן, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .בבקשה, כן :חן ק'ז ד"עו

 2 .28/נ יהיו ההתכתבויות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .משהו בודקת היא. התביעה לבקשת אמתין אני :חן ק'ז ד"עו

 4 .יצא שהעד עדיף אולי :תירוש יהודית ד"עו

 5 .יוצא העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 עם שלו התכתובת, אצלי נמצא שגם הקובץ לפי, נכון מבינה אני אם, הוצג לעד :תירוש יהודית ד"עו

 7 הקושי מה להסביר רוצה רק אני, מותר זה, בסדר וזה – השלם רול-ה לו הוצג ולא' אלוביץ שאול מר

 8 בתוך שלוב כאן שיש מה למשל. זמן באותו שלו ההתכתבויות יתר של  - הזה הדבר עם רואה  שאני

 9 חושבת אני לכן. לתביעה חשיפה על שמדברים רואים מהן מגל ינון עם התכתבויות אלה הזה הדבר

 10 שמיד, חפץ ניר עם, כזה משהו או לגדול לסייע בעצם הרצון עם הזה הדבר את לעד מציגים שכאשר

 11 מעביר שהעד רואים שבה מגל ינון עם התכתובת את רואים, בשלוב, זמן באותו ממש רואים, לו בסמוך

 12 לא שהוא  משהו כאן שיש חושבת אני אז, וכולי וכולי קשה בתביעה מסתבכים שאנחנו שם תסביר, לו

 13 .בזהירות זה את אומרת אני. שהיא כמו התמונה את לעד משקף

 14 ?גברתי אומרת בעצם מה :עם - בר' מ השופט' כב

 15 .הזאת הנקודה את, בעיניי, לעד להציג שצריך :תירוש יהודית ד"עו

 16 ?אופן באיזשהו אותו הטעה, לעד שהוצג שמה אומרת הגברת :שחם' ע השופט' כב

 17 מתוכו להבין יכול לא העד. חלקי הוא לעד שהוצג מה. חלקי שהוא חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 .האירוע את

 19 ?האחרות להתכתבויות קשור זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .האחרות להתכתבויות קשור הכול זה. כן :תירוש יהודית ד"עו

 21 ?הגדול זה מי אמר שהוא הפרשנות על השליך שזה אומרת הגברת :שחם' ע השופט' כב

 22 .הגדול עם עושים הם ומה הגדול עם קורה מה אבל הגדול זה מי לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 שהוא מה הם אחד בקנה עולה שדווקא משהו 39:44-ב כך אחר רואה אני כי :שחם' ע השופט' כב

 24 .אומר
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 1 ממש. מוזס נוני הוא שהגדול זה עם אחד בקנה עולה לא שזה אומרת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 מתכוונת שאני מה זה. מוזס נוני עם שקורה האירוע את נכונה מתאר לא שזה אומרת רק אני. לא

 3 - - - הזה לאירוע העד של והפרשנות

 4 .הקו היה לא זה לכאורה :שחם' ע השופט' כב

 5 .הקו היה מה יודעת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 6 . נגדית חקירה זאת :עם - בר' מ השופט' כב

 7 ?הזה הקטע על בשאלות רצה אדוני מה, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .לי מפריעה שחברתי בלי נגדית חקירה לחקור להצליח רציתי :חן ק'ז ד"עו

 9 .מתנגדת עמדה להביע לי מותר. מפריעה לא אני, לא :תירוש יהודית ד"עו

 10 שאמרתי מה את אמרתי מדוע אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 11 המשבצות שלוש על להשיב שכדי תירוש ד"עו אומרת  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 על לשאול רצה אדוני מה תלוי. אחרי היה ומה לפני היה מה לראות צריך העד, אליהן הפנה שאדוני

 13 .המשבצות

 14. זוכר אתה מה פתוח לו הצגתי אני, אחד. בשניים נמצא חברתי לדברי המוחצת התשובה :חן ק'ז ד"עו

 15 גם לי אין. נכון לא לו אמרתי לא אני. מוזס נוני זה שהגדול אמר העד. נגדית בחקירה לגיטימית שאלה

 16. הטעיה שום בזה שאין ראשונה סיבה זו. שלו מההתכתבות ברור. נכון לא שזה לו לומר אינטרס

 17.  497 שאלה את בחוץ העד כי בלחש מקריא אני. 495 מספר אצלי שמסומנת בשאלה היה זו, שתיים

 18 שאתה להתכתבות לפנות יש  - שלו לזיכרון מפנה אני, תעלומה תהיה שזו חשבתי – התעלומה לפתרון

 19 מקדימה פשוט היא. הצגתי לא שאני אומרת שחברתי מה, אופס. מגל ינון עם  לילה באישון מנהל

 20 .הנגדית החקירה את לנהל ורוצה אותי

 21, התמונה כל. לי שכתובות השאלות את לכם מקריא ואני לכבודכם פונה אני דופן יוצאת בצורה אז

 22 אפילו, לחלוטין פתוחים בקלפים העד בפני מוצגת מסך ובלי ובבירור בדיוק עכשיו עד שנהגתי כפי

 23 לכן. לשאלות עונה אני, הכול את לו מראה אני, המסמכים כל את לו מציג אני. נוהגת שלא בצורה

 24 ואחר'  אלוביץ מר עם ההתכתבות את מראה אני תחילה כאשר, החקירה באמצע קמה חברתי כאשר
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 1 אקריא מיד אני, עצמה בפני מעניינת מאוד שהיא מגל ינון עם להתכתבות לפנות התכוונתי אני כך

 2 .בבקשה, הפרעה בלי לחקור מבקש אני. מיותרת הייתה הזו שהקימה חושב אני, אותה

 3 ומה שלפני מה את צריך לא הגדול מי לשאלה, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .אחרים לדברים מפנה באמת ואדוני צריך כן אולי, לזה מעבר שאלות עוד יש אם. שאחרי

 5 ?לקום צריך היה למה אז. נכון :חן ק'ז ד"עו

 6 .לי ומותר יפנה אדוני מה יודעת לא אני כי :תירוש יהודית ד"עו

 7 .להתאפק שווה אז. יופי :חן ק'ז ד"עו

 8 - - - קצת לו מציג לא אדוני למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9, לו שיש הניירות כל את לאסוף רשאי אני נגדית בחקירה. גברתי לחקור רוצה אני כך כי :חן ק'ז ד"עו

 10 בדיוק פועלים אנחנו אבל. נייר לו להראות לא אפילו, לך אומר אני כך, פה בעל בו להטיח לו להקריא

 11  שבגלל מצב יוצא אז, הכול את לו מציג שאני  לגברתי הראיתי ואני, ההיפך פועלים משאנחנו. ההיפך

 12 אתו להתחיל רוצה אני הזה ובמקטע התמונה כל את בפניו שפורסים, נהוג הלא באופן נוהגים שאנחנו

 13 - - - גברתי, ערך ויש, מגל מר עם  כך ואחר' אלוביץ מר עם, שלי החקירה את בניתי כך כי

 14 .כרגע צורך אין, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .העד של הזיכרון את גם יש :חן ק'ז ד"עו

 16 מה כל שזה זה עם בעיה אין, עכשיו עד שהיו השאלות. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 אני, יותר לשאול התכוון שאדוני ככל. נדחית הזו ההתנגדות, ההתנגדות זה על אם ולכן לו שהוצג

 18 .לו יציג שאדוני מניחה

 19 .בסדר :חן ק'ז ד"עו

 20 .מספיק זה הזו לעת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 לא זה אמר מיד הוא. אוטנטי כך כל זה. העד של לזיכרון משמעות גם יש גברתי לפעמים :חן ק'ז ד"עו

 22 הוא בסיסה על, ההתכתבות כל את לו מציג  הייתי למשל פה אם הרי. מוזס נוני זה, הממשלה ראש

 23 שהוא והביטחון האוטנטיות מידת לגבי עצמנו את שואלים היינו אז אבל תשובה אותה את אומר היה

 24 .ערך לזה שיש חושב אני. מעיד
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 1 .העד את להכניס אפשר. להוסיף צריך לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .תודה :חן ק'ז ד"עו

 3 .ישועה למר חוזרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 בוואלה תסתכל: "אותו זיהית כך, שלום מניר ההודעה את לך מעביר שאול 10:40-ב :חן ק'ז ד"עו

 5 תעז שלא, עכשיו עלי ישתולל הוא, הזמן כל נגדו כותב כתב אותו, הגדול נגד כתבה פעם עוד, ה'ברנז

 6, כך ואחר מניר שזה' אלוביץ מר מבהיר או לך כותב 10:41 בשעה". חבל. לעזור דברים ממני לבקש

 7 לתפוס מנסה, עכשיו רואה: "לו עונה אתה. רלוונטי לא כבר זה, מניר: לך כותב הוא 1:48AM בשעה

 8 ".מגל ינון את

 9 .טועה לא אני? נכון, לילה אישון ממש על מדברים אנחנו כאן

 10 .בוקר לפנות זה. כן :ישועה אילן מר

 11-ב זה, מגל ינון את לתפוס מנסה, עכשיו רואה לו כותב כשאתה. ההתכתבות, בוקר לפנות זה :ש

 12 ?נכון. בוקר לפנות 1:48 בשעה, רלוונטי לא כבר זה, מניר: לך כותב הוא. 2:17:07

 13 .כן :ת

 14 .חצות אחר :ש

 15 .כן :ת

 16 עשית האם: "ושואל אליך פונה' אלוביץ מר, למטה עוד נרד אם, 10:20 בשעה, בבוקר ואז :ש

 17 ?נכון"? משהו

 18 .כן :ת

 19 ?נכון". ניר עם בקשר הייתי, הידיעה את הורדתי, כן: "וחצי 10-ב לו עונה אתה ואז :ש

 20 .כן :ת

 21 לפניך הזה הנייר את כשקראת לך שהיה המיידי הזיכרון סמך על לא, לך להראות רוצה אני :ש

 22 זה ניר. מוזס נוני זה, הממשלה ראש לא זה הגדול. צדקת שאכן ההתכתבות היקף כל סמך על אלא

 23 .חפץ ניר ולא שלום ניר
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 1 ההתכתבות את בקלסר לנו יש במקרה. מגל ינון עם ההתכתבות את לך להציג מבקש אני זה בשביל

 2 .מתאים עותקים במספר מגל ינון עם

 3 .29/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4. בלילה, כלומר. 2:13AM בשעה במאי 3-ל להפנות רוצה אני.  לתביעה עותק גם יש  :חן ק'ז ד"עו

 5 .בוקר לפנות? נכון. מאוחר

 6 .כן :ת

 7 .שעות באותן שהיא ראינו'. אלוביץ שאול עם שלך ההתכתבות בעקבות :ש

 8 .כן :ת

 9 ?נכון". השעה משנה לא, יכול שאתה ברגע בהול אתי דבר: "כך מגל לינון כותב אתה :ש

 10 .כן :ת

 11 ?נכון. זמין הוא אם אותו שואל אתה כך אחר שעה רבע :ש

 12 .כן :ת

 13 של הקונטקסט מתוך למד אני כך, שלכם טלפון שיחת בעקבות הנראה ככל, 2:43 בשעה :ש

 14 שאנחנו שם תסביר. "להם שמוכר נושא על מדברים ששניים ברור הזה בקונטקסט כי, הבאה ההודעה

 15 חסר זה רק. להעיף ובבוקר ידיעה לקבור, הטון להוריד. מיד התמונה להוריד קשה. בתביעה מסתבכים

 16 ".ידיעות של תביעה, עכשיו לי

 17 ?נכון". אחרונות ידיעות" זה" ידיעות". "ידיעות" על מדברים אנחנו מפורש באופן, הנה אז

 18 .כן :ת

 19: בקצרה לך עונה הוא ואז? נכון". מסתבכים אנחנו. רציני זה: "מגל לינון וכותב ממשיך ואתה :ש

 20 עם" ירד לא שזה רואה: "מגל לינון כותב אתה בבוקר 8:38 בשעה. בבוקר כבר אנחנו ועכשיו". טוב"

 21, שוב, הנה". נוני של אזכור וכל התמונה את הורדתי: "לך עונה הוא כך אחר דקה. שאלה סימני שני

 22 ?זה נוני, קודם  שהעדת למה בהתאם

 23 .מוזס :ת

 24 ?נכון. הכתבה את להוריד של בהקשר? נכון. דיברו עליו הגדול והוא :ש
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 1 .נכון :ת

 2. קריאה סימן", מיידי. "קריאה סימן", וזהו לגמרי תוריד: "פקודה ממש לו נותן אתה ואז :ש

 3 וגם נוריד גם בסוף. דקה לא גם, יותר תעכב אל בבקשה. "קריאה סימן", שלי הוראה שזו תגיד"

 4 הכול להוריד: "לו ואומר חוזר אתה ביטחון וליתר, 9:04 בשעה, ושוב. מגל לינון מסביר אתה", נחטוף

 5 ".ירד: "לך ואומר סוף סוף אותך מעדכן ינון 9:16 בשעה". שיורד ברגע אותי עדכן אנא. עכשיו מיידית

 6 כי", ביקשתי שאני תגיד, עלי זה את תפיל: "לב ברוחב מגל לינון אומר שאתה היא ההתכתבות המשך

 7 או יגיד הוא מה -ורטהיים מר, לנו תגיד אתה, יודע לא אני – העורך או הכתב אם שם שאלה הייתה

 8 והחלטה בתביעה איום. "ההמשך זה". שאלות ישאלו אם, עלי הכול תפיל: "אומר ואתה לו נסביר מה

 9 ". אילן של

 10 השם את לפרט בלי, ניר או  הגדול – קוד בשמות השימוש כאן גם. במלואו והקונטקסט  ההתכתבות זו

 11 ?נכון, קונספירטיבי דבר שום כאן אין – שלו

 12 .בשם לא בטח : ת

 13 התביעה כך, 2014 בוני 8-מ שהתכתבות אחר בהקשר מציין אתה, שהוגש העד לראיון 5 בסעיף :ש

 14 .שלום ניר זה, תיבות בראשי ש"נ שכתוב, לה שאמרת אותנו מלמדת

 15 .נכון :ת

 16 לציין קונספירטיבית העין מן נסתרת סיבה איזושהי הייתה לא ש"נ כתוב כאשר שם גם ולכן :ש

 17 ?נכון. כך שמו את

 18 .נכון :ת

 19 הדתי" או ליברמן על מדברים כשאתם" הרוסי" בשם למשל משתמשים אתם כאשר ולכן :ש

 20 שאתה כמו זה, ועוד ועוד ועוד" הדוב" או" העצם" או" התימני" או" סמיילי או חייכני" או" השובב

 21 ?נכון. כלום זה מאחורי אין אבל הדיבור הווי או הדיבור צורת הייתה זו, המשפט לבית ענית

 22 .מסכים :ת

 23 אני, כבודכם. בהם שאחזנו הערוצים ולשני" 2 יד"ול במאי 8-מה להתכתבות חוזר אני עכשיו :ש

 24 .נקודה זו כי שעה רבע של הפסקה לעשות אפשר אם, השעון על מסתכל
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 1 .ארוכה יותר הפסקה נעשה ואז קצת עוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .תודה. בסדר :חן ק'ז ד"עו

 3 על גיאוגרפית עצמנו את נמקם. הממשלה ראש ומסלול, ארדן השר,  הילד ערוץ. הערוצים בשני אחזנו

 4 נויפלד דנה המשפטית היועצת את שיש יודעים אנחנו ארדן השר במסלול. עכשיו שראינו מה סמך

 5 .נכון, שלו המשפטית היועצת של, שלה לאישור ארדן שהשר אותך מעדכן' אלוביץ ושמר

 6 ?אתה עמוד באיזה :ת

 7 .במאי 8-ה זה. זוכר אתה אם, המסלולים שני על כשדיברנו, קודם עשינו כבר זה :ש

 8 .שאמרת מה על תחזור :ת

 9 דנה המשפטית היועצת של לאישור ממתין הוא ארדן השר של שבמסלול אותך מעדכן הוא :ש

 10 .נויפלד

 11 .נכון :ת

 12 היועצת לאישור ממתין ארדן השר לך אומר כשהוא שלו האינפורמציה מקור מה יודע אתה :ש

 13 ?שלו המשפטית

 14 .ידעתי לא אז :ת

 15 ?במשטרה החקירה בזמן או ההתכתבות בזמן זה אז? והיום :ש

 16 ידעתי לא אז. שנחקרתי בזמן שגם חושב ואני ההתכתבות בזמן :ת

 17 ?מסיק אתה מה? והיום :ש

 18 - - - יותר מאוחר :ת

 19 .הסקת. שנזכרת לא. הסקת  :ש

 20 .הממשלה ראש ממשרד גיל דרך שזה או, ארדן אל פונה הוא איך לי אמר הוא מסוים בשלב. כן :ת

 21 בחקירה שחידדנו מה נחדד ששוב רק, שפר גיל מר דרך, מאוד צודק אתה. דנה על. לא :ש

 22 ולא הממשלה ראש בלשכת לא, אחר או ציבורי תפקיד שום ממלא לא שפר גיל מועד באותו. הראשית

 23 .לך הסתבר שלימים מה זה. צודק אתה אבל לחלוטין פרטי אדם הוא. אחר מקום בשום

 24 .לחודש 12-ב לי נדמה. נכון :ת
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 1 את שפתחנו לפני בה שאחזנו לנקודה אותך מחבר אני, שוב – הממשלה ראש של ובמסלול. כן :ש

 2, במאי 11-ב שהייתה טיסתו לפני לחתום מהגדול דורש עדיין שהוא לך אומר' אלוביץ מר – הסוגריים

 3, רהב דברי אמרת זה על. וגומר" לגדול חסר" המפורסם המשפט את אומר אתה ומצדך, ליפן טיסתו

 4 .וכולי התרברבות

 5 ראש, שהגדול מקווה הוא שעדיין לך אמר' אלוביץ שמר בדברים דווקא הנקודה את לחדד רוצה אני

 6 היום יודע גם אתה וזה – יודעים כעובדה אנחנו, כל קודם. במאי 11-ב טיסתו לפני יחתום, הממשלה

 7 את לך אראה אני, יודע לא אתה אם. לך אראה אני? נכון. טיסתו לפני חתם לא הממשלה שראש –

 8 .המסמכים

 9 חתם הממשלה ראש כך ואחר קודם חתם ארדן כי להיות יכול לא, 11-ב באמת טס הוא אם :ת

 10 .14-ב או 13-ב חתם וארדן

 11 .14-ב :ש

 12 .יודע אינני. חתם לא שהוא כנראה, טס הוא אם :ת

 13 - -  - זה את מעלה שאתה משום דווקא, הזאת בנקודה אולי :ש

 14 .חתם כבר שהוא לי אמר שאול מסוים בשלב. סתירה של אחד קטע היה, סליחה :ת

 15 .במאי 11-ב אומר הוא זה את. אותך בלבל זה :ש

 16 .שלא הסתבר כך אחר. חתם כן שהוא חשבתי אז, חתם כבר שהוא לי אמר הוא. נכון :ת

 17  מסמך את להגיש מבקש  אני, החתימה מועד של הזאת הנקודה את לחדד כדי אולי כאן. נכון :ש

 18 .החתימה תאריך שנושא האישור

 19 '.ת-כ הוגש זה :תירוש יהודית ד"עו

 20', ת-כ שהוגש מה'. ת-כ הוגש מה המשפט לבית אומר מיד אני'. ת-כ הוגש לא זה, לא :חן ק'ז ד"עו

 21. 347/ת. /ת-כ הגישה התביעה מה לראות מעניין מאוד זה, חברתי תודה. 347/ת זה, יסתכל כבודכם

 22 שהצד, במאי 14-ה מיום, לוי קים הגברת', אלוביץ מר של שמזכירתו מייל זה 347/ת. להשוות אפשר

 23 אנחנו. הגישה שהתביעה מה זה. תאריך ללא רק, השרים חתימת עם טופס אותו הוא המייל של השני

 24 .במאי 14-ה מיום החתום המסמך את מגישים
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 1 .30/נ יסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 אני: אמר' אלוביץ שמר זה אותך שבלבל שמה, עכשיו אמרת שאתה לנקודה בקשר  :חן ק'ז ד"עו

 3 . 11-ב. חתם כבר הגדול, במאי 11-ב, לך אומר הוא כך ואחר טיסתו לפני שיחתום מקווה

 4 - - - זה את אמר שהוא חושב לא אני :ת

 5 .זה את ונברר במאי 11-ל תעבור, רוצה אתה אם. חתם כבר שהוא לך אמר הוא :חן ק'ז ד"עו

 6 .טועה אני אולי :ת

 7 . 8:17.  תתכונן שלא כמה? זה כל את לזכור אפשר איך. בסדר הכול :ש

 8 .הגדול לא. חתם כבר הוא :ת

 9 .5015 שורה 8:17PM בשעה: דוברת

 10 ההוא בשביל קמפיין עושה היום כל אני: "'אלוביץ למר אומר אתה, הנה. לך שהצגתי כפי :חן ק'ז ד"עו

 11 אנחנו. במאי 11 הוא התאריך". חתם כבר הוא. אליו קשור לא זה: "לך עונה והוא" התמורה זו ובסוף

 12 .חתם לא שהוא כעובדה יודעים

 13 .חתם לא שהוא :ת

 14 ?נכון. במאי 11-ב, חתם כבר הוא באמירה אותך הטעה שהוא כשאמרת התכוונת לזה, הנה אז :ש

 15 .תוקן זה, זה אחרי מיד אבל. כן :ת

 16 מסביר אתה כך, אותך לדרבן מנת על, לך אומר' אלוביץ שמר ראשונה פעם לא זאת אבל :ש

 17 ?נכון. הזה בהקשר נכונים לא שהם דברים, שלך בחקירה

 18 .האחורי הציר על אדע אני רצה לא הוא. אותי לדרבן כדי כאן חושב לא אני :ת

 19 .ארדן השר עם שפר גיל של :ש

 20 אני, לדרבן צריך היה לא, לדרבן קשור היה לא זה כאן, הרושם את הזמן כל לי נתן הוא. נכון :ת

 21 רק, בחודש 12-ב רק עליו לי מגלה והוא שפר גיל עם פעל שהוא אחורי ציר לו היה כאן. מדוברן הייתי

 22 ואומר כאן להקצנה זה את מביא הוא. הממשלה ראש אצל בעיה אין לי אמר הזמן כל הוא. למחרת

 23 .חתם שהוא

 24 .ארדן השר מול הוא האחורי הציר אבל :ש
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 1 ממשרד שהוא אז חשבתי אני. גיל דרך, סליחה. הממשלה ראש משרד דרך פועל שהוא ציר, כן :ת

 2 .שלי טעות. סליחה. הממשלה ראש

 3 .בסדר הכול :ש

 4 .בחודש 12-ב רק לי גילה הוא הזה הציר ועל דברים ולבדוק לברר כדי גיל דרך פועל הוא :ת

 5 ?נכון. האחורי המסלול זה :ש

 6 .עזוב, בסדר זה: לי אמר הוא. הממשלה ראש משרד מול בכלל דנו לא אז עד :ת

 7 לא זה, עובדה, כל קודם, 11-ב חתם כבר שהוא לך  אומר כשהוא, לכן. התיקון את מקבל אני :ש

 8 מול עושה שהוא הפעולות על לך גילה לא הוא, שלב באותו, שאז לזה זה את קושר אתה אבל. נכון

 9 .נכון, שפר גיל מר לו שקוראים פרטי אדם באמצעות האחורי במסלול ארדן השר

 10 .ובארדן בדנה לטפל צריך. בסדר זה, זה את עזוב: לי אומר אפילו. כן :ת

 11, אומר שאתה לדברים להפנות רוצה אני. לך אמר שהוא נכון לא למשהו אחת דוגמה זו :ש

 12 23-ל להפנות מבקש אני ראשית. שלך מההודעות, לך אמר' אלוביץ שמר נכונים לא לדברים בהתייחס

 13 .30 לעמוד מפנה ואני שלך החמישית ההודעה זו לדעתי. 3833 קובץ, 2018 בינואר

 14 צריך אתה, זה את לך להגיד רוצה אני גם – 15 בשורה, 30 בעמוד – פעם עוד תשמע: "אומר אתה

 15 דיברו, להבין צריך אתה, פעם עוד אומר אני, תראה. נכון בהכרח זה שאמרו דבר כל גם לא, להבין

 16 אל, בואו, לחוקרים לומר לך חשוב כאן". פעם עוד אומר אני אבל. אגב דרך, אני גם. שטויות הרבה

 17 ?נכון. שטויות הרבה דיברו, וקדש ראה ככזה הכול תיקחו

 18, אמירה יש אם. הזה העניין על אותי שאל גם כבודו. קודם שהזכרתי מה בדיוק היה זה. כן :ת

 19 לא זה, הבחירות את לו ניצחנו-ש ברור אז, הלאה וכן הבחירות את לו ניצחנו, הבחירות את לו ניצחת

 20 התחושה את בגדול מבטא רק זה. הבחירות את ניצחנו בדיוק אנחנו איך ובדקנו סקר שעשינו אומר

 21 .הזאת הנקודה את לדייק צריך. התכוונתי לזה. מדעי ניתוח או סקר איזשהו לי אין אבל, הרבה שעזרנו

 22 לא זה כי, יותר עוד לדייק כדי, בהודעה אומר שאתה דברים לך מציג ואני  לזה נכנס אני לכן :ש

 23 של הצבעוני והתיאור הגוזמה דרך עם – בר השופט לכבוד קודם והשבת עכשיו אמרת שאתה מה רק
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 1 שלך התגובה זו. לך אציג מיד אני. אחרת למטרה שנעשו נכונים לא דברים ממש גם זה אלא דברים

 2 .בסדר זה. הזה הקטע לגבי

 3. 46 בעמוד 7 בשורה. נושא אותו על וריאציה, שוב. 48-46 לעמודים מדלג אני וכאן, הודעה באותה

 4, מיני כל לו יש כי נכון לי אומר ששאול מה ידעתי לא גם: "לחוקר אומר אתה. נושא אותו על וריאציה

 5-ל מחוץ שניר התרשמתי לא, לא. יודע אתה, יודע כן הוא, יודע לא הוא, כאלה מניפולציות, יודע אתה

 6, אומר ואתה, שאול של לדברים להתייחס ממך כשמבקשים, קונקרטי בהקשר אתה כאן". באמת לופ

 7 .ברצינות, אומר שהוא דבר כל לקחתי לא אני כי, אומר שהוא דבר כל לקחת צריך לא, בסדר

 8 לי עושה היה הוא, יודע ואתה, באמת, לזה האמנתי לא: "16 בשורה אומר אתה ואז ממשיך הקטע אז

 9 אנחנו, הקונקרטי ההקשר זה עכשיו – לי אומר היה הוא כשלפעמים גם, ותשמע. תמיד גם מניפולציות

 10 שזה לא. חושב לא, התקשר הוא – נכון לא לשיטתך שהוא דבר על מדברים אלא גוזמה על מדברים לא

 11 נותן אתה ועכשיו – לחץ עלי מפעיל שהוא או גם לי משקר שהוא חשבתי פעמים הרבה אבל מופרך היה

 12. ואבוי אוי, הוא בטח זה, הקווי הטלפון, הנה, אתמול שהיה מה, בטלפון איריס יום אותו כמו – דוגמה

 13 לא שהם חשבתי לא, לא. מדברים שהם לעצמי תיארתי זה כי משהו או אותו ללחוץ כאילו זה אז

 14 ".לי אומר שהוא ממה דבר לשום האמנתי לא אבל מדברים

 15 עכשיו לך אמר כשהוא האמנת לא שאתה כך על מדובר אלא גוזמה על מדובר לא כבר עכשיו, כלומר

 16 זה את פירשת כי כזה דבר לשום האמנת לא, בקווי הוא לך אומרת איריס עכשיו, התקשר ההוא

 17 אומר שאתה הדברים את קורא אני כך. ברצינות זה את לקחת לא אז. לחץ עליך להפעיל כניסיון

 18 ?נכון. לזה ביחס במשטרה

 19 שהקודקוד לי אומר שהוא, פה אומר שאני כמו, למשל שהיו דוגמאות לכמה בהקשר נאמר זה :ת

 20, האמנתי בדיוק לא זה. בכלל מזה יודע לא וניר, הכוונה הממשלה ראש, אתי דיבר הגדול או, אתי דיבר

 21 את כשהייתה למשל עוד. כלשונם הדברים את לקחתי לא אז, לופ-ה בתוך הזמן כל שניר ידעתי כי

 22 אורי עם היה שזה לי נדמה, וכדומה  חששו שהם ידיעה איזושהי והייתה, ושאול איריס עם השיחה

 23 שם. להוא ואומר חוזר הוא מה, הקווי הטלפון, ואבוי אוי: מרת או היא אז, טועה לא אני אם, אריאל

 24 יהיו שלא כדי. בינינו השיח כל את מאפיין לא זה אבל, האלה הספציפיים לדברים התייחסתי אבל. לא
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 1 אותי ללחוץ שמנסים שהרגשתי, שהיו לגוזמאות. האמנתי כן אני לבינו ביני הדברים לרוב, הבנות אי

 2 .כאן שאמרתי  במה התייחסתי לזה, לפעמים

 3 אותה ושמת עכשיו עליה שחזרת, במשטרה שלך הזאת האמירה. ברורים הדברים. אוקיי :ש

 4 כשהוא במאי 11-ב כבר ראינו, למשל. מקומות בכמה ביטוי מקבלת, כך לזה נקרא, שלה הנכון בדיוק

 5. חתם שהוא לך אמר שאול זאת בכל אבל חתם לא שהוא יודעים אנחנו. חתם כבר שההוא לך אומר

 6 בהקשר אלא – מדורבן היית, אותך לדרבן צריך היה לא  - הדרבון של בקונטקסט לא, זה תא פירשת

 7 ?נכון. ארדן השר מול פרטי אדם אותו של האחורי המסלול על לך גילה לא הוא שלב שבאותו

 8 .שונה היה המניע שם. כן :ת

 9 ?נכון. ארדן השר מול האחורי המסלול על תדע שאתה רצה לא הוא, שונה היה המניע שם :ש

 10 .כן :ת

 11, בינואר 7-מה השנייה לחקירה כאן מפנה ואני, שלך בחקירה סיפרת אתה. נוספת דוגמה :ש

 12 לראש הכוונה, שהוא בדיעבד לך אמר' אלוביץ שמר אירוע על מספר אתה למשל, 3811, 73-72 בעמודים

 13 מספר אתה כך? נכון. בבית' אלוביץ מר אצל ערב בארוחת היו, נתניהו שרה גברת ורעייתו, הממשלה

 14 .לחוקרים

 15 .כן :ת

 16 אחת פעם לי הזכיר הוא אבל לי אמר  שהוא הקונטקסט את זוכר לא אפילו אני: אומר אתה :ש

 17 .במשטרה מספר אתה כך? נכון. בבית אצלו היו שהם, זה את

 18 .כן :ת

 19 הזוג בני בבית  מעולם דרכו לא נתניהו הזוג בני, משמעית חד, כעובדה, לך אומר אני כעובדה :ש

 20 לא דבר לך אומר הוא למה סברה לך יש. לך אמר 'אלוביץ שמר למשהו דוגמה עוד הנה אז'. אלוביץ

 21 ?הזה בהקשר נכון

 22 .כאן זה את שאמרתי חושב אני :ת

 23 ?שמה :ש

 24 .שוויץ :ת
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 1'. אלוביץ הזוג בני אצל התארח לא מעולם הממשלה ראש. נברא ולא היה לא. שוויץ. הבנתי :ש

 2 '. אלוביץ הזוג בני של בביתם התארחו רעייתו ולא הוא לא

 3 שיחה. אתך' אלוביץ מר של 2015 ביולי 8-מה שיחה מתוך זה כאן. לך להראות רוצה אני דוגמה עוד

 4 5 לעמוד להפנות מבקש  ואני שלה התמליל את עכשיו מגיש אני. 195109 מספרה, בערב 7:51 משעה

 5 .החמישי בעמוד' אלוביץ מר של לדבריו, שלה

 6 .31/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 שמעתי עכשיו אני אבל, לא: "הבאים הדברים את' אלוביץ מר לך אומר 5 בעמוד. תודה :חן ק'ז ד"עו

 8 שלהם הרופא זה,  טוב הכי החבר שהוא זה זה, רופא, אותו מכיר אתה אם יודע לא אני, ממישהו

 9 להתאבד מוכן שהוא לו אמר הוא': "אלוביץ שאול". כן: "ישועה אילן". הזמן כל בבית שם שנמצא

 10 אז, לא: "אומר הוא". צחוק לא זה, נו, הבחירות את לו הבאת, תשמע: "לו אומר אתה ואז". בשבילי

 11 .ביניכם להתכתב הזו ברוח ממשיכים אתם. וכולי" בסדר

 12 בארוחת בבית אצלו היו  נתניהו הזוג שבני, נברא ולא היה שלא נתון לך אמר שהוא כפי לך אומר אני

 13. הרופא'. ברקוביץ דוקטור של תצהיר לנו יש'. ברקוביץ דוקטור עם דיבר לא מעולם הוא כך, ערב

 14 רק שלא' ברקוביץ דוקטור של תצהיר לנו יש. כזה משפט לו אמר לא מעולם' ברקוביץ דוקטור ממילא

 15 הייתה לא מעולם, שלום ברכת או שלום איזה מלהחליף חוץ', אלוביץ מר עם ודיבר נפגש לא שהוא

 16 אתה איך. נברא ולא היה לא. כזה משפט לו אמר לא בוודאי והוא אותו מכיר לא הוא, שיחה ביניהם

 17 ?הזה לבלוף מתייחס

 18 .תצהיר נתן ששאול אומר אתה. כאן להתייחס מה לי אין :ת

 19 .תצהיר נתן' ברקוביץ דוקטור. שאול לא :ש

 20 .אלי  השאלה את הבנתי לא :ת

 21 למר האמנת אתה תמיד שלא, בחקירות אמרת שאתה דברים שמאששת דוגמה עוד הנה :ש

 22 של דוגמאות ראינו. אחרת מטרה להשיג כדי או אותך לדרבן כדי לך אמר שהוא בדברים' אלוביץ

 23 של דוגמה ראינו, ארדן לשר שפונה פרטי אדם של האחורי המסלול של דוגמא ראינו, אחרות מטרות
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 1. דרבון של, במשטרה שלך בחקירות גם התייחסת שאליה דוגמה יש ועכשיו שוויץ כינית שאתה מה

 2 .במשטרה העדת עליו הדרבון? נכון. לדרבון מתקשר זה". בשבילי לעשות מוכן הוא מה תראה"

 3 - - - להגיד יכול הוא איך :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .יודע לא אני :ישועה אילן מר

 5 ?נכון לא ושזה תצהיר שנתן :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .שאלתי את אבהיר אני :חן ק'ז ד"עו

 7 . שלא להיות ויכול  צודק שאדוני להיות יכול :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .לך לענות יכול אני :ישועה אילן מר

 9 .דברים כמה כאן ערבבתי שאני משום שאלתי את אבהיר אני. לא :חן ק'ז ד"עו

 10 חתם לא, חתם, נכונות לא עובדות שהן פניהן על שברור אחרות עובדות...  :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .הלאה וכך

 12 לא שלי השאלה. נכונה כלא תוכח והיא נכונה לא עובדה זאת, נכונה לא עובדה שזאת זה :חן ק'ז ד"עו

 13 . לא או נכונה היא אם להעיד יכול לא ודאי הוא כי בזה התמקדה

 14 ויכול שכן להיות יכול... יודע לא הוא ודאי,  רגע, אומר הוא... יש לאדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 15 .שלא להיות

 16 המשפט לבית מודה ואני  אליו שאלתי וזו – אז הרי, שיוכח בבלוף שמדובר ככל אבל, כן  :חן ק'ז ד"עו

 17. בלוף לא או בלוף זה אם יודע לא אתה – מלכתחילה בפניו זה את להציג צריך היה כך כי הדיוק על

 18 אמרת שאתה לדברים מתקשר שזה הרי, יוכח וכך בלוף שזה לך אומר אני, בבלוף שמדובר שיוכח ככל

 19 לדרבן רצה הוא כאשר זה  לו האמנת שלא שפעמים - לך אקריא שוב אני, רוצה אתה ואם בחקירות

 20 ?נכון. אותך

 21 שלא מהפעמים חלק ויש שהאמנתי רבות פעמים יש. הקודמת בתשובה גם שציינתי כמו. כן :ת

 22 .שטעיתי להיות יכול. אז לו האמנתי, אגב דרך, פה. האמנתי

 23 .לנקודה שוב הגעתי כאן, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 24 ?הפסקה לעשות מציע אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .טוב מקום שזה חושב אני. יותר ארוכה היא הזאת הנקודה כי מציע אני :חן ק'ז ד"עו

 2 .12:15 עד – 11:45 עכשיו – הפסקה שעה חצי נעשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 ה ק ס פ ה

 4 

 5 .הפסקה אחרי ממשיכים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 מוסכמת בבקשה ואנחנו בהפסקה התביעה עם דיברנו. כן לפני טכני  עניין אולי, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 7 .צירים סגירת על הודעות בשל

 8 .ירושלים יום אירועי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 לכן מוקדם צירים סוגרים אבל טובה אווירה כולנו על משרה זה, ירושלים יום לרגל. כן :חן ק'ז ד"עו

 10 הכבודה שכל כדי 1:00 בשעה היום ישיבת את לסיים ניתן אם, משותפת בבקשה, מבקשים היינו

 11 אנחנו. לחגוג יישאר, שירצה מי. לחגוג יישארו כמובן, לחגוג שירצו אלה. החוצה להתנהל תספיק

 12 .אביב לתל נפשה על תנוס והתביעה  החג יום את לחגוג נישאר

 13 הזה היום את לחגוג שרוצים זה לרגל – נסיים אנחנו. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .1:00 בשעה –

 15 .רבה תודה :חן ק'ז ד"עו

 16 בחקירה נלווים ולנושאים" 2 יד" לנושא שלך ההתייחסויות את ראינו אנחנו, ישועה מר :ש

 17 הרביעית בהודעה. הזה בנושא בכלל נחקר לא אתה השלישית בחקירה. השנייה ובחקירה הראשונה

 18 מה על קצת אתך לדבר ארצה ואני" 2 יד" לנושא החוקרים אתך חוזרים שוב, הרביעית בחקירה, שלך

 19 אתה האלה העמודים בין. לקובץ 113-ל 99 העמודים בין, 3828 מספר. הזו בחקירה ידך על שנאמר

 20 קודם זה אותם שמעניין מה. אותם מעניין פחות זה אבל עצמה העסקה על החוקרים עם לדבר מתחיל

 21. כזה קשר כל לחלוטין שללת ותה נתניהו הממשלה לראש קשור שפרינגר אקסל האם השאלה כל

 22 שיש – האופציות כל, כלומר – אמת זמן או לפני או בדיעבד יודע שאתה או שעלה או הייתה השאלה

 23?" לא: "החוקר אותך שואל". ממש. לא ממש. ההיפך. לא: "תשובה. לנתניהו שפרינגר אקסל בין קשר

 24 באקסל היה שהוא לי אמר, הרצוג י'בוז זה דווקא לי שאמר מי, אגב דרך. לא ממש. לא: "תשובתך
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 1 וכולי" היא וואלה כמה דופנר לאטיאס וסיפר אותם חיזק ונורא מתעניינים שהם שמע והוא שפרינגר

 2 .האמת זו.  באלה וכיוצא

 3 אירוע על העסקה אחרי אותי שאלו, מקום באיזה, איפה זוכר לא אני. אחת נקודה רק. כן  :ת

 4 למין הגיעו שהם וציינתי, בארץ לביקור הגיעה דופנר אטיאס עם שפרינגר אקסל הנהלת, אנחנו שבו

 5, העסקה כל לאורך אבל, הממשלה ראש במשרד כך ואחר החוץ במשרד גם היו והם כזה ניצחון ביקור

 6 .הממשלה לראש קשר שום היה לא, שלב בשום

 7 החוץ במשרד וביקרו לימים בארץ עשו שהם ניצחון ביקור אותו על באמת סיפרת לכן. תודה :ש

 8 .ונשלם תם בזה אבל, ברכות היו. הממשלה ראש במשרד גם רשמיים גורמים ופגשו

 9 הוא דופנר אטיאס הסתם שמן – מתי זוכר לא – מקום בעוד, חושב אני, ציינתי גם אני.  כן :ת

 10, שפרינגר אקסל כי בישראל וגם בעולם הפוליטיקאים רוב את מכיר, המערכת כל את שמכיר אדם בן

 11 .קשר אפס, הזאת העסקה סביב אבל. לישראל מיוחד יחס לה יש

 12 טובות מלים אמר שדווקא כמי הרצוג מר את מזכיר אתה כאן, אגב. קשר היה לא. קשר אפס :ש

 13 לשאול רוצה אי, הזה האגבי, הזה בהקשר. מעיד אתה כך. שפרינגר באקסל לו שהיה בביקור וואלה על

 14, חיוביות כתבות לקדם, הרצוג ממר, ממנו ביקשת אתה, ממך ביקש הוא שבו מקרה היה האם אותך

 15 .וואלה-ב שליליות כתבות להוריד, חיוביות כותרות

 16 הפרטים את זוכר לא אני. שלב באיזשהו תלונה לו שהייתה רק לי זכור. ספציפית לי זכור לא :ת

 17 הורדנו, אתם הגזמנו קצת כי תלונה איזושהי שהייתה זוכר אני. קשר אתו היה ולא כמעט, שוב. זה של

 18 יכול. משמעותי כמשהו אותו זוכר שאני משהו לא זה אבל, ושם שפה להיות יכול. וכדומה שלו ידיעות

 19 . אנקדוטלית בצורה שהיה  להיות

 20 ?לבקשתו התערבת אם זוכר אתה אבל :ש

 21 .זוכר לא אני. עשינו ואולי משהו ביקש שהוא אירוע שהיה להיות יכול. זוכר לא אני :ת

 22 אני. עליך שואל אני. רבים בלשון לדבר לעבור לא, ישועה מר ברשותך, רוצה הייתי דווקא פה :ש

 23 של ובתכנים בעריכה התערבת שאתה זוכר אתה בקשתו בעקבות האם. זיכרונך את שתחדד מבקש

 24 ?הרצוג י'בוז במר שקשורות ידיעות
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 1 להוריד צריכים שהיינו מקרים אלה, לגביו זוכר שאני המקרים רוב. ספציפית זוכר לא אני :ת

 2 בצורה שקרה משהו לא זה. להיות שיכול זה את שולל לא אני אבל, אליו שקשורות חיוביות ידיעות

 3 פנה פעם אולי שהוא לגמרי לשלול יכול לא אני אבל, אותו זוכר שאני משהו לא זה אז, משמעותית

 4 .התקופה כל במשך, פנה פעמיים או פעם הוא שאולי אחוז במאה לשלול יכול לא אני. זוכר לא אני. אלי

 5 ?מי אל פנה :ש

 6 . אלי פנה שהוא להיות יכול :ת

 7 .לבקשתו להתערב ביקשת שאתה להיות ויכול :ש

 8 נגדו מאוד מאוד תקופה אותה כל היינו שאנחנו בהקשר לדעתי היה שזה כיוון להיות יכול :ת

 9 .ספציפי משהו זוכר לא אני אבל לתיקון פנה שהוא  להיות יכול אז. שלו ידיעות והורדנו

 10 מבורר שפרינגר אקסל שנושא אחרי, בהמשך. הרביעית החקירה של למסלול חוזר אני עכשיו :ש

 11 שלא רוצה אני זה את וגם, החוקרים של הבאה השאלה, הממשלה לראש קשר לו ואין החוקרים עם

 12 ההתייחסות רוצה אני, הזה הנתון את רוצה שהוא כיוון לאיזה ימשוך צד שכל כדי מעורפל כאן יישאר

 13 – לבין, שקלים מיליון 15 של סך על שעומד, העסקה על קיבלת שאתה הבונוס בין קשר יש האם. שלך

 14 שואלים. נתניהו משפחת בני של חיובי לסיקור לבקשות בהיענות שלך טובה התנהגות – לזה נקרא

 15 ?עמדתך מהי. וכל מכל זה את שולל ואתה במפגיע החוקרים זה על אותך

 16 .קשר שום לזה אין :ת

 17 מראש נסגר זה שבכלל – המלאה התמונה את שניתן כדי, שוב – גם מסביר אתה. קשר שום :ש

 18 ?נכון. בתוספת קיבל ל"שהמנכ ממה כנגזרת בונוס תקבל שאתה

 19 .מרק'בנצ בכל עומד זה, לזה קשר בלי גם. נכון :ת

 20 ?נכון. בזק בקבוצת בונוסים לחלוקת לקריטריונים היא הכוונה :ש

 21. בנושא הדירקטוריון בהחלטת צוין גם וזה, עסקה כזאת שעושה ל"מנכ. בשוק בכלל. לא :ת

 22 מעסקה אחוז שני. אופציות אחוז שני מקבל היה ציבורית בחברה ל"מנכ. הדירקטוריון של בפרוטוקול

 23 .מיליון 15 סביב זה, מיליון 800 של
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 1 פעם אי השתמש שאול: "עמיעד יריב החוקר. הקטנה בתך ברחל ממש נשאל אתה 111 בעמוד :ש

 2, בזמנים קשר הוא? שאנחנו אחרי ככה לנו לעשות מתבייש לא אתה איך לך להגיד כדי הבונוסים בנושא

 3: ישועה אילן"? לא: "החוקר". לא. לא בחיים, לא: "ישועה אילן נחקר"? זה את קשר? משהו או כעס

 4 דיברתי לכן. השתנו ולא אחידים היו שהם בזק של ברורה מאוד מסגרת בתך לחלוטין היו הבונוסים"

 5 ?לחוקרים כאן אומר שאתה מה נכונים דברים אלה". בזק של בהקשר מרק'הבנצ על אתך

 6 . כן :ת

 7 ראש ולמשרד שפרינגר לאקסל היחיד שהקשר, קודם העיד שהעד מה. ההפניה דרך על רק :ש

 8 משרד, גורמים הרבה עם נפגשו הם והם החברה של ניצחון ביקור באותו, העסקה אחרי היה הממשלה

 9 את אומר אתה אבל זה את לך אקריא לא אני. הממשלה ראש במשרד היתר ובין באלה וכיוצא החוץ

 10 .ושולל חוזר והעד הזה בעניין ומקשים חוזרים החוקרים. הזה לקובץ 114-113 בעמוד, כך בדיוק, זה

 11 .114-ב זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 הקשר: "אותך שואל שהחוקר אחרי.  שם קשר שום היה לא, שולל שהוא אחרי :חן ק'ז ד"עו

 13, החברה שנמכרה, שפרינגר אקסל: "ישועה אילן נחקר"? שם קשר שום על אתך דיברו לא, לשפרינגר

 14 ראש אצל ביקור והיה בארץ כזה ניצחון לביקור באו הם. הממשלה ראש אצל ביקור היה זה אחרי

 15 אילן, נחקר". הזאת לעסקה קשר שום לו היה לא. אישי קשר לא אבל: "עמיעד יריב חוקר". הממשלה

 16 |".לא: "ישועה

 17 ?הדברים את מאשר אתה

 18 . כן :ת

 19 בחקירות. הבונוסים, שפרינגר של, הרביעית בחקירה", 2 יד" שא בנו חקירתך הסתיימה בזה :ש

 20 להודעה מגיעים אנחנו אז. כלום". 2 יד" נושא, בכלל עולה לא הזה הנושא, ושביעית שישית, החמישית

 21 החקירות שמונה מקבץ בתוך האחרונה ההודעה היא, מזכיר אני, השמינית ההודעה. השמינית

 22 . 2018 בפברואר 8 ביום מתקיימת היא. הגלויה החקירה פרוץ לפני שלך הראשונות

 23 ?שלה המספר מה :שחם' ע השופט' כב

 24 .3847 :חן ק'ז ד"עו
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 1 העברת לפני ממש, 2018 בנובמבר  20-ב, כך אחר חודשים וחצי 10 היא, האחרונה התשיעית החקירה

 2 .הסמויה החקירה בשלב, החקירות במקבץ שלך האחרונה בהודעה. לפרקליטות המשטרה המלצות

 3 .קבצים שלושה אלה. 3845-ו 3846 :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 4 .7-ו 6, 3845. כן :חן ק'ז ד"עו

 5 .3847-ו 3846, 3845 – קבצים שלושה :עוזר-רוזן מיכל ד"עו

 6 נתון זה, 38 בעמוד – הטובה  לחברתי מודה אני – 3847 בקובץ, אתך חוזרים הם כאן :חן ק'ז ד"עו

 7 הקובץ זה". 2 יד" לעניין שוב נדרשים. השמינית החקירה בסוף ממש זה, לרצף ומשמעותי חשוב

 8 הידיעות את לברר מבקשים הם והפעם הזה לעניין בנגיעה אתך חוזרים הם. 38 בעמוד 3847, השלישי

 9 .44-40 בעמודים, עולה זה שם. המדובר האחורי המסלול בעניין שלך

 10 החוקרת, כלומר"? הממשלה ראש לשכת דרך עוקף מסלול איזשהו והיה: "אותך שואלת החוקרת

 11 ומסביר". חושב לא אני: "עונה ואתה. הממשלה ראש לשכת דרך האחורי המסלול את למקם מבקשת

 12, היה אבל, ושוב ושוב ושוב מרפה לא החוקרת אז". ארדן עם דיברתי אני בסוף שבסוף חושב אני"ש

 13 איזשהו: "אומרת והיא". השאלה את תשאלי, כן: "ואומר לה עוזר ואתה, היה שאני, שהיה מה אבל

 14 אתה ואז". ביקש שאול כי לחתום ארדן על לחצו, ביבי, הממשלה ראש לשכת, שאול שבעצם מסלול

 15 ודווקא אפילו צריך שלא אמר שאול. למה לך אגיד אני. היה שזה אפילו בטוח לא אני, תראי: "אומר

 16 ".זה על הסתכלתי אני שם

 17 שמר, בחקירה  כאן אומר שאתה כפי, כזה מסלול היה לא. כנתון, כזה מסלול היה שלא לך אומר אני

 18 אתה. צדקת כנראה אתה. שיחתום ארדן השר על בלחצים הממשלה ראש לשכת את הפעיל' אלוביץ

 19 .מאז דעתך את שינית לא

 20 הזיכרון. פעם עוד אסביר אני. הזכיר ששאול מה את כאן זכרתי אני, -ה את זכרתי לא פה אני :ת

 21 בעיה שאין אמר זמן כל שאול כי, הממשלה ראש עם בעיה לא. ארדן עם בעיה הוא הזה מהאירוע שלי

 22 שהראו אחרי, בדיעבד, עכשיו זה את אומר אני – בחודש 12-ב רק, בסוף. וכדומה הממשלה ראש עם

 23 זה את כינה הוא, מסלול לו שיש לי אמר שאול, בחודש 12-ה – בחומר זה את וראיתי לי והזכירו  לי

 24 .גיל באמצעות וזה, אחורי מסלול זה את כיניתי אני לא, אחורי מסלול
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 1 .שפר גיל :ש

 2 .זה את בודק שהוא אמר הוא. בהתחלה מי לי להגיד רצה לא הוא. כן :ת

 3 .בכתובים זה איך נראה. לזה נגיע מיד :ש

 4 של אחרונים יומיים-יום היה זה כי זוכר לא אפילו שאני בהקשר זה, כאן זה את אומר כשאני :ת

 5 תחת. וכדומה חתם שהוא אמר שהוא רק זכרתי אולי אפילו, הרושם תחת הזמן כל כשאני ההתכתבות

 6 אתי ינתק תכף ארדן וגם אחורי מסלול לי יש: לי אמר שלב באיזשהו שאול בסוף בפועל. הזה הרושם

 7. השם את לי להגיד רצה לא הוא בהתחלה. גיל או' ג את ציין והוא, וכדומה עליו לוחץ אני כי הקשר את

 8 .אותו יחתים שהוא שלו מהאמירה חוץ

 9 השר מול – מאוחר יותר הבנת אתה כך  - האחורי המסלול זה, פרטי אדם אותו, גיל או' ג אבל :ש

 10 ?נכון. ארדן

 11 .עליו להסתכל צריך. שם בטקסט שמופיע מה זה. כן :ת

 12 .זה את נראה גם אנחנו :ש

 13 .בדיוק אותו זוכר לא אני :ת

 14 נראה מיד אנחנו אבל הממשלה ראש לשכת דרך עובר לא הזה המסלול. זה את נראה אנחנו :ש

 15 .בכתובים זה את

 16, האחורי המסלול המושג הוטבע שבה ההתכתבות את לך להראות בלי, הזה בשלב לך מזכירה החוקרת

 17 שלוחצים הממשלה ראש לשכת באנשי שמדובר לכך שלך האישור את ומבקשת, לך אראה שאני מה

 18 .זה את לה לאשר בחקירה יכול לא אתה אבל לחתום ארדן על

 19 ".הערב את היה אבל: "גובזמן פולינה, חוקרת

 20 ?אתה איפה :ת

 21 עם תכתובת איזו יש. זה לפני הערב את היה אבל: "גובזמן פולינה חוקרת. 43 בעמוד 6 שורה :ש

 22. עליו לוחצים הגדול של שאנשים המסלול על ידע לא אחד שאף כדי שלא שעדיף שם אומר שהוא שאול

 23: החוקרת". כזאת היא. הנקודה מה לך אגיד אני, תראי. להיות יכול: "אומר אתה ואז". משהו שם יש

 24 זה, עזוב, אמר שאול דווקא לא שזה חושב אני. לא: "אומר אתה ואז. ודאית ידיעה לך אין, כלומר"
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 1 אני ואז, הסיפור בתוך בכלל היה לא זה, זה לא זה. יחתום והוא זה את צריך לא, טיפשי דבר כזה

 2 דיברתי: "ישועה". חותם ארדן: "החוקרת אומרת". בעיה אין, אילן: לי אמר וארדן ארדן על דיברתי

 3 ברור: "גובזמן פולינה החוקרת". טכני עניין שזה ברור, תשמע, אמרה היא. דנה אז דיברתי גם, עם

 4 ".זה את לסדר שזה

 5 דרך, אותו ונדייק ההתכתבויות מתוך אותו ונראה האחורי המסלול עניין את באתנחתא נשאיר עכשיו

 6 שאתה למה כתמיכה, פעם עוד מציין אתה הזה הקטע לגבי אבל אותו מפעיל ומי עובר הוא איפה

 7 ד"עו עם דיברתי אני, ארדן עם דיברתי אני, פה הסיפור לא זה, הממשלה ראש לשכת את עזבו: "אומר

 8 עניין שזה ברור, נויפלד ד"עו, והשנייה, ארדן השר, בעיה אין האחד, לי אמרו שניהם, נויפלד דנה

 9 ".טכני

 10 .נויפלד דנה ד"עוה ועם ארדן השר עם שוחחת אכן האם

 11 .כן :ת

 12 ?חותם אני, בעיה אין, אילן: לך אמר ארדן השר אכן האם :ש

 13 .כן :ת

 14 ?ארדן השר של המשפטית היועצת, נויפלד דנה ד"עוה עם דיברת אכן האם :ש

 15 .כן :ת

 16 ?טכני עניין שזה ברור, תשמע: לך אמרה היא אכן האם :ש

 17 .קודם שציינתי מה. כן :ת

 18 מסלולים מיני כל על שלכם ההתמקדות לי ברור לא, לחוקרים להגיד מנסה שאתה מה ולכן :ש

 19, ארדן לשר המשפטית היועצת של ההמלצה, לחתימתם שחיכינו הגורמים עם דיברתי אני. ולחצים

 20 ?נכון. ייחתם זה, בעיה אין לי אמרו והם

 21 .ההוא הקטע את זכרתי לא שאז לך מזכיר אני. כן :ת

 22 של בהקשר ושוב – התשיעית בחקירה. כסדרו עובר שאני רואה אתה. לזה נגיע אנחנו אבל, כן :ש

 23 החקירה וזו, 59-58 בעמודים בנובמבר 20-ב – הזה בעניין התמונה את להשלים  כדי, האחורי המסלול

 24: כתוב. נראה מיד שאנחנו מההתכתבות אמירה אותה את לך מציגים", 2 יד" לעניין כולה שהוקדשה
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 1, הכוונה למה אותך שואלת החוקרת'. אלוביץ שאול לך אומר זה. האחורי המסלול על תדע שהיא אסור

 2 שאתה אחרי, ואז, סברות כמה זאת בכל שתעלה, עליך לוחצים קצת אבל". מושג לי אין: "אומר ואתה

 3 לך מקריאה החוקרת", זוכר לא אני, "תאריך ממך מבקשים", זוכר לא אני, זוכר לא אני" אומר

 4 את מחר תביא רק, המסלול על תדע לא" והיא אומר' אלוביץ שמר למה בתשובה שלך התבטאות

 5 לא היא בסדר'. אלוןביץ למר כותב שאתה מה זה". לב התקף עם מאושפז שאני או מחיר בכל המכתב

 6 ?נכון, נויפלד דנה הדין עורכת זו, ,האחורי המסלול על תדע לא היא. האחורי המסלול על תדע

 7 .דנה :ת

 8 או' ג את מפעיל' אלוביץ שמר תדע לא היא, מבין אתה כך או, אומר בעצם אתה פה, כלומר :ש

 9 ?נכון. דרכה שלא, ארדן השר מול ישירות גיל

 10 '.ג את לי אמר אפילו הוא שפה בטוח לא אני. כן :ת

 11 עכשיו – בדיעבד ולו, לך אומר' אלוביץ כשמר, אמת בזמן שלך ההבנה.  אתך אגיע מיד אני :ש

 12, תדע לא היא אומר ואתה, האחורי המסלול על שתדע אסור, תדע שלא – התמונה כל את יודע כשאתה

 13 לשר ישירות לפנות גיל או' ג-מ ביקש' אלוביץ שמר תדע דלא נויפלד דנה ד"שעוה לכך מתכוון אתה

 14 .נכון. ארדן

 15 .הסטטוס את לבדוק או, כן :ת

 16 ?נכון, ארדן השר אצל :ש

 17 .בדיוק יודע  לא אני. ארדן לבין הממשלה ראש משרד בין :ת

 18 .דבריך לפי גם, כאן קשור לא הממשלה ראש משרד. נראה תכף אנחנו :ש

 19 .אז לי פירט לא הוא :ת

 20: אומר אתה אז. שכתובים הדברים ולפי דבריך לפי, כאן קשור לא שהוא נראה אנחנו אבל :ש

 21 ?שלך הזה למשפט להתייחס רוצה אתה". לב התקף ם מאושפז שאני או מחיר בכל המכתב את תביא"

 22  .אתייחס שאני רוצה אתה מה :ת

 23 .הלאה עובר שאני לפני עליו לומר משהו לך יש אם. הזה למשפט :ש

 24 .דבר שום :ת
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 1 .לב התקף עם מאושפז שאני לפני, מהר, לו ואומר' אלוביץ מר פונה אתה, המכתב את תביא :ש

 2  .מהר שיותר כמה המכתב שיגיע חשוב היה :ת

 3 – זוכר לא זוכר לא שאתה אחרי – זוכר שאני היחיד הדבר: "הבא הדבר את אומר אתה ואז :ש

 4 ?נכון', אלוביץ מר זה, שטות שזה בזה אותי פוטר הוא". שטות שזה בזה אותי פוטר שהוא זה

 5 .אמת :ת

 6 ואז מסודרת בצורה, האחורי המסלול שאלת, בהתכתבויות משתקף זה איך שנראה לפני אולי :ש

 7 מבקש אני. חשובה אבל, כך אחר בהמשך לזה נגיע, פתוחה שאלה. בטוחות יותר למסקנות נגיע

 8 לראש פונה היה' אלוביץ מר אם שגם ושוב שוב לחוקרים אומר אתה שלך שבחקירה לי שתאשר

 9 ראש לשכת מנהל של פנייה הייתה אם וגם, במועד ארדן של החתימות את להבטיח מנת על הממשלה

 10 – אם גם אבל היה לא שפר גיל מר, לשכה מנהל לך תקוע היה, שוב – הזה בנושא ארדן לשר הממשלה

 11 ?נכון. פסול שום בזה רואה לא אתה

 12 .בהחלט :ת

 13 בבקשה אתך לחזור רוצה אני עכשיו'. אלוביץ מר לגבי אומר שאתה למה עכשיו נגיע בהמשך :ש

 14 התכתבויות כמה על נחלוף בדרך. שלפניך העבה הקובץ" 2 יד" בנושא ההתכתבויות רצף של לקובץ

 15. שוב להתעכב תרצה אתה כן אם אלא עליהן נתעכב ולא מהר עליהן נחלוף אז, כבר אליהן שהתייחסנו

 16 המסלול זה מה, אחד כל של חלקו, שם שהתרחש במה המלאה התמונה את להשלים היא המטרה

 17 .דברים באלה וכיוצא בו מעורב היה מי, האחורי

 18 ?אתה עמוד באיזה :ת

 19 המכתב להשיג חייבים': "אלוביץ למר כותב אתה. 11:00 בשעה במאי 4-ב. לקובץ 77 בעמוד :ש

 20 ".לקלוזינג החתימה בין אותנו יגמרו ויבין אריאל אחרת, ימים תוך קלוזינג ולעשות

 21 ?נכון. ביועצים כותב אני זה :ת

 22 אתה. היועצים בקבוצת זה. הבא הדף לי קטוע פשוט. צדקת אתה, לא'.  אלוביץ למר זה. לא :ש

 23 . צודק

 24 .זה לפני רגע זה היועצים קבוצת. לא: דוברת
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 1 .אחרי גם זה :חן ק'ז ד"עו

 2 .זה לא זה אבל ואחרי לפני: דובר

 3 בין אותנו יגמרו ויבין אריאל אחרת ימים תוך קלוזינג ולעשות המכתב להשיג חייבים" :חן ק'ז ד"עו

 4 ?ויבין אריאל זה מי". לקלוזינג החתימה

 5 .הכספים ל"וסמנכ" 2 יד" ל"מנכ :ת

 6 – בונוסים קיבלו הם שגם ראינו, אגב –" 2 יד" של הכספים ל"וסמנכ" 2 יד" ל"שמנכ למה :ש

 7 ?לקלוזינג החתימה בין אתכם יגמרו

 8 את, ל"המנכ את גם מוכר אתה, חברה מוכר כשאתה. שלו הראשית בעדות זה על עניתי :ת

 9 הם לפעמים אז. הסחורה את לספק צריכים הם כך אחר, גבוה במחיר זה את מוכרים ואם, ההנהלה

 10 מאוד חוששים שהם רושם היה. העסקה של הסגירה על קשיים להערים ויכולים לעתידם חוששים

 11 . זה את לטרפד קצת ומנסים העסקה של הגבוה מהמחיר

 12 מדרבן אתה כך. מהר, יקרה לא הזה שהדבר מנת על המכתב את להשיג חייבים אבל. הבנתי :ש

 13 ?נכון, מהכתוב עולה כך? נכון', אלוביץ מר את

 14 .לו אומר שאני מה זה :ת

 15 בשעה זה. האפשר ככל מוקדם הבקשות את שתעבירו רוצה שהוא אומר, בתגובה, אלוביץ ומר :ש

 16 .79 בעמוד, 3:28

 17 .רואה אני, כן :ת

 18 ".האפשר ככל מוקדם הבקשות את שנעביר רוצה אני" :ש

 19 .במאי 4-ב זה. כן :ת

 20 11-ב טס הוא"ש אומר' אלוביץ ששאול, זוכר אתה אם, הקטע אחרי בא זה. במאי 4-ב. כן :ש

 21 תעדכן. הפטור נקבל לא באם קודם אותו אחתים, הבא ראשון יום, 2014 – בזה אחזנו כבר – במאי

 22 אני אך, כן". "להחתימו יספיק הוא, השני עם ומה: "שואל אתה ואז". גמור בסדר". "בסטטוס אותי

 23 מהר מבקש אתה. הדברים של המלא הקונטקסט זה". האפשר ככל מוקדם הבקשות את שנעביר רוצה

 24 ?מאשר אתה. ביניכם האלה הדברים חילופי את יש ואז המכתב את
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 1 .כן :ת

 2 ?לא או פטור לכם יש האם, ההבהרה לבקשת בקשר לתשובה שהמתנתם זוכר אתה האם :ש

 3 .השאלה את מבין לא אני? שהמתנו אומרת זאת מה :ת

 4 בחתימה מהצורך בכלל פטור לבקש המכתב את שלחתם שבו כזמן רגע שהיה זוכר אתה האם :ש

 5 .ההמתנה תקופת. בהמתנה אתם ועכשיו השרים של

 6 .כן :ת

 7 ?משהו זוכר אתה. להגיע מבוששת תשובה כי :ש

 8 חיכינו, נכון יותר, פטור יהיה שלא סופית שתשובה לי שזכור קודם לך אמרתי. זוכר. כן :ת

 9 בעקבות במאי 7-ב ניתנה לדעתי כזאת סופי תשובה. הפטור לתחום נופל שזה שתאמר דנה של להבהרה

 10 .דנה עם דיברה נוגה. דנה עם נוגה של שיחה

 11 .רובינשטיין נוגה ד"עו זאת, נוגה :ש

 12 .הקונים של הדין עורכת. כן :ת

 13 .שפרינגר אקסל של :ש

 14 .הסופית ההבהרה את היה ששם לי נדמה. לופ-ב היו הם גם :ת

 15 ייחתם זה, טכני זה, בעצמך דנה עם שוחחת, אמרת. בקשה להגיש צריך, לעשות מה שאין :ש

 16 .הפורמלית הבקשה את צריך אבל

 17 שהיה להיות יכול אבל היתר כבקשת גם נוסח הפטור של הראשוני שהמכתב זכרתי אני. כן :ת

 18 .מכתב עוד

 19 7-ה וליום 106 לעמוד תדלג אם, שלך הזה לזיכרון להתחבר, שוב. לך אראה אני. בנפרד. כן :ש

 20 .כאן רואה אתה. תראה, במאי

 21 .כן :ת

 22 חייבים, תשובה אין ואם דנה עם לדבר חייב מישהו: "10:30AM בשעה לך כותב' אלוביץ שמר :ש

 23 אין. לתשובה ממתינים שאתם הזמן זה? התכוונת לזה".  מיידי באופן השרים לשני הבקשה להגיש



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  10

 

 1875 

 1 הבקשה את להגיש צריך, הפטור לעניין תשובה מקבלים לא אנחנו, אוקיי', אלוביץ אומר אז, תשובה

 2 ?נכון. מיידי באופן

 3 עם מדברת נוגה, אומרת שנוגה קטע זה בתוך כאן היה לדעתי, כאן לי שחסר מה. כן. רגע רק :ת

 4. מנוגה הודעה שיש יושב בראש לי. חסר זה, הזה הרצף בתוך לדעתי. פטור שאין אומרת ונוגה דנה

 5 .מערבב אני אולי

 6 אני, 108 לעמוד תעביר אם. במיקום גם וטעית מופיע לא שזה בזה טעית אבל טוב התחלת :ש

 7 ".אלי חזרה דנה: "108 בעמוד כותב אתה, 5:37PM בשעה. מתכוון אתה שלזה חושב

 8 .הנה. נכון :ת

 9 ".אצלה הבקשה. הבהרה לתת ניתן לא, אלי חזרה דנה: "רובינשטיין הדין עורכת לך כותבת :ש

 10 .יום באותו זה :ת

 11 צריך אם הבהרה אין, הצהריים משעת ממתינים אתם. כך אחר שעות חמש. יום באותו, כן :ש

 12 לך כותב ואז, ונכון טבעי אך וזה הברורות מהסיבות לחצת אתה, קצר זמן, פטור צריך לא או פטור

 13 באופן השרים לשני הבקשה להגיש חייבים, תשובה אין ואם דנה עם לדבר חייב מישהו: "שאול

 14 ?נכון. הדברים של נכון תיאור". מיידי

 15 .כן :ת

 16 זמן מאבדים אנחנו. מדנה תשובה אין, "בצוהריים 12:40 בשעה', אלוביץ למר כותב אתה אז :ש

 17 ?נכון. יוכלמן לינור זו, לינור –" ועמיר לינור להנחות צריך, יקר

 18 .אמת :ת

 19 נכון, נחליאלי עמיר זה ועמיר :ש

 20 .כן :ת

 21 .הבקשה של המכתב זה". המכתב מיד להוציא" :ש

 22 .כן :ת

 23 שני שאלה למדים אנחנו מכאן. ביחד היו הבקשה ומכתב הפטור שמכתב, לחשוב שטעית מה :ש

 24 ?נכון. שונים מכתבים
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 1 .נכון :ת

 2 .כבר הוצאנו, כך אחר דקות 20". כבר הוצאנו: "לך אומר' אלוביץ מר כאן :ש

 3 .נכון. כן :ת

 4, זה את אראה אני כך אחר,. אומר אני משפט לבית רק. אותו לך אראה ואני למכתב נגיע מיד :ש

 5, במאי 7-ב יצא הוא אבל – מועד מבעוד הוכן זה, כלומר – במאי 5-ה של תאריך שנושא מכתב זה

 6 .לחתום נא, מפורטת הבקשה בו. הזה ההתכתבות במועד בדיוק

 7 בו שהתאריך מכתב זה, כבודכם, שוב. הבקשה את ונסמן זה את לראות שנוכל כדי זה את אגיש אני

 8 ?נכון. במאי 7-ב לבסוף שיצא הבקשה מכתב זה. במאי 7-ב נשלח הוא אבל במאי 5 הוא

 9 .כן :ת

 10 שאתה או במייל אותו לך והעבירו שראית לך אראה שאני רוצה אתה. מהוסס טיפה אתה :ש

 11 ?שראית זוכר

 12 .בסדר אבל. זה את שראיתי אפילו זכרתי לא :ת

 13 .המכתב זה, מחלוקת אין. המכתב זה :ש

 14 .מחלוקת אין :ת

 15 היא, חדש יש אם אותה שואל אתה. 107 בעמוד רובינשטיין נוגה ד"עו עם שלך התכתבות יש :ש

 16 .יצאה שהיא לה מאשר ואתה יצאה הבקשה האם ושואלת שלא לך אומרת

 17 .נכון :ת

 18. גואה הלחץ – אחר בהקשר כך אחר אליו אחזור אני, במאי 7-ה על מדלג אני  - במאי 8 ביום :ש

 19 שלא לגדול חסר' אלוביץ למר אומר שאתה, עליה נחזור לא, ההתכתבות את כבר ראינו, יום אותו זה

 20 לשם תבור אם, 109 ובעמוד, הממשלה לראש מתכוון אתה כאשר, בשבילו שעשינו מה כל אחרי יחתום

- - - 21 

 22 ?שעה? תאריך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 של לאישור ממתין הילד. כך על עובדים': "אלוביץ מר לך כותב, בערב, 9:03PM בשעה :חן ק'ז ד"עו

 24 הלחץ את יש, זה על שעובדים ורואים חוזרים אנחנו כאן. זה את ראינו. המשפטית היועצת, דנה". דנה
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 1 בלוחות לעמוד כדי, החתימה את לזרז כדי עובדים עכשיו, הבקשה הוגשה, ברירה אין, במאי 8-ב

 2 ואומר, יש והאם הזה הדבר עם קורה מה ושואל ושוב ושוב שוב לשאול פונה אתה. החוזה של הזמנים

 3 .זה על עובדים': אלוביץ מר לך

 4, ואמרנו שהקדמנו למרות, ומתי עובד מי נפענח לאט לאט, במאי 9-ה ביום 112 לעמוד רגע תלך אם

 5 לאישורי בנוגע אותך שעדכנו' אלוביץ מר את כאן מעדכן אתה 112 בעמוד. הדברים לפי נראה אבל

 6". דנה עם שתדבר אמרה נוגה ואז כ"שב נושא לגבי אותי עדכן: "10:55 בשעה לו כותב אתה. כ"שב

 7 ?נכון. החתימה את לזרז כדי נויפלד דנה עם תדבר שהיא שאמרה רובינשטיין נוגה הדין עורכת זו נוגה

 8 ?כותב אני זה :ת

 9 .כן :ש

 10 .אוקיי :ת

 11 ?נכון :ש

 12 . כן :ת

 13 אני, הממשלה בראש כ"בשב דברים לבדוק צריך אם: "'אלוביץ למר כותב  אתה 113 בעמוד :ש

 14 ממך מבקש והוא". שם בכיר מכיר: "לו עונה אתה ואז". תסביר: "אותך שואל 'אלוביץ מר". איך יודע

 15 חשוב אז אבל" זז לא, בסדר: "אומר אתה ואז". נסיעתו טרם זאת לסיים מנסה הוא. "קצת להמתין

 16 השבוע בתחילת לסיים וחייבים טובות לא אפריל שתוצאות משום להזדרז זאת בכל שכדאי לו לומר לך

 17 .טובות לא אפריל תוצאות והוא החתימה את לזרז צריך מדוע נוסף טיעון יש עכשיו. הכול

 18 .נכון :ת

 19. בהמשך הפירוש מה מסביר אתה כי ההתכתבות כל על שנעבור לפני פה בעל להעיד רוצה אתה :ש

 20 .העסקה על לרעה, טובות הלא אפריל תוצאות, להשפיע יכול זה איך

 21 שהתנאי, יום 14 של את תקופה הייתה לקלוזינג החתימה בין. בראשית כבר זה את הסרתי :ת

 22, מושג לא וזה במידה. התקשורת ושר מ"רה ידי על חתום המכתב השגת היה לגביה היחיד המתלה

 23 שכמובן, הזה המתלה לתנאי שבנוסף – הכול סך יום 60 שאלה זכרתי אני – יום 60 של היא התקופה

 24 .הקלוזינג למניעת לגרום עלול – מאק – לרעה מהותי שינוי גם, להתמלא צריך
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 1 ?מהותי שינוי וזה :עם - בר' מ השופט' כב

 2 אחוז 15 הייתה מאק של ההגדרה. זה אחרי הסתכלתי. מהותי שינוי היה לא זה. לא :ישועה אילן מר

 3 שתוצאות, האחד, אותי שהטריד שילוב היה פה. 120 זה, שקל מיליון 800-מ אחוז 15. העסקה מסכום

 4 כן לפני שציינתי מה פלוס, זה את עוצרים היו לא שקל מיליון 800-שה ברור. טובות היו לא אפריל

 5 מלאה הייתה בארץ שהעיתונות זה פלוס, הספינה את מזעזעת שהיא שהרגשתי הבכירה ההנהלה לגבי

 6 .מקום באיזשהו לי נדמה ציינתי. גבוה היה שהמחיר בכתבות

 7 ידעו שהמוכרים, כל קודם. 114 בעמוד מופיע כאן לי מספר שאתה מה כל. 114 בעמוד :חן ק'ז ד"עו

 I know that we over pay 8 לך ואמר אתך התווכח אפילו והוא

 9 .נכון :ת

 10 כבר אותו לסיים היה שאפשר טכני כך כל בדבר כשמדובר הזאת טובה הלא האווירה למה :ש

 11 .אומר שאתה מה בעצם זה. אתמול

 12 ?מה למה :ת

 13 מכרתם ואתם, לקנות להוטים היו שהקונים משום באמת העסקה לגורל חששת לא אתה :ש

 14 לחכות למה אז, סיכמתם  Once, לעבוד רוצה לא אתה אבל, משיגים הייתם התנאי ואת חתמתם וכבר

 15 ?אתמול לסיים שאפשר מה מחר ל

 16' א מסיבות אז, עסקה כזאת ומביא עסקה כזאת על שחותם ל"מנכ. כאן כבר זה את ציינתי :ת

 17 לקלוזינג להגיע משתדלים.  יגיע שהקלוזינג משתדל, רוצים שאתם איך לזה תקראו, הרע עין או' ב או

 18 .לא או מאק זה אם להגדרה כך אחר להגיע מה בשביל, מהר

 19 כי ארדן השר וזה, בטובו יועיל מישהו מתי היא השאלה ורק טכני ונשאר טכני היה זה. נכון :ש

 20 ?נכון. בעיה זה עם שאין לך אמר הוא שבטלפון הדבר על סוף סוף לחתום, שחותם הראשון הוא

 21 .נכון :ת

 22 יכול, ארדן לבין אלוביץ מר בין הרע הדם שבגלל הזמן כל ברקע שהיו שלך החששות את הוסף :ש

 23 ?נכון, אפשר אם הנשמה את מוציא קצת. זמנים בלוחות משחקים כאן שיהיו להיות
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 1879 

 1 .משמעית חד :ת

 2 למר פונה אתה. הגיע לא עדיין האישור, בחודש 11-ל קופצים אנחנו. 123 לעמוד תעבור :ש

 3 יש האם" אותו ושואל בטלפון לשוחח תוכלו לא ולכן בכדורגל שהוא לך כותב שהוא אחרי' אלוביץ

 4 לא אני: "לך עונה' אלוביץ מר. לחזור צורך אין, קודם שפירטנו הסיבות מכל, שוב". המכתב עם חדש

 5 ויכול – מבהיר הוא – הילד של תשובה, שלו היועצת סיימה לא שעוד ענה. הילד עם בודקים. יודע

 6 הרבה כך כל לוקח זה למה הספקולציות עם מתחילים עכשיו". מנהיגות תרגיל לו עושה שהיא להיות

 7 מאמין לא. העסקה להרס ויוביל בדיחה זו? מופתע לא אני למה': "אלוביץ למר כותב אתה אז. זמן

 8 עכשיו, משחק לא זה, בוא". אפריל דוחות ביקשו הגרמנים. נוגה עם חיובית הייתה היא כי היא שזו

 9 .לו אומר שאתה מה בעצם זה? נכון. למרוח זמן כאן ואין אפריל דוחות ביקשו הם

 10 .נכון :ת

 11" 15-ב להם אמרתי: "לו כותב אתה". מחר עד יסתיים זה, דאג אל': "אלוביץ מר לך כותב אז :ש

 12 היום כל אני: "בהקשר אותו שמנו ועכשיו קדם עליו שעמדנו משפט שוב' אלוביץ למר כותב אתה ואז

 13 אני. הממשלה לראש מתכוון שאתה בטוח לא אני". התמורה זו ובסוף ההוא בשביל קמפיין עושה

 14 קשור לא זה: "אומר' אלוביץ מר. התכוונת למי לנו תסביר אתה. לארדן כאן מתכוון שאתה חושב

 15 לא וזה נכון לא זה, לארדן התכוונת אם ובין הממשלה לראש התכוונת אם בין". חתם כבר הוא, אליו

 16 ?נכון. קודם בזה אחזנו.  בחודש 14-ב הייתה שהחתימה משום נכון

 17 .אליו קשור לא שזה, לי עונה הוא, לי עונה שהוא ומה הממשלה לראש התכוונתי אני :ת

 18 עם? נוגה עם לדבר': אלוביץ מר את שואל אתה אז. מועד באותו חתם לא שהוא היא ועובדה :ש

 19 שהיא אסור: "במאי 11-ב משפט אותו מגיע ואז. תמתין: לך אומר והוא: רובינשטיין נוגה הדין עורכת

 20 את. תגובת את וביקשו ההודעות באחת אותו לך שהקריאו משפט אותו -"  האחורי המסלול על תדע

 21: לך עונה והוא" המערכת עם היום עברתי מה מבין לא אתה: "בפניו מתלונן או' אלוביץ למר המספר

 22 את מחר תביא רק, המסלול על תדע לא היא': "אלוביץ למר מוסיף אתה אבל". לעצמי מתאר אני"

 23 לך כתבתי: "ומוסיף". מסוכן זה. זמן יותר לנו אין. לב התקף עם מאושפז שאני או מחיר בכל המכתב

 24". לארדן לנסוע ברשות רוצה אני, הבוקר מגיע לא האישור אם. בו להשתמש אולי יכול שאתה מייל
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 1880 

 1 מתעכבת מדוע לראות כדי ארדן לשר בעצמך לנסוע אישורו את מבקש גם ואתה לו כתבת שאתה מייל

 2 ?נכון. חתימתו

 3 .אמת :ת

 4 למר בתשובה אומר כשאתה. האחורי המסלול זה מה ידעת אמת בזמן, כאן שלך מהתשובות :ש

 5 לא שהיא האחורי המסלול מהו יודע שאתה מזה משתמע, האחורי המסלול על תדע לא היא' אילוביץ

 6 ?נכון, נויפלד דנה הידן עורכת זו, היא. ממנו תדע

 7 לי אומר הוא כי, -ש כנראה הנחתי. מדי יותר זה על ידעתי לא. אז ידעתי מה זוכר לא אני  :ת

 8 - - - כן לפני

 9 - - - משתמע מתשובתך אבל :ש

 10 .אחורי מסלול לו שיש כנראה הבנתי :ת

 11 .ארדן לשר אחורי מסלול לו שיש שהבנת :ש

 12 .מהו בדיוק ידעתי לא. בדיוק :ת

 13 ?נכון, ממנו יודעת לא, נויפלד דנה הדין שעורכת, ארדן לשר :ש

 14 .במשרד קורה מה יודע הוא שכאילו. נכון :ת

 15 שלא ארדן לשר בפנייה פסול ראית לא אתה, כלומר. תדע לא היא,. תדאג אל: לו אומר ואתה :ש

 16 ?נכון, נויפלד דנה הדין עורכת באמצעות

 17 .לא :ת

 18 .פסול ראית לא? מה, לא :ש

 19 .פסול ראיתי לא, לא :ת

 20 לחבר  כדי רק, כן לפני אולי. 26 לעמוד עובר אני עכשיו. אחורי מסלול באותו פסול ראית לא :ש

 21 עלול נזק איזה להסביר כדי, לו יסייע שאולי כדי מייל' אלוביץ למר שולח שאתה לאמירתך זה את

 22 .מהעיכוב כתוצאה להיגרם

 23 אותו שולח אתה. בבוקר 7:32 בשעה במאי 12 מיום שהוא הזה המייל את, אותו להגיש מבקש אני

 24 .בסכנה" 2 יד" עסקת: היא שלו הכותרת'. אלוביץ למר
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 1 .33/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 להיות אמור שלא טכני דבר של מעיכוב כתוצאה להיות שעלול הנזק על מדבר אתה :חן ק'ז ד"עו

 3, נדרש לא כלל הוא כי אמרו והמומחים המשפטנים שכל אישור איך להבין יכול איני: "וכותב מעוכב

 4 לתהליכים נכנס, זה מסוג ולחברה לעסקה כלל נוגע שאינו ברור ואשר, זהירות מתוך הוגש ואשר

 5. אחרת נדה'באג כאן שמדובר, כבד חשש, כאן שיש חושש אתה כביכול". ובירורים בדיקות של ארוכים

 6 ?נכון. לארדן' אלוביץ מר בין היחסים מערכת על רומז אתה כאן

 7 .כן :ת

 8 הוא, תדאג שאל לך אמר בעצמו ארדן שהשר העדת אתה. משפטנים זה. מומחים רק לא זה :ש

 9 ?נכון, לחלוטין טכני עניין שזה לך אמרה בעצמה נויפלד דנה הדין ועורכת, יחתום

 10 .נכון :ת

 11 יודע שאתה ידע שהוא רוצה לא אני, בודק, קראתי: "126 בעמוד' אלוביץ מר לך אומר ואז :ש

 12 אנחנו. גיל', ג אותה זה, כך אחר נראה אנחנו, הגדול אנשי". הגדול אנשי באמצעות אצלו בודק שאני

 13 מכיוון האישור עם קורה מה ולבדוק אליו לצלצל יכול אתה, רוצה אתה אם. "בהקשר זה את נראה

 14 תזכיר אל. הזהירות למען רק בקשה והגשנו אישור צריך לא בעצם כי הדין עורכי ידי על לך שהוסבר

 15 עד שלו הטענה, לידיעתך. בדרכי ממשיך מקרה בכל אני. אחר אדם מכל או ממני משהו יודע שאתה

 16 איך יודע לא אני. עצמו האישור עם בעיה ואין טכניים נושאים כמה על לבור צריכה שדנה היא עתה

 17': אלוביץ מר לך כותב". והודעה  חתימה אחרי רציני נשמע לא זה. בסכנה שהעסקה לו להסביר תצליח

 18 כאן שיש לי נראה אבל, ממתין, בסדר: "לו עונה אתה ואז". שעות כמה עוד שתמתין כדאי אולי"

 19, כאן מדבר שאתה נדה'האג, שוב". אוויר בלי 90-ה לדקה נגיע ובסוף ליום מיום נגררים ואנחנו נדה'אג

 20 '.אלוביץ מר מול ארדן השר של נדה'האג זו

 21 .כן :ת

 22 את תשאל  שנוגה אולי': "אלוביץ למר כותב אתה  כותב ואז". עלי': "אלוביץ מר לך אומר :ש

 23. ממתינים שאנחנו רק, כלום יודעת לא דנה". שפרינגר אקסל מטעם כאילו עומדים הדברים איפה דנה

 24 ".בסדר הכול אז, בסדר זה שם ואם, הממשלה ראש משרד בטח זה הבעיה שכל אתמול לי אמרה



 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  10

 

 1882 

 1 טכני עניין שזה לך אמרה נויפלד דנה הדין שעורכת עליה שסיפרת שיחה לאותה ל מתייחס  זה

 2 ?לחלוטין

 3 .אתמול לי אמרה היא מה אמת בזמן כאן אומר אני כי, כן. כנראה. כן :ת

 4 וממתינים פנו שבזק רק, כלום אמרתי לא: "דעתו את ומפיס' אלוביץ למר כותב מיד אתה אז :ש

 5 ". אוקיי". "המשרדים לשני

 6", התקשורת שר לחתימת שמחכים אמרו המשלה ראש של שבמשרד לה להגיד יכול אתה" 127 בעמוד

 7 אומר אתה. מקשה אתה פה אבל, נויפלד דנה הדין לעורכת לומר' אלוביץ מר לך מציע או לך אומר כך

 8". שעות כמה עוד, זה את עזוב, יודע לא:  "ואומר זה על ניחם הוא ואז? דיברתי מי עם, אמר מי, רע: לו

 9 .מבין אתה כך? נכון, הזה התירוץ רציני כך כל היה לא זה

 10 ?תירוץ איזה :ת

 11 שר לחתימת שמחכים אמרו נויפלד דנה הדין לעורכת להגיד יכול שאתה לך אומר שהוא :ש

 12 לא: אומר הוא, לה להגיד שתוכל כדי, אמר מה,  אמר מתי, אמר מי שואל כשאתה, ואז. התקשורת

 13 .זה את עזוב, יודע

 14 .זה מי לי להגיד רוצה לא שהוא הבנתי. רציני לא שזה הבנתי לא :ת

 15 .לא או הממשלה ראש בלשכת מדובר והאם זה הקשר ובאיזה זה מי נראה תכף אנחנו :ש

 16 .זה את יודע הוא שבאמת חשבתי. רציני לא שזה חשבתי לא :ת

 17 ?נכון. בעיה זה עם ואין לחלוטין כשר, שלך בחקירות שהסברת וכמו, רציני :ש

 18 .נכון :ת

 19 ארדן רק זה: "כך אחר בדיוק  אמת בזמן דעתך מצב הנה', אלוביץ למר כותב אתה אז אבל :ש

 20 הוא. אותו לפגוש אפילו, אישית אתו לדבר לשקול צריך שאתה חושב אני. שלו המנהיגות ותרגילי

 21 אמר הוא. מספיק זריז הלא האגוז את מזהה אתה שם". אחרת דרך אתו מדבר שאתה נעלב כנראה

 22 .במאי 12-ב כבר אנחנו בינתיים אבל יחתום שהוא לך

 23 .ענייני לא עיכוב שם יש שאולי מזהה אני :ת
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 1 עמודים – המקום מראה את נותן אני, שוב – 2018 בנובמבר 20-מה שלך התשיעית בחקירה :ש

 2 כי אותו להרגיז לא כדי בארדן שקשור דבר בכל מאוד רגיש היה' אלוביץ שמר מסביר אתה, 68-65

 3 ?נכון. אותו שנא ארדן

 4 .אותו שונה שהוא לי אמר תמיד שאול. שאול לדברי כך. נכון :ת

 5 כך. אותו להרגיז לא כדי בארדן שקשור דבר בכל מאוד רגיש היה שהוא מוסיף אתה אבל, כן :ש

 6 .אמרת

 7 שארדן לי סיפר תמיד ששאול יודע אני. בשיחות הייתי לא הרי אני. פעם עוד אומר אני. כן :ת

 8 .אותו שונא

 9 הציטוט את לך אקריא שאני רוצה אתה. אומר אתה כך נכון. אותו להרגיז רצה לא ולכן :ש

 10 ?המדויק

 11 .כאן שכתוב למה התנגדות לי אין :ת

 12 ?נכון. אותו להרגיז רצה לא לכן :ש

 13 .כן :ת

 14 .37-34 בשורות, תראה, הנה. כן :ש

 15 .קראתי :ת

 16 לגבי רגיש מאוד היה שאול, רגיש היה שאול. יודע לא, מושג לי אין. מושג לי אין, חשוב למה" :ש

 17 ?שאמרת דברים אלה". אותו שנא ארדן כי אותו להרגיז לא כדי לארדן שקשור דבר כל

 18 .כן :ת

 19 ?נכונים דברים אלה :ש

 20 .כן :ת

 21 סביר לא. כאלה פעולות שיהיו סביר שזה, הודעה באותה, לחוקרים אומר אתה משם הלאה :ש

 22 לא – טכני שהוא ראינו שכבר – בירוקרטי אישור שצריכה עסקה כזו על שחותמת שחברה בעיניך

 23 את מאשר אתה. 68-65 עמודים אלה". האישור את לקבל כדי יכולה שהיא מה כל על יום יום תלחץ

 24 ?הדברים
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 1 .כן :ת

 2 נוגה את גם להשיג מנסה שאתה אחרי – זה את נגיש אנחנו, כאן לא – 9:23 בבקשה תראה :ש

 3 נוסף מייל כותב שוב אתה 9:23 ובשעה, רובינשטיין נוגה ד"עוה את להשיג מנסה אתה, רובינשטיין

 4 .זה את להגיש מבקש אני. בבוקר לו שכתבת המכתב טיוטת גבי על זה'. אלוביץ למר

 5 .33/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 לו להסביר שצריך חושב אני: "במייל לו כותב אתה, במאי 12-ב 9:23 בשעה, במייל :חן ק'ז ד"עו

 7 הם, לעסקה הסכנה. כאן האינטרנט לתעשיית גדול הישג ושזה לארץ אקסל את להכניס זמן שלקח

 8, נגד שהמשרד יחושו  אם. ישראל של גדולים כידידים עצמם מחשיבים הם כי למדינה רגישים מאוד

 9 אכפת לא? תמונה יקבל אולי – שאלה סימני שני -? בברלין לקלוזינג אותו נזמין אולי. מהעסקה ייסוגו

 10 ".גם אתו לדבר לי

 11 ארדן השר את להזמין' אלוביץ למר מציע שאתה הזאת ההצעה את שתסביר במבקש אני עכשיו

 12 זה לדעתך מה. וואלה-ב שזה מניח אני, תמונה יקבל. לעזור אמור לדעתך זה מה. בברלין לקלוזינג

 13 הדבר על כבר שיחתום רק, הזאת ההצעה את לו תציע אפילו שאתה והצעתך, לעזור ואמור יעשה

 14 .שתסביר מבקש אני. הזה הטכני

 15 שזה כיוון – לזה ובהמשך בעצמו אתו לדבר מציע אני, שאול לבין בינו הרע הדם של בהקשר :ת

 16 כי וואלה-ב רק לא פוטו התכוונתי, תמונה יקבל. לקלוזינג אולי אותו תזמין – ענייני משהו ולא רע דם

 17 אולי, לדעת יכולתי לא, ישנה שאולי עניינית הלא ההתנגדות אולי ואז, זה את כיסו התקשורת כלי כל

 18 .טוב דם יהיה רע דם במקום

 19 פי על, טכני שהוא דבר על, עניינית לא שהיא בהתנגדות מדובר כאשר, תפיסתך פי על, כלומר :ש

 20 בגלל מתעכב או ונעוץ, האישור את צריך, היה אם, שספק במקום בכלל, המקצועיים הגורמים המלצת

 21 לנסות גמור בסדר זה אז – במשטרה שלך בחקירות נקמנות במילה משתמש אתה – רע דם או נקמנות

 22 ההתנגדות ואולי תמונה לו נעשה, בברלין לקלוזינג אותו נזמין. Good time-ב הזה הפקק את לשחרר

 23 ?הדברים של נכון תיאור זה. חשוב כזה דבר תסכן ולא תוסר, במקומה שלא הקטנונית, עניינית הלא

 24 .לפעמים קורה. להם חשוב שהפוטו פוליטיקאים יש. כן :ת
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 1 .34/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 משום לנקודה שהגעתי לומר יכול לא ואני כולה ההתכתבות של ברצף  אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 3, ברשותכם, לעצור טובה נקודה זו אולי שכאן חושב אני, השעה בגלל אבל, רחוקה עוד שהנקודה

 4 .הקדוש הקהל את ולשחרר

 5 שיהיה. בבוקר מחר ממשיכים. היום הדיון את עוצרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .שמח ירושלים יום לכולם

 7 ננעל הדיון

  8 
 9 חמד דקל ידי על הוקלד
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 1886 

 מדינת ישראל  מאשימהה       
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2 עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין  :מטעם המאשימה
 3 צור  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר; עו"ד שניר כלימי  2נאשם    
 5 עוזר; עו"ד נועה פירר –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת    
 6 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם    

<#1#> 7 
 8 

 9 פרוטוקול

 10  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 11 נמשכה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה על ידי עו"ד ז'ק חן. 

 12 

 13כתבה מיום  – 37נ/; .201414.5כתבה מיום  – 36; נ/)המשך התכתבות( דוא"ל – 35נ/ הוגשו מוצגים:

 14כתבה מיום  – 40; נ/10:21שעה  7.5.2014כתבה מיום  – 39נ/; 3.5.2014כתבה מיום  – 38; נ/8.4.2014

 15 מקבץ כתבות.  – 43דוא"ל; נ/ – 42מקבץ כתבות; נ/ – 41; נ/15:00שעה  7.5.2014

 16 
<#7#> 17 

 18 החלטה

 19 . 12.5.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

  20 
<#8#> 21 

 22 במעמד הנוכחים.  11/05/2021, כ"ט אייר תשפ"אהיום  נהנית

 23 

    24 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 11-היום ה 20-10401-67בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 . העד מר ישועה על הדוכן. בוקר טוב. 2021במאי 

 5 בוקר טוב.  מר אילן ישועה:

 6 אנחנו ממשיכים בחקירה הנגדית של עו"ד ז'ק חן.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 7 

 8מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד ז'ק חן בהמשך חקירה  - 1ע"ת 

 9 נגדית:

 10 בוקר טוב מר ישועה. ש.

 11 בוקר אור. ת.

 12שולח, המייל השני שאתה שולח  אנחנו הפסקנו את הישיבה אתמול במייל שהראיתי לך שאתה ש.

 13במאי, אנחנו נראה שאתה  12-למר אלוביץ' ואם אנחנו נעבור על רצף ההתכתבות מאותו יום, ה

 14 שוב מנסה להשיג את עורכת הדין נגה רובינשטיין,

 15 נגה או דנה? ת.

 16 9:12במאי,  12את נגה. עו"ד נגה רובינשטיין. אתה רואה? 'היי, דברי איתי דחוף, יש לי מידע',  ש.

 17 דקות. אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19ואחר כך בעמוד הבא עוד רצף של ניסיונות התקשרות שלך איתה, 'דברי איתי דחוף', 'דברי איתי  ש.

 20בתוך הרצף הזה, זה לפני ההודעה האחרונה בכחול, אתה שולח מייל שלישי  9:59דחוף', בשעה 

 21ונה, ואני אבקש את למר אלוביץ', אני רוצה גם להציג אותו כדי להשלים באמת את התמ

 22 התייחסותך אליו.

 23 מישהו יודע באיזו שורה זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 .5041 עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2-ברול. אבל מה שמוקרן על המסך גבירתי זה ריכוז ההתכתבויות מתוך הרול של חודשים אפריל ש.

 3גדול יותר גם בהדפסה. לכן אין את מספר  מאי. אנחנו פשוט צמצמנו עמודות ריקות כדי שזה יהיה

 4 השורות. אבל זה אותו מסמך. 

 5 זה לא אותו מייל שהיה לנו אתמול? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 לא, זה על בסיס המייל שהיה אתמול, אם אפשר להעלות אותו, ש.

 7 ה התכתבות.אז זה ההמשך שלו. זה ההמשך של אות אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בדיוק. זה ההמשך של אותה התכתבות. ש.

 9 נסמן אותה מחדש? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 כן. כי יש תוספת ושלא נתבלבל, גם מספר הברקוד שלו אחר. ש.

 11 

 12 .35במאי מוגשת ומסומנת נ/ 12-התכתבות מה

 13 

 14לך שהוא בסקר רפואי בתל  פה מר אלוביץ' מאשר את קבלת המייל שראינו אתמול אבל הוא אומר ש.

 15השומר, הוא במשרד בצהריים, אתה רוצה תשלח אותו לקים, זו מזכירתו, היא תוודא שהוא קיבל 

 16את זה, כלומר ארדן. וכל זה מדוע? אני אומר לך, זה מופיע בהתכתבויות אבל תאשר לי אם זה 

 17וביץ' דברים שהוא נכון. כשאתה כותב את המיילים האלה למר אלוביץ' זה לא כדי לספר למר אל

 18לא יודע. הרי אתה מתכתב איתו וראינו, כל הזמן על הדברים האלה, אלא זה כדי שיעביר את 

 19 לשר ארדן. נכון? forward-המכתב שהוא קיבל ממך ב

 20נכון. המכתב הראשון שהראית אתמול היה יותר לעיניו כי הוא נוסח, שמתי שם שורות כמו 'לא  ת.

 21ם פנימיים' או משהו כזה, אז ברור שהוא לא יעביר את זה לארדן. יכול להיות שכל מיני ענייני

 22 עכשיו ניסחתי את זה בצורה נקיה, 

 forward. 23שיעשה  ש.
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 1 לשאלתה של כבודה שמה ההבדל בין המכתבים. פה זה מנוסח בצורה שהוא יכול, ת.

 2 להעביר ואתו לשר ארדן. ש.

 3' בהוא כתבתי 'לא יכול להיות שטיעונים מודעים לרגישות-להעביר. אני כותב 'ייתכן ובמשרד לא ת.

 4 לא ענייניים', או משהו כזה.

 5וכשהוא הבין שזה מה שאתה רוצה הוא אמר לך 'טוב, אני בסקר רפואי, נא להעביר את זה  ש.

 6 למזכירה שלי, היא תעביר את זה ללשכתו של השר ארדן', נכון?

 7 לשיחה שלי. מופיע אפילו בשורה לפני.כן, אני גם כותב 'התכוונתי שתשלח אליו', שיהיה רקע  ת.

 8עכשיו, ממש לפני הצהריים, אנחנו חוזרים לקובץ, צפירת הרגעה. אתה מעדכן את מר אלוביץ'  ש.

 9במאי. 'אמיר נחליאלי  12-ב 11:01:03ואת, ההודעה האחרונה, הודעה לנגה רובינשטיין בשעה 

 10ע נוסף' בדיוק את אותה ההודעה שוחח עכשיו עם דנה, אמרה שזה לקראת סיום ולא נדרש לה מיד

 11אתה גם מעביר בו בזמן למר אלוביץ'. אתה מעדכן אותם שזה לקראת סיום 'מבחינת עו"ד דנה 

 12 נויפלד לא נדרש כל מסמך נוסף וזה עומד לקראת סיום'. זה סוג של צפירת הרגעה, נכון?

 13 יכול להיות שאני טועה. כן. אני זכרתי שלפני כן שאול אומר לי משהו שהוא כבר יודע שזה בסדר, ת.

 14 לא, אנחנו עברנו ברצף. מה ששאול אמר לך זה היה יום קודם. ש.

 15 שהם חותמים, ת.

 16בינואר ושלא נראה לו שתהיה בעיה. מה שראינו ראינו. אנחנו עוברים פשוט  11לא, שזה היה  ש.

 17דנה, תעביר ברצף. עכשיו נעבור הלאה לעמוד הבא, אתה כותב לעו"ד נגה רובינשטיין 'שוחחתי עם 

 18האישור שלה לשר הערב או מחר בבוקר לכל המאוחר. אני מניח שמחר נקבל המכתב'. אתה זוכר 

 19 את השיחה הזאת עם עו"ד דנה נויפלד?

 20 במעורפל. אני חושב שהיו מספר שיחות, אבל זה נראה לי, ת.

 21 היו מספר שיחות שלך איתה. באחת השיחות, ש.

 22 גה' אז מן הסתם זה נכון.זה נשמע סביר. אם אני כותב לה 'לנ ת.

 23 במאי היא אמרה לך שזה טכני, 12-באחת השיחות הקודמות לשיחה הזאת של ה ש.
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 1 שאין בעיה. נכון. ת.

 2וזה ייחתם, ובשיחה הזאת המיקוד זה יותר הזמן. זה היום בערב היא תעביר את חוות דעתה או  ש.

 3את עו"ד נגה רובינשטיין, את המכתב עם המלצתה לחתימת השר ארדן ואתה מעריך, וכך מעדכן 

 4לפי דבריה של עו"ד דנה נויפלד, שאתם תקבלו את המכתב בערב או לכל המאוחר מחר בבוקר. 

 5 נכון?

 6 נכון. ת.

 7אוקיי. היא אומרת לך 'מצוין אז אין שם התלבטות, תודה על העדכון'. ואז אתה כותב לה 'אכן לא  ש.

 8זה חג באמצע'. מדוע אני מתעכב איתך  יודע למה לקח שבוע אבל למען ההגינות, הארבעה ימים

 9על ההודעה הזאת? משום שיש איזו נקודה, זה נובע מאחת ההתכתבויות שבהמשך, כאילו מדובר 

 10בשיא עולמי בחתימה על האישור הזה. אתה לא תפסת את זה כך כי מבחינתך זה היה טכני. 

 11היה לקחת שבוע, אבל  וההודעה הזאת מבטאת את זה. אתה לא מבין למה אותו אישור טכני צריך

 12 למען ההגינות, ארבעה ימים באמצע היה חג. נכון? 

 13כן. הייתה איזו שהיא הערה נדמה לי של נגה שזה שיא עולמי, היא הייתה הרי היועצת המשפטית  ת.

 14 לפני זה,

 15 עו"ד נגה רובינשטיין? ש.

 16ר, את האמת, שהוא כן. היא הייתה לפני זה, אז היא אמורה לדעת. אבל היא התייחסה לקבלת הית ת.

 17היתר שבא לחברת תשתיות, בזק וכדומה, בתוך תהליך וכדומה. פה זה לא הסיטואציה הייתה. 

 18הסיטואציה, אני מזכיר לך שבהתחלה יחד באישור של נגה הקונים והמוכרים הסכימו על שבעה 

 19 14-זה ל. וחשבו אפילו שזה יספיק שבעה ימים. כשאני הגדלתי את 14-ימים. אני הגדלתי את זה ל

 20ימים זה היה משום זהירות, זאת אומרת זה לא שנגיד הייתה מחשבה 'טוב, זה ייקח שלושה 

 21חודשים, עכשיו אנחנו מתפלאים שיש פה שיא עולמי'. גם כשאתה עושה כזאת עסקה אתה לא 

 22משהו שאתה לא חושב שאתה לבטח עומד בו, שני הצדדים   closing-מכניס בין החתימה לבין ה
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 1ים בכזה דבר. לכן על הרקע הזה האמירה של שיא, יכול להיות שנאמרה באופן כללי על לא מעוניינ

 2 היתרים, אבל אני לא חושב שהיא התייחסה למקרה הספציפי הזה.

 3הבנתי. ואתה אכן מקווה שזה ייסגר מחר ואני עובר איתך להמשך ההתכתבות, הפעם עם ינון מגל.  ש.

 4לא היו ימי חג באמצע, אם יינתן מחר זה שיא עולמי במתן סליחה, לפני כן, היא אומרת לך 'גם אם 

 5אישור לפי צו התקשורת. בוא נראה שנסגר מחר'. היא מדברת יותר על ההליכים הבירוקרטיים 

 6מאשר לגופו של עניין. הרי ידעתם שזה טכני, ידעתם שיתקבל אישור, השר אמר לך בעצמו שיתן 

 7לך שזה טכני ולכן כל השאלה הייתה מתי רק  לך את האישור, עו"ד דנה נויפלד בעצמה אמרה

 8 מוצאים זמן לחתום על האישור. נכון?

 9 אמת. ת.

 10במאי. 'תעשה  12-כן. ועכשיו אני עובר איתך להתכתבות עם ינון מגל שעה אחר כך באותו יום, ה ש.

 11'סבבה'. כותרת יותר ידידותית' אתה אומר לו. 'המתחרים יותר ידידותיים מאיתנו'. והוא עונה לך 

 12ואז אתה אומר לו 'תלך עם כל הלב איש זהב'. אבקש ממך להסביר בבקשה את המקבץ הוורוד 

 13 הזה.

 14המקבץ הוורוד, אני מבקש מינון לעשות כותרת ידידותית, אני מתאר לעצמי שזה קשור לידיעה  ת.

 15שזה שקשורה לרוה"מ ו/או משפחתו, לא זוכר בדיוק מה הייתה הידיעה. אני מוצא לנכון לציין 

 16מאפיין את ההתנהלות שלי מול ינון בצורה מלאה מזה שנה וחצי בערך, כשהשיא היה בינואר, דרך 

 17, שיא הלחצים כי זה היה אז ממש לפני הנפקה. אז הוא כתב לי את המייל 2014אגב. בינואר 

 18 המפורסם שהוא לא מוכן להמשיך. 

 19, 2014, אמצע 2014במאי  12-על הורק תחבר אותי לאיך זה קשור בבקשה, אנחנו מדברים עכשיו  ש.

 20אתה דוחק בו או לא דוחק בו לעשות כותרת יותר ידידותית, ביוזמתך. 'המתחרים יותר ידידותיים 

 21 מאיתנו', תיכף נראה מי זה המתחרים ואתה מוסיף לו גם דברי,

 22 כיבושין. ת.

 23 לא, כיבושין זה הפוך אבל, דברי קילוסין. 'תלך עם כל הלב איש זהב'.  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  11

 

 1892 

 1 ראה, אם אתה לוקח את הקטע הזה ומציג רק אותו,ת ת.

 2 אני לא מציג רק אותו, אני עברתי איתך בצורה מסודרת על הכל ואנחנו, ש.

 3 עו"ד חן, תן לו שישלים את התשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4עו"ד חן, אני עונה לך על הכל בצורה פשוטה וברורה. אני עונה גם לדבר הזה. כמו שבמקרים אחרים  ת.

 5שהוצגו, בימים הראשונים של העדות שלי, כשמתחילים עם נקודה מסוימת אז יכול להסתמן שאני 

 6 לתוך הרצף ולבדוק אותם. סלהיכניזמתי. אני אומר לך מה היה באותם ימים ואפשר 

 7 ף, מר ישועה.אנחנו ברצ ש.

 8בסדר. שניה. בתוך אותו רצף, ממש בעצם אותם ימים יש כמעט כל יום פניות של שאול אלי 'תעשה  ת.

 9מה ששאול אומר'. אז אני אביא את הרצף אם אתה רוצה, כמו שאני מצאתי את המייל אתמול, 

 10, היא שלינור היא פונה וכמה דקות לפני שאני מציע להעביר את זה לרוח גבית לראש הממשלה

 11מציעה את ההצעה במייל לשאול ואלי. זה כמו שעם אמיר טייג, שזה מתחיל בפניה שלי לגדי פרץ, 

 12, הסתבר שזה, כשהסתכלתי על זה, שזה רצף של עשרה ימים רצופים שאני מקבל 18.5.2015-ב

 13. אז זה כן רלוונטי כשאתה מראה קטע כזה ואני אומר, ואני מעיד 25-ל 15-הנחיות משאול, בין ה

 14פה בשבועה, שהיה רצף של פניות של שאול. אתה רוצה שאני אגיד לך אותן? אני אגיד לך אותן. 

 15בתקופה הזאת לפני ואחרי, כולל שהוא אומר לי 'עכשיו הכל תלוי בינון'. למה הוא אומר 'הכל 

 16תלוי בינון' בהתחלה? כיוון שבאותה תקופה היה עם ינון בעיות. למה היה עם ינון בעיות? כיוון 

 17 כמעט כל יום ביקשנו משהו מינון. אז לכן לציין את זה ש,ש

 18 אדוני חוסך את החקירה...  עם:-כב' השופט משה בר

 19 בבקשה. אני יכול לתת דוגמאות אם צריך. ת.

 20 לשאלות. דלהיצמבוא תנסה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21מאי -קטע של חודשים אפרילמר ישועה, הרצף כולו נמצא בפני בית המשפט. גם ברול וגם במ ש.

 22בשלמותם מתוך הרול. הכל נמצא בפני בית המשפט. כל מה שאתה אומר, אפשר לפתוח, לבחון, 

 23לסכם עליו ולראות עד כמה  זה מדויק, עד כמה זה מוגזם, עד כמה זה בהקשר עד כמה זה לא 
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 1עמודים,  140או  130בהקשר וכולי. ולכן פה חוץ מאשר לבזבז חצי יום בלתת לך לעבור על קובץ של 

 2 אנחנו לא נתקדם. 

 3. אני לא מנסה להיות המדויקמר חן, סליחה שאני עומד על זכותי לשים את הדברים במקומם  ת.

 4ארגומנטטיבי או להתחכם. אני לא בא ומצביע על משהו שקרה לפני חמישה חודשים, שלושה 

 5נים שלי שבהם הוצג יום חודשים וכדומה. היו לא פחות מארבעה מקרים, בשני ימי העדות הראשו

 6 אחד, לא הימים שלפניו. יום אחד, לא הימים שאחריו.

 7 אבל יש לנו, יש ... אנחנו לא חוזרים אחורה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בסדר, אני לפחות אומר פה, אני מציין. ת.

 9וא רצף, הדברים בסדר, אדוני רצה למקם את זה באיזה שה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 הובנו, עכשיו אנחנו נצמדים לשאלה.

 11 אני רוצה רק לחדד כבודה, כי זה חשוב, זאת הרי השאלה. השאלה אם אני, ת.

 12נראה לי שזה כבר חודד. בוא תנסה לענות לשאלות, אם   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 תחשוב שצריך להוסיף,

 14 משהו קטן אם אפשר, ת.

 15 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' השופטת ר' פ

 16בכל אופן, ואני אחריש אחרי זה. בסדר? אני אומר, פה באפריל, אומרים 'הרצף מונח לפני'. בסדר.  ת.

 17באפריל פה היו פניות ספציפיות אלי של שאול. כל הזמן, רצף פניות. רצף פניות ספציפיות. בתוך 

 18ת אלי. ספציפית. לכן אני מציג את פניו 14-15אותן חודשים. ספרתי שבאותם כמה חודשים היו 

 19זה בתוך הקונטקסט הזה. אני לא עושה פה איזה שהוא דבר חדש שאני יוזם אותו. חידדתי. 

 20 סליחה.

 21 טוב. בוא נמשיך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 מר ישועה, מי אלה 'המתחרים שהם יותר ידידותיים מאיתנו'? ש.
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 1אני מתאר לעצמי שזה כלי תקשורת כי זה היה הבנצ'מרק, הבנצ'מרק היה שאנחנו צריכים להיות  ת.

 2, למשל מאקו כשכמובן הסמן הימני זה ישראל היום. YNETלא פחות ידידותיים מאשר למשל 

 3 מתחרים במובן של,

 4 הבנתי. מתחרים במובן של אמצעי תקשורת אחרים.  ש.

 5 ו.ומאק YNETנכון. אני מניח שזה  ת.

 6וכשאתה אומר לינון מגל 'תלך עם כל הלב, איש זהב', זה אתה מבקש לדרבן אותו לתת את אותה  ש.

 7 כותרת יותר ידידותית?

 8 נכון. ת.

 9והאם תשובתך, רק כדי לסגור את אותה הערה שלך בתחילת הדברים, ופה כל תשובה היא טובה,  ש.

 10כל הלב איש זהב', זה לא באמת כי  כי כפי שאמרתי לך הכל בפנינו. כאשר אתה אומר לו 'תלך עם

 11אתה רצית שתעלה כותרת ידידותית פה בקונטקסט הספציפי הזה, אלא משום שבסך הכל זה מה 

 12 שאתה אומר, אני רוצה להבין, אתה ממלא את רצונו של מר אלוביץ'?

 13 2013את השבוע הזה ואני אקח איתך עשרה שבועות אחרים עם ינון בין ינואר  חתיקחד משמעית.  ת.

 14לבין פה, ואני בעשרה שבועות אחרים אמקם לך את אותם משפטים. זה שבוע שנמצא, אני אומר 

 15עוד פעם, הסגנון הזה, מה שאני עושה למענם ושיסתכלו ושיראו ו'ינון תעשה מה שאתה יכול', אני 

 16, 2013אומר לינון 'זו תקופה מאוד קריטית, תעשה כל מה שאתה יכול', תחילת  2013בתחילת 

 17או יום אחרי, סליחה, כששאול אומר לי 'תמנע את זה בכל  28-יום לפני ה 2014זה בתחילת  ואחרי

 18מחיר, הוא צריך לחתום לי על אישור להנפקה' אני אומר לינון 'אלה ימים קריטיים, זה חשוב, 

 19תעשה כל מה שאתה יכול' ואני פונה אליו באותה שפה. ואני יוזם ביוזמתי גם להוריד איזו שהיא 

 20על ... ואז הוא אומר לי 'מה השתגעתם, מה אתם עושים', מתי זה קורה? בינואר, כשאף כתבה 

 21עם  pattern-, ה-אחד לא יודע על איזה שהוא פטור כזה או אחר. אני אומר עוד פעם, להציג את ה

 22 ינון, הזה, הרי אני לא נמצא עם החומרים. אתם נמצאים עם החומרים, אני נמצא רק עם הזכרון.
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 1אירועים מחודש מרץ. את זה אתה עשית לכן אתה נמצא עם החומרים,  14נחנו גם לא ספרנו לא, א ש.

 2 במרץ עד המועד הזה. 1-אירועים מה 14מר ישועה, בוא תדייק. או שאתה זוכר 

 3 מינואר  עד אפריל. ת.

 4 עו"ד חן, ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 בסדר, אני רק אומר עוד פעם. ת.

 6 מר ישועה, הדברים הובנו, אדוני אמר אותם כמה פעמים. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 7 תודה. ת.

 8 סליחה גבירתי, אני חיכיתי שהעד יסיים אבל, עו"ד יהודית תירוש:

 9 לא הוא עוד לא סיים. הוא באמצע התשובה. ש.

 10 כן? באמצע? תזכיר לי? ת.

 11 א סיים.לא, הו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12חיכיתי שהוא ישלים את התשובה, העד אומר כאן כמה פעמים 'זה היה   עו"ד יהודית תירוש:

 13 לבקשת אלוביץ'', ו'בפעמים הקודמות הראית לי ארבע פעמים', מה שהעד אמר, שמענו,

 14 זו התנגדות עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 ,כן, זאת התנגדות, מאחר עו"ד יהודית תירוש:

 16 התנגדות למה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 התנגדות למה? גבירתי מבהירה את דברי העד? עם:-כב' השופט משה בר

 18 מה? עו"ד יהודית תירוש:

 19 גבירתי מבקשת להבהיר את דברי העד? עם:-כב' השופט משה בר

 20 לא, אני מפנה, אני רוצה להפנות, עו"ד יהודית תירוש:

 21 את דברי העד שנתן בתשובה קודמת? עם:-ברכב' השופט משה 

 22 לא, עו"ד יהודית תירוש:

 23 ההתנגדות היא לשאלה. למה גבירתי מתנגדת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1כן. ההתנגדות היא לשאלה כשחברי מציג בפני העד את האמירה ש'האם זה  עו"ד יהודית תירוש:

 2ת אלוביץ'' ובעצם כופר בדבר הזה ואומר לו 'יש מה שאתה אומר בעצם, שהדברים נעשו לפי בקש

 3לנו את רצף התכתובות כאן', אין כאן בדבר הזה, ואני רואה שיום קודם כמו שהעד אומר, יש 

 4' 'רואה' 'אנחנו בקונטרול' YNET-'שים לב לכותרת ב 4984בקשה ספציפית ממר אלוביץ' בהודעה 

 5 והעד שואל,

 6 ,-ה אני לא מבין את עם:-כב' השופט משה בר

 7 את ההתנגדות? עו"ד יהודית תירוש:

 8אני לא מבין מה גבירתי מבקשת כרגע לטעון בפנינו. לחזק, להבהיר,  עם:-כב' השופט משה בר

 9 להדגיש?

 10 ?מדויקמה גבירתי טוענת, שזה הטעיה, שזה לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11תמיד נחווית על ידי חברי כמילה קשה, אני אומרת עוד פעם, המילה 'הטעיה'  עו"ד יהודית תירוש:

 12. מכיוון שחברי עבר על הרצף בצורה מדויקאבל אני כן חושבת שזה להציג את העובדות לא באופן 

 13מעט סלקטיבית, נקרא לזה ככה, את הדבר הזה הוא לא הציג, הוא ישר עבר להראות לו את מה 

 14 .ומזיכרונברגע הזה. העד אומר . אני לא התערבתי ומזיכרונשהעד אומר לינון מגל, העד אומר 

 15עו"ד תירוש, העד ענה, אמר מה שענה. ובזה העניין  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 הסתיים. הכל לפנינו,

 17 אבל ברגע שחברי מתווכח איתו על זה, עו"ד יהודית תירוש:

 18 כל הקובץ בפנינו, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19ומשהו עמודים. העד לא ניתן לו זמן עכשיו  100בסדר, בפניו, אבל יש כאן  עו"ד יהודית תירוש:

 20 לחפש בתוך  הקובץ ולהגיד 'הנה, תראה',

 21עו"ד תירוש, גבירתי לא יכולה להתערב לעו"ד חן בחקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 העניין מסתיים. שלו ולומר לו מה לשאול. העד אמר מה שאמר, עו"ד חן שואל מה ששואל ובזה

 23 בסדר. אני חושבת שיש כאן הצגה חלקית של האירוע. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 בסדר. תודה על ההערה, וככל שזה התנגדות היא נדחית. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 14במאי  12-בינואר, כך אתה מתקן אותי, עד המועד הזה, ה 1-ולכן, אחרי שהלכת וספרת מה ש.

 3שמר אלוביץ' ביקש ממך בקשות ספציפיות, ואני מפנה אותך לקטע הזה בתוך הרצף המלא פעמים 

 4 שנמצא בפניך ובפני בית המשפט, אני רוצה,

 5 סליחה, הרצף המלא לא בפניי. ת.

 6 לי להשלים את השאלה, מר ישועה, באמת. ןתית ש.

 7 הרצף המלא אינו בפניי. ת.

 8 ה תקשיב לשאלה.מר ישוע אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 מר ישועה, אני מבקש שתקשיב.  ש.

 10נתנו לאדוני באמת להשיב באריכות. עכשיו תקשיב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 לשאלה.

 12אוקיי. ולכן כדי להבין עוד יותר את מה שאתה אומר, עוד יותר את מה שאתה אומר, האם גם  ש.

 13בברלין  closing-אתמול, להזמין את השר ארדן להמייל שאתה מציע למר אלוביץ' שראינו אותו 

 14ואולי לתת לו תמונה, אתה בעצם כותב למר אלוביץ' את מה שאלוביץ' בעצם ביקש ממך. זה מה 

 15 ולתמונה למר ארדן? good time-שאתה אומר? או שזו יוזמה שלך, ההצעה הזאת ל

 16 לא הבנתי איך שני הדברים קשורים. ת.

 17 שני הדברים קשורים, ש.

 18א, שם זו הייתה הצעה שלי, אני אגיד לך על איזה רקע. על רקע של שיחות אין סופיות בין שאול ל ת.

 19 לביני.

 20 טוב. אתה עונה לשאלה שלי, זה בדיוק מה ששאלתי. ש.

 21אופ הייתה -אני אומר עוד פעם, על היחסים הרעים בינו לבין שאול, בקטע הזה ההצעה של הפוטו ת.

 22וואלה. זה הכל. יחסים רעים, תתקן את היחסים הרעים. מה זה אופ ב-שלי, היא לא הייתה פוטו

 23 קשור לסיקור המוטה? זה לא סיקור מוטה.
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 1 זה לא קשור לסיקור מוטה? ש.

 2 לא. ת.

 3 וכשאתה אומר 'הגדול קיבל קונצרט היום וינון דאג גם לילד' זה לא קשור לסיקור מוטה? ש.

 4בל אתה לוקח, בסדר, אני מבין אותך. אני אענה לך בצורה מלאה. אתה לוקח, הכל קשור. א ת.

 5שבועיים בתוך ארבע שנים. שנה וחצי לפני, שנתיים וחצי אחרי האירוע הזה. אני, מוכן להראות 

 6לך ולבית המשפט שאותן התבטאויות בדיוק, כולל כמו קונצרט, מקום אחד קראתי לזה קונצרט, 

 7אם תרצה אני אתן לך גם ', מקום אחד 'תביא לי', ושייהנמקום אחד, 'תראו את הכותרת 

 8לי חומר', כי הוא לוחץ, אז אני אומר 'אז תן לי חומר זה,  ןתיתתאריכים. מקום אחד אני אומר '

 9שהיינו צריכים לתקן את  27.9.15-ואני אכתוב כמה כתבות' ואחרי אורי אריאל שהייתה טרגדיה ב

 10חומר, הנה, העליתי  דקות, אני אומר לו למחרת 'טוב, תן לי 10זה שלא העלינו את זה תוך 

 11. אתה לוקח pattern-סנדוויץ''', הסנדוויץ' זה קונצרט של ידיעות טובות, גם זה וגם זה, זה ה

 pattern 12-יום. יש ארבע שנים. אני לא יזמתי את הדבר הזה. ה 30שבועיים, אפשר לחקור עליהם גם 

 13בשביל זה, כל התבטאות , המודוס אופרנדי הזה נקבע בשנה וחצי לפני, לא הייתי יוזם אותו גם 

 14שלי שאתה אומר פה כולל לינון, על הקריטיות ולא הקריטיות, היא בתוך זה. כבר אמרתי אתמול, 

 15ואמרתי שאני לא יכול לשלול כשבאותה  pattern -אתה רוצה שאגיד עוד פעם? לא קבעתי את ה

 16העסקה היא גם הזה ואני לא חושב שזה משהו פלילי ואני חושב שpattern -תקופה כבר יש את ה

 17עסקה ראויה, אני לא שולל את זה שכשעשיתי את זה גם זה חלף לי בראש. אבל אני לא יזמתי את 

 18זה ואני לא עשיתי את זה. זה לא משהו שהתחיל באותו יום או לפני שבוע. אני מזכיר לך, זה 

 19ו. אני , סביב הלך הרוח שאתה מדבר עלי28.1-התחיל שנה וחצי לפני. אני מזכיר לך מה היה ב

 20מציע לשאול שאולי כן, אני מזכיר לך מה הימים, הימים זה ימי פאקר. אני מציע 'אולי כן נמכור 

 21את האתר גם אם המחיר יהיה גבוה' הוא אומר 'לא, לפני זה אני צריך להגיע עוד להרבה מאוד 

 22הזה? זה  pattern -הישגים. נכון, הוא חתם, אבל יש לי עוד חשבון ארוך לנהל'. אני קבעתי את ה
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 1שבועיים האלה -היה בינואר. מישהו ידע אז על זה שיצטרכו את האישור? אתה מנתק את השבוע

 2 10.4-ובאותם ימים ינון מאיים בלהתפטר. למה הוא עושה את זה? הרבה לפני שבכלל ידענו, רק ב

 3הזה מה  pattern -אחרי, בתוך ה patternלפני, היה  patternצץ בכלל העניין ש, אני אומר, היה 

 4 שאמרתי, אמרתי את זה בהקשר הזה ואמרתי אותו גם לפני זה.

 5מר ישועה, אנחנו לא שוכחים את הארבע שנים. אנחנו לא שוכחים את מה שהיה לפני ואת מה  ש.

 6שהיה אחרי. גם במישור הכרונולוגי וגם במישור הענייני, בוודאי שהדברים שלובים. אני חושב 

 7 שיש בינינו אי הבנה.

 8 ?-מילה הראשונה לא הבנתי, המישור האת ה ת.

 9הכרונולוגי. וגם המישור הענייני, הדברים שלובים. בעניין הזה אנחנו מסכימים. לכן אני חושב  ש.

 10שעכשיו יש איזו שהיא אי הבנה בוויכוח שפרץ הבוקר. יכול להיות שלא היינו צריכים לסיים 

 11דר. לא פה הוויכוח שלנו. אני עכשיו אתמול באותה נקודה. אבל הדברים יחזרו למסלולם, הכל בס

 12הצגתי לך, בתוך הכרונולוגיה יש גם תקופות ובתוך הכרונולוגיה יש גם אירועים. והאירוע שאנחנו 

 13אני מבקש להבין את  "2"יד . ובאירוע של עסקת "2"יד אוחזים בו עכשיו זה האירוע של עסקת 

 14ומהדהד את מה שהייתם  pattern -על הפועלך. ובהקשר הזה בא המקבץ הוורוד. בין אם הוא יושב 

 15מורגלים בו, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה שהרושם שלי לפחות הוא שאתה לא עושה את זה 

 16כמי שקפאו שד. אתה לא עושה את זה כמי שמתנגד, אתה לא עושה את זה כמי שלוחצים עליו 

 17'חדווה' אבל גבירתי  , אז אמרתי-לעשות את זה, אלא אתה עושה את זה, כך לפחות משתקף, ב

 18תקנה אותי ל'מרץ'. אתה עושה את זה במרץ. אתה עושה את זה מתוך, לשיטתך שיתוף פעולה, 

 19 לשיטתי יותר מזה אבל זה לא כל כך חשוב. לא מאלצים אותך לעשות את זה. נכון?

 20ה אני נמצא, החדווה הזאת, קראת לזה חדווה בפעם שעברה. החדווה או הנכונות שלי לשתף פעול ת.

 21נמצאים מהתחלה. זה מה שאני  אומר. נמצאים מינואר. ונתתי כבר את הדוגמאות. אם צריך אני 

 22 אביא את הציטוטים של מה אני אומר בדיוק באותה צורה. 

 23 נכון. ש.
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 1כשאומרים, נתנו רקע מתקן, אני אומר 'אחרי כל מה שעשיתי בשביל', ינואר  2013מינואר. בינואר  ת.

 2זה יש עוד רצף שם של אירועים כאלה לאורך כל השנה. כל מה שאני  . שנה לפני. ואחרי2013

 3אמרתי רק, וסליחה עוד פעם שאני מחדד, ואין לי ויכוח איתך, אני הבנתי את תפקידי. אתה שואל 

 4שאלה, אני עונה תשובה. אני הבנתי את התפקיד שלי. הסבירו לי את התפקיד, ואני לא צד. בסדר. 

 5 ר לי, כשאתה שואל שאלה,הבנתי את הנקודה. אבל מות

 6 אני זקפתי לזכותך דווקא שלא הבנת את תפקידך, אבל בסדר. אם הבנת אז קדימה, תתחיל לענות.  ש.

 7אני רק אומר דבר אחד, ובגלל שגם יש לי איזו עקומת למידה שנובעת מהיומיים הראשונים של  ת.

 8וד או צהוב או לא משנה חקירתך. וביומיים הראשונים של חקירתך למדתי שאם מוצג לי קטע ור

 9מה, ואומרים לי 'כן, יש את כל הרצף', אבל לא מביאים. עכשיו היא הזכירה מה זה היה, אני 

 10זכרתי שהיה אז רצף של הוראות אלי. מותר לי להזכיר את זה, כי אז אחר כך יצא רושם שאתה 

 11 מנסה לייחס לי של יותר ממה שהיה. אני אומר, אני פה שיתפתי פעולה,

 12 אלתי, מר ישועה,ולש ש.

 13 ואמרתי גם בהודעתי הראשונה, עשיתי בשבילו המון ושיתפתי פעולה. אני לא שיקרתי בזה. ת.

 14 מר ישועה, אני חושב שאנחנו דווקא, ש.

 15עו"ד חן, אתמול נדמה לי שלפני העד היה כל הקובץ  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 שנתתם לנו, הרצף של חודשיים.

 17 כן כן. ש.

 18 היום אני לא  רואה שיש אצלו, אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 19 אין בעיה שנשים אותו בפניו. ש.

 20אז אולי כדאי שיהיה ובזה אנחנו נסיים את כל הוויכוחים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 כאן על כן רצף /לא רצף.

 22רצף, אתמול ישב והתכונן וספר את לא, אין שום ויכוח. לעד חשוב לומר שהדברים האלה הם על ה ש.

 23 האירועים לכן, והוא זוכר בעל פה תאריכים. אין כאן שאלה של מה שבפניו או מה שלא בפניו. 
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 1נראה לי שיש לו תחושה שהוא מקבל רק חלקי דברים, אז  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 קודם כל עכשיו יש כאן,

 3, נראה לי שהתחושה שלנו היא, ואני לא אומר את זה בשביל נראה לי שאין לו תחושה כזו גבירתי ש.

 4להתווכח עם הדברים האחרונים של העד אלא במענה להערת בית המשפט, שהתחושה שלנו היא 

 5בחקירה הראשית במשך שבעה ימים אנחנו דווקא  cherry picking-שמה שהוצג לו בשיטת ה

 6בנרטיב אחר של הרשומון הזה. אז זה מרחיבים את הזום ומראים את הדברים מזוויות אחרות ו

 7 בדיוק ההיפך.

 8עו"ד חן, הכל בסדר. הוא פשוט אמר שעכשיו נותנים לו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 קטע ורוד, אז עכשיו יש לו בפני העד את כל הקובץ שאדוני הגיש,

 10 הוא בפניו. ש.

 11כי אנחנו מסתובבים כבר רבע שעה ואני מציעה להתקדם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 סביב אותה שאלה ואותה תשובה.

 13גבירתי, אני נותן לעד הזדמנות להשיב לשאלתי. אני אזכיר לו את השאלה האחרונה שעליה הוא  ש.

 14 לא השיב.

 15הוא השיב לשאלה האחרונה כפי שהוא הבין, אז אולי כדאי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 להתקדם.

 17 אדוני ישאל. עם:-משה בר כב' השופט

 18הוא השיב מה שהוא מבין. אני מציעה להתקדם כי אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 די נתקענו בשאלה הזו כבר די הרבה זמן, או לפחות באותן תשובות. 

 20טוב. אם כך מורה לי בית המשפט אז אני אתקדם לשאלה הבאה. ועדיין בהקשר הזה. אנחנו ראינו  ש.

 21שמה שאפיין את החקירה הראשית שלך היה ביטוי מצד אחד 'סיקור מוטה' ומהצד האחר 'הטבות 

 22 רגולטוריות'. כי בחקירות שלך אנחנו לא רואים את זה. האם,

 23 לא, סליחה, אני, עו"ד יהודית תירוש:
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 1 עוד לא הייתה שאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2, גבירתי לא מסכימה עם המסקנה הזו אבל זה חלק גברת תירוש עם:-כב' השופט משה בר

 3 מהשאלה. 

 4 לסיים את השאלה. ןתיתלפחות גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כן גבירתי, אני מתנצלת. עו"ד יהודית תירוש:

 6 תתחיל אולי עוד פעם, עו"ד חן. נשמע את כל השאלה ברצף. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7כן. אז אנחנו ראינו בהקשרים אחרים שהתשובות שלך אופיינו בדוגמה לסיקור מוטה אל מול  ש.

 8הטבות רגולטוריות. המונח 'הטבות רגולטוריות' אפילו לא מופיע בחקירות שלך במשטרה. פשוט 

 9, שאתה לא מדבר על הטבות רגולטוריות "2"יד לא מופיע. אתמול הקראתי לך קטע בהקשר של 

 10, אתה מדבר על פעולה רגולטורית. האם אתה מאפיין את ההתנהגות כאן של מר באופן קונקרטי

 11 אלוביץ' ושלך כסיקור מוטה תמורת הטבה רגולטורית?

 12 ?"2"יד בהקשר של  עם:-כב' השופט משה בר

 13 כן. בהקשר שאנחנו אוחזים בו עכשיו. ש.

 14אחד על סיקור מוטה  רק שאלת הבהרה קטנה לפני זה, אני זוכר שבעדויות שלי כן דיברתי מצד ת.

 15ומצד שני על, אתה אומר שלא אמרתי הטבות רגולטוריות, אמרתי אולי, לא יודע, אבל המילה 

 16 'רגולציה' הייתה שם. דיברתי על החלטות רגולטוריות.

 17 נכון. על החלטות רגולטוריות. ש.

 18 אוקיי. בסדר. ת.

 19'החלטה' הוא משמעותי, לכן אבל ברור לך שהערך הפז'ורטיבי שנלווה למילה 'הטבה' להבדיל מ ש.

 20טרחת בחקירה הראשית להדגיש כל הזמן  'הטבה'. אז אני שואל אותך האם ההתייחסות שלך 

 21 ?"2"יד לסיקור מוטה לעומת הטבה רגולטורית נכון גם למה שראינו ונמשיך לראות בהקשר של 

 22ות, אני לא קודם כל, אני, כשאמרתי בעדות שלי מילה אחת רק של הבהרה, הטבות רגולטורי ת.

 23על זה אם זה הטבה או לא הטבה, התכוונתי  judgement-התכוונתי להיות את הזה שנותן את ה
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 1להחלטות רגולטוריות. זה היה מטבע לשון, הרי אני לא נכנסתי לעומקן של הפעולות ואם זה הטבה 

 2הטבה או לא הטבה, מעבר למה שאני קורא בעיתון. אני לא טוען שלי יש את הכלי לקבוע אם זה 

 3רגולטורית ואם אמרתי בעדות שלי 'החלטות רגולטוריות' או אני לא יודע מה, ואתם רוצים לקרוא 

 4לזה פעולות שלטוניות בבקשה, אני לא פה בתוך הפוזיציה שאני קובע אם הדבר הזה או לא, כי 

 5 לא הייתי באותו צד. אז קודם כל אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת.

 6זה גם לגבי החקירה הראשית, כי אדוני השתמש במונחים האלה כל  עם:-כב' השופט משה בר

 7 הזמן.

 8נכון. לא באתי אני לקבוע, אין לי את הכלים לקבוע אם זו הטבה או לא הטבה רגולטורית. לגבי  ת.

 9חמש שעות שהיינו פה  בלהראות שיש -, אתמול בילינו כמעט שעה מתוך הארבע"2"יד הקטע של 

 10ת גם לידיעת השר עצמו והיועצת המשפטית וכדומה, אז ודאי שאני פה החלטה רגולטורית טכני

 11 לא חושב שיש פה,

 12 הטבה. ש.

 13, אני מכיר את הנסיבות. "2"יד אני לא חושב שיש פה הטבה, כל שכן, אני אומר, במקרה הזה של  ת.

 14זה קשור לוואלה, זה קשור לפעולה של וואלה, היו דיונים שלמים בתוך המיילים שדנים בחוק 

 15הבזק ובחברת תשתיות וכדומה והאם זה נוגע ולא נוגע, וכנראה שזה נופל לפטור, וכנראה שלא 

 16צריך, אז אני בזה יותר מומחה, אני יכול יותר להעיד על הדבר הזה, שברור לי שלא ואתמול הצגת 

 17, הדגשנו את זה שגם השר עצמו וגם גורמים אחרים. אינני יודע לגבי הפעולות האחרות, -גם את ה

 18לגבי הפעולות האחרות אני לא יודע. יכול להיות שהשר ארדן היה מאשר אותן בשמחה ,יכול להיות 

 19 שברגר היה מאשר אותן בשמחה ויכול להיות שלא, וקרה מה שקרה.

 20היא התנהלות שנבעה  "2"יד האם ההתנהלות של אדוני בהקשר של  עם:-כב' השופט משה בר

 21דם את זה? לא ראה בזה כל דבר שלילי, אפילו עניין טכני, מתוך אמונה שאדוני אכן היה מעוניין לק

 22כי אדוני העיד קודם בהקשר של ... וכיוצא באלה 'לא, זה ריצוי, לא ריצוי', בעצם אדוני פעל כך.. 

 23 הוא גם הבין שצריך, מעבר לשאלת הריצוי, אם בכלל היא קשורה לשאלת הריצוי.
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 1 , שאדוני צריך?לא הבנתי את השאלה, 'אדוני צריך', מה אמרת ת.

 2לא, אני אומר שאדוני מחמיא לינון או מבקש מינון לעשות את מה  עם:-כב' השופט משה בר

 3שהוא עושה וכך הלאה, אדוני פעל, כך אני מניח, אם לא אדוני יתקן אותי, שאדוני ראה בזה עניין 

 4, את הבוס, לרצות את הבעלים ןלניסיוטכני, לא ראה בזה שום דבר פסול, אז זה לא בהכרח קשור 

 5 את מר אלוביץ'?

 6 תראה, יש פה, ת.

 7 ."2"יד בהקשר של  עם:-כב' השופט משה בר

 8אני אתמקד. בסדר. יש פה שני דברים זה מול זה. צד אחד, יש פה צד של משהו שאנחנו רוצים  ת.

 9לקבל מהרגולטור, במקרה הזה ראש הממשלה ושר התקשורת וזה חתימה על המכתב הזה. ואני 

 10י לגמרי, ולכן אני נלחם בעוז, ולכן אני גם לא, לא הייתה לי שום התנגדות לשום מתמקד. ברור ל

 11דבר אתמול ממה שהוא אמר, שכולם אישרו שזה טכני, כולם אמרו שזה, אז קודם כל, את הצד 

 12הזה אני שם ואני יצאתי מונע בתחושה מאוד חזקה שיש פה דבר שהוא צריך להיות מאושר ולא 

 13 ואי אישור שלו עלול לנבוע מסיבות לא ענייניות וכדומה. בצד השני,צריך להיות שום סיבה, 

 14לאדוני היה גם ענין לקדם את זה. זאת אומרת, באופן אישי, צדדי,  עם:-כב' השופט משה בר

 15 אבל זה גם מקדם את עניינו של אדוני בסופו של דבר, אם העסקה תצא לפועל.

 16 נכון. ת.

 17 רק שואל. זה לא פסול, אני עם:-כב' השופט משה בר

 18 לא, אני עונה. נכון. נכון. ת.

 19 מצד שני? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20הזה, שאני לא  pattern -של הסיקור המוטה. כל מה שציינתי לגבי ה pattern-מצד שני ישנו ה ת.

 21הזה או יוזם אותו בשביל כזאת עסקה גם, הרי הא בהא תליא. עסקה  pattern -הייתי מייצר את ה

 22א צריכה שום דבר והיא טכנית, זה כבר היה שנה וחצי בתוך הסיפור. עכשיו שואלים אותי, של

 23'תגיד', ובתוך זה, ולכן גם התמקדתי עם עו"ד חן על הקטע שזה לא רק ששנה וחצי היה, באותו 
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 1חודש גם היו פניות ותוך כדי האירועים האלה שאנחנו רואים את ... יש כל הזמן פניות של שאול. 

 2 שהיה. pattern -ה אז זה

 3מר ישועה, השאלה היא, אדוני מדבר על סיקור מוטה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4השאלה, אם אני הבנתי אותה נכון, האם יש קשר בין סיקור מוטה לבין הטבה שהיא במקרה זה, 

 5מאדוני  , האם זה נחשב להטבה בהקשר לסיקור מוטה? זאת אומרת אני מבינה"2"יד לבין עסקת 

 6זה משהו ש, לפחות לדברי אדוני היה צריך לקרות ולא הייתה בעיה שיקרה והיה נכון  "2"יד ש

 7 שיקרה והיה טוב שיקרה.

 8 נכון. ת.

 9השאלה, אם הבנתי אותה נכון הייתה, אם מה שאדוני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 הבנתי,?... אם "2"יד קורא לו 'סיקור מוטה' בכלל קשור לעסקת 

 11שכבר עושים את הסיקור  pattern -אני חושב שבאופן מוחלט לא, אבל גבירתי, היה אז את ה ת.

 12 המוטה. עכשיו, איך אני יכול,

 13לא, אבל תראה, השאלה היא אם יש הטבה כדי לקבל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14זה  "2"יד זה כדי לקבל משהו וקשור לאיזה שהן הטבות או ש "2"יד משהו. השאלה היא אם 

 15משהו עצמאי, לא קשור לשום דבר. זה משהו שהיה בסדר, והיה טוב, היה טוב לכולם, והיה צריך 

 16 לקרות כך או כך והיה קורה כך או כך בכל מקרה?

 17 .חד משמעית התשובה האחרונה, זה היה קורה בכל מקרה בלי שום קשר לשום דבר אחר ת.

 18 בסדר, זו הייתה השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19כן, ובין היתר ההוכחה לעניין הזה שזה משהו שלוקח שבוע או שבועיים, למשל הנה פה 'לא  ת.

 20מבקשת מידע נוסף'. בדרך כלל כשיש איזו שהיא השגה, נגיד שהיא התנגדה למשהו. היא תבקש 

 21רור שזה עניין שהוא לחלוטין טכני ובכלל אולי נמצא בספק מידע, היא תבקש עוד מכתב, זה היה ב

 22 מבחינת הקטע של ההיתר. לא יודע להגיד על הדברים האחרים. 
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 1ובזמן אמת בהמשך לשאלות בית המשפט ולתשובה האחרונה שלך אנחנו ראינו אתמול ומיד נראה  ש.

 2פעול על מנת לזרז את את ההמשך, למרות זאת אתה פונה לאלוביץ' שוב ושוב ושוב ומבקש ממנו ל

 3 החתימה ככל שהוא יכול לעשות את זה, נכון?

 4 אמת.  ת.

 5אמת. היה חשש בגלל תוצאות אפריל והדיבורים בשוק ועין הרעה כמו שקראת לזה אתמול וכיוצא  ש.

 6 באלה, נכון?

 7 כן. ת.

 8עה ומיד אחרי אותו קטע ורוד של ההתכתבות שלך עם ינון מגל אתה שוב פונה למר אלוביץ' בש ש.

 9 לקובץ, זה מוקרן גם במסך בפניך, 131, תסתכל בבקשה, זה בעמוד 17:57

 10 'בוס', ת.

 11כן. 'בוס'. 'אנא אל תפסיק ללחוץ למרות מה שדנה אמרה, אני לא רוצה שאחר כך נחכה לילד' הנה  ש.

 12עוד ביטוי, תתקן אותי אם אני טועה, לכך שמבחינתך היה מאד חשוב לקדם או לזרז את קבלת 

 13 נכון?החתימות. 

 14בוודאי. דרך אגב, כדי שלא תהיה באיזה שהוא ערפל מבחינת מי שהיה חשוב לו, לשאול זה לא  ת.

 15 היה חשוב פחות.

 16 ברור. ש.

 17 שלא נתבלבל. ת.

 18 כן כן, אבל אני מדבר כרגע עליך. ש.

 19מיליון והוא רק חצי  15כן, אני כל הזמן רואה שמזכירים את הכסף שאני קיבלתי, אני קיבלתי  ת.

 20 רד שקל.מיליא

 21אבל מר ישועה, שוב הנה דוגמה קלאסית. אני שואל אותך על דברים שאתה כותב למר אלוביץ'  ש.

 22בתוך ההקשר המלא שנמצא בפניך. 'אנא אל תפסיק ללחוץ למרות מה שאמרה היועצת המשפטית 

 23למאי. אני שואל שאלה פשוטה שמתייחסת למה  12-כדי לקבל סוף סוף את החתימה'. אנחנו ב
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 1תבת. האם הדבר הזה מבטא את ההבנה שלי שאתה מבקש בכל זאת, למרות שזו עסקה שאתה כ

 2שצריך היה לחתום, למרות שכבר ידעתם שיינתן אישור, למרות שהשר אמר לך והיועצת 

 3המשפטית אמרה לך, ובכל זאת אתה מבקש לא להפסיק ללחוץ כדי לקבל, שזה היה חשוב לך. 

 4 נכון?

 5 כן. ת.

 6 שאתה אומר 'אל תפסיק ללחוץ' אתה מתכוון לאותו מסלול אחורי, נכון?תודה. ובהקשר הזה כ ש.

 7 לאו דווקא מסלול אחורי, אני לא יודע אם אני כבר יודע על המסלול האחורי פה, אני לא יודע, ת.

 8למאי עוד מקודם, אתמול אחזנו בזה, אתם מדברים על המסלול  11-לא, ראינו כבר שאתה יודע ב ש.

 9ני לא אגיד לה על המסלול האחורי' לדנה, אתה זוכר? אומר לך שאול 'אסור האחורי ואתה אומר 'א

 10שהיא תדע על המסלול האחורי' היא, היועצת המשפטית דנה נויפלד, שפונים לשר שלא 

 11במאי.  11-באמצעותה, ואתה אומר 'היא לא תדע אבל'. עברנו על זה אתמול ביחס ליום האתמול, ל

 12 ? ןהזיכרוענן את אתה רוצה שאני אפנה אותך כדי לר

 13 כן. תודה. באיזה עמוד אנחנו פה? ת.

 14 .124עמוד  ש.

 15 מה שהיה, עם הכתום? 124זה עמוד  ת.

 16 סליחה. 125, יום אחורנית, לעמוד 124. עכשיו תחזור אחורה לעמוד 131לא, זה היה  ש.

 17 ?125-לחזור ל ת.

 18 8:18במאי, כותב לך מר אלוביץ' בשעה  11-אחורנית, וזה יום אחד אחורנית, ה 125-כן. תחזור ל ש.

 19דקות 'אסור שהיא תדע על המסלול האחורי' ואתה עונה לו 'לא תדע על המסלול רק תביא מחר 

 20 את המכתב בכל מחיר או שאני מאושפז עם התקף לב. אין לנו יותר זמן, מסוכן'. 

 21 כן. נכון. ת.

 22 ז עכשיו אני חוזר,א ש.

 23 ,-לא, רציתי רק לדעת אם ידעתי כבר על ה ת.
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 1בסדר, אנחנו מסדרים את זה. היית עסוק אתמול בלספור הוראות אז פשוט החמצת את זה. אז  ש.

 2 ,131עכשיו אני חוזר איתך לעמוד 

 3ספרתי מר חן, אני אתמול נסעתי הביתה והלכתי לישון, הייתי מאוד עייף אחרי החקירה שלך, אני  ת.

 4 את זה כמה ימים לפני.

 5 , בסדר?131ספרת כמה ימים לפני. אז עכשיו תחזור בבקשה לעמוד  ש.

 6 כן, אני רציתי שילחץ על כל מי שהוא יכול. לשאלתך. ת.

 7, יש הודעה שמעביר לך מר 7:09PMבמאי בשעה  12-, עדיין באותו יום ה132בסדר. בעמוד  ש.

 8 אלוביץ', 

 9 .132זה לא  ת.

 10לקובץ. מעביר לך מר אלוביץ' את  132בעמוד  07:09:08ברול אומרים לי, זו שעה  50-57שורה  ש.

 11ההודעה הבאה: 'תגיד לשאול', מכאן אני מסיק מר ישועה, שהוא מעביר לך הודעה שהוא קיבל 

 12 אותה ככתבה וכלשונה, נכון?

 13 נכון. ת.

 14רות בעלות, גלעד ארבעה ימים לאשר העב-'שיגיד לגרמנים שזו ממשלה רצינית ולוקח שלושה ש.

 15 )דיסקרטי לא להראות, גיל(. אתה יכול לפרשת לנו בבקשה את ההודעה הזו שאתה מקבל?

 16כן. מה שהבנתי שהיה כנראה חלופת לא יודע מה, תכתובות, היה דיבור, היה דיבור או משהו,  ת.

 17 סמסים בין גיל לבין גלעד ארדן לפי בקשת שאול,

 18 גיל הוא? ש.

 19 גיל שפר. ת.

 20 פרטי, לבין גלעד ארדן, שזה גלעד שמופיע שם בשמו הפרטי? שהוא אדם ש.

 21 כן. ושהוא כנראה בדק מולו, בדק סטטוס, ת.

 22'שהוא', אני אגיד לך, זה קצת קשה לנו. בוא בעניין הזה נלך טיפה יותר לאט וברשותך שהדברים  ש.

 23מהשר גלעד  יהיו ברורים. הוא, מר גיל שפר, בדק מול השר גלעד ארדן סטטוס והוא מקבל תשובה
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 1ארדן. את התשובה הזו ככתבה וכלשונה הוא מעביר למר אלוביץ' שבתורו מעביר אותה אליך, 

 2 הבנתי נכון?

 3 לגמרי. כך אני מבין. ת.

 4' ואת "2"יד אוקיי. ואז הוא מעביר לך את ההודעה הבאה: 'מחר בצהריים יהיה חתום אצלי את  ש.

 5בנושא הזה' ואז אתה שואל אותו 'יופי, מה ההודעה הבאה: 'גלעד רב עם היועצת המשפטית שלו 

 6קרה, היא ניסתה לעכב עוד?' 'כנראה' ואתה אומר 'לא יאומן' ואז מודה למר אלוביץ' ואומר לו גם 

 7'יופי, תודה, שימחת אותי'. אני מבין גם מהתשובה של מר אלוביץ' הלאה 'אמרתי לך היא עושה 

 8ע מזה שזה פשוט יושב אצל עורכת הדין לו דווקא' שבאותה נקודה חשבתם שחלק מהעיכוב נוב

 9 דנה נויפלד ולא מועבר לשר לחתימה, נכון?

 10כן. אני חשבתי שזה השר, לא חשבתי שזה היא, והוא אמר שדנה זו תקלה, אני לא יודע, חשבתי  ת.

 11 שזה ביניהם או משחק ביניהם או ... על היריבות בין שאול,

 12 לעכב עוד',  לא, כי אתה כותב 'יופי, מה קרה היא ניסתה ש.

 13 הוא אמר לי לפני זה נדמה לי 'דנה תקלה'.  ת.

 14 נכון. ש.

 15 אני תמיד חשבתי שזה, ת.

 16 שזה תקוע בין השר ליועצת המשפטית שלו. ש.

 17חשבתי שמשתמשים בה בתור פרונט בעצם לייצג את מה שהשר רוצה כי אם השר רוצה ולה אין  ת.

 18 התנגדות והיא אמרה לי הרי, 

 19 שזה טכני. ש.

 20הופתעתי על הפער בין זה שהיא אומרת לי 'וגם לנגה אין בעיה, זה טכני, זה מגיע' אז חשבתי  אני ת.

 21שיכול להיות שמשתמשים בה, שר יכול להגיד 'זה אצל היועץ המשפטי' הוא לא רוצה להגיד שהוא 

 22רוצה אולי ללחוץ את שאול או משהו כזה, אז הוא אומר 'אצל היועץ', אבל זה עוד פעם, זה זוטות 

 23 בינה לבינו.
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 1כן. בחקירה התשיעית שלך מציגים לך את ההודעה הזו שמר אלוביץ' מעביר לך מהשר גלעד ארדן  ש.

 2ואז אתה אומר, אתה מניח שגיל  60-64עמודים  2018בנובמבר  20-דרך מר גיל שפר, זו הודעה מה

 3נראה את זה  זה גיל שפר, אנחנו יודעים שעכשיו כפי שהעדת אתמול אתה כבר יודע את זה, אנחנו

 4גם בהמשך ההתכתבות, ולמרות שבאותה נקודה החוקרים לא מתקנים אותך שהוא כבר לא מנהל 

 5לשכת ראש הממשלה, אתה אומר במפורש 'גם אם הוא מנהל לשכת ראש הממשלה', מישהו 

 6 שאתה לא זכרת שהוא כבר לא, אלא אדם פרטי, אתה לא רואה בזה שום פסול, נכון?

 7 לגמרי. ת.

 8כמה וכמה כאשר אנחנו מדברים על מישהו שהוא לא מנהל לשכת ראש הממשלה. אני על אחת  ש.

 9 למר אלוביץ', אני מבקש שתסביר אותו. 20:01-בקובץ יש סמס שלך מ 133ממשיך. בעמוד 

 10 מתאריך? כב' השופט עודד שחם:

 11עו"ד דנה בערב על הרקע שהם משוחחים ביניהם עם  20:01במאי אנחנו עדיין, אדוני. בשעה  12-ב ש.

 12נויפלד, עיכבה, או עיכבה בכוונה או לא עיכבה בכוונה, אתה כותב לו 'צדקת כמו תמיד, בכל אופן 

 13טוב שדיברתי איתה כי נתנה בכל אופן התחייבות שיהיה עד הבוקר' ראינו שכתבת את זה גם 

 14ביב, זה לעו"ד נגה רובינשטיין מוקדם יותר. 'וכמו כן אולי יצרתי מעט אמפטיה כי הייתי מאוד ח

 15 הצטרף ודאי ללחץ שלו'. הלחץ של, כפי שראינו עכשיו, של גיל שפר על השר ארדן, נכון?

 16 כן. ת.

 17ואז בא המשפט המפורסם, עמדנו עליו אתמול, אין צורך להתעכב עליו היום, כשאתה אומר למר  ש.

 18רוצה עכשיו אלוביץ' 'בכל אופן הגדול קיבל קונצרט היום ואתמול וגם לילד ינון עזר היום'. אני 

 19רגע להתמקד איתך במשפט 'וגם לילד ינון עזר היום'. אתה זוכר, אתה יודע, למה מבחן זיכרון, 

 20. 'הוועדים לקחו עליו משרד ךזיכרונתראה את הקונטקסט כמו שאתה אומר בהמשך, זה ירענן את 

 21 חקירות והוא ביקש את עזרתנו'. זה מזכיר לך במה ינון מגל עזר לשר ארדן היום?
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 1א, אני לא זוכר את האירוע לגמרי, אני מניח שהייתה פניה ישירה של ארדן לינון וינון אולי דיווח ל ת.

 2לי כי אני לא זוכר את המקרה. אני לא זוכר על מה מדובר. אבל אני מניח שאני ידעתי כי ינון אמר 

 3 לי. 

 4יום ואתמול' אוקיי. אבל אתה שם את זה בקונטקסט הזה של 'בכל אופן הגדול קיבל קונצרט ה ש.

 5כשאתם מדברים על החתימה שבוא תבוא מחר 'וגם לילד ינון עזר היום'. עכשיו אני רוצה לחבר 

 6פה באמת ולראות איזה פרסום היה בקשר לשר ארדן באותו יום. אני מבקש להפנות לכתבה 

 7 במאי,  14-שהתפרסמה באתר וואלה באמת יומיים אחר כך, ב

 8 36מוגשת ומסומנת נ/ שהתפרסמה באתר וואלה 14.5-כתבה מה

 9שכותרתה 'עובדי רשות השידור שכרו חוקרים שיעכבו אחר ארדן. לוואלה ברנז'ה נודע כי משרד  ש.

 10חקירות עוקב אחר שר התקשורת ורואה עם מי הוא נפגש כחלק מהמאבק בחוק שיזם לסגירת 

 11כתבה רשות השידור. מקורביו: 'מזעזע שמנסים להלך אימים על השר''. תאשר לי בבקשה שה

 12במאי היא כתבה בנושא שעליו אתה מספר לשאול 'שינון עזר לילד כי הוועד  14-הזאת מיום ה

 13 שכר, ולקחו עליו משרד חקירות והוא ביקש את עזרתנו'.

 14אני מאשר כי זה הנושא פה, המקרה לא זכור לי ואני שוב אומר, אני בטוח שזו הייתה פניה לינון,  ת.

 15 לא אלי.

 16 כן, זה בסדר גמור. ש.

 17 אני רק אומר, זה נשמע, כן, כי זה אותו נושא. ת.

 18מר ישועה, זה בסדר גמור, אליך, לינון, למערכת. אתה כותב למר אלוביץ', אם אפשר לחזור למסך,  ש.

 19אתה כותב למר אלוביץ' 'גם לילד ינון עזר היום, הוועדים לקחו עליו משרד חקירות והוא ביקש 

 20עזרתנו. והשר ארדן מבקש את עזרתכם כאשר אתם את עזרתנו', כלומר השר ארדן ביקש את 

 21 במאי באמת, נכון? 14-ממתינים לחתימתו על אותו מסמך שיבוא ב

 22 כן. רק אני מדגיש לך דבר אחד, הוא לא פנה אלי. ת.

 23 אני שוב אומר, אני מקבל, אני אפילו לא מתווכח ואני אפילו לא הולך לבדוק. ש.
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 1912 

 1 אתה יכול לבדוק. ת.

 2 לא, לא צריך. ש.

 3 וינון דיווח לי על זה אולי שהוא עשה את זה כי ינון, .ת

 4הכל בסדר. אנחנו לא ראינו, לא אחרי הכתבה של גידי וייץ את גדודי חיל הישועה אצים רצים  ש.

 5 ועוצרים כל מה שבסביבה, ואנחנו לא רואים, גם אגב האירוע הזה סיבה לעשות את זה.

 6שהוא לא פנה לאדוני אבל ... זה דבר פסול,  מר ישועה, אדוני מדגיש עם:-כב' השופט משה בר

 7דבר חריג? דבר מקובל? דבר שקורה בנסיבות כאלה ואחרות? ששר, שגורם כזה שיש לו עניין, 

 8 פונה?

 9כן. אני אמרתי עוד פעם, לכל אורך הדרך, שרים פונים. העניין הוא מינונים ואיך הם פונים. במקרה  ת.

 10 הזה,

 11 הם פונים.... איך  עם:-כב' השופט משה בר

 12במקרה הזה הוא פנה לדעתי, יכול להיות שהוא פנה אפילו לאברהם, לכתב הזה עצמו והכתב סיפר  ת.

 13 לינון ואז ינון סיפר את זה הלאה כי הוא ידע את ה,

 14ואם הייתה פניה, נניח רק לצורך ההבחנה, כדי לעמוד על מה  עם:-כב' השופט משה בר

 15מבקש, אדוני רואה בזה משהו אחר? שזה הייתה דרישה שאדוני מכוון, היה פונה למר אלוביץ' ו

 16או בקשה שיורדת מהבעלים לאדוני בעקבות פניה של השר אליו, אדוני היה מפרש את זה אחרת? 

 17 ... משמעות לגבי דרך הפניה שאדוני אומר 'תלוי'.

 18רת תראה, דרך הפניה היא חשובה. כי אם דרך הפניה היא ששר או דובר של שר או יועץ התקשו ת.

 19 שלו פונה לכתב בתחום,

 20לא במקרה הזה, אני שואל את אדוני באופן קונקרטי, מה היה יכול  עם:-כב' השופט משה בר

 21 אדוני היה אומר עליו, שאדוני רואה בזה דבר פסול?

 22לא, אני עונה לזה. אני לא בורח מהתשובה. אני אומר, ברור לגמרי שאם פונים לכתב או פונים  ת.

 23ר. זה קורה. כל הזמן. הרי דוברות מוציאה כל הזמן, למי מוציאים? ואז הוא לעורך זה לגמרי בסד
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 1913 

 1פונה גם, הוא עושה לזה לובינג, כי הוא יודע שייקחו את זה, ואולי לא יתנו את כל עמדתו, אולי 

 2יבדקו אולי זה נכון או לא נכון. אם פונים למעלה ועושים את זה מלמעלה וזה הנחתה, והדבר הזה 

 3רק מועבר והמערכת שוב פועלת בנוהל עיתונאי תקין, זה בסדר. אני עונה לשאלתך מובא למעלה ו

 4האם זה בסדר או לא בסדר. כשפונים למטה לדעתי זה תמיד בסדר, בנוהל הרגיל. אם פונים למעלה 

 5וזה רק מועבר, 'לשיקולכם, תחליטו', אז זה גם סביר הדבר הזה, יכול להיות סביר. אבל אם זה 

 6ה לא נכון ואומרים למערכת 'תעשו את זה, לא משנה אם נכון או לא נכון', מועבר למעלה וז

 7והמערכת מתנגדת ואומרת שהדבר לא נכון, אז יש לזה בעיה. הרי הבעיה שהייתה היא לא רק 

 8 הקטע של זה שנגיד משהו הועבר אלי או אל שאול,

 9מעט אולטימטיבית 'ותעשו גם אם זה נכון או לא נכון' וזו דרישה כ עם:-כב' השופט משה בר

 10 בלי לבחון ..

 11נכון. ולכפות עליהם משהו הפוך, ואז הם מתנגדים לסיפור הזה. פה, אני לא זכרתי את המקרה  ת.

 12הזה כי הוא לא פנה אלי ואני לא בטוח שאפילו פנו לינון, יכול להיות שפנו למטה וינון אחר כך רק 

 13ר עסיסי, דוד אברהם בברנז'ה, ראה ציין את הנקודה הזאת, אבל יכול להיות שהוא ראה שזה דב

 14 בזה דבר, ויכול להיות שלא. אני לא יודע. לא יודע מה היה.

 15אז אם אדוני היה מקבל פניה כזו בהקשר הקונקרטי מהשר בצירוף  עם:-כב' השופט משה בר

 16דרישה לעשות, אדוני... שאולי אז הוא מרגיש שיש פה איזו שהיא בעיה? משהו לא תקין? שאלה 

 17 , רק לעמוד על הלך הרוח של אדוני פשוט, זה הכל.היפותטית

 18 בידיעה כזאת שהולכת לברנז'ה אני לא רואה עם זה סיפור. זו בסך הכל ידיעה עסיסית וכבר ראינו, ת.

 19ואם זה היה יורד כדרישה, כפי שאדוני הציג קודם שזה דבר  עם:-כב' השופט משה בר

 20 שלכאורה פסול,

 21תלוי איך. תראה, אם אני מעביר לו את זה והוא אומר לי 'אילן זה שטויות וזה לא נכון וזה ממוחזר  ת.

 22וזה מגמתי וכדומה' ומאותו רגע אני מתחיל להתערב, אני אינני יודע כי הרבה פעמים הידיעות הן, 
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 1914 

 1להיות כשדוברות כותבת, מה לעשות, הם כותבים את הצד שלהם. אז יכול להיות שזה נכון ויכול 

 2 שזה לא נכון.

 3לידיעה הזאת יש לנו גם הצצה, חרך גיאולוגי לנבכי תודעתך דרך ההתכתבות 'גם לילד ינון עזר  ש.

 4-היום, הוועדים לקחו עליו משרד חקירות והוא ביקש את עזרתנו', השר, 'ופרסום הכתבה ביום ה

 5, אתה לא רואה במאי' שזה היום שבו הוא חותם על האישור. ובתשובה לשאלת בית המשפט 14

 6 בזה פסול?

 7 במה? ת.

 8 בכל מה שתיארתי עכשיו. ש.

 9 לא. ת.

 10 בסדר.  ש.

 11אני אומר עוד פעם, יש לי רק הסתייגות אחת בתוך הסיפור הזה, וקשה להפריד את כל הדברים.  ת.

 12לכן ה'לא' שלי הוא לא נחרץ. אני אומר את זה בצורה הכי נקיה שאני יכול לומר. אני וינון 

 13מסוים. עכשיו, יכול להיות שמערכת אחרת לא הייתה  patternם כבר עמוק בתוך והמערכת נמצאי

 mind set 14-שבתוכו אנחנו נמצאים. עכשיו, כשאני אבודד את ה pattern-עושה את זה, אבל זה ה

 15שלי פה, להגיד 'פה בדיוק עשית את זה בגלל מה שהיה או שגם עזר לך לדעת שיש פה עסקה' 

 16ר לומר שאני יכול ל... אני אומר, אני לא הייתי יוזם כזה דבר בשביל וכדומה, אינני יכול ביוש

 pattern 17 -, לא הייתי יוזם את זה בשביל שום דבר ובוודאי לא בשביל עסקה טכנית, וה"2"יד עסקת 

 18שלי שאתה מוביל לתוך החרך, אני  mind set-היה כבר שם, בתוך הסיפור הזה. גם לגבי החרך ל

 19פתח שאול, ברגע שנודע לנו שצריכים אישור, הוא אמר 'לא תהיה שום  מזכיר לך שאת החרך הזה

 20 שלו גם. mind set-בעיה, הכל תלוי בינון' אז את החרך פתח שאול ל

 21מר ישועה, מכיוון שאנחנו לא בוויכוח, וזה שאני עכשיו לא משיב לשאלותיך הרטוריות או  ש.

 22החקירה הנגדית שלי אני פתחתי אמירותיך הלא נכונות, שלא ישתמע שאני מסכים. הרי את 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  11

 

 1915 

 1ופה אתה מתערב, יוזם, נמרץ, בכלל להתערב בסיקור בעיתון אחר. אגב האינטרסים  2012באפריל 

 2של קבוצת בזק, 'תדבר עם חברך הטוב איתן מדמון' 'להוריד כתבה, להעלות כתבה, להוריד 

 3ים. לכן אני מסכים כותרת', כשאתה מדבר עם מר אלוביץ' על עיתונות מסיטה וכיוצא באלה דבר

 4איתך, ואמרתי לך גם קודם, שאנחנו תמיד צריכים לראות את הדברים על הרצף. אני לגמרי 

 5מסכים איתך, אבל הרצף לא מתחיל ונגמר במועד השרירותי שנוקבים בו בכתב האישום ואליו 

 6 אתה מצטרף עכשיו. הראייה היא הרבה יותר רחבה.

 7אתה אמרת שאני לא מדייק, אז אני אומר לך רק שאתה לא אני רוצה לומר לך שאתה לא מדייק.  ש.

 8מדייק, ובאופן מאוד נוח כולל הרצפים האלה שאתה מזכיר, שבהם באופן נוח הוצג, עם אמיר 

 9ושם לא היה נוח להציג שאני  25-ל 15-לחודש כשזה אירוע מתגלגל בין ה 18-טייג התחיל האירוע ב

 10ל ויועצי התקשורת שלו, מוטי שרף, סטלה מבזק, גיא יום על ידי שאו-לא יוזם, אלא מתודרך יום

 11הדס מבזק ושאול מבקש ממני באופן ספציפי. וגם הדוגמאות האחרות שנתת, אתה עכשיו מסכם 

 12של גלית חמי כאילו זה עצמאי שלי, מסתבר,  note-שזה מראה שאני יוזם, שלקחת קטע שלי ב

 13ה מופיע אחרי רצף של הוראות משאול ועיינתי, אתה צודק, בזה כן הסתכלתי אתמול, ראיתי שז

 14ומגיא הדס דובר בזק שמכתיבים לי מה להגיד. וגם לגבי הקטע של גידי וייץ, מצאתי את המייל 

 15דרך אגב שבו אני כאילו מבקש לשקר, שאני מקבל הוראה ממוטי שרף, שאני מבקש 'אולי נגיד 

 16אי אפשר לערב בזה את שאול',  שזה סיקור מוטה בגלל דיונים פוליטיים' אז מוטי שרף אומר 'לא,

 17השיבוש שהופיע אחרי שנה. וגם בקטעים האחרים שהתחלת בקטע שאני אומר   גרסתכמעט חצי 

 18אותו, הסתבר שזה מתחיל אחרי ששאול מעביר לי הודעה. אז כשאתה גם מציג את זה בזמן 

 19לא מראה. , אתה 19-ו 18יש  17ובנט, וכשיש  18-החקירה שלי ומתחיל באופן נוח פעם אחת ב

 20... אבל אני לא אחזור, אז כשאתה מציג את זה, -ל 15, זה אירוע בין 18-ואמיר טייג אתה מתחיל ב

 21ואחר כך גם מסכם את עצמך, לא רק שאתה הצגת לי את זה בצורה חלקית, אתה גם מסכם את 

 22 עצמך אחרי יומיים, אז תרשה לי להתנגד לזה.
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 1916 

 1לא אמור להיות לפחות באחד מהספסלים של  מר ישועה, אני לא מאשים אותך משום שאתה ש.

 2 הצדדים למשפט הזה. לא של התביעה ולא של ההגנה. 

 3 כן אבל שמי הטוב נמצא על השולחן. ת.

 4אז אני לא מאשים אותך שאתה מציג את הדברים כפי שאתה מציג אותם אלמלא היית יודע כמי  ש.

 5בינואר, הגישו  17-ת האירוע של השנוכח כאן על דוכן העדים, שבחקירה הראשית, ניקח לדוגמה א

 6ועל האמירות של שאול מלפני כן.  18-19-את המסמך כולו לבית המשפט אבל שאלו אותך על ה

 7אני בחקירה נגדית וזה התפקיד שלי, אז הנה אני מלמד אותך ונעבור הלאה כי אני לא רוצה 

 8רצפת חדר העריכה, להתווכח איתך לגבי הדוגמאות האחרות שנתת, בא ומראה את מה שנשאר על 

 9. ולכן אופן הצגת הדברים שלך עכשיו הוא לא נכון ווכחני. אני 17-, ולכן הצגתי לך את ה17-וזה ה

 10מציע לך לא לקחת חלק אינטרסנטי לטובת אחד הצדדים פה אלא פשוט להשיב תשובות אמת 

 11 למה שאתה נשאל, בבקשה. בסדר?

 12 אני מקבל את ההמלצה שלך. ת.

 13'אילן אני מציע שתתקשר  12:32בקובץ, שאול אלוביץ' כותב לך בשעה  133עמוד תודה. אני חוזר ל ש.

 14לדנה', דנה נויפלד, 'כדי לשאול מה המצב כהמשך ישיר לשיחתכם אתמול' השיחה שסיפרת לו 

 15בצהריים,  12:30שקיימת איתה והיא אמרה שזה אמור להגיע עד הערב או מחר. והנה אנחנו בשעה 

 16א הגיע. לא אתמול בערב ולא הבוקר, ולכן מר אלוביץ' אומר לך 'אני מציע במאי, וזה עדיין ל 13-ב

 17 שתתקשר לדנה לשאול למה זה לא הגיע', נכון?

 18 כן. ת.

 19ואז 'כן, תנסה גם אתה לבדוק כי לדעתי בגלל הלחץ שהפעלתי עליו הוא בדרך לנתק איתי יחסים'.  ש.

 20 ואתה כותב לו 'הכתובת כעת זה השר'. נכון?

 21 איבדתי את זה רגע.סליחה,  ת.
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 1917 

 1. מר אלוביץ' בא ואומר לך 'הבטיחה דנה אתמול בשיחתכם 12:47זה בדיוק בהמשך, בשעה  ש.

 2במאי בערב 'את האישור חתום או למחרת בבוקר. השעה שעת צהריים,  12שתעביר עד הערב', 

 3 האישור עדיין לא הגיע, אני מבקש שאתה תדבר איתה ותשאל מה קורה'

 4 .זה שאול אומר לי ת.

 5זה שאול אומר לך 'ואני מציע לך שאתה תעשה את זה מכיוון שאני כבר הפעלתי לחץ על לשכת  ש.

 6השר ארדן' ראינו גם קודם, דרך גיל שפר, 'והוא בדרך לנתק איתי יחסים. לכן אני רוצה שזה יהיה 

 7 במסלול הפעם שלך מול היועצת המשפטית'. הבנתי נכון?

 8 כן. ת.

 9 באיזה עמוד זה בקובץ שהוא מחזיק? אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 10 גבירתי. במה שמוקרן כרגע.  133בעמוד  ש.

 11 בסדר? לא, אני רואה שהוא לא מוצא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 תודה. ת.

 13מחזיק אחריו ואומר 'הכתובת עכשיו כעת זה השר' -תודה גבירתי. ואז אתה מחזק אותו, מחרה ש.

 14 נויפלד אם אני מבין נכון, נכון?כלומר לא דנה 

 15 כן. ת.

 16וכדי להשלים באמת את תמונת המסלול האחורי כפי שראינו, גיל שפר מול השר ארדן שלא  ש.

 17, מעביר לך מר 12:57-במאי ב 13-באמצעות דנה נויפלד, גיל שפר, האדם הפרטי, הנה עוד הודעה ב

 18 יעו לבקר בוואלה',אלוביץ' הודעה 'שלחתי לדנה, כשיגמרו הלחצים אשמח אם תג

 19 זה הוא מעביר לאלוביץ'. עו"ד בעז בן צור:

 20סליחה. אני מתנצל. זה אתה כותב למר אלוביץ'. 'שלחתי לדנה: כשיגמרו הלחצים אשמח אם  ש.

 21תגיעו לביקור בוואלה כדי להכיר את האנשים והעשייה מאחורי הכותרות והמכתבים'. תשובתה: 

 22במאי כותב לך מר אלוביץ',  13-בצהריים ב 1:30-'. ב'בשמחה ושיהיה בהצלחה עם סיום העסקה
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 1918 

 1בעצם מעביר לך הודעה, תאשר לי שזו הודעה שהוא מעביר, כלשונה: 'עוד לא במשרד, בסיור, עוד 

 2 שעה, גלעד'. אני מבין נכון שזה הודעה שהשר גלעד ארדן כתב?

 3 ג'. אני כך הבנתי, אני כתבתי,-ל ת.

 4'. מגיל עברנו לג' אבל דיברנו אתמול כבר על חוסר המשמעות ג-אתה כך מבין, תודה, זה ממנו ל ש.

 5 של זה, לא נחזור. נכון?

 6 נכון.  ת.

 7 ולכן השר ארדן מעביר את זה לגיל שמעביר למר אלוביץ' שמעביר את ההודעה בתורו אליך, נכון? ש.

 8 נכון.  ת.

 9ה. הוא מקבל הודעה ואז אנחנו ממשיכים, הנה עוד הודעה שמעביר לך מר אלוביץ' שוב באותה שיט ש.

 10מגיל, תאשר לי? או כמה הודעות מגיל, מיד נראה הלאה, ומעביר לך. עכשיו אנחנו כבר בשעה 

 11במאי, 'חתם גלעד בדרך אליך' ומוסיף 'בדרך לאייל'. אייל, תאשר לי  13-אחר הצהריים ב 14:00

 12 זה אייל חיימובסקי, נכון?

 13 לא יודע, לא יודע מי זה. ת.

 14ה בלשכת ראש הממשלה. זה בהודעה הבאה מופיע, אתה רואה? אייל זה בלשכה אייל חיימובסקי ז ש.

 15 של רוה"מ. 

 16 אוקיי, בסדר. ת.

 17ולכן המסלול שמצטייר לי עכשיו גיל שפר מעדכן, האדם הפרטי, מעדכן את שאול שמעדכן אותך  ש.

 18ל, , ועכשיו משם זה יעבור ללשכת ראש הממשלה באמצעות אותו איי13-שהשר גלעד ארדן חתם ב

 19 נכון? כך אתה גם מבין את המסרים האלה?

 20 כן. ת.

 21אתה מבקש ממר אלוביץ' 'שישלחו לי מהר אז נספיק לקבל את הכסף  14:12במאי בשעה  13-ואז ב ש.

 22'מתי זה אצלי, אני מנסה לקבל הכסף בחמישי אחרת מתגלגל  15:00בחמישי' ואחר כך לקראת 
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 1919 

 1סיכוי'. כלומר, לקבל את הכסף כבר ביום חמישי, לשני'. ואחר כך אתה כותב 'אם אקבל מיד, יהיה 

 2 נכון?

 3 כן. ת.

 4בנובמבר בעמוד  20-אחר הצהריים. בחקירה שלך מה 15:00במאי בסביבות השעה  13-טוב. זה ה ש.

 5, פה אנחנו ראינו והתבהרה התמונה לגבי המסלול ומי פונה למי ודרך מי וכולי. אבל בחקירה 38

 6שואלים אותך האם אתה יודע על שיחות של מר אלוביץ' עם ראש  38בנובמבר בעמוד  20-שלך ב

 7ניין הזה או שיחות של ראש הממשלה עם השר ארדן בעניין הזה ואתה אומר שאתה הממשלה בע

 8 לא יודע על כך, נכון? 

 9 נכון. ת.

 10אני מקרין לך את זה, אלה הדברים שאתה אומר. אתה לא יודע. אז ראינו מה כן אתה יודע ומה  ש.

 11 ור לנקודה הבאה.אתה לא יודע. אז ראינו מסלול אחד. פה אני רוצה לארוז רגע את הנקודה ולעב

 12רק הבהרה, אני חושב שפה אני אמרתי את העניין עם גלעד ארדן כי אני לא זכרתי, אני חושב שפה  ת.

 13 עוד לא זכרתי את הנושא של המסלול של ג' שדיבר עם ארדן או משהו כזה,

 14 כן. ש.

 15 אחר כך הציגו ואז נזכרתי, אני חושב ש, ת.

 16 חות של,כן כן, אבל זה לא מוציא מהשאלה על השי ש.

 17 לא, זה לא מוציא. ת.

 18 של מר אלוביץ' ישירות עם מר ארדן, ישירות עם ראש הממשלה, זה אתה לא יודע.  ש.

 19 נכון. ת.

 20מה שלמדת אחר כך זה על אותו מסלול של מר גיל שפר אדם פרטי פונה לגלעד ארדן, שלא  ש.

 21 באמצעות עו"ד דנה נויפלד.

 22 אמת. ת.
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 1920 

 1כשיו בנקודה הזו אני רק רוצה רגע לארוז את הנקודה. אנחנו ראינו אוקיי, אז אנחנו מיושרי קו. ע ש.

 2שיש מספר מסלולים. המסלול הזה שסיכמתי כרגע ודיברנו עליו בהרחבה וראינו מההתכתבויות, 

 3זה מסלול אחד. יש מסלול אחר שראינו שהיועץ המשפטי של בזק, אמיר נחליאלי מדבר ישירות 

 4 מול עו"ד דנה נויפלד, נכון?

 5 . אני חושב שהיה מסלול כזה. כן ת.

 6יש מסלול נוסף, היה, דיברנו אתמול וראינו שאמיר נחליאלי עדכן, או בעצם הבוקר, עו"ד אמיר  ש.

 7נחליאלי, אתה מעדכן את עו"ד נגה רובינשטיין שעו"ד אמיר נחליאלי דיבר עם עו"ד דנה נויפלד 

 8כזה. ויש מסלול ישיר שלך עם והאישור ייחתם. ראינו את זה מוקדם יותר בבוקר, היה מסלול 

 9 השר ארדן ועם עו"ד דנה נויפלד, נכון?

 10 אמת. ת.

 11ויש מסלול נוסף, זה המסלול של עו"ד דנה רובינשטיין שמייצגת את הרוכשים, עם עו"ד דנה  ש.

 12 נויפלד, נכון?

 13 אמת. ת.

 14, 137ריבוי מסלולים. עכשיו אני מבקש אם אפשר לחזור לקובץ של ההתכתבויות, תראה בעמוד  ש.

 15למאי את המכתב חתום  13-אנחנו יודעים שלמרות שהשר ארדן כבר חתם, אתה לא מקבל גם ב

 16 עדיין, ואז אתה שואל את מר אלוביץ' 'האם יש בעיות'. אני מניח שלזה אתה מתכוון.

 17 כן ודאי. ת.

 18 כי מבחינתך אתה יודע שזה כבר היה אמור להיות אצלך, ש.

 19 באיזו שעה זה? כב' השופט עודד שחם:

 20 במאי. 13, 19:22:50 ש.

 21 .5094 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22'מה המצב בוס? יש בעיות?' ואז מר אלוביץ' שתי דקות מאוחר יותר מעביר לך הודעה שהוא קיבל,  ש.

 23תאשר לי שאני מבין נכון 'בצהריים הגיע פקס חתום, עכשיו הגיע החומר המלא חתום אחרי 
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 1921 

 1במאי, 'זה אצל שלומית עכשיו,  14-זה יהיה חתום', כלומר נדחה ל ששיגעתי את שניהם!! בבוקר

 2פקידה לעבור היכן החומר, היכן השליח, היכן הפקס והיכן המעטפה עם החומר -עברתי פקידה

 3המלא. כרגע הכל אצל שלומית ברנע ובבוקר יהיה חתום'. ראשית אני מבין שזה עוד הודעה שמר 

 4 נה, נכון?אלוביץ' קיבל והוא מעביר אליך כלשו

 5 נכון. ת.

 6במאי עברנו, השר חתם, אבל עכשיו זה צריך לעבור  13-שנית אני מבין שאת תחנת שר התקשורת ב ש.

 7דרך משרד ראש הממשלה כולל היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה עו"ד שלומית ברנע, 

 8 נכון?

 9 נכון. ת.

 10יהיה בשל להביא את זה לחתימת ועכשיו זה שם כדי להשלים את התהליך הפרוצדורלי, כדי שזה  ש.

 11 במאי, זה יהיה חתום ויעבירו לכם. נכון? 14-ראש הממשלה ולכן ההערכה היא שמחר, ה

 12 כן. ת.

 13 אני מבין נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15'תודה, שלחתי לך אקסל עם חישובי  19:25כן. תודה. ופה אתה מודה לו בהודעה הבאה, בשעה  ש.

 16'האמת שיא עולמי', זה משנה את  19:25-ב לו בהתזרים בעסקה' ואחר כך אתה מוסיף וכות

 17 תשובותיך הקודמות לגבי שיא עולמי או לא?

 18 לא. ת.

 19 זה לא נקלט. שומעים את ה'לא' שלי, לא את ה'לא' שלך. ש.

 20 לא. ת.

 21טוב. ואז בכל זאת אתה שואל 'האם יש מצב' למרות מה שהוא העביר לך שעכשיו אנחנו בתהליכי  ש.

 22טי של משרד ראש הממשלה, 'האם יש מצב שיעבירו משהו חתום בפקס האישור דרך הייעוץ המשפ

 23 ?19:27הערב' אתה שואל את מר אלוביץ', נכון?  בשעה 
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 1 כן. ת.

 2ומר אלוביץ' עונה לך 'אני לא חושב שכדאי לשדר היסטריה מעבר למה שנעשה' כשהוא מתכוון  ש.

 3 לאותה הפעלה של מר גיל שפר מול השר ארדן, נכון? כך הבנת?

 4 כן. ת.

 5 10:00-במאי, ב 14-, נעבור לעמוד הבא, אם אפשר לעלות לראש העמוד, אנחנו כבר ב140ובעמוד  ש.

 6, חייב לקבל המכתב עכשיו, אפילו "2"יד בבוקר 'אפשר להתקשר? אני מוטרד מתוצאות אפריל של 

 7ר בפקס או במייל, כדי להוציא הודעה'. אומר לך מר אלוביץ' 'ביקשתי כבר' ואז אתה כותב למ

 8במאי  14-אלוביץ' 'תסתכל בראשית, וואלה זה לפי בקשתו'. אני מזכיר לך שהכתבה שראינו של ה

 9זו הכתבה של גלעד ארדן והוועדים ועכשיו זה מופיע בראשית של וואלה, ופה אתה כותב שזה לפי 

 10בקשתו. תסתכל על זה בבקשה ותאשר לי שמדובר על אותה כתבה ו'בקשתו' זה בקשתו של השר 

 11 ארדן,

 12 אני מניח, ת.

 13 אתה מניח. ש.

 14 אני מניח שכן, לא יודע אם זה היה בראשית. ת.

 15 אתה מניח שכן, אבל מההקשר אתה, זה סביר בעיניך? ש.

 16 כן. ת.

 17כן. שזו הכתבה שהגשנו, זה גם מסתבר מההודעה הבאה שאתה כותב למר אלוביץ' 'עבד בזה סביב  ש.

 18 ון' כך אתה מדווח למר אלוביץ', נכון?השעון מול ינון ששמר אותי בתמונה כל השבוע האחר

 19 כן. ת.

 20'תודה על כל המאמץ ושסבלת את הנדנודים שלי בשבוע החולף'. כך אתה כותב  15:52ואז בשעה  ש.

 21למר אלוביץ', או שאני לא קורא נכון מפה, זה 'תודה על המאמץ ושסבלתי את הנדנודים שלך 

 22 בשבוע החולף'?

 23 לא, קראת נכון. עו"ד יהודית תירוש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  11

 

 1923 

 1קראתי נכון. טוב. ואז ההודעה הבאה היא 'כותרת לא טובה לראיון שנתתי', ובזה סיימנו, התקבל  ש.

 2למאי,  14-המכתב בין לבין, מעבירים לך אותו במייל, מכתב האישור חתום גם הוא הוגש אתמול, ב

 3-מה ובא לציון גואל. אוקיי? בתודות האלה. עכשיו אנחנו, ההודעה הבאה שלך למר אלוביץ' היא

 4למאי ולראיון לדה מרקר שנתת  16-למאי. אתה רואה? אתה יודע מה, לפני שאני עובר ל 16

 5והכתבה, רגע אחד, נסגור עם ההתייחסות שלך למסלול האחורי ולהפעלה הזאת בחקירה שלך 

 6. ראשית אתה אומר לחוקרים, הקטע הוא בין "2"יד לנובמבר, החקירה האחרונה בנושא  20-מה

 7אני מבקש שתאשר, אתה זוכר, לא צריך להקריא הכל, שאתה לא יודע אם מר , 69-72עמודים 

 8אלוביץ' פנה לראש הממשלה או לגיל שפר, אבל שהוא הפעיל את זה, כך על פי הבנתך, את המסלול 

 9 האחורי, בשביל להבין איפה הדברים עומדים. הדברים האלה נכונים?

 10 רואה את זה, או, עכשיו. אני לא רואה את זה פה, בגדול כן, אבל אני לא  ת.

 11אתה רואה? אם הוא פנה לביבי או לגיל שפר או למי זה, אבל הוא הפעיל את המסלול האחורי  ש.

 12הזה, כמו שאתם קוראים, בשביל להבין איפה זה עומד. בסדר? כך אתה אומר. הדברים האלה 

 13 נכונים?

 14 כן. ת.

 15לי לנסות אם אני הייתי פונה,  ןשייתועוד אתה אומר, ש'היית מצפה מכל יו"ר שלי שיעשה או  ש.

 16 -הייתי פונה גם אני, נגיד שר התקשורת לא היה עונה לי'. כלומר היית מצפה מכל יו"ר לעשות, 

 17 אפילו יותר ממה שמר אלוביץ' עשה במקרה זה, נכון? –אני מוסיף, כי זה גם מופיע אחר כך 

 18 כן. ת.

 19 כן. כי בעיניך זה לגיטימי. נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21ולא ראית שום בעיה בכך שמר אלוביץ', למרות שראינו שהוא לא עשה את זה, הוא חשב שזה  ש.

 22מיותר ופנה למר שפר, שום בעיה שמר אלוביץ' ישתמש בקשריו. ראית בזה דבר לגיטימי לחלוטין. 

 23 . 16-13אני מפנה לקטע בעמודים באותה הודעה, 
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 1924 

 1 ?"2"יד יין שאלות בעניין עו"ד חן כמה זמן יש לאדוני עד עם:-כב' השופט משה בר

 2את הנקודה הזו אני מיד מסיים, יש לי כמה נושאים, הנה, אני גם מספר לעד, שנותרו טיפה על  ש.

 3רצפת חדר העריכה ועולים בהודעה התשיעית, שאנחנו צריכים לאסוף. לא נחזור על כל הדברים 

 4ציף אותם. ואז אני מחדש כי עברנו דרך ההתכתבות, אבל כמה דברים שמופיעים שם וחשוב לה

 5עובר לנקודה קשורה אחרת מזווית אחרת, אבל בנושא הזה אני סיימתי גם בסקירת ההתרחשויות 

 6שקשורות לזירוז האישור אצל השר ארדן שם ולהתייחסויות שלו בחקירה. אני מניח שאת זה אני 

 7ביץ' מסיים בחצי שעה. את הנקודה הזאת. בסדר? אז אתה לא ראית שום בעיה בכך שמר אלו

 8 ישתמש בקשריו גם אם היה עושה את זה, נכון? זה לגיטימי לחלוטין.

 9 איפה אתה מפנה אותי? ת.

 10 . 16-13בעמודים  ש.

 11אם אתם רוצים שהוא יתייחס לזה אז תנו לו לקרוא. אתם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מהר והוא לא יכול לקרוא בקצב הזה.-מריצים מהר

 13, תעזור לנו לחפש, אני מצטער על התקלה, את השורה 16-13ליח. תראה בעמודים כן. גם אני לא מצ ש.

 14 המדויקת. 

 15 ?13-16עמודים  ת.

 16 . כך זה מסומן אצלי, למרבה הצער אין לי את הציטוט ולכן פה גויסת לעזור לנו למצוא. 13-16 ש.

 17 , 16-13אוקיי. אוקיי, קראתי את  ת.

 18ביר שכן, אתה לחצת על מר אלוביץ', שכן הוא חשב לשאלות החוקרים אתה מס 16-13ובעמוד  ש.

 19שזה שטות ולא צריך, שכן, הכל לגיטימי, גם במישור שלך וגם במישור של אלוביץ', נכון? את 

 20 המילה 'לגיטימי' לא מצאתי אבל כך אני מסיק מאותו קטע. 

 21 כן. אני חשבתי שהוא צריך לפנות .... ת.

 22שבת שהוא צריך לפנות אז גם חשבת שזה לגיטימי, חשבת שהוא צריך לפנות ומן הסתם אם ח ש.

 23 נכון?
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 1925 

 1 כן. לא ציינתי קשרים או לא קשרים, שאתה אומר... ת.

 2 לא, כי, ש.

 3 חשבתי שלגיטימי, כן. ת.

 4 חשבת שלגיטימי, ובקטע, ש.

 5 לא רק לגיטימי. חשבתי שזה חובתו כיו"ר. ת.

 6ואת הקשרים אני גם לא מצאתי, לא  שזה חובתו. זה הקטע שראינו קודם, כיו"ר, לפעול כך. נכון. ש.

 7 את המילה 'לגיטימי' ולא את המילה 'קשרים' אבל ברורים לך הקשרים במאי,

 8 לא ברורים לי הקשרים. ת.

 9 סליחה? ש.

 10 לא ברורים לי הקשרים.  ת.

 11 לא ברורים לך הקשרים? ש.

 12 הקשרים בין שאול לראש הממשלה? ת.

 13 כן. לא ברורים לך? ש.

 14 לא מכיר את הפרטים.לא. אני  המסלולים? ת.

 15לא, בוא נדייק. עכשיו לא נכניס את הכל לתוך איזה שהוא ענן ועכשיו נצא למסע של שעה ונחזור.  ש.

 16אנחנו יודעים את זה מימי החקירה שלך בחקירה  2014. במאי 2014שניה. אנחנו אוחזים במאי 

 17ר של בני משפחת הראשית ומימי החקירה שלך בחקירה הנגדית עד כה, אתה מקבל פניות לסיקו

 18 נתניהו דרך מר אלוביץ', נכון?

 19 כן. ת.

 20 כלומר אתה יודע שיש קשר בין מר אלוביץ' לבין ראש הממשלה, נכון? ש.

 21 כן. ת.

 22יפה. זו כל הנקודה. ולכן, ולמרות זאת, אתה סבור שכמו שאמרת קודם, שלא רק שזו זכותו של  ש.

 23 יו"ר לפנות אלא זו חובתו, כך אמרת. נכון?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  11

 

 1926 

 1 מעית. חשבתי שאתה אומר קשרים דרך אנשי קשר. לא הבנתי,חד מש ת.

 2והדברים כתובים.  ןהזיכרולא לא, זה מיצינו. את הנושא של המסלול האחורי מיצינו וריעננו את  ש.

 3, טוב, אני חושב 76-80יפה. אם אפשר רק אולי קטע אחרון בנקודה הזאת ואני עובר, עמודים 

 4 רים. אני מתקדם. בסדר?שמיצינו את זה. זה חזרה על אותם דב

 5 אתה רוצה להראות לו משהו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6רציתי, אבל זו חזרה על אותם דברים שוב ושוב ושוב, אז אפשר לוותר על זה. העד כבר אישר את  ש.

 7 זה, חבל שוב ושוב. 

 8 בסדר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9רק בחקירה התשיעית, לגבי דברים נוספים שעדיין לא בחנו אותם מתוך  טוב, עכשיו אנחנו נישאר ש.

 10ההודעה שלך, הם הוזכרו בצורה אקלקטית במהלך אתמול וקצת היום. כך, ההודעה הזאת 

 11, היא מסכמת את התפיסה שלך של העסקה "2"יד למעשה שכבר עמדנו על כך שהיא רק בנושא 

 12לתה ועד סופה, אתה מבהיר לחוקרים שלא נפל ותהליך האישור שלה, ובמהלך כל החקירה מתחי

 13 מבחינתך שום פגם בתהליך, נכון?

 14 כן. ת.

 15נקודה אחת שאני רוצה מעבר לכל מה שראינו עד כה, להפנות מתוך החקירה, כדי שננעץ את זה  ש.

 16ולא נסתמך רק על עדותך כאן, זה שאמרת גם בחקירה הראשית וגם בחקירה הנגדית שלא הייתה 

 17 לחתום על אישור העסקה, נכון?שום סיבה שלא 

 18 חד משמעית. ת.

 19בחקירה הזאת סיפרת על השיחות שהיו לך עם השר ארדן ועם דנה נויפלד, כפי שהעדת כאן,  ש.

 20 שאמרו לך שאין שום בעיה וזה יאושר,

 21 רק כשאתה עושה עם 'כן' עם הראש, תגיד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 כן. ת.
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 1927 

 1לחוקרים, אחרי שהחוקר מציג לך שהיה לחץ, אתה מאשר שהיה לחץ זמני אבל שזו שם גם אמרת  ש.

 2עסקה שלא עולה על דעתך שמישהו לא יאשר אותה, אלא אם יש לו כוונה זדונית ושהלחץ היה 

 3 יותר שלך מאשר המציאות שחייבה אותו, נכון?

 4 כן. ת.

 5אתה לא בטוח, תעצור ואני כן. אתה אומר לחוקרים גם בהודעה הזאת ואתה מאשר, ובמקום ש ש.

 6אראה לך את הדברים. אני פשוט רץ עכשיו כדי שזה ילך יותר מהר, בסדר? אתה אומר גם 

 7לחוקרים בהודעה ש'הוא, ראש הממשלה בחתימה הזו שראינו מה היה חלקו בה, עשה דבר בסיסי 

 8 שאם הוא לא היה עושה אותה, זו עבירה', נכון? כך אתה אומר.

 9 , -הדברים ש... מתאים לרוח  ת.

 10 לא, אז ... ש.

 11 לא השתמשתי במילה 'עבירה' אבל, ת.

 12 ,46אם ... אני אראה לך את הדברים המפורשים, בעמוד  ש.

 13 אני זוכר את ... אבל לא זוכר שאמרתי שזו עבירה. ת.

 14. 'אבל אין טובה פה, אין טובה פה, הוא לא עשה שום טובה. הוא 34-31, תראה, 46הנה. בעמוד  ש.

 15 בסיסי שאם הוא לא עושה אותו זו עבירה', נכון?עשה דבר 

 16 כן. ת.

 17אתה מאשר. תודה. אתה מסביר לחוקרים גם שכל אדם ברמת עיסקה כזו, כל בעל חברה ללא  ש.

 18יוצא מן הכלל, היה מרגיש חופשי לפנות לראש הממשלה ולהגיד יש פה עסקת יצוא ענקית וצריך 

 19 אישור טכני'. נכון?

 20 כן. ת.

 21שהעסקה לגיטימית, לא היה לך ספק שצריך לאשר אותה אבל שכן היה כאן  ושהיה ברור לך ש.

 22 אלמנט של זמן.

 23 כן. ת.
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 1928 

 1 ולכן חששת מהכשלתה מסיבות לא ענייניות, נכון? ש.

 2 חששתי מהכשלה מסיבות שציינתי של, ת.

 3או, הסיבות הלא ענייניות ועכשיו זה נושא השני שאני עובר וגם אותו נעבור מהר, אלא במקום  ש.

 4 רצה לראות את הדברים ממש, זה היחסים העכורים בין מר אלוביץ' למר ארדן, נכון?שת

 5 אמת. ת.

 6גם בחקירות הקודמות אגב, וגם בחקירה זו, אני מיד אראה לך, את עמדת על כך שהיחסים בין  ש.

 7מר אלוביץ' לבין ארדן היו יחסים עכורים עד כדי כך שחששת שהשר ארדן 'סתם יכשיל את  

 8 ון?העסקה', נכ

 9 זה נכון. ת.

 10למשל, ובהקשר הזה אתה אומר את הדברים, אישרת אז אני לא אפנה לכל המקומות, אתה אומר  ש.

 11בנובמבר, אבל יש קטע שבו החוקרים מראים לך  20-אותם לאורכה ולרוחבה של הודעתך ב

 12לקובץ, לכן ביקשתי שתשאיר אותו  40באפריל, זה עמוד  30תכתובת בקבוצת היועצים מיום 

 13לך. שם אתה מעדכן בקבוצת היועצים, תאשר לי רק שאת קבוצת היועצים אתה הקמת, זה אצ

 14, 24איזה שהוא פרט שדילגנו עליו משום מה, אנחנו רואים בתחילת הקובץ שמונח בפניך, נ/

 15 שקבוצת היועצים אתה פתחת אותה, נכון?

 16 כן. מן הסתם. ת.

 17 לכבוד העסקה הזו, נכון? ש.

 18 כן.אני חושב, אני חושב ש ת.

 19אתה חושב שכן, אם יהיה לך היסוס תוכל לראות אחר כך למעלה, זה מופיע במפורש, אתה מצרף  ש.

 20 את כל הנוכחים בקבוצת היועצים, כמדומני בתחילת אפריל. בסדר?

 21 כן. ת.
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 1929 

 1אז הם מראים לך את התכתובת, שם אתה מעדכן את הקבוצה ש'הכל בסדר, מתקדם במשא ומתן  ש.

 2לקובץ אתה מוסיף את אותו  43מתכוונים לחתום ביום שני' ובעמוד  עם הגרמנים, הכל בסדר,

 3 תנאי של,

 4 אדוני יאמר כל פעם את השורה, יותר נוח לנו. כב' השופט עודד שחם:

 5 .4689 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 . בערב,9:49:53PMבשעה  43בעמוד  ש.

 7 זזנו הלאה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8יום נשארים  60יום אחרי זה ועוד  14-כן. זזתי הלאה. אתה אומר 'הכנסתי שאם לא השגנו אישור ב ש.

 9בעסקה אלא אם יש מאק', מה זה הסברת בהרחבה ולא נחזור עליו שוב, 'מילים אחרות כמו עסקה 

 10הימים הראשונים התנאי היחיד מכתב ראש  14-יום בין חתימה לסגירה אבל ב 60רגילה עם 

 11 הממשלה',

 12 ברול הכללי. 4695זה בשורה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 13. אם אפשר לעבור עוד הלאה, ואז אתה אומר את המשפט שהתייחסת 4695ברול הכללי זה שורה  ש.

 14אליו אגב בחקירה הראשית, ואתה נשאל עליו גם בחקירתך במשטרה, ואתה מוסיף ביחס לאותם 

 15עם החברים שלנו...' אתה רואה? בשעה  יום, 'למקרה שתהיה בעיה פתאום 60יום ועוד  14

 16. לשאלת החוקר ושאלת חברתי בחקירה ראשית אתה השבת שהחברים הם ראש 9:50:17

 17 הממשלה והשר ארדן. נכון?

 18 אמת. ת.

 19מה שלא סיפרת בחקירה הראשית, כי לא נשאלת, זה את התשובה המלאה שלך בחקירה  ש.

 20רה שתהיה בעיה פתאום עם החברים במשטרה, לשורה הזאת. אתה אומר שכשאתה כותב 'למק

 21 שלנו',

 22 איפה זה נמצא? כב' השופט עודד שחם:

 23 אדוני, 44בעמוד  ש.
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 1930 

 1 איזה קובץ זה? כב' השופט עודד שחם:

 2 בנובמבר. 20-זו אותה הודעה שהיא כולה קובץ אחד. ה ש.

 3 בנובמבר עדיין, אוקיי. 20אה,  כב' השופט עודד שחם:

 4 כן. אנחנו בנובמבר. ש.

 5 .9-1בראש העמוד. שורה  36זה בעמוד  עוזר: -רוזן עו"ד מיכל 

 6. 'מי אלה בעצם' שואל אותך החוקר שלומי פרג'ון 'החברים שלנו 14'מי אלה בעצם', אנחנו בשורה  ש.

 7שאתה אומר' ואז אתה אומר 'ראש הממשלה וגלעד ארדן' כפי שהעדת בראשית, אבל אתה מוסיף 

 8 ', כן?מה שלא אמרת בראשית, 'זה חברים בסגי נהור

 9 כן. ת.

 10ואתה מאשר שאלה חברים בסגי נהור, במיוחד על רקע היחסים העכורים בין מר אלוביץ' לבין  ש.

 11 השר ארדן נכון?

 12 כן. ת.

 13 צריך להסביר 'סגי נהור' אין צורך, הדברים ברורים? כב' השופט עודד שחם:

 14ם שלנו' לא מתכתב ברור. אתה רוצה להסביר בבקשה למה אמרת, זאת אומרת 'סגי נהור', 'חברי ש.

 15 עם העכורים בין מר ארדן לבין מר אלוביץ', נכון?

 16 כן.  ת.

 17 כלומר ההיפך מחבר. נכון? ש.

 18 כן. כי חבר אמיתי אין בעיה. כן, אני אומר סגי נהור. ת.

 19בסדר. ואז אתה מסביר, בהמשך אותו קטע, שאתה חששת שהיחסים העכורים בין השר ארדן לבין  ש.

 20יה או סחבת לא ראויה בחתימה שלו על אישור העסקה, ... לך ספק אם מר אלוביץ' יביאו לדחי

 21 הוא היה צריך את זה. נכון?

 22 נכון. כן. ת.
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 1931 

 1בכלל, בכל מה שקשור ללשון החופשית שאתם משתמשים בה, אני חושב שזה דבר שעלה במהלך  ש.

 2דברים, אלה  העדות שלך שוב ושוב ושוב, ביטויים, הגזמות, 'החברים שלנו', ציניות וכיוצא באלה

 3 דברים שהיו שגורים בשיח שלכם בהתכתבויות. נכון?

 4 כן, תשמע, זה ... כיסוי של שנים בין בני אדם, אז יש שם את הכל. ת.

 5 הבנתי. יש שם את הכל. ש.

 6 יש שם את החיים. ת.

 7 אגב היטפלות לביטויים, אתה זוכר שראינו היום שתי הודעות שבהן אתה מדבר על 'שיא עולמי'? ש.

 8 כן. ת.

 9כן. אבל אתה העדת שבשים לב לנסיבות העניין זה ההיפך משיא עולמי, אלא אם נעשה להם הנחה  ש.

 10 של החג שהייתה באמצע. נכון? אני אגיד לך למה אני מפנה, לפני שאתה מתאמץ,

 11 לא, אני לא מתאמץ. ת.

 12 י' בחקירה. אז אני אפנה אותך לחקירה שלך פה ואקריא לך מה אתה אומר על המילים 'שיא עולמ ש.

 13 בבקשה. ת.

 14 אתה מעדיף לומר בעל פה ואז אראה לך או שקודם אראה לך? ש.

 15 מה שטוב לך, אתה מנהל את החקירה. ת.

 16אתה יודע מה, תגיד את מה שרצית להגיד. למה אני מפריע לך. אחר כך אני אראה לך מה אמרת  ש.

 17 במשטרה.

 18נקודות. נקודה אחת לדעתי בכלל הייתה כל טוב. 'שיא עולמי', אני יכול לייחס את זה פה לשתי  ת.

 19לפברואר עד  22-ב road show-העסקה כולה שעשינו אותה כל כך מהר וגמרנו את כל העסקה מה

 20, זה כאילו שיא עולמי לדעתי אחד שהיה לי בראש, וזה כאילו הייתה הנקודה 15.4-ב  closing-ל

 21לזה שעשינו את זה בכל אופן מהר, העיקרית שהייתה לי בראש. ויכול להיות שפה התכוונתי גם 

 22 כי כולם אמרו שעשינו את זה מהר, אבל,
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 1932 

 1לא, אני יותר שואל אותך בשימוש בביטוי הזה בהקשר למה שדיברנו עליו קודם, כל מיני ביטויים  ש.

 2 שאנשים כותבים וכולי, ומה הרצינות שצריך לייחס להם.

 3 אמרו, אז הגזמ... ת.

 4 סליחה? ש.

 5 כן. ת.

 6 אתה אומר בחקירה: 'אני אומר לך עוד פעם', כן, אז כך  ש.

 7 איזה עמוד? ת.

 8. 'אני אומר לך עוד פעם, נו, זה ביטוי'. יש לך את זה מולך, אתה יכול לעקוב 3שורה  99בעמוד  ש.

 9 אחרי.

 10 אני רואה. ת.

 11, מכניס -'אני אומר לך עוד פעם, נו, זה ביטוי. אתה תופס כל מילה שאנשים אומרים ומכניס ל ש.

 12שהוא זה, היא הייתה מבסוטה שזה הגיע, זה הכל. היא הייתה מרוצה שזה הגיע'. אנחנו  לאיזה

 13 מדברים על עורכת הדין נגה רובינשטיין שהשתמשה בביטוי הזה.

 14 כן. ת.

 15'אני חושב שזה לא היה שיא עולמי, אני חושב שזה עוכב שלא לצורך יותר נכון'. אבל בדיוק הפוך  ש.

 16 משיא עולמי, נכון?

 17 כן. ת.

 18וזה, אני מזכיר לך כשאתה בעצמך אומר למר אלוביץ' 'אכן שיא עולמי, שיא עולמי' פעמיים. אז  ש.

 19 לכל מילה. נכון? סלהיתפעל אותו משקל, לא צריך 

 20נכון. לא, אמרתי את זה בהקשר שנגה רובינשטיין אישרה בהתחלה מטעם הקונים שתקופת  ת.

 21היא עורכת דין רצינית, היא חושבת שזה ההמתנה בין החתימה להשלמה תהיה שבעה ימים. אז 

 22ימים שזה יותר  10-ימים. אחרי זה כשגומרים את זה ב 14-שבעה ימים. אני מעלה את זה ל

 23 מהשבעה שהיא תכננה, אז היא אומרת 'שיא עולמי',
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 1933 

 1 ששמת, 14-ופחות מה ש.

 2היא לא עשתה את זה בשביל שנחזור עוד פעם לפתוח את ההסכם ולדחות   למה היא עשתה את זה? ת.

 3. היא עשתה את זה כי היא חשבה שזה ייגמר. אחר כך משהו שהיא חשבה שיקרה closing-את ה

 4ובהתאם לזה בנתה את הקונסטרוקציה של החוזה, אחר כך הוא נהפך לשיא עולמי, בהקשר הזה 

 5 , שמחים שמשהו קורה, אומרים 'שיא עולמי'. ציינתי. פשוט לפעמים אומרים, מרוצים

 6יהיו כאן גם עורכות הדין דנה נויפלד ועו"ד נגה רובינשטיין, אנחנו נשאל אותן על שיא עולמי, לא  ש.

 7שיא עולמי, בירוקרטיה, וכמה היה צריך, והאמן לי ששתיהן בנקודה הזאת העידו ויעידו ברוח 

 8תהליך פרוצדורלי, תהליך בירוקרטי וכך קרה.  הדברים שלך. הכל בסדר, היה צריך לאשר, זה

 9אוקיי? עכשיו אני חוזר לעניין היחסים העכורים, אחרי שראינו שמה שכתבת 'זה תלוי בחברים 

 10 52-59שלנו' זה היה בלשון סגי נהור, נחזור בבקשה לחקירה ולעניין היחסים העכורים. בעמוד 

 11הוא מסרון, בהתייחסות שלך לאותו מסרון מציגים לך איזה ש 32שורה  52להודעה, תראה, בעמוד 

 12אתה מספר שחשבת שמערכת היחסים העכורה של מר אלוביץ' עם השר ארדן תביא לכך שהשר 

 13שורה  55ארדן יעשה דווקא בעסקה שצריכה להיות מאושרת בהליך פרוצדורלי. אומרים לי כאן 

 14סקה כזאת זה לגמרי . 'לאור מערכת היחסים העכורה ביניהם, כן אני חושב שבכל מקרה בע32

 15לגיטימי לפנות לכל הגורמים וכולי שקשורים לעסקה' בקיצור לגיטימי לגיטימי לגיטימי, נמשיך 

 16, אם אפשר הלאה, 'לגיטימי לדבר במידה 32הלאה, לאור היחסים בין שאול לאילן ישועה, בשורה 

 17ר, לאור מערכת ומתעכב', הלאה, אם אפשר לעצור. ואז מדברים על העיכוב בלי שום הסבר, 'סבי

 18 בעמוד הבא. 12היחסים העכורה בין שאול לבין ארדן' אתה אומר בשורה 

 19 אתם? 79עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כן. אני פשוט מקריא ברצף את הדברים והם מופיעים כאן. ולכן מכאן, מהקטע הזה אתה בעצם, ש.

 21 למצוא את זה. בסדר?רגע, תן לו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 בסדר. ת.
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 1934 

 1בקטע הזה אתה מביע את הרעיון שוב שאתה חששת או שחשבת שמערכת היחסים העכורה בין  ש.

 2מר אלוביץ' למר ארדן תביא לכך שהשר ארדן יעשה דווקא ואו שיעכב, או שיעשה מה שהוא יכול 

 3 כדי להכשיל את העסקה, נכון?

 4 נכון. ת.

 5הגיוני בעיניך בכלל ששר שנדרש להפעיל את שיקול הדעת שלו עכשיו השאלה שלי, האם היה  ש.

 6מתוקף סמכותו בסבירות ועל פי החוק יכשיל עסקה שכפי שאתה אומר צריך היה לאשר אותה 

 7ואם לא מאשרים אותה זה לא בסדר, רק בגלל יחסים עכורים או 'נקמנות' כמו שאתה מתבטא 

 8 מתקבל על הדעת דבר כזה? במקום אחר?

 9 כשיו? עדות מומחה על הגיון של שרים?מה לתת ע ת.

 10לא, זה מה שאתה אומר. זה מתבסס על הדברים שאתה אומר. אתה אומר 'אני חששתי שהוא  ש.

 11 יכשיל את העסקה',

 12 היה דם רע ביניהם שאני לא ידעתי, חשבתי שזה יכול להגיע גם לזה, לא ידעתי. ת.

 13אני שואל אותך כי אתה אומר את הדברים, שלך, עליו  state of mind-, וזה ה-ולכן אתה היית ב ש.

 14 לא אני אומר את הדברים.

 15כן, אני אומר את הדברים האלה, תבין עוד פעם, אני לא קמתי בבוקר ופתאום היה לי איזו שהיא  ת.

 16 הארה, זה היחסים ביניהם. שאול לא הפסיק לדבר על זה.

 17 כן אבל אני עכשיו לא שואל אם היו יחסים, ש.

 18 איפה זה נבנה, משם..אני אומר לך מ ת.

 19כן, אבל אני לא שאלתי אותך איך זה נבנה. אנחנו מניחים יחסים רעים, בסדר? שאול סיפר לך  ש.

 20 עליהם,

 21 כן. משם. אני לא יכול לדעת. עם ארדן לא דיברתי. ת.

 22מצוין. לא השאלה שלי, אישרת, זה הרקע, נעבור לשאלה שלי. אחרי שאמרנו שאול פעם ראשונה.  ש.

 23תה יודע שיש יחסים רעים. אבל אתה מביע בפני החוקרים את מצב דעתך שהיחסים עכשיו, א
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 1935 

 1הרעים האלה יחליפו שיקול דעת סביר של שר שבסמכותו לחתום על אישור, של דבר שהוא צריך 

 2 לחתום. מה שאתה כינית במקום אחר 'אם הוא לא היה חותם זו הייתה פעולה עבריינית' נכון?

 3 נכון. ת.

 4שת מכך. נכון? וזה מתחבר לאותו המקום שדיברנו כל הזמן על החשש המתמיד ובכל זאת חש ש.

 5ראינו ונראה, של אותו חשש להרגיז  "2"יד שהיה לאורך ההתכתבויות וראינו, וגם בהקשר של 

 6 מתוך אותה תגובה לא רציונלית בהכרח של מקבלי ההחלטות, נכון?

 7 כן. אני אסביר לך עוד פעם, ת.

 8 כל נכון מה שהצגתי לך?סליחה שניה. קודם  ש.

 9 כן. ת.

 10 כן. עכשיו תסביר מה שאתה רוצה. ש.

 11אני מסביר עוד פעם שפשוט הידע שלי ליחסים ביניהם בא משאול שהסביר לי ואמר לי שארדן  ת.

 12פוגע בו בהמון דברים, ופוגע בו... אז אמרתי, הוא יכול לפגוע בו בעוד דבר. זה היה היקש סביר 

 13 רדן ומה שהוא מעולל לו.בתוך השיחות בינינו על א

 14בסדר גמור, על השאלה שלי ענית, זה היה המיקוד שלה והתוספת הזאת, אני לא מתווכח איתה,  ש.

 15 מי סיפר לך על היחסים הרעים ואיך נודע לך עליהם.

 16 אני יכול לאשר לך גם באופן כללי מידע כללי ששרים לפעמים עושים דברים לא הגיוניים. ת.

 17מדבר עכשיו בתור מי שהיה באירועים, אני לא מכיר כאלה אירועים אגב, אבל כן, לא, אבל אני  ש.

 18נמשיך הלאה. לך, אתה זוכר אתמול אנחנו סיימנו, אני לא אומר את שוב כדי להקניט אותך, פשוט 

 19כי משם אתה נשאל אותו קטע, אני מתנצל מראש, בסדר? פשוט אתה נשאל על אותו קטע בחקירה 

 20כשיו וזה החשש להרגיז. אתה נשאל על אותה אמירה שלך, אותה הצעה בנקודה שאני אוחז בה ע

 21שלך למר אלוביץ' במייל מתוך היחסים הרעים שבין השר ארדן לבין מר אלוביץ' והחתימה 

 22בברלין??' 'אולי תמונה  closing-שמבוששת לבוא, אתה מציע למר אלוביץ' 'אולי נזמין אותו ל

 23י. ואז בחקירה בתגובה לתזה של החוקרים שבתקופת הזמן יפה?', 'יפה' יכול להיות שאני הוספת
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 1936 

 1הבעתם רצון משמעותי יותר לתת סיקור חיובי, אתה אומר את הדברים  "2"יד הקריטית של 

 2 . אתה אומר,"2"יד הבאים, מציגים לך, זו תקופה מאוד קריטית, עסקת 

 3 באיזה עמוד אנחנו? כב' השופט עודד שחם:

 4ל החוקרים היא כמה שורות למעלה, שבשל אותה תקופה קריטית . ההצגה ש28שורה  48עמוד  ש.

 5היה רצון יותר משמעותי לתת סיקור לטובת השר ארדן וראש הממשלה. ואז אתה אומר כך: 'יכול 

 6להיות, חד משמעית יכול להיות. יכול להיות. הנה אני אגיד לך את זה, אין לי בעיה. אין לי בעיה 

 7ושי לגמרי שאתה בתקופה כזאת לא רוצה להרגיז אף אחד. יכול להגיד את זה. יכול להיות. זה אנ

 8להיות. שמע, יכול להיות, שמע, זה אנושי, אני לא אכחיש  את זה. האם יכול להיות שבתקופה 

 9הזאת היית יותר רגיש', אתה מדבר כמובן עליכם בגוף שלישי, 'האם יכול להיות שבתקופה הזאת 

 10ות, כן. יכול להיות שהייתה תקופה כזאת וגם אני אגיד לך היית יותר רגיש מאשר תמיד? יכול להי

 11כי היינו בכזה חרא כבר במשך שנים'. אני שניה עוצר פה ומיד נמשיך הלאה. בסדר? הדברים האלה 

 12 שהקראתי לך אותם עכשיו הם נאמרו על ידך והאם הם אמיתיים ונכונים ודברי אמת?

 13ר בהתייחס לסיקור מוטה לראש הממשלה הם נאמרו, דרך אגב, אתה אמרת שזה נאמ –אחד  ת.

 14 וארדן, לדעתי זה נאמר בקשר לסיקור מוטה לראש הממשלה.

 15 . תודה. אני מודה לך על הדיוק.מצויןעוד יותר טוב.  ש.

 16 בסדר, אני ... אני לא עוסק ביותר טוב או פחות טוב. ת.

 17הדברים האלה הם דברי מעולה. קיבלת את עצתי לא לשבת באף ספסל פה. מעולה. תודה. אז האם  ש.

 18 אמת?

 19כן. קודם כל אני אמרתי את זה, אני אומר עוד פעם ואני אמרתי גם פה ואני אמרתי גם בחקירה  ת.

 20היה קיים  pattern-שלי ואמרתי את זה גם בעדות שלי וכדומה, שאדם לא יכול לנתק את זה, ה

 21חומר וכדומה, קראתי וזה מה שאמרתי פה, דרך אגב, בהמשך למה שאתה ציינת שאני לומד את ה

 22את החומר, אז אני אומר לך שכשאני קורא את החומר אני רואה הרבה מקומות שאפשר לקחת 

 23את אותן התבטאויות ואפשר היה לייחס את זה גם לשם. כולל שנה לפני וכולל שנה אחרי וכולל 
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 1937 

 1זה באור, חצי שנה, ואז הם מייחסים את זה לזה, רק שפה אני קיבלתי מענק ואז המענק מאיר את 

 2אני מבין את הנקודה הזאת, אבל אחרי זה קראתי את החומר בעיניים משוחדות כמובן, קראתי 

 3את החומר, וראיתי הרבה מאוד דוגמאות שאני מתבטא באותו, ויכלו להגיד גם אז את אותו דבר 

 4 בדיוק.

 5ו אני עובר נכון. בדיוק את אותו קטע אפשר היה להגיד גם אז שזה אנושי, החשש להרגיז. עכשי ש.

 6 איתך לקטע הבא,

 7אני התכוונתי לקטע של הריצוי שהיה קיים אז, אותה רמת ריצוי. אתה משנה את המילים  ת.

 8שאמרתי. אני אמרתי שרמת הריצוי שהייתה אז הייתה לכל אורך הדרך, גם לפני וגם אחרי בתוך 

 9 ארבע שנים, לא רק בתוך אותו קונצרט,

 10 זה.סיכמנו שאנחנו לא מתווכחים על  ש.

 11 לא, הוא מדייק את .. עו"ד יהודית תירוש:

 12 דרך אגב, אפשר להתווכח גם. אני רק אומר לך מה שאמרתי. ת.

 13לא, סיכמנו שאנחנו לא מתווכחים על זה. לפני ואחרי ופה, אותו דבר, והקטע הזה, אתה אומר,  ש.

 14ח. הקטע הזה טוב, לא משנה. אמרת את מה שאמרת, בוא נמשיך הלאה, אחרת אנחנו ניגרר לוויכו

 15 . 4יכול להיות גם ללפני וגם לאחרי, תראה את הקטע הבא. בעמוד הבא בשורה 

 16 באיזה עמוד אתה? ת.

 17. החוקר שואל אותך 'למה, אבל למה יכול להיות אם אתה כל 1. סליחה, בשורה 4בשורה  49עמוד  ש.

 18יות?' החוקרים כך, ועוד פעם, אני איתך, העסקה היא כשרה, הכל בסדר. למה, למה זה צריך לה

 19להבדיל ממך מר ישועה, וממני, לא מבינים את הרעיון ששר יכול להפעיל שיקול דעת לא ענייני. 

 20זה לא עולה על דעתם. ועכשיו התשובה שלך. 'אוי', אתה ממש מתפעל מהתמימות, 'אוי. כי 

 21שיש  האנשים האלה יכולים להיות נקמניים וזה. נו מה, אתה לא מכיר את הסוג הזה של האנשים

 22ימים מתוך  10פה? למה זה התעכב אצל גלעד ארדן? לא זוכר כמה ימים זה כבר עד שזה נחתם לנו, 

 23? למה זה התעכב לסוף הימים? למה זה לא נגמר ביום? אני חושב שהוא רצה להוציא לשאול 14
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 1938 

 1קצת את הנשמה'. אלה הדברים שאתה אמרת, הם משקפים את מצב דעתך האמיתי בזמן שהשבת 

 2 קירה?אותם בח

 3 כן. ת.

 4 והם משקפים את מצב דעתך האמיתי גם עתה, נכון?  ש.

 5 נכון. ת.

 6בנובמבר,  20-עכשיו אני עובר לנקודה השלישית שאני רוצה להנביע מתוך החקירה הזאת של ה ש.

 7ראשית החוקרים לא מרפים בחקירה הזאת ומנסים לקבל ממך ולהוציא ממך דבר שאתה לא 

 8. אתה מבהיר שזו "2"יד ' ופעולה של מר אלוביץ' בהקשר של ידעת אותו, לחץ של מר אלוביץ

 9 הייתה עסקה ביושר שאתה הובלת ולא מר אלוביץ', נכון? 

 10 נכון. ת.

 11 . סליחה?13-16אני מפנה לעמודים  ש.

 12 נכון. אני זוכר את זה בלי קשר.  ת.

 13 .... דוברת:

 14מספר לחוקרים, תאשר את אתה  13-16בסדר. הוא אישר את זה. באותו קטע של הודעה בעמודים  ש.

 15, ךזיכרונהדברים, אם אתה רוצה גם ההודעה מונחת בפניך, אתה יכול לראות אותם ולרענן את 

 16שביקשת את המעורבות של מר אלוביץ' אבל הוא אמר שלא צריכה להיות בעיה. אתה אפילו זכרת 

 17 ום הספציפי?ספציפית שהוא אמר לך שהוא לא פונה ולא מדבר, נכון? אתה רוצה לראות את המק

 18 אפשר? אני זוכר שהוא אמר, ת.

 19 . 'איפה שאול בכל הסיפור הזה?' 'שאול לא היה מעורב בזה'. 23שורה  13עמוד  ש.

 20 כן. ת.

 21ואז בהמשך אתה אומר באופן ספציפי אפילו 'אני ביקשתי ממנו והוא לא היה מוכן, הוא אמר שלא  ש.

 22 נכון?. 'לא, הוא אמר לי 'לא צריך'. 5צריך', זה שורה 

 23 נכון. אחר כך הם הטיחו בי שכן ידעתי שהוא דיבר בגלל גיל וכדומה, ת.
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 1939 

 1אבל זה שוב אנחנו ראינו שהטעו אותך כי דיברו עליו כגורם בלשכת ראש הממשלה בעוד שהוא  ש.

 2 לא היה גורם בלשכת ראש הממשלה, מיצינו כבר את הנושא הזה.

 3אלא בהקשר שבאמת לכל אורך הדרך לא בהקשר הזה שהוא בלשכת ראש ממשלה או לא,  ת.

 4התרשמתי ששם אין בעיה באותו... גם בגלל הקטע הזה, וזה הוזכר רק בסוף, ולכן גם לא זכרתי 

 5בכלל. בראש שלי היה כל הזמן את הבעיה עם ארדן ובכלל לא זכרתי אפילו שהייתה איזו שיחה 

 6י. אני מזכיר לך, זה יומיים כל שהיא, לא בציר הזה ולא בציר אחר. גם את הציר האחורי לא זכרת

 7 ,-לפני ה

 8 בסדר, כן. ש.

 9 אני זוכר שבחקירה אחר  כך הטיחו בי, 'אמרת שזה', וכן היה. ת.

 10בסדר. אבל אנחנו עשינו סדר עם הדברים ואני חושב גם צדק איתך. אבל נמשיך. החוקרים, אחרי  ש.

 11או ללשכתו, מציעים  שאתה אומר להם שאתה לא יודע על פניות של מר אלוביץ' לראש הממשלה

 12 לך תזה שהוא הסתיר את זה מפניך, ואתה שללת את זה. נכון? התשובה הייתה 'לא'?

 13 אני ... שכן, אני רוצה לראות את זה. ת.

 14בסדר. אז קודם כל אתה זוכר את זה ואתה מאשר לי את הדברים ועכשיו אתה רוצה גם לראות  ש.

 15 אותם בחקירה?  זה מה שאמרת עכשיו?

 16 כן. ת.

 17. הנקודה הספציפית היא בשורה 23-32אז אם אפשר בבקשה להפנות, זה צריך להיות בין עמודים  ש.

 18, 'הוא לא עירב אותך כי הוא אמר לך 'עזוב, יש דברים שאתה לא צריך לדעת?'' 'לא. כי הוא 14

 19 אמר שזה שטות' זה הקטע. נכון?

 20 כן. זה נכון. ת.

 21בוא לא נתבלבל, שלמר אלוביץ' העסקה הזאת לא אוקיי. זה נכון. וכמו שאמרת קודם, זה לא,  ש.

 22 הייתה חשובה, לפחות כמוך, נכון?

 under statement . 23כן, לפחות כמוני זה  ת.
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 1940 

 1החוקרים מבקשים להפנות אותך  20-21. נכון. עכשיו, בהמשך בעמוד under statementזה  ש.

 2, -, אבל דרך הלהתכתבות בקבוצת היועצים, התכתבות שהופנית אליה גם בחקירה הראשית

 3בזווית אחרת, על התבטאויות שהיו שם של שאול, על התבטאות של שאול 'לא תהיה שום בעיה 

 4לקבל אישור שר התקשורת וראש הממשלה'. את זה התביעה הציגה לך בחקירה הראשית. מה 

 5 שלא הוצג לך זה הדברים בהקשרם המלא, כולל התשובה שלך בחקירה. שם אתה מסביר,

 6 לאן אדוני מפנה בדיוק? אב"ד: -פלדמן -פרידמן כב' השופטת ר'

 7 , 21אני מפנה לעמוד  ש.

 8 ?21בעמוד  16שורה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9. החוקרים מציגים לך את מה 11כן. לא, אז אני מתחיל, סליחה כבודכם, אני מתחיל משורה  ש.

 10תשובה לשאלתך שגם היא שהציגו לך בחקירה הראשית. התכתבות בקבוצת היועצים, שם ב

 11'שאול, זקוק להנחייתך הדחופה, העסקה דורשת אישור ראש הממשלה ושר  6מופיעה בשורה 

 12התקשורת' עונה לך מר אלוביץ' בהתכתבות 'לא תהיה שום בעיה לקבל את אישור שר התקשורת 

 13וראש הממשלה' ועכשיו החוקרים מבקשים את התייחסותך לאותו קטע כפי שהתבקשה פה 

 14ה הראשית. שואלת אותך החוקרת פולינה גובזמן 'מאיפה שאול יודע את זה' ואז אתה בחקיר

 15אומר 'לא יודע, אני באמת לא יודע, תראי, אני אומר עוד פעם, אני חושב שפה בעניין הזה של 

 16העסקה הזאת, העסקה היא כל כך לא קשורה לעסקי הבזק, בכלל היה, אם צריך פטור את זה, 

 17חשבו שצריך פטור, אז אני חושב שזה בא מתוך המקום הזה שהוא עשה חלק מהיועצים בכלל ש

 18הנחה נכונה לדעתי,  שזה לא סוג של עסקה שתהיה איתה בעיה והכל'. כלומר מה שאני מבין 

 19ותאשר לי, שבתשובה לשאלת החוקרים מה אתה הבנת מדבריו של מר אלוביץ' בתשובה לשאלתך 

 20ת וראש הממשלה', אתה מסביר לחוקרים, לא שאתה 'לא תהיה שום בעיה לקבל אישור שר תקשור

 21יודע איזה שהוא משהו מוכמן ששאול יודע מתוך שיחה, אלא מתוך הנחה נכונה שבעסקה כזאת 

 22 אין בעיה לקבל את אישור ראש הממשלה ושר התקשורת פשיטא, נכון?

 23 אמת. ת.
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 1941 

 1יזוק לזה שגם אותו לא אמת. ואם אנחנו נחזור לקובץ שבפניך של ההתכתבויות אנחנו גם נמצא ח ש.

 2הציגו לך בחקירה הראשית, בדיוק בהמשך ההתכתבות הזו, הפעם מדבריו של עמיקם שורר שהוא 

 3. 'בדקנו PM 3:19אחד היועצים שאתה צירפת לקבוצה שכותב לך 'בדקנו משפטית', תראה, 

 4 משפטית טכנית',

 5 באיזה תאריך? כב' השופט עודד שחם:

 6 .10.4 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7באפריל. ושוב, אולי כדאי להראות את ההקשר ולהעלות קצת את ההתכתבות שזה בדיוק  10-כן. ב ש.

 8בא אחרי אותה התכתבות שנשאלת עליה, והאמירה של שאול 'לא תהיה שום בעיה לקבל את 

 9אישור שר התקשורת וראש הממשלה' אז עכשיו בוא נראה מה עמיקם שורר אומר, וזה מתחבר 

 10שהשבת במשטרה. 'בדקנו משפטית. טכנית כנראה צריך, אבל לגופו של עניין נקבל או אישור למה 

 11 או הבהרה שלא צריך אישור' והוא ממשיך 'או אישור'. זה אחר כך, נכון?

 12 נכון. ת.

 13ולכן, לא כששאול אלוביץ' אומר לך, כפי שהציגו לך בחקירה הראשית 'לא תהיה בעיה לקבל  ש.

 14או ראש הממשלה' זה, נסכם את זה כך, במילה שאתה אוהב, בקונטקסט  אישור של שר התקשורת

 15 הזה ולא אחר. נכון?

 16 נכון. ת.

 17תודה רבה. בחקירה שלך ואולי אני כאן פה מקצר כי ענית על זה כבר הרבה אבל בכל זאת רק  ש.

 18, אגב קטע שבו החוקרים מנסים לייצר את הקשר בין הסיקור לבין 35-33נקודה אחת, בעמודים 

 19, אז שם באותם עמודים אתה מסביר שיכול להיות שאם לא היה "2"יד אישור הרגולטורי בה

 20חותם הייתה עולה מחשבה איך מי שמקבל סיקור לא חותם על משהו שמי שהיה מקבל היה 

 21במהות העניין. 'זה אנקדוטלי', אתה אומר, 'זו הייתה עיסקה טובה למדינה, למס הכנסה, למשק, 

 22ד נגד האישור הזה. גלעד ארדן לא אהב את שאול וגם ביבי כנראה עשה אין משהו שאפשר להגי

 23 . נכון?33-35משהו שהוא בסדר. מה לעשות?' בעמודים 
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 1942 

 1 כן. ת.

 2כן. ועכשיו אני שואל אותך משום שזה ההקשר שבו אתה נשאלת, ואמרת שגם ראש הממשלה  ש.

 3אלוביץ' כתב לך עשה משהו שהוא בסדר, האם התשובה הזאת שלך משתנה לנוכח מה שמר 

 4בתחילת הדרך, דבר שאתה כינית אותו במשרדי הפרקליטות, כך זה מופיע כבודכם במסמך ראיון 

 5 העד, כ'טיזינג', זו המילה שאתה השתמשת בה, 'הכל תלוי בינון'.

 6 איפה השאלה, מר חן? כב' השופט עודד שחם:

 7 סליחה? ש.

 8 אדוני הקריא שאלה ששאלו את העד?איפה השאלה שאדוני הקריא עכשיו?  כב' השופט עודד שחם:

 9 , לא הקראתי את השאלה.33-35אני הפניתי את העד לעמודים  ש.

 10 אוקיי. עם 'אנקדוטלי' כן, זה בסדר. כב' השופט עודד שחם:

 11את זה סיכמתי, והוא אישר. ועכשיו אני שואל אותו האם התשובה הזו שלו שזה בסדר למרות  ש.

 12תה החלטה רגולטורית משתנה, שזה בסדר מה שהשר ארדן לקשור בין הסיקור לבין או ןהניסיו

 13ושזה בסדר מה שראש הממשלה עשה ולהיפך, אם הם לא היו עושים זה לא היה בסדר, למרות 

 14הסיקור, האם התשובה הזאת משתנה נוכח הדברים שכתב לו מר אלוביץ' 'הכל תלוי בינון' 

 15י זה לא עלה בחקירות שלך, בתחילת הדרך, דברים אליהם התייחסת בראיון בפרקליטות, כ

 16 כ'טיזינג', כך כינית את זה. האם התשובה הזו מאבדת מתוקפה?

 17 לא. ת.

 18לנספח, החוקרים מציגים  48תודה רבה. יש עוד נקודה אחת שנותרה מעורפלת, היא קשורה לסעיף  ש.

 19 התקשרויות עם לירן דן. הם 13היו לך  "2"יד לנובמבר, שבתקופה של  20-לך בחקירה הזאת ב

 20ספרו. ואתה מסביר להם שלירן דן היה ראש מערך ההסברה הלאומי, שאתם מכירים מהתקופה 

 21 ,10שהוא היה אחראי על חדשות 

 22 .2חדשות  ת.

 23 ?48...  כב' השופט עודד שחם:
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 1943 

 1 .84-93בעמודים  ש.

 2 אתה מדבר על נספח א'. כב' השופט עודד שחם:

 3 . זה קשור, תיכף נראה.48נספח א'  ש.

 4 במאי? 12-במאי ל 10זה אירוע מהימים  שחם:כב' השופט עודד 

 5 כן. ש.

 6 בחירות לנשיא המדינה וכך הלאה? כב' השופט עודד שחם:

 7בדיוק. שהיו מקרים שבהם לירן דן פנה לגבי ידיעות שקשורות לראש הממשלה כי הוא היה ראש  ש.

 8בירות מערך ההסברה, כך אתה מסביר להם, אתה אומר להם שהפניות היו לגמרי לגיטימיות וס

 9 בהתחשב בתפקידו כראש מערך ההסברה. כל הדברים האלה נכונים?

 10 . 85-86עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11, וזה באותה תקופה 9פניות שלי', אתה שואל 'מתי זה', זה אחרי שמציגים לך, שורה  13-הנה, 'ה ש.

 12 של אישור העסקה.

 13 אני רק רוצה לקרוא. ת.

 14, אני סיכמתי אותם באמירות האלה כדי לקצר. אם נצטרך, נקרא אותם 93-84תקרא בנחת.  ש.

 15 שורה.-שורה

 16 זה ייקח לי דקה. ת.

 17 בבקשה. באיזה עמוד אתה כבר? ש.

 18 , לא?94. אמרת לי עד 92 ת.

 19 , תקרא עמוד לפני, עמוד אחרי, הכל בסדר. 94, 93כן.  ש.

 20 כן. ת.

 21תיר בפרטים ותאשר לי שאלה דברים שאמרת בסדר? אז אולי אני אחזור על הסיכום כי הוא היה ע ש.

 22 "2"יד והאם התכוונת אליהם והם אמת. החוקרים מציגים לך שבאותה תקופה של אישור עסקת 
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 1944 

 1התקשרויות עם לירן דן, ואתה מסביר מצידך שלירן דן היה ראש מערך ההסברה  13היו לך 

 2 הלאומי, נכון?

 3 נכון. ת.

 4, כך כתוב לי, אבל אתה תיקנת קודם 10אי על חדשות שאתם מכירים עוד מתקופה שהוא היה אחר ש.

 5 ' נכון?2ואמרת 'חדשות 

 6 כן. תיקנתי גם בחקירה.  ת.

 7. שהיו מקרים שבהם לירן דן פנה לגבי ידיעות שקשורות עם ראש הממשלה כי 2אוקיי. חדשות  ש.

 8 הוא ראש מערך ההסברה, נכון?

 9 כן. ת.

 10מיות וסבירות בהתחשב בתפקידו כראש מערך ואתה אומר גם שהפניות שלו היו לגמרי לגיטי ש.

 11 ההסברה, נכון?

 12נכון. לירן היה שונה מהגורמים האחרים שהיו איתנו בקשר במובן שהוא לא פעל אף פעם בצורה  ת.

 13 שהיא לא קורקטית או לא מקצועית. הפניות שלו היו מאוד מועטות לאורך השנים.

 14 , 118תבויות לעמוד הבנתי. עכשיו תפנה בבקשה בקובץ שלפניך של ההתכ ש.

 15 ההתכתבויות? ת.

 16 כן. פשוט רק לראות את הדברים, להכניס הכל לסדר שלהם ובמסגור הנכון שלהם. ש.

 17 תאריך שעה? כב' השופט עודד שחם:

 18במאי. השורה הירוקה היא ההתכתבות שלך עם לירן דן, ואתה כותב לו  10-, ב7:29:35PMמשעה  ש.

 19עליו דיברו הגדולים', קראנו את זה כבר, את השורה הזו,  במאי, 'תעביר לי חומרים בנושא 10-ב

 20אתמול. אבל זה כאן הקונטקסט. אתה נשאל בחקירה ביחס לשורה הזו על איזה חומרים מדובר, 

 21 אתה לא זוכר מטבע הדברים, אבל אתה אומר 'כנראה הודעת יח"צ'. נכון?

 22 אותי שהוא דיבר.אני לא זוכר, אני זוכר שפשוט אמרתי שכנראה שאול עידכן  ת.

 23 כן אבל אתה אמרת, הנה, אני מראה לך בחקירה, ש.
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 1945 

 1 זה אחרי  שיחה שלי עם שאול, שציפיתי לזה זאת אומרת. ת.

 2 כן. ש.

 3 מה הייתה ההודעה, אני לא זוכר. ת.

 4 כן אבל אמרתי לך שלא זכרת, אבל אמרת 'כנראה הודעת יח"צ', נכון? ש.

 5 כי לירן כן, בזה הוא עסק.אוקיי. כן. יכול להיות. סביר. סביר,  ת.

 6כן, תראה, טוב, לא משנה. אמרת את זה בחקירות שלך גם ונמשיך הלאה וזה סביר בעיניך. אוקיי.  ש.

 7 ,-אחרי ש 119בעמוד 

 8 לקובץ? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9דואג  בקובץ של ההתכתבויות שנמצא מולך, אחרי שמר אלוביץ' אומר לך 'אתה 119לקובץ. בעמוד  ש.

 10למה שדיברנו, דיברת עם לירן' וראינו שכן, אתה עונה לו 'שוחחתי עם ל' עכשיו, הכל בטיפול, יהיה 

 11עוד מעט משהו חזק בראשי' ומוסיף ואומר למר אלוביץ' 'אתה יכול לומר לו, ל' מתקשר אליו כדי 

 12אלוביץ' לבדוק מה בדיוק הוא רוצה ואז נעלה', ואז אתה אומר גם 'חוץ מזה מאמר דעה' ומר 

 13שואל אותך 'הכותרת היא בהתאם לחומרים של ל'?' כלומר לירן, ואתה עונה לו 'כן, אני כל הזמן 

 14איתו בקשר'. אבל בין לבין אתה פונה לינון מגל ואומר לו 'ינון תתקשר אלי עכשיו גם אם משמעות 

 15, 121וד הדבר היא יציאה מהישיבה עם מלכת אנגליה'. ואז אתה אומר לו גם בהמשך, תראה בעמ

 16, אתה כותב 5:54-במאי ב 11-אחרי שאתה שואל את מר אלוביץ' 'האם להעלות עוד משהו חיובי' ב

 17 לינון מגל 'תן לי גיבוי, אתה מבין מה על ה פרק'. מה על הפרק, מר ישועה?

 18 ."2"יד אני מניח שזה העסקה של  ת.

 19זה היה הסטנדרט, ובעיניך כן. בחקירה בקטע שהפניתי אותך אליו על הפניות האלה אתה אומר ש ש.

 20 זה לגיטימי, נכון?

 21 אמרתי שזה היה הסטנדרט, כן. ת.

 22 ושבעיניך זה לגיטימי. אני הקראתי לך קודם. אתה רוצה נקריא את המקום הספציפי, נכון? ש.

 23 אמרתי שזה הסטנדרט, לא יודע מה אמרתי 'לגיטימי', תראה לי. ת.
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 1946 

 1 קראת את זה. ש.

 2 אמרתי שזה היה הסטנדרט. ת.

 3ושאלה היו פניות לגיטימיות. 'היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של ראש מערך ההסברה',  .ש

 4 . אלה דברים שאתה אומר. 86בעמוד  1שורה 

 5 הוא לא זכר את ה...  עו"ד יהודית תירוש:

 6 אבל, זו התנגדות אני אשב. אם זו התנגדות מדריכה אז העד יקום ויצא. ש.

 7 . לא, .. עו"ד יהודית תירוש:

 8 אז הנה, אתה שמעת מה התובעת אמרה? ש.

 9 הוא קורא, הוא מחזיק את זה פתוח ביד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10כל החומר בפניך מר ישועה, התובעת מבקשת שאתה תקרא לפני ואחרי ותוך כדי גם מההודעה,  ש.

 11 גם מההתכתבות, קח את הזמן, אני יושב,

 12 תה יכול?תפנה אותי לעמוד רק אם א ת.

 13 .86עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14. 'הן היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של ראש מערך ההסברה'. פשוט ביקשת 1זה בשורה  ש.

 15 שאני אפנה אותך כי לא זכרת איפה אמרת 'לגיטימיות', על הפניות של לירן דן.

 16 תודה. נכון. דקה אחת. טוב? אוקיי. אתה מוכן לשאלה בבקשה?  ת.

 17 סליחה? ש.

 18 מה אתה שואל אותי? ת.

 19שהפניות האלה, של לירן דן, כפי שראינו בעמודים שהפניתי מהחקירה שלך אתה בא ואתה אומר  ש.

 20 שהפניות היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של ראש מערך ההסברה. נכון?

 21 אוקיי. ת.

 22 יחה?סל ש.
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 1947 

 1מה שאני עונה פה זה באופן כללי לגבי התקשורת שלי עם לירן דן שתמיד, זכור לי שהפניות שלו,  ת.

 2לירן לא היה בתוך הציר של הלחץ. זה מה שאני בעצם בא ואומר, והפניות שלו תמיד היו 

 3 לגיטימיות והיו ידיעות של דוברות וידיעות של,

 4היו יוצא מן הכלל במובן של לא  "2"יד ר של והפניות האלה שעכשיו הפניתי אליהן בהקש ש.

 5 לגיטימיות? זה מה שאתה אומר?

 6אני לא אומר לגיטימיות או לא לגיטימיות, אני אגיד לך מה אני אומר, בסדר? אני לא זוכר מה  ת.

 7הייתה הכתבה הזאת, זה אחד, ושניים, אני יודע שהיא באה בהמשך לפנייה של שאול ושיחה של 

 8האחר של לירן דן שבדרך כלל היה  pattern-לה. זה טיפה שונה היה מהשאול ושל ראש הממש

 9, היה לגמרי במישור אחר. אני רק רוצה להגיד, יכול להיות שגם זה straight forwardלגמרי 

 10לגיטימי, יכול להיות שלא, אני לא אמרתי שזה לא לגיטימי. אני רק אומר, אני לא יודע מה הידיעה, 

 11 אם אפשר להראות לי את הידיעה עצמה. אז אני לא זוכר את זה.

 12לכתב האישום, אבל  48הידיעות מופיעות, אולי אני אסכם לך אותן, דווקא מתוך הנספח בסעיף  ש.

 13 אתה לא מכיר את זה. אתה מכיר את כתב האישום אבל לא את הנספח, כך אמרת, נכון?

 14 לא, לא עברתי על הנספח. ת.

 15על הנספח. אז אני אקריא לך, זה סיכום של הדברים,  אבל על כתב האישום כן עברת אבל לא ש.

 16במאי, 'דרישה לפרסומים העוסקים ביוזמת הנאשם נתניהו לדחיית  12-במאי 10אירוע מהימים 

 17 הבחירות לנשיא המדינה'. ובהמשך מתואר שהדרישות האלה הועברו, 

 18 לא שמעתי את המשפט. נוגע למה?  ת.

 19נוגע ליוזמת נתניהו לדחיית הבחירות לנשיא המדינה. והם מסבירים פה שהדרישה הזאת נעשתה  ש.

 20באמצעות אותו לירן דן שעליו אנחנו מדברים עכשיו ובאופן ספציפי על הפניות האלה אתה נחקר 

 21שנתתי לך לקרוא בהודעה, ובאופן עוד יותר ספציפי אתה אומר שהן היו לגמרי  84-93בעמודים 

 22 גיטימיות והסבירות של ראש מערך ההסברה. ברמת הל

 23 ... עו"ד יהודית תירוש:
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 1948 

 1שניה, בבקשה. לא סיימתי. אחר כך תקומי בבקשה. עכשיו, בעקבות תזוזת חוסר הנוחות בספסל  ש.

 2התביעה, אחרי שאישרת את זה, אתה מסייג. באיזה אופן אתה מסייג? כך אני מטיח בפניך ואני 

 3ההפרעה מספסלי התביעה. באיזה אופן אתה מסייג? למרות מבקש את התייחסותך. בעקבות 

 4שהדברים כל כך ברורים ולכן אין מנוס ואנחנו נקרא את כל אותם שבעה עמודים מתחילתם ועד 

 5סופם, כל כך ברורים, הסייג שלך עכשיו שנוסף בעקבות אותה תזוזה של חוסר נוחות היה שפה 

 6רן דן שהיו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות אתה דיברת באופן כללי על פניותיו של אותו לי

 7של ראש מערך ההסברה ובעקבות הסייג הזה שהוספת ושאומר 'לא באופן ספציפי' למה שהראיתי 

 8, אני שואל אותך שאלה. האם מה שאתה מתכוון לומר באמצעות 48לך כאן שקשורים לאותו סעיף 

 9גמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של ראש אותו סייג הוא 'שבאופן כללי פניותיו של לירן דן היו ל

 10מערך ההסברה, ולמרות שאני נחקר בהקשר הספציפי הזה בחקירת המשטרה, שם אמרתי שאלה 

 11היו פניותיו, עכשיו אני מוסיף', בעקבות התזוזה בספסלי התביעה, שבמקרה הקונקרטי הזה אתה 

 12 י.לא יכול להגיד אם זה היה לגיטימי או לא לגיטימי. זו השאלה של

 13 אז אני רוצה, עו"ד יהודית תירוש:

 14 רגע. אל תענה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אפשר שהעד יצא, פשוט חבל, עו"ד יהודית תירוש:

 16כבר אין צורך שיצא משום שאת מה שאמרת ואת התזוזה שלך הוא כבר ראה והוסיף את הסייג  ש.

 17 ועכשיו אני חוקר אותו על הסייג.

 18 בסדר. אם אין צורך שיצא, בית משפט יחליט אם הוא יצא או לא יצא. וש:עו"ד יהודית תיר

 19אם יש התנגדות והתשובה שלו נמצאת בתוך ההתנגדות אז  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 שיצא.

 21 יכול להיות. אני לא יודעת להגיד בדיוק, אבל אני חושבת שעדיף שהוא ייצא. עו"ד יהודית תירוש:

 22 תצא לרגע. אב"ד: -פלדמן -פרידמן כב' השופטת ר'

 23 
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 1949 

 1 )העד יוצא מהאולם(

 2תזוזות והפרעות זה לא מה שקורה פה. אני ביקשתי שהעד יקרא את הכל.  עו"ד יהודית תירוש:

 3העד קרא את הכל ואמר את הדברים, שום דבר לא נאמר מספסלי התביעה ואני מוחה על האמירה 

 4באופן הצגת הדברים, הדברים נמצאים בהודעה הזאת. בנוסף, וזאת ההתנגדות שלי, חברי מטעה 

 5בפני בית המשפט ואגב, זה המקום כבר נראה לי לבקש לסמן את ההודעות האלה כי הן הוגשו 

 6 לצורך נוחות אבל החקירה נעשית הרבה מאוד על סמך ההודעה, צריך לסמן,

 7למקום שאליו  זה לא המקום לבקש. גבירתי רוצה להפנות אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 התכוונה,

 9כן. אז מאיזו שהיא סיבה אין לי את ההודעה מולי אז אני יכולה להגיד את  עו"ד יהודית תירוש:

 10המקום שבו מתחילים לדבר איתו עליו, אבל השורה והעמוד מאיזו שהיא סיבה לא תואם את 

 11 העמודים של חברי, לא יודעת למה,

 12 ישבתי בלילה ושיניתי את העמודים. ש.

 13 לא אמרתי את זה. יהודית תירוש: עו"ד

 14 אז מה הייתה ההערה הזאת?  ש.

 15 אני אומרת לגברתי, עו"ד יהודית תירוש:

 16רגע, חבל על כל הוויכוח. יש כאן, עו"ד תירוש, יש כאן על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17ה תואם את הדוכן של העד עותק של הפרוטוקול של החקירה. גבירתי תסתכל ותפנה אותנו כי ז

 18 מה שיש לנו. 

 19 בסדר גמור. עו"ד יהודית תירוש:

 20 .76היינו בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21, 18מתחילה חקירה כללית בשורה  84אז אני רוצה להפנות רגע, בעמוד  עו"ד יהודית תירוש:

 22, עוד לפני, מתחילה חקירה כללית על לירן דן. ובמסגרת הזאת של החקירה הכללית על לירן דן

 23בטרם מציגים לו את התכתובות הספציפיות של 'נעשה בהמשך למה שדיברו הגדולים' או משהו 
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 1950 

 1כזה, שעולה מהתכתובות הספציפיות, עוד לא מציגים לו את זה כאן, כאן שואלים אותו שאלה 

 2בסוף העמוד, מעמוד  85כללית ובהמשך לשאלה הכללית הזאת הוא אומר, זה בעמוד הבא, בעמוד 

30 , 3 

 4 .30שורה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5לגבי ידיעות יח"צ אמירות כלליות, כשעוד לא מראים לו את התכתובות  עו"ד יהודית תירוש:

 6הספציפיות האלה, הוא אומר 'אף פעם הפניות שלו לא היו אגרסיביות, לא מקצועיות וכולי'. 

 7 האמירות הכלליות שחברי מדבר עליהן,

 8גבירתי אמרה שיש שם משהו מטעה בשאלה. עד כאן זה  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 9 תואם.

 10 נכון, משהו מטעה בשאלה, עו"ד יהודית תירוש:

 11 עד כאן זה תואם. לאן גבירתי מפנה שזה מטעה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12ו מסקנה, אמירה. הוא אמר לא, אני אגיד, המסקנה שחברי, חברי הציג בפני עו"ד יהודית תירוש:

 13לו שהעד אמר בחקירה שהפניות של לירן דן, האלה, הפניות האלה, היו הספציפיות. היו פניות 

 14לגיטימיות. וכשהעד בא ואמר בתשובתו 'אני התכוונתי בחקירה שבקטע הכללי, באופן כללי הן 

 15י שהן לא היו היו לגיטימיות, לא אמרתי שהפניות הספציפיות היו לגיטימיות, גם לא אמרת

 16לגיטימיות. התייחסתי אחר כך לפניות הספציפיות והסברתי עליהן, אבל את האמירה 'לגיטימיות' 

 17אמרתי באופן כללי ולא על האמירות הספציפיות' קם וחברי ואמר לו, ועל כך אני מתנגדת כי זאת  

 18שת ברחשים הטעיה, 'לא נכון, זה לא מה שאמרת בחקירה, את הדבר הזה הוספת עכשיו בגלל שח

 19ותזוזות מספסל התביעה' ואני אומרת שזה מטעה מכיוון, לא בגלל ספסל התביעה, זה לא מעניין, 

 20זה מטעה בגלל שאת הדברים האלה בדיוק הוא אמר כך בהודעה 'לגיטימיות באופן כללי הפניות 

 21לא של לירן דן' וכשהראו לו את הפניות הספציפיות הוא לא חיווה דעה אם הן לגיטימיות או 

 22לגיטימיות. ולכן כשחברי קושר בין הדברים ואומר שזו תוספת שהוא הוסיף עכשיו, שהלגיטימיות 
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 1951 

 1היו לגבי האמירות, ההתנהלות הכללית שלו מול לירן דן, זו אמירה מטעה, זו אמירה שהיא לא 

 2 נכונה והיא לא משקפת את הדברים שנאמרו בהודעה.

 3 י סיימה?גבירת אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 5החקירה כולה נמצאת לפני העד, הוא מדפדף קדימה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 ואחורה,

 7 לכן הוא ענה את שהוא ענה. עו"ד יהודית תירוש:

 8הוא מדפדף קדימה ואחורה ואפשר לשאול אותו את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 ל ואין הטעיה בשאלה וההתנגדות נדחית. אפשר להחזיר את העד.אין שום פסו

 10 

 11 העד חוזר לאולם

 12 ,-גבירתי תחזיר לעד את ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 החזרתי. עו"ד יהודית תירוש:

 14 84-93מר ישועה, אני אשתדל לחזור על השאלה כלשונה, כמה שאני זוכר. הפניתי אותך לעמודים  ש.

 15בנובמבר. יש שם התייחסות שלך לפניות של לירן דן, החוקרים הציגו לך שהם  20-בחקירה מה

 16פניות. על זה אתה אמרת שהפניות של לירן דן היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות  13ספרו 

 17 של ראש מערך ההסברה. אחרי שהייתה איזו שהיא תזוזה,

 18 הזה, אפשר לוותר על החלק אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 אוקיי. עכשיו אני מבקש, ש.

 20 פניות, אתה יכול להראות לי? שאני אתמקד. 13-איפה הפניה ל ת.

 21 התקשרויות. 13התקשרויות. זה לא פניות, זה  13זה  עו"ד יהודית תירוש:

 22 כרגע,  9שורה  ש.

 23 זה התקשרויות. עו"ד יהודית תירוש:
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 1952 

 1 ? 9אפשר להישאר בשורה  ש.

 2 אותי לעמוד?סליחה, אתה יכול לכוון  ת.

 3באותו עמוד שאתה אומר שהפניות של לירן דן היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של ראש  ש.

 4פניות שלי',  13של אותו עמוד אתה אומר, עכשיו אתה אומר ש'אז היו  9מערך ההסברה, בשורה 

 5שיו את מתי זה היה. המילה 'פניות' זה מילה שלך. אם נעלה למעלה, מאיפה, אתה לא המצאת עכ

 6 פניות. זה משום שהחוקרים מציגים לך את זה, 13-ה

 7 התקשרויות.  13, 84יש עוד בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בדיוק. החוקרים מציגים לך, ש.

 9 יש לך, 19שורה   84בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10תודה גבירתי. החוקרים מציגים לך בתחילת הקטע הזה את כמות ההתקשרויות. תראה בשורה  ש.

 11עלו  "2"יד , 'מחומר החקירה עולה', כך אומר לך החוקר פרג'ון 'כי באותה תקופה של מכירת 18

 12התקשרויות עם לירן דן ראש מטה ההסברה  13לך', יכול להיות שזה צריך להיות 'היו לך', '

 13תסביר לנו אילו ממשקים היו לכם, תנסה להיזכר. אני יודע שבהתחלה אתה לא זה', הלאומי. בוא 

 14בשורה  86וכולי. ואז אנחנו מתקדמים בחקירה, ובהתייחס לשאלה הזאת אתה אומר בעמוד 

 15 הראשונה ש'הפניות של לירן דן היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של ראש מערך ההסברה'. 

 16 רק שניה. תן לו לקרוא. אתה רוצה לקרוא שוב? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 ת.  כן. כן. 

 18 תקשיב לסוף השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 אני מבין את הרקע עכשיו. ת.

 20בנובמבר אתה לא חשבת, אתה לא הפנית את תשומת לב  20-האם הוגן לומר שבחקירתך ב ש.

 21זו שהיא פניה לא לגיטימית של לירן דן אליך? אני אציג לך החוקרים, אתה לא טענת שהייתה אי

 22 פרופוזיציה שאולי תקצר טיפה את הזמן, 

 23 שניה, ת.
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 1953 

 1 אבל ברשותך שניה אחת, ש.

 2השאלה הקודמת ששאלת אותי האם מה שאמרתי שם, למה הוא התייחס. אז השאלה, אז קראתי  ת.

 3 עד שם. עכשיו אתה שואל אם בכל מה שאמרתי, אז אני צריך,

 4אז לכן אני אתן לך פרופוזיציה כדי שתקצר. ענית על עד כאן. עכשיו אני אקצר לך לגבי כל השאר  ש.

 5כי אחרת אתה לא תקרא עכשיו עשרות עמודים, אין לנו זמן פשוט. אז אני אציג לך פרופוזיציה. 

 6 ככל שהיא מטעה,

 7 אני רוצה אבל לקרוא שני עמודים. ת.

 8כדי לקצר את הזמן ברשותך מר ישועה ואחר כך תקרא עוד עשרה מיד. אני אציג לך פרופוזיציה  ש.

 9 עמודים אם אתה רוצה, אבל קודם,

 10 מה? ת.

 11 יכול להיות שזה יקצר לך, אז תקשיב שניה. ש.

 12 תקשיב ותקרא בהקשר ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13אליך, שהפניות של לירן , וזה מה שמצאתי בהתייחסויות של הפניות של לירן דן -אתה אומר שה ש.

 14דן היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של ראש מערך ההסברה. אין בשום מקום בעדות שלך 

 15 הסתייגות מהאמירה הזאת.

 16 אדוני מתכוון בהודעה? כב' השופט עודד שחם:

 17בהודעה. כן. בשום מקום אין הסתייגות מהאמירה הזאת. הנה, חסכתי לך עכשיו, רצתי קדימה  ש.

 18רה על עשרות עמודים וככל שאני מטעה מבלי משים, כי חברתי אף פעם לא טוענת שאני עושה ואחו

 19את זה חלילה בכוונה, אז אני מבקש שהתביעה תקום ותתקן אותי אם אני אומר משהו שהוא לא 

 20 נכון.

 21 עו"ד תירוש מסמנת בראש 'לא'. אז אפשר להמשיך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 יא לאיזה משתי הפרופוזיציות, שהיא אף פעם לא מתכוונת,השאלה ה ש.

 23 נניח שלהכל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1954 

 1אבל מכיוון שאני אף פעם לא מייחס לה כוונות רעות, היא אמרה 'לא' לזה שאני חלילה מטעה  ש.

 2 בכוונה, ... מדברים נכונים ומדויקים.

 3 ם לזה וגם לזה שזה לא מופיע בשום מקום.ג אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4נכון. זה לא מופיע. לגופו של עניין זה לא מופיע. אין הסתייגות. אז מאשרת עו"ד תירוש בהגינותה  ש.

 5 שלאמירה שלך שהפניות של לירן דן,

 6 אני לא הקשבתי לך עכשיו, אני קורא. ת.

 7 אבל אני מקצר לך. ש.

 8ולי אני אומר כך, אין בין הצדדים כאן, התביעה וההגנה, א אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9מחלוקת שלא כתוב פה משהו אחר בהודעה הזו שלך. מעבר למה שאמרת שאין אי סבירות או אי 

 10לגיטימיות, אין משהו אחר בהודעה הזו שלך, כי אתה מחפש. אז הצדדים כאן תמימי דעים בעניין 

 11 כשיו בהקשר לזה?הזה, אפשר לחסוך לאדוני לחפש. מה השאלה ע

 12כך אני מציג לך, ואתה לא יכול להגיד לנו היום, כך אני מציג לך, שהפניות של לירן דן שקשורות  ש.

 13לנספח א', היו פניות שחרגו  48, אני את בית המשפט מפנה לסעיף 2014במאי  12-וה 11-לאירועי ה

 14כך אני מציג לך ממה שאתה הגדרת 'מרמת הלגיטימיות והסבירות של ראש מערך ההסברה'. 

 15כתזה. אתה מעולם לא הסתייגת מזה, כך אפיינת את זה, ואתה לא יכול לומר לי אחרת. כך אני 

 16 מציג לך כתזה, ואני רוצה את תגובתך.

 17 אני אשתדל לענות בצורה שלא תכעיס אותך. ת.

 18 לא, לא תכעיס אותי. שתסתדר יותר, ש.

 19 שלא תהיה צד.  ת.

 20מנו. ב. אבל שתסתדר גם עם מה שאתה אומר לינון בהקשר של א. לא תהיה צד, זה סיכ-לא, ש ש.

 21 הפניות של לירן דן 'תן לי גיבוי אתה מבין מה על הפרק'.

 22 אז אני עונה. ת.
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 1955 

 1הנה, יש לך עכשיו את כל הקונטקסט. 'תן לי גיבוי אתה מבין מה על הפרק' אתה אומר לינון מגל,  ש.

 2 עכשיו תענה.

 3שלי, האינסנטיב שנתת לי עם הפניה הזאת לינון. עכשיו אני אגיד אוקיי. זה לא משנה את התשובה  ת.

 4מה אני מבין ממה שיש פה. אני נשאלתי על התקשרויות שלי עם לירן דן, על הקשר שלי עם לירן 

 5דן. ציינתי שהוא לא היה תכוף, ציינתי שהוא היה יחסית בתדירות נמוכה ושאפיין אותו, בדרך 

 6ם מעט וגם שהפניות היו לגיטימיות. אחרי זה, זה מה שהיה כלל, שהפניות היו לגיטימיות. ג

 7 בהתחלה. אחרי זה,

 8 פה אתה מתייחס לאמירה 'היו לגמרי ברמת הלגיטימיות'? ש.

 9 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 10 לא, אבל אני רק רוצה לדעת למה הוא מתייחס. כי הוא סוקר את הודעתו. ש.

 11 , אל תפריע לו ברצף.תן לו רגע לענות עו"ד יהודית תירוש:

 12 תראה, אני מתייחס למה שאתה הנחת בפני, בסדר? אני אענה להכל. בצורה לא, ת.

 13 מר ישועה, יש לנו זמן, בצורה עניינית ואמיתית. ש.

 14 התקשרויות'. 13 "2"יד הוא מציין ש'היו לך בתקופת מכירת  84תודה רבה. אתה מציין, בעמוד  ת.

 15 כך החוקר מציג לך. ש.

 16אני אענה. אבל אחר כך אנחנו עוברים לדון באופן כללי בשיחות שלי ובקשר שלי עם לירן. בסדר,  ת.

 17 ואני מתייחס לאופן הכללי לשיחות שלי עם לירן דן ולגבי זה אני מציין שבדרך כלל,

 18 איפה, לאן אתה מפנה? ש.

 19 בבקשה. דנים ממתי אני מכיר אותו, נכון?  ת.

 20 בדרך כלל'. עמוד שורה. לא, לאן אתה מפנה, מתחיל במילים ' ש.

 21עוברים  "2"יד . מקטע שדנים ספציפית בחקירה ב18שורה  84עוד פעם, עוברים מהקטע של, בעמוד  ת.

 22 לדון בהיכרות.

 23 לא, איפה המילים 'בדרך כלל'? ש.
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 1956 

 1 אני אציג לך רגע, תן לי, ת.

 2מיות והסבירות של לא, תציג לי עכשיו. אמרת 'בדרך כלל'. כי אני קורא 'היו לגמרי ברמת הלגיטי ש.

 3ראש מערך ההסברה', לא בדרך כלל, לא קרוב, לא עם סייג, גורף. עכשיו תראה איפה אתה הפנית 

 4 למילים 'בדרך כלל' בעקבות ההתערבות של התביעה.

 5 אני יכול לענות? ת.

 6 כן. איפה המילים 'בדרך כלל'? ש.

 7ניכם?' 'הכרנו את השני מהתקופה בבקשה. אוקיי. 'לירן מוכר לי', 'בטח', אוקיי 'היו ממשקים בי ת.

 8שהוא היה אחראי על', אוקיי? ברגע שאני עובר לדון 'הכרנו מהתקופה ההיא', אוקיי? 'ומעבר לכך 

 9בתקופת  לשכת ראש הממשלה כמעט ולא היה לי קשר איתו', אתה יכול להוסיף פה את המילה 

 10 'בדרך כלל'. 

 11בדרך כלל זה היה ברמת הלגיטימיות לא, ממש לא. ה'בדרך כלל' בהתייחס למשהו אחר. ש ש.

 12 והסבירות.

 13 אבל תן לו לענות, אתה לא נותן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 14 עו"ד תירוש, אני ממש מבקש שלא תפריעי לי.  ש.

 15 ... לאפשר לעד להשיב, לא צריך להתערב בתשובתו. כן. עם:-כב' השופט משה בר

 16 טוב. ש.

 17שנות אותו. אני אומר עוד פעם, אני מבין את התשובה שלי הרי הטקסט לפנינו, אני לא יכול ל ת.

 18ששואלים אותי על כל התקופה מהרגע שאני מכיר אותו. אוקיי? 'מה טיב הקשר' ו'לפעמים היו 

 19פניות שקשורות לידיעות לראש הממשלה, היו פניות בתקופה שהוא בלשכה', בתקופה הוא 

 20לתקופה של עכשיו, למה שהיה הרישא של בלשכה, אני מתייחס לתקופה. אני לא מתייחס עכשיו 

 21ידיעות, לא בתדירות גבוהה, לגבי ידיעות שקשורות לראש הממשלה' וכדומה,  13הזה, של 'אותן 

 22'הודעות יח"צ', ואני אומר 'הפניות שלו לא היו אף פעם', אף פעם מתייחס לכל התקופה. זה מה 
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 1957 

 1עם לירן דן לאורך השנים .מתחילת שאני מתייחס. 'לא היו אגרסיביות' ואני מאפיין את הקשר 

 2 הקשר איתו. אני בינתיים עוד לא אמרתי שום דבר שצריך להכעיס את אדוני.

 3 אני לא כועס, ההיפך.  ש.

 4 בסדר, אני רק אומר לך כרגע איך... ת.

 5 ההיפך. אני חושב שאירועים כאלה מאפשרים לנו, ש.

 6 עיות, אדוני ...לא היו אגרסיביות או לא היו מקצו עם:-כב' השופט משה בר

 7כן, הן היו לגיטימיות. זכרתי את הקשר איתו כקשר שפיר יחסית, זאת אומרת, זה לא היה הקשר  ת.

 8הרעיל יותר, הטוקסי שהיה עם אחרים. כי גם זה היה מעט מאוד וזה מה שהיה בדרך כלל. עכשיו 

 9 13ה אומר שהיו אני אומר, עכשיו אני עובר לעכשיו. אחרי ה'בדרך כלל' אני עובר לעכשיו. את

 10 פניות, מתי זה היה, אני חוזר חזרה,

 11 לאיזה עמוד אתה מפנה? ש.

 12 . 86 עם:-כב' השופט משה בר

 13 . אני הולך ברצף.86 ת.

 14 ?86עכשיו אתה בעמוד  ש.

 15 ,13כן. בתקופה של העסקה. זאת אומרת אני מופתע קודם כל שזה  ת.

 16הלגיטימיות והסבירות של ראש מערך . 'היו לגמרי ברמת 1לא, אבל אתה דילגת על שורה  ש.

 17 ההסברה'.

 18 נכון. ת.

 19 יפה. ש.

 20אף פעם הפניות שלו בעבר, זה מה שאני אומר, לאורך כל הדרך, אני מצייר את התקופה. אני עוד  ת.

 21 רגע אגיע למה שאתה רוצה.

 22אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. מר ישועה, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. מתחילים  ש.

 23 הפניות בתקופה הזאת.  13-יתך בא
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 1 נכון. ת.

 2אתה מתאר שבהמשך הדברים מדברים איתך בכלל על כל הממשקים שהיו לך עם לירן דן. לא  ש.

 3שורה ראשונה ש'כל  86מחריגים את התקופה הזאת מכל הממשקים. ועל זה אתה אומר, בעמוד 

 4ש מערך ההסברה'. עכשיו אני הפניות של לירן דן היו לגמרי ברמת הלגיטימיות והסבירות של רא

 5, תראה לי איפה אתה אומר את זה בחקירת המשטרה 2-. ו1שואל אותך האם יש לך בסיס לומר, 

 6 שאתה מסתייג מהדברים האלה לגבי התקופה הקונקרטית הזאת.

 7ואני אסביר  בבקשה. נחזור על זה עוד פעם. בסדר? אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, בסדר? ת.

 8שלי  הבהיסטורי, ואחר כך עוברים לדון "2"יד ין ומתחיל 'היו לך עכשיו' בתקופת למה. הוא מצי

 9 עם לירן דן.

 10מדגיש את המילה 'שאז', עכשיו אתה אומר  9אבל אדוני בשורה  עם:-כב' השופט משה בר

 11 פניות'. 'אז' למה זה מתייחס? לאותה תקופה, לא? לעבר. אדוני חוזר אחורה. 13'שאז היו 

 12 ?86-ך הלאה בכשאני ממשי ת.

 13 .9כן. שורה  עם:-כב' השופט משה בר

 14פניות. מתי זה היה? כי הוא אמר  13אוקיי, רק שניה. לא, אני אומר שאז, לא, אתה אומר שהיו אז  ת.

 15. לא מתחילה כשהוא ספר את ההתקשרויות ביני "2"יד . התכוונתי לתקופת "2"יד לי שבתקופת 

 16 הבהיסטוריברגע אחד, אחרי זה הוא דן  13-הוא דן ב לבינו מתחילת הדרך.  אני אומר עוד פעם,

 17שלי עם לירן דן. אני אומר, הפניות היו, הרי את הפניה פה אני לא זוכר מה היא אפילו אז אני לא 

 18. עד כדי 13יש  "2"יד יודע אם היא לגיטימית או לא, גם אני אז, ואני גם מופתע מזה שבתקופת 

 19יקשתי ממנו שיסייע בחתימה. אני עד כדי כך לא יודע במה כך שאני חושב אפילו שיכול להיות שב

 20מדובר בתוך הסיפור. זאת אומרת אני מבדיל בין שתי תקופות, תקופה אחת, המצב הנורמלי 

 21והסטנדרטי ביני לבין לירן דן שלא מאופיין באינטנסיביות של פניות והיא מאופיינת בפניות 

 22 לוחץ עלי,לגיטימיות, כי אני זוכר שלירן דן לא מתקשר ו
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 1959 

 1זה לא לגיטימי. אני מבקש הפנייה  "2"יד מאיפה אתה מסייג? כשאתה אומר שעכשיו בתקופת  ש.

 2 לזה.

 3 אני עוד לא אמרתי, שניה אחת, ת.

 4מר ישועה, בוא אולי, כדי לקצר, מאחר ואנחנו מדברים על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 טקסט כתוב,

 6 נכון. ת.

 7תפנה אותנו איפה בטקסט הזה יש משהו אחר מעבר למה  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 8שאמרת לפני כן, ידיעות לגבי יחסי ציבור לראש הממשלה, 'אף פעם הפניות שלו לא היו אגרסיביות 

 9או לא היו לא מקצועיות והיו סבירות', אתה יכול להפנות אותנו לאיזה שהוא מקום שם שמתיישב 

 10 עכשיו? אם לא אז לו ובזה סיימנו את השאלה.עם מה שאתה אומר 

 11 לא, בסדר. אני מקודם הבהרתי את הנקודה לגבי מה ייחסתי את הלגיטימי. עכשיו אני, ת.

 12אנחנו מדברים על החקירה במשטרה. החקירה הזו, האם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 איפה שהוא בקטע הזה יש, עולה מה שאדוני אמר פה עכשיו?

 14 הדבר היחיד שיש ולכן בגללו הסתייגתי, שבהמשך פה, ת.

 15 עמוד/שורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אוקיי, זה מופיע על פני כמה שורות בעמודים, אני אגיד מה אני מתכוון, ת.

 17 אבל תפנה אותנו קודם כל לכתובים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18החוקרת פולינה שואלת. אוקיי? אז היא  2במה שהחוקרת, בשורה  88בסדר. כן. בבקשה. בעמוד  ת.

 19 שואלת 'אתה עסוק בלרצות את לירן דן'. 

 20 ?2שורה  88 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21. היא אומרת לי 'מהתכתובת עולה שאתה עסוק בלרצות 12-13קטע שהחוקרת, שהסיום שלו הוא  ת.

 22 דן'.את לירן 

 23 ?13-12שורות  כב' השופט עודד שחם:
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 1960 

 1. והיא שואלת 'למה אתה עושה את זה' אני אומר 'כי כנראה שאול ביקש'. אני ממשיך כרגע 12-13 ת.

 2. ואז כאילו לוחצים אותי אם יש סיבה מיוחדת לרצות או לא ואני אומר פה, אני 88ברצף בעמוד 

 3לפני, שנים לפני ושנים אחרי, אני אומר  עונה ש'אני נמצא בתוך משהו שקיים', תקופה ארוכה

 4'לדעתי לא הייתה סיבה מיוחדת, לא עבדתי יותר קשה לרצות בעת הזאת, אבל פעלתי כדי לרצות'. 

 5זה מה שאני אומר. עכשיו, האם ה'פעלתי כדי לרצות', אני מבדיל אותו מפניות אחרות של לירן 

 6אמירה. הפניות של לירן דן רוב הפעמים וזה מה שאני מנסה להגיד פה, אני רציתי לדייק לגבי ה

 7היו פניות לגמרי לגיטימיות. יש קטע פה שהוא בא בעקבות שיחה בין שאול ובין ראש הממשלה 

 8כשאני אומר  100%-ואני קיבלתי על זה הנחייה לעשות את זה. אז אני לא יכול לענות עכשיו ב

 9רה לפני ובתוך הדבר הזה, אני לגיטימי או לא, גם לא זכרתי מה הידיעה, ואני רואה את החקי

 10אומר, זה נכנס לדפוס הרגיל של הריצוי. האם הדפוס הרגיל של הריצוי הוא לגיטימי? אני לא יודע, 

 11אני לא יודע בהקשר הזה ספציפית, אבל אני אומר, זה שונה מהדבר הקודם שאמרתי שלגבי לירן 

 12 דן בדרך כלל היה בסדר גמור. זה כל מה שניסיתי להגיד.

 13 אוקיי. תודה. אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה

 14 עכשיו אני מבקש, אגב התשובה הזו שלך, ש.

 15 ... אני חייב לך... או שתיים. ת.

 16 לא, אל תהיה חייב לי כי אני צריך אותך בריא עד תום החקירה הנגדית שלא תיפול. ש.

 17 ואחר כך? ת.

 18עכשיו אנחנו בפיק של החקירה הנגדית. . אבל אתה יודע, יש פיקים. 120גם בריא בעזרת השם עד  ש.

 19בקשר לתשובה האחרונה שלך, קודם כל הקטע שהפנית את בית המשפט בעקבות שאלתו, אני 

 20-מודה לבית המשפט, הממוקד, מדבר על דברים שהחוקרת מציגה לך שאתה עשית בעקבות ה

 21אותן אתה אפיינת . הפניות של לירן דן ש88פניות של לירן דן. בעמוד -פניות של לירן דן. לא ל

 22כפניות, לא סייג, שום סייג, וזה גם לא במחלוקת עם התביעה, לא לפני ולא  1שורה  86בעמוד 
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 1961 

 1אחרי, שהיו לגמרי סבירות במתחם הלגיטימיות. כך אמרת. זה ביחס לתשובה האחרונה. נתון שני 

 2 שאני רוצה לתת לך,

 3 לא, הוא אישר, עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 4 ם הראש.הוא אישר אבל ע ש.

 5 מאשר. סליחה.  ת.

 6זה  –לטעמי המיותר הזה  –מאשר. הנתון השני שאני רוצה להציג לך שקצת נעלם בסבך הוויכוח  ש.

 7שאם אנחנו נאסוף את כל ההתכתבויות של לירן דן איתך, כולן, לאורך כל התקופה של השנים, 

 8 ולכן כאשר אתה מדבר,. "2"יד פניות בתקופת  13אני לא אגזים אם אני אומר שרובן זה אותן 

 9רגע, אני רוצה, שניה, לפני זה לדייק את חברי וגם נראה לי שזה גם עולה  עו"ד יהודית תירוש:

 10התקשרויות, הם מדברים על חומרי החקירה שנמצאים  13מהחקירה, כשהחוקרים אומרים לו 

 11בויות. בידכם שהם לאו דווקא והם לא אפילו, ההתכתבויות, האלה, התקשרויות, הן לא התכת

 12 לכן אתה מערבב שני דברים שונים.

 13 מה? ש.

 14 ,-התקשרויות, לא מדובר על ה 13-אל תגיד לי 'מה'. יש מחקרי תקשורת, ב עו"ד יהודית תירוש:

 15סליחה, קודם כל 'עו"ד חן' בשבילך, זה לא 'אל תגיד לי מה'. דבר שני עו"ד תירוש, אני כן שואל  ש.

 16ה. ביחס לפניות וההתכתבויות האלה בתקופה הזאת מה, משום שהשאלה שלי הייתה מאוד ברור

 17העד העיד את אשר העיד וראינו ואני חושב שכבר התמונה היא די  2014במאי  12-עד ה 10-של ה

 18ברורה. עכשיו הוא חשב שצריך פה לשים איזה שהוא סייג, לא אכנס לוויכוח נוסף ומיותר, מאיזו 

 19שהוא  88. ראינו שעמוד 2זה לא שנוי במחלוקת. . שאין הסתייגות בחקירה ו1שהיא סיבה. הראינו 

 20הפנה אליו בתשובה לשאלת בית משפט מדבר  על ההתנהגות שלו כמי שרוצה לרצות את לירן דן 

 21התקשרויות או באשר לאותן חמש התקשרויות או  13. בהתייחס לאותן 3-ולא על עצם הפניות. ו

 22לא חשוב. הקשר האינטנסיבי עם לירן  שלוש התקשרויות מתוך, או פניות, והתקשרויות, זה בכלל

 23דן היה הקשר הזה בתקופה הזאת וזה מחזק את המסקנה שמה שהוא אמר בחקירה שבאופן כללי, 
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 1962 

 1עכשיו אני מוסיף, גם באופן ספציפי, כי לא היה סייג, ההתקשרויות של לירן דן בעיניך היו במתחם 

 2 הלגיטימיות והסבירות ועל זה אני אבקש את תשובתך.

 3 עונה את אותה תשובה שעניתי מקודם. אני ת.

 4 אז לא צריך לחזור עליה. אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כבודכם, אני הגעתי לנקודה,  ש.

 6 נעשה הפסקה. עם:-כב' השופט משה בר

 7 נעשה הפסקה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן. אם אפשר. ש.

 9 .12:30נצא להפסקה עד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 )הפסקה(

 11 )לאחר ההפסקה(

 12מר ישועה, בחקירות לא הראו לך אף אחד מהפרסומים שהיו באותה תקופה. מזה נמנעו. כבודכם,  ש.

 13, שם נטען שבמקביל "2"יד לכתב האישום שמתייחס לעסקת  13בעמוד  48אני מפנה לסעיף 

 14הנאשם נתניהו לנאשם אלוביץ' באותם  לדרישות להתערבות בפרסומים באתר וואלה, שהעביר

 15"יד ימים ממש כמפורט בנספח א' לכתב האישום, חתם הנאשם נתניהו על היתר העברת שליטה ב

 16. עסקה בהיקף שהייתה חשובה, וכדומה. ממש את הכריכה וההפניה לנספח. מבחינת "2

 17כים הרלוונטיים, התאריכים, כי לא כתוב איזה סעיפים באופן ספציפי זה מתייחס, מבחינת התארי

 18לנספח א'. אלה הפרסומים הרלוונטיים  44-50כך אנחנו הסקנו ועל זה אני חוקר, אלה סעיפים 

 19. וכאמור אלה לא הוצגו למר ישועה, כפי שאישר לי עכשיו, "2"יד לאותם תאריכים של עסקת 

 20חלקן באף אחת מהודעותיו/חקירותיו במשטרה. לחלקן, מר ישועה, התייחסנו ואני לא אחזור, 

 21אבל לא התייחסנו ואני רוצה לסגור את האירוע הזה ולהתייחס אליהן, שתהיה תמונה מלאה בפני 

 22באפריל  8בנספח א', הוא אירוע מיום  44בית המשפט. האירוע הראשון שמופיע, כבודכם, בסעיף 

 23, 'דרישה להסרת כתבה שעניינה תביעה נוספת שהוגשה נגד הנאשם נתניהו ומשפחתו' אולי 2014
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 1963 

 1ני אעלה את הכתבה כדי להזכיר לך לאיזו כתבה כך אנחנו מבינים שמכוונים, ואולי אפשר גם א

 2להגיש אותה כדי שיהיה בתיק בית המשפט. הכותרת היא 'מסדרי נקיון בבית נתניהו, העובדים 

 3 נסו על נפשם'. כותרת המשנה היא 'תביעה נוספת מצד עובד לשעבר'.

 4 

 5 37נ/מוגשת ומסומנת  8.4.2014-כתבה מה

 6 

 7בחקירה שלך לא הציגו את הכתבה הזו, לא הציגו לך את הטענה שהיא הוסרה, ולא הציגו לך את  ש.

 8. את הכתבה "2"יד התזה שמדובר בהיענות חריגה מתוך ציפייה לחתימת ראש הממשלה על עסקת 

 9או משהו  true pages-הזו מצאנו בקלות, אולי תאשר לבית המשפט, אני לא מדבר על האתר של ה

 10כזה, אני מדבר על אם נכנסים היום לאתר וואלה ובאחת הרובריקות של החדשות או תחת כל 

 11רובריקה, אפשר להיכנס לארכיון לפי שנים בקליק, ואז לפי החודש והיום אפשר לראות מה פורסם 

 12תחת כל מדור בימים הרלוונטיים, כך איתרנו את הכתבה. אתה מכיר את זה, את ההפניה לכתבות 

 13 עבר,

 14 ם התגיות? עם התגיות נכנסתם לזה? דרך תגיות?ע ת.

 15 דרך הארכיון. כלומר נכנס לאתר וואלה ומוצא את הכתבה הזו. אתה מכיר את זה, נכון? ש.

 16 בזמני זה היה קצת שונה, אני לא זוכר, יש את זה.  ת.

 17 אז אולי נעשה מתי שהוא הדגמה איך מוצאים את הכתבות האלה, על כל פנים היא מצויה באתר ש.

 18 וואלה. היום. 

 19 ברור. ת.

 20 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21. זה לא מתוך חומר החקירה, זה מתוך כניסה שלנו 26.4.21הנה, הוצאנו אותה, אפילו יש תאריך,  ש.

 22לאתר. אוקיי? עכשיו, כפי שאנחנו נמשיך ונראה בהמשך החקירה הנגדית שלך, כשאתה רצית 

 23מחיקתה מעל פני האדמה שלא ניתן יהיה להגיע אליה, דאגת שהיא גם  להסיר כתבה במובן של
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 1964 

 1לא תהיה בארכיב, ולמחוק אותה לגמרי כך שאפילו בחיפוש בגוגל לא ניתן יהיה להעלות אותה, 

 2 נכון?

 3 אמת. ת.

 4דרך הארכיב היא לא הוסרה במובן הזה.  2021באפריל  26-ולכן, מכיוון שאנחנו מצאנו אותה ב ש.

 5 נכון?

 6 ן.נכו ת.

 7לקובץ,  14-15מאי, כן, בדיוק, חזרה בעמודים -אם תלך לקובץ שבפניך, אני מקווה, של אפריל ש.

 8 כותב לך , 14בסוף עמוד 

 9 תאריך /שעה? כב' השופט עודד שחם:

 10 , זו ההודעה האחרונה,11:06:15בשעה  ש.

 11 באפריל? מתי זה? 8-ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12בלילה. כתוב 'תשתדל למהר, הוא לחוץ  11:06:15PM  .11, בשעה 2014ל באפרי 8-באפריל. ב ש.

 13 מאוד'

 14 .4585בשורה  עו"ד נעה פירר:

 15אחר כך 'גם זאב כתב לי, לא סיפרתי לו שהקודקוד צילצל ישירות', זה משפט שאתה התייחסת  ש.

 16רואה? מיד אליו גם בחקירה הראשית. 'מה קורה', אחר כך יש לך התכתבות עם אודי הירש, אתה 

 17 אחר כך,

 18 כן. ת.

 19 'ירד?' אתה רואה?  ש.

 20 כן. ת.

 21ואז ככל הנראה אחרי שאתה מקבל תשובה שאותה אנחנו לא רואים כאן, אתה מעדכן, סליחה  ש.

 22 מר אלוביץ' כותב לך 'ירד לעמוד השני?' ואתה כותב לו 'כבר יורד לגמרי'. אוקיי?

 23 כן. ת.
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 1965 

 1בכתב האישום שהראיתי לך אותה, כשאתה אומר אז ראשית, ובהתייחס לכתבה הזו שמופיעה  ש.

 2 'ירד לגמרי', אתה לא מתכוון להסרה שלה אלא לדירדור שלה, אם אני מבין נכון?

 3 אני חושב שאתה צודק. ת.

 4אחר כך כותב לך מר אלוביץ' 'תשתדל מחר לתקוף את כל העניין החוזר על עצמו מבלי לכוון לחבר  ש.

 5 וכר, מה הבנת שהוא התכוון בהודעה הזו?של ניר'. אתה יכול לספר, אם אתה ז

 6עוד פעם, מבלי להיות בטוח, כי אני לא יכול לזכור בדיוק מה, החבר של ניר, אני חושב שזה בעניין  ת.

 7הזה ראש הממשלה, 'תשתדל מחר', לא, אני לא בטוח. אולי, העניין החוזר על עצמו תמיד היה 

 8 החוזר על עצמו, אז אולי לזה הוא התכוון. עניין בבית של אב הבית, דברים כאלה, זה העניין

 9 אבל אתה לא זוכר את זה בוודאות? ש.

 10 אני לא זוכר. ת.

 11אתה זוכר האם בעקבות ההודעה הזו שמר אלוביץ' אומר לך 'תשתדל', אתה למחרת, אתה זוכר  ש.

 12 שתקפת איזה שהוא משהו שחוזר על עצמו מבלי לכוון 'החבר של ניר', אתה זוכר דבר כזה?

 13 א. אני לא זוכר אפילו על מה מדובר.ל ת.

 14 בסדר, אני לא מאשים אותך. אתה לא זוכר. כי אתה לא זוכר אפילו על מה מדובר. בסדר. ש.

 15 אני לא זוכר, לא, ת.

 16, שואלים אותך 55בעמוד  3811בינואר, קובץ  7-, החקירה השניה ב-אוקיי. עכשיו, בחקירה שלך ב ש.

 17, החוקר מציג לך שכנראה זה ראש הממשלה, אתה משיב 'מי לחוץ מאוד' אגב ההתכתבות הזאת

 18 שאתה לא יודע למי התכוונת,

 19 שאני לא יודע? ת.

 20שאתה לא יודע למי התכוונת כשכתבת לשאול שהוא לא סיפר לך שהקודקוד צילצל ישירות, אבל  ש.

 21יכול להיות שזה ראש הממשלה על משהו שהוא רצה שתעלה, זה הכי סביר. הנה, אתה רואה? 

 22 'יכול להיות', סברה, 'שזה ביבי, סביר, אני לא יודע'. 12ה בשור

 23 סליחה, איפה אתה, באיזו שורה אתה? ת.
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 1966 

 1 . אתה מסכם את התשובה.12 ש.

 2 ?55בעמוד שני, כן? בעמוד  ת.

 3 'יכול להיות שזה ביבי, סביר, אני לא יודע'. בסדר? 12. בשורה 56עמוד  ש.

 4 אוקיי. ת.

 5 נכון? ש.

 6 כן. ת.

 7ן החקירה לא ידעת ולא זכרת לומר מעבר לסברה מתוך הגיון שההוא שמדברים עליו אז ככה, בזמ ש.

 8 זה ראש הממשלה נתניהו, נכון?

 9 כן. אתה אומר שבחקירה לא הראו לי את זה, את הכתבה? ת.

 10לא, לא הראו לך את הכתבה. שנית, הסברה הזאת גם לא, היא לא מדויקת לפחות, משום שאתה  ש.

 11, 'שזה ביבי באמת, על משהו שהוא רצה 16ה אומר 'יכול להיות' בשורה מדבר, אם נרד טיפה, את

 12שאני אעלה. אני לא יודע'. אבל אנחנו רואים שפה ההתכתבות מדברת על דווקא משהו שרוצים 

 13 , לא יעלה, נכון?שירד

 14 כן. ת.

 15 כן. טוב. שלישית, ראינו שהכתבה לא הוסרה. רק דורדרה. נכון? ש.

 16 כן. ת.

 17ודיברנו על העניין שאתה לא זוכר את הנושא ולכן אתה גם לא יכול להעיד על פעולות רביעית,  ש.

 18 לתקוף למחרת את העניין החוזה על עצמו. נכון?-שעשית, ל

 19 נכון. ת.

 20חמישית, וכדי לקשור את זה לטענה בכתב האישום, ראינו כבר ולא נחזור על זה ארוכות, במהלך  ש.

 21ר וחוזר ואומר גם בחקירות שלך במשטרה, וגם פה בעדות שאתה אומ "2"יד החקירה שלך בנושא 

 22שלך בבית המשפט, שמר אלוביץ' באותם ימים ממש ובאופן עקבי לאורך כל התקופה חשב שלא 

 23 תהיה שום בעיה עם חתימות השרים, השר ארדן וחתימת ראש הממשלה, נכון?
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 1967 

 1 זה רק לא רלוונטי לזה. ת.

 2 מצוין. ש.

 3 .10.4-לא, כי זה עלה רק ב ת.

 4 סליחה? ש.

 5אני אומר, מה שהוא חשב על החתימות שלהם לא רלוונטי פה כי הצורך בחתימות שלהם עלה  ת.

 6 .10.4-לראשונה ב

 7 עוד יותר טוב.  ש.

 8 בסדר. ת.

 9 לא, בסדר, אנחנו כבר סיכמנו שאתה לא יושב באף ספסל. בסדר גמור. ש.

 10 אני רק, אני עוזר לך עם התאריכים. ת.

 11מודה לך גם. אני מודה לך. נתון נוסף שאני מציג בפניך זה שאנחנו בדקנו את נכון. לא, לא, אני  ש.

 12מחקרי התקשורת שנמצאים בחומר החקירה, תתקן אותי חברתי אם אני טועה, אבל היא לא 

 13תתקן אותי, אין שום התקשרות בין ראש הממשלה לבין מר אלוביץ' באותם ימים, כלום ושום 

 14דברים שעמדנו עליהם אתמול שלפעמים כשהוא רצה לדרבן אותך דבר. זה נתון. וזה אולי מתחבר ל

 15 הוא אמר לך 'הגדול אמר', או 'הגדול ביקש', או 'הגדול לחוץ', נכון?

 16 נכון מה? אדוני רוצה שהוא יאשר שלא הייתה שיחה? הוא לא יודע. עם:-כב' השופט משה בר

 17יות קשור למה שעמדנו עליו אתמול, לא, אני מציג לו שלא הייתה שיחה ואני מציע לו שזה יכול לה ש.

 18שלא תמיד הוא האמין למר אלוביץ' כשהוא אמר לו 'הגדול התקשר', 'הגדול ביקש' וכולי. כמו 

 19 כאן. אני מבקש את התייחסותו.

 20 תיאורטית כן. ת.

 21הבנתי. ושוב, מבחינתך, וכדי לעשות גם איתך צדק, אתה לא קשרת בין ההיענות לבקשה הזו כפי  ש.

 22חות שלך עם מר אלוביץ' ועם אודי הירש, לבין החתימה והאישור מבחינת יחסי שראינו בשי

 23 תן/קח, בבחינת הא בהא תליא, בבחינת משהו פלילי, אסור, לא לגיטימי. מבחינתך. נכון?
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 1968 

 1אני רק מפנה את תשומת לבך, התשובה שלי היא חיובית למה שאתה אומר, אבל רק אני מסב את  ת.

 2 י לציין פה, שפה זה עוד לא עלה.תשומת לבך שוב שזה רלוונט

 3 לא, תראה, עוד פעם, אמרת את זה גם קודם, לא רציתי להתעכב אז, ש.

 4אם זה לא עלה אז לכאורה הפשיטא שלא היה קשר, אם זה לא עלה,  עם:-כב' השופט משה בר

 5 אז אין כאן שני צדדים, זאת אומרת אז ההיפך, זאת אומרת, כי זה יכול להיות כן ... אחרת אבל

 6שאין צד שני כי זה לא עלה. השאלה הייתה אם אדוני ראה את הזיקה בקשר בין שני הדברים. 

 7אדוני אומר תשובה חיובית אבל זה לא עלה, זה לא עלה אז לא יכולה להיות זיקה, אם זה לא 

 8 .גרסתועלה, גם לפי שיטתו של אדוני, לפי 

 9לשאול אותי את השאלה אחורה, אחרת כן, אני אומר, מהיום שנניח יודעים שצריך מכתב, אפשר  ת.

 10אפשר לשאול אותי על כל דבר לא קיים ואני אגיד שאין זיקה אליו. אבל עד אותו רגע אני אומר 

 11 שזה,

 12במועד הרלוונטי שעלתה הדרישה לכאורה, אני שואל את אדוני  עם:-כב' השופט משה בר

 13את העניין שמציג תן וקח, בזיקה למה שאדוני נשאל על ידי עו"ד חן, רק בהקשר הזה. לא היה 

 14זאת אומרת מציג שני צדדים. אדוני אומר 'באותו שלב זה עוד לא עמד על הפרק' אז אני אומר, זו 

 15 כבר התשובה, אם זה לא עמד על הפרק, ממילא אין שני צדדים נכון לאותו מועד.

 16 או אחרת. נכון, זה היה, זה היה אז הצורה שעבדנו באופן רגיל, בלי שום קשר לעסקה כזאת ת.

 17 באופן רגיל. עם:-כב' השופט משה בר

 18 , אדוני, אני רוצה שאת כל התמונה,-באופן רגיל. אולי באמת כדי שה ש.

 19הראשון,  flag-יכול להיות שאני טועה, אני זוכר שפשוט זה עלה לראשונה, הצורך בכלל קפץ, ה ת.

 20 רק לכן מציין את זה. , ייתכן שאני טועה. אבל זה מה שאני זוכר. אני10.4-נדמה לי שזה ב

 21אני אגיד לך מדוע אני רוצה לדייק אותך פה, משום כדי שבאמת התשובה תהיה שלמה. אנחנו לא  ש.

 22פה בהישגים טקטיים. אתה זוכר שאנחנו דיברנו על שני שלבים, השלב הראשון האם בכלל צריך 

 23 חתימות של השרים, אתה זוכר?
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 1969 

 1 נכון. ת.

 2בתשובה זה אנחנו עוד לא הגענו לשלב או לתאריך שבו היה ברור לנו נכון. ומה שכיוונת עכשיו  ש.

 3 שצריך להגיש בקשה ולקבל את החתימות, נכון? זה מה שאמרת עכשיו? במועד הזה.

 4 לא. ת.

 5עכשיו, מה שאני מבקש להזכיר לך כדי שהתשובה שלך תהיה שלמה, שהתשובה שלך לא משתנה  ש.

 6התחלנו אם אני לא טועה את יום האתמול, אני כבר  גם אם אני מזכיר לך את ההתכתבות שאיתה

 7ששם אתה שואל את מר אלוביץ' האם הוא לא חושב שכדי לקבל את  –לא זוכר, ככה זה כשנהנים 

 8 האישור לפטור צריך לתת לה רוח גבית דרך משרד ראש הממשלה. ולכן התשובה שלך לא משתנה.

 9 לא, אבל, אתה טועה על ציר הזמן. ת.

 10 ותי. אני רציתי להשלים את התמונה, אבל אם אני טועה אז תתקן אותי בבקשה.אז תדייק א ש.

 11אתה צודק שהיו מדרגים שונים לגבי ההבנה שלנו אם יהיה צורך, אם נדרש פה, אם יש פטור ואחר  ת.

 12כך אם נדרשת הבהרה שיש פטור, ואחר כך אם אין גם הבהרה כזאת, נדרש היתר. דומני, עוד פעם, 

 13הראשון שזה בכלל נופל,  flag-ם, דומני שזה התחיל בכלל, המחשבה הראשונה, ה... לוחות זמני

 14כי זו חברת נכדה, אני מזכיר, בכלל נופל למשהו שיצטרכו לדון בו באיזה שהוא אישור, נדמה לי 

 15, מתחיל כשיכול להיות שיצטרך, יהיה משהו, אחר כך מתחילים לברר ואז יש 10.4-שזה מתחיל ב

 16, ששם ציינתי שחסר מייל 1.5או  30.4-רים, ומה שאתה אומר, דומני קורה בשני מדרגים שהם קו

 17של 'לפנות לדנה' וכדומה, בעקבות מה שאומרת לינור שמציעה לפנות, שמשרד ראש הממשלה 

 18, חיפשו בארכיונים, אם חשבו 30-ל 10.4-, כשאז כבר נגמר במשך, בין ה30-יפנה לזה, זה קורה ב

 19יך בכלל לגשת, שזה ברור, או שחיפשו בארכיונים פטורים דומים, שאו שתהיה חוות דעת שלא צר

 20 .20-שמהנוסח שלהם ברור שגם העסקה הזאת נופלת לתוכם. זה היה התהליך הזה של ה

 21אז אני מודה לך על הדיוק הזה ולכן בתשובה לשאלת בית המשפט לא רק בבחינת היא הנותנת,  ש.

 22של ראש הממשלה ושל שר התקשורת, אלא היא  שלא היה קשר או זיקה כי זה היה לפני החתימה



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  11

 

 1970 

 1הנותנת והיא הנותנת משום שזה היה אפילו עוד לפני שבכלל דנו בשאלה האם יש לנו פטור או 

 2 צורך בחתימה.

 3 נכון. ת.

 4כבודכם, לנספח א', זה הסעיף שמדבר על ידיעה בדבר  45נכון. אוקיי. אני עובר לאירוע הבא, סעיף  ש.

 5 ,-הו ורעייתו עם יתומי צה"ל, זה פשוט בשיח בינינו כדי שפגישת ראש הממשלה נתני

 6 עברנו על זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7בדיוק. עברנו על זה, אני פשוט מציין מדוע אני מדלג. אני לא אחזור על זה שוב. הצגנו גם את  ש.

 8מיצינו את זה, ועכשיו הידיעה ושאלנו את כל השאלות ואני לא חוזר, אני מדלג, בסדר? כי פשוט 

 9, דרישה לפרסום כתבה על 2014במאי  3-בנספח א', שם מדובר על אירוע מה 46אני עובר לסעיף 

 10כך שהנאשם נתניהו ורעייתו הקדימו לעלות לקברו של יוני נתניהו ז"ל לפני יום הזיכרון כדי 

 11הטענה מופיעה להימנע מהפרעה למשפחות שכולות. זו הטענה. זאת אומרת זו הידיעה, סליחה. 

 12 בהמשך, היא כרגע לא מעניינת, בסדר?

 13 או בסדר, זאת אומרת, אני לא יודע מה בסדר,  ת.

 14טוב. לא, זה מה שכתוב שם, זה וודאי לא בסדר מה שכתוב שם, אבל, עכשיו צריך להתייחס לזה,  ש.

 15 מה לעשות.

 16 אוקיי. ת.

 17ם הכתבה נענתה. אתה זוכר אוקיי. אז ראשית אני רוצה להתעכב על הטענה שהדרישה לפרסו ש.

 18 ,ןבזיכרוידיעה כזאת? קודם כל 

 19 לא. ת.

 20אז אם אתה לא זוכר, אתה גם לא זוכר את המשך השאלה שלי, שאותה אתה העלית לבקשת זאב  ש.

 21 רובינשטיין.

 22 ממתי זה? ת.

 23 .2014במאי  3 ש.
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 1971 

 1 אני לא זוכר את העניין. ת.

 2דוני לא נשאל בחקירה על בנושאים האלה העד לא נשאל? א עם:-כב' השופט משה בר

 3 הנושאים האלה?

 4 לא, כלום. לא הראו לו אף כתבה ואף אירוע סיקור. כלום. הוא אישר את זה גם קודם. ש.

 5 , אני לא יכול לזכור, ולא חיפשתי בארכיון.-לא הראו לי את ה ת.

 6 בה.בסדר, אנחנו רוצים להציג את התמונה המלאה בפני בית המשפט לכן אני אראה לך את הכת ש.

 7 מה .. עכשיו? כתבה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 מפנה אליה. 46כתבה. כן גבירתי, שסעיף  ש.

 9 

 10 38מוגשת ומסומנת נ/ 2014במאי  4-כתבה מה

 11 

 12אתה רואה? זו כתבה שנושאת כותרת 'ראש הממשלה נתניהו הדליק נר לזכר אחיו יוני. לרגל יום  ש.

 13כדי  1976-ראש הממשלה ורעייתו שרה עלו לקברו של יוני נתניהו שנהרג במבצע אנטבה ב ןהזיכרו

 14במאי  3להימנע מהפרעה למשפחות השכולות, בני הזוג עלו לקבר כבר ביום חמישי', התאריך הוא 

 15. בסדר? זו הכתבה. יש תמונה כי הידיעה מדברת גם על תמונה של בני הזוג נתניהו לצד קברו 2014

 16נתניהו. עכשיו, התמונה בידיעה היא של לשכת העיתונות הממשלתית, אתה רואה? 'צילום:  של יוני

 17 לשכת העיתונות הממשלתית'.

 18 כן. ת.

 19האם אתה יודע האם התמונות האלה הועברו באמצעות הודעה לתקשורת, לא רק לוואלה אלא  ש.

 20 לכל אמצעי התקשורת?

 21 אני לא יודע, סביר שכן. לא מופרך להניח שכן. ת.

 22 ,71-72שנמצא גם הוא בפניך בשלמותו בעמודים  24בסדר. עכשיו, אם נחזור לקובץ נ/ ש.
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 1972 

 1יש לאדוני סיבה מיוחדת שלא להפנות לשורה כל  הזמן? כי אצלנו  עם:-כב' השופט משה בר

 2 זה תמיד דרך שורה,

 3נו צמצמנו כן כי אדוני, מה שעשינו, כדי שלא יצאו העיניים לא רק לנו אלא גם לכבודכם, זה שאנח ש.

 4 עמודות, 

 5 הבנתי, ... השורות. העמודה של השורות, עם:-כב' השופט משה בר

 6שחשבנו שהן מיותרות. מסתבר שצמצמנו עמודה אחת שהיא כן נדרשת וזה מספרי השורות, זו  ש.

 7 הסיבה.

 8 ברול. 4793זה  דוברת:

 9 יהיה טיפה יותר גדול., אין לי את מספרי השורות. כדי שהכתב 24ברול. אני פשוט מפנה לנ/ 4793 ש.

 10-אני מבין שאם אין לאדוני, אז בסדר גמור. אדוני מקבל סיוע כל הזמן מה עם:-כב' השופט משה בר

, 11 

 12 כן. אני מודה להן מאוד. מאוד יעיל. ש.

 13 .4793 עם:-כב' השופט משה בר

 14-, בPM 8:55:12. בסדר? אני מפנה להודעה שכותב לך זאב רובינשטיין בשעה 71-72כן, בעמודים  ש.

 15במאי, זה התאריך שאנחנו אוחזים בו עכשיו, שנפתחת במילים 'אח שלי בבקשה'. והמשך  3

 16 בערב. אתה רואה? 8:57אתה כותב לו 'טופל' בשעה  72הדברים בעמוד 

 17 כן. ת.

 18כן. עכשיו, בהתכתבות הזאת, ושוב תתקן אותי התביעה אם אני טועה, אבל בכל מקרה הקובץ  ש.

 19ה ואחורה, אני לא מוצא זכר וסימן לפניה של מר אלוביץ' אליך בעניין לפניך ודפדף בבקשה קדימ

 20הכתבה הזו. אני רואה פניה ישירה של זאב רובינשטיין אליך. אתה רוצה לתקן אותי? אולי 

 21 התביעה רוצה לתקן אותי?

 22 ,-אני לא רואה פה, אתה זוכר רק שזה ה ת.

 pattern' 23מה שאתה קורא לו ה' ש.
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 1973 

 1נאמר שהדרישה הועברה באמצעות  46-אני מזכיר לאדוני שב עם:-כב' השופט משה בר

 2רובינשטיין לישועה והיא טופלה בהתאם להנחיה כללית שקיבל ממר אלוביץ'. המונח 'הנחיה 

 3 כללית'.

 4. היה דפוס או הנחיה כללית pattern-זה מה שהעד רצה אני חושב, להוסיף, ולכן, ואני קראתי לו ה ש.

 5ר דרך מר אלוביץ' אלא פה זאב רובינשטיין פונה ישירות. זה מה ולכן לא הכל היה צריך לעבו

 6 שרצית לומר, נכון?

 7 כן כן. שהוא לא באמת אח שלי. ת.

 8 כן, אח שלי. ש.

 9 'אח שלי' זה...  עם:-כב' השופט משה בר

 10כן. עכשיו אני שואל, מדובר בהודעת דוברות שהופצה לכל אמצעי התקשורת, קשורה, וזה, נעשה  ש.

 11את זה אולי אפילו בשם קוד כדי לקצר ולרוץ עוד יותר מהר, בזיקה לחתימות שאתה ציפית לקבל 

 12 ."2"יד בקשר עם עסקת 

 13 "2"יד קשר לעסקת  שקיים בלי patternשל מתן סיוע היה pattern -לא. אני אומר עוד פעם, ה ת.

 14 מזה שנה וחצי.

 15בסדר גמור. עכשיו, פה אני מציג לך סמס רק כדי להשלים את התמונה ולשאול אם זה קשור,  ש.

 16 , אתה רואה?72שכותב לך ינון מגל מיד אחר כך, בעמוד 

 17 כן. ת.

 18זאת 'אילן יקר, בפעם הבאה שתורה לעובדים הכפופים לי הוראות בענייני תוכן שלא דרכי, אראה  ש.

 19כפיטורים. תודה ושבוע טוב'. האם אתה קושר את זה להוראה שנתת בעניין אותה ידיעה על 

 20 האזכרה ליוני נתניהו ועדכנת את זאב רובינשטיין שזה טופל?

 21 סביר להניח, מבחינת רק, צריך להבין, ת.

 22 מבחינת הרצף אתה אומר? ש.

 23 שהו אחר,לא, קודם כל סביר להניח מבחינת הרצף, אני לא רואה פה מ ת.
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 1974 

 1 זה בתשובה לשאלה שלי. ש.

 2 מבחינת הקש ששבר את גב הגמל. ת.

 3 גם לזה נגיע. אבל בתשובה לשאלה שלי אתה אומר 'סביר להניח בגלל הרצף', נכון? ש.

 4 כן. אתה מבין אבל שינון לא היה כותב כזה דבר על ידיעה אחת. ת.

 5 סליחה? ש.

 6 אדוני אומר, ...איך אפשר להבין את זה? זה  עם:-כב' השופט משה בר

 7 זה, אני מבין כי אני חייתי. לא, אני חייתי, לא, אדם לא מתפטר, ת.

 8לא, אמרתי זה אדוני אומר. אני מבין על יסוד מה אדוני אומר את  עם:-כב' השופט משה בר

 9 זה, אבל את זה אדוני אומר כי אדוני אומר 'אתה מבין שלא' אני לא מבין שלא.

 10רצף של כמה, אני ציינתי פה שהיה כמה פעמים שזו הייתה תקופה מאוד  נכון. כי אני עברתי איתו ת.

 11 ,-לחוצה, של, מינואר סביב ההנפקה והוא כמה פעמים כתב לי את ה

 12 'כתב לי'. עם:-כב' השופט משה בר

 13 כתב לי כמה פעמים, ת.

 14 מה .. עם:-כב' השופט משה בר

 15 ,-וכתב לי 'השתגעתם, מה אתם עושים, אני לא אשאר' וכדומה,  ת.

 16 יש אסקלציה, זאת אומרת זה עלה עם הזמן, עם:-כב' השופט משה בר

 17 כן. קורה דבר אחד כזה, עורך לא מתפטר מיד מתפקידו. ת.

 18במאי אותו אירוע,  12-, טוב, אני חושב שאנחנו נעזוב את זה אני רק מזכיר לך שב-כן אבל כנראה ש ש.

 19אותו מקטע התכתבות ורוד שהתווכחנו עליו כל כך הרבה, מיותר לדעתי, אתה פונה אליו כשאתה 

 20אומר לו 'אתה יודע מה מוטל בכף' או משהו בסגנון הזה, 'תעזור לי, אתה איש יקר, אתה איש 

 21 וב, לב זהב' וכולי, כן? קצת, נשים את זה בקונטקסט. ט

 22 אז אני הזכרתי לך רק אז, ת.

 23 אתה אוהב קונטקסטים. ש.
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 1975 

 1 עברנו להקשרים, כי מדברים עברית פה, ת.

 2 אתה צודק. ש.

 3יש קטע כזה שאני כותב לו שזה ימים קריטיים,  2013דבר שני, אני שוב מזכיר לך, שכבר בינואר  ת.

 4ואחרי זה עוד פעם שכבר בשלבים  2013תתפוס אותי במילה, אבל בתחילת אולי פברואר, אל 

 5מסוימים כשאני כותב לו 'זה ימים קריטיים, זה ימים חשובים' אז הוא כותב לי 'חה חה חה' . את 

 6, סליחה, התבנית שאני פונה אליו, אני לוחץ pattern-זה אני יכול למצוא. אז אני אומר עוד פעם, ה

 7והיחסים אז היו באמת רעים. ינון לא כתב את  הדבר הזה, זה מבטא באמת את  עליו וכדומה היה,

 8 הקש ששבר את גב הגמל. כפשוטו. בגלל רצף אין סופי של כאלה, של כאלה,

 9כן. אז אני רק הזכרתי לך מה קרה עשרה ימים אחר כך משום שיכול להיות שפה יש קש שהוא  ש.

 10הדבשת. אבל לכן הזכרתי לך את אותו מקטע שבא כותב לך 'אילן יקר', אבל עדיין לא נשברה 

 11ברשותך בנספח א', פה אני  47עשרה ימים אחר כך. המציאות יותר מורכבת. עכשיו נעבור לסעיף 

 12ממש אצטרך את עזרתך, מדוע? משום, ושזה אחד השיאים, כאן זה הסרת פרסום שתוכנו אינו 

 13לפי הדברים שכותב מר אלוביץ' מדובר  ידוע. זה מזכיר שורה משיר. רק שבניגוד לאותה שורה, פה

 14. בסדר? 2014במאי  7ב'זבל מגעיל' ולא ב'יופיה'. אז אותו פרסום שתוכנו אינו ידוע, הוא מיום 

 15 . 107בעמוד  24ואני מפנה אותך שוב לקובץ נ/

 16 תאריך? שעה? עם:-כב' השופט משה בר

 17 במאי אדוני. באותו יום. 7-ב ש.

 18 שעה? עם:-כב' השופט משה בר

 19 ,15:44 ש.

 20 סליחה. 4901ברול.  4902זה שורה  עו"ד נעה פירר:

 21אחר הצהריים  15:44במאי, בשעה  7-זה מספר השורה. אתה רואה? מר אלוביץ' פונה אליך ב 4901 ש.

 22 תוך חצי שעה'. אתה רואה? ירדכבר אתה מעדכן אותו ' 16:05ושואל אותך אם אתה זמין. בשעה 

 23 כן. ת.
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 1976 

 1, זה מגעיל וגורם נזקים. אני לא סומך על החבר'ה שלך ירדזה באמת ואז הוא אומר לך 'תדאג ש ש.

 2שהם באמת יורידו את הזבל הזה' זאת אומרת יש פה גם התייחסות מאוד, לתוכן הכתבה. 'מגעיל' 

 3 'זבל', זה מזכיר לך על איזו ידיעה מדובר שבכתב האישום 'תוכנה אינו ידוע'?

 4 י לא זוכר את הידיעה., ספציפית אנ-אני ספציפית לא זוכר את ה ת.

 5'ירד?' בין לבין מר אלוביץ'  16:40, אתה שואל את ינון מגל בשעה 108בסדר. תראה בבקשה בעמוד  ש.

 6, תיכף 18:24כותב לך 'עובדים עליך', וינון מגל עונה לך 'הסרט תיכף מוכן', לא אבל זה כבר בשעה 

 7מגל מיד אחרי שמר אלוביץ' פנה  נראה, אבל לפני כן, בשל סמיכות הזמנים כשאתה שואל את ינון

 8 'ירד' כנראה אתם מדברים על אותה ידיעה שתוכנה אינו ידוע. נכון? 16:40אליך בשעה 

 9 מן הסתם. ת.

 10מן הסתם. המשך ההתכתבות אחר כך עם ינון מגל זה שהוא כותב לך 'הסרט תיכף מוכן להעביר  ש.

 11ינון מגל אומר 'טוב, עשיתי לו מקצה  לך לינק שאתה תעביר להם', 'כן, תודה'. אתה עונה לו, ואז

 12שיפורים בהמשך'. אני רוצה להציע לך שהסרטון הזה שהוא מעביר לך, כי מיד אני אנסה לקשור 

 13את זה למשהו שאני מציג לך, הוא שבאותם ימים בווידיאו אני חושב, של וואלה, ינון מגל היה 

 14 מגיש מעין מהדורה. 

 15 נכון. ת.

 16 יעות שהתפרסמו במהלך היום גם כן. נכון?ובמהדורה הוא התייחס ליד ש.

 17 כן. ת.

 18, זה את אותו מקטע של סרטון ןהזיכרווהסרטון שהוא מעביר לך, אולי זה יעזור לך לרענן את  ש.

 19, שירדבמהדורה ששם הוא עשה בו תיקונים וככל הנראה זה קשור לאותה ידיעה שביקשת ממנו 

 20 זה אתה לא זוכר? אז נמשיך במסע,

 21 ,אני לא זוכר ת.

 22לא, זה לגיטימי מר ישועה, הכל בסדר. אני שואל האם אתה זוכר, אם לא, נמשיך הלאה. אתה לא  ש.

 23 זוכר?
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 1977 

 1 לא, אינני זוכר. ת.

 2, 18:39-אוקיי. תראה בהמשך הרצף, 'טוב, עשיתי לו מקצה שיפורים בהמשך', כותב לך ינון גל, ב ש.

 3עדיין בעמוד השני בראש של חדשות ההודעה הבאה היא משאול אלוביץ' שכותב לך, 'זה  18:48-ב

 4בארץ וגם בחדשות בדקה' ואז אתה כותב לינון מגל 'סלק כבר את הידיעה הרעה'. והוא כותב לך 

 5 'סבב' או 'סבבה' נכון?

 6 כן. 'חדשות בדקה' זה וידיאו. ת.

 7 סליחה? זה הווידאו? ש.

 8 חדשות בדקה שהוא מציין, זו תכנית וידיאו. ת.

 9ה זה מתחבר למה שחשבתי בגלל שהוא אמר לך שיש את הסרטון. אני רק או, לא ידעתי, אבל הנ ש.

 10תוך חצי שעה וחלפו כבר כמה שעות מאז שדיברתם  ירדמזכיר לך כי למר אלוביץ' אתה אמרת שזה 

 11 וזה עדיין לא ירד, נכון?

 12 כן. ת.

 13כשאתה כותב לו 'סלק כבר את הידיעה הרעה' אחרי שבשעה, אחרי הצהריים, אני  19:00-אנחנו ב ש.

 14תוך חצי שעה. לוקח קצת זמן, יותר  ירדלא זוכר בדיוק את השעה, אתה כותב למר אלוביץ' שזה 

 15 ממה שחשבת, נכון?

 16 ,-כן. שעתיים בערך אחרי ש ת.

 17 כן. שעתיים בערך. ש.

 18 וחצי.נכון. שעתיים, שעתיים  ת.

 19אולי לפני שאני אראה לך את מה שאני חושב שהוא הידיעה, אני רק רוצה לשאול אותך, בלי קשר  ש.

 20אליך, בהנחה שמדובר אפילו בראש הממשלה, התשובה שלך כדי לקצר, האם יש קשר, האם יש 

 21"יד זיקה, האם זה מתוך זה שאתה עכשיו רצית את החתימה של ראש הממשלה על אישור מכירת 

 22תה עכשיו מוכן להתערב, ללחוץ על ינון מגל, לבקש ממנו שיוריד את הידיעה בבחינת מערכת , א"2
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 1978 

 1יחסים של תן וקח פסולה ולא לגיטימית. בהנחה שזה ראש הממשלה, התשובה שלך היא אותה 

 2 תשובה שנתת גם קודם, נכון?

 3 שמה? ת.

 pattern , 4 -שהפניה הזאת הייתה פניה חלק מ ש.

 5 נכון. ת.

 6 ר את הזיקה הזאת במסגרת יחסי 'תן קח' פסולים או אסורים, נכון?אין לייצ ש.

 7 נכון. זו העובדה. ת.

 8עכשיו, זה אחד. עכשיו רק כדי שנדע על מה מדובר כי בכתב האישום כתוב 'תוכנה אינו ידוע'  ש.

 9ואנחנו נאלצנו לחפש את הידיעה הזאת שאנחנו יודעים שגם הועלתה במבזק של החדשות של ינון 

 10לפני שאראה לך, שהידיעה הזאת בכלל קשורה  ךזיכרוני רוצה להציג לך, אולי זה ירענן את מגל, אנ

 11באותו יום, יש ידיעה שהוחלט, לא, לא זו,  9:00בשר סילבן שלום. ואני אזכיר לך, בבוקר בשעה 

 12בבוקר באותו יום, יש ידיעה שהוחלט שלא לחקור או לא להעמיד לדין, אני כבר לא זוכר, את 

 13אחר הצהריים, בדיוק המועד  15:00כנגד השר סילבן שלום. ידיעה חדשותית. אבל בשעה  התלונות

 14שמתחילה ההתכתבות על 'תוריד את הזבל המגעיל' וכולי, הייתה ידיעה אחרת שבאה ואמרה 

 15למרות שהוחלט שלא להעמיד לדין, והורה וינשטיין לסגור את התיק, עכשיו מתחילה לספר, 'זה 

 16העיד אבל יש עוד מתלוננות והתלונות שלהן התיישנו'. ואז האמירה של מר בגלל שנשים סירבו ל

 17אלוביץ' אליך הייתה בהקשר הזה. הייתה ידיעה חדשותית על סגירת התיק, למה אחר הצהריים 

 18צריך לבוא ולהוסיף עכשיו, אז מה עם וינשטיין היועץ הורה לסגור, בכל זאת יש נשים נוספות 

 19ישנו וכיוצא באלה. וכדי להשלים, באמת במבזק מאותו יום מר ינון שסירבו להעיד, תלונות שהתי

 20מגל נותן מבזק, מראיין את הכתבת על הכתבה הזו אבל מוסיף, וזה מה שהוא אמר לך 'אני מתקן', 

 21 ךזיכרונ. האם זה מרענן במשהו את 1שהתיק נסגר. 'מדגיש  שהתיק נסגר'. מה שאני מציג לך, 

 22ך ההתכתבות מדובר על הידיעה הזו, או האם אתה יכול לשלול וככל שלא, האם אתה שולל שמתו

 23 שמדובר על הידיעה הזו דווקא?
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 1979 

 1 אני נזכר שהיה משהו עם סילבן ומאוד סביר שזה זה. ת.

 2 לנספח א'.  48אוקיי. עכשיו אני מבקש לעבור לאירוע הבא, סעיף  ש.

 3 תן לי רק לסמן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 ה מה שדיברת?שני אלה ז ת.

 5 , קיצרנו, לא צריך,-כן. מה שדיברתי, אבל מכיוון ש ש.

 6 שניה, עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 

 8 39מוגש ומסומן נ/ 10:20במאי בשעה  7-מסמך מ

 9 40מוגש ומסומן נ/ 15:00במאי בשעה  7-מסמך מ

 10 

 11 ישועה, אני לא רוצה שתחמיץ., בסעיף הבא. מר 48תודה כבודכם. עכשיו אנחנו בסעיף  ש.

 12 סליחה? ת.

 13 אני לא רוצה שתחמיץ. אני רוצה להקריא לך על איזה אירוע מדובר. ש.

 14 אני איתך. ת.

 15, ופה מדובר על דרישה 2014במאי  12-עד ה 2014במאי  10אוקיי. תודה. זה אירוע מהימים  ש.

 16דינה. דיברנו על זה ואני לפרסומים העוסקים ביוזמת הנאשם נתניהו לדחיית הבחירות לנשיא המ

 17לא רוצה להתעכב על מה שכבר דיברנו ונשאלת לגביו, אלא רק להשלים ברצף. זה האירוע סביב 

 18 פניות לירן דן אליך. 

 19 אוקיי. ת.

 20האם אתה זוכר, עכשיו אני שואל מתוך זיכרון. האם האירוע הזה שבא אליך באמצעות ראש מערך  ש.

 21הודעת יח"צ שראינו, הודעה לתקשורת, פורסם גם במקומות ההסברה הלאומי לירן דן, ועל בסיס 

 22 אחרים?

 23 אני פשוט לא זוכר במה מדובר. ת.
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 1980 

 1 אוקיי. לא, המדובר, אה, ש.

 2 מה שאתה אומר על, ת.

 3 על דחיית הבחירות, יוזמת ראש הממשלה נתניהו לדחות את הבחירות לנשיאות.  ש.

 4 אינני זוכר,  ת.

 5 ... עו"ד יהודית תירוש:

 6 אראה,  אני מיד ש.

 7 הצגת הודעת יח"צ, עו"ד יהודית תירוש:

 8אני מיד אראה, בסדר? מבקש אולי, כי יכול להיות שבשאלה אני שירבבתי נתון שהוא לא מדויק.  ש.

 9אני אתקן את עצמי. אמרתי לך שהראיתי לך הודעת יח"צ, אני כבר לא זוכר, יכול להיות שזה היה 

 10הודעת יח"צ'. אני שואל אותך עכשיו, האם אותה קשור באירוע אחר. אז תמחק את 'הראיתי לך 

 11ידיעה בדבר יוזמתו של ראש הממשלה נתניהו לדחות את הבחירות לנשיאות פורסם גם במקומות 

 12 אחרים. זו השאלה הפשוטה.

 13 אני לא זוכר את האירוע הזה. ת.

 14 אתה לא זוכר את האירוע הזה. ש.

 15לא זוכר את האירוע הזה. לדחות את הבחירות  אני מניח שאם היה כזה דבר אז זה פורסם, אבל אני ת.

 16 לנשיאות?

 17 כן. הייתה יוזמה כזאת, לדחות את הבחירות לנשיאות, ש.

 18 זה כשריבלין נבחר בסופו של דבר אתה מדבר? ת.

 19 נכון. ש.

 20 .2014-ב ת.

 21נכון. זה האירוע שבא אחרי ההתבטאות שלך, ושוב, אחזנו בזה רק כדי למקם את עצמנו  ש.

 22לגדול שלא יספק את הסחורה אחרי כל מה שעשינו בשבילו', מה שאתה אמרת  בקונטקסט 'חסר

 23למר אלוביץ'. אז אני רוצה להציג לך את הפרסומים לא רק בוואלה אלא גם במקומות אחרים 
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 1981 

 1ביחס לאותה ידיעה. ולהגיש לבית המשפט. מכאן אני הסקתי כנראה שמדובר בהודעה לתקשורת 

 2, דרך אגב, יש עוד הרבה YNET-ומות אחרים, למשל בשהופצה לא רק לוואלה אלא גם למק

 3, בכיכר השבת, ועוד ועוד. כמו הרבה 1, במאקו, בניוז YNET-מקומות אבל בחרתי מקבץ. למשל ב

 4ידיעות אחרות אגב. אבל אני משתמש בזה לצורך הדוגמה. את כולם במקבץ אם אפשר לסמן 

 5 גבירתי,

 6 כמה... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 ארבעה אני חושב. ש.

 8 לסמן אותם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן. מקבץ אחד. אני חושב שאין צורך, זה רק מדגים את הנקודה. ש.

 10 

 11 41מקבץ פרסומים מוגש ומסומן נ/

 12 

 13תודה. וגם פה שוב ולשם הקיצור, טוב, בעצם על זה השבת כשדיברנו על הידיעה הזאת אז אני לא  ש.

 14 2014במאי  16. זה אירוע מהימים 49. הזיקה וכולי. סעיף 49עובר לאירוע הבא. סעיף  אחזור, אני

 15, הפעם מדובר בפרסום תמונות מביקור ראש הממשלה נתניהו ורעייתו ביפן. 2014במאי  18-ו

 16, אז באמת נתחיל איתו, יומיים קודם. 24בסדר? אוקיי? עכשיו, אני רואה שהסתכלת על הקובץ נ/

 17. הבוקר נפתח, אתה זוכר, אמרתי לך שאני 5118לקובץ כבודכם, שורה  140בעמוד  במאי. זה 16-ב

 18 אחזור איתך לזה,

 19 בבוקר טוב. ת.

 20והודעה שאתה כותב  8:31:40-. בדיוק. ב'בוקר טוב'. ככה בדרך כלל פותחים בוקר. ב8:31בשעה  ש.

 21. 8:09, לא לא, נו, כמעט הצלחת לסחוב אותי ל'בוקר טוב'. הבוקר נפתח בהודעה הקודמת בשעה -ל

 22אתה כותב למר אלוביץ'  8:09במאי בשעה  16-בלי 'בוקר טוב'. אחרי שאתה כותב, לא חשוב, ב
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 1982 

 1רת לא טובה לראיון שנתתי לדה מרקר בתחילת השבוע, כמובן לא משהו שאמרתי, אבל לך 'כות

 2 תסביר עכשיו'. אתה זוכר  על מה מדובר?

 3, אז פרשתי את התכניות של וואלה שהיא תהיה גוף חדשות "2"יד כן. ראיינו אותי בעקבות עסקת  ת.

 4. ידעתי על הרגישות YNETומול  גדול. נדמה לי שהכותרת הציבה את וואלה לעומתית מול ידיעות

 5של שאול מול נוני מוזס, וידעתי שזה לא כותרת באמת, אחר כך, זו ההערה שאני מקבל 'מיותר 

 6 להיכנס לכוונת של הגדול', הגדול במקרה הזה זה נוני מוזס. 

 7, מר אלוביץ' כותב לך 'מיותר, סתם להיכנס 8:56, בשעה 141פה אתה ממשיך להקריא מעמוד  ש.

 8ת של הגדול. כלל שלעולם לא תצטער על ראיון שלא נתת הוא תמיד נכון'. 'הגדול' פה, שוב, לכוונ

 9 כדי שלא תיפול תקלה, בעקבות אותה כותרת, מי זה?

 10 ציינתי. נוני מוזס. מר נוני מוזס. ת.

 11'צודק לגמרי.  ראיון שניתן לפני  9:11נוני מוזס. ואז זה ממשיך, אתה כותב למר אלוביץ' בשעה  ש.

 YNET 12שאלו מה נעשה עכשיו, אמרתי נתמקד בתוכן ונסגור פערים עם  "2"יד וע כולו על שב

 13בחדשות. הפכו את זה לכותרת וכמובן שלא אמרתי את המשפט הזה'. אני מניח שאתה מתייחס 

 14 לכותרת?

 15 כן, כן, הם באמת, ת.

 16תוק'. מי אלה 'הממזרים חיכו שבוע, הפכו את זה לכתבה גדולה במגזין, בקיצור צריך קצת לש ש.

 17 הממזרים?

 18 מרקר זה היה,-דה ת.

 19 דה מרקר? ש.

 20 אה, ... ת.

 21ואז אתה מוסיף את המשפט הבא: 'דרשתי מהם לתקן הכותרת באתר ותוקן, כיוון שמעולם לא  ש.

 22 אמרתי את המשפט'. כך אתה כותב למר אלוביץ'.

 23 אתר'. נכון. הם אמרו לי 'אתה צודק, במודפס זה כבר מודפס, אבל נתקן לפחות ב ת.
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 1983 

 1הבנתי. עכשיו פה רק שאלה. האם באמת מעולם לא אמרת את המשפט שכתבו אותו מפיך  ש.

 2בכותרת, וכפי שכינית אותם, לא אחזור על הכינוי, הם בכל זאת כתבו את זה כאילו זה בא מפיך, 

 3 או שמא סתם אמרת למר אלוביץ' שמעולם לא אמרת את המשפט הזה והם דווקא דייקו בכותרת?

 4הם לא דייקו, עובדה שהם שינוי את זה באתר. הם לא היו משנים אם אני הייתי אומר את לא,  ת.

 5 זה. הם אמרו לי 'מודפס כבר מודפס, אבל לפחות נשנה באתר'.

 6לחודש, לא רציתי שתהיה  16-, זה ה49אוקיי. מכיוון שאנחנו בתאריכים של אותו אירוע בסעיף  ש.

 7'הגדול' ו'זה עושה נזק' וכיוצא באלה דברים, עכשיו תקלה לגבי הפרשנות של אותו קטע מי זה 

 8האירוע הזה ברור. ועכשיו אחרי שניקינו את זה, אני רוצה לחזור איתך לאותו אירוע בין הימים 

 9במאי בעניין פרסום תמונות ראש הממשלה נתניהו ורעייתו ביפן, אליו מתייחס כתב  18-במאי ל 16

 10מהסוף. האם ההיענות שלך לפרסום אותן תמונות היא האישום. שוב, אולי נתחיל עכשיו דווקא 

 11חלק ממערכת יחסים לא לגיטימית, לא חוקית, שוחדית של תן וקח שיש לך מתוך העניין האישי 

 12 , עם ראש הממשלה וסביבתו? תשובה?"2"יד שלך בעסקת 

 13 התשובה היא לא. ת.

 14 לא. ש.

 15 פעמיים לא. פעם אחת עוד פעם, גם בין היתר שזה כבר אחרי החתימה.  ת.

 16 מושלם. וגם בלי קשר לא. אתה לא היית באזורים האסורים האלה, נכון? ש.

 17 נכון. ת.

 18-. פונה אליך, אנחנו מדברים על הPM 1:36בשעת צהרים, בשעה  24נכון. עכשיו תראה שוב את נ/ ש.

16, 19 

 20 למאי? אתה הולך אחורה? 16 ת.

 21 .49כן כן. אנחנו באירוע של כתב האישום. סעיף  ש.

 22 בבקשה. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  11

 

 1984 

 1פונה אליך זאב רובינשטיין במייל, סליחה, אני הפניתי אותך, שניה אחת, עזוב רגע את המסמך  ש.

 2 הזה, אני רוצה להציג לך, דווקא הפעם הוא פונה במייל. 

 3 

 4 .42למאי מוגש ומסומן נ/ 16מייל מיום 

  5 

 6אם תסתכל בעמוד השני של המייל, יש המון המון שורות שמייצגות, תאשר לי בבקשה, מכיוון  ש.

 7 , תמונות, נכון?JPGשהסיומת היא 

 8 כן. ת.

 ORIT L. 9ואני רואה שההודעה המקורית נשלחת ממשרד ראש הממשלה. אתה רואה?  ש.

 PMO. 10כן.  ת.

 11שטיין 'אם אפשר תמונה או שתיים של . נכון? עם כל התמונות האלה. ואז כותב לך מר רובינPMO ש.

 12 הגברת והאדון יודו מאוד. תודה מראש'. נכון?

 13 כן. ת.

 14 ואז אתה כותב לו, ש.

 15 רגע, הוא אומר לפני זה למטה קודם, 'התבקשנו ....' עו"ד יהודית תירוש:

 16 איפה, סליחה? ש.

 17 בעמוד הראשון למטה. עו"ד יהודית תירוש:

 18 לא, אני התחלתי, ש.

 19 כרונולוגית זה כנראה מתחיל מהעמוד השני. שחם: כב' השופט עודד

 20 בדיוק. אני התחלתי מהעמוד השני ועכשיו אני ... ש.

 21 לא, ... עו"ד יהודית תירוש:
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 1בסדר. חברתי צודקת עכשיו אני עובר לעמוד הראשון. בסדר? חבל להתווכח. ואז הוא כותב לך  ש.

 2אודה מאוד'. נכון? ראינו את זה, זה 'אם אפשר תמונה או שתיים של הגברת והאדון יודו מאוד. 

 3הוא כותב  13:36-במאי ב 16-בראש העמוד השני אחרי שהוא מעביר לך את התמונות. נכון? ואז ב

 4 לך 'שבת שלום יקירי'

 5 לא, זאת אותה הודעה. ת.

 6 זו אותה הודעה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אה, אני קטעתי אותה לשניים. ש.

 8 זה נחתך בין שני העמודים. אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' השופטת ר' פ

 9אוקיי. אבל זה לא משנה את המהות. הוא אומר לך 'שבת שלום יקירי, נתבקשתי להעביר לידיכם  ש.

 10בטיפולכם תמונות מהנסיעה, אם אפשר תמונה או שתיים של הגברת והאדון יודו מאוד, אודה 

 11 מאוד'. אוקיי? זה זאב רובינשטיין נכון?

 12 נכון.כן.  ת.

 13ואז אתה כותב לו בהמשך 'היי זאביק, ראיתי עכשיו. אני בחופשה בצפון באזור ללא קליטה,  ש.

 14בוודאי נטפל ונעלה ביום ראשון, יש טראפיק' 'הרבה יותר גדול' צריך להיות, 'אילן'. 'תבלה 

 15בנעימים, תחזור בשלום, אם תוכל תעלה תמונה או שתיים, תעדכן בבקשה' 'נעלה מחר בשמחה' 

 16. שוב, בגלל הפרשי השעות, AM 4:57במאי בשעה  17-תודה רבה עדכנתי את הזוג' הוא כותב לך ב'

 17לפנות בוקר. אז זו ההתכתבות הרלוונטית במייל לפניה הזו של מר רובינשטיין. שוב, תתקן אותי 

 18חברתי אם אני טועה, גם הקובץ נמצא בפניך, אבל אני חיפשתי שוב לפני ואחרי ולא מצאתי שום 

 19 יה של מר אלוביץ' אליך בעניין הזה, פניה ישירה?פנ

 20 אני רוצה רגע.. בסדר? אני רואה בקובץ, ואני לא רוצה... עו"ד יהודית תירוש:

 21 לא, אבל תסתכלי את השאלה הזאת. בסדר? ש.

 22אבל שאלת עכשיו משהו ועכשיו אתה מראה לי את מה שרציתי להראות לך.  עו"ד יהודית תירוש:

 23 לפני או אחרי ולא ראיתי שום דבר ממר אלוביץ''.  אבל אמרת 'הסתכלתי
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 1אני מודה לחברתי, טעיתי, הסתכלתי לפני ולא מצאתי. בסדר? המשפט 'אחרי' הוא טעות שלי,  ש.

 2במאי בשעה  16משום שאחרי אני מיד מראה לך את מה שכותב לך מר אלוביץ'. אם תסתכל, 

9:54:50 PM  ?3 בערב, 'אפשר לעשות משהו לגבי הביקור ביפן'. בסדר? אתה רואה 

 4 רגע, לא הבנתי, זה לא קשור ל.. ת.

 5אני גם לא, שניה אחת, כי כתוב לי את הרצף אז אני רוצה לעשות לך את זה בצורה מסודרת. אין  ש.

 6תמונות שום פניה קודמת למה שהראיתי לך עכשיו למייל הזה, שמר רובינשטיין מעביר לך את ה

 7ושואל 'האם אפשר', הוא מתבקש לשאול האם אפשר להעלות תמונה או שתיים, של מר אלוביץ' 

 8 אליך. זה נתון. 

 9 כן. ת.

 10 ,9:54, הוא נמצא בפניך, בשעה 141כן. עכשיו הבא. תחזור בבקשה לקובץ, בעמוד  ש.

 11 איזו שורה זה? כב' השופט עודד שחם:

 12 . 5126 דוברת:

 13במאי שואל אותך מר אלוביץ' אם אפשר לעשות משהו  16-בערב ב 9:54. אחרי זה, בשעה 5126 ש.

 14לגבי הביקור ביפן. אתה מעדכן אותו שזה 'כבר טופל ויהיה מחר', אתה רואה? ברצף. ואז שואל 

 15שנה. אתה לא  28אותך מר אלוביץ' 'אולי תדגיש את פנסוניק עם הקשר שלהם ליורוקום מזה 

 16ן שום בעיה, ברצון, אדבר עם מוטי'. אני מציע לך שהפניה של חייב, זו רק הצעה'. ואתה אומר 'אי

 17מר אלוביץ' אליך בערבו של יום אחרי שמר רובינשטיין העביר לך תמונות, כשהוא שואל אותך אם 

 18אפשר לעשות משהו לגבי יפן, הוא הוסיף לזה, לאותו ביקור ביפן, גם רעיון שאולי תכניס, שיהיה 

 19שנה, שגם היא קשורה ליפן. ואתה  28היה לו בה עניין, מזה בכתבה הקשר של פנסוניק חברה ש

 20 אומר 'אין בעיה אדבר עם מוטי', מוטי זה מוטי,

 21 אני חושב שמוטי אלמליח. ת.

 22 מוטי אלמליח שהיה יו"ר, ש.

 23 מנכ"ל בזק בינלאומי.  ת.
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 1 מנכ"ל בזק בינלאומי. אני מניח נכון, שזה מה שעולה מההתכתבות? ש.

 2 כן. ת.

 3בערב, הפעם  7:19בשעה  2014במאי  18השלים את התמונה אני מעביר אותך ליום כן. וכדי ל ש.

 4 להתכתבות שלך עם ינון מגל. תראה, זה מופיע,

 5 בהמשך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6אה, הנה, זה בדיוק בהמשך. ינון מגל מעדכן אותך 'עלה', כנראה שזו הכתבה הזו לפי הרצף, נכון?  ש.

 7ידיעה הזאת עם התמונות מביקור של ראש ממשלה ביפן, עלה, ואתה שואל אותו לא הכתבה, ה

 8 'מה היה כל כך קשה'.

 9 לא, זה הוא אומר. עו"ד יהודית תירוש:

 10 מר ישועה, אתה רואה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 )מדברים ביחד(

 12 ? מעדכן אותך. נכון?חברתי רגע התבלבלה, אז נעשה סדר. אומר לך ינון מגל 'עלה', נכון ש.

 13 נכון. ת.

 14כן. ככל הנראה בגלל הרצף, אנחנו מדברים על התמונות האלה של ביקור ראש הממשלה ביפן,  ש.

 15 נכון?

 16 סביר, אני לא בטוח.  ת.

 17סביר. ואתה שואל את ינון מגל, אתה 'מה היה כל כך קשה להעלות את התמונות האלה', שוב, בכל  ש.

 18 זאת, מדובר בביקור ממלכתי של ראש ממשלת ישראל ביפן, אצל ראש ממשלת יפן. 

 19 אה, זה על יפן? ת.

 20 יפן, יפן. ש.

 21 התמונות פה זה על יפן? ת.

 22 כן כן. יפן. הכל יפן. ש.

 23 חיברתי את זה. בסדר.סליחה, אני לא  ת.
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 1 אז אני מחבר לך. ש.

 2 חשבתי שזה שני אירועים, ת.

 3 לא, לא. יפן. בסדר? ש.

 4 אוקיי. בסדר גמור. אוקיי.  ת.

 5תמונות לא ראינו. תמונות לא הוגשו. אני הבנתי שיש הפניה  עם:-כב' השופט משה בר

 6 לתמונות לפי הקיצור, אבל לא,

 7 לא צורפו לנו במייל. דוברת:

 8 לכן גם העד אולי דיבר על תמונות, כי גם הוא לא ראה תמונות. עם:-משה ברכב' השופט 

 9 כן. אני התבלבלתי, חשבתי שזה תמונות מביקור של, ת.

 10 לא, היו תמונות אחרות. כב' השופט עודד שחם:

 11 היו תמונות של הנשיאות, מה שקודם. עם:-כב' השופט משה בר

 12 זה מהביקור ביפן. התמונות במייל? של להעלות תמונה או שתיים, ש.

 13 לא, בסדר, לא הציגו את התמונות עצמן. עם:-כב' השופט משה בר

 14 את התמונות לא הצגתי עדיין. ש.

 15 לא חיברתי את זה ל... חשבתי שזה תמונות מטיול של הזוג בצפון. כי אני הייתי בצפון. התבלבלתי,  ת.

 16התמונות מיפן, של הפניה של לא, לא הצגתי אותן כי אין לנו. אני מסיק מתוך המייל שאלה  ש.

 17 רובינשטיין.

 18 כן, ברור. נהיה לי מרק.  ת.

 19, אני מזכיר, מדבר על כך שמדובר בהעלאת ידיעה שקשורה 49אוקיי? גם כתב האישום סעיף  ש.

 20 לביקור ראש הממשלה נתניהו ביפן.

 21 נכון. ת.

 22זה בראש העמוד, בשעה  לקובץ, ינון מגל שולח לך, 143במאי בעמוד  19-זה האירוע. תראה, ביום ה ש.

9:02:54 PM , 23 
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 1 זה מיד בהמשך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כן. מיד בהמשך. בעמוד הבא, הוא שולח לך ציוץ, אני למד שהוא ציוץ של העיתונאי, ש.

 3 .5134עמוד  עו"ד נעה פירר:

 4 כן. זה מיד בהמשך. ש.

 5 כן, כן, בסדר גמור. עם:-כב' השופט משה בר

 6של העיתונאי ברק רביד, כן? אותו דווקא הצלחנו לפתוח, אני לא יודע אם אפשר יהיה לפתוח ציוץ  ש.

 7 אותו פה,

 8 אני לא מצליחה לפתוח. דוברת:

 9 כי אין פה אינטרנט. עו"ד יהודית תירוש:

 10לא משנה, אני אגיד לך מה הצלחנו לפתוח. זה ציוץ של ברק רביד שמפנה לכתבה בוואלה, הידיעה  ש.

 11 ביקור ראש הממשלה,הזאת של 

 12 על יפן. ת.

 13על יפן. והוא כותב שם, העיתונאי ברק רביד, אני אקריא לך, אני לא חושב שיש על זה ויכוח ואם  ש.

 14יצליחו להעלות את זה נראה 'מוכן להתערב שהכתבה הזאת בוואלה ללא קרדיט התפרסמה 

 15וקיי? זה העיתונאי ברק אני מוסיף. א surprise surprise -בעקבות פניה מלשכת ראש הממשלה' 

 16שיתוף הפעולה  -רביד. ולציוץ הוא מצרף קישור לכתבה שכותרתה, וזו הכתבה בוואלה 'יפן 

 17גם את זה אני הוספתי. בסדר? זה ינון מגל כותב  -'אלליי'  –' ןלביטחועם ישראל יתרום  יהביטחונ

 18כי תראה מה אתה  לך ומצרף לך את הציוץ של ברק רביד ואת הזה, אבל מעניינת התגובה שלך,

 19כותב לינון מגל: 'יש לך עקרבים במערכת'. אתה רוצה להסביר בבקשה למה כוונתך ומי הם 

 20 העקרבים?

 21 כן. כמובן זה מטפורה, לא התכוונתי, ת.

 22 סליחה? ש.
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 1, חשבתי שזו בסך הכל ידיעה -מטפורה, לא התכוונתי שממש מסתובבים שם עקרבים, התכוונתי ש ת.

 2צריכה להיות בעיה, והרגיז אותי שמתוך המערכת, גם אם זה עלה, עוד  שאפשר לפרסם אותה, לא

 3פעם, צריך להבין את הנקודה, בתור מה שאנשים שייכו לסיקור המוטה לא חשבתי שהם ישר 

 4 צריכים ללכת ולגרום להוציא את זה,

 5 על ידיעה כזאת של ביקור ממלכתי של ראש ממשלת ישראל אצל ראש ממשלת יפן. ש.

 6אתה צריך להבין שדברים כאלה אתה מזמין אותם כשאתה עושה את מה שאתה עושה, כן. אבל  ת.

 7אז אתה מזמין לפעמים גם רק, אני לא חשבתי שצריכים לעשות את זה, אבל כשאתה עושה את 

 8 יום אז בסוף הם מגיבים גם כשלא צריך.-זה לכתבים יום

 9 הבנתי. ולכן הם עקרבים. ש.

 10 מה? ת.

 11 ?ולכן הם עקרבים בעיניך ש.

 12 ,-. לא התכוונתי שfigure of speech ת.

 13 כן.  ש.

 14 בסדר. ת.

 15אגב, אתה נזכר שפרסום התמונות של ביקורו של ראש הממשלה ביפן או הידיעות בעניין הזה  ש.

 16התפרסמו גם באמצעי תקשורת אחרים? הופצו לכלל אמצעי התקשורת? זה ביקור ממלכתי בכל 

 17 דברים?זאת. באמצעות הודעה לתקשורת וכיוצא באלה 

 18 לא אתפלא. ת.

 19 סליחה? ש.

 20 אני לא זוכר, לא אתפלא. אני לא יכול לזכור את כל ה... זה לא וזה לא, סביר לגמרי להניח. ת.

 21סביר לגמרי להניח, אז אני אראה את זה, גם זה רק לדוגמה משום שיש המון המון אירועים, או  ש.

 22, או אני מגזים, בהרבה מאוד אתרי רובם ככולם אפילו, בנספח א' שמופיעים בכל אתרי התקשורת

 23תקשורת בארץ. ולדוגמה אני מציג לך את 'ישראל היום', את 'אנרג'י', לא לא, ידעתי, התחלתי 
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 1991 

 1, 1מ'ישראל היום', אתה יודע, עקצתי אותך פה. משום שהבא רציתי להגיד 'דה מרקר', ערוץ 

 2ותו ערוץ שרצו לסגור אותו, , זה א1הצלחתי להפיל אותך בפח. אז ישראל היום, דה מרקר, ערוץ 

 3 'אנרג'י' ואם אפשר גם פה, שוב, משום שמדובר בדוגמה, את כל הקובץ כולו לסמן בסימון אחד.

 4 

 5 43קובץ מוגש ומסומן נ/

 6 

 7. כבודכם, שוב, פחות לעד אבל מכיוון שזה יעלה בהקשרים אחרים אני רק ממסגר, זה היה 43נ/ ש.

 8ביקור גומלין לביקור של ראש ממשלת יפן, שיעלה בהמשך המשפט בהקשרים אחרים, שהתרחש 

 9 . 2015בינואר 

 10 ינואר של אותה שנה. עם:-כב' השופט משה בר

 11 בינואר. 14-ל 11-מה עו"ד יהודית תירוש:

 12 היו פשוט ביקורים של ראש ממשלת ישראל ביפן וראש ממשלת יפן בישראל כביקור גומלין. ש.

 13'בכוונתו להגיע בקרוב לישראל', כתוב בכתבה. 'לביקור  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 גומלין בראשות משלחת'.

 15כלכליים בין ישראל אה, כתוב פה אפילו. אוקיי. אז אני לא זכרתי בעל פה. זה לחיזוק היחסים ה ש.

 16, והסעיף האחרון באמת בהקשר 49ליפן. עוד דוגמה לפרסום שיש לנו בכתב האישום, זה סעיף 

 17במאי,  23 -במאי 22. זה אירוע מהימים 50הזה, שגם אותו לא הציגו לך במשטרה, הוא סעיף 

 18, 24/דרישה להסרת כתבה העוסקת בחקירה פלילית נגד הנאשם נתניהו. אני מפנה אותך שוב לנ

 19. כותב לך, זה בעצם בהמשך אותו 5136, אני אעזור לך, שורה 143הקובץ של ההתכתבות בעמוד 

 20רצף שראינו קודם, כותב לך מר אלוביץ', 'זה עדיין בדעות, זה גם בעמוד הראשון בגלובס, כי זה 

 21 נמשך מאיתנו'. מה זה 'נמשך מאיתנו'?
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 1ידיעות כלכליות וידיעות חדשותיות פוליטיות, בינינו ובין גלובס היה הסכם, אנחנו משכנו מהם  ת.

 2מדיניות, צבאיות וכדומה הם משכו מאיתנו לעמוד הבית שלהם. אז במקרה הזה, ידיעה שלנו 

 3 שגלובס משך אז. הנזק היה כפול, שזה היה גם אצלנו וגם בגלובס.

 4קיבל, כנראה  הבנתי. ואז מעביר לך מר אלוביץ', תאשר לי שאכן כן, הוא מעביר לך הודעה שהוא ש.

 5מזאב רובינשטיין 'היי בוס, היא כתבה לי, 'זאביק יקר, העלו בוואלה שתיק ביבי טורס הזבל 

 6לחקירה פלילית, שזה שקר! הרי אין כלום!! אתה מוכן דחוף  ילךוהשטויות של נפתלי ואודליה 

 7ך הבנת את שיורידו את זה מוואלה' צריך להיות' '?' אבל עכשיו זה '!' 'למה הם שמו את זה?' אי

 8ההודעה הזאת? כמו שאני מבין אותה? זאב רובינשטיין מעביר ידיעה שהוא קיבל מהגברת נתניהו 

 9 למר אלוביץ' שמעביר אותה אליך? כן?

 10 כן. ת.

 11, 1:45-ואז שואל אותך מר אלוביץ', הפעם זה מעצמו, 'אילן מה יהיה הסוף, זה עדיין שם?' נכון? ב ש.

 12 אתה רואה?

 13 כן. ת.

 14כך, דקה אחר כך, כותב לך רובינשטיין 'אילן הם בלחץ, למה העליתם עליהם כתבה כן. ואחר  ש.

 15 שלילית על ביבי טורס?' אתה רואה?

 16 נכון. ת.

 17אז ממה ששאול כותב לך אנחנו מבינים שהגברת נתניהו היא זו שביקשה מרובינשטיין, ממה  ש.

 18 שכותב לך רובינשטיין בעצמו אנחנו מגיעים לאותה מסקנה?

 19 ... ית תירוש:עו"ד יהוד

 20 מה? ש.

 21 אתה מציע לו את זה. כי כתוב משהו אחר. אתה מציע לו. עו"ד יהודית תירוש:

 22 גברת תירוש, אם אני אבקש לחקור אותך יגידו שזה מיזוגני. אין בעיה, אני חוקר אותו. בבקשה.  ש.

 23 זו הייתה שאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1993 

 1שמה שאפשר להסיק מההתכתבות הזו היא שהגברת שרה נתניהו, כך אנחנו  כן. אני מבקש שיאשר ש.

 2רואים מההודעה שמעביר זאב רובינשטיין לשאול אלוביץ' וממנו אליך, זה שהגברת נתניהו היא 

 3זו שפנתה בעניין הזה והתשובה לא משתנה כתוצאה מהמשפט הנוסף שהקראתי לך אותו 'אילן 

 4 שלילית על ביבי טורס' או אין לך סיבה להניח אחרת, נכון?הם בלחץ, למה העליתם עליהם כתבה 

 5 שמה, שמדברים על שרה, ת.

 6 מה השאלה, האם 'היא' זו גברת נתניהו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן.  ש.

 8 בגלל ה'הם'.  ת.

 9 בגלל ה'הם', ש.

 10 זה 'הם'.  5139כי זה,  עם:-כב' השופט משה בר

 11. אבל זה זאב רובינשטיין אומר. הקראתי במקור מה הוא כותב מאיפה נכון. הקראתי לו את זה ש.

 12 באה הדרישה.

 13 כן. שתי פניות. עם:-כב' השופט משה בר

 WE .US 14רויאלטי מדברים על עצמם בלשון רבים הרבה פעמים. המלכה אומרת  ת.

 WE. 15המלכה אומרת  ש.

 16 הממשלה ורעייתו או שהוא נוקב,בסדר, אני לא יודע, זה יכול להיות, או שהוא מתכוון לראש  ת.

 17 שהיא יכולה לדבר על עצמה בלשון רבים. ולפני כן אמרת בבדיחות, בסדר? ש.

 18 זה היה בבדיחות. ת.

 19 זה היה בבדיחות. טוב.  ש.

 20 כי הוא מדבר. ת.

 21עכשיו, אם תעבור עמוד, אתה תראה שמר רובינשטיין שואל אותך אם יש מצב להוריד. אתה  ש.

 22 'אני מטפל מיד'. נכון? רואה? ואתה כותב לו

 23 הוא לא כותב לו את זה. :דובר
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 1994 

 1 הוא לא כותב לו את זה, עו"ד יהודית תירוש:

 2אה, סליחה, זה אתה כותב למר אלוביץ'. שואל אותך רובינשטיין 'יש מצב להוריד?' ולמר אלוביץ'  ש.

 3לו 'אני אתה כותב בעקבות הפניה הקודמת שלו קודם 'אילן מה יהיה זה עדיין שם' אתה כותב 

 4 מטפל מיד'. בסדר?

 5 רק שניה.  ת.

 6, אחד מול השני כל הזמן tete a teteפשוט מכיוון שזה, שילבנו, אז קשה לראות את ההתכתבות  ש.

 7 כי נדחפים פה כל מיני התכתבויות אחרות. 

 8 אתה מוצא? בסדר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן. אני מצאתי. כן. נכון. נכון. ת.

 10. אוקיי. וההמשך הוא שאתה כותב לזאב רובינשטיין 'הורדתי מהשער כשראיתי וקברנו עמוק נכון ש.

 11 עכשיו, נתתי הוראה לסלק לגמרי' צריך להיות 'לפני כמה דקות'. לא, 'לגמרי, כמה דקות'. 

 12 נכון. ת.

 13 ואז אתה אומר 'לא הייתי במערכת יום אחד אתמול כי בני מתחתן', מזל טוב מר ישועה, גם אם ש.

 14 בדיעבד,

 15 תודה. ת.

 16'בשלישי הקרוב, ותראה איך הם השתגעו'. זה מה שאתה מציג למר רובינשטיין. אני יום אחד לא  ש.

 17 במערכת, תראה איך הם, המערכת, משתגעת. נכון? זה מה שאתה מציג לו?

 18 כן. ת.

 19 כלומר מערכת לעומתית שמשתגעת ברגע שאתה לא נמצא שם פעם אחת. ש.

 20באמת המערכת לעומתית. השיח שלי עם רובינשטיין כבר סיכמנו שהוא דביק. אבל אני לא חושב ש ת.

 21 הוא קורא לי 'אח שלי', 'נשיקות' וזה. בסדר?

 22 הבנתי. הנה, כן באמת, אנחנו מגיעים לנשיקות עכשיו.  ש.

 23 אני כתבתי 'נשיקות'? אני מזכיר לך עוד פעם שההנחה שלי היא שכל דבר שאני מעביר לזאב, ת.
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 1995 

 1 קות' אני חושב שרובינשטיין כתב.לא, 'נשי ש.

 2 לא, בסדר. ת.

 3 הם מחליפים הדדי.  עם:-כב' השופט משה בר

 4 לא, אני,  ת.

 5 מי נישק את מי מר ישועה? ש.

 6אני לא חושב שאני, אני לא מאמין שכתבתי 'נשיקות', עד לשם לא הגעתי, זה קשה גם לי היה,  ת.

 7 אבל יכול להיות שעוד חצי שנה,

 8 זה אתה כתבת. אני חשבתי שלא. אבל אמרו לי שאת ש.

 9 אני כתבתי 'נשיקות'? ת.

 10 לא, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 לא, זה מר רובינשטיין. ש.

 12 יכול להיות שעוד חצי שנה הייתי מגיע גם לזה, אני רק אומר, ת.

 13לא, כי השאלה הבאה, אחרי החלפת הנשיקות ההדדית היא שאלה מאוד חשובה במשפט זה,  ש.

 14 אנחנו כבר רגילים לה, זה מי נתן את ההוראה להתנשק?

 15 לבון. תראה, אני אומר,  ת.

 16 ש'.-מתחיל ב ש.

 17 צריך להבין את הקונטקסט, ת.

 18 קונטקסט, כן. עם:-כב' השופט משה בר

 19סליחה, הקשר. ונדרשתי לעניין הזה גם על ידי כבודו בזמנו. אני הוזהרתי לא אחת על ידי שאול  ת.

 20 ר כל דבר הלאה.ואיריס שזאב מעבי

 21 אמרתי שזה נוגע למי נתן את ההוראה. ש.

 22 מה אתה אומר? לא, זה גלגל הצלה תיכף תגיד. ת.

 23 כבר אילפת אותי. כן. ש.
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 1בסדר. אז את ההוראה נתן לבון, וזה אני אומר עוד פעם, שאני ידעתי, לכן השיח איתו הוא השיח  ת.

 2 שאני יודע שמה שאני מעביר,

 3 ולך הלאה.ה עם:-כב' השופט משה בר

 4 זה מיד מועבר הלאה ובהתאם לזה היה השיח, שהוא היה, אמרתי, בין דביק לירוד. ת.

 5כן. המשך ההתכתבות, אחרי שאתה אומר שלא היית במערכת יום אחד והם השתגעו, אתה כותב  ש.

 6אלי ואז קברתי את זה במקום שאף אחד לא מגיע' ואחרי ה'מזל טוב'  צלצללו 'שאול ראה אתמול, 

 7אב רובינשטיין אליך אתה כותב 'עכשיו נסלק לגמרי'. כותב לך מר אלוביץ', מיד אחר כך 'זה של ז

 8לה', לגברת נתניהו. 'לי  ןשייתבבקשה הסבר לזאב' רובינשטיין, 'כדי  ןתיתכבר מטומטם לגמרי. 

 9 אין הסבר'. אוקיי?

 10 אוקיי.  ת.

 11שונך, שהעברת לזאב בהמשך אתה מעביר למר אלוביץ' את מקבץ ההודעות הדביקות, כל ש.

 12רובינשטיין. בסדר? אני מקצר. כי זה דביק מדי. ושוב חוזרת שאלה למקומה, שאלתי אותך לגבי 

 13כל אחד מהאירועים, אפשר לקצר, אפשר להאריך, האם פה אתה רואה זיקה מושחתת, פלילית, 

 14שהיא  מצידך של תן וקח, של שוחד, בצורת סיקור מוטה, כתבה אוהדת תמורת הטבה רגולטורית

 15 ?"2"יד חתימת ראש הממשלה על עסקת 

 16 , "2"יד שהיה שנה וחצי לפני  patternשוב, אותה תשובה שנתתי קודם. מה שיש פה זה  ת.

 17 אבל תשובה לשאלתי, עברת פה עבירה פלילית? ש.

 18 ,"2"יד שהוא ממשיך גם אחרי  patternרק שניה. ואתה רואה שזה  ת.

 19 עכשיו השאלה היא אחרת.נכון. זה קיבלנו. לפני, אחרי,  ש.

 20 ."2"יד אפשר לשאול גם בעוד שלוש שנים אם זה קשור ל ת.

 21לא, השאלה היא אחרת. השאלה היא אם אתה עברת פה עבירה פלילית במעורבות הזו שאנחנו  ש.

 22 רואים אותה?

 23 אם אני עברתי עבירה פלילית? ת.
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 1997 

 1לתחום האסור, לתחום כן. זו השאלה. בזיקה הזאת, האם הרגשת, האם חשבת שאתה גלשת  ש.

 2 קח של סיקור אוהד ומוטה תמורת הטבה רגולטורית?-הפלילי של יחסי תן

 3 עניתי גם לשאלה הזאת. ת.

 4 אז תענה שוב בבקשה. ש.

 5 אני אענה. ברצון. אני עונה. ת.

 6 אם זה חשוב לך. ש.

 7אז אני  ודאי. אני, הפעם הראשונה שחשבתי שיש פה עניינים פליליים הייתה בפגישת השיבוש, עד ת.

 8 לא חשבתי,

 9 אירוע חציית הקו? ש.

 10 נכון. ת.

 11 .2014במאי  22במאי או  23-. עכשיו אנחנו מדברים על ה2016בדצמבר  27בסוף דצמבר,  ש.

 12 אני לא חשבתי שזה אירוע פלילי בשום, ת.

 13 בשום צורה ואופן. ש.

 14 בשום אופן. ת.

 15בור טיפה הלאה, אתה כתבת למר כן. עכשיו רק כדי לסגור את האירוע הזה בבקשה, אם אפשר לע ש.

 16 אלוביץ' 'הבנדיט שלי עושה בכוונה. אצטרך למצוא פתרון בקרוב'. רק תסביר לי מי זה הבנדיט?

 17 ינון. ת.

 18 סליחה? ש.

 19 ינון. ת.

 20 הבנדיט הוא ינון מגל. 'אצטרך למצוא פתרון', איזה פתרון התכוונת? ש.

 21 סליחה? ת.

 22 אתה אומר 'אצטרך למצוא פתרון בקרוב'. ש.
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 1998 

 1תראה, ינון לא שיתף פעולה עם הסיקור המוטה, על הרקע הזה קיבלתי הרבה תלונות, אתה הצגת  .ת

 2אותן גם 'הוא עובד עליך, הוא מצפצף עליך', הצגת את זה ברצף מקודם, והפתרון יהיה או שהוא 

 3 עושה מה שאנחנו אומרים לו או שהוא יצטרך ללכת.

 4 או שהוא יצטרך ללכת. אוקיי.  ש.

 5הערה לאדוני מר חן, אני עברתי על כתב האישום ועל הסעיפים שבו  עם:-משה ברכב' השופט 

 6בנספח א', אולי אדוני ראה מה שלא ראיתי ממבט ראשון, לא ראיתי איזו שהיא טענה בכתב 

 7לבין אותן פעולות שאדוני חוזר ושואל את העד, זאת  "2"יד האישום לזיקה ישירה בין עסקת 

 8 לי, פעולות שנעשו והתמורות או ההטבות שניתנו.אומרת מדובר באופן יותר כל

 9לא, לכן אדוני, אני הפניתי, יש את הטענה הכללית בכתב האישום אבל לכן אני הפניתי לסעיף  ש.

 10 אם אדוני יראה, כתוב כך, 13הספציפי בעמו 

 11 רגע, באיזה סעיף? עם:-כב' השופט משה בר

 12ת שאדוני הפנה כרגע, לכך התייחסתי. בסעיף . זאת אומרת מעבר לטענה הכללי13בעמוד  48בסעיף  ש.

 13כתוב, אם זה בפני אדוני אני לא אקריא בקול רם, פשוט פה כבר יש זיקה ספציפית וקונקרטית  13

 14לבין הפרסומים באותו מועד. 'באותם ימים  "2"יד עם הפניה לנספח לכתב האישום. בין עסקת 

 15הם וסיימנו. חלקם ראינו טריוויאליים, . ועברנו עלי44-50ממש', כתוב. ואלה הימים, סעיפים 

 16חלקם לא קשורים בכלל, וכיוצא באלה. כבודכם אולי שאלה. אני הגעתי עכשיו לנקודה וסיימתי 

 17ולמסלול האחורי. סיימתי. עכשיו, זה פשוט מבחינת תכנון  "2"יד את הפרק הזה. אני לא אחזור ל

 18הזמנים. אני כפי שהערכתי ואני שמח לראות שאני גם עומד בזה, אני לא אחרוג מהימים שהערכתי 

 19מלכתחילה, אני חושב שאני אסיים את החקירה. כרגע כפי שנראה לי, בכל מקרה אני אסיים אותה 

 20 עכשיו, אם אפשר, מחר, אני לא אצליח לסיים אותה היום.

 21 כמה זמן עוד אדוני צריך לסיום החקירה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 ,14:00או, זה בדיוק הנקודה. השעה עכשיו  ש.
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 1999 

 1כמה אדוני צריך ואז נעשה את החשבון. מה ההערכה של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 אדוני?

 3יום, אולי מעט פחות, אבל אם אנחנו נסיים את החקירה ההערכה שלי היא שאני אצטרך כרגע  ש.

 4עכשיו, אנחנו ראינו שזה היה מאוד יעיל לתביעה, יכול להיות שאפשר עוד להדק טיפה ולעשות את 

 5 זה קצת יותר מהיר ויותר זורם, בכל מקרה אני אסיים מחר.

 6 הישיבה של היום,מה שאדוני מציע זה לסיים עכשיו את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן. כי זו נקודה. ש.

 8לסיים לגמרי את הישיבה, לא להתחיל את הפרק החדש.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אדוני אומר שמחר כך או כך הוא מסיים את הפרק האחרון של החקירה של אדוני?

 10 ל בשבוע הבא.מחר כך או כך אני מסיים. ואז עו"ד מיכל רוזן עוזר שותפתי תוכל להתחי ש.

 11בסדר. אנחנו נעתרים ובזה אנחנו מסיימים את הישיבה של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 היום. מחר אדוני מסיים ואז אנחנו,

 13 בשבוע הבא תתחיל חברתי. ש.

 14 בשבוע הבא אחרי החג. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אחרי החג. כן. ש.

 16 בסדר. אז תודה רבה לכולם. אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 17 תודה. ש.

 18 

 19 -הדיון הסתיים  -

 20 

 21 

    22 
 23 חמד דקל ידי על הוקלד
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 2000 

 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 

 2 :נוכחים

 3 עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד אסף עיסוק  :מטעם המאשימה

 4 

 5 צור  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר; עו"ד שניר כלימי  2נאשם    

 7 עוזר; עו"ד נועה פירר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת    

 8 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם    
<#1#> 9 

 10 

 11 קולפרוטו

 12 

 13 פרוטוקול הדיון הוקלט 

 14 

 15 . חן ק'ז ד"עו ידי על ישועה אילן העד של הנגדית חקירתו הסתיימה 
 16 

 17; מחוקות שיחות לגבי עזר מסמך – ב44/נ; מוקלטות טלפון שיחות של רשימה – א44/נ  :מוצגים הוגשו

 18 תמליל – 47/נ; 29.12.2016 מיום 011 מספר טלפון שיחת תמליל – 46/נ; וואטסאפ התכתבויות – 45/נ

 19 מיום שיחה תמליל – 49/נ; וואטסאפ התכתבויות – 48/נ; 29.12.2016 מיום 012 מספר טלפון שיחת

 20 . 1.12.2016 מיום שיחה תמליל – 50/נ; 29.7.2015

 21 

 22 כמפורט מסומנות ההודעות. תכנן לאמיתות כראיה שלא, ישועה אילן העד הודעות כל הוגשו בנוסף

 23  בהחלטה מהיום.
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 2001 

 1 בהעדר הצדדים: לאחר הדיון

 2 
<#4#> 3 

 4 החלטה

 5 

 6-, לחקירה נגדית של העד אילן ישועה, על ידי עו"ד מיכל רוזן18.5.2021המשך הדיון קבוע ליום . 1

 7 עוזר.

 8 

 9 לאחר הדיון סומנו הודעות העד אילן ישועה כמפורט להלן:. 2

 10 

 11 ; 28.12.2017 מיום הודעה - 51/נ

 12 (; 3813 קובץ – ג52/נ; 3812 קובץ – ב52/נ; 3811 קובץ – א52/נ) 7.1.2018 מיום הודעות – 52/נ

 13' ד53/נ; 3818 קובץ – ג53/נ; 3816 קובץ – ב53/נ; 3815 קובץ – א53/נ) 10.1.2018 מיום הודעות – 53/נ

 14 (; 3819 קובץ –

 15 ד54/נ; 3828 קובץ – ג54/נ; 3827 קובץ – ב54/נ; 3826 קובץ – א54/נ) 22.1.2018 מיום הודעות – 54/נ

 16 (; 3830 קובץ – ה54/נ; 3829 קובץ –

 17 (; 3834 קובץ – ג55/נ; 3833 קובץ – ב55/נ; 3832 קובץ – א55/נ) 23.1.2018 מיום הודעות – 55/נ

 18 ; 29.1.2018 מיום הודעה – 56/נ

 19 (; 3844 קובץ – ג57/נ; 3843 קובץ – ב57/נ; 3842 קובץ – א57/נ) 7.2.2018 מיום הודעות – 57/נ

 20 (; 3847 קובץ – ג58/נ; 3846 קובץ – ב58/נ; 3845 קובץ – א58/נ) 8.2.2018 מיום הודעות – 58/נ

 21 . 20.11.2018 מיום הודעה – 59/נ

 22 
<#5#> 23 

 24 . העדר הצדדיםב 12/05/2021, א' סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 25 

 26 
 27 

 28 

   29 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 2002 

 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 12-היום ה 20-10401-67בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 . אנחנו ממשיכים, עו"ד חן. בוקר טוב. 2021במאי 

 5 בוקר טוב. עו"ד ז'ק חן:

 6מר ישועה, בוקר טוב גם לך. אנחנו ממשיכים בחקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 נגדית. 

 8 בוקר טוב  מר אילן ישועה:

 9 

 10מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד ז'ק חן בהמשך חקירה  - 1ע"ת 

 11 נגדית:

 12 בוקר טוב מר ישועה. ש.

 13 בוקר אור. ת.

 14ארוך היום. ככה, ראינו במהלך החקירה  אתה מרגיש בסדר? צמצמנו מאוד כבודכם, זה לא יהיה ש.

 15בדצמבר  27 -שלך וציינת את זה כבר מספר פעמים, שעד האירוע מה שאתה כינית 'חציית הקו' ב

 16, החששות שלך בנוגע להתערבות ולסיקור היו בעולמות האתיים, הציבוריים, עם נקודה אחת 2016

 17חרים, הלכת ביררת עם עו"ד רלי שחששת שזה גולש לעולמות א 2015אחרי גידי וייץ באוקטובר 

 18לשם ונחה דעתך שלא על פי עצתו. ושאתה באופן קונסיסטנטי העדת גם בחקירה במשטרה, גם 

 19בעדות שלך בחקירה הראשית וגם בנגדית, שמעולם, מעולם, לא חשבת, לא עלה בדעתך שאתה 

 20 נוטל חלק בביצוע מעשים פליליים. נכון?

 21 אמת. ת.

 22יתך יותר כדי שזה לא יישאר ברמת כותרת איפה היו נעוצים החששות עכשיו, אני רוצה לחדד א ש.

 23שלך במישור האתי והציבורי, בהתבסס על הדברים שאמרת בחקירתך במשטרה וברשות לניירות 
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 2003 

 1ערך, אני צריך שאתה תאשר לי אותם. קודם כל תיאור כללי. אתה חששת מהתפטרות המונית של 

 2 דיך, נכון?עיתונאים וסופה של המערכת שבנית במו י

 3 אמת. ת.

 4 אתה חששת לאבד את האמינות של וואלה כאתר חדשות? ש.

 5 אמת. ת.

 6 אתה חששת מהזדהות יתר פוליטית עם ראש הממשלה נתניהו? ש.

 7 , חששתי מזה כאינדיקטור ללחץ שמופנה עלינו. אם היה נניח נקבע קו שזה,-אה, כ ת.

 8 האלה שאנחנו מדברים עליהם?לא לשם עצמו, אתה אומר, אבל כווריאציה לנושאים  ש.

 9 כן. ת.

 10 כן. אתה חששת מפגיעה בוואלה במישור העסקי? ש.

 11 אמת. ת.

 12וחששת להפוך ללעג ולקלס בברנז'ה העיתונאית. לא רק אתה, אני מתכוון מערכת החדשות של  ש.

 13 וואלה ואתה?

 14 כן. כן. ת.

 15קש להפנות להודעה כן. עכשיו, בקשר לחשש מפני עזיבה המונית של כתבים במערכת, אני מב ש.

 16הרביעית, שוב, הכל רק לשם הדוגמה. אני אקריא לך קטע אחד, אחר כך אני פשוט אפנה את בית 

 17 המשפט למופעים נוספים מבלי צורך להקריא, חבל להאריך.

 18 תגיד לנו קובץ? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אנחנו צריכים להחליט, אני אומר עוד . אתה אומר ככה 'תראי, 20שורה  76בעמוד  3830זה ברקוד  ש.

 20 אוף',-פעם, המינון של זה זה הטרייד

 21 סליחה, זה לא אמירה שלי לחוקרת, זה השמעה מהקלטה, נכון? ת.

 22 כן. ש.

 23 זה טקסט מהקלטה שאני, ביני לבין, ת.

 24 לא, זה אתה, כן כן, לא, ש.
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 2004 

 1 אני שואל אם זה אמירה שלי לחוקרת או שזה, ת.

 2 זה שיחה מוקלטת. :עם -כב' השופט משה בר

 3 סליחה, זה אמירה מתוך שיחה. אני מתנצל. ש.

 4 זה אמירה שלי בעצם לאיריס, נכון? זה המשך של השיח הקודם? ת.

 5כן. אני אולי אבהיר. אני מקריא לך חקירה שלך במשטרה. בחקירה הזו במשטרה משמיעים לך  ש.

 6 קטע בשיחה שיש לך עם איריס אלוביץ', בסדר?

 7 ברשות ניירות ערך.כן. זה היה  ת.

 8ברשות ניירות ערך. כן. והם משמיעים לך את הקטע שאתה אומר לאיריס 'תראי, אנחנו צריכים  ש.

 9אוף בין הקטע שיש -להחליט, אנחנו צריכים להחליט, אני אומר עוד פעם, המינון של זה בטרייד

 10דעה, תמיד יהיה לנו גוף עיתונאי או אין גוף עיתונאי או ככל שיש עיתונאים שיש להם איזו שהיא 

 11את זה, אלא אם כן כולם יהיו לחלוטין 'ישראל היום'. ואז החוקרת שואלת אותך 'למה אתה 

 12מתכוון בקטע הזה שאתה אומר לגברת איריס אלוביץ'', והתשובה שלך היא ש'הם רוצים להפוך 

 13ה ואנחנו את זה לפרבדה ואני אומר להם 'תבינו שבנינו מערכת נהדרת שיוצרת רייטינג שיוצרת ז

 14נשמיד אותה. הם לא יישארו. עיתונאים לא נשארים במקום כזה. הם עוזבים, זה ישמיד את 

 15המערכת'. כלומר, זה ביטוי לחשש אחד שלך שאישרת לי קודם לעזיבה המונית של עיתונאים, 

 16 נכון?

 17 אמת. ת.

 18מות לבית המשפט אני אומר, האמירות האלה או החשש הזה הוא מבטא בחקירות שלו במקו ש.

 19 נוספים. אם יש צורך, אני אפנה. 

 20אני קמה ואומרת, שוב, אנחנו יכולים לעשות את הדיון הזה בסוף היום אם  עו"ד יהודית תירוש:

 21צריך, אבל אני חושבת שבשלה העת להגיש את ההודעות כמוצג. חברי מפנה לקטעים נוספים 

 22.. הוא חוקר הרבה מאוד בהודעה שהעד אומר אותם, ובכלל חוקר הרבה מאוד על מסמך שבדרך 

 23 על מסמך,

 24 ... הוגשו, נכון? לצורך ... עם: -כב' השופט משה בר
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 1 אולי באמת נפתח סוגריים ואני אגיד, אנחנו הבאנו לבית המשפט לצורך, ש.

 2רגע, אם  יש הסכמה אז טוב. אם אין הסכמה, נשאיר את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 כל עם העד.זה לסוף היום, נסיים קודם 

 4לא, יש הסכמה ואני רוצה להסביר אותה כדי שלא תהיה אי הבנה. הרי אנחנו הגשנו את ההודעות  ש.

 5לכבודכם כדי שיראו. כמובן שההגשה הייתה לצורך מעקב, ולצורך בחינה באמת שדברים לא 

 6יוצאים מההקשר שלהם. זו מטרת ההגשה וזו המטרה היחידה שיכולה להיות להגשה, ולצורך 

 7 ה זה גם יכול להיות מסומן. כמובן,הז

 8עו"ד חן, תשאיר את זה לסוף היום. נגמור עם העד. נשאיר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 את זה לסוף היום, לא ניכנס עכשיו לדיון הזה.

 10 בסדר. אין בעיה. אנחנו כמובן לא מתנגדים אבל רק לצורך הזה, ש.

 11 בסדר. נסיים איתו קודם כל. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 בסדר. אז זו הנקודה הראשונה, זה מופיע בעוד מקומות בהודעה הרביעית. ש.

 13 הוא אישר את זה כאן אז חבל לחזור על ההודעות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14ה בסדר. הנקודה השניה באמת שאתה אישרת אותה קודם ככותרת זו הפגיעה באמינות, ושוב, ז ש.

 15הכל וריאציות על אותו נושא. זה הפגיעה באמינות של וואלה כגוף חדשות, בעניין הזה אני רוצה 

 16 . אני לא אקריא את כל הקטע, הוא בפניך.36בעמוד  3830להפנות לברקוד 

 17 מאיזה יום זה? עו"ד יהודית תירוש:

 18 .36בעמוד  ש.

 19 לא, אבל איזה יום, עו"ד יהודית תירוש:

 20 בינואר. 22. 3830 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21בינואר. שוב, גם כאן נעשה את זה מהר, נחלוף על זה מהר, זה בפניך. אתה  22-ההודעה הרביעית ב ש.

 22 מדבר על החשש מפני אבדן אמון, 'אז הייתי מאבד את האמינות שלי' אתה אומר.

 23 איפה אתה סליחה? ת.

 24 סליחה? ש.
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 1 שורה? מאיפה אתה קורא? באיזה עמוד, איזה ת.

 2 איזה עמוד ואיזה שורה. עם: -כב' השופט משה בר

 3 .12שורה  ש.

 4 עמוד ראשון? ת.

 5 . אתה רואה?36 ש.

 6 ,-המספור של ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 ומשהו. סליחה, קיבלתי משהו לא נכון. 120לא. זה  ת.

 8 המספור של העמודים לא ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 סליחה אני מתנצל.  ש.

 10 גם הקודם לדעתי. אבל עברנו אותו כבר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 ?35בעמוד  ת.

 12 . 36 ש.

 13 . 35...  ת.

 14 ,12כן, כי סיכמנו שאני נותן לך עמוד לפני ועמוד אחרי, שתראה את הקונטקסט. תראה בשורה  ש.

 15 .37-זה ב עם: -כב' השופט משה בר

 16כן, אדוני, כשהוא אומר 'תראה, היה אמון, אני הצלחתי להשאיר את המערכת כגוף  זה מופיע לפני ש.

 17'אז אני הייתי מאבד את האמינות שלי'. זאת אומרת הקטע הזה הוא קטע  37חי' ואז, בעמוד 

 18מייצג לעוד חשש שלך לאבדן האמון ושוב, כווריאציה על אותו נושא. 'המערכת תאבד את 

 19 עיתונאים לא ירצו להישאר, עיתונאים ילכו'. נכון?האמינות שלה כגוף חדשותי, 

 20 כן. ת.

 21, אתה אומר, זה קטע קצר אז אני אקריא אותו: 'הכל יצא 22בשורה  84תראה למשל בעמוד  ש.

 22החוצה ואז עיתונאים אחרים כותבים. המערכת עצמה, העיתונאים והמוניטין של החברה, מוניטין 

 23 של חברה שבנתה גוף חדשותי אמין'. 

 24 יפה אתה?א ת.
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 1 .5שורה  85זה  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2. אתה רואה? 'המערכת עצמה, העיתונאים והמוניטין 5שורה  85-והציטוט הוא מ 84-זה מתחיל ב ש.

 3 של חברה, מוניטין של חברה שבנתה גוף חדשותי אמין'. אתה רואה?

 4 כן. ת.

 5. שואל אותך החוקר 53עמוד ב 3830בסדר. לגבי החשש העסקי, שוב, בהודעה הרביעית ברקוד  ש.

 6'האם השתעבדות הייתה מביאה, כמו שאתה אומר, הייתה מביאה לחשיפה שהייתה יורדת' ואתה 

 7אומר 'אני חושב שכן, חד משמעית' ואתה אומר 'שזה שילוב של שני הדברים, גם החשיפה יכול 

 8משמעות  להיות שהייתה יורדת ואני חושב שגם מפרסמים היו מתרחקים מזה. זה מותג, יש

 9למותג, בעסקים יש משמעות למותג וכשבמותג דבק רבב, לא משנה למה, זה פוגע'. אז הנה ביטוי 

 10 למשל לאותו חשש עסקי שגם אותו אתה אישרת. נכון?

 11 נכון. ת.

 12כן. שוב, יש קטע נוסף ועוד קטע, אני מדלג. הבוקר אנחנו קצת רצים. לגבי החשש התדמיתי, נלעג,  ש.

 13. תסתכל....  כן. 'הסגנון של 12, שורה 40עמוד  3830פנה שוב לברקוד מגוחך, הזוי, אני מ

 14ההתערבות היה כל כך הזוי, תראה, כל מנהיג פוליטי רוצה השפעה על תקשורת, יש דרך לעשות 

 15והזה נבע בגלל שזה היה הזוי כאילו.  keen-את זה, לפעמים יותר מנוף, פחות מנוף, אבל רמה, ה

 16לא נכונה, יכול להתפתח משבר נוראי, צילום שרה מזווית לא נכונה, זה שהם יגידו, יצלמו בזווית 

 17כבר הפך את הכל לנלעג, למגוחך, להזוי בתוך הסיפור'. זה לגבי הנלעגות, אחד הביטויים בהודעות 

 18 שלך. נכון?

 19 נכון. ת.

 20 וזה גם מבטא חשש שלך. ושוב, כדי לסגור את מה שהתחלתי איתו, בכל ההודעות שלך אתה מבטא ש.

 21את החששות האלה, נתתי לך דוגמאות אבל יש לזה מופעים נוספים, החשש התדמיתי, החשש 

 22מפגיעה באמינות, החשש מעזיבה המונית, החשש מהנלעגות. אין שום חשש, ובעניין הזה אתה 

 23מאוד קונסיסטנטי, גם בחקירה שלך ברשות והמשטרה, גם בחקירה הראשית, וגם בחקירה 

 24 יזם פלילי לא חוקי. נכון?הנגדית שאתה נטלת חלק במ
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 1 נכון. כן. ת.

 2, שזה היה מבחינתך הקו הברור מתי נחצה הקו במה שאתה 2016בדצמבר  27-ואז מגיע האירוע ב ש.

 3חשבת שהוא עבירה של שיבוש או מעשה לא חוקי של שיבוש, אתה לא עורך דין, אתה לא מאפיין 

 4ת שלך במשטרה: אני מפנה להודעה דברים כעבירה או לא עבירה. וכך מופיעים הדברים בחקירו

 5. אתה אומר ככה: 'רציתי להוסיף משהו. בבוקר אחרי 23שורה  5, עמוד 4248הראשונה, ברקוד 

 6הפגישה שביקשו מחיקה של הודעות, פגישה שזעזעה אותי, נפגשתי עם רלי. הרגשתי שנחצו קוים 

 7או תעלה כתבה' אלו  פה. אם עד אותו רגע היה מדובר בבקשות של מו"ל שאומר 'תוריד כתבה

 8בקשות של מו"ל שהן לגיטימיות, הרי שבטח שבקשה למחוק למרות שלא הייתה אז איזו שהיא 

 9חקירה, או להחליף פלאפון, לא נראתה לי'. כך אתה מבטא בהודעה הראשונה שלך ברשות את 

 10 אירוע חציית הקו ומה הוא סימל עבורך. נכון? הדברים שאמרת הם נכונים?

 11 נכון. ת.

 12וב, אתה חוזר על זה גם בהודעה השניה, אני מדלג כבודכם, פשוט הוא מאשר אז אין צורך. אז ש ש.

 13 אני מדלג.

 14 כן, הוא מאשר. אין צורך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אתה חוזר על זה גם בהודעה השניה וגם בהודעה הרביעית וגם בשלישית וגם בשמינית, ש.

 16 וגם היום. אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 17הכל, דילגנו דילגנו. עכשיו אני כבר אמצא במצב לא נעים, כבודכם, משום שאני אצטרך לסיים  ש.

 18 הרבה יותר מוקדם. תסלחו לי.

 19 אנחנו נסלח לך. מבטיחים לסלוח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לא נכעס. עם: -כב' השופט משה בר

 21 . אז את הנקודה הזו הבהרנו.בסדר. אתם תסלחו לי. אוקיי ש.

 22 אני יכול לתת תשובות ארוכות אם אתה רוצה. ת.

 23 .ןתיתאני אסלח גם לך אם לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות לך, להציג לבית המשפט, להגיש ולהראות לך מסמך שקיבלנו, עב  ש.

 2 כרס, מהפרקליטות במסגרת חומר החקירה,

 3 מה המסמך הזה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4. אני רואה שצירפנו אליו גם את 457אני אסביר כבודכם. המסמך הזה הוא מסמך, זה ברקוד  ש.

 5 המוצגים האלה או שזה לא מצולם?  

 6 לא. עו"ד יהודית תירוש:

 7משטרה על פי צו, זה דו"ח הפקה מתוך הפלאפון של מר ישועה שנמסר ל 457לא. אוקיי. ברקוד  ש.

 8לא השיחות שהוא העביר במייל ולא שהוא היה ביום הראשון והוא אמר להם 'תסתכלו בתיקיה 

 9הזאת' והעביר לה אותם, אלא של הטלפון שלו כולו, כדי להתחקות אחר שיחות שנערכו שם, על 

 10 מנת להשוות עם השיחות שהוקלטו על ידו.

 11 לסמן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 כן בבקשה. כבודכם. ש.

 13 

 14 א44( מוגש ומסומן נ/457דו"ח הפקה מתוך הפלאפון של מר ישועה )ברקוד 

 15 

 16 מה שיש לנו פה זה לאן בוצעה השיחה ובאיזה יום מבחינת תאריך? עם: -כב' השופט משה בר

 17כן. זה תאריך השיחה, ממי למי, משכה, יש דאטה טכנית שנוגעת למיקום או לתוואי של הקובץ  ש.

 18 פון,בטל

 19 איכון איפה זה היה? איכון לא. עם: -כב' השופט משה בר

 20 סליחה? ש.

 21 גם איכון? איכון לא. עם: -כב' השופט משה בר

 22 אה, ש.

 23 ממתי עד מתי? באיזה תקופה עו"ד חן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 2010 

 1מהטלפון הופקו  זה נוגע לתקופה הרלוונטית ואני אסביר לכבודכם כי זה, הרי מהעד התקבלו או ש.

 2שיחות לא קשורות של עניין אחר בעיקרו, העד העיד  30שיחות.  100שיחות שהועברו אלינו.  100

 3עליו, שנוגע לחשש שהיה להם בשלב ראשון להאקר שפרץ למחשבי וואלה, העד דיבר על זה 

 4ד בהרחבה ואז הייתה הקלטת שיחות עם עורך דין וכיוצא באלה דברים בנוגע לאירוע הזה. הע

 5 שיחות, 70העיד על זה בחקירה הראשית. אבל 

 6 רק תגדיר... שזה לא לוג שיחות, זה לוג של הקלטות ש... עו"ד יהודית תירוש:

 7זה מה שאני מסביר. לכן זה לא של כל הטלפון כפי שאמרתי, אלא זה לוג של ההקלטות שהיו על  ש.

 8 שיחות, 100-מכשיר הטלפון. מתוך ה

 9 ממתי עד מתי? אב"ד: -ן פלדמ-כב' השופטת ר' פרידמן

 10 .2017עד תחילת  2015כמדומני, תקנו אותי, מיולי  2015התאריכים שלהם זה מיולי  ש.

 11 אדוני אומר לא כולן רלוונטיות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מתוכן, 30 ש.

 13 או שהוצאתם? 30האם זה כולל גם את אותן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן. ש.

 15 זאת אומרת זה הכל? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 .2018יש גם  עם: -כב' השופט משה בר

 17 בודדות. כן. 2018יש גם  ש.

 18 זה כולל את כל ההקלטות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19זה כולל את כל ההקלטות שקיבלנו בסבב הראשון. אני אסביר, אחרי שניתנה לנו האפשרות להביא  ש.

 20מומחה משלנו כדי לבחון בפיקוח הפרקליטות את הטלפון, הסיג ושיח בין המומחה שלנו 

 21והבדיקות שערך לבין הרשות והמומחים שלה הביא לבדיקה נוספת של הטלפון, אחרי שהעד היה 

 22בראיון בפרקליטות, ואז אנחנו קיבלנו והגשתי כמוצג ראשון את המזכר  –ה גם הצגתי לו את ז –

 23כבודכם, שמדבר על שיחות נוספות שאותרו בתיקיה אחרת על פני  1של פולינה גובזמן, זה נ/

 24. משהו אחר. ומתוך השיחות שאותרו הועברו לנו חלק כשיחות voice recorderאפליקציה אחרת, 
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 2011 

 1שהוגש. לכן בסיבוב הראשון של חקירת המשטרה זה לוג השיחות  1נ/-רלוונטיות. וזה מופיע ב

 2שיחות מוקלטות ראשונות, זה לא כולל את השיחות הנוספות שקיבלנו  100המוקלטות, אותן 

 3 ממש ערב עדותו של העד.

 4שנמצאות בין לבין או שהן, אם הייתם מאחדים את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 בין השיחות האלה?הקבצים, הם היון 

 6 כן. ש.

 7 זאת אומרת הן מפוזרות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 נכון. ש.

 9 זה הקלטה, יש תוכן השיחה גם? עם: -כב' השופט משה בר

 10 סליחה? ש.

 11אדוני דיבר על הקלטות שיחות, בשיחות הנפרדות, אז יש גם את  עם: -כב' השופט משה בר

 12 התכנים?

 13 ון?כן. של שיחות הטלפ ש.

 14 כן. עם: -כב' השופט משה בר

 15כן. ודאי. גם של שיחות הפגישות כפי שראינו, רק שאלה לא נמסרו לנו בטענה שהן לא רלוונטיות.  ש.

 16הרלוונטיות זה עצם הקלטת הפגישות אבל לא התוכן שלהן. בסדר? עכשיו, אם כבודכם יראה, 

 17, הלוג הזה מגלה גם שיחות deletedבעמודה הימנית של הלוג, וזו עמודה שנושאת את הכותרת 

 18 לצד פירוט שיחה שנמחקה. כלומר זה לא רק, yesשנמחקו. כתוב 

 19 זו שיחה מחוקה. נמחקה אתה כבר, עו"ד יהודית תירוש:

 20 אין הרבה כאלה פה. יש מעט מאוד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 yes yes yes .21התקופה יש  מיד אתייחס. אני פשוט רק רוצה שכבודכם יראה. בתפזורת לאורך ש.

Deleted 22. בסדר? אוקיי. עכשיו, מתוך הלוג הזה אנחנו למדים מר ישועה, שהיו שיחות שנמחקו 

 23או מחוקות. אתה העדת גם בחקירה שלך במשטרה וגם בתשובה לשאלות בחקירה הראשית, וזה 



 
 המשפט המחוזי בירושליםבית 

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

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

 2021מאי  12

 

 2012 

 1אתה לא  הדיוק שחברתי ביקשה לעשות עכשיו, שהשיחות לא נמחקו, השיחות מחוקות. כלומר,

 2 מחקת בכוונה שיחות. כך אמרת. נכון?

 3נכון. אני אמרתי שאני, גם בחקירה ברשות לניירות ערך, שאלו אותי כמה פעמים אם מחקתי  ת.

 4 שיחות נדמה לי עם ניר חפץ או משהו כזה, ואמרתי שאני ממש לא זוכר שמחקתי,

 5 שאתה לא זוכר. אוקיי. ש.

 6 הופתעתי מה... ת.

 7דל להזכיר לך מספר נתונים אבל לצורך זה אני אבקש להגיש ככלי עזר מסמך אוקיי. אז אני אשת ש.

 8עיבוד שלנו, אני אראה לתביעה קודם, זה לא מסמך מתוך חומר החקירה, זה מסמך שאנחנו 

 9עיבדנו מתוך המסמך הזה ככלי עזר לבית משפט. אתה יכול גם לראות אותו. זה יותר ידידותי 

 10  למשתמש מאשר רצף המספרים שכאן.

 11גבירתי, אנחנו לא נתנגד להגשה בכפוף לכך שאנחנו כמובן לא יכולים ברגע  עו"ד יהודית תירוש:

 12 זה לבדוק אותו ואם יהיו לנו השגות לדברים שכתובים שם אנחנו נציג אותם בהמשך.

 13 בסדר גמור. תודה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 ברור. ש.

 15 הוא על בסיס המסמך השני. נכון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 רק מתוכו. ש.

 17 ב.44אז נסמן אותו נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 

 19 ב44מסמך מוגש ומסומן נ/

 20 

 21שיחות מחוקות, ארבע  48הנתונים שבו, אתה רואה מר ישועה, המסמך לפניך, שסך הכל נמצאו  ש.

 22 4-בנובמבר, ב 17-ביולי, ב 29-ביולי, ב 8-מתוכן עם מר אלוביץ' בתאריכים שמצוינים כאן ב

 23, 2016בנובמבר  22-בדצמבר, שבע שיחות שנמחקו עם הגברת איריס אלוביץ', שלוש מהן ביום ה

 24ושבע  2016בנובמבר  15-. שמונה שיחות שנמחקו עם ניר חפץ, אחת ב2016בדצמבר  1-אחת מהן ב
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 2013 

 1, אני אוסיף נתון, 2015ביולי  29-ושיחה שנמחקה עם שי חאייק, ה 2016בנובמבר  22-שיחות ב

 2שמונה השיחות שנמחקו עם ניר חפץ אלה, כל השיחות עם ניר חפץ. אין לנו אף שיחה מוקלטת 

 3נתון נוסף. ומה שאני רוצה להציג לך הוא שמכיוון שמדובר ברצף של שיחות שלך עם ניר חפץ. זה 

 4על פי תאריכים, כאשר המחיקות או השיחות המחוקות שזורות בהן בתאריכים שונים ולא על פי 

 5רצף, כאשר יש גם שיטה והיא למשל מחיקת כל השיחות או היעלמות כל השיחות עם ניר חפץ, 

 6 זכרת, כאן ככל הנראה מחקת את השיחות. הן לא, אני רוצה להציע לך שגם אם לא

 7מר חן, אולי לפני שהעד ישיב, אני מניח שאדוני בחן את העניין  עם: -כב' השופט משה בר

 8מבחינה מקצועית טכנולוגית. יש חוות דעת, יש אפשרות ששיחות יימחקו מבלי שיד אדם תכוון 

 9. כי אם הדבר הזה איננו אפשרי, אז את המחיקה? זה חוות דעת, כי זה יכול לעזור גם בחקירה

 10ברור שזה יוזמה של גורם אנושי, אם הדבר הזה איננו אפשרי. אם יש נסיבות שבהן שיחות עשויות 

 11 להימחק,

 12אני מאוד מודה לאדוני על השאלה הזאת אבל אני, ברשות אדוני, את זה אבקש להשיב שלא  ש.

 13עד ישיב על השאלה שלו. אז אם אפשר בנוכחות העד דקה אחת, וזו שאלה חשובה באמת לפני שה

 14 בבקשה.

 15 )מר אילן ישועה יוצא מהאולם(

 16כבודכם, כל הנושא הזה של בחינת הטלפון של העד לא התאפשר לנו עד ממש ערב עדותו. לא  ש.

 17התאפשר. כך יצא. הבחינה הפורנזית גם בנקודה הזאת, תתבצע. אבל בשביל זה אנחנו צריכים 

 18בחזקתנו, הוא בחזקת הפרקליטות. עוד לא הספקנו לעשות את זה, את הטלפון שלו. הטלפון לא 

 19זו אחת השאלות המרכזיות. לפי מה שנמסר לנו כבר, ככל הנראה השיחות האלה נמחקו בכוונה. 

 20 לא באופן טכני. אבל צריך חוות דעת שאין לנו אותה כרגע, והיא תלויה באותה בדיקה שתתאפשר.

 21 הבדיקה? הטלפון לא בחזקתכם. היא תתאפשר עם: -כב' השופט משה בר

 22נכון. אנחנו כבר עברנו אתכם, כבודכם, ואת בית המשפט העליון, כדי לאפשר לנו עקרונית לבצע  ש.

 23את הבדיקה. הפערים בינינו הם רק בקשר לתנאי הבדיקה. במעבדה שלהם, תחת פיקוח שלהם, 
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 2014 

 1מין שאנחנו נסתדר תוך מסירת הממצאים להם קודם וקבלה אחר כך, שם הפערים אבל אני מא

 2 ובמידת הצורך נפנה לבית המשפט בבקשה מתאימה.

 3אם זה ...בחקירה נגדית, אדוני שאל את העד שאלה, יקבל תשובה,  עם: -כב' השופט משה בר

 4 ויסתבר שיהיו ממצאים מחוות הדעת, אז מה, אדוני יזמין אותו שוב? ... עשוי לשנות את התשובה.

 5ום שנמסרה לנו כבר תשובה עקרונית. מעבר לזה, יש כאן שיטה אבל זה בדיוק הפוך אדוני מש ש.

 6שאנחנו מזהים. אם אני לא אציג לו עכשיו את הנתונים שאני מזהה מתוך הדברים על היעדר 

 7השיטתיות בכל מה שקשור למחיקה ספורדית של השיחות, מה ששולל את האפשרות, כך הסבירו 

 8, או מקבץ שלם ביום מסוים, תראו למשל את , אלא פשוט בתוך מחיקהFIFOאו   LIFOלנו, של 

 9 בנובמבר. 22-ה

 10אבל אם לאדוני הייתה חוות דעת התשובה של העד הייתה אני מניח  עם: -כב' השופט משה בר

 11 יותר משכנעת, בעקבות כך שאדוני היה מציג לו איזה שהם ממצאים,

 12קודם כל לתת לו את  כן אדוני, אבל מכיוון שאנחנו כולנו בעסק של גילוי האמת אני רוצה ש.

 13ההזדמנות, הוא אמר 'אני כרגע לא זוכר' אז אני רוצה לתת לו מספר נתונים וישיב את אשר ישיב. 

 14אולי זה ירענן את זכרונו, אולי לא. הוא אומר 'אני לא זוכר. אני לא זוכר, אני שומע, אני לא שולל 

 15ים ואופן, עכשיו אני נזכר, לא שמחקתי' יכול להיות שזה יזכיר לו. יכול להיות שיגיד 'בשום פנ

 16מחקתי כלום'. גם את זה יכול להיות. ואז נביא חוות דעת. אנחנו לא משחקים במחבואים, זו לא 

 17 שיטתנו. 

 18 ואז? אם חוות הדעת תמצא, עם: -כב' השופט משה בר

 19 ואז לא נצטרך להחזיר אותו. ש.

 20 ותו?זה מה שאני שואל. אדוני יבקש להחזיר א עם: -כב' השופט משה בר

 21לא. ממש לא. העד נותן תשובה עכשיו, ההיפך. אם אני לא אציג לו עכשיו את הנתונים ונביא חוות  ש.

 22 דעת אנחנו נצטרך להחזיר אותו. זה מה שיקרה.

 23 טוב. עם: -כב' השופט משה בר
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 2015 

 1עכשיו ישיב את אשר ישיב, נביא את חוות הדעת, תהיה אשר תהיה, ובא לציון גואל. יש לנו את  ש.

 2 התשובה שלו.

 3רק אני כן רוצה להבהיר שהבקשה של חבריי לעניין הטלפון שגם קיבלה  עו"ד יהודית תירוש:

 4אישור של בית משפט עליון בסופו של דבר, הייתה לבדוק, זה מה שהמנדט לפחות שבית המשפט 

 5העליון נתן, היה לבדוק את הטלפון לצורך שיחזור שיחות מחוקות ופרטים לגבי השיחות 

 6ות, לטעמנו היה את מלוא הזמן לעשות את הבדיקות האלה ולגבי זה אני לא אלאה עכשיו המחוק

 7את בית המשפט, אבל לטעמנו היה את מלוא הזמן ואפילו לא אגיד, הייתה השתהות, אבל נלקח 

 8שם הזמן באופן רחב והיה את הזמן לעשות את הבדיקות האלה. אם חבריי יפנו כמובן שאנחנו לא 

 9קה. אפשר תיאורטית לעשות את הבדיקה הזאת גם על טלפון זהה כמו, מבחינת נתנגד לשום בדי

 10 המאפיינים וכיוצא בזה.

 11 בסדר. תודה לגבירתי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12כבודכם, אני נאחז במשפט האחרון שהיא אמרה שזה התאפשר ולא אשיב על כל ההקדמה שהיא  ש.

 13 לא רלוונטית,

 14המשפט האחרון היה 'אפשר לעשות את הבדיקה על טלפון  אב"ד: -פלדמן -מןכב' השופטת ר' פריד

 15 אחר זהה'. 

 16 זה המומחה שלנו יגיד, אז המשפט הלפני אחרון.  ש.

 17 ... מומחה. עם: -כב' השופט משה בר

 18 גם. גם וגם. עו"ד יהודית תירוש:

 19 תודה גבירתי. המשפט הלפני אחרון.  ש.

 20 אם אפשר להכניס את העד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אני לא אתייחס ליתר הדברים על השתהות, זה פשוט, היינו צריכים פה לגרד על השיש כדי לקבל  ש.

 22 חומרים משך שנה ולבקש את האישור.

 23 טוב אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 24 לא ביקשתם לבדוק את זה בכלל.לא ביקשתם את הדבר הזה.  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 

 3 )מר אילן ישועה חוזר לאולם(

 4 

 5מר ישועה, אני חוזר לשאלה שהצגתי לך, היה לך גם זמן לחשוב עליה עכשיו. זה בסדר, אתה גם  ש.

 6 חושב מהר, אני לא התכוונתי להקניט אותך.

 7 תודה. ת.

 8בנובמבר  22-אז אנחנו רואים את כל השיחות עם ניר חפץ שנמחקות, אנחנו רואים יום מסוים, ה ש.

 9וכיוצא  LIFO   FIFOשהרבה מאוד שיחות נמחקות, אנחנו רואים מחיקות בתפזורת ששוללות 

 10באלה דברים, והשאלה שאני מציג לך, ושוב, אתה אמרת שאתה לא זוכר אם מחקת, האם זה 

 11 שמחקת את השיחות? ךזיכרונמרענן את 

 12 לא. ת.

 13 ?ךזיכרונלא מרענן את  ש.

 14 לא. ת.

 15 אוקיי. אבל מתוך מה שהצגתי לך אתה לא שולל שכן, אתה לא אומר שלא? ש.

 16אני לחלוטין לא זוכר שמחקתי שיחות כי אני גם לא הייתי מקשיב לשיחות אחרי זה. וכשנשאלתי  ת.

 17אומרת לי שיש שם שיחות מחוקות, לא הבנתי על זה גם אני זוכר שממש הופתעתי בחקירה שהיא 

 18על מה היא מדברת. עוד פעם, אם יש משהו שהוא קרה וזה אני לא יודע, אולי יש שיחה שהתקיימה 

 19והיה בה כלום שום דבר ולא רציתי שיהיה נפח אז מחקתי, אני לא, אני מנסה להסביר לעצמי את 

 20 הדבר.

 21ת שנמחקו. אז זה לא עניין של כלום ושום דבר. חלק מהנתונים שאנחנו מקבלים זה משך השיחו ש.

 22 אבל,
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 1לא, מבחינת תוכן שאולי גמרתי שיחה ובשיחה לא היה שום דבר אז אולי בשביל שלא יתפוס  ת.

 2ימים של הקלטות בין אמצע יולי לסוף  1,000מקום, אני אומר עוד פעם, לא עסקתי, יש פה בערך 

 3 שנת ...

 4 .1,000לא, אין  ש.

 5, שנתיים וחצי. 900, הימים שבהם אני עם המכשיר המקליט, התקופה זו זה בערך לא, אני אומר ת.

 6בתוכן יש את ההקלטות האלה שאתה אומר. אני לא עסקתי בדבר הזה, יש הרבה פעמים שלא 

 7 היה שבועות שלמים הקלטה.

 8 בקיצור מר ישועה, אתה לא זוכר. ש.

 9 לגמרי לא. ת.

 10 אתה לא זוכר. ש.

 11 לגמרי לא זוכר. ת.

 12 עו"ד חן, איפה אדוני אמר שאנחנו רואים את הנתון של משך השיחה? השופט עודד שחם:כב' 

 13 של? ש.

 14 אדוני אמר שרואים את הנתון של משך השיחה.  כב' השופט עודד שחם:

 15 זה בשיחות המחוקות. חלק מהדאטה, ש.

 16 לא נכון. בשיחות המחוקות אין את הנתון הזה. עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, ש.

 18 בסדר, זה מה שהוא אומר. עוזר: -רוזן עו"ד מיכל 

 19לא זה, זה גם זה וגם זה. בלוג יש את משך השיחות הלא מחוקות. השיחות המחוקות, אין את  ש.

 20 . שאלנו את המומחה מה זה אומר.bite 0משכן. מופיע שם 

 21 (. איפה אדוני רואה1)1. 1איפה אדוני רואה את משך השיחה? ניקח במספר  כב' השופט עודד שחם:

 22 את המשך?

 23, יש את גודל deleted-. אם אדוני יראה, ממש העמודה לפני הsize-לא, יש את גודל הקובץ. את ה ש.

 24 הקובץ. ואם נשווה את גודל הקובץ כאן,
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 1 אדוני מסתכל עכשיו רק על כאלה שנמחקו? כב' השופט עודד שחם:

 2 ( כדוגמה בעמוד הראשון.1)1-ש. לא, אז אדוני הפנה אותי ל

 size 3?איפה אדוני רואה  עודד שחם:כב' השופט 

 additional file info. 4. יש עמודה אחת, deleted-ש.  בעמודה לפני ה

 5 . אוקיי.size bites כב' השופט עודד שחם:

 size bites . 6ש.  בדיוק. 

 7 כן. בסדר גמור. כב' השופט עודד שחם:

 8פילו הראשונה, איפה    ( שהיא שיחה שאינה מחוקה, לשיחה מחוקה א1)1ש.  אם אדוני ישווה את 

 9 , אז אדוני יראה,yesשמופיע 

 10 אז אין את משך השיחות. עו"ד יהודית תירוש:

 11. יש מקבץ של שלוש שיחות מחוקות. 4, 3, 2, 1אבל בסדר, אדוני יראה שברוב, הנה למשל עמוד  ש.

 12ה אומר . ביקשנו לברר מה ז0כתוב  size bites -? שלוש שיחות מחוקות. וב4אדוני רואה? בעמוד 

 13מבחינה עקרונית, האם זה אומר שאלה שיחות שלא התקיימו בעצם או אין בהן כלום. אמרו לנו 

 14 כי אין צריבה.  0-שלא. ברגע שזה נמחק זה מופיע כ

 15בינתיים אין לנו תשובה לשאלה מה משך השיחה שנמחקה. איפה  עם: -כב' השופט משה בר

 16 ת?אדוני למד על משכה של השיחה, כמה זמן היא נמשכ

 17לא, אבל אז, ופה אני משלים, כאשר ישחזרו את השיחה הזאת, מבחינת הנתונים שלה, גם אם לא  ש.

 18 יצליחו לשחזר את השיחה עצמה, את הדאטה שלה, הם ידעו לתת לנו את הגודל שלה.

 19 אבל סליחה, .. עו"ד יהודית תירוש:

 20אין לכם את הנתונים לגבי שניה. עו"ד חן, נכון לעכשיו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 השיחות,

 22 לא, אבל זה גם מה ש... סליחה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1נכון לעכשיו אני מבינה שלגבי השיחות המחוקות אין לכם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 נתונים. 

 3 כרגע נכון לעכשיו לא, חוץ מאשר,  ש.

 4 ולא משך, sizeלא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 בדיוק.  ש.

 6זאת אומרת שאם העד אמר 'אולי לא היה כלום ומחקתי'  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אין לנו כרגע נתונים לאמת או לשלול?

 8 נכון.  ש.

 9בדק  1לא רק שאין נתונים, אלא שרובכם, מטעם ההגנה, מטעם נאשם  עו"ד יהודית תירוש:

 10יחות המחוקות וגם לאתר את משכן והדבר הזה לא צלח. מה בדיוק את זה, ניסה לשחזר את הש

 11שצלח זה האפליקציה השניה שמתוכן שתיים הוא איתר ועוד חמישה או יותר, אותרו על ידי רשות 

 12 ניירות ערך.

 13 לא, כי יש כנראה להגנה תקווה שעוד יצליחו לעשות את זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14דכם, כי א. אנחנו יודעים שיש שיחות מחוקות. אנחנו יודעים ששיחות זה מעבר לתקווה כבו ש.

 15" זה לא מייצג כלום אלא את המחיקה. 0מחוקות מטביעות קבצים. אנחנו יודעים שכאשר כתוב "

 16ולכן, כפי שנמסר לנו ולא כפי שחברתי אמרה עכשיו, ייתכן ואת הדאטה, גם אם את השיחה לא 

 17את גודל הקובץ, כן יצליחו לשחזר. אבל העבודה עדיין לא  יצליחו לשחזר, את הדאטה שנוגעת,

 18 הושלמה.

 19 זה מה שאמרתי. אדוני ... אמרתי שיש תקווה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20. מה משכה, אנחנו 0כן כן. לא, אבל בוודאות זה, זה לא עניין של תקווה כבודכם. זה בוודאות לא  ש.

 21 נדע.

 22 טוב. אבל כרגע אין לנו נתונים. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 23 כרגע אין את הנתונים מעבר למה שהסברתי. ש.

 24 אז נתקדם. מה השאלה הבאה למר ישועה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אוקיי. אז אלה השיחות המחוקות, הצגתי לך את הנתונים ואתה לא זוכר, השבת את אשר השבת.  ש.

 2וטוקול העדות שלך, אנחנו גם ראינו אגב, עוד נתון, אני רק מזכיר לך לפני שאני אציג תראה, בפר

 3לך את זה, ונחקרת עליו ממש בתחילת החקירה הנגדית שלי, שבניגוד למה שהעדת בחקירה 

 4הראשית, כן הקלטת פגישות, קיבלנו על זה אישור מבדיקה שנעשתה אחרי, ממש ערב העדות שלך. 

 5 הראיתי לך את הנתונים.אתה זוכר שנשאלת ו

 6 אמרת נדמה לי שלוש? ת.

 7 כן. ש.

 8 אמרת שהיו שלוש כאלה. ת.

 9שלוש מתועדות כאלה. כן. אתה אמרת 'אני לא איש שמקליט' הראיתי לך שהיו שלוש. אחרי  ש.

 10הראשונה שהראיתי אמרת 'זו היחידה', הראיתי לך גם את השניה ואת השלישית, על פני תקופה 

 11 של זמן. אתה זוכר?

 12כן. אני זוכר גם מה שאמרתי לך בקשר לזה, אה, יכול להיות שזה משהו שהיה איזה שהוא ניסוי  ת.

 13שעשיתי כי לא הכרתי את המכשיר הזה ודבר שני שאני מציין, אין אף פעם כזאת שיחה בוודאי 

 14 שרלוונטית לשאול ולאיריס וכדומה שישבתי והקלטתי אותם.

 15 הניסוי, אתה בוודאי לא תתנגד שנקבל את השיחות?לעניין  גרסתךאז רק כדי לבדוק את  ש.

 16 סליחה? ת.

 17אתה לא תתנגד שנקבל את השיחות האלה שהקלטת, כדי לבדוק את השאלה שלך אם מדובר  ש.

 18בניסוי או לא, כי השיחות מצויות אצל הפרקליטות. אני מבקש שהעד ישיב קודם, שאלתי אותו 

 19 אם הוא לא יתנגד.

 20ה של מסירה של חומר שלי אני רוצה להתייעץ עם עורך דין. אבל כל שאלה שקשורה לדבר כז ת.

 21 עקרונית אין לי,

 22 הבנתי. זאת אומרת עקרונית אין לך, ש.

 23 השיחות של ההקלטות שהקלטתי אחרים? ת.
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 1השיחות שהקלטת פגישות. קודם כל זה עובדה. בניגוד למה שמסרת בחקירה הראשית, שאתה כן  ש.

 2 אתה אמרת 'לא זכרתי', הקלטת פגישות עם אנשים. עכשיו

 3 אבל לא הקלטתי עם שאול ואיריס, נכון? ת.

 4 יכול להיות שהקלטת.  ש.

 5 איך? ת.

 6 אין לנו את זה. ש.

 7 יש לך את זה מחוק? ת.

 8לא, אין לנו את זה. אני לא יודע אם הקלטת או לא הקלטת. אמרת שלא הקלטת פגישות עם  ש.

 9 אנשים, מסתבר שכן. 

 10 , נכון?אבל יש לך תיעוד של הכל ת.

 11 לא, מי אמר? ש.

 12 לא, התיעוד שלך פה הוא של כל דבר שקרה בטלפון. ת.

 13 מי אמר? אולי הקלטת עם מכשיר הקלטה? ש.

 14 אה, נוסף לזה. ת.

 15אולי הקלטת עם טלפון נוסף? מאיפה אני יודע. מתוך מה שמסרו לנו נתאפשר לנו לבדוק בעקבות  ש.

 16ה לא יודע שנעשתה הבדיקה הזאת על התערבות של מומחה שלנו שפרטים שמסרת כאן כשאת

 17 ידינו, אינם נכונים. הקלטת פגישות עם אנשים. אתה כן איש שמקליט פגישות של אנשים.

 18 אדוני מדבר על הטלפון הזה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19עדת כן כן. ועכשיו על זה אתה אמרת 'לא זכרתי' ואני אתגרתי אותך, זה לא דבר שזוכרים. אתה ה ש.

 20ומצאת לנכון להעיד, ולא אני שאלתי אותך, זו חברתי שאלה אותך, מצאת לנכון להעיד על דרכך. 

 21דרכך היא שאני לא מקליט פגישות עם אנשים. אני זוכר אם הקלטתי אי פעם בחיים פגישה עם 

 22 מישהו. התשובה היא לא. אני לא צריך לזכור את זה. אתה העדת על עצמך 'אני לא איש שמקליט'. 

 23 נכון. ת.
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 1ואפילו אמרת, מהרגע שהיית בטוח באמירה הזאת כי לא ידעת שנמצא את הדאטה הזאת, לא  ש.

 2בעניין הזה, אמרת שאם היית רוצה להקליט  ךזיכרונ, לא רוענן ןהזיכרוהראו לך את זה בריענון 

 3 זה גם היה מאוד קל. אתה מראה לו 'הנה הטלפון, ובכיס אתה מחזיק מכשיר אחר' כך העדת. 

 4 נכון. ת.

 5עכשיו, פה אתה מוסיף ואתה אומר 'באמת לא זכרתי, אבל אולי עשיתי ניסיון'. אז א. זה שלוש  ש.

 6. ב. כדי שנבדוק אם זה ניסיון או לא, אז זה רלוונטי, אנחנו רוצים ןלניסיוהקלטות, לא מתאים 

 7רו לנו לקבל את השיחות. ואני שואל אותך כדבר ראשון האם אתה תתנגד שהשיחות האלה יימס

 8 ונבדוק האם באמת הן תואמות ניסיון או לא?

 9 הוא ענה על זה. הוא אמר שהוא רוצה להתייעץ. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10עקרונית לא, ואני רוצה להגיד לתיאור הזה שאתה מתאר אותו במילים, בצבעים כל כך חדים  ת.

 11 וברורים,

 12 של האמת. ש.

 13 תן לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14יש לי את הטלפון הזה בתקופה שרלוונטית לפה שנתיים וחצי. אני אגיד את העובדות שהן גם  ת.

 15נשארות בתוקף אחרי מה שהוא אמר. קודם כל אני לא זכרתי שהקלטתי אי פעם שיחות עם 

 16רי לזכור אחרים והעובדה היא שיש כמה שיחות כאלה שאולי זה היה באמת ניסיון, אני לא יכול ה

 17כל דבר במאה אחוז, אני יודע שאני לא מקליט אנשים ואני יודע שלא נכנסתי אף פעם לשיחה עם 

 18שאול ואיריס במשרד, ועובדה היא שאין את זה. הרי היה לי קל מאוד לעשות את הדבר הזה, 

 19פיין עשיתי את אותן הקלטות ניסיון וכדומה, מה הבעיה שלי עם זה. אז אני באמת לא ... וזה לא א

 20ואין את ההקלט.., אין הקלטות כאלה שאני מביא, אני מביא את כל הוואטסאפים,  pattern-את ה

 21אני מביא את כל המיילים, אני מביא את הכל, אז יכולתי להקליט את השיחות האלה גם. לא 

 22עשיתי הקלטות. יכול להיות שזה היה יוצא מהכלל לחלוטין שלא מעיד על דרכי, ואני דבק במה 

 23אמרתי בעניין הזה. נקודה שניה, לגבי הקטע של מחיקה, תראה, אתה אומר 'לא ידעת לפני  שאני

 24' וכדומה. אני אומר לך, אתם מצאתם הרי אפליקציה נוספת שם. אני לא עסקתי בזה ןהריענו
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 1בכלל. אני לא ישבתי לבדוק את מה שאני נותן לחוקרים, אני גם לא ישבתי על הוואטסאפים שלי. 

 2שבתי על המיילים שלי. אני לא ערכתי שום דבר. נתתי את הכל. ההקלטות שנמצאות אני גם לא י

 3הן משתלבות ברצף של אלפי וואטסאפים ואלפי מיילים ואלפי סמסים, הם לא איזה שהוא מקום 

 4. שם הן נמצאות. אני מוסר את הטלפון מרצוני, אני מוסר את out of the blueשהוא נמצא 

 5ות לטלפון שלי אולי התקלה שהומלץ לי על ידי מרשך שהטלפון ייעלם ההקלטות מרצוני, יכל לקר

 6ואני מוסר רק את הקבצים. אני מוסר מרצוני את הטלפון שלי. נותן אותו. אז אני עד כדי כך טיפש 

 7שאני אמחק, אני פשוט, יכול להיות שקרה משהו בלי שהייתי מודע או שאולי אפילו עשיתי משהו 

 8כשזה לא משהו שהוא חוזר עליו יום יום וזה במשך שנתיים וחצי, אולי ולא זכרתי אותו? בנאדם, 

 9פעם בהתחלה עשיתי איזה שהוא ניסוי. ממש לא לוקח את הטלפון ומקליט אנשים וודאי אף פעם 

 10לא הקלטתי את שאול ואיריס, קטיגורית אני אומר את הדבר הזה, במה שרלוונטי לחקירה הזאת, 

 11י ההקלטות האלה אפילו שעשיתי, היה לי לא נוח עם הדבר הזה אבל גם לו כדרך חיים, וגם לגב

 12ואני כבר העדתי על הנקודה הזאת. אז אני מוסר את כל החומר מרצוני ואני מתואר בסוף, בתוך 

 13הסיפור הזה, אתה מתאר את זה בצבעים האלה שאתה מתאר החד משמעיים. דרך אגב, יכולתי 

 14יתה ארוכה, תשע הודעות, אופיינה בזה שאני אומר בחקירה, כל החקירה שלי כמו שאתה מציין הי

 15את כל האמת גם כשהיא לא נעימה לי. גם פה, כשלא היה נעים לי דברים מסוימים להגיד, אמרתי 

 16את האמת. זו הייתה דרכי מהרגע שהגעתי לחקירה. לא אסטרטגיה, לא טקטיקה, פשוט אני אומר 

 17, באמת היו שיחות שהן', מה שניסיתי עכשיו את הכל. אז אני יכול לחוקרת להגיד 'את יודעת מה

 18להגיד, שיחות שאולי הן היו שניה או משהו ולא היה כלום או שאולי לא היה בהן שום דבר 

 19משמעותי, אז בגמר השיחה מחקתי, אני יכולתי להגיד לה. אני זוכר דרך אגב שהחוקרת שאלה 

 20אומר לה 'לא, באנדרואיד אין שום  אותי 'יש כל מיני בעיות טכנולוגיות עם האנדרואיד וזה' אני

 21בעיות טכנולוגיות'. למה אני לא נתלה בגלגל הצלה שהיא נותנת לי ואומרת לי 'יש תקלות', אני 

 22אומר לה 'לא, אין בו שום תקלות'. אני לא נמצא בכלל בתוך מקום שאני מתעסק עם הדבר הזה 

 23שלוש הקלטות כאלה וכדומה, -האנושי שכשאני לא מקליט ויש שתיים ןהזיכרוואני ומר, בתוך 

 24ואני מוסר את כל החומרים שלי ואת הכל מרצוני מיוזמתי, לתאר את זה שאני פתאום עשיתי, 
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 1עשיתי פה איזה שהוא דבר, ומה יש שם בהקלטה שאני לוחץ לעשות סיקור מוטה לראש הממשלה 

 2ואטסאפים, מה יש שם בהקלטה? הכל משולב בחומרים, באלפי מיילים, באלפי ו והם מתנגדים?

 3באלפי סמסים, פתאום תהיה תמונה אחרת? שם מקובל עליך שאין שום שינוי, נכון? אז פתאום 

 4 פה אני אשנה? פתאום פה אני אמחק?

 5 טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 בבקשה. ת.

 7מר ישועה, מעבר לכל הדברים שאמרת עכשיו, רק נקודה אחת אני רוצה לדייק איתך לגבי  ש.

 8יאות המורכבת יותר. המציאות טיפה יותר מורכבת. כי אנחנו יודעים, וזה מתועד, שכאשר המצ

 9 ההתיקייאתה מגיע לחקירתך הראשונה אתה לא מוסר להם את כל הטלפון, אתה נותן להם את 

 10 שנקראת 'תמונות נכדים', נכון? בשלב ראשון.

 11 לא, לא רק אותה. ת.

 12נתקדם. בשלב ראשון רק אותה. הם העתיקו, יש לנו תיעוד, לא, בשלב הראשון רק אותה, תיכף  ש.

 13 את תיקיית 'תמונות נכדים', נכון?

 14לדעתי היה רצף של תיקיות שמסרתי מיד, לא רק תיק תמונות נכדים, לא כמו שאתה אומר, והיה  ת.

 15אחרי זה במונית אני חושב, שבדרך, כשנסעתי משם העברתי עוד רצפים שהיו בתוך הטלפון נדמה 

 16 זה מה שאני זוכר. לי,

 17אוקיי. אז בין אם זו תיקיה אחת או מספר תיקיות, כלומר יש איזו שהיא, זה לא כל הטלפון, אני  ש.

 18לא רוצה להשתמש במילה המתאימה, זה לא כל הטלפון, זה מספר תיקיות שאתה נותן להם מתוך 

 19ס את הטלפון הטלפון. אחר כך, בסוף היום הם מציגים לך צו מבית משפט שמאפשר להם לתפו

 20 שאותו אתה מוסר להם.

 21 נכון. ת.

 22 אחר כך, אתה במונית, אתה שולח להם תיקיות נוספות, ש.

 23 לא. ת.

 24 אז תתקן אותי? ש.
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 1הרי ברגע שמוסרים לי את הצו,  נתתי את הטלפון. אני לא יכול לשלוח. בצהריים אני יצאתי  ת.

 2 לפגישת דירקטוריון.

 3 תיקיות.אז בצהריים במונית שלחת להם  ש.

 4 נכון. ת.

 5 אוקיי. ש.

 6 אז שלחתי את כל השאר. הם ביקשו 'תשלח את כל התיקיות שרלוונטיות' וסיכמתי מה שאני,... ת.

 7 מאה אחוז. לא, כי התיקיות האלה והשיחות האלה שאנחנו מדברים עליהן לא נשלחו באותו יום. ש.

 8 זה לא היה בטלפון הזה. ת.

 9אגיע לשיחות. לא נמסרו באותו יום. לכן אני אומר שהמציאות  , מיד אני-לא בטלפון הזה, ולא ב ש.

 10היא יותר מורכבת. אתה נותן להם תיקיות מסוימות ואז יש צו, ואז אתה יוצא בצהריים, אתה 

 11 מתקן אותי, ובמונית אתה שולח להם תיקיות נוספות,

 12 הצו הוא בסוף היום. ת.

 13 ואז בסוף היום יש צו, ואז הם לוקחים את הטלפון, ש.

 14 אז הם לוקחים את הטלפון. ת.

 15 נכון. ואז אתה נוסע הביתה ושולח להם מהבית מיילים.  ש.

 16 נכון. ת.

 17 גם הם הוגשו בחקירה הראשית ולמיילים האלה אתה מצרף שיחות, קבצים משיחות,  ש.

 18 כל הקבצים שהיו על הטלפון. ת.

 19 לא את כל הקבצים, זו בדיוק הנקודה. ש.

 20 שהיה על האפליקציה לא העברתי, השניה.אתה טוען שהאפליקציה, מה  ת.

 21קודם כל מה שהיה על האפליקציה וחוץ מזה גם לא העברת את כל הקבצים. אבל לא העברת את  ש.

 22. אתה העברת להם במייל, יש לנו מוצג תביעה מסומן. איזה voice recorder-האפליקציה השניה ה

 23 שיחות בדיוק העברת.

 24 ולא העברתי את כל השיחות? ת.



 
 המשפט המחוזי בירושליםבית 

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

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

 2021מאי  12

 

 2026 

 1 שיחות, לא, אבל העברת את השיחות עם שאול ו, 100-העברת את כל ה לא ש.

 2 אבל מה הוא כותב במייל? עו"ד יהודית תירוש:

 3 סליחה? ש.

 4 אני כתבתי ש'אני מעביר את השיחות הרלוונטיות' וש'אני נותן לכם את הטלפון'. ת.

 5עדותך, אחרי הריאיון  אבל זה לא השיחות הרלוונטיות, משום שאני מסביר לך שאנחנו קיבלנו ערב ש.

 6 שלך בפרקליטות, אחרי החיפוש של המומחה שלנו, שיחות נוספות שלא הועברו על ידך במייל.

 7אבל אדוני, אתה אומר בעצמך, מה שאתה אומר זה ככה, קודם כל אני אומר, יש את הטלפון, אני  ת.

 8י עד אותו רגע . אני זוכר את זה כמידישולח לה את השיחות בוואטסאפ כדי שזה יהיה אצלה 

 9אפילו לא סיפרתי לעורכי הדין שלי על ההקלטות ושלחתי להם את זה אחרי זה. את מה ששלחתי 

 10 לפולינה שלחתי אחרי זה לעורכי דין.

 11 כן. ש.

 12 עכשיו, אז אתה, מה שאתה מטיח בי, ת.

 13י אני לא מטיח. אני רק אומר שהמציאות יותר מורכבת ממה שתיארת. 'באתי נתתי להם הכל, נתת ש.

 14 להם את הטלפון, נתתי להם את כל השיחות'.

 15בוא נפרק את המציאות המורכבת בבקשה לפרטים, אחרת נישאר עם מילה, נישאר עם מילה  ת.

 16 'מורכבת'. 

 17 בבקשה. בבקשה מר ישועה, אני לא מפריע לך. בבקשה. ש.

 18מיוזמתי אני שולח את השיחות, אומר לה 'תני לי את הטלפון שיישאר אצלי עוד יום כי אין לי  ת.

 19טלפון, שיהיה לי טלפון, אבל אם את רוצה אני אעביר לך אותו מיד' ואני אחרי זה, אתה טוען 

 20שאני מסתיר את השיחות על האפלי... אני אפילו לא בודק את הטלפון. זה רק מראה לך כמה לא. 

 21ציינתי את זה, אני נותן לה את הטלפון, יכלה היא לגלות את האפליקציה השניה. אני מציין כבר 

 22אפליקציות, אתה אומר 'אולי מישהו לא ראה'.  100, 80עוד פעם, זה לא הטלפון שלי שיש בו 

 23כנראה שבאיזה שהוא שלב הקלטתי עם אפליקציה אחרת, לא אותה אחת, יש כל מיני אפליקציות 
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 1ואתה יכול לעשות איתן הקלטה. אולי היא לא הייתה יעילה, אולי היא לא הייתה, שאתה מוריד 

 2 מראה לך כמה לא בדקתי את הטלפון בכלל.

 3מר ישועה, אמרת עכשיו נתון מאוד מעניין. אני לא מכיר אותו. אני פשוט לא מכיר אותו. אתה  ש.

 4אומר לה 'תני לי את  אומר שאחרי שהחוקרת מראה לך צו שמאפשר לה לתפוס את הטלפון, אתה

 5 הטלפון כי אני פשוט צריך אותו', 

 6 לא, הוא לא היה אצלי בכלל. ת.

 7 אז מאיפה העברת, ש.

 8הוא לא אמר שאחרי, לא, הוא לא אמר שאחרי שהוא קיבל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 את הצו הוא ביקש את הטלפון. זה מה שהבנתי, נכון?

 10 כבודה צודקת. ת.

 11 לא הבנתי. אז תסביר. אז אני ש.

 12כל מה שהיה לי היא נתנה לי צו, נתתי לה, אחרי זה אמרתי להם שיש עוד טלפונים, חיפשתי את  ת.

 13הטלפונים, אמרתי להם 'מצאתי את הטלפונים האחרים. גם יש אנדרואיד, באנדרואיד יש 

 14ת אני הקלטות, את יכולה לקבל את הטלפונים האחרים כולם מיד, את ההקלטות לשם היעילו

 15 מעביר לך מיד, את רוצה אני אעביר לך גם את זה'. אז אחרי יום העברתי גם את זה. לא ... כלום.

 16אז תסביר בבקשה את המשפט שאמרת ורשמנו אותו, והוא גם מוקלט. אני חושב שאפילו אפשר  ש.

 17י וגם לשמוע אותו שלא נתווכח. מה פשר המשפט שאמרת לפני שני רגעים, 'אמרת rewindלעשות 

 18 לה תשאירי לי את הטלפון, אני צריך אותו'.

 19 , תסתכל במייל. כשאני שולח לה את הקבצים,-לא, אחרי זה, כששלחתי לה את ה ת.

 20 אני חושבת שהוא התכוון לפני הצו, הוא הרי אמר, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21בין את פשרו, אולי גבירתי אני לא מתמקד עכשיו לפני או אחרי הצו, הוא אמר משפט שאני לא מ ש.

 22 מבינה אבל אני לא הבנתי.

 23אני רק רוצה להבין את סדר הדברים. אתה נמצא שם, אתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 24 נותן חלק מהקבצים, אתה נוסע לישיבה במונית, אתה אומר שאתה שולח את שאר קבצים, 
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 1 נכון. ת.

 2 רי זה מגיע הצו,אח אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 בסוף היום, ואני משאיר לה את הטלפון, אני אומר לה שיש עוד טלפונים, ת.

 4 באיזה שלב בכל זה אתה מבקש שישאירו לך את הטלפון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ברגע שאני מעביר את הקבצים, אני אומר 'יש מספר, מכשירי טלפון נוספים, יש גם אנדרואיד עליו ת.

 6 לחודש, 31-יש הקלטות', ב

 7 רגע, שעו"ד חן יהיה איתנו. בסדר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 לא, זה לא ענה על השאלה שלי. זה קטע אותה. ש.

 9רגע אבל הוא עונה לשאלה שלי. באיזה שלב הוא ביקש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 ת.שישאירו לו את הטלפון. תחזור על מה שאמר

 11לחודש יום ראשון, אני אומר לה 'יש את כל הטלפונים האחרים אתם יכולים לקבל  31-בבקשה. ב ת.

 12אותם, יש גם אנדרואיד עם הקלטות, קבלי מיד את ההקלטות כבר' שאני מוצא עליהם, שהן 

 13רלוונטיות לסיפור, 'אפשר שהטלפון יישאר אצלי עוד יום' או משהו כזה, ונדמה לי שאמרו לי 'לא', 

 14 שאני צריך להעביר אותו, והעברתי אותו אחרי יום עם שליח.

 15 הטלפון האחר, הנוסף? עם: -כב' השופט משה בר

 16 השני. האנדרואיד. כן. היו שני משלוחים, של הטלפונים האחרים ושל האנדרואיד. ת.

 17 הצו חל גם על הטלפון הנוסף? עם: -כב' השופט משה בר

 18 הצו אני מניח שהוא חל על כל טלפון. ת.

 19 הצו בדרך כלל... עם: -כב' השופט משה בר

 20אני לא זוכר מה כתוב. נתנו לי צו ואמרו 'אנחנו מבינים שאתה מוכן לתת גם בלי צו אבל בגלל  ת.

 21שהחקירה היא, נתת חומרים דרמטיים, תעביר לנו גם את זה'. אני אמרתי לה כשגיליתי את כל 

 22כמה טלפונים שונים שזרוקים, גם הטלפונים, היו שם איזה שישה, חמישה, לא זוכר כבר 

 23האנדרואיד היה זרוק איתם, אני העברתי את הכל, לא ניסיתי להחזיק את זה אצלי או משהו כזה, 
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 1לינואר העברתי אותו. זאת אומרת  1-ואז אמרתי לה 'אם אפשר להשאיר או לא', אבל דומני שב

 2 . אז, לא לפני הצו.31-יום אחרי. אבל את הקבצים שלחתי כבר ב

 3 טוב. מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 4 קודם כל, כל ההתרחשות הזאת, ש.

 5 רק, אני יכולה להראות לך. אתה ... אבל ... המייל הזה.  עו"ד יהודית תירוש:

 6 לא, את זה אני חוקר. מהמייל הזה, שולפים לי. ש.

 7 אבל זה מייל שהוא כבר... עו"ד יהודית תירוש:

 8 הבעיה.נו, זו בדיוק  ש.

 9 זו בדיוק הנקודה. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 10אני לא מבין. זו בדיוק הנקודה. אז אנחנו אוחזים בכך שיש צו שתמסור את הטלפונים, אתה מגיע  ש.

 11הביתה, סיימנו את יום החקירה הראשון, ואתה עובר על הטלפונים שאצלך, שלא הבאת אותם 

 12 איתך לחקירה. עד כאן נכון?

 13 לי במשרד, אני חושב שעברתי עליהם,זה לא היה אצ ת.

 14 בבית, או במקום אחר, ש.

 15לא, זה לא היה בבית, אני חושב שזה היה במשרד, אני חושב שעברתי על זה ביום ראשון. כי מה  ת.

 16שקורה, שביקשו גם שאני אכין מיילים וכדומה, אני הייתי צריך לעבוד כל אותה שבת בלהכין את 

 17 ,-ה

 18 מי ביקש שתכין מיילים? ש.

 19 לא, ביקשו שאני אעביר את כל שאר החומרים. ת.

 20 'ביקשו' זה מי? ש.

 21 ברשות. ת.

 22 הרשות. ש.
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 1זה הצו שנתנו לי, שאני אעביר את כל החומרים אז הכנתי מיילים, הכנתי את שאר הוואטסאפים,  ת.

 2שלחתי גם נדמה לי הארד דיסק ביום ראשון, אני לא זוכר, היה סדרה של דברים שעשיתי. אני 

 3 שהלכתי ביום ראשון למשרד, חיפשתי במגירות, זה היה זרוק, זה טלפונים ש...חושב 

 4 תפזורת. ש.

 5 אוקיי. זה מה שהיה.  ת.

 6לחודש  27-מר ישועה, הכל בסדר. אנחנו מנסים רק לברר. זאת אומרת יש צו של בית משפט, ה ש.

 7 אתה נחקר, מראים לך את הצו, אתה נוסע.

 8 לא, אני נותן את הטלפון. ת.

 9 ליחה?ס ש.

 10 אני נותן את הטלפון מיד בצו. ת.

 11 לא, אבל אמרת שיש לך עוד טלפונים. ש.

 12 נכון. ת.

 13 יפה. ואמרת שביקשו ממך לעבור על המיילים ולהביא מה שרלוונטי? ש.

 14 ,-נדמה לי שזה מה שהיה בצו, אני לא זוכר כבר. אני זוכר שהכנתי כתוצאה מ ת.

 15, כך אתה אומר, כי הלכת למשרד והיית צריך לאסוף מה שרלוונטי. ואז אתה הולך וביום ראשון ש.

 16אותם ולעבור עליהם וביום ראשון על פי בקשתם אתה רואה מה רלוונטי ומה לא, ואתה שולח 

 17 להם שלב ראשון במייל, שיחות?

 18 לא, רק, ת.

 19רק כדי שנבין. באיזה יום, יום ראשון זה היום הבא. באיזה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ם קורה כל זה? יום חמישי?יו

 21 חמישי. כן. חמישי. אני נוסע בחמישי בלילה, ת.

 22 בסדר, רק, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1בבקשה. ושישי שבת. נדמה לי שבשבת כבר התחלתי להעביר חומרים. נדמה לי שהעברתי מיילים  ת.

 2כל הטלפונים, העברתי את כבר. בחמישי, אחרי זה העברתי הארד דיסק, אחרי זה העברתי את  

 3 ההקלטות,

 4 לא את כל ההקלטות. ש.

 5 בסדר. אוקיי. העברתי את זה גם בסדרת מיילים כי ... ת.

 6לא, מאה אחוז. אני ביקשתי שתסביר קודם והסברת פשוט שזה היה יום אחר כך ולא כפי שחשבתי  ש.

 7 לחודש, 27-ביום ה

 8 נכון. שביקשתי להשאיר אצלי. ת.

 9 צלך.שביקשת להשאיר א ש.

 10 נכון. ת.

 11 אז בתשובה לשאלת בית המשפט הסברת שהאמירה הזאת שלך מתייחסת לשיחה למחרת היום. ש.

 12 לא למחרת, ביום ראשון. ת.

 13ביום ראשון. כלומר יש צו, ביום ראשון אתה מנהל שיחה עם הגברת פולינה גובזמן, מרשות ניירות  ש.

 14 הטלפון'?ערך ומה אתה אומר לה, 'אני מבקש להשאיר אצלי את 

 15אני חושב, אני לא זוכר מה שהיה, אני זוכר ששלחתי את החומרים, אני חושב שאמרתי 'יש לי גם  ת.

 16הקלטות, אני שולח לכם את ההקלטות', אני לא זוכר בדיוק מה היה בשיחה, אני בטוח שאבל 

 17שיהיה הייתה איזו שהיא שיחה, ואני אומר עוד פעם, בגלל שכאילו זה אותו מספר טלפון, רציתי 

 18לי מספר טלפון שאני יכול לעבוד איתו אז אמרתי 'אני כבר שולח לך את ההקלטות, האם אפשר 

 19להשאיר אצלי את הטלפון או לא', אני לא זוכר מה תשובתה אבל אני מניח שזה היה שלילי כי 

 20העברתי את הטלפון מיד אחרי זה. אחרי יום או משהו כזה. שלחתי קודם את ההקלטות, באותו 

 21 לחתי, אני זוכר כי זה היה הרבה,יום ש

 22 מה שרלוונטי, אמרת. ש.

 23אני לא זוכר אם שלחתי את הכל, אני חושב ששלחתי את הכל ואמרתי 'חלקן רלוונטיות'. נדמה  ת.

 24שלי. ששלחתי את כל מה שהיה שם כולל ללוש ואמרתי 'חלקן רלוונטיות'.  ןהזיכרולי שזה, שזה 
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 1שאני עשיתי כשגיליתי את הטלפון וטענתי אותו וכדומה, אני אומר את זה כי אני, הדבר היחיד 

 2הרי אין לי שם את השמות של האנשים כי זה טלפון שלא השתמשתי בו. רציתי לראות מה 

 3השיחות, זה לא טלפון שעבדתי איתו, ראיתי שזה מספר טלפון של שאול, מספר טלפון של איריס, 

 4גם את ללוש. דומני שאני שלחתי את כל לא זיהיתי ניר חפץ או דברים כאלה, הבנתי שיש שם 

 5ההקלטות, אני לא יודע. וכתבתי לה יחד עם זה, 'אני שולח לך את כל מה שיש פה', זה דומני, יכול 

 6 להיות שאני טועה. ו'רובן רלוונטיות'.

 7 אתה זכרת שאתה הקלטת שיחות עם ניר חפץ? ש.

 8 מה אתה אומר? ת.

 9 אתה זכרת שהקלטת שיחות עם ניר חפץ? ש.

 master plan 10לא. אני אומר לך עוד פעם. אתה מסתכל על הכל היום בדיעבד ובמין איזה שהוא  ת.

 11 שלי להקליט או משהו כזה,

 12 למה אתה מכניס לי מילים לפה? ש.

 13 אני מנסה לענות לך, אני לא יכול לענות, ת.

 14בטווחים לא, רק שאתה מנסה לענות לי על ידי הקצנת עמדות, זו שיטה ידועה. תשתדל להישאר  ש.

 15 , אני לא רוצה ללכת לשם.master plan-שלי. קל מאוד לגרור אותי ל

 16 בבקשה, תן לי הנחיות. איך אתה רוצה שאני אענה לך? ת.

 17 ולא  כלום. master planאני רוצה שתענה לשאלות שלי בבקשה ואל תייחס לי לא  ש.

 18 תן לו לענות כמו שהוא מבין.תן לו לענות כמו שהוא מבין.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אני מתנצל. אני לא יודע מה, אני כבר לא זוכר את השאלה. מה אתה שואל עוד פעם? מה אתה  ת.

 20 שואל?

 21טוב גבירתי, בבקשה. זה היה לטובתו, אם זה עוזר במשהו, אבל בסדר, בבקשה. אז אתה התחלת  ש.

 22 . קדימה.master planלומר שאני מייחס לך 
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 1ם ניר חפץ. סליחה. זכרתי עם ניר. אני אומר לך שוב, כמו שלא עברתי על החומרים כן, שזכרתי ע ת.

 2לפני, אני אמרתי 'אני נותן את זה.' אני יודע שחלקם זה חומרים שלא נעים יהיה לי לשמוע אבל 

 3שלי. אני אפילו לא  mind set-אני לא אתחיל לעבור על אלפי מיילים וכדומה. אותו דבר זה היה ה

 4ורכי הדין על ההקלטות. שתדע. לעורכי הדין סיפרתי אחרי שהעברתי, אמרתי 'תראו, סיפרתי לע

 5יש גם הקלטות, שלחתי לפולינה ואני מעביר את זה במייל אחרי זה לטליה' 'טליה, יש גם הקלטות, 

 6שלחתי את זה לפולינה.' אפילו לא דיברתי איתם. כי אני, אומר לך, אמרתי גם למה. לא היה לי 

 7לטות, אני אפילו התביישתי לספר לעורכי הדין שלי. עכשיו אתה שואל אותי אם זכרתי נוח עם ההק

 8את ניר, לא זכרתי. אולי כשהסתכלתי באותו רגע על המספרים אז זיהיתי שזה מספר של ניר. אני 

 9 לא זוכר בדיוק את מה שהיה שם, בסדר?

 10 ר.שניה, כי עו"ד חן במשהו אח אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11בבקשה, אני העברתי את זה בכמה קבצים של מיילים והצעתי לה גם את הטלפון ואני לא זוכר  ת.

 12 מה היה בשיחה, ... עובדתית,

 13 עו"ד חן, אדוני ירצה להקשיב לו אולי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אני מתנצל גבירתי, אני מתנצל בפני העד.  ש.

 15סיכום איתה, עם שליח נדמה לי, אני לא זוכר. אם זה היה באותו עובדתית, מסרתי את הטלפון ב ת.

 16. אני חושב שזה היה אחרי יום, אולי אני טועה. אולי 1-יום, למחרת, לדעתי אחרי יום זה היה, ב

 17יום אולי יומיים, אני לא זוכר, אבל אני זוכר שכן העברתי את כל ההקלטות שהיו שם ואמרתי לה 

 18יות שאני טועה. עכשיו אתה אומר לי על הקלטות באפליקציה אחרת, 'חלקן רלוונטיות'. יכול לה

 19שלי, אני בכלל לא בדקתי את הטלפון. זה האפליקציה שזכרתי, לא זכרתי את השניה,  mind-כי ה

 20שם בזה היו רוב השיחות, אז העברתי את מה שהיה שם. אז מה, אני מסתיר את זה ובעוד יום אני 

 21 אה שאני מסתיר? מה?מעביר לה את הטלפון אז היא רו

 22 טוב. הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23לחודש, יום חמישי אתה נחקר, אתה מעביר קבצים במהלך  27-טוב. אז השורה התחתונה היא שב ש.

 24החקירה, במהלך היום, בסוף היום מראים לך צו, אתה משאיר טלפון אחד, אתה אומר להם 
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 1נוספים, אתה מודיע להם שיש חומרים נוספים, זה אתה זוכר מתי שתבדוק בבית לגבי חומרים 

 2הודעת להם, שיש חומרים נוספים? זה מן הסתם עניין אותם. מתי הודעת לחוקרת שמצאת 

 3 טלפונים נוספים?

 4ביום ראשון. אני חושב שיום ראשון או מוצאי שבת, אני לא זוכר. אני זוכר שהייתה תכתובת גם  ת.

 5ת הייתי עסוק בעיקר עם המיילים. בראשון נסעתי למשרד אני חושב בשבת, אני זוכר שבשב

 6 וחיפשתי את כל הטלפונים כי זה היה זרוק בהרבה מקומות. 

 7 אוקיי. ואז אתה מודיע שנמצא  חומר נוסף, ש.

 8 נכון. ת.

 9מה שרלוונטי תעביר לה, כי אתה השתמשת במילה 'רלוונטי' אז רק תמקם אותה, שלא יהיו אי  ש.

 10 הבנות,

 11 אני חושב שהאמירה הייתה שאני מעביר את הכל ואני חושב שחלק רלוונטי לחקירה. ת.

 12 לא, אני מתייחס למה שהעדת כאן, ש.

 13רגע, אני רוצה להבין משהו. אין, זה לא עבר עם מיילים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 .שהכל כתוב בהם? 'אני מעביר את זה, אני מעביר את ההוא' זה לא עבר ב.

 15אנחנו גבירתי, בודקים את העדות אל מול מה שכתוב. כך לימדו אותי. אחרת אנחנו לא צריכים  ש.

 16 את העד  בכלל. יש שיטות כאלה. יש שיטות משפט כאלה.

 17 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אז אתה אומר שאתה, ש.

 19 יום ראשון דומני. חלק במוצאי שבת חלק ביום ראשון. ת.

 20של בשוויץ גבירתי, אני יודע, פעם השתתפתי באיזה שהוא הליך שמביאים לבית משפט ממש למ ש.

 21 ארגזים, שני הצדדים, 

 22 'קחו ותתמודדו'. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1'קחו'. יושב שופט ושובר את הראש, זה לא בכל ההליכים ולא לגבי כל העבירות, אבל יש מן  ש.

 2לות מסוימות שעוד נותרות במחלוקת שתלויות פרשנות מביאים עדים, פרוצדורה כזאת שלגבי שא

 3 אבל רק להן בלבד. למשל. אבל זאת לא השיטה הנהוגה אצלנו עדיין. 

 4נכון, אבל העד שוב אומר 'אני לא זוכר, אני חושב ככה אני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5לא זוכר ולא בטוח ואומר שהוא לא בטוח חושב ככה, אני חושב ככה', אם הדברים שהוא חושב ו

 6בהם מתועדים, אז חבל שאנחנו כבר רבע שעה שומעים פה את מה שהוא חושב שאולי היה כך 

 7ואולי היה אחרת. אם הוא היה אומר משהו 'אני בטוח שכך זה היה' אז אדוני יכול לבוא להגיד 

 8זוכר', אז הוא חוזר שוב ושוב  'אתה צודק' או 'הנתונים אומרים אחרת' אבל כשהוא אומר 'אני לא

 9שהוא לא זוכר, כשאולי הנתונים האלה קיימים. אני מרגישה שאנחנו כבר יושבים ושומעים פה די 

 10 '.-הרבה זמן את ה'אני חושב כך' ו'אני לא בטוח' ו'נראה לי ש

 master 11אז אני אסביר לגבירתי ולכן אני גם הערתי קודם לעד שלא ייחס לי כוונות שאני מציג לו  ש.

plan  12וכיוצא באלה דברים והקצנת עמדות. כל מה שאני מנסה לברר, ולדבר הזה יש משמעות, את 

 13שלו. ובעניין הזה אני מתמקד עכשיו לא בכוונות ולא בכוונות נסתרות, ולא טוען שהוא  ןהזיכרו

 14מפגיש עשה כך ואחרת וכלום. אני רוצה את הנתונים האובייקטיביים על פי זכרונו, כדי שאותן אני 

 15עם התיעוד שיש לנו. אני כבר אומר לכבודכם, שחלק מהדברים שמתוארים כאן, יש לנו תיעוד 

 16שלו יש משמעות. עכשיו,  ןלזיכרושלהם. ולגבי חלק אחר אין לנו תיעוד שלהם. אני כבר אומר, ולכן 

 17לא פה אני רק מבקש לבדוק מתוך מה שהוא יכול לתרום לנו. אני אפילו לא מתווכח איתו. אני 

 18אומר לו 'זה לא נכון'. לא שמעתם אותי פעם אחת אומר לו 'זה לא נכון' על כלום. אני מבקש לבדוק 

 19הוא  27-וב 27-, אולי הוא יכול לסייע לנו על הרצף. אז הייתה לנו חקירה בןהזיכרואיתו מתוך 

 20 מעביר קבצים ובסוף היום נותנים לו צו ואז הוא נשלח אחר כבוד לביתו.

 21 .28 ירוש:עו"ד יהודית ת

 22לחודש. ואז הוא נשלח אחר כבוד לביתו. ואז הוא מחפש  28-סליחה, תודה. יום חמישי, ה 28 ש.

 23מסמכים וחומרים נוספים שהוא הבהיר לנו עכשיו שהיו במשרדו, לא בבית. ואז הוא עובר ואוסף 
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 1ראשון עם ומקבץ, ואז הוא עובר עליהם, ואז הייתה שיחת טלפון או שלא במוצאי שבת או ביום 

 2 החוקרת, שהוא מודיע לה 'מצאתי'. ואז הוא מתחיל להעביר,

 3שיחת טלפון או מייל, אנחנו לא יודעים. לא שמענו באיזו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 דרך הוא מודיע,

 5 שיחת טלפון או מייל. הוא אומר שהוא העביר לה מיילים למחרת עם הקבצים אבל הוא, ש.

 6 הוא הודיע. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 7 הוא הודיע.  ש.

 8 ... עו"ד יהודית תירוש:

 9לפי מה שהוא אמר כרגע. הכל רק לפי מה שהוא אמר. ותתקן אותי אם אני פה, אני בכוונה אפילו  ש.

 10 משאיר שוליים רחבים כדי לא לטעות במה שאמרת ומה שאני מבין מתוך מה שאמרת.

 11 ,-מה שאמרתי ש ת.

 12סיימתי רק את התיאור, ואז תוכל לתקן אותי או לדייק אותי כדי שנבין ונשווה. ואז הוא אבל לא  ש.

 13, סליחה, ואז אנחנו מגיעים ליום ראשון. וביום ראשון הוא מתחיל להעביר לה קבצים. -עובר על ה

 14לגבי הקבצים הוא אמר שהוא מעביר לה את מה שהוא מצא עם שאול ואיריס והוא זוכר אפילו 

 15שהוא ציין שלגבי חלקן יכול להיות שהן אפילו לא רלוונטיות, אבל הוא מעביר הכל.  והוא חושב

 16 כך אמר. נכון?

 17 כן, אני זוכר, ת.

 18 כן כן, לא. ש.

 19 שהעברתי את כל מה שהיה באפליקציה. רק אמרתי לה 'אני חושב שחלקם, רובם רלוונטיים'.  ת.

 20הבנה שלי מהדברים שהוא סיפר לנו עכשיו, ואז הוא אומר, זה הנתון הנוסף, ובזה אני מסיים את ה ש.

 21שהוא אמר לה ש'הנה העברתי לך, אבל את המספר הזה אני משתמש בו, אם אפשר להשאיר לי 

 22את הטלפון', אבל הואל א זוכר מה הייתה התשובה, הוא רק זוכר שהתוצאה של הדברים הייתה 

 23 שבסופו של דבר הוא כן העביר להם את הטלפון.

 24 נכון. ת.
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 1 עד כאן זה מה ש... אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 2 עד כאן זה התיאור הנכון של הדברים שהעדת? ש.

 3 נכון.  ת.

 4 נתקדם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ,-ציינתי שמה שכבודה אמרה ש ת.

 6רגע, תסתכל קצת על עו"ד חן תראה אם הוא מקשיב או  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 לא. בסדר?

 8תודה רבה כבודכם. שאר המסמכים נמצאים בתיקי המוצגים. ופה אני מקבל את ברכת בית  ש.

 9, נפנה למסמכים ונלמד מהם מזמן אמת איפה ןהזיכרוהמשפט שנוכח התיאור הזה עם סייגי 

 10 , אחרת זה ויכוח.-ההתאמה ואיפה אין, ככל ש

 11התווכח פה. הוא הרי אמור להעיד כאן עוד לא, אין טעם ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 כמה וכמה ישיבות.

 13 בסדר. שוב, רק כדי, ש.

 14רציתי רק לציין ברשותך, שאת אמרת שאני אומר 'לא זוכר' 'כן זוכר', זה פשוט לגבי הדיוק בתוך  ת.

 15 אותו טווח של השלושה ימים והסוף שבוע אם זה נעשה בשעה הזאת,

 16אני לא אמרתי את זה כבעיה, אמרתי את זה כדי להגיד  "ד:אב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17שאם אתה לא זוכר ואם זה מתועד באיזה שהוא מקום אז חבל שאנחנו מתעסקים עם מה שלא 

 18. עו"ד חן, אנחנו ןזיכרואו לא  ןזיכרוזוכרים, כשזה מתועד. זה הכל. זו לא הייתה הערה על כן 

 19 ממשיכים?

 20 כן. ש.

 21 בבקשה.  אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 22אז הנקודה הראשונה שאחזנו בה הייתה השיחות המחוקות, לא נחזור. הנקודה השניה הקלטת  ש.

 23פגישות, לא נחזור. הנקודה השלישית הייתה מסירת הטלפון או השיחות על ידך כפי שתיארת 

 24 ,849עכשיו, לא נחזור, ועכשיו אני רוצה להפנות אותך לפרוטוקול בעמוד 
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 1 פרוטוקול כאן? אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 2 באפריל, 6-פרוטוקול כאן, בבית המשפט בחקירה הראשית, זה הדיון מיום ה ש.

 3 ?849עמוד  עם: -כב' השופט משה בר

 4 . אתה אומר כך, ברגע שהשיחה,4-8. בשורות 849 ש.

 5 איזה שורה אנחנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6. 'ברגע שהשיחה 2016בדצמבר  27-תה מתאר כך את אותה פגישה של חציית הקו, ה. א4שורה  ש.

 7הזאת התחילה אני לפחות התרגשתי ונכנסתי לחרדה. התוכן היה חריג מאוד. כשחזרתי הביתה 

 8אני זוכר שנשארתי בחניה, זה היה כבר אחרי חצות, עשר דקות, רבע שעה כדי קצת להירגע 

 9כאן עכשיו. הם גם, אני זוכר שהם היו די מתוחים. זה ערב שנחרת ולהתעשת ולהבין מה בעצם קרה 

 10 '. אתה מתאר כאן אירוע דרמטי שהותיר בך חותם עמוק, זעזוע ממש. נכון?יבזיכרונ

 11 נכון. ת.

 12דקות, רבע שעה במכונית לפני שאתה נכנס הביתה, כדי  10כן. עד כדי כך שנשארת כדי להירגע  ש.

 13ז למחרת עד כדי כך הדברים ניערו אותך, שאתה מבקש לקבוע להירגע ולהבין מה קרה כאן, וא

 14 פגישה כבר באותו בוקר, עם עו"ד רלי לשם ועם עו"ד גרסטלר, נכון?

 15 נכון. ת.

 16שאתה מתאר שבעקבות הזעזוע העמוק הזה אתה מתקשר ואתה  853את זה אתה מתאר בעמוד  ש.

 17אותי ואני  שזעזערוע בלילה בבוקר ותיארת את מה שקרה. אמרת ש'היה אי מידיתמבקש פגישה 

 14-18רוצה לפגוש אותה בדחיפות עכשיו בבוקר, היא הציעה שגם רלי לשם יצטרף'. זה גם בשורות 

 19, תוכל לראות, מה 855. ואז אחרי השיחה עם עורכי הדין אתה מתאר, זה בעמוד 853בעמוד  16

 20רי השיחה עם עורכי כפי שאמר לך בית משפט, אח ןזיכרוהעדת בחקירה ראשית, אנחנו לא במבחן 

 21לחודש נסעת למערכת לחניון וביקשת לפגוש את העורך הראשי אבירם אלעד ואת מיכל  28-הדין ב

 22קליין שהיא ראש מערכת החדשות, ירדת אליהם לחדר שלהם, אמרת להם ש'הסיפור המוטה נגמר 

 23אם אני ברגע זה'. 'אמרתי להם שלא ישאלו למה ואיך, ואמרתי להם 'הסיקור המוטה נגמר וגם 

 24אבקש משהו, אף פעם אל תעשו את זה יותר''. זאת אומרת אנחנו רואים את אותו קו של זעזוע, 
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 1באותו לילה אתה נרגע בחניון, למחרת אתה נפגש עם עורכי הדין, מיד אחר כך אתה נוסע למערכת 

 2ירה כן. בחק ואומר לאבירם אלעד ולמיכל קליין 'זהו זה נגמר'. בסדר? עכשיו, אל מול, סליחה?

 3שלך, אני אראה לך את זה אחר כך, אבל עכשיו רק בעל פה כדי לא לסבך, בחקירה שלך ברשות 

 4בינואר,  8-אתה מספר שאחרי אותה פגישה לילית היה, לא ביקשו ממך יותר דברים ואתה זוכר שב

 5בינואר פוגש אותך מר אלוביץ', זה כבר אחרי שהתפרסם שהחקירה  8-כי יש לך תרשומת על זה, ב

 6 לא בעניינו אלא בעניין נוני מוזס,  היא

 7 נכון. ת.

 8אז כולכם נרגעתם, ואומר לך 'איך וואלה הורסת את בזק' או משהו בסגנון הזה, נכון? הוא בא  ש.

 9היינו באותו ערב  28-בטרוניה על הסיקור שוב, ואתה אומר 'איזה חוצפה זאת, רק לפני שבוע או ב

 10בינואר. כך  8-ך בקו, כאילו לא קרה כלום'. זה בועכשיו הוא יודע שזה לא הוא אז הוא ממשי

 11 תיארת. אתה זוכר את האירוע הזה?

 12 כן. ת.

 13כן. הוא מתואר בתרשומות שרשמת. הרי לא הקלטת את השיחות אחרי הפגישה הלילית, לא  ש.

 14 בפגישה הלילית ולא אחריה,

 15 גם לא לפניה.  ת.

 16 סליחה? ש.

 17 לא הקלטתי פגישות אף פעם.  ת.

 18עשרות שיחות ולא הייתה לך בעיה להקליט פגישות, ופגישות ראינו שהקלטת, אבל כן, הקלטת  ש.

 19לא הקלטת את הפגישה הלילית, ניחא, אבל גם לא הקלטת את כל המפגשים שעליהם אתה עושה 

 20 תרשומות אחר כך, למרות שכמו שאמרת היה קל מאוד לעשות את התרשומות האלה,

 21 לעשות את ההקלטות. עו"ד בעז בן צור:

 22כך  –את ההקלטות, סליחה, ולמרות שהיית מזועזע עד עמקי נפשך ונשמתך, ופה אתה מבין שזה  ש.

 23זה חצה את הקו וזה כבר לא חוקי. יש לך הסבר למה לא הקלטת אז, אחרי זעזוע  –אתה אומר 

 24 כל כך עמוק? אתה יודע? וזה פשוט?
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 1ס מעבר לקטע של לענות או אמרתי לך, לא הקלטתי אף פעם את שאול או איריס או שאול ואירי ת.

 2להוציא שיחות טלפון בטלפון שלי. לא בטלפון, לא במכשיר הקלטה, לא בשום צורה. אז לא חרגתי 

 3ממנהגי אחרי זה גם כן. אמרתי לך שגם עם השיחות שהוקלטו בטלפון, גם איתן היה לי לא נוח. 

 4 אז בוודאי שאני לא אתחיל להקליט שיחות.

 5וזה נמשך, אנחנו רואים, דרך אגב  2015נוח. אתה מתחיל להקליט ביולי זה הרבה זמן לא היה לך  ש.

 6 הקלטת שיחות עם איריס ושאול אחרי אותה פגישה לילית? שיחות טלפון הכוונה?

 7 , לא היו כמעט שיחות.-, אני לא חושב ש-לא, אני לא חושב ש ת.

 8 אתה לא חושב. ש.

 9אתה לא יודע מה היה לי נוח או לא נוח, אז כי הדברים נפסקו ולגבי ההערה שלך שהיה לי נוח,  ת.

 10שיחות,  60-70ימים, אני הקלטתי  900אני מציין בפניך עוד פעם  שבמשך שנתיים וחצי שזה כמעט 

 11תחלק את זה ואתה תראה שיש שבועות וחודשים רבים שאין. זה לא היה איזה משהו, הסברתי 

 12, אז עניתי לעניין. לא אמרת 'עכשיו אני כבר, שאלו אותי 'אז למה כן הקלטת לפעמים' או 'למה כן'

 13מכין סט הקלטות' כמו שניסו לציין פה. הטלפון היה בגלל דבר אחר, לפעמים הקלטתי בעקבות 

 14 אירועים כאלה או אחרים, אני לא זוכר אפילו למה, וזה מה שהיה, ובוודאי לא היה,

 15אירוע של חציית הקו. אירוע יש אירוע דרמטי, מר ישועה. אתה מתאר אותו כאירוע הכי דרמטי,  ש.

 16 שבפעם הראשונה אתם נוגעים במשהו שהוא לא חוקי.

 17 אז מה התלונה שלך, שלא התחלתי להקליט אותו? ת.

 18 אז עכשיו למה לא הקלטת? ש.

 19 כי אני לא עשיתי את זה אף פעם ואני לא רציתי, ת.

 20 כי לא עשית את זה אף פעם? ש.

 21 לא עשיתי את זה אף פעם. ת.

 22ריכים עכשיו לסמוך על תרשומות שאתה עושה ממפגשים עם מר אלוביץ', אחרי אותו אז אנחנו צ ש.

 23יום מתוך תרשומות שאתה עושה לעצמך, למרות שאתה יודע להקליט, למרות שפשוט להקליט, 

 24 למרות שראינו שהקלטת פגישות. ואת זה לא סיפרת...
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 1 אני מבין שהתלונה היא למה אני לא הקלטתי את המפגשים, ת.

 2 . שאז היינו יודעים באמת מה היה שם.כן ש.

 3 אתה צודק, בסדר. אין לי מה להגיד. אני אומר 'אתה צודק' בסגי נהור. אין לי מה לומר על הדבר. ת.

 4 בסדר. בסגי נהור. אבל את הסגי נהור היום אנחנו, ש.

 5 ."מרכאות"העד מסמן בידיים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6. תראה, אני רוצה לומר לך עוד פעם. אתה יכול גם להוסיף תלונות על "כאותמר"סימנתי בידיים  ת.

 7התרשימים, על הרישום שעשיתי באותה תקופה. אתה אומר, היום רציתי להודות לך שלא תיארת 

 8את החרדה והבהלה שהייתה לי בעקבות אותה פגישה, שלא תיארת את זה ברוב המקרים בצורה 

 9להיות שבנאדם נבהל שקוראים לו באישון לילה לכזה דבר, שזה  לעגנית אלא קיבלת את זה שיכול

 10מה שהיה, נבהלתי. אני אומר לך את זה במילים מאוד פשוטות. ואתה יכול גם להתלונן על 

 11-הרישומים שעשיתי. הרי הייתי בכמה פגישות איתו ולא רשמתי מיד. ראיתי שזה מצטבר ל

pattern 12רך הדין הזה, פגשתי את עורך הדין... ואז שהוא מתחיל להיות בעייתי, פגשתי את עו 

 13לחודש נדמה לי זה היה,  17-אמרתי לעורכי הדין 'אני רוצה עוד פגישה' ואז רשמתי בדיעבד, ב

 14רשמתי. אז אתה יכול להגיד 'למה לא רשמת, הרי זה כל כך חשוב. למה לא ישבת ורשמת מיד 

 15דיעבד היום. אני דימיתי את התיק בגמר אותה פגישה'. תשמע, מה אתה חושב שאני, הכל רואים ב

 16הזה? אני דימיתי את האירועים האלה? קיוויתי שזה לא יקרה אף פעם ולא חשבתי שזה יקרה, 

 17 אז מה, אני, וגם אם היה, לא הייתי מקליט.

 18 אתה מר ישועה, אני לא רוצה להפריע לך באמצע התשובה. סיימת? ש.

 19 תודה. סיימתי. ת.

 20אישרת שמיד אחרי אותו אירוע באמת היה איזה שהוא נתק, לא ביקשו מר ישועה, סיפרת וכרגע  ש.

 21לחודש, ואתה זוכר את זה, זה צרב אצלך, זה מופיע בתרשומות שהוגשו  8-ממך יותר שום דבר עד ה

 22לחודש, איזו חוצפה. 'עכשיו שזה לא אני, החקירה, אז אני מרשה לעצמי לחזור ולהגיד לך  8-ב

 23 וגעת בבזק וכיוצא באלה בסיקור', נכון?ולבוא אליך בטענות שוואלה פ

 24 ,-כן, אני לא יודע אם המילה 'חוצפה', אני זוכר שציינתי לעצמי בתדהמה את ה ת.
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 1 לא, קראת לזה 'חוצפה' בחקירות שלך אבל זה לא הנקודה עכשיו. תדהמה.   ש.

 2 מילה. מה? ת.

 3 תדהמה. נאחזת בתדהמה. אני לא תופס אותך על המילה. ש.

 4 נו נרגענו. אני לא נרגעתי. מאותו רגע נגמר לי הרגיעה.אמרת שכול ת.

 5לחודש כאילו כלום בא ושוב  8-לא נרגעת, אבל נאחזת בתדהמה מעוז רוחו של מר אלוביץ' שב ש.

 6 חוזר לעניין הזה.

 7 נכון. זה מאוד הפתיע אותי כי הוא איש חכם. ת.

 8 30-וה 29 -בקשה התכתבות מהזה מאוד הפתיע אותך כי  הוא איש חכם. אני רוצה להראות לך ב ש.

 9 .2016לדצמבר 

 10 .25975 עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 11. נתתי לך את הקובץ 30-, וברצף זה גולש ל2016בדצמבר  29 -כבודכם.  זו התכתבות מה 25975 ש.

 12 שתעיין בו. זה מתחיל כך, אתה פונה לגברת אלוביץ',

 13 מן את זה.רגע. לפני כן רק אס אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 

 15 .45מוגשת ומסומנת נ/ 2016בדצמבר  29-התכתבות מה

 16 

 17בבוקר. אתה פונה  8:00יום לפני אירוע חציית הקו, ליתר דיוק חלף רק לילה. אנחנו בשעה  ש.

 18בהתכתבות לגברת אלוביץ' שואל אותה 'חיפשת אותי בלילה' אחר כך אתה מתכתב עם אבירם 

 19. אחרי זה כותב לך אבירם 'אילן אין חצי דרך, 29-רואה? באלעד ומיכל קליין 'תהיו חכמים'. אתה 

 20ביקשת מאיתנו להיות עיתונאים, זה מה שאנחנו עושים. הגיע אלינו מידע חדש ומעניין ופרסמנו 

 21 13:00לחודש בשעות הצהריים, סביב השעה  29-אותו'. אני ממשיך לדפדף, אז יש שיח שלך שוב ב

 22 מטורף', ואתה עונה לו, בצהריים עם מר אלוביץ' שכותב לך 'זה

 23 זה צמוד. זה העמודה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 24 אני רואה. ת.
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 1ואתה עונה לו 'מדרדרים', והוא אומר לך 'אסור להגזים בכלום' ואתה אומר לו 'צודק'. ואז  ש.

 2 14:00שעה  ממשיכה השיחה עם הגברת אלוביץ', 'זה נראה עבודה של יחצ"ן', ואנחנו מגיעים כברל

 3אני ממשיך, היא שואלת אותך 'זה נכון מה שכתוב ברוטר' ואתה אומר לה 'דקה מסיים פגישה 

 4ומתקשר, מצטער, לא יכולתי לענות, זמינה להתקשר? אני בקווי' 'כן, לנייד שלי', השיחה הבאה 

 5נו היא כבר מהערב יותר מאוחר, אני רוצה רגע לעצור כאן לפני שנמשיך הלאה. אז ראשית אנח

 6רואים שאחרי ההלם, הזעזוע השוק והתדהמה כבר למחרת בבוקר עולם כמנהגו נוהג ולא כפי 

 7 שתיארת כאן ובוודאי לא כפי שמופיע בתרשומות שלך על שבוע אחר כך שאתה בתדהמה.

 8 ....  עו"ד יהודית תירוש:

 9נות אליך. פה לינואר שאתה אחוז הלם ותדהמה מעוז רוחו של מר אלוביץ' לפ 8-בשבוע אחר כך, ב ש.

 10. יש לך 27-בבוקר. הפגישה, אירוע חציית הקו שאתה כולך מזועזע היה ב 29-הוא פונה אליך ב

 11 הסבר לזה?

 12 למה? שזה... ת.

 13לכך שזה סותר את מה שתיארת פה בבית המשפט לפיו אחרי האירוע של חציית הקו שהותיר  ש.

 14שהחקירה היא לא בעניינו של מר אותך מזועזע היה ניתוק, לא ביקשו ממך כלום, עד אשר התברר 

 15לחודש מר אלוביץ' ואתה נדהם, כך אתה מתאר, ועושה  8-אלוביץ' ואז פונה אליך לראשונה, ב

 16תרשומת, מעוז רוחו. שעכשיו הוא יודע שזה לא קשור אליו, הוא מעז לפנות אליך שוב. והנה אני 

 17בר פונה אליך מר אלוביץ' לחודש כ 29-מראה לך שיומיים, אפילו פחות מיומיים, ממש בבוקר ה

 18בעניין ידיעה שזה מטורף, אתה אומר לו שאתם מדרדרים אותה, אתה פונה גם למערכת בעניין 

 19 הזה ועולם כמנהגו נוהג. לא הלם, לא שוק, לא זעזוע ולא תדהמה.

 20טוב. העובדה היא שכן היה הורדה מוחלטת של הלחץ, הפניה הזאת הייתה פניה כי הוא כנראה  ת.

 21הו שהיה, מה שאני אמרתי לו אמרתי לו מתוך נימוס, גם חיפשו אותי כמה שיחות נבהל ממש

 22טלפון שלא עניתי להם, ואתה רואה אבל שהתוצאה היא לא מה שמימים ימימה. קודם כל, אין 

 23לך עוד דוגמאות כאלה כי זה נפסק, ברור שזה לא עבר בבת אחת ממאה לאפס, אבל זה די קרה 
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 1רגיל כשאבירם, אתה רואה מה אבירם אומר ואין אחרי זה המשך, ככה, ואתה רואה גם שבמצב 

 2 למה שאבירם אומר,

 3 אתה קופץ על מה שאתה אמרת לאבירם. ש.

 4 אני עונה לך, רק שניה. ת.

 5אתה אומר לו 'תהיו חכמים' אז אתה לא עונה למר אלוביץ' מתוך נימוס. אתה פונה למערכת  ש.

 6 ואומר להם 'תהיו חכמים'.

 7אני אומר עוד פעם, אני לא רציתי שבבת אחת אולי הם ייקחו את זה לכיוון השני אבל אין עוד  ת.

 8ים, זה לא קרה. גם אני הייתי עוד בתוך המסלול של האילוף שלי, נבהלתי מזה - patternכאלה 

 9שוואלה אולי פתאום עושה משהו נכון, אבל זה לא נמשך, לא לחצתי עליו, במצב אחר אין מצב. 

 10ה קורה עד הסוף הדבר הזה ואבירם ענה לי את מה שהוא ענה ואני אמרתי לו 'אתה צודק', זה הי

 11בסופו של דבר אמרתי לאבירם 'צודק', ולא היו עוד מקרים כאלה. מזכיר לך במצב אחר, מתחיל 

 12עכשיו דו שיח, איפה הדו שיח ביני לבין שאול, הרי במצב כזה יש בדרך כלל ביני לבין שאול לא 

 13סדר? בוואטסאפים וכדומה, איפה הדו שיח האינטנסיבי בין שאול לבין איריס לביני או מוקלט, ב

 14שאול ואיריס, שמאפיין את האירועים הקודמים בהם לא נענים למה שרוצים? יש שיחת טלפון, 

 15זהירים, אומרים, אז אני אומר להם גם 'בסדר, תהיו חכמים', אני לא, לא יקחו את זה בבת אחת, 

 16אירועים כאלה, יש כמעט כלום במשך חצי השנה הקרובה, אחרי זה כבר התחילה  אבל אין יותר

 17שהיה לפני זה. ואני חוזר על מה  pattern-החקירה, אז אין כמעט אירועים כאלה, וגם פה, זה לא ה

 18 זה שאול ואור. הם אמרו שבכו מרוב, relief-מי שהביע את ה 8-שאני אומר שב

 19. על 1ה לא עונה לשאלה שלי. אתה כרגע העדת בפני בית המשפט מר ישועה, הרבה מילים אבל את ש.

 20. הפעם הבאה שמר אלוביץ' פונה אליך כאשר מתברר שהחקירה היא 2-ההלם השוק והתדהמה, ו

 21לא בעניינם ואז חוזר לסורו ואתה בהלם מהחוצפה. אתה קראת לזה תדהמה, אני אראה לך 

 22ה אני מראה לך שרק יומיים אחר כך, לא שבחקירה שלך אמרת 'חוצפה' אבל זה לא חשוב. והנ

 23לחודש, ואתה  8-הלם לא שוק לא תדהמה, אתה פונה למערכת שידרדרו, אתה לא, זה הרבה לפני ה
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 1לא עונה לשאלה שלי. זה רוח ונשיאים וגשם אין. אתה לא עונה לשאלה שלי. המון מילים. תענה 

 2 בבקשה כיצד זה מסתדר עם מה שאמרת פה בבית המשפט.

 3אגב, כל התשובות שלי מורכבות ממלים, אני לא יודע מאיזה חומרים אתה רוצה שהן יהיו  דרך ת.

 4 מורכבות.

 master plan , 5קודם כל האם אתה מסכים שזה טעות מה שאמרת, בוא נלך על טעות, לא  ש.

 6 לא, לחלוטין. לחלוטין לא טעות. ת.

 7, שבוע לפני כן, הוא 29-ה לך שבלחודש הוכית בתדהמה מפנייתו של מר אלוביץ', אני מרא 8-שה ש.

 8 פנה.

 9 לא. לא.  ת.

 10 לא טעות? ש.

 11 לא. ת.

 12 אוקיי.  ש.

 13 תגיד איזה עוד אירועים יש באותם שמונה ימים, ת.

 14 לא שאלתי על עוד אירועים, אני מראה לך את האירוע הזה. ש.

 15יינו ממצב אני אז כן אומר לך, כיוון שאתה צריך להסתכל על התקופה הזאת, אתה צריך להבין, ה ת.

 16ידיעות ביום למצב שהוא מאוד, אז אני אומר, הוא אומר לי 'אתם מטורפים, אתם  3-4שעושים 

 17מגזימים'  אני אומר אולי הוא צודק, אולי הם מגזימים שלא נלך, אבל אני לא לוחץ כמו שהיה 

 18 לפני זה. אין את הדו שיח האינטנסיבי, לפני זה זה לא היה עובר ככה.

 19 אתה עונה ליד. אני שאלתי, אתה אומר שהפניה הראשונה של מר אלוביץ', בשיא חוצפתו,  ש.

 20 זו תשובתו. עם: -כב' השופט משה בר

 21 אבל זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 סליחה? ש.

 23 זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 24 בה טובה יותר.אדוני לא יקבל תשו עם: -כב' השופט משה בר
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 1 אוקיי. אני מתקדם. ש.

 2אתה נתפס לאיזה שהוא דבר שאתה טוען שהוא מעקר את מה שאני אמרתי. זה חי לידו יחד איתו.  ת.

 3 ..-זה מה ש

 4 בסדר. אני נתפס. ש.

 5 זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6חה שלך עם הגברת אלוביץ', זו תשובתו של העד. עכשיו, והתשובה הזאת לא מסתדרת גם עם שי ש.

 7שיחה שאתה לא הכרת אותה משום שזו שיחה שהמומחה שלנו מצא אותה אחרי שהתראיינת 

 8במזכר של הגברת  011, זו שיחה מס' 1לחודש. אני מפנה כבודכם לנ/ 29-בפרקליטות, מאותו יום, ב

 9רתם לנו לפני, פולינה גובזמן, עו"ד תירוש, אם תראי, אנחנו תיקנו, זה על בסיס הנוסח שהעב

 10 בקיצור לא מזמן, עשינו תיקונים נקודתיים מתוך שמיעת השיחה, זה מסומן איפה שתיקנו?

 11 כן. ב'עקוב אחר שינויים'. :עו"ד נעה פירר

 12 אבל היא לא רואה 'עקוב אחר שינויים' במודפס. ש.

 13 אני רואה.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 התיקונים.סליחה, אז זה מסומן, תוכלי לעקוב אחרי  ש.

 15 הנוסח המתוקן מתקבל אלא אם כן יש הערות?  עם: -כב' השופט משה בר

 16 ברור. ש.

 17 זה תמליל השיחה, כן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 זה תמליל השיחה. ש.

 19 

 20 46מוגש ומסומן נ/ 2016בדצמבר  29תמליל שיחה מיום 

 21 

 22 י מבקש שנגיש. כבודכם, אני לא אשמיע אותה, אנחנו, גם את הקובץ אנ ש.

 23 השיחה מתחילה כך מהאמצע? כב' השופט עודד שחם:

 24 זה מה שקיבלנו. ש.
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 1 זה מה שיש? כב' השופט עודד שחם:

 2 זה מה שקיבלנו. ש.

 3 זה מה שיש לנו, אחרת היינו נותנים משהו שלם. עו"ד יהודית תירוש:

 4 לא, בסדר, זה נראה כאילו היה שיח לפני כן. כב' השופט עודד שחם:

 5עובדתית, אובייקטיבית. אין האשמות. כן. זה מה שקיבלנו, כבודכם, אנחנו נבקש להגיש  שאלה ש.

 6גם את הקובץ הדיגיטלי של השיחה על מנת שיהיה ניתן לשמוע אותה. אני לא אשמיע אותו פה 

 7באולם מכל הסיבות הידועות אבל אני אומר לך מר ישועה, שיחה רגועה לחלוטין וזו המשמעות 

 8 מיעתה.של השמעתה או ש

 9 אתה רוצה שהוא יקרא אותה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10בדיוק. אני נותן לו את התמליל שיקרא, אני מוסיף לו נתון שהשיחה הזו היא על מי מנוחות, רגועה  ש.

 11לחלוטין ונגיש את הקובץ כבודכם, אבל צריך לשמוע אותה. במיוחד אגב טענת ההלם השוק 

 12 לחודש. והנתק המוחלט כמובן. 29-והתדהמה. ואנחנו ב

 13 שכתוב כאן? 2018בינואר  2-מה זה ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14גבירתי, זו התוכנה שבה היו השיחות הנעלמות. התאריך הוא תאריך  voice recorder-, ה-זה ה ש.

 15 . 2018בינואר  2, 10סימון משטרתי, פ"ג 

 16 ,-ל החוקרת שתפסה את הזה ראשי התיבות ש עו"ד יהודית תירוש:

 17 בסדר. אה, פולינה. כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 פ"ג זה פולינה גובזמן. ש.

 19 זה סימון שניתן למה?  עם: -כב' השופט משה בר

 20 לטלפון.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 לטלפון שתפסו אותו. עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22 חזור על התאריך של שיחת הטלפון.רק ת אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 . בדיוק באותו יום של חילופי הדברים הכתובים שאני כרגע הצגתי לעד. 2016לדצמבר  29 ש.

 24 בסדר.  שיקרא את זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אז גבירתי תגיד לי מתי אני אוכל לשאול. תקרא את זה. גבירתי ביקשה שהעד יקרא את כל  ש.

 2כי זה המפגש הראשון שלו איתו. אני כמובן ממלא את מצוות בית המשפט, היה לי הרבה  התמליל

 3 יותר נוח לעשות איתו קריאה מודרכת כי יש משמעות גם למפגש הראשון שלו עם השיחה.

 4כי אדוני אמר 'אני לא אשמיע', אבל הוא צריך לקרוא כדי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אז גם אם אדוני יפנה, לענות על השאלות.

 6 אני מבקש את התייחסותו, אבל אני עושה מה שבית המשפט אומר. ש.

 7לא, שיקרא, ואז תבקש את התייחסותו. שלא תעלה אחר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8כך טענה של הוצאת דברים מהקשרם שיש לפני, שיש אחרי, שיקרא את הכל ואז אדוני ישראל 

 9 אותו.

 10 עשה גבירתי. אין לנו סודות ואין תכסיסים ואין תיאומי.כך נ ש. 

 11 לא, הכל בסדר.3 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 הכל בסדר. זה היופי בתיקים כאלה. ש.

 13 עברתי. ת.

 14אני מבקש רק שיצוין בפרוטוקול כבודכם, משום שהפרוטוקול משורה לשורה אנחנו לא יודעים  ש.

 15המשפט העד קרא את השיחה עד תומה. את תמלילה עד תומה.  כמה זמן חלף, שבהנחיית בית

 16לפני שהתחלתי לשאול אותו שאלות. אני מבקש שתעבור לעמוד הראשון. ראשית כדי להכניס את 

 17זה לקונטקסט ההתכתבות שראינו קודם, אנחנו רואים שאתה מדבר עם הגברת אלוביץ', היא 

 18התפרסם ברוטר, והנה החיבור: 'תני לי אומרת שהיא רוצה לשוחח איתך ומפנה אותך למשהו ש

 19 לפתוח אותו, רוטר, רק שניה'. בסדר?

 20 אוקיי. ת.

 21אוקיי. אגב, לפני שאני מתחיל לשאול אותך אנחנו נתקן ביחד את מה שאמרת קודם שכן הקלטת  ש.

 22 שיחות אחרי אותו ערב דרמטי. הנה מסתבר. או שגם זה לא?

 23 אמרתי שמעט, שכמעט לא היו פניות.לא, בסדר. אוקיי. אמרתי שאני לא זוכר,  ת.

 24 לא, הוא אמר שהוא לא הקליט. עו"ד בעז בן צור:
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 1 אמרת שלא הקלטת אבל לא נורא. מה שאמרת אמרת. ש.

 2 בסדר, לא זכרתי. אוקיי. ת.

 3 זו עובדה.  עם: -כב' השופט משה בר

 4אשון. אז הנה, זו עובדה. מה שאמרת, אמרת. וזו עובדה. טוב. אז עכשיו אנחנו חוזרים לעמוד הר ש.

 5יש לנו כאן את רוטר, אתה רוצה לפתוח ולראות על מה מדובר ואתם מדברים על כך, 'ראיתי את 

 6זה מתי שכתבתי לך, היה כתוב דוברת, תגובת משטרה. ראיתי תגובת משטרה. 'נשוב ונדגיש כי 

 7יננו מטבע הדברים בשל כך שהבדיקה תלויה ועומדת'', כך אתה מקריא לה מתגובת המשטרה, ''א

 8יכולים להתייחס לפרסום'', בסדר. 'זה לא הכחשה' אתה אומר. 'אם הכחשה, זה לא הכחשה. יש 

 9להם מקורות, יש להם מקורות מאוד מאוד אמינים. יש להם מקורות גם במשטרה וגם יש להם 

 10מקורות, הדובר של מנדלבליט עצמו היה אצלהם, את מבינה? הוא מתדרך אותם'. אני עובר לעמוד 

 11אומרת לך הגברת אלוביץ' 'אבל מתגובת המשטרה אנחנו למדים שמדובר בספקולציה', השני. 

 12תיכף נראה על איזו ידיעה מדובר. ואתה כאילו מפרסם ואז אתה אומר לה 'דרך אגב, זה לא אנחנו, 

 13 כולם פרסמו שהוא נחקר', הוא זה ראש הממשלה נתניהו?

 14 אני לא יודע מה הידיעה, אני מניח שכן.  ת.

 15 אנחנו תיכף נראה את הידיעה, אתה מניח שכן. ש.

 16 מההמשך שקראתי אז, ת.

 17מההמשך שקראת אתה מניח שכן. אוקיי. 'הם קיבלו מתוך גורמים מתוך המשטרה' ואז אתה  ש.

 18מוסיף ואומר: 'תראי, אני אומר עוד פעם, תראי, הם לא עושים את זה. תראי קודם כל, שאלתי 

 19בלו תדריך. בואי, המשטרה כבר עובדת בזה, את מבינה, הם אותם מה ומו ומי והם אמרו שהם קי

 20 קיבלו תדריך מתוך', רק פה נברר שניה, 'תראי שאלתי אותם מה ומו ומי' את מי שאלת?

 21 אני מניח שאת אבירם. ת.

 22את אבירם. מה ומו ומי, ואבירם אמר לך שהוא קיבל תדריך. אומרת לך איריס אלוביץ', 'ברור,  ש.

 23אומר לה 'יחצ"נות של מי? של המשטרה? גם מנדלבליט מתפתל כדי להסביר זה יחצ"נות'. אתה 
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 1למה הוא עושה את זה מאוחר. אז תביני, הוא שלח את הדובר שלו לפה. הבנת לאן זה הגיע?' את 

 2 זה אתה יכול להסביר? איזה דובר הוא שלח לאן?

 3 אני מניח שלוואלה. אני פשוט לא זכרתי, ת.

 4 שלוואלה. אוקיי. ש.

 5 למערכת, למישהו.או  ת.

 6בעמוד הבא 'הדובר שלו ישב איתם. הדובר של היועץ המשפטי לממשלה, אני די בטוח שכן'. ואז  ש.

 7אתה אומר לה את המשפט 'בכל מקרה הם דירדרו את זה'. טוב, בנקודה הזו אני רוצה רגע לאחוז 

 8אומרת לך ולומר כך, ותתקן את הבנתי. אתם מדברים על ידיעה מסוימת שהתפרסמה בוואלה, 

 9הגברת אלוביץ' שיש תגובת משטרה שבעצם מכחישה, אתה מלמד אותה ומסביר לה שלהגיד אין 

 10בכך כדי לאשר או להכחיש כפי שכתוב, זה לא הכחשה, זו התחמקות. וכדי לתת בזה סימנים אתה 

 11אומר, 'בואי תראי, הם עובדים בזה. הרי לא סתם זה יצא. הם תידרכו את זה, המשטרה, ותידרכו 

 12 גם לשכת היועץ המשפטי ששלח את הדובר שלו פה למערכת'. עד כאן אני צודק?

 13 כן. ת.

 14 כן. תוכן הידיעה זה ככל הנראה בדיקה או חקירה שנפתחת נגד ראש הממשלה. נכון? ש.

 15 אני מקבל את מה שאתה אומר, אני לא,  ת.

 16 אתה תקבל מהמשך הדברים, אני מיד אראה לך את הידיעה הזו. ש.

 17 במה מדובר. בסדר. לא זוכר ת.

 18 : 'אני מסתכל רגע, חקירה נגד ביבי'. אתה רואה?9שורה  3כי בהמשך אתה אומר לה, עמוד  ש.

 19 אוקיי. בסדר. ת.

 20והיא אומרת לך שזה צריך להיות מאוזן ולא צריך ללכת מקיצון לקיצון ואז אתה מסתכל על  ש.

 21ו את נושא הידיעה. 'שש ואתה פשוט מקריא משם אפיל YNETאתרים אחרים, על 'ניוז', על 

 22זה היה שש שעות כבר, 'היועץ המשפטי צפוי להודיע, חקירה פלילית נגד, אתה  YNET-שעות', ב

 23 רואה?

 24 כן, רואה. ת.
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 1, ואתה מספר לגברת אלוביץ' ששאלת אותו, אותו אני 21ועכשיו אתה ממשיך בסוף העמוד בשורה  ש.

 2 מניח שזה אבירם, תאשר לי?

 3 נכון. ת.

 4 נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6 'למה זה בראשית', בוואלה אתה מתכוון, כן? ש.

 7 אמת. ת.

 8ואז יש את ההסבר של אבירם אלעד שהם יודעים את זה מתוך סימולציות שעשו וכולי. אתה מדבר  ש.

 9 על,

 10 לא הבנתי מה אמרת, סימולציות? ת.

 11זה ראשית' כן, אני מדלג פשוט. הוא אומר לך, אני אקריא לך הכל. 'נכון, אז שאלתי אותו 'למה  ש.

 12אז הוא אומר לי 'כי רק היה לנו את המידע מתוך זה על הסימולציות ועל הכל ואת הפרטים', 

 13 המילה סימולציות היא לא שלי.

 14 בסדר גמור. ת.

 15 . 'אני חושב שזה ג'וש', ג'וש זה ג'וש בריינר, נכון?4, אני בעמוד 3עכשיו סיימתי את  ש.

 16 אמת. ת.

 17 שהיה כתב בוואלה באותו זמן. ש.

 18 נכון. .ת

 19'כי רק לו יש דאטה כזאת מתוך המערכת'. זה מה שאתה מסביר לה, נכון? 'כי הוא היה מתמחה  ש.

 20 שם אני חושב אז יכול להיות שיש לו דאטה', כך אתה מסביר לגברת אלוביץ'.

 21 נכון. ת.

 22היא מסבירה לך 'אבל אריה אשכנזי כתב' אז אתה אומר 'יכול להיות שהוא כתב אבל מי שהביא  ש.

 23את הנתון זה ג'וש בריינר'. טוב. ואז אתה אומר לה 'רגע, אבל אנחנו לא פרסמנו את התגובה?' 
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 1והיא אומרת לך שלא. בהמשך השיחה מתברר שתחילה לא פרסמתם את התגובה אבל היא הוספה 

 2 ן?אחר כך, נכו

 3 עוד פעם, סליחה, לא הבנתי? ת.

 4מהמשך השיחה אנחנו למדים שתחילה הידיעה פורסמה ללא תגובת המשטרה, ואין בכך כדי  ש.

 5לאשר שאכן נפתחה או שהיועץ הורה על פתיחת חקירה, אבל תגובת המשטרה הזו שלא הופיעה 

 6 בתחילה, הוספה אחר כך. כך אנחנו למדים מהמשך השיחה.

 7 הנה, אוקיי. כן, אה ת.

 8 . 'התגובה מופיעה' 'לא לא מהתחלה'.10שורה  5אתה רואה? בעמוד  ש.

 9 כנראה הם שמו את זה למטה. ת.

 10אתה אומר 'טוב תני לי לדבר איתו',  5כנראה הם שמו את זה למטה. יפה. עכשיו תראה בעמוד  ש.

 11איתו. כשאין את התגובה של המשטרה לידיעה שמופיעה בכותרת ראשית בוואלה. 'תני לי לדבר 

 12 3לפחות במשנה הם צריכים לשים את זה' כך אתה אומר לגברת אלוביץ', אתה רואה? בשורה 

 13 . אתה רואה?5עמוד 

 14 כן. ת.

 15אחרי שאתה רואה שהוסיפו את התגובה שלא הייתה תחילה, אז היא אומרת 'טוב,  15ואז בשורה  ש.

 16. 'זה כבר 16-15, בשורה אז אם זה ירד למטה והוסיפו את התגובה זה כבר לא משנה'. אתה רואה

 17אתה אומר את הדברים הבאים, אחרי שהיא אומרת לך 'זה כבר  17לא חשוב כל כך'. ואז בשורה 

 18לא חשוב כל כך'. 'עזבי, תני לי, תני לי לדרדר. זה יותר חשוב מאשר שהם יוסיפו את זה למשנה 

 19ן מה שאני רואה מהשיחה פתאום ואז יעלו את זה עוד פעם למעלה. תני לי לדבר'. מר ישועה, עד כא

 20לחודש, אתה מדבר עם הגברת  29-הזאת, שבניגוד גמור למה שהעדת, אנחנו בבוקרו של יום ה

 21איריס אלוביץ', עולם כמנהגו נוהג, לא הלם לא שוק לא תדהמה, על פרסום ידיעה שנוגעת 

 22ת להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, אתה נותן לה פרטים מתוך המערכת על תדרוכים שהמערכ

 23מקבלת על ידי דוברים שלו, אתה מנדב לה מידע על כתבים שיכולים להביא את הידיעה הזאת 

 24מתוך התמחות שלהם, כשהיא אומרת לך שזה לא חשוב כל כך אתה אומר לה 'לא, לא, תני לי 
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 1לדבר איתם כדי לדרדר את זה לדרדר את זה לדרדר את זה', סליחה, 'תני לי, תני לי, תני לי לדרדר'. 

 2ר אתה אומר פעם אחת, הפכתי את הסדר. וזה לא מסתדר עם כל העדות שלך עד כה. נסכם לדרד

 3 את זה ככה. אתה רוצה להסביר את זה?

 4. ההלם השוק והתדהמה הם לא משהו שאני מציג לאיריס, הרי מול איריס, אני 1כן. בשמחה.  ת.

 5נהגו נוהג. הסתרתי מזכיר לך, הצגתי לה ולשאול שאני מוחק את כל מה שהם ביקשו ועולם כמ

 6מהם את זה. הוצאתי אותם מהקבוצה, אמרתי להם שאני מוחק, אמרתי גם לשאול בשיחות איתו. 

 7, זה שיחות שהוא אומר לי 'הזמנת טלפון', memo-גם בשיחות שלי עם שאול אחרי זה שמתועדות ב

 8 'מחקת'? אני אומר 'כן'.

 9אחרי אותו לילה דרמטי ואתה חוזר איתי איך זה קשור למה ששאלתי? אני שואל על ניתוק הקשר  ש.

 10 למחיקת הטלפון.

 11 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 12אני שואל לגבי איך זה מסתדר אם אמרת שאתה, היה חציית קו, יותר אתה לא עוסק בזה, אתה  ש.

 13לא מדרדר, אתה לא מתערב בכתבות ואני מראה לך שיומיים אחר כך בבוקר, בזה בדיוק אתה 

 14רת אלוביץ' אומרת לך שזה לא כל כך חשוב. אז אתה עונה לי עכשיו על מחיקת עוסק כשהגב

 15 הטלפון? עוד פעם, נשיאים ורוח וגשם אין. תענה בבקשה לשאלה שלי מר ישועה.

 16 אני אענה לשאלה שלך בשמחה וברגיעה, ת.

 17 אתה צודק, אני אירגע קצת, זה לא מתסכול.  ש.

 18 לא, אני בטוח שלא. ת.

 19 וט רוצה, חבל לי פשוט, אני רוצה באמת שתענה לי על השאלה.ההיפך. אני פש ש.

 20 ועד עכשיו זה לא היה באמת?  ת.

 21 לא. ש.

 22 לא רצית באמת? ת.

 23 לא, תמיד זה היה ככה, ואני אומר לך, אתה לא עונה על השאלה. ש.
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 1י אתה אומר שאני לא עונה. אני כן עונה. אני לא עונה כמו שאתה רוצה, אני עונה לך את מה שאנ ת.

 2 זוכר.

 3 אתה לא עונה בכלל. ש.

 4 תן לי לענות. ת.

 5מר ישועה, אם אני מבינה נכון, ועו"ד חן יתקן אותי, אמרת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6קודם שהופתעת כשהייתה לך פניה שבוע אחר כך. אומר לך 'מה שבוע אחר כך, יש לך שיחה שלמה 

 7 יומיים אחר כך. איך אתה מסביר את זה?' אני הבנתי נכון את השאלה? 

 8רק יום וחצי קודם לעומת 'לא זה כמובן הרבה יותר מורכב לנוכח ההלם והתדהמה שאחזה בו  ש.

 9 הקלטתי שיחות' לעומת 'לא התערבתי בתכנים'.

 10אני לא חוזרת על כל זה, אבל זו השאלה, ולכן הוא אומר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11לך 'אל תתייחס עכשיו לטלפון אלא תתייחס למה שאתה אומר על הפליאה שלך ועל מה שקרה 

 12 אחר כך'.

 13מה שהוא אמר כי הוא מציג פה איזה שהוא סט. 'היית בתדהמה ובשוק ואתה בשיחה  אני עונה לכל ת.

 14רגועה'. 'השיחה היא כולה רגועה', אתה זה וזה, דבר דבור על אופניו. אז אני עונה לכל הדברים, 

 15אני מסביר את הדברים. צריך להסביר שזה לא שאני בשוק אז עכשיו אני בשיחה איתה, אני רועד, 

 16תי לה שאני אמחק, אמרתי לה שאני אעשה, אז אני מסביר קודם את הדבר הזה. הרי אני אמר

 17עכשיו אני עובר לדבר הבא. השיחה הרגועה, ואני עונה לה גם לאיריס, אני לא יכול בבת אחת, 

 18לאיריס, לנתק אותה להגיד לה 'שום דבר', זה השיחה הזאת, אני לא חושב שיש עוד שיחות כאלה. 

 19פניות כאלה, אם יש, הן ספורות על פני החצי שנה הזאת שאני משתדל  אני לא חושב שיש עוד

 20להיות נורמלי וסביר איתה. גם היא, בטון של השיחה, השיחות לא היו רגועות עד היום כי איריס 

 21דרשה שאני אעשה את הדברים, בטון ברור. שים לב גם מה היא אומרת 'בוא לא נעבור מקיצון 

 22לא נעבור מקיצון לקיצון'. כי היא מבינה שכנראה נפל משהו  לקיצון'. למה היא אומרת 'בוא

 23מאתמול להיום. אני אסביר את הנקודה. אני פה מדבר איתה בשיחה שאני מנסה עוד איך שהוא 
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 1לא לנתק לגמרי את הקשר כי אני מבין שהם מוטרדים מזה שאני לא נתתי להם באותה פגישה 

 2 ,למחוק את הטלפון, משתדל לשמור על איזה שהוא

 3 סוג של מצג? עם: -כב' השופט משה בר

 4לא מצג, של שיחה כאילו נורמלית, הרי אני אומר להם שאני מחקתי כאילו אז אני לא מנתק לגמרי  ת.

 5את הקשר איתם. אבל מול אבירם, אני רק רוצה להסביר את הנקודה, ההחלטה הייתה שלו. אני 

 6מולה.  pattern-תדרדר'. גם איריס, ב לא המשכתי מול אבירם ואחרי הדבר שלו אמרתי לו 'עכשיו

 7עכשיו, למה אני כן מופתע ממה שקורה? כי כן הייתה רגיעה יחסית באותם שמונה ימים. יכול 

 8להיות שיש את השיחה הזאת, אולי יש עוד איזה שהוא דבר, אבל כן הייתה רגיעה בתוך אותם 

 9פני זה. אני לא עונה לאבירם שהיה ל pattern-ימים בדרישות שלהם, ובוודאי גם אצלי. זה לא ה

 10כי קלטתי שהם קולטים שיש פה בעיה ומקטינים  8-ואני עומד מאחורי דעתי שאני הופתעתי ב

 11לחלוטין, לא היו דברים כאלה כמו הדבר הזה, ולכן אני כן הופתעתי מזה שבאותו רגע שמתברר 

 12מהאפשרות שתיפתח שהחקירה היא נגד נוני מוזס ודקה לפני זה הייתם בקטע של, זה שמבוהלים 

 13חקירה פלילית, איך אפשר בכזאת מהירות לחזור חזרה לתוך הסיפור הזה של לנסות לחזור כן 

 14-ואחרי זה גם ל 5-ל 100-לאותה אינטנסיביות שהייתה לפני זה, כשאני אומר עוד פעם, זה ירד מ

 15יחה. מה, אני , הדבר הזה. וגם אבירם עונה לי. למה הוא עונה לי? כי כי, אז אני מנהל איתה ש0

 16 אראה לה את השוק שלי?

 17 הבנתי. זו תשובתך, לא אתווכח איתך. אני מבקש להציג לך שיחה נוספת.  ש.

 18 מאיזה יום השיחה הנוספת?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19, המזכר של פולינה גובזמן, עוד שיחה שהעד לא התכונן 1מאותו יום. אם כבודכם יסתכל על נ/ ש.

 20ד שיחה שלא  רוענן זכרונו כי היא התגלתה רק אחרי הראיונות בפרקליטות. שיחה מס' אליה, עו

 21 .1נ/ 12

 22 

 23 47בדצמבר מוגש ומסומן נ/ 29-תמליל שיחה מה

 24 
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 1עכשיו, היא משתלבת יפה, משום שבתשובות האחרונות שלך אמרת שזה איריס ועם שאול דיברת  ש.

 2 שאול, אז ראינו קודם,לחודש אתה מדבר גם עם  29-ועכשיו הנה, ב 8-ב

 3 ... עו"ד יהודית תירוש:

 4 זה סומן.  ש.

 5 .47סומן. נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 רק שאולי... את התאריך שלה. עו"ד יהודית תירוש:

 7בדצמבר. הבהרתי. כך זה הועבר אלינו בלי התאריכים שלהן, על ידי התביעה. אני מוסיף  29-ה ש.

 8בדצמבר, בשיחה הזאת משתתף גם  29-, שתאריך השיחה הוא ה1ור לנ/ואומר, ועושה את החיב

 9. ואני מזכיר לך שוב מר ישועה, 8-. לפחות תשעה ימים לפני ה29-, זה ב8-מר אלוביץ' ושוב, זה לא ב

 10נאמנה עלי הנחייתו של בית המשפט, אני לא אשאל אותך לפני שתקרא את כל השיחה כדי שלא 

 11ך שהקרנתי לך על הלוח קודם התכתבות עם מר אלוביץ', בין היתר תופתע עוד, אבל אני מזכיר ל

 12 . שהוא כותב לך שם 'זה מטורף'. 29-ביום ה

 13 שזה מתייחס לזה? ת.

 14 סליחה? ש.

 15 זה מתייחס לזה, ה'מטורף'?  ת.

 16אתה תגיד לי. אני פשוט מזכיר לך כדי שתהיה לך את כל התמונה, כי אתה מופתע. כי אתה לא  ש.

 17לחודש אתה מתכתב איתו, זה  29-ודם. אני מזכיר לך שהקרנתי לך קודם, בראית את השיחה ק

 18 .45נמצא בפניך, תראה. מר ישועה, זה נמצא בפניך ההתכתבות, נ/

 19 לא הבנתי. זה, פה. ת.

 20ההתכתבות הזאת, בדיוק. אם תסתכל בדף השני, אתה רואה, זה מתחיל ב'זה מטורף' ואתה עונה  ש.

 21 שיחה עם מר אלוביץ' באותו יום. פה יש לנו שיחה איתו. לו 'מדרדרים'. אתה רואה? זו 

 22 אוקיי.  ת.

 23 אוקיי? ש.

 24 עברתי. ת.



 
 המשפט המחוזי בירושליםבית 

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

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

 2021מאי  12

 

 2057 

 1 אתה רואה? ש.

 2 כן. ת.

 3ואתם, תאשר לי, מתוך השיחה, לא נקריא את כולה, החלק הראשון שלה זה למצוא את הכתבה  ש.

 4שמר אלוביץ' מפנה אותך אליה, ואז אתם מאתרים, תאשר לי שמדובר שוב בכתבה שקשורה 

 5בראש הממשלה נתניהו ורעייתו, נכון? תסתכל למשל בעמוד, אני אמקד אותך, תסתכל למשל 

 6 , 5בעמוד 

 7 רק רגע. ת.

 8'לא, בסדר, אבל אתה מבין, סתם תוקעים את שרה שם, מה שרה שייכת, מסכנה', לידיעה שהיא  ש.

 9לא שייכת אליה. ואתה אומר 'היא לא שייכת' ואז אתה אומר 'אני אגיד להם להחליף את זה 

 10 בתמונה של החיילים שצועדים עם המשואות'. אתה רואה?

 11 כן. ת.

 12לחץ', אבל אז אתה אומר משפט נוסף שאתה לא חייב לומר אתה אומר 'טוב אני א 6אוקיי. ובעמוד  ש.

 13כמי שקפאו שד אחרי אירוע דרמטי, בטח אחד שלא רוצה להיות בעולמות אסורים, 'רק שתהיו, 

 14רק שתבינו מה קורה שאני עוזב יום אחד את המערכת. אתם מבינים את ההיקף?' זה אתה מסביר 

 15חד עוזב. ככה נשמע מישהו שיום ולילה קודם להם. תראו כמה אני חשוב, מה קורה כשאני יום א

 16היה בהלם שוק ותדהמה שלא יכל לצאת מהאוטו רבע שעה והזיע? ורעד כולו? ונפגש עם עורכי 

 17 דין? ונתן הוראות במערכת? 

 18 קודם כל, כל הדברים האלה זה עובדה. ת.

 19 לא, מסתבר שלא. ש.

 20ה? ושפגשתי עורכי דין, ושנתתי הוראה שפגשתי עורכי דין ושהייתה פגישת שיבוש, אה, זה לא קר  ת.

 21 במערכת, הרי כל זה זה עובדות. שנתתי את זה.

 22מר ישועה, אתה יודע מה לא עובדה. לא ההלם, השוק והתדהמה, לא התוכן שאתה נתת לדברים,  ש.

 23אל תתחמק. אתה מבין היטב על מה מדובר. לא התוכן שנתת לאותה פגישה, לא מה שאמרת 

 24שחשת באותה פגישה, לא מה שחשת בעקבות אותה פגישה, לא הרישומים באותה פגישה, לא מה 
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 1שעשית למרות שיכלת להקליט אחר אותה פגישה, לא מה שעלה בשיחות שנמחקו על ידך, ולא מה 

 2שהעדת פה בבית משפט. שניתקת, נחצה קו, ניתקת, באותו רגע מיד ניתקת, זהו, אין עוד. פה אתה 

 3 ליף כותרות, להחליף תמונות. אל תיתמם, מר ישועה.מציע לדרדר, להחליף כתבות, להח

 4בסדר. אני לא איתמם. אתה שאלת שאלה. אמרת בין היתר שכל מיני דברים לא היו או אפשר היה  ת.

 5 להבין ממה שאתה אומר שהדברים לא היו. 

 6 לא, אי אפשר היה להבין. זה אזור הנוחות שלך. אי אפשר היה להבין. אתה מבין בדיוק מה אני ש.

 7 אומר שלא היה. 

 8 אני יכול לענות?  ת.

 9 כן. עם: -כב' השופט משה בר

 10תודה. אני אומר עוד פעם, פגישת השיבוש הייתה, הזעזוע שלי מפגישת השיבוש מתבטא בזה שאני  ת.

 11עושה צעד חריג שאני מזמין עורכי דין בבוקר ופוגש אותם אצלהם בבית, הזעזוע שלי מתבטא 

 12בירם ומיכל ואומר להם להפסיק וגם אבירם בדו שיח הזה שאתה עובדתית בזה שאני פוגש את א

 13מראה פה, אומר 'אילן, אמרת לנו את זה', גם הוא מאשר את הדבר. אין כרגע ויכוח על זה 

 14שהדברים האלה, שלושתם קרו. השיח שלי עם שאול ואיריס, אני אומר עוד פעם, הפך משיח מאוד 

 15 שים הקרובים שהיה אפסי.מאוד אינטנסיבי לפני לשיח בשבועות ובחוד

 16 אמרת  שלא היה. ש.

 17 רק שניה אחת. אמרתי שהיה מעט. כמעט ולא, ת.

 18 לא, אמרת שלא היה. ש.

 19בסדר, או קיי. יכול להיות שאמרתי את זה. אני לא יודע. כמעט ולא היה. עכשיו, הדו שיח שלי עם  ת.

 20בתוך חזית שלא ניתקתי, אבירם מבטא משהו והדו שיח שלי איתם מבטא משהו. איתם אני עדיין 

 21לא חתכתי הרי את החבל במובן שאמרתי להם שאני מוחק ואני כאילו משחק איתם עוד את 

 22 המשחק, אבל גם הם בטון, בוא נבין רגע מה הם מבינים שקרה אותו יום וגם אני,

 23לא, אל תדבר בשמם. אני מבקש שתדבר בשמך. אתה לא עונה לשאלה שלי ואתה עובר לדבר   ש.

 24 אתה לא חושב שזה קצת מוגזם?בשמם. 
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 1 אני עונה לשאלה. ת.

 2 ממש לא.  ש.

 3אני מציין את מה ששמת לפניי. גם טון השיחה פה שציינת שהוא רגוע, וגם פה עם שאול, זה לא  ת.

 4הטון שהיה לפני זה של דרישות אולטימטיביות. מדברים, בצורה חצי רגועה וגם אני, לא מציג 

 5ד הסוף, לא מציג להם, אבל זה היה ברור בימים שבאים אחרי להם שאני חתכתי איתם את הזה ע

 6זה, ואני אומר עוד פעם, זה לא מבטא את מה שהיה לפני זה וגם במה שקרה למטה מול אבירם 

 7ומול האנשים, זה לא ביטא את מה שהיה לפני זה. יכול להיות שדיברתי עם אבירם ואמרתי לו, 

 8, תעשה מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה מבין' ואני הוא ענה לי את מה שענה, ואמרתי לו 'בסדר

 9שחררתי לאבירם לגמרי את החבל. אני עוד כלפיהם טיפה מנסה לא לגמרי לקרוע את החבל כי 

 10הצגתי להם שאני מוחק. זה הכל. זה מה שיש פה. זה חי בכפיפות עם זה שאחרי זה, אני אומר עוד 

 11את המסר, שזה אחרי זה נשלחה אלי סטלה  פעם, זה שיחות מועטות בודדות שהם הבינו אחרי זה

 12ובשביל זה נשלח אלי אור, כי הם קיבלו את המסר, שהדבר הזה לא נמשך. אני גם בנקודה מסוימת 

 13אמרתי לאיריס, אני כבר לא זוכר אם יש שיחה או אין שיחה, אמרתי לה 'איריס זה נגמר'. גם 

 14אולי כתוב, אני לא זוכר. אמרתי 'הם  לאיריס אמרתי את זה. 'הם עובדים חופשי'. אני חושב שזה

 15יומיים אחרי זה לא רוצה שהם ידעו כי שואלים אותי -עובדים חופשי'. וזה עוד שיחות שאני יום

 16כל יום 'החלפת את הטלפון', 'מחקת את השיחות'. אז אם אני לא עונה לגמרי, בין היתר השיחות 

 17 עם שאול. זה הכל. האלה גם באו לבדוק את זה, איפה אני נמצא, וגם הפגישות

 18ועכשיו אני מבקש שתסביר, כדי לא להתווכח, את המשפט הבא. 'רק שתהיו, רק שתבינו מה קורה  ש.

 19שאני עוזב יום. הבנתם? אתם מבינים את ההיקף? תביני את רמת המעורבות, לא, תביני את רמת 

 20 .6המעורבות שנדרשת. זאת אומרת זה מטורף'. אלה דברים שאתה אומר לה בעמוד 

 21 נכון. הם קשורים לתוכן, ת.

 22 אני מבקש שתסביר אותם. שאלה פתוחה, מה שאתה רוצה תגיד. ש.

 23תודה רבה. הם, זו שיחה שבה הם מנסים להרגיע את עצמם ואני גם מרגיע אותם, שכאילו אולי  ת.

 24 קצת דברים עוד יהיו כמו שהם. אבל זה לא קורה בפועל למטה,
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 1 'זה מטורף'. זה מרגיע אותם?זה בדיוק הפוך. אתה אומר להם  ש.

 2 מה? ת.

 3אתה אומר להם הפוך מלהרגיע. אתה אומר 'זה מטורף' 'תראו מה קורה כשאני מר אילן ישועה,  ש.

 4הגדול, שעומד ביניכם לבין המערכת יום אחד לא נמצא. תראו את הטירוף' איך זה מרגיע באזור 

 5 ובסביבה?

 6דר והם בסדר וכולם בסדר, הם מקבלים טיפה זה אותו נרטיב שהיה לפני זה, שהמערכת לא בס ת.

 7מאותו נרטיב. זה כל מה שיש פה. אבל בפועל מה קורה למטה? מה קורה בפועל למטה מול 

 8הכתבים? כלום. וגם מול איריס ושאול, אלה טפטופים אחרונים שישנם ואני אומר לך עוד פעם 

 9לא נגמרה טוב והבנתי  באיזה קונטקסט אני עושה אותם. אני עושה אותם בקונטקסט שהשיחה

 10שהם חוששים ולכן גם כל הפגישות שהיו עם שאול בדיוק באותם ימים, כמעט כל יומיים פגישה. 

 11אז אתה אומר, יש שיחות, יש גם פגישות. ובתוך אותן פגישות עולים אותם דברים והוא רוצה 

 12ף. אבל דרך אגב, להרגיע את עצמו ואני מרגיע אותו. וגם פה, אני לא לוקח את זה לגמרי עד הסו

 13 השיחות לא מתנהלות כמו השיחות הקודמות. 

 14הפנומנלי שלך, אבל את זה שמיד אחרי אירוע חציית הקו  ןבזיכרווראה זה פלא, הכל אתה זוכר  ש.

 15הדרמטי הם מתקשרים אליך, הם מדברים איתך על שתי ידיעות שקשורות לראש הממשלה, אתה 

 more of the same ,16אומר להם, כמו שאתה אומר  מציע לדרדר, להחליף כותרת, ללחוץ, עוד

 17'בלעדי כלום לא קורה, תראו איזה טירוף אם אני לא שם יום אחד', את זה לא זכרת. זה מה 

 18שאתה מציג לבית המשפט? את האירוע הזה לא זכרת? שהם מתקשרים אליך מיד אחרי אותו 

 19 אירוע דרמטי כאילו מבחינתם לפחות כלום לא קרה?

 20י לא זכרתי את השיחות הספציפיות, זכרתי שהייתה פה ושם איזו שיחה שפעם איריס תראה, אנ ת.

 21אמרה לי 'אילן אל תעבור מאפס למאה' או אמרה לי משהו על טל שלו 'היא נוהגת מהר', לא זוכר 

 22מה, היא דיברה בשפת רמזים. היה איזה שהוא דבר כזה, אבל כבר היה ברור בשיח שלהם איתי 

 23ם שמה שהיה הוא לא חוזר להיות. אז לא זכרתי בדיוק את השיחה הספציפית וגם בשיח שלי אליה

 24 הזאת, זכרתי את העיקר. העיקר הוא שמה שהיה לא המשיך. זה מה שזכרתי.
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 1בינואר  22-אני מצטער לומר לך מר ישועה, וזה ודאי לא העיקר, אני מפנה אותך לחקירתך מיום ה ש.

 2 תסתכל. 52וד , אני חושב שהקובץ נמצא אצלך, בעמ2018

 3 כמה בינואר? כב' השופט עודד שחם:

 4 בינואר, אדוני.  22-ה ש.

 5 איזה קובץ? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 איזה מספר, כב' השופט עודד שחם:

 7לחודש, כי אתה קושר  8-. אתה אישרת קודם בעל פה שאחרי צפירת ההרגעה ב52. בעמוד 3826 ש.

 8ום והוגשה לבית המשפט, אתה מסביר אותה. ואתה אומר ככה: את זה לתרשומת שעשית מאותו י

 9, צפירת ההרגעה מתממשת, זה מוזס' אומר לך החוקר 8-, נכון, אוקיי, אה, אחרי זה ה-'אחרי ה

 10בינואר מוזמנים למסעדה' פולינה גובזמן: 'ושם אור אומר לך 'בכיתי  8בינואר'. אילן ישועה: ' 8'

 11בינואר. ואז אתה אומר ככה: 'שאול, שאול  8-כן' אוקיי? זה ב מאושר שזה מוזס ולא אנחנו'' 'כן

 12אומר לי, לא אומר לי אפילו שלום. לא שום דבר. לא מדבר איתי כל הערב. רק אומר לי 'אתם 

 13משוגעים מה שאתם עושים. אתם לא נורמליים, אתם תגרמו לנו לנזק, אתם תהרגו אותנו'' 

 14מך כל כך'. ישועה: 'כן, היה, זה היה ככה. ואז החוקרת מחזקת אותך ואומרת 'כבר לא מפחד מ

 15בינואר קורה. כן? כאלה' ואז אתה מוסיף את התוספת שעליה אני שאלתי, 'זה  8-מה קורה? זה ב

 16מדהים לחשוב ששבוע אחרי שאתה מבקש מבנאדם לשבש חקירה', שלא הייתה אגב, אני מוסיף, 

 17רגיש מספיק בטוח לחזור לאותו אבל כך אתה מתבטא, 'אתה בגלל שפורסם שזה מוזס אתה מ

 18מקום. זה מראה את הטירוף שאנשים נמצאים בו' כלומר אתה נותן בזה סימנים. זה לא רק שאתה 

 19בעל פה שמבקשת להתבסס על תרשומות שעשית ולא הקלטת, אלא אתה נותן  גרסהמוסר 

 20-אה לך שבסימנים. 'הנה התפרסם שזה מוזס', 'הנה הם רגועים, תסתכלו את הטירוף'. ואני מר

 21, יום ולילה אחרי אותה פגישה דרמטית הם פונים אליך מבחינתם כאילו כלום, בשתי כתבות 29

 22 שקשורות לראש הממשלה. את זה לא זכרת?
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 1הפניה הייתה פניה עדינה, זה לא היה בסגנון שזה היה לפני זה, הסברתי לך את זה. אחרי זה בימים  ת.

 2לא היה יותר סיקור מוטה, זה גם לא ירד לאבירם, ולכן . 8-אחרי זה, ושזה הם אמרו לי בפגישה ב

 3 הם אמרו שזה טירוף, לכן קיבלתי את מה שקיבלתי שם, והם רצו לחזור לדברים...

 4 ובקשר לשאלתי האם אתה זוכר, זכרת את זה, תשובה? ש.

 5עוד פעם, אני לא זכרתי את השיחות ספציפי, זה שאיריס, הייתה איזו שהיא שיחה עם איריס  ת.

 6אמרה משהו בסגנון, בלשון, היא דיברה באיזו שהיא שפת סתרים, 'אתה נוסע מהר מדי' או ש

 7ש'אתם עוברים מהר מדי' ולא הבנתי אפילו מה היא אומרת או משהו כזה, זכרתי משהו מעורפל 

 8מבטאת את זה שזה נפסק אחרי  8.1-כזה, בגדול זכרתי את העיקר, שזה נפסק אחרי זה. השיחה ב

 9אתה מציג פה בשתי השיחות האלה, אני אומר עוד פעם, אנשים שדיברו איתי כמה זה, וגם מה ש

 10פעמים ביום וששינו כמה ידיעות ביום פתאום מדברים בשפה עדינה ורגועה ולא צעקות, ולא 

 11חייבים לשנות ולא לפטר אף אחד, ואני מדבר איתם מתוך מה שאני מדבר איתם מתוך מה שהצגתי 

 12הם אומרים  8-שתי השיחות, בשיחות הנוספות שלא היו, ובעובדה שבלהם, העיקר הוא קרה לא ב

 13לי 'אתה מטורף' ולכן אחרי זה גם, למה שולחים לי את סטלה ואת אור? זה הסיבות. אני תיארתי 

 14 תמונה מדויקת. אם אתה שואל אם נדהמתי, כן. נדהמתי.

 15 אתה אומר 'זה טירוף'. כן, לא, ש.

 16 רוצים לחזור לעוצמה מלאה.הם רצו לחזור לעוצמה, הם  ת.

 17אה, הפעם זה עוצמה, אתה מדבר. רק שזה לא מופיע כאן. פה זה מופיע כמופע הראשון, לא  ש.

 18בכפתור עוצמתי של עוצמה. הבנתי. זו  power-כעוצמה. אז עכשיו אתה מחליף את כפתור ה

 19 התשובה שלך, לא אתווכח איתך.

 20 אין שום כפתורים. ת.

 21 בפניך ונתתי לך הזדמנות להשיב.לא אתווכח איתך, הכל  ש.

 22 תודה רבה. ת.

 23עכשיו, אני רק אומר לך, ומר ישועה, אני ממש מבקש שלא תיעלב אבל זו חובתי לומר לך פשוט,  ש.

 24בכללים שלנו, שמתוך מה שראינו עד כה, בוודאי מתוך מה שנוסיף ונראה בהמשך החקירה הנגדית 



 
 המשפט המחוזי בירושליםבית 

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

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

 2021מאי  12

 

 2063 

 1ועל  2018ביולי  29-בעל פה על הפגישה של ה שלך, אי אפשר לקבל מפיך שום תיאור שאתה מוסר

 2 השיחות הנוספות שהיו שאותן אתה תיעדת,

 3 ביולי? 29 ת.

 4 , אני מתנצל. אתה רואה עד כמה לא נעים לי?2016בדצמבר  27 ש.

 5 תרגיש בנוח. ת.

 6 27-אוקיי. אי אפשר לקבל מפיך בעדות בעל פה דבר וחצי דבר שאתה מוסר ביחס לפגישה של ה ש.

 7, ולמפגשים ולשיחות ולתיאורים עליהם אתה מדווח בעל פה לעורכי הדין שלך, 2016בדצמבר 

 8רושם אותם בתרשומות לעצמך, בשים לב לכל הנסיבות האלה ואני לא אחזור עליהן, שהצגתי לך 

 9 ושאוסיף להציג לך. ואני מבקש את תגובתך לכך.

 10 בפגישה המדוברת שם דובר על ניסיון השיבוש?  עם: -כב' השופט משה בר

 11 כן. ש.

 12 השאלה הספציפית היא האם, מה אתה שואל? האם, ת.

 13 אני נותן לך הזדמנות להגיב לתזה שאני מציג לך, אני פשוט נאלץ לעשות את זה, ש.

 14 אל תתנצל.  ת.

 15זה. אין לי שום  אני לא מתנצל. אני מבקש שלא תיעלב, אני פשוט לא מתנצל. אני חייב לעשות את ש.

 16 כוונה להתנצל בפניך מר ישועה, לא אני המצאתי את הדברים.

 17 בסדר. ת.

 18 29-אי אפשר לקבל מפיך דבר וחצי דבר בקשר לתיאור שלך בעל פה על הפגישה שהתקיימה ב ש.

 19 ולא לתרשומות שעשית על המפגשים על הפגישה הזאת ולאחר מכן. תגובתך? 2016בדצמבר 

 20שתיארתי אותו, הלוואי שלא היה קורה. ככה נקראתי לפגישה, היו עורכי דין,  לצערי הכל היה כמו ת.

 21 הם גם המציאו את זה? הם כתבו את זה עורכי הדין?

 22 הם לא היו בפגישה. ש.

 23 עורכי הדין המציאו את מה שהם כתבו? ת.

 24 הם לא היו בפגישה. ש.
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 1עימות שלי עם שאול דרך אגב אה, המצאתי את זה באותו לילה? הבנתי. בסדר. טוב, אני זוכר שב ת.

 2 הוא חלקים גדולים לתדהמתי אישר. אבל את זה אתם תעברו בחקירה אחרת. העובדה היא,

 3 הוא לא אישר שום דבר פלילי ממה שאתה הצגת בפניי. ש.

 4 אין בעיה, אני זוכר שהוא, ת.

 5 זה שנפגשתם, נפגשתם. ש.

 6 תן לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 י זוכר הפוך אדוני.אנ ת.

 8 טוב, אני אתן לך לענות. סליחה. ש.

 9בבקשה. פגישת השיבוש התקיימה בדיוק כפי שתיארתי אותה, אין לי שום עניין להזמין את רלי  ת.

 10ואת טליה בבוקר, ואליו הביתה עוד, והיא רושמת את זה ואני יודע מה, שתהיה חקירה לא תהיה 

 memo ,11, רלי אמר לי 'בוא נרשום memo-י לרשום את החקירה? הם הציעו לרשום, אני לא הצעת

 12. לא זכרתי אותו בכלל אחרי זה. אחרי זה, גם את הקטע של memo אני לא ביקשתי לרשום 

 13הפגישות אצל שאול, הן עובדתית נמצאות ביומן, הן בדחיפות לא סבירה, הפגישות האלה, אני 

 14רשום את הדבר, אני רושם ומשאיר את זה זוכר שחלקים גדולים, וגם אז עורכי הדין מציעים לי ל

 15אצלהם בינואר, וזה לא נמצא יותר אצלי הדבר הזה. עובדתית, נסעתי למערכת והפסקתי את 

 16הסיקור המוטה. יש עוד שיחות, זה דועך. יש עוד שיחות כאלה, הסברתי את הרקע לשיחות האלה 

 17רת איריס במילותיה, האמת ולמה הן רגועות והן גם מבטאות את השינוי בצד השני שאומר, אומ

 18מבצבצת, אין מה לעשות. 'בוא לא נעבור מקיצון לקיצון' למה איריס אומרת  את זה? מה קרה? 

 19מה זה מהקיצון לקיצון? כי אמרתי לה 'נגמר'. זה מבטא את האמירה שלי אליה, ואני מנסה עוד 

 20כלפי מטה יודע שזה  לא לגמרי לחתוך את זה ולנתק את הזה בתוך זה, אבל זה נגמר, וגם אבירם

 21נגמר, ולא היה לי שום אינטרס להמציא את הדברים האלה או לעשות אותם, מה האינטרס שלי 

 22לעשות את זה? ואני דרך אגב, בניגוד למה שאתה אומר, אני זוכר מפגישת השיבוש שוב, כי 

 23ת השתמשת במילה שאני נדהם, אני זוכר ממה נדהמתי, נדהמתי ששאול בשיחת, סליחה, בעימו

 24 בינינו אישר חלקים גדולים ממה שאמרתי. הוא אמר, אני אגיד לך מה אני זוכר,
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 1 )עו"ד חן צוחק(

 2 אתה יכול לצחוק. אתה רוצה לתת לי שאני אגיד או שאתה רוצה שהצחוק יפסיק את זה? ת.

 3 מר ישועה, אני פשוט, ש.

 4 אני אגיד לך מה אני זוכר. ת.

 5 חשוב.תן לו להשיב. זה  עו"ד יהודית תירוש:

 6 קודם כל, הוא פנה אלי בשאלה אז אני לא מבין מה חברתי קמה. ש.

 7 כי הוא משיב. עו"ד יהודית תירוש:

 8דבר שני אני מבין שהעד מעיד ורוקד טנגו פה עם התביעה, אבל לא צריך להפריע לי באמצע  ש.

 9 החקירה הנגדית ולהגיד לי מה לעשות. אני שאלתי אותך, ונתתי לך הזדמנות,

 10העד הגיב לזה שהיה צחוק בעקבות הדברים שהוא אמר,  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 11 אז הוא אמר 'אם אתה רוצה אני אגיד', אדוני חוקר,

 12והצגתי אחרת את הדברים? הוא פנה אלי ושאל אותי 'אם אתה רוצה אני אגיד', אז התשובה היא  ש.

 13ושהוא יעיד לא על איריס אלוביץ' ולא על  'אני לא רוצה משום שאני רוצה שהוא יעיד על עצמו

 14 שאול אלוביץ', נורא פשוט.

 15לא, אבל סליחה. אתה אומר, מניח בפניו, חברי מניח בפני העד את העובדה  עו"ד יהודית תירוש:

 16שאי אפשר להאמין למילה ממה שהוא אומר על פגישת השיבוש. בין פה לתשובה שלו, העד גם 

 17מר שאול אלוביץ' שלדעתו מחזק את העובדה שזה כן היה.  רוצה להגיד מה שהיה בעימות עם

 18 מותר לו להשיב לדבר הזה.

 19 אבל הוא אמר. לא הפרעתי לו. ש.

 20 לא, הוא לא אמר. אתה הפרעת לו. הוא לא המשיך את ה... עו"ד יהודית תירוש:

 21ן את הוא אמר את זה פעמיים ואז פנה אלי בשאלה, אני ממש מתנגד למה שחברתי עושה, אני מבי ש.

 22 המצוקה של התביעה,

 23 זה לא מצוקה. הדברים מדברים בעד עצמם. עו"ד יהודית תירוש:

 24 .... אי אפשר לשמוע את שניכם, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1גבירתי, אי אפשר לשמוע את שנינו משום שמה שנעשה כאן הוא לא הגון ולא הוגן. אי אפשר  ש.

 2 עה באופן שבו חברתי עשתה. משום, ואני אסביר מדוע,להפריע לי ברגעי המצוקה של התבי

 3 אין כאן שום מצוקה וכשאומרים מצוקה....  עו"ד יהודית תירוש:

 4רגע אחד. עו"ד חן, חבל על כל זה. אדוני לא רוצה שהוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ימשיך, הוא לא ימשיך. ממילא החומר הזה הרי יעלה אחר כך.

 6לא ממנו. הוא לא עד לזה. עכשיו אני לא עצרתי אותו כבודכם, אני רוצה להדגיש. כאשר ברור, ו ש.

 7הוא הפנה בפעם השלישית כבר לכך שלתדהמתו מר אלוביץ' אישר חלקים נרחבים, הוא אמר, 

 8 ממה שהוא תיאר על אותה פגישה. לא סתמתי לו את הפה.

 9 ...-יותר הערות מה לא, אדוני חייך וצחק וזה הזמין עם: -כב' השופט משה בר

 10 אני. והעד ידע שהוא מגזים לכן הוא פנה אלי בשאלה אם אני רוצה שהוא יתאר את ה... ש.

 11רק רגע. אדוני עכשיו אומר אם העד ידע או לא ידע. אם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12וצה לשמוע אדוני רוצה לדעת מה העד ידע או לא ידע אז אנחנו נשמע את העד. אם אדוני לא ר

 13פירוט אז לא נשמע, כי זו חקירה של אדוני. אבל אי אפשר להגיד 'העד ידע אז הוא כך וכך'. הוא 

 14 שאל את אדוני 'אתה רוצה שאני אפרט',

 15 אני לא מבין את הערת בית המשפט, אני מתנצל. אני מתנצל, אני לא מבין את הערת בית המשפט.  ש.

 16ערת בית משפט אומרת שהעד שאל את אדוני אם הוא ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17רוצה שיפרט, אדוני אמר 'לא' ובזה זה נגמר. אבל אדוני עכשיו גם נותן פרשנות ללמה הוא שאל. 

 18אמר מה שאמר, נתקדם הלאה. בסוף הרי נגיע לחומרים האלה ואני מניחה שהם יהיו מוצגים של 

 19 מישהו מהצדדים. אז בואו נתקדם הלאה.

 20 צודק בית המשפט שהגברת תירוש יכולה, אנחנו נגיע לזה. בהחלט. ש.

 21אז בואו נתקדם הלאה. מה השאלה של אדוני? בהנחה שהעד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 סיים את תשובתו, מה השאלה של אדוני?

 23 הוא הסביר, נתן תגובה, הסבר. זה מה יש. עם: -כב' השופט משה בר

 24 כן. אמרתי. ת.
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 1ברת את אשר הסברת ולא ניכנס לווכחנות ונבדוק את הדברים, אנחנו בודקים את טוב, הס ש.

 2הדברים לאשורם ויש לנו מסמכים כתובים, ונאמת את זה. בסדר? עכשיו אני ממשיך איתך לשאלה 

 3 ,2021באפריל  5הבאה. בדיון ביום 

 4 הדיון אצלנו אדוני מדבר עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5בתשובה לשאלת בית המשפט  11-22. בשורות 675. זה אצל כבודכם. בעמוד 2021באפריל  5 כן. ש.

 6 הנכבד אתה אומר,

 7 באיזה עמוד זה? עו"ד יהודית תירוש:

 8 . בתשובה לשאלת בית המשפט, אתה רואה את זה, נכון? זה מוקרן לך.675 ש.

 9 בהחלט. ת.

 10 זה כתב גדול מספיק? ש.

 11 גדול ונוח. הכל טוב. ת.

 12כלפי מטה,  ירד'נכון כבודו, כל הקשר היה דרכי, רצו גם להסתיר את זה. לא רצו שזה בבוטות שזה  ש.

 13וזה גם נאמר לאורך הדרך שלא יידעו'. בהמשך חוזרת חברתי עו"ד תירוש ואומרת לך 'אמרת רצו 

 14ו להסתיר ולא פנו ישר לעורכים. למה רצו להסתיר'. היא שואלת אותך מדוע בני הזוג אלוביץ' רצ

 15להסתיר את המעורבות שלהם ולא לפנות ישירות לעורכים, ואז אתה מסביר את אשר מסביר. אז 

 16הנקודה שאני אוחז בה עכשיו זו העדות שלך לפיה הייתה חציצה בין בני הזוג אלוביץ' לבין 

 17להשפיע, ולכן אתה היית  תהניסיונוהמערכת, העורכים והכתבים. ורצו להסתיר את הבקשות, 

 18 מהמערכת והכתבים, העורכים והכתבים רצו להסתיר. נכון?באמצע. אבל 

 19 אמת. זה היה המצב.  ת.

 20זה היה המצב. עכשיו אני אומר לך, עכשיו נתחיל הפוך. אני רוצה להטיח בך ואני מבקש את  ש.

 21 תגובתך, שמי שרצה להסתיר כל הזמן זה אתה. מה אתה אומר על זה?

 22. זאת אומרת זה לא סותר. זה הבוס שלי, זה מה שהוא אני רציתי להסתיר כי הם רצו שאני אסתיר ת.

 23 למטה בתפוצה מלאה, ירדמבקש ממני, דבר שני זה גם לא טוב שזה 
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 1האם יש איזה שהוא שאתה זוכר להפנות אותנו, כי אני אומר לך, אני לא מכיר. בכל החומר הרב  ש.

 2מז בקשה של מר הזה של התכתבות על פני ארבע שנים, של עשרות שיחות מוקלטות, אין בר

 3אלוביץ' ממך להסתיר. ההיפך. אני אראה לך תיכף. אבל אין ברמז. ולכן כשאתה אומר 'הם ביקשו 

 4ממני להסתיר', קודם כל זה לא נכון. זה עוד סתם דבר שאתה מפריח באוויר. אבל אני מציג לך 

 5כך אתה שאתה רצית להסתיר. לא  כי ביקשו ממך. אתה רצית להסתיר מפני המערכת והכתבים, 

 6אמרת. אני חוזר ומדייק את השאלה. אתה אמרת לבני הזוג אלוביץ' שעדיף שלא ידעו עליהם 

 7 במערכת והכתבים. כך אני אומר לך.

 8 קודם כל, ת.

 9 זה אנחנו כן רואים בחומר. ש.

 10 אבל, אדוני, אני לא מבין מה שאתה, ת.

 11 אתה מבין. אתה מבין. ש.

 12רוצה סותר את זה שהבוס שלי אמר לי שהוא לא רוצה. איך זה שאני לא רוצה כי הבוס שלי לא  ת.

 13אני לא מבין איך זה סותר את הדבר. ברור שגם אני לא רציתי. אבל אתה טוען שמה, שכששאול 

 14אמר לי 'תמנע את זה בכל מחיר, מחר הוא חותם על ההנפקה' או 'תוריד את זה מיד, מחר יש את 

 15קקו לנו', אתה טוען שהוא רצה שאני אגיד את האישור של יס', או 'אלה הפציינטים, כדאי שיזד

 16 זה הלאה? או כשהוא אמר לי 'לא אכפת לי מהאפסים ומה שאכפת לי זה רק שיש לי בעיות',

 17 מר ישועה, אתה עוד פעם מערבב ומערבב ומערבב ומערבב ולא עונה לשאלה שלי. ש.

 18 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 19 אני אתן לך תשובה,  ת.

 20 תן לו לענות ו... תשאל שוב או לא תשאל שוב. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת

 21 אבל הוא מערבב. הוא לא עונה לשאלה שלי. ש.

 22 זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אדוני אני אענה לך להכל, מה זה, אני חושב שזו תשובה מלאה. ת.

 24 זו תשובתו הלא תשובה. ש.
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 1 ל לתת שיעורים בלוגיקה. תשמע, אני לא יכו ת.

 2 עו"ד חן, העד נשאל, העד עונה, כך זה עובד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 טוב. ש.

 4יש אמירה אחת שאתה אומר א' שולל את ב'. זה לא המקרה. כשבוס שלך, הוא קוהרנטי לחלוטין  ת.

 5 עם ב'. שבוס שלך אומר,

 6 לא הצגתי לך א' שולל את ב'. ש.

 7 רק שניה. אני רוצה לענות את תשובתי בבקשה. תן לי לענות. רק שניה. ת.

 8 בוא תענה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אתה עונה לשאלה אחרת. ש.

 10 אדוני רוצה לחזור על השאלה? עם: -כב' השופט משה בר

 11 כן. ת.

 12 העד יסיים,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אדוני, השאלות שלך מורכבות. ת.

 14 ממש לא. ש.

 15 אני זוקף את זה לזכותך, והתשובות שלי גם כן מורכבות. ת.

 16 השאלה שלי מאוד פשוטה. ש.

 17 אבל אני זוכר מה רצית. אתה רצית דוגמאות, נכון? ת.

 18ממש גם לא. אתה רואה שלא? אתה בונה לעצמך, וזו הבעיה בלוגיקה, כי הנחות המוצא שלך הן  ש.

 19עיצבת, לא  שאני שאלתי. אני הקרנתי לך קטע שבו מדובר לא נכונות. אתה עונה לשאלה שאתה 

 20על ההסתרה של פניות בני הזוג אלוביץ' אליך מפני העורכים והכתבים. ובקטע הזה אתה אומר, 

 21הם, בני הזוג אלוביץ', רצו להסתיר. ואוחזת בזה התובעת. למה רצו להסתיר היא שואלת אותך. 

 22למה רצו להסתיר? ואז אתה נותן תשובה. על הבסיס  אמרת 'רצו להסתיר ולא פנו ישר לעורכים',

 23הזה שאלתי אותך שאלה מאוד פשוטה. אני אומר לך שמי שאמר לבני הזוג אלוביץ' שצריך 

 24להסתיר, זה אתה. הם לא ביקשו ממך להסתיר מפני העורכים והכתבים. אתה אמרת להם שצריך 
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 1שובתך. עכשיו אתה מתחיל להסתיר מפני העורכים והכתבים. זו השאלה ועל זה מתבקשת ת

 2מסביב ומלמעלה, מהצד, ובלוגיקה, בתשובה לשאלות שלא שאלתי, תוך הנחת הנחות שעוזרות 

 3 לך בתשובה המערבבת.

 4 מר ישועה מה תשובתך? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 שמה שאתה אומר מופרך מעיקרו, לא נכון לחלוטין. הם יזמו את זה, ת.

 6 או, זו תשובה. ש.

 7הם התבטאו לכל אורך הדרך בצורה מאוד מאוד בוטה לגבי התן וקח ביניהם לבין מר נתניהו  ת.

 8ולגבי, המוטיבים שלהם לבקשה להורדת הידיעה או לשינוי הידיעות, הם אמרו את זה במילים 

 9מאוד מאוד ברורות, מה הוא רצה שאני אגיד כשמורידים את הידיעה של ציפי? ציפי לא צריכה 

 10 שבוע? הם לא רצו שאני אסתיר את זה, זה לא סביר,לחתום לי ה

 11 רגע, זו שאלה רטורית?  ש.

 12 זה לא סביר, ת.

 13 זו שאלה רטורית? ש.

 14 רגע, תן לו להשלים את תשובתו. עו"ד יהודית תירוש:

 15 עו"ד חן תן לו להשלים את התשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16זר כשאתה קוטע אותי כשזה לא נוח. אני מוכרח לענות את אני אצטרך לענות עד הסוף. זה לא עו ת.

 17 התשובה.

 18 מאוד נוח לי. ש.

 19 בסדר. ת.

 20 כשאתה לא עונה לשאלה... ש.

 21 אני עונה לשאלה,  ת.

 22 הבהיררק רגע, רגע אחד, עו"ד חן, אדוני שאל שאלה, אדוני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23אדוני ייתן לו לענות עכשיו. התשובה לא תיראה את השאלה בפעם השניה, העד יענה לשאלה. 

 24 לאדוני, אדוני יוכל לשאול עוד שאלה. שיענה לשאלה.
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 1אני רק אומר בתשובה לבית המשפט, א. אני מקבל. ב. התשובה מאוד נראית לי. מאוד. היא  ש.

 2 תשובת שקר, אבל היא נראית לי משום שהיא כזו.

 3 אז תן לו לענות. הוא ישלים את תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4אז מה שאתה אומר מופרך לחלוטין, אמרו את זה, דרשו את זה, הבהירו את הדבר הזה שצריך  ת.

 5, רלהיזהלמטה, מהתכנים גם של הדברים, זה מאוד ברור שגם היה צריך  ירדמזה שזה לא  רלהיזה

 6פי מטה או שאני אומר להם גם שאני אבל גם הם אמרו את זה במפורש לכל אורך הדרך. כשאני כל

 7. טיב הבקשות. טיב הבקשות. מה אני אמור 1לא רוצה, שהדברים האלה יתגלו, נובע משני דברים. 

 8ל... אז ברור שגם אני אומר את זה, אבל גם הם אומרים. זה לא סותר, האחד לא סותר את השני. 

 9ערומיה, אבל בוודאי שזה בא למטה כי זה חושף את החברה במ ירדגם לי יש אינטרס שזה לא 

 10 מהם, ואתה ביקשת בשאלה הראשונה שלך דוגמאות שהם כן אמרו לי, אתה רוצה?

 11 מר חן, בקיצור, ... הוא אומר 'גם וגם'. זה מה שאומר העד. עם: -כב' השופט משה בר

 12 הבנתי. את זה הבנתי כבר פעם הראשונה. ש.

 13 אז לא צריך לחזור על זה. עם: -כב' השופט משה בר

 14 לא, בית משפט הנכבד אמר לי 'תן לו'. אז אני נותן לו, אז לכן, שהוא ידבר, אין בעיה. ש.

 15אבל העורך דין הנכבד שאמר שאני משקר, אוקיי? הוא רוצה דוגמאות כי הוא אמר בהתחלה שהוא  ת.

 16 רוצה דוגמאות.

 17אתה עכשיו אני לא נמצא בחקירה שלך, מר ישועה, ובתכסיסים ובטריקים ובהיפוך המציאות ש ש.

 18מתחיל לשאול אותי שאלות ומסיט את הדיון ובא מלמעלה ומלמטה ומימין ומשמאל ומורח, 

 19ונשיאים ורוח וגשם אין. השאלות שלי ממש פשוטות, אתה לא עונה לשאלות ואני לא מוכן להכנס 

 20 איתך לווכחנות. 

 21 הבנתי שאתה לא רוצה, הבנתי מכל מה שאתה אומר שאתה לא רוצה, ת.

 22 איתך לווכחנות מר ישועה. סלהיכנמוכן  אני לא ש.

 23 הבנתי את התשובה. אתה לא רוצה. ת.
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 1יפה. אני לא עונה לאף שאלה שלך מר ישועה, איזה יופי. אתה תענה לשאלות שלי. הגיע הזמן  ש.

 2 שתתרגל.

 3 אני רגיל. ת.

 4 עו"ד חן, רק רגע אחד, גמרנו עם הוויכוח הזה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 גבירתי מסתכלת עלי. .ש

 6 אתה רוצה, אתה השלמת את תשובתך?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 ודאי כבודה. אם הוא לא רוצה דוגמאות. ת.

 8 מה השאלה הבאה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 זו זכותו, הוא שואל, הוא לא רוצה דוגמאות. עם: -כב' השופט משה בר

 10מה שאתה אומר 'יש לי דוגמאות, אני לא אומר אותן כי לא  אב"ד: -פלדמן -ידמןכב' השופטת ר' פר

 11 רוצים לשמוע אותן' זה מה שאתה אומר.

 12 נכון. ת.

 13עכשיו מכיוון שבית משפט רוצה לשמוע את הדוגמאות תתן, ואני מבטיח לגבירתי שאף דוגמה לא  ש.

 14 תהיה בתשובה לשאלה שלי. אבל גבירתי רוצה לשמוע, בבקשה.

 15עו"ד חן, מה שאני ארצה לשמוע אני אשאל בעצמי. העד  אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 16שואל אם רוצים לשמוע דוגמאות. אדוני מנהל את החקירה, אדוני שואל. אדוני אומר לו 'אל 

 17תשאל אותי שאלות' אז בזה הוא סיים את תשובתו. אני שואלת מה שאני רוצה לשמוע, אני לא 

 18 י היתר לזה. צריכה שיתנו ל

 19 בוודאי שלא. ש.

 20 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אבל בסופו של דבר גבירתי קובעת ולכן אם גבירתי חושבת שיש מקום בעקבות ההערה האחרונה  ש.

 22של בית המשפט לשמוע את הדברים, אז אני יושב. אז נשמע. מה זה יעזור לי? אני הרי לא כותב 

 23 את פסק הדין.
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 1עו"ד חן, העד אמר 'הבנתי שנתבקשתי לתת דוגמאות. האם  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 2 אני אמור לתת דוגמאות'. הוא נשאר בלי תשובה, אז הוא סיים את דבריו. ...

 3אז אני מבקש עכשיו ואני כבר אומר לכבודכם וזה שטר שמיד תראו את פרעונו. כבודכם זוכר  ש.

 4ואני מבטיח לכם שהוא לא ייתן דוגמאות שתומכות באיזו שהיא בכנות וביושר את השאלה שלי 

 5 תשובה לשאלה שלי. אבל הוא ייתן כותרות. אנחנו כבר מכירים אותו.

 6 אז בוא נתקדם. אם אדוני בטוח שזה הכיוון אז נתקדם. עם: -כב' השופט משה בר

 7 ברור. ש.

 8 אז נתקדם. עם: -כב' השופט משה בר

 9 בשביל זה יש תביעה. ש.

 10 אדוני מנהל את החקירה. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 11 תודה רבה גבירתי. עכשיו אני רוצה להציג לך בבקשה מסמך לדוגמה, ש.

 12 מה המסמך? זה חלק מההתכתבויות, עו"ד חן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 כן. ש.

 14 

 15 48מסמך התכתבות מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 ת ההודעה הבאה: 'לא זה ולא זה'.אתה כותב לגברת אלוביץ' א ש.

 18 סליחה, אני לא יודע איפה אתה נמצא. ת.

 19 .3תסתכל בעמוד  ש.

 20 ?-אתה רוצה לאפשר לי לעבור על זה שניה או ש ת.

 21 לא, אני קודם אפנה אותך, אני יודע שהתרגלנו לטוב, ש.

 22 מישהו רוצה לומר לנו מה המספר? איזו שורה? שופטת

 23 ,2015במרץ  4מיום  גבירתי, הודעה 3זה בעמוד  ש.

 24 אנחנו רוצים למצוא את זה ברצף הכולל.  כב' השופט עודד שחם:
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 1 ברול? ש.

 2 ברול. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 לבינתיים אתה יכול לאתר את המקום שהפניתי אליו. ש.

 4 . 7662שורה  עו"ד נעה פירר:

 5 לי אין שורות, אתה יכול לומר, ת.

 6 במרץ, 4שלבינתיים אתה יכול לאתר. זו הודעה מיום  אני יודע. לכן אמרתי ש.

 7 ,7662שורה   עו"ד נעה פירר:

 8, אם אפשר בבקשה לומר לבית 11:43, בשעה 2015במרץ  4שניה בבקשה. שניה. הודעה מיום  ש.

 9 המשפט את מספר השורה.

 10 .7662 עו"ד נעה פירר:

 11 'לא זה ולא זה'. כב' השופט עודד שחם:

 12 שהתחלתי להקריא עכשיו. ההודעה אומרת ככה,כן. בדיוק. מה  ש.

 13 שניה, של איריס אלי? ת.

 14לא, שלך לאיריס. איריס אלוביץ', הגברת אלוביץ', שואלת אותך 'אבי נרדם בשמירה או שלא היית  ש.

 15ברור?' ואתה עונה לה 'לא זה ולא זה. זה מורכב מאוד וצריכים לעשות הדברים בצורה שלא חושפת 

 16להיות ברור כלפי מטה, כי אז זה נשרף'. אוקיי? הנה מקום שבו אתה מביע  אותנו. לכן אי אפשר

 17בפני הגברת אלוביץ' את החשש שמא הבקשות שלהם או ההתערבויות, נקרא להן ככה, יתגלו כלפי 

 18 מטה, כלפי המערכת. אבי זה אבי אלקלעי, נכון?

 19 כן. ת.

 20כן. אז הנה דוגמה למקום שזו התמונה שאתה מציג בפני הגברת אלוביץ'. אתה רוצה להגיב על  ש.

 21 זה? 

 22זה כמעט הוכחה שגזר עוזר לראייה כי תראה לי ארנבת שלובשת משקפיים. אני לא יודע איך  ת.

 23להתייחס לדבר הזה. זה באמת, אני נמצא בתוך רצף של לחצים שנתיים, פה אנחנו נמצאים בקטע 

 24האישור של יס, אני מקבל כל הזמן הוראות להסתיר דברים ואני משקף את הדבר הזה בינינו של 
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 1ומישהו בא ואומר לי 'לא, אל תסתיר את הדברים'? אני לא מבין את הנקודה. אתה לוקח בתוך 

 2 תכתובות של ארבע שנים ואתה שם פה, ברור שבתוך זה אני משקף את מה שגם נאמר לי,

 3 ארבע שנים. תאשר לי רק, הבנתי. המכלול של ש.

 4אני מסביר לה את המורכבות, סליחה, אדוני, תשמע, באמת. לא מבין בכלל, לא מבין, אני מסביר  ת.

 5 לה את המורכבות של הדרישות ממני.

 6 אתה אומר לה 'בואי נסתיר', זה מה שאתה אומר לה. ש.

 7 מה? ת.

 8זה אני חושב המופע  2015מרץ ב 4-אתה אומר לה 'נסתיר בצורה שלא חושפת אותנו'. אגב, ב ש.

 9 ,-הראשון, השני אולי של הגברת אלוביץ' בכלל בתוך התיק, אגב הרצף והלחצים וכולי. זה ה

 10 .2013-אבל הגברת אלוביץ' נמצאת בתוך התמונה כבר מ ת.

 11בסדר. שמענו. זה עו"ד רוזן עוזר תחקור, ואנחנו נראה גם את דבר השקר הזה נחשף. אבל עכשיו  ש.

 12וצה להתעכב עליו כי הוא מסיח. זה דבר מדהים שעד תביעה מסיח את דעתי בשקרים. אני לא ר

 13 עכשיו תשיב לשאלה הזאת,

 14תקשיב לשאלה ... ותענה. מה שכן, נראה לי שהוא לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 השלים את תשובתו לשאלה הקודמת, עו"ד חן. 

 16 י אפשר להשאיר את זה תלוי באוויר.נכון כי הוא מסיח בשקרים. אז עכשיו א ש.

 17 עו"ד חן, הוא היה באמצע תשובה. שישלים את התשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 מה אדוני רוצה לומר? עם: -כב' השופט משה בר

 19ת. אני חושב שכבודה כבר אומרת לו, העובדה שעל כל מילה שניה, כשאני רוצה להגיד משהו אומרים 

 20 בוא לא נשמע את זה גם', 'זה שקר לכן

 21 כי אתה שקרן. איריס אלוביץ':

 22גברת אלוביץ', אני מבקשת לשבת בשקט. אם גבירתי לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 יכולה להתאפק, יש מסדרון גדול בחוץ. 
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 1טוב, התשובה שלי היא מאוד מאוד פשוטה, מה שאתה אומר, אני אשתמש אולי בביטוי שלך, זה  ת.

 2 שקר מוחלט.

 3 טוב. ש.

 4 מה שנקרא, חד משמעית. no offenceבלי לרצות להעליב,  ת.

 non taken. 5 ש.

 6תודה. זה חד משמעית, הייתה הוראה קבועה שאני צריך להסתיר את טיב הקשר, השיח בינינו נגע  ת.

 7לדברים רגישים מאוד שקשורים גם לראש הממשלה וגם לרעייתו, ההתבטאויות שלהם על ראש 

 8ה ורעייתו היו הרבה יותר גרועות מההתבטאויות שלי, הם קראו להם 'פושעים', 'חולים', הממשל

 9מה רצו, שאני אסתיר את זה או לא אסתיר את זה? על מה הם מדברים פה? אני יכול להביא מלא 

 10דוגמאות כאלה. וכן, חד משמעית הפוך. ואני, אני, אני לא נותן את הדוגמה המלאה שלא תהיה 

 11 ? שלא תאשימו אותי, אני פוחד לדבר.כותרת, בסדר

 12 אמרת פושעים וחולים אז יצרת כותרת. ... עו"ד בעז בן צור:

 13 עו"ד בן צור, אדוני לא בחקירה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14אבל זה נאמר, מה לעשות? אבל זה נאמר. אז הם רצו שאני אוריד את זה למטה. אני חייב לענות  ת.

 15 וצים, שאני לא אענה לשאלה?לשאלה, מה אתם ר

 16תענה, תענה, הפוך. אתה לא עונה לשאלה ואנחנו רוצים שבית המשפט יראה שאתה לא עונה  ש.

 17 לשאלה.

 18 לא, עניתי, אמרתי שזה שקר, מה שאתה אומר, ולא השתמשתי במילה הזאת עד היום. ת.

 19 הבנתי. אז זו התשובה. ש.

 20 אתה השתמשת בה... ואני לא השתמשתי בה. ת.

 21 אז הנה השתמשת בה. ש.

 22 זה שקר, חד משמעי זה מה שהם רצו, זה הדבר שהיה חשוב להם, ת.

 23 שלך. ןההיגיוזה מתוך  ש.

 24 גם במינויים, ת.
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 1עו"ד חן, תן לעד להשלים את התשובה מההתחלה ועד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הסוף.

 3הם ידברו או לא. למשל יואב גולן  גם במינויים של האנשים אחד מהקריטריונים העיקריים האם ת.

 4העיתונאי, מה היה הנימוק שנאמר לי במילותיו של שאול: 'הוא בן ברית של בן כספית ויום אחד 

 5עוד עלול להישפך החוצה כל מה שקורה פה בינינו, כל מה שמתרחש אצלנו באתר'. דוגמה אחת. 

 6ויש עוד דוגמאות כאלה. אז לכן  גם לגבי העזיבה, הרי דרך מי דברים יכולים לצאת? דרך האנשים.

 7אני אומר, לא נכון, שקר, זה מה שהם רצו. זה לא סותר את זה שגם לי היה אינטרס להסתיר את 

 8 התועבה הזאת. לא סותר בכלל. לא מבין את הלוגיקה.

 9 השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10לשיחה שאני  5ת אלוביץ', אני מפנה לעמוד אני מבקש להציג לך קטע מתוך תמליל שיחה עם הגבר ש.

 11 מיד מגיש אותה. עותק של תמלילה.

 12 גבירתי, התכתובות האלה סומנו? עו"ד יהודית תירוש:

 13 סומנו. ש.

 14. מאיזה תאריך 49והתמליל הזה יהיה נ/ 48האחרון סומן נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 זה עו"ד חן?

 16ני מבקש לבדוק את עצמי בעניין הזה גבירתי. אני מיד אבדוק . סליחה, א2016בדצמבר  1-מה ש.

 17 ואוודא גבירתי.

 18 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 

 20 49תמליל שיחה בין איריס אלוביץ' ומר ישועה מוגש ומסומן נ/

 21 

 22של העדות שלי, זו פעם ראשונה שאני מבקש אם אפשר  12-אפשר, בהזדמנות הזו, אנחנו ביום ה ת.

 23 הפסקה של כמה דקות? אני פשוט רוצה לצאת.

 24 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אפשר רק את השאלה, ש.

 2 לא הסתכלתי, ת.

 3 אם הוא מבקש, כנראה שהוא צריך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 לא הסתכלתי. ת.

 5 קיבלת. –זה בסדר, מר ישועה, זה בסדר. ביקשת  ש.

 6 נעשה כבר את ההפסקה עכשיו. עם: -כב' השופט משה בר

 7 נעשה עכשיו את ההפסקה של חצי שעה ונמשיך אחר כך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 תודה גבירתי. ת.

 9 )הפסקה(

 10 )לאחר ההפסקה(

 11 

 12 אנחנו ממשיכים לאחר ההפסקה. עו"ד חן בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13שהגשנו עכשיו, תמליל השיחה, גבירתי, אני מתנצל שאין עליו את התאריך,  המסמךתודה גבירתי.  ש.

 14 .2015ביולי  29-הוא מתאריך ה

 15 ?29.7.2015 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 כן. ש.

 17 אוקיי. אני רושמת גם על זה כדי שזה ייסרק עם זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 בתמליל הזה לפני ההפסקה, 5עמוד תודה רבה. הפניתי אותך ל ש.

 19 אין לי עמודים אז רק שניה.  ת.

 20 העמוד החמישי. לא מספרתי? ש.

 21 זה מתחיל במילים 'בסדר'?  ת.

 22 כן. ש.

 23 ? חמישי?5זה לא ממוספר אבל תגיד לנו, עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 24 כן. עמוד חמישי. ש.
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 1 ני אמספר. א אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 ולמילים שלך, אתה רואה 'איריס יש גבול', אתה רואה איפה זה? ש.

 3 כן. ת.

 4נצא כיוון שישרפו אתכם.  8:00-להגיד, וב 7:40-'איריס יש גבול. די, אי אפשר. יש גבול. אי אפשר ב ש.

 5אתם לא מבינים את זה, נו? את רוצה שמחר יתפטרו כל המערכת ויצאו, יצאו נגדכם?' 'כן, אני 

 6מתה כבר שכולם יתפטרו' אומרת גברת אלוביץ', ואז אתה אומר לה 'לא, את לא מתה, לא נכון, 

 7את לא מתה, לא נכון, לא נכון, לא נכון' ועונה לך גברת אלוביץ' 'כן, כן, אני לא מפחדת מהם יותר'. 

 8הנה עוד ביטוי לכך שמבחינת הגברת אלוביץ' היא לא מפחדת מהם יותר, למרות כל ההפחדות 

 9שלך שבאו קודם לכן, 'שיתפטרו, שידעו, שיתפטרו' ואתה אומר לה 'לא', אתה חוסם אותה. 

 10 תגובתך?

 11האירוע הזה הוא אירוע אורי אריאל והאולטימטום המפוברק, אני מזכיר את זה פשוט. זה עורר  ת.

 12ה ויכוח מאוד קשה ביני לבין, ולוהט, ביני ובין שאול ואיריס, ומה שאיריס אומרת פה 'אני מת

 13מתה שכולם יתפטרו. בתוך הלהט של הוויכוח כשהיא  literallyשכולם יתפטרו'. אז באמת איריס, 

 14ואני רבים, אומרת 'אני מתה שכולם יתפטרו'. אם אתה לוקח את זה שהיא מתה שכולם יתפטרו 

 15כאמת, אז אתה יכול לקחת גם את האמת אם אתה רוצה את מה ש... שלך, וזה לא המצב. כיוון 

 16לוש שורות האלה שאתה לוקח פה, נמצאות בתוך רצף של מספר שנים שבתוכו באופן שזה, הש

 17לא לחשוף את הקשר, בצורה מפורשת. וכל פעם שזה רק יצא מיד  רלהיזהמפורש א. נאמר לי 

 18הוצמד לי מוטי שרף ווידאו שהקשר לא יצא. וכשאני אפילו רציתי להגיד דברים, כמו, אני מזכיר 

 19זה ששאול נתן הוראות ל... באג'נדה הפוליטית, שלא תהיה שום מעורבות, לך, עם גידי וייץ על 

 20אסור שתהיה מעורבות, זה לא טוב שתהיה מעורבות, ועוד כאלה הוראות, וגם עם איריס. לכל 

 21אורך הדרך היה. שניר פעם פלט מילה אז היא אמרה '... הוא תוקע גול עצמי, הוא יורה לעצמו 

 22ליאיר, אוי ואבוי, אסור לו לחשוף אותו. ועוד כהנה וכהנה דוגמאות. ברגל'. כשניר פעם חשף אותי 

 23, שבתוך ויכוח לוהט שלנו שנמשך, אני מזכיר אז שם, זה היה literallyאז אם אתה לוקח את זה 

 24שעות הסיפור הזה, היא אומרת 'אני מתה', זו הייתה הדרך שלה להגיד, 'לא אכפת לי שיתפטרו' 
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 1ת לה. ואמירות רבות גם של שאול, שאתה יודע, מייצג את מה שזה, כאילו. אבל האמת שהיה אכפ

 2שאנשים לא יתפטרו. טלי בן עובדיה, אפרופו  רלהיזהממה שקורה עם אנשים.  רלהיזהאמר לי 

 3פיטורים, מה היה עם טלי בן עובדיה? כל הדיון היה איך טלי בן עובדיה יוצאת. 'תזיז אותה או 

 4זה', למה, 'מה הכי טוב שהיא לא תדבר בחוץ'. זה מה שהיה הדיון עם טלי בן עובדיה. יואב גולן 

 5יתרגז, הכל יישפך החוצה, ידעו כל מה שקורה  כבר הזכרתי. הוא בן ברית, וחס וחלילה אם הוא

 6אצלנו. זה הניסוח של שאול. 'ידעו כל מה שקורה אצלנו' סביב מינוי אנשים הרי הדברים יוצאים. 

 7 להגיד שבגלל השורה הזאת אני רק רציתי והיא לא רצתה, אינני מבין על מה מדובר.

 8 1-ואני מבקש להציג לך שיחה מיום ה הבנתי. זו תשובתך, עכשיו אני עובר איתך לדוגמה נוספת ש.

 9. פה אתם מדברים, אתה ואיריס על אבירם אלעד ואתה אומר לה 'כן אני מדבר 2016בדצמבר 

 10 גלוי, אני אומר פשוט, אם צריך, אם צריך שיקרה מה שיקרה יקרה. אבל אני אומר',

 11 לאיזה עמוד אדוני מפנה? כב' השופט עודד שחם:

 12 למטה וגולש לשני.  1העמוד הראשון לשני. זה  בעמוד הראשון, במעבר בין ש.

 13 חמש שורות בסוף. כן. כב' השופט עודד שחם:

 14 

 15 50מוגש ומסומן נ/ 2016בדצמבר  1תמליל שיחה מיום 

 16 

 17תודה גבירתי. 'כן אני מדבר גלוי, אני אומר פשוט, אם צריך, אם צריך שיקרה מה שיקרה יקרה.  ש.

 18עזר לי, אני לא הייתי בטוח חשבתי שזה יהיה בגלל  אבל אני אומר דווקא באופן פרדוקסלי זה

 19האופי שלו, הוא פשוט מותק, אני אומר לך'. ואומרת לך הגברת אלוביץ' 'בהזדמנות אני אכיר 

 20אותו גם', בתגובה לדברים האלה שלך. ואז אתה נבהל ואומר לה 'את, כן, רק צריך להכיר אותו 

 21רוצה שהוא ייחשף אליך כי אז הוא יכעס, את  במידה. את יודעת, אנחנו יודעים אחרת, אני לא

 22מבינה? מספיק שהוא יכעס עלי אם יקרה משהו'. ואומרת לך הגברת אלוביץ' 'טוב סבבה'. 

 23 ותגובתך לקטע הזה? שוב, לא אחזור על כל השאלה, ברוח השאלות ששאלתי.

 24 מה, על מה להגיב? ת.
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 1ד' ואתה אומר לה 'לא לא לא, זה שהיא אומרת 'טוב, הזדמנות נפלאה לפגוש את אבירם אלע ש.

 2 יחשוף אותך'.

 3 אה, שאני רוצה למנוע את הקשר בינה לאבירם? ת.

 4 כך כתוב. ש.

 5 מה להגיד? ת.

 6.. אדוני יסביר למה הוא מתכוון, ... להסביר, ... 'אני לא רוצה  עם: -כב' השופט משה בר

 7ינוח הזה כפי שאדוני מבין, שייחשף אליך כי אז הוא יכעס', מה בדיוק אדוני, מה עומד מאחורי המ

 8 ובסוף 'מספיק שהוא יכעס עלי אם יקרה משהו', מה יקרה?

 9בסדר, עוד פעם. אה, לא יודע בדיוק מה הכוונה, אני אומר בגדול, הסוג של פניות אלי של איריס  ת.

 10, שערורייתיות. באופן מיוחד, הפניות של איריס. outrageous ובקשות אלי, הן היו בלשון המעטה 

 11ני אומר, אם היא תעביר את זה בלי הבאפר שלי, אני מעביר את זה עוד עם באפר, אז זו תהיה וא

 12 בעיה. זה מה שאני מבין מתוך הדבר הזה שאני,

 13אתה מבין שגם לה אין בעיה, כי היא אומרת לך 'בהזדמנות הזאת אני אכיר אותו גם', אותו אדם  ש.

 14א אומרת 'מצוין, בהזדמנות הזאת אני אכיר 'פשוט מותק, אני אומר לך'. אז הי-שאתה מתאר כ

 15 אותו' ואתה אומר לה 'לא'.

 16 אדוני, אני לא יודע, אתה לוקח,  ת.

 17 אני לוקח את הקטע הזה ומבקש את התייחסותך. ש.

 18אתה בונה מהמשפט הזה עולם ומלואו, אני מסביר עוד פעם. בסך הכל אני מזכיר לך את התקופה.  ת.

 19ם בעיני בלפור, בעיקר באופן ספציפי בעיני שרה. זו תקופת התקופה היא תקופת הכשרת אביר

 20 לנובמבר, 15-הכשרה, תקופת ניסיון, הוא הגיע ב

 21 על אחת כמה וכמה. ש.

 22 שבועיים, סליחה? ת.

 23 על אחת כמה וכמה. ש.

 24 רגע, תן לו להשלים. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 רגע, בסדר. אוקיי. שניה אחת. זה תקופת ההכשרה. ת.

 2כשאדוני אומר בבלפור, על אחת כמה וכמה שרה, שיגיד בלפור, אני לא יודע  צור:עו"ד בעז בן 

 3 אם זה רחוב, לורד, מקום כה רחב, תגיד מה, מי. בלי טייטלים מכלילים. 

 4 ואם המציאות כן מכלילה, מה לעשות? מה להגיד? ת.

 5 אז תנקוב מי בתוך המציאות הזאת בשבילך. עו"ד בעז בן צור:

 6 מה? ת.

 7תנקוב מי בתוך המציאות הזאת. שזה לא יישאר כללי. אם אתה יודע, אם  ן צור:עו"ד בעז ב

 8 אין לך מושג זה גם בסדר.

 9מה שאני הבנתי, אם אתה רוצה באופן ספציפי שאני אדע ממה שנאמר לי אז, נאמר לי שהם, הם  ת.

 10 זה ראש הממשלה ואשתו.

 11י, מי אמר? זה צריך להיות סליחה. זה בדיוק סוג הדיאלקטיקה. שנאמר ל עו"ד בעז בן צור:

 12 דיון יותר ממוקד, 

 13 עו"ד בן צור, אדוני קם מחוץ לתורו. עם: -כב' השופט משה בר

 14 נכון. עו"ד בעז בן צור:

 15והציג שאלה. אז העד נתן תשובה. אחר כך אם אדוני ירצה להבהיר,  עם: -כב' השופט משה בר

 16 בתורו ישאל שאלות.

 17 דברים. א. זה קשה לעמוד על הקווים חמש ישיבות,  אני אומר אדוני שני עו"ד בעז בן צור:

 18 אדוני עשה את זה יפה, עם: -כב' השופט משה בר

 19. העד המשיך לענות לי באותו מטבע 2לא, לכן זה קושי אחד בפני עצמו.  עו"ד בעז בן צור:

 20 לשון. 'נאמר לי שהם', אז אותו דבר זה חוזר בדיוק באותה,

 21 י אפשר, מהלך של המשך חקירה עכשיו הוא לא ...אבל זה, א עם: -כב' השופט משה בר

 22 נגיע לתורנו. עו"ד בעז בן צור:

 23 בדיוק. עם: -כב' השופט משה בר

 24 כן. מר ישועה, על הקטע הזה אתה רוצה להוסיף משהו? ש.
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 1 כן. לא השלמתי את התשובה. ת.

 2 בבקשה. ש.

 3ל אבירם אני מדבר אז אנחנו בתקופת ההכשרה של אבירם. בתוך התקופה הזאת של ההכשרה ש ת.

 4בשבחו של אבירם. אני אומר לה 'הוא מותק של בחור', 'הוא בן אדם בסדר' זה מה שאני אומר לו, 

 5, היא אומרת 'בהזדמנות אני אכיר אותו גם', בסדר. אפשר להכיר -זה הכל. עכשיו, הקטע של ה

 6ו שיפודים. דיברנו במידה, לא, התכוונתי רק לא ליצור, תראו, אצל אבירם אני כבר ציינתי, לא הי

 7כבר על הדבר הזה. הוא היה פחות גמיש מאחרים. הרי הוא היחיד מהמערכת שהתפטר, כראש 

 8דסק החדשות. עכשיו אני יודע את סוג הבקשות שלי שגבלו בדברים שקשורים ללנסות לסחוט 

 9ת. אנשים, לסיפורים מלוכלכים על אנשים והמשפחות השכולות זה, מצטער אדוני, אבל זו המציאו

 10 ואני יודע שאצל אבירם, דקה אחרי הוא יעזוב.

 11 זו לא המציאות אבל נגיע לזה. ש.

 12 אז שאלת הסבר, אז הסברתי לך את ההסבר למה לא רציתי. ת.

 13 מר ישועה, התוספת הזו הייתה מיותרת. ש.

 14 תודה. ת.

 15עמיד החקירה הנגדית תוכיח  שמה שאמרת עכשיו זה סתם ללכלך, אבל בתורה עו"ד רוזן עוזר ת ש.

 16אותך גם על התוספת המיותרת הזאת. כרגע זו תשובתך לדוגמה הנוספת שהראיתי לך, בה אין 

 17שום בעיה לגברת אלוביץ' להכיר אנשים מתוך המערכת ואתה אומר לה 'לא'. וזו הייתה תשובתך. 

 18טוב, יש עוד דוגמאות, אבל נדלג עליהן. כי השאלה המהותית היא, ופה אני מחזיר אותך טיפה 

 19נית, אולי יומיים אחורנית בחקירה הנגדית. היה פרק שלם שקראנו, אצלי בדפים זה קרוי אחור

 20ואתה הסכמת איתי, כולם ידעו. והראיתי לך דוגמאות מתוך החקירה וציטוטים שלך מתוך 

 21החקירה. ודברים שאמרת ואתה אישרת את כולם, שכולם ידעו הכל במערכת, על ההשפעות 

 22ירה שלך אפילו יש מקום שאתה אומר 'לפחות את זה הייתי חייב והלחצים, כי אמרת להם. בחק

 23כלפיהם ברמה האתית לספר'. ונקבת בשמות של העורכים ושאלו אותך על עיתונאים ספציפיים, 

 24זה לא זכרת להגיד ספציפית אבל אמרת 'בוא לא ניתמם, כולם ידעו הכל כל הזמן, על ההשפעות 
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 1דברים שמצוטטים מפיך בכתבה של גידי וייץ על ההרגעה ועל הלחץ שמופעל עלי'. אתה גם הפנית ל

 2של המערכת, שאתה אומר להם 'עוד מעט זה ייגמר, זה לחץ שבא מלמעלה', ואישרת את כל 

 3הדברים האלה שאמרת. עכשיו פה התמיהה, איך מצד אחד, והתווכחנו התווכחנו התווכחנו 

 4תיר, רק אתה, או גם וגם, אבל איך הבוקר, וככל שהתווכחנו התמיהה גדלה עוד יותר, שרצית להס

 5רצית להסתיר מפני כל אלה שכולם ידעו הכל כל הזמן, זה לא מסתדר לי. אם כולם ידעו הכל 

 6ואתה אומר ש'אני סיפרתי להם הכל'. מה בדיוק אתה ולשיטתך גם בני הזוג אלוביץ' רצו להסתיר. 

 7 שאלה. 

 8 לענות? ת.

 9 כן. רצוי. ש.

 10שוב, הנחות שלא סותרות אחת את השניה. את ההקשר הכללי ידעו כולם. כי מעלים ומורידים  ת.

 11ידיעות שקשורות לראש הממשלה ורעייתו, יש כתבות, מדברים על בזק, ואנחנו חברת בת של בזק, 

 12אז מכירים את ההקשר הכללי וגם מעת לעת, כשאמרו לי 'עכשיו זה, ותקופה' וכדומה, אני אמרתי. 

 13סותר את זה שאני חייב להיות באפר בין הדרישות, וראינו את חלקן, הזויות, הלא סבירות  איך זה

 14שהיו, כולל התבטאויות שלהם שאומרים לי, אז אם איריס אומרת לי למשל 'תקשיב עכשיו, זה 

 15סודי ביותר מה שאני אומרת לך' בתוך ההקלטה. 'זה דבר הכי סודי. הם מחשיבים אותנו שם', 

 16ראש הממשלה, 'כשמאל מתון'. והיא אומרת לי 'סודי ביותר'. או שהיא אומרת  בבלפור, בבית

 17'הוא דיבר בצורה ממלכתית, אני לא מאמינה לאף מילה שלו'. הרי כל שיחה הייתה שזורה במילים 

 18גם נגד הכתבים, מעביר יאיר משהו שטל שלו כתבה איזה שהוא מאמר, 'טל שלו חתיכת כלבה' אז 

 19אז להעביר את זה לכתבים? שהיא חתיכת כלבה ובוא נשנה עכשיו את  הוא מעביר לה את זה,

 20הכתבה שלה? על מה אדוני מדבר? יום יום. יום יום שיחות, התכתבויות, שבהן הם מתבטאים 

 21כלפי מעלה ומה הם חושבים עליהם כלפי מעלה ומה המניעים שלהם או שהם צוחקים על המניעים 

 22מד', 'הם הרסו את ישראל היום' 'לא הרסו את ישראל שלהם, 'שמאלני מחמד', לא 'שמאלני מח

 23היום', מה זה היו השיחות? אני הייתי באפר, כיון שהדרישות לא היו ימין ולא היו שמאל והן כל 

 24יום השתנו והיא בעצמה אומרת 'אני יודעת שזה לא אידיאולוגיה', וזה, אז איך השיח הזה יכול 
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 1ים? כמנכ"ל בקושי אני ספגתי את הדבר הזה. לגבי להתנהל עם ראש מערכת? על מה אנחנו מדבר

 2המוטיבציות שלהם, ו'תוסיפו עוד תמונה ותשנו עוד תמונה, ותעשו את הדברים'. על מה אנחנו 

 3מדברים? מקרה אחד? מאות מקרים אנחנו מדברים שבהם זה השיח היומי שבהם אף עורך לא 

 4ה סותר את זה שיודעים את ההקשר היה נשאר. אני לא יודע איך אני שרדתי את זה. אז איך ז

 5יומי, או 'תיקח, תנסה להראות לכחלון ולסחוט -הכללי ולא רוצים לדעת את כל הגועל נפש היום

 6אותו בטלפון שאתה לא מפרסם כתבה שאתה יודע עליו' או דברים אחרים, זה איריס, זה היה, או 

 7על כותרות, אבל זו המציאות. תגיד לגלית חמי, כזה דבר, ואני מפסיק את הדוגמאות. שלא תגיד 

 8 עסקנו ברפש.

 9מר ישועה, שוב, אני מנסה למקד אותך לשאלה שלי. אני לא שאלתי אותך על פניה ספציפית,  ש.

 10לכתבה ספציפית, לכותרת ספציפית, למרות שגם ביחס לאלה ואנחנו נראה, וזה מונח בפני בית 

 11לך עם העורכים והכתבים שברור המשפט התכתובת כולה, כולה, במלואה. אנחנו רואים בשיח ש

 12מי פנה בעניין הכותרת, ואתה אומר להם את זה. אבל תשים את זה בצד אפילו, כי אני שאלתי 

 13אותך ברמה העקרונית. אתה הרי העדת בחקירה הראשית, וזה הקטע הראשון שהצגתי לך, 

 14ת שהייתה, ושאלה אותך חברתי, בתשובה לשאלת בית משפט על ההסתרה של ההשפעה ברמ

 15, לא ברמת הפרטים שגם פה, אתה, עזוב, אני לא רוצה לאפיין. יש את זה בחומר. אבל ןהעיקרו

 16, ענית לבית משפט. ענית לחברתי עו"ד תירוש ש'הם ביקשו להסתיר כי עיתונאים ןהעיקרוברמת 

 17לא אוהבים שמתערבים להם בעבודה' ו'שהם הסתירו'. הצגתי לך את זה, אמרת 'גם הם וגם אני'. 

 18. מה שאמרת על הפרטים לא נכון, יש מתוך ןהעיקרו. ועכשיו אני שואל אותך ברמת ןהעיקרוברמת 

 19ך את עזרתך. נקרא לבד מה אתה אומר לעיתונאים ולכתבים. אבל ברמת התכתובות, לא צרי

 20, איך זה מסתדר, 'כולם ידעו', עם 'גם אני רציתי להסתיר את ההשפעה של בני הזוג ןהעיקרו

 21 אלוביץ' עלי והפניות שלהם'. 

 22 תחדד לי את השאלה, אני באמת רוצה לנסות לתת לך תשובה, תסביר, אני באמת לא, ת.
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 1י, אני חושב שאתה מבין אותה. זו שאלתי, אני נותן לך הזדמנות נוספת, אני שאלתי אותה זו שאלת ש.

 2פעם שניה, השבת את  אשר השבת באריכות, אני לא מתכוון לעשות את זה פעם נוספת. נתתי לך 

 3 עוד הזדמנות להשיב קונקרטית לשאלה. אתה לא רוצה, זה בסדר.

 4 אני רוצה.  ת.

 5 אוקיי. בבקשה. ש.

 6ב, אני פשוט רציתי שתחדד כי אני מנסה כן לכוון לדעתך, אבל בסדר. אני אומר עוד פעם, למיט ת.

 7הקשר כללי היה ברור לכולם. הצורך להסתיר את זה היה בהוראות ברורות יותר שניתנו לי, והוא 

 8נבע משני דברים. ולכן הוא חי כן עם זה, עם הסתירה שאתה לכאורה מציג אותה. גם בהקשר של 

 9ישות והאינטנסיביות שלהם והמוטיבים להם, וגם בהקשר של לבוא ולהגיד 'זה מול אופי הדר

 10חתימה של יס'. הרי לא ציפו שאני אגיד את זה. או לא ציפו שזה, או שהיא אומרת, היא מבקשת 

 11את זה ו'אני יודעת שזה לא הגיוני וזה רק לתקופה הזאת'. בהקשרים האלה. אבל בצורה הכי 

 12הגיד לך שפשוט נאמר לי, ואני חושב שעוד פעם, הדוגמאות שנתתי פה על קונקרטית אני יכול ל

 13מינויים של אנשים. היינו בוחנים אותם לפי האם הם יהיו לויאליים או לא ויוציאו דברים החוצה, 

 14של כל מה ששפוך פה. או כשיש כזה דבר של גידי וייץ וזה יוצא, ואני רוצה כן להכניס לידיעה, 

 15ריש על התגובה שלך', -קוף-אתה חוקר אותי על התגובה שלי ואומר 'שין זאת אומרת ביום אחד

 16אבל אני מסביר לך שזו תגובה שהוכתבה לי על ידי מוטי שרף, כשאני רוצה להכניס לשם כששאול 

 17השפיע, אתה אומר שהוא לא רוצה להסתיר. כל הדיון ביני ובין מוטי שרף, הדובר של שאול, שאני 

 18ימינה, 'בשום -את זה' ששאול אומר לי על זה שהוא רוצה שזה יהיה מרכזאומר 'תשמע, בוא נכניס 

 19אופן, את שאול אסור לערב בשום צורה. אסור להראות ששאול משפיע'. זה המלל של המייל ביני 

 the proof is in the pudding 20-לבינו, יום לפני היציאה של גידי וייץ. אבל זה נאמר עשרות פעמים ו

 21תמיד, סוג התכתובות, סוג התקשורות, סוג התוכן שהוחלף והסגנון שלו ביני  גם כן, כמו שאומרים

 22 לבינם, 

 23 מר ישועה, אתה גם... ש.
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 1איך הדבר הזה היה בכלל, והם אמרו את זה. 'אבי יודע על הציר, שלא יידע על הציר' 'תסתיר את  ת.

 2אלי. 'תגיד שזה פוגע  זה, תגיד לינון שזה בעיה שלך, אל תסגיר אותי', אני זוכר אמירה של שאול

 3לך באמינות', אני זוכר אמירה כזאת ספציפית לגבי ינון 'תגיד שזה פוגע לך באמינות, אל תסגיר 

 4אותי'. מה יותר מהמילים 'אל תסגיר אותנו, אל תיקח את יואב גולן' כיוון שחס וחלילה הוא חבר 

 5ל מה שקורה אצלנו'? כל דבר של בן כספית, 'בן כספית יידע כל מה שקורה אצלנו', מה זה 'יידע כ

 6 שאנחנו רוצים, אז מה הבעיה? למה לא להביא את יואב גולן?

 7 מר ישועה, אתה נשען שוב במקום שנוח לך ולא משיב לשאלה שלי.  ש.

 8 טוב, ... דרך לענות. ת.

 9העובדה היא שאני שואל על אמירות שלך, כולל מה שאמרת היום, ה'גם וגם', 'שגם אני רציתי  ש.

 10 ,להסתיר'

 11 הן לא בסתירה. ת.

 12רק רגע בבקשה. 'גם אני רציתי להסתיר'. הוויכוח היה אם זה רק אתה או אתה ובני הזוג אלוביץ'.  ש.

 13 אתה אומר 'גם אני רציתי להסתיר'. 

 14 כהוראה שקיבלתי מהם. ת.

 15 שניה, אז אתה אומר כהוראה שקיבלת, אני, ש.

 16 זה חלקו ממני, ת.

 17 עכשיו. שים את זה בצד, את ההוראה. אני כופר בזה אבל זה לא המיקוד ש.

 18 אתה כופר בהוראה? ת.

 19אני כופר בהוראה, אבל תשים אותה בצד כרגע. עכשיו אני לא בהוראה. עכשיו אני באמירה שלך  ש.

 20'אני רציתי להסתיר'. זה מה שאתה אומר. מה שאמרת היום 'זה היה גם וגם'. איך זה מסתדר של 

 21ו' עם זה שאתה אמרת ברחל בתך הקטנה בבית המשפט בלי 'אני רציתי להסתיר', ו'פחדתי שידע

 22סוף, שכולם ידעו הכל, לפני גידי וייץ ואחרי גידי וייץ. איך זה מסתדר שמתוך ההתכתבויות אנחנו 

 23רואים שאתה מדבר עם העורכים על הבקשות שקיבלת מבני הזוג אלוביץ', עם הדברים המפורשים 
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 1תה, אתה איך זה מסתדר. לא בני הזוג אלוביץ' ולא שאמרת פה בבית המשפט בחקירה הנגדית. א

 2 עוד כותרות ולא לסטות. אתה. הנה הזדמנות שלישית, בחיי שאני לא אתן לך עוד אחת. בבקשה.

 3קודם כל אני חושב שעניתי אבל אני יכול להגיד לך עוד פעם, יש רמות שונות, הדברים חיים אחד  ת.

 4יוון שאמרתי באיזה חומרים אנחנו עוסקים, ובתוך עם השני, את ההקשר הכללי כולם יודעים, כ

 5זה יש ביום יום את הפרטים, את האופי האינטנסיבי של הסוג של הדרישות וברור שמסתירים את 

 6הדברים האלה ואומרים אותם רק ברמיזה. יש לחץ נוראי מלמעלה אבל אני לא אומר שהוא אומר 

 7אני בבעיה עכשיו'. אני לא אומר את הדבר לי 'לא אכפת לי מעיתונאים, לא אכפת לי משום דבר 

 8 הזה. אני לא אומר את הדברים האלה,

 9אז למשל האמירה, סליחה שאני מפריע לך, פשוט שלא ילך לנו לאיבוד, מר ישועה ואני לא רוצה  ש.

 10לנו לאיבוד, תסלח לי שאני מפריע לך, באמת.  ילךשתמשיך לומר דברים לא נכונים אז פשוט שלא 

 11בבית המשפט, כשאמרת אפילו לאבירם אלעד 'יש מיליארדים על השולחן', 'יש  אבל כשהעדת פה

 12את האינטרסים של בזק' שאמרת לכל המערכת, 'מול וואלה', אלה אמירות קונקרטיות. איך זה 

 13מסתדר, ו'הם משפיעים עלי', 'הם פונים עלי', איך זה מסתדר עם מה שאתה אומר לבני הזוג 

 14 לא ידעו עליכם'. זה מה שאני שואל.אלוביץ' 'שלא ידעו עליכם, ש

 15 אני מסביר עוד פעם. שני הדברים האלה חיים אחד עם השני. ת.

 16אוקיי. אתה אומר ששני הדברים האלה חיים אחד עם השני. בסדר. הבנתי. אני חושב שלא, אתה  ש.

 17  חושב שכן, ועכשיו אני אציג לך את התזה שלי. בהנחה שאני צודק והם לא חיים אחד עם השני.

 18 בבקשה. ת.

 19 הרי החומרים בפנינו והאמירות שלך בפנינו כולן. ש.

 20 בבקשה. ת.

 21אבל על הבסיס הזה שאני לא מקבל את מה שאתה אומר שהם חיים אחד עם השני, לי יש הסבר  ש.

 22הרבה יותר פשוט, שמתאים גם לאופן התנהלותך, כפי שלמדנו אותו לאורך השנים מתוך 

 23ההתכתבויות עצמן, מתוך השיחות, מתוך השיחות המאוחרות, מתוך עדותך פה בבית המשפט. 

 24לך מול בני הזוג אלוביץ' היה הפרד ומשול. משם אתה שאבת את אחד המאפיינים בהתנהלות ש
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 1הכוח שלך. במניפולציה הזאת, בהפרדה הזאת, היה נוח לך להיות בתפקיד הזה. וזה מתחבר 

 2לחודש, 'תראו מה קורה  29-לאמירה שהראיתי לך היום שאתה אומר להם, אחרי חציית הקו ב

 3 ומר להם גם לאורך כל הדרך. תגובתך.יום אחד אני לא במערכת', אגב, אמירות שאתה א

 4 הפרד ומשול בין מי, לא הבנתי? ת.

 5מניפולטור שביקש לעמוד כחיץ בין בני הזוג אלוביץ' לבין המערכת ובאופן הזה לצבור את הכוח.  ש.

 6להפחיד אותם מצד אחד, לנטוע בהם חששות, להגיד להם 'אוי ואבוי מה יקרה', ומצד שני לעבוד 

 7 ראשך שום דבר. כלום. אין קשר ישיר. אין דיבור, אין שכנוע.מול המערכת כשמעל 

 8 -אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר. אתה אומר ש ת.

 9אתה לא הבנת מה שאני אומר? זו תשובתך? אני טוען שאתה מניפולטור שביקשת לפעול בשיטת  ש.

 10 הפרד ומשול. אתה לא מבין את המילים האלה?

 11 הפרד ומשול בין מי למי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12הפרד ומשול בין בני הזוג אלוביץ' גבירתי, לבין המערכת והכתבים. כך יוכל להפעיל את השפעתו  ש.

 13 לשמור על כוחו ולנהל את האופרציה הזאת. זו הפרופוזיציה שלי.

 14 זו השאלה. מה תשובתך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לא התכוונתי שאני לא מבין את העברית, את התחביר,כשאמרתי שאני לא מבין  ת.

 16 אה, ש.

 17 ,-התכוונתי שה ת.

 18 'לא הבנתי בסגי נהור.' ש.

 19 התכוונתי, עו"ד חן, התכוונתי בסך הכל שזה כל כך מופרך, הרי אני ספגתי את כל האש  ת.

 20 אז זה תשובה. ש.

 21 תן לו להשיב. עו"ד יהודית תירוש:

 22 תן לו לענות.  "ד:אב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23הייתי ביניהם לבין המערכת, כמו שאתה אוהב להגיד, עוד את הכל יראו וחלק כבר ראו וכדומה.  ת.

 24היה גועל נפש אינסופי בתוך הלחצים, הגורמים האינטרסנטים הראשיים שלא רצו שזה ייוודע, 
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 1מניח באיזה  מספיק להסתכל על תוכן הדברים וגם על הדברים הספציפיים שיובאו בפניכם אני

 2שהוא שלב, או שאני יכול להביא בפניכם. היו חד משמעית הוראה, ההוראה הזאת, לא היה לי 

 3שום רצון לשום הפרד ומשול, הם רצו לדבר עם מישהו הם יכלו לדבר עם מישהו, הם רצו לשוחח 

 4עם מישהו יכלו לשוחח, אני חשבתי שבתוך הדבר המורכב הזה, זה לא משרת לא אותם ולא את 

 5הכתבים כי עוד יכלו לפלוט איזו שהיא מילה שמישהו הולך, אבל לא שהיה לי איזה שהוא דבר 

 6נוראי שהם יפגשו מישהו, הפרד ומשול או, איזה הפרד ומשול? אם הוא רוצה הוא יכול להגיד לי, 

 7אם הוא כל כך רוצה, הוא ידע לבקש דברים שהוא רוצה. 'אני רוצה לפגוש את המערכת' אז הוא 

 8את המערכת אם הוא רוצה. מה, אני הייתי אומר לו ש'אסור לך לפגוש את המערכת'? יכל  יפגוש

 9לפגוש את המערכת אם הוא רוצה. לא הייתי אומר שלא. היו אירועים של החברה יחד, אמרתי 

 10למישהו לא לגשת ולדבר איתו? מציגים פה איזה שהוא צל הרים כהרים וסליחה שאני אומר לך, 

 11התמונה. זאת אומרת, דורשים ממני, יש לזה דברים בכתובים, התוכן מעיד אתה ממש הופך את 

 12על זה, האינטרס שלהם שזה פעם אחת יוצא או פעמיים, הם נותנים לי הוראה מפורשת כשאני 

 13רוצה כן, משהו לגלות לפחות, שזה יהיה אמין, אז נותנים לי הוראה 'שום שאול אמר, שום שאול 

 14א פוליטי' וכדומה, אני לא יודע מה, מעבר לזה אינני יודע מה לומר. ביקש, לא פוליטי ולא הקשר ל

 15 לא שמעתי דבר מופרך כזה מזמן. הלוגיקה שלו הבסיסית.

 16אוקיי. ומר ישועה, אני רוצה לשאול אותך עכשיו את השאלה האחרונה בחקירה הנגדית שלי.  ש.

 17כה הושפעה מהחשש  האם העדות שלך פה בבית המשפט, בחקירה הראשית ובחקירה הנגדית עד

 18שרשויות האכיפה יעמידו אותך לדין בשל עבירות שאתה ביצעת או שהזהירו אותך מישהו, וראינו 

 19שלא הזהירו אותך אף אחד, לא עורכי הדין שלך כולם ולא הפרקליטות, ולא ממשרד היועץ ולא 

 20 החוקרים, שלקחת חלק בביצוע עבירה?

 21לחקירה לא היה לי לא טקטיקה, ואפילו לא היה לי התשובה היא שלילית. אני מהיום שנקראתי  ת.

 22אסטרטגיה, כי אסטרטגיה זה משהו שאתה חושב עליו. אני ידעתי שאני בא ואני אומר את 

 23הדברים. ידעתי שחלקם יהיו לא נוחים, אני לא משפטן, ידעתי מה נמצא שם בתוך החומרים באופן 

 24עולם אם החקירה לא הייתה מתחילה כללי, ידעתי את ההתבטאויות, הייתי האדם הכי מאושר ב
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 1בכלל ושום דבר ממה שאמרתי לא הושפע ממה שאתה, לא הושפע ממה שאתה אומר, אולי, לא 

 2 יודע. אתה יודע.

 3 לא, אני לא אומר. אני שואל באמת שאלה פתוחה.  ש.

 4קראתי שנשיאת העליון אמרה באחד מהערעורים שלכם שאדם לא משים את עצמו רשע. אז אני  ת.

 5ודע, אולי בהקשרים האלה, אני אמרתי לך עוד פעם, אני לא יכול לדעת כל סינופסה איך הא לא י

 6עובדת, אבל זה לא הניע אותי. היה לי מוטיב אחד. אני אומר את האמת, נעימה, לא נעימה, לא 

 7משפטן, לא שום דבר. אני יכול להגיד לך שכשדיברתי עם עורכי הדין לפני החקירה אמרו 'אזהרה' 

 8זהרה', שאלתי מה ההבדל, אמרו 'פה יש זכות שתיקה' וכדומה, אמרתי, הוא אמר לי 'אתה 'לא א

 9אל תנצל את זכות השתיקה, תגיד את האמת שלך וכדומה' זה הדבר היחיד שהיה לי להגיד אותו 

 10 בסוף סיטואציה שהבנתי שהיא לא ...

 11 ,-זה בהקשר כפי ש ש.

 12 התשובה היא שלילית. ת.

 13שאלה אחרונה אבל בעקבות התשובה שלך אז אני מוסיף רק שאלה, את אוקיי. חשבתי שזו  ש.

 14הדברים האחרונים אמרת בהקשר של מה שהעדת פה בבית המשפט כמו שאתה אומר, בשבועה, 

 15שאף אחד, גם לא עורכי הדין שלך אמרו לך שהם חושבים שמתוך מה שסיפרת להם ביצעת עבירה, 

 16 נכון?

 17 בשום אופן לא נאמר לי דבר כזה. ת.

 18 לא נאמר לך דבר כזה בשום אופן. ש.

 19 בשום אופן. ת.

 20הנה יופי, איזה כיף לסיים חקירה נגדית כשאנחנו מסכימים. גבירתי הבטיחה שלא תכעס עלי  ש.

 21שאנחנו מסיימים לפני הזמן. אני רק רוצה שוב להזכיר, בעצם החקירה הנגדית בעניינו של מר 

 22 נו את הפרקים.אלוביץ' לא הסתיימה, אנחנו פשוט חילקנו ביני

 23עוזר. -אנחנו זוכרים. המשך אחרי החג, על ידי עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 24 אנחנו זוכרים שחילקתם.
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 1 אני מזכיר לגבירתי גם שדחתה לעכשיו, אחרי שנשחרר את העד כי, ש.

 2רת. אפשר לשחרר כן, אני גם את זה זוכרת. תאמין לי. זוכ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 את העד?

 4 כן. מבחינתי כן. ש.

 5מר ישועה תודה רבה. אנחנו נפגשים בעזרת השם ביום  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 שלישי. יום שני זה חג.

 7 תודה. מר אילן ישועה:

 8 שיהיה חג שמח, שיהיו ימים טובים. שיהיה הכל טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 תודה לכם. ישועה: מר אילן

 10 וכמובן אם אפשר שלא ישוחח על הנושאים, הוא באמצע חקירה נגדית. עו"ד ז'ק חן:

 11כמובן. אתה באמצע חקירה נגדית. אסור לדבר עם אף אחד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 על מה שקורה בבית המשפט ועל נושאי החקירה. בסדר?

 13 בוודאי. מר אילן ישועה:

 14 

 15 ישועה יוצא מהאולם()מר אילן 

 16 

 17 9חברתי ביקשה מבית המשפט שנסמן לתוך תיק בית המשפט את ההודעות,  עו"ד ז'ק חן:

 18ההודעות שהגשנו בעניינו של העד. כמובן שאנחנו הגשנו, אין לנו התנגדות שיסומנו כמוצגי הגנה, 

 19ובר אין לנו שום בעיה עם זה, אבל אני רק רוצה להדגיש שלא ישתמע מההסכמה שלנו שמד

 20באינקורפורציה של מה שנאמר שם לפרוטוקול בית המשפט. כלומר העדות שלו זה מה שהוא העיד 

 21 בחקירה הראשית, ומה שהוא העיד,

 22 ... זה לא מוגש כראייה לאמיתות תוכנו. כמובן שאחרי זה אפשר, עם: -כב' השופט משה בר

 it goes without 23מיתות תוכנו, לא, זה יותר מזה. זה לא רק שזה לא מוגש כראייה לא עו"ד ז'ק חן:

saying 24. זה לא רק שזה לא מוגש כאמיתות תוכנו, אלא שהעדות שלו זה מה שהוא העיד בחקירה 
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 1הראשית והחקירה הנגדית, זה מוגש רק על מנת, ככלי עזר לבית המשפט על מנת לוודא שהקטעים 

 2 . שהוצגו לו בחקירה הראשית והנגדית לא יצאו מהקשרם באיזה שהוא אופן

 3 טוב, נשמע את המדינה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 זו המטרה. מדוע? אומרת חברתי, עו"ד ז'ק חן:

 5אולי נשמע קודם את ההתנגדות של המדינה או שאין  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 התנגדות,

 7הסכמה. אני רק לא אין התנגדות. יש הסכמה אבל אני רוצה לומר באיזה תנאים ה עו"ד ז'ק חן:

 8 סיימתי,

 9אבל אולי יש הסכמה גם על התנאים. זאת אומרת, אני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 מניחה שדיברתם או אפילו לא דיברתם?

 11לא, לא דיברנו, היא ביקשה מבית המשפט, אבל פה אני מבקש להתייחס רק לדבר שהיא  עו"ד ז'ק חן:

 12 אמרה לבית המשפט בבקשה שלה גבירתי,

 13רגע, שעורכת דין תירוש תקשיב לך, אחרת היא לא תדע מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אמרת.

 15כשקמת וביקשת מבית המשפט, היא  עכשיו אני מצטט אותה. אני מזכיר לך מה שאמרת עו"ד ז'ק חן:

 16החלה וציינה שהפניתי להרבה מאוד קטעים מתוך החקירה וזה הבסיס לאותה בקשה. אז שוב, 

 17מה שהסכמתי, הסכמתי, באותם סייגים. אבל בעניין הזה אני רק רוצה לחדד, התנאים להגשת 

 18ם בהקשרם הודעות בבית המשפט במקומות של הפנייה להרבה קטעים הם בהקשר רק של דברי

 19או מחוץ להקשרם, לא לאמיתות התוכן ולא מעבר לקונטקסט הנחקר, ודאי אי אפשר לעשות בהם 

 20שימוש אחר, חלף חקירה ראשית או נגדית, ולא, אנחנו מסכימים כי אנחנו הבאנו את זה לבית 

 21עמודי חקירה, אם נאסוף את כל  1,400משפט למרות שלא התקיימו התנאים האלה. העד מסר 

 22איתי לו וציטטתי לו, שאותם הוא אישר, ואין טענה של הטעיה, הרי מדובר בממש, לא מה שהר

 23יודע אם פרומיל, אני לא יודע לחשב אחוזים, אני לא טוב במתמטיקה. מספר, זעיר שבזעיר מתוך 

 24עמודים, לכן במבחן הכמותי בוודאי זה לא עומד. זה גם לא עומד במבחן האיכותי.  1,400אותם 
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 1י שמכשיר הגשת הודעות לצורך אחר מזה שאני הסכמתי לו באותם סייגים. ולכן המבחן האיכות

 2אני מצטרף לבקשת חברתי, אני מבקש שבית המשפט ישמור את ההודעות שאני הגשתי בתיק בית 

 3 המשפט, יסמן אותן, אבל לצרכים המוגבלים שהצגתי עכשיו.

 4חרות שהוגשו? מבחינת מה לגבי התמלילים? מה לגבי ראיות א עם: -כב' השופט משה בר

 5 הקבילות והעובדה שהם מוגשים כראיה, לזה אדוני כן מסכים? או שגם זה...

 6 ... עו"ד יהודית תירוש:

 7לא, בכל מה שקשור למסמכים האחרים אני חושב שהנושא הזה עלה בפני כבודכם ויש  עו"ד ז'ק חן:

 8 החלטה של בית המשפט בעניין הזה.

 9שאדוני הגיש במהלך החקירה של העד, גם פה לכאורה  התמלילים עם: -כב' השופט משה בר

 10זה דברים שהעד מסר שלא על כולם הוא נחקר כאן. האם תמלילים שמוגשים ומסומנים הם כן 

 11יכולים להיחשב כראיה, אני לא מדבר על משקל, לא מדבר על שיקולים אחרים אלא רק מבחינת 

 12 הקבילות. אדוני הביע הסתייגות...

 13 אמיתות התוכן כמובן.לא ל עו"ד ז'ק חן:

 14 סליחה? עם: -כב' השופט משה בר

 15 כמובן אדוני שלא לאמיתות התוכן. עו"ד ז'ק חן: 

 16זה לא כמובן. שום דבר לא כמובן אם אדוני לא אומר. זה מתקבל,  עם: -כב' השופט משה בר

 17זה מוצג וזה מסומן. מחר בפסק הדין או בהכרעת הדין ייתכן שנזדקק לאמירה כזו או אחרת 

 18 אמרה, השאלה אם אפשר לסמוך עליה, כן או לא, זה תלוי קודם כל בעמדה הדיונית של אדוני.שנ

 19אז אני מסביר, אני מודה לבית המשפט על השאלה כי באמת הייתה עלולה להיות אי  עו"ד ז'ק חן: 

 20הבנה. אנחנו לא טוענים בהקשר הזה של המסמכים שהצגנו לעד טענות בדבר קבילות טכנית. 

 21 טוענים כנגד אמירת הדברים. הם נאמרו.אנחנו לא 

 22 ברור. אני מדבר על התכנים, לא מדובר על .. עם: -כב' השופט משה בר

 23לגבי התכנים, איפה שאנחנו מבקשים להישען עליהם כמוכיחים, עצם אמירתם מוכיחה  עו"ד ז'ק חן:

 24שלמשל מר  נקודה מסוימת, זה השימוש הראייתי, הפרובטיבי שאנחנו עושים בדברים. לא משום
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 1ישועה אומר משהו בהקלטה, אז אנחנו מקבלים את זה כאמת, או דבר אחר. לכך אני מתכוון. 

 2זאת אומרת השימוש הראייתי שאנחנו עושים בדברים זה עצם אמירתם וההפגשה שלהם עם 

 3טענות התביעה וטענות העד בהתאם, במקומות הנכונים בחקירתו הנגדית. חברתי, ואני מודה לה, 

 4ירה לי שאפילו לשאלות בית המשפט העד עצמו העיד שלא צריך לקחת, לשאלותיי היא מזכ

 5 ושאלות בית המשפט, שלא צריך לקחת כל דבר שכתוב ככזה ראה וקדש, ושצורת התבטאות,

 6זה משהו אחר. אני לא נכנס פה לשאלות של משקל. אני שואל את  עם: -כב' השופט משה בר

 7 אדוני,

 8 פה. שהוא אמר אותןעו"ד ז'ק חן: 

 9אז קבילות, אדוני הרי יודע, כולם יודעים, אם זה יכול לשמש ראייה  עם: -כב' השופט משה בר

 10 לעצם אמירת הדברים, זה יכול לשמש ראייה לאמיתות תוכנם של הדברים.

 11 רק לעצם אמירת הדברים.עו"ד ז'ק חן: 

 12ככזה ראה גם. גם ראייה לאמיתות תוכן, לא בהכרח מה שמקבלים  עם: -כב' השופט משה בר

 13 וקדש. כמובן, השאלה, אם אנחנו עוברים את הסף הזה, אז זה גם תלוי ב...

 14 זה מה שאמרתי, לקבילות הטכנית אנחנו לא מתנגדים, זה רק לעצם אמירת הדברים. עו"ד ז'ק חן:

 15 תודה עו"ד חן. עו"ד תירוש? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16כשיו על ההודעות, אני מבקשת לסמן את ההודעות גם כמו כן. אני מדברת ע עו"ד יהודית תירוש:

 17חברי, אני אניח את דעתו של חברי ואת דעת בית המשפט שאנחנו גם לא, מבינים שאנחנו לא 

 18מגישים את ההודעות לצורך אמיתות התוכן, אלא רק לצורך, רגע, רק בהסתייגות קטנה אחת, 

 19אי חושבים שהתקיימו התנאים לפי הפסיקה, אולי האוזן שלי קלטה לא נכון, ראשית אנחנו  בווד

 20 ואם צריך אני אפנה אבל נראה לי מיותר,

 21 אין צורך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22מאחר שיש הסכמה על זה. אבל כשמוגשת הודעה של עד לא לצורך אמיתות  עו"ד יהודית תירוש:

 23ונה כשצד שני מצטט הרבה התוכן אלא לצורך עצם אמירת הדברים והבנת בית המשפט את התמ
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 1מההודעה וגם טוען כמו ששמענו בחקירה הראשית לפחות, שהוא טוען לא פעם כלפי הדברים 

 2 שהעד אומר,

 3 חקירה ראשית או חקירה נגדית? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4עצם בחקירה הראשית, כן, נטענו על ידי ההגנה בהתנגדויות טענות רבות שב עו"ד יהודית תירוש:

 5העד בחקירתו הראשית על דוכן העדים הלך צעדים רבים קדימה, הגזים, אמר דברים שלא אמר 

 6בעדותו, ולכן לצורך קביעות מהימנות כן בית המשפט, על בית המשפט בעינינו כן האפשרות 

 7להיעזר בהודעות שלו כשנטענות טענות כאלה, ולכן אני אומרת, וזה האוזן הקטנה שלי שמעה, 

 8ועה, שזה כמובן לאו דווקא לציטוט הספציפי שהציגו חבריי, ושזה בקונטקסט של אולי אני ט

 9הדבר אלא אם יש במקומות אחרים ציטוטים שמתקשרים לציטוט הזה, אז בוודאי אנחנו נוכל 

 10לבקש בסיכומים להפנות אליהם שוב, לא לצורך אמיתות התוכן של הדברים האלה, אלא רק 

 11תמונה כוללת ויוכל לקבוע ממצאים לגבי העד הזה. אז אני  לצרכי ההשוואה שבית המשפט יראה

 12 חושבת שבסך הכל אנחנו מסכימים לגבי האופן שבו ההודעה הזאת צריכה להיות מוגשת.

 13 זהו? מוסכם? סגור ומסוכם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן. אני רק רוצה לחדד לראות שאני מבין מה התוספת, ואז נראה מה, עו"ד ז'ק חן:

 15התוספת היא שהכל מוגש לא לאמיתות התוכן אבל לא רק  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16לגבי מה שצוטט כאן, אלא כל אחד מהצדדים רשאי להפנות לקטעים נוספים כדי להשוות לדברים 

 17 שהיו.

 18 רק אני אסביר,כן,  עו"ד יהודית תירוש:

 19 בהקשר של מהימנות. עם: -כב' השופט משה בר

 20 כן, אבל גם ההקשר של המהימנות, היא גידרה אותו. זו הנקודה שרציתי לחדד.  עו"ד ז'ק חן:

 21אז רק שניה, עו"ד חן, תן לי רגע להשלים, אולי לא, עוד דבר שלא אמרתי.  עו"ד יהודית תירוש:

 22כשצד חוקר וחוקר על מהימנות, לבית משפט זה לא עניין של כשצד מגיש, הפסיקה מדברת על זה, 

 23מה אני אפנה או מה חברי יפנה. לבית המשפט, כדי לראות תמונה כוללת, הוא צריך שההודעות 

 24 האלה יהיו לנגד עיניו ולא רק הקטעים שהפנה חברי, ועל זה אני מדברת.
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 1ו של מצב הדברים, אני מזכיר לבית מכיוון שאנחנו רגילים פה שוב, הכל שזה בהיפוכ עו"ד ז'ק חן:

 2עמודי חקירתו  1,400המשפט שכדי לתמוך את טענותינו על ההקצנה בחקירה הראשית למול 

 3בנקודות מהותיות ששנויות במחלוקת, אנחנו הבאנו את ההודעות. ולכן בוודאי שאנחנו לא נמנע 

 4 מבית המשפט את מה שביקשנו להעניק לו מלכתחילה.

 5 אני חושב שאדוני טען את זה במהלך הדיון. אדוני טען את זה כאן. עם: -כב' השופט משה בר

 6בוודאי. ולכן בוודאי שאנחנו לא נמנע מבית המשפט את מה שאנחנו שבית המשפט יעשה עו"ד ז'ק חן: 

 7מלכתחילה ולכן בקונטקסט הזה שהוא הטענה הזו שנוגעת למהימנות, באותן נקודות שהוא 

 8חיק מהרבה הרבה הרבה מעבר למה שהוא אמר בחקירות שלו, הקצין, באותן נקודות שהוא הר

 9בוודאי שאנחנו מסכימים, גם לחידוד הזה של חברתי. אבל זה גידור הדברים. שזה לא יהיה עכשיו 

 10לפתוח את הדלת כדי שכמו שהיא אומרת בסיכומים, 'אם זה כבר פה, בואו עכשיו נתחיל לנדוד 

 11י בחקירה הראשית וממילא העד לא נחקר בחקירה העמודים ונעלה דברים שלא העלית 1,400-ב

 12 הנגדית, משום שזה לא עלה בחקירה הראשית',

 13 אין כוונה של המדינה לעשות את זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 מצוין. אז אם ככה הסכמנו על הכל. עו"ד ז'ק חן:

 15כראייה שלא לאמיתות  טוב. אנחנו נקבל את ההודעות אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16תוכנן. יותר מאוחר אני אמספר אותן וההחלטה אתם תקבלו בשעות הקרובות. אני אמספר אותן 

 17 ואנחנו נפגשים בע"ה ביום שלישי, שיהיה לנו חודש טוב וחג שמח לכולם.

 18 תודה רבה ותודה רבה לכם על הסבלנות. זה לא מובן מאליו.עו"ד ז'ק חן: 

 19 

 20 -הדיון הסתיים  -

 21 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים

 2  ; עו"ד אמיר טבנקין עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוקארי;  –עו"ד ליאת בן  :מטעם המאשימה
 3 צור –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם   :מטעם הנאשמים

 4 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם        
 5 עוזר; עו"ד נועה פירר; עו"ד שניר כלימי  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת      
 6 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם                   

 7 
<#1#> 8 

 9 פרוטוקול

 10  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 11 עוזר. -החלה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה על ידי עו"ד מיכל רוזן

 12 
 13 – 65עד נ/ 62; נ/27.8.2013כתבה מיום  – 61; נ/16.12.2013מיום כתבה  – 60נ/ הוגשו מוצגים:

 14 - 70נ/עד  67תמליל שיחת טלפון; נ/ – 66(; נ/360התכתבויות וואטסאפ ומסרונים )מתוך ת/

 15התכתבויות וואטסאפ  - 76עד נ/ 72; נ/4.3.2014כתבה מיום  – 71; נ/םהתכתבויות וואטסאפ ומסרוני

 16 81נ/ -ו 80התכתבויות וואטסאפ ומסרונים; נ/ - 79, נ/78; נ/9.6.2016כתבה מיום  – 77ומסרונים; נ/

 17  .התכתבויות וואטסאפ ומסרונים - 86עד נ/ 82; נ/25.7.2016כתבות מיום  –

 18 
<#5#> 19 

 20 החלטה

 21 . 19.5.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

  22 
<#6#> 23 

 24 במעמד הנוכחים.  18/05/2021, ז' סיוון תשפ"אהיום  נהנית

    25 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  18

 

 2099 

 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3-היום ה 20-10401-67בוקר טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4עוזר בחקירה -משיכים והיום אנחנו עם עו"ד רוזן. מר ישועה בוקר טוב. אנחנו מ2021במאי  18

 5 נגדית. גבירתי יכולה להתחיל. 

 6 

 7עוזר בחקירה -מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד מיכל רוזן - 1ע"ת 

 8 נגדית:

 9 בוקר טוב מר ישועה. ש.

 10 בוקר אור. ת.

 11 לאתר וואלה היו מה שאתה קורא לא מעט ורטיקלים, נכון? ש.

 12 נכון. ת.

 13היה עסקים וצרכנות, היה אז בוא רק נעשה לנו סדר, נגיד היה סלבס, היה חדשות, היה ספורט,  ש.

 14אופנה, היה רכב, היה תיירות, היה משחקים, היה כסף, היה תרבות, אוכל, בריאות, אירועים, 

tech?15 . נכון 

 16 אמת. ת.

 17 והאתר הזה כלל גם שירות דואר אלקטרוני חינמי בנפח בלתי מוגבל? ש.

 18 אמת. ת.

 19 ומנוע חיפוש? ש.

 20 אמת. ת.

 21 דרות טלוויזיה.תכני וידאו של סרטים באורך מלא וס ש.

 22 כן. ת.
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 1משחקים, מוזיקה, אפליקציות, מדריכים שונים, ערוצי מידע, למשל מדריכים בענייני מפות,  ש.

 2 תחזית מזג אויר, הורוסקופ יומי, מדריך סרטים, שערי מטבע ומניות. אני צודקת?

 3 הכל נכון. ת.

 4 ?2ובנוסף פעלו באתר הזה גם לוח מקוון, יד  ש.

 5 נכון. עד, ת.

 6 . הכל נכון.2014אי עד מ ש.

 7 נכון. ת.

 8 שכלל לוחות מקוונים בתחום הרכב, הנדל"ן, מוצרי יד שניה, מחירון לרכב חדש ומשומש? ש.

 9 אמת. ת.

 10. נדל"ן, רכב, אלטרנטיבי, חיות מחמד וכיוצא 2כתבות ומאמרים בנושאים שונים, זה מחוץ ליד  ש.

 11 בזה?

 12 הכל נכון. ת.

 13 שנרשמו ברשות המיסים. נכון? היו גם נתונים לגבי עסקאות נדל"ן ש.

 14 .2זה חלק לדעתי מיד  ת.

 15, אז עד מאי 2אוקיי, אבל אנחנו מדברים על מה שהיה, אנחנו מתחילים עכשיו, אוקיי, אמרת יד  ש.

 16 היה גם את זה. 2014

 17, תפרידי בין אתר וואלה לבין, יש הרבה מהוורטיקלים שציינת, רובם נכללים באתר 2כן. רק יד  ת.

 18, היה וואלה שופס, היה 2קישורים לאתרי חברות בת. הייתה סדרה של חברות בת, יד  עצמו, ובין

 19 וואלה טורס.

 20בדיוק. אז אתה בדיוק מגיע למקום הבא, וואלה שופס, ג'וב סיטי שזה חיפוש עבודה, אינדקסי,  ש.

 21 הכוונה ללימודי פסיכומטרי והשכלה, כל זה,

 22 נכון. ת.

 23 הבית. נכון?כל זה, הכל מגיעים אליו מעמוד  ש.
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 1 לא מדויק. ת.

 2 אז תדייק אותי. ש.

 3שוב, את צריכה להפריד בין אתר וואלה שמפנה מעמוד הבית, לא רק מעמוד הבית, מפנה לתוך  ת.

 4וכדומה שציינת,  2תכנים פנימה, וורטיקלים פנימיים, לבין אתרים של חברות בת, שופס, טורס, יד 

 5ת או קובייה או משהו כזה, וגם דרך פניה ישירה שאליהם אנשים מגיעים גם דרך קישור באתר הבי

 6 לעמודי הבית של אותם,

 7. 2מעולה. החידוד שלך הוא מצוין ומדויק. אני עכשיו אומרת, מעמוד הבית אפשר להגיע גם ליד  ש.

 8 ולכל חברות הבת האחרות שדיברנו עליהן, נכון?

 9 נכון. ת.

 10 דיברנו עליהם ופירטנו עליהם?וחוץ מזה, זה המקום שממנו נכנסים לכל הוורטיקלים ש ש.

 11 אמת. ת.

 12יפה. וגם לא התביישת לומר באחד הראיונות שלך, זאת אומרת אמרת את זה, שאתר וואלה היה  ש.

 13 גם מאוד ידוע בתמונות ובידיעות ובתמונות ארוטיות של נשים חשופות חזה וכדומה. נכון?

 14ם דברים שהם יותר צהובים, לא חושב שאני התבטאתי כמו שאת אומרת, שאלו אותי אם יש ג ת.

 15 ציצים וכדומה, ואמרתי שכן.

 16 אוקיי. אבל זה היה משהו שאפיין את האתר. ש.

 17אני לא בטוח שהוא אפיין את האתר, הוא אפיין אותו יותר בתקופות מוקדמות יותר, לפני שנהפכנו  ת.

 18 ליותר אתר חדשות, כי זה מה שהיה. וואלה התחילה,

 19 ר?מה זה תקופות מוקדמות יות ש.

 20 וואלה התחילה, ת.

 21 מה זה תקופות מוקדמות יותר? ש.

 22וכדומה, וואלה הייתה עוד יותר גוף לפני שנפרדנו מקבוצת הארץ, שהתכנים  2008, 2007, 2006 ת.

 23המקוריים שלו היו באמת בתחום של סלבס וברנז'ה ותכנים יותר, וספורט, ותכנים יותר צהובים, 
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 1זה כך, חדשות היו יותר משהו שקיבלנו תכנים מעיתון את רוצה לקרוא לזה כך, אפשר לקרוא ל

 2הארץ, בערך מהרגע שעיתון הארץ נכנס זה היה חלק מההסכם. ואחר כך, ככל שהחדשות הלכו 

 3והתחזקו ובתקופה שאנחנו דנים בה זה כבר היה משמעותי, המבנה של עמוד הבית השתנה 

 4פן טבעי התכנים, החלק של והמבנה של התכנים השתנה והיה יותר תכנים חדשותיים, ובאו

 5התכנים היותר צבעוניים, צהובים וכדומה, הוא פחות. לא צריך להתבלבל דרך אגב, אותם תכנים 

 6בדיוק של סלבס וברנז'ה ותרבות ואופנה, הם חלק מהתמהיל גם, תכנים יותר מגזיניים נקרא לזה, 

 7 , מאקו וכדומה.YNETחלק מהתמהיל גם של אתרים אחרים באותה תקופה. 

 8, הרבה הרבה 2013אוקיי. אז אני רוצה להציג לך כתבה שהתפרסמה ב'עין השביעית' בדצמבר  ש.

 9 אחרי,

 10 ?-אלפיים ו ת.

 11 .2013 ש.

 12 ?13או  16 ת.

 13, אם אפשר להגיש את זה בבקשה. אם בכתבה הזאת מתארים סיטואציה 2006. הרבה אחרי 13 ש.

 14ר נפוץ וגם יותר ויותר נועז, אז מה שבה תמונות ארוטיות באתר וואלה עוברות לדבר יותר ויות

 15 שכתוב שם זה לא נכון?

 16 אני אקרא רגע, בסדר? אני אגיד לך אם זה נכון או לא. ת.

 17 בבקשה. ש.

 18 אוקיי. אז מה השאלה? ת.

 19 מה שכתוב פה נכון? ש.

 20 מה, תשאלי אותי שאלה ספציפית בבקשה. אני לא יודע מה. מה מה נכון? ת.

 21, 2013שמתארת הכתבה הזאת שבשונה ממה שאתה אמרת, דצמבר מה שכתוב בכתבה הזאת, מה  ש.

 22מתאפיין על ידי 'העין השביעית' כתקופה שבה יש יותר נועזות בתמונות הארוטיות שמתפרסמות 

 23 .2ביד 
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 1 ממה שהיה לפני? ת.

 2 נכון. ש.

 3 ?2ביד  ת.

 4 . סליחה. באתר וואלה.2לא ביד  ש.

 5 לא, זה לא נכון. ת.

 6ל מגיב לזה, לשאלה 'האם פורנו הפך סופית לקטגוריה לגיטימית באתרי זה לא נכון? ואם ינון מג ש.

 7חדשות מיין סטרים, תהה בטוויטר אבישי עברי לנוכח התמונות החד משמעיות' אז ינון מגל מצייץ 

 8 בתגובה 'רך'. אז זה לא נכון?

 9 אני מסביר עוד פעם,  ת.

 10 לא, רק, מר ישועה, ש.

 11 ן?את שואלת אם מה שינון צייץ פה נכו ת.

 12 אני שואלת, כן. זה לא נכון? מה שכתוב,  ש.

 13 אני אומר עוד פעם, אני לא הבנתי את השאלה. עוד פעם.  ת.

 14 השאלה היא פשוטה וברורה. ש.

 15 השאלה הקודמת ששאלת אותי, ת.

 16השאלה מר ישועה היא פשוטה וברורה. אני אשאל, מכיוון שאמרת שלא הבנת את השאלה אני  ש.

 17 אסביר את השאלה. 

 18 כיוון שמה? ת.

 19מכיוון שאמרת שאתה לא מבין את השאלה, ומכיוון שכבר ענית לשאלה שלי ולכן רק אם אתה  ש.

 20, 2013רוצה לשנות את תשובתך, אני שאלתי אותך, הכתבה הזאת מתארת סיטואציה של דצמבר 

 21הנועזות של תמונות ארוטיות באתר וואלה הופכת ליותר ויותר גדולה. לא כפי שאמרת, משהו 

 22. אני שאלתי אותך אם מה שכתוב בכתבה הזאת הוא נכון או לא 2006הרחוקה,  היסטורימהה

 23 נכון. לזה אתה אומר?
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 1 לא נכון. אני אסביר למה. ת.

 2 לא, אני לא מבקשת הסבר אבל.  ש.

 3 אני מבין שאת לא מבקשת שאני אסביר אבל אני אסביר כדי שיבינו את התשובה.  ת.

 4 אין בעיה. תסביר. ש.

 5 יר את התשובה.אני אסב ת.

 6 תסביר. ש.

 7שאלת אותי על התמהיל של דברים צהובים או ציצי או ארוטיקה וכדומה, ציינתי שעל ציר זמן,  ת.

 8בהתחלה זה מה שהיה בוואלה. זה כל התוכן העצמי שוואלה עשתה והתוכן החדשותי היה תוכן 

 9זה באופן מתמטי החלק של  2013-מועט שהיא לקחה אותו מעיתון הארץ. במשך הזמן ובוודאי ב

 10סטטיסטי, ברגע שאתה מייצר אייטמים של חדשות וזה, אז ברור, זה לא שזה גדל, אין שום מגמה 

 11של גידול של הדבר, הם התמקדו בתוך הדבר הזה והתשובה שלי אליהם הייתה, הכתבה הזאת 

 12 מופיעה בצורה הזאת,

 13 אני אראה לך, ש.

 14רצית, את רוצה את ההקשר, את רוצה להבין.  כי התשובה שלי, תני לי להסביר לך בבקשה, את ת.

 15 אני אתן לך את ההקשר. את לא רוצה, אני לא,

 16 מר ישועה אין צורך בהסבר.  ש.

 17 אז בבקשה. ת.

 18 לא, עו"ד יהודית תירוש:

 19 לא, אין צורך, שניה, אין צורך בהתבטאויות הביניים. ההסברים שלך, אני שמחה לשמוע. ש.

 20 גבירתי רוצה לסמן את זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 כן בבקשה. ש.

 22 

 23 60כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2 כן, אנחנו מחכים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 אנחנו מחכים לו כי הוא אמר שהוא רוצה להסביר. אז אני מחכה. ש.

 4 אה, ת.

 5 . כן.בוודאי, אמרתי, ההערות ביניים מיותרות בעיני, להסברים אני תמיד אשמח ש.

 6 תגידי לי בכל שלב מתי זה הערת ביניים ומתי זה הסבר. ת.

 7 ....עם:-כב' השופט משה בר

 8 כן. נתקדם. ש.

 9אני מסביר עוד פעם. מה שינון כותב בטוויטר, אם כתב כזה הוא אחר הוא לא אינדיקציה מסודרת  ת.

 10להיות  ומדויקת למה שקורה באתר, זה פורום חברתי, הוא מגיב, הוא יוצר רעש, נטייתו

 11פרובוקטיבי וכדומה. אני כשנשאלתי על הדבר הזה בראיון עניתי בצורה ישירה שאני לא רואה 

 12בדבר הזה בעיה אם זה נעשה בטעם טוב, אני זוכר שציינתי שגם הציורים של אמני הרנסנס היו 

 13יעה נשים עירומות, אז זה היה פורנוגרפיה? זה היה בטעם טוב, וזה לא מונע מזה שליד זה תהיה יד

 14 חדשותית.

 15רק שנבהיר, אותן תמונות ארוטיות הופיעו גם בצדדים של עמודי החדשות. אתה מתייחס לזה,  ש.

 16 . 2013אם אתה רוצה, בראיון מיולי 

 17 אני לא יודע מתי זה הופיע, מתי זה, ת.

 18 בצדדים. אז אני יכול להראות לך. ש.

 19של האתר בנוי כך שעמודים שונים,  לא, את לא צריכה להראות לי, אני יודע, עוד פעם, התמהיל ת.

 20יש עמודים שונים, ועמוד של אייטם יש בצד, כמו בכל אתר, משהו שימשוך אותך ללכת לידיעות 

 21אחרות, חלקן זה לציין שזה, חלקן זה ידיעות כאלה חלקן זה ידיעות אחרות, לפי התמהיל של 

 22 ר.האתר. לא היה אז שום דבר שהוא יותר ממה שהיה בעבר, פחות אם כב
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 1, זאת הכתבה, אם אתה רוצה 3אוקיי. אני רוצה להציג לך את, לא בעצם אישרת את הדברים. נ/ ש.

 2זאת הכתבה שבה אתה מתייחס לנושא הזה ואתה אומר  3להיזכר, אין לי בעיה להזכיר לך, נ/

 3שאין בזה שום דבר רע ואתה מאשר גם שבצדדים של ידיעות או חדשות מופיעות גם התמונות 

 4 האלה. אתה רוצה לראות את הכתבה?הארוטיות 

 5 לא, בסדר, עוד פעם. אז אני מסביר, עוד פעם, את לוקחת, ת.

 6 אין צורך לחזור.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7לפעמים מופיע, לפעמים לא מופיע, לפעמים אחד, לפעמים זה. לא, שלא ייווצר רושם פה שהאתר  ת.

 8 שמאל יש תמונות עירום או ארוטיקה. זה פשוט לא המצב.הוא בנוי מידיעה חדשותית ובכל צד 

 9 טוב. אבל גם זה קורה. ש.

 10 כמו בכל אתר. ת.

 11טוב. אתה, עכשיו, דף הבית הוא היה העוגן שממנו, אישרת את זה כבר, ממנו זרמה תנועת  ש.

 12 הגולשים לשימושים השונים, נכון?

 13 זה ההגדרה של דף בית בכל אתר. בוודאי. גם אצלנו. ת.

 14 מעולה. ש.

 15 לא רק אבל, לא רק. ת.

 16 סליחה? ש.

 17 לא רק דף הבית.  ת.

 18 חידדת קודם לגבי חברות הבת, ש.

 19 לא, בלי קשר. ת.

 20 אוקיי. ועכשיו, הבנתי, ש.

 21 בלי קשר לחברות בת. ת.
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 1אוקיי. עכשיו, אבל דף הבית הוא העוגן, הוא עוגן רייטינג מבחינתכם, תדייק אותי אם אני טועה,  ש.

 2ג מבחינתכם שממנו זורמת תנועת הגולשים לכל השימושים השונים באתר. זה הוא עוגן רייטינ

 3 נכון?

 4 חד משמעית. זה בכל מקום. בכל אתר. ת.

 5 בסדר. אנחנו עכשיו מדברים על וואלה. ש.

 6 נכון. כן. ת.

 7ואתה רצית שוואלה תהפוך להיות אתר משמעותי. רצית שהיא תהיה מערכת חדשות גדולה  ש.

 8 ומשמעותית, נכון? 

 9רגע, יש פה שני דברים שונים. וואלה היה גם ביום שהגעתי אליו האתר הכי משמעותי מבחינת  .ת

 10טראפיק. היא נשארה גם בתקופה שלי, בתוך זה רצינו להגדיל את התמהיל של התוכן, מהסיבה 

 11, עם yahooששני אבני, שני הנדבכים האחרים של רייטינג, אני ציינתי כבר, האתר התחיל כמו 

 12חיפושים וקצת תוכן כזה, כמו שציינתי. הססגוני יותר וכדומה. העוגן המרכזי היה  מייל, עם

 13, ואחר כך yahooבהתחלה מייל, והחיפוש. בהתחלה זה אינדקס, אחר כך הוסיפו לזה מייל, כמו 

 14הוסיפו תוכן. משנכנסה גוגל לעולם, חיפוש, גוגל הפך לשם נרדף לחיפוש, ברור שאיבדנו טראפיק 

 15נסו מיילים אחרים, איבדנו טראפיק למייל. ציינתי כבר נדמה לי בעדות הראשונה של חיפוש. נכ

 16שלי שכדי לא לאבד את מובילות הרייטינג שלנו שהייתה לפני ונמשכה אחרי, היינו צריכים לפצות 

 17זה חדשות. מסיבה פשוטה, כמו שציינת,  killer applicationעל ידי תוכן. בתוך זה ציינתי כבר, 

 18שביל שאנשים ייכנסו לעמוד בית אני צריך שייכנסו כל יום. וחדשות זה משהו עמוד בית, ב

 19 שצורכים כל יום. תכנים מגזיניים לא בהכרח.

 20אבל, בוא רגע, כי אתה מדבר על מונח שהוא חשוב, אני רוצה רגע להתעכב עליו, שהוא טראפיק,  ש.

 21תר וואלה לשימושיו כל הטראפיק או חלק נכבד מהטראפיק כמו שדייקת אותי, של צרכני א

 22למייל אז הוא יכול לעשות את זה דרך  סלהיכנהשונים עוברים דרך אתר הבית. אם מישהו רוצה 
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 1לבוב ספוג, אז הוא יכול לעשות את זה דרך אתר הבית. אם  סלהיכנדף הבית, אם מישהו רוצה 

 2מישהו רוצה לראות סרטים באורך מלא, הוא יכול לעשות את זה דרך אתר הבית. זה נכון מה 

 3שאני אומרת? הטראפיק כולל את כל האנשים שרוצים, סליחה, דייקת אותי, את רוב האנשים 

 4 לשימושים השונים של וואלה. סלהיכנשרוצים 

 home page? 5-, עכשיו את מדברת של ה-טראפיק של הה ת.

 6 אני מדברת על הטראפיק באתר וואלה. הטראפיק באתר וואלה, ש.

 7 את מבלבלת. ת.

 home page ,8-לא, אני לא מבלבלת, אז עכשיו אתה תדייק אותי. אבל בוא נתחיל. הטראפיק של ה ש.

 9 ר, זה נכון?של עמוד הבית, כולל גם אנשים שבאים ליישומים אחרים של האת

 10 מה זה יישומים אחרים?  ת.

 11 למייל, יכול לעשות את זה דרך עמוד הבית? להיכנסמישהו שרוצה  ש.

 home 12הוא תמהיל, תראי, בהגדרה  home page-כן אבל מה זאת אומרת, יישום אחר ממה? ה ת.

page ?13 הוא תמהיל של דברים שבגללו נכנסים. אז מה זאת אומרת משהו אחר 

 14 יישום אחר מחדשות. מישהו לא בא לצרוך חדשות.אתה צודק.  ש.

 15 אה, מחדשות?  ת.

 16 כן. ש.

 17 כן. ת.

 18 נכון? ש.

 19 כן. ת.

 20אז אנחנו מסכימים, מישהו רוצה לצרוך משהו שהוא לא חדשות, מייל, משחקים, סרטים, הוא  ש.

 21עושה את זה דרך אתר הבית, הוא נכנס לאתר הבית, הטראפיק של אתר הבית כולל גם אנשים 

 22 לראות יישומים אחרים? שבאים
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 1 כן.  ת.

 2 יפה. ש.

 3 לא של אתר הבית, של עמוד הבית. ת.

 real users .4של עמוד הבית. נכון. עכשיו, ולכן כשאנחנו עכשיו, ואתה דיברת בעדות שלך, דיברת על  ש.

real users ?5 זה כל הטראפיק 

 6 אני לא מבין את השאלה. ת.

 7 מדד לעוצמה של וואלה. אתה זוכר את זה?כ real usersדיברת בעדות הראשית שלך על  ש.

 8 אוקיי. ת.

 9 זה כל הטראפיק. real users ש.

 10 בא להגדיר בנאדם.  real userזה כל הטראפיק? רק שניה. שוב בלבול.  real usersמה זאת אומרת  ת.

 11 להבדיל מרובוט. ש.

 12 לא, לא רובוט. שניה. לא קשור. אין קשר לרובוטים.  ת.

 13 אוקיי. ש.

 14הוא לפי מכשיר.  unique user .Unique userהוא מושג שבא אחרי מושג קודם שהיה  real user ת.

 15בנאדם, משתמש בארבעה מכשירים, הוא נכנס מארבעה , real userאז אם אילן למשל הוא 

 16 הוא ייספר פעם אחת. כבנאדם. real user -מכשירים לוואלה הוא ייספר ארבע פעמים. אבל כ

 17 מעולה. ש.

 18 -אלתך, שניה, קודם אני מבהיר את המושג. כשאת אומרת, שאלת אותי האם נכנסתי בעכשיו לש ת.

real user,19 לכל האתר 

 20 כן. ש.
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 1, המספרים שניתנו לגבי כל אתר וואלה, עמוד הבית, עמוד חדשות, על כל אחד מהם יש real user ת.

 home page 2-של ה real user... אם אומרים real userמדד. מה זאת אומרת מדד. מה זאת אומרת 

 3של ספורט. אם אומרים  real userשל ספורט, זה  real user. אם אומרים home page-הוא של ה

real user  אם אומרים 2, זה של יד 2של יד .real user  4של כל הקבוצה, הרי אז התפרסם מדד 

 real user 5עצמאי של חברה שנקראה '....', לדעת מדרוג. היא עשתה את המדידות, היא לא פרסמה 

 6אחד לאתר. היא פרסמה את כל הנתונים. גם של עמוד הבית, גם של כל האתר, גם של חדשות, 

 7 לכל דבר היא פרסמה בנפרד.

 8בעדות הראשית שלך, מה שהשמטת מהעדות  המדרוגאוקיי. עכשיו, דיברת הרבה באמת על ועדת  ש.

 9 .המדרוגהראשית שלך זה שאתה פרשת מוועדת 

 10 שאני מה? ת.

 11 .המדרוגמוועדת  פרשת ש.

 12 נכון. מה זאת אומרת השמטתי? ת.

 13 השמטת. את זה לא אמרת. וטענת שהמדידות שלהם הם מדידות לא נכונות. זה לא נכון? ש.

 14פעלה..., זה נושא אחר.  המדרוגהטענה שלי הייתה לגמרי שונה, והפרישה לא קשורה לזה. ועדת  ת.

 15פעלה מספר שנים, בין היתר בשנים שלגביהן נשאלתי. בשלב מסוים הדעה לא רק  המדרוגועדת 

 16שלי, יש עוד מספר מנכ"לים, שנוצרת תופעה שלילית שכל האתרים מתעסקים מהבוקר עד הערב, 

 17בחודש הבא.  המדרוגבמקום באסטרטגיה ארוכת טווח, בטקטיקה של מה יהיו תוצאות ועדת 

 18ה על ידי האתרים עם הרבה כסף. כל האתרים, זה גוף של כל הוקמ המדרוגנקודה שניה, ועדת 

 19. הרעיון industry-האתרים יחד עם מפרסמים ועם משרדי פרסום. למעשה כל השחקנים בתוך ה

 20אחידה, בדומה למה שיש בטלוויזיה, יגדיל את התקציבים שהולכים  מדרוגהיה ששיטת 

 21ניתן לבוא עם בנצ'מרק מאוד ברור  לאינטרנט על חשבון העיתונות המודפסת והטלוויזיה, כי

 22עוזר. כי זה לא מכונות אלא בני אדם.  real users -למפרסמים ולומר 'תשמעו, כך וכך', וגם ה
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 1המפרסם לא רוצה שאילן יראה את זה ארבע פעמים כי הוא מבזבז. אחרי כשנתיים של פעילות 

 2יבים, שאנחנו רק מוציאים , שנוכחתי אני ועוד מנכ"לים אחרים שלא גדל התקצהמדרוגשל ועדת 

 3התחילה בשלב מסוים להיות  המדרוגעל זה כסף ושכל הדיונים הופכים לדיונים טקטיים, ושוועדת 

 4מושפעת טיפה, לקראת סוף הפעילות שלה, מלחצים כאלה או אחרים, לדעתי לקראת הסוף היא 

 5היה בסיכום גם עם התחילה לאבד את האובייקטיביות, אז אני הודעתי שאני פורש, ודרך אגב, זה 

 6, המדרוגוהוא פרש חמש דקות אחרי ושאר האתרים פרשו אחרי זה. אבל לצד ועדת  YNETמנכ"ל 

 7 רק בשביל שלא נחשוב שזה נשאר באוויר, פעלו,

 8 לא, שניה,  ש.

 9 פעלו כל הזמן שיטות אלטרנטיביות שהיו קיימות לפני והיו קיימות אחרי, ת.

 10 בסדר. נגיע אליהן. ש.

 11 .המדרוגוצאות שלהן לא היו שונות משל ועדת בסדר. והת ת.

 12נגיע אליהן. אמרת את זה, האם נכון הוא או לא נכון, תגיד לי כן או לא, שאתה חשבת שהמדדים  ש.

 13רוצה לשרוד  המדרוגמשתמשת בהם, הפרמטרים הם פופוליסטיים ושאם ועדת  המדרוגשוועדת 

 14 היא צריכה למדוד בדרך אחרת ולא על ידי קליקים,

 15 א על ידי מה?ל ת.

 16קליקים, קליקים. זה לא צריך לכווץ את הגבות משום שמדידה על ידי קליקים הוא אישיו  ש.

 17 משמעותי בתחום המדידה של אתרים. אבל האם זה נכון שזו הייתה עמדתך או לא?

 18לא זוכר את הסיפור של קליקים, לא יודע על מה מדובר. אני אומר עוד פעם, הסיבה המלאה  ת.

 19פרש חמש דקות אחרינו, הוא  YNET-זה מה שאני ציינתי ועובדה ש המדרוגועדת לנושא של 

 20מתחרה הכי גדול. אם הוא היה חושב שטוב לו להישאר ושזה טוב לתעשייה, סיכמתי את זה מראש 

 21, ואני אומר עוד פעם, לקראת הסוף התחילו להיות סביב המובייל, אם את רוצה YNETעם מנכ"ל 

 22זוכר שקשור לקליקים כי לא היה לה מדד של קליקים. רק לקראת הסוף לדעת ספציפית, אני לא 
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 1היו בעיות עם המדידה של מובייל והכניסו שם נתונים לא נכונים, את רוצה לשאול ספציפית, של 

 2מאקו, אני זוכר בדיוק מה היה הנקודה, ואמרנו להם שהנתונים האלה לא נכונים, אבל בגדול זה 

 3מל רק במובן שזה הוציא לנו המון כסף, המון תשומת לב, ולא כבר היה הקש ששבר את גב הג

 4 ראינו את הגידול בהכנסות מפרסמים.

 5'אתר וואלה פרש מהוועדה  2013לאוגוסט  27אוקיי. אז אני רוצה להגיש כתבה מ'כלכליסט' מיום  ש.

 6. אתה מצוטט פה אומר את הדברים הבאים: 'אחת הבעיות הגדולות היא שהפרמטרים למדרוג

 7תרצה לשרוד היא תצטרך למדוד בצורה אחרת ולא  המדרוגידה הם פופוליסטיים. אם ועדת למד

 8 על ידי קליקים, זה ייתן ביטוי אמיתי לרייטינג'.

 9 רק שניה, תני לי לקרוא. ת.

 10 בינתיים אני אסמן את זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 

 12 61ומסומנת נ/מוגשת  27.8.2013כתבה שהופיעה בכלכליסט בתאריך 

 13 

 14 מה השאלה? ת.

 15קודם כל אני מראה לך שמה שאני אמרתי זה ציטוט מדבריך. אתה אמרת את הדברים או לא  ש.

 16 אמרת אותם?

 17 ציטוט לא נכון. ת.

 18 ציטוט לא נכון. ש.

 19 זה קשקוש. היא לא מדדה עם קליקים. אני לא מבין מה כתוב פה. ת.

 20 ך הוא ציטוט לא נכון. עכשיו,אין בעיה. הבנתי. אז הציטוט שציטטו מדברי ש.

 21לא, אני חושב שהוא לא הבין. תראי, לפעמים אנשים לא מבינים. אני אסביר לך גם למה, מה,  ת.

 22 ,המדרוגהדבר הבסיסי, את צריכה להבין. אני לא יודע אם הסתכלת פעם על דו"ח של ועדת 

 23 בוא נניח שאני מבינה. כן. הסתכלתי. ש.
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 1 אוקיי. בסדר. בוא נניח שגם אני קצת מבין בזה.  ת.

 2 אני מקשיבה לך רוב קשב. ש.

 3 אני לא זוכר שהיה בזה קליקים. ת.

 4 אוקיי. אתה טוען, ש.

 real users ,5יכול להיות שהיה באיזה שהוא דו"ח, המדד העיקרי היה, אני אומר לך מה הוא. היה  ת.

 6 העיקרי,  זה היה המדד

 7 תיכף נגיע אליו. ש.

 8. המדדים page userלא היה שם, היה מדד של זמן באתר, והיה מדד של  visitsיה מדדים, ה ת.

 visits ,9, שזה recency, התדירות של ביקור, קוראים לזה reachמתחלקים לשלושה. הכיסוי, 

 10, או pageviews-נמדד או ב Stickiness. כמה זמן הוא נשאר. stickinessוהדבר השלישי זה 

 11של זמן. אני אחרי זה בדקתי, אחרי ששאלת את השאלה ויש לי את הנתונים  בשאלה של כבודו,

 12. לא בזמן, כי נתנו בזמן כללי באתר, הם לא נתנו את זה ספציפי. pageviews -ב stickiness-של ה

 13הם מבטאים את הזמן מן הסתם את זה את המדדים האלה יש לי, אם תרצי אני  pageviewsעל 

 14 אתן לך אותם. 

 15 שאני, אבל מה ש.

 16 אבל מה שיש פה, אני לא מבין מה אני אומר פה, לכן זה נראה לי קשקוש. ת.

 17אז אני הבנתי מעולה מה שאתה אומר פה ואני אגיד לך מר ישועה, אתה טוען שהציטוט הזה הוא  ש.

 18 ציטוט לא נכון שלך, אבל אני אומר לך,

 19 לא, זה פשוט, לא נכון מקצועית. ת.

 20 שואלת שאלה. אני רק אמרתי מה שאתה אמרת. אבל מר ישועה, עכשיו אני ש.

 21 בבקשה. בבקשה. ת.
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 1. דיברת עליה ככלי מהימן, המדרוגכשאתה העדת פה בעדות הראשית דיברת הרבה על ועדת  ש.

 2, והנה אנחנו רואים שנתון המדרוגדיברת עליה ככלי רציני, התפארת מאוד במקום שלכם בוועדת 

 3, אגב התבטאויות המדרוגשאתם פרשתם מוועדת שאתה השמטת אותו בחקירה הראשית שלך, 

 4, זו המציאות ולא זו שניסית לצייר בעדותך המדרוגברורות שלך לגבי היעדר המהימנות של ועדת 

 5 הראשית. ולזה רק אתה יכול להגיב.

 6 אוקיי. אני אומר עוד פעם, ת.

 7 צה. אבל אם אפשר קודם תגיב לטענה שלי ואחר כך אני אתן לך להסביר מה שאתה רו ש.

 8 בבקשה. ת.

 9 תודה. ש.

 10פעלה תקופה ארוכה לשביעות רצוננו ולשביעות שאר האתרים. לקראת הסוף  המדרוגועדת  ת.

 11כשהתחילו למדוד את המדדים, וזה לא היה קשור לקליקים בכלל, אני לא יודע מאיפה זה נכנס, 

 12יק, אני לא זוכר אני לא מבין את המשפט שמצוטט מפי, אני לא מבין אותו כי אין את המדד של קל

 13 שיש מדד של קליקים. אולי היה באיזה שהוא מקום,

 14 זה ... ש.

 15יכול להיות שהיה, אני לא זוכר אותו. הוא לא זה שהשפיע על מישהו. זה כאילו משפט של מישהו  ת.

 16 שלא מבין את החומר.

 17הו, נהפוך הוא, מר ישועה. קליקים, רק אנחנו נדבר שניה במונחים של אנשים שמבינים מש ש.

 18 קליקים היה בהחלט שיטת מדידה מאוד מאוד נתונה למחלוקת,

 19 מה זה 'קליק', אולי אדוני יסביר, בהקשר הזה, שיטת מדידה. עם:-כב' השופט משה בר

 20 לא, היא מפתחת פה, ת.

 21 זו איזו שהיא תזה? מה? אני רוצה להבין מאדוני. עם:-כב' השופט משה בר

 22 יתה נתונה לדיון ולוויכוח?קליקים זו לא הייתה שיטת מדידה שהי ש.

 23 .. ת.
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 1 מה זה כלום? אבל אדוני יבהיר, מה זה .. עם:-כב' השופט משה בר

 2אני אסביר. אני מבין. בסדר. זה יוצר בלבול מוחלט במושגים. בסדר? 'קליק', המדד החשוב הוא,  ת.

 3 אני ציינתי. צריך להבין את הנקודה ולשים את הקליקים רגע בצד. ואני אסביר,

 4 לא, אבל שאלו אותך מה זה קליקים. ש.

 5 בסדר, הוא מסביר. הוא מסביר. שניה. הוא מסביר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6ת'. אני צריך להתחיל אותו על איזה שהוא בסיס כדי להסביר. -גבירתי, הסבר לא יכול להתחיל ב ת.

 7 אלא אם כן את מכירה את זה טוב, אז תסבירי את.

 8 ה פה.אני לא עד ש.

 reach ,9אני יודע. אני שומע שאת לא יודעת. אז אני אסביר. המדדים של רייטינג המרכזיים, כיסוי,  ת.

2 .Recency זה ,visits אותו בנאדם זה ,reach 10-אילנים, בני אדם. זה ה 2,000או  1,000, באו 

reach .2כל אחד מהם נכנס פעם או פעמים או שלוש פעמים ביום. זה ה .-recency 11. השלישי זה 

stickiness 12. כמה זמן הוא נשאר באתר. עכשיו, הקליקים זה בכלל משהו שקשור לא לצפייה בתוכן 

 13אלא למפרסמים. המפרסמים, אותם מעניין כמה אנשים נחשפו למודעה שלהם, ומעניין אותם גם 

 14בע . כמה מאלה שנחשפו הקליקו. אחוז, חצי אחוז, רclick through rate -. הCTRמה שנקרא 

 15קשור בכלל למדדים של מפרסמים  CTR-אחוז. המדד הזה לא קשור למדדי רייטינג של אתר. ה

 16ולא של התוכן. הם נפרדים, הם חיים בעולמות אחרים. אותו מדד תלוי בכלל בדברים אחרים. 

 17למשל זו מודעה גדולה או קטנה. הקריאייטיב זה תלוי בכלל באתר? הרי זה תלוי בעיקר במפרסם. 

 18קריאייטיב יותר מושך או פחות מושך. אינו קשור למדדים הראשונים של הרייטינג. זה הוא עשה 

 19 מה שרציתי להסביר.

 20 , קשור לקליקים או לא קשור?מדרוגכשאנחנו מדברים על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 ,-לא היה קשור ל המדרוגלא. לא.  ת.

 22 את הפרסומות?לא מודד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 נכון.  ת.

 2 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3היה קשור לרייטינג של האתר ולמיטב זכרוני, שוב, הדו"ח היה דו"ח מאוד עבה אבל  המדרוג ת.

 4סך הכל בעמוד הבית  real usersהדבר שעליו אני כמנכ"ל ואחרים נלחמו היה למי יש הכי הרבה 

 5פיים, אם אתה רוצה לעניין מפרסמים, נגיד שקשורים לספורט אז ואחר כך בוורטיקלים ספצי

 pageviews ?6יש לך. למה כמה  pageviews. כמה 2-ו real usersבספורט וחדשות או בכלכלה. אז 

 7שנכנסים, נכנסים כל אחד חצי עמוד ויוצא. אין לך נדל"ן. הנדל"ן,  real usersנניח שיש לך מיליון 

 8. לכן זה היה הקרב הגדול. והקליקים pageviewsסם יכול לפרסם זה שעליו המפר real estate-ה

 9 בכלל הוא בעולם אחר של מפרסמים.

 10הוקמה גם על ידי מפרסמים. ולכן מה שאתה  המדרוגיפה, אבל אנחנו זוכרים כמובן שוועדת  ש.

 11אומר, אני לא אחזור על זה עוד פעם, אבל מה שאתה אומר פה, מצוטט מפיך, ואתה טוען היום 

 12 שזה חסר הגיון, יש בו הרבה הגיון.

 13 אני לא מבין עוד פעם את העניין. עוד פעם. איך זה סותר, מה שאת אמרת עכשיו לא נכון. ת.

 14 טוב. ש.

 15 הוקמה גם על ידי, המדרוגועדת  ת.

 16 אבל נסכים בזה שמה שאתה אומר, שמה שאני אמרתי הוא לא נכון. בוא נתקדם. ש.

 17ביר אני לא אסביר. אם את רוצה שאני אדייק, אני אדייק. כתבים אני, אם את לא רוצה שאני אס ת.

 18לפעמים לא מבינים מה שמדברים איתם, אבל אני לא, אני אומר מה הייתה הסיבה האמיתית 

 19שהם התחילו להכניס מדדים לא נכונים של מדידה במובייל פלוס, היינו מתגברים על זה, אבל 

 20יום עם הדבר, והוא לא -כל החברות מתעסקות יוםפלוס הנקודה שראינו, מוציאים המון כסף ו

 21נתן שום ערך אינקרמנטלי. שום ערך מוסף לאמצעי המדידה האחרים שהיו. זה לא שנשארנו בלי 
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 1זה, אם היינו נשארים בלי זה לא הייתה לי ברירה. אני מוכרח להראות את זה. כל אמצעי המדידה 

 2 האחרים שהיו לפני, נשארו אחרי. 

 3הראינו את מה שהיה בזמן אמת לרבות  המדרוג, ועדת המדרוגדברים עכשיו על ועדת אבל אנחנו מ ש.

 4הפרישה שלכם ולרבות האמירה שלך, שאתה אומר שהיא לא נאמרה על ידך. עכשיו נתקדם. 

 5 , נכון? TIMאמרת, דיברת גם על שיטת מדידה שקרויה 

 6 נכון. ת.

 7 . נכון?T.I.M. כך אני הבנתי. TIM ש.

 TIM , 8סקר  ת.

 9של אנשים ותודעה,  ןזיכרודיברת על זה בראשית. רק תאשר לי שזאת שיטת מדידה שמתבססת על  ש.

 10לא על נתונים אמפיריים, נכון? זאת אומרת בבאים לאנשים, קבוצה מסוימת, לדעתי סדר גודל 

 11אם אני לא טועה, ושואלים אותם איזה אתרים הם זוכרים שהם ביקרו בהם בזמן  800של 

 12 לא נכון? האחרון. נכון או

 13 עוד פעם, זה, וזה לא אמפירי, ששואלים אנשים? ת.

 14אז נניח שזה כן אמפירי. זה נכון מה שאני אומרת? אז עכשיו אנחנו נתווכח מה אמפירי או לא  ש.

 15עובדת על קבוצת אנשים שבאים אליהם ושואלים  TIMאמפירי? אני שואלת האם זה נכון ששיטת 

 16זוכרים שהם ביקרו בזמן האחרון. נכון או לא נכון, ואם  אותם מה הם זוכרים, איזה אתרים הם

 17 אתה לא יודע זו גם תשובה.

 18 טוב, לא, אני יודע, שניה, פשוט,  ת.

 19 קודם כל אם זה נכון או לא נכון. ש.

 20 תני לו רגע לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 21צריך שיהיה לו את יודעת, בשביל שאני אענה על שאלה אם היא נכונה או לא נכונה, מי ששואל  ת.

 22 איזה ידע בסיסי בשאלה, שאני אוכל להבין בכלל את השאלה.
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 1 טוב. ש.

 2 סליחה שאני אומר לך את זה. ת.

 3 אני לא מתרגשת. כן. ש.

 4, כמו כל סקר וכל מדגם, הוא בנוי על פאנלים ומדגמים סטטיסטיים. אני TIMבסדר גמור. סקר  ת.

 5ד לך מה אני כן זוכר. היה להם פאנל גדול , אבל אני אגיTIMלא זוכר את כל הפרטים של סקר 

 6איש, מתוכו הם לקחו  100,000מאוד, של עשרות אלפי אנשים אולי אפילו יותר מזה, אולי אפילו 

 7כל פעם מדגם מייצג, בתוך המדגם הזה הם עשו למיטב הבנתי עם כלים סטטיסטיים מתוחכמים, 

 8מודעות בלתי נעזרת ומודעות מדגמים שמייצגים את האוכלוסייה, סטטיסטיים, שקשורים ל

 9נעזרת. כשאת אומרת את מה שאת אומרת אז את מתייחסת רק לאלמנט אחד. מודעות בלתי 

 10' ורושמים 3, 2, 1נעזרת זה שואלים 'באיזה אתר אתה גולש' בלי להגיד לו שם. ואז אומרים 'אתר 

 11שים את הזה, את זה. את האתר שאמרו הכי הרבה שמים ראשון. אחרי זה, בתוך, אחרי זה שעו

 12לאותה קבוצה, שואלים 'מבין האתרים האלה', נותנים לו, וזה מודעות נעזרת. אינני זוכר את כל 

 13השיטות שלהם, זו הייתה קבוצה סטטיסטית מאוד מאוד מכובדת שפעלה משך שנים לפני וגם 

 14 אחרי.

 15שפונים אז בעצם, עם הבנה או בלי הבנה, אתה מאשר את מה שאמרתי שזה קבוצה של אנשים  ש.

 16 אליהם בשאלות לגבי מה הם זוכרים או לא זוכרים, השימוש באתרים כאלה ואחרים. 

 17 אין לי מה להוסיף. הרחבתי רק לגבי השאלה. ת.

 18. אתה רוצה להגיד MICמעולה. אמרת עוד ביטוי שאני לא מכירה, כנראה בגלל חוסר ההבנה שלי,  ש.

 19 מה זה?

 20 מה אמרתי? ת.

 MIC. 21נו שמענו, שאמרת בפרוטוקול כתוב, וגם אנח ש.

 22 איך מאייתים את זה? עם:-כב' השופט משה בר
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 1 . אני לא מכירה את המונח הזה אז אולי אתה רוצה,M I C ש.

 2 אולי גבירתי תקריא את כל המשפט.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 סליחה? ש.

 4 תקריאי, אולי תזכירי לי. אני לא זוכר. ת.

 MIC. 5-, להבדיל מreal usersאין לי פה את המשפט המלא אבל הוא דיבר על מדד עיקרי, הוא  ש.

 6 יש לגבירתי עמוד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 .4-12. שורות 2021לאפריל  5-בפרוטוקול מה 651עמוד  ש.

 unique? 8-זה לא ה דוברת:

 unique?. 9יכול להיות. זה היה  ש. 

 10 אולי. unique עם:-כב' השופט משה בר

 11סבבה. עכשיו, בוא נראה אם אנחנו יכולים להסכים על משהו. כדי למדוד, רק אם אפשר לראות  ש.

 12את זה כבקשה לתיקון פרוטוקול בשביל שנחסוך את חוסר ההבנה הזאת. בכל מקרה, בוא נראה 

 13דוק כמה אם אני מבינה נכון. כדי לדעת מה המעמד של אתר כאתר חדשות אז אנחנו צריכים לב

 14 אנשים נכנסו לדף החדשות, נכון?

 15 אמת. ת.

 16 מתוך עמוד הבית, ש.

 17 אמת. ת.

 18 וכמה אנשים שהו בדף החדשות. כמה זמן. כמה אנשים וכמה זמן הם שהו. ש.

 19 . מסיבה פשוטה, הם קשורים,pageviews-זה או זמן או מספר ה stickiness-שוב, את מדד ה ת.

 20 שאמרת.? אני לא שמעתי את מה -מספר ה ש.

 21. מסיבה פשוטה, הזמן, יותר קשה למדוד אותו, לגורמי מדידה Pageviewsמספר העמודים.  ת.

 22-שונים. אז בהמשך לשאלה של כבודו, בדקתי וראיתי שהם נתנו מרכיב הזמן בכל האתר לגולש. ל
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real user  שעות לחודש. את הרזולוציה שמבטאת את מדד ה 9-8כזה. זה היה סביב-stickiness ,1 

 2את אומרת האם הוא נכנס ויצא או נשאר. כמה זמן הוא נשאר, את מדד הזמן ביטאו על ידי ז

 3עמודים, אז  20הווקטור שלעמודים נצפים. בכמה עמודים הוא היה. הרי אם מישהו נכנס וראה 

 pageviews. 4-עמודים. אז מדדו לפי ה 20הוא לא נכנס סתם, הוא רואה 

 5 בדוק,נכון. עכשיו אנחנו מדברים אבל ל ש.

 6 חדשות. ת.

 7 חדשות. ש.

 8 בבקשה. ת.

 9 ואמרת, וחסכת לי חקירה ארוכה, ששנינו שמחים על זה, שמה שמדדו זה את הגולשים בכל האתר. ש.

 10 לא, לא זה מה שאמרתי.  ת.

 11 אוקיי. ש.

 12 זה כל האתר ואני עניתי את ההיפך. real users-את שאלת אם ה ת.

 13בשביל למדוד כמה מרכזי אתר הוא כאתר חדשות, אנחנו לא, לא. אתה, אני רוצה רגע להבין.  ש.

 14 צריכים לראות כמה אנשים נכנסו לדף החדשות, נכון?

 15 לא. ת.

 16למה לא? אם מישהו נכנס לאתר הבית ועכשיו עבר לראות סרטים, הוא לא מבטא את העוצמה של  ש.

 17 האתר כאתר חדשות, נכון?

 18 אה, ת.

 19 כנס לאתר הבית,לא, לשאלה הזאת אפשר לענות? אם מישהו נ ש.

 20 עמוד הבית. צור:-עו"ד בועז בן

 21 לעמוד הבית, סליחה, ש.

 22 גם לא נכון. ת.
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 1 סליחה? ש.

 2 גם זה לא נכון מה שאת אומרת. ת.

 3 אז תיכף, אז אני אשאל, זה לא נכון. אם מישהו נכנס, ש.

 4 במקום שתשאלי הרבה שאלות שלא נכונות? את רוצה אולי שאני אגיד פשוט מה נכון? ת.

 5אני רוצה שתענה על השאלות שלי. אני חושבת שהן נכונות, הן מבוססות על דיונים שיש לנו  לא, ש.

 6 עם עורך דין,

 7 אבל אני יכול להסביר. ת.

 8 אז אתה יכול להסביר אבל אתה יכול לענות, ש.

 9 אני יכול להסביר למה אני אומר את זה. כי זה דורש הסבר. ת.

 10 לא, לא, אתה עונה לשאלות, ש.

 11 רגע, תן לסיים את השאלה ואז תענה. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 12אתה עונה לשאלות שלי והן לא משקפות אי הבנה, הן רק משקפות את העובדה שמה שהצגת  ש.

 13בראשית הוא לא נכון. אז עכשיו בוא נתחיל ונפרק את זה. אם מישהו נכנס, לשיטתך, אם מישהו 

 14בספוג, הוא רלוונטי לשאלת המעמד של אתר וואלה נכנס לעמוד הבית ועכשיו עובר לראות בו

 15 כאתר חדשות?

 16 כן. ת.

 17הבנתי. זאת שיטתך. הבנתי. ואני אומרת לך שהדבר הזה הוא לא נכון, אבל אני שמעתי את  ש.

 18 תשובתך,

 19 את לא רוצה שאני אסביר למה. ת.

 20 תיכף אתן לך הזדמנות להסביר למה. ש.

 21 ה אני אומר,אה בסדר, כי אני יכול להסביר למה. למ ת.

 22 בוא תסביר למה אתה אומר את זה, לפני שאני עוברת לשאלה הבאה. ש.

 23 התבקש הרי הסבר, אני אומר, נשמע מוזר. ת.
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 1 נכון. מאוד.  ש.

 2נכון. את שמעת בטח על גלנוגרפיה בסופרמרקט. זה תכנון של מדפים, זרימה וכדומה. אתר הבית,  ת.

 3נס בגלל דבר אחד, ויימשך לעוד דברים. למה עמוד בניה שלו זו אמנות. בונים את זה שאדם ייכ

 4הבית כל כך חשוב? למה מפרסמים מוכנים לשלם כל כך הרבה? מוכנים לשלם כל כך הרבה כי לא 

 5אכפת להם למה אנשים נכנסו. אם הוא רואה את המודעה שלו למעלה, אז הוא רואה את המודעה 

 6היה בנוי בצורה שהחלק הגדול  2011-ר משלו למעלה. עכשיו, למה אני חותר? אתר הבית שלנו כב

 7של האתר, להבדיל ממה שהיה בתקופה לפני, החלק הגדול שמי שנכנס לאתר, מה שהסברתי 

 8, לגלילה הראשונה, הוא רואה מיד את הכותרת הראשית של above the foldבעדות הראשונה, 

 9להיות שהוא נכנס החדשות ואת התמונה ואת כותרת המשנה ולפעמים גם חלק מהטעימות. יכול 

 10לבובספוג והוא ראה את הכותרת הראשית ונכנס לחדשות. לא יכול להיות, זה מה שעשינו, 

 11הסברתי כבר, אסטרטגיה של אתר לא מתבטאת בזה שאם הוא רוצה לעשות חדשות הוא לוקח 

 12כתבים ועיתונאים ובונה אולפן. אסטרטגיה של אתר מתבטאת בראש ובראשונה בצורה  100עכשיו 

 13את הנדל"ן הכי יקר הזה בעמוד הבית הוא מחלק. וכך לאט לאט הוא גורם לזה שייכנסו שבה 

 14 יותר לאתר חדשות. כל השאלות,

 15 יפה, אז מבחינתך, ש.

 16 אבל רק שתביני, יש נתונים מדויקים על כל דבר אם את רוצה. גם על החדשות. ת.

 17 אני מסכימה איתך, ש.

 18 בסדר. אני יכול לתת לך אותם. ת.

 19לנו אותם. עכשיו אני רוצה רק להבין ולדייק. כשאתה אומר 'המעמד של אתר וואלה כאתר  וגם יש ש.

 20חדשות', אתה כולל בתוכו לפי הדברים שאמרת עכשיו גם את אותם אנשים שנכנסים לאתר הבית 

 21 כדי לראות בובספוג. נכון?

 22 תראי, אני לא מסכים לניסוחים של השאלות ולא יכול לענות על שאלות ש, ת.

 23 אתה לא צריך, ש.
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 1שאלות מנוסחות. לא, הן מנוסחות בצורה שאינני יכול לענות לשאלה. אינני יכול לענות לשאלה  ת.

 2בלי הסבר מפורט. אני אסביר למה. זה גם וגם וגם. אני אסביר למה. הוא גם תלוי בכמה נכנסים 

 3-נכנסים ל , שני שליש ממנו זה חדשות, אז זה גם תלוי בכמהhome page-, אם הhome page-ל

home page הקרב הגדול ביותר בינינו לבין .YNET היה כמה נכנסים ל-home page. 4 

 5 אז לא הבנתי, ש.

 6רק שניה, כי אני רוצה להמשיך את התשובה. והוא תלוי גם באמת אם הם לחצו על זה ונכנסו  ת.

 7באמת  לחדשות. ואז הנתון הבא שאני צריך לתת הוא כמה באמת נכנסו לחדשות בוואלה וכמה

 8. והא בהא תליא. זה קשור אחד לשני. בובספוג לבדו לא יביא את זה YNET-נכנסו לחדשות ב

 9-ומייל לבדו לא יביא את זה, בוודאי בתקופה שזה יורד. אז רואים את המתאם גם בין זה שה

home page 10, למרות שפחות אנשים משתמשים במייל ופחות אנשים משתמשים בחיפוש, שומר 

 11ליום, מספרים  700,000-לחודש, וכ real usersים -uniqueמיליון  1.5שמר וואלה על על הכוח שלו. 

 12. ובחדשות לאט לאט וואלה התגברה. ציינתי גם בעדות הראשית home page-, בYNET-זהים ל

 13 שלי. סליחה.

 14 כן מר ישועה, אבל אני מוכרחה לומר, ש.

 15 אני מוכרח להסביר את זה. ת.

 16אתה מוכרח, תעשה מה שאתה רוצה. אני רק רוצה להגיד לך מה אני חושבת. השאלה שלי היא  ש.

 17מאוד ברורה והתשובה שלך היא מתחמקת ועכשיו אני אשאל אותה שוב. מי שנכנס לעמוד הבית 

 18לבובספוג שזו תכנית לילדים, מבחינתך נספר או לא נספר במדדים שלך למיקום של  להיכנסכדי 

 19 חדשות? אתר וואלה כאתר

 20 אז אני מסביר, התשובה היא חלקית, יש לזה תשובה מורכבת. ת.

 21 זה חלק מהאנשים, ש.
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 1רוזן, אני מסביר עוד פעם, זה חלק, זה שני הדברים -יחד עם המדד השני. אני מסביר, עו"ד עוזר ת.

 2עובדים יחד. מסתכלים על נתונים יחד. האם וואלה שומר על הכוח, ואז רואים אחר כך את 

 3 ת.החדשו

 4אני לא שואלת עכשיו עם וואלה שומר על הכוח או לא שומר על הכוח, אנחנו נראה את זה. אני  ש.

 5 שואלת שאלה אחרת. והיא די פשוטה, האמת,

 6 בבקשה. ת.

 7מישהו שנכנס לעמוד הבית שוהה שם כלום, נכנס לבובספוג מעמוד הבית, הוא חלק מהמדדים  ש.

 8 שלך למעמדו של אתר וואלה כאתר חדשות?

 9יחד עם הנתון, אני לא יכול להסתכל על זה לבד. מסתכלים על כמה נתונים כדי להבין מה יש. יחד  .ת

 10 . בעמוד הבית.home page-עם הנתון של המגמה בחדשות, אני מבין גם את הנתון של מה שקורה ב

 11 זאת אומרת, אם יש, ש.

 12ק לדף הבית, ומסתכל על אולי רק שאלה. אם אדם נכנס ר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13החדשות, על הכותרות, לא נכנס לתוך כל כותרת. מבחינתכם זה כניסה לחדשות? אתם סופרים 

 14 את זה ככניסה לחדשות?

 15 לא. ת.

 16כשאתם מודדים חדשות זה רק אם הקליקו, נחזור, אם  וא אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 הקליקו על החדשות ונכנסו לתוך הכתבה?

 18 אם הקליקו ונכנסו לחדשות. מה שניסיתי לצייר,רק  ת.

 19זאת אומרת אם נכנסים לאתר הבית, זה לא נספר   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ככניסה?

 21 לא, הנתונים, ת.

 22 רק ההמשך של הפעולה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1, ואחר home page-ל real users-כל הלאתר, סך ה real users-נכון. הנתונים היו לכן, סך הכל ה ת.

 2 לוורטיקלים השונים, בראשם חדשות. real usersכך 

 3למרות שלפעמים אדם ייכנס לדף הבית כדי לראות את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 כותרת החדשות ולא כדי לעבור משם לבובספוג או משהו, אתם לא מודדים את זה.

 5, גופי המדידה השונים, לחדשות, מודדים את הוורטיקל, מי נכנס אליו. לא. מדדנו רק את החדשות ת.

 6 ,-. לפי כתובת של הURLשונה. הרי המדידה נעשית לפי  URLכי הוא 

 7כי אדוני כן אמר שחלק מהמדידה היא מדידה של הכניסה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8עות למדידה לדף הבית אז למה בכלל לדף הבית, במקביל למדידות הנוספות. אבל אם אין משמ

 9 מחשיבים את זה?

 10 אוקיי, אני חייב להסביר את זה עוד פעם, אני הסברתי, ת.

 11אלא אם אתם מחפשים מי נכנס לוואלה באופן כללי לאתר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שזה משהו אחר.

 13אני אסביר עוד פעם. קודם כל, מוסכם שהמדידה המדויקת של רק אלה שצרכו חדשות בלבד  ת.

 14בצורה ברורה, זה מי שהקליק על ידיעות חדשותיות ונכנס לוואלה חדשות. לזה יש מספר נפרד. 

 15. עמוד הבית משקף עוצמה של האתר שמורכבת, אומרים 2אם תרצי אני אתן, ואם לא, גם לא. 

 16חלקיו, מורכבת מזה שהבנאדם, אנשים נכנסו חלקם לחדשות, הסיבה השלם גדול מסכום 

 17הראשונית שלו, הסיבה הראשונית, הוא בא בגלל חדשות, הוא בא בגלל ספורט, הוא בא בגלל 

 18בובספוג, הוא בא בגלל מייל. כשאמרתי מקודם שזה היה המדד מהחשובים, לאתרים, למשל 

 19לדיון פה. אתר חדשות. אז נלחמנו ראש בראש  שהוא אתר חדשות, זה רלוונטי YNETאנחנו מול 

 home 20-במה קורה בחדשות אבל נלחמנו לפני כן ברייטינג בכל האתר ונלחמנו לפני כן ברייטינג ב

page למה? כי כשנכנסו ל .-home page 21-מיליון לחודש ו 1.5, נניח המספרים היו שלנו ושלהם 

 22איש  700,000אני אומר 'תשמע, נכנסים בערך ליום. עכשיו, מול המספר הזה למפרסם  700,000
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 1, אם אתה שם פה מודעה, תשלם לי. בהקשר החדשותי אני מציין רק, YNET-ביום אצלנו, ב

 2שמהרגע שהתמהיל של עמוד הבית שאת רוב הנפח למעלה תופסת ידיעה חדשותית, אז לשאלה 

 3דנים בה, אז חשוב עוזר, מה חשוב להעריך את נושא החדשות, שזה השאלה שאנחנו -של עו"ד רוזן

 YENT ,4-המדדים הספציפיים לוורטיקלי חדשות, באתר שבו הידיעה הראשית כמו אצלנו, כמו ב

 5זה הידיעה החדשותית, הכותרת החדשותית וכדומה, זה חדשות, אז גם כמה אנשים נכנסו סך 

 6הכל, לא משנה מאיזו סיבה. הוא נכנס למייל והוא ראה את הכותרת הראשית. בובספוג הרבה 

 7פעמים זה אבא נכנס עם הילד. את צריכה להבין איך זה עובד, ההורים נכנסים. למה בכלל 

 8היו עוד דברים, בכל מה שאת מציינת, אבל  YNET-זה אותו דבר, גם ב YNET-סופרים? וגם ב

 9ים -uniqueהמדדים היו אחידים. אז אני רוצה לדעת כמנכ"ל, אני חזק סך הכל? כמה סך הכל 

 10. קרב גדול. home pageסיבות שבעולם. אחרי זה, אני חזק? אני מסתכל על נכנסים אלי מכל ה

 11 אחרי זה, בוורטיקלים ספציפיים, ולהכל יש מספרים ברזולוציה נפרדת.

 12טוב. עכשיו, ולכן כשאתה מדבר פה על אתר וואלה משמעותי ומוביל אתה כולל, כמו שאמרת  ש.

 13 בה שהיא?עכשיו, גם את האנשים שנכנסים לעמוד הבית מכל סי

 14 אני כולל סדרה של מדדים שנקבעו בתעשייה שהם המדדים הקובעים. ת.

 15 לא, אני שואלת, זו הייתה שאלה ממש פשוטה. ש.

 16אז אני מסביר לך, התשובות שלי לא יכולות להיות בהתאם לשאלה שמראה על ידע מאוד חלקי  ת.

 17המדדים היו מספר  בתחום, אני מצטער. לא קובעים לפי מדד אחד, קבעו סדרה של מדדים.

 18לא נתנה רק את מה שאת  המדרוגהגולשים, מספר העמודים הנצפים גם בכל האתר, למה ועדת 

 19 אומרת?

 20אבל מר ישועה, למה לא לענות לשאלה שלי? השאלה שלי הייתה מאוד ברורה. השאלה שלי באה  ש.

 21שנכנסים לעמוד ואומרת, כשאתה מדבר על אתר וואלה גדול ומוביל, זה כולל גם את כל האנשים 

 22 הבית לכל סיבה שלא תהיה. זה נכון או לא נכון?
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 1 זה כולל, התשובה המלאה שלי, ת.

 2 גם. השאלה היא אם זה כולל גם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 גם. עם:-כב' השופט משה בר

 4 גם? כן. ת.

 5 תודה רבה. ש.

 6 כל סיבה.נמדד, אלה שנכנסו לעמוד הבית, מ YNETכמו בכל מקום. גם  ת.

 7 בסדר, ההנחה היא שהמדידה היא מדידה זהה לכולם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 נכון. זה אותו בנצ'מרק. אני לא מבין את השאלות פשוט. ת.

 9 למיטב ידיעתי לא היה בובספוג וגם לא היו סרטים, YNET-לא נורא. אבל ב ש.

 10 סליחה? ת.

 11 .לדעתי. אבל אנחנו נבדוק גם את זה ש.

 12נו באמת, מה? זה שאת אומרת שתבדקי לא אומר שזה לא היה. זה היה. היה להם אתרי ילדים,  ת.

 13 היה להם הכל.

 14 ...  צור:-עו"ד בועז בן

 15טוב. מר ישועה, מזלנו שבזמן שאתה עסוק בלחלק לי מחמאות, אנחנו נביא על הדברים האלה  ש.

 16 חוות דעת של מומחים.

 17 בסדר גמור. ת.

 18 אני צודקת?₪, מיליון  20וואלה הניבה רווח של  2009נת עכשיו, אתה, בש ש.

 19 אני לא זוכר. יכול להיות. ת.

 20 ?2009-יכול להיות. אבל היא הייתה רווחית ב ש.

 21 כן. ת.

 22 היא עדיין הייתה רווחית, נכון?₪. מיליון  9הרווח קטן,  2010-ב ש.
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 1 כן. ת.

 2 היא הפכה להיות הפסדית, 2011-ב ש.

 3 היא הייתה.. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 4כן. אני לא זוכר את המספרים בגדול, אבל כן. הייתה מגמה של רווחיות שירדה לאט לאט, כמה  ת.

 5 שנכנסנו יותר לתוכן.

 6 פשוט צריך לענות. לא רק עם הראש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן. סליחה. כן. ת.

 8 כון?היא הפכה להיות הפסדית, נ 2011 ש.

 9 אני מניח שכן. ת.

 10 ₪.מיליון  6.5הפסד של  ש.

 11 ייתכן. ת.

 12 ₪.מיליון  17ההפסדים שלה גדלו עוד יותר, זה  2012בשנת  ש.

 13 כן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן. הייתה מגמה. ת.

 15אבי , עזבו גם בכירים במערך התוכן של אתר וואלה, 2010-2012ובאותם שנים, אנחנו מדברים על  ש.

 2010-16, יורם דילמני שהיה סמנכ"ל תוכן, אנשים שעזבו במהלך השנים 2010משולם למשל, ביוני 

 17 . נכון?2012

 18 . 2013תחילת  2012דילמני לדעתי עזב בסוף  ת.

 19 . 2012פברואר  ש.

 20 מה? ת.

 21 לפי מה שאני יודעת, אבל תתקן אותי אם אני טועה. 2012פברואר  ש.
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 1, יכול להיות שאני טועה. אני זוכר פשוט שהוא עוד 2012ברואר אני לא חושב שדילמני עזב בפ ת.

 2הסתובב באולפן הראשון שבנינו לקראת מהדורת החדשות, אז יכול להיות שאני טועה, לקראת 

 3 . אוקיי.2013הבחירות של 

 4 , גדי להב עוזב. נכון?2012נובמבר  ש.

 5 כן. ת.

 6 אבי משולם עוזב? 2010וביוני  ש.

 7 דר. כן.כן. רגע, אוקיי. בס ת.

 8אוקיי. ונוכח ההפסדיות הזאת של וואלה בשנים האלה עשיתם מהלכים של קיצוצים, נכון?  ש.

 9 קיצוצים בכח אדם?

 across the board . 10מצד אחד קיצוצים, מצד שני הגדלנו את ההשקעות בתוכן. זה לא היה  ת.

 11ל ולעומת זאת תסכים איתי שלפחות חלק מההפסדים של וואלה נבעו מגידול בהוצאות התפעו ש.

 12 בקיטון בתקציבי פרסום בוואלה, נכון?

 13טוב, תמיד השורה התחתונה היא הכנסות פחות הוצאות, אין דרך אחרת. אבל בגדול, זה מגמה  ת.

 14כפולה. את רוצה אני אענה לך בצורה, זו מגמה כפולה, תקציבי הפרסום של כל אתרי החדשות של 

 15ם הלכו למקום יותר יעיל שנקרא גוגל, מצד שני, כל המפרסמים היו בירידה שנבעה מזה שמפרסמי

 16באמת ההוצאה שלנו גדלה, שנבעה מזה שאתה לא מסתמך על המייל או על חיפוש, צריך להבין 

 17שיש לך מייל או חיפוש. פיתחת משהו פעם אחת, אחר כך הגולשים נכנסים, אין לך עלות שולית 

 18יחה יחסית לעלות פיתוח. כשאתה עובר של פיתוח. יש לך עלות של השרתים וכדומה, אבל היא זנ

 19לתכנים, כל יום אתה צריך לכתוב את האייטמים האלה מחדש, למחרת הם כבר לא שווים כלום, 

 20 אתה צריך.. אז המגמה הזאת היא מגמה שאפיינה את כל גופי החדשות בעולם.

 21ות, כמו טוב. אבל עכשיו אנחנו מדברים על וואלה ואני מציעה לא לקרוא לוואלה אתר חדש ש.

 22 שראינו, אתר וואלה היה אתר של הרבה מאוד דברים. אני שואלת שאלה פשוטה. שוב,
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 1סליחה, אני לא מסכים עם מה שאמרת, אם את רוצה אני אתן את המספרים. את רוצה את  ת.

 2 המספרים של החדשות הספציפיים שאמרתי?

 3הנושא של המספרים, אנחנו נגיע לא, לא. אני לא אומרת, אני לא מדברת איתך, אני עזבתי את  ש.

 4 לזה. אני מדברת,

 5 תראי, עו"ד, ת.

 6 שניה, מר, לא, מר ישועה, ש.

 7עוזר, אני רוצה, את אומרת 'לא' ואני אומר לך משהו. את מחליקה בין המשפטים, את -עו"ד רוזן ת.

 8 רוצה שאני אענה לך ואתעלם מהאמת, בבקשה. 

 9 לא, חס וחלילה. ש.

 10נו, אני לא ראיתי את זה, ואם את רוצה אני אתן לך את המספרים דברים שאת אומרת שראי ת.

 11 המדויקים שמראים את ההיפך ממה שאת אומרת.

 12מה לא ראינו? לא ראינו שלאתר וואלה היו הרבה מאוד ורטיקלים? סלבס, תרבות, חברים, תמונות  ש.

 13 ., אפשר להמשיך את כל הרשימה שדיברנו עליהwhat everארוטיות, אוכל, תרבות, 

 YNET? 14-יש אתר אחד ממה שציינת שאין אותו ל ת.

 15, מר ישועה. אני מדברת על אתר וואלה. אתר וואלה כלל את כל YNETאני לא מדברת על  ש.

 16 הוורטיקלים האלה?

 17גבירתי, הוויכוח האם לקבוע, אתר חדשות או לא חדשות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18לא אתר חדשות, העד סבור שכן חרף העובדה שיש גם מקומות אז בסדר, אז גבירתי הגדירה שזה 

 19 נוספים, בסדר, זה עניין של הגדרה. ... נתונים.

 20את לצורך מסקנה מסוימת מציינת שזה לא אתר חדשות מוביל ואם תרצי אני אתן לך את  ת.

 21 המספרים. את מציינת עוד נתון, שלוואלה יש את זה ואת זה ואת זה, דיברת על השמטות שלי,

 22 יש את כל זה, למה את משמיטה את זה? YNET-ואת משמיטה שגם ל
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 1 קודם כל אני לא משמיטה כלום,  ש.

 2 בסדר, ת.

 3ואני פה כדי לשאול אותך את השאלות האלה. אנחנו מדברים עכשיו על אתר וואלה. עכשיו תענה  ש.

 4שר, נבעו לי לשאלה שעדיין לא קיבלתי עליה תשובה, שההפסדים של וואלה, כן או לא, אם אפ

 5 מגידול בהוצאות התפעול, לעומת זאת, קיטון בתקציבי פרסום?

 6 כן. ת.

 7 וגם לשכת הפרסום הממשלתית העבירה פחות ופחות פרסום לוואלה בשנים האלה, נכון? ש.

 8אני לא זוכר ספציפית. הבעיה העיקרית הייתה המפרסמים שהולכים לגוגל, זו תופעה עולמית. כל  ת.

 9 גופי החדשות בעולם נקלעו לאותה בעיה. 

 10 אוקיי. ש.

 11 שהיא לא נובעת, רק צריך להבין את ה, עוד פעם, טוב, זה סיפור מורכב. לא חשוב. ת.

 12 מיליון שקל באתר וואלה. נכון? 16של אתה נערכת לקיצוץ אפילו גדול יותר,  2016בשנת  ש.

 13 אלפיים ו? ת.

 14 . 2016 ש.

 15יכול להיות. עוד פעם, אנחנו עברנו, אני רוצה להסביר, אנחנו עברנו כמו כל חברה תהליכים של  ת.

 16אם זה היה משבר מאוד  across the boardהשמנה והרזייה והשמנה והרזייה, לפעמים זה היה 

 17זה אומר שזה לא חכם. כי זה אומר שאם יש משהו שהוא  across the boardגדול, בדרך כלל, 

 18הוצאה שמייצרת הכנסה, מדוע אתה מקצץ אותה? זו שאלה קלאסית לקצץ במכירות למשל. אז 

 19 הפכנו לרווחיים דרך אגב. 2015-אני רק אומר, היו תהליכים כאלה, וב

 20 מיליון שקל. 16אתם נערכים לקיצוץ של  2016 ש.

 21 בסדר. כן. ת.

 22 לא מעיד על הרבה רווחיות. זה ש.
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 1 אוקיי. ת.

 2 סליחה? ש.

 3היו קיצוצים, הקיצוצים האלה  2016-השתנתה המגמה לרווחיות, ב 2015-אני אומר עוד פעם, ב ת.

 4נבעו מזה שסך הכל, את ציינת מקודם שורת הכנסות והוצאות, הקיצוצים נבעו מזה ששורת 

 5המגמה. ציינת מקודם את שתי השורות. ההכנסות אמנם גדלה באותם שנים, הצלחנו לשנות את 

 6הצלחנו לשנות את המגמה של שורת ההכנסות אבל ההוצאות גדלו מדי. בגלל ההוצאה על תוכן. 

 7 והחלטנו לקצץ.

 8אוקיי. ואתה, מתוך החומר אנחנו רואים שאתה בהתבטאויות שלך הבנת שאתר וואלה לא זוכה  ש.

 9שותפי עו"ד חן, על אותה בקשה לקבל ליחס של אתר חדשות מוביל. למשל חקר אותך חברי 

 10ראיונות מראש הממשלה, התבטאות שלך שאתה כתבת שמתייחסים אליכם כאילו אתם בתחתית 

 11הרשימה. אני אומרת לך שההתבטאות הזאת משקפת את התפיסה שלך בזמן אמת של אתר שהוא 

 12 לא אתר חדשות מוביל, בוודאי לא כך מתייחסים אליו.

 13 לא, זה לא נכון,  ת.

 14 אוקיי. ש.

 YNET 15אני אסביר מה נכון. היו שני אתרי חדשות מובילים, ציינתי את זה גם בעדותי, אתר  ת.

 16, אמרתי את זה מהתחלה. כיוון שיש שני YNET-ואחריו אתר וואלה. אמרתי שוואלה היה שני ל

 17מדדים, מדד אחד הוא הטראפיק. בטראפיק כמעט השתווינו להם. המספרים כמעט השתוו להם. 

 18 , כמעט השתוו. ההבדלים היו בסביבות עשרים ו...pageviewsים, הן של -unique הן של

 19 , רק שניה,pageviews ש.

 20 והחדשות בלבד. רק בחדשות.  ת.

 21הייתם באותו  YNET-, אתה טוען, זו טענתך, שמבחינת כניסה לעמוד החדשות אתם וpageviews ש.

 22 מקום?
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 1ביר עוד פעם, כמעט השתווינו. המספרים שלהם לחודש אמרתי לפני רגע, היינו שניים להם. אני מס ת.

 2לאט. יש סדרה -מיליון. וזה פער שצמצמנו אותו לאט 1, ושלנו סביב 1.3מיליון,  1.2בחדשות היו 

 pageviews ,3-לאט את הפער. ב-של מצגות שאנחנו מראים בהנהלה איך אנחנו מצמצמים לאט

 4, ואצלנו pageviews-מיליון בחדשות, ב 40ם המספר שאני זוכר הוא אצל stickiness-שזה המדד ל

 5ים אם -unique -מייצרים ה pageviews-ים. את ה-unique -מיליון. שזה קונסיסטנטי עם ה 30

 6 אז גם הפער פה. 25%, 20%הפער שם, 

 7 ים זה השיטה שאמרת שעזבו,-unique -ה ש.

 real users . 8. סליחה, טעות שלי real usersלא,  ת.

 9 . אבל,אז בוא נדייק ש.

 10-רגע, אני אשלים את התשובה. המדד השני הוא מודעות. במודעות מהתחלה טענתי, המודעות ל ת.

YNET  11כאתר חדשות, נעזרת ובלתי נעזרת, הייתה גדולה משלנו. הם באו מגוף גדול. הם הסתמכו 

 12היינו . אבל זה לא שאנחנו היינו זניחים, no where-על המותג של ידיעות אחרונות. אנחנו באנו מ

 13שניים להם. אחריהם. יש סקרים מדויקים שעשינו של, גם של הטראפיק של החדשות שציינתי 

 14, ובפער לא גדול ממנו. YNET-את הפערים, וגם של הקטע של המודעות ובשניהם היינו שניים ל

 15 הייתה מודעות...

 16 רק שנבין, פה בטראפיק אתה כולל את עמוד הבית כשאתה מדבר? ש.

 17 מדבר רק על חדשות.לא לא, כרגע  ת.

 18סבבה. את כל הטענות האלה אנחנו נבדוק אותן, אבל זאת טענתך. לעומת זאת, אולי אתה זוכר  ש.

 19-אירוע שבבית הנשיא הזמינו עורכים ראשיים של גופי חדשות שונים, לא רק אתרי אינטרנט, ב

 20טלפון. נכון? היה שם, לוואלה אפילו לא הרימו  YNET-לארוחת ערב עם אובמה, יון פדר מ 2013

 21 אתה זוכר את זה?
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 1יכול להיות, זוכר משהו כזה, אני לא זוכר, זאת אומרת, אני אומר עוד פעם, ברור שוואלה נלחמה  ת.

 2, והיא כבשה את המעמד. הזמינו מבין YNET-על המעמד שלה כגוף חדשותי, הייתה שניה ל

 3אבל וואלה, מהרגע שהיא ומבין גופי הטלוויזיה את גופי הטלוויזיה.  YNETהאתרים אולי את 

 4ים והביאה אנשי חדשות וכתבים ודסק וכדומה, - anchorגם בנתה את האולפנים שלה והביאה 

 5 היחס השתנה והמספרים השתנו. 

 6אוקיי. ואני אומרת לך מר ישועה, שלפי הנתונים שאנחנו רואים מזמן אמת ולפי התכתובות מזמן  ש.

 7א אתר חדשות מוביל והיא בוודאי לא מתקרבת אמת, בזמן אמת ברור היה לך שוואלה היא ל

 8 . רק את התגובה שלך על זה?YNET-להשתוות ל

 9זה פשוט לא נכון מה שאת אומרת. כל דיוני ההנהלה מצביעים על ההיפך ממה שאת אומרת, כולל  ת.

 10 מצגות וכולל נתוני הטראפיק של כולם.

 11 בסדר, ש.

 12ה שזה מישהו שני, זה לא אומר שהוא ספציפית לחדשות, מראים הפוך ממה שאת אומרת. ז ת.

 13 בתחתית הרשימה. 

 14 טוב. ש.

 15 זה מראה שהוא שני.  ת.

 16 אני לא אמרתי, ש.

 17 זה היה הישג גדול מאוד .... ת.

 18 אני מר ישועה, לא אמרתי בתחתית הרשימה. ש.

 19 סליחה? ת.

 20 ,-אני לא אמרתי שבתחתית הרשימה, אמרתי שכ ש.

 21 זניח. ת.

 22 זה אתה אמרת.  ש.
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 1 תגיד שזה בציניות. יהודית תירוש:עו"ד 

 2המילים 'בתחתית הרשימה', הן לא ציניות, והוא לא צריך עזרה, עו"ד תירוש, הוא לא צריך עזרה  ש.

 3לציניות משום שהמילים, זה סתם מכשיל אותו, משום שאת המילים 'בתחתית הרשימה' הוא 

 4, כמגיש חדשות. anchor-מגיע ככתב בהודעה שלו. בוא נתקדם, ינון מגל מגיע והופך להיות, הוא 

 5 נכון?

 6 אמת. ת.

 7 והוא הופך להיות עורך ראשי, נכון? ש.

 8 , הוא המשיך בשני התפקידים.anchor-עורך ראשי ו ת.

 9 . 2013באפריל  8אני מבקשת להציג לך התכתבות שלך עם ינון מגל מיום  ש.

 10 

 11 62נ/מוגשת ומסומנת  2013באפריל  8התכתבות מר ישועה עם ינון מגל מיום 

 12 

 13, הוא מטריף 10אתה כותב לינון מגל 'שלחתי לך משהו, טפל בזה, חשוב, עשה טובה, טפל בנענע  ש.

 14אותי ויגמלו לנו, ויגרמו לנו נזק, חבל' עונה לך ינון 'טיפלתי, מה הוא רוצה', הוא אומר לך 'אבדוק', 

 15זה וזהו'. ינון שואל , תוריד את 100אתה משיב לו 'תהיה חכם, לא צודק, הוא יכול להזיק לנו פי 

 16 אותך אם אתה יכול לדבר. מי זה 'הוא' שמטריף אותך?

 17ויכול להיות שזה  10, אני חושב שבאותו זמן היה ערוץ 10אני חושב שזה מי שאחראי על נענע  ת.

 18 . לא בטוח.10ורשבסקי, מנכ"ל 

 19 מה זה 'יגמלו לנו', כשאתה אומר, מי יגמול לך על הורדת כתבה? ש.

 20ה כל הציר הזה של ורשבסקי והחשש מורשבסקי זה משהו, לידיעתך, שהועלה על ידי באותה תקופ ת.

 21 שאול, שאול חשש מאוד מכתבות שכותבים עליו,

 22 אה, גם זה שאול? ש.
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 1 סליחה, את רוצה, אני נותן לך את התשובה מה היה. ת.

 2 כן בטח. תשובה שמתחילה תמיד ב'שאול'. כן. ש.

 3 גבירתי תני לו לענות. ד:אב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4שאול השפיע לא רק על כתבות מוטות לטובת ראש הממשלה, עניין אותו הכוח שלנו כגוף תקשורת  ת.

 5שיכולים לכתוב נגדו. נשלחתי לגלובס, ובעבר נשלחתי גם  10גם מול גופים כמו גלובס וכמו ערוץ 

 6ולא לפגוע בהם והיו מקומות , והוא ביקש ממני כל הזמן לשמור על יחסים טובים איתם 10לערוץ 

 7ספציפיים שגם הופעלתי בשביל לפנות שלא יהיה תחקיר של רביב דרוקר, שלא יהיה דבר כזה, 

 8 שלא תהיה כתבה, כולל במה שהיה אז בזמנו עם הכתבה של אמיר טייג.

 9מר ישועה, עכשיו קריאה לסדר, וזה חשוב בשביל החקירה הזאת שלי. השיטה הזאת לזרוק אותנו  ש.

 10ירועים אחרים בזמן לא מועילה פה כי אני רוצה תשובה על ההתכתבות הזו, הקונקרטית הזו, לא

 11ולכן, אני הבנתי את השיטה הזאת, מן כיסא מפלט שעכשיו אתה תזרוק אותנו למקומות אחרים. 

 12אני מבטיחה לך שנגיע אליהם, עכשיו אני מבקשת תשובה להתכתבות הזאת. 'הוא מטריף אותי' 

 13 זה ורשבסקי?

 14 כן. אני חושב. ת.

 15 איך 'יגמלו לנו'? ש.

 16 .10יכולים לגמול לנו בכתבה לא טובה על שאול. מזה היה החשש של שאול. בערוץ  ת.

 17 ולך לא היו חששות? ש.

 18 מה? ת.

 19 לך לא היו חששות? ש.

 20אני מסביר לך עוד פעם, מי שהעלה את הקונטקסט, לא היו את הדברים האלה לפני שאול. שום  ת.

 21 דבר,

 22 סיפור הזה עולה ממך. כבודכם, אם לנוחותכם,כי ה ש.

 23 גבירתי, ת.
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 1 רק שניה. ש.

 2, סליחה -את אומרת שזה עולה ממני, אני רוצה להגיד עוד פעם. זה בדיוק אותו דבר כמו שהיה ב ת.

 3שאני עושה את ההקבלות אבל זה שם נמצאים. אני לא יכול להיזרק לתוך שאלות, לתוך הדבר 

 4 18-לאה. כמו שאמיר טייג, זה הוצג כיוזמה שלי, והוצג רק ההזה ולא לתת את התשובה המ

 5לחודש, ואני ציינתי שהיה תהליך שלם של עשרה ימים לפני זה שצועקים עלי ונוזפים בי ואומרים 

 6לי 'תשמע, יש לנו בעיה עם ארדן', וזה סביב המינוי של ארדן שרוצה להיות שר תקשורת, סביב 

 7כדי לנסות למתן  10, הוא הפעיל אותי לפני כן מול ערוץ 10ץ זה, גם פה לשאול היה אינטרס בערו

 8, לא לריב איתם, בהתאם 10כתבות תחקיריות עליו, ונתן לי הוראה קבועה לא להסתכסך עם ערוץ 

 9, היה לו מערכת יחסים שלמה, הוא נפגש 10לזה הוא גם הפנה להם תקציבים של בזק, לערוץ 

 10יחסים שלמה, את לוקחת שורה אחת, כמו שעשה עו"ד  , היה לו מערכת10הרבה פעמים עם מנכ"ל 

 11חן, אתם לוקחים דבר אחד והופכים אותי למניע של התהליך הזה. אני לא הנעתי את התהליך 

 12 הזה.

 13מר ישועה, אנחנו לאט לאט בחקירה הזאת נראה בדיוק את המעמד של כל אחד באירועים האלה.  ש.

 14אתה מוריד כתבה, מי יגמול פה, על מי אתה התשובה שלך לשאלה הזאת, מי יגמול לך בגלל ש

 15 מדבר?

 16אני אומר עוד פעם, אני חושב, פה, שהאירוע הזה, אינני זוכר אותו ספציפית, אני אומר באופן  ת.

 17 כללי, אני לא זוכר את האירוע הזה ספציפית, אתם מראים לי עמוד. לא יודע. 

 18ניים שצופות לראות שאנחנו לא מטעים אנחנו מראים לך עמוד, מר ישועה, ויש פה הרבה מאוד עי ש.

 19 אותך בכלום.

 20חבל על הוויכוח הזה. התשובה היא '... זה אני לא יודע'? זו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 התשובה?

 22 עניתי. ת.

 23 חבל על הוויכוח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1כגופים  10ל היחסים עם גלובס ועם ערוץ לא, אני אומר עוד פעם, התשובה שלי הייתה שההקשר ש ת.

 2שכותבים כתבות ביקורתיות נקבע כבר מזמן על ידי שאול מולי, שאמר לי מול הגופים האלה 

 3לשמור על יחסים טובים. בין היתר הפנה לשם תקציבי פרסום, ואמר 'אני מעביר כסף והם לא 

 4אחת והופכים אותי  עושים את מה שאני רוצה', זה היה חלק ממקשה שלמה, לוקחים שורה

 5 לארכיטקט של זה.

 6אז בשביל, אנחנו בהחלט, אנחנו מראים את מעמדך בתוך האירוע הזה. עכשיו רק בשביל שנעשה  ש.

 7לרול, אין שום התכתבות שלך עם  1843סדר, אם מסתכלים על הרול המלא, כבודכם זה שורה 

 8 ה שזו טענתך?שאול הרבה זמן לפני זה. ביום הזה בוודאי שלא. עדיין אני מבינ

 9 חד משמעית. ת.

 10 תודה. ש.

 11ויוסי ורשבסקי היה מאוד חשוב לשאול, הוא נפגש לסדרת פגישות איתו, הוא  10הקשר עם ערוץ  ת.

 12הפנה לשם תקציבים, הוא אמר לסטלה מנכ"לית בזק 'פה אל תעבירי תקציב, תפסיקי את 

 13כשוט, הוא ניהל מערכת יחסים  10התקציב', הוא השתמש בתקציבים הגדולים של בזק מול ערוץ 

 14 והזהיר אותי לא להסתכסך איתם. 10של לחצים ושל הטבות עם 

 15 ולך זה לא היה חשוב? רק לשאול זה היה חשוב? ש.

 16אני לא אמרתי שלי זה לא היה חשוב, אני אומר עוד פעם. לוואלה, הרי ציינתי, ממה התחיל הכל?  ת.

 17זה בעדותי, ראה שלוואלה יש יחסים עסקיים הכל התחיל מזה ששאול כיו"ר שלי, ואמרתי את 

 18רציתי תכנים, רציתי  10ויש יחסים עסקיים עם גלובס. הסכמי שיתוף פעולה, מערוץ  10עם ערוץ 

 19שיהיו שותפים שלנו, כשהוא ראה את הדבר הזה הוא הוביל את הדבר הזה ואז אמר 'תגיד לגלובס 

 20עושים את הזה, לא עושים,' ואותו דבר גם שאנחנו לא עושים את זה ואת זה, מוותרים על זה. לא 

 21. 'לא נקנה תכנים משם, לא נעשה', כל הזמן, זו הייתה המערכת הזאת שהייתה. גם לי זה 10מול 

 22היה חשוב, כי היה לי מערכת יחסים, אבל הכל הוכנס על ידו לתוך הקונטקסט של המסגרת של 

 23א רוצה שאת ההשפעה, הצגתם הלחצים שלו שהוא לא מסתפק בהפעלה של זה בתוך וואלה, הו
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 1, אני אשפיע בשביל 10את זה, את ההשפעה שיש לי מהקשרים המסחריים עם גלובס ועם ערוץ 

 2 . משם זה נמצא.10-לעשות כתבות טובות גם בגלובס, להוריד כתבות, ואותו דבר ב

 3 טוב. אז בוא נראה עוד התכתבות שלך. ש.

 4 כן, בוא נראה. ת.

 5 . 2013באוגוסט  20מיום  ש.

 6 

 7 63מוגשת ומסומנת נ/ 20.8.2013התכתבות מיום 

 8 

 9 אני מקריאה. אתה פונה לינון, ש.

 10 תני לו רגע לראות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 לרול. נקרא ביחד 'שימו את שילוח, 2560זה שורה  ש.

 12 איפה את? סליחה? ת.

 13צי שעה בעמוד הראשי. הוא . בעמוד הראשון בשורה השניה. 'שימו את שילוח ח2560אני בעמוד  ש.

 14 עוזר לנו באין ספור קרבות'. שילוח זה?

 15 אילן שילוח. ת.

 16 ובאיזה קרבות הוא עוזר לך? ש.

 17אילן שילוח יש לו פוזיציה שהוא עומד בראש משרד הפרסום הכי גדול, ויש לו עוד פוזיציה, הוא  ת.

 18 חבר טוב של אור אלוביץ'.

 19 הבנתי. יפה. ש.

 20ם עושים חופשות יחד, וכמה פעמים התבקשתי מאור לשים לב לא לגעת נתבקשתי כמה פעמים, ה ת.

 21 באילן שילוח.

 22 יפה. איך כל הנחלים מובילים לים. ש.

 23 סליחה? מה? ת.
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 1'הוא מסייע לי בהרבה חזיתות ברמות שאתה לא מבין'. 'הוא מסייע לי בהמון חזיתות ברמות  ש.

 2 שאתה לא מבין'. באיזה חזיתות אילן שילוח מסייע לך?

 3את צודקת, הייתי צריך לכתוב 'אור ואורנה חברים שלו, הם היו בחופשה בשבוע שעבר בתאילנד  .ת

 4ואור ביקש ממני לעזור לו, או הנחה אותי לעזור לו'. את צודקת. הייתי צריך לכתוב את זה. כי הרי 

 5 רק אני רוצה להסתיר את זה, בשביל ההפרד ומשול.

 6 יניות, אז תגיד שזה בציניות. כי הפרוטוקול,אז אם אתה מדבר בצ עו"ד יהודית תירוש:

 7 אני מדבר בציניות. ת.

 8כל הבקשות שקדמו לפעילות של אדוני היא גם מתועדת במסרונים?  עם:-כב' השופט משה בר

 9כי אדוני כל הזמן, לשיטתו, בצדק, אני מבין, טורח להדגיש שמה שנאמר, נאמר משום שהייתה 

 10אלוביץ' וכדומה, וזה, אותן בקשות כן מתועדות באותם  בקשה מוקדמת, ממר אלוביץ', ממר אור

 11 מסרונים?

 12 כן. לגבי שאול אלוביץ' ויוסי ורשבסקי, הוא פנה אלי וזה מתועד במסרונים, ת.

 13 בהקשר הספציפי של בקשה מהסוג הזה?  עם:-כב' השופט משה בר

 14 כן כן כן. ת.

 15 ביץ', אני מדבר על ההקשר.כי אנחנו רואים ש.. מסרונים עם מר אלו עם:-כב' השופט משה בר

 16לא לא לא. ודאי. בהקשר הזה, הוא ביקש שאני אסע ליוסי ושאני אוריד כתבה, תחקיר של דרוקר  ת.

 17שהוא הולך לעשות ושאני אשמור על הקשר הטוב, ויש מלא מסרונים שהוא אומר לי 'אני אפסיק 

 18עם זה, לא טוב ללכת להם עכשיו את התקציב פרסום דרך סטלה' ואני אומר לו 'שאול, תפסיק 

 19 ברע', יש עשרות מקומות כאלה. לגבי אור,

 20שורות, הוא מתאר  27,000רק לציין שהתכתובות שהעד מתייחס אליהן כרגע, הן, למיטב זכרוני יש  ש.

 21 . אני הראיתי לו,2016-אותן באופן לא מדויק, אני אגיע אליהן, אבל איפה שהוא מ

 22 לא, לא נכון, מאלפיים, ת.

 23 , היה צריך להיות...2013לכן אני שואל את העד...  עם:-משה ברכב' השופט 
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 1 , סמסים של שאול, לא בעשרות אלפי עמודים,2011-מ ת.

 2 על תחקיר של דרוקר? ש.

 3. הוא קבע את מערכת היחסים, לא 2011-, זה נמצא ב2016-רק שניה, כן בוודאי. זה לא נמצא ב ת.

 4זה, הכל זה השיטות ששאול הכניס. לגבי הקטע  הייתי במקומות האלה לפני זה, לא הייתי אחרי

 5של אור, אור כמעט לא כתב לי, ודיבר איתי בטלפון, והבהיר הרבה פעמים שזה חבר טוב שלו, זה 

 6חברים הכי טובים שלו, לא רוצה לתת פה כל מיני דוגמאות אחרות לזה, אבל אני אומר עוד פעם, 

 7 ל גם לחפש.אני לא זוכר אם הוא כתב לי או לא. אבל אני יכו

 8 טוב. ואנחנו נמשיך. אגב, למה זה היה חשוב לאילן שילוח שהידיעה תהיה בראשית משך חצי שעה? ש.

 9אני לא זוכר. דרך אגב, אני רוצה להגיד איזו שהיא נקודה פה בשביל ההגינות. כמו שאמרתי גם  ת.

 10רי למה יש לי מנוף . זה התחיל מזה. ה10, היה לוואלה אינטרס מול ערוץ 10לגבי ורשבסקי וערוץ 

 11 לדבר עם ורשבסקי? כי שאול יודע שאני בעסקה איתו, שאני אשלם לו מיליונים על תכנים,

 12 לא, אבל אני רוצה להבחין בין סברות של אדוני, עם:-כב' השופט משה בר

 13 לא, אמירות. ת.

 14 אוקיי. בין אמירות לבין עובדות,  עם:-כב' השופט משה בר

 15 סמסים. ת.

 16 אני שאלתי את מה ש...  עם:-כב' השופט משה בר

 17 לא לא, אני מקבל מסר. ת. 

 18 אם אדוני מקבל את המסר, ... עם:-כב' השופט משה בר

 19מסר חד משמעית מולם וצריך לשמור על קשר איתם וכדומה ויש סמסים ושאני אלך ואני מוריד  ת.

 20שואלת 'גם לך'. כתבות. אני עוצר תחקירים. עכשיו, אבל אני אומר, גם לוואלה היה אינטרס. היא 

 21כן .גם אני לא רציתי לריב איתו. אני לא הייתי מביא את זה לכל המקומות האלה. זה לא היה שם 

 22לפני זה. לגבי אילן שילוח אני אציין עוד פעם, כמו שציינתי. הקונטקסט וההנחיות של אור בעניין 

 23מודה, גם לוואלה היה  הזה ואורנה אשתו היו ברורים, הם לא נהגו לכתוב, הם דיברו, אבל פה אני
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 1אינטרס כיוון שהמשרד פרסום מקאן הוא משרד הפרסום המוביל ונותן לנו את רוב תקציבי 

 2הפרסום שדובר עליהם, שני הדברים האלה השתלבו, אבל להציג אותי בתור מי שהוא בנה ואת 

 3ברות, כל המערכות האלה וכדומה, זו הייתה השיטה, לטלפון, לבקש, חברים, לפעמים זה בגלל ח

 4אני לא חושב שהיה לו, לאור, משהו עסקי איתו, ולפעמים זה בגלל משהו מאוד חשוב לשאול, 

 5 לא יעשה עליו תחקיר. וזה הופעל ללא שום מעצורים וללא שום, 10שערוץ 

 6אדוני מבין את ההבדל בין מי שמוביל ויוזם ושיש לו מניע אישי  עם:-כב' השופט משה בר

 7איזו שהיא מדיניות כללית גם אם היא לא תמיד, יש קשר אחד לכאורה, ומי שפועל במסגרת 

 8 ,-לאחד. זה מה ש

 9 נכון. נכון. הנושא עם יוסי הובהר לי בצורה, והוא נמשך לאורך כל התקופה.  ת.

 10 ועם מר אילן שילוח, אלה כל היחסים שהיו לך איתו? דרך אור? ש.

 11 סליחה? ת.

 12 , דרך אור?מר אילן שילוח, אלה כל היחסים שהיו לך איתו ש.

 13היחסים שהיו לי עם אילן שילוח זה שמשרד הפרסום מקאן הוא משרד שנתן לוואלה את רוב  ת.

 14 התקציבים שלה, יש את הקטע הזה לאור, ובשלב מסוים הבן שלי עבד אצלו.

 15 אה. יפה. אז יש לנו עוד קשר לאילן שילוח. הבן שלך עובד אצלו. ש.

 16 בסדר. ת.

 17 זה נכון. ש.

 18 , יכול להיות שכן.-ם באותה תקופה, יכול להיות שכן. נראה לי שאני לא יודע א ת.

 19הבנתי. עכשיו, כשאתה, ואת זה לא מצאת לנכון להגיד בתחילת העדות שלך. עכשיו, כשאתה  ש.

 20ממשיך את ההתכתבות הזאת, אומר לך ינון, הוא כותב לך, תסתכל בבקשה, הוא מתווכח איתך. 

 21 נכון?

 22 איפה? ת.
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 1ן, אני לא מבין למה זה כל כך חשוב שזה יהיה בראשית. זה בטעימה ואנחנו לא הוא כותב לך 'איל ש.

 2מעלים מטעימות לראשית. לעשות את זה עכשיו', זה הכל ינון כותב לך. 'לעשות את זה עכשיו, זה 

 3יהיה מאוד חריג, לא מקצועי, לא עיתונאי וגם יעיד שאנחנו לוקחים צד. באופן אישי אני לגמרי 

 4ובניהו שדיבר איתי השבוע בכה על כך, אבל חשוב לנו מאוד בניגוד לכל מה שקורה בצד של שילוח, 

 5כמה שיותר ענייניים, מקצועיים, חסרי פניות. לא נראה לי שלשילוח זה אמור כל  רלהישאמסביב 

 6שהם גם עשו מזה ראשית'. אז  2כך לשנות. מה עוד שבינינו הוא נתן את הסיפור לגיא פלג מערוץ 

 7'ינון, זה חשוב לו וזה חשוב לי. אני מבקש שתעלו את זה ולו רק לחצי שעה. עזבו אתה משיב לו 

 8את האגו והכבוד שלכם ועזבו את הקביעות הדרמטיות של מה זה יעשה אם יעלה לראשית 

 9מטעימה אחת. זה האיש הכמעט יחיד', תראה מה אתה כותב לו, 'שעוזר לי מול האימפריות 

 10עבורי תמיד. כשאני מבקש מול מה שהוא עושה עבור וואלה  השונות. הוא יוצא מגדרו ומסתכן

 11הבקשה הזאת היא בעיני קטנה'. כשכתבת את הדברים האלה לינון, אלה דברים לא נכונים, או 

 12 שבאמת אילן שילוח עוזר לך מול אימפריות, יוצא מגדרו ומסתכן עבורך? מה מבין הדברים האלה?

 13אה, אני הגזמתי פה, מי שמכיר את אילן שילוח הוא בדרך כלל לא יוצא מגדרו, אני אומר עוד פעם,  ת.

 14מקאן הייתה חשובה לנו, ציינתי את זה קודם, משרד הפרסום הכי גדול, זה היה בתוך קונטקסט 

 15וא חוזר על עצמו שאילן שילוח זה חבר של אור ואני התבקשתי לעניין הזה. לגבי הבן שלי, בחיים ה

 16 לא פנה אלי לגביו, הוא היה בדירקטוריון של חברה שהוא היה בה, והיה אחראי על פיתוח עסקי. 

 17 והיה? ש.

 18לא, היה אחראי על פיתוח עסקי, הוא היה בדירקטוריון שהוא לא היה כפוף לאילן שילוח ישירות,  ת.

 19א פנה אלי בקשר יום, הוא מעולם ל-אילן היה שם דירקטור ומשקיע, זה לא שהוא עבד איתו ביום

 20 לזה. 

 21 ובכל זאת, ש.

 22 הוא לא היה צריך כי היה לי קשר ישיר עם אילן שילוח,  ת.

 23 היה לך קשר ישיר עם אילן שילוח? ש.
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 1 ודאי. ת.

 2יפה. אז כשאתה אמר 'זה האיש הכמעט יחידי שעוזר לי מול האימפריות השונות, הוא יוצא מגדרו  ש.

 3שהוא עושה עבור וואלה', זה נכון או לא נכון, מה ומסתכן עבורי תמיד כשאני מבקש מול מה 

 4 שכתבת לינון?

 5הוא עזר, זה תיאור קצת דרמטי יותר שבא לדרבן את ינון. הרי אני לא יכול לכתוב לו 'זה חבר של  ת.

 6 אור', נכון? 

 7 לא, כי תראה מה אתה כותב לו.  ש.

 8 ... אוקיי. ת.

 9 רצית להגיד משהו? לא. ש.

 10של שני הדברים ושל המתכונת שהייתה שאני על שילוח שומר, הוא חבר אני אמרתי שזה שילוב  ת.

 11 שלהם. מה את רוצה שאני אגיד? זה שילוב של שניהם.

 12 אצלך ברול למעלה, אתה כותב, 4, זה עמוד 2576תסתכל בשורה  ש.

 13 אין לי שורות. את יכולה להגיד לי איזה מספרים? ת.

 14 אמרתי, השורה למעלה. ש.

 15 .לא, אין לי שורות ת.

 16 , 4עמוד  ש.

 17 . יש לך מספור למטה.4עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 בשורה הראשונה. 4אני עזרתי גם לבית המשפט וגם לך. עמוד  ש.

 19 בשורה? ת.

 20בשורה הראשונה. 'מתישים אותי על שטויות כאילו יש כאן איזו אקסיומה בינארית מתמטית  ש.

 21יות בטעימה אחת, אבל בשום אופן לא בראשית. אסביר שידועה רק לכם שאומרת שזה יכול לה

 22לך בבוקר, אני מנסה לסגור עסקה גדולה עם אדלר חומסקי. אם הוא יראה חלילה שאני עוזר 

 23לשילוח הוא יחסל אותי. אחרי שאסביר בבוקר לדעתי לא תהיה כל כך מבואס. אני חושב, לו אתה 
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 1מבינים מול מה עומדים ומגלים הרבה יותר  או אבירם הייתם מנהלים את וואלה יום אחד, הייתם

 2הבנה'. כל מה שאתה אומר פה לינון שמתווכח איתך על מידת החדשותיות של הדבר הזה, וכמה 

 3זה מקובל לעשות או לא מקובל לעשות, ואתה אומר לו 'אתם מתישים אותי', זה בעצם שטויות 

 4ימה אחת או לא בטעימה אחת, אם אני מעלה את זה, אין פה איזה שום דבר מתמטי, אם זה בטע

 5אם זה עולה, אם זה יורד, כל הדברים האלה לא מתמטיים, אתם מתישים אותי כי אתם לא עושים 

 6את מה שאני מבקש. כל הדברים האלה שאתה אומר מול ינון, אתה מתכוון אליהם או לא מתכוון 

 7 אליהם בזמן אמת?

 8דיוק את מה שהיה שם, יכול להיות, ינון יודע היה גם, כן, היה גם שטויות. כן. לא זוכר עכשיו ב ת.

 9להתיש. יכול להיות שהוא התיש אותי, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם בתוך הסיפור. אני נראה 

 10 מותש לפי מה שאני כותב.

 11אתה נראה מותש. איך העסקה שאתה מנסה לסגור עם אדלר חומסקי קשורה לאיזה שהם קשרי  ש.

 12 חברות עם אור אלוביץ'?

 13לר חומסקי זה המשרד פרסום שאז היה שני בגודל שלו והוא מתחרה במשרד הפרסום של אד ת.

 14 ,ןההיגיושילוח, אני רק לא מבין את 

 15 גם אני לא. אז אני שואלת. הייתה עסקה עם אדלר חומסקי? ש.

 16לא, יש כל הזמן לוואלה עסקאות עם משרדי הפרסום של סגירה של תקציבים שהם יתנו לוואלה,  ת.

 17קבלים, משרדי הפרסום נמצאים בינינו למפרסמים. הם מקבלים את התקציבים, הרי הם מ

 18מעבירים אלינו. אז יש להם הרבה כוח לקבוע איזה מהתקציבים מועבר אלינו, אמרתי, מקאן היה 

 19ראשון, אדלר חומסקי היה אחריו, רק מה שאני לא הבנתי, הרי זאת ידיעה שעוזרת לשילוח, אז 

 20תב, אני מנסה, אני לא מבין את הקונטקסט פה שאני מנסה לסגור עסקה אני לא מבין למה אני כו

 21עם חומסקי, הרי אני מנסה לגרום לינון לעזור. אני לא יודע, לא יודע למה התכוונתי פה. לא יודע 

 22למה התכוונתי. בגדול, הם היו יריבים אבל. אדלר חומסקי ומקאן, יריבים גדולים כי כל אחד 

 23אליו. אז אני הכנסתי את זה לתוך ההקשר הזה שהוא גם היה קיים. מנסה לקחת את המפרסמים 
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 1אני דרך אגב, אני לא אומר שההקשר של החשיבות של מקאן כמשרד פרסום לא השפיע על 

 2 , -הסיפור. לאילן שילוח הייתה רגישות מיוחדת בגלל מה ש

 3 .2013בנובמבר  14-אני רוצה להציג לך תכתובת נוספת מיום ה ש.

 4 

 5 64מוגשת ומסומנת נ/ 14.11.2013מיום תכתובת 

 6 

 7 יש לגבירתי שורה אולי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8תכנית בשם 'הכל כלול', הבנתי שיש להם רייטינג לא רע.  10ברול. אני אקריא. 'יש לערוץ  3013כן.  ש.

 9מהם תכניות וזה  תעלו ידיעה', זה אתה כותב לינון, 'תעלו ידיעה שמכסה את זה. אני מנסה לקבל

 10חלק מתהליך ההפשרה ובניית האמון איתם. צריך שיעלה הבוקר'. עונה לך ינון 'ידיעת הרייטינג 

 11', עד פה הוא 4.7כבר עלתה מזמן. התכנית משודרת לפני הפריים כך שלא מצוינת בכלל ועשתה 

 12ותה לידיעה'. מסביר לך למה זה בכלל לא רלוונטי להוסיף אותה לידיעה, 'שורה תחתונה, מוסיף א

 13ואז אתה אומר לו 'תודה, תעשו את זה כל יום בידיעת הרייטינג'. אתה אומר בפניה שלך לינון 

 14וחלק מתהליך הפשרה. זאת אמת או  10זה בניית אמון עם ערוץ  10שהבקשה שלך ביחס לערוץ 

 15 לא אמת, מה שאמרת לינון?

 16, ואמרתי מקודם, לפני 10ם עם ערוץ יכול להיות שכן, אני אומר עוד פעם, לי היו יחסים עסקיי ת.

 17כמה דקות, אמרתי שניסיתי לקבל מהם תכנים, בתוך הסיפור הזה. אני אומר עוד פעם, זה היה 

 18בעסקה. בעסקה אני מקבל תוכן,  10בתוך, הקונטקסט הזה, הרי מה קורה? אני נמצא מול ערוץ 

 19ם יותר. מה מתחיל? מתחיל הוא מקבל כסף. זה בסדר לקבל כסף בשביל תוכן. הוא לא צריך דברי

 20סמסים משאול 'יש תחקיר כזה, יש תחקיר כזה, תעשה זה, כן ניתן תקציבים של בזק, לא  2011-ב

 21ניתן', הכל מוכנס כבר לתוך הסיפור, מקרין על הכל. אז אחר כך כבר הכל... כשאני מקבל טלפון 

 22שאני מקבל כבר כזה , כ10ומבקשים ממני לשפר, אני מתאר לעצמי שזה היה עוד פעם ממנכ"ל 

 23, שאול 10ויהיה פיצוץ עם  10טלפון, אז הטלפון הזה נמצא בתוך הקונטקסט שמחר יהיה פיצוץ עם 
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 1ייפגע. את היחסים העסקיים עם אחרים, אין לי את זה. איתו, אני צריך לעשות את זה בגלל שזה 

 2 ,10כבר מוכנס לתוך זה. הרי כשאני נותן כסף, מה הבעיה? ערוץ 

 3 יחסים אישיים עם יוסי ורשבסקי? לך היו ש.

 4 יחסים ידידותיים. מה זה אישיים? שום דבר לא, יחסים ידידותיים. הוא היה ידיד. ת.

 5, זה מצדיק מבחינתך כמנכ"ל 10אוקיי. הוא היה ידיד. אם אתה מנסה לבקש, לקבל תכנית מערוץ  ש.

 6 להוסיף לידיעת הרייטינג נתון שאחרת לא היה מתווסף אליה?

 7 י לא.לדעת ת.

 8 לדעתך לא. ש.

 9 אבל אני אומר עוד פעם, ת.

 10 בסדר. ש.

 11אני אומר עוד פעם, אני רוצה לדייק בתוך הנקודה הזאת. הרי וואלה הייתה, עשתה מאות ואלפי  ת.

 12עסקאות עם מאות גופים. היא קנתה תוכן, והיא מכרה שטחי פרסום וכדומה, ואני אומר שבאופן 

 13סים, של הנה עסקה על השולחן, לצערי מהרגע שהיא הונחה ספציפי פה, כל המערכת הרגילה של יח

 14על השולחן, 'אז תגיד לו שלא יהיה את זה ותגיד לו שלא נעשה את זה ותגיד לו שישכח את זה, 

 15ושלא יהיה', וזה נוצל כמנוף. גם מול גלובס זה היה אותו דבר. 'תגיד לו שישכח מזה וזה'. את 

 16יות שזה נמצא, שנאמר לי להשתמש ביחסים, ואמרתי רוצה, אני אמצא את ההתכתבויות הספציפ

 17את זה בעדותי הראשונה, שמשתמשים ביחסים העסקיים של וואלה שהתגלו בדירקטוריון ליו"ר 

 18 שלי, ואחר כך אני צריך להפעיל אותם כמנוף. 

 19 טוב. ש.

 20 אחר כך אומרים שזה ביוזמתי. ת.

 21 אנחנו תיכף נראה.  ש.

 22 בסדר. ת.
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 1 3016, זה שורה 2013בנובמבר  14ציג התכתבות נוספת שלך עם ינון מיום עכשיו אני מבקשת לה ש.

 2 ברול.

 3 

 4 65מוגשת ומסומנת נ/ 14.11.2013התכתבות מיום 

 5 

 6. מבקש YNET-אתה כותב לינון: 'מבין שיש לכם בצנרת איזה ידיעה בברנז'ה על פנאי פלוס ו ש.

 7יתוב יפה ואוהד לגביו בתמונה, . עם כYNETשתשימו שם תמונה יפה וגדולה של אבי בנטל, מנכ"ל 

 8תודה'. עונה לך ינון 'אם יהיה אייטם, נשים'. כותב ישועה 'אני לא מבין את התשובה'. אומר ינון 

 9'לא בטוח שיהיה אייטם. הם בכלל עוד לא התחילו לבדוק אותו'. אתה כותב: 'תשתדל שיהיה, 

 10'טוב' אומר ינון. 'תודה מאוד. הוא גם עוזר לנו כשאני מבקש וזה מול כל האנשים הטובים שם'. 

 11' 'ראית, day one-מעריך את שיתוף הפעולה, אתה איש יקר' 'חה חה חה', 'האמת שהיית ככה מ

 12עלה', 'מה' ואז 'עולה' ואתה כותב לינון 'אבל התמונה בראשי לא שלו, רק בפנים. למה לא שמתם 

 13ין כיתוב מתחת לתמונה ואף אותו בראשי, הרי זה מה שביקשתי'. עונה לך ינון 'לא ביקשת כי א

 14אחד לא יודע או יידע מי זה. ג. אם זה חשוב, נשנה את זה אבל זה ייראה קצת מצחיק'. אתה אומר 

 15לו 'בסדר' ואז אתה אומר לו 'שים אותו גם בראשי וגם בפנים. הברנז'ה יודעת מי הוא'. ובהמשך 

 16יש אותי, הבקשה הייתה די , אתה כותב לינון 'ינון אין צורך להת4ההתכתבות, תסתכל בעמוד 

 17פשוטה'. זאת פניה שלך בעניינו של אבי בנטל, אבל לפני זה, אני רוצה לשאול אותך איך אתה יודע 

 18 שיש ידיעה בצנרת בברנז'ה?

 19 אני מתאר לעצמי שאבי בנטל פנה. ת.

 20 אוקיי. ש.

 21 אני לא יודע אחרת. ת.
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 1התמונה שלו. אז מסתבר שתמונה יכולה ואנחנו רואים את ההתעסקות האינטנסיבית שלך בעניין  ש.

 2 להיות דבר חשוב, שראוי להתערב בו. נכון? לפי שיטתך?

 3 לא. זה לא שיטתי.  ת.

 4 אז? אבי בנטל, איך הגענו להתערב בענייניו של אבי בנטל? ש.

 5אז מכל הדוגמאות שציינת, גולת הכותרת של הלחצים וההתערבויות של שאול, כן, את יכולה  ת. 

 6 ת רוצה.לגחך כמה שא

 7 אני לא גיחכתי, אני צחקתי. ש.

 8 אני, אני מגחך. עו"ד ז'ק חן:

 9 בסדר גמור. תגחך. ת.

 10 הגיחוך אצלי. עו"ד ז'ק חן:

 11 כן, שאול. היינו בשאול. כן.  ש.

 12אצלך הגיחוך ואני אתן את התשובה. אחד הצירים הכי חשובים לשאול מהיום שהוא  עו"ד ז'ק חן:

 13ניר שלום. ניר שלום היה יועץ הסתרים והמתווך בינו לבין נוני  נכנס, הוא חיבר אותי לאיש שנקרא

 14, לא נוגעים. זה המתחרה YNET-מוזס. הובהר לי אין סוף פעמים שבידיעות אחרונות, בנוני, ב

 15הכי גדול שלי, אני צריך לפרסם את המנכ"ל של המתחרה הכי גדול שלי, בתוך ברנז'ה שלי. תראו 

 16למישהו כזה. או למתחרה אחר שלי. אני צריך לשים אותו, וכל לי שעשיתי את זה פעם למאקו או 

 17פעם שהיה עולה איזה שהוא דבר הכי קטן, ונדמה לי שהייתה פה דוגמה באחד מימי העדות, היה 

 18עולה דבר הכי קטן על נוני מוזס, תמונה, דבר הכי קטן, כן, תמונה יכולה להיות דבר חשוב. תמונה 

 19חוטף מיד צעקות, 'מרגיזים את הגדול, לא רוצים להרגיז את  של הבת שלו או משהו כזה, הייתי

 20 הגדול', ניר שלום כותב לשאול, הוא משתולל,

 21 למה שהוא יעשה את זה, למה, מה? עם:-כב' השופט משה בר

 22הוא פחד מנוני מוזס, מהעוצמה התקשורתית שלו והיה ברור שאני, זה הוראות מפורשות, זה  ת.

 23ת כבודו. נמצאים בטקסטים ברורים וניר שלום הוא מתקשר אלי נמצא גם בטקסטים, שוב, לשאל



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  18

 

 2150 

 1אפילו בלי שאול. 'מה עשיתם, אוי ואבוי לכם, אני מרים ידיים'. בהקשר הזה יש טיפול בפניה של 

 2. זה ההקשרים, ואפשר לגחך כמה שרוצים ואם צריך אני אמצא בדיוק את YNETמנכ"ל 

 3זס, והוראות מפורשות חד משמעיות. יותר המקומות שניר שלום מופיע, והכל בהקשר של מו

 4 מהשניים האחרים. האחרים הוא רצה ללחוץ אותם, ממוזס הוא פחד. אז שם זה היה אוי ואבוי.

 5אוקיי. אז שאול לא רוצה להרגיז את נוני אבל התפקיד שלך בתוך המקום הזה, הקשרים שלך עם  ש.

 6 אבי בנטל?

 7, זה הכל. אני עובד ההתעשיי. אני הייתי מיודד עם הקשרים שלי הם קשרים ידידותיים קורקטיים ת.

 8 איתם, אני לא רב איתם.

 9 ומה אתה עושה בתוך הדבר הזה? אתה מוריד עבורם ידיעות? אתה מעלה עבורם ידיעות? ש.

 10עוד פעם, זה לא עבור, מה זה 'עבורם'? זה, את הדברים האלה אני עושה במסגרת הנחייה  ת.

 11ע הפחד מנוני, לאיזה דברים זה הגיע. לאיזה דברים זה הגיע קטיגורית. קשה לדמיין לאן הגי

 12שהכשיל עסקאות גדולות ביותר בוואלה. בלי שום חשיבה על טובת החברה. רק שנוני לא יתרגז 

 13, את מציינת את זה, זה בדיחה לעומת העסקאות שהוכשלו על ידי שאול בניגוד -מזה. קשה ל

 14 יל שנוני לא יתרגז.לטובת החברה, בניגוד לטובת החברה, רק בשב

 15את זה ששאול לא רוצה להרגיז את נוני שמענו, ארבע פעמים, נתקדם. עכשיו אני שואלת אותך  ש.

 16 מה התפקיד שלך בתוך הדבר הזה?

 17זה לא ששאול לא רוצה להרגיז, סליחה. אני קיבלתי הוראות. אני מילאתי את ההוראות שלו. לא  ת.

 18 דות עם איש קשר שמפקח עלי. סתם קיבלתי הוראות, קיבלתי הוראות צמו

 19 ואיש הקשר הוא ניר שלום? ש.

 20 ניר שלום. כן. ת.

 21 ועכשיו אני שואלת אותך על הקשר שלך עם אבי בנטל. ש.

 22מה הקשר, ידידותי קורקטי. מנכ"ל ומנכ"ל. מנכ"לים אמיתיים, אני שמרתי ידידות עם כולם,  ת.

 23 כולל עם יריבים. 
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 1 בקש ממך להוריד ידיעות, האם אתה נעתר לבקשה שלו?יפה. האם אבי בנטל פונה אליך ומ ש.

 2 כן. ת.

 3 יפה. והאם, ש.

 4 לא יותר מדי. ת.

 5 סליחה? ש.

 6לא יותר מדי. היו פה ושם כאלה ידיעות, אני אומר עוד פעם, הבקשות העיקריות היו של שאול  ת.

 7בקטנה. הוא דרך ניר שלום בכל מיני דברים שקשורים לנוני מוזס ומשפחתו, אבי בנטל זה היה 

 8 היה בקבוצה, תראי,

 9 רק שניה, אבי בנטל הוא בקטנה? הוא איש משמעותי שם? הוא איש משפיע, הוא איש לא משפיע? ש.

 10הוא איש מאוד משמעותי. בוודאי. ושאול ביקש ממני להשתמש ממנו, למשל, את זוכרת שהיה את  ת.

 11שזה נמצא בתוך רצף שהוכתב לי על הקטע של גלית חמי, שעו"ד חן ... מתוך ה... שלי, ושכח לציין 

 12ידי דוברי בזק ועל ידי שאול. לפני זה נשלחתי על ידי שאול לבדוק אצל אבי בנטל האם גלית חמי 

 13עושה את זה בכוונה או שזה מדיניות של הגדול. את רוצה, אני אמצא את הטקסטים האלה גם 

 14ים של קשרים של אנשים שונים , כן? הייתי נמצא בתוך האמצע, בתוך רשת של קור-כן. כל הזמן ה

 15, לא רק ניר חפץ, יש גם ניר שלום ואחרים, ולכל אחד זה 'החבר', כל האנשים האלה, מאיפה -ש

 16 הם הביאו? אני הבאתי אותם? הוא הביא אותם.

 17אוקיי. אז אתה נשלחת, ככה לפי הטענה, לאבי בנטל כדי לבדוק איזו שהיא ידיעה. שאול שולח  ש.

 18 אותך לאבי בנטל?

 19 כן. ת.

 20 שאול שולח אותך לגלית חמי? ש.

 21 כן. ת.

 22 ואתה אמרת בחקירתך הראשית שאת גלית חמי אתה בכלל לא הכרת? ש.
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 1אני מסביר עוד פעם, בגלל שאני לא מכיר את גלית חמי, שאול שולח אותי לאבי בנטל שאותו אני  ת.

 2אליו, אני זוכר את מכיר. הוא אומר לי 'תבדוק עם אבי בנטל אם זה הגדול או היא'. ואני חוזר 

 3התשובה, הוא אומר 'זה לא הגדול, היא עושה את זה לבד' אז ... 'היא עצמאית, היא לא עצמאית', 

 4ואז הם מובילים את זה לתוך מקומות אחרים, כולל אותו טקסט שהוכתב לי, שצוין כאילו אני 

 5 יזמתי את כל הדברים האלה.

 6, זו שיחה שאתה לא העברת 2016בדצמבר  4מיום  יופי. אז עכשיו אני רוצה להפנות אותך לשיחה ש.

 7לרשות ניירות ערך, זו שיחה שהוקלטה באותה אפליקציה שממנה לא העברת שיחות לרשות 

 8 ניירות ערך והתבררו לנו רק אחרי,

 9 סליחה, אני רוצה לתקן. זו שיחה שהייתה בטלפון שאני העברתי, נכון? ת.

 10 יית צריך לתקן.אם היית נותן לי להשלים את המשפט לא ה ש.

 11 בסדר, אמרת שלא העברתי, ת.

 12 לא העברת אותה לרשות. נמצאה בטלפון אחרי בדיקה של המומחה שלנו. בוא נתקדם, ש.

 13סליחה, זה בטלפון, אני רוצה לחדד את הנקודה. כי אמרת שלוש פעמים שאני לא העברתי. כל  ת.

 14שם עוד אפליקציה עם עוד  השיחות שידעתי עליהן, העברתי, מסרתי מיד את הטלפון, והייתה

 15 שיחות שהוקלטו. בסדר. אבל אני העברתי את זה, לא מחקתי את זה, נכון?

 16 

 17 66מוגש ומסומן נ/ 4.12.2016תמליל שיחה מיום 

 18 

 19. תודה גבירתי. אנחנו כמובן נעביר גם את המדיה. אנחנו קיבלנו את התמליל הזה כבודכם, 66נ/ ש.

 20ך מצאנו בו טעויות, טעויות שאנחנו תיקנו מופיעות קיבלנו תמליל מחברינו מהפרקליטות, א

 21ב'עקוב אחר שינויים' בגוף הטקסט, כך שניתן לראות מה אנחנו תיקנו ומה נמסר לנו. אנחנו 

 22 , אתה אומר,5. וראה בעמוד 2016בדצמבר 

 23 אני יכול לקרוא את זה קצת? אפשר לקרוא? ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  18

 

 2153 

 1 אתה יכול לקרוא. ש.

 2 אז תני לי שתי דקות? ת.

 3 קח שתי דקות. הנה, ש.

 4 שלוש דקות? ת.

 5 )העד מעיין בתמליל השיחה(

 6 ,5טוב, בוא נסתכל בעמוד  ש.

 7 סליחה, אני רוצה לקרוא.  ת.

 8 )העד מעיין בתמליל(

 9 ,10, בשורה 5מר ישועה, אני מפנה אותך לעמוד  ש.

 10 שתיים לקרוא את זה?-יש לי שאלה, כבודה, אפשר לתת לי עוד דקה ת.

 11 כן. אולי גבירתי תשב רגע עד שהוא יסיים. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 12 תודה רבה. ת.

 13 תגיד לנו מתי אתה מסיים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אני מרפרף על זה במהירות. אוקיי. תודה. ת.

 15אתה  , אתה אומר לשאול, למר אלוביץ',2016. אתה אומר, אנחנו בדצמבר 5אני מפנה אותך לעמוד  ש.

 16פונה למר אלוביץ', 'אתה יודע מי האיש הכי משפיע היום אצלו', גברת אלוביץ' שואלת 'מי?' אתה 

 17עונה 'אבי בנטל'. 'אבי בנטל?' 'חד משמעית'. שאול אלוביץ' אומר, הקטע ההוא, לא צריך לכעוס 

 18הכי  עלי, ... לוקח החלטות מקצועיות', שיח לא ברור, ואתה ממשיך 'אבי בנטל היום זה האיש

 19משפיע. אבי בנטל לא קרה שביקש ממני משהו שלא עשיתי' שואל אותך שאול אלוביץ' 'אבל אבי 

 20בנטל יכול להשפיע על כלכליסט?' אתה עונה לו 'על הכל, על הכל היום. הוא האיש הכי חזק 

 21בקבוצה. גלית חמי לא אוהבת אותו'. גברת אלוביץ' אומרת 'אתה לא רוצה, אז תשאל אותו'. 

 22ומר, זה אתה: 'הוא האיש שמדבר. לא, תראה, אם צריך להעביר מסר לנוני כאילו אני לא ישועה א

 23יודע, אם אתה סומך על הציר של ניר אז אין טעם לבלבל את המוח, אבל אבי בנטל, אני יכול להגיד 
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 1לו, 'אבי רבאק, תגיד לי, קרה שביקשת משהו על נוני, על הילדים שלו שאני אוציא, שאני אעשה, 

 2לא בוצע תוך דקה? קרה שביקשת ממני משהו שגנבתם לנו קמפיין של מיליונים בלי מכרז, שזה 

 3אמרת לי 'אילן תוריד?', תגיד, יש מישהו שליריב שלו ככה מוותר על דבר כזה, קרה פעם? אז מה 

 4אתם הולכים על הראש של בזק היום, כל יום'. אני יכול להגיד לו את זה, אין לי בעיה'. עכשיו אני 

 5צה לומר לך, וזה בדיוק, אתה מהנהן, אבל תקשיב לשאלה. כך אתה הופך את המציאות. אנחנו רו

 6, שאבי בנטל הוא 2016רואים פה שבניגוד למה שאתה אמרת, אתה זה שאומר לשאול בדצמבר 

 7האדם המשפיע, אתה זה שמציע ללכת אליו, אתה זה שאומר לו שהוא משפיע על כלכליסט, אתה 

 8פה ואומר לו מי האיש המשפיע ביותר בקבוצה, ואתה זה שמציע ללכת אליו, זה שנותן לו את המ

 9תוך שאתה מספר לו, אתה מספר לו, את הפעמים שבהן לבקשתו של אבי בנטל אתה מוריד כתבות 

 10שנוגעות לנוני או מוותר על מכרזים כאלה ואחרים, ולא מכניס ידיעות. מי שמוסר את 

 11. ולזה 2016שאול אלוביץ' זה אתה, ואנחנו בדצמבר האינפורמציה הזאת, מי שנותן אותה ל

 12 תגובתך?

 13, אני אלך אתכם שש שנים אחורה, קיבלתי הוראות 2010-אוקיי. עובדתית. מהיום ששאול נכנס, ב ת.

 14מפורשות. לא היו מפורשות מאלה. הן היו יותר חשובות מההוראות לגבי רוה"מ. 'בנוני לא נוגעים'. 

 15עושים עם נוני, ניר שלום'. אין ספור דוגמאות שבהן אני מקבל 'איש הקשר שלך שיגיד לך מה 

 16הוראות מניר שלום לגבי הידיעות האלה. כל מה שצוין פה לגבי הילדים של נוני וכדומה, הרי 

 17ציינתי את זה לפני כמה דקות. מה זה היה? הוראות של שאול וניר שלום לכל אורך הדרך. זה 

 18 גלית חמי, הם פונים אלי, התוצר של הדבר הזה. גם לגבי הקטע של

 19 רגע, נגיע לקטע של גלית חמי. עכשיו אני רוצה, ש.

 20-בסדר, אז אני חוזר לפה. אני בא לפה. אני בא לפה. כל מערכת היחסים הזאת נבנתה, אנחנו ב ת.

 21עם הוראות חד משמעיות מפורשות בתוך הסיפור הזה, ושאול ידע על כל  2010-וזה התחיל ב 2016

 22שאול ידע גם על זה שכשהם קיבלו משהו ללא מכרז וסיפרתי על זה לאיריס או ההורדות האלה, 

 23לשאול, אני לא זוכר מה וכדומה, אמר שלא נוגעים בדבר הזה בגלל שאי אפשר לריב איתם. זה לא 
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 1גוף שאפשר לריב איתו, עם גוף אחר, הייתי רב איתו. עם הגוף הזה לא רבים. כל הדברים האלה 

 2ומר עוד פעם, ודוגמאות גדולות גם כן של עסקאות שבוטלו על ידי שאול שמצוינים פה, ואני א

 3לרעת וואלה, הרבה יותר גדול ממה שיש פה, זה היה הקונטקסט. זה היה הרקע ל... אחרת אני 

 4 הייתי מוריד ידיעות על המתחרה שלי?

 5קסט הברור ודאי שכן, ואני עכשיו רוצה לומר לך משהו. העובדה היא שאותה אנחנו קוראים מהט ש.

 6הזה, שמי שמוסר את האינפורמציה לשאול זה אתה. שאול לא יודע את העובדות האלה לפני 

 7שאתה מוסר לו אותן. שאול מקבל ממך את המעמד של אבי בנטל, שאול שואל אותך אם הוא יכול 

 8להשפיע על כלכליסט. מי שנותן לו את התשובות, מי שמביא את האינפורמציה, זה אתה ולא 

 9 זו הנקודה.שאול. ו

 10ושאול לא יודע? שאול לא יודע? וההתכתבויות שאני אביא לפה ברשותך אם תרצי, שבהן אני  ת.

 11מקבל, אם תרצי, אני מקבל לאורך השנים הוראות משאול ומניר שלום שנוגעות בדיוק לדברים 

 12ומביא,  האלה שאני מציין, לא עשינו את כל זה בשביל נו... בשביל אבי בנטל. אבי בנטל היה מוציא

 13 שמתקשר, ואומר 'נוני יש את זה ואת זה, הוא כועס'. יש ...

 14 מר ישועה, אתה מדבר פה על אבי בנטל כאיש הכי משפיע על נוני, זה נכון או לא נכון? ש.

 15 לא יודע, אני אומר שהוא איש משפיע. אני יודע שאז ההשפעה שלו גדלה. ת.

 16נעשה רגע סדר, אתה מתאר את אבי בנטל כאיש זה מילים שלך. אתה מתאר את אבי בנטל, בוא  ש.

 17 המשפיע ביותר על נוני. זה נכון או לא נכון?

 18אני לא בטוח שזה נכון, יכול להיות. הוא משפיע. בוודאי משפיע. לא מדדתי בדיוק, אבל הוא איש  ת.

 19 משפיע.

 20 לא, כי פה אתה אומר משהו מאוד חד משמעי.  ש.

 21 ק הוא היה בשיא כוחו.כן. הוא איש משפיע מאוד. אז בדיו ת.

 22 יופי. אתה יודע שאבי בנטל יודע להשפיע גם על כלכליסט. זה אתה אומר לשאול, נכון או לא נכון? ש.

 23 בוודאי. אבל שאול יודע את... ת.
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 1יפה. והאם נכון גם יהיה לומר שבתוך הטקסט הספציפי שיש לנו פה עכשיו, אתה הוא זה שמציע  ש.

 2 לא נכון? לפנות לאבי בנטל, זה נכון או

 3 תראי, החיים שלי לא התחילו עם שאול בתאריך של השיחה הזאת, ת.

 4 נכון, ש.

 5והנוחיות שלכם בלהציג כל פעם חלק קטן מהתמונה, לצערי לא תעבוד איתי. אני אם את רוצה,  ת.

 6אביא בפעם הבאה, הרי אין לי את כל המחשבים שלכם פה, אני אביא את כל ההוראות שקיבלתי 

 7שלום וכל הקשר המושחת הזה וכל ההוראות שקיבלתי לגבי נוני מוזס, כולל כל  עם שאול וניר

 8הדברים הספציפיים שצוינו פה להוריד אותם, ואיזה כתבות להוריד, ועל הילדים שלו ו'אל תיגע 

 9בגדול' וכל פעם שרק נוגעים בגדול שאול היה משתגע. על הקשר הזה נערכה השיחה, על הקשר 

 10 את היחס שלו, שש שנים כבר.הזה שאני יודע בדיוק 

 11 ורק תשובה לשאלה שלי, בשיחה הזאת הקונקרטית הזאת,  ש.

 12שמה, שאול ידע טוב מאוד על אבי בנטל, אני חידדתי לו את זה. מה, הוא לא מכיר את אבי בנטל?  ת.

 13 הוא מכיר את כולם.

 14 לא נכון? תשובה לשאלה שלי, אתה זה שמציע בשיחה הזאת לפנות לאבי בנטל. זה נכון או ש.

 15 אני מציע לפנות לאבי בנטל בשיחה הזאת ואני אומר עוד פעם, שאול פנה אלי כדי שאני אסייע לו. ת.

 16 בסדר גמור. אתה בחקירתך הנגדית לחברי עו"ד חן, אתה אמרת שאתה לא מכיר את גלית חמי. ש.

 17 מה אני לא מכיר? ת.

 18 אמרת שאתה לא מכיר את גלית חמי. ש.

 19 ום היכרות איתה.נכון. לא היה לי ש ת.

 20, שאתה מדבר עם שאול, עם מר אלוביץ' 7לשיחה הזאת, בשורה  2יפה. והנה אנחנו רואים בעמוד  ש.

 21 וגברת אלוביץ', ואומר שאתה עשית לגלית חמי טובה והיא הודתה לך.

 22 אני לא זוכר את זה. יכול להיות. ת.

 23 אז מסתבר שאתה מכיר אותה אבל. ש.
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 1את גלית חמי, ולא פגשתי אותה, ראיתי אותה פעם באיזה שהוא אירוע  רק שניה אחת. אינני מכיר ת.

 2משותף של מפרסמים או משהו כזה, אני לא זוכר שהחלפנו יותר ממילה, אין לי שום היכרות 

 3איתה, לא זוכר שדיברתי איתה בטלפון, לא זוכר שהתכתבתי איתה, יכול להיות שהיה פעם משהו 

 4תי את מה שהיא ביקשה, אני אומר עוד פעם, גלית חמי, שוב, שהיא ביקשה, אני לא יודע. אם עשי

 5לכל אורך התקופה מופיעה על הרדאר של שאול ושל איריס, מטרידה אותם מאוד, הם כל הזמן 

 6אומרים לי לשמור על קשר טוב עם גלית חמי, הם מוטרדים מגלית חמי, חזני וכדומה, הם מנסים 

 7יס כל מיני סיפורים של זה שהיא לא עשתה גילוי יותר מזה, הם מנסים גם להכניס, שאני אכנ

 8, אני חוזר על מה שאמרתי גם בעדות -נאות, ולערבב כל מיני דברים, להעלות כל מיני ידיעות עליה ו

 9הראשית. אין לי היכרות עם גלית חמי, אולי היה חלופה אחת, פעם שהיא ביקשה משהו, אז כל 

 10? איזו היכרות יש לי איתה? פגשתי אותה? היא בנאדם שפעם אחת פנה אלי, אז מה, זה היכרות

 11הייתה אצלי במשרד? הייתי אצלה במשרד? דיברנו יותר ממילה אחת ואני לא זוכר את הפעם 

 12 ההיא. יכול להיות שהיא פנתה פעם ועשיתי טובה. לגמרי לגמרי,

 13 מר ישועה, ש.

 14ת נוני מוזס ולגבי גבירתי, לגמרי לגמרי בהקשר של ההוראות הנחרצות של שאול לגבי קבוצ ת.

 15כלכליסט באופן ספציפי שאול היה רגיש, כיוון ששאול, בכלכליסט היו כתבות שיכלו להזיק לו 

 16 הכי הרבה.

 17, שגלית חמי פחדה נורא 7בשורה  1אז כשאתה מדבר פה בשיחה הזאת על בקשה, תסתכל בעמוד  ש.

 18 לא זוכר?, 'עשיתי לה טובה והיא הודתה לי' זה אירוע שאתה 7בשורה  2ובעמוד 

 19 לא זוכר. ת.

 20 תודה רבה. ש.

 21קודם אני מוכנס לתוך מערכות יחסים עם כל האנשים שיכולים להיטיב או לפגוע, ואחר כך אני  ת.

 22 מואשם ששמרתי על מערכות יחסים עם האנשים האלה. נכון. מה לי ולגלית חמי?
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 1שיב טוב עכשיו, אתה אומר לשאול 'שאול תק 12לשיחה הזאת. בשורה  4תסתכל בבקשה בעמוד  ש.

 2לא, את אומרת תראי, לי אין בעיה לדבר עם גלית חמי, להגיד לה מה שאתם רוצים. אני לא מסוגל 

 3יום לכתוב נגד בזק ושזה לא -להבין איך שני אנשים חכמים כמוכם חושבים שכלכליסט יכול יום

 4שעומד  נוני. שאול, רבאק'. מי שאומר לשאול בשיחה זאת, אנחנו עכשיו בשיחה הזאת, שמי

 5 מאחורי כתבות עוינות כלפיו זה נוני מוזס, זה אתה. נכון?

 6 למה? ת.

 7 אני לא שאלתי למה. אני שאלתי אם מה שאני אומרת זה נכון. ש.

 8 כן, אבל אני. ת.

 9 קודם כל 'כן', זה תשובה. אנחנו מתחילים, כן. ש.

 10ני לא מתכחש לקול הרי אם זה מופיע פה אז כן. מה, זאת אומרת, אם אני אומר, זו הקלטה. א ת.

 11 שלי. אני לא אומר שזה לא אני. 

 12 תודה. ש.

 13אין לי הגנה כזאת. אני אומר רק דבר אחד. יש וואטסאפים ביני לבין שאול לבין איריס שבפירוש  ת.

 14דנים בזה שרוצים לבדוק האם זה גלית חמי או שזה נוני הגדול. ובאחד מהם, אני בודק את זה עם 

 15זה לא הגדול, בטוח לא בא ממנו. אני אומר את זה לשאול 'זה לא בא אבי בנטל ואבי בנטל אומר ש

 16מהגדול'. יכול להיות שזה בא אחרי, יכול להיות שזה בא לפני, אינני זוכר את הדבר. שום דבר 

 17מהדבר הזה לא היה קורה, מה לי ולגלית חמי? מה לי ולמתחרה הכי גדול שלי? האם אני עושה 

 18אני עושה את זה עם המנכ"ל של אתרים אחרים? מה לי ולהם?  את זה עם המנכ"ל של מאקו, האם

 19, זה הכל בהקשרים. מה לכלכליסט? כלכליסט כותב נגד בזק. הכל זה בתוך 10הכל, גלובס, 

 20ההקשרים האלה, לא בתחושות שלי, לא במחשבות שלי, לא בזה, אלא בקטעים שאם צריך אני 

 21. מה לעשות, יש ציר ההיסטוריהזה, יש לזה אביא אותם. עכשיו, סליחה שאני לא נתלה רק בדבר 

 22זמן. בתוך ציר הזמן הזה בונים מערכות יחסים ואני מקבל הוראות מהבוס שלי, מהבעלים. וכמו 

 23 שאמרתי לך, עוד פעם, רק תגידו לי אם אתם רוצים שאני אכין רשימה ואני אביא.
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 1שאני מכירה, שיושב עם כל חומרי מר ישועה, קודם כל, אתה עד מאוד מיוחד, כי אתה העד היחיד  ש.

 2החקירה אצלו בבית. אני לא אמנע ממך לעשות מה שאתה רוצה. אבל מה שאני מבקשת לשאול 

 3אותך, אתה היית פה בחקירה הראשית והעדת שאתה מנכ"ל שלא מתערב בתכנים, שלא יורד 

 4ך, אנחנו לזירת השטח, שהמקום היחיד היחיד היחיד היחיד שאתה התערבת בו, ואני מבטיחה ל

 5נראה עוד רבים אחרים, הוא העניין של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו ומשפחתו. זאת הייתה 

 6 אמירתך בעדותך הראשית.

 7 זה לא מה שהוא אמר. עו"ד יהודית תירוש:

 8 זה בדיוק מה שהוא אמר. כך הוא אמר, צור:-עו"ד בועז בן

 9אם אני לא, קודם כל אני מדייקת, אני מבקשת שחברתי תשב. אני מדייקת, אם חברתי רוצה  ש.

 10 להתנגד בנקודה הזאת, 

 11 נראה לי שהיא רוצה להתנגד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12אז אני אצטרך לבקש שהעד ייצא. אבל אני מוכנה גם לחסוך לחברתי את ההתנגדות, אני יכולה  ש.

 13 ך העדות שלו. נחקרת בעדותך הראשית על אותן ישיבות בוקר, ואתה אומר, להקריא מתו

 14 מתי...? עו"ד יהודית תירוש:

 15 אם היא רוצה אני אקריא. ש.

 16 את לא חייבת להקריא, רק .. עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא לא, צריך להקריא. צריך להקריא. עו"ד ז'ק חן:

 18. שואלת אותך חברתי עו"ד 5משורה  660מוד ע 2021באפריל  5למה, אם חברתי מבקשת, נקריא.  ש.

 19יהודית תירוש, 'לא, לפני אלוביץ', אני מדברת כמנכ"ל האתר באופן כללי. מול מי עבדת בשגרה, 

 20 מי האנשים שאיתם עבדת?'

 21 איזה עמוד? סליחה? עו"ד יהודית תירוש:

 22מה?' 'כן, בחברה . 'כלפי החברה, בחברה עצ2021לאפריל  5. פרוטוקול מיום 5משורה  660עמוד  ש.

 23עצמה. לחברה יש הנהלה', אתה עונה, 'יש סמנכ"לים, יש סמנכ"ל תוכן, יש עורך ראשי, יש סמנכ"ל 
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 1מכירות, יש סמנכ"ל מוצרים, סמנכ"ל כספים, מול ההנהלה'. מר ישועה עובד מול ההנהלה. 

 2שי, שאלה: 'אוקיי, מה תפקיד אם אפשר שתסביר קצת לבית המשפט, מה התפקיד של עורך רא

 3עורכי משנה?' תשובתך: 'אוקיי. עורך ראשי בעצם מצד אחד הוא גם עוסק במינויים של הכתבים 

 4והעורכים השונים, ומצד שני הוא גם מנהל באופן שוטף את הקו המערכתי. הייתה להם ישיבת 

 5בוקר בדרך כלל, היו עוברים על הנושאים שנמצאים ברומו של עולם, קובעים איזה סיפורים 

 6עם 'מי זה קובעים? לא -איך יכנסו, מי יוקצה ולאיזו משימה' שואל אותך כב' השופט ברייכנסו, 

 7הבנתי. אדוני אמר 'קובעים'. מי קובע?' ואתה משיב 'בפגישות הבוקר העורך הראשי יחד עם ראש 

 8מערכת החדשות, עוד כמה עורכים וכתבים. אני לא השתתפתי בישיבות האלה. היו עושים את זה 

 9כלל, כדי שזה יהיה קצר, הליין של הסיפורים היה די ברור, היו אומרים 'אתה עושה  בעמידה בדרך

 10על זה אייטם' 'אתה עושה על זה אייטם' ואם צריך לעשות פרשנות אז פרשנות, הרי יש את זה 

 11בחדשות, יש כרונולוגיה שרצה פחות או יותר, כולם עושים אותו דבר. זה נובע מההודעות שמגיעות 

 12כנויות הידיעות, מדוברים וכדומה. סביב זה מוסיפים מאמרי עומק, פרשנות של וכדומה, מסו

 13כתבים שונים ופרשנים, סביב זה אפשר להוסיף גם כן תחקירים ומאמרי דעה, מאמרי דעה, 

 14תחקירים, בסדר. אז קבעו פחות או יותר את הליין, אני לא הייתי שותף לישיבות האלה אף פעם 

 15גם הייתי עובר להגיד בוקר טוב. אז הייתי רואה את זה. והעורף הראשי בעצם, אני רק יודע אותן. 

 16הוא מן הסתם גם קובע את הכותרת הראשית של האתר כי זה דבר שהוא מאוד חשוב, הוא כותב 

 17מה תהיה הכותרת הראשית, דברים אחרים היו נקבעים ברמות יותר נמוכות'. 'של מי?' 'ראש 

 18החדשות, זה בנוי בגדול עורך ראשי, ראש מחלקת  מחלקת החדשות. סגנים של ראש מחלקת

 19חדשות, סגנים של ראש מחלקת חדשות שגם אחד מהם היה מרכז את הכתבים ומתחתם העורכים 

 20בדסק.' ואתה נשאל 'אמרת שאתה לא היית שותף לישיבות בוקר האלה' 'לא, אף פעם לא'. 'אתה 

 21כ"ל לבין המערכת. הוא לא עסק בניהול יכול להגיד למה?' נשאלת, 'כי הייתה הפרדה בעצם בין המנ

 22השוטף של המערכת. בוא נגיד בתקופה שלפני התקופה הרלוונטית', 'בוא נגיד שאם נוציא רגע את 

 23, מעבר לתקופה הזאת, עד כמה יש לך מעורבות 2017תחילת  2012התקופה הרלוונטית של סוף 
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 1יודעת עוד מי יושב בישיבות  בתהליך הזה שתיארת שעורכים עושים מול עורכי המשנה, ואני לא

 2 13בוקר האלה, כותבים אולי, משהו כזה'. 'אני לא שם בכלל. אני לא שם'. ובעדות שלך מיום 

 3, אתה מדבר על פניות של אנשים אחרים. 'לא רק פוליטיקאי, 19שורה  1225בעמוד  2021באפריל 

 4ולהגיד 'תשמע, אני חושב יכול כל אדם. כמובן גם פוליטיקאים לפנות לגבי אייטם שפורסם עליו 

 5שנגרם לי עוול פה בכותרת, אני חושב ש... שגוי, אני חושב שהתמונה לא יפה, אולי תעשו עלי גם 

 6פעם, אתם עושים הרבה ידיעות שליליות, אולי תעשו גם פעם, אני אבוא לראיון, תתנו ידיעות 

 7א נעשה מול המנכ"ל חיוביות'. זה תהליך שקודם כל הוא נעשה מול העורכים והכתבים. הוא ל

 8, מציגים 11-23שורות  1404בעמוד  2021לאפריל  20-ומול הבעלים' זו הייתה תשובתך שם. וביום ה

 9. ניר חפץ פונה אליך, 2017, לא כתוב בפרוטוקול אבל זה 2017לאפריל, לדעתי  9-לך התכתבות מה

 10נה לו', ואז נשאלת על אתה אומר 'מיכל לא עונה' אתה אומר 'בודק' 'ניר חפץ מתלונן שאת לא עו

 11ידי חברתי עו"ד תירוש, 'אני שואלת אותך פשוט על הדבר הזה, מה אתה יכול להגיד התנהלות?' 

 12'כך נראית התנהלות נורמלית. בגדול, אפשר לפנות למנכ"ל. בדרך כלל הציר הרגיל הוא ציר של 

 13י. אז אני אומר לה המערכת. אפשר לפנות למנכ"ל, זה לא אסון, אבל הפניה היא פניה שלא ענו ל

 14לתוך הנושא עצמו. ככה נראה הנורמלי'.  להיכנס'תעני', 'למה לא ענית, תעני'. אבל אני לא מתחיל 

 15עכשיו אני אומרת לך, אחרי שהקראתי לך מעדותך הראשית, ובהרחבה, שאתה העדת בעדותך 

 16אה שנה הראשית על מנכ"ל שאיננו מתערב בתכנים, שבנורמלי במקסימום פונים אליו פעם במ

 17ואומרים לו 'לא ענו לי' אז אתה אומר 'תענו לו'. זה מה שאתה אמרת בעדותך הראשית כפי 

 18שהקראתי לך. והנה אנחנו רואים, וסייגת ואמרת, 'זה הכל נורמלי למעט התערבויות בנושא 

 19נתניהו', והנה אנחנו רואים, ומר ישועה, אנחנו רק התחלנו לראות, התערבויות חוזרות ונשנות 

 20בעניינים שלא קשורים לנתניהו ו... בסביבה. התערבות בתכנים, התערבות בכותרות, שלך 

 21התערבות שיורדת לפרטים, התערבות שמול ינון עם ההתנגדות שלו, ינון אומר לך 'זה לא חדשותי 

 22זה לא מקצועי', אתה אומר לו 'תעשה כי זה חשוב לי'. בעניינו של אילן שילוח 'חשוב לי וחשוב לו' 
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 1ו להתיש אותי' ואין לזה קשר בעולם ובסביבה לנתניהו. ועכשיו תשובתך על הפער הזה ו'תפסיק

 2 שכמו שאמרתי אנחנו רק מתחילים לראות. אין בסיס לדעתי להתנגדות כרגע, אני מבקשת.

 3אין בעיה שהעד יצא. אבל אי אפשר להגיד לפני ששומעים את ההתנגדות  עו"ד יהודית תירוש:

 4 שאין בסיס להתנגדות.

 5 סליחה, אני מתנצלת, אני מבקשת, ש.

 6 העד יוצא נשמע את ההתנגדות. אין בעיה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 )מר אילן ישועה יוצא מהאולם(

 8חברתי הראתה לעד קטעים כמובן, זכותה, ובזכותה להניח בפניו תזה, אבל  עו"ד יהודית תירוש:

 9ראה המקום כי יש באמת לא מעט עמודי פרוטוקול, אני חושבת שכולנו זוכרים, אין לי כרגע את מ

 10שהעד אמר כאן שאם צריך לכמת את ההתערבויות בענייני נתניהו ביחס להתערבויות בעניינים 

 11אחרים, הוא דיבר על זה גם בעדות הראשית שלו, אני לא זוכרת את הביטוי המדויק, אבל היה 

 12 משהו כמו שבוע בעניינים אחרים או הפוך, 

 13 הפוך. 'שבוע פה זה כל האחרים', אז בוא נראה את האחרים.  צור:-בןעו"ד בועז 

 14נכון, שבוע פה, זה כל האחרים, נכון. אז אי אפשר, משהו כזה, נכון. תודה  עו"ד יהודית תירוש:

 15לחברי. אז אי אפשר לבוא ולהגיד כדבר עם סימן קריאה לעד שהוא אמר שהוא התערב רק בענייני 

 16משהו אחר. אז אפשר להניח בפניו את מה שהוא אמר, אבל אי אפשר נתניהו, כי הוא אמר כאן 

 17להגיד 'אתה אמרת שהתערבת רק בענייני נתניהו'. הוא לא אמר שהוא התערב רק בענייני נתניהו. 

 18אפשר לבקש ממנו להסביר, אפשר, שמציגים לו משהו שהוא אמר בתוך ים של עמודי פרוטוקולים, 

 19 אשית, צריך להציג לו את זה בצורה יותר מדויקת לטעמי.וגם מועדים לא מעטים של חקירה ר

 20אני רוצה להשיב להתנגדות של חברתי. אין יותר מדויק ממה שאני הצגתי, ודאי שחברתי לא  ש.

 21מבקשת ממני להקריא את כל הפרוטוקול. מה שהעד אמר בעדותו הראשית, וזאת הייתה עדות 

 22ראתי מקומות שבהם הוא אומר 'אם אני ברורה, הוא דיבר על זה שהוא לא התערב, ואני הק

 23מתערב ואם זה הנורמלי, אז זה ברמה הזאת של 'למה לא ענית, תעני'. זה מה שהעד אמר. זאת 
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 1הייתה עדותו בראשית. הוא הציג דמות של אדם, של מנכ"ל, שאיננו מתערב בתכנים, למעט, והוא 

 2 ת.סייג, את ענייני ראש הממשלה נתניהו. אנחנו מראים תמונה אחר

 3יש כאן נראה לי ויכוח על מה רואים בחקירה הראשית.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אפשר לנסות למצוא את זה אולי.

 5אני חושבת שגם העובדה שחברי עו"ד בעז בן צור זכר את המשפט הזה שלו,  עו"ד יהודית תירוש:

... 6 

 7 רק שניה, אני באמצע מענה. ש.

 8 סליחה. עו"ד יהודית תירוש:

 9השאלה שאנחנו חוקרים עליה עכשיו היא מי התערב בתכנים, ואנחנו מראים מי התערב בתכנים.  ש.

 10אנחנו מראים שמר ישועה התערב בתכנים, ואנחנו מראים קטעים מחקירתו הראשית שהוא העיד 

 11בבית המשפט לבקשתה של חברתי שאגב מכירה את כל החומרים ויודעת את המציאות, ואנחנו 

 12הנגדית מבקשים מהעד תשובה לדבר הזה. הדברים שהוא אמר בחקירה הראשית  עכשיו בחקירה

 13ושאני הצגתי לו, מתנפצים אל מול העובדות. כאשר המרכז של מה שאנחנו מבקשים להציג לעד 

 14 זה מי מבצע את ההתערבויות, התערבויות שהוא אמר שהוא לא מבצע.

 15להתנגדות. ההתנגדות הייתה על זה גבירתי לא עונה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16שאומרים לו 'אתה התערבת, אתה העדת שהתערבת אך ורק בנושא נתניהו'. אומרת עו"ד תירוש, 

 17'זה לא מה שהוא אמר'. הוא אמר שבעיקר. אם אני מבינה נכון, בעיקר בנושא, אבל גם לנושאים 

 18צא את זה בפרוטוקול אבל אחרים, כשהפער ביניהם הוא גדול. עכשיו אנחנו, אם מישהו אולי ימ

 19 זה ויכוח, הדברים אמורים להיות.

 20זה לא ויכוח משום שזה פשוט לא נכון. הרי גם בקטעים שאני ציטטתי, אלה קטעים שבהם הוא  ש.

 21מדבר על פניות שנעשות אליו והוא תוחם אותן. והוא אומר 'היו אלי פניות כאלה ואחרות פעם או 

 22 "ל'. המרכז של השאלה שלי,פעמיים והוא הגדיר את תפקידו כמנכ
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 1אין בעיה עם זה שזה המרכז, אז אולי גבירתי תנסח את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 השאלה מחדש,

 3 למה, ... העדות. צור:-עו"ד בועז בן

 4 אלא אם גבירתי אומרת, 'הוא אמר רק'. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5אומר העד 'יכול כל אדם לפנות אלי ואז ההתערבות שלי היא גם בקטעים שאני ציטטתי לעד  ש.

 6 במסגרת של להגיד לעורך הראשי 'למה לא ענית'. ציטטתי במדויק מעדותו.

 7עו"ד רוזן עוזר, השאלה היא האם העד העיד שהוא התערב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 רק בנושא הזה או שהיו עוד נושאים ...

 9 בה היא כן. התשו עו"ד ז'ק חן:

 10 זה ההתנגדות. עם:-כב' השופט משה בר

 11 אבל ההתנגדות היא לא רלוונטית לשאלה. ולכן,  ש.

 12נדמה לי גם שאין ממש מחלוקת שהייתה התייחסות גם לגורם  עם:-כב' השופט משה בר

 13נוסף, גברת תירוש, והעד הסביר מהיכן זה נובע, זאת אומרת יש לומר בעניינו של מר נוני מוזס, 

 14אמר את זה. אז הוא העיד על כך. אז אנחנו, זה קצת סמנטיקה, זאת אומרת גם לגרסתו הוא 

 15 הייתה התערבות, הוא רק הסביר מהיכן היא נובעת ועל יסוד מה היא נעשתה,

 16 לא, אבל פה יש אדוני, פה יש הבדל בין עדותו הראשית, ובין עדותו בחקירה, ש.

 17ת להציג שבעדותו הראשית הוא לא אני מבין שגברתי מבקש עם:-כב' השופט משה בר

 18התייחס לעניין וזה בסדר, אני מבין, אבל אני אומר כרגע בחקירה הנגדית, הוא לא הכחיש את 

 19 העובדה שאכן הוא התערב בדיוק באותן השאלות שהוא נשאל קודם, רק הסביר מהיכן זה נובע.

 20 ר רגע,ולכן זכותי לעמת אותו עם אמירות שלו מעדותו הראשית. עכשיו נאמ ש.

 21גבירתי, אני לא חושבת שאנחנו צריכים עכשיו לעשות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22הפסקה כדי לברר אם בתוך מאות העמודים יש גם אמירות אחרות. אומרת עו"ד תירוש, אמר 

 23 משהו גם עו"ד בן צור, 
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 1 בן צור,  צור:-עו"ד בועז בן

 2שהו כאן, אמר, הייתה איזו שהיא קריאה מהיציע. או מי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3על זה שהוא הבדיל בין שבוע, לעומת, עשה איזו שהיא הבחנה מבחינת כמות ההתערבויות. אפשר 

 4לעשות עכשיו הפסקה, אפשר לנסח את השאלה אחרת כך שזה לא יהיה התערבות יחידה רק לגבי 

 5 זה,

 6 אבל אני לא מצליחה להסביר את עצמי, ש.

 7 על זה ההתנגדות, לא מעבר לזה. אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 8ההתנגדות היא התנגדות, כבודה במקומה מונח, ואפשר גם לדחות אותה, אני מנסה להסביר את  ש.

 9 עמדתי,

 10 אפשר לדחות ואפשר לקבל. אנחנו צריכים... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11דכם יבין קודם כל את עמדתי כי אני לא הצלחתי להסביר אותה נכון. אבל לכן אני מנסה, כדי שכבו ש.

 12באופן מלא, אז אני מבקשת רגע להשלים. הנקודה שאני חוקרת עליה היא לגבי אופי ההתערבות 

 13שלו בדברים שהוא קורא להם 'נורמליים'. גם בקטעים שאני ציטטתי יש התייחסות לפניות של 

 14השאלה שלי, מה שאומר העד, הוא אומר 'אני  גורמים אחרים, כשמה שאומר העד, וזה מרכז

 15בנורמלי, זאת הרמה שאני מתערב. אני לא יושב בישיבות בוקר, אני לא חלק מהניהול השוטף, 

 16ואם אני מתערב, אם פונים אלי, בנורמלי אז אני אומר, בנורמלי אני אומר זה ברמה של 'למה לא 

 17הוא מדבר על פניות של גורמים אחרים ענית לו'. זאת הייתה עדותו וגם בקטעים שאני מצטטת 

 18אבל הוא אומר 'אז הנורמלי זה זה'. עכשיו ראינו עולם אחר של התערבות שלו. אני לא חוקרת 

 19 אותו,

 20זה לא נורמלי מבחינתו. הוא מציג את זה, הוא אומר 'זה לא  עם:-כב' השופט משה בר

 21 הנורמלי'. נו בסדר, אני לא, 

 22שית הוא סייג את המקומות שבהם ההתערבות הייתה נאמר לא, הוא אמר, אבל בעדותו הרא ש.

 23 לשיטתו לא נורמלי, לעניינים שקשורים לנתניהו. 
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 1 אבל יש על זה ויכוח, על מה הוא אמר בעדותו הראשית, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2י חשבתי, אני לא יודעת מה הוויכוח. אני מציגה בחקירה נגדית קטעים מתוך עדותו הראשית שאנ ש.

 3אני עדיין חושבת, שמשקפים את האמירה שלו לגבי תפקידו כמנכ"ל, ההבנה שלו, האמירה שלו 

 4 המאוד מאוד מאוד חדה שהייתה פה בראשית,

 5אבל לא על זה ההתנגדות. חבל על הזמן שאנחנו מבזבזים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6על אופן ניסוח השאלה. האם הוא אמר שרק עכשיו. ההתנגדות היא לא על זה, ההתנגדות היא 

 7בזה הוא התערב או שהוא אמר שבעיקר בזה הוא התערב. על זה הוויכוח פה עכשיו, לא על כל 

 8המסביב, גבירתי רשאית לשאול אותו על הכל, אבל יש ויכוח, גבירתי אמרה לו 'אמרת בחקירה 

 9 ראשית'. יש ויכוח על מה הוא אמר בחקירה ראשית.

 10י אותו, אז אני אבקש, אני אנסח את השאלה, אני אומר לגבירתי איך אני אנסח את אני שאלת ש.

 11השאלה. מכיוון שהשאלה שלי כוונה כולה לגבי אופן ההתנהלות שלו בעניינים שהם לא קשורים 

 12לנתניהו, שהוא צמצם את זה למקסימום 'אני אומר לה תעני', זה אני אשאל אותו, כי זה מה 

 13 ננו נכון. כך לפחות לתפיסתנו.שאנחנו רואים שהוא אי

 14אז גבירתי תנסח את השאלה. נעקוף כרגע את השאלה אם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15רק או בעיקר או באיזה מינונים. גבירתי תנסח את זה כך שאנחנו נעקוף כרגע את הוויכוח הזה. 

 16 אנחנו נמצא אותו בסוף בכתובים. אפשר להכניס אותו.

 17 מניחה שהיא תמצא משהו בכתובים שהוא שונה ממה שאני אמרתי, ואני אומרת,גבירתי  ש.

 18אני לא מניחה כלום. אני אומרת, אפשר גם לעשות הפסקה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19ולקרוא או לעשות חיפוש, ואפשר לעקוף את השאלה באיזה שהוא שינוי של ה... אם גבירתי עומדת 

 20נו נחכה עד שההתנגדות הזאת תעוגן או לא תעוגן או יוותרו עליה או יעגנו על הנוסח הקודם, אנח

 21 אותה במה שכתוב, חבל על הזמן.

 22אני מסכימה עם גבירתי, ואין צורך גם כי הסברתי את כוונתי ואני יכולה לנסח את השאלה כך  ש.

 23 ש..
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 1 הזמן.אוקיי. בסדר. ... אין צורך. חבל על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 )העד חוזר לאולם(

 3 מה השאלה של גבירתי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4מר ישועה, אני הקראתי לך קטעים מתוך עדותך הראשית שבהם אפיינת את הדרך שבה אתה  ש.

 5מתנהל מול פניה של גורמים, אמרת, 'אני לא מתערב בניהול השוטף ואם פונים אלי גורמים אחרים 

 6א פניה למנכ"ל ואם זה פניה למנכ"ל אז זה ברמה שאני אומר לעורך הראשי 'תעני זה בדרך כלל ל

 7לו, תעני'. וסייגת ואמרת 'זה הנורמלי, הלא נורמלי היה כל מה שקשור לענייני נתניהו' אני מראה 

 8לך, ואמרתי לך גם, אנחנו רק מתחילים לראות, אני מראה לך מקרה אחר מקרה שבהם אתה 

 9תה לא אומר 'תעני', אתה מתערב בתוכן. אתה אומר לינון 'תשים בכותרת מתערב בתוכן ממש. א

 10הראשית', אתה אומר לו 'תוריד', אתה אומר לו 'תעלה', אתה אומר לו 'אתם מתישים אותי'. ראינו 

 11את הדוגמאות, לא נחזור עליהן אחת אחרי השניה. אני שואלת אותך, אני אומרת לך שהדברים 

 12מדים בסתירה למה שהעדת בעדותך הראשית ולכך אני מבקשת את שאנחנו רואים פה עכשיו עו

 13 תגובתך.

 14אני לא חושב שיש פה סתירה, אני חושב שרוב הנפח של ההתערבויות היה כפי שציינתי בתקופה  ת.

 15, סביב ראש הממשלה ומשפחתו, הן בנפח והן באינטנסיביות של 2017-2013הרלוונטית, בתחילת 

 16ידיעה, אפיינתי כבר את זה, אני לא רוצה לחזור לזה. לצד זה, התערבות של שעות וכדומה בכל 

 17בהחלט היו מקרים נוספים של התערבות, אני ציינתי את זה גם אז, של פניות, אני קורא לזה 

 18'נורמליות' שיכולות להיות של פוליטיקאים, יכולות להיות של מפרסמים, וגם בראיונות שלי 

 19ולים להשפיע עלי. לגבי הקטע הספציפי הזה, וציינתי לתקשורת לא הסתרתי את זה שמפרסמים יכ

 20עוד פעם שזה בהשוואה לנפח ולעוצמת האינטנסיביות, לשני הקריטריונים האלה שהתייחסתי 

 21אליהם, זה היה בטל בשישים ובטח לא נעשה בנורמה הזאת. לגבי ההתערבויות הנוספות האלה, 

 22ם בהקשר של מה שקרה פה, כיוון שמה שרובן ככולן זה לחברים שונים של שאול ונמצאים כן ג

 23, או מה שקורה בגלובס, כולו היה 10-שקורה בכלכליסט או מה שקורה בידיעות או מה שקורה ב
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 1סביב הקטע של הלחצים הרגולטוריים, המלחמה הרגולטורית של בזק, סביב זה זה היה, זה לא 

 2ב שזה בסתירה למה שאני היה סביב איזה שהוא צורך של וואלה. היו מקרים כאלה, אני לא חוש

 3, -עניתי, אני חושב שעדיין הכמות שלהם וסוג ההתערבות הם במישור לגמרי אחר ממה שהיה ב

 4 אני לא חושב שזה בסתירה, אני חושב שלאורך העדות אמרתי גם דברים נוספים לצד הדבר הזה.

 5שאלה שלי בוא נשים רגע בצד את שאלת הכמות משום שאנחנו מדברים, וזאת השאלה שלי, ה ש.

 6מתייחסת לסוג ההתערבות. אנחנו רואים פה בדוגמאות המעטות פה בינתיים שהראיתי לך, אנחנו 

 7רואים סוג התערבות שהוא ירידה לתכנים, שהוא ירידה לרמת הכותרות, שהוא ירידה לרמת 

 8ה'איפה נשים את התמונה של אבי בנטל', שהוא ספציפיקציה מדויקת של מה צריך ומה לא צריך 

 9ת בכתבה. שונה לחלוטין, ואני אומר את זה רק הפעם הזאת, שונה לחלוטין מהאופן שבו להיו

 10אפיינת את מה שאתה קראת לו 'ההתערבויות הנורמליות שהן לא קשורות לנתניהו', כהתערבויות 

 11שבהן אתה לא יורד לתכנים אלא משאיר את זה ברמה של 'למה לא ענית לו, תעני לו' ואת זה 

 12לי. ואני שוב אומרת לך, התמונה שאתה יצרת בעדותך הראשית היא תמונה של הגדרת כדבר נורמ

 13מנכ"ל שאיננו מתערב בתכנים וסייגת את זה למעט ענייני נתניהו. ואנחנו עכשיו מדברים על אופן 

 14ההתנהלות שלך ואנחנו רואים פה בדוגמאות האלה אופן התנהלות שונה לחלוטין ממה שאמרת 

 15 תייחסים עכשיו לאופן ההתערבות.בעדותך הראשית, ואנחנו מ

 16 מה השאלה אליו, שיגיב? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 ,-אם הוא רוצה להגיב על זה, משום ש ש.

 18אין לי הרבה מה להוסיף, לגבי הכמות הבנתי שעזבנו את זה, לגבי האופי של ההתערבות, שוב, אני  ת.

 19ים המושפעים שאני לא מייחס אותם לעיתונאות לא חושב שזה, עוד פעם, זה ברור שזה גם מהמקר

 20נורמלית, נורמלי, עדיין, מבחינת המאפיינים, למרות שאני לא חושב שההבדל הזה כל כך משנה, 

 21זה לא בעוצמה שמשנים שש פעמים את התמונה שלו, משנים שש פעמים את הכותרת או משהו 

 22לא לפגוע בזה, לא לפגוע בהוא, זה מה  , לא לפגוע בגדול,-, צריך לעזור ל-כזה. היה ציר, תעזור ל
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 1שהיה, אני לא חושב שזה סותר את מה שאמרתי שם, הנפח הגדול, את אומרת 'בוא נעזוב את זה' 

 2 'בוא נעזוב את זה', אבל לא נעזוב את זה, אני התייחסתי להכל.

 3מר ישועה, אתה לא מתבקש לסכם ואתה לא עובד בספסלי התביעה. אני שאלתי אותך ברמה  ש.

 4העובדתית. ברמה העובדתית אנחנו ראינו פה רמה של התערבות שהיא הרבה הרבה מעבר ללהגיד 

 5 לעורך ראשי 'תעני לו' או 'למה את לא עונה לו', זה נכון או לא נכון?

 6 כן. ת.

 7אוקיי. והרמה הזאת של ההתערבות הזאת בתכנים של האתר היא רמה שאפיינה את ההתנהלות  ש.

 8 ן?שלך, זה נכון או לא נכו

 9עכשיו התור שלי לגחך. זאת אומרת, כשמביאים ידיעות שאני מכניס אותן בהוראה של שאול אז  ת.

 10מתחילים מעמוד שלא רואים את זה, ועכשיו את לוקחת משהו ומנתקת אותו מההקשר, שזה רובו 

 11 ככולו בא מהוראות של שאול ומטיחה את זה בי. אני לא יודע מה לענות לזה.

 12לא מנתקים שום דבר מההקשר. מי שניתק פה מההקשר ואתה שיתפת עם זה מר ישועה, אנחנו  ש.

 13פעולה באופן מלא ומעולם לא ראיתי אותך מתנגד לזה, הייתה התביעה, שבמשך שבעה ימים 

 14 הציגה לך רק את המקומות שהיא חשבה שמתיישבים עם הנרטיב שלה.

 15 עכשיו ציונים לתביעה? עו"ד יהודית תירוש:

 16בל להגיד לנו כל הזמן שאנחנו מנתקים מההקשר, שעה שכשהייתה חקירה ראשית זה לא ציונים. א ש.

 17מעולם לא אמרת את זה, למרות שהיו ניתוקים מובהקים מההקשר, מעידה יותר מכל דבר על 

 18 רמת העניין שלך. אבל אנחנו, אם אתה רוצה אתה יכול להגיב, ואם לא אפשר להתקדם.

 19 אין לי מה להוסיף לתשובתי הקודמת. ת.

 20 הלאה. מה השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 .2016ביולי  26אני רוצה להציג התכתבות נוספת מיום  ש.

 22 

 23 67מוגשת ומסומנת נ/ 26.7.2016התכתבות מיום 
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 1 

 2. תסתכל בעמוד הראשון בשורה 19914התכתבות שלך בקבוצה. אני מפנה ברול, זה שורה  ש.

 3 השלישית,

 4 יכול לעיין בזה שניה?סליחה, אני  ת.

 5 כן אבל אני רוצה להפנות אותך להתכתבויות רלוונטיות, אז, ש.

 6אבל חשבתי שניתן לי את זה כדי שאני אבין איפה זה נמצא. שאני אמצא איפה זה. את רוצה לדבר  ת.

 7 רק על שורה בלי שאני יודע איפה זה נמצא?

 8מההתכתבות שהוא ההתכתבות הרלוונטית. לא, אני, תסמוך עלי שאני רוצה להפנות אותך לחלק  ש.

 9 אני הוצאתי את כל המקטע,

 10 ואז אדוני יעיין אם הוא ירגיש שהוא צריך לעיין בהתאם לשאלה. עם:-כב' השופט משה בר

 11 טוב. ת.

 12'עומדת לעלות בימים הקרובים כתבת סקר על הוט,  1תודה אדוני. בשורה השלישית בעמוד  ש.

 13, אומר לך מר 7הוט משתוללים', תעבור בבקשה לעמוד  סלקום, יס שמראה שיס הכי טובה,

 14אלוביץ' 'אולי לא כדאי להסתבך עם הוט. הצרפתי מתנהג בסדר'. אתה אומר לו 'החלטה שלך'. 

 15ואז אתה כותב 'זה סקר של וואלה, הוט וסלקום לא שמים בוואלה שקל אחד ומחרימים אותנו. 

 16 אני לא צריך להיות נחמד איתם',

 17 איפה גבירתי קוראת? אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' השופטת ר' פ

 18בשורה שניה מלמעלה. 'זה סקר של וואלה, הוט וסלקום לא שמים בוואלה שקל  8סליחה, עמוד  ש.

 19אחד ומחרימים אותנו. אני לא צריך להיות נחמד איתם. נוני הורג אותם אם הם רק מעזים לא 

 20מנומסים עם כולם, התחרות הורגת לשים אצלו חודש אחד את תקציבי הפרסום. אנחנו נחמדים ו

 21למעלה, אומר לך שאול 'השאלה אם כדאי להסתבך עם הוט,  9את וואלה'. תעבור בבקשה לעמוד 

 22-פרסום לא תראה מזה, אתה לא מסוגל להגיד להם מה שכלכליסט אמרו לנו 'תנו לנו חסויות ב

 23ה תמיד מנומס עם שקל בשנה ולא נכתוב נגדכם' ואז אתה כותב לו 'החלטה שלך. את 400,000
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 YNET '.1-ב 100%כולם, כולם ללא יוצא מן הכלל דופקים אותנו בלי למצמץ, כולל הצרפתי ששם 

 2אז עכשיו בוא ננסה רגע להבין, שאול הוא זה שלא רוצה לפרסם כי הוא לא רוצה לעצבן את הוט, 

 3 נכון?

 4 כן. ת.

 5 שזה אופייני לו, לא לרצות לעצבן, אני מבינה? ש.

 6 .. ת.

 7 ופייני לו אני מבינה לא לרצות לעצבן?שזה א ש.

 8 כן. הוא איש נעים הליכות. ת.

 9 ואתה כועס כי אתה אומר, סליחה, אני כנראה לא שמעתי את כל מה שאמרת? ש.

 10 אמרתי כן, הוא איש נעים הליכות. ת.

 11 ואתה כועס ואתה אומר לו שהוא לא מספיק אגרסיבי ,נכון?  ש.

 12 כן. ת.

 13 שהוא מנומס לכולם. ש.

 14 כן. ת.

 15 אתה אומר לשאול שהנטייה שלו להיות נחמד לכולם גורמת לזה שכולם דופקים אתכם? ש.

 16 כן. ת.

 17 כך חשבת? ש.

 18 כן. ת.

 19שקל הם יפסיקו לכתוב  400,000-וכלכליסט באמת אמרו לכם שאם תשימו אצלם חסויות ב ש.

 20 נגדכם?

 21 זה שאול, שאול אמר. ת.

 22 לא הבנתי? ש.

 23 אני? ת.
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 1 הוא אומר לך, 'אתה לא מסוגל', זה שאול אומר, אני שואלת אם זה היה.אני שואלת אם זה נכון.  ש.

 2 שאול אמר.  ת.

 3 שאול אמר. כן. כן. אני שואלת אם זה באמת היה. הוא כותב אליך כמי שיודע על מה מדובר? ש.

 4 זה מה שהסברתי מקודם של התקציבים של בזק, לא של וואלה.  ת.

 5 לא לא, תסתכל. ש.

 6 ה, וואלה זה גוף, מדיה פרסומית וכלכליסט זה מדיה פרסומית, אין לוואלה קשרי ז ת.

 7 בוא נתחיל רגע, מי זה הצרפתי? ש.

 8 תגידי לי איפה את נמצאת. ת.

 9 מי זה הצרפתי? ש.

 10 רגע, אבל תפני אותי לשם.  ת.

 11 . מי זה הצרפתי?7עמוד  ש.

 12 פטריק דארי, זה הבעלים של הוט. ת.

 13 הבעלים של הוט. ואז תראה,  ש.

 14 ?400,000 -רוצה לדבר על האת  ת.

 15אתה אומר 'אתה לא מסוגל להגיד להם מה שכלכליסט אמרו לנו', זה שאול כותב לך,  9בעמוד  ש.

 16 400,000-אבל הוא כותב לך כמי שיודע על מה מדובר. 'מה שכלכליסט אמרו לנו, תנו לנו חסויות ב

 17 בשנה ולא נכתוב נגדכם'. אז אני שואלת אם זה היה או לא היה?

 18אני לא יודע אם זה היה או לא היה. אני רק ציינתי מקודם ששאול, זה בדיוק מתכתב עם מה  ת.

 19הפעיל את המנוף של כוח הפרסום  10שאמרתי מקודם, ששאול מול כלכליסט ומול גלובס ומול 

 20 של בזק, זה מתכתב עם זה. אני לא יודע ספציפית.

 21 הפוך, ש.

 22 מה הפוך? זה הוא. ת.
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 1אומר לך, שניה, לאט לאט מר ישועה. הוא אומר לך 'אתה לא מסוגל להגיד  הפוך. תסתכל מה הוא ש.

 2בשנה ולא נכתוב נגדכם'. אני שואלת  400,000-להם מה שכלכליסט אמרו לנו 'תנו לנו חסויות ב

 3אותך, הוא כותב את זה לך כמי שיודע על מה מדובר. אני שואלת אותך אם אתה יודע על מה 

 4 מדובר?

 5 זה בפעם הראשונה, אני רק יודע באופן כללי ששאול,לא, אני שומע על  ת.

 6 פעם ראשונה? ש.

 7 כן. אני אומר עוד פעם,  ת.

 8 ...בית משפט, עו"ד ז'ק חן:

 9 שניה אחת, אני רוצה להסביר עוד פעם. מי זה 'לנו'? את יודעת? ת.

 10 לנו? מי זה 'לנו'? אתה אומר שאתה לא יודע על מה מדובר אז איך אתה יודע להסביר לי מי זה ש.

 11שאול אומר, עוד פעם, 'כלכליסט אמרו לנו', אז אני מסביר עוד פעם. את שואלת אותי אם אני  ת.

 12ידעתי ידיעה ספציפית על זה? לא. את שואלת אותי מה כתוב פה, 'כלכליסט אמרו לנו', 'לנו' זה 

 13אול לבזק. וואלה לא מוציאה פרסום, הרי בזק זה גוף מפרסם. וואלה זה גוף שמפרסמים בו. ש

 14 בסך הכל מראה על המודוס אופרנדי שלו, זה הכל.

 15זה לא שלו, זה מה שאני מנסה לומר לך. 'כלכליסט אמרו לנו, תנו לנו', זה כלכליסט. זה המודוס  ש.

 16 אופרנדי של כלכליסט. אז עכשיו,

 17 אה, ובזק לא עשתה את זה? ת.

 18 ואני שואלת אותך,מר ישועה, ברצינות, אני מפנה אותך לקטע בתכתובת שלך עם שאול  ש.

 19 גבירתי אני לא מבין. ת.

 20-שניה, איך אתה מבין את המשפט 'תנו לנו חסויות ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 שקל'? מה אתה מבין מזה, מה זה אומר? 400,000

 22 כמו גלובס, 10זה משפט של, זה המודוס אופרנדי של שאול מול גופי מדיה כמו כלכליסט, כמו ערוץ  ת.

 23 מה אומר המשפט?  אב"ד: -פלדמן -ב' השופטת ר' פרידמןכ
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 1 המשפט אומר, ת.

 2שקל בשנה'.  400,000הוא אומר, 'אמרו לנו 'תנו לנו חסויות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 שקל בשנה'? 400,000אתה אומר 'זה לא וואלה, זה בזק', מה אומר 'תנו לנו חסויות 

 4 ?מי אמר 'תנו לנו חסויות' ש.

 5 שאול אומר, אתה אילן, ת.

 6זה חוזר.. פשוט 'לנו' מופיע פה בשני הקשרים. ככה לדברי העד, אני  עם:-כב' השופט משה בר

 7מנסה להבין את דברי העד. זה מה שהעד אומר. לכאורה עולה מהגיון הדברים, לכאורה, אני אומר 

 8ו בפעם השניה זה כלכליסט. את זה בזהירות, 'לנו', פעם אחת בזק, וכלכליסט אמרו 'תנו לנו', לנ

 9 זה מה שהוא טוען.

 10 אני מבין בדיוק מה כתוב פה. אני מבין בדיוק מה כתוב פה. ת.

 11אדוני צודק, אבל זה לא בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר 'רק בזק בזק בזק בזק'  עו"ד ז'ק חן:

 12. זה מזכיר וזה מאפיין את עדותו. אדוני השלים את מה שמשתמע מהדברים שכל כך קשה לו לומר

 13 את המערכון הידוע של 'ש... ש... ש...'

 14 עו"ד חן, אפשר לשמוע את התשובה של העד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 נשמע את העד. עם:-כב' השופט משה בר

 16את המערכון אני מכיר, את זה אני לא יודע איך זה קשור לפה. עכשיו אני אומר ככה, שאול אומר  ת.

 17אני עומד לפרסם פה סקר, בוא נרד לעומקם של דברים. אני עומד לפרסם פה סקר לי ככה, הרי 

 18נגד הוט, שהוא לרעת הוט. אז הוא אומר 'עזוב', הוא אומר, 'אתה לא מסוגל להגיד להם', להוט, 

 19'אני מתלונן שהוט לא שם אצלי כסף'. הוא רוצה שאני אסחט את הוט, 'תשימו אצלי זה, אני לא 

 20וא אומר לי. 'אתה לא מסוגל להגיד להם מה שכלכליסט' כלכליסט זה כמו אפרסם'. זה מה שה

 21וואלה, זה גוף מדיה. הוט זה מפרסם, בזק זה מפרסם. והמשפט הזה הוא ככה: אתה )וואלה( לא 

 22יכול לבוא ולהגיד להם )להוט(, תגיד להם, שימו אצלי פרסום אני לא אפרסם', מה שכלכליסט 
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 1שקל בשנה ולא נכתוב נגדכם' ובזק עשתה את זה, ואחר כך  400,000-אמרו לנו 'תנו לנו חסויות ב

 2 שאול ואיריס התלוננו שכלכליסט לא מספקים את הסחורה.

 3מר ישועה, האמת, זה להטוט מקסים, אבל בוא נקרא ביחד. 'אתה לא מסוגל להגיד להם' אתה  ש.

 4 זה מר ישועה, 

 5 וואלה. ת.

 6 וואלה. לא מסוגל להגיד להם, זה? ש.

 7 .הוט ת.

 8 הוט, 'את מה שכלכליסט אמרו לנו'. ש.

 9 נכון. ת.

 10 כלכליסט אמרו למי? ש.

 11 לבזק. ת.

 12 יפה. אז זה מודוס אופרנדי של כלכליסט. ש.

 13 מודוס אופרנדי של כלכליסט ושל שאול. ת.

 14 בוא נראה, תיכף נראה. ש.

 15 התקדמנו. התקדמנו. עו"ד ז'ק חן:

 16לבזק לפי מה שכתוב פה ולפי ההבנה שלך? בינתיים בטקסט כתוב כלכליסט. מה אמרו כלכליסט  ש.

 17בשנה ולא נכתוב נגדכם' וראה איזה פלא, התשובה שלך לאיש שמבקש  400,000-'תנו לנו חסויות ב

 18ממך לסחוט לטענתך, וזה היה בציניות, 'ההחלטה שלך. אתה תמיד מנומס עם כולם' וואי, אני 

 19בלי למצמץ כולל הצרפתי ששם  חשבתי שהוא סחטן. 'כולם ללא יוצא מן הכלל דופקים אותנו

 20'. אז כל העולם הוא הפוך, רק אצלך יש שתי תשובות שחוזרות, 'שאול אלוביץ' YNET-ב 100%

 21 ביקש ממני, ושאול אלוביץ' ביקש לסחוט, והכל זה שאול אלוביץ' ואני כלום'. 

 22 לא ציטטת את שאול לפני דקה? ת.

 23 יגנט. יש לך תשובה אחרת?מר ישועה, זה היה יותר מברור ואתה יותר מאינטל ש.
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 1עזבי את האינטליגנציה. אני שואל עוד פעם, האם לא ציטטת לפני רגע את שאול אומר לי 'אתה  ת.

 2 לא מסוגל להגיד להם את מה שכלכליסט אמר', הוא לא אמר לי את הדבר הזה?

 3 הוא אמר. ש.

 4 אז בסדר, ת.

 5 האם באיזה שהוא מקום פה, ש.

 6 מה הוא הציע לי פה? ת.

 7לא הציע לך ותראה מה אתה עונה לו. תראה מה אתה עונה לו. אתה אומר למר אלוביץ', אתה  הוא ש.

 8 אומר לו 'אתה מנומס עם כולם', איך זה מתיישב עם הטענה שלך שהוא סוחט את כולם?

 9מה זה קשור עכשיו? אני רוצה לפרסם את הידיעה, אני לא רוצה לסחוט. הוא אומר לי 'אל תפרסם  ת.

 10סחוט'. אני בסך הכל רוצה לפרסם את הידיעה, אני לא רוצה לסחוט, ועובדתית זה את הידיעה, ת

 11 בוצע.

 12ביולי, טענתך שזה  26-, ב10:44PMבוא רגע נבין, כשאתה מתייחס לטקסט ששאול כותב בשעה  ש.

 13 טקסט שבו שאול משדל אותך לסחוט. זו טענתך?

 14 בוודאי. ת.

 15מע מהכתוב, אבל שמענו את טענתך. וכשאתה יפה. וכשאתה עונה, אני אומרת לך שהפוך משת ש.

 16אומר לו שורה אחרי זה 'אתה תמיד מנומס עם כולם', אתה בעצם מתכוון להגיד לו 'אתה תמיד 

 17 סוחט את כולם' זו טענתך?

 18את מציגה את כל הדברים בצורה גרוטסקית, מגוחכת, כשיש טקסט פשוט לנגד עינינו. אני אגיד  ת.

 19קים למשפט של שאול. אני רוצה לפרסם את זה, הוא אומר לי 'השאלה לך למה אני עונה, יש שני חל

 20 אם כדאי להסתבך עם הוט, פרסום לא תראה מזה'.

 21 בוא נעצור רגע בשורה הזאת, ש.

 22 אני עונה לזה 'זו החלטה שלך אתה תמיד מנומס עם כולם' לחלק השני אני בכלל לא עונה, ת.

 23 רק שניה, מר ישועה, ש.
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 1 תני לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2לחלק השני אני בכלל לא עונה, לתוך החלק השני, התשובה שלי מתייחסת לחלק הראשון, לא  ת.

 3 התייחסתי לחלק השני של הסחיטה, עובדתית, שוב אני מציין לפרוטוקול, זה בוצע. 

 4 לא יאומן. עו"ד ז'ק חן:

 5, זה המודוס אופרנדי pattern-. זה היה ה10היחסי סחיטה האלה מול כלכליסט בוצעו. וגם מול  ת.

 6 שלו.

 7 אגב, מי ביצע אותם? ש.

 8 שאול ובזק. ת.

 9 באמצעות מי? ש.

 10 תקציבים של בזק מול גופי הפרסום.  ת.

 11 באמצעות מי? ש.

 12 באמצעות בזק. ת.

 13 הבנתי. זו טענתך. ותשובה לשאלתי,  ש.

 14לצחוק שלך. אני אומר לו 'אל תפעיל את אני אומר לו 'אל,', תצחק, עו"ד חן, תצחק, הנה תגובתי  ת.

 15הדברים האלה כי זה לא נגמר טוב, הדברים האלה'. זה תשובתי לצחוק. לי אין תקציבי פרסום 

 16 של בזק.

 17 אתה רק רוצה להגיד לי, ש.

 18טוב, עו"ד עוזר, זו תשובתו של העד. כל השאר, מה שכתוב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 כתוב. זו תשובתו. –

 20 בסוף הכל צף. עו"ד ז'ק חן:

 21, תסתכל בבקשה, רק לסיום הדיון הזה בינינו, -אם תסתכל, אם אתה יכול עדיין להסתכל על ה ש.

 22בשורה האחרונה, כשאתה, כששאול כותב לך 'אם אתה לא חושש להסתבך משפטית  9בעמוד 

 23קר עוזר ותדמיתית, תפרסם. אני חושב שהם יצאו בתרועה גדולה שהסקר מוטה, בינינו הס
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 1לסלקום שגם ממנה אתה לא רואה שקל'. כשאתה קורא את המשפט הזה, גם הוא לטענתך 

 2 מתיישב עם בקשתו של שאול לסחוט?

 3 אני לא מצליח להבין את השאלות שלך, לשאול היו, ת.

 4 נתת לו הזדמנות... עו"ד ז'ק חן:

 5 לא, אל תענה לשאלה שאתה לא מבין.  ש.

 figure of speech. 6לא, זה  ת.

 7 אה, .ש

 8 בשאלות שלך, התכוונתי. ןההיגיואני לא מבין את  ת.

 9 מר ישועה, ש.

 10אבל אני מנסה לפצח אותן. שאול אמר שני דברים, 'השאלה אם כדאי להסתבך, עוד פרסום לא  ת.

 11תראה מזה', ואחרי זה ... הקטע של סחיטה. אני אחרי זה התייחסתי לקטע של פרסום או לא, 

 12 הזה כי לא התייחסתי לסחיטה. את לוקחת את זה עכשיו,ובסוף גם הוא התייחס לקטע 

 13את תנועת הידיים הזאת שאתה עושה, של היפוך הדברים, אני רוצה לומר לך שזה בדיוק מה  ש.

 14 שאתה עושה.

 15 בסדר. .... ת.

 16 עכשיו בוא נתקדם, ותסתכל, ש.

 17 אין בעיה. ת.

 18'פשוט לא משנה מה אני  3 , זה מתחיל בעמוד4באמת אין בעיה. עכשיו תסתכל בחזרה בעמוד  ש.

 19, תראה, אתה כותב 4אומר או מבקש לא מסוגלים לבצע את הבקשות הכי פשוטות שלי' בעמוד 

 20שעתיים'. -'ידיעות אחרות נשארות יום או חצי יום, אבל מה שאני מבקש יורד במפגיע תוך שעה

 21 זה דבר אמת או לא?

 22 עוד פעם? סליחה? ת.

 23 מלמטה. זו אמת או לא אמת, מר ישועה? אצלך, שורה שניה 4תסתכל. בעמוד  ש.
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 1 עוד לא הגעתי לזה. אני מנסה להבין על מה מדובר. שניה. ת.

 2לא שאכפת לי שתקרא, אבל אני רק מסבירה לך שאותי מעניינת האמירה הזאת. זאת אמירה  ש.

 3 עובדתית, היא לא תלויה בדבר. נתתי לך את העמודים, תסתכל עליהם כמה שאתה רוצה,

 4 אז זהו שבדיוק, אז זהו, ת.

 5 בסוף אני רוצה תגובה לאמירה עובדתית שלך. ש.

 6 גבירתי תיתן לו לקרוא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן ודאי, אני לא מפריעה לו. ש.

 8קודם כל, אז זהו, שזה בדיוק כן תלוי. כל דבר תלוי בהקשר שלו. אוקיי, אז מה השאלה עכשיו?  ת.

 9 נזכרתי במה זה מדובר. בבקשה. עכשיו אני יודע,

 10יופי. אני מבקשת התייחסות לאמירה העובדתית הזאת. אתה כותב לאבי אלקלעי, זה לא  ש.

 11 מהתקופה של ינון מגל, זה מהתקופה של אבי אלקלעי.

 12 כן. אני רואה את התאריך. ת.

 13שאני מבקש יופי. אני יודעת. ואתה כותב לו כך: 'ידיעות אחרות נשארות יום או חצי יום, אבל מה  ש.

 14 שעתיים', לאמירה העובדתית הזו שלך, האם זו אמת או לא אמת?-יורד במפגיע תוך שעה

 15במקרה הזה, במקרה הזה מדובר על ידיעה, על יומן הפגישות של ראש הממשלה עם שלדון  ת.

 16 ובדחיית העתירה, אני טועה?

 17אבל אני לא רוצה  זה פשוט לא רלוונטי לשאלה שלי. האמירה שלך פה היא אמירה עובדתית, ש.

 18 להפריע לך.

 19זה רלוונטי, כי התבקשתי, זה חלק, בסדר. אז אני לא טועה. זו ידיעה שיצא פסק דין בקיץ נדמה  ת.

 20לי, הייתה איזו שהיא עתירה שמחייבת את ראש הממשלה לחשוף את היומנים שלו עם שלדון, 

 21בהר פה. וזו הטענה שלי יצא, נדחתה העתירה ולא נחשף, מי שמנחה אותי זה איריס וזה לא מו

 22פשוט על הדברים האלה, של הצורה שזה מוצג לי. איריס נותנת לי הנחייה למשוך את הידיעה 

 23הזאת מגלובס, לשים אותה אצלנו ולא להכניס את הקטע של רביב דרוקר, שרביב דרוקר אומר 
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 1רלוונטי כי  שם שזה רלוונטי גם לוואלה, ההחלטה הזאת, מבחינת הפגישות. אז אני חושב שזה כן

 2של סיקור מוטה שאני כל  pattern-זה, מה שאני מתאר פה כשאני לוחץ על אלקלעי, מתאר את ה

 3הזמן לוחץ. אני אומר, זאת התשובה שלי. התשובה שלי, במסגרת הסיקור המוטה זה חלק 

 4 מהלחצים. אני אומר לו.

 5 מר ישועה,  ש.

 6סביר לך עוד פעם מה אני אומר לו פה. איריס לא, זה לא נכון, אני אומר עוד פעם. לא, לא, אני א ת.

 7לוחצת עלי, איריס לוחצת עלי ואני לוחץ עליו. אז בתוך זה שאני לוחץ אני אומר גם דברים שהם 

 8לא... אני אומר, 'ידיעות שאני מבקש יורד במפגיע תוך שעה שעתיים', אני רוצה שזה יישאר, זה 

 9רום לו להשאיר את הידיעה שאיריס ביקשה יורד במפגיע תוך שעתיים, למה? זה הלחץ שלי לג

 10 להשאיר. זה רלוונטי.

 11 מר ישועה, לשאלה שלי אני מבקשת תשובה עובדתית, השאלה שלי, ש.

 12 הוא ענה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 ענית כמה בהרחבה שרצית. האמירה שלך לאבי אלקלעי 'ידיעות אחרות נשארות יום או חצי יום', ש.

 14 לא. ת.

 15 'אבל מה שאני מבקש יורד במפגיע תוך שעה או שעתיים', היא אמירה נכונה או לא נכונה? ש.

 16לא, זה חלק מהלחץ שלי על אבי שלא עושים בדיוק מה שאני רוצה כי איריס, אני לא עושה בדיוק  ת.

 17 מה שהיא רוצה.

 18 הבנתי. אז זו אמירה לא נכונה. ש.

 19 נכון. ת.

 20שומת לבי לזה שאתה כותב 'מושך מגלובס גם כתבה יפה של תודה. אגב רק תסתכל, מפנים את ת ש.

 21 גדי על בזק'. 

 22 טוב, בסדר. רוצים לתת את כל הטקסטים או לא? אז בוא ניתן את כל הטקסטים. ת.

 23 מר ישועה, אתה מקבל את כל הטקסטים, ש.
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 1 לא. ת.

 2 לא שמעתי אפילו רבע הערה כזו מצידך בזמן החקירה הראשית. אבל בוא נתקדם. ש.

 3 באופן, אני רוצה להגיד לך מה היה בחקירה הראשית, או קיי?  ת.

 4 לא, אנחנו כולנו ראינו. ש.

 5 10עמודים, נתנו לי לקרוא אותם ושאלו אותי שאלה אחת בעמוד  50בחקירה ראשית קיבלתי  ת.

 officer of the court . 6ושאלה אחת, ונתנו לי לקרוא את זה, בגלל שאתם קפצתם ואמרתם 

 7 נתקדם. ואמרו לנו 'יהיה לכם זמן...כן, בוא  ש.

 8 ופה באופן שיטתי אני אומר לך את ההיפך מה שקורה. ת.

 9 מה השאלה הבאה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אנחנו בהתרגשות ... עו"ד ז'ק חן:

 11 מה? ת.

 12 אנחנו מתרגשים מאוד. עו"ד ז'ק חן:

 13 גם לי מותר להתרגש לפעמים.  ש.

 14 השאלה הבאה לעד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 יש עוד כמה סיבות. צור:-עו"ד בועז בן

 16בדצמבר  19-יש לך גם סיבה טובה. אני מציגה לך התכתבות נוספת שלך עם ינון מגל, הפעם מה ש.

2013 . 17 

 18 

 19 68מוגשת ומסומנת נ/ 19.12.2013-התכתבות מה

 20 

 21 ברול, 3493תודה. תסתכל, זה שורה  ש.

 22 אין לי שורות.איזה עמוד את?  ת.
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 1אני יודעת, זה היה לבית המשפט. תסתכל על ההתכתבות, 'קיבלתי ממנכ"ל יס', אותי מעניינת,  ש.

 2 בעמוד השלישי השורה למטה, קודם כל אנחנו רואים שאתה מתערב גם עבור מנכ"ל יס, נכון?

 3 כן. ת.

 4ד חשוב לי, הוא ואתה אומר בשורה השלישית למטה, 'שים תמונה של רון ושים בטעימה זה מאו ש.

 5התומך הכי גדול שלנו מול שאול בפוליטיקה הפנימית, האחרים', כתוב 'בהאחרים', יש פה עיוות, 

 6'האחרים מנסים להקטין אותנו', בהמשך אתה כותב 'הוא התקווה שלנו'. והשאלה שלי מר ישועה, 

 7 באיזה פוליטיקה פנימית רון מסייע לך מול שאול?

 8באופן קבוע אנחנו לא העלינו דברים נגד קבוצת בזק אלא בעדה, לגבי יס היא חלק מקבוצת בזק,  ת.

 9יס זה לא חורג מתוך הסיפור הזה, לגבי יס לוואלה היה באופן מיוחד קשרים איתה כי וואלה 

 10 שלה. VOD-לקחה תכנים של יס, קנתה מיס תכנים ושמה אותם בתוך ה

 11ל בפוליטיקה הפנימית', מה היה לך ותשובה לשאלה שלי, 'הוא התומך הכי גדול שלנו מול שאו ש.

 12 מול שאול?

 13שוואלה, עוד פעם, זה לא, זה קצת יותר, אין פה איזו פוליטיקה יותר מדי גדולה, כל מה שציינתי  ת.

 14 בסך הכל, שלהבדיל מהחברות האחרות בקבוצה, 

 15 אז זו גם אמירה לא נכונה? ש.

 16הרים וליצור מזה איזה שהוא תהליך. זה מילה שעוד פעם, לוקחים ומנסים לה להכניס צל הרים כ ת.

 17בסך הכל היה לוואלה יחסים עם יס כי היא חלק מהקבוצה, וואלה לוקחת ממנה תכנים. אין לה 

 18את זה עם פלאפון, אין לה את זה עם החברות האחרות בקבוצה, אז אני אומר שרון עוזר. אין פה 

 19 רי זה, אין פה.ומשהו מיוחד מאח

 20 מר ישועה, שאלה פשוטה. ש.

 21 אז התשובה פשוטה. .ת
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 1אז התשובה פשוטה, אז תן לי רגע לראות אם הבנתי נכון. אתה כותב לינון ש'הוא התומך הכי גדול  ש.

 2שלנו מול שאול בפוליטיקה הפנימית, האחרים מנסים להקטין אותנו', הדברים האלה שהן טענות 

 3 עובדתיות, הן לא נכונות?

 4 אני אומר עוד פעם, אני לא זוכר,  ת.

 5 הן, כן? ש.

 6 תקשיבי רגע, ת.

 7 ודאי.  ש.

 8 את לוקחת משהו, ת.

 9רק אם אפשר בלי לתת לי ציונים כל הזמן, לענות לשאלה העובדתית יהיה הרבה יותר טוב מאשר  ש.

 10 לתת לי ציונים.

 11 בסדר. תודה רבה על ההערה, אני אעשה מאמץ. ת.

 12 תודה.  ש.

 13ו שיח ביני לבינו, הקונטקסט העיקרי מה שאני טוען זה שההערה פה היא הערה זניחה בתוך הד ת.

 14הוא שיס הוא חלק מהקבוצה, וכשאני אומר לו 'פוליטיקה', אני לא זוכר מה היה אז, אולי רון עזר 

 15לי במשהו שבקבוצה האחרים התנגדו, מנכ"לים אחרים, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, או שלא 

 16ק את ה.. אבל היה איזה שהוא משהו רצו לשים תכנים של יס והוא כן הסכים, אינני זוכר בדיו

 17דרמטי שנמשך אחרי זה, או או, רואים פה חצי שנה או חודשים או שבועות של מאבקים או 

 18שבועות של מאבקים או משהו כזה, אני בסך הכל רוצה לשכנע את ינון שיעזור לי לשים ידיעה 

 19עצמה לא מפרגנים  לטובת יס בקבוצה שזה לגיטימי, אין קבוצת תקשורת שבה בקבוצת התקשורת

 20 לחלקים מתוך אותה קבוצה. זה דבר ש,

 21 אז מתוך זה שאתה רוצה להניע את ינון לפעולה,  ש.

 22 יכול להיות. ת.

 23 לתפיסתך, אתה מגזים מאוד את המציאות? ש.
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 1אני לא זוכר מה היה אז, תראי, רון עזר לי באמת. בסדר? רון אילון היה פרטנר מבין המנכ"לים  ת.

 2ב אליו, הוא עזר, אני לא זוכר מה היה. יכול להיות שכן היה. אם אני כותב את שהייתי יותר קרו

 3, חשבתי שמאוחר יותר היה את 2013-זה יכול להיות שבאמת אז משהו שרון עזר, רגע, מתי זה? ב

 DNP 4הדיון .... 

 5 הנה חסכת לי שאלה. ש.

 6 אני לא זוכר, מה? ת.

 7 חסכת לי עכשיו להראות לך. ש.

 DNP? 8-על ה ת.

 9חסכת לי להראות לך שאתה בזמנים לא נכונים. אז יכול להיות שא תה רוצה לאשר שמתוך שאתה  ש.

 10 רוצה להניע את ינון לפעולה, הגזמת פה מאוד, משהו, ברמה העובדתית?

 11 אני לא זוכר מה היה, אז אני אומר עוד פעם. תראו, זה, ת.

 12 עוד פעם לא צריך, מר ישועה. ש.

 13 התשובה היא שאתה לא זוכר מה היה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14אני אסביר אבל את ההקשר של הנקודה. בסדר? אין קנאה יותר מלבבת מקנאה בין אחים ואחיות.  ת.

 15ואותו דבר קורה גם בתוך חברות. בתוך קבוצת חברות, לפעמים בין מנכ"לים יש קצת קנאה ויש 

 16ני רק אומר באופן כללי, רון תמיד סייע לי מה היה, א 2013-קצת חיכוכים. אני לא זוכר בדיוק ב

 17במקומות שאחרים היו קצת יותר קרים, ואם הייתי רוצה לקדם דברים אז לפעמים גם הוא היה 

 18אומר לשאול 'אילן צודק', בעיקר לא כל כך חברות כמו שהוא בחור חכם שיכולתי לדבר איתו 

 19הזה, אני לא יודע, אני לא יודע והיה זהות אינטרסים עם התכנים של יס, יכול להיות שבהקשר 

 20מה להגיד על זה מעבר לזה. לא היה איזה פוליטיקה פנימית דרמטית. דרך אגב, הפוליטיקה 

 DNP. 21-הדרמטית התחילה ב

 22 ?-התחילה ב ש.
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 1, כי וואלה לא כל כך הייתה קשורה לעסקים -התחילו שם יותר משיכה של ה DNP-בפרויקט של ה ת.

 2 של האחרים, אז זה לא היה.

 3 ,24-. ב3601. זה שורה ברול 2014לאפריל  7בסדר. אני מבקשת להציג לך תכתובת נוספת מיום  ש.

 4 

 5 69תכתובת מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7אתה כותב לינון 'בדקת הטוקבקים על מיכל אם אכן השמצות סקסיסטיות או לא ראויות, סייע  ש.

 8 לפי הבנתך, תודה'.

 9 איפה זה, אז תגידי לנו רק,  עו"ד יהודית תירוש:

 10 . 3601אני אמרתי.  ש.

 11 מאיזה תאריך? חשבתי שאנחנו... עו"ד יהודית תירוש:

 12 . 2014בינואר  7אה, התאריך,  ש.

 13 שניה, בסדר? עו"ד יהודית תירוש:

 14 כן. ודאי. אפשר? ת.

 15 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 16או לא ראויות, סייע לפי הבנתך, תודה. 'בדקת הטוקבקים על מיכל אם אכן השמצות סקסיסטיות  ש.

 17 תודה'. עונה לך ינון 'הם לא דיבתיים'.

 18 מה זה? ת.

 19 לא דיבתיים.  ש.

 20 אה, אוקיי. ת.

 21לא טוקבקים שהם דיבה. 'בכל זאת' אתה אומר לו 'אולי תוריד כמה טוקבקים, שירגישו קצת  ש.

 22ענע, נכון? הנציגה של טוב. אני זקוק להם בהקשר של נענע למשהו'. מיכל גרייבסקי הייתה יו"ר נ

 23 רון לאודר?
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 1 אני חושב. כן. ת.

 2 אוקיי. אז מי זה 'הם' שאתה זקוק להם בהקשר של נענע? ש.

 3 .10נענע  ת.

 4 למה אתה זקוק להם? ש.

 5שוב, לוואלה היו יחסים, זה חוזר לאותו דבר ראשון שאמרתי, לוואלה היו יחסים מסחריים או  ת.

 6במסגרתם וואלה מנסה לקנות תכנים, בלי קשר, כל מה  ,10ליחסים מסחריים עם ערוץ  תניסיונו

 7ובוודאי גם לרמות של מיכל גרייבסקי, בלווטניק וכדומה, זה תמיד היה משהו  10שקשור לערוץ 

 8 שהיה מאוד חשוב לשאול, ונדמה לי שבאיזה שהוא שלב הם גם התערבו בזה.

 9 באתר הסלולארי את גרייבסקי', בוא נמשיך לקרוא. אתה חוזר לינון, ואתה אומר לו 'לא הורידו ש.

 10 שניה, זה לא בפני בית המשפט. הנה, עכשיו. עו"ד ז'ק חן:

 11 אוקיי, סליחה. אבל יש להם את ה.. ש.

 12 יש לנו את ה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אנחנו רואים את זה. זה הכל ... לפנינו. כב' השופט עודד שחם:

 14רי את גרייבסקי'. 'הורידו חמישה טוקבקים' אומר לך ינון. . 'לא הורידו באתר הסלולא4עמוד  ש.

 15 אתה אומר לו 'לא מהסלולר. 'כך כותב בלישניקוב'. מי זה בלישניקוב?

 16בלשניקוב היה גם בדירקטוריון של, אני חושב שהוא היה איש של בלווטניק. הוא גם היה  ת.

 17 .10בדירקטוריון של , אני זוכר, הוא היה 10בדירקטוריון או שיו"ר הדירקטוריון של 

 18 ?10דירקטוריון  ש.

 19 או נענע, 10 ת.

 20 או נענע? 10 ש.

 21 אני חושב שזה אותו דבר. אותו דבר. ת.

 22 אוקיי. והוא בדירקטוריון אז הוא מתכתב איתך? ש.

 23 מה את אומרת? ת.
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 1 הוא פונה אליך? ש.

 2 יכול להיות. ת.

 3 היה לך קשר איתו? ש.

 4 אה, לא יותר מדי. ת.

 5 אבל,לא יותר מדי,  ש.

 6 היה, היה פה ושם. ת.

 7 אם אתה אומר לינון שהוא כותב לך אז הוא כתב לך? ש.

 8 כן. ת.

 9 אז הוא פנה אליך? ש.

 10 כן. ת.

 11ואז ינון שואל 'אם יש דבר כזה' ואתה אומר לו 'דבר איתי' ואז 'רני דיבר איתך', וכל הדבר הזה  ש.

 12בבוקר,  1:30פונה אליך בשעה  הוא התרחשות שקורית בלי שאול, ואז תראה, מתי שאול פונה. הוא

 13'יש בברנז'ה כתבה על מיכל גרייבסקי שחייבים להוריד בבקשה בשבילכם' הוא מעביר לך מזאב 

 14, זה מה ששאול כותב לך: 'כל זה מזאב, 1:31רובינשטיין והוא כותב לך, ואז הוא כותב לך בשעה 

 15 ובת של שאול אליך, נכון?נשמע לי הזוי, תעשה עם זה מה שאתה מבין'. זאת ההוראה, זאת התכת

 16 כן. ת.

 17ואז אתה כותב לו 'מצטער, רואה עכשיו. זה הפוך כי היא לוחצת בטרוף להוריד את זה כי  ש.

 18הטוקבקים הורגים אותה' ואתה מעביר לזאב רובינשטיין את הטוקבקים שאתה מקבל ממישהי 

 19 שאתה קורא לה גולדה, מי זאת גולדה?

 20 לא יודע, לא זוכר. ת.

 21 ,לא יודע ש.

 22 רק שניה, תני לי לראות. איזה עמוד את, סליחה?  ת.
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 1 10את הפניה של שאול, שאול אומר לך, שאול, שדורש, בערוץ  5אני התחלתי להראות לך בעמוד  ש.

 2 'כל זה מזאב, נשמע לי הזוי, תעשה עם זה מה שאתה מבין'. אומר שאול. 

 3 טוב, כן, בבקשה. ת.

 4תב לך אחרי אחרי אחרי שאתה פונה לינון, הוא מעביר לך זה היה די פשוט, האמת, מה ששאול כו ש.

 5הודעות מזאב רובינשטיין, אני פשוט רוצה שתאשר. מעביר לך הודעות מזאב רובינשטיין ואומר 

 6 'כל זה מזאב, נשמע לי הזוי, תעשה עם זה מה שאתה מבין'. 

 7 כן. ת.

 8 זו עמדתו של שאול כלפיך? ש.

 9 כן. ת.

 10 בנספח א' לכתב האישום. 32נכון. וזה כבודכם, אירוע  ש.

 11 רגע, אבל יש לו גם המשך. עו"ד יהודית תירוש:

 12 כל ההמשך בפניו,  ש.

 13אוקיי, כי הוא לא בפניי אז אני לא יודעת מה יש בפניו. אם את אומרת שזה  עו"ד יהודית תירוש:

 14 הכל בפניו, בסדר.

 15 התכתבות נוספת,הכל בפניו. ואם את רוצה, יהיה גם בפנייך. אני רוצה להציג לך  ש.

 16 אה, גמרת עם זה? ת.

 17 כן. ש.

 18 כי ההמשך מסביר את הכל. ת.

 19 אה, הנה. עו"ד ז'ק חן:

 20 תודה, חברתי עו"ד תירוש ... נגיע להמשך. ש.

 21 מה לעשות, עו"ד יהודית תירוש:

 22 אתה באמת חושב שאני הייתי צריך בשביל לקרוא שני עמודים? ת.
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 1ריך, אבל אם אתה רוצה להוסיף משהו אז בבקשה, אנחנו לא יודעים מה היית צריך או לא צ ש.

 2 תוסיף.

 3 אפשר? ת.

 4 כן. יש, ש.

 5 אז אני אוסיף. ת.

 6 כן. בבקשה. בסיועה של עו"ד תירוש. ש.

 7אם חברתי רוצה שאני אדע מה יש בפני העד אז שתתן לי גם מה שהיא נותנת  עו"ד יהודית תירוש:

 8 אוכל לראות את זה ברול שלי.לעד, שתיידע אותי עד איזה מקום יש את זה לעד ואני 

 9 .2014בינואר  8-אין שום בעיה. יש לעד עד התכתבות מול ינון מה ש.

 10 מקובל גם לתת לצד השני את מה שיש לעד. עו"ד יהודית תירוש:

 11 חבל על הוויכוח. תנו... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 ... ש.

 13 לא אמרנו כזה דבר, בשום מקום לא אמרנו כזה דבר.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 אז אנחנו מיד ניתן לכם. ש.

 15עוזר, תנו להם עותק אחד, אני מסתכלת -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 במחשב.

 17 כן. אני לא ידעתי שהם לא קיבלו. ש.

 18 ?7, 6, 5לא, לי יש. זה המשך עמודים  ת.

 19 אם חסר עותק, אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 הכל בסדר, אם חסר,  עו"ד יהודית תירוש:

 21 זה רק המוצג הזה לא ניתן כי היה חסר לנו.  ש.

 22 זה בסדר? זה מסתיים ב'הייתה כתבת עד לפני שלוש שנים'? ת.

 23 כן. זה מסתיים ב'הועזבה'. עו"ד תירוש את רוצה להסתכל כדי שאני אוכל לקבל את זה? ש.
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 1 את יכולה ל... ראיתי עכשיו עד איפה זה נמצא.  תירוש:עו"ד יהודית 

 2 מעולה. תודה.  ש.

 3 מר ישועה רצית להוסיף משהו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 כן. שניה אחת אני רוצה רגע לראות שאני מבין את מה שקרה. ת.

 5 ....  עו"ד ז'ק חן:

 6 מה אתה אומר? ת.

 7  זה היה בעינינו סליחה. עו"ד ז'ק חן:

 8בהתחלה, אני מניח שאין משהו משמעותי. זה נראה סביר.  7.1-אה. אני לא יודע מה היה לפני ה ת.

 9נראה סביר. אני זוכר את המקרה בגדול, לא זוכר את הפרטים, אבל עכשיו נזכרתי. הפניה היא 

 10שיש טוקבקים, יש ידיעה, ידיעה על מיכל גרייבסקי, אינני זוכר את הידיעה, יש פניה שיש 

 11 בקים סקסיסטיים.טוק

 12 מי פונה? ש.

 13 מה? ת.

 14 מי פונה? ש.

 15 כנראה שבלשניקוב. כנראה שבלשניקוב פונה.  ת.

 16 הוא פונה אליך? ש.

 17 כן. ת.

 18 אוקיי. וזה הגיוני שהוא פונה אליך? ש.

 19, על קניית תוכן, על 10, אמרתי לך שהיה לנו מערכת יחסים שלמה עם -כן. פונה בלשניקוב על ה ת.

 20ם הדירקטוריון היה מעורב. אני לא יודע כאילו מה ההפתעה. יש טוקבקים עסקאות וכדומה, ג

 21סקסיסטיים ואז אני כותב לינון 'תבדוק את זה ותראה אם יש טוקבקים סקסיסטיים. אחר כך, 

 22אחר כך, הקטע של הירידה של ההורדה, זה בסך הכל נוהל רגיל. בודקים, לגבי כל אחד היינו 

 23דבר. אחר כך שאול כותב לי משהו שזאב ... זאב כאילו כועס על  עושים את זה. לא קורה בזה שום
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 1זה שיש את הכתבה בכלל. מיכל לא כעסה על הכתבה, היא כעסה על הטוקבקים. ומה הוא אומר 

 2 'הוא יודע על מיכל גרייבסקי' 'הוא' זה ראש הממשלה.

 3 מי זה 'הוא אומר', הוא מעביר לך הודעות מזאב רובינשטיין? ש.

 4 , אני פשוט ... את רוצה להבין מה כתוב פה. כן. שאול ת.

 5 אני הבנתי מצוין מה כתוב פה.  ש.

 6 לא, בסדר, אני רוצה להגיד למה שאול התייחס, ולמה שאול לא התייחס אחרי זה. ת.

 7 טוב. ש. 

 8זאב אומר 'הוא יודע על גרייבסקי, הוא יודע איזה סדין אדום היא והם רואים בזה שאתה נותן  ת.

 9אחות של טלי בן עובדיה' כאילו שאסור בכלל שיהיה טלי בן עובדיה. זאת אומרת לה במה, היא 

 10אני, מזה שהוא מעביר, מבין שנכנסנו עכשיו, מהקטע של טוקבקים סקסיסטיים לטריטוריה 

 11 הרגילה המוכרת של לא לשים משהו שמרגיז, זאב זה הציר הזה ששם. 

 12 זה הוא מעביר לך הודעה מזאב? ש.

 13 כן. ת.

 14 אוקיי. ש.

 15 )מדברים ביחד(

 16 אנחנו תיכף נעשה הפסקה. כן מר ישועה?  ש.

 17 ואז אני מסביר לזאב, הרי ברגע שאני נכנסתי לטריטוריה הזאת, ת.

 18לא, אתה עוד לא מסביר לזאב. אם אנחנו כבר קוראים קריאה כל כך מודרכת אז אנחנו לא נדלג  ש.

 19 על ההודעה של שאול,

 20 לא, בסדר. 'הוא נשמע לי הזוי'. ת.

 21 'כל זה מזאב, נשמע לי הזוי, תעשה עם זה מה שאתה מבין'. ש.

 22 בסדר, רגע, בוא נראה את ההמשך אבל. נראה את כל ההמשך. ת.

 23 נראה את ההמשך, רק לא נדלג. כן. ש.
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 1 לא דילגתי על שום דבר, אני לא מדלג על שום דבר. בסדר.  ת.

 2 ואתה כותב לו, ש.

 3 ,-עכשיו, אני יודע איפה אני נמצא ב ת.

 4 תה כותב לו,א ש.

 5אני יודע באיזה טריטוריה אני נמצא, זה סדין אדום וכדומה, זה כבר היה מספיק זמן, ואז אני  ת.

 6אומר 'לא, תשמע', אני מסביר לו, 'זה הפוך, היא לא רוצה את זה בעצם'. כי יש לה שם כל מיני 

 7השם שלה, אני הערות וכדומה, כותבים נגדה, ראיתי מה ששלחת', גולדה, יכול להיות שזה היה 

 8 לא יודע מאיפה השם הזה בא,

 9 למי אתה מעביר את זה? לא לשאול. ש.

 10 לזאב. ת.

 11 יפה, כן. טוב.  ש.

 12 זאב זה האיש שמונה להיות מולי. 'ראיתי מה ששלחת, זה הפוך, היא רצתה להוריד' ת.

 13 איש אמונה של מי? ש.

 14 איש שמונה, לא איש אמונה. האיש שמונה לעבוד מולי מול, ת.

 15 יש שמונה. או קיי.הא ש.

 16מול שרה וביבי. אוקיי. אז אני מסביר לו, הוא אומר 'הם לא רוצים את זה' אני אומר 'היא לא  ת.

 17רוצה את זה' זאת אומרת, אם אתה תרצה אני אוריד, אבל קודם תראה את הסמס, אחד מרבים 

 18 ,-, אוקיי. ואז שאול אומר לי, אוקיי? את זה שלחתי ל-אחרי ש

 19 חלק ממה שאתה כותב לזאב. שאול הוא לא ש.

 20 כן, אבל כנראה הוא יודע על זה, מאיפה הוא יודע? ת.

 21 לא. הוא יודע ממך. מה שהוא יודע ממך זה את הדברים הבאים, ש.

 22 סליחה, סליחה, ת.

 23 שניה, מר ישועה. ש.
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 1תני לו לענות. יש לו את התכתובות, תני לו לענות רגע, הוא רוצה לענות  עו"ד יהודית תירוש:

 2 לשאלה שלך מה קרה אחר כך. תני לו רגע לענות.

 3 עו"ד תירוש, הוא עוד לא הגיע לאחר כך ואני מבקשת מהעד לדייק גם בתשובתו. ש.

 4 בבקשה.  ת.

 5אז בוא רגע, הוא כנראה יודע את זה, זה בעולמות התיאוריה. מה שאנחנו רואים זה שהוא אומר  ש.

 6 ה שאתה מבין',לך 'כל זה מזאב, נשמע לי הזוי, תעשה עם זה מ

 7 אבל זה כבר הקראת, הוא במקום אחר לגמרי. עו"ד יהודית תירוש:

 8 עו"ד תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 עוד פעם תקריאי את זה? עו"ד יהודית תירוש:

 10 כן, אני אקריא את זה כמה פעמים שאני אחשוב, עד שבית המשפט יגיד לי לחדול. ככה זה עובד. ש.

 11עו"ד תירוש, אם יש לגבירתי התנגדות, גבירתי תתנגד. בלי  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 12 הערות ביניים. כן.

 13אתה כותב לו 'מצטער, רואה עכשיו, זה הפוך. היא לוחצת בטירוף להוריד את זה כי הטוקבקים  ש.

 14 הורגים אותה', זאת אומרת אתה אומר לו,

 15 זה אני כותב לשאול, נכון? ת.

 16 כן. ש.

 17 בסדר גמור.  ת.

 18 את כל התכתובת עם זאב זה תכתובת עם זאב, ש.

 19 נכון. ת.

 20ואז שאול כותב לך 'תכתוב לו', ו'תכתוב לו', כל מה שהוא יודע שזה הפוך, שזה היא לוחצת להוריד  ש.

 21 את זה. אתה עונה לו 'כתבתי לו כמובן'. זאת הסיטואציה שלך מול שאול. נכון?

 22 נכון. ת.

 23 תודה רבה. ש.
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 1אני אומר ככה, זאב מרים דגל שזה לא רצוי על ידי ראש הממשלה. אני מסביר, שאול מעביר  אז ת.

 2 לי את זה, בסדר? עם זה שהו אומר בסוף 'זה נשמע לי הזוי',

 3 ו'תעשה עם זה מה שאתה מבין'. ש.

 4 תעשה עם זה מה שאתה מבין. נכון. ת.

 5רק שיחדד, הג'נטלמן סליחה, איפה זה מרים דגל שראש הממשלה,  צור:-עו"ד בועז בן

 6 והאמירות האלה, איפה ראש הממשלה פה בתכתובת? או שתיגמל מהנוהג הזה אולי לפעמים.

 7 מה זאת אומרת, הוא.. עו"ד יהודית תירוש:

 8 אוקיי. הוא יודע על מיכל גרייבסקי, ת.

 9 עו"ד בן צור, אדוני יכול לשבת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 ן.כ צור:-עו"ד בועז בן

 11הוא יודע איזה סדין היא והם רואים בזה שאתם נותנים לה במה, היא אחות של טלי בן עובדיה.  ת.

 12אז זאב הוא הקצין קישור רק לגורם אחד. שרה נתניהו. הוא לא קצין קישור למישהו אחר. תמיד 

 13 שהוא משתמש,

 14 איפה ראש הממשלה? צור:-עו"ד בועז בן

 15 זו תשובתו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 זו תשובתו, בסדר. צור:-עו"ד בועז בן

 17תמיד שהוא משתמש ב'היא' ו'הם' הוא מדבר עליהם. טלי בן עובדיה סולקה מוואלה, היא הייתה  ת.

 18לצנינים בעיני שרה נתניהו בגלל משהו שהיא כתבה פעם. אז אני עושה קישור בין שני הדברים 

 19 האלה.

 20 ניהו, רק לא הבנתי,מר ישועה, אנחנו נגיע גם לשרה נת ש.

 21 רגע, אני רוצה להשלים את התשובה. ת.

 22 בבקשה. אני מחכה אבל למשהו שרלוונטי לתשובה שלי. ש.

 23 הקולגה שלך קם. ת.
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 1הקולגה שלה קם כדי להגיד איפה ראש הממשלה ועכשיו יש חקירה של  צור:-עו"ד בועז בן

 2 הגברת רוזן.

 3 מר ישועה, אפשר להתקדם? ש.

 4י ממשיך לענות. בסדר? טוב. ואז אני, ברגע שזאב, שאני יודע מה תפקידו, בסדר, בין הכל אנ ת.

 5' אני -, ש'הם רואים שאתם נותנים לה במה והיא אחות שflag-תפקידו בכוח ידוע, מתריע, הנה ה

 6 מבין שמיכל גרייבסקי נכנסה לאזור של טלי בן עובדיה אסורה, יש עליה איקס. ואז,

 7 זה הכל? ש.

 8 כן. כן.  ת.

 9 י.יופ ש.

 10 וזה שאול מעביר לי, כן. למרות שהוא חושב שזה הזוי הוא מעביר לי, נכון?  ת.

 11 אבל הוא אומר לך שהוא חושב שזה הזוי. ש.

 12 אז למה הוא מעביר לי?  ת.

 13 שאתה סתם, זה מה שאתה רוצה, וגם אומר, ש.

 14 ... צור:-עו"ד בועז בן

 15 סליחה, סליחה, ... ת.

 16 מה שאתה רוצה. שאלת, הנה עניתי, רק לא נוח לך. ... לא, מר ישועה, תרגיש חופשי, תשאל ש.

 17טוב, אנחנו צריכים לסיים את הקטע הזה. ... סיימנו עם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 הקטע.

 19אני רק אענה לסוף, בסדר? ואז אני, אני מוטרד מזה שכתב, אז אני עונה גם לזאב וגם לשאול,  ת.

 20זה הפוך, הם לא צריכים לדאוג', כן? עכשיו 'היא לוחצת', ואני אומר בנוהל הרגיל. 'שאול, תקשיב, 

 21את זה גם לזאב, 'זאב תסתכל זה הפוך' וכדומה, 'אם תרצה אני אוריד', בלה בלה בלה, טוב, אני 

 22מראה לו, ואז שאול בתשובה צודקת, למה שאני אמרתי לו 'תכתוב לו' אני אומר לו 'כתבתי לו 

 23 כמובן'
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 1 לו שזה הפוך והיא כבר לוחצת להוריד את זה. אז בוא רגע נסכם,ומה שאתה אמרת  ש.

 2נכון, אני בסך הכל, אני בסך הכל פועל פה לפי המודוס אופרנדי הרגיל, שאם זאב פונה אלי אני  ת.

 3 ,-מטפל בפניה, כיוון של

 4בסדר, אז עכשיו רק בוא נסדר רגע את הפניה הספציפית הזאת, ותגיד לי אם מה שאני אומרת  ש.

 5א נכון או לא נכון. שאול מעביר לך הודעות מזאב ואומר לך 'בעיני זה הזוי, תעשה עם זה מה הו

 6שאתה רוצה', אתה אומר לו 'זה בעצם הפוך, כי מי שלוחץ להוריד את זה זה מיכל גרייבסקי' אומר 

 7לך שאול 'אז תכתוב לו את זה' ואתה אומר לו 'כתבתי לו'. זה ההתנהלות מול שאול בהקשר הזה, 

 8 נכון?

 9 נכון. ת.

 10 תודה רבה. כבודכם,  ש.

 11 נעשה הפסקה עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אם זה נוח לכבודכם. ש.

 13 כן. נוח וזה הזמן בדיוק. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 תודה. ש.

 15 )הפסקה(

 16 )לאחר ההפסקה(

 17 

 18 , 2014במרץ  3מר ישועה, אני רוצה להראות לך תכתובת נוספת מיום  ש.

 19 

 20 70מוגשת ומסומנת נ/ 3.3.2014תכתובת מיום 

 21 

 22 אם יהיה לך יותר נוח להתייחס לזה אז אני אגיש לך גם את הכתבה הרלוונטית לתכתובת.  ש.

 23 יש לך מספר שורה אולי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אני מבקשת להגיש גם את הכתבה כך שיהיה לעד יותר נוח  4337הוא משורה  סליחה. הרול ש.

 2 א./70להיזכר, אני מציעה אם אפשר לסמן את הכתבה נ/

 3 .71נסמן אותה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 היא קשורה. ש.

 5 . יהיה יותר קל אחר כך למצוא.71נעשה אותה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 

 7 71כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9, שורה שלישית מהסוף, 'כתבה על סופר 1לרול, אצלך זה בעמוד  4343תסתכל, אתה כותב בשורה  ש.

 10פארם שמשכתי מגלובס, נא להעיף מהר. תודה'. 'קיבלת?' אתה שואל את ינון הוא עונה לך 'כן'. 

 11שאני כותב להעיף כוונתי להעיף, ואז אתה כותב לו, סך הכל עובר קצת זמן, אתה כותב לו 'ינון, כ

 12אני מבקש שלא תעמיד אותי במצב בו אני רץ אחריך כי אז כשאתה תצטרך אותי, יקרה אותו 

 13דבר'. ואז ינון כותב לך 'צר לי אבל כנראה עדיין לא לגמרי הבנתי מה זה להעיף כתבה' אז אתה 

 14ופר פארם שבכתבה הזאת כותב לו 'אז אכתוב ברור להבא'. למה היה חשוב לך להעיף כתבה על ס

 15יותר, או  140%-מתפרסם שיש מבצעים של סופר פארם ובפועל מסתבר שהלקוחות שילמו ב

 16 לפחות כך טענו בגלובס. למה חשוב לך להעיף את הכתבה הזאת?

 17זה מפרסם גדול, אני מניח שקיבלתי פניה מסמנכ"ל הסחר שלנו שאמר שזה מרגיז אותם או משהו  ת.

 18 , משיקולים מסחריים.כזה, והנחיתי להוריד

 19 הבנתי. אם קיבלת פניה כזאת והיא לא מופיעה ברול אז זה בטלפון, ש.

 20 לא, אני מניח שזה לא בא אליי, אני מניח שזה בא לסמנכ"ל הסחר שראה את זה ופנה אלי. ת.

 21 ופנייתו של סמנכ"ל הסחר אליך, אם היא לא מופיעה ברול, אז היא נעשית איך, בטלפון? ש.

 22 ... בטלפון, ת.

 23 ברול. 5930. זה שורה 2014באוקטובר  14הבנתי. עכשיו, ביום, אני מציגה לך תכתובת נוספת מיום  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  18

 

 2198 

 1 

 2 .72מוגשת ומסומנת נ/ 14.10.2014תכתובת מיום 

 3 

 4אתה כותב לינון 'יש ידיעה נגד גלובס בברנז'ה, זה כבר שעתיים באוויר. אודה אם תאיץ ההורדה  ש.

 5ואז יש התכתבות בינך לבין שאול, אם הוא זמין, אתה שואל אותי  של זה, זה לא נעים לי מהם'.

 6דקות', ואז אתה כותב לאודי הירש 'תקבור את זה מיידית הכי  10אם הוא זמין, הוא אומר לך '

 7עמוק שאפשר. לא טוב, לא רוצה לראות את זה בכלל. תוציא לגמרי מהראשי ברנז'ה, מבקש 

 8לגמרי'. ואז  שירדמהראשית'. אתה כותב לו 'לא מספיק,  שיקרה מיידית'. ינון כותב לך 'הורדתי

 9הוא כותב לך 'לגמרי? למה' עם מלא סימני שאלה. ואז אתה כותב לו 'ינון תוריד בבקשה את 

 10הידיעה היא חסרת כל משמעות, היא פוגעת ביחסים עם השותף האסטרטגי הכי חשוב שלנו'. 

 11ם על כך שהוא מבין את המדור וזה לגיטימי אומר לך ינון 'מוריד למטה. איתן דיבר איתי לא פע

 12לגמרי'. 'התנפלו עלי מיס' אתה אומר לו 'כשעלה, אישרנו שעתיים עכשיו תעיף, השגנו את שלנו, 

 13צריך להמשיך לחיות עם השותפים'. ידיעה נגד גלובס בברנז'ה, על מה מדובר? מר ישועה? ולמה 

 14 אתה מוריד אותה?

 15 יש לך אותה אני ...לא זוכר מה הידיעה בדיוק, אם  ת.

 16 לא אין לי. אתה הורדת אותה. ש.

 17אני לא זוכר. לא זוכר, לא זוכר מה הייתה הידיעה, אני מתאר לעצמי שזה אולי היה משהו, אם  ת.

 18 זה בברנז'ה אז אולי רייטינג, לא יודע בדיוק.

 19 לא שמעתי. אולי זה? ש.

 20 אם זה בברנז'ה, לא יודע, לא יודע מה, משהו שכנראה ... ת.

 21 מי זה השותף האסטרטגי הכי חשוב שלנו? ש.

 22 נכון. ת.

 23 מי זה? ש.
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 1 גלובס. ת.

 2 והידיעה היא נגד גלובס, אז איך יכולה להיות ידיעה נגד גלובס בברנז'ה, תסביר לי? ש.

 3 ברנז'ה כותב על כל גופי התקשורת. ת.

 4 אז מה יכול להיות שכתוב שם? ש.

 5אני לא יודע בדיוק מה. לא יכול להגיד. אני מתאר  הוא כותב משהו שהרייטינג לא טוב, או משהו, ת.

 6 לעצמי שזה רייטינג, אני מתאר לעצמי שזה, לא יודע. משהו שלילי.

 7 עכשיו, תראה את ההתנהלות שלך מול, סליחה, לא רציתי לקטוע. ש.

 8 משהו שלילי, לא יודע מה. מוסכם שזה שלילי. ת.

 9את זה מיידית הכי עמוק שאפשר' הוא עושה אוקיי. עכשיו תראה מה אתה כותב לינון 'תקבור  ש.

 10משהו, אתה אומר לו 'לא טוב, אני לא רוצה לראות את זה בכלל'. הוא לא מבין מה אתה רוצה 

 11ממנו, 'לגמרי? למה?' ואז אתה אומר לו 'ינון, תוריד בבקשה את הידיעה החסרת כל משמעות 

 12תך, לתפיסתך, התנהלות ופוגעת ביחסים עם השותף האסטרטגי הכי חשוב שלנו'. זה לשיט

 13לגיטימית שלך כמנכ"ל? זה חלק מהתפקידים שלך? עזוב לגיטימי, זה לא מעניין. זה חלק 

 14 מהתפקידים שלך?

 15כללית לא, ציינתי שלגבי מפרסמים שותפים לפעמים זה דברים שעשינו אותם, אני מזכיר עוד פעם  ת.

 16ר האסטרטגי של ידיעות מיטיבות שלגבי גלובס זה לא למותר לציין שזה גם נעשה בהקשר של הקש

 17שגם הם נתנו לנו, לשאול. אבל זה קרה גם עם שותפים אחרים, זה קרה גם בהקשרים אחרים 

 18וקרה עם מפרסמים אחרים, אני הודיתי בזה גם בכתבה שציינתם בזמנו, של העין השביעית 

 19 וכדומה.

 20י טועה, 'תעשה מה שאני וכשינון מתווכח איתך, אתה אומר לו, בשפה שלי, תתקן אותי אם אנ ש.

 21 אומר לך'. זה נכון?

 22 כן. ת.

 23 האם נכון הוא שסביב אותה תקופה אתה בדקת לינון ולאבירם אלעד שהיה אז עורך החדשות, ש.
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 1 כן, ראש מערכת החדשות. ת.

 2 אוקיי. כל אייטם שהם העלו? ש.

 3 לא חושב שבדקתי כל אייטם. ת.

 4 ואמרת להם שהם לא חרוצים? ש.

 5 שהם לא? ת.

 6 חרוצים. ש.

 7 חרוצים? ת.

 8 אהה. ש.

 9 יכול להיות. נהגתי לומר לאנשים לפעמים שהם לא חרוצים.  ת.

 10 וקראת להם 'פרימדונות'? ש.

 11 ?-יכול להיות. למי את אומרת, לינון ול ת.

 12 לינון ולאבירם. ש.

 13 יכול להיות. ת.

 14באוגוסט  22מיום  יכול להיות. אז בוא נראה, מעבר ל'יכול להיות', אני רוצה להגיש התכתבות שלך ש.

 15 ברול, 5638בשורה  2014

 16 .83 דובר:

 17 

 18 73מוגשת ומסומנת נ/ 22.8.14התכתבות מיום 

 19 

 20 ברול. סליחה אני אמרתי לא נכון, אני מתנצלת. 5683סליחה, אני אמרתי לא נכון. זה שורה  ש.

 21 .73. זה בכל אופן נ/5683. זה 5638אמרת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22. אתה כותב לאבירם, זה בעמוד הראשון, 'אתה לא יודע לקבל הערות', אומר לך אבירם 'אני תודה ש.

 23יודע היטב, להגיד לנו שאנחנו לא חרוצים אחרי שאנחנו נותנים את הנשמה בשביל וואלה זה פשוט 
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 1מעליב, לבדוק אותנו על כל אייטם שעולה ולא עולה זה חוסר אמון בסיסי' ואז אתה כותב לו 

 2 להיעלב, אני מעיר כל היום לכולם', אגב, זה נכון?'תפסיק 

 3 מה? ת.

 4 זה נכון שאתה מעיר כל היום לכולם? ש.

 5 אני בוס תובעני. ת.

 6 'אתה וינון הפכתם לפרימדונות'. אז זאת הייתה ההתבטאות שלך כלפי ינון ואבירם? ש.

 7 כן. ת.

 8 .2013לנובמבר  11אני מציגה לך התכתבות נוספת שלך עם ינון מגל מיום  ש.

 9 

 10 .74מוגשת ומסומנת נ/ 11.11.2013התכתבות מיום 

 11רק למען ההבהרה העובדתית, אני אתן לך הזדמנות, רק אני רוצה שתהיה הבהרה פה, כתוב כאן  ש.

 12'שי חייק, דובר פוליטי רוה"מ' אבל שי חייק בתקופה הרלוונטית היה הדובר של אופיר אקוניס. 

 13 נכון?

 14 יכול להיות. ת.

 15 זה ממך, לכן אני שואלת את זה. אני למדתי את ש.

 16 כן, יכול להיות, אני לא, ת.

 17 מה זה יכול להיות? כן. צור:-עו"ד בועז בן

 18 אבל אני אומרת לך, מר ישועה, ש.

 19 בסדר. אני לא מתווכח איתך. ת.

 20לא, זה לא עניין של מתווכח. אני מסבירה לך את בסיס הידע שלי. בסיס הידע שלי זה שיחה שאתה  ש.

 21עם שאול ששם אתה אומר לו ש'שי חייק, עכשיו נזכרת, הוא היה  2015לספטמבר  27-מקיים ב

 22הדובר של אקוניס'. משם למדתי. ולכן שאלתי אליך, כי אתה מקור הידע שלי, האם אתה נזכר 

 23 ששי חייק היה דוברו של מר אופיר אקוניס?
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 1 כן. כן. ת.

 2כתובת שלך עם ינון. 'ראית מה אז עכשיו אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, בוא נראה את הת ש.

 3ששלחתי מאקומיס', אתה מתכוון אקוניס, 'על מחשב לכל ילד?' ינון כותב 'כן, חושב מה אפשר 

 4לעשות', והוא כותב אחרי זה 'לא ממש שווה אפילו ידיעה'. אתה אומר לו 'תרשה לי', בציניות, 

 5שים של אקוניס, ואז אתה 'גילית את אמריקה' ושולח סימן שאלה. ואז ינון כותב שהוא עם האנ

 day one ,'6-כותב לו 'תפרגן לו, זה מפעל מדהים, הוא עושה שם עבודה קדושה. אמרתי את זה מ

 7 וינון מגחגך ואומר לך שהוא מטפל בו. אתה רוצה לספר לנו מה הקשר שלך עם מר אופיר אקוניס?

 8חד איתו ונדמה לי הקשר עם מר אקוניס הוא, היה כמה פגישות איתו, אין לי שום קשר מיו ת.

 9שההקשר פה דובר באיזה שהוא שלב עם שאול, שהוא צפוי אולי להיות שר התקשורת או משהו 

 10 כזה, 

 11 זה ממש לא בתקופה הזאת אבל, ש.

 12 יכול להיות. אני לא זוכר. אז יכול להיות שבתקופה אחרת זה היה, אני לא זוכר. ת.

 13 כלל, אבל,, משרד התקשורת לא רלוונטי ב2013אנחנו בנובמבר  ש.

 14 מה זאת אומרת לא רלוונטי? ת.

 15 לא שייך לאקוניס פשוט. ש.

 16 לא, אבל יכול להיות שיש לו אספירציות. ת.

 17 אנחנו לא יודעים על האספירציות של מר אקוניס ובטח שאנחנו, ש.

 18 שאלת אותו שאלה, הוא ענה, עו"ד יהודית תירוש:

 19 אני זוכר שבאיזה שהוא שלב, ת.

 20 טע יוטיוב שמגנון הוא אומר שהוא רוצה להיות שר התקשורת.יש לנו ק עו"ד ז'ק חן:

 21 שמה? ת.

 22 שמגנון הוא רוצה להיות שר התקשורת. נראה לך גם את הקטע יוטיוב הזה. עו"ד ז'ק חן:

 23 להגיד, 2013מר ישועה, האם אתה יודע בנובמבר  ש.
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 1 לא, אני זוכר, ספציפית, ת.

 2 למה סתם לזרוק? עו"ד ז'ק חן:

 3 האם אתה יודע להגיד,  ש.

 4 עו"ד חן, אני אומר לך באמת עכשיו, אני זוכר שיש קטע שמדובר, ת.

 5 אבל הוא לא שייך בתקופה ולא שייך ... עו"ד ז'ק חן:

 6 ... לא זוכר. עו"ד יהודית תירוש:

 7 רגע, רגע. רק שניה. א. אחת חוקרת ולא שניים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 ני אומרת לך,מר ישועה, א ש.

 9 עוזר.-ב. בלי ויכוחים. פשוט תענה לשאלות של עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בסדר גמור. ת.

 11זה לא רלוונטי אקוניס למשרד התקשורת ולכן אני  2013מר ישועה, אני אומרת לך שבנובמבר  ש.

 12אשי שלך אומר לך שזה לא שואלת אותך, ואני שואלת אותך, אם ינון מגל אומר לך, העורך הר

 13 שווה לך אפילו ידיעה, למה אתה בכל זאת מבקש לפרגן למר אקוניס באתר שלך?

 14אני אומר לך מה שאני זוכר, אני זוכר אז, יכול להיות שאני משייך את זה לזמן אחר, אבל אני כן  ת.

 15קוניס זוכר שהיה איזה שהוא חלופה של תכתובות ביני לבין שאול שמדברים על האפשרות שא

 16יהיה שר התקשורת, אולי אני טועה, אני חושב שלא. בקיצור, היה נדמה לי שהוא אחד מאלה 

 17 שהמלך חפץ ביקרם. 

 18 היה נדמה לך. הבנתי. ש.

 19 אין לי קשר איתו. ת.

 20הבנתי. היה נדמה לך שהוא מאלה שהמלך חפץ ביקרו ואם אני אומרת לך שלמיטב הבנתי זה לא  ש.

 21 מזה אין לך שום רעיון אחר? במועדים הרלוונטיים אז חוץ

 22 לא. ת.
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 1אוקיי. אז בוא נסתכל על תכתובת נוספת, ולפני זה רק אם תרצה לומר אם הייתה לך תקשורת  ש.

 2 עם הדובר של השר אקוניס, אם היו עוד ידיעות שהעלית לבקשתו או כל דבר אחר?

 3 קשר איתנו, אני לא זוכר, יכול להיות. היה איזו שהיא תקופה שהוא היה קצת יותר ב ת.

 4 איזו תקופה? ש.

 5 אני לא, אני לא זוכר. באמת לא זוכר. ת.

 6. 2015אוקיי. אז אני רוצה להראות לך התכתבות מתקופה אחרת לגמרי עכשיו, אנחנו באוקטובר  ש.

 7 .13737. ברול זה 2015באוקטובר  13התכתבות מיום 

 8 

 9 .75מוגשת ומסומנת נ/ 13.10.2015התכתבות מיום 

 10 

 11מתקופתו של ינון מגל. ובוא נראה. אתה מעביר דברים שאומר השר אופיר אקוניס  חרגנו לרגע ש.

 12בהדסה הר הצופים, ואתה כותב לאבי אלקלעי, אמרתי, חרגנו מעט מתקופתו של ינון מגל 'כן, הוא 

 13 עוזר לי הרבה פה, זה בקשה שלי, לא של הביביה'. במה הוא עוזר לך?

 14י זוכר, עוד פעם, לגבי אקוניס זה שהוא שר, הוא מקורב אני באמת לא יודע. ההקשר היחיד שאנ ת.

 15לראש הממשלה ואני כן זוכר שהיה איזה שהוא דיון על הקטע שהוא רוצה להיות שר תקשורת, 

 16 לא יודע אם מהגן או לא מהגן. אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל אפשר לחפש.

 17ה בקשה שלי, לא של הביביה' ואתה כותב 'הוא מר ישועה, אבל אתה כותב בעברית מאוד ברורה, 'ז ש.

 18עוזר לי הרבה פה'. אז אני שואלת אותך, מכיוון שאתה כתבת את הדברים ואתה בוודאי לא טוען 

 19 שמישהו נכנס לטלפון וכתב עבורך,

 20 נכון. ת.

 21נכון. אז אני מבקשת פרשנות שלך לדברים שאתה כתבת. בוא נתחיל 'הוא עוזר לי הרבה פה', במה  ש.

 22 אקוניס עזר לך? השר
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 1אין שום דבר שאני זוכר שהשר עזר לי, בטח לא ברמה האישית, אני לא זוכר גם בנושא של וואלה,  ת.

 2 לא זכור לי. באמת לא זכור לי.

 3 זה דברי סתם? ש.

 4 יכול להיות שאני סתם אומר לו, ת.

 5 איך זה יכול להיות?  ש.

 6 אני לא יודע. ת.

 7אתה כותב במפורש פעם אחר פעם, 'ההוא עוזר לי' ו'זה עוזר לי' והנה אתה כותב על השר אקוניס.  ש.

 8 'הוא עוזר לי'. 

 9 אני לא זוכר שום דבר, ת.

 10 ואתה כותב 'זה בקשה שלי, לא של הביביה', ש.

 11 נכון. ת.

 12 יופי. אז זה בקשה שלך. למה זה חשוב לך בכלל שזו בקשה שלך ולא של הביביה? ש.

 13אמצעי שכנוע, זה הכל. הבקשות של, הבקשות מטעם ראש הממשלה הן כל כך תכופות שזה  זה ת.

 14יוצר כבר לפעמים אנטגוניזם, אז יכול להיות שאני אומר את זה בגלל זה, בשביל להתגבר על 

 15התנגדות שלו לעניין, אבל אני לא זוכר מה היה לי עם השר אקוניס, לי לא היה שום דבר אישי 

 16 זוכר מה לוואלה היה, אם הוא עזר במשהו לוואלה, לי לא זכור. איתו כמובן, לא

 17 בניגוד למה שאתה כותב, ואז תראה, ש.

 18 בניגוד למה? ת.

 19 למה שאתה כותב. אמרתי לך. ואז אתה כותב, ואז אבי אלקלעי, ש.

 20כתבתי להם, כתבתי לאבי גם לפעמים 'זה שמאלני' וכתבתי לאבי לפעמים זה, יכול להיות  ת.

 21שיח, אבל אני אומר עוד פעם, יכול להיות שזה באמת לא בקשה פה שבאה מהביביה, שבמסגרת ה

 22וזה משהו שהוא ביקש ממני ועשיתי, יכול להיות. אני לא, אני לא מכחיש את הדבר הזה, שזה יכול 
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 1להיות. אני לא יודע. יכול להיות שהוא ביקש משהו, חשבתי שזה לא נורא, ועשיתי את זה. אני לא 

 2 זוכר.

 3 כשיו תראה את ההמשך,ע ש.

 4 אוקיי. בבקשה. ת.

 5אנחנו מתקדמים. כי אבי אלקלעי שואל אותך 'לא חושש מהקרב על הקרדיט? כי קים', אני מניחה  ש.

 6שפה אתם מתכוונים לראש הממשלה נתניהו, 'עלול להתעצבן שמפרסמים ... קבינט מבלי 

 7זאת אומרת ברור, ברור באופן  שיושבים בו'. אתה כותב 'לא נורא, שיתעצבן קצת'. ואז זה עלה.

 8 חד משמעי, שזאת לא בקשה שמגיעה באיזו שהיא צורה ודרך מכיוונו של נתניהו.

 9 בסדר. ת.

 10וגם ההתערבות הזאת שלך בתכנים שמועלים באתר, בעניינו של כבוד השר אופיר אקוניס, היא  ש.

 11 חלק מתפקידיך כמנכ"ל?

 12ערב, זה חריג, זה קורה מול מפרסמים, יכול אמרתי עוד פעם, מנכ"ל, קורה לפעמים שהוא מת ת.

 13לקרות מול שותפים אסטרטגיים, ויכול להיות שהיו פה ושם פניות של שרים, אבל זה שוב, בטל 

 14 בשישים.

 15 רק שרים או גם פוליטיקאים? ש.

 16 יכול להיות שגם פוליטיקאים. אבל זה בטל בשישים. ת.

 17חס מיטיב, שהתערבת בתכנים שהתפרסמו הבנתי. בוא נמשיך. היו פוליטיקאים שזכו ממך לי ש.

 18 ביחס אליהם? 

 19 )העד חושב(

 20יכול להיות שסביב, אה, סביב הסיקור האוהד שהיה מאוד מאוד מוגזם, אז קיבלתי לפעמים  ת.

 21תלונות, יכול להיות שקיבלתי פה ושם תלונות ש'אתם מגזימים' וכדומה, שזה היה בשיחות 

 22במערכת, יכול להיות שלפיד פעם אמר, יכול להיות שבוז'י פעם אמר, ליברמן, אבל ליברמן זה היה 

 23שתיים בכל התקופה עם בוז'י, אולי  -ול ואיריס, אבל אני לא יודע, אולי שיחה אחתעוד פעם, שא
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 1שתיים עם לפיד, נדמה לי שלבני פעם התלוננה, או ישירות או עם מישהו, אני לא, עד -שיחה אחת

 2 כדי כך זה, אני מנסה לחשוב מי עוד במפה הפוליטית.

 3 ,-היו פוליטיקאים ש ש.

 4 שהגזמנו נגדו, והדובר שלו התלונן.כחלון פעם התלונן  ת.

 5 זה התלונן אליך. אתה מדבר על פניות שהגיעו אליך. ש.

 6 כחלון התלונן אלי, כן. ת.

 7 וגם בוז'י פנה אליך? ש.

 8 בוז'י פנה גם. ת.

 9 אוקיי. וגם לבני פנתה אליך, הגברת ציפי לבני? ש.

 10 אני חושב שהיא פנתה פעם. ת.

 11 אליך? ש.

 12 כן. ת.

 13אם היו פוליטיקאים, איזה שהוא פוליטיקאי שאתה יכול לדמיין, שזכו ממך  ואני שואלת אותך ש.

 14ליחס מיטיב, שאתה פעלת כדי להעלות עבורם כתבות מיטיבות, ואפילו הצעת להם שיפנו אליך, 

 15 היה משהו כזה?

 16 פעם אחת אולי דיברתי עם ארדן,  ת.

 17 עם ארדן ומה, והצעת לו שתסקר אותו סיקור מיטיב? ש.

 18 ושב.לא. לא ח ת.

 19 אז איך זה קשור לשאלה שלי? ש.

 20 לא, לא הייתה שיחה כזאת. לא הייתה שיחה כזאת. אני מנסה לחשוב. ת.

 21 לא הייתה שיחה כזאת. לא שיחה, לא תכתובת, לא יונת דואר, לא כלום? ש.

 22 אני לא זוכר. ת.

 23 לא זוכר. ש.
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 1 זה היו אירועים אנקדוטליים, אני לא, ת.

 2 את הטענה הזאת שלך הבנתי. ש.

 3 לאורך השנים אמרתי, היו שיחות. ת.

 4 .18553. ברול כבודכם, זה 2018ביוני  8אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להראות לך התכתבות שלך מיום  ש.

 5 .2018לא  עו"ד יהודית תירוש:

 6 . מה אני אמרתי?2016 ש.

 7 .2018אמרת  עו"ד יהודית תירוש:

 8 אני מתנצלת. ש.

 9 

 10 .76ומסומנת נ/מוגשת  8.6.2016התכתבות מתאריך 

 11 

 12 תגידו לי רק מאיפה עד איפה. עו"ד יהודית תירוש:

 13הכנו, צילמנו, הכל בסדר. תראה, זה מתחיל בעמוד הראשון בשורה החמישית מלמעלה או השניה  ש.

 14 מלמטה, איך שאתה רוצה, שאתה אומר, כותב לגברת קליין 'תתקשרי'. אוקיי? 

 15 אוקיי. ת.

 16אני אתן לך אינפורמציה, שהייתה איזו ידיעה על פיגוע, זה יום של פיגוע בשרונה עם ארבעה  ש.

 17הרוגים, והייתה איזו ידיעה על עוד איזה פיגוע בצהלה, יש פה, אני פשוט הבאתי את כל 

 18ההתכתבות כדי לא לקטוע אותה, אבל בהבנה שלי זה מה שקורה שם, אבל אני רוצה שתעבור 

 19. אתה כותב למיכל 4האחרון, אצלי בעותק זה לא ממוספר משום מה. בעמוד לעמוד האחד לפני 

 20מזמן, אתה אומר לה 'תוציאי את הרצוג מעמוד הבית'  דרדרהקליין 'דרדרי את הרצוג', היא כבר 

 21והיא אומרת לך 'טופל'. זאת פניה שלך בעניינו של מר הרצוג כדי שידיעה שנוגעת אליו תדורדר. 

 22 נכון?

 23 ן.נראה ככה, כ ת.
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 1 ותאשר לי, אתה זוכר איזו ידיעה ביקשת שתדורדר? ש.

 2 לא. ת.

 3 ,הדרדורביוני, זה כבר אחרי  9-אז אני מבקשת להציג לך כתבה מה ש.

 4 

 5 .77מוגשת ומסומנת נ/ 9.6.2016כתבה מיום 

 6 

 7. האם הכתבה הזאת מזכירה לך משהו? זאת כתבה על כך שמר הרצוג נחקר הדרדורזה כבר אחרי  ש.

 8נוספת בחשד לעבירות בחירות. האם זה מזכיר לך שזאת הבקשה שביקשת ממיכל באזהרה פעם 

 9 קליין לדרדר?

 10 לא, אבל אני מניח שאולי זה זה. אני לא בטוח. רגע, הכתבה היא אחרי? ת.

 11ביוני, אז אני שואלת אותך אם זאת  8-, אני לא מצאתי כתבה מההדרדורזה יום אחרי, זה אחרי  ש.

 12 הכתבה שדורדרה?

 13 לא יודע, כי בכתבה מופיע היום המקורי שהיא נכתבה. אני  ת.

 14 אלא אם כן היו לה עדכונים. ש.

 15 לא, אם יש עדכונים אז אחר כך ... ת.

 16נכון. אבל אלא אם כן היו לה עדכונים ופה היה עדכון. הציטוט שנוסף מלשכתו. שגם את זה  ש.

 17 הוספתם. האם אבל זה מזכיר לך, כל הנתונים בפניך.

 18כר, יכול להיות שביקשתי להוריד את זה, תקפנו את הרצוג כל כך הרבה, כל כך הרבה אני לא זו ת.

 19 פעמים, יכול להיות שעשיתי פה אפליה מתקנת, אבל זה היה נדיר.

 20 איפה תקפתם את בוז'י? ש.

 21 מה את אומרת? ת.

 22 איפה תקפתם את מר הרצוג? ש.
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 1מחנה הציוני. מול ראש הממשלה, נדמה לי, של ה 2015משך כל התקופה שהוא נלחם בבחירות של  ת.

 2היה כל הזמן שכל פעם שהוא הביא איזו שהיא תגובה הורדנו אותה, 'תוריד את הרצוג', 'תוציא 

 3 את הרצוג', בוודאי.

 4 אז במענה לכך אני שואלת אותך, האם, נניח שזה המצב העובדתי, אני חולקת עליך אבל נניח, ש.

 5 את מצטטת, ת.

 6 עכשיו עם התשתית העובדתית שאתה הנחת.רק שניה, שניה. אני  ש.

 7 בבקשה. ת.

 8 אז בתגובה לכך מה עשית, פנית להרצוג? אמרת לו, ש.

 9 לא. ת.

 10 לא? ש.

 11 אני לא חושב שפניתי להרצוג, הרצוג, היו תלונות אלינו. ת.

 12 להרצוג, למר הרצוג, היו תלונות? ש.

 13ו תלונות. הרצוג, עכשיו אני כן. תראי, לכל השרים ולכל אלה שהתמודדו מול ראש הממשלה, הי ת.

 14 נזכר ששאול אומר לי 'עזוב את בוז'י עכשיו יש לי בעיות עם הגדול'. 

 15 אז חזרנו לשאול. אוקיי. ש.

 16לא, בסדר, אני נזכר. עוד פעם, את רצית דוגמה. אז אני רק אומר עוד פעם, זה היה קבוע שאסור  ת.

 17 ,-ומעבר לזה כל מה שלהביא תגובות שלו, ואסור להביא זה, וזה זמן בחירות. 

 18 של הכתבה פה לא היה בהוראת שאול, נכון? הדרדור ש.

 19 אני לא יודע. לא חושב.  ת.

 20 זה יוזמה שלך. ש.

 21 לא חושב. ת.

 22 אוקיי. לא חושב שמה? אתה לא חושב שזה יוזמה שלך? ש.
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 1שזכור לא. אני לא חושב שזו יוזמה של שאול, יכול להיות שהרצוג פנה אלי, אני רק רוצה שתדעי  ת.

 2לי שהיו כמה פעמים אחרי זה, כשהוא ירד קצת מהבמה הפוליטית וכדומה, שהיה משהו לטובתו 

 3אז הייתי מתייעץ עם שאול ואיריס, 'זה לא נורא שנעלה משהו על בוז'י', אז היא אמרה 'זה לא 

 4, נורא'. אני זוכר שהיה כזה מקרה אחד או שניים, אני לא יודע אם זה המקרה הזה, אני רק אומר

 5הקיפוח של כל הפוליטיקאים האחרים, ודאי אלה שעמדו בראש מפלגות שהתחרו ראש בראש, 

 6 היה קיפוח מאוד בולט,

 7 נגיע לזה. ש.

 8, לכל המערכת בפגישה, אני לא הייתי, ואחרי זה אמרו לי -כשלפיד הגיע אלינו אז הוא התלונן ו ת.

 9 'לפיד אמר שהוא יודע מה אנחנו עושים' ואני העברתי את זה.

 10 אז כשיש תלונה, ש.

 11 העברתי את זה, העברתי את זה לשאול ואיריס, ת.

 12הבנתי. אז כשיש תלונה של מר הרצוג לך כמנכ"ל האתר זה נראה הגיוני לגמרי וחלק מתפקידיך,  ש.

 13 לקבל בקשה שלו ולדרדר ידיעה שנוגעת לחקירה באזהרה שבה הוא נחקר?

 14תואם. אבל יכול להיות שכן. בסדר? אני רגע לוקח אינני זוכר אם זאת הידיעה הזאת, התאריך לא  ת.

 15 את זה על עצמי, אני רוצה להגיד איזו שהיא נקודה.

 16לא, רק לפני שאתה מבהיר נקודה מר ישועה, לפני שאתה מבהיר את הנקודה, אני אתן לך את כל  ש.

 17ל, הזמן שבעולם. לפני שאתה מבהיר את הנקודה, תשובה לשאלה. האם זה חלק מתפקידיך כמנכ"

 18העובדתי שאתה טוען לו, לקבל פניה מפוליטיקאי ולדאוג שתדורדר כתבה שנוגעת אליו.  setting-ב

 19 האם זה נכון?

 20התשובה היא כזאת, בפעילות הרגילה לא. אם זה משהו שהוא קורה פעם בשנה או בשנתיים או  ת.

 21בקשה לדרדר משהו כזה ומישהו פונה, אתה צריך להעביר את זה, לא לבקש לדרדר. אני מקבל שה

 22לא נכונה. לא צריכה לבוא ממנכ"ל. הוא צריך להעביר את זה לעורך, להגיד לו 'תחליט מה שאתה 

 23מחליט'. בתוך ההקשר שבו אני יודע שאנחנו פועלים שנים נגד מר הרצוג בקמפיינים ובהכל, אני 
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 1', בתוך הדבר יודע שהיו תלונות על זה, הוא התלונן על זה במפורש, אמר 'אני יודע מה אתם עושים

 2, שאם הוא פונה מותר לי להתייחס, מותר לי  affirmative action הזה יש קצת אפליה מתקנת,

 3ידיעות לטובת ראש הממשלה,  100העולם הזה שבו היו באותו זמן  להתייחס בכזה דבר, בתוך

 4יו אני והורדנו את הידיעות שלו, אסור היה להכניס תגובה שלו כראש האופוזיציה, אני זוכר, עכש

 5נזכר כשאת מדברת, וגם העלינו בצורה כמובן, בזמן בחירות, שזה מאוד פגע בהם, שלושה ראיונות 

 6עם ראש הממשלה, ... עם ליבני אחד. זה בימים של הבחירות, יום לפני הבחירות, יומיים לפני 

 7 הבחירות. וגם כל פעם שהוא היה מגיב תגובה, אסור היה להכניס תגובה שלו. וביקשו ממני

 8קטיגורית להוריד את התגובות. אז האנשים האלה נפגעו, יכול להיות שהוא פנה וביקשתי. את 

 9 שואלת אותי אם זה בסדר? לא. לא הייתי צריך לעשות את זה. 

 10 . 20037. ברול זה 2016ביולי  31אז עכשיו אנחנו נראה תכתובת נוספת שלך מיום  ש.

 11 

 12 .78מוגשת ומסומנת נ/ 31.7.2016תכתובת מיום 

 13 

 14ש. תסתכל בבקשה, כבר בשורה השניה אתה אומר 'אבי חזק בבקשה את הכותרת והמשנה של הרצוג, 

 15 מוחץ להרצוג למרות ההתקפות נגדו'. איזה התקפות נגדו? ןניצחו'

 16 לא יודע. ת.

 17 לא יודע.  ש.

 18 לא זוכר איזה תפקיד הוא מילא אז. ת.

 19 סליחה? ש.

 20 אני לא זוכר איזה תפקיד הוא מילא אז. ת.

 21 מה זה משנה? ש.

 22 לא, סתם, לא, אני לא זוכר אם הוא היה שם, בסוכנות, לא זוכר בדיוק מה היה. ת.

 23 מי תוקף אותו? ש.
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 1 אני לא זוכר. ת.

 2לא זוכר. אז בוא נראה. 'היי מה נשמע, אשמח אם נחזק קצת את הרצוג באייטם', אבי אלקלעי  ש.

 3מה נשמע, אשמח אם נחזק קצת את לא עונה לך, ואז אתה פונה למיכל, אתה לא מוותר. 'היי, 

 4מוחץ להרצוג למרות כל ההתקפות נגדו''. ואז, בוא נראה איזה  ןניצחוהרצוג באייטם הנוכחי, '

 5תכינו לו כתבה  ןניצחו follow-התקפות נגדו. בעמוד השני למעלה, 'האם אפשרי שטל שלו כ

 6   של שלי', מי זאת שלי? הניסיונותימקיפה של כל 

 7 יחימוביץ'. ת.

 8 היא ההתקפות נגדו? ש.

 9 יכול להיות. נראה סביר. ת.

 10אז מול ההתקפות של גברת של שלי יחימוביץ', אתה מבקש לחזק את האייטם שמופיע על הנצחון  ש.

 11 המוחץ של מר הרצוג, נכון? וגם להכין מולו כתבה.

 12 כן. ת.

 13 7ל' ותעבור לעמוד נכון. ואז היא כותבת לך 'כותרת אין בעיה, הזמנו אותו לראיון, הכל פשוט וק ש.

 14מוחץ למרות כל ההתקפות' ובעמוד הבא,  ןניצחוואתה כותב 'ביקשתי שני דברים לגבי הכותרת. 

 15מוחץ אבל לא מופיע למרות כל  ןניצחואתה כותב, ממשיך וכותב 'בחוץ אין כלום, בפנים 

 16?' ההתקפות' ואז אתה שואל את גברת קליין, 'יש איזה פרינציפ לא לבצע את מה שאני מבקש

 17אנחנו רואים פה מר ישועה, התערבות שלך שלתפיסתך נתקלת בהתנגדות של המערכת, להתערב 

 18ולחזק כתבות שנוגעות למר הרצוג. כשההתקפות שמולן הוא מתמודד הן התקפות של הגברת 

 19יחימוביץ', ואתה מבקש את זה, אתה מבקש גם כתבה. האם אני מתארת נכון את ההתנהלות 

 20 שלך?

 21 כן. ת.

 22 , כותבת לך הגברת קליין,10אתה אומר, זה שאלתי אותך, ותמשיך ותסתכל בהמשך בעמוד ולמה  ש.

 23 איזו שורה? עו"ד יהודית תירוש:
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 1 ברול.  20068זה שורה  ש.

 2 איפה? ת.

 3 בשורה עליונה למעלה. 10אצלך עמוד  ש.

 4 מצאתי. ת.

 5תך אייטם לפני שאני 'ולגבי בוז'י לא טוב שהדובר של בוז'י מתקשר להגיד לטל שלו שהוא סגר אי ש.

 6בכלל מסכמת איתה איך ניגשים לזה. אני לא אומרת לה מאיפה האייטמים האלה מגיעים, וזה 

 7, אתה כותב 10לא טוב בכלל שזה מגיע אליה ישירות מכיוונם'. אתה כותב בהמשך, בסוף עמוד 

 8מגיע 'צודקת'. זאת אומרת מר ישועה, שגם ההסתרה בתוך המערכת מאיפה מגיע אייטם כשהוא 

 9 ממך, היא התנהלות קיימת לא ייחודית לענייני נתניהו. אני צודקת או לא צודקת?

 10 לא הבנתי. ת.

 11אנחנו רואים שהגברת קליין אומרת לך 'זה לא טוב שהכתבת', זו טל שלו, טל שלו היא כתבת,  ש.

 12 נכון?

 13 כן .פרשנית. ת.

 14להגיד שהוא סגר איתך,  זה לא טוב שהכתבת יודעת שכשהדובר של בוז'י מתקשר לכתבת כדי ש.

 15המנכ"ל, אייטם. 'וזה לפני שאני בכלל מדברת איתה. זאת אומרת, אומרת לך מיכל קליין, 'זה לא 

 16טוב שהכתבת שלנו מדברת ושומעת לפני שאני פונה אליה שהדובר של בוז'י סגר איתך אייטם'. זה 

 17 מה שהיא אומרת לך, נכון?

 18 ,-כן. אבל אני חושב ש ת.

 19רת שההסתרה מהכתבת של הקשר בינך, הישיר, בינך לבין מר הרצוג, היא לא דבר יפה. זאת אומ ש.

 20שהוא ייחודי לענייני נתניהו. הנה אנחנו רואים דוגמה אחת שבה הגברת קליין אומרת לך שראוי 

 21להסתיר את העובדה שהדובר של בוז'י פנה ישירות אליך, מהכתבת. זה נכון או לא נכון, מה שאני 

 22 אומרת?

 23 א חושב שזאת הנקודה של ההסתרה, אני חושב שהנקודה זה על התהליך. יש תהליך שנעשה,אני ל ת.
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 1תקרא היטב. לגבי בוז'י, לא טוב שהדובר של בוז'י מתקשר להגיד לטל שלו, טל שלו היא הכתבת,  ש.

 2 נכון?

 3 כן. ת.

 4לה  'שהוא סגר איתך אייטם לפני שאני בכלל מסכמת איתה איך ניגשים לזה. אני לא אומרת ש.

 5מאיפה האייטמים האלה מגיעים וזה לא טוב בכלל שזה מגיע אליה ישירות מכיוונם'. אני אומרת 

 6לך שאנחנו רואים פה התנהלות שבה אומרת לך העורכת של החדשות שהכתבת לא צריכה לדעת 

 7 שהקשר הוא איתך ישירות מול הדובר של מר הרצוג, נכון או לא נכון?

 8 יכול להיות שאת צודקת. ת.

 9 ואתה מסכים איתה. ש.

 10אני חושב שהסכמתי איתה לגבי התהליך, אבל, יכול להיות שגם, אני לא חושב שלגבי טל שלו  ת.

 11הסתרנו את הדברים כי טל שלו היא כתבת בכירה מדי מכדי שזה יוסתר. אני חושב שהתלונה שלה 

 12לא אמרה לה. , לתהליך זה שהוא סוגר איתי אייטם לפני, ואני גם לא חושב שהיא -הייתה לזה ש

 13 כי טל שלו,

 14 היא אומרת שהיא לא אמרה לה. ש.

 15 אני לא מאמין. ת.

 16מה זה אתה לא מאמין? היא כותבת לך, אז עכשיו אתה אומר שמה שמיכל כותבת לך הוא לא  ש.

 17נכון? מה שאתה כותב שזה לא נכון, הבנו. עכשיו מה שהיא כותבת זה לא נכון? היא כותבת לך 

 18 האייטמים האלה מגיעים'. 'אני לא אומרת לה מאיפה

 19 יכול להיות. יכול להיות. אני פשוט יודע שטל שלו היא לא אחת שהסתרנו ממנה דברים. ת.

 20 העובדה היא שזה מה שגברת קליין אומרת. ש.

 21 יכול להיות. ת.

 22 אז הסתרנו ממנה את הקשר בינך לבין הדובר של הרצוג. ש.
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 1ר הזה והיא אומרת שזה לא טוב שהוא לא הסתרתי משהו אקטיבי פה, היא אומרת את הדב ת.

 2 התקשר,

 3 ואתה מסכים איתה. ש.

 4 אמרתי לה 'את צודקת', אני חושב שאני, ת.

 5 מה שכתוב כתוב. חבל על הזמן. מה שכתוב כתוב. הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 בסדר. ת.

 7 גבירתי איך זה סומן רק? ש.

 8 . 78היה נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אמרת שהייתה גם התערבות בעניינו של מר ליברמן? ש.

 10 כן. ת.

 11נכון? בעניין הזה של מר ליברמן שאול ואיריס כן היו מיודעים, נכון? שאול חלק מהזמן וחלק  ש.

 12 מהזמן גם איריס, נכון?

 13 נכון. לא מיודעים, זאת אומרת, ת.

 14 וראינו שהיו עוד פוליטיקאים, למשל ראינו בחקירה, ש.

 15 זה לא מיודעים, זאת אומרת, הם יזמו את זה. ת.

 16תיכף. וראינו בחקירתו של עו"ד חן, ראינו שגם בעניינו של השר סילבן שלום מר אלוביץ' ביקש  ש.

 17 ממך להוריד ידיעה שנוגעת לעניינו, נכון?

 18 נכון. ת.

 19ץ' וחלק זאת אומרת שהייתה התנהלות של שאול בחלק מהזמן גם של גברת אלוביץ', מר אלובי ש.

 20 מהזמן גברת אלוביץ' בענייני פוליטיקאים אחרים שהם לא נתניהו?

 21 אמת. ת.

 22אוקיי. ולך, עכשיו רגע נדבר על מר ליברמן, לך מול ליברמן היה עניין לגמרי של אתר וואלה שמר  ש.

 23 ליברמן ישים תקציבי פרסום בוואלה?
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 1 זאת לא הייתה המוטיבציה העיקרית, עוד פעם, ת.

 2 עת.אני לא שומ ש.

 3בעיקר  YNETהיה לי עניין שליברמן ישים תקציבי פרסום כיוון שהוא היה בקשרי עבודה עם אתר  ת.

 4 ושם את רוב התקציבים שם, ועוד פעם, היוזמה לקשר איתו והפניה אליו הייתה של שאול, 

 5 לא, זה לא מה ששאלתי. ש.

 6 , בסדר,-מכל ה ת.

 7 אני שאלתי שאלה, ש.

 8 שליברמן ישים תקציבי פרסום. זה נכון.כן. גם לי היה חשוב גם  ת.

 9 אוקיי. אז עכשיו, ש.

 10 כמו שלגבי כל פוליטיקאי, אגב. כל מפלגה, סליחה. כל מפלגה. ת.

 11 אני מסכימה איתך. ש.

 12 נכון. ת.

 13 . 19789, זה ברול שורה 2016ביולי  25אז עכשיו בוא נסתכל על תכתובת שלך מיום  ש.

 14 

 15 79ת נ/מוגשת ומסומנ 25.7.2015תכתובת מיום 

 16 

 17זה מתחיל בעמוד הראשון, אתה כותב לגברת קליין, אתה כותב לה 'ביקשתי לא ללכת על הראש  ש.

 18של ליברמן בתקופה הקרובה, חייבים תמיד לעשות ההיפך ועוד בראשית?' כותבת לך הגברת קליין 

 19 'שיניתי'. רק תאמר לי מתי אתה ביקשת לא ללכת על הראש של ליברמן?

 20 מה זאת אומרת? ת.

 21 אם אתה זוכר. מתי ביקשת לא ללכת על הראש של ליברמן. ש.

 22 אני רואה שזה, אני רואה את התאריך פה. הייתה, ת.
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 1לא, אבל כשאתה אומר 'ביקשתי', זה משהו שהוא בעבר. נכון? כשאני אומרת 'ביקשתי', אני  ש.

 2 מתכוונת למשהו שעשיתי בעבר.

 3וסי, אני צריך ממנו משהו, אני צריך ממנו אישור' היה שלב שבו שאול הדגיש לי 'הרוסי, הרוסי, הר ת.

 4לא זוכר בדיוק מה זה היה, ו'אתם, דווקא הוא אחד שאפשר לעשות איתו עסקים ואתם לא...' 

 5 היה תקופה שהוא עלה, הנושא של הרוסי, הוא עלה.

 6 המילה 'אישור' רק לא נזכרה שם, זו תוספת לחלוטין שלך עכשיו. ש.

 7 מה את אומרת? ת.

 8 ה 'אישור' לא נזכרה שם, זו תוספת לחלוטין שאתה מוסיף, וגם עניינית,המיל ש.

 9 הוא אמר 'אני צריך אותו למשהו'. ת.

 10 הוא נשא באיזה שהוא תפקיד באותה תקופה, מר ליברמן? עם:-כב' השופט משה בר

 11 שר בטחון. הוא היה צריך אישור נדמה לי, ת.

 12 נכון. אבל המילה 'אישור', ש.

 13 אישור אבל היה שם משפט שבו הוא אמר שהוא צריך אותו בזמן הקרוב?יכול להיות שלא  ת.

 14 נכון. אבל המילה 'אישור' לא הופיעה שם. ש.

 15 אה, בסדר, אבל שהוא רק צריך אותו בזמן הקרוב. ת.

 16 כן, אבל זה רק לא רלוונטי בזמנים,  ש.

 17 בלי אישור, אני לוקח את המילה 'אישור' חזרה. ת.

 18 ו לוקחים בחזרה, עכשיו אנחנו, את המילה 'אישור' אנחנ ש.

 19 מר ישועה, תשאיר איזה משהו לגברת תירוש לסיכומים. עו"ד ז'ק חן:

 20עכשיו אנחנו ניקח גם עוד דבר בחזרה, התכתובת הזאת היא אחרי המועד של התכתובת שאני  ש.

 21 מראה לך עכשיו.

 22 לא הבנתי, עוד פעם? ת.

 23 'הרוסי', סליחה על הביטויים, אני,התכתובת שאתה מדבר עליה מול שאול לגבי  ש.
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 1 זה מה שהוא אמר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 זה מה שהוא אמר, ואני מדברת מתוך הטקסט, שחלילה, ש.

 3 לא אמרתי, סליחה, זה לא שם שלי .זה שאול, ת.

 4 לא, שחלילה איש לא ייעלב מתוך ההתבטאויות, פתאום אני, ההתבטאות הזאת שאתה ציטטת ש.

 5האישור, היא אחרי הזמן הזה. ולכן אני שואלת אותך מתי אתה ביקשת,  ןמענייעכשיו וחזרת בך 

 6אגב, אבל אני הצגתי בפניך ששאול ואיריס אלוביץ', ותיכף אתה תראה גם בהמשך התכתובת 

 7 הזאת, מיודעים, זה קשר שהם יודעים עליו, אין טענה אחרת.

 8 לא, הם יוזמים. ת.

 9ה, אבל זאת איננה הנקודה. אני שואלת אותך שאלה עובדתית. מתי אתה זה תיכף אנחנו נרא ש.

 10 ביקשת 'לא ללכת על הראש של ליברמן' אם אתה יודע לענות לי.

 11, אני רק מציין עוד פעם 25.7-, אני מניח שסביב התאריך הזה שמופיע פה של ה-עוד פעם, אני לא זו ת.

 12יש לך תכתובת אחרי אני בטוח שהיה לפני, שלא הייתה פעם אחת ששאול העלה לגבי 'הרוסי', אם 

 13 היו סדרת התכתבויות שקשורות ל'רוסי' ונזיפות שקיבלתי, 'אתם גורמים עוול לרוסי',

 14 את כל הדבר הזה אפשר לבדוק. ש.

 15 אוקיי. בסדר. ת.

 16את כל הדבר הזה אפשר לבדוק, בוא נתקדם. מה זה 'לא ללכת על הראש של ליברמן'? מה זה  ש.

 17 אומר?

 18 יב עימו.להיט ת.

 19להיטיב עימו. אוקיי. מתקדמים. עכשיו בוא נראה על מה אנחנו מדברים פה. היא כותבת לך  ש.

 20'שיניתי' ואתה כותב לה 'אני לא מבין מה את אומרת, מה ששלחתם זה לפני או אחרי', ואז 'ממתין 

 21ינוי, אני לראות את השינוי', והיא אומרת לך 'שונה עוד לפני שפנית'. בוא רק כדי שנבין את הש

 22מציגה שני מוצגים נוספים ונראה אם זה מזכיר לך. עמוד ראשון, של, אחד יצא מתוך הרול והשני 

 23 הוא משהו שאנחנו איתרנו. 
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 1 אוקיי מה הראשון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הראשון הוא זה. ש.

 3 'ליברמן הבטיח'? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 כן. ש.

 5 שניהם מאותו יום. אוקיי. אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 6 

 7 80מוגשת ומסומנת נ/ 25.7.2016כתבה מיום 

 8 81מוגשת ומסומנת נ/ 25.7.2016כתבה מיום 

 9 

 10 שתי כתבות? לא הבנתי. ת.

 11זה השינוי אז תאשר לי רק שמה שאנחנו רואים פה זה שבהתחלה, נראה אם זה מזכיר לך,  ש.

 12הולכים על הראש של ליברמן, 'ליברמן הבטיח אבל מסתפק'. נכון? בהתחלה יש כותרת שבה 

 13ובשניה אין 'ליברמן' בכותרת, זה 'ישראל קורצת לחמאס, מוכיחה שהיא חזקה בעיקר על אבו 

 14 מאזן'. זה השינוי שעבר. הורדנו את ליברמן מהכותרת. נכון?

 15 כן. כי המשנה אותו דבר. ת.

 16 שזה דבר,...? ש.

 17 נה אותו דבר, זה כנראה אותה ידיעה.לא, אני אומר, המש ת.

 18 כן. שהשינוי הזה של הכותרת זה דבר שמיטיב איתו, עם מר ליברמן. ש.

 19 מיטיב איתו, בוודאי. ת.

 20 .19038. זה ברול 2016ביולי  2-עכשיו אני אראה לך תכתובת נוספת מה ש.

 21 

 22 82מוגשת ומסומנת נ/ 2.7.2016תכתובת מיום 

 23 
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 1מרת, מאחר ובפני העד נמצא הדבר הזה והוא לא רואה את הרול, אני רק או עו"ד יהודית תירוש:

 2 ואת הרול המקורי,

 3 הוא רואה על המסך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 גבירתי, הוא לא רואה את הצרופות, עו"ד יהודית תירוש: 

 5 אה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6, בעניין של 79הצרופות, אז מה שלא רואים זה שבנ/הוא לא רואה את  עו"ד יהודית תירוש:

 7 הכתבות שהראית של ליברמן, רואים שהוא שולח בקבוצה עם איריס ושאול את הדברים האלה.

 8 אבל אין על זה מחלוקת. אני גם הצגתי לו את זה, זה אצלו. מול פניו. ש.

 9 לא, זה לא מול פניו. הוא לא רואה מה צורף. עו"ד יהודית תירוש:

 10א, זה כן. טוב, בסדר. אני לא מתכוונת להתווכח על זה. נוסף, רואים שיש פה שתי צרופות שהוא ל ש.

 11. כותבת לך 2016ביולי  2-מעביר בקבוצה, אבל אפשר להתקדם. עכשיו, אנחנו בתכתובת מיום ה

 12איריס 'תראה את עמוד הבית שלך, אתה אמור לפגוש את היועץ של ליברמן'. ואתה עונה לה 'רואה, 

 13ן צהוב למדי ומיותר, מטפל'. ואז אתה כותב לגברת קליין 'צהוב הזוי ולא הוגן זה מה שיש לי אכ

 14לומר על הידיעה הזאת, ממש לא מבין אותך, זה לא אינטליגנטי ליפול למלכודות מגמתיות כאלה, 

 15מבקש שזה יעוף מיד ולא יהיה לא בעמוד הבית, גם לא בעמוד הבית של חדשות'. מתווכחת איתך 

 16הוא דמות ציבורית. אם ביום עתיר פיגועים עולה תמונה שלו עם  ןהביטחורת קליין, 'שר הגב

 17, זה בהחלט ראוי לאייטם, אבל אוריד'. אתה ןהביטחוצעירות במסיבה שמנסות לשכר את שר 

 18ממשיך להתווכח איתה 'אל תפגעי לי באינטליגנציה. כל מי שהולך למסיבה או כל אירוע ללא יוצא 

 19צאת עם תמונה כזאת, איפה שיקול הדעת שלך, מבקש שזה יעוף לגמרי'. היא כותבת מהכלל יכול ל

 20לך 'שיקול הדעת שלי אומר שזה ראוי לפרסום אבל הורדתי לבקשתך'. זה אתה כותב למיכל קליין. 

 21 נכון?

 22 בסדר. כן. ת.
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 1ברת אז אנחנו רואים שגם בעניינו של מר ליברמן אתה, חלק מתפקידיך כמנכ"ל, אתה אומר לג ש.

 2מיכל קליין 'תורידי את הידיעה הזאת, תעיפי אותה', למרות שהיא חושבת שלידיעה הזאת יש ערך 

 3 חדשותי. נכון?

 4 כל העבודה מול ליברמן היא בהוראה של שאול. אני לא מבין, ת.

 5 אני לא שומעת מה שאתה אומר. ש.

 6 הכל זה בהוראות של שאול, אני, ת.

 7 אתה עושה? אבל אני מדברת עליך מר ישועה, מה ש.

 8אני? לכל אורך הידיעות, גם לראש הממשלה וגם לאחרים, אמרתי, הלחץ הופעל עלי, אני הפלתי  ת.

 9את הלחץ למטה, ולגבי 'הרוסי' או ליברמן, ניתנה לי סדרת הודעות חד משמעית. זה התחיל 

 10 משאול, לא ממני.

 11תשומת ליבך לעמוד הבית תסתכל, בחלק הראשון של מה שהקראתי לך הגברת אלוביץ' מפנה את  ש.

 12שלך. היא מפנה את תשומת ליבך לעמוד הבית שלך. אתה כותב לה 'רואה, אכן צהוב למדי ומיותר, 

 13מטפל'. העמדה שלך לגבי הידיעה הזאת מול הגברת אלוביץ' שהידיעה הזאת צהובה, מיותרת 

 14 ואתה מטפל בהורדתה. נכון?

 15 לא זה המצב. המצב הוא כזה, ת.

 16 ה שכתבת לה זה לא נכון?לא זה המצב, מ ש.

 17 לא הייתי נוגע בידיעה הזאת.  ת.

 18 לא היית נוגע בידיעה הזאת.  ש.

 19 לא, לא הייתי נוגע בידיעה, ומיכל צדקה, לא אני צדקתי.  ת.

 20 הבנתי, אז כל מה שאתה כותב, ש.

 21שוב, בכל אחת מהידיעות המוטות, עכשיו אנחנו נתגלגל אחורה, אני קיבלתי משאול הערה 'אתם  ת.

 22דופקים את הרוסי' 'אתם פוגעים ברוסי' אני לא מבין מה.. משם זה התחיל הכל, שאני צריך 

 23להתחיל לטפל, כי הוא צריך ממנו משהו, משם התחיל רצף של כזה, היה סדרה של ידיעות, זה לא 
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 1רק היה אחרי. היה סדרה, אני לא דיברתי עם ליברמן לפני זה. זו לא הייתה יוזמה שלי, זו הייתה 

 2 מה שלהם. ואחרי זה, את אומרת לי, אז 'כשאמרו לך תמיד',יוז

 3 (נזילת מים מהמזגן – )עניינים טכניים

 4אתם יכולים מבחינתכם להמשיך בינתיים? מבחינת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 גבירתי אפשר להמשיך?

 6ה יוצא, זה כנראה כן. אני הפסקתי... אני חושבת שזה ששינינו את התנודה של האוויר ואיך ז ש.

 7 הוביל,

 8 מה זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9לעד היה קר. שינינו את התנודה של האוויר פה. זאת אומרת רוב האוויר הקר יוצא דרך מקומות  ש.

 10 אחרים. אז זה כנראה,

 11לא, אין בעיה. זה נזל בסוף הישיבה הקודמת אחרי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שהלכתם. כבר קרה.

 13 ידעתי ששאול אחראי גם לזה. עו"ד ז'ק חן:

 14 היא התכוונה שזה בגללי. ת.

 15 אני הבנתי למה היא התכוונה. בסך הכל סגרנו את הפתח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 זה היה לבקשתנו גבירתי, ועכשיו מסתבר ששאול אחראי גם לזה. עו"ד ז'ק חן:

 17 אול לא אחראי לו מסתבר. בסדר, אבל נמשיך.אין פה שום דבר שש ש.

 18 טוב, בואו נחזור לענייננו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 כן. זה ענייננו, אני אמקד את השאלה. ש.

 20 הייתי באמצע התשובה. ת.

 21 אני אמקד את השאלה עכשיו. ש.

 22 . אולי תשלים.סליחה, הוא באמת היה באמצע תשובה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אני אומר, בכל המקומות, בין אם ראש הממשלה, בין אם ליברמן, בין אם אחרים, כששאול נתן  ת.

 2את ההוראה אז אני הורדתי את זה כלפי מטה ובין היתר אמרתי 'אתם שמאלנים' או 'זה צהוב', 

 3 וזמתי.אבל אני לא הייתי, זה לא נוהל תקין. את שואלת אותי זה נוהל תקין? לא. אינו בי

 4קודם כל, אנחנו ראינו שאתה מתערב בתכנים גם בעניינים אחרים, אבל אני פה מסתכלת על  ש.

 5ההתכתבות שלך עם הגברת אלוביץ' וכשאני מסתכלת על ההתכתבות עם הגברת אלוביץ', אתה 

 6אומר לה, היא מפנה את תשומת ליבך, לא אומרת לך שום דבר מעבר לזה, ואתה עונה לה 'רואה, 

 7, 4וב למדי, מיותר. מטפל'. תמשיך רגע לפני שאתה עונה לי, ואתה ממשיך בהמשך בעמוד אכן צה

 8ואתה ממשיך לשוחח עם הגברת אלוביץ'. אתה אומר לה 'יועץ השר בקשר איתי והוא הודה לי, 

 9אנחנו נפגשים ביום שני בבוקר. עשיתי תחקיר מקיף למה הידיעה עלתה, המסקנה ... עם טיפנברון, 

 10את תוצאות התחקיר, תשתנקי'. זה מה שאתה אומר לגברת אלוביץ'. מול הגברת  אם אספר לך

 11אלוביץ' זה הדברים שאתה אומר. מה מזה נכון ומה מזה לא נכון? ואתה אומר לה ש'אתה 

 12מתבייש'. וקראת את הכל, עכשיו אני רק רוצה לדעת, קודם כל, מה מבין הדברים שאתה אומר 

 13 י סתם?לגברת אלוביץ' נכון ומה הם דבר

 14היומי של לחצים, הוא בערבון מוגבל. זה  abuse-תראי, כל מה שאני אומר לאיריס במסגרת ה ת.

 15השיח. כל מה שאני אומר לה בערבון מוגבל. אם אני אומר לה שהאתר כולם שמאלנים, אני לא 

 16מאמין בזה, מאותה סיבה שגם היא לא מאמינה בזה. גם היא צוחקת על אותו דבר. אז זה השיח 

 17 בינינו. היא יכולה להגיד לי,

 18 רק שניה, ש.

 19לים את התשובה. היא יכולה להגיד לי 'האתר שמאלני' ואחרי דקה היא יכולה אני רוצה להש ת.

 20לפרוץ על זה בצחוק. אז אותו דבר, זה השיח שלי איתה. אינני זוכר מה היה התחקיר שלי, יכול 

 21להיות שבאמת היה בתחקיר משהו שלא היה בסדר, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל שוב, 

 22ה לעניין ההיתממות הזאת. מתחיל הרצף במה? 'תראה את עמוד הבית אני רוצה עוד פעם ללכת פ
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 1שלך'. בסדר? מתחיל הרצף במה? 'אתה אמור לפגוש', כן? 'אילן תראה את עמוד הבית שלך'. מה, 

 2 למה היא מפנה אותי לשם? למה היא מפנה?

 3 מה אתה עונה לה? 'רואה, אכן צהוב למדי ומיותר, מטפל'.  ש.

 4אני עונה הרבה פעמים בצורה מאולפת. מה זה מה אני עונה לה? אבל מי יוזם? אני עונה לה כמו ש ת.

 5 זאת אומרת אנחנו הופכים את התפקידים פה.

 6 לא, אנחנו לא. אנחנו מסדרים את התפקידים פה. ש.

 7 האנשים שנתנו לי הוראות, אני לא מכיר את ליברמן, ת.

 8שניכם ביחד. ההקלטה לא עובדת עם  שניה, לא ישמעו אתאב"ד:  -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אחד.-שניים ביחד אז אחד

 10 סליחה גבירתי. ש.

 11 את או אני?  ת.

 12 תשלים את התשובה ונשמע את השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13בבקשה. גבירתי, לא את, גבירתי הופכת את התפקידים. יש לי בוסים, ליברמן הוא אחד מאלה  ת.

 14ם מסבירים גם למה, בתוך זה מתחיל טיפול יותר אוהד בליברמן, אחרי שהם חפצים ביקרו, ה

 15שאני מקבל תלונה שהזנחתי את הרוסי, פגעתי ברוסי, עשיתי ככה לרוסי, לא זוכר את המילים 

 16המדויקות. וממה זה מתחיל? היא אומרת לי, 'אתה אמור לפגוש את היועץ'. זאת אומרת שהיא 

 17. 'אילן', זה מה שהיא אומרת 'תראה את עמוד הבית שלך'. מה יודעת שיש הידברות בינינו על הכל

 18זה תראה את עמוד הבית שלך? שוב אנחנו נמצאים במתכת אצילה שלא יודעת שום דבר על מה 

 19שקורה פה? היא רק צינור? היא עוברת על זה בתור עורכת? מהאו"ם? שמסתכלת? זה ברור שזה 

 20ת מקרים. 'כן, את צודקת, צהוב, שמאלני, ירוד', הערה, ואני עונה כמו שאני עונה בעשרות ומאו

 21 הכל הכל הכל ועושה את מה שאני לא מאמין בו.

 22יפה. עכשיו, כשאתה עונה לגברת אלוביץ' ואתה אומר לה 'את צודקת, זה מיותר, זה צהוב', למשל  ש.

 23 במקרה הזה, אתה אומר את זה אבל אתה לא מתכוון למה שאתה אומר. זה מה שאתה טוען פה?
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 1 תראי, .ת

 2 לא, רק שאלה, מר ישועה, אחר כך 'תראי'. אני שואלת אותך, ש.

 3 אני לא יודע. ת.

 4 מה זאת אומרת אתה לא יודע? ש.

 5.. לא זוכר -יכול להיות. זה, זה גם וגם. שמעת פה את הביטוי גם וגם? אני מסביר, יכול להיות ש ת.

 6את רוצה שאני אלך במנהרת הזמן את הידיעה. אני אומר עוד פעם, יכול להיות, אני לא יודע, 

 7. זה היה המודוס אופרנדי, ויוונדי, תקראי לזה איך שאת רוצה, template-ואגיד, בגדול זה היה ה

 8 ביני לביניהם. ויוונדי.

 9 קונטקסט. עו"ד ז'ק חן:

 10אומרים הקשר. המודוס ויוונדי. מודוס ויוונדי ביני לבינם, הם לוחצים, אני לוחץ למטה, הם  ת.

 11אני עונה כמו שאני עונה, זה נמצא בתוך ההקשר. עכשיו, את שואלת אותי, יכול להיות  לוחצים,

 12שראיתי את זה וזה היה נראה לי צהוב. יכול להיות, שראיתי, אני לא יודע, לא זוכר את הידיעה. 

 13אבל במצב רגיל לא אני מחליט על זה. גם אם זה צהוב. זה לא החלטה שלי. לא אני צריך להחליט 

 14 ר הזה. למה אני עושה את זה? כי המלך, כי שאול ואיריס חפצים ביקרו של הרוסי. נקודה.על הדב

 15או כי מישהו מתקשר אליך ומבקש. אבל אני שואלת אותך, וראינו, לא נחזור אחורה כל פעם את  ש.

 16כל החקירה. אבל אני שואלת אותך, כשאתה אומר לאיריס, כשאתה כותב לה 'אני עשיתי תחקיר 

 17ה עלתה, המסקנה ... טיפנברון. אם אני אספר לך את תוצאות התחקיר תשתנקי'. זה למה הידיע

 18 נכון או לא נכון? כי זה הדברים שאתה אומר לאיריס.

 19 יכול להיות שנכון ויכול להיות שלא נכון. ת.

 20 הבנתי, יכול להיות שאתה מציג לגברת אלוביץ' מצג, ש.

 21 יכול להיות שהגזמתי. ת.

 22ת באופן שאם היא תדע איך הן עלו היא תשתנק. זה נכון? למרות שזה לא לגבי ידיעות שעולו ש.

 23 העובדות כהווייתן?
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 1אני מסביר עוד פעם. הדו שיח בינינו כלל 'שמאלני', 'צהוב', כלל את הדברים האלה. עכשיו אני לא  ת.

 2י יודע, יכול להיות שפה אני נוקט שפה קצת, יכול להיות שבאמת עשיתי תחקיר וזה היה. אז אנ

 3מעביר לה את הידיעה המשמחת 'תקשיבי, תשתנקי' וכדומה וכל הדברים, ונביא את טיפנברון, 

 4ולא נביא את טיפנברון, זה חלק מתוך השיח הכולל ביני לבינה בתקופה של שנים שבהן זה יום יום 

 5וזה מה שקורה עם זה, זה הכל. אז אני כבר מאולף. לא צריך להגיד לי. 'תראה  abuse-יש את ה

 6 עמוד הבית שלך'. 'רואה. צהוב'. אני כבר מתנצל, זו התנצלות. זה אפולוגטיקה. את

 7השאלה שלי היא כזאת, ואני אנסה פעם  מר ישועה, בכל הכבוד, זאת איננה תשובה לשאלה שלי. ש.

 8אחרונה. כשאתה אומר לאיריס, לגברת אלוביץ', כשאתה אומר לה 'זה צהוב למדי אני מטפל'. 

 9ית תחקיר למה הידיעה הזאת עלתה, כשאתה אומר לה 'אם את תדעי את כשאתה אומר לה שעש

 10תוצאות התחקיר תשתנקי' אם אלה עובדות נכונות או שיכול להיות שאתה מציג לה מצג שהוא 

 11 לא נכון?

 12יכול להיות שאני מציג לה מצג שהוא לא נכון. אינני זוכר. יכול להיות שפה בגלל שאני נוקט בכזאת  ת.

 13 הו. אני לא זוכר. זה לא נקשר בהקשר עבודה נורמלית של מנכ"ל.שפה, כן היה מש

 14 בסדר, לא זוכר. בסדר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לא זוכר במדויק. אני מניח שהיה בזה אולי שילוב. לא יודע. ת.

 16י , אנחנו חוזרים עכשיו לתקופתו של ינון מגל משום שאנחנו קצת הפלגנו כד-עכשיו, בעדות ה ש.

 17להתייחס לקשר שלך עם פוליטיקאים וכתבות בעניינם. נחזור רגע למר ינון מגל. אתה הבאת את 

 18 ינון מגל לוואלה, קיבלת את אישור הדירקטוריון. נכון?

 19 ,-כן אני לא בטוח אפילו, יכול להיות. לא זוכר אם אז זה הובא ל ת.

 20 ריון?יכול להיות שאתה תביא עורך ראשי בלי שיהיה אישור הדירקטו ש.

 21 אז, אני לא בטוח שהבאתי את זה. anchor-לא, כי כ ת.

 22 אבל כשהוא מונה לעורך ראשי, הוא קיבל את אישור הדירקטוריון? ש.
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 1אני חושב שכן כי אז זה היה על רקע ההליכה של טלי אז כבר התחילה הנורמה שהם צריכים  ת.

 2 לאשר. אז אני מניח שזה קיבל את האישור.

 3 גם את אישורו של מר אלוביץ'?ובוודאי שזה קיבל  ש.

 4 אני מניח שכן. ת.

 5 מר אלוביץ' הוא יו"ר הדירקטוריון. ש.

 6כן. אני אומר עוד פעם, המצב הרגיל היה שהם לא היו מתערבים בדברים האלה, יכול להיות ששם  ת.

 7 כן, כי אז התחילה הנורמה שהם קובעים. אז יכול להיות, מן הסתם, הגיוני.

 8ך לאשר את מינויו של עורך ראשי? אם זה מה שאתה אומר? נתחיל אחורה. דירקטוריון לא צרי ש.

 9 האם דירקטוריון לא צריך לאשר את מינויו של עורך ראשי?

 10... אני לא זוכר שיש -לדעתי בעבר, אני לא יודע אם צריך או לא, לדעתי מבחינת החוק לא. או ה ת.

 11 שדירקטוריון התערב.כזה דבר, ועורכים ראשיים לפני כן, לא זכור לי 

 12 לא עניין של התערב. הובא לאישורו. ש.

 13לא זכור לי, לא זכור לי. אולי אני טועה, יכול להיות שאני טועה. רגע, זה סמנכ"ל, אם זה מעמד  ת.

 14של סמנכ"ל, יכול להיות שכן. אני לא בטוח. הוא נושא משרה, אני לא בטוח, העורך הראשי, לא, 

 15 כ"ל תוכן, אותו יורם דילמני שציינת, שפרש יחד עם הבכירים.לא, סליחה, בהתחלה היה סמנ

 16 כן. נכון, אבל היה אחר כך סמנכ"ל תוכן אחר. ש.

 17היה סמנכ"ל תוכן ומתחתיו היה עורך. אחר כך כשהוא הלך, לא בא סמנכ"ל תוכן והעורך ראשי  ת.

 18ה יושב בהנהלה, מילא גם את זה. אז אני לא יודע, הייתה תקופה לדעתי שלא אושר כי הוא לא הי

 19העורך הראשי, והוא לא היה נושא משרה והוא לא היה סמנכ"ל. אחרי זה אולי התחילה תקופה 

 20 , אני לא חושב שזה הובא פורמלית לדירקטוריון.-שכן, אני לא זוכר, אבל סביר להניח ש

 21 הובא פורמלית לדירקטוריון. ש.

 22 אז יכול להיות. אוקיי. יכול להיות. ת.
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 1תה יודע, האם אתה עשית בהקשר של ינון מגל פניה לראש הממשלה, לגברת נתניהו, עכשיו, האם א ש.

 2 למשפחה שלו, כדי לקבל את אישורם למינויו של ינון מגל כעורך ראשי?

 3 לא. ת.

 4 האם אתה יודע על פניה כזאת? ש.

 5 לא. אני יודע על פניה כזאת מצד מישהו אחר, כאילו. ת.

 6 האם אתה יודע על פניה כזאת? ש.

 7 לא. אני לא זוכר דבר כזה. ת.

 8. הרול הוא קצת מלמעלה יותר אבל 2014ביוני  17בסדר. אני מבקשת להציג לך התכתבות מיום  ש.

 9 . 5321-ההתכתבות הרלוונטית מתחילה מ

 10 

 11 83מוגשת ומסומנת נ/ 17.6.2014התכתבות מיום 

 12 

 13עה' אבל בכל זאת אתה אתה מתקשר לשאול ואתה כותב לו 'היי בוס, זמין?' הוא כותב לך 'חצי ש ש.

 14מיד כותב לו 'גדעון סער דיבר איתי עכשיו' 'על?' 'השמיצו אצלנו את גאולה, הוא טען שזה ינון. 

 15בדקתי, הוא צדק'. שאול אומר 'חבל, זה לא צריך לקרות. אמרת לו?' ואז אתה כותב 'זה מצטרף 

 16יות והיעדר יכולת שיפוט ליניב ולשורת מקרים שמעידה על ילדותיות והיעדר יכולת שיפוט'. ילדות

 17 של מי?

 18 ינון. ת.

 19ואז אתה כותב לשאול 'צריך לסיים את הסיפור הזה בהקדם'. מה זה הסיפור שצריך לסיים  ש.

 20 בהקדם?

 21 ינון. ת.

 22'. אז אנחנו רואים פה שבכלל יש תלונה של מר גדעון סער,  anchor-'אבל אני רוצה לנסות לשמרו כ ש.

 23שלו ועל רקע זה אתה אומר לשאול 'צריך לסיים את הסיפור  ביחס לכתבה שהשמיצה את בת הזוג
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 1. 'הוא הודיע על התפטרות?' שואל אותך שאול, 'בגלל 3הזה בהקדם' ואז זה ממשיך. תעבור לעמוד 

 2מה?' ואז אתה כותב 'הורדתי לו הכתבה המשמיצה על גאולה'. זאת אומרת, רגע נעצור, שלבקשתו 

 3 צה את בת זוגו. נכון?של גדעון סער אתה הורדת כתבה שמשמי

 4 כן. ת.

 5אגב, לא רואים בהתכתבויות, בסמסים, בשום מקום, שום התכתבות בינך לבין ינון. איך הדבר  ש.

 6 הזה קרה? 

 7 אני לא יודע. ת.

 8 אוקיי. ואז תראה, אתה ממשיך וכותב לשאול אלוביץ': 'הוא שיקר לי'. מי זה 'הוא'? ש.

 9 ינון. ת.

 10מדובר ואז הכתב אמר לי שזה הונחת עליו מלמעלה מהעורך שלו 'שיחק כאילו לא יודע על מה  ש.

 11 שקיבל הנחתה מינון'. זאת אומרת אתה דיברת גם עם הכתב?

 12 סביר להניח. ת.

 13 גם זה אגב לא מופיע בהתכתבויות שלנו, אז איך זה קרה? ש.

 14 לא, רוב הסיכויים שזה בטלפון כי הם יושבים באותו בנין. זה לא, ת.

 15'. עכשיו, מכיוון שאנחנו 1עוסק בבישול ידיעות נגד גאולה שהייתה אויבת שלו בערוץ אוקיי. 'הוא  ש.

 16 הבנו שלבקשת גדעון סער אתה הורדת כתבה על הגברת אבן ושינון הודיע על התפטרות, נכון?

 17 כן. ת.

 18 ואתה אומר שהוא שיקר לך, נכון? מי ששיקר לך זה ינון. נכון? ש.

 19 כן. ת.

 20אומר לשאול אלוביץ' בהקשר הזה של הפרסום הזה הם דברים שאתה וכל הדברים האלה שאתה  ש.

 21מתכוון אליהם? הם נכונים? הם עובדות? שינון מגל מבשל ידיעות נגד מישהי שהיא האויבת 

 22 האישית שלו, שהוא מקדם אג'נדות אישיות שלו בתפקידו כעורך ראשי? כל זה נכון?
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 1ר עם מי, אני זוכר אז שבדקתי את זה, זאת כן. אז בדקתי את הנקודה הזאת, אני כבר לא זוכ ת.

 2אומרת גדעון סער פנה, עשיתי בדיקה במערכת, ונאמר לי בצורה חד משמעית שזה משהו שהתבצע 

 3 בצורה שהוא לא צריך להתבצע, לכן פעלתי כמו ש....

 4 הדבר הזה שעורך ראשי משקר לך כמנכ"ל הוא דבר חמור מן הסתם? ש.

 5 כן. ת.

 6 אול?ואת זה אתה משקף לש ש.

 7 כן. ת.

 8וזה שאתה מקדם אג'נדות אישיות שלו, כך לתפיסתך, כך הבנת בזמן אמת, שהוא מקדם אג'נדות  ש.

 9 אישיות שלו בתפקידו כעורך ראשי, זה דבר חמור מבחינתך.

 10 במקרה הזה, כן. ת.

 11 וכך חשבת? ש.

 12 כן. ת.

 13 ואת זה שיקפת לשאול, מר אלוביץ'? ש.

 14 כן. ת.

 15, זה ממש המשך ישיר של 17רוצה להגיש לך התכתבות מיום  ואז ממשיכה ההתכתבות, אני ש.

 16 ההתכתבות הזאת, 

 17 

 18 84מוגשת ומסומנת נ/ 17.6.2014התכתבות מיום 

 19 

 20ותראה, בזמן שלמר אלוביץ' אתה מציג מצג שאתה לא חוזר בו ממנו שמר מגל מבשל ידיעות ויש  ש.

 21ההתכתבות שלך עם מר מגל.  לו אג'נדות אישיות, וצריך לסיים את הסיפור הזה בהקדם, ראה את

 22תתפטר, לפני זה  -אתה כותב לו 'אל תעשה שטויות, אל תהרוס דברים לעצמך, תרצה להתפטר 

 23תשב לדבר, אני לא אויב שלך בשום סיטואציה, אתה מרשה לעצמך הרבה דברים, אני בולע, תלמד 
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 1שי, אני לא אשאר גם לבלוע ותתבגר'. ואז הוא כותב לך 'אתה לא באמת נותן לי להיות עורך רא

 2בשביל הטייטל' והוא ממשיך וכותב לך: 'לא הייתה בעיה בידיעה על גאולה ולא בידיעה על נינט'. 

 3 מה זה הידיעה על נינט?

 4 לא ה.... לא זוכר. ת.

 5 זה עוד אירוע שהיה לך ויכוח לגביו עם מר מגל? ש.

 6 מניח. ת.

 7האלה כאירועים דרמטיים, שהם זאת אומרת, ושים לב שמר מגל מתייחס לשני האירועים  ש.

 8מבחינתו מביאים אותו כרגע לרצון להתפטר. הוא מדבר פה על האירוע של גאולה אבן שאנחנו 

 9 רואים אותו עכשיו והוא מדבר פה על האירוע של נינט שאתה משום מה לא זוכר על מה מדובר.

 10כבר איים כמה פעמים  יומי שבו ינון abuseשני האירועים הדרמטיים באים אחרי שנה וחצי של  ת.

 11 להתפטר.

 12אז בוא גם נעשה את הסדר הזה, איום בהתפטרות של ינון, אני מצאתי פעם ראשונה פה. עכשיו,  ש.

 13אבל אני שואלת אותך על האירוע הזה ולא על אירועים אחרים. האירוע הזה הוא אירוע שבגינו 

 14 מר מגל קם ואומר 'אני רוצה להתפטר'.

 15 כן. ת.

 16 אתה מנסה לפייס אותו.למול ינון מגל  ש.

 17 כן. ת.

 18 לשאול אתה מציג תמונה אחרת, קשה מאוד, כלפי ינון מגל נכון? ש.

 19 את קראת עד הסוף את מה שנתת לי לקרוא? ת.

 20 כן כן. אני קראתי עד הסוף. ש.

 21מה אני כותב לו בסוף? 'הוא כרגע ניסה ואני מניח שכן אבל אני מעדיף לדבר איתו אחרי שישן  ת.

 22 '. מה הסתירה הגדולה?anchor-להשאירו כואנסה 
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 1 הסתירה הגדולה, ש.

 2רק שניה, תני לי לענות. שאלת שאלה. אני אומר לשאול ואני פועל בהתאם. אני אומר לשאול  ת.

 3'תקשיב, יש בעיה עם הקטע שלו כעורך ראשי אבל אני אנסה להשאיר אותו כי חושב שהוא חשוב, 

 4 אם לא תהיה ברירה,'

 5. בוא נעשה רגע סדר. אתה אומר לו 'את הסיפור של ינון מגל anchor-איר אותו כאני אנסה להש ש.

 6זה לא עורך ראשי,  anchor .anchor-כעורך ראשי אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה להשאיר אותו כ

 7 נכון?

 8 נכון. ת.

 anchor. 9ואז אתה אומר לו שהוא נסער ואתה תנסה לעשות שהוא יישאר  ש.

 10 כן. ת.

 11 ינון מגל ניסית להשאיר אותו כעורך ראשי. בפועל מול ש.

 12 לא נכון.  ת.

 13 מה לא נכון במה שאני אומרת? ש.

 14 שניה. קודם כל הגענו למצב שכן אמרתי לשאול שאני אנסה להשאיר אותו, ואני פועל מול ינון, ת.

 15 אני הקראתי את זה. ש.

 16 –תגיע לאירוע, תרצה להתפטר שניה. אני פועל קודם כל להרגיע את ינון, יש אירוע, אני אומר לו ' ת.

 17תתפטר', אני פועל כמו מנכ"ל. קודם כל אני מרגיע אותו. ואחר כך אני ממשיך איתו ודרך אגב, 

 18 . אני רק רוצה לציין,anchorאחר כך באמת זה הוביל לזה שהוא יהיה 

 19 נכון? . נכון או לא2015? מר ישועה, ינון מגל נשאר עורך ראשי עד דצמבר anchorמתי הוא היה  ש.

 20 לא נכון. ת.

 21 . נכון או לא נכון?2014סליחה, דצמבר  ש.

 22 לא נכון. ת.
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 1 זה לא נכון? ש.

 2 לא. ת.

 3 הוא לא היה עורך ראשי? ש.

 4 לא בפועל. מה שקרה, ת.

 5 לא בפועל, נגיע לזה. ש.

 6 רק שניה, אבל את שאלת שאלה. את לא רוצה תשובה? ת.

 7האמירה הזאת שלך ואחר כך אנחנו נגיע גם לא, אני רוצה תשובה, אבל אני מבקשת קודם את  ש.

 8 לדבר הזה.

 9, להשלים לגבי משהו שאני אמרתי בתוך הנקודה -אבל, אני רוצה רגע להרחיב אם אפשר לגבי ה ת.

 10 הזאת.

 11 ?2014בבקשה. תרחיב. הוא לא היה בטייטל של עורך ראשי עד דצמבר  ש.

 12ב כבר, אני השארתי אותו עד הסוף, אני חושב שבפועל הוא כבר לא היה ובשלב מסוים, אותו של ת.

 13 עד הרגע שהוא נכנס לכנסת. נדמה לי שהוא רץ לכנסת אז, נכון? בסוף התקופה. 

 14 סליחה שניה מר ישועה. עו"ד ז'ק חן:

 15 בבקשה. ת.

 16 כן. ש.

 17וכדומה, עוד לא  רלהישאאחרי האירוע הזה אני זוכר ששוחחתי עם ינון. הוא אמר לי שקשה לו  ת.

 18היה לו מיד את ההצעה ללכת למפלגה של בנט. מפלגת הבית היהודי, ודיברנו על אפשרות, אמרתי 

 19לו 'אני רוצה כן לשמור עליך באיזו שהיא צורה, באיזה שהוא קפאסיטי', ודיברנו על אפשרות 

 20 , לדעתי בפועל.anchorשהוא יהיה בכמה מקומות וגם אצלנו יישאר 

 anchor? 21מה זה  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 22 זה מגיש. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  18

 

 2235 

 1זה מגיש ראשי, כאילו מגיש עוגן, כמו יונית לוי, קושמרו. עוגן. פובלון וכדומה, אני לא  anchor ת.

 2ולעבוד בעוד מקומות. הוא רצה  רלהישארוצה להבהיל אף אחד. אז סיכמתי איתו שהוא יכול 

 3, ואז בשלב -שאני מסכים, הסכמתי גם להשאיר לו את הללכת לעבוד בעוד ערוצים ואני אמרתי לו 

 4מסוים הוא בא ואמר לי על בנט, אבל כבר בפועל, כמדומני שאז כבר נכנס אלקלעי או הייתה איזו 

 5 שהיא העברה של הכוח בפועל,

 6 מר ישועה חבל, כי, ש.

 7 למה חבל? ת.

 8 כי אנחנו תיכף נראה את העובדות. אבל תמשיך. ש.

 9דר. ואחרי זה אישרתי לו את השכר עד לקטע של הכניסה לכנסת שנדמה לי שזה בסדר, אוקיי. בס ת.

 10 היה רק בינואר.

 11 ?2014האם טענתך פה עכשיו זה שמר מגל לא נשאר כעורך ראשי עד דצמבר  ש.

 12 אני לא בטוח. ת.

 13 אתה לא בטוח.  ש.

 14 בסדר? אני לא בטוח. תראי, אני רוצה להגיד עוד,  ת.

 15 עכשיו, ש.

 16כשהוא נכנס במקום טלי  2013רוצה להגיד שההתנהלות מול ינון מהתחלה, מינואר  רגע, אני רק ת.

 17נדמה לי או  2013, הפיצוץ הזה, לוותה בהרבה מאוד פיצוצים ובדצמבר 2014בן עובדיה עד אמצע 

 18סביב האישורים להנפקה וכל הלחצים שהיו שם הוא כתב לי 'השתגעתם, מה קורה  2014בינואר 

 19ך ככה, אי אפשר להשבית את האתר', הייתה סידרת סמסים כאלה ביני לכם, אי אפשר להמשי

 20לבינו, היה סדרה של משברים. ושאול, לכל אורך הדרך, בחודשים האחרונים האלה, זה 

 21 הקונטקסט גם של השיחה הזאת, דחק בי לשלוח אותו. 

 22אז בוא אני אגיד לך מה אני ראיתי בהתכתבויות, משום שהדרך שלך לשלוח אותנו לטייל  ש.

 23בהתכתבויות, אז אנחנו מטיילים בהן מדי פעם. פעם ראשונה שאני מצאתי אמירה של ינון מגל 
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 1שהוא רוצה להתפטר, זה פה. אני לא מצאתי הוראה של מר שאול אלוביץ' שמורה לך לפטר את 

 2צאתי. עכשיו, אבל אני שואלת אותך על האירוע הזה, שהוא אירוע שבו מר מגל מר ינון מגל. לא מ

 3 אומר 'אני רוצה להתפטר' על רקע האירוע הזה, נכון? 

 4 כן. ת.

 5 את רוצה להתנגד למשהו? ש.

 6 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 7 אז שהעד יצא. ש.

 8 אין בעיה. עו"ד יהודית תירוש:

 9 תענה לשאלה.אל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 זו התנגדות לשאלה שלי? ש.

 11 כן. לאיך שהצגת את הדבר. עו"ד יהודית תירוש:

 12 לאיך שהצגתי את הדבר.  ש.

 13 זו התנגדות לשאלה שהעד באמצע כרגע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 15אל תענה לשאלה עד שנסיים  אז אל תענה. השאלה תישאל, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 עם ההתנגדות.

 17 לא לצאת? ת.

 18בינתיים תישאר. אני לא יודעת מה ההתנגדות. נשמע את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 השאלה עד הסוף, אם עדיין תהיה התנגדות, 

 20 נשמע, נראה מה הגברת תירוש רוצה. עם:-כב' השופט משה בר

 21אירוע שאי אפשר להתווכח עם זה שפה מר מגל אומר 'אני רוצה  אני מתייחסת לאירוע הזה, הוא ש.

 22להתפטר'. והתמונה שאתה מציג למר אלוביץ' לגבי ינון מגל היא תמונה של אדם שהוא משקר לך, 

 23מבשל ידיעות ופועל למען אג'נדות אישיות שלו בעודו בתפקיד עורך ראשי. זו התמונה שאתה מציג 
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 1לו 'את הסיפור הזה צריך לסיים בהקדם'. התמונה הזאת של מר למר אלוביץ' לגבי מר מגל ואומר 

 2ינון שאותה אתה מציג למר אלוביץ' היא שונה לחלוטין מהתמונה של, ממה שהעדת לגבי מר מגל, 

 3דעותיך עליו, תפיסותיך עליו בחקירתך הראשית. אני אומרת לך שזו התמונה שאתה מציג למר 

 4 וצה את תגובתך.אלוביץ' ביחס למר ינון מגל ולזה אני ר

 5 רגע. אל תענה. עו"ד תירוש? עדיין יש התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 התנגדות למה? עם:-כב' השופט משה בר

 7אופן הצגת השאלה היה בה ניואנס לא מדויק. מעבר לזה, השאלה לגיטימית  עו"ד יהודית תירוש:

 8להגיד את זה בפני העד, שלא יגידו שאני מסייעת כמובן, אבל יש פה משהו לא מדויק. אני לא רוצה 

 9 לעד או כל דבר אחר. אני חושבת שעדיף שהוא יצא. 

 10 את רוצה להראות לי למה את מתכוונת? ש.

 11 אני יכולה להראות לך ואז אולי פשוט, עו"ד יהודית תירוש:

 12 הוא ראה את התכתובת הזאת. ש.

 13 ש... מה זה קשור לראה? זה קשור למה עו"ד יהודית תירוש:

 14אבל זה גם לא נכון, זה ממש לא, כי זה פשוט לא הופך את מה שאני אמרתי ללא מדויק. גם  ש.

 15 שהתכתובת הזאת הוצגה כבר וגם שהתכתובת הזאת לא הופכת את מה שאני אמרתי ללא מדויק.

 16 אז אני אבקש שהעד ייצא כדי שאני אוכל להסביר את זה לבית המשפט. עו"ד יהודית תירוש:

 17 מר ישועה, בבקשה תמתין בחוץ רגע. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 18 )העד יוצא מהאולם(

 19 למה מכל השאלה הזו גבירתי מתנגדת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20כן. חברתי הניחה בפני העד כמצג שזאת פעם ראשונה שהעד מאיים  עו"ד יהודית תירוש:

 21 בהתפטרות, 

 22 ינון מגל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1סליחה, ינון מגל, מאיים בפני העד בהתפטרות. העד הסביר שזה בא על רקע  עו"ד יהודית תירוש:

 2דברים שקשורים שהיו קודם, זה לא בא בחלל ריק, זה בא על רקע דברים שקשורים קודם 

 3דבר גם בבקשות ובהתערבות שקשורות לנתניהו ושהיה כאלה דברים קודם. ובאמת היה כזה 

 4 ,4796קודם. אני יכולה להפנות ברול להודעה 

 5 אבל איך זה קשור עכשיו לשאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6זה קשור לכך שהיא מציגה בפניו, עוד אחרי שהוא אומר לה את זה, היא  עו"ד יהודית תירוש:

 7 מציגה בפניו שזאת הפעם הראשונה שינון מגל אומר לו שהוא,

 8סליחה, עו"ד תירוש, אם אני מבינה נכון כבר עברנו את  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 9 החלק הזה. אנחנו עכשיו בשאלה איך הוא הציג דבר אחד למר אלוביץ' וכאן הוא אמר משהו אחר. 

 10 ,-אז אין בעיה, אבל בתוך הדברים ש עו"ד יהודית תירוש:

 11 עוזר אולי תהיי איתנו רגע.-רוזןעו"ד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אני אתכם, סליחה גבירתי. אני אתכם כל הזמן. ש.

 13 לא, כי אתם מדברים, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 סליחה, אני גם רוצה לשמוע... ש.

 15אני רוצה פשוט להבין אם הבנתי נכון את השאלה. גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16את החלק ההוא ושאלה אותו עכשיו האם הוא מציג את הדברים למר אלוביץ' שונה כבר עברה 

 17 ממה שהוא העיד פה בחקירה הראשית?

 18אבל צודקת חברתי בדבר אחד, שאני הצגתי בפני העד את מצב הדברים, אני תיכף אסביר מדוע  ש.

 19יא פה, ביוני הוא מוצג מדויק, שבו הפעם הראשונה שנשמעת אמירה של מר מגל 'אני מתפטר', ה

 20. אז 2014. ואומר העד 'מה פתאום, זה היה הרבה קודם'. מביאה חברתי התכתבות ממאי 2014

 21קודם כל אנחנו עכשיו מדברים על חודש. שנית, ההתכתבות הזאת איננה אומרת את מה שחברתי 

 22ת אומרת. כותב ינון מגל למר ישועה 'עוד פעם שאתה תפנה לאלה מתחתיי אני אראה את זה כהודע

 23. כשאומר העד פה, 'שנה וחצי ינון מגל 2014פיטורים'. זה מה שכותב ינון מגל, ובואו נזכור, מאי 
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 1מאיים עלי בפיטורים'. עכשיו אני רוצה להגיד משהו מעט יותר כללי, אני אגיד אותו ממש בשתי 

 2דקות. אנחנו ישבנו פה בחקירה הראשית כשלכל אורכה לקחה התביעה ובחרה לעצמה קטעים 

 3כתובות שלדעתה מתאימים לנרטיב שלה. אנחנו עמדנו פה ואמרנו 'הדבר הזה הוא לא מה מהת

 4שעולה מהמכלול. יש מקומות אחרים, יש דברים אחרים, אנחנו מבקשים להראות'. אמרו לנו 

 5כבודכם 'תשבו, משום שיגיע המועד שלכם בחקירה הנגדית'. לי אסור להטעות בחקירה הנגדית. 

 6שעשיתי כל מה שאפשר כדי שהחקירה הזאת לא תהיה מטעה בשום צורה אני מבטיחה לכבודכם 

 7ודרך. ואני אשמח אם מישהו יגיד לי שטעיתי, אני לא אשמח כמובן, אבל אם טעיתי בעניין הזה, 

 8שיגידו לי. עד אז, אני באמת חושבת שהחקירה הזאת היא עמוק עמוק עמוק במתחם הכי לגיטימי 

 9הטעיתי את העד פה בכלום. וככל שיש משהו בתכתובת הזאת, של חקירה נגדית שיש בעולם, לא 

 10נזכור, זה חודש לפני, ואין בה הודעת התפטרות של מר ינון מגל. פה יש. זה חודש אחרי. ולכן אני 

 11חושבת שההתנגדות לא במקומה. אני מבקשת מכבודכם לדחות את ההתנגדות הזאת, ומכל מקום 

 12 א מאוד מדויק.אני חושבת שהסט העובדתי שהצגתי לעד הו

 13 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14אני רק אשיב. זה שחבריי מפנים לתכתובות ספציפיות כאלה ואחרות, כמובן  עו"ד יהודית תירוש:

 15זאת זכותם ואין על זה כל טענה. הטענה היא רק כשמוצגת תזה על בסיס התכתובות ולא 

 16יתן, אבל כשמוצגת תזה, בעינינו היא צריכה התכתובות עצמן, ומקטעים שלהן, הכל בסדר א

 17להיות מדויקת. אני חושבת שהתכתובת הזאת שקיימת מחודש שלפני, אני עדיין לא עברתי על 

 18הכל, אבל מהחודש שלפני יש כאן תכתובת מאוד ברורה. בהקשר של המעורבות בתוכן של 

 19ל, אומר לו אחר כך , בהקשר הזה כשהוא אומר לרובינשטיין שמשהו טופ1הדרישות של נאשם 

 20ינון מגל 'בפעם הבאה שאתה מדבר על תוכן' וחברתי השמיטה מהדבר, 'עם העובדים שלי, אני 

 21 מתפטר'. אני חושבת שזה בהחלט,

 22 הוא לא אומר 'אני מתפטר', הוא אומר 'אני אראה את זה כהודעת פיטורים'. ש.
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 1ומר 'אני מתפטר'. זה שונה. אני אראה את זה כהודעת פיטורים. הוא לא א עו"ד יהודית תירוש:

 2 זה באמת שונה. כשחברתי הציגה,

 3 אם אנחנו כבר... ש.

 4 בלי הדו שיח הזה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5כשחברתי הציגה לעד שזאת פעם ראשונה שינון מגל מדבר על פיטורים,  עו"ד יהודית תירוש:

 6 ומכאן ההתנגדות שלי. 2014בעיני זה לא עולה בקנה אחד עם ההודעה הזאת ממאי 

 7 טוב. אנחנו נאפשר את השאלה כפי שהיא. תכניסו את העד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 )העד חוזר לאולם(

 9למיטב זכרוני על הקטע ההוא שגבירתי מפנה אליו כבר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 עברנו מזמן. 

 11 ,-כן אבל זה בהחלט חלק מהסט ה ש.

 12אני זוכרת אותו, מהקטע הקודם. טוב. בסדר מר ישועה,  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 13 אפשר?

 14 כן תודה. ת.

 15 אולי גבירתי תחזור על השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16כן גבירתי. אנחנו עכשיו בתוך האירוע הספציפי הזה שהצגתי לך אותו ועכשיו השאלה שלי היא  ש.

 17דת. האם נכון הוא שלשאול, מר אלוביץ', אתה מציג מצג שמר ינון מגל משקר לך, מאוד ממוק

 18מבשל כתבות, פועל לפי אג'נדות אישיות שלו בתפקידו כעורך ראשי בוואלה ושצריך לסיים את 

 19הסיפור שלו כעורך ראשי בהקדם, ובמקביל מול ינון מגל אתה מנסה לפייס אותו כדי שיישאר 

 20 ון או לא נכון?כעורך ראשי? האם זה נכ

 21, למיטב זכרוני anchor -אז עניתי כבר שאני גם לשאול הצגתי שאני רוצה לנסות לשמר אותו כ ת.

 22 אחר כך, זאת אומרת אנחנו לא החלטנו, שאול ואני, שאני הולך. אני אמרתי לו את מה שאמרתי,

 23 מה זה 'מה שאמרתי', 'צריך לסיים את הסיפור הזה בהקדם'. ש.
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 1, אם לא תהיה ברירה, נמצא anchor -נשאר, אני מעדיף לדבר ואז אנסה להשאירו כאמרתי שהוא  ת.

 2מישהו אחר, השיחה אחר כך היא שיחה שהיא בהתאם למה שכתבתי לשאול. לא הסתרתי ממנו 

 3שאני אנסה להשאיר אותו באיזה שהוא קפאסיטי, זכור לי שהקפאסיטי של ינון, עניתי כבר על 

 4 זה.

 anchor .5 -ם בהתכתבות שלך עם מר מגל אתה לא אומר לו שהוא יישאר כמר ישועה, בשום מקו ש.

 6נהפוך הוא. מר מגל מדבר איתך על התפקיד שלו כעורך ראשי והוא אומר לך 'אתה לא מאפשר לי, 

 7ושום דבר לא היה בעייתי לא בידיעה על גאולה אבן ולא בידיעה על נינט' בסייג הזה שאתה מוסיף 

 8, האם נכון שוב, לומר, שלשאול אתה מציג anchor -השאיר אותו כשאמרת לשאול שאתה רוצה ל

 9תמונה שינון מגל שיקר לך, ושינון מגל מבשל כתבות ושינון מגל פועל מתוך אג'נדות אישיות 

 10 -בתפקידו כעורך ראשי ושצריך לסיים את תפקידו כעורך ראשי ושאתה תנסה להשאיר אותו כ

anchor 11שמנסה לפייס אותו ולהשאיר אותו בתפקידו. האם זה  ולמול זה למר מגל אתה מציג מצג 

 12 נכון או לא נכון?

 13 אני חוזר על מה שאמרתי שם, זה לא שחור ולבן. אמרתי שאני אנסה, ת.

 14 זה מאוד שחור ולבן. ש.

 15לא, ואת מדברת על ההתכתבות אבל שוחחתי איתו .היו לנו שיחות ארוכות. אני רוצה להסביר  ת.

 16 רגע מה היה,

 17 ו הגענו לזה.אה, עכשי ש.

 18את הופכת את כל מה שהיה. את הופכת, גבירתי, את הופכת את מה שהיה, זאת לא האמת מה  ת.

 19שאת מציגה. זאת לא תמונת האמת. ינון משך שנה וחצי, אמת אחת שהיא לא, דבר אחד שלא נכון 

 20מה שאמרת, איים בהתפטרות מספר פעמים. ואני אמצא לזה את ההתייחסויות. איים מספר 

 21ים. גם בעל פה אבל גם סביב משברים מאוד מאוד גדולים שהוא אמר 'פעם אחרונה שאתה פעמ
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 1עושה כזה דבר, בפעם הבאה אני אתפטר', והיו עוד מספר משברים שנבעו סביב פיקים בהתערבות 

 2 שלנו. שהוא אמר שהשתגענו. אז קודם כל, ינון איים מספר פעמים.

 3ספר פעמים במסגרת, או לאחר סיקור מוטה לטובת כדי להבין, איים מ עם:-כב' השופט משה בר

 4 ראש הממשלה?

 5 כן. נכון. חד משמעי. ת.

 6 זה ביטוי של העד גם לסיקור מוטה ואנחנו...זה לגישתו. עו"ד ז'ק חן:

 7 השתמשתי בלשונו של העד. כי זה מה שהעד העיד. עם:-כב' השופט משה בר

 8יות מוטמע. אז בסוף העדות אולי נראה כן. הוא משתמש בביטוי וזה כבר מתחיל לה עו"ד ז'ק חן:

 9 אם זה, 

 10פה אדוני טועה, אני השתמשתי בעניינם שהעד העיד עליהם ולכן זו  עם:-כב' השופט משה בר

 11 הייתה הכוונה.

 12 סליחה. תודה. עו"ד ז'ק חן:

 13. משך חודשים, לאור העובדה שינון היה קשה לניהול בעניין הזה ועמד על דעתו כעיתונאי, המון 2 ת.

 14ים שאול אומר לי 'ינון מצפצף עליך והוא מצפצף עלי' 'הוא עובד עליך' 'הוא בעייתי' וכדומה, פעמ

 15יכול להיות שהוא עצר, אבל אני זוכר שגם דיברנו כמה פעמים על ההליכה של ינון ושלא תהיה 

 16 ברירה וצריך להחליף אותו, ומה שקורה,

 17 במקום שלא מופיע, ש.

 18 שניה, ת.

 19סדר. כשאתה הולך למחוזות של שיחות אחרות שהיו לך שלא הקלטת אותן מר ישועה, בוא נעשה  ש.

 20 והן לא מתועדות בוואטסאפים,

 21 לא, אני מדבר על התכתבויות גם. אני יכול להביא התכתבויות אם את רוצה. ת.

 22 אתה תביא מה שאתה רוצה, אתה הרי יושב עם כל חומר החקירה. אבל, ש.

 23 מותר לי להביא, דרך אגב, כבודם? ת.
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 1 ברור שכן. עו"ד יהודית תירוש:

 2 איזה משפט זה? צור:-עו"ד בועז בן

 3 מותר לי להביא, ת.

 4 אה, להביא, עו"ד יהודית תירוש:

 5 מה, הולכים איתו למשפט, מה זה 'ברור שכן'? צור:-עו"ד בועז בן

 6 שאלתי אם מותר לי להביא התכתבויות. ת.

 7 לא, שמעתי 'להעיד'. עו"ד יהודית תירוש:

 8שב עם חומר הראיות, הוא מציע לכבודכם שהוא יביא חומר ראיות. הוא לא מסתפק הרי העד יו ש.

 9 בעבודתה של התביעה ובעבודתנו.

 10 לא, מותר לו להעיד על השיחות שהיו.. עו"ד יהודית תירוש:

 11שניה, מה הבעיה. אם אתה יודע משהו, אתה יכול להפנות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שהכל נמצא בתוך החומרים. אתה יודע משהו, אתה יכול להפנות אליו.אליו. ההנחה היא 

 13 טוב.  ת.

 14 מתוך הנחה גבירתי, שגם אנחנו יודעים לקרוא. הכל בפני כבודכם. עו"ד ז'ק חן:

 15כן אבל אנחנו יודעים לקרוא, כבר יושבים פה די הרבה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ישיבות, גם אנחנו יודעים לקרוא.

 17 בדיוק. עו"ד ז'ק חן:

 18 ובכל זאת אנחנו יושבים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19בעולם  charry picking-בדיוק. בדיוק. אחרי חקירה ראשית שהשמיטה לסת, וה עו"ד ז'ק חן:

 20 הארגזים האלה הובא טיפין טיפין, אנחנו מנסים להשלים את התמונה של בין הנקודות, גבירתי.

 21עו"ד חן, אם העד רוצה להשלים את תשובתו ויש לו, בין  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' השופטת ר

 22 ההתכתבויות הוא יודע על התכתבות שתומכת במה שהוא אומר, הוא יכול להפנות אליה.
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 1גבירתי ההיפך. הוא מוזמן לעשות את זה, אנחנו לא חוששים מכלום. כל מה שציינתי  עו"ד ז'ק חן:

 2שר הוא יביא, אנחנו נשים את זה בקונטקסט. זו בדיוק הנקודה. כפי זה שההתכתבויות שם וכא

 3 שאנחנו עושים עכשיו, נמשיך ונעשה. לשים את הדברים בקונטקסט.

 4 מצוין. הכל טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5הגישה האינוויזטורית שהעולם שטוח מתחילה להתפוגג. אנחנו מתחילים לראות.  עו"ד ז'ק חן:

 6 קימורים. טיפה

 7 עו"ד חן, אדוני רוצה להקדים את הסיכומים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 סליחה? לא. גבירתי, אני רוצה לומר לגבירתי משהו אגב הסיכומים. עו"ד ז'ק חן:

 9 אבל עומדת חברתך עכשיו באמצע חקירה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10ה ישיבות שהעד על כל תשובה שהוא לא עונה מוסיף פרק בסיכומים אחרי כל כך הרב עו"ד ז'ק חן:

 11 של עו"ד תירוש, 

 12עו"ד חן, עומדת חברתך עכשיו באמצע חקירה נגדית, זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13זמנה, העד שאל משהו, קיבל תשובה ואנחנו ממשיכים. אנחנו לא בשיחות עכשיו, דיבורים. אנחנו 

 14 ה נגדית.ממשיכים בחקיר

 15 כן. עו"ד ז'ק חן:

 16 כן. בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17כן אבל דבריו של עו"ד חן שאנחנו שותפים, אני שותפה לדעותיו והוא שותף לדעותיי מחזקים את  ש.

 18 הדברים שנאמרו קודם. 

 19אנחנו אין מה, העד שאלה שאלה, הוא קיבל תשובה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ממשיכים.

 21 בסדר גמור. מר ישועה, ושוב, ש.

 22 רצית לחדד לי משהו, הייתי באמצע תשובה. ת.
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 1כן. אבל אני רוצה לחדד את הבקשה שלי למענה מצידך ואחר כך אם תבחר להפליג למחוזות  ש.

 2אחרים, אז אני אומרת לך שמה שאנחנו נטען זה שאתה לא ענית לשאלה. אז לכן אני ממקדת עוד 

 3. זה אירוע 2014השאלה שלי. בסדר? השאלה שלי מתייחסת לאירוע הזה, אנחנו ביוני  פעם את

 4שבו ינון מגל מודיע לך על התפטרות. והשאלה שלי היא מאוד פשוטה. מול מר אלוביץ' באירוע 

 5הזה אתה מציג לו תמונה של מר ינון מגל, אתה אומר לו שהוא שיקר לך, אתה אומר שאתה עשית 

 6שהוא שיקר לך, אתה אומר לו שהוא מבשל כתבות, אתה אומר לו שהוא פועל בירור כדי לברר 

 7מתוך אג'נדות אישיות בתפקידו כעורך ראשי, אתה אומר לו 'צריך לגמור את הסיפור שלו בהקדם 

 8. זה המצג שאתה מציג לשאול באירוע הקונקרטי הזה. anchor-ואני אעשה מאמץ להשאיר אותו כ

 9מר מגל, אתה בסרט אחר, שם אתה מנסה לפייס אותו, להשאיר אותו באירוע הקונקרטי הזה, מול 

 10כעורך ראשי, למנוע ממנו את ההתפטרות. האם מה שתיארתי עכשיו הוא תיאור מדויק של 

 11 הדברים?

 12 לא נכון. ת.

 13 אוקיי. סבבה.  ש.

 14דבר אז אני אסביר מה לא נכון. אני אסביר מה לא נכון בתיאור. ואחרי זה אני אחזור לרקע של ה ת.

 15כי האירוע הזה לא נופל פתאום באיזה שהוא יום ושנינו מתחילים את דפי חיינו באותו רגע. זה 

 16לא הדף הראשון של חיינו של שאול, שלי ושל ינון. זה נופל על רקע שרלוונטי לשאלה. אבל אני 

 17אתמקד פה קודם כל. אני חד משמעית זוכר שבעקבות האירוע הזה היו לי סדרה של שיחות. זה 

 18א רק הדבר הזה שזה נובע כל השיחות ביני לבינו, יש לי שיחה. אני יושב איתו. השיחות ביני לבין ל

 19העובדים שלי והמנהלים שלי, הן לא התקיימו רק בתוך הדבר הזה. בינינו הרוב היה תקשורת 

 20ב מילולית כשאנחנו נפגשים. אני נפגש עם ינון מגל ואני מנסה להשיב את ינון מגל. לי זכור שבשל

 21ראשון מה שדובר, הוא אמר לי שהוא מצא עוד מקום, אני לא זוכר באיזה ערוץ זה היה, עוד איזה 

 22שהוא ערוץ ומה שהוא רוצה, זאת אומרת בניגוד למה שאת אומרת. בניגוד למה שאת אומרת, 

 23יכול להיות שהוא נשאר בטייטל ולא שלחנו אותו איזו שהיא תקופה, אבל חד משמעית אני זוכר 
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 1הייתה העברה של חלק מהסמכויות או רוב הסמכויות, וסיכמתי איתו, אמרתי לו 'אני  שבפועל

 2רוצה למצער שתישאר איתנו' והוא אמר לי שהוא רוצה להיות בעוד מקומות. אמרתי לו 'בבקשה, 

 3אני אשמח שתהיה בעוד מקומות. ומה שאני רוצה עוד לציין, וזה מה שהיה, וזה שהוא נשאר אולי 

 4אומר את זה, וזה שיש את ההתכתבויות האלה, אז מה, אז לא דיברתי איתו? אני בטייטל זה לא 

 5. נקודה שניה, איים כן מספר פעמים להתפטר, נקודה שלישית, במשך שנה רלהישאמשכנע אותו 

 6וחצי, בחצי שנה האחרונה לפחות, לחצים של שאול שינון לא בסדר וזה הנרטיב ביני לבינו, ושהוא 

 7, זה היה בפברואר, זה היה 2014זה, ו'שהוא עובד עליך', זה היה בינואר  צריך ללכת ושהוא לא

 8. כשינון כותב לי 'מה השטויות האלה', 'מה כל שטויות הביבי האלה' 'מה כל זה, 2013בדצמבר 

 9השתגענו בתוך האתר, אי אפשר להמשיך ככה', יש מקום אחד שהוא אומר 'פעם הבאה שאתה 

 10 עוזב'. מוריד לי ידיעה אני באותו רגע

 11 טוב, נראה לי, שכבר .. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12כן. היה את כל הדברים האלה, ואני כל התקופה הזאת גם ששאול אומר לי, אומר לו הרבה פעמים  ת.

 13'אני מעורב, יש לי רגשות מעורבים' הכל שחור לבן. אני אומר לו 'תשמע, הוא נכס, הוא שם את 

 14 נכס', ועובדה שלימים אני ניסיתי להחזיר, ואמרו לי 'לא'.וואלה על המפה, הוא 

 15 טוב, הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16כל מה שאתה אומר ניתן לבדיקה ותיכף נתייחס לאחת מהנקודות שאמרת, אבל מול שאול  ש.

 17אלוביץ' מעולם לא תיקנת, לא שינית את האמירה שבאירוע הזה של הידיעה שהורדת לבקשת 

 18גדעון סער, מר ינון מגל 'בישל ידיעות, פעל מתוך אג'נדות אישיות ושיקר לך' את המצב הזה מול 

 19 שאול אלוביץ' מעולם לא שינית?

 20 לא. כי חשבתי שפה ינון באמת כשל. ת.

 21 .2014ביולי  27אוקיי. עכשיו בוא נראה התכתבות מיום, אני רוצה להראות לך התכתבות מיום  ש.

 22 

 23  85מוגשת ומסומנת נ/ 27.7.2014התכתבות מיום 
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 1 

 2עכשיו תסתכל, מה שקורה זה שאתה לא מזיז את ינון מגל מתפקידו, הוא נשאר עורך ראשי, וכך  ש.

 3הוא מבין וכך הוא חושב, אבל אתה מביא את עידו אשד ואומר לינון מגל שעידו אשד מכווין את 

 4לי', 'אולי לא נגדי אבל על הפעילות, תראה מה אתה אומר לו מהעמוד השני. 'זה לא נגדך תאמין 

 5חשבוני' אומר לך מר מגל, 'חייבים ליצור מצב בו האיש המנוסה והכי חכם הוא מוביל, עידו יותר 

 6מנוסה ויותר חכם משנינו, אין מה לעשות'. ותראה מה אתה אומר לו 'עזוב את החיידק של האגו, 

 7ידו סיי, ובמשך הזמן זה אתה היית ונשאר העורך הראשי, אבל בגלל שזה אתר אינטרנט יש לע

 8יסתדר ויתרכך כי גם אתה ועידו אנשים אמיתיים'. אומר לך מר מגל 'הוא עדיין לא מבין דבר 

 9, ההערות שלו היום מביכות והוא מתערב בתוכן'. ואז אתה ממשיך ואתה אומר לו, הוא תבעיתונו

 10, תבעיתונוה בסיסית . 'הוא פשוט נודניק חסר הבנ4אומר לך 'הוא פשוט נודניק', תסתכל בעמוד 

 11אני לא מבין איך אתה עושה דבר כזה, זו דוגמה להשתלטות הצורה על התוכן' אתה אומר לינון 

 12 'זה קרב מיותר, תן לי קרדיט ותרגיע'. אתה אומר לינון מגל 'אתה העורך הראשי', נכון?

 13 אני עושה בדיוק את מה שאמרתי לך שעשיתי. ת.

 14 ראשי. אתה אומר לינון מגל, ינון מגל יוצא נגד, לא, אתה אמרת שהוא לא היה עורך ש.

 15אמרתי לך שאולי הוא בטייטל, אמרתי את המילים האלה פה, אל תכניסי לי מילים לפה. אמרתי  ת.

 16 ,-שאולי בטייטל הוא נשאר. אני עושה בדיוק את מה שאמרתי שאני עושה. אני משנה את ה

 17 ממש לא. ש.

 18 ממש כן. ת.

 19 אוקיי. ש.

 20במקום שהוא מדווח לי ישירות, אני שם מעליו סמנכ"ל, זה ברור שזה באותו רגע כיוון שאני,  ת.

 21 הורדה בדרגה, רק לא לפגוע בו משאירים את הטייטל,

 22 למר ינון מגל אמרת שהוא לא עורך ראשי יותר? ש.

 23 רק שניה אחת, ת.
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 1 לא, אני שואלת שאלה. למר ינון מגל אמרת שהוא לא עורך ראשי יותר? ש.

 2 לינון?למה  ת.

 3 אני שואלת אם למר, ש.

 4 לא, לא. אבל זה לא משנה. ברגע ש, ת.

 5 לא. אז מר ינון מגל נשאר בתפקידו כעורך ראשי, נכון? ש.

 6 לא.  ת.

 7 לא. ש.

 8 לא באותה מידה. לא, ת.

 9 זה מה שאתה אומר לו. אז אתה משקר לו? ש.

 10 תני לו להשיב, הוא רוצה לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 11ות את הבנת? שמיניתי מעליו סמנכ"ל. זו התשובה שלי. מיניתי סמנכ"ל, זו הייתה תראי, את המה ת.

 12האינטרפרטציה שלי של איך אני עושה את זה, אוכל את העוגה ומשאיר אותה שלמה, כמנכ"ל, זו 

 13הייתה האינטרפרטציה, את יכולה לייחס לזה עכשיו מה שאת רוצה. שאול ידע על כל דבר שקורה 

 14יתי אותו בסתר, כשאני שם את ינון מתחת לעידו זה לא היה סוד ממנו, דיברנו פה, שום דבר לא עש

 15 כמה פעמים ביום, הוא ידע את הדבר הזה,

 16 זה לא מופיע בהתכתבויות. ש.

 17ואני עומד על דעתי גם שזה הוביל את ינון לפני שהוא הלך לבית היהודי, הבחירות היו נדמה לי  ת.

 18לבית היהודי, זה הוביל אותו לתקופה שבה הוא אמר לי 'אני , נכון? לפני שהוא הלך 2015בתחילת 

 19לא ממשיך' והוביל אותו החוצה. הוא אמר 'אני לא ממשיך עם עידו', זה הוביל למשבר אחר כך, 

 20שהוא אמר 'אני לא יכול להמשיך' וזה הוביל לאותו סידור, אז לא זכרתי בדיוק שבשלב הביניים 

 21-שאחר כך ינון אמר 'אז אני רוצה לעזוב ולהשאר כ היה את עידו, אבל כן מה שאמרתי לכם

anchor ואני אשאר ,anchor  22בעוד מקומות, כי ממילא עידו קצת לקח לי את התפקיד', הוא הבין 

 23 את מה שקורה פה, זה מה שקרה, ואחר כך קרה הקטע שהוא אמר שהוא הולך ל...
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 1. אתה אמרת שאחרי האירוע בוא נראה מה אתה אמרת ובוא נראה מה אנחנו רואים מהמציאות ש.

 2הזה ינון הפסיק להיות עורך ראשי. אני מראה לך שמול ינון, ותיכף אני אראה לך עוד התכתבויות 

 3כאלה, שמול ינון היה ברור שהוא העורך הראשי, ואנחנו גם רואים שאתה, בשעה שאתה יצאת 

 4אג'נדות אישיות נגד ינון ואמרת לו שהוא שקרן, סליחה, אמרת לשאול שהוא שקרן, ופועל מ

 5ומבשל כתבות, אתה שמת את עידו אשד וזה מאוד לא מצא חן בעיני ינון מגל. אבל בשום שלב, 

 6בשום שלב לא נאמר לינון מגל שהוא לא העורך הראשי, ההיפך נאמר לו. ואת כל הדבר הזה, מר 

 7בחקירה  ישועה, את כל הסכסוך הזה, את כל הוויכוחים האלה, אנחנו לא שמענו אפילו ברמז ממך

 8 הראשית. 

 9 מה, ת.

 10בחקירה הראשית לא היה רמז לוויכוח בינך לבין ינון מגל סביב ידיעה שקשורה לגאולה אבן, לא  ש.

 11היה רמז לוויכוח בינך לבין ינון מגל על ידיעה שקשורה לנינט, ולא היה רמז לוויכוח בינך לבין ינון 

 12למות של עיתונות. לא היה רמז מזה מגל על כך שעידו אשד סמנכ"ל התוכן נותן לו הוראות בעו

 13בחקירה הראשית. אני אבקש את תגובתך לעניין הזה מדוע התמונה שהצגת בחקירה הראשית 

 14היא תמונה שכולה מתחילתה עד סופה נוגעת רק לענייני נתניהו ולא נוגעת בשום דבר באותם 

 15 דברים שראינו עכשיו ותיכף נראה עוד. 

 16 מקום שנשאלתי ספציפית, לא הבנתי את השאלה כל כך, יש ת.

 17 לא הבין, אפשר להתקדם. צור:-עו"ד בועז בן

 18 לא הבין, אפשר להתקדם. עו"ד ז'ק חן:

 19 מה הבעיה? ש.

 20 הוא אמר שהוא לא הבין אבל אנחנו רוצים להתקדם. עו"ד ז'ק חן:

 21 לא הבנת? ש.

 22 הוא לא הבין. עו"ד ז'ק חן:
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 1אלתי על משהו ספציפי שזה והכחשתי, לא יודע אני שואל עוד פעם, אומרים לי, אני לא יודע אם נש ת.

 2על מה מדובר, לא, עוד פעם, לא מבין את הלוגיקה של השאלה, אני אנסה רגע לענות לתוך הדבר 

 3הזה. הסיבה העיקרית שגרמה למתח של ינון שלא כמו הדרמטיזציה שמיוצרת פה, סליחה, אני 

 4תה שנה וחצי שאי אפשר למחוק אותן לא אתן ציונים, שלא כמו שתואר פה, התמונה העיקרית היי

 5 יומיים ואיומים בהתפטרות ואמירות של שאול שאמר,-של עימותים יום

 6 את זה שמענו בחקירה הראשית. ש.

 7שניה, שניה. אם זה לא היה, גם הדבר הזה לא קרה. זה הקש ששבר את גב הגמל וזה אחרי ששאול  ת.

 8סדר, חד משמעית זה נאמר. אני אמרתי עוד אומר לי כבר הרבה פעמים שינון לא טוב, ינון לא ב

 9פעם, אם מותר יהיה לי להראות מקומות ספציפיים אז אני אמצא מקומות ספציפיים. עכשיו, לא 

 10הבנתי מה הייתי צריך להגיד בתוך החקירה הראשית. לא נשאלתי על הדבר הזה, לא גם זכרתי 

 11 ף אותו, זה ניואנס, את הקטע שעידו החליף אותו, גם עכשיו לא זכרתי שעידו החלי

 12 לא מר ישועה, זה לא ניואנס. אני אסביר לך מה אתה אמרת. ש.

 13בעיני זה ניואנס. את לא יודעת למה ינון הלך. ינון הלך כי שנה וחצי מיררתי לו את החיים סביב  ת.

 14 , והסיקור המוטה.abuse-ה

 15אבל עכשיו נסדר רגע את אפילו מר מגל, אפילו מר מגל, לא אומר את הדברים האלה בהודעותיו.  ש.

 16 מצב הדברים,

 17 אבל יש את הטקסט, ת.

 18נכון, הנה בדיוק אנחנו מסתכלים על הטקסטים וראה מה אנחנו רואים. אנחנו רואים שהפעם  ש.

 19שינון אומר שהוא מתפטר, נוגעת בכלל לכתבה שנוגעת לגאולה אבן ושם הוא מודיע על ההתפטרות 

 20ומר לשאול שלדעתך ינון מגל פועל מאג'נדות אישיות שלו. ואנחנו רואים שחודש אחרי שאתה א

 21אתה שם את עידו אשד, ושלא כטענתך, מעולם לא הזזת את מר ינון מגל מתפקידו כעורך ראשי, 

 22עד שהוא עזב לכנסת. ואת כל העובדות האלה, שנוגעות לדברים שאינם קשורים למר נתניהו או 

 23ת, אירועים דרמטיים שבהם ינון מגל מודיע לרעייתו, את כל העובדות האלה שהן עובדות דרמטיו
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 1שהוא מתפטר, את כל הדברים האלה לא אמרת ולו ברמז בחקירתך הראשית שבה דיברת על ינון 

 2 מגל, 

 3עוזר, השאלה מאוד ארוכה ובסוף שוב הוא יגיד -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4יכולה לפרק את השאלה הזאת קצר או לקצר, שהוא לא מבין ונגיע לאותן תשובות. אם גבירתי 

 5כדי שנקבל תשובה, כי אחרת נקבל שוב אותה תשובה. אם אפשר איך שהוא לפרק את השאלה 

 6 הזו שהוא יענה עניינית,

 7 מדוע לא אמרת בחקירתך, ש.

 8סליחה גבירתי ואם יורשה לי גם להעיר הערה, אני שמעתי את העד  עם:-כב' השופט משה בר

 9שייתכן שהוא לא נשאל. זאת אומרת היה נכון יותר אולי שאם גבירתי הייתה קודם, הוא אמר 

 10מפנה לשאלה מסוימת בחקירה ראשית שניתנה תשובה או לא מלאה או מתחמקת או חלקית, אז 

 11היה מקום לשמוע את תגובת העד. שאלות כלליות, הוא אומר 'לא נשאלתי', הוא לא נשאל, מטבע 

 12נשאל, זה לא בדיוק מלמד על משהו שהוא לא ביקש למסור הדברים הוא עד, אז אם הוא לא 

 13בחקירה ראשית. נכון היה אילו, הייתה שאלה קונקרטית, שאכן הוא נשאל בחקירה ראשית ומסר 

 14 תשובה חלקית או מתחמקת או ... אני לא יודע,

 15מר  מר ישועה העיד פה, וזו שאלתי אליו, הוא העיד פה בחקירתו הראשית ותיאר את האופן שבו ש.

 16ינון מגל עזב את המערכת. הוא לא אמר ולא רמז אפילו על ויכוח דרמטי סביב ידיעה שהורדה 

 17לבקשתו של גדעון סער ולא סביב הקשר בין ינון מגל למר עידו אשד. אז אני שואלת את העד מדוע 

 18כאשר דיברת בחקירתך הראשית על ינון מגל והטעמים לעזיבתו, לא הזכרת ולו ברמז את העובדות 

 19 האלה.

 20יש פה שתי רמות או שתי נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן. אני לא זכרתי ספציפית את המקרה  ת.

 21של סער, אני אגיד לך מה זכרתי. זכרתי שנה וחצי של עימותים בלתי פוסקים שנמצאים ומתועדים 

 22אול כולם עם ינון, על הסיקור המוטה לראש הממשלה, זכרתי את מה ששאול, השיח ביני לבין ש

 23שמתפרש על פני לא שנה וחצי, כי בהתחלה הוא עזר, של עימותים ביני לבין שאול על הקטע של 
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 1ינון שאני אומר 'הוא נכס, צריך לשמור', והוא אומר לי 'הוא מצפצף עליך', לא זכרתי ספציפית 

 2את הנקודה הזאת. בראש שלי היה שהיה כל הזמן את המריבות בינינו לבינו על הנושא הזה ויש 

 3 התבטאויות חריפות ביותר שלו וגם איומים שלו בהתפטרות. לגבי הקטע פה,

 4 רגע. שניה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 בבקשה. ת.

 6 כן, לגבי הקטע, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 לגבי הקטע של עידו אשד,  ת.

 8לא על עידו אשד. השאלה עכשיו לא, השאלה עכשיו היא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 על ההבדל בין מה שאמרת, אוקיי, ענית. לא זכרת את האירוע הזה וזו גירסתך.

 10 אוקיי, כן, היא שאלה, היא שאלה אותי גם למה לא הזכרתי את עידו אשד כסיבה ... ת.

 11 לא, עכשיו פירקנו את השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 נכון. ת.

 13 נכון שהיו הרבה פעמים שאתה עקפת את ינון ופנית לעורכים או לכתבים שתחתיו? האם זה  ש.

 14 כן. ת.

 15לדצמבר, אם אתה זוכר, התפרסם טור דעה של מנחם בן במגזין וואלה. אתה זוכר את  22ביום  ש.

 16 זה?

 17 כן. ת.

 18 אתה זוכר מה קרה בעקבות זה? ש.

 19ני סביב קהילת הלהט"בים, נדמה לי כן. אני זוכר שזה היה משהו שהוא כתב משהו מאוד פוגע ת.

 20 שזה מה שזה היה, והיו שם הפגנות גם של עובדים וכדומה, והחלטתי להוריד את הידיעה הזאת.

 21 ינון מגל מצידו חשב שזו התערבות לא ראויה שלך. ש.

 22 אוקיי. ת.

 23 אוקיי זה נכון או לא נכון? ש.
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 1 כן, אבל דיברנו על זה והוא הבין את זה. ת.

 2כתב 'לכתוב לסמכות שאינה עיתונאית כדי להשתיק דעה זה מעשה כוחני בעייתי ביותר  כן? כי הוא ש.

 3 וגם מסוכן'. זה נכון שהוא כתב את זה?

 4 כן. ת.

 5 וזאת הייתה דעתו? ש.

 6 אני מניח שכן. אף עורך לא אוהב שעוקפים אותו. ת.

 7 ,2014בדצמבר  22-וזה קורה ב ש.

 8 אוקיי. אה, זה קרה אחרי האירוע הזה?  ת.

 9כן כן. אנחנו ממשיכים, הוא עדיין היה עורך ראשי וזה מה שהוא כותב והוא מתקומם על  .ש

 10 ההתערבות שלך בהורדה,

 11 אוקיי. ת.

 12 לדצמבר אז ינון מגל מודיע שהוא עוזב לפוליטיקה. 28-וב ש.

 13 אוקיי. ת.

 14 מה שתיארתי הוא נכון? ש.

 15לפני שהוא הלך לפוליטיקה, על  אני מניח שכן. אני רק אומר לך שוב, היה תקופה שהוא דיבר ת.

 16 בעוד מקומות.  anchor-בוואלה וכ anchor-שילוב תפקיד שלו כ

 17 מר ישועה, ש.

 18 מה זה קשור? צור:-עו"ד בועז בן

 19 היה דיון בינינו. ת.

 20א. זה לא הנקודה ואין לי ויכוח איתך בנקודה הזאת. הטיעון היחידי שלי מולך היה על העובדה  ש.

 21הופיעו בחקירה הראשית. אבל מיצינו את הנקודה הזאת ועברנו עליהם, רק שהנתונים האלה לא 

 22דבר נוסף שעולה גם הוא בהתכתבות בעניין של גאולה אבן והורדת הידיעה. אתה כותב שם שינון 

 23 מגל מביע ילדותיות וחוסר שיפוטיות וזה מצטרף לסיפור של אלדד יניב, זוכר?
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 1 כן. ת.

 2 ית להוריד אותו. נכון?ואלדד יניב היה טור שאתה הור ש.

 3 כן. ת.

 4ואתה חשבת, תאשר לי או שנראה בתכתובות, אתה חשבת באופן אמיתי שהטור הזה מהווה  ש.

 5 עבורכם בעיה משפטית ושאתה צריך לעבור עם עורכי הדין על הפרסום הזה. נכון?

 6לי שהוא  זה לא מדויק, זה היה שילוב של, היה שילוב של בעיה משפטית שהוא לא חתם עם, נדמה ת.

 7לא חתם איתו הסכם שבו יש לנו שיפוי מאלדד למקרה שהוא מוציא נגיד לשון הרע, או משהו כזה, 

 8שיש לך מישהו שהוא כותב, וגם היה עלי לחץ מלמעלה לגבי אלדד יניב, הוא היה לצנינים בעיני 

 9 שאול ואיריס.

 10 סליחה? ש.

 11ה שילוב של שני דברים. קצת גם שאול ואיריס לא אהבו את הנושא של אלדד יניב, זה הי ת.

 12 השתמשתי בנושא המשפטי קצת כתירוץ, אבל אני חושב שגם הוא הטריד אותי.

 13 מר ישועה, איריס לא שייכת לסיפור הזה בשום צורה ודרך, אבל בוא נראה רגע את ההתכתבות, ש.

 14 אני זוכר שהייתה לי הערה שקיבלתי מלמעלה, אני לא יודע ממי זה היה. ת.

 15 ייק, משום שהם שני אנשים שונים. אז בוא נד ש.

 16 בבקשה. סליחה. ת.

 17 לא סליחה אבל נדייק.  ש.

 18 אני אשתדל לדייק. ת.

 19 .2014בינואר  30-אני מבקשת להגיש התכתבות נוספת מה ש.

 20 

 21 86מוגשת ומסומנת נ/ 30.1.2014התכתבות מתאריך 

 22 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  18

 

 2255 

 1הטור של מנחם', זה בקשר ומר אלוביץ' פונה אליך ואתה כותב לו ש'אתה לא מתפעל מהרמה של  ש.

 2לטור של מנחם. ואז שאול כותב לך 'לצערי זה הופך למגזין של ביבים, תקרא על ההערצה לאלדד 

 3 יניב, אחר כך תקרא את הטור של אלדד יניב עצמו'.

 4רגע. תני לו שניה לקרוא. התחלת מהאמצע לקרוא ומי שאומר שזאת לא  עו"ד יהודית תירוש:

 5 דם.רמה זה לאו דווקא הוא קו

 6 תודה. אבל זה הכל בפניו. ש.

 7 אבל לא נתת לו רגע להסתכל על זה. עו"ד יהודית תירוש:

 8 אוקיי. תנו לו רגע להסתכל ועד נמשיך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 העד שמכיר את כל התכתובות בעל פה ומציע להביא אותן, אבל שיקרא. ש.

 10 ן, גם אם הוא יודע בעל פה כדאי שיסתכל.עדיי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 לא, אין בעיה. ש.

 12 אני לא מכיר בעל פה את הכל. ת.

 13 אתה רוצה להסתכל מר ישועה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן אני מסתכל. ת.

 15 אז תסתכל.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אוקיי.  ת.

 17שלך עם שאול, אתה כותב 'קראתי, מסכים לחלק ממה אוקיי. אז אנחנו רואים את התכתובת  ש.

 18שאתה אומר, הורדתי את המגזין' אתה כותב לשאול ש'הוא עשה פאול גדול ופעל בניגוד לנהלים' 

 19 מי זה שעשה פאול גדול ופעל,

 20 זה לא לשאול. עו"ד ז'ק חן:

 21יגוד לנהלים'. מי כן לשאול. בעמוד השני, אתה כותב 'אסביר בטלפון. הוא עשה פאול גדול ופעל בנ ש.

 22 זה?

 23 ינון. ת.
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 1 ינון. ולינון אתה כותב ש'אתה חייב לעבור על זה בשקט עם עורכי הדין'. נכון? ש.

 2 כן. ת.

 3 נכון? כתבת לו דבר שהוא אמת? ש.

 4 כן. ת.

 5 שהורדת המגזין מסייעת לכם בהגנת תום הלב? ש.

 6אבל זה התחיל, כמו שאני , אני כבר לא זוכר למה -היה פה שילוב של שני דברים, אחד זה ש ת.

 7 אמרתי, אמרתי מקודם שהתחיל מזה שאני מקבל משהו מלמעלה. בסדר?

 8מה שקיבלת מלמעלה זה התכתבות עם שאול שכותב לך את חוות הדעת שלו לגבי המגזין. ואז  ש.

 9 אתה מוריד את המגזין ואתה אומר לשאול שינון מגל עשה פאול גדול. איזה פאול גדול הוא עשה?

 10, קודם, הטריגר היה -חושב שהבעיה העיקרית הייתה, מה שאני זוכר עוד פעם זה, אני זוכר שאני  ת.

 11פניה של שאול. שוב, אמרתי את זה, וזה משפיע, יכול להיות שלך, שהבוס שלך והיו"ר והבעלים 

 12פונה ואומר שיש פה בעיה בתוך קטעים שאני יודע שיש כל מיני מוטיבים שאני לא מכיר אותם 

 13אז אני מתייחס לזה בצורה מלאה. קצת מינפתי את העניין המשפטי, אני אגיד לך למה.  ומניעים,

 14 קודם כל זה נכון שהייתה בעיה,

 15 מה זה הפאול הגדול שאתה אומר לשאול אלוביץ' שינון עשה? ש.

 16אני אסביר, זה מה שאני רוצה להסביר. בעיה שמישהו כזה כמו אלדד יניב, הוא כותב קצת בצורה,  ת.

 17לזה, ססגונית או שהיא יכולה להיות יותר קיצונית, היא יכולה להיות יותר פתוחה ללשון נקרא 

 18הרע או דברים כאלה. לפעמים .... אני רציתי לוודא קודם כל שיש לנו הסכם כמו עם כל אחד 

 19שכותב כזה דבר, שהוא הסכם שבו הוא מתחייב לא לעשות הוצאת דיבה, לא לעשות לשון הרע, 

 20לנו שיפוי. ההסכם לא היה אז חתום לדעתי, הוא העביר לי את ההסכם או שהיה  ובמידה וכן לתת

 21 בו, אני זוכר שהוא העביר לי את ההסכם, נדמה לי שזה היה אפילו סוף שבוע. 

 22 אז זה פאול גדול שינון מגל עשה? ש.
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 1הפאול הגדול שלדעתי ההסכם לא היה או סגור או שהקטעים, אני חושב שאני הכנסתי שם  ת.

 2ונים בעצמי, אולי התייעצתי עם עורכי דין, אינני בטוח, יכול להיות שעשיתי את זה בעצמי, תיק

 3שהכנסתי את התיקונים הבסיסיים שנותנים לחברה שיפוי במקרה שיש בעיה. אני לא זוכר למה, 

 4אני לא זוכר מה היה הנושא של הכתבה, אבל היה משהו משפטי שהטריד אותי, אבל ינון אחר כך 

 5אחר כך הוא אומר לי שהוא חתם ולמה אני לא מחזיר אותו, אז אני לא זוכר למה זה לא  אומר לי,

 6קרה, מאיזו סיבה. אני אומר, יכול להיות שהיה פה שילוב, גם של, כי אני לא מחזיר. אז אם אני 

 7אומר בהתחלה שאין שיפוי ואחר כך מתקנים את זה כמו שצריך והוא חותם וגם אחר כך אני לא 

 8ל אופן הורדת המגזין היא דרמטית, אז אני לא זוכר למה לא החזרתי את זה. אם זה מחזיר, בכ

 9 בגלל שהתבקשתי או לא התבקשתי. כי אלדד סך הכל הביא רייטינג, זה היה מוצלח.

 10אני מבקשת רגע להבין, אז עוד שאלה אחת. אתה אומר לינון מגל שאתה חייב לעבור בשקט עם  ש.

 11ון ואתה לא יכול לפעול תחת לחץ ואתה אומר ש'ההורדה מסייעת עורכי הדין על החשיפה והסיכ

 12לך ולי בהגנת תום הלב, חייבים לטפל בדברים לעומקם'. האם הדברים האלה שכתבת לינון 

 13 , האם הדברים האלה הם אמת או לא אמת?3שמופיעים פה בעמוד 

 14 ,-אני חושב שהם אמת כי אני זוכר שעברתי על החוזה. על ה ת.

 15ומר לשאול ש'הוא עשה פאול גדול', הפאול הגדול זה של ינון והוא קשור להסכם שמול וכשאתה א ש.

 16 אלדד יניב, נכון?

 17 נכון. נכון. ת.

 18אוקיי. ועכשיו, להשלמה הכללית של התמונה, את כל המצג הזה שינון מגל עשה פאול בהסכם  ש.

 19עות מתוך אג'נדות ושינון מגל שיקר לך בסיפור של גדעון סער ושינון מגל מבשל לטענתך ידי

 20פנימיות ושינון מגל לא משתף פעולה עם עידו אשד, כל המצג הזה הוא מצג שמעולם לא תיקנת 

 21 אותו מול שאול. נכון? מול שאול המצג הזה נשאר תמיד בתוקפו. נכון?

 22 מה זאת אומרת לא תיקנתי? ת.
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 1ן של אלדד יניב', לא לא אמרת לשאול, לא חזרת אליו ואמרת לו 'ינון מגל לא עשה פאול בעניי ש.

 2 חזרת אליו. נכון? השארת את האמירה הזאת?

 3 ביני לבין שאול היה, ת.

 4 רק תשובה לשאלה הזאת. ש.

 5 הוא ענה. עו"ד יהודית תירוש:

 6 לא הוא לא ענה.  עו"ד ז'ק חן:

 7 כן? ש.

 8 ביני לבין שאול יש על ינון מגל התכתבויות של שנה וחצי,  ת.

 9 טוב, הן בפנינו. ש.

 10ת קופי, את לוקחת קופי, זאת אומרת 'לא אמרת כלום באמצע'. אז אני אומר, היו המון את לוקח ת.

 11התכתבויות, הפוך ממה שאת אומרת, והמון שיחות ביני לבינו שבו הוא אומר לי כל הזמן ומתלונן 

 12מר על ינון. ואני כן אומר לו אחרי הפאול, אני אומר לו 'ינון נכס. כן צריך לשמור על ינון' ואני כן שו

 13 על ינון.

 14מר ישועה, הטקטיקה להפנות אותי להתכתבויות האחרות היא לא רלוונטית. השאלה שלי הייתה  ש.

 15 פשוטה. האם אי פעם פנית לשאול ואמרת לו 'הוא לא עשה פאול בעניין של יניב אלדד'?

 16את זה אם אני מדבר איתו כל יום ואומר לו יום אחרי 'אני חושב שהוא נכס' זה נקרא שאני ממתן  ת.

 17 או שזה לא קשור?

 18 זה לא קשור. ש.

 19 אני מדבר איתו על ינון או על מזג האוויר? ת.

 20מר ישועה, השאלה האם אמרת לו, האם הייתה שיחה על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 עוזר?-זה שבה אמרת לו את מה שאומרת עו"ד רוזן

 22 פאול' אבל אם אני מדבר על עובד,אינני זוכר ספציפית שאמרתי 'הפאול שפה הוא לא  ת.
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 1בסדר. 'לא זוכר' זה גם תשובה. זה בסדר. רק תשובה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 לשאלה. בלי המסביב.

 3גבירתי רק אני מסביר את הקטע של המסביב. כי אם אני מדבר עם שאול שבוע אחרי, אומר לו  ת.

 4 לו 'אני חושב שינון', יש בזה תשובה מסוימת. 'אני חושב שינון', אנחנו מדברים, אני אומר

 5מר ישועה זה בסדר, זה כבר אמרת. התבקשת על ידי עו"ד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 רוזן עוזר לתת תשובה ישירה. תשובה ישירה היא 'אני לא זוכר'. אוקיי.

 7 ית שלך?ואת כל הדברים האלה שראינו פה לא מצאת לנכון להגיד בחקירה הראש ש.

 8שוב, בחקירה הראשית, מה שנשאלתי עניתי עליו וכל הדברים האלה לא היו מביאים לעזיבת ינון,  ת.

 9 אני אומר לך עוד פעם, אילולא מה שהיה עם כל הדברים האחרים. זה היה...

 10את זה אמרת כבר עשר פעמים, גם בראשית. אני הגעתי לנקודה, את רצית להגיד משהו? עו"ד בן  ש.

 11 ה להגיד משהו.ארי רצת

 12כבודכם אני מתנצלת, פשוט קיבלנו הודעה ממשרד המשפטים שצריך לעשות מאמץ  בן ארי:עו"ד 

 13ולפנות את הבניין מאחר ומתחילה תהלוכה. הבניין של משרד המשפטים מפונה כרגע, התהלוכה 

 14 אמורה לעבור פה ואז יסגרו את הכל. 15:00מתחילה בשעה 

 15 אנחנו לא קיבלנו הודעה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16הקב"ט של בית המשפט הזה החליט שלא לסגור והחליט שאנחנו נהיה כאן עד אשר  בן ארי:עו"ד 

 17התהלוכה תעבור. דיברתי עם חבריי, אנחנו לא בטוחים שזה הדבר הכי הגיוני לעשות בנסיבות 

 18 האלה,

 19 יון עכשיו?אתם מבקשים לסיים את הד אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 נכון. בן ארי:עו"ד 

 21 אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 תודה וסליחה. בן ארי:עו"ד 

 23 אני מניחה שלגבירתי זה מתאים. על דעתך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אני משתפת פעולה עם זה. אנחנו בסדר גמור עם זה. :עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 2בסדר גמור. אז אנחנו מסיימים את הישיבה. אנחנו מחר   אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 3 ממשיכים. תודה לכולם.

 4 

 5 -הדיון הסתיים  -

 6 

 7 

  8 
 9 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים

 2 עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד ניצן וולקן  :מטעם המאשימה
 3 צור –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר; עו"ד שניר כלימי  2נאשם    
 5 עוזר; עו"ד נועה פירר –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת    
 6 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם    

<#1#> 7 
 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11 פרוטוקול הדיון הוקלט

 12 עוזר. -אילן ישועה על ידי עו"ד מיכל רוזן 1נמשכה חקירתו הנגדית של ע"ת 

 13 

 14 הוגשו מוצגים:

 15 94; נ/15.5.2015כתבה מיום  – 93(; נ/360התכתבויות וואטסאפ ומסרונים )מתוך ת/ – 92עד נ/ 87נ/

 16 11:20שעה  15.5.2015עמוד הבית וואלה  - 95(; נ/12:27) 09:27שעה  15.5.2015עמוד הבית וואלה  –

 17כתבויות וואטסאפ הת – 101עד נ/ 97(; נ/3:21) 12:21שעה  15.5.2015עמוד הבית וואלה  - 96(; נ/2:20)

 18התכתבויות וואטסאפ  – 105; נ/8.7.2015תמלילי שיחות מיום  – 104עד נ/ 102ומסרונים; נ/

 19)מקביל  9.11.2016תמליל שיחה מיום  – 107; נ/22.7.2016פרסום מרוטר  – 106ומסרונים; נ/

 20תמליל שיחה  – 109יב(; נ/174)מקביל לת/ 9.11.2016תמליל שיחה מיום  – 108יא מתוקן(; נ/174לת/

 21תמליל שיחה  – 111; נ/15.11.2016תמליל שיחה מיום  – 110טו(; נ/174)מקביל לת/ 15.11.2016מיום 

 22 – 121עד נ/ 113יג(; נ/174)מקביל לת/ 14.11.2016תמליל שיחה מיום  – 112; נ/1.12.2016מיום 

 23 התכתבויות וואטסאפ ומסרונים. 

 24 

 25 

 26 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2262 

 1 
<#5#> 2 

 3 החלטה

 4 

 5 , להמשך חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה. 24.5.2021הדיון הבא קבוע ליום 

  6 
<#6#> 7 

 8 במעמד הנוכחים.  19/05/2021, ח' סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 9 

 10 
 11 

 12 

  13 

 14 

 15 

 16 

   17 

  18 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 19-היום ה 20-10401-67בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4עוזר ממשיכה בחקירה נגדית. בוקר טוב -. על הדוכן מר ישועה, בוקר טוב. עו"ד רוזן2021במאי 

 5 לגבירתי. בבקשה.

 6 

 7עוזר בהמשך חקירה -אלות עו"ד מיכל רוזןמר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לש

 8 נגדית:

 9 בוקר טוב לכבודכם. בוקר טוב מר ישועה. ש.

 10 בוקר טוב. ת.

 11 .19571. זה ברול 2016ביולי  15-מר ישועה, אני מבקשת להציג לך התכתבות מיום ה ש.

 12 

 13 .87מוגשת ומסומנת נ/ 15.7.2016התכתבות מיום 

 14 

 15, אי אפשר לשכוח, הפיגוע בניס. תיכף נראה. האירוע בניס, בוא נקרא ביחד את -אתה זוכר את ה ש.

 16התכתובת שלך עם מיכל קליין בעניין הזה. שואלת אותך מיכל קליין 'אם אתה רוצה לאשר שליחת 

 17 '? בוא נתחיל מהתחלה,במידישליח 

 18 אוקיי. בבקשה. ת.

 19א זקוקה לאישור, לעלויות, אתה מאשר. ואז אתה היא אומרת לך מתי הטיסה. אתה מאשר. הי ש.

 20כותב לה 'מרגע זה רוצה שתנצחו בגדול לאורך כל הלילה. וודאי כשעם ישראל קם בבוקר רוצה 

 21כיסוי לרוחב ולעומק בצורה שמגחכת את כל האתרים. רוצה תמונות וידיאו וכתבות וידיאו 

 22מה'. אומרת לך 'עברנו'. היא אומרת ערוכות. תפעילי את כל המערכת שלך. לעבור באתר לצורת דר

 23לך 'הסגן שלי מגיע למערכת. אני אגיע מוקדם בבוקר. הכל בטיפול' 'לא להסס' אתה אומר לה, 
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 1, 'בסדר' אתה אומר לה. היא אומרת לך 6:15-'להוציא פושים בלילה'. היא חושבת שפושים נכון ב

 2תה 'למה בבוקר?' היא אומרת ' אתה שואל אוhome page-'בבוקר נעבור לגרפיקה, יפה כזאת ב

 3לך 'דורש עיצוב, ננסה להרים משהו מכובד'. אתה אומר לה 'מיכל אני מבין מתשובתך שאין 

 4פרוטוקול שמפעיל את כל מה שנדרש כולל גרפיקה'. היא אומרת לך 'בהחלט יש. כל המערכת 

 5יך'. היא קפצה'. אתה אומר לה 'התשובה 'ננסה' מגוחכת. שיגיע מעצב עכשיו ויעשה מה שצר

 France 6-אומרת לך 'בטיפול'. אתה אומר לה 'טוב'. ממשיכים. ממשיך לתת לה הוראות 'תפני ל

 7באנגלית, תעבירי פיד רציף, יונה יכול לסייע, וא בקשר בימים האלה'. היא אומרת לך 'כבר  24

 8בי אשכנזי הרוגים' היא אומרת לך 'עודכן' 'צודקת'. 'א 60-שמדובר ב France-בטיפול'. 'אני רואה ב

 9הוציאו  YNETלמטה 'אין מספיק תמונות בכתבות.  7בבוקר' אתה אומר לה בעמוד  9-יוצא ב

 France 24 ' 10-יוצאות תשובות. אין פיד מ YNET-עכשיו פוש. ב

 11 יותר תמונות'. YNET-'ב :עו"ד נעה פירר

 12בטיילת. יותר תמונות'. 'אני מבקש עשרות תמונות. בית חולים שדה הוקם  YNET-סליחה. 'ב ש.

 13 עשרות גופות התעופפו באוויר' והכל אתה נותן למיכל קליין הוראות. נכון?

 14 כן. ת.

 15 איך אתה רוצה שייראה סיקור של פיגוע איום ונורא בניס, נכון? ש.

 16 כן. ת.

 17קשים', היא אומרת לך 'התמונות יעובו' 'ולא אין פיד' היא א ומרת  20ואתה ממשיך. 'מהפצועים  ש.

 18לך 'אין לנו עוד הסכם איתם, יונה מטפל'. 'תעקבו אחרי הרשתות הזרות, יש המון מידע. 

 19'אני רוצה שזה יהפוך  10התאכזבתי כשראיתי היום רק שני אייטמים' ואתה ממשיך בעמוד 

 20גם בכרוניקה, גם במידע עומק, פרשנויות של אנשי שב"כ, ראיונות, שגריר צרפת לדוגמה, .... 

 21וכיוצא בזה'. היא אומרת לך 'בזמן הקרוב יהיה משדר הוא יהיה מצוין עם אורחים'. אתה ממשיך, 

 22, 'תביאו את שגריר צרפת', ואז אתה ממשיך ואז היא ממשיכה, 'הפצועים זה יותר חזק, 11עמוד 
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 1לך 'שגריר צרפת לא מתראיין'. ואז אתה אומר לה 'אבל זה היה מהרגע הראשון.  '. היא אומרת100

 2. 'גג צריך להיות זוועה בניס או משהו 12במצב קשה' ואתה ממשיך, עמוד  20פצועים לפחות  100

 3'טבח בריוויירה  12דומה, עם המילה 'זוועה', כתוב ... אבל זו המילה. ואתה אומר לה בעמוד 

 4צינות תסתכלי על הדיילי מייל, זה כיסוי'. ואתה ממשיך. היא אומרת לך 'אני הצרפתית. מיכל בר

 5 משווה גם לאתרים המרכזיים'. ואז אתה אומר לה 'תנצחי'. מה זה תנצחי?

 6 ברייטינג. ת.

 7, ''טרור ביום העצמאות' כותרת 15אתה חושב, זה, כל ההוראות האלה שאתה נותן, תמשיך בעמוד  ש.

 8 ה ביום הבסטיליה'' אז אתה גם אומר לה מה צריכות להיות הכותרות.לא טובה. 'טבח או זווע

 9 נכון?

 10 כן. ת.

 11 'זה הטון בכל עיתוני העולם' אתה אומר לה.  ש.

 12 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13. אתה אומר לה ''זוועה בצרפת' 'טבח בצרפת' המילה 'טרור' 16רק נמשיך ברשות גבירתי לעמוד  ש.

 14 כל אלה הוראות שלך לגברת קליין לגבי אופן הסיקור שצריך לסקר את הפיגוע בניס, נכון? חלשה'.

 15 כן. ת.

 16וההתנהלות הזאת מבחינתך, ההוראות האלה, הדרמטיזציה הזאת, השימוש במילים 'טבח',  ש.

 17 'טרור', 'הרוגים, פצועים', כל אלה הם בעיניך חלק מתפקידיך כמנכ"ל?

 18זה כן. כי הנקודה היא, יש פה עניין של פורמט. המערכת שלנו גדלה באותן שנים מאד, אנחנו  ת.

 19משקיעים בה הרבה כסף. גם בונים אולפן חדשות שאני דוחף את ההקמה שלו. אני גורם לגיוס של 

 20האנקורים, אני מעורב יחד עם העורכים, יחד עם ינון בהתחלה, אחר כך עם אבי אלקלעי בגיבוש 

 21רמטים, 'חדשות בדקה' וכדומה. אני מעורב בקטע של הפורמטים. התחרות האינטרנטית של פו

 22שלנו היא חלק מהעבודה של המנכ"ל. זה לא הקטע של העניין, אני לא אומר לה את הקטע של 

 23הטבח בשביל, בשביל זה, זה בשביל לאתגר אותה בהקשר של הצורך שלנו כאתר אינטרנט לעבוד 
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 1מהפורמט הרגיל. זה לא עניין מערכתי. זה עניין שקשור לפורמט וזה  בפורמט יותר אינטנסיבי

 2 לגמרי לגיטימי. אני צריך לדרבן את המערכת בדברים כאלה.

 3לא מר ישועה, אתה לא מדבר על פורמט, אתה מדבר על טקסטים, אתה מדבר על כותרת, אתה  ש.

 4אני שואלת אותך איך  אומר לה שהכותרת צריכה להיות יותר קשה, שיש שם את המילה 'טבח'.

 5 זה מתיישב עם מה שהעדת בעדות הראשית שלך עליך כמנכ"ל שאיננו מתערב בתכנים?

 6-אין לזה קשר לתכנים, זה פורמט. העוצמה של האינטנסיביות של כותרת, אם את לוקחת את ה ת.

TIMES 7, או את לוקחת את הדיילי מייל, או את לוקחת עיתון אחר, אז האינטנסיביות של 

 8רת היא פורמט קבוע. בהקשר הזה התכוונתי לעודד אותה, זה הרוח של כל הדברים, להוציא הכות

 9אנשים ולשים לב לפושים. לעבור לפורמט דרמה. גם הפורמט דרמה למשל, אתר הבית שלנו 

 10וכדומה, הוא בנוי לעבוד בכמה מצבים. יש מצב רגיל, מצב חצי דרמה, ומצב שקוראים לו מצב 

 11זה פרוטוקולים. כמנכ"ל אני עובד עם המערכת על גיבוש הפרוטוקולים דרמה או מלחמה. אז 

 12למצבים שונים וכשקורה אירוע כזה זה הזדמנות שלי לעבוד יחד איתם ולגבש. זה לא קשור 

 13לעבודת מערכת יומית, אם תעלה כתבה כזו או אחרת ומה תהיה הכותרת שלה וכדומה. זה דריל 

 14 עוד הרבה מקרים כאלה. שאני עושה איתה על אירוע שקורה. ויש

 15 טוב, אני מבינה עכשיו שמבחינתך זה חלק מתפקידיך כמנכ"ל. ש.

 16 שמה? ת.

 17 והיום אתה אומר מבחינתך, זה חלק מתפקידיך כמנכ"ל? ש.

 18 פורמטים כאלה, בוודאי. ת.

 19 התנהלות כזאת, מה שראינו פה? ש.

 20 כן. בהקשר של פורמט. ת.

 21 .2016בנובמבר  10תבות מיום אז בוא נמשיך. אני מבקשת להציג לך התכ ש.

 22 

 23 88מוגשת ומסומנת נ/ 10.11.2016התכתבות מתאריך 
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 1. זכייתו של טראמפ בבחירות. אתה זוכר את האירוע 2016בנובמבר  10-ברול. אנחנו ב 22826זה  ש.

 2 הזה?

 3 מה? ת.

 4 אתה זוכר את האירוע הזה? ש.

 5 כן. ת.

 6קליין. פה אתה עובד ישירות מול מיכל קליין. שוב, אתה עם מיכל  3יופי. אז בוא נסתכל בעמוד  ש.

 7 היא ראש דסק החדשות, נכון? עורכת חדשות.

 8באותו זמן היא הייתה בפועל בעצם, אבי הוזז הצידה והיא הייתה בעצם עורכת בפועל באותה  ת.

 9 תקופה, עד להגעה של אבירם בסוף השנה. בנובמבר אותה שנה.

 10 עוד חמישה ימים מעכשיו.  ש.

 11 ן. נכון.נכון. כ ת.

 12'העניין סביב טראמפ עצום. תהיו  3. אתה אומר לה בעמוד 3עכשיו אנחנו, אז תסתכל בעמוד  ש.

 13: 'אתם לא קולטים? כל גופי השידור בעולם חוגגים ואתם ישנים'. 4ערניים ואינטנסיביים'. בעמוד 

 14'. ואז אתה 'יש עכשיו כמה שבועות לפחות של רצף דרמטי. תחגגו, אפילו חמש פעמים ביום 5עמוד 

 15'תתפרעו, תפסיקו לחסוך בדרמות'. אתה שואל אותה ברמת  6כותב לה, זה מוטיב חוזר, בעמוד 

 16. אני 7התמונה, 'למה תמונה של מטוס מהנחיתה לפני שעה כשהוא כבר בבית הלבן?' זה בעמוד 

 17 רואה שאתה לא קורא את התכתובת.

 18 ,-לא, עברתי על זה ברפרוף. אני מכיר את ה ת.

 19'זה ממש חובבני, מיכל אני משתגע מהחובבנות  8ז אתה קורא מהר. טוב לדעת. בעמוד אה, א ש.

 20: 'מי עורך את עמוד הבית עכשיו?' היא אומרת לך 'ניר'. 9הזאת. אתם באיחור של שעה'. בעמוד 

 21. ואז אתה אומר לה 'תשמעי, אני שופך על חדשות עשרות מיליונים והתמורה לא מספקת 10בעמוד 

 22 ? אולי בכל זאת,רלהישא'. מי לא יכול רלהישאחך. הוא לא יכול אותי. זה מגו

 home page. 23יכול להיות שאותו עורך  ת.
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 1 סליחה?  ש.

 home page. 2-זה שהיא ציינה, העורך, עורך ה ת.

 3 , אני לא רוצה מישהו כל כך רדום ולא חד'. זה מה שחשבת עליו?רלהישא'הוא לא יכול  ש.

 4 לעורר אותם.לאור הביצוע, כן. רציתי  ת.

 5. 'לא פעם ראשונה נצטרך להחליף אנשים ולקבוע מדדים. אני לא קונה את 12רצית לעורר אותם.  ש.

 6זה יותר'. זה התבטאויות רגילות שלך? שאתה אומר 'אני צריך להחליף אנשים, 'הם לא טובים', 

 7 'הם לא חדים', 'אני לא רוצה אותם פה יותר'?

 8 כשצריך. ת.

 9 ון לזה?כשצריך. ואתה מתכו ש.

 10כן. במקרה הזה לגמרי. כיוון שאנחנו השקענו השקעה עצומה בחדשות והמערכת צריכה ללמוד  ת.

 11 לעמוד במדדים שקבענו.

 12גם ההתנהלות הזאת מבחינתך סביב זכייתו של טראמפ בבחירות בארצות הברית היא חלק  ש.

 13חלק מהתפקידים שלך כמנכ"ל? ההתערבות בתכנים, ברמת התמונה באירוע הזה היא 

 14 מהתפקידים שלך כמנכ"ל בעיניך?

 15אני אומר עוד פעם, ההתער.., קודם כל כן. ודבר שני, אני מצביע עוד פעם כמו בתשובה הקודמת,  ת.

 16, ומה יהיה desktop-שמדובר פה בפורמט ומנכ"ל מעורב תמיד בפורמט ובמשחק בין מה יהיה ב

 17של המנכ"ל,  KPI-טינג שנמצאים בבמובייל, ובמשלוח של הפושים, אלה, דרך אגב מדדים של ריי

 18 ביעדים שלו. 

 19 אוקיי. ש.

 20היעדים האלה הם כל כך חשובים שהם נמצאים ביעדים של כל חברי ההנהלה. על זה חי אתר.  ת.

 21אתר חי על רייטינג. העבודה פה היא על פורמטים. אני לא אומר לה לכתוב שפראנק הוא ליברל 

 22א זאת הנקודה. הנקודה היא, אני אומר, אני עוזר או שמרן, גאון או טיפש, מושחת או ישר. ל

 23לקבוע את הטון של, דרך אגב זה משקף, רק שזה יובן, סדרה של דיונים בהנהלה שלא רק אני 
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 1שותף לה. יש סמנכ"ל תוכן ויש סמנכ"ל מוצר ואנחנו מתחרים כל הזמן על רייטינגים אחרים. 

 2בה שלי לקבוע ולסייע בקביעה של כשאתה מתחרה על רייטינגים אחרים זו אחריות שלי וחו

 3הפורמטים ולראות שהמערכת הזאת עובדת, זו מערכת שמשקיעים בה הרבה כסף, וחובה שלי 

 4 לקבוע את הדברים האלה. הפורמטים.

 5אוקיי. מר ישועה, מכיוון שהשאלה שלי הייתה ברורה אני אשאל אותה רק עוד פעם אחת ואז  ש.

 6 תשובתך ואני לא אשאל אותה עוד פעם.

 7 יופי. ת.

 8הבנתי את טענת הפורמטים אבל מה שאנחנו רואים פה זה התערבות שלך ברמת התמונה, ברמת  ש.

 9הכותרת, ברמת האיך תופיע הידיעה. זאת הרמה של ההתערבות שאנחנו רואים בידיעות כאלה 

 10שאני מראה לך פה עכשיו, והן דוגמאות בלבד. אני שואלת אותך שוב איך זה מתיישב עם תמונת 

 11 כ"ל הבלתי מתערב שהצגת בחקירה הראשית?המנ

 12חוסר ההתערבות הוא בקטע של עבודת מערכת עיתונאית, יש שני פנים לביצוע של האתר כאתר  ת.

 13חדשות או כאתר אינטרנט. פן אחד הוא הפן המערכתי עיתונאי, זו שרשרת זרימה אחת. ויש 

 14דות הפוליטיות שלך, אם ביצועים שהם ביצועים שקשורים לרייטינג שהם לא קשורים לא לעמ

 15אתה ימין או שמאל, בעד ראש הממשלה, נגד ראש הממשלה, בעד מישהו כזה או בעד מישהו אחר, 

 16ולא משנה איזה אירוע זה היה, מנצל את האירועים האלה, מה שאנחנו קראנו להם, אני אומר לך 

 17אז באופן טבעי  שאפילו היו לנו פרוטוקולים למצב רגיל, חצי דרמה ודרמה וכל ההנהלה עבדה.

 18אני, על אירועים כאלה שעולים לנו הון כסף, והמערכת עולה הון כסף, בהם אני מעורב. אני מפריד 

 19סה, זה הביצועים -סה'. זה לא עיתונאות פר-את זה לשאלתך ממה שאני קורא 'העיתונאות פר

 20 האינטרנטיים של האתר.

 21ה עמודים, אני מתחילה להפנות לשורה יש פה כמ 2015ביולי  28אז בוא נעבור להתכתבות מיום  ש.

 22 ברול. 11876

 23 
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 1 89מוגשת ומסומנת נ/ 28.7.2015התכתבות מתאריך 

 2 

 3למטה. כתבה מוואלה נשלח אליך 'מס הכנסה  4בוא נקרא ביחד. הבנתי שאתה קורא מהר. בעמוד  ש.

 4 חייב אותי בכופר משום שאחי מנכ"ל בנק הפועלים'. זאת הודעה שאתה מעביר לאבי אלקלעי.

 5ואתה כותב לו 'אני מבין שאנחנו נחושים להרוס את העבודה עם בנק הפועלים. ידיעה קיקיונית, 

 6מגמתית מנופחת מעבר לכל פרופורציה עם תמונה של ציון קינן. אבי זה הופך לעיתון צהוב וילדותי 

 7 ברמה נמוכה. לי אישית נמאס מברוך והילדותיות שלו'. מי זה ברוך?

 8 ת החדשות לתקופה קצרה.ברוך שהיה ראש מערכ ת.

 9'אני מבקש שתעיף את זה לכל הרוחות. תוריד תמונה, זה ממש לא בסדר ולא ברמה, זועק לשמיים,  ש.

 10אני לא רוצה כזה אתר'. אומר לך אבי אלקלעי 'היחסים עם בנק הפועלים מעולם לא היו טובים 

 11רת הבנק, היא מאוד יותר בעקבות הורדה של הידיעה אמש בנימוק מוסרי. ראה תשובתה של דוב

 12סמוכה .. של ציון. הידיעה של גלי גינת היא ידיעה לגיטימית, אין לי כלים להוריד מבלי להתבזות, 

 13יכול להסיר תמונת ציון קינן להשאיר רק את אשר קינן. יכול לשנות כותרת משנה' ואז אתה כותב 

 14לה בגלל מה שקרה אתמול, לו 'היחסים איתם על סף פיצוץ. אינך מבין את המפה, הידיעה הזאת עו

 15אני לא רוצה אותה באתר, היא צהובה מטומטמת ומנופחת'. אני רוצה לעצור רגע בקריאה 

 16 המודרכת שלנו ביחד ולשאול אותך, התערבות כזאת בידיעה, מי פנה אליך לעניין הזה?

 17הלוואות ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים, היה הוראה קבועה של שאול לשמור עליו כי לשאול היו  ת.

 18 מבנק הפועלים, אפשר לצחוק.

 19 כי זה מצחיק. ש.

 20נכון. את צודקת. הוא לא לקח הלוואה מבנק הפועלים. והייתה הוראה קבועה וקיבלתי, יש את  ת.

 21 זה בכתובים גם, הרבה פעמים הנחיות לגבי ציון משאול.

 22 אני שאלתי על ההנחיה, ש.

 23 אני עונה לך שהיא לא התערבות ראויה ולא הייתי צריך להתערב.  ת.
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 1 הבנתי. לא מכירה הנחיה, אבל ההתערבות הזאת, מי התקשר אליך? ש.

 2 מי התקשר לגבי ההתערבות? ת.

 3 כן. מי פנה אליך. ש.

 4, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע אם הייתה פה פניה ספציפית -לא יודע. לא זוכר. יכול להיות ש ת.

 5או לא, לא אתפלא אם הייתה, יכול להיות שהדוברת פנתה, אני לא זוכר כבר מי פנה, הדוברת של 

 6בנק הפועלים, אני רק אומר עוד פעם לגבי בנק הפועלים ההוראה הייתה חד משמעית בקטע הזה, 

 7להיזהר עם בנק הפועלים, לא לגעת וגם קיבלתי הוראות ספציפיות משאול לא לגעת באיש הזה, 

 8 שלו. אני זוכר את השמות של האנשים, במשנה 

 9 כי מה, כי שאול לא רוצה להרגיז אותם? ש.

 10 הוא אמר שזה מאוד חשוב. ת.

 11 שהוא לא רוצה להרגיז אותם. הבנתי. עכשיו, ש.

 12 כן. בנק הפועלים היה מאוד חשוב.  ת.

 13 סליחה? ש.

 14צוא את זה הבנתי שהוא היה המלווה העיקרי שלו וקיבלתי הוראות ספציפיות ואפשר למ ת.

 15 בכתובים. זה לא מחשבות שלי.

 16אבל פה מר ישועה, מה שאתה אומר לאלקלעי זה לא למה זה חשוב למישהו, זה למה זה חשוב  ש.

 17לוואלה. אתה כותב לו, תסתכל, זה השפה שלך מר ישועה ואני רוצה לומר לך, זה לא נראה 

 18ראה מה אתה אומר לו 'זה שמישהו פועל פה כמי שקפאו שד כפי שאתה מנסה להציג את עצמך. ת

 19 הופך לעיתון צהוב וילדותי', זה נכון או לא נכון?

 20 שכתבתי את זה? ת.

 21 לא, שחשבת את זה. שכתבת את זה אנחנו לא זקוקים לך, מר ישועה. ש.

 22 ,-לא. לא. אני מסביר לך מה היה ה ת.

 23 דבר.-אז זה לא נכון. רק שניה, בוא נעבור דבר ש.
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 1עוזר, אני הרבה פעמים כתבתי לאבי 'האתר שמאלני' וזה, מה -ו"ד רוזןאני כתבתי הרבה פעמים, ע ת.

 2את רוצה שאני אגיד לו, שלשאול יש הלוואה מבנק הפועלים ואני מבקש ממך להוריד את ההודעה? 

 3 את רוצה שאני אומר לו את זה?

 4את, אתה אמרת לנו שאתה היית גלוי כלפי המערכת לגבי לחצים שהופעלו עליך, ולכן הטענה הז ש.

 5דבר, אותי היא לא משכנעת, -אני מוכרחה לומר לך, היא לא משכנעת. אבל אני רוצה לעבור דבר

 6 דבר,-אתה לא חייב להגיב לזה. אני רוצה לעבור דבר

 7 לענות לשאלה? לענות לזה? ת.

 8 לא. ש.

 9 אה, את רק אומרת. ת.

 10 שאלה זה כשבסוף יהיה סימן שאלה ואתה תדע. ש.

 11 בסדר. ת.

 12'עיתון צהוב וילדותי', זה לא נכון. זה לא מה שחשבת על העיתון. זה משהו שאתה אז אתה אומר  ש.

 13 אומר לאבי אלקלעי סתם. נכון?

 14אני אומר חד משמעית שבמקרה הזה כמו במקרים אחרים, התשובה היא כן, שלילית. אני לא  ת.

 15ת בבנק הייתי מתערב במצב הזה לולא הייתה לי הוראת קבע לאתרג את בנק הפועלים. וספציפי

 16הפועלים את ציון קינן ואני לא רוצה להזכיר עוד שמות ובאיזה הקשרים, לא רוצה לפגוע באנשים, 

 17הוזכרו עוד שמות והוזכרו עוד אנשים, וגם שאול אמר לי, יש את זה גם בכתובים וגם נאמר לי 

 18חד  יותר מפעם אחת שיש לו תלות עצומה בהם הוא מבקש ממני לא לפגוע ולאתרג אותם, זה היה

 19 משמעית הנחיה. ויש את זה גם בכתובים.

 20מקסים. אז בוא תסביר לי את המשפט אחד לפני זה. 'אני מבין שאנחנו נחושים להרוס את העבודה  ש.

 21עם בנק הפועלים'. מה זה העבודה עם בנק הפועלים? הנה, אתה מספר לו, אתה לא אומר לו רק 

 22נחושים בדעתנו להרוס את העבודה עם בנק 'זה עיתון צהוב וילדותי' אתה גם אומר לו 'אנחנו 

 23 הפועלים' איזו עבודה עם בנק הפועלים?
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 1, אני -אמרתי לכל אורך הדרך, עבודה, אני רומז לו שזה לעבודה כמפרסם, אבל זה לא היה מה ש ת.

 2אומר עוד פעם, אין כמעט מפרסם במשק שלא מפרסם בוואלה. בכל רגע נתון יש מאות קמפיינים. 

 3הנקודה הזאת. זה לא היה מושפע משום דבר ולא הייתי מטפל בזה בצורה הזאת  צריך להבין את

 4שטיפלתי בזה וזאת הייתה ההוראה ואני אמרתי גם פה כמה פעמים בעדות שלי, ואמרתי גם 

 5בחקירות, אני שיתפתי פעולה עם שאול בבקשות שלו גם לדברים האלה, והנרטיב שהשתמשתי 

 6טיב שלקוח ממה שנאמר לי, או צהוב או שמאלני וכדומה. אני אמרתי, כלפי האנשים, היה הנר

 7ולגבי הקטע של האם הסתרתי או לא הסתרתי מהאנשים, אני לא אמרתי שאני בכל מקרה אמרתי, 

 8רי ציון, אל ו'זה שאול אמר לי על ציון ועל המשנה שלו ועל זה' ו'אל תיגע, וזאת שעומדת מאח

 9זה לא סותר את זה שההקשר הכללי שיש עלי תשים את התמונה שלה'. לא אמרתי בכל מקרה. 

 10הנחתות, ודרך אגב לגבי בנק הפועלים ידעו את זה במערכת. נדמה לי שזה גם היה בכתבות 

 11יות שוואלה מאתרג את בנק הפועלים. אבל אני אומר עוד פעם, את ההקשרים הכלליים אהעיתונ

 12ת בהקשר הפוליטי, גם לגבי וגם את האמירה מעת לעת, 'תשמעו, יש עלי לחצים', הרוב היה באמ

 13 בנק הפועלים לדעתי זה בשלב מסוים היה גלוי כי היו כמה מקרים שהתבקשתי, וזה היה די ברור.

 14מר ישועה, הנה אמרת שאתה אומר שזה היה ידוע באתר וואלה. ובכל זאת, אלה הדברים שאתה  ש.

 15ה שאנחנו רואים בטקסטים כותב, אין פה פניה של שאול. עכשיו אני רוצה לומר לך, ולזה תגיב. מ

 16אחד אחרי השני, השלישי, הרביעי, אני מבטיחה שאני אביא רק כמה דוגמאות נוספות ולא את כל 

 17הדוגמאות. אבל אנחנו רואים אותך מנכ"ל מתערב שאומר דברים קשים מאוד לאנשים שמתחתיו, 

 18להם קשר שמתערב בתכנים ברמת הכותרת, ברמת הלהוריד, ברמת הלדרדר, בעניינים שאין 

 19 לנתניהו, בשונה לחלוטין ממה שהצגת בעדותך הראשית. ולזה אני מבקשת את תגובתך.

 20אני לא הכחשתי אף פעם שאני מנכ"ל אסרטיבי. והאסרטיביות התבטאה בתחומי הניהול השונים.  ת.

 21בין היתר, התבטאה בניהול של וואלה כפלטפורמה אינטרנטית, בפורמטים שלה, בזה שיזמתי 

 22ן בעשרות מיליוני שקלים, בזה שיזמתי הרבה דברים אחרים בסיפור הזה. אין לזה לבנות אולפ

 23קשר לזה שבעבודה העיתונאית כמנכ"ל במקומות שבהם התערבתי, לא הייתי צריך, ובדוגמאות 
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 1שנתת עכשיו, אמרתי לך על שתי דוגמאות שהן פורמטיות לחלוטין ואני חושב שההתערבות שלי 

 2י הדוגמה הזאת, היא לא התערבות, זה לא קשור לפורמט, זה לא קשור היא לחלוטין מוצדקת, לגב

 3 למצב דרמה, אני מוריד ידיעה ספציפית שפוגעת במישהו, והסברתי את ההקשר.

 4טוב. אני רק רוצה להגיד שמבחינתי לשאלה שלי לא נתת תשובה, אני לא מתכוונת לשאול אותה  ש.

 5רנו שבוואלה יודעים, לטענתך, שבנק הפועלים עוד פעם. אחרי שאמרנו את הדבר הזה ואחרי שאמ

 6מאותרג, אנחנו רואים את השימוש בשפה שאתה מדבר עם האנשים האלה. אתה אומר שהם 

 7יודעים ובכל זאת תראה מה אתה כותב להם. 'אנחנו נחושים להרוס את העבודה עם בנק הפועלים' 

 8אתה אומר לאנשים. אלה דברים 'זה הופך לעיתון צהוב וילדותי ברמה נמוכה'. כל הדברים האלה 

 9 נכונים או אלה דברים לא נכונים?

 10, בדיוק כמו שבהקשר של הסיקור לטובת ראש הממשלה, -הם לא נכונים, אני משתמש בזה כמו שב ת.

 11אני אחרי שלוש שנים ואחרי שכולם יודעים את הכל, כשאני מבקש להוריד משהו אני עדיין 

 12אנחנו משרתים את הארץ' ו'מה אנחנו עושים פה'. אחרי משתמש 'זה שמאלני' ו'זה קיצוני', ו'

 13שלוש שנים וגידי וייץ ואמיר טייג וכל מה שאת רק רוצה, וכל זה נמצא, אני עדיין משתמש באותה 

 14 שפה כי אני לא יכול כל הזמן להגיד 'עכשיו התקשרו, ביבי זה', אבל הקונטקסט ידוע, נכון? 

 15 כן מר ישועה, אבל, ש.

 16 ?2016-משיך להשתמש ב'שמאלני' גם באז למה אני מ ת.

 17 אתה ממשיך להשתמש בניגוד למה שאתה אומר עכשיו,  ש.

 18 למה? ת.

 19כי זאת המציאות. ואנחנו תיכף גם נראה אותה. אבל אנחנו עכשיו מר ישועה, עם טקסטים שאתה  ש.

 20כתבת. בשונה מהראשית, אני לא מבקשת ממך לפרש טקסטים של אנשים אחרים. זה אתה כתבת 

 21 ור על גבי טלפון, ועכשיו אנחנו מדברים על הטקסטים שלך. ותראה, אתה ממשיך,שח
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 1אבל גבירתי אני הודיתי, אני הודיתי לכל אורך הדרך שהשתמשתי בנרטיבים משולהבים שהיו,  ת.

 2שירתו את העניין. אני לא יכול כל הזמן להגיד את אותו דבר, גם בתוך זה שהקונטקסט הכללי 

 3 ידוע. הדברים אינם,

 4 אנחנו נמשיך. ש.

 5 בסדר. ת.

 6בסדר. אנחנו נמשיך ונראה כיצד הטקסטים האלה משקפים את מה שאתה חושב באותו רגע,  ש.

 7מחדש, אז זאת הטענה שלך. אבל  reverse engineeringוהיום כשאתה בה ומנסה לעשות לזה 

 8 בוא נמשיך ונקרא. 

 9 בבקשה. ת.

 10 שלו'.'לי אישית נמאס לגמרי מברוך והילדותיות  ש.

 11 באיזה עמוד את? ת.

 12 אני באותן שתי ידיעות. ש.

 13 רק תגידי לי באיזה עמוד את אם אפשר. ת.

 14ברובריקה העליונה. 'לי אישית נמאס לגמרי מברוך והילדותיות שלו'. ברוך, אמרת, ברוך  5עמוד  ש.

 15 שי. זה נכון שנמאס לך מברוך והילדותיות שלו?

 16עיתונאי עצמאי וכשברוך הובא, זה הייתה טעות, אני הבעיה העיקרית עם ברוך הייתה שהוא  ת.

 17הבנתי את זה כמעט ביום שהוא הגיע, די מהר היה ברור שהוא יצטרך ללכת. זה היה ברור לנו וזה 

 18גם היה ברור לו על הרקע שהוא לא שיתף פעולה עם הסיקור המוטה, אז אני משתמש ב'ילדותי' 

 19רי זה לא אירוע מבודד, תסתכלי לכל אורך הדרך, אבל אני, תסתכלי לכל אורך הדרך שנמצא פה, ה

 20 שיש לנו בעיה עם ברוך. הוא לא מציית להוראות.

 21בשורה  9, אני מבטיחה לך שלא נדלג על העמודים בהמשך, אבל עמוד 9אז בוא תקפוץ רגע לעמוד  ש.

 22י השניה אתה כותב 'אבי אתה פשוט פוחד מברוך והתגובות הפסיכופתיות שלו. אני לא אתנהל לפ

 23 זה'. אז מה זה התגובות הפסיכופתיות שלו?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2276 

 1אני אסביר. אני חושב, אני הבאתי את ברוך בהמלצה של אבי, חשבתי אז ואני חושב היום שהוא  ת.

 2עיתונאי מצוין, התגובות שלי והלחצים שלי נובעים מזה שבאותה תקופה הייתי בלחצים מטורפים 

 3ות את הרקע לדבר הזה, אפשר לראות מלמעלה וברוך הוא אחד שלא משתף פעולה. אפשר לרא

 4את הנזיפות שאני מקבל על הדברים האלה, הוא פשוט אחד שלא משתף פעולה, זה יצר דינמיקה 

 5מאוד קשה שכל ידיעה שאבי מנסה לשנות אותה לא מצליח לשנות אותה, ואני פה יוצא מכליי כי 

 6י יודע שבסוף לא נוכל גם עליי לוחצים. לוחצים עלי, אני לוחץ למטה, זה מבטא את זה שאנ

 7 להשאיר את ברוך.

 8 מר ישועה, מה שאנחנו, ש.

 9 הוא עיתונאי מצטיין. ת.

 10מה שאנחנו רואים ואנחנו נראה עוד, זה לא את הלחצים שמופעלים עליך אלא את האופן שבו  ש.

 11אתה מתערב בתכנים ואת האופן שבו אתה מפעיל לחצים. אבל עכשיו אני שואלת אותך שאלה 

 12בדתית. אתה כותב במילים שלך 'התגובות הפסיכופתיות של ברוך', אתה כותב את קונקרטית עו

 13זה לאבי אלקלעי. זה אדם שיודע על מה אתה מדבר. כשאתה כותב תגובות פסיכופתיות של ברוך, 

 14 היום אתה טוען שלא התכוונת לזה?

 15 אבי, לא, אני לא חושב שהוא פסיכופט ואני לחצתי פשוט על אבי. זה הכל. לחצתי על ת.

 16 בוא נמשיך. ש.

 17 צריך להבין שגם חלק מהתגובות שלי נמצא, ת.

 18העד? זה  גרסתגברת רוזן יש ערך מוסף בדוגמאות הנוספות נוכח  כב' השופט משה בר עם:

 19נראה מאוד .. הוא מודה, הוא אומר 'זה לא משקף את מה שחשבתי' אז למה צריך להציג עוד 

 20בל הוא מקבל את זה. הוא מקבל. כל מה שצריך אולי דוגמאות? אם הוא היה מכחיש אני מבין, א

 21בעתיד זה לקחת את הדוגמאות שהוא לא סותר אותן, אבל זה על דעתו, הוא אומר 'זה נכון, זו לא 

 22 הייתה האמת'. 
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 1אז אני אסביר. קודם כל מבחינתנו לדוגמאות האלה יש ערך. אולי לא בנוכחות העד, אני מאוד  ש.

 2בל אולי יותר נכון לעשות את זה לא בנוכחות העד. אם אדוני בכל אשמח להסביר לבית המשפט א

 3 זאת רוצה שאני אשיב בנוכחות העד,

 4אני רוצה שנתקדם, אני שומע את דברי העד, העד מאשר ... 'לא היה  כב' השופט משה בר עם:

 5 , 'מסיבות אחרות', אז עוד דוגמה ועוד דוגמה,לגרסתובזה אמת, אני אמרתי את זה', 

 6 ,-י כן מבקשת שאז אנ ש.

 7 ... הערה, אם צריך להמשיך אז תמשיכי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן אבל אני מבקשת וכדי שגם זה יהיה מובן, ש.

 9 בסדר, גבירתי תמשיך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10ות לשאלתו של לא, אני שניה רוצה רק להגיד משפט. אני מבקשת אם אפשר, אני רוצה מאוד לענ ש.

 11עם, זה לא ייקח לי יותר מחמש דקות, אני מבקשת לעשות את זה לא בנוכחותו -כבוד השופט בר

 12 של העד, אם כבודכם יאפשר לי. 

 13 אם גבירתי רוצה להמשיך, יכולה להמשיך, זה בסדר, כפי שהיה. כב' השופט משה בר עם:

 14 יך.אין צורך. גבירתי תמש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 בהמשך נראה. כב' השופט משה בר עם:

 16אז אני רק אומר משפט אחד כדי לא להשאיר את האמירה של אדוני ללא מענה וגם כדי שיהיה  ש.

 17ברור למה אני, העובדה שהעד מודה היא לא הודאה מבחינתי. הטענה שלנו היא הפוכה למה שהעד 

 18 אומר וגם התפיסה שלנו היא,

 19 ר לי. אני מבין את הכיוון. זה ברו כב' השופט משה בר עם:

 20ולכן, אין לי ספק, ולכן אדוני, יש ערך לדוגמאות השונות ויאמינו לי כבודכם שבחרנו מתוך הרבה  ש.

 21 מאוד דוגמאות את המעט שחשבנו שהן נכונות להדגים פה.

 22 אוקיי. בבקשה. כב' השופט משה בר עם:

 23 )מדברים ביחד(
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 1 לא יודעת איך לשכנע את כבודכם כי אני באמת חושבת,אני מסכימה לחלוטין עם חברי אבל אני  ש.

 2 אין צורך, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 לא, כי אני באמת חושבת שחמש דקות של הסבר יהיו מאוד במקום עכשיו. ש.

 4עוזר, גבירתי תמשיך בחקירה לפי מה שגבירתי -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 שצריך.חושבת 

 6 לא, זה בסדר, ברור שאני אמשיך בחקירה, אבל, ש.

 7 גבירתי, זה בסדר. אין שום בעיה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8נמשיך. תראה מר ישועה, אנחנו, אתה ממשיך, 'אני מבקש שתעיף את זה לכל הרוחות', אתה  ש.

 9דך ומקומך כעורך ראשי?' ואתה . 'אבי אתה עורך או שטלי גינת וברוך? מה תפקי6ממשיך, עמוד 

 10. 'מספיק כבר עם הלהתבזות' כי אבי אלקלעי לא מסכים איתך 'מספיק 7ממשיך, תסתכל בעמוד 

 11כבר עם הלהתבזות והצעידה על קצות האצבעות עם ברוך, אני לא מתכוון להשחית מילים, הכיוון 

 12 של האתר לא ייקבע על ידי ברוך וטלי'. זה משהו שאתה חושב?

 13ני אומר עוד פעם, כל הנרטיב שלי עם אבי פה הוא חוזר בהרבה שיחות שבהן אני אומר לו לא, א ת.

 14את זה, הוא עונה לי, והרבה פעמים אני גם אומר לו בסוף 'אתה צודק' והרבה פעמים אני יום אחרי 

 15זה אומר לאבי 'אני מתנצל, אנחנו נמצאים בתוך טירוף ואנחנו מידרדרים ואני מידרדר ואני מקווה 

 16זה ייפסק'. יש הרבה דוגמאות כאלה, ברוך הוא עיתונאי מצטיין, טלי עיתונאית מצטיינת, ש

 17הלוואי שהם יכלו לקבוע את הכיוון של האתר. נלחמתי בשביל להביא את האנשים האלה לאתר. 

 18בסיטואציה רגילה שבה לא הייתי נתון ללחצים האלה משך שנים, אני כבר נמצא פה שנתיים וחצי 

 19לל עם המון פעמים שאומרים על עורך 'הוא לא בסדר והוא צריך לעוף' 'אלה אפסים', בתוך זה, כו

 20על המשנה לעורך כמו שפה, ברוך, על אודי הירש שאול כותב לי 'סלק כבר את החלאה הזאת'. 

 cherry 21יומית, לוקחים -תשמעי, אתם לא מעכלים את כמות הלחצים שהייתי נתון בהם יום

picking 22כאלה ואני אומר, כמו זה יש עוד הרבה אירועים. אני רב איתם ארבע  אירועים מסוימים 

 23 שנים, עם העורכים. זה לא דוגמה אחת. 
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 1זה בראשית, לא ראיתי אז  cherry picking, מה שנעשה cherry pickingלא, אנחנו לא לוקחים  ש.

 2 התנגדות שלך אבל תסתכל דבר מעניין,

 3. אני מסכים להגיד גם שיש הרבה דוגמאות כאלה, cherry pickingאוקיי, פה אני מסכים שזה לא  ת.

 4 אני חושב שזה בעצם מאפיין את כל הארבע שנים האלה שבהן אני,

 5 מר ישועה, לידיעה הזאת אין קשר לנתניהו.  ש.

 6 סליחה? ת.

 7 זו ידיעה על ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים, אין לה קשר לנתניהו.  ש.

 8 סליחה, יש לה קשר, את מפרידה. ת.

 9אני לא מפרידה. אתה הפרדת. אתה בעדותך הראשית באת ואמרת 'אני לא מתערב בתכנים, אני  ש.

 10אומר להם שלום מרחוק כשאני רואה אותם בישיבת הבוקר, אני לא נכנס לתכנים, אם אני מתערב 

 11זה אני אומר להם 'תעני', 'במקום היחיד שהתערבתי', ושאלו אותך, המקום היחיד שהתערבתי זה 

 12קשר אלי מישהו, זה מקסימום להגיד לעורך הראשי 'תעני' 'לא תעני'. זאת עדותך הראשית, אם הת

 13 כל עדותך הראשית שיקפה דמות של מנכ"ל שאיננו מתערב בתכנים למעט בענייני נתניהו.

 14 סליחה, אני לא מבין מה, ת.

 15ל להצגה של אני חייבת להתנגד. אני לא אפרט עוד פעם אבל התנגדתי אתמו עו"ד יהודית תירוש:

 16הדברים האלה, ככה, מאז גם מצאתי את האמירה בפרוטוקול, אני לא אגיד אותה בפני העד, אבל 

 17 יש אמירות, אמירה ברורה בעניין הזה ואם צריך נוציא את העד ואני אפנה לפרוטוקול.

 18 אין לי שום בעיה. ש.

 19 גם בלי להוציא אותו. גבירתי יכולה להפנות לעמוד/שורה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ,5.4-בסדר. אז אני מפנה ל עו"ד יהודית תירוש:

 21 רציתי לציין שאני לא נעלב כשמוציאים אותי. ת.

 22 פרוטוקול? עמוד? כב' השופט עודד שחם:

 23 ,5.4פרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 עמוד? כב' השופט עודד שחם:

 2, אני סומכת 684זה בדיוק מה שאני מחפשת, שניה כבודכם. חברי אומר לי  עו"ד יהודית תירוש:

 3 עליו. 

 4 שורה? כב' השופט עודד שחם:

 5זה היה בתחילת העמוד למיטב זכרוני. רשמתי לי את זה, סליחה כבודכם  עו"ד יהודית תירוש:

 6 אבל זה כן חשוב וזה,

 7 ככה זה כשאנחנו מעבירים את השאלות מראש. עו"ד ז'ק חן:

 8מתחילת העמוד, שאלה של כב'  684באפריל בעמוד  5זה בפרוטוקול מיום  יהודית תירוש: עו"ד

 9 עם ומשם יש תשובות של העד עד אמצע העמוד ככה.-השופט בר

 10 אבל זה מדבר על משהו אחר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אני לא חושבת שהוא מדבר על משהו אחר. עו"ד יהודית תירוש:

 12 ט לא שייך. זה הפרעה לא שייכת.זה פשו ש.

 13יש הבחנה בין פניות של גורמים אחרים לבין ההתמקדות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 בפניות של מר אלוביץ'. כאן מדובר על כל מיני פניות אבל הוא מתייחס כאן ספציפית ל..

 15לא חושבת שזה שונה במהות אפשר שהעד ייצא ואז נדבר בחופשיות יותר. אני  עו"ד יהודית תירוש:

 16 ואני לא רוצה להרחיב פשוט ליד העד אבל,

 17 זה שונה בהחלט במהות אבל אני גם לא רוצה, ש.

 18גברת תירוש למה אי אפשר להמשיך, אני לא מבין. זאת אומרת, אם  כב' השופט משה בר עם:

 19א צריך יסתבר שזה לא ממש מדויק, לגבירתי תהיה את ההזדמנות להעמיד אותם על טעותם. ל

 20 להפריע לחקירה. נתקדם. העד משיב, הוא אומר את מה שהוא אומר.

 21פעם בכל כיוון על הנרטיב הזה, וחברתי מצאה איזה  40הוא חזר על זה בערך  צור:-עו"ד בעז בן

 22 ,-רבע אמירה שלא קשורה לכלום, ועליה מנסה לבנות את ה

 23 באמת?  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 באמת בחצי. צור:-עו"ד בעז בן

 2 האמירה שלא קשורה לכלום, חברי זכר אותה כל כך ... ו"ד יהודית תירוש:ע

 3 כי זה הפוך. שבוע אחד .. בוא נראה שבוע לעומת. צור:-עו"ד בעז בן

 4 עו"ד בן צור אני מבקשת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 סליחה. צור:-עו"ד בעז בן

 6 רצית להיות קצת בחוץ, קיבלת.מר ישועה,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 )העד יוצא מהאולם(

 8הוא מדבר על מקרים בודדים שהם  684תראי, בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 התערבות של פוליטיקאים. כאן הוא נשאל על דרך פעולה. 

 10גם העד אמר בחקירה הראשית שלו, שאלנו אותו הרי על הדבר הזה, היו,  עו"ד יהודית תירוש:

 11בית המשפט שאל אותו אם היו פניות מגורמים אחרים. הוא אמר על זה 'כן'. הוא אמר שכל הפניות 

 12. זאת אומרת זה לא 1מהגורמים האחרים בסך הכל משתוות לשבוע של פניות בעניינו של נאשם 

 13שלא היו בכלל התערבויות. הוא אמר את זה גם במקומות אחרים. זה לא שבכלל לא היו כמו 

 14לו כאן, התערבויות בתוכן. הוא אמר 'יש הבדל מאוד מאוד גדול בהיקף בין הדברים,  שמציגים

 15בכמות ובצורת ההתערבות', אלה שני הפרמטרים שהוא מדד. אז אי אפשר להציג לו כאן כאילו 

 16 הוא אמר שבכלל לא היה שום דבר. נכון שהוא אמר,

 17 ל זה.רק רגע, שהוא יענה ע אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 ובמי. עו"ד ז'ק חן:

 19 אבל רק מציגים לו מה שהוא אמר בראשית. אי אפשר .... עו"ד יהודית תירוש:

 20 זה לא נכון. מה שחברתי אומרת פשוט לא נכון. סליחה, לא התכוונתי להפריע לך. ש.

 21 אני עונה לשאלות בית משפט.  עו"ד יהודית תירוש:

 22 ודאי. לכן ... ש.

 23 גבירתי מניחה שלא יאמר את הדברים?  כב' השופט משה בר עם:
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 1 לא, מה שאני לא מניחה שהעד לא יאמר, העד אומר,... עו"ד יהודית תירוש:

 2הוא יאמר את הדברים, אם זה קונסיסטנטי עם עדותו הראשית,  כב' השופט משה בר עם:

 3 הכל טוב. אם לא,

 4אפשר להגיד לעד רק אני עדיין חושבת שגם אם העד אומר את הדברים אי  עו"ד יהודית תירוש:

 X .' 5'אמרת 

 6 ... של חקירה נגדית,  כב' השופט משה בר עם:

 7נכון, העד יגיד את הדברים כנראה. רק זה הכל, אני לא חוששת ממה שהעד  עו"ד יהודית תירוש:

 8 יגיד. אני רק אומרת שאי אפשר להגיד לעד 'אמרת' הרמטית. אמרת מה שאמרת. זה הכל.

 9 ן וגם צריך להגיד לעד, רגע, סיימת?טוב. קודם כל אפשר כמוב ש.

 10 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 11אז אני יכולה לענות. אני פשוט לא רוצה להתפרץ לדברים שלך. אפשר וגם צריך להגיד לעד מה  ש.

 12הוא אמר. עכשיו אני רוצה לומר לכבודכם מדוע מה שאני הצגתי לא מטעה ומדויק לחלוטין. 

 13ת של גורמים אחרים, הוא אמר 'הן היו פניות שונות לחלוטין לשאלתו של אדוני האם היו אליו פניו

 14גם בכמות וגם באיכות' והוא הסביר במקום אחר שאני הקראתי מהעדות שלו, הרי לא חסכתי, 

 15ואפילו קצת זה היה מייגע, שהוא אמר ש'פנו אלי גורמים אחרים', אלה, זאת האיכות שהוא מדבר 

 16להגיד לעורך הראשי 'תענה'. זאת ההתנהגות הנורמלית, עליה, 'המקסימום שאני כמנכ"ל עושה זה 

 17ולכן מה שחברתי אמרה לא מעלה ולא מוריד. אני במיל לא לא דייקתי מול העד, אני עומדת 

 18מאחורי הדבר הזה באופן מלא. ולכן, כשאני אומרת למר ישועה 'אתה בעדותך הראשית העדת על 

 19'ושאם כבר פונים אליך המקסימום שאתה  מנכ"ל שאיננו מתערב בתכנים' ואני מדייקת ואומרת

 20אומר', ואם כבודכם רוצה אני אפנה שוב למקום שהפניתי אותו אליו בחקירה, 'המקסימום שאתה 

 21אמר זה 'למה לא ענית, תעני', זה הנורמלי' וזה הוא ענה לשאלות חברתי. ולכן המצג שאני הצגתי 

 22 כלפיו הוא מדויק ומלא.

 23 ממש לא. עו"ד יהודית תירוש:
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 1ועכשיו אני רוצה לומר ברשות כבודכם, אני מבקשת לומר עוד שתי מילים, ירשו לי כבודכם, מכיוון  .ש

 2שהעד כבר בחוץ אני רוצה לענות לשאלתו של אדוני. הציגה התביעה במשך שבעה ימי חקירה 

 3ראשית שקדמו להם שבעה ימי ריענון בפרקליטות שקדמו להם תשעה ימי חקירות ברשות לניירות 

 4כולם מתאפיינים בדבר אחד, שבא לידי ביטוי מופתי בנאום הפתיחה של עו"ד בן ארי כאן ערך ש

 5בפני כבודכם. 'אנחנו מצמצמים' הם אמרו, 'אנחנו מציגים לכם חרך, תסתכלו רק דרך החרך 

 6שאנחנו מציגים לכם. עזבו אותנו מעולמות התקשורת, לא מעניין, עזבו אותנו ממה היה בעניינים 

 7ניין. יש חרך אחד והוא היחיד הרלוונטי, זה החרך שדרכו זאת הארוחה שהגשנו אחרים, לא מע

 8לכם, אין שום דבר אחר חוץ מזה' והנה אנחנו רואים, פעם ראשונה, יבינו כבודכם, פעם ראשונה 

 9שהעד הזה מעומת עם דברים שאינם מתיישבים עם הנרטיב של התביעה, זה רק בחקירה הנגדית. 

 10 , לא כשהוא נחקר ברשות, ולא כשהוא נחקר על ידי חברתי,לא כשהוא נחקר במשטרה

 11 מזל שכל ההודעות במשטרה בפני כבודם ואפשר לראות את זה. עו"ד יהודית תירוש:

 12 מזל שהכל בפני כבודם, נכון נכון נכון, ולא יפה להפריע לי.  ש.

 13 מזל גדול. צור:-עו"ד בעז בן

 14 י מוכנה לעמוד. נכון. מזל. כי אני מאחורי מה שאני אומרת, אנ ש.

 15 בסדר. בבקשה. עו"ד יהודית תירוש:

 16והפעם הראשונה שהעד הזה עומד מול דברים שאינם מתיישבים עם הנרטיב, זה פה בחקירה  ש.

 17הנגדית. ומה החשיבות של זה? אנחנו רואים איך לאט לאט התמונה החד ממדית האינקוויזטורית 

 18לנו רק נתניהו, אז פתאום אתמול שמענו  שביקשו לייצר בפני כבודכם הולכת ונפרמת. אם היה

 19בכלל ביקשו להתערב בענייניו של נוני שהוא הרבה יותר חשוב מראש הממשלה, כך  2010-שב

 20 מסתבר. לשיטתו של העד,

 21 .... עו"ד יהודית תירוש:

 22ואנחנו מבינים שהתמונה, שהתמונה שהמאשימה מבקשת לייצג כי בואו, הבה נזכור, טענתה  ש.

 23ינה ביחס למתת זה שאנחנו מדברים על היענות חריגה. זאת מסקנה נסיבתית היחידה של המד
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 1שהם מבקשים שכבודכם יסיקו. וככל שהתמונה יותר מורכבת, גם בהיבט של הדמויות וגם בהיבט 

 2של היותו של מר ישועה מנכ"ל מתערב בהתנהלות שלו, בלי קשר לכל דבר אחר, המסקנה הזאת 

 3 , היא מסקנה שנשללת. ולכן אדוני

 4 עוזר,-עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5לא, השאלה היחידה הייתה מדוע נדרשות דוגמאות נוספות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כשהוא מאשר את מה שגבירתי אומרת? זה כל מה שאמרתי.

 7 המסה, המסה היא חשובה. צור:-עו"ד בעז בן

 8 יש משמעות למסה. ש.

 9 לא, אבל הדברים כתובים. משה בר עם:כב' השופט 

 10 לא, אבל המסה כבודו. צור:-עו"ד בעז בן

 11אם גבירתי רוצה להדגיש בחקירה לחזור על הדוגמאות, בסדר,  כב' השופט משה בר עם:

 12 אוקיי.

 13 עכשיו אדוני זה, ש.

 14עוזר, שני עניינים. ההתנגדות נדחית, זה לגבי -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15החלק ההוא. לגבי החלק הזה כבר אמרנו לגבירתי קודם, גבירתי תמשיך בחקירה. ההערה היחידה 

 16 שלי שאם העד עונה, אז פשוט להתקדם. לא לשאול אותו שוב אותה שאלה. 

 17 גם.. מקבלת. ש.

 18גבירתי חושבת שהוא לא ענה ושואלת אותו שוב 'כי לא אם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 ענית', אבל זו תשובתו. אז אם הוא ענה, להתקדם. זו הבקשה היחידה שלי.

 20אני מקבלת, וכך אנהג. במשפט אחד, אני גם מקבלת את עמדתו של אדוני, גם אנחנו בחרנו. זאת  ש.

 21חנו בעולמות של כמות, אני אומרת גם אנחנו לא חשבנו שנכון להביא את הכל. אז עכשיו אנ

 22מבקשת שכבודכם יסמוך עלינו שהדוגמאות שאנחנו מביאים הן דוגמאות שאנחנו חושבים שכל 
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 1אחת מהן מציגה דבר אחר ואחר כך כמובן אנחנו נהיה חופשיים להתייחס להתכתבויות. אבל גם 

 2 אנחנו מסכימים שלא צריך להביא את הכל, ואכן לא הבאנו.

 3 אוקיי. בבקשה. ם:כב' השופט משה בר ע

 4 )העד חוזר לאולם(

 5 טוב שחזרת אלינו.  ש.

 6 הוא שכח את השאלה. עו"ד ז'ק חן:

 7 לא שכח את השאלה כי אני עוד לא שאלתי אותה. ש.

 8 הייתה התנגדות. עו"ד ז'ק חן:

 9הייתה התנגדות ושנינו שכחנו את השאלה, אז עכשיו אנחנו נחזור עליה, או שאתה זוכר את  ש.

 10 השאלה?

 11 י.תחזר ת.

 12 אתה לא זוכר את השאלה. ש.

 13 מה? ת.

 14 אני צחקתי. אני זוכרת מה שאלתי. ש.

 15 בגדול, אבל תחזרי. ת.

 16 גבירתי תחזור על השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 אני אחזור על השאלה. לטובת הפרוטוקול ולטובת כולם.  ש.

 18 תודה. ת.

 19זה אותך מתערב בתכנים שהם לא קשורים  אני אומרת לך שמה שאנחנו רואים בתכתובות האלה ש.

 20לנתניהו, בתכנים שקשורים לאנשים אחרים, לעניינים אחרים, גם אנשים בעולמות מסחריים, גם 

 21פוליטיקאים וזה בניגוד לתמונה שאתה ביקשת לצייר בעדותך הראשית של מנכ"ל שאיננו מתערב 

 22ך הראשי 'למה לא ענית'. ולזה בתכנים ושהמקסימום שהוא עושה אם פונים אליו זה להגיד לעור

 23 אני מבקשת את תגובתך.
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 1, עבודת המערכת, -בבקשה. הקטע של עבודה נורמלית של מנכ"ל, ומנכ"ל לא מתערב בתכנים ה ת.

 2הוא קשור לתקופה שלפני התחלת ההשפעה ואחרי הפסקת ההשפעה של שאול, והתייחסתי למצב 

 3 הנורמלי כבנצ'מרק. 

 4 טוב. ש.

 5תי את התשובה. בתוך זה ציינתי מספר סייגים, היום בעקבות השאלות שלך. רק שניה, לא סיימ ת.

 6זה שפורמטים אינטרנטיים הם שונים מהעבודה המערכתית והדוגמאות הראשונות שלך  –אחד 

 7הן לא כמו הדוגמה האחרונה. לגבי הדוגמה האחרונה של בנק הפועלים וציון קינן, כשאני עניתי 

 8וק מה אמרתי עוד פעם בעדות וזה לא, אני אומר את מה שהמצב למה שעניתי, אני לא זוכר בדי

 9שהיה, זה שברור שהסיקור, שההשפעה והלחצים והשיבוש של עבודת המערכת הנורמלית הזאת 

 10שאני תיארתי אותה, שאני רק פונה ואומר 'תענה', 'לא תענה' וכדומה, ברור שהשיבוש הזה נגע 

 11ור לראש הממשלה ולמשפחתו. עכשיו, מחדדים לתקופה שבה שאול נמצא ורובו ככולו היה קש

 12ואומרים 'יש עוד מקרים, לא אמרת את אותם מקרים'. בסדר, אז אני אומר, מה זה לא אמרתי, 

 13בשבילי הסל הזה של ההשפעה של שאול הוא גם כרוך די אחד בשני, בצרכים שלו, עדיין הכמות 

 14ל להיות שלא דייקתי במשהו וכדומה, שלו הייתה יותר קטנה, אבל הוא היה. אז אני לא יודע, יכו

 15אבל כששאול אמר לי, ואיריס, לעשות כתבות נגד כחלון אז זה גם לא נופל כאילו לקטע של בעד 

 16ראש הממשלה. כשהוא אמר לי לעשות נגד ארדן, זה גם כאילו לא נופל. אז היו דברים כאלה גם 

 17כתבות כחלון, כמה כתבות  שהיו לצד הקטע של ראש הממשלה שהוא היה רובו ככולו, ואז כמה

 18כי הם נבעו  patternכאלה, בנק הפועלים פעם, וחברים ודברים שקשורים אליו שהם היו באותו 

 19על אותו וקטור, על אותו ציר של הדרישות של שאול 'אל תיגע בבנק הפועלים' או 'תעשה את זה 

 20הביא גם את זה תיכף נגד כחלון' או 'בשום אופן אני לא רוצה שתהיה כתבה חיובית' אז אפשר ל

 21, זה אותו patternנגדי שהורדנו כתבות חיוביות על ארדן וזה לא בעד ראש הממשלה. אבל זה אותו 

 22 מקום, שם פעלתי באותה צורה.
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 1אז בוא תסתכל רגע על ההתכתבות הזאת כדי שנתקדם, ותראה, אתה מדבר עם אבי אלקלעי  ש.

 2ברוך וטלי', פה אתה אומר 'הלוואי שהם היו  ואתה אומר לו 'הכיוון של האתר לא ייקבע על ידי

 3קובעים את הכיוון', ואז תראה, אלקלעי שהוא איתך בתוך הסירה הזאת, הוא לא חושב שאתה 

 4 אומר לו דברים סתם, הוא מתווכח איתך ממש, הוא חושב שאתה אומר את זה ממש ברצינות. 

 5 נכון. ת.

 6וון נקבע על ידי אתה יכול או להודות לי או ככה הוא תופס אותך, תראה מה הוא אומר לך. 'הכי ש.

 7למעלה 'אתה לא תקבע את הכיוון  8למנות אותי, תחשוב ... ' ותסתכל מה אתה כותב לו בעמוד 

 8לבד'. הוויכוח ביניכם הוא לא ויכוח פיקטיבי, הוא ויכוח אמיתי. אתה עומד על עמדתך מול אבי 

 9 תר. זה נכון או לא נכון?אלקלעי שאתה הוא זה שצריך לקבוע את הכיוון של הא

 10זה נכון בהקשר של מכבש הלחצים שבתוכו אני נמצא ואני טוען שוב, שכמו הוויכוח הזה היו  ת.

 11עשרות ויכוחים ביני לבין ינון, ביני לבין אלקלעי, ביני לבין אבירם, ביני לבין מיכל, אני אומר 

 12והרבה פעמים, גם עם אבי אלקלעי 'שמאלני' ואני אומר זה, 'ואתם לא תקבעו' 'ואתם כן תקבעו' 

 13אני זוכר מספר פעמים שיש ויכוח בדיוק באותו להט, אני אומר לו והוא עונה לי חזרה, ואני אומר 

 14'בסדר, אבי אתה צודק, שנינו נמצאים עמוק בתוך החרא הזה, מה אתה רוצה שאני אעשה, ששנינו 

 15ה צודק, אנחנו מתבזים, אני לא נלך? שאני אלך? שאתה תלך? איך זה עוזר אחר כך לעניין. את

 16יודע מה להגיד לך. אולי זה לתקופה מסוימת, אולי נעבור', זה ההקשר שבתוכו זה נאמר ואני לא 

 17 הכחשתי שזה נמצא.

 18אז אני אומרת לך, כי אני חייבת לומר לך למרות שלדעתי זה כבר ברור, שהעמדה שלך בזמן אמיתי  ש.

 19ים, אין לזה קשר למכבש לחצים בענייני נתניהו וזה הייתה שתפקידך כמנכ"ל זה להתערב בתכנ

 20הוויכוח שאנחנו רואים בינך לבין אבי אלקלעי. ותיכף נמשיך ונראה אותו. אם אתה רוצה אתה 

 21 יכול להגיב על זה.

 22 עניתי לזה כבר. לא ... ת.

 23 .20093, זה ברול מופיע 2016באוגוסט  3אז אנחנו נעבור להתכתבות מיום  ש.
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 1 

 2 90מוגשת ומסומנת נ/ 3.8.2016התכתבות מיום 

 3 

 4אתה זוכר מי זה, רק כדי שנשים את כל הדברים בקונטקסט, ג'פרי גולדברג. ג'פרי גולדברג הוא  ש.

 5 עיתונאי יהודי אמריקאי בכיר, הנה אנחנו עוברים מעבר לים. זוכר?

 6 כן. ת.

 7והוא צייץ, אתה מהנהן, אבל בכל זאת הקונטקסט צריך להיות ברור גם לבית המשפט. הוא צייץ  ש.

 8מעיתון הארץ בגלל טורי דעה שהוא אפיין אותם לתפיסתו כאנטישמיים  דלהיפרשהוא מתכוון 

 9ואנטי ישראליים. כך לפי ההקשר. והדברים האלה מתפרסמים באותו יום שמתפרסמת ידיעה על 

 10קים מתארגנים במחאה נגד עיתון הארץ. עכשיו אנחנו בקונטקסט, בהקשר, כפי כך שמילואימני

 11 שאתה אומר, מר ישועה?

 12 כן. אני מקשיב לך. ת.

 13 לא, אבל אתה צריך לענות. שאלתי אותך אם הקונטקסט, אתה זוכר אותו? ש.

 14 כן כן.  ת.

 15עה מישראל היום, יופי. אז עכשיו תראה, אנחנו מתחילים. גברת אלוביץ' מעבירה לך את הידי ש.

 16וכותבת לך 'יש פה שני אייטמים לפחות, ג'פרי והמילואימניקים'. אתה כותב 'מטפל'. ואז אתה 

 17 מעביר למיכל, נכון? 

 18 זה קבוצה של מיכל אבי ואילן. לא? ת.

 19כן. אתה צודק לגמרי. בקבוצה של מיכל ואבי ואתה, מיכל קליין, אבי אלקלעי ואתה, ואתה אומר  ש.

 20שתכינו סיקור נרחב ועמוק סביב שני נושאים שעולים כאן. ג'פרי  להם 'אני מבקש

 21 והמילואימניקים' ואתה אומר 'שיהיה יותר נרחב ממה שעשו בישראל היום'. נכון?

 22 נכון. ת.

 23 , יוצר דרמה גדולה מאוד במערכת.4האירוע הזה, תעבור לעמוד  ש.
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 1 נכון. ת.

 2 לדעתי לא שומעים אותך. ש.

 3 נכון. ת.

 4בשורה למעלה, ואתה כותב לה, נקצר את הטקסט הזה, אתה  5מיכל, טקסט בעמוד ואתה כותב ל ש.

 5כותב לה 'אבי רק שמח שאת נכנסת אליו לחדר וצועקת שאת מתפטרת, את גם מסיקה מסקנות 

 6 לא נכונות', 

 7 איפה? עו"ד יהודית תירוש:

 8מגיע אליך, את ברובריקה העליונה. 'אני יודע שאת אמונה על הבדיקה של כל סיפור ש 5עמוד  ש.

 9 יודעת שהמציאות היא רב גונית ולא שחור לבן. לא היה שום דבר בשיחתי עם טל', זה טל שלו?

 10 סליחה? ת.

 11 אתה לא איתי? ש.

 12 לא, שאלת אותי משהו? ת.

 13 כן. שאלתי אם טל זה טל שלו. ש.

 14 אני מניח. אין טל אחרת.  ת.

 15דבר שצריך לגרום לך לבוא בדמעות 'שהיה צריך לגרום לה לבוא אליך בדמעות, לא היה שום  ש.

 16לאבי, תקטיני את הדרמות, תני בי גם קצת אמון, לא התכוונתי לגרום לטל לעשות משהו אלא רק 

 17למעלה.  6ניסיתי לקבל רקע ואכן קיבלתי'. ואז מה מיכל כותבת לך, גברת קליין, כותבת לך בעמוד 

 18לנהל את מערכת החדשות  'אני רק מבקשת שתשתדל לא לשים אותי בנקודות האלה, תן לי

 19ולהצטיין שם. אני לא רוצה להיות מעורבת בענייני 'הארץ'. אם מערכת החדשות מזוהה עם זה, 

 20 הכתבים מזוהים עם זה וזה לא טוב למיצוב של...' אוקיי?

 21 כן. ת.

 22, מי שהיא עורכת החדשות בתקופה הזאת? היא עורכת ראשית 2016. אוגוסט 2016אנחנו באוגוסט  ש.

 23 שות, נכון? בתקופה הזאת?של החד



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2290 

 1 כן. אני חושב שזה היה שילוב בינה לבין אבי שהיא קיבלה יותר ויותר, ת.

 2 זה לא חשוב כרגע. ש.

 3 נכון. כן. אבל כן. היא ראש מערכת החדשות והוא עורך בפועל. ת.

 4היא חושבת שיציאה נגד העמדות של עיתון הארץ לא טובה למיצוב של וואלה. אנחנו מדברים  ש.

 5, אנחנו אחרי תקופה ארוכה שלטענתך, יש סיקור מוטה לטובת נתניהו והאתר 2016כרגע באוגוסט 

 6מוטה לטובת נתניהו, ובכל זאת ראש מערכת החדשות שלך חושבת שאמירה נגד הארץ, נגד עמדות 

 7של הארץ, היא מיצוב לא נכון של המערכת. אני אומרת לך שאתה חשבת באותו זמן שהמערכת 

 8 כת שלא מסוגלת לקבל עמדות שהן לא עמדות קיצוניות של עיתון הארץ, לתפיסתך.שלך היא מער

 9 זו שאלה? ת.

 10 כן. ש.

 11ההיפך נכון. לצערי. כל הדוגמאות האלה, שתי הדוגמאות האחרונות מתארות את האינפרנו  ת.

 12הזה שבתוכו חיינו, וזה מתכתב עם המשפט הברור  וםהגיהינשבתוכו אני חייתי והמערכת, את 

 13שאני אמרתי, אני אסקור מאיפה זה התחיל, מפניה אינוסנטית של איריס, היו לזה שיחות, שלי 

 14היה לזה עוד התכתבויות סביב הנושא הזה, והמלחמה בעיתון הארץ ובדה מרקר כי הם תוקפים 

 15כלפי מטה. מיכל  abuse, אני עשיתי abuseאת שאול, ברורה. אני אמרתי כבר כמה פעמים, עשו לי 

 16ינת שבמצטיינות, אבי היה מצטיין, ברוך שי, כולם אנשים שנלחמתי להביא אותם, הייתה מצטי

 17בלי כל הסיטואציה הזאת הייתי מניח להם לנפשם, לא הייתי נוגע בזה, הייתי מנהל פורמטים אם 

 18צריך, ביד נחושה. אני לא באתי לטעון שאני לא אסרטיבי. לא באתי לטעון שאני לא מנהל בצורה 

 19אני יודע לתת לאנשים כאלה גם את המרחב שלהם, לא הייתי נכנס לתוך אותם  דומיננטית, אבל

 20 דברים, זה היה סיוט נמשך, וזה מה שהיה פה. זה הדוגמה.

 21 אתה אומר 'אינפרנו', עכשיו, ש.

 22 זה דוגמה לאינפרנו, כן. ת.
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 1בי . ואני מקריאה. אתה עונה לא15עכשיו בוא נראה את ההיפך הגמור. תעבור בבקשה לעמוד  ש.

 2אלקלעי: 'מדבר איתו, מדבר איתם וסופר את כולם. זו המציאות, דרך אגב פרשת ג'פרי גולדברג 

 3לא קשורה לשום לחץ פוליטי או אחר. זה רק משקף את העובדה שאינכם יכולים לקבל קו מערכתי 

 4שלא תואם את הקו הקיצוני שמאלני של הארץ. זה היה ממש אבסורדי שהייתי צריך להתווכח על 

 5מר ישועה, אלה מילים שאתה כותב לאבי אלקלעי. תגובתך? אני אומרת לך שהדברים האלה  זה'.

 6עומדים בסתירה ברורה לדברים שאמרת רק לפני רגע. כי אנחנו רואים שזאת העמדה שאתה 

 7 מבטא מול אבי אלקלעי.

 8אמרתי, ואני חוזר על עמדתי, לכל אורך הדרך מול כל העורכים, מול כל ראשי המערכת,  ת.

 9לזה, מנרטיבים שמופעלים עלי  excuseהשתמשתי בנרטיבים שלקוחים מזה שאני יכול לעשות 

 10בדיוק באותה מידה, שאול ואיריס השתמשו הרבה פעמים באותם נרטיבים, את יכולה לקחת את 

 11טסאפים ובאותה שיחה ובאותו רצף שמתחילים עם הנרטיב אההקלטות, את יכולה לקחת את הוו

 12ם עם 'טוב, אנחנו יודעים שזה בעצם לא זה'. גם הם משתמשים בדיוק באותו השמאלני בסוף גומרי

 13. אני מוסיף עוד מדרגה. להם היה, הם עשו לי, אני עשיתי למטה, זה abuseדבר כי גם להם היה 

 14 , זה אותו דבר.more of the sameבדיוק אותו דבר, זה 

 15איריס יגידו את דברם. שאול ואיריס מר ישועה, אין צורך לדבר בשמם של שאול ואיריס. שאול ו ש.

 16לא אומרים קדימה ואחורה, אבל עכשיו אנחנו מתייחסים לדברים שאתה אומר. דברים שאתה 

 17 אומר,

 18 מאיפה זה מתחיל אבל? אני אומר שזה לא קשור ללחץ וזה מתחיל מזה שאיריס מעבירה אלי, ת.

 19אייטמים' אבל מר ישועה, אני  וזה מתחיל ממשהו שהוא אפס לחץ. מעבירה לך וכותבת לך 'שני ש.

 20אשאל אותך, קודם כל לאפיין לחץ כל פעם שאיריס מעבירה לך כתבה ואומרת לך 'יש שני 

 21אייטמים', ככה אתה מאפיין לחץ? זה לחץ? כשכתבת לאבי אלקלעי 'אין פה שום לחץ פוליטי', גם 

 22 זה היה שקר?

 23 גבירתי, ת.
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 1 אני שואלת שאלה. כשכתבת, ש.

 2 שאלת שתי שאלות. תני לו לענות. ש:עו"ד יהודית תירו

 3 כשכתבת לאבי אלקלעי, ש.

 4 שאלה ראשונה ששאלת אם זה לחץ, נכון? ת.

 5 כן. ש.

 6 את רוצה שאני אענה עליה? ת.

 7 לא, אני רוצה שתענה על השאלה השניה שלי. כשכתבת, ש.

 8 על הראשונה לדלג. בסדר. ת.

 9 דבר לא נכון?כשכתבת לאבי אלקלעי 'אין פה שום לחץ פוליטי', זה  ש.

 10בוודאי שזה לא נכון. כל הקטע הזה, והוא קשור לשאלה הראשונה. ההיתממות הזאת, סליחה  ת.

 11באמת שאני אומר, של לבוא ולהתחיל ולתת פה וגם להקריא את זה בקול רך, את איך שאיריס 

 12עוד מעבירה את זה, זה ברור שהיו עוד, גם סביב זה אני זוכר שהיו עוד הרבה התכתבויות והיו 

 13 הרבה הערות על העניין הזה,

 14 לא, אני הבאתי לך את כל ההתכתבויות מר ישועה, לא חסכתי ממך, ש.

 15 אני בטוח שלגבי ג'פרי יש עוד התכתבויות. ת.

 16 אז אתה טועה. ש.

 17 ככה זכרוני אומר. ת.

 18מטעה אותך, אני הבאתי את כל ההתכתבויות, חבריי יושבים  ךזיכרונמטעה אותך.  ךזיכרונאז  ש.

 19 הרול, כבוד בית המשפט יושב עם הרול,  עם

 20 תשמעי, אני, זכרוני, ת.

 21 . ךזיכרונ ש.

 22 זה הרול שלכם, אני לא יודע. ת.

 23 ניסית אתמול גם להגיד שביחס לליברמן ביקשו אישור. ש.
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 1עוזר, אי אפשר שניכם ביחד. העד יסיים וגבירתי -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 תשאל.

 3 ה. גבירתי צודקת. כן.סליח ש.

 4אני אומר בצורה פשוטה, הלחץ ששאול ואיריס הפעילו עלי לאורך כל השנים הוא ברור, הוא עולה  ת.

 5בתוך החומרים שנמצאים, הוא לחץ ברוטלי, הוא לחץ שלא משתמע לשתי פנים, אנחנו נמצאים 

 6מהרחוב, העבירו לו , לציר הזמן, אירועים אינם מנותקים. לא באו לקחו מישהו 2016פה ברביעי 

 7יום נוזפים, -שני אייטמים והוא פתאום משתולל. מה זה הדבר הזה? אחרי שלוש וחצי שנים שיום

 8יום מעבירים את הכתבות, חייבים לעשות את זה, אומרים את -צועקים, מאיימים, צורחים, יום

 9חיי כמנכ"ל  ההקשרים של הדברים האלה, אני כבר מאולף. אמרתי את זה כבר. לנתק, להגיד, מה,

 10, הם מתחילים 2016שנמצא תחת המשטר הזה של שאול ואיריס בתאריך הזה שאת מציינת, שמיני 

 11 מזה, זאת אומרת שלחו לי את זה וככה זה התחיל? לא היה לפני זה לחצים של איריס,

 12 מר ישועה, ש.

 13ך אגב, אני רק שניה. לכן אני בא ואומר לשאלתך הראשונה, היה לחץ, היה לחץ אינטנסיבי, דר ת.

 14אבדוק, כמו שגם לגבי דברים שנאמרו אתמול שאמרת שאני לא מדייק, בדקתי. גם את זה אני 

 15 אבדוק.

 16 אני הזמנתי אותך. ש.

 17 מה זה, איום? מה זה הדבר הזה? צור:-עו"ד בעז בן

 18 לא. ש.

 19 זו הבטחה. עו"ד ז'ק חן:

 20 אתה עד.  צור:-עו"ד בעז בן

 21ו"ד בן צור, אני ממש מבקשת, זו כבר פעם שניה שאני ע אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 מבקשת היום.

 23 סליחה. נכון. צור:-עו"ד בעז בן
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 1 זכותי לבדוק דברים שאומרים לי. ת.

 2 איש לא הפריע לך. בטח לא אנחנו. ש.

 3חד משמעית מה שיש פה, לא הייתי מתעסק  –היה לחץ, שניים  –בסדר. אז אני רק אומר, אחד  ת.

 4 נוגע בדבר הזה, לא חשבתי שזה נכון, זה היה הנרטיב. עם זה, לא הייתי

 5 מר ישועה, השאלה שלי הייתה אחרת ולשאלה שלי לא ענית. כהרגלך, ש.

 6 שאלה שניה? ת.

 7כהרגלך, אתה עונה כמו שאתה רוצה וזורק למקומות שהם לא רלוונטיים. השאלה שלי הייתה  ש.

 8הזאת 'הידיעה של ג'פרי גולדברג לא  מאוד ממוקדת. כשאתה אומר לאבי אלקלעי פה בסיטואציה

 9 קשורה בשום צורה ודרך,

 10 הוא ענה על זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 הוא ענה על זה. עו"ד יהודית תירוש:

 12 אז רק רגע, ש.

 13הוא ענה על זה, אלא אם השאלה היא אחרת ממה שהייתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 קודם.

 15 אני לא שמעתי את התשובה גבירתי. עו"ד ז'ק חן:

 16 אני לא שמעתי את התשובה לשאלה הזאת ואני חושבת שהיא לא ניתנה, ש.

 17ההיפך, היא הפריעה, אבל אמרה שאלה ראשונה, והוא אמר 'אני אענה לשאלה  עו"ד ז'ק חן:

 18 הראשונה' בלי לענות לשניה. 

 19היטב למה, הייתה שאלה מאוד  נכון. השאלה השניה שמר ישועה מסרב לענות עליה והוא יודע ש.

 20פשוטה. אתה כותב לאבי אלקלעי שעניין ג'פרי גולדברג לא קשור בשום צורה ללחץ פוליטי. לא 

 21 עומד מאחוריו לחץ פוליטי.

 22הוא ענה לגבירתי שזה לא נכון. הוא ענה שזה לא נכון. הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 ענה.
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 1 ון?האם תשובתך היא שזה לא נכ ש.

 2 נכון. נכון שזה לא נכון. עניתי לזה. ת.

 3אז אני פספסתי כנראה. זה קורה לכולנו. תסביר לי את הדבר הבא. הרי אתה אמרת, ומיד אני  ש.

 4אקריא לך מהודעותיך, שהמינימום שיכולת לעשות כלפי המערכת שלך זה להיות גלוי אליהם 

 5אתה אומר ואנחנו רואים, הטקסט  בלחצים שמופעלים עליך. אבל השמיכה קצרה מדי. הנה, פה

 6הברור מראה שלא היה לחץ. אבל מר ישועה לא יכול להסביר את זה עם מה שהוא כותב. אז הוא 

 7אומר 'היה לחץ'. איך הלחץ הזה הנטען שאתה מכחיש אותו בפני אלקלעי בזמן אמת מתיישב עם 

 8 הטענה שלך שבזמן אמת לא הסתרת את העובדה שהיו עליך לחצים?

 9. היה לחץ גם פה במקרה הזה, וזה מתחבר לכל התבנית היומית של העבודה שלי מזה שלוש 1, טוב ת.

 10. כשאמרתי שאני לא מסתיר, אני 2וחצי שנים כבר עם איריס, זה התאריך שבו אנחנו נמצאים, 

 11אמרתי כבר כמה פעמים, אני לא באתי כל יום ובכל אירוע, לפעמים היו חמישה אירועים ביום, 

 12לא אומר 'איריס העבירה לי את זה' אני לא מתחיל את זה בזה. לא מתחיל את זה בזה.  ועכשיו אני

 13וככה היו גם בהרבה מקרים. אבל באופן כללי ציינתי שהרבה מאוד פעמים אחרי ויכוח כזה שבו 

 14אני מנסה להעביר את זה, אני אומר 'אבי טוב אתה צודק, מה אתה רוצה שאני אעשה'. יש כאלה 

 15 נטקסט הכללי, ואני אומר את זה מספר פעמים, בפרטים לא הכנסתי,שיחות וגם הקו

 16עוזר, -מר ישועה אם הבנתי נכון את השאלה של עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17היא אומרת 'אתה אומר 'שהיה לחץ ושיתפתי אותם בלחץ והם ידעו שההנחיות שלי באות בגלל 

 18 כותב לו שזה לא קשור לשום לחץ פוליטי?לחץ', איך זה מתיישב עם זה שאתה 

 19התשובה היא שהיה גם וגם, זאת אומרת היו הרבה מקרים שאמרתי, לא אמרתי בכל פעם. אני  ת.

 20לא יכול כל יום להגיד על חמישה מקרים העבירו, זה כבר, לפעמים אני מנסה להעביר את הנרטיב. 

 21 כמו שגם לי לפעמים אמרו,
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 1אבל כאן אתה אומר באופן מפורש שזה לא קשור. זה לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2שאתה לא אומר כלום אלא אתה אומר 'זה לא קשור לשום לחץ פוליטי'. אז איך הדברים 

 3 מתיישבים? אם הבנתי נכון את השאלה.

 4 בדיוק. ש.

 5העובדה היא שזה התחיל מזה שאיריס מעבירה. הרי הרצף מתחיל בזה ואני טוען שהיו עוד  ת.

 6התכתבויות בזה. העובדה שזה התחיל מזה, אני לא יודע מה היה בטלפון, אני לא יודע מה היה 

 7במקומות אחרים, העובדה שזה התחיל מהלחץ. אני לפעמים לאורך הדרך בצר לי כן נכנסתי לתוך 

 8ויכוחים איתם ולא תמיד אמרתי 'תשמע, זה נתנו לי, אין ברירה'. אז זה היה, אז הוא כבר מבין 

 9 הקשר. הוא יודע שאין לי ברירה. דרך אגב,את ה

 10אבל השאלה אם אתה אומר 'לא תמיד אמרתי, גם לפעמים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11אמרתי הפוך. למרות שהם ידעו, כתבתי הפוך'. זאת אומרת, אז למה לכתוב בכלל מה שכולם 

 12 יודעים או מה המשמעות שכתוב הפוך?

 13הוויכוח אז אני מחפש תירוץ. אז התירוץ שאני מוצא, אני אומר 'טוב, זה כי נמצאים בתוך להט  ת.

 14מקרה שיכול להיות שאני יכול להצדיק אותו' אז אני מנסה באותו מקרה לנסות כאילו לבוא 

 15 ולהגיד את הדבר ההפוך, כמו שגם עשו לי דרך אגב, לכל אורך הדרך.

 16 . תשובה לא טובה.מר ישועה, רק אתה פה הרבה הרבה אחרי להט הוויכוח ש.

 17 אני אחרי להט הוויכוח? ת.

 18 אתה הרבה אחרי להט הוויכוח. ש.

 19אני מציעה לא לתת לו ציונים לתשובות. זו תשובתו ואפשר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 להתקדם.

 21 סליחה. ש.

 22 טובה לא טובה, זה לא בשביל.. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1איך את יודעת במה הייתי, מה קורה פה, הרי חצי מערכת, אני רוצה רגע להסביר עוד פעם. קשה  ת.

 2מתוך הטקסטים האלה בדיוק למה עברתי. אחרי זה אני לפעמים חוזר, אני  סלהיכנגם כבודה, 

 3מסתכל על הדברים ואני נזכר, אבל עכשיו אני מסתכל. הרי מה יש בתוך האירוע הזה, חצי 

 4 מהאנשים רוצים להתפטר.

 5 אם לצורך התשובה אתה צריך להסתכל, אז תסתכל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 סליחה? ת.

 7אם אתה רוצה לצורך התשובה לחפש קדימה ואחורה זה  אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 8 בסדר. אתה מקבל את הקובץ ואתה יכול להסתכל. אם אתה רוצה להסתכל עכשיו זה גם בסדר.

 9הסיטואציה היא כזאת שאני לא יכול להתרכז בזה עד הסוף אבל אני מקבל את הזה. אני אומר  ת.

 10מסתכל עכשיו עכשיו זה עולה לי, כאילו, אני מנסה, לאור השאלה. למה טרחתי  עוד פעם, כשאני

 11כל כך פה? טרחתי כי חצי מערכת רוצה להתפטר. הוא אומר לי שזה רוצה להתפטר והיא רוצה 

 12להתפטר והכל, אז אני מנסה להסביר את הדברים האלה בנימוקים שלא הייתי נוגע בנימוקים 

 13לא הייתי נוגע בהם, ואני אומר עוד פעם, יש עוד עשרות דוגמאות האלה. לא הייתי אומר אותם, 

 14שאני אומר 'תשמע, אין ברירה', ויש עשרות דוגמאות שאני מתווכח כמו פה. לכל הדרך הם שלובים 

 15אחד בשני. כי אני לא יכול כל רגע להגיד את אותו דבר, אבל אם אמרתי את זה בבוקר הוא כבר 

 16 יודע את זה בצהריים.

 17 טוב. אוקיי. אפשר להמשיך. זו התשובה. אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 18תודה. אבל כשאתה אומר 'זה רק משקף את העובדה שאינכם יכולים לקבל קו מערכתי שלא תואם  ש.

 19את הקו הקיצוני השמאלני של עיתון הארץ זה ממש היה אבסורדי שהייתי צריך להתווכח על זה' 

 20לפני זה שאתה כותב לגברת מיכל קליין שההתנהלות של הארץ ותסתכל, אם אתה רוצה, עוד 

 21בעיניך היא חרפה, יש את זה גם תיכף אם תרצה אני אפנה אותך, אתה כותב את זה לאנשים 

 22שעליהם אתה מדבר. זה לא שאתה מספר את זה פה באולם בית המשפט. אתה מדבר עם האנשים 

 23אומר להם 'מה שיש לי זו מערכת שלא  שאליהם אתה מדבר, אתה אומר לה, אתה אומר לו, אתה
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 1מסוגלת לקבל קו מערכתי שלא תואם עמדות מסוימות' שאתה מאפיין אותן כעמדות שמאל 

 2 קיצוניות. ותגובתך לדבר הזה?

 3לא הייתי בסיטואציה בלי הלחצים האלה, אומר את הדבר הזה. בתוך סיטואציות כאלה שאני  ת.

 4היינו בשיא של סיקור מוטה ושל לחצים,  2016באוגוסט יומי ידיעה אחרי ידיעה, -נתון בלחץ יום

 5לפעמים, כשיש מקרה כזה שיכול להיות שאני יכול להסביר אותו, אני לא הייתי נוקט כזה, לא 

 6הייתי אומר את זה במצב רגיל, שאני יכול להגיד את זה בשביל אולי להקטין את מה שיהיה אחר 

 7ר, אז אני לפעמים משתמש גם בנימוק הזה. אני כך באירוע הבא, את מה שיהיה אולי מחר בבוק

 8לא יכול כל הזמן להגיד להם 'תשמעו, אמרו לי, תעשו'. יש בתוך הסיפור הזה לפעמים משהו 

 9מינימלי שלצד זה שיודעים, אני לפעמים מנסה להצדיק את חלק מהמקרים. זה התשובה הפשוטה. 

 10של אמת בזה,  5%יכול להיות שיש  אני מנסה להצדיק את זה לעצמי, מנסה להצדיק את זה להם,

 11אבל אני מקטין את הנקודה הזאת. של שמאל קיצוני וזה, זה אותו נרטיב שאני מקבל מלמעלה. 

 12אם ישלבו את זה במה שאני שומע אותה תקופה גם מאיריס וגם משאול על שמאל קיצוני ושמאל 

 13קח את הדוגמה הזאת מתון ואתר כזה וחמסניקים וכדומה, אז אני, כשיש דוגמה כזאת אני לו

 14קדימה להרוויח קצת נקודות איתם. אולי שההתנגדות תרוכך בפעם הבאה. זה הצד, אני מסתכל 

 15על מה היה בסיטואציה. הסיטואציה היא אינפרנו שחצי מהאנשים רוצים להתפטר, שאני אוהב 

 16תי ומעריך אותם, זה הכל. כבר אמרתי לכל אורך הדרך שאני אימצתי נרטיבים שאני לא האמנ

 17 בהם. אמרתי את זה מהיום הראשון.

 18 רק שניה כבודכם.  ש.

 19רק בשביל שזה יובן כאילו עד הסוף, איך זה יכול להיות באותה צורה, בדיוק גם הנרטיב כלפי הוא  ת.

 20כזה שלפעמים 'תעשה את זה כי אנחנו צריכים' ובאותה שיחה 'אתם שמאל קיצוני' ואחרי עוד 

 21ני'. אז למה הם משתמשים בתוך הדבר הזה? כי גם הם מנסים שתי דקות 'לא, אתם לא שמאל קיצו

 22איתי לפעמים ליצור הצדקה לזה. זה אנושי. אתה מנסה לפעמים ליצור הצדקה לתוך הדבר הזה, 
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 1אתה אומר 'אולי אני', 'פה שזה לא ייספר בתוך הקטע שעשינו את הסיקור המוטה בצורה טהורה, 

 2 גי.ואולי כן אנחנו נשלב לזה נופך אידיאולו

 3 תודה מר ישועה. אני מבקשת להפנות את כבודכם, יש לנו עותק לעד? ש.

 4 אפשר להקרין לו. עו"ד ז'ק חן:

 5אפשר להקרין. אני רוצה להקריא, אם אתה זוכר, הקראנו לך מתכתובות שנמצאו בתוך הטלפון  ש.

 6יים, זה אם אינני טועה. אני אקריא בינת 24הנייד שלך דברים שכתבת לעצמך. אתה זוכר? זה נ/

 7 בסדר כבודכם?

 8 .ןמזיכרו, זה 24אנחנו לא בטוחים שזה נ/ עו"ד ז'ק חן:

 9כבודכם מצא את המסמך? הנה, זה מופיע במסך. תסתכל, אתה כותב לעצמך, אנחנו נבדוק אם  ש.

 10. וזה דבר שאתה כותב לעצמך עם עצמך. 257. בכל מקרה זה מסמך שמוטבע עליו ברקוד 24זה נ/

 11טה. ואנחנו תחת הכותרת של 'אסטרטגיה תקשורתית לעבוד עם עידו ותראה מה אתה כותב למ

 12וערן' ואתה כותב 'קיעקוע האמינות של הארץ דה מרקר, גדעון לוי, פוסט ציונות, מקורות מימון'. 

 13הנה אנחנו רואים שוב את התפיסה שלך. עכשיו אתה כבר כותב עם עצמך, שהעמדה התקשורתית 

 14צריכה להיות לקעקע את עיתון הארץ, גדעון לוי, פוסט  שלכם, האסטרטגיה התקשורתית שלכם

 15 ציונות. כך אתה תפסת את עיתון הארץ.

 16 זו שאלה? ת.

 17 אולי שהוא, יש לך את זה על המסך מולך? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 ראיתי כבר את זה. כן. ת.

 19הוא אומר פה. כי גבירתי  אתה רואה. אולי שהעד יסביר מה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כבר מציגה לו,

 21אני טוענת בפניו טענה. הוא יכול לטעון מה שהוא רוצה. זאת הטענה שלי ממה שאני קוראת  ש.

 22 מהדברים שלו.

 23 אוקיי. אז רק תתני לו להגיב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 בוודאי. חד משמעית. אני מזמינה אותך להגיב, מר ישועה. ש.

 2 תודה רבה. ת.

 3 .2016ביוני  25התאריך הוא  ש.

 4 כן. ראיתי כבר. תסתכלי בשורה מעל. מה כתוב בשורה מעל? ת.

 5 מה זה קשור? ש.

 6 אה, זה לא קשור, ת.

 7 לא. אתה תענה, ש.

 8 תני לו להשיב קודם ואז תשאלי אותו. עו"ד יהודית תירוש:

 9והתרשומות שלו צריך לתת לו אני חושבת שמאחר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 להשלים את התשובה, לתת כל הסבר שהוא רוצה, קשור, לא קשור, גבירתי תוכל אחרי זה לשאול.

 11בסדר. אני אסביר. אני מפנה אותה רק להסתכל על השורה מעל. זה נוח להתחיל בשורה מסוימת.  ת.

 12. ציינת את התאריך הזה, זה פתק שאני כותב לעצמי כשאני בתוך האינפרנו. אני לא בחוץ עכשיו

 13המנכ"ל כותב לעצמו פתק על מה הוא עושה, כתבתי לעצמי בהקשרים שבתוכם אני חי. בהקשרים 

 14שאול ואני צריך להסביר את הדימוי של וואלה. אז בתוך -האלה אני צריך להסביר את הקשר ביבי

 15לא משנה, זה ההקשרים האלה זה הדברים שאני כותב. לא אומר דרך אגב שעשיתי או לא, אבל 

 16המחשבות שכתבתי לעצמי וההקשר מופיע בדיוק, מתי הופיע האמינות של הארץ? זה לא מקרי 

 17שזה מופיע מיד אחרי זה. ואני רוצה רק לציין לך, שזה רלוונטי פה, שהיו אין סוף פעמים ששאול 

 18ארץ, ואיריס, במיוחד איריס, לחצו, היא הייתה מאוד יצרית לגבי הקטע של דה מרקר ועיתון ה

 19לקחת את זה לרמות שהן רמות אחרות  תבניסיונו'לצאת נגדם', 'אני לא עובדת אצלהם', כולל גם 

 20של הכפשות של האנשים שעובדים שם. אז הרמה של היצריות שלהם הייתה מאוד גבוהה נגד 

 21עיתון הארץ. אני התבטאתי בהרבה ראיונות שלי שאותם בוודאי לא תצטטי פה, כולל לתקשורת, 

 22ת גלויים במשך כל התקופה ההיא, שאם יש עיתון שהוא ראוי ואני מעריך אותו זה דווקא בראיונו

 23עיתון הארץ. אמרתי את זה באחד הראיונות הראשונים שלי, שהוא עיתון עצמאי וראוי. אז זה 
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 1משקף גם את דעתי בתוך הסיפור הזה, האמיתית. פה זה משקף את מה שיש באינפרנו, ועל הרקע 

 2 דברים לעצמי. הזה כתבתי את ה

 3מר ישועה, מה שזה משקף זה את מה שאנחנו רואים לאורך כל הדרך, זה את העובדה שבמקום  ש.

 4מסוים אתה אומר דבר אחד, מקום מסוים אתה אומר דבר אחר. פה אתה מדבר עם עצמך, וזה 

 5מתיישב ככפפה ליד, עם האופן שבו אתה מדבר לאנשים במערכת שאתה לא יכול לשקר להם 

 6אומר להם 'אתם מערכת שלא מסוגלת לקבל שום קו שמאלני אחר'. כל הדבר הזה הוא כשאתה 

 7תואם, העמדה שאתה כותב לעצמך, שאגב את השורה הזאת עוד לא הסברת, הדברים שאתה 

 8אומר לאבי אלקלעי ולמיכל קליין לגבי העובדה שהמערכת לא מסוגלת לעמדות קיצוניות אחרות 

 9חוץ, להבדיל ממה שאתה אומר בתקשורת, אלה הדברים והכל, להבדיל ממה שאתה אומר ב

 10 שאתה חושב מול האנשים שאתה לא יכול לשקר להם בעניין הזה.

 11 מה אמרת שלא עניתי? ת.

 12 קודם תענה לשאלה הזאת. ש.

 13 שלא הסברת את השורה האחרונה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 פה? ת.

 15 היא אומרת.מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 שמופיעה אגב תחת הכותרת 'מול גופי מדיה'. ש.

 17 בסדר אני אומר עוד פעם, זה ציינתי כבר. הדבר הזה כולו נכתב, ת.

 18 מופיע גם 'פוליטיקאים'. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 יש קודם מול גופי מדיה, ואחר כך לחלק קשרים גופי מדיה ידידותיים, ניטראליים, קשרים, ש.

 20 ....מול פוליטיקאים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21נכון. יפה, ואז כתוב 'הארץ דה מרקר עימות'. מול גופי מדיה הוא כותב 'הארץ דה מרקר עימות'  ש.

 22ואחר כך מול פוליטיקאים, ואז הוא כותב 'קיעקוע האמינות של הארץ דה מרקר גדעון לוי פוסט 

 23 חנו רואים את העמדה הזאת מופיעה,ציונות מקורות מימון'. אז אנ
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 1 ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2אוקיי. אנחנו רואים את העמדה הזאת מופיעה פה כשאתה כותב לעצמך, אנחנו רואים אותה  ש.

 3מופיעה בטקסטים שאתה כותב, שוב, אני חוזרת על עצמי, לאנשים שאתה לא יכול לשקר להם, 

 4ה שהתראיינת בתקשורת, זה הדברים שמבטאים את עמדתך ואני אומרת לך שלהבדיל ממ

 5 האמיתית.

 6לחלוטין לא. אני השתמשתי בביטויים 'שמאל קיצוני' וכדומה כי אלה הביטויים שהיו בנרטיב בין  ת.

 7איריס לביני, בין שאול לביני, ביטויים שהם אמרו אותם וחזרו מהם לא בשיחה אחרי, באותה 

 8 שיחה אפילו.

 9אני לא, אני רק רוצה לומר משהו. שיהיה ברור לך ולפרוטוקול. העובדה שאני לא אגב, מכיוון ש ש.

 10מתייחסת בכל פעם שאתה אומר 'שאול ואיריס עשו כך או אחרת' ולא אומרת לך שזה לא נכון, 

 11 אני מבטיחה לך, נראה עד כמה זה לא נכון.

 12 ם.ואני רק מבטיח לך, שכל פעם שתרצי דוגמה אני אתן אותה. עם תאריכי ת.

 13לאוגוסט  26בסדר. אז אנחנו מבטיחים אחד לשני. עכשיו אני רוצה להראות לך התכתבות מיום  ש.

 14 .12613, זה ברול 2015

 15 

 16 91מוגשת ומסומנת נ/ 26.8.2015התכתבות מיום 

 17 

 18תסתכל, אתה כותב לאבי אלקלעי 'תוודא מעל לכל ספק שלא מתפלק לברנז'ה כלום בנושא, אתה  ש.

 19. אתה אומר לו YNET'. לאבי דווקא לא אכפת לעשות מלחמה עם YNETלא רוצה מלחמה עם 

 20'אבי אני לא מאשר להעלות את הסיפור הזה לברנז'ה. אם אתה רוצה אני אדבר עם ורטהיים' ואז 

 21 אתה אומר לו 'אני מבין אותך, אבל זה המצב בכל גוף מדיה'. מה זה המצב בכל גוף מדיה?

 22 שאני מבקש. אני לא חושב שזה המצב בכל גוף מדיה.שוב, אני מנסה לתרץ לו את מה  ת.
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 1הבנתי. אבל מה אתה אומר לו, הוא גם איש מעולם המדיה, מה אתה אומר לו כשאתה אומר לו  ש.

 2 'זה המצב בכל גוף מדיה'. למה אתה מתכוון פה?

 3שיכולים להיות אינטרסים כאלה או אחרים ושגופי מדיה עושים את הדברים האלה ויש הרבה  ת.

 4וד התכתבויות אחרים כשמדברים, ואני אומר לו בסוף 'טוב, אתה צודק, אתה יודע אבל מה מא

 5קורה'. הוא אומר לי 'כן אני יודע'. הם חיים אחד לצד השני. זה לא שני עולמות שיש את 

 6ההתכתבויות האלה, עם בנאדם אחד, והתכתבויות אחרות. שנינו חיים בתוך אותו עולם של 

 7 ב. הוא לא יודע? הוא יודע.לחצים מהבוקר עד הער

 8 . 2017למאי  18אני רוצה להציג לך התכתבות נוספת מיום  ש.

 9 

 10 .92מוגשת ומסומנת נ/ 18.5.2017התכתבות מתאריך 

 11 

 12ברול. ואתה כותב בקבוצה שלך  26526סביב עוד שמלה בלתי נשכחת. אין לי את זה ברול, רגע, זה  ש.

 13'אף גוף תקשורת לא פועל בחלל ריק, גם עמוס שוקן  .2017ושל מיכל ושל אבירם, אנחנו פה במאי 

 14 ניסה ליישר הדורים עם נוחי וגם הוא אני מבטיח לך לא יכתוב כתבה שלילית על נבזלין'. 

 15 אוקיי. אז? מה השאלה? ת.

 16 ?2017איך מתנהל כל גוף מדיה לפי מה שאתה חושב פה. עמדתך במאי  ש.

 17את זה גם בהודעות שלי ברשות לניירות ערך שגופי תמיד טענתי מהתחלה שגופי תקשורת, אמרתי  ת.

 18מדיה לא פועלים בחלל ריק, שטייקונים לא קונים סתם גופי מדיה, שגופי מדיה לא קונים אותם 

 19, זה עניין של מינון, של כמות, של צורה שבה זה נעשה. שני הדברים -בגלל רווח, אין לזה קשר ל

 20 היה, אם את רוצה, אתייחס. חיים אחד עם השני. פה ספציפית אני זוכר מה

 21 אין צורך. אני ... באמירה שלך. ש.

 22 בבקשה.  ת.

 23 אנחנו עכשיו בתקופה של אבי אלקלעי, נכון? ש.
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 1 סליחה? ת.

 2 אנחנו בתקופה של אבי אלקלעי.  ש.

 3 באיזה חומר...? ת.

 4קלעי זה אחרי אבי אלקלעי וגם בתקופה של אבירם אבל לפני זה היינו בתקופה שאבי אל 2017מאי  ש.

 5 הוא עורך בפועל, נכון? הוא לא ממונה כעורך ראשי, הוא עורך בפועל, נכון?

 6 נכון. ת.

 7 . נכון?2015וזה מתחיל בעצם מינואר  ש.

 8 אמת. ת.

 9 ולאורך כל התקופה הזאת הוא מכהן בפועל כעורך ראשי? ש.

 10 כן. ת.

 11לדוברות של אתה פנית למישהו ממשרד ראש הממשלה, לראש הממשלה, לרעיית ראש הממשלה,  ש.

 12 ראש הממשלה, כדי לקבל אישור למינויו של מר אבי אלקלעי?

 13 לא. ת.

 14 אתה יודע על פניה כזאת שנעשתה? ש.

 15 לא. ת.

 16עכשיו, אני רוצה רגע להתמקד באירוע אחד שאתה חזרת עליו הרבה מאוד בחקירה שלך ואני  ש.

 17אופן שבו אתה חושבת שהוא באמת דוגמה יפה כדי להמחיש את היחסים ואת העמדות ואת ה

 18במאי בשעה  15-מתנהל. אני רוצה להציג לך התכתבות, או נתחיל רגע לפני ההתכתבות, ביום ה

 19, תיכף אני אראה לך איך אנחנו יודעים את זה, עולה כתבה, הכותרת הראשית 'הערב החגיגי 9:27

 20 שהפך למופע של חמיצות מופגנת'. 

 21 ?2016או  2015למאי, מתי?  15 ת.

 22 . זה ממש התחלת הפעילות של אבי אלקלעי. 2015למאי  15 ש.

 23 אפשר אולי להקרין את זה בינתיים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 זה לא יעזור לנו עם העד. מצאנו? הכל טוב? יופי. תודה. אני מתנצלת. סליחה כבודכם. ש.

 2 הכל בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3אני רק אסביר לכבודכם מה אנחנו מגישים. בצד הכתבה אנחנו מגישים מתוך מנוע חיפוש שנקרא  ש.

past pages,4 , זה מנוע חיפוש שכנראה שימש 

 5 שניה אחת, יש פה אוסף של, רק רגע, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 נכון. יש כתבה, ש.

 7ין בישראל מנהיגים שמוכנים לקחת יש לנו 'למה א אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אחריות' 'הערב החגיגי שהפך למופע', גם יש לנו עוד כתבה,

 9 זה לא עוד כתבה. זה בדיוק מה שאני מסבירה. יש שלושה מקבצים, ש.

 10 כמה מסמכים אתם מעבירים לנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 ארבעה. ש.

 12 קיי. אולי תעשו סדר מחדש,או אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 יש פה? past pagesכמה קבצים של  כב' השופט עודד שחם:

 14 שלושה. ש.

 15 איך אנחנו מבחינים ביניהם? כב' השופט עודד שחם:

 16 ,11:20', אחר כך כתוב 9:27כי אחד כתוב למעלה ' ש.

 17 , השני?9:27רגע.  כב' השופט עודד שחם:

 18 .11:20 ש.

 19. מה 9:27זה 'הערב החגיגי שהפך למופע'. אוקיי.  9:27 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 השני? 

 21 . 11:20 ש.

 22 יש לנו כנראה הרבה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 , בסדר. 9:27יש פעמיים  כב' השופט משה בר עם:
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 1זה הערב החגיגי עם כותרת לפרטים והרשמה שם,  11:20 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 אחרי וואלה ..

 3 ,12בדיוק. אחר כך יש לנו  ש.

 4 ?11:20כמה יש של  כב' השופט עודד שחם:

 5 לי יש הרבה. הנה עוד אחד והנה עוד אחד. והשלישי הוא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 . 12:21ש. 

 7 'בית לחם מפוצצת בתיירים'? 12:21 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן. ש.

 9אוקיי. עכשיו יש כאן עוד משהו, רביעי, שהוא 'יו"ר הכנסת  אב"ד: -פלדמן -ופטת ר' פרידמןכב' הש

 10 ... גדולה, הערב החגיגי שהפך...'

 11 זה מופע החמיצות. זאת הכתבה.  ש.

 12 )מדברים ביחד(

 13 טוב, אנחנו לא נגיש יותר, יותר ממוצג אחד ש

 14 . מה זה?7:22יש לי עוד אחד של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לא, זה 'כדור בדולח'. ש.

 16 אין יותר? זהו? 12:20 כב' השופט עודד שחם:

 17 רגע, מה זאת אומרת אין? אני אתן משלי. ש.

 18רגע, קודם כל אלה עודפים כנראה. עכשיו אמורים להיות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 לנו ארבעה? בסופו של דבר ארבעה.

 20 ם ארבעה מסמכים.אמורים להיות לכבודכ ש.

 21 אוקיי אז אולי אני אסמן אותם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 כן. קודם הכתבה אם אפשר. ש.

 23 מה מהם זה הכתבה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 ה'ערב החגיגי'. ש.

 2 

 3 93כתבה נושאת כותרת 'הערב החגיגי' עם תמונת יו"ר הכנסת מוגשת ומסומנת נ/

 4 94מוגש ומסומן נ/ 9:27 -קובץ מ

 5  95מוגש ומסומן נ/ 11:20 -קובץ מ

 6 96מוגש ומסומן נ/ 12:21-קובץ מ

 7 

 8ש. אוקיי. עכשיו אני אסביר, אבל מר ישועה אתה לא במנוחה כי אם אני לא מדייקת בבקשה תדייק, 

 9 ,-אתה לא מכיר, אני רק ביחס ל past pagesבסדר? במה שאני הולכת להגיד עכשיו. על 

 10 אמרת, סליחה? מה אני לא מכיר?מה  ת.

 11 אני לא יודעת אם אתה מכיר אבל אני רוצה להסביר לכבודכם מה יש פה. past pagesעל  ש.

 12 הכתבה אבל שצירפתם, לא ברור שהיא שלמה. כב' השופט עודד שחם:

 13 זה רק פרסומות. :דובר

 14יש הדפסה של המון  כי אנחנו, למטה כתוב 'לפניות לכתב עמרי _' זה הסוף של הכתבה. אחר כך ש.

 15 פרסומות שאותן,

 16 לי אין כלום אחר כך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17נכון. כי את כל הפרסומות לא צירפנו. אני יכולה להביא אותן בפעם הבאה כדי שכבודכם יראו  ש.

 18 שאין שם שום דבר, 

 19 אין צורך, זה ... כב' השופט עודד שחם:

 20 של, זה הפרסומות שיוצאות היום.אבל זה הכל יוצא פרסומות  ש.

 21עכשיו רק לצורך הרישום, למעט הכתבה כל האחרים זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 דף הבית? זה צילום של דף הבית או לא?

 23 כן. אבל אני אסביר תיכף איך, רק שניה לשאלתו של, ש.
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 1 איך לקרוא להם. השאלה שלי היא כדי לדעת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2שנותן בכל יום, ככל שיש את זה באותו מנוע  past pagesכן. התשובה היא, זה מנוע חיפוש שנקרא  ש.

 3 חיפוש, תמונות של שעות מתוך היום של איך נראה היה עמוד הבית באותו יום ובאותה שעה.

 4 זה עמוד הבית, אותו יום אותה שעה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5כן. נכון. מר ישועה תאשר לי, בהמשך לשאלתו של כבוד השופט שחם שאם כתוב למטה 'לפניות  ש.

 6 לכתב עמרי _' זה סוף הכתבה?

 7 כן. ת.

 8 ,-כבודכם יש צורך שאני אביא גם בפעם הבאה את ה ש.

 9 אין צורך. כב' השופט עודד שחם:

 10 אין מחלוקת על זה. עו"ד יהודית תירוש:

 11 צא שיש משהו בפרסומות,אם התביעה תמ עו"ד ז'ק חן:

 12 אין מחלוקת.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 הכל טוב. הכל מעולה. אז עכשיו,  ש.

 14 טוב. עכשיו מה אנחנו עושים עם כל אלה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 עכשיו אני שואלת שאלות. ש.

 16 חוץ מלקרוא אותם אולי, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17אשאל את השאלות ונתקדם. הכתבה הזאת 'מופע הערב החגיגי שהפך למופע חמיצות  עכשיו אני ש.

 18 , נכון? אתה איתנו?10:36מופגנת' כתוב למעלה 

 19 כן. ת.

 20 . נכון?10:36כתוב בכותרת  ש.

 21 כן. ת.

 9:27AM ,22-אז אנחנו רואים שב 94. כי אם תסתכל על נ/9:27-אבל אנחנו רואים שהוא עלה כבר ב ש.

 23 הפך למופע חמיצות מופגנת' כבר נמצא בכותרת הראשית. נכון?'הערב החגיגי ש
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 1 כן. אז מה שאלתך, סליחה? ת.

 2 זה כבר עלה. 9:27-אנחנו רואים, אנחנו רואים שב ש.

 3 כן. ת.

 4 היה לפי שעון של מי? 9:27 כב' השופט עודד שחם:

 5 , למיטב הבנתי זה שעון ישראל.AM 9:27 ש.

 6תראה  9:27לי טעות. כי אם הגברת מסתכלת במסמך של אז יש בכותרת או כב' השופט עודד שחם:

 7. אז  local time in tel aviv.PM 12:27 that was, ואז יש שורה.. 9:27AM UTCשכתוב שם כך 

 8 הזה אני לא יודע מה הוא אומר, אבל זה שלוש שעות הפרש. כך נובע ממה שכתוב. UTC-ה

 9 אוקיי, יכול להיות, אני מודה שלא שמתי לב לזה. ש.

 10 אז זה לא לפני, זה אחרי. כב' השופט עודד שחם:

 11 בסדר, זה אחרי. ש.

 12 , ....12:27, וזה 10:36 כב' השופט עודד שחם:

 13 זה אולי 'טעינו, קורה'.  UTCאדוני,  עו"ד ז'ק חן:

 14 , 2015במאי  15תודה לאדוני. עכשיו אנחנו מסתכלים על, אני רוצה להציג לך התכתבות מיום  ש.

 15 אז יכול להיות שהסדר לא נכון פה. אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 16 זה לא משנה. זה בכל מקרה השעות הרלוונטיות. כב' השופט עודד שחם:

 17 מה זה עכשיו? אה, חזרנו למוכר ולידוע. בסדר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 

 19 .97מוגשת ומסומנת נ/ 15.5.2015התכתבות מיום 

 20 

 21לך שאול אלוביץ', 'אנחנו עכשיו שעה וחצי אחרי שהידיעה הזאת כבר עלתה', נכון. עכשיו, כותב  ש.

 22 נכון?
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 1 ,10:36-יותר, היא עלתה ב עו"ד יהודית תירוש:

 2 שעות אחרי שהיא עלתה. נכון? 3.5, נכון. זה 10:36 ש.

 3 כן. ת.

 4משבח הוא כותב לך 'עמרי נחמיאס כותב בדיוק להיפך ממה שאנחנו רוצים, ממה שאנחנו צריכים,  ש.

 5את ארדן במילים שגם אשתו הייתה מסמיקה. מה אני אמור להרגיש' נכון? זה מה שהוא כותב 

 6 לך. וראה מה אתה כותב לו, אתה כותב לו 'צודק, אני מטפל'. נכון?

 7 כן. ת.

 8 אתה כותב לו 'צודק', אתה חושב שהוא צודק? ש.

 9 סליחה? ת.

 10 ?אתה חושב שהוא צודק או אתה סתם כותב לו שהוא צודק ש.

 11 בקונטקסט של היחסים באותו שלב, הצדקתי אותו תמיד, ריציתי אותו תמיד. ת.

 12 הבנתי. טוב. גם לזה נגיע. ש.

 13 לא השקעתי אז מחשבה אם הוא צודק, לא צודק. הוא נתן הוראה ועשיתי את זה. ת.

 14טוב. ואז תראה מה אתה עושה, אתה ממשיך, אתה אומר לו 'צודק', בכל מקרה, זה מה שאתה  ש.

 15אומר לשאול, לשאול אתה אומר 'אתה צודק', ואז אתה מתחיל לפעול, אבל תראה מה אתה כותב 

 16 . 10082לשאול, זה שורה ברול  4בעמוד 

 17 ץ'.יש לו גם בפניה לפני זה מהגברת איריס אלובי עו"ד יהודית תירוש:

 18 כן אבל הכל בפניו, עו"ד תירוש. ש.

 19 בסדר, אבל הוא עובר על זה מהר. עו"ד יהודית תירוש:

 20 אבל אני שואלת על מה שהוא כותב. לא הבנתי. למה זה היה עכשיו?  ש.

 21 לזה שתתני לו רגע לקרוא. עו"ד יהודית תירוש:

 22 אני חושבת שזה היה מיותר. ש.

 23 תה רוצה לקרוא מר ישועה? רוצה לעבור על זה?א אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 לעבור, כאילו עד איזה עמוד? ת.

 2 אני לא ביקשתי לעבור. אני גם לא מבינה את ההפרעה הזאת. ש.

 3 יש כאן הערות ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אז מה אם יש לה הערות. ש.

 5 נו אז מה, אז זה לא תקין. עו"ד ז'ק חן:

 6ה הערה על משהו שאני לא שואלת ואני לא מבקשת מהעד תגובה, לא שאכפת לי שהעד אז אם יש ל ש.

 7 יקרא הכל, אבל אני לא הבנתי את ההערה הזאת. בעיני היא לא במקום.

 8 אני אשמח לקבל שתי דקות. ת.

 9 מה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 נו ברור, כי אם אומרים אז, ש.

 11 שיסתכל על ההתכתבות לפני שהוא עונה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אני אעשה את זה מהר. ת.

 13 )מדברים ביחד(

 14 .4איפה אנחנו? בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אפשר להתקדם? ש.

 16 שתיים. בסדר?-אני צריך עוד דקה ת.

 17 )העד מעיין בתכתובת(

 18 מר ישועה אפשר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 . 13עוד כמה שניות אני כבר גומר, אני בעמוד  ת.

 20אני רק רוצה לומר שבאמת לא היה מקום להערה של חברתי, אני בחקירה נגדית, מותר לי להציג  ש.

 21לעד קטעים מתוך התכתבות, אני לא מונעת מהעד להסתכל כשהוא רוצה להסתכל, בקשה 

 22הקימה הזאת הייתה מיותרת ולא להסתכל צריכה להגיע מהעד ולא מהתביעה. אני חושבת שכל 

 23 במקום, אותי באופן אישי היא מאוד, לי היא נראית מאוד מאוד פסולה. אבל סיימת לקרוא?
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 1 כן. סיימתי תודה. ת.

 2 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3יע . אתה שואל את שאול אלוביץ' 'רק לסלק או לקחת קו אקטיבי?' אתה מצ4תסתכל בעמוד  ש.

 4 לשאול אלוביץ' קו אקטיבי. 

 5אני מציע לו את זה בהקשר של הרבה שיחות בינו לביני על מה שקורה עם ארדן, על השנאה שלו  ת.

 6לארדן, וזה לא נופל על איזה שהיא קרקע שאני קמתי בבוקר וזה מה שאני רוצה עם ארדן. אני 

 7ה א' ולא הייתי עושה דברים יודע שאם אני לא אשאל, את צריכה להבין שהרבה פעמים הייתי עוש

 8 אחרים, במילא הייתי נדרש לזה אחרי זה. אני צריך להבין את התמונה כולה. 

 9, שאתה מבקש, אתה מציע 2מר ישועה, אנחנו זוכרים היטב את ההתבטאויות שלך במסגרת יד  ש.

 10ו אופ כדי, מתוך מה שאתה חושב שיקדם את החתימה שלו. אנחנ-לקחת את ארדן לעשות לו פוטו

 11מבינים שאתה יודע מה זה קו אקטיבי. למה פה אתה מציע לשאול לנקוט קו אקטיבי? וזאת הצעה 

 12שלך. ותראה את תשובתו. מה שאול עונה לך בהקשר להצעה הזאת שלך. זו תמונת עולם הפוכה 

 13 מתמונת העולם שאתה מבקש לייצר.

 14 מי שמייצר תמונת עולם הפוכה זו את.  ת.

 15 אין בעיה. ש.

 16רת תמונת עולם הפוכה אני אגיד לך למה. לאין סוף תדרוכים ואמירות של שאול, גם את מייצ ת.

 17בכתובים, אבל אין סוף תדרוכים שלו שזה איש שהוא שונא אותו, זה איש שמזיק לו, זה איש 

 18, פה זה נגמר, אני לא יודע באיזה תאריך זה 15.5-שגורם לו נזק, אני זוכר את אותה תקופה בין ה

 19נגמר באותו יום. אבל זה אותה, זה בדיוק אותו אירוע שאני ציינתי כשעו"ד חן חברך נגמר, אוקיי, 

 20, וציינתי בפני כבודם שאותו out of the blueבזמנו,  18.5.15-הביא את האירוע של אמיר טייג ב

 21אירוע היה בעצם ברצף של אינדוקטרינציה נגד ארדן ונגד, במלחמה שארדן אז ניהל נגד שאול, 

 22 רצה אז שארדן יחזור, זה אחרי הבחירות, הוא לא רצה שארדן יחזור למשרד התקשורת,שאול לא 

 23 גם אני לא רציתי. עו"ד ז'ק חן:
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 1הוא ידע, בסדר. הוא ידע על כל צעד של ארדן, מתי הוא מגיע לבית ראש הממשלה, הוא דיווח לי  ת.

 2בין הרגליים', הוא רוצה על זה 'עכשיו הוא נכנס לבית ראש הממשלה', 'עכשיו הוא יצא עם הזנב 

 3, אני 25-ל 15-את זה, הוא רוצה את זה', 'אסור שייכנס לשם', זו הייתה האינדוקטרינציה בין ה

 4 זוכר את זה בגלל שהכתבה של אמיר טייג נפלה לשם.

 5מר ישועה, אלה המצאות מוחלטות, אין להן שום ביטוי, שום ביטוי בשום טקסט בשום שיחה,  ש.

 6 יודעים שאתה יודע.ולהקליט אנחנו כבר 

 7 סליחה, סליחה רגע, ת.

 8 לא, עכשיו אני שואלת שאלה. אני שואלת שאלה, ואני מבקשת תשובה. ש.

 9 אמרת שאין לזה שום ביטוי, אמרת שאין לזה ביטוי. ת.

 10אין ביטוי לשאול מדווח לך על כניסות או יציאות של ארדן ממשרד ראש הממשלה, אבל עכשיו  ש.

 11 אני שואלת אותך שאלה.

 12 אוקיי. אני יכול להביא אותן אם את רוצה. ת.

 13בסדר. עכשיו אני שואלת אותך שאלה, לא שזה מעלה או מוריד. עכשיו אני שואלת אותך שאלה,  ש.

 14 אנחנו רואים פה טקסט שבו אתה,

 15 אני זוכר את הנוסח כאן. ת.

 16 סליחה? ש.

 17 'הילד בבלפור' 'הוא עושה ג'יהאד' 'הוא יצא עם זנב בין הרגליים'. ת.

 18 יופי. ש.

 19 אני זוכר בדיוק את האמירות המדויקות באותם ימים. ת.

 20 עכשיו כשאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים, ש.

 21 אתה קורא בעיתון. צור:-עו"ד בעז בן

 22 סליחה? ת.

 23 אפשר לקרוא בעיתון. צור:-עו"ד בעז בן
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 1 אה, אבל ואם אני אביא את הטקסטים? ת.

 2 ול לקרוא בעיתון, אם לא הבנת.שמישהו אומר משהו, הוא יכ צור:-עו"ד בעז בן

 3 ההערות של חברי ... :דובר

 4 עו"ד בן צור, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 סליחה גבירתי. צור:-עו"ד בעז בן

 6אבל מה שעו"ד בן צור אומר הוא נכון ומדויק. מה שאתה עושה פה זה מעשה פסול, ממה ששאול  ש.

 7 א כותב לך את זה,אומר לך אלה דברים שמופיעים בתקשורת והו

 8 סליחה? ת.

 9 לא, עכשיו אני אומרת לך. ש.

 10אני יכול להביא את זה אבל. מה זה בתקשורת? אני לא אביא את ידיעות אחרונות, אני אביא את  ת.

 11 זה מהטקסטים.

 12אתה יכול להביא את זה מהטקסטים. מה ששאול כותב לך זה דברים שידועים בתקשורת באותו  ש.

 13 וא נתקדם,זמן ממש. אבל עכשיו ב

 14 עכשיו? באותו רגע? 'עכשיו הוא נכנס לבלפור'? 'יצא מבלפור'? טוב בסדר. ת.

 15עכשיו בוא נתקדם. ואני שואלת אותך, מי שמציע פה לשאול, מי שמציע פה לשאול לנקוט בקו  ש.

 16אקטיבי זה אתה ולא הוא. הוא לא רוצה בקו האקטיבי, אתה רוצה בקו האקטיבי ותיכף אנחנו 

 17 ממשיך גם. ותגובתך לדבר הזה? נראה איך זה

 18אני לא רוצה בשום קו אקטיבי, הדו שיח ביני לבין שאול הוא לא מנותק מרצף של התבטאויות  ת.

 19של שאול נגד גלעד ארדן, מדיבורים שלו איתי, מתדרוכים שלו איתי, ניהלנו הרי מלחמה 

 20ה לעשות אז חוק, תקשורתית שלמה אז. כי ארדן, אני מזכיר לך מה רצה לעשות אז. ארדן רצ

 21להעביר חוק להפרדה מבנית ולפרק את קבוצת בזק. הייתה לו מלחמה אימתנית לשאול מולו, ואני 

 22 האקטיבי.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2315 

 1זה הדברים שבמשטרה הוא אמר שהוא לא מכיר ולא יודע חוץ מאשר קריאה  עו"ד ז'ק חן:

 2 בעיתונים, כן? עכשיו הוא מצטט את כתב האישום.

 3 ? זה סיכומים?זה הערות עו"ד יהודית תירוש:

 4 אני יכול להעיר גם להערה שלך אם אתה רוצה. ת.

 5כן אז אני רוצה לקום ולבקש, להעיר את תשומת לב בית המשפט ולהתנגד ואני  עו"ד ז'ק חן:

 6 אבקש שבית המשפט גם ידריך את העד.

 7 אתה מתנגד לשאלה של עו"ד רוזן עוזר? עו"ד יהודית תירוש:

 8 מותר לו להעיר הערה. ש.

 9 אפשר להתנגד לשאלות. אי אפשר להתנגד לתשובות. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 10לא, אני מבקש את עזרת בית המשפט מול העד. ואני חושב שזו זכותי לעשות, בוודאי,  עו"ד ז'ק חן:

 11בוודאי שזה הרבה יותר לגיטימי מהקימות של התביעה שלא זוכות למענה. אז אני מבקש בעניין 

 12את קולי, אני מייצג פה אדם. העד העיד במשטרה ואנחנו ראינו, שאת ביקום הוא  הזה להשמיע

 13דקות על זה,  10ראינו כמה הוא היה מעורב, בחקירה הראשית הוא נחקר  2לא זכר בכלל, ביד 

 14 בחקירה נגדית יומיים. אגב, גם בהקשרים של ארדן וההצעות שלו לקחת אותו לגוד טיים,

 15 ייתה לך חקירה נגדית. אני לא מבינה מה ההליך הזה.אבל ה עו"ד יהודית תירוש:

 16 אני מבקש להשלים את דבריי בלי שתפריעי לי, עו"ד תירוש. עו"ד ז'ק חן:

 17 הוא עורך דין בתיק הזה. ש.

 18 אני לא מבינה מה המסגרת עכשיו. מה המסגרת של ה.. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 המשפט בהדרכה לעד. זו המסגרת.אני מבקש את עזרת בית  עו"ד ז'ק חן:

 20 הדרכה למה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21הדרכה שבית המשפט יפנה לעד ויאמר לו וינחה אותו מה מותר לו ומה אסור לו  עו"ד ז'ק חן:

 22לעשות בבית המשפט. כי מה שהוא עושה הוא אסור. עכשיו, מכיוון שאני מייצג את מר אלוביץ', 

 23אופן מופגן, ברור, בוטה וחד משמעי הצטרף לצוות התביעה ומצטט קטעים מכתב ומכיוון שהעד ב
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 1האישום, אני רוצה ראשית להפנות את תשומת לב בית המשפט למה העד אמר בחקירה במשטרה 

 2, על 2שנמצאת בפניכם ביוזמתנו, שבענייני הרגולציה הוא לא מכיר שום דבר חוץ מאשר יד 

 3סרטציה מצידו, הוא קרא בעיתון כמו כל קורא עיתונים ועכשיו ההפרדה המבנית, שכרגע שמענו די

 4הוא מרשה לעצמו, וזה לא רק עכשיו, עכשיו זו דוגמה בוטה במיוחד, הוא מרשה לעצמו כעד מגויס 

 5ומעונין לבוא ולצטט מתוך כתב האישום, לייצר כותרות, להטעות את בית המשפט, ואני מבקש 

 6 את עזרת בית המשפט בעניין הזה.

 7עו"ד חן, העד יענה לשאלות, בסיכומים אתם תגידו שהוא  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 8 מטעה או לא מטעה, או מה שלא יהיה, עכשיו אני רוצה רק לשאול,

 9 ומשקר כמובן. עו"ד ז'ק חן:

 10 אני רוצה, רק שניה אחת. עו"ד חן אדוני יישב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 גבירתי, יש פה, עו"ד ז'ק חן:

 12 רק רגע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אני אומר לגבירתי מדוע, משום שיש כאן, עו"ד ז'ק חן:

 14רגע, עו"ד חן. עו"ד רוזן עוזר, גבירתי יכולה להסתכל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 בקובץ כמה ימים מאוחר יותר. 

 16 איזה קובץ? ש.

 17קובץ, לא יודעת כמה ימים מאוחר או לא מאוחר, קובץ  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

10254? 18 

 19 איזה מספר שורה? ש.

 20ולא  10254-, ו10249שורה. על שורה מדברת. סליחה. ולפניו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 חיפשתי יותר מזה. האם אלה דברים שמתייחסים לאותו אדם שדובר שגבירתי אמרה שאין שום

 22 דבר בכתובים?
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 1לא, אני אמרתי, מה שאני התכוונתי, מה שאני אמרתי, זה שהדברים שנאמרים פה, נאמרים אחרי  ש.

 2 הפרסום. למשל, מה שהוא אמר, 'ארדן נכנס' 'ארדן יצא', 

 3 'עם הזנב בין הרגליים' או 'הילד יוצא מבלפור'. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אמרתי שזה אחרי שהדברים התפרסמו. זה, כשהוא אמר את זה,  ש.

 5 זה היה נשמע כאילו אומרים לו שאין שום דבר בכתובים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6לא, הוא גם הוסיף ואמר שאמר לו, וכתוב, ששאול אמר לו שאסור שהוא יהיה  עו"ד ז'ק חן:

 7טתו. הוא נתן רבע או במשרד התקשורת, הוא הוסיף הרבה הרבה מאוד אלמנטים, הרי זו שי

 8קמצוץ של אמת שלא רלוונטי לשאלה כי זה מתייחס לתקופה אחרת לפני הפרסום, עליה הוא 

 9 מוסיף נדבכים כאשר שמענו בסופו,

 10עו"ד חן, אתם חוקרים את העד והוא רשאי להשיב כמו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11באופן, שלי היה נשמע מאוד חד משמעי, שאין שום שהוא מבין. אני רק שואלת אם כאשר נאמר לו 

 12 דבר כזה בכתובים, והוא אמר 'אני יכול לחפש ולהביא לכם', אם לא לזה אולי התכוון העד.

 13אז מה שאני אמרתי לו כשהוא נתן את הציטוט המדויק, כשהוא אמר 'הילד יצא עם הזנב בין  ש.

 14הוא אומר 'נראה', הוא  10254ן בשורה הרגליים' אמרתי שזה אחרי הפרסום, ויראו כבודכם שאכ

 15מדבר על כתבת שהתעלמה מחומר, מדבר על העיתונאים השטחיים ואנטי חברות ואת כל הדברים 

 16האלה אומר, אומר שאול אלוביץ', אחרי שהדברים מתפרסמים. זאת הייתה גבירתי, לעד, כשהוא 

 17 מר את המשפט המדויק הזה, אמרתי 'זה אחרי הפרסומים'. 

 18אוקיי. אז כנראה את ה'אחרי' לא קלטתי כי היה נשמע לי  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 19שאין דבר כזה בכתובים והוא אומר 'אני יכול לחפש'. טוב. עכשיו אני מציעה לעבור הלאה, לשאלה 

 20 הבאה.

 21 גבירתי,  עו"ד ז'ק חן:

 22 גבירתי, עו"ד יהודית תירוש:

 23 אני פשוט לא סיימתי. עו"ד ז'ק חן:
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 1 אבל רק, עו"ד יהודית תירוש:

 2עו"ד חן, אני לא מכירה תהליך כזה שאומרים, עומדים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3באמצע תשובות של עד ומתחילים להגיד על האמינות שלו ועל מה הוא אומר ועל מה הוא לא 

 4משהו שלא נראה  אומר. העד נשאל שאלות, העד עונה לשאלות עונה כמו שהוא מבין. והוא אומר

 5לאדוני שייך, אז הוא עונה. זו תשובתו. אחר כך בסיכומים אדוני יתייחס לזה, יוכל להגיד מה 

 6שירצה על זה. זו תשובתו. הוא עומד כאן הרבה ימים על הדוכן, הוא עונה לשאלות ומה שהוא 

 7 עונה, עונה. 

 8פניתי בבקשה לבית המשפט, ... גבירתי ברגיל, אני כמובן, אין פרוצדורה כזאת. לכן  עו"ד ז'ק חן:

 9רשות לבקש את עזרתו. ומדוע? משום שאין גם משפט כזה. המשפט הזה, הדברים שנאמרים כאן, 

 10מהדהדים אותם, מייצרים מהם כותרות, יש חיים של אנשים. זה דיני נפשות. יש כאן ויכוח. אל 

 11 ילו ...מול המציאות שהעד מציג בבית המשפט בתוספות שלו, בהכברת הדברים, אפ

 12אדוני מצפה שנתקן את העד. הוא מוסר דברים, צריך לתת לו...  כב' השופט משה בר עם:

 13 באופן חופשי. 

 14 אבל אני חושב שבסיטואציה, עו"ד ז'ק חן:

 15אני מבין מה שאדוני אומר, יש משמעות, יש נפקויות לדברים שהעד אומר, אבל אלה תשובותיו 

 16 לשאלות שהוא נשאל,

 17וני, יש נפקויות קודם כל ברמה האנושית. יש דברים שמתנגשים מיד עם אבל אד עו"ד ז'ק חן:

 18המציאות, מול הדברים שהוצגו בחקירה שנמצאת בפניכם. שהוא אומר 'אני לא יודע על ההפרדה 

 19 המבנית חוץ מקריאה בעיתונות'.

 20 ... בדיוק את מה שבית המשפט אומר.. עו"ד יהודית תירוש:

 21 עו"ד חן, גבירתי תשב. עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22מעבר לרמה האנושית כבודכם, אבל מעבר לרמה האנושית. זה נדבך אחד. מעבר  עו"ד ז'ק חן:

 23לרמה האנושית. אנחנו ראינו פה במהלך המשפט ואנחנו רואים כל הזמן, ועכשיו לדוגמה, אגב 
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 1לשאלה, עו"ד תירוש אומרת  החקירות של עו"ד מיכל רוזן עוזר שותפתי, שעוד לפני שהעד משיב

 2'אבל תסתכל למעלה כמה שורות'. גם פרוצדורה כזאת אני לא מכיר. ובית המשפט אומר לנו 

 3שאנחנו באים בשיטה לא של חקירה נגדית שכבודכם, זו הפרוצדורה הנהוגה, 'לא מראה לך כלום. 

 4בקלפים פתוחים,  אני מציג לך. תגיב'. יש חקירה חוזרת שתציג לו מה שהיא רוצה. אנחנו באים

 5 נותנים לו את הכל, אבל אז לוקחים את זה גם למקומות שגם פרוצדורה כזאת אנחנו לא מכירים. 

 6 עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7אז במובן הזה, מכיוון שמצד אחד יש פרוצדורה שאנחנו לא מכירים שמתאפשרת,  עו"ד ז'ק חן:

 8 ומצד אחר יש דיני נפשות ובקשה,

 9 עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 כן. עו"ד ז'ק חן:

 11הבנתי מה אדוני אומר. א. אדוני צודק שהמדינה לא צריכה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12להתערב באמצע, אם יש התנגדות צריך לקום להתנגד, וזה אני אומרת לכל אחד שנמצא פה, ולא 

 13לשבת בשקט. לגבי התשובות של  –לקום, להתנגד. אם אין התנגדות  רק למדינה. אם יש התנגדות,

 14העד, העד יענה לפי מיטב הבנתו. כך זה עובד. שואלים שאלות, עד עונה. זו תשובתו. בסיכומים 

 15 עושים עם זה מה שחושבים. אנחנו נמשיך עכשיו.

 16 רק מה שאמת. עו"ד ז'ק חן:

 17קודם לשאלתם של כבודכם. כשהעד התחיל ואמר אנחנו נמשיך, אני רק רוצה לדייק את תשובתי  ש.

 18'יש הרבה מקומות שבהם הוא אומר לי 'ארדן נכנס, ארדן יצא', לזה אמרתי 'לא מכירה 

 19התבטאויות כאלה.' כשהוא התחיל ואמר 'הילד יצא' ו'עם הזנב בין הרגליים', אמרתי, זה היה 

 20את התכתובות, לא דייק גם אחרי הפרסומים. כך גם עולה מהרול ובל נשכח שהעד שמכיר היטב 

 21בזה ומה ששאול כותב לו זה 'נראה שהילד יצא עם הזנב בין הרגליים' ומדבר על ההתכתבויות. 

 22שורות שזה מה שהעד  27,000-ולכן אני מדייקת את הדברים האלה, אני מודה שאמירות מתוך ה

 23יק בו, אמירות עושה בדרך כלל, זורק כאילו יש הרבה והוא מתכוון למשהו קונקרטי, ולא מדי
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 1כאלה אני לא מכירה, ויכול להיות שאני טועה. אני לא מכירה אמירות שבהן שאול כותב לו 'ארדן 

 2יצא וארדן נכנס ממשרד ראש הממשלה'. ההתבטאות הזאת פה שהעד השמיט את המילה 'נראה', 

 3 היא להבנתי אחרי הפרסומים. ופה אני מדייקת.

 4 אוקיי. תודה לגבירתי על הדיוק של הדברים ואנחנו נמשיך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ממשיכים. ש.

 6 כל מה ששאלת אותו זה בסדר, עו"ד יהודית תירוש:

 7 זה מה שבית המשפט שאל אותי, אני חייבת, ש.

 8אם אפשר בלי הערות בבקשה, או שאני צריכה להגיד את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 זה שוב?

 10 לשאול משהו?כבודה אפשר  ת.

 11 מי שאל? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 העד. ת.

 13 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14בתחילת החקירה הורגלתי בזה שהייתה גם איזו הפסקה קטנה בבוקר וזה נעלם. יש רק את החצי  ת.

 15 שעה. בצוק העתים פשוט,

 16 כלל עושים,אנחנו בדרך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 אני מצטרף להשקפה האנושית הזאת של העד. עו"ד ז'ק חן:

 18. 12:00-מר ישועה, אנחנו בדרך כלל עושים את ההפסקה ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אם מישהו מבקש כי הוא מרגיש צורך בהפסקה, אנחנו נעתרים ועושים אותה קודם. אז אם זו 

 20 בקשה של אדוני,

 21 לא. ת.

 22 ואף אחד לא יתנגד פה, אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 23 לא, אין לי בקשה. ת.
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 1 אז אפשר לעשות הפסקה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 לא, אני לא רוצה לדחות את הקץ. בסדר. אין צורך. סליחה. ת.

 3המשיך אם זו הייתה רק שאלה, אז אם אדוני מסוגל ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 עכשיו אז אנחנו נמשיך.

 5 מסוגל. בחפץ לב. ת.

 6בסדר? אוקיי. אם מישהו צריך הפסקה, שיגיד לנו ואנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 עושים. כן.

 8בוא נמשיך. אתה אומר לו, ענית בעניין של הקו האקטיבי, ואז אתה מתכתב עם אלקלעי 'סלק כל  ש.

 9, אם התשובה לא תהיה 6טרתי עכשיו. אם התשובה לא תהיה בעמוד אזכור ושיקרה מהר, כמעט פו

 10 ליצור'. למי אתה קורא 'יצור'? אזכוראז בסדר, אחרת פשוט תסלקו כל 

 11 ארדן. ת.

 12. בתגובה להתנגדויות של אלקלעי. 'סלק כל 7ליצור' אתה כותב בעמוד  אזכור'סלק כל תמונה וכל  ש.

 13יעה הזאת, כל הדברים האלה הם מילים שלך, נכון? לו שום במה'. עכשיו, היד ןתית, אל אזכור

 14 התבטאויות שלך?

 15 מה שמופיע פה כמילים שלי זה מילים שלי. ת.

 16 , נכון?10:27-אוקיי. הידיעה הזאת שראינו שעלתה לפחות ב ש.

 17 .10:36 נעה:

 18א בצהריים, נכון? היא לא יורדת, הי 2:20-. נשארת גם תודה לתיקון של כב' השופט שחם, ב10:36 ש.

 19 .95עדיין מופיעה בכותרת. זה נ/

 20שעון תל אביב. אולי נגיד שעון תל אביב כי אחר כך נחפש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 שוב את השעות.

 22 נכון. ש.

 23 ?-את מפנה אותי ל ת.
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 1 .95נ/ ש.

 2 ./-אין לי נ ת.

 AM UTC 3 11:20מה שמופיע בכותרת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בצהריים. נכון? 2:20זה  ש. 

 5 כן. ת.

 6 ,12:21ואם אנחנו מסתכלים על העמוד הנוסף שהצגתי לך, זה שכתוב בכותרת  ש.

 7 בעצם, זה מה שאנחנו אומרים, 14:20זה  11:20 ת.

 8 , אנחנו ארבע שעות,10:36-וזה עדיין בכותרת. נכון? ידיעה שעלתה ב ש. 

 9 אוקיי. ת.

 10 ארבע שעות,  ש.

 11 א,...ל עו"ד יהודית תירוש:

 12 מה הבעיה? ש.

 13רגע שניה, כי את אומרת לו 'אנחנו ארבע שעות אחרי', אבל ההתכתבות פה  עו"ד יהודית תירוש:

 14 דקות. מה זה ארבע שעות? לא הבנתי. 14:03מתחילה בשעה 

 15 אז אם לא הבנת אז תשבי. ש.

 16 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17א בכותרת הראשית של עמוד הבית כבר ארבע שעות. מה יש להתנגד אני אומרת שהידיעה הזאת הי ש.

 18 על זה?

 19 ...  עו"ד יהודית תירוש:

 20 אני צודקת? ש.

 21 כן. נראה שכן. ת.

 22 נראה שכן. ש.

 23 כפוף לתקפות של הזמנים פה. ת.
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 1אחה"צ, עכשיו  15:21, שזה בעצם 12:21בסדר. ואם אנחנו מסתכלים על המסמך הבא שכתוב עליו  ש.

 2 ים את זה, זה הכותרת הראשית בחדשות, נכון?אנחנו רוא

 3 איפה גבירתי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 העמוד השני, בחדשות יש מן רובריקה שחורה כזאת 'הערב החגיגי שהפך לחמיצות מופגנת'. ש.

 5 העמוד השני, בשביל להבהיר, הוא המשך עמוד הבית. גוללים אותו. זה לא שנכנסו עוד פנימה. ת.

 6 הוא יותר למטה. כב' השופט משה בר עם:

 Below the fold. 7נכון. מתחת לכפל של העיתון.  ת.

 8שעות אחרי שהידיעה הזאת עלתה והיא עדיין בכותרת של, בעמוד הבית. נכון?  4.5עכשיו אנחנו  ש.

 9 אף אחד לא הוריד אותה.

 10 לא בראשית. ת.

 11 בכותרת הראשית עכשיו של החדשות. ש.

 12 נכון. ת.

 13 למטה,  11יפה. ותסתכל בעמוד  ש.

 14 רק רגע. ת.

 15 ,13ואחר כך בעמוד  ש.

 16 , לא הבנתי?13או  11רגע,  ת.

 17 20:15-ברובריקה התחתונה 'תעיפו את זה כבר, זה עדיין בעמוד הראשון' אומר שאול, אנחנו ב 11 ש.

 18בערב, ועדיין בעמוד הראשון. ואין ויכוח בינך לבינו כי אתה מיד כותב לאלקלעי, 'זה היה חייב 

 19 להיות יום שלם אחרי שביקשתי?' 

 20 סליחה רגע, ת.

 21 בעמוד הבא. ש.

 22 ?12בעמוד  ת.

 23 למעלה. 13 ש.
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 1 . כן. 13 ת.

 2שעות בעמוד הבית ועכשיו במקום  11, שאול כותב לך ואז אתה כותב לו 'אבי זה היה 14ואז בעמוד  ש.

 3ששאול פעם  10:36-מכובד בחדשות, אני לא יודע לעבוד כך.' אז אנחנו מדברים על ידיעה שעולה ב

 4כך בעמוד אחרי הצהריים ונשארת בעמוד הבית ואחר  14:00ראשונה כותב לך לגבי בשעה 

 5 שעות. נכון? 11החדשות ואחר כך בעמוד מכובד בעמוד החדשות במשך 

 6 רק רגע. כן. הוא לא שינה אותה באמצע משהו? הוא לא טען שהוא שינה? אני פשוט לא זוכר פה. ת.

 7 הוא טען שהוא יכול לעשות שינוי במשנה, אתה אמרת 'תסלק את זה לחלוטין'. ש.

 8ינוי במשנה. השאלה אם הוא הוציא את ארדן משם. אני שואל לא, אבל השאלה אם הוא עשה ש ת.

 9 כי זה רלוונטי לפה.

 10 זאת לא השאלה, לא יודעת לענות לך על השאלה הזאת, אבל הכתבה נשארת למרות ההוראה שלך, ש.

 11 זה עולה מהתכתובות. :עו"ד נעה פירר

 12שלך הכתבה הזאת  מהתכתובות עולה שהוא ביקש לעשות שינוי. אני אומרת לך שלמרות הבקשה ש.

 13נשארת בעמוד הבית ואחר כך עוברת לעמוד הראשון בחדשות ואחר כך נשארת במקום מכובד 

 14 בחדשות, נכון?

 15 כן. ת.

 16 שעות.  11במשך  ש.

 17 כן. ת.

 18אוקיי. ואז תראה את ההתכתבות שלך, שלך, הדברים שאתה אומר לשאול אלוביץ'. אתה כותב  ש.

 19של הגדול שמכיר את כללי המשחק'. זה אתה אומר. מה  לו 'אולי צריך להביא עורך מבית מדרשו

 20 זה בית מדרשו של הגדול?

 21 נוני מוזס. ת.

 22 ומה זה כללי המשחק? ש.

 23 , ממלא את ההוראות בצורה מדויקת.-כללי המשחק זה מישהו שעושה את ה ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2325 

 1 שזה מי שאתה מציע להביא. ש.

 2פעמים ואמרתי את זה כמה פעמים  אני מציע להביא אחרי שאנחנו כבר דיברנו על טיפנברון כמה ת.

 3בקשר לזה שכבר הייתה דלת מסתובבת סביב העורך, עורך משנה, ראש מערכת החדשות, כבר 

 4אמרתי פה גם כן שהיה קטע שבו גם אני התייאשתי ואמרתי 'יכול להיות שצריך להביא מישהו 

 5 מכל הטוב הזה. אהנהכזה וזהו', ואני גם פחות 

 6אז בוא עכשיו אני אומר, בגלל, בסייג הזיכרון שלי, שלמיטב ההבנה שלי של הטקסט ברולים  ש.

 7האלה, מי שמעלה את השם של טיפנברון ואת הרצון להביא מישהו שמכיר את כללי המשחק, זה 

 8אתה. וראה גם את תגובתו של שאול לדבר הזה. שאול אומר לך 'זה לא בעיה של עורך. אין לי בעיה 

 9למעט ארדן. כל אחד גם לא עיתונאי מבריק, יודע שארדן מנסה להרוס את הקבוצה  עם הכתבה

 10מאג'נדה אישית פופוליסטית, לא צריך לכתוב נגדו' הוא כותב לך, 'אך גם לא צריך לשבח ולקלס 

 11אותו. אין אתר בארץ שעשה את זה, דווקא אנחנו' ואתה כותב לו 'צודק'. ההצעה להביא מישהו 

 12 שחק, מר ישועה, זו הצעה שלך. שמכיר את כללי המ

 13שוב, ההצעה הזאת באה כבר על רקע, ותשימי לב שמיד אחרי שאני אומר את זה אני מציג את  ת.

 14ההסתייגות, בדו שיח ביני, 'מצד שני' וכדומה. זאת אומרת אני מציע אותו ולוקח את זה באותה 

 15שזה נעשה לגבי ארדן,  נשימה כאן. אבל מה שאני אומר עוד פעם, לקחת פה מקום בדיוק כמו

 16ולהגיד 'תשמע, אתה היית פרואקטיבי' כאילו נחתנו עכשיו ממאדים, 'הוא רק רצה בסך הכל לסלק 

 17ואתה הצעת לעשות קו אקטיבי' או ש'אתה היית פרואקטיבי', זה חלק מדו שיח ביני לבינו שנמשך 

 18גדו וכדומה, מעבר כמה שנים, רק שתביני על הקטע של ארדן וכדומה שכאילו אני פרואקטיבי נ

 19להתכתבויות שכבר ראינו פה, אני למשל הזמנתי אותו למסיבת יום העצמאות שנערכה ממש לפני 

 20 האירוע הזה, ושאול אסר עלי להזמין אותו. מחק אותו מהרשימה. אני רוצה שתביני על מה מדובר.

 21 מר ישועה, איך זה קשור למה שאני שואלת, ש.

 22 נוסף, שאני מסביר לך שהיה, היה שיח ת.

 23 אתה לא מסביר כלום כי אתה לא עונה, ש.
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 1שהיה שיח נוסף גבירתי, היה שיח נוסף ואתם מקפידים, בסדר? עכשיו תורי להגיד את זה, אתם  ת.

 2מקפידים לקחת קטעים מבודדים ולהציג אותם כאילו אני ושאול נחתנו אחד אחרי השני באותו 

 3ה החלפה? לא הצגתי כבר את זה לפני זה? לא רגע מהמאדים וזו שיחה ראשונה. לא דיברנו לפני ז

 4דיברנו על זה לפני זה שצריך להחליף? לא אמר לי שאול ש'צריך לסלק את החלאה הזאת שהוא 

 5סגן של ינון'? לא אמר לי שאול ש'צריך לסלק גם את אלקלעי'? שאול אמר לי כמה פעמים שצריך 

 6 לסלק את אלקלעי.

 7 יל לחקירה,מר ישועה, זה לא מועיל לך ולא מוע ש.

 8 להוסיף את ההקשר? ת.

 9לא, לומר את הדברים האלה שוב ושוב ואני אסביר לך מדוע. מי שעושה את הבחירה ובוחר  ש.

 10אירועים זה לא אנחנו, זו התביעה, היא עשתה את זה שבעה ימים שלמים בחקירה הראשית ולא 

 11ירה הנגדית, זכותם של שמעתי ולו רבע הערה מצידך. מה שאנחנו עושים זה חובתנו וזכותנו בחק

 12הלקוחות שלנו להציג לך את המציאות כהווייתה, כולל אירועים שלא נוח לך, שבהם אתה צריך 

 13להגיד שדברים שכתבת הם לא נכונים כשלא יכול להיות שהם לא נכונים, כשלא יכול להיות שהם 

 14רב, כמנכ"ל לא משקפים את דעתך, כשמה שאנחנו רואים זה יותר ויותר את דמותך כמנכ"ל מתע

 15שפועל, כמנכ"ל שאומר לכפופים שלו מה לעשות, כמנכ"ל שכותב מה הן דעותיו לגבי העמדות 

 16, כמי שמציג abuse-הקיצוניות של האתר הזה, כאדם שמנסה פה להציג את עצמו כמי שסובל מ

 17 את עצמו כאישה מוכה, כשבאופן האמיתי הוא יותר דומה לגבר מכה. 

 18 מה זה הייתה שאלה? שאני אבין. אב"ד: -ן פלדמ-כב' השופטת ר' פרידמן

 19זאת הייתה אמירה מול העד כלפי הדברים שהוא אומר לנו פה חזור וחזור, כשאני שואלת אותו  ש.

 20על התכתבות שלו והוא שולח אותי להתכתבות אחרת. אני לא קיבלתי עד היום תשובה קונקרטית 

 21 שחור על גבי טלפון שלו.אחת לשאלות שאני שואלת אותו לגבי התכתבויות שלו, 

 22עוזר, העד נתן עכשיו את תשובתו, הוא אמר 'מה -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23שרואים כאן זה לא מה שנחזה להיות, כי יש לזה רקע אחר'. זו תשובתו. אני לא רואה שהוא לא 
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 1. אז אפשר להמשיך השיב, זו תשובתו. אפשר לקבל אותה, אפשר לא לקבל אותה. זו תשובתו

 2 הלאה.

 3 כבודה, מול ההאשמות שאני מואשם פה, רק רציתי לציין, ת.

 4אין צורך לומר כלום. יש שאלות, יש תשובות, אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 מתקדמים.

 6 אני מרחיב בהקשר של השאלה, אני לא מרחיב בהקשר אחר. ת.

 7 זו הייתה תשובתו. כן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אנחנו נקבל הכל. עו"ד ז'ק חן:

 9 .2015למאי  17אני מבקשת להציג לך התכתבות נוספת מיום  ש.

 10 

 11 98מוגשת ומסומנת נ/ 17.5.2015התכתבות מיום 

 12 

 13 יש לנו שורה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 .10143 נעה:

 15 ברובריקה העליונה. 2זה עמוד  10143תודה.  ש.

 16 ... בסדר.10143בסדר. זה  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 17 זה מתחיל ... 10137 נעה:

 18 בסדר. תסתכל, ש.

 19 אני יכול לקרוא רגע? ת.

 20 .2תסתכל בעמוד  ש.

 21 אני הייתי רוצה לקרוא רגע.  ת.

 22 בבקשה. ש.
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 1 אולי תשמע את השאלה קודם ואם תרצה תקרא. תקשיב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 רק לשאלה ואז אם תחשוב שלצורך התשובה אתה צריך להסתכל יותר, תסתכל.

 3 בבקשה. ת.

 4רקורד -דה-בשורה העליונה. 'שים לב לכתבה של אמיר טייג מהיום זה ראיון אוף 2תסתכל בעמוד  ש.

 5עם ארדן שתוקף את וואלה ורוצה למנוע ממנה ערוץ חדשות'. הדברים האלה שאתה כותב לאבי 

 6 או לא אמת? לשיטתך היום? אלקלעי הם אמת

 7 אני רוצה לקרוא. אפשר? ת.

 8 את הרובריקה הזאת אתה צריך לקרוא? ש.

 9אני רוצה לקרוא מה היה פה באירוע, כדי שאני אגיד לך ... אני צריך לדעת באיזה הקשר אמרתי  ת.

 10 את זה.

 11 אדוני יכול לקרוא. כב' השופט משה בר עם:

 12 בבקשה. אתה יכול לקרוא. ש.

 13 תודה. ת.

 14 העד מעיין בתכתובת()

 15 בבקשה. ת.

 16אני רק רוצה לציין לפרוטוקול שהעד קרא תשעה עמודים במשך דקות ארוכות. ועכשיו אני רוצה  ש.

 17ברובריקה העליונה, אני קוראת אותך כותב לאבי אלקלעי 'שים  2את התשובה לשאלה שלי, עמוד 

 18שתוקף את וואלה ורוצה  רקורד עם ארדן-דה-לב לכתבה של אמיר טייג מהיום. זה ראיון אוף

 19למנוע ממנה ערוץ חדשות'. הדברים האלה שאתה כותב לאבי אלקלעי, היום אתה טוען שהם 

 20 דברים נכונים או לא נכונים?

 21 תראי, זו תשובה קצת מורכבת, אז שתהייה לך סבלנות אם אפשר. ת.

 22 לי יש את כל הסבלנות בעולם. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2329 

 1עד ארדן על הנושא של בזק. שבאותם ימים הוא היה שלא תכעסי. היה קרב גדול בין שאול עם גל ת.

 2בשיא כי גלעד שכעס ורצה לחזור למשרד התקשורת הציע לחוקק איזה שהוא חוק אפילו נגד בזק. 

 3למרות שהוא לא שר התקשורת, הוא אמר שהוא יגיש הצעת חוק, כי הוא רצה ללחוץ כך על ראש 

 4 הממשלה לתת לו את המינוי...

 5 פה הידע שלך?מאי צור:-עו"ד בעז בן

 6 אני אענה, אני אענה לך מאיפה כי אמרת כבר מקודם, אני אענה לך מאיפה.  ת.

 7 חוץ מהעיתון. צור:-עו"ד בעז בן

 8 בגלל ששאלת כמה פעמים וקראת לי 'שקרן'. בסדר? ת.

 9 לא, זה ... צור:-עו"ד בעז בן

 10כל החומר הזה ואני אני כשבאתי לחקירה לא עברתי על חומרים. מאז אני כבר ארבע שנים בתוך  ת.

 11 קורא ואני ... אז יש ידע שצברתי יותר ואת ההקשרים של מה שנאמר לי,

 12 אבל איך זה שייך, ש.

 13 את ההקשרים של מה שנאמר לי אני מבין יותר. ת.

 14 לא, אז זה ממש, ש.

 15 רגע. מר ישועה, תשלים .. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16אני ממשיך לשאלה. אוקיי. אז קודם כל, אני אומר, אז היה אז קרב גדול. בלי הידע שהיום יש לי  ת.

 17ובלי, אז שאול תידרך אותי כל הזמן. ומה קורה לו בקרב שלו עם ארדן וארדן היה סדין אדום. 

 18 שהייתה שנה לפני, כבר ארדן נמצא בלב העניין ומה ארדן יעשה, 2ראינו את זה גם שכל עסקת יד 

 19 זה יריבות, 

 20 ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אוקיי. אני עונה. בסדר. עכשיו, אני חשבתי אז, אני לא הייתי יוזם את כל הדבר הזה ולא הייתי  ת.

 22עושה שום דבר. אבל חשבתי כן באמת שתוך כדי הקרב הגדול הזה נגד הקבוצה, כמו שחששתי 

 23י שגוררים לזה גם דברים אחרים ומדברים על ערוץ בגלל זה, חששת 2שהוא לא יחתום על יד 
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 1החדשות של וואלה. אבל עוד פעם, התשובות לא יכולות להיות כן ולא. אני העצמתי את זה גם פה 

 2כי היה גם את הרקע הכללי. לבד לא הייתי עושה, לא הייתי יוזם את זה, לא הייתי מטפל בזה 

 3 פה הוראות מאוד ברורות לגבי ארדן. בכלל. לא הייתי מתעסק עם זה בכלל. אבל קיבלתי

 4מה אתה אומר לגבי הרשום? זה נכון או לא נכון מה שכתוב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 פה?

 6אני לא יודע, כבר אני הייתי כולי בתוך האינדוקטרינציה של שאול על ארדן. ארדן היה סדין אדום,  ת.

 7להיות שהאמנתי, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה. יכול  'ארדן שונא אותנו', 'ארדן שונא', אז יכול

 8להיות שחלקו השתכנעתי בתוך זה. אני כבר לא זוכר. יכול להיות שחשבתי שגם העיתונים 

 9האחרים, הרי לא כולם טהורים, לא כולם מאה אחוז, אז לפעמים עיתונים רואים שגוף כמו וואלה 

 10ש, אני זוכר שהיה לי חשש שהמלחמה הכללית רוצה לעשות ערוץ חדשות, אני מודה שהיה לי חש

 11של בזק, היא תפגע בוואלה. וואלה רוצה לעשות ערוץ חדשות ובגלל כל היצרים האלה היא תפגע 

 12בוואלה שגם העיתונים האחרים תוך כדי זה שהם כותבים על שאול ועל הרגולציה והכל, אז הם 

 13, אני -היתר אני מבטא את זה אז פה לינסו לטרפד גם. לא ידעתי לבודד את זה עד הסוף. אז בין 

 14בטוח במאה אחוז? אני לא בטוח במאה אחוז. יש לי ידיעה במאה אחוז? אין לי ידיעה במאה אחוז. 

 15 אבל אני חושב שיכול להיות שזה נכון בתוך הקרב הכללי.

 16למאי שהיה יום שישי נגמר בזה ששאול אמר לך שאין לו טענה  15-מר ישועה, אחרי שראינו שה ש.

 17במאי,  17-כלפי העורך, יש לו טענה כלפי זה שאתם הייתם האתר היחיד ששיבח את ארדן. היום ה

 18שזה יום ראשון, נפתח בלי שום הוראה של שאול כלפיך. אבל תראה את הטקסטים שאתה כותב, 

 19 שהם יוזמה שלך. אני ממשיכה, אחרי שעברנו את הרובריקה השניה. 

 20 רגע, אבל, ת.

 21 ל נחמיאס','תוודא שכל כתבה ש ש.

 22 רגע, תני לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 23 לא, אני לא מסכים לקביעה שלך. ת.
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 1 עו"ד תירוש, אני מבקשת לא להפריע לך. ש.

 2אני לא הבנתי מה שאמרת. כי אני מתחיל בשאלה, שאול איך עמרי קשור, זאת אומרת מישהו  ת.

 3 הפנה אותי למשהו.

 4כותב לך 'הוא לא קשור, אך לשבח זו טיפשות  מישהו הפנה אותך לכתבה ב'הארץ' והוא ש.

 5רקורד עם -דה-בהתגלמותה. ואני מתכוון לכתבה ביום שישי. הכתבה ב'הארץ' היא ראיון אוף

 6 ידידנו הילד'. זה מה שכותב לך שאול. זה מה שכותב לך שאול.

 7 לא, זה קשור לידיעה ב'הארץ'.  ת.

 8ך פה שום הוראה. אתה כותב הוראה לאבי נכון. הידיעה היא בהארץ ואתה, ושאול לא נותן ל ש.

 9אלקלעי, זה הקראתי לך, ותראה את ההמשך. 'תוודא שכל כתבה של נחמיאס ואחרים עוברת 

 10דרכך. אל תתנו במה בשום אופן למי שרוצה להרוס את וואלה ואת הקבוצה לה היא שייכת. 

 11קולטים שעל מנת הכתבה מפרגנת לארדן ... גבלה בטמטום. איך אתה וברוך ואודי ועמרי לא 

 12 להרוס את בזק הוא מוכן להרוס את וואלה', אלה דברים שאתה מתכוון להם בזמן אמת או לא?

 13אני מקצין מאוד את הדברים כתירוץ כיסוי לזה שהדרישה העיקרית היא משאול פה. מי שמתחיל  ת.

 14 את הרצף הזה. אני בחופשה בכלל.

 15תחתונה. 'השאלה אם רוצים קו אקטיבי' אתה ברובריקה ה 3בוא נראה מי דורש. תסתכל בעמוד  ש.

 16שואל את שאול שוב. אז שוב אנחנו רואים, אחרי יומיים, שמי שמציע קו אקטיבי זה אתה. ותראה 

 17את ההמשך. 'שוב ארדן בעמוד הראשי?' אתה כותב לאבי אלקלעי. 'אתה עושה ממני צחוק'. 'לא 

 18אופן. זה הקרב שלו להרס הקבוצה  . 'לא רוצה לתת לו במה בשום5רוצה במה', תסתכל בעמוד 

 19כולה. ובתוכה וואלה. אם היה צריך לכך הוכחה קיבלת את זה אתמול בבוקר. אנחנו לא ניתן לו 

 20במה יותר. הוא פועל נגדנו. אנחנו נותנים לו כל שעה במה'. אין פה שאול בכלל. 'לא רוצה שנביא 

 21 ישועה? בראשית של וואלה כל ציטוט מסריח שלו'. זה מילים שלך מר 

 22 גבירתי, ת.

 23 זה מילים שלך מר ישועה? ש.
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 1 גבירתי, כל מה שכתוב פה במילים שלי, זה שלי.  ת.

 2יפה אז בוא נמשיך. 'אתה בצורה נאיבית וילדותית הופך את וואלה לבמה בולטת למי שנשבע  ש.

 3ל להרוס אותה'. זה אתה. זה לא תבונה, זה חוצפה. זה אתה. ביקשתי ממך לעבור על כל כתבה ש

 4עמרי על ארדן ולוודא שהוא לא מקבל במה. גם אם הוא מתפטר אז זה לא מאורע השנה, אבל 

 5כשהוא פורש הוא מנצל במה לתקוף את ביבי ונגד וואלה ובזק אנחנו לא נשמש שופר שלו.' 'טוב' 

 6אתה כותב לו 'אין לי כוח יותר למשחקים. תעיף אותו עכשיו וזהו ואל תמרח אותי בזה על פני 

 7מו אתמול. לא רוצה לראות את הפרצוף שלו לא בעמוד הבית ולא בראשי בחדשות'. ובעמוד שעות כ

 8 ןתית'אתה מזלזל במה שאני מבקש. אומר לך וכותב לך אינסוף פעמים ביממה האחרונה 'אל  8

 9במה לארדן', אתה ועמרי בשלכם'. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, הם התבטאויות שלך, 

 10 נכון מר ישועה?

 11 כן. כהד לדרישות של שאול. ת.

 12אבל מר ישועה, אתה לא אומר לאנשים שאמרת שאתה לא מסתיר מהם לחצים, אתה לא אומר  ש.

 13שזה שאול. אתה אומר זה אתה. ואני אומרת לך, זה אכן היית אתה. וזאת התפיסה שלך של 

 14 תפקידך כמנכ"ל.

 15א תעז להזמין את המנוול הזה'? לכן אני מזמין אותו לאירוע יום העצמאות ושאול אומר לי 'של ת.

 16 אני לא מבין.

 17 אוקיי. זו תשובתך. בסדר. ש.

 18אני יכול להקריא באותו פאתוס את מה ששאול אומר. 'עמרי נחמיאס כותב בדיוק להיפך ממה  ת.

 19שאנחנו רוצים ומה שאנחנו צריכים. משבח את ארדן במילים שגם אשתו הייתה מסמיקה. מנסה 

 20לשכנע את ביבי לפייס אותו. מה דעתך? מה אני אמור להרגיש? מחר נתחיל לשיר שירי הלל לברגר. 

 21של ארדן לקבל את התקשורת. הוא לא קשור לידיעה בהארץ. לשבח את המנוול זו ... חלום חייו 

 22 בהתגלמותה.' 

 23 טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 נו בסדר, אוקיי.  ת.

 2 נו זהו, הנה, קראת. הנה קראת.  ש.

 3 אני המצאתי את הריב עם ארדן? זה מופרך, הטענה, ת.

 4והנה ראינו את ההבדל הדרמטי. מר שאול אלוביץ' לא משתמש לא הנה בדיוק מר ישועה, קראת,  ש.

 5בשפה, לא בלחץ ולא בתוקפנות שאתה משתמש בה כלפי אנשי המערכת והנה אנחנו רואים את 

 6 הדוגמה.

 7 טוב. ת.

 8 כן, מה, רצית לענות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן. ש.

 10ית לגבי ארדן, קרא לו 'מנוול', מנע ממני להזמין מר אלוביץ' לאורך הדרך התבטא בצורה חד משמע ת.

 11אותו לאירוע, נתן לי הנחיות מאוד ברורות לגביו שהוא לא רוצה לראות אותו וזה לא משנה אם 

 12חלק הוא אמר יותר נעים או פחות נעים, היו גם שיחות בינינו שבהן קיבלתי אינדוקטרינציה ברורה 

 13זה הזאת שאני יוזם את הריב עם ארדן כשידוע לגמרי לגבי ארדן, זה באמת, אני אומר, הת

 14ששניהם הם כמו חתול ועכבר, סדין אדום, וזה מופיע בכתובים, זה מופיע בכל מקום, זה פשוט 

 15מדהים איך שהדבר הזה, הופכים את התמונה ומגלגלים את זה עליי, בגלל שאני את הלחץ 

 16 שמפעילים עלי מפעיל כלפיו. מדהים פשוט. באמת מדהים.

 17ב. מר ישועה, אני רק רוצה להבהיר משהו. אני לא טענתי שאתה יזמת ויכוח עם ארדן. אני טו ש.

 18טענתי שהאופן שבו אתה מתערב בתכנים במערכת זה האופן שמאפיין את ההתנהלות שלך 

 19, ואף 2כמנכ"ל. זאת הטענה. אף אחד לא אמר שאתה יזמת משהו מול ארדן, למעט, ראינו ביד 

 20הוויכוח מול ארדן. מה שכן טענתי, ואני ממשיכה וטוענת, זה שאת אחד לא טען שאתה חלק מ

 21האופי שלך כמנכ"ל שמתערב בתכנים אנחנו רואים מהטקסטים האלה, ואנחנו רואים את זה מגיע 

 22ממך, ואנחנו רואים את הלחץ שאתה מייצר, אנחנו רואים את השפה שאתה מדבר בה, ואנחנו 

 23 ך כמנכ"ל. עכשיו אני רוצה להפנות,רואים את האופן שבו אתה תופס את תפקיד
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 1 אני כופר לחלוטין במה שאת אומרת, זה מבטא את הלחץ שמופעל עלי. ת.

 2 ש. עכשיו אני רוצה להראות התכתבות נוספת מיום,

 3 ואת האינטרס של הבעלים. ת.

 4 .10407. זה מתחיל ברול בעמוד 2015במאי  25אני מבקשת להפנות להתכתבות מיום  ש.

 5 

 6 99מוגשת ומסומנת נ/ 25.5.2015ך התכתבות מתארי

 7 

 8תעבור בבקשה להתכתבות שלך מול שאול אלוביץ' שמעביר לך התכתבות שלו עם ניר שלום  ש.

 9 ותראה מה הוא כותב.

 10 איפה את נמצאת, סליחה? ת.

 11. תסתכל בערך מהשורה הרביעית מלמטה. הצבעים יצאו פה פחות מוצלחים. אני 2אני בעמוד  ש.

 12, שאול אלוביץ', אחרי שהוא מעביר לך את הדברים שכתב לו ניר שלום, מתנצלת. הוא כותב לך

 13 הוא כותב לך 'הוא באמת חושב, בניגוד אלי, שאנחנו צמחונים ולא מנצלים',

 14 רגע, רק שניה. איפה את? ת.

 15 .5עכשיו אני בעמוד  ש.

 16 .2אה, אמרת לי  ת.

 17הרביעית למטה כדי שתראה איפה מהשורה  2. התחלתי בעמוד 3כי התחלתי בעמוד, סליחה, עמוד  ש.

 18בשורה הרביעית מלמעלה. כותב ניר שלום לשאול ושאול מעביר  3אנחנו נמצאים, עברתי לעמוד 

 19לך 'תן לי את הכלי שלך ותאמין לי אף אחד לא יתעסק איתך'. ואז הוא כותב לך 'כל זה מניר שלום 

 20 נחמיאס, נכון? היום אחר הצהריים, עוד... מאמר הליקוק של עמרי' עמרי זה עמרי

 21 אמת. ת.

 22ואז אתה אומר 'שמתי לב שמזמן בא לו על וואלה לניר', אנחנו מדברים כל הזמן פה לא על ניר  ש.

 23 חפץ, נכון?
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 1 כן. זה ניר שלום. ת.

 2ואז הוא כותב לך, 'הוא באמת חושב, בניגוד אלי, שאנחנו צמחוניים ולא מנצלים את כוחנו'. ואז  ש.

 3אתה כותב לו, תסתכל 'אנחנו אכן צמחוניים'. אני אומרת לך מר ישועה, שזה משתלב בדיוק עם 

 4אותם פעמים שאתה מציע לשאול, אתה מציע לשאול, לקחת קו אקטיבי, שאול לא רוצה. אתה 

 5ול להביא עורך שמכיר את כללי המשחק, כפי שאתה קורא לזה, לא רוצה, ואתה אומר מציע לשא

 6 לו שאתם צמחוניים. 

 7 אני בתוך שיח מרצה עם הבוס שלי. זה מה שהיה בכל ארבע השנים. אין לי מה לומר. ת.

 8 , זה הוגש כבר.22. זה גם נ/2015במאי  18אוקיי. עכשיו אני רוצה להציג לך תכתבת מיום  ש.

 9 אז אני לא מסמנת אותו.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 10נכון. אבי אלקלעי כותב לך, נחסוך את כל שפת הביבים הזאת, 'טעות אסטרטגית ... כי ביבי לא  ש.

 11יהיה כאן לנצח, וואלה דווקא כן. יכול להיות ניוז להרבה שנים, טעות מרה של אלוביץ' שתעלה 

 12 וא יתפרק יום אחד'. ביוקר, כששלטון הרשע יתפרק וה

 13 חשוב ..... כב' השופט משה בר עם:

 14 לא כתבנו את זה אדוני. אפשר להתנצל בפני בית משפט על השפה, אבל ... עו"ד ז'ק חן:

 15אז נקריא את הכל. צודק עו"ד חן, למה אני צריכה להתנצל על שפה של מישהו אחר? 'ביבי אלוביץ'  ש.

 16כשפועלים כמו קרנפים טיפשים במקום למשוך בזק' כותרת ראשית בהארץ, זה מה שקורה 

 17בחוטים בעדינות ובשכל. זהו, אנחנו מסומנים בישראל היום, טעות אסטרטגית איומה כי ביבי לא 

 18יהיה כאן לנצח, וואלה דווקא כן. יכולה להיות ניוז להרבה שנים, טעות מרה של אלוביץ' שתעלה 

 19כשאבי אלקלעי כותב 'שלטון הרשע' לך מה ביוקר כששלטון הרשע יתפרק והוא יתפרק יום אחד'. 

 20 הוא מתכוון?

 21 שלטון של ביבי. ת.

 22 שלטון של ביבי. אז אני רוצה, ש.

 23 אני חושב. כן, כי הוא אומר 'ביבי לא יהיה לנצח' ואז אחרי זה הוא אומר 'שלטון הרשע'.  ת.
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 1 .2015במאי  13ואני רוצה להפנות אותך להתכתבות נוספת מיום  ש.

 2 זה היה כבר או חדש? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 3 .10048לא. וזה ברול  ש.

 4 

 5 100מוגשת ומסומנת נ/ 13.5.2015התכתבות מתאריך 

 6 

 7 אתה שואל את אבי אלקלעי, 'צילמתם את המפגר?' למי אתה מתכוון? ש.

 8 יאיר נתניהו. ת.

 9מלכותי, צולמה הבנתי. ותראה מה אלקלעי עונה לך. שפה מהממת. 'מה נהיה אמש עם הכלב ה ש.

 10הטיפשה, עם מי אפשר לדבר לקבל פרטים על המסכנה העיוורת שהייתה איתו'. 'מברר'. 'היו עוד 

 11עיתונאים, צלמים?' 'לא'. 'הרגשת שהיא נקבה להשכיר או סתם טיפשה שחושבת שבקרוב תארוז 

 12גם עם  מזוודות ותעבור לבית עם דלתות חורקות?' 'תודה סרור. הוכחת שאתה יכול לתפקד מצוין

 13בחילה עזה. מעריך את זה מאוד'. כשאתה אומר 'מפגר', הבנו יאיר נתניהו, למי אבי אלקלעי 

 14 מתכוון כשהוא כותב 'הכלב המלכותי'?

 15אני לא בטוח שאבי כותב את זה, יכול להיות שהוא מעביר משהו של עורך וואלה סלבס, כי זו שפה  ת.

 16זה אדם סרור שהוא עורך וואלה סלבס, ובין אם יותר שלו. אני לא בטוח בזה. בכל אופן, בין אם 

 17 ,11:30-ל 7:30זה אבי, אני מתאר לעצמי שמדברים על יאיר כי הם המתינו לו בין 

 18 אז זה הפך אותו ל'כלב מלכותי'? ש.

 19 סליחה? ת.

 20 אז זה הפך אותו ל'כלב מלכותי'? ש.

 21 מישהו אחר קרא לו 'ילד זין' באותה הזדמנות. ת.

 22 מצוינת. זו דעתו,אוקיי. וזה תשובה  ש.

 23 התשובה מראה לך, התשובה מראה לך,  ת.
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 1 כן, ש.

 2מה היה לכל אורך השרשרת של אנשים שמוזמנים ומאולצים לעשות צילום פפראצי מוזמן ליאיר,  ת.

 3בערב והם כולם מחכים ואומרים 'עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד שעתיים'.  7:30-מזמינים אותם ל

 4 לעשות? ההקשרים קיימים.אני נותן לך את ההקשרים. מה 

 5 הכל בסדר, ... ש.

 6ואז ניר אומר לשאול, ניר אומר לשאול 'תכיר את הלקוח שלי' שדוחים את זה, והם רוצים להתפרק  ת.

 7משם, הם מחכים לו כבר ארבע שעות לצילום מוזמן שהוא רוצה שיהיה מזווית שלא יראו שהוא 

 8אנשים שהעבודה שלהם זה להיות עיתונאים. מוזמן, אותו צילום. אוקיי? אז זה צריכים לעשות 

 9לחכות לו לצילום המוזמן הזה. אז ניר אומר 'תכיר את הלקוח שלי', שי אומר 'ילד זין', ובאותה 

 10 שפה משתמש אבי אלקלעי או אדם סרור. תבחרי מה את מעדיפה.

 11ויות של ועל מי שיוצאת איתו שהיא 'סתם טיפשה' או 'נקבה להשכיר' זה גם אתה מכיר מהתבטא ש.

 12 אנשים אחרים?

 13 לא יודע, לא הקשבתי להם בדברים אחרים.  ת.

 14 הבנתי. ש.

 15 אולי הם השתמשו בזה. ת.

 16 ואם אני מראה לך, אני מקריאה לך, ש.

 17את צריכה להבין את הרקע של עיתונאים שפסלו להם ידיעה באותו יום. אסרו עליהם להעלות את  ת.

 18 הידיעה.

 19מצדיק לקרוא למישהו 'כלב מלכותי' ו'נקבה להשכיר' ו'מפגר'  אז אם פסלו למישהו ידיעה אז זה ש.

 20 ו'שלטון הרשע'? או שמא זה משקף את תפיסותיו של אלקלעי לגבי ביבי נתניהו ומשפחתו?

 21 אני לא יודע, את יכולה לשאול את אותה שאלה על שי, תשאלי את אבי אלקלעי. אני לא יודע. ת.

 22ן שבו אבי אלקלעי, או שאני צריכה להקריא התבטאויות ולמיטב הבנתך, האם זה אפיין את האופ ש.

 23 גם התבטאויות נוספות, שתאשר לי,
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 1 אבי אלקלעי, ת.

 2רק רגע. שאבי אלקלעי קרא למר נתניהו 'כלב מתועב' 'רוטווילר' וגם דיבר על שרה נתניהו ואמר  ש.

 3אחת  'אחרי שבעלה המתועב', האם אלה התבטאויות שאתה זוכר או שאני חייבת להקריא כל

 4 מהן?

 5 את יכולה להקריא מה שאת רוצה, רוטווילר, ת.

 6 אתה זוכר את ההתבטאויות האלה? ש.

 7 רק שניה, ת.

 8 תני לו לענות, אבל שאלת אותו רגע שאלה, עו"ד יהודית תירוש:

 9 .. קו האמצע לפי הפרקליטות. צור:-עו"ד בעז בן

 10 זה הישר. עו"ד ז'ק חן:

 11 א להזכיר איך שאול,כן. אדוני. הישר זה להזכיר את זה ול ת.

 12 לא שאלתי אותך. אז אל תענה. צור:-עו"ד בעז בן

 13רק שניה אחת. אתה לא עונה לעו"ד בן צור. שיותר טוב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 שהוא לא ייכנס באמצע. כן. 

 15 כן מר ישועה. ש.

 16 מה תשובתך? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17של  abuse-עוד פעם. אבי אלקלעי הוא בחור מקסים, שמשך שנים סבל את ה אוקיי. אז אני אומר ת.

 18מה שאנחנו עושים, והשפה שלו ססגונית. אני גם לא בטוח דרך אגב שהוא כתב את זה או אדם 

 19סרור, יכול להיות אבל שזה גם הוא. אני לא בטוח. יכול להיות שכן. בסדר? אז השפה שלו היא 

 20כלי לכל אורך ההתבטאויות, כך הוא מדבר. זה לא אומר שהוא ססגונית, כך הוא מדבר, ותסת

 21, ולגבי 'שלטון הרשע' mind set-אומר 'כלב מלכותי' הוא אומר שהוא כלב, אבל זה מבטא את ה

 22אני חושב שכן הוא התכוון לזה, לגבי הקטע של הטיפשה וכדומה, הוא מתייחס לכל הסיטואציה 
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 1ות שלם בשביל שהאדון יופיע. עובדה שכולם הזאת שכולם במבוכה שמחכים ארבע שעות צו

 2 הרגישו ככה. זה לא חריג. כולם הרגישו כך באותו יום.

 3 -אז בוא רק כדי לסיים את ה ש.

 4 זה לא חריג. כולם הרגישו כך אותו יום. ת.

 5אנחנו לא שואלים על מה הרגישו אבל בשביל לסיים את הנקודה הזאת אני רוצה להפנות  ש.

 6 ,2015למאי  22-פת מהלהתכתבות אחרונה נוס

 7 יש לך איזו חיבה לנתק תמיד את הדברים מההקשר שלהם. אני קורא לזה להוציא מהקשר. ת.

 8מר ישועה, כשזה לא נוח לך זה להוציא מהקשר. וזה מה שאת עושה פעם אחר פעם, בצירוף זריקה  ש.

 9ם, אבל עכשיו שלנו לכל מיני מקומות בתכתובות והוספה מיותרת של דברים שאינם קיימים עליה

 10 אנחנו נתקדם להתכתבות הבאה.

 11 אני חולק עליך, ת.

 12 אני הבנתי את זה. בסדר. ש.

 13אני לא חולק עליך, אני פשוט אגיד לך שגם עו"ד חן קולגה שלך וגם את, אני זורק אתכם הרבה  ת. 

 14פעמים לשורה לפני שורה אחרי, וזה כבר שורה לפני שורה אחרי, לא יום אחרי, לא שבוע אחרי. 

 15 כולל דברים שקרו אתמול.

 16 לא יאומן. עו"ד ז'ק חן:

 17 מר ישועה אני לא מתכוונת להכנס איתך לווכחנות מיותרת. ש.

 18 מר ישועה, תתמקד בתשובות לשאלות. בלי הערות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 .2015למאי  22אני מבקשת את ההתכתבות מיום  ש.

 20 

 21 .101ומסומנת נ/מוגשת  22.5.2015התכתבות מיום 

 22 
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 1למאי, ראה מה אתה כותב לאבי אלקלעי. 'אבי אני לא מבין למה אתה ממשיך לתת לארדן במה  22 ש.

 2יומית, איש שחרט על דגלו להרוס אותנו יחד עם קבוצת בזק. אין כמעט יום שאומרים לא -יום

 3ות לי את כותב משהו שמחזק את אלו הפועלים נגד החברה הגובל בטמטום בחוצפה, מתחיל להעל

 4 הסעיף'. כל זה אתה כותב על כתבות שמתייחסות לארדן. נכון?

 5 רק שניה, סליחה עוד פעם? כן. ת.

 6כן. תעבור לעמוד הבא. והנה עוד התבטאות של אבי אלקלעי. 'הכותרת היא 'שאלה', כי שיניתי  ש.

 7החרא אותה לשאלה. זה נבלה וזה טרפה'. מי זה זה נבלה וזה טרפה? 'אבל אל תשכח מי הוא 

 8 האמיתי הסיפור הגדול וזה לא ארדן'. אז מי אבי אלקלעי חושב שהוא החרא האמיתי הגדול?

 9 ראש הממשלה.  ת.

 10 העמדות הפוליטיות האלה של מר אלקלעי היו ידועות לך? ש.

 11 אני לא חושב שזה מבטא עמדות פוליטיות. ת.

 12 הבנתי. זה רק מבטא לתפיסתך עוינות עמוקה לנתניהו? ש.

 13 את, באיזה הקשר זה נאמר, שהצוות מחכה לילד של נתניהו,את ראית  ת.

 14-לא, זה לא קשור. אין קשר מר ישועה, אין קשר לא שורה לפני ולא שורה אחרי. 'הילד' זה היה ב ש.

 15 במאי. עברו ימים.  22במאי, וזה  13

 16 גם מה הקשר לאבא שלו, איך זה קשור לילד? צור:-עו"ד בעז בן

 17מתחבר לזה שרוב הדרישות לא היו קשורות לפוליטיקה. אני מסכים.  בסדר, אני מסכים שזה לא ת.

 18 אבל הדעות שלו היו ידועות.

 19 גבירתי סיימה נושא ורוצה שנעשה את ההפסקה עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20לא. מבחינתי אפשר, אני פשוט, אפשר לעשות עוד נושא ויכול להיות שאנחנו נגלוש טיפה אחרי  ש.

 21 . אבל אני מעדיפה לעשות את הנושא הזה, זה לא יהיה ארוך.12:00

 22 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אם זה בסדר מבחינת כבודכם.  ש.
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 1 אם זה בסדר מבחינת כולם. בסדר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כן. אם זה בסדר. כמובן. ש.

 3 מר ישועה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בוודאי.  ת.

 5 עכשיו אני רוצה להציג לך, מר ישועה, אני מפנה אותך לשיחה, זה בסדר, אתה בסדר?  ש.

 6 אני בסדר גמור. ת.

 7 כן, גם אם זה יהיה, אפשר לעשות הפסקה. ש.

 8 איני רוצה לדחות את הקץ. ת.

 9 .2015ביולי  8טוב. אני מפנה אותך לשיחה מיום  ש.

 10 שיחה או התכתבות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שיחה. זה תמליל שיחה.  ש.

 12 

 13 102מוגש ומסומן נ/ 8.7.2015תמליל שיחה מיום 

 14 

 15תסתכל, אני מפנה אותך לעמוד הראשון. אני לא אשאל אותך על השיחה. אם תרגיש צורך לקרוא,  ש.

 16כותב לשאול אז תקרא. אבל אני שואלת אותך על התבטאות מסוימת והיא בתחילת השיחה. אתה 

 17'בסדר, תראה, אני ראיתי את הכתבה שהם העלו, אני עם חום אמנם אבל אני נוסע לעבודה אבל 

 18אני מוכרח לשבת עם אבי, הוא מטומטם קצת. אין לי מה להגיד לך'. התבטאויות שלך מול שאול 

 19 ואחר כך מול איריס שמתארות את אבי אלקלעי כמטומטם הן התבטאויות שאתה זוכר?

 20 כן. ת.

 21 . 2015ביולי  8-אני מבקשת להציג שיחה נוספת מה .ש

 22 

 23 103מוגש ומסומן נ/ 2015ביולי  8תמליל שיחה מיום 
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 1 

 2זה בסדר, אתה לא צריך את המוצג בשביל זה. זה שאלה בלי מוצג. אמרת שאתה זוכר התבטאויות  ש.

 3 כאלה.

 4 כן. ת.

 5ת זה, היו הרבה התבטאויות אז רק כדי שאני לא אצטרך להפנות להרבה מוצגים ואנחנו נסיים א ש.

 6 כאלה שלך מול שאול ואיריס שאפיינו את אבי אלקלעי כמטומטם. נכון?

 7 היו. אני לא יודע אם הרבה, היו. היו מספר פעמים. ת.

 8 בוא נסכים שהיו מספר רב של פעמים. ש.

 9 לא יודע ... היו, ת.

 10 היו. התבטאויות כאלה. ש.

 11 גם לגבי אחרים. ת.

 12, תסתכל, אני מפנה אותך לפסקה לקראת 103בוא נגיד רגע לגבי אחרים, נ/גם לגבי אחרים. אז  ש.

 13 הסוף שמתחילה ב'נכון', אתה רואה?

 14 סליחה, כן. רק רגע. כן אני שומע. ת.

 15'ברמה העיתונאית לא, אפילו אם מראיין או לא. אני אומר, ברמה העיתונאית הם לא חדים בכלום,  ש.

 16ום. אתה יודע, בסוף ינון היה יותר טוב'. זה אתה אומר זה לא מעניין, זה לא ערך מוסף, זה כל

 17. ורק תאשר לי שגם אמירות שלך מול שאול לגבי היעדר החדות שלהם, 2015ביולי  8-לשאול ב

 18המערכת העיתונאית, גם הן, אנחנו יכולים למצוא התבטאויות כאלה שלך מול שאול וגם מול 

 19 איריס בהמשך. נכון? 

 20 כן. ת.

 21 ביולי.  8-ת להפנות אותך לעוד שיחה מהעכשיו אני מבקש ש.

 22 

 23 .104מוגש ומסומן נ/ 2015ביולי  8תמליל שיחה מיום 
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 1 

 2אני אפנה אותך, בסדר? כי עוד פעם, אני מתעניינת בקטע מסוים של מה שאמרת. ואם אתה מרגיש  ש.

 3 שאתה צריך לקרוא הכל תקרא הכל, אבל אני ממש שואלת על משהו נקודתית עובדתי. בסדר?

 4 בקשה.ב ת.

 5באמצע הדיבור הדי ארוך שלך, אין לי פה שורות אבל זה מתחיל מ'היה לי שיחה'.  2אוקיי. עמוד  ש.

 6 אתה רואה?

 7 באמצע הקטע הארוך? 'היה לי שיחה מאוד ארוכה ' בסדר. ת.

 8זה מסומן לך גם על המסך. 'הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם אבי ומאוד גלויה, אמרתי לו 'תשמע,  ש.

 9לקבל את העובדות להבין' מה שאמרתי לו בוא בוא נקבע דברים', אמרתי לו, אני אומר אתה צריך 

 10לך מה בעיני, אמרת לו דבר שהוא סביר מבחינת עיתונאות. 'אתם כותבים ביום יום רגיל', אמרתי 

 11לו, אתם לא צריכים לכתוב דברים לא נורמליים, לא לפה ולא לפה, אתם כותבים רגיל, אבל אם 

 12אבקש לעשות משהו חיובי, אני לא רואה בזה שום דבר מיוחד שזה גם נכון'. אמרתי  מדי פעם אני

 13לו גם בנושא אירן וגם בנושא המתווה, מה, ב'הארץ' אפשר לכתוב על זה, שטרסלר כתב, קראתי 

 14היום עוד פעם וגם אלפר רוגל כתב בהארץ וגם כלכליסט כותב ולנו אסור כי אולי מישהו יחשוב?' 

 15 'טוב אתה צודק''. שאלה, קודם כל הייתה לך שיחה כזאת עם אבי אלקלעי? אז הוא אמר לי

 16 אני חושב שכן. ת.

 17ואמרת לאבי אלקלעי שמבחינתך הם כותבים סביר ואם אתה מבקש לכתוב משהו חיובי זה לא  ש.

 18 משהו לא סביר מבחינה עיתונאית?

 19 אמרתי שמה, עוד פעם? ת.

 20 ,-האם אמרת ל ש.

 21 נתי.את החלק הראשון לא הב ת.

 22 עזוב. האם אמרת לאבי אלקלעי את מה שמצוטט פה ממה שאתה אומר פה לשאול בשיחה? ש.

 23 אני חושב שכן.  ת.
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 1 אוקיי.  ש.

 2אני זוכר שלגבי הקטע הזה של אירן שם והמתווה, שוב אני אומר, היו כל כך הרבה דרישות, כבר  ת.

 3תועבה עיתונאית'. אם עושים  אמרתי לך שהיו סוג של דברים שאמרתי 'יש הזדמנות לכתוב וזה לא

 4ידיעת צבע על אשת ראש הממשלה, לא נורא. ומצד שני גם כן אם יש משהו קשור לאירן, שיש 

 5יותר קונצנזוס, התכוונתי. או מתווה גז. היה ויכוח אמנם, אבל לא היה לגמרי מחוץ לקונצנזוס או 

 6י המהותי, בצורה, ונדמה לי נכנס לתוך 'ימין /שמאל' אז שם יכולתי לחבור לטיעון היותר עניינ

 7 שזה היה מקרה כזה. שאני, היה לי יותר נוח לדבר על זה עם אבי והתכוונתי לדברים.

 8אוקיי. עכשיו אני רוצה, האמת שעל המוצג הזה אני חושבת שאני יכולה לוותר כדי להוציא את  ש.

 9 ולא לחרוג משם. אז מבחינתי אפשר לעשות כאן נקודה. 12:00-כולנו להפסקה ב

 10 .12:30טוב. נצא להפסקה עד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 )הפסקה(

 12 

 13 )לאחר ההפסקה(

 14אנחנו ממשיכים אחרי ההפסקה. רק יש לי בקשה משולחן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 ההגנה, מסכות. לפני ההפסקה חשבתי שזה ייגמר אבל זה לא. אז לזכור לשים מסכות. בבקשה.

 16הכינויים שהצגתי בפניך שנעשה שימוש כלפי משפחת נתניהו במערכת וואלה שכחתי לשאול  בשלל ש.

 17אותך ותאשר לי או לא תאשר לי, שלגברת שרה נתניהו במקרים רבות חוץ מלקרוא לה בשם של 

 18 אשת ראש ממשלת צפון קוריאה, אתם קראתם לה גם 'המטורפת'. נכון?

 19 כן. ת.

 20רק שאלה לפרוטוקול. הגברת אלוביץ' פרשה או שהיא  "ד:אב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 מוסתרת שם?

 22 לא, היא כנראה יצאה לשירותים. ש.
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 1בסדר. רק לצורך הרישום. לא צריך לחפש אותה. אני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 שואלת רק לפרוטוקול. 

 3ם עם איריס אלוביץ' ובקבוצה, עכשיו, אנחנו ראינו שבתוך השיח שלך עם שאול אלוביץ', לעתים ג ש.

 4 עולה השם של טיפנברון. נגענו בו קצת, אני רוצה מעט טיפה להבהיר.

 5 נכון. ת.

 6תאשר לי שיש פעמים שבהן אתה אומר, כותב יותר נכון, בקבוצה 'אנחנו צריכים עורך כמו  ש.

 7 טיפנברון', 'אני רוצה את טיפי', 'טיפי הערב' דברים מהסוג הזה. נכון?

 8 ה?טיפי מ ת.

 9 'הערב'. לקראת פגישות שלכם. תיכף נגיע לזה. נכון? ש.

 10 כן. אני מאשר. ת.

 11ובכלל המסר שלך לשאול ולאיריס היה שאת מודל העבודה צריכים לקחת מבית מדרשו של נוני  ש.

 12 מוזס. נכון?

 13 זה היה מסר שלו אלי שאני הפנמתי. ת.

 14 אז אני אומרת שזה המסר שלך אליו. ש.

 15זה מסר שהוא העלה, כי הוא אמר לי תמיד 'אתה לא יודע לעבוד' או 'אצל אוקיי. אני אומר ש ת.

 16הגדול זה לא היה קורה'. אני לא זוכר למי יש זכות יוצרים, זו הייתה השיחה בינינו. נדמה לי שהוא 

 17העלה את זה. הטענה שלו כלפי, אני זוכר שהטענה שלו כלפי לפגישות בינינו שאם הייתי יודע 

 18 זה היה כמו אצל הגדול'. לא היה צריך להגיד לי מה וכדומה.לעבוד אז הייתי, '

 19 27,000אז אני מבקשת להציג לך התכתבות כדי שנראה זכויות יוצרים, למרות שאנחנו ברול של  ש.

 20. כבודכם, פה זה לא התנצלות 2016במרץ  9שורות, אבל אני מבקשת להציג לך התכתבות מיום 

 21כבודכם ולעד זה רול מסונן, בשביל להביא את כל אבל כן הבהרה. מה שאני מציגה כרגע ל

 22התכתובת זה להדפיס המון עמודים ואני מפנה לשורה אחת כי מה שאני שואלת אותו זה לגבי 

 23 התייחסות שלו בהודעות.
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 1 מה המספר הסידורי סליחה? כב' השופט עודד שחם:

 2, משום שאני מתייחסת . זה הרול מתחיל משם, אבל אני מבהירה שהמוצג שאני מגישה כרגע16222 ש.

 3 . 16309רק למשפט אחד, אז חסכתי הדפסה של כל העמודים. אני בשורה 

 4 'מקסים ממש'?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5בדיוק. אני אתן לעד כדי שנוכל להתקדם. אני מפנה אותך, אתה יכול להסתכל מה שאתה רוצה  ש.

 6 אותך רק לשתי השורות האלה. אוקיי? אבל אני אומרת לך שזה לא כל הרול. אני מפנה

 7 כן. ת.

 8 אנחנו רואים שאתה כותב 'המכונה סוף סוף עובדת, הגדול צדק'. אלה הדברים שאתה כותב. נכון? ש.

 9 כן.  ת.

 10 תאשר לי שהכוונה שלך פה 'הגדול' במקרה זה זה נוני. ש.

 11 מאשר. ת.

 12ולעשות מערכת שפועלת בדיוק ומה שאתה מתכוון לומר פה זה לקחת את המודל של עבודה ממנו  ש.

 13 כמו שאתה רוצה?

 14 בדיוק כמו ששאול רצה. זה היה רעיון שלו. כשאני כותב, ת.

 15רק שניה. בוא, שנבהיר את השאלה, לדעתי אין בינינו מחלוקת בטקסט הספציפי, אחר כך תוסיף  ש.

 16 מה שאתה רוצה.

 17 בבקשה. ת.

 18עובדת, הגדול צדק', הכוונה בגדול זה לנוני הכוונה כשאתה אומר 'הגדול צודק', 'המכונה סוף סוף  ש.

 19מוזס, ומה שאתה אומר לשאול, מה שאתה כותב לשאול זה שצריך לקחת את המודל של נוני מוזס 

 20 ולעשות מערכת שפועלת בדיוק כמו שאתה רוצה .האם זה נכון או לא נכון?

 21 אני אומר עוד פעם, מערכת כמו שהוא רצה. ת.

 22 הזה, זה נכון?אוקיי. וחוץ מזה, בתיקון  ש.
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 1כן. זה משפט תשובה לאמירות קודמות 'הגדול עושה כך וכך' אז אני אומר באיזה שהוא שלב  ת.

 2 'הגדול צדק'. אבל זה לא, אין משפט שמתחיל ב'הגדול צדק', יש שיח. אבל כן.

 3שוב. המסר שלך בשיח הזה לשאול ואיריס זה לקחת את מודל, להעתיק את מודל העבודה של נוני  ש.

 4 ס?מוז

 5 נכון. ת.

 6 עכשיו, אתה גם נפגשת עם מר טיפנברון נכון? ש.

 7 נכון. ת.

 8ביולי אם אני  2אז תקן אותי אם אני טועה, פגישה ראשונה שלכם הייתה בתחילת יולי, זה נכון?  ש.

 9 לא טועה.

 10 איזו שנה? אני לא זוכר את התאריכים. ת.

 11 .2016 ש.

 12 נשמע סביר. כן. ת.

 13 ו לו עבודה זה יכעיס את נוני מוזס?והיה לכם חשש שאם אתם תציע ש.

 14 נכון. ת.

 15 ונפגשת איתו עוד פעם. נכון? ש.

 16 כן. אני חושב שהיו לי שתי פגישות. אני חושב שלפחות שתיים. ת.

 17בסדר. ותסכים איתי שבשעה שאתה נפגשת איתו וחזרת ואמרת לשאול ולאיריס שזה סוג העורך  ש.

 18 טיפנברון, נכון?שצריך, אתה גם נטעת בליבם ספק ביחס למר 

 19כן כי הוא, לבד מלפגוש אותי הוא פגש גם את חברי ההנהלה שלנו. חלק מחברי ההנהלה. חלק  ת.

 20 חשבו שהוא פחות יתאים לעבודת הצוות אצלנו.

 21אבל מה שאתה אמרת לשאול ולאיריס זה דברים אחרים. אתה אמרת לשאול ולאיריס שיש עם  ש.

 22 מר טיפנברון בעיית אמינות, נכון?
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 1, מבחינת מערכת היחסים שלו עם נוני, הוא אמר 'לו יש כספת ולי יש כספת -נכון. כי הוא אמר לי ש ת.

 2 עליו'.

 3 מה שהוא אמר לך, או לפחות מה שאתה אמרת שהוא אמר לך, זה שהוא מקליט את נוני מוזס.  ש.

 4ת'. יכול הוא אמר גם את המשפט הזה וגם שהוא מקליט. כן. הוא אמר 'לו יש כספת ולי יש כספ ת.

 5 להיות שלא אמרתי את זה אבל אני זוכר את המשפט הזה.

 6 ומה שאתה אמרת לשאול ולאיריס זה שלטעמך לאיש יש בעיית אמינות. ש.

 7 כן. ת.

 8 ובמקביל המשכת להגיד להם שזה סוג העורך שהם צריכים. נכון? שצריך להביא. ש.

 9. אמרתי שמצד אחד יכול להיות עוד פעם, זה לא היה קטיגורי. אמרתי שיש פנים לכאן ולכאן ת.

 10שהוא יפתור הרבה מהבעיות אם נביא אותו, מצד שני, עם הצוות היה נראה שזה מתקבל לפחות 

 11 טוב ומהצד השלישי הבעיה של אמינות.

 12עכשיו, אני רוצה להציג לך התכתבות, היא מתקשרת מעט לדבר הזה אבל צריך טיפה סבלנות.  ש.

 13. ביחד עם ההתכתבות אני מציגה גם 19785ול הכללי זה מופיע . בר2016ביולי  21התכתבות מיום 

 14 פרסום מרוטר,

 15 פרסום מיום? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 הפרסום הוא מיום, ש.

 17 בינתיים אני אסמן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 

 19 105מוגשת ומסומנת נ/ 21.7.2016התכתבות מתאריך 

 20 106מוגש ומסומן נ/ 22.7.2017פרסום מרוטר מתאריך 

 21 

 22ברובריקה  2אם כבודכם יראו, הפרסום הוא 'ממלכת מוזס נגד ערן זהבי' זה גם מה שמופיע בעמוד  ש.

 23ואם אתה רוצה לתקן את  ךזיכרונהשניה מלמטה. אבל אני מציגה לך את הפרסום כדי לרענן את 
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 1תיקון, תאיר את עינינו. הדבר הזה, כי אני מוציאה את הכתבות האלה, אם יש לך איזה שהוא 

 2בסדר? עכשיו בוא נסתכל על ההתכתבות. אתה נוסע בבוקר, מאחלים לך נסיעה טובה, ואז מר 

 3אלוביץ' מעביר את הפרסום הזה מרוטר ואתה כותב, עכשיו, הפרסום הזה ברוטר מדבר על כך 

 4 ליוותה את הכדורגלן ערן זהבי באופן מאוד מאוד הדוק, נכון? YNET-שמערכת ידיעות אחרונות ו

 5 נכון.  ת.

 6 אבל ברגע שהוא פרסם טור דעה אישית באתר וואלה, מאותו רגע הוא לא קיים יותר. נכון? ש.

 7 כן. היה תגובה, כן. ת.

 8 ?ךזיכרונזה מרענן את  ש.

 9 כן.  ת.

 10מדהים אותי כל פעם מחדש, אני מתחיל ועל זה ששאול אלוביץ' מעביר אותך אתה כותב לו 'זה  ש.

 11 לחשוב שביבי צודק. בעבר חשבתי שהוא מגזים'. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה?

 12 במובן של זה שהממלכה של ידיעות פועלת נגדו באופן מגמתי. ת.

 13 נגד מי? ש.

 14 נגד ראש הממשלה. זה ההקשר. ת.

 15ואנחנו מגיעים לתקופתו של מר אבירם תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים הלאה בכרונולוגיה.  ש.

 16אלעד. עכשיו, תאשר לי, אמרת את זה בעדות הראשית שלך, שאתה התחלת לדבר עם אבירם 

 17 . זה נכון?2016אלעד ביוני 

 18 אני לא זוכר אם זה יוני או יולי או משהו כזה, זה היה סביב,  ת.

 19 לא נתקטנן. ש.

 20יולי -יולי, אוגוסט. אני חושב שהתחלתי לדבר איתו ביוניכן, או יוני או יולי, לא זוכר. אם זה יוני,  ת.

 21 שיחות ראשונות.

 22אוקיי. אני אומרת לך, אבל גם תקן אותי אם אני טועה, אין זכר בהתכתבויות שלך עם שאול ועם  ש.

 23 איריס למגעים שאתה מקיים עם אבירם.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2350 

 1 אוקיי. יכול להיות. ת.

 2 ה בלי ליידע אותם?זאת אומרת שיכול להיות שקיימת את המגעים האל ש.

 3 כן. ת.

 4והאם אתה פנית, ושוב, זו שאלה הכי כללית בעולם כמו ששאלתי בעבר, האם פנית לראש  ש.

 5הממשלה, לאשתו, למישהו מלשכתו, למישהו מהדוברות, למישהו בעולם או בסביבה שקשורה 

 6 לראש הממשלה כדי לקבל אישור למינויו של אבירם אלעד כעורך ראשי בוואלה?

 7 לא. ת.

 8 האם אתה יודע על פניה כזאת שנעשתה על ידי מישהו? ש.

 9 לא. ת.

 10אוקיי. עכשיו אתה אמרת בחקירה שלך שאתה אמרת למר אלעד, לאבירם אלעד, שההשפעה על  ש.

 11 תכני האתר וכל מה שקשור למר נתניהו ומשפחתו, תיפסק. נכון? זה לפני שהוא התחיל לעבוד.

 12אים לחזרה שלו ואחד מהם היה, בגלל שהוא עזב על רקע של נכון. אמרתי לו, הוא הציב לי שני תנ ת.

 13סיקור מוטה כראש דסק חדשות הוא אמר לי 'מה אתה מציע לי לחזור, אתה יודע שאני לא אשאר 

 14 בזה', אמרתי לו 'תחזור, וסמוך לחזרתך נפסיק עם זה'. 

 15 זה מה שאתה אמרת לאבירם אלעד? ש.

 16 כן. ת.

 17 הפוך, נכון?לעומת זאת לשאול אתה אמרת דבר  ש.

 18 כן.  ת.

 19 וגם לאיריס אלוביץ' לא סיפרת מה אמרת לאבירם, נכון? ש.

 20 נכון. ת.

 21 וגם התגאית בפני אבירם אלעד שאתה עשית לשאול תרגיל. נכון? ש.

 22 נכון. ת.
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 1עכשיו, סמוך אחרי, ואז יש אישור של דירקטוריון וואלה, תקן אותי אם אני טועה, למינוי של  ש.

 2 אבירם אלעד. נכון?

 3 לא זוכר, אני מניח שהיה אישור. אינני זוכר. ת.

 4 אוקיי. ונחתם איתו חוזה? ש.

 5 כן. ת.

 6 ויש פרסום שהוא הולך להיות עורך ראשי באתר. נכון? ש.

 7 נכון. ת.

 8אני אומרת לך שהפרסום, עוד לא הגשנו אבל אם כבר הצגנו אז אנחנו גם נגיש, אני מציגה לך,  ש.

 9 25-אומרת לך שהפרסום, חבל להעמיס, הפרסום הוא מהאפילו לא צריך להגיש. אם אני 

 10 זה מזכיר לך משהו? 2016באוקטובר 

 11 נשמע סביר. ת.

 12 נשמע סביר. כבודכם, להגיש את זה? זה פשוט נראה לי מוצג מיותר. ש.

 13 ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 תצייני שהקרנו גם לעד. עו"ד ז'ק חן:

 15באוקטובר  25באוקטובר הפרסום. נכון?  25עד, תסתכל רגע על המסך, זה הוקרן לעד, זה הוצג ל ש.

 16 רק שנדייק. כבר היה יותר קצר להגיש. אוקיי. 2016

 17 כן. ת.

 18אוקיי. סמוך לאחר הפרסום על המינוי של אבירם אלעד לעורך ראשי בוואלה החל לחץ מצידה של  ש.

 19 הגברת שרה נתניהו נגד מינויו. נכון?

 20 אמת. כך נמסר לי. ת.

 21עם  2013כן. והסיבה הייתה טענה בדבר כתבה כל שהיא שהוא כתב לפי הטענה נגד נתניהו בשנת  ש.

 22 ביקורת ביחס לגרעין ועוד איזה הערה סרקסטית על נרות ריחניים בבית ראש הממשלה. נכון?
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 1על החלק השני לא ידעתי, על החלק ראשון זכרתי שזו הייתה כתבה סביב נושא הגרעין. שהוא  ת.

 2 ו 'מספיק לדוש בזה' או משהו כזה. לא זוכר.אמר ל

 3 . 2016לנובמבר  9בסדר. עכשיו, אני רוצה להגיש לך שיחה, להציג לך שיחה מיום  ש.

 4 זה תמליל או התכתבות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 תמליל. זו שיחה שהוגשה על ידי חברתי, יש לה תיקון שאני רוצה להתייחס אליו פה. ש.

 6 גבירתי רוצה להגיש את זה מחדש או, אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה

 7 ש. מכיוון שיש פה תיקון שהוא תיקון בטקסט,

 8 אז נסמן אותו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אני יכולה להגיש אותו ואני רוצה שכבודכם יראו את התיקון פשוט.  ש.

 10 , אז תגישי ונרשום שהוא גם,בסדר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 

 12 .107מוגש ומסומן נ/ 9.11.2016תמליל שיחה מיום 

 13 

 14 זה מקביל לאיזה ת/? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15האמת שאני מתנצלת אבל אני לא יודעת לענות. אני יכולה לחזור עם התשובה הזאת בהמשך,  ש.

 16 מחר?

 17 יודעים?הגברת תירוש אנחנו  כב' השופט עודד שחם:

 18 אני כרגע קיבלתי אז אני בודקת שניה. תיכף נאמר. עו"ד יהודית תירוש:

 19 אני יכולה להמשיך בינתיים? ש.

 20 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 . יש לך מספור למטה. 9תסתכל בעמוד  ש.

 22 כן אני רואה. ת.
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 1אלוביץ', אתה שואל אותה 'נרגע ואתה רואה את התיקון שאנחנו הוספנו. אתה שואל את הגברת  ש.

 2 קצת איתה או שכועסת?' למי אתה מתכוון פה?

 3 גברת נתניהו. ת.

 4 יא./174ת/ עו"ד יהודית תירוש:

 5 א מתוקן./174מקביל לת/ 107אז נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6ירם היה תודה. אז אמרנו פה אתה מתייחס לגברת נתניהו. הדרישה, הכעס סביב המינוי של אב ש.

 7 כעס של הגברת שרה נתניהו?

 8 כך הוסבר לי. ת.

 9 וזה גם מה שאתה אמרת לאבירם אלעד. נכון? ש.

 10 אני חושב שאמרתי לו. כן. לא זוכר, סביר שאמרתי לו. ת.

 11עכשיו תסתכל, אתה ממשיך את השיחה. היא אומרת לך 'לא, תשמע, אני בדיונים'. זאת אומרת  ש.

 12 דיין כועסת. נכון?שאנחנו מבינים שהגברת נתניהו ע

 13 כן.  ת.

 14ובהמשך היא אומרת לך 'עולה לי בריאות, לוקח כוחות נפש'. אתה רואה? 'אני חושב, אני חושב  ש.

 15'אני  10אפילו שאני לא מבין, לא מתאר לעצמי על מה מדובר' והיא אומרת לך בהמשך בעמוד 

 16א שיח סביב שאלת אנסה לפצח את המוקש הזה'. תאשר לי שכל השיח שלכם בהקשר הזה פה הו

 17 הכעס על מינויו של מר אבירם אלעד. נכון?

 18 עוד רגע. ת.

 19 אין בעיה. כמה זמן שאתה צריך. ש.

 20לדעתי זה קשור גם לאבירם אלעד וגם לכל השיח שלנו באותה שיחה לנושא של שמאל/ימין,  ת.

 21 והבקשה שלה שאני אהמר על האיש הנכון.

 22על מה אתם מדברים 'נרגע קצת איתה או שכועסת?' בוא נסתכל. זה לא קשור, אבל בוא נסתכל  ש.

 23'לא, תשמע, אני בדיונים'. והיא אומרת לך 'אני בדיונים'. 'תשמע, אני אמרתי .. אני מוכנה בשביל 
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 1הקבוצה למכור את נשמתי לשטן. אני מוכנה לזה זה עולה לי בריאות, עולה לי בריאות, לוקח 

 2על מה, לא מתאר לעצמי על מה מדובר' היא ממשיכה כוחות נפש' 'אני חושב שאפילו אני לא מבין 

 3 ואומרת לך 'אני אנסה לפצח את המוקש הזה'. מה זה המוקש שהיא מדברת עליו?

 4 המוקש זה היה הפיצוץ שבין שני בני הזוג על נושא של אבירם. ת.

 5 מי זה שני בני הזוג? ש.

 6 סליחה, שני הזוגות. ת.

 7הדבר היחיד שאתה יודע זה על כעס מצידה של שרה למה שני הזוגות? דיברנו כרגע ואמרת ש ש.

 8 נתניהו,

 9 לא, זה לא הדבר היחיד. ת.

 10לא הדבר היחיד. אמרת לפני רגע שמי שכעס על מינויו של אבירם אלעד הייתה שרה נתניהו.  ש.

 11 אמרתי לך שזה מה שעולה מהטקסט, תיכף אנחנו נראה גם שזה מה שאתה אמרת.

 12אוקיי. זה לא סותר את מה שאמרתי. כעס של גברת נתניהו שמתחיל, הוא גרם בהמשך לנתק בין  ת.

 13שני הזוגות בביטויים ברורים של שאול ושל איריס שהדבר הזה גרם לנתק ולפיצוץ בין שני הזוגות. 

 14. שאול אמר 'אין לי דיבור איתו בגלל הדבר הזה, אין לי דיבור איתם' לבניהםבין ראש הממשלה 

 15נאמר חד משמעית, זה התחיל בכעס שלה, זה היה הגורם, אז זה יצר נתק בין הזוגות. זה לא ו

 16 סותר. נאמר לי שהכעס התחיל אצלה.

 17אוקיי. אז עכשיו סידרנו את זה, הבנו. עכשיו איריס אלוביץ', הגברת אלוביץ' היא כמו שאתה  ש.

 18 אמרת בציר של שרה נתניהו. נכון?

 19 צינת הקישור לשרה ויאיר.שרה ויאיר. היא הייתה ק ת.

 20 הרבה פעמים היא העבירה לך דברים מיאיר נתניהו? ש.

 21 כן. ת.

 22 הרבה פעמים? ש.

 23 כן. ת.
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 1 טוב, נצטרך להתייחס גם לזה. ש.

 2 אוקיי. ת.

 3 אבל קשר החברות שלה היה מול שרה נתניהו. נכון? ש.

 4יא הייתה בין שניהם, היא כן. אני לא יודע אם היא הייתה חברה גם שליאיר. אני אומר עוד פעם, ה ת.

 5 קישרה בין שניהם לביני.

 6מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע. מה שעכשיו אמרת על יאיר נתניהו יצריך אותי לחקור אותך  ש.

 7גם בעניין הזה. אבל עכשיו אני שואלת מה כן ידעת. מה שאתה ידעת היה על קשר חברי בין גברת 

 8 איריס אלוביץ' לגברת רה נתניהו. נכון?

 9 לא הבנתי את השאלה. ת.

 10 מה שאתה ידעת, מה שנאמר לך זה על קשר חברי בין איריס אלוביץ' לגברת נתניהו. נכון? ש.

 11 כן. נאמר לי על קשר חברי בין איריס לגברת נתניהו,  ת.

 12 אוקיי. ש.

 13 ואני יודע על הקשר בינה לבין יאיר. היא אמרה את זה. היא העבירה לי תכתובות ממנו. ת.

 14 מי זה היא? משה בר עם:כב' השופט 

 15 גברת אלוביץ'. ת.

 16 גברת אלוביץ' אמרה לך שהיא חברה של יאיר נתניהו? ש.

 17 לא חברה. ת.

 18הבנתי. תודה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים פה על השיחה הזאת ואנחנו מדברים על ההקשר של מי  ש.

 19 זאת כועסת, שוב, זאת שרה נתניהו והיא כועסת, נכון?

 20 כן. ת.

 21 ל המינוי של אבירם. נכון?היא כועסת ע ש.

 22 כן. ת.
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 1בשורה החמישית מלמעלה, המוקש זה המינוי של אבירם.  10והמוקש שאנחנו מדברים בעמוד  ש.

 2 נכון?

 3 , סביב זה נוצר פיצוץ ולהחזיר את זה. כן.-כן, המוקש להחזיר את ה ת.

 4'אני חושב שאפילו נכון. וכשהיא אומרת לך 'זה עולה לי בריאות ולוקח כוחות נפש' ואתה אומר  ש.

 5 אני לא מבין, אני לא יכול לתאר', למה אתה מתכוון?

 6לכל הקשר שלה עם גברת נתניהו. כי מה שהיא ציינה אז וגם בשיחות אחרות, שהיא אמרה אלף  ת.

 7פעמים 'אנחנו עושים דברים בסדר עבורם, ופעם אחת אתה עושה משהו לא בסדר אז הכל מתפוצץ' 

 8רה נתניהו, בכלל, עם בית ראש הממשלה הוא בעייתי כי לא משנה היא ציינה שהקשר שלה עם ש

 9מה עושים, בסופו של דבר, אה, בעצם היא אומרת, הנה, 'אתה עושה משהו, אתה חוטף על ימין 

 10ועל שמאל' ויש מקום אחר שהיא אומרת, מספר ימים אחרי זה, כל הרצף שיחות הזה שמתחיל 

 11ן את הדברים האלה וכולל האמירות האלה חוזרות הוא רצף שפורש לחלוטי 18.11-עד ה 9.11-ב

 12על עצמן, של הבעייתיות בקשר שלה עם שרה נתניהו ובכלל עם הזוג ושחוטפים על ימין ועל שמאל 

 13ושהיא אומרת 'כתבתי לה אלף פעמים 'אנחנו עושים, תביאי לי פעם אחת שלא עשינו מה שרצית'' 

 14 זה היה ההקשר, לבעייתיות של הקשר'.

 15י עכשיו לא מדברת על מה שגברת אלוביץ' כותבת לך ואני לא מתכוונת להתייחס לדברים טוב. אנ ש.

 16שאתה אומר ששוב מערבבים בין דברים חצי נכונים לדברים לא נכונים בכלל, אני לא מתכוונת 

 17להתייחס לזה, חוץ מהאמירה הזאת שהיא אמירה לפרוטוקול כי אני באמת לא מתכוונת 

 18על הדברים שלך. הדברים שלך שאתה אומר 'אני חושב שאפילו אני לא להתייחס לזה. אני מדברת 

 19מבין על מה, לא מתאר לעצמי על מה מדובר', למה אתה מתכוון בהקשר של הכעס סביב מינויו 

 20 של אבירם?

 21אני מבין בהקשר של מה שגם היא אומרת מיד בשורה אחרי זה של הבעיות שלה בקשר עם הגברת  ת.

 22 ושה מולה, לא משנה מה היא עושה, בסופו של דבר זה מתפוצץ.שרה נתניהו שמה שהיא ע

 23 ובנקודה הזאת אנחנו מדברים על המינוי של אבירם אלעד. נכון? ש.
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 1 זה כן. ת.

 2 .2016בנובמבר  9-אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להציג לך שיחה נוספת, שיחה גם מיום ה ש.

 3 זה הוצג כבר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 לא גבירתי. אני אומרת לא כי זה למיטב הבדיקה שלי, אבל נבדוק עוד פעם. זה הוגש?  ש.

 5 יב./174כן. ת/ עו"ד יהודית תירוש:

 6 זה זהה או לא זהה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 זה לא הוצג לעד בחקירה הראשית. זה מוצג בתוך תיק המוצגים. ש.

 8 שופטת. אוקיי. אז אני אסמן אותו. 

 9 אבל שוב, זה לא הוצג לעד בחקירתו.  ש.

 10אני כן חושבת שזה הוצג. אנחנו סימנו באותיות רק מה שהצגנו. הרי הכללי  עו"ד יהודית תירוש:

 11 ושיחות שהצגנו נתנו להן גם שם פרטי.  174קיבל את הת/

 12 הוצג.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13א משנה. זה לא כל כך חשוב גם, מבחינתי לפחות. אבל אני אבדוק את זה, אבל בכל מקרה, טוב. ל ש.

 14 לעניין הסימון זה חשוב.

 15 באפריל. 20-זה בפרוטוקול מה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אוקיי. אז זה כן הוצג. ש.

 17. טוב 1359לפחות סומן. כן. זה הוצג. גם זה גם יא הוצג.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 נ/. לא נורא.-סומן גם כלא משנה. י

 19 

 20 .108מוגש ומסומן נ/ 9.11.2016תמליל שיחה מיום 

 21 

 22 ש. טוב הסתכלת על השיחה בזמן שאנחנו ניסינו להבין אם זה הוצג לך או לא הוצג לך?

 23 לא. ת.
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 1טוב. אז תראה, בשיחה הזאת גברת אלוביץ' מדברת איתך על שלל נושאים והיא שואלת אותך,  ש.

 2 אתה אומר לה ששאול אישר את המינוי של אבירם, 

 3 איזה עמוד את? ת.

 4. היא חושבת שעוד לא אישרו אותו, שעוד לא סוכמו התנאים. אתה אומר 3אני מסתכלת מעמוד  ש.

 5 שר אותו'. נכון?'שאול אישר אותו, הדירקטוריון אי

 6 כן. ת.

 7 באמצע העמוד. 5תסתכל משורה  ש.

 8 ?5רק רגע. כן בבקשה. מעמוד  ת.

 9 . 6. בעמוד 5באמצע העמוד. אני מקריאה לך משורה  5מעמוד  ש.

 10 .6עמוד  ת.

 11שתי שורות למעלה. אני אקריא לך מהשורה הראשונה. 'הוא משתף איתי פעולה, תדעי לך,  6עמוד  ש.

 12 לן. אם תצטרכו להקריב תגידו לי וצריך לתכנן את זה'. מה זה להקריב?חבל' 'אני מבינה אי

 13 את אבירם. ת.

 14 מה זאת אומרת להקריב על אבירם? ש.

 15 לוותר על ההבאה שלו. ת.

 16 אז כתוב פה 'אילן ישועה' אבל האמת היא שזה איריס, 'ברור ברור' ואתה אומר, ש.

 17 מה כתוב? ת.

 18 לדעתי ולדעתי זה גברת אלוביץ', כתוב שאתה אומר 'ברור ברור' זה טעות ש.

 19 כן. ת.

 20ואז אתה אומר 'צריך טוב, צריך לעשות את זה לפני שהוא מגיע', את מה צריך לעשות לפני שהוא  ש.

 21 מגיע?

 22 למנוע את ההגעה שלו, אם לא רוצים שהוא יבוא. ת.

 23 '. נכון?15-אוקיי. ואז אתה ממשיך ואומר אחר כך 'לא, צריך לעשות את זה לפני שהוא מגיע ב ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2359 

 1 נכון. ת.

 2תסכים איתי שמה שאתה אומר לגברת אלוביץ' זה שאם צריך להקריב את אבירם אלעד, את  ש.

 3 בנובמבר. 15-המינוי שלו, צריך לעשות את זה לפני ה

 4נכון. מה שקרה שהיה לפני זה ויכוח ביני לבינה, חריף, שהיא אומרת לי שהוא לא אושר ואני אומר  ת.

 5הוא לא אושר, הוא אושר, הוצאנו על זה הודעה' וכדומה, חששתי שהוא לה 'על מה את מדברת ש

 6 עוד יגיע ונצטרך לשלוח אותו באותו יום או משהו כזה. אז העדפתי לפוצץ את זה לפני.

 7 אוקיי. אז אתה אומר לה 'אם צריך להקריב אותו אז צריך להקריב אותו לפני'. נכון? ש.

 8 נכון. ת.

 9של אבירם אלעד, תיכף נראה בהמשך, מעולם לא נאמר לך על ידי  עכשיו תאשר לי שלפני הגעתו ש.

 10 שאול ואיריס להקריב את אבירם, נכון? עובדה, הוא הגיע.

 11 סליחה? ת.

 12לנובמבר,  15-תאשר לי שאת הכפפה הזאת לא שאול ולא איריס לא הרימו ועד שאבירם הגיע ב ש.

 13 אלעד. נכון?אחר כך נמשיך אחר כך, מעולם לא נאמר לך להקריב את אבירם 

 14 אני מאשר את ההפוך. ההיפך ממה שאת אומרת.  ת.

 15 באמת? כן? ש.

 16 אני אגיד לך למה. מהרגע ש, ת.

 17 מאשר איפה? אדוני יכול להפנות לאיזה שהוא? כב' השופט משה בר עם:

 18וזה הגיע לאן שזה הגיע, נוצר פיצוץ נוראי בין בני הזוג  תלעיתונוודאי. מהרגע שיצאה הודעה  ת.

 19נתניהו ובין בני הזוג אלוביץ' והיה על זה שיחות ודיבורים ואני אמרתי לאיריס 'אי אפשר לשלוח 

 20אותו' איריס קיבלה את הדעה הזאת, שאול כן רצה לשלוח אותו ואיריס חשבה שלא צריך לשלוח 

 21תכתובת לפני זה מבטא את הפיצוץ שהיה סביב זה, כולל, אותו וכל ההתבטאויות ומה שמופיע ב

 22שהיא מנסה להגיד לי שאבירם  3כולל, מה שאת הראית בעצמך לפני רגע. מה זה אומר, בעמוד 

 23 עוד לא אושר? מה זה מנסה להגיד? שרוצים להביא את אבירם?
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 1 לא, אבל, ש.

 2. היה ריב גדול, שאול התחיל רק שניה. אני הייתי שם, את שואלת אותי, אני אומר לך מה היה ת.

 3ללחוץ עלי שצריך לשלוח, איריס לא הסכימה, אמרתי את זה מההתחלה גם בחקירות שלי, אני 

 4זוכר את זה, ופה ספציפית איריס מנסה בעצם לבוא ולהגיד לי, זה מילים אחרות לזה שהוא לא 

 5ומרת? מי לא אישר?' יבוא היא אומרת לי 'תשמע, אבירם עוד לא אושר'. אני אומר לה 'מה זאת א

 6 'הדירקטוריון'. אז אני אומר,

 7 קודם כל היא לא, ש.

 8 תני לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 9 מצוין. מה שהוא אומר זה מצוין. תמשיך.  ש.

 10אוקיי. אני אומר 'מה זאת אומרת לא אישר? שאול אישר' היא אומרת 'אני לא יודעת' 'מה זה  ת.

 11תחיל פה ויכוח שהיא מנסה לבוא ולהגיד לי כאילו בדלת אתם? שאול אישר לי', זאת אומרת ה

 12האחורית, אז חשבתי שהעמדה לפני זה שהיא הציגה שהיא כביכול רוצה להגן על אבירם, בגלל 

 13שהבנתי שזה יוצר להם בעיה קשה, היא מתחילה לסגת ממנה ומנסה לגרום לזה שהוא לא יגיע. 

 14רם פה ואת זה שהיא אומרת שהוא לא ואז לאור החשש הזה, היא העלתה את הנושא של אבי

 15אושר. למה אומרים שמישהו לא אושר? כדי שהוא יגיע? אז זאת התגובה שלי. אם היא מעלה את 

 16בנובמבר. אם אתם באמת רוצים ללכת אחורה  15-זה, אז אני אומר לה 'תקשיבי, הוא מגיע ב

 17 ו?תגידו לי את זה מראש', מה, אני אביא אותו ואחרי יום אני אשלח אות

 18קודם כל הבה נדייק, משום שכהרגלך אתה אינך מדייק, אז בוא נדייק. מה שאיריס אלוביץ'  ש.

 19, היא אומרת לך 'אני לא יודעת, אני לא יודעת את התנאים וכל אלה, אני 4אומרת לך גם בעמוד 

 20 לא יודעת, אני ראיתי בחומרים שאתה ה באת אותו לאישור, לא?' זה מה שאיריס אומרת לך.

 21 ה לא דייקתי גבירתי?במ ת.

 22לא דייקת משום שהיא לא אומרת לך שהוא לא אושר, היא שואלת אותך. והיא אומרת לך שהיא  ש.

 23 לא יודעת,
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 1 סליחה, ת.

 2 אבל רק שניה, ש.

 3סליחה, 'רק שניה, אני רוצה להבין משהו שאני לא מבינה. אבירם עוד לא אישרו. נקודה. אני לא  ת.

 4 רואה סימן', נכון? 

 5 אז אתה שואל אותה,נכון ו ש.

 6 אז למה את אומרת שאני לא מדייק? ת.

 7אז בהמשך היא שואלת אותך, היא אומרת לך 'אני לא יודעת'. אבל אז תראה מה אתה אומר ואתה  ש.

 8בורח מהדברים שלך. מי שמציע להקריב את אבירם אלעד זה אתה. מי שאומר 'אם תצטרכו 

 9 יריס.להקריב אותו צריך לתכנן את זה' זה אתה, לא א

 10 אני אומר את זה אחרי ויכוח, תראי, אני, ת.

 11רק שניה. כל מה שאני שאלתי אותך ואתה אמרת שאתה מאשר את ההיפך, עוד לא הבנתי מה  ש.

 12לנובמבר אבירם אלעד,  15-ההיפך, תאשר לי, משום שאנחנו יודעים שאבירם אלעד הגיע, שעד ה

 13 כלשונך, לא הוקרב. זה נכון או לא נכון?

 14 תי את השאלה,לא הבנ ת.

 15 רגע, אני רוצה, עו"ד יהודית תירוש:

 16בנובמבר  9-האם אחרי השיחה, בין השיחה הזאת שהיא ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 בנובמבר כשהוא הגיע, נעשה איזה שהוא מעשה כדי לבטל את המינוי שלו? 15-לבין ה

 18יריס, אני אומר עוד פעם, היה פה רצף המעשה שנעשה היה פה ואחרי זה בשיחות שלי עם שאול וא ת.

 19 של שיחות, אני אגיד, 

 20 אדוני מדבר על אחרי השיחה הזאת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21בוודאי. כן. אני אגיד רגע מה אני זוכר. יש שם רצף של שיחות שמוקלטות וברצף הזה זה נאמר  ת.

 22כך, אני אומר את הכרונולוגיה של ההתפתחות של המשבר של אבירם. שאול בהתחלה בשיחה, 

 23היה לי שיחה איתם גם בבית על זה, הוא רצה שהוא ילך. אני אמרתי 'אי אפשר לעשות את הדבר', 
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 1ה שאני צודק, אחר כך להפתעתי באה פתאום השיחה הזאת ששוב היא מעלה את איריס אמר

 2הנקודה הזאת מצידה, אחרי זה השיחות שהיו ועוד לפני הגעתו, אינני זוכר את היום המדויק, זה 

 3שהוא ייכנס אבל לתקופת מבחן. זאת אומרת שצריך לנסות למכור להם, דובר על זה שיביאו 

 4שאול דרש  16-לנובמבר וב 15-כנס לתקופת מבחן ואז אבירם הגיע בכותבים ימניים וגם שהוא יי

 5ממני לפטר אותו. יום אחרי. זה הרצף שאני זוכר. וכל אותה תקופה, איריס, וגם אחרי זה, מנסה 

 6. איריס פחות ילך, הוא רצה שהוא -להכשיר את אבירם כלפי מעלה, שאול כל הזמן דבק בעמדה ש

 7רר לשאול שקצת ניר בוחש שם בתוך הסיפור אז הוא קצת רצתה. אחרי זה בשלב מסוים התב

 8 שינה את הדעה שלו. זה מה שהיה.

 9 סליחה,  עו"ד יהודית תירוש:

 10 למה? ש.

 11 למה? רגע. אני אסביר. חברתי, עו"ד יהודית תירוש:

 12 זו התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 למה את מתנגדת? ש.

 14התנגדות. זה בקשה. רגע. אני אסביר. אם יתנו לי להסביר אני אסביר. זה לא  עו"ד יהודית תירוש:

 15בתוך השאלה שחברתי שאלה את העד ואחר כך בית המשפט התייחס לסיפא של השאלה ושאל 

 16את העד, הייתה עוד הטחה, עוד אמירה, שחברתי לא נתנה לעד, לא במכוון כמובן אבל הוא לא 

 17 שכן כדאי לעשות את זה. הסביר והתייחס לאמירה הזאת ואני חושבת

 18 איזו אמירה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אם לא, אני אעשה את זה בחוזרת, אבל מאחר ואנחנו כבר כאן, חברתי  עו"ד יהודית תירוש:

 20 אמרה לעד 'אתה זה שהצעת להקריב את אבירם', ואחר כך,

 21 אבל, ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2363 

 1סיפה ואמרה 'ולא ענית לשאלה שלי' רגע. אני אסביר. ואחר כך גם הו עו"ד יהודית תירוש:

 2והשאלה הייתה שאלה שגם בית המשפט אחר כך הבהיר ושאל. אם אנחנו כבר בסיטואציה הזאת, 

 3 אפשר גם לתת לעד לענות למשפט שהוטח בו. אם לא, אין בעיה. אני אעשה את זה בחוזרת.

 4עוזר -ם עו"ד רוזןגבירתי תשאיר את זה לחוזרת אלא א אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 שעכשיו חוקרת תחזור לשאלה הזו. אם לא, גבירתי תשאיר את זה לחוזרת.

 6 בסדר גמור. עו"ד יהודית תירוש:

 7בנובמבר, אני מוכרחה לומר שאני, לפי הבדיקה שלי היא לא  15אני רוצה להציג לך שיחה מיום  ש.

 8לנובמבר, זה יום  15מיום  הוצגה אבל כנראה לא בדקתי טוב, אז אני כבר לא יודעת, זו שיחה

 9 הגעתו של אבירם אלעד. 

 10 נכון. ת.

 11אז אנחנו מבינים שעד אז, תסתכל בשיחה הזאת, מר אלוביץ' מספר לך על זה שניר חפץ רוצה  ש.

 12 ,4להביא את טיפנברון להיות מנכ"ל משרד התקשורת, ואז תסתכל בעמוד 

 13 זה ט"ו. הוצג.. עו"ד יהודית תירוש:

 14. בטח כל אחד 109טו? טוב, אז זה יהיה גם נ//174הוגש? ת/ אב"ד: -פלדמן -ןכב' השופטת ר' פרידמ

 15 יפנה למוצג של עצמו. 

 16 

  17 

 18 109מוגש ומסומן נ/ 15.11.2016תמליל שיחה מיום 

 19 

 20 .4תסתכל בעמוד  ש.

 21 כן אני רואה. ת.
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 1ב שיעשה אומר לך מר אלוביץ' 'טוב, אני רואה שהכל מטורף, אני כרגע' ואז אתה אומר לו 'אני חוש ש.

 2לך צרות' והוא אומר לך 'אז אני יודע' ואז אתה אומר לו 'הוא לא יודע לא לעשות צרות, האיש 

 3 הזה יודע לעשות רק צרות, זה נחש'. כל זה אתם מדברים על טיפנברון? אתה מדבר?

 4 כן. ת.

 5מדברים אוקיי. 'לא יכול להיות יותר גרוע' ואז אומר לך מר אלוביץ' 'אני לא יכול לדבר כי לא  ש.

 6 איתי' ואתה אומר לו 'טוב', ואז מר אלוביץ' אומר לך 'בגלל העורך'. בגלל העורך, מי זה?

 7 אבירם. ת.

 8ואתה שואל אותו 'עדיין?' והוא אומר לך 'כן'. ואתה אומר לו 'אתה רוצה שאני אשלח אותו?' את  ש.

 9 מי תשלח?

 10 את אבירם. ת.

 11לנובמבר אתה  15-בניגוד למה שאתה אומר, שב ומה הוא עונה לך? 'לא'. אז הינה אנחנו רואים, ש.

 12שואל את שאול אלוביץ' האם לפטר את אבירם כי לא מדברים איתו בגלל המינוי ומה ששאול 

 13 אלוביץ' אומר לך זה 'לא'.

 14 ,-זה כל מה שהוא אומר.... מעבר ל עו"ד יהודית תירוש:

 15 יש רצף של שיחות, ת.

 16 עוד פעם רצף. צור:-עו"ד בעז בן

 17, יום לפני כן גם דיברתי על זה עם 14-, הרבה מאוד שיחות גם ב15-ל 9-של שיחות בין היש רצף  ת.

 18איריס ואני יודע כבר שלא רוצים לשלוח אותו כי היא אומרת לי שנאמר, אני חששתי ממצב שהוא 

 19מגיע והולך. יום לפני זה יש שיחה ביני ובין איריס, הוא גם התייחס לזה פה 'איריס סיפרה לך את 

 20, ומאחוריכבויות' ואני יודע כבר שזה יורד מהפרק כי הבינו שאולי ניר בוחש בסיפור וזה בא המור

 21וביבי נדמה לי אמר, שאול אמר, איריס מספרת ששאול אמר שביבי אמר לא לשלוח אותו. אני 

 22 הבאתי את אבירם, זו הייתה אסטרטגיה שלי להביא את אבירם,

 23 רק... צור:-עו"ד בעז בן
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 1 לשאלה בבקשה.תן לי לענות  ת.

 2 שאול אמר לך שביבי אמר, שנתניהו אמר, ש.

 3 לא, איריס אמרה. איריס אמרה. ת.

 4 שנתניהו אמר לא לשלוח את אבירם. ש.

 5 לא לא. את טיפנברון, סליחה, לא לקחת את טיפנברון. ת.

 6לנובמבר, אומר לך מר שאול אלוביץ' 'לא  15-אבל אנחנו שואלים שאלה אחרת מר ישועה. אנחנו ב ש.

 7מדברים איתי' אתה שואל אותו 'בגלל העורך?' שזה אבירם. הוא אומר לך 'כן'. אתה מציע 'אתה 

 8ותיכף  –רוצה שאני אשלח אותו' והוא אומר לך 'לא'. ואני אומרת לך מר ישועה, בניגוד מוחלט 

 9בניגוד מוחלט למה שאתה אמרת, הנה, אתה שואל במפורש, במפגיע, את  –אנחנו נראה את הכל 

 10 לוביץ' האם לפטר את אבירם אלעד משום שזה גורם לנתק והוא משיב לך 'לא'.שאול א

 11אוקיי. אז אני מסביר עוד פעם. היה רצף של שיחות ופגישות כולל אצלהם בבית שביקשו ממני,  ת.

 12שאול ביקש ממני שאני אשלח את אבירם. זה עלה, הרי אני הבאתי את אבירם. אז למה אני שואל, 

 13רוצה שאני אשלח' אם הבאתי אותו? אם זאת הייתה האסטרטגיה שלי וזה למה אני שואל 'אתה 

 14 היה החוזה? כיוון שהיה רצף של שיחות,

 15 )מדברים ביחד(

 16 רק שניה. אפשר לתת לו לענות בלי שיחות רקע? כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17שאול אומר 'לא מדברים איתי' היה רצף של פגישות. סביב זה נוצר מצב חירום כי נוצר נתק, כמו ש ת.

 18'בגלל מי' 'בגלל העורך'. היה רצף גם של פגישות אצלהם והיה רצף של שיחות. שאול רצה שהוא 

 19, הרי אני הבאתי אותו. האמירות שלי, אם אתם רוצים שאני אראה, הוא בתגובה לשיחות ילך

 20מו שאתם רואים שהתקיימו איתם ששאול כן רצה ואיריס לא רצתה וגם איריס בשלב מסוים, כ

 21. אז היו שיחות. זה ריאקציה שלי לסיפור הזה ואני בוודאי ילךבשיחה הקודמת, כן רצתה שהוא 

 22?' כי החשש שלי ילךוזה היה טקטי, שאלתי אותו 'רגע, אתה רוצה שהוא  ילךלא רציתי שהוא 
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 1 15-העיקרי היה שהוא יצטרך ללכת ביום ההגעה שלו, פה זה היה ביום ההגעה שלו ופה ב

 2 .ילךכששאלתי, כבר ידעתי שלא רוצים שהוא 

 3מר ישועה, אנחנו נעבור על השיחות ואנחנו נראה, אני מבקשת התייחסות לטקסט הזה. אני  ש.

 4בנובמבר, ברור לך שאתה שואל את מר אלוביץ' האם הוא רוצה שאתה תפטר  15אומרת לך שוב, 

 5 נכון?את אבירם אלעד, מר אלוביץ' אומר לך 'לא'. זה נכון או לא 

 6 גבירתי,  ת.

 7 לנובמבר? 15-זה נכון או לא נכון? ב ש.

 8 מה שמצוין פה הוא נכון, ת.

 9 תודה. ש.

 10הוא מנותק מרצף האירועים. אני מביא את אבירם. את הופכת את התמונה. אני מביא את אבירם,  ת.

 11זאת האסטרטגיה שלי להביא את האיש היחיד שהתפטר מוואלה בגלל סיקור מוטה. אני מביא 

 12תו לוואלה, אני שם אותו בתוך וואלה ואז מתחיל רצף של משבר נוראי והיה שיחה ושאול לחץ או

 13 וזה ריאקציה לשיחות האלה, ולא התכוונתי גם לשלוח אותו. ילךורצה שהוא 

 14אני אומרת לך שכל השיחות מתועדות ושאתה העדת בחקירה שלך ברשות לניירות ערך שכל מה  ש.

 15אלה ושדברים שנאמרו בבית אין בהם מעבר למה שנאמר בשיחות. שהיה ונאמר מתועד בשיחות ה

 16 אתה זוכר את האמירה הזאת שלך בחקירות?

 17סליחה, מה ששאלו אותי, שאלו אותי בחקירה, אמרו לי 'לפעמים כתוב שם שיש דברים שדיברנו  ת.

 18נה איתך אתמול ונתנו לך את כל המורכבויות' 'אמרתי זה לא שדיברנו על איזה שהוא נושא שו

 19ממה שהיה פה'. המורכבויות היו, יש נתק בין הזוגות, המורכבויות היו, אבירם יוצר בעיה ויוצר 

 20פיצוץ בין שני הזוגות, זה פשוט באמת מופרך לחלוטין שהאיש שאני מביא אותו הוא לב 

 21האסטרטגיה שלי לחישוק. הוא לב האסטרטגיה שלי לחישוק המערכת שאני יוזם את ההליכה 

 22, 9-את זה מההקשרים שרואים ששלושה ימים לפני שהוא מגיע או ארבעה, בשלו ומנתקים 

 23סליחה, שישה ימים לפני, היא אומרת לי את מה שמבטאת, האסטרטגיה שלהם. עוד לא אישרו 
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 1אותו, נכון? ואני טוען שהיו שיחות נוספות שהוא דרש ממני, שאול, והייתה שיחה אצלם בבית 

 2תדפיס ושהיא תשלח, אבל כנראה ראו שיש בעיה ואז היא שהוא דרש והיא אמרה 'לא' ושהיא 

 3, היא אומרת 'אתה לא אישרת אותו'. זו הייתה אסטרטגיה שלהם שהוא 9-אמרה באותו יום, ב

 4 . לא שלי. ילך

 5בוא רגע נסכם לפני שאני מפנה אותך בדברים שאמרת בחקירה, בוא נסכם בינתיים מה אנחנו  ש.

 6בנובמבר, אחרי השיח שלך  9-כל התמונה. בינתיים ראינו שב ראינו, אחר כך נראה איך מצטיירת

 7לנובמבר.  15-עם הגברת אלוביץ', אתה אומר לה 'אם צריך להקריב את אבירם אלעד', זה לפני ה

 8 נכון?

 9כן. ראינו שאחרי שאיריס אומרת לי שהוא לא התקבל, אבירם, והוא לא אושר, אני מבין שהם  ת.

 10ות וגם בפגישה שהייתה אצלהם, זה היה על רקע, היה פיצוץ אמרו לי את זה גם בשיחות נוספ

 11 נוראי. ואז אני,

 12 לנובמבר אבירם אלעד לא פוטר, נכון? 15-ואתה אומר, שאם, יפה. עד ה ש.

 13 מה הוא לא היה? ת.

 14 אבירם אלעד לא פוטר. נכון? 15-עד ה ש.

 15 לא הבנתי, מה הוא? ת.

 16 לנובמבר אבירם אלעד לא פוטר. נכון? 15-עד ה ש.

 17 נכון. ת.

 18לנובמבר אנחנו ראינו שיחה שבה אתה  15-לנובמבר, אנחנו מתקדמים עם ציר הזמן. ב 15-יפה. ה ש.

 19 מציע לשאול אלוביץ' לפטר את אבירם והוא אומר לך 'לא'. זה נכון?

 20 אני לא מציע לו לפטר אותו. אני שואל, ת.

 21 . זה נכון?אתה אומר לו. 'אתה רוצה שאני אשלח אותו?' והוא אומר לך 'לא' ש.
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 1. לשאול יש ילךרק שניה. אני רוצה להסביר עוד פעם. אני הבאתי את אבירם ואני לא רוצה שהוא  ת.

 2את המוטיבציה שהוא ילך, שאול אומר לי 'לא יכול להיות' הוא אומר לי 'לא מדברים איתי'. זה 

 3 נאמר על הרקע שכבר היו שיחות מאוד טעונות על הקטע,

 4מר ישועה, אדוני חוזר על אותו דבר של קודם. זו אותה  אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 תשובה, 

 6 כן. ת.

 7אין טעם להגיד אותה שוב, אין טעם לשאול את זה שוב. זו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 התשובה.

 9 שכשאני שואל אותו, אני זוכר שזו שאלה שכאילו סתם 14-סליחה רק תוספת אחת, אני זוכר שב ת.

 10. שזה בסדר, זאת אומרת שלא דורשים ילךמאיריס שלא רוצים שהוא  14-שאלתי כי כבר ידעתי ב

 11. יכול להיות שאני טועה. אפשר 14-את זה או משהו כזה. אני לא זוכר, משהו כזה, מהשיחה ב

 12 .15-ל 9-לחודש, זה לא שזה קפץ בין ה 14-להסתכל שם, היו הרבה מאוד שיחות ב

 13 כן, השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14בשורה התחתונה ראינו את מה שכתוב, אני אפנה אותך אחר כך למה שאמרת בחקירה, אני רוצה  ש.

 15להתקדם עם הרצף של השיחות כפי שאתה מתייחס אליהן. אני רוצה להציג לך שיחה נוספת שלך 

 16השיחה הזאת, אתה אומר  עם מר אלוביץ' מיום, סליחה, בסוף השיחה הזאת, תסתכל עוד פעם על

 17 למר אלוביץ' שאתה תדבר עם ניר, נכון?

 18 שניה. לא קראתי את זה, רק רגע. ת.

 19 .5סוף. בעמוד  ש.

 20 עוד רגע. ת.

 21 בסוף העמוד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 למטה 'תן לי לדבר עם ניר, חבל על כל דקה'. 5זה לא מסובך. בעמוד  ש.

 23 כן בבקשה. ת.
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 1 ציע לדבר עם ניר, נכון? אז אתה מ ש.

 2 כן. ת.

 3לנובמבר שאני מבקשת להציג גם אותה שאני כבר באמת לא יודעת אם היא  15-השיחה הבאה ב ש.

 4 הוצגה או לא הוצגה.

 5 אולי תבדקו אם זה ישנו או לא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 בדיקה יותר טובה.אבל אני אשמח אם זה יסומן בכל מקרה. ואני מבטיחה לעשות  ש.

 7 אם תמצאו את זה בת/, תגידו לי, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אבל זה לא,  174זה ת/ עו"ד יהודית תירוש:

 9 לא הוגש, לא סומן בנפרד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 יא' או,-זה בתיק מוצגים אבל לא סומן ב עו"ד יהודית תירוש:

 11 בסדר. אב"ד: -פלדמן -ןכב' השופטת ר' פרידמ

 12השיחה הזאת מתחילה בזה שאתה אומר 'דיברתי עם ניר'. זאת שיחה שלא הקלטת. נכון? או  ש.

 13 שהקלטת ומחקת?

 14 )העד חושב(

 15 לא שמעתי מה? את יכול לחזור? ת.

 16סוף השיחה הקודמת היה שאתה תדבר עם ניר. תחילת השיחה הזאת שדיברת עם ניר. זאת שיחה  ש.

 17 טת? הקלטת ומחקת?שהקלטת? לא הקל

 18 לא זכור לי אם הקלטתי ואמרתי לך כבר שאני לא זוכר שמחקתי שיחות. ת.

 19אוקיי. אז יכול להיות שעשית את השיחה הזאת ובחרת לא להקליט אותה, או שמחקת אותה  ש.

 20 לטענתנו?

 21 עניתי על זה. ת.
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 1אומר לך 'אתה תעשה מה הוא אומר לך 'אני עומד בפרץ' הוא  2אוקיי. עכשיו בוא נמשיך. בעמוד  ש.

 2שאתה יכול לעשות, אני אעשה מה שאני יכול, אני בינתיים עומד בפרץ' ואתה אומר לו 'אם אתה 

 3 חושב שזה', למה אתה מתכוון?

 4 רק רגע.  ת.

 5 )העד קורא(

 6 אם אתה לא יודע אפשר להתקדם. ש.

 7 .רגע, שניה, אני קורא את זה. אני קורא את העמוד לפני ואחרי בשביל להבין ת.

 8 )העד קורא(

 9 למה אתה מתכוון שאתה אומר, ש.

 10 יה אחת אני באמת מנסה להבין מה יש פה. טוב? רגע.3רגע, שנ ת.

 11 )העד קורא(

 12 אבירם.  ת.

 13זאת אומרת מה שאתה אומר לשאול אלוביץ' זה שבעצם אם הוא חושב שאבירם הוא הבעיה  ש.

 14 וממנו צריך להפטר, נכון?

 15 נכון. ת.

 16י לא חושב, אני יודע מאיפה זה נובע' ואז אתה אומר לו 'הבנתי הכל כי לא והוא אומר לך 'לא, אנ ש.

 17הייתה הצדקה, אתה מבין, אין מאמרים' ושאול אומר לך 'אני יודע, אני קלטתי, זה הכל בגלל, 

 18 בגלל זה אני קראתי אתמול להוא'.

 19אבירם כדי אני אומרת לך שגם מהשיחה הזאת עולה שמי שמציע לשאול אלוביץ' לפטר את מר  ת.

 20לפתור לו את הבעיות זה אתה ומה ששאול אלוביץ' אומר לך זה שהוא עומד מאחורי המינוי של 

 21 אבירם והוא לא מבקש ממך וגם לא מורה לך לפטר את מר אלעד.

 22אני אומר לך בצורה הכי פשוטה, השיחות האלה היו בתוך רצף, אני הבאתי את אבירם, הם  ש.

 23לחודש הוא דרש, הוא אומר לי  16-טוי פה חלק לא, למחרת, ההתחילו ללחוץ עלי, חלק בא לבי
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 1, בשביל שנבין, 'אני לא יודע מה איתך אבל אצלי הוא גמר'. 16-את זה במילים הבאות למחרת, ב

 2. ואני אומר 'לא, אני לא מאפשר לשלוח אותו' אז עוד פעם, יש פה שיחות שהן חלקן 16-למחרת ב

 3לחודש ואני אחרי זה  16-שיח ביני לבינו ואני מפנה אותך לטקטיות, הן חלקן באות בתגובה לדו 

 4בסדרת שיחות כעוסה עם איריס ושאול אומר 'אי אפשר להכניס אנשים כל הזמן לתקופת מבחן, 

 5. יום 16-קילו', זה רצף השיחות ב 5אי אפשר ביום שהוא בא לשלוח אותו, אי אפשר כל דבר פטיש 

 6רוצה לשלוח את אבירם כשהוא נותן לי הוראה לשלוח, אחרי השיחה הזו, והנה, אני פתאום לא 

 7למה? כי זה היה טקטי. ידעתי שלא ישלחו אותו. והגבתי ללחצים שלהם לשלוח אותו. זה כמו עם 

 8 ארדן כשהופכים את התפקידים.

 9 עכשיו, 15-עכשיו, אנחנו ב 16-מר ישועה, אבל אנחנו לא ב ש.

 10 ?14-לא קשור ל 15-? ומה שקרה ב15-קשור להוא לא  16-אה, ומה שקורה בדעתו של אדם ב ת.

 11 שבו לא ענית לי לשאלה,  15-אנחנו עכשיו ב ש.

 12 עניתי. ת.

 13ומה שאנחנו רואים זה שאתה מציע, אבל מה שאני שואלת, אתה מציע למר שאול אלוביץ' לפטר  ש.

 14 את אבירם ושאול אלוביץ' מסרב לבקשה הזאת שלך,

 15 טוב. אין לי מה לענות. ת.

 16 אל תענה שוב, לא נחזור לשאלה הזו. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 17 אני לא עונה. גמרנו. ת.

 18האם כל מה שאתה מדבר עליו שהוא ברצף אתה מדבר רק על השיחות המוקלטות או שאתה מדבר  ש.

 19 על שיחות שאינן מוקלטות.

 20 מוקלט. 16-ה ת.

 21מעבר לשיחות המוקלטות, האם אני מכירה. אתה מדבר על שיחות אחרות. האם  16-מה שיש ב ש.

 22 אתה מתכוון לעוד שיחות שבחרת לא להקליט?
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 1הייתה פגישה אצלם בבית סביב הנושא של אבירם כי זה היה משבר. רצו סביב זה לתת כתבות  ת.

 2לרן ברץ ותיק מסמכים וכדומה, בשיחה ההיא אצלם בבית, הרי אני לא מקליט את הפגישות, 

 3 יס לא רצתה. משם זה התחיל.בשיחה אצלם בבית שאול רצה ואיר

 4טוב, השאלה הייתה אם הכל מוקלט, אתה אומר שהייתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 שיחה בבית שאיננה מוקלטת. 

 6מה שציינתי, שקיבלתי הוראה  16-נכון. פגישה. זה לא שיחה. פגישה. לא הקלטתי אף פעם, וב ת.

 7 לפטר, התחיל סדרת שיחות.

 8 בסדר. זה אמרת שהוקלט. אב"ד: -פלדמן -פרידמן כב' השופטת ר'

 9 נכון. ת.

 10 מתי הייתה הפגישה הזאת שאתה טוען לקיומה? ש.

 11 סליחה? ת.

 12 מתי הייתה הפגישה הזאת שאתה טוען לקיומה? ש.

 13אני לא זוכר, זה היה סמוך להתחלה שדובר על זה, הוא אומר לי 'איריס הסבירה לך', שאול  ת.

 14ה לך אתמול את המורכבויות' הייתה איזו שהיא פגישה אצלם בבית מתייחס לזה 'איריס הסביר

 15שהם אמרו שיש משבר גדול מאוד. קראו לי אליהם הביתה, אמרו שיש משבר גדול מאוד, ביניהם 

 16 נוצר נתק,

 17 לפני שאבירם הגיע, אחרי שאבירם הגיע? אבל מתי היא הייתה. על רצף הזמן מתי היא הייתה? ש.

 18אני חושב שלפני. אני לא זוכר. אני כמעט בטוח שלפני כי היא הייתה, הנקודת זמן שהייתה טריגר  ת.

 19לאוקטובר. זה יצר את הפיצוץ. סביב  25-הייתה ב תלעיתונו. ההודעה תלעיתונולזה זה ההודעה 

 20, 'יש משבר'. יש כעס שם, יש משבר, נוצר נתק בין הזוגות. אני מניח שזה flag-זה הרימו את ה

 21 נעשה מתי שהוא שם.

 22אז הייתה פגישה שאתה מספר לה עלינו עכשיו והיא בבית של בני הזוג אלוביץ' והפגישה הזאת  ש.

 23 בנובמבר, נכון? 15-מתקיימת לפני שאבירם אלעד מגיע למערכת שזה ב
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 1 כן. ת.

 2בזמן,  בנובמבר, אנחנו עכשיו ברגע הזה 15-לנובמבר, ב 15-יפה. אז עכשיו אנחנו ראינו שיחות מה ש.

 3 לנובמבר אתה מציע לשאול אלוביץ' לפטר את אבירם ושאול אלוביץ' אומר לך 'לא'. 15-ב

 4 כן. אני לא מציע לו לפטר. אני שואל אותו מה הוא רוצה. ת.

 5 זה שוב אותה שאלה ושוב אותה תשובה. הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 לנובמבר, 15מיום עכשיו אני רוצה להציג לך שיחה נוספת  ש.

 7 '.שילךשהיא אמרה לי 'הוא לא אושר' הייתי אומר לה 'בסדר,  9-הרי אם רציתי לפטר אותו ב ת.

 8בנובמבר, נכון? אני  16. זה הרבה אחרי 2016לדצמבר  1-סליחה, אני מציגה לך שיחה מיום ה ש.

 9 מבקשת להציג אותה.

 10 

 11 .111מוגש ומסומן נ/ 2016לדצמבר  1תמליל שיחה מיום 

 12 

 13 זה נראה לי שהוצג.  יהודית:

 14 אם הוצג תגידו לנו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 ?11. אתה בעמוד 2016בדצמבר, אני מזכירה לך.  1. זה 11עכשיו תסתכל בעמוד  ש.

 16 אני כבר מגיע. כן. בבקשה. ת.

 17 אתה אומר לגברת אלוביץ' 'לא, את בסדר גמור, איריס', ש.

 18 איזה עמוד אנחנו?ב כב' השופט עודד שחם:

 19אדוני. אין פה שורות. אנחנו באמצע. 'לא, את בסדר גמור איריס, את בסדר גמור,  11אני בעמוד  ש.

 20אני אגיד לך למה' היא אומרת לך 'עד כמה אני יכולה למתוח' 'אני אגיד לך למה. את לא סמרטוט 

 21איך שהוא. אנשים ואני אוהב את זה אצלך' היא אומרת לך 'אני משתדלת'. 'זה בסוף משודר 

 22מבינים לא להגזים גם כן באיזה שהוא מקום'. הדברים האלה שאמרת לאיריס אלוביץ' שהיא לא 

 23 סמרטוט ושהיא בסדר גמור, אלה דברים שהתכוונת אליהם?
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 1 כן. זה היה בהקשר לאבירם. ת.

 2 ,12זה היה בהקשר לאבירם. ואז אנחנו ממשיכים לעמוד  ש.

 3לזה שהיא סיפרה לי שאיך שהיא עומדת מולם בעניין. ופה האמנתי דרך אגב, זה היה ריאקציה  ת.

 4 לה.

 5 אוקיי. תסתכל בהמשך, אתה אומר לה, ש.

 6 איזה עמוד? ת.

 7למטה, מתחיל ב'הוא איש אמון'. 'הוא איש אמון אז תשמעי, זה באמת עכשיו גם  12אני בעמוד  ש.

 8תי, לצערי איתו זה גרם לנו נזק', עם נהרי, אז תגידו שגם עם נהרי, גם איתו, גם יעקב אילון הצלח

 9 מה זה 'לצערי איתו זה גרם לנו נזק?' 

 10 סליחה אני לא איתך, רק שניה. ת.

 11 לאט.-אתה לא איתי, אז לאט ש.

 12 בסוף. רק שניה. 12עמוד  ת.

 13 נכון. ש.

 14 כן בבקשה. ת.

 15 אתה איתי? ש.

 16 כן. ת.

 17 אז בוא נתחיל ביחד. 'הוא איש אמון' מי זה? ש.

 18 רגע, אני חושב, כן..אבירם. אה,  ת.

 19 בנחת. מר ישועה. אף אחד לא לוחץ אותך. ש.

 20 תודה רבה. ת.

 21 כן? זה אבירם? ש.

 22 כן. ת.
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 1אוקיי. 'גם עם נהרי, גם איתו, גם עם יעקב אילון הצלחתי, לצערי איתו זה גרם לנו נזק. מה אני  ש.

 2 אגיד לך ממקום לא צפוי' מי זה 'איתו'?

 3 אבירם. ת.

 4 ם?איזה נזק זה גרם לכ ש.

 5 הניתוק בין שני הזוגות. ת.

 6. 'אני מקווה, אני מאוד מקווה', ואז אתה אומר 'שנציל' היא אומרת 2016בדצמבר  1אוקיי. זה  ש.

 7'איך שהוא נצליח להציל את זה' ואז אתה אומר 'גם אני, בסדר', ואז אומרת לך גברת אלוביץ' 

 8באתי את המנחה כרגע'. מה זה 'אני בינתיים תראה, אנחנו, כאילו לא הבאתי את המנחה. לא ה

 9 המנחה שהגברת אלוביץ' לא הביאה?

 10 ראשו של אבירם? ת.

 11 מה זאת אומרת ראשו של אבירם? אנחנו לא בקרב אבירים פה. ש.

 12 אנחנו לא במה? ת.

 13 למה אתה מתכוון כשאתה אומר 'ראשו של אבירם'? ש.

 14 לפטר את אבירם. ת.

 15 אז את המנחה הזאת היא לא הביאה. ש.

 16 כן. ת.

 17ואתה אומר 'זה לא מונע ממנה להמשיך לבקש, נכון?' היא אומרת לך 'נכון'. ואז היא אומרת לך  ש.

 18 'אנחנו עומדים בציר שאנחנו חברים והיא לא חברה', נכון?

 19 כן.  ת.

 20ואתה צוחק ואומר 'לא יאומן'. מה זה אנחנו חברים והיא לא חברה? מי זאת היא שהיא לא חברה,  ש.

 21 אני אקל עליך?

 22 נתניהו. גברת ת.

 23 גברת נתניהו.  ש.
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 1 היא אמרה שזה נהפך מחברות דו צדדית לחד צדדית. ת.

 2אוקיי. ואז היא אומרת לך 'אנחנו חברים, תשמע, אני כל הזמן מדמיינת לעצמי מה קורה עם לן  ש.

 3שזה רביב דרוקר שמביא את כל הדברים האלה. אתה קולט את זה?' ואתה אומר  10שהוא בערוץ 

 4היא אומרת 'אני חושבת שהוא, באמת בא לו לקפוץ מהגג, אני בטוחה שהוא מקבל' לה 'יא אללה' ו

 5ואתה אומר לה 'בטח רבים איתו כל יום' והיא אומרת לך 'טלפונים, ועניינים וכמה שהוא לא יגיב 

 6הוא לא יכול והם לא יכולים לתפוס, לא מעניין אותם'. תאשר לי שהגברת איריס אלוביץ' ואתה 

 7ת מצבם של בני הזוג אלוביץ' ללחצים שאתה חושב והיא חושבת שמתקיימים בשיחה משווים א

 8 מצד שרה נתניהו? 10גם על הבעלים של ערוץ 

 9 אמת. ת.

 10בדצמבר כפי שראינו הגברת אלוביץ' מבהירה לך  1-בדצמבר ותאשר לי שב 1-יופי. עכשיו, אנחנו ב ש.

 11לך בשיחות נוספות, אמרה לך  שהיא את ראשו, כמו שאמרת, של אבירם, לא הביאה והיא אומרת

 12 במפורש ששרה נתניהו ברוגז איתה.

 13 נכון. ת.

 14והיא אומרת לך ואתה מבין, שהעמידה של שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ' מול הלחץ של הגברת  ש.

 15 שרה נתניהו בעניין אבירם, היא מביאה לנתק בין שרה נתניהו לאיריס. זה הגורם, נכון?

 16 תיקון אחד. ת.

 17 כן? ש.

 18, 17-, ב16-, והיו שיחות ב15לדצמבר, נכון? השיחה הקודמת שאת הבאת היא  1-נחנו נמצאים בא ת.

 19שבהן שאול לא עמד, הוא דרש ממני, היו צעקות, דרש ממני במפגיע לפטר את אבירם ואני  18-ב

 20לא הסכמתי והיה פה פיצוץ לגמרי במערכת היחסים בינינו ולא הסכמתי שאבירם ילך, הוא דרש 

 21ר אותו ואז אחר כך באה השיחה הזאת. אז מי שעמד, איריס דרך אגב הייתה, במשך ממני לפט

 22 הזמן הזה, צידדה בזה שהיא לא חושבת שהוא צריך ללכת, אז מי שעמד זה היא. הוא לא עמד.
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 1אז אני רק רוצה לומר, לשאול אותך לפני זה כדי להבין למה אתה מתכוון כשאתה טוען 'שאול  ש.

 2רם' האם אתה מתכוון לדברים שלטענתך ניתן למצוא בשיחות המוקלטות אמר לי לפטר את אבי

 3 או אתה מתכוון לדברים שהם ממקומות אחרים?

 4 הקלטה. ת.

 5 לנובמבר, 'איתי הוא גמר'. נכון? 16-אוקיי. אתה מתייחס למשפט של שאול אלוביץ' ב ש.

 6 'אני לא יודע מה אצלך, אצלי הוא גמר'.  ת.

 7 אליו?זה המשפט שאתה מתייחס  ש.

 8 כן. נכון. ת.

 9 זה משפט שנאמר אגב ויכוח על פרסום כלשהוא באתר וואלה, נכון? ש.

 10כלשהוא? היה שם קרב שלם על הפרסום על ידיעה נגד ראש הממשלה, הייתה ממש השתוללות על  ת.

 11 זה. 

 12נכון. אבל מה שבטוח נכון זה תכתובת של מר אלוביץ' איתך, אגב, זו לא שיחה, למיטב זכרוני,  ש.

 13בנובמבר אין בשום מקום הוראה של מר שאול אלוביץ' לפטר  16-אבל אחרי התכתובת הזאת ב

 14 את אבירם. לכן שאלתי מאיפה אתה מביא את זה?

 15 שעכשיו נזכרת בה? 16-לא הבנתי מה שאלת. מאיפה אני מביא את השיחה ב ת.

 16מבר, אנחנו אחורה בזמן, בדצ 1 -לא נזכרתי בכלום. אני זוכרת הכל ואנחנו תיכף מגיעים, היינו ב ש.

 17בנובמבר, זו איננה שיחה למיטב זכרוני, זו תכתובת, אגב  16-אני מתייחסת למה שאתה אומר. ב

 18 ויכוח על כתבות שעולות שבה שאול, 

 19 יכול, ת.

 20 אני אומרת למיטב זכרוני עכשיו,  ש.

 21 יכול להיות. ת.

 22 שבה שאול כותב לך 'אני לא יודע מה אצלך, איתי הוא גמר'. ש.

 23 'אצלי הוא גמר.' נכון. איתי או אצלי הוא גמר. .ת
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 1 יפה.  ש.

 2 לא אבל אחר כך, לא, היו גם הקלטות.  ת.

 3 הוא לא אמר... עו"ד יהודית תירוש:

 4 אז מה הוא אמר בדיוק? ש.

 5היו גם הקלטות, אני אגיד לך בדיוק מה היה. שאול כתב את זה, אחר כך הייתה סדרה של הקלטות  ת.

 6שאני לא הסכמתי וגם כתבתי לאיריס או אמרתי, בכל זאת, זה נמצא  שעלו לרמה של צעקות

 7בחומרים, שנאמר מפורשות, אני אומר 'לא יכול להיות ניסיון וכל דבר שעושה לפי טורים וביום 

 8 שהוא בא הוא הולך, נגמר'. יש סדרה שם של פיצוץ סביב הנושא, 

 9 יפה. ש.

 10 אותי שאלה, שאלת אותי על העמידה, הקלטה, אמירה, בסדר. אנחנו רק מציינים, שאלת ת.

 11 ,17-, ב16-כל זה ב ש.

 12 נכון. ת.

 13 אתה טוען שהיו ויכוחים? 18-, ב17-, ב16-ב ש.

 14 נכון. ת.

 15 יפה. סופם של הוויכוחים האלה לא הביא לפיטוריו של מר אבירם אלעד, נכון? ש.

 16 כן רק לא בזכות עמידתו של מר אלוביץ'. ת.

 17 א יכול להגיד לך 'תפטר מישהו'? הוא יו"ר הדירקטוריון שלך.מה זאת אומרת, מר אלוביץ' ל ש.

 18 הוא אמר לי. ת.

 19הוא אמר לך 'תפטר אותו'? יש מקום שהוא אומר לך 'תפטר אותו'? ואם הוא אמר לך 'תפטר  ש.

 20 אותו', אתה רוצה להפנות אותנו למקום שבו שאול אלוביץ' אומר לך 'תפטר אותו'?

 21 את הקראת אותו לפני ... ת.

 22א. אני הקראתי אמירה אחרת לחלוטין. הפוך לחלוטין. הקראתי לך מקומות שאתה מציע והוא ל ש.

 23אומר לא. הסכמתי איתך שיש תכתובת שתיכף נמצא אותה שבה אגב ויכוח הוא אומר 'איתי הוא 
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 1גמר', אין מקום ששאול אלוביץ', לא שאני מכירה, תפני אותי אם אתה מכיר, ששאול אלוביץ' 

 2 את אבירם'. לכן שאלתי אותך מאיפה אתה מביא את זה. אומר לך 'תפטר

 3זה משפט אוקסימורון. את אומרת בתחילתו הוא לא אומר , ובסופו הוא אומר 'לגמור'. 'אצלי  ת.

 4הוא גמר'. מה זה כשאומר יו"ר הדירקטוריון שלפני רגע עמד, שהוא אומר למנכ"ל 'אני לא יודע 

 5ני זה אנחנו מדברים שאבירם נכנס לניסיון. 'תזהר מה אצלך אבל אצלי הוא גמר'. כשבימים לפ

 6מאוד' יום לפני. יומיים לפני 'תזהר מאוד. מתחילה תקופת ניסיון. שלא יפשל, שלא יהיה פשלות', 

 7באותו בוקר. מה הפרשיות? יש את כל הפרשיות אז. צוללות, פאקר, צוק איתן, ורד סויד, כל 

 8יום שאבירם הגיע, הסיוט הכי גדול מאז שהגעתי הפרשיות האלה, 'שיזהר אבירם'. אני זוכר שה

 9לוואלה. אז אני מוזהר לפני שזו תקופת ניסיון, באותו יום הוא מפשל, למחרת הבוס אומר לי 'אני 

 10לא יודע מה אצלך אבל אצלי הוא גמר'. למה הוא אומר את זה? כי לפני זה הוא דרש ממני גם 

 11באותו משפט שהוא לא דרש ממני, למה? כי הוא  לפטר אותו. ועכשיו אנחנו כאילו, ואת אומרת לי

 12 לא כתב לי טלגרמה רשמית 'תפטר את אבירם אלעד'?

 13לא, כי כל מה שאתה עושה מר ישועה, זה פרשנות לדברי אחרים. כשמה שאנחנו רואים בטקסט  ש.

 14בדצמבר,  1-הכתוב זה אותך מציע לפטר אותו, את שאול אומר לך פעמיים 'לא' וראה זה פלא, ב

 15שגברת אלוביץ' אומרת לך, זה שהיא לא הביאה את המנחה. ואתה אומר לה 'כל הכבוד את מה 

 16-, ה16-בדצמבר, הרבה אחרי ה 1-לא סמרטוט'. זאת אומרת מה שאתה אומר לגברת אלוביץ' ב

 17בנובמבר זה שאת הראש של מר אבירם אלעד לא שאול ולא איריס לא הביאו לגברת  18-וה 17

 18 שרה נתניהו. נכון?

 19 אין לי מה להוסיף לתשובה שנתתי לך לגבי תיאור הרצף של הדברים ומה כל אחד רצה. ת.

 20בסדר גמור. עכשיו, בתקופה הזאת שמר אבירם אלעד הוא כבר עורך ראשי, אתה ידעת שמאחרי  ש.

 21 הגב שלהם אתה מתחיל לפעול בניגוד לבקשות שלהם, נכון? 

 22רטגיה של לחשק את המערכת באנשים שקשה הבאת אבירם, אורן נהרי ויעקב אילון הייתה אסט ת.

 23 עד בלתי אפשרי להגיד להם מה לעשות. כן. במובן הזה כן.
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 1 זו לא תשובה לשאלה שלי. באמת. ש.

 2 זאת התשובה.  ת.

 3אני שאלתי שאלה פשוטה. זה אפילו ממש פשוט. באותו זמן אתה יודע שאתה פועל בניגוד לבקשות  ש.

 4 ריס אלוביץ', נכון או לא נכון?שאתה מתבקש מאחורי הגב של שאול ואי

 5איזה בקשות? תגידי לאיזה בקשות. אני לא יודע איזה בקשות. אמרתי מה הייתה, ההבאה של  ת.

 6 אבירם וההצגה שלו להם כמי שישתף פעולה,

 7 אז אני אשאל, ש.

 8אני אומר לך את זה. כמי שישתף פעולה, בזה הטעיתי אותם, חשבתי שצריך להחזיר, הרי הוא  ת.

 9על זה, אז ברור שאני מחזיר מישהו שהוא לא יהיה נוח לעבודה, עכשיו איזה בקשות אני  התפטר

 10לא ממלא? את שאר הבקשות אנחנו מילאנו בצורה מטורפת באותם ימים. אז איזה בקשות אני 

 11לא ממלא? אמרתי לך, ארבעה תחקירים היו. לא הבנתי את השאלה הזאת, התכוונתי. בעניין 

 12 רתי.שרצית שאני אגיד, אמ

 13אז עכשיו אני לא מבינה. האם נכון או לא נכון שבתקופה הזאת אתה משקר לשאול ואיריס  ש.

 14אלוביץ' כי אתה יודע שהמערכת לא נענית לבקשות שמופנות בענייני סיקור בכל מה שקשור למר 

 15 נתניהו וגברת נתניהו?

 16 לא, לא נכון, אני מסביר עוד פעם. ת.

 17 לא נכון? ש.

 18לנובמבר כולל אותו יום הגעה שלו והימים שאחרי זה,  15-כשאבירם הגיע ב לא. באותה תקופה, ת.

 19המערכת נענתה לכל מה שהם ביקשו עד לפגישה הלילית שלמחרת בבוקר אמרתי לאבירם ולמיכל 

 20אלפיים... ואז כן  28.12-לבין הבוקר של ה 15.11.2016-'נגמר'. זאת אומרת אנחנו מדברים בין ה

 21ים עשינו. היה לחץ מטורף שלי על אבירם על זה, כן עדיין להמשיך. וכל מה שאמרתי להם שעוש

 22מהחשש שהוא יצטרך ללכת דרך אגב. רציתי בהתחלה טיפה שזה יחליק, ומהחשש שהוא יצטרך 

 23 ללכת.
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 1, אני מקריאה 11משורה  3818קובץ  2018בינואר  10-אז כשאתה אומר בהודעות שלך, בהודעה מה ש.

 2 לך,

 3 איזה עמוד?ב כב' השופט עודד שחם:

 4 . 'תראה מרגע שהגיע אבירם ההתנהגות מולם הפכה לחלוטין טקטית',11. משורה 64זה עמוד  ש.

 5 איזה קובץ? סליחה? עו"ד יהודית תירוש:

 6 . תסביר לי את האמירה הזאת.11שורה  64עמוד  3818 ש.

 7 זה כבר קיים או לא קיים?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 זה בהודעות. אני מקריאה מההודעות. קיים? מה זאת אומרת ש.

 9 .112זה יהיה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 זה לא מסומן, גבירתי זה רק עזר. זה קטע מההודעה. ש.

 11 אוקיי. אז אני לא מסמנת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 זה ההודעה.זה שיחה. לא, בעצם זה לא שיחה, סליחה,  כב' השופט עודד שחם:

 13 לא, זה ההודעה. זה גם הטעות שלי. באיזה קובץ אנחנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14. שוב מר ישועה, אתה הרבה לפנינו, אתה כבר קראת, נכון? 11משורה  65. עמוד 3818אנחנו בקובץ  ש.

 15 אז אני רק אקריא לך את הקטע ותסביר לי.

 16 כן, בבקשה. ת.

 17יע אבירם ההתנהגות מולם הפכה לחלוטין טקטית. אתה צריך להבין את 'תראה, מרגע שהג ש.

 18הנקודה. זאת אומרת אני מנסה לנסות בשיחה, אף אחד לא נעים לו להקשיב לעצמו מוקלט או 

 19מתחנף לבוס שלו, אבל אני מנסה לרצות אותם' החוקר 'אוקיי'. עד פה, זה לא, 'אבל טקטית, אני 

 20ת אומרת, אני כשאבירם אמר 'אנחנו נתחיל' אמרתי לו 'נתחיל כבר ידעתי שהם מעלים דברים. זא

 21בהדרגה ואז אני אחתוך את זה באיזו שהיא נקודה'. אז תסביר לי את האמירה הזאת שלך פה 

 22 כשאתה אומר שאתה כבר ידעת שהם מעלים דברים. למה אתה מתכוון?
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 1רצף החומרים אז אני רואה  , מה שיש פה אני חושב שזה טעות, פשוט כשאני עובר על-אני חושב ש ת.

 2שכמעט כל דבר או כל דבר שהועבר אלי אני הנחתתי אותו הלאה, התכוונתי בעיקר לזה שאני 

 3מביא את אבירם, אני יודע שאבירם, זה לא יימשך איתו הרבה זמן, אני אומר את זה גם, מסביר 

 4נקודה, אבל אני את זה גם בהמשך פה, אני נתחיל בהדרגה ואז אני אחתוך את זה באיזו שהיא 

 5 ,-אומר, פרקטית, מה שקרה, כשהסתכלתי עכשיו על ה

 6 עכשיו, ארבע השנים האחרונות. כן. גם לי מותר ציניות לפעמים, מר ישועה. ש.

 7צודקת, בסדר. צודקת. מה שאני אומר זה שההבאה שלו הייתה אסטרטגית. הייתה טקטיקה  ת.

 8ת זה במקומות אחרים ובהקלטות, אני בהתחלה אבל אבירם במפורש בהתחלה, אני גם אומר א

 9אומר לה 'תקשיבי הוא משתף פעולה באופן מלא, תראי מה הוא עשה רק ביום ההגעה שלו, עשרה 

 10דברים' וכדומה, פרקטית מה שקרה, את שואלת אותי פרקטית, את מאמתת את זה עם מה שיש 

 11האמת שלא כל כך התחלנו פה, אני אומר פה דבר, אני אומר 'נתחיל בהדרגה אחרי זה אני אחתוך' 

 12בהדרגה כי ביום שהוא הגיע, מה לעשות, היו ארבעה תחקירים, באותם ימים היה פיק של 

 13תחקירים שהצטברו, ופרקטית זה יכול להיות שפה ושם הסתנן משהו שהוא רצה לעשות או משהו 

 14ומיכל כזה, אבל פרקטית לצערי אני אומר, כשאני הסתכלתי על הוואטסאפים ביני לבין אבירם 

 15וכדומה, יש פה בעצם רצף של הנחתות של הפקודות שקיבלתי מלמעלה שנבע, הוא נבע מזה שאז 

 16היו, אני זוכר פשוט שזה היה נובמבר הנורא, כל ארבעה התחקירים שכבר ציינתי, של דרוקר, של 

 17ועל אמנון אברמוביץ', אילנה דיין, ורד סויד, פאקר, צוללות, צוק איתן. הכל הצטבר לאותו חודש 

 18 זה נפל הבחור הזה שהגיע, ולצערי מילאנו את רובן ככולן של הבקשות.

 19כל התשובה הארוכה הזאת בשביל לומר שטענתך היום זה שמה שאמרת בהודעה שלך הוא לא  ש.

 20 נכון?

 21זה מה שזכרתי אז שיכול להיות שהם מעלים דברים מסוימים. מה שאני אומר הוא, אז שאמרתי,  ת.

 22 ה בטוח. אמרתי 'נתחיל בהדרגה', 'אני אחתוך' וכדומה, עוד פעם, לא הייתי פ

 23 לא, דווקא אתה מאוד בטוח פה. ה'טקטית אני כבר ידעתי שהם מעלים דברים'.  ש.
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 1 בסדר. אוקיי. ת.

 2 זאת אומרת, כי מה שאני אומרת לך, ש.

 3לי כשהסתכלתי אחר כך ראיתי, תראי, גם אני בחקירות לפעמים אמרתי דברים ואחרי זה אמרו  ת.

 4'אבל תסתכל מה קורה'. אז אמרתי, 'אז יכול להיות שאני טועה'. את מציגה את הדבר הזה כאיזה 

 5 מין משהו,

 6 לא, אני אוסיף לך עוד פריט אינפורמציה. ש.

 7 בסדר. אוקיי. בבקשה. ת.

 8האם נכון שבתקופה הזאת נקטת יותר ויותר בשיטה של להגיד לשאול אלוביץ' ובעיקר לאיריס  ש.

 9הורדת ידיעות איומות ונוראיות שהיא בכלל לא יכולה לדמיין' בשעה שלא עשית את אלוביץ' ש'

 10 זה כמובן, באופן שקרי?

 11פרקטית, השבועיים הראשונים של אבירם, העשרה ימים הראשונים, סליחה, החודש כמעט  ת.

 12 הראשון של אבירם, יותר מחודש, היה חודש מטורף שבו מילאנו,

 13שואלת אותך שאלה פשוטה ברורה, האם נכון שמאז שאבירם הגיע אפשר תשובה לשאלה? אני  ש.

 14נקטת יותר בטקטיקה, היא הייתה לך אותה גם קודם, אבל יותר אחרי שאבירם הגיע, שבה אתה 

 15אומר לשאול אלוביץ' וגם לאיריס אלוביץ' 'וואי, איזו ידיעה נוראית הורדתי' בשעה שלא הורדת 

 16 שום ידיעה. לא נכון?

 17 שזה נכון, לא חושב שזה נכון. אני לא בטוח ת.

 18 אתה לא בטוח. אז אני מבקשת להקריא לך. ש.

 19 בבקשה. תקריאי. ת.

 20 ?2018בינואר  10מהודעתך מיום  ש.

 21 זו אותה הודעה? כב' השופט עודד שחם:

 22 . 14שורה  21עמוד  3819זו אותה הודעה אבל זה קובץ אחר, זה  ש.

 23 באיזה עמוד, סליחה? ת.
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 1 . אני מקריאה. תראה, 14שורה  21אצלי זה בעמוד  ש.

 2 כן, רק שניה אחת. ת.

 3. 'אני שמתי בולדוג שם, שמתי מישהו שהוא לא, הוא לא יודע לשמוע 9טוב. אני מקריאה. משורה  ש.

 4דברים כאלה, אז הוא מתחיל. ואני אמרתי לו 'בסדר. אתה תלחץ וזה, גם האמירה חלק מהזמן, 

 5, זה טקטיקות שלמדתי'. ואז החוקר אומר לך 'כן'. 'הורדתי משהו שאת לא יודעת אפילו על זה'

 6ואז אתה אומר 'אתה אומר לה 'הורדתי משהו הרבה יותר גרוע'. התחלנו כבר לעבוד, תמיד היה 

 7לחץ והכל, אני לא מנסה להגיד שלא היה, תמיד היה הכל, אבל באותה תקופה אני כבר מתחיל 

 8, כשאתה אומר לה' הורדתי משהו' עשר לדבר עם אבירם יום יום. ואז אתה, אז מה אתה אומר

 9פעמים, מה הורדת לא הורדת? זה החוקרת ואז החוקר אומר לך '... שלפעמים אתה המצאת את 

 10זה?' אתה אומר 'כן. לפעמים הורדת לפעמים' החוקרת אומרת לך 'זה רק כשאבירם הגיע' ואתה 

 11יותר כשאבירם אבל גם לפני אומר לה, והיא עוד פעם אומרת לך 'רק כשאבירם הגיע' ואתה אומר '

 12זה. זה למדתי מחברים אחרים בתקשורת שאמרו 'אתה צריך להתנהל עם בעלים'. אז לפעמים 

 13אתה צריך להגיד להם 'אתה לא יודע איזה דבר הורדתי אתמול, הרבה יותר גרוע''. זה מזכיר לך 

 14 משהו מר ישועה? שבטקטיקה הזאת נקטת יותר כשאבירם הגיע?

 15אני חושב שאני אומר את זה אבל צריך לקרוא גם את ההמשך, אני קראתי את  ,-אני חושב ש ת.

 16 ההמשך,

 17 אני מקשיבה מר ישועה, בסדר. ש.

 18בסדר. צריך לקרוא גם את ההמשך של הכמה עמודים שיש פה. אני לא זוכר הרי בדיוק אז מה  ת.

 19ך השנים, שהיא היה בדיוק בכל יום ואם אמרתי בדיוק ידיעה כזאת או, הייתה לי טקטיקה לאור

 20טקטיקה שקרתה עוד פעם, אולי באחוז מהמקרים. שבא מישהו מלמטה ואומר 'תראה איזה 

 21כתבה טובה יש'. אני זוכר שינון פעם אמר לי 'הנה, כתבה יפה לחברה שלך' והנה זה אמר, ואבי 

 22אמר, שיפוד כזה או אחר, בלי שהתבקש וגם דרך אגב, אני זוכר שעם אבירם היה פעם שהוא בא 
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 1ואמר לי 'יש משהו, החלטה של איתן כבל או משהו כזה', אז העברתי את זה למעלה. אז היה את 

 2 הדבר הזה, 

 3 מר ישועה, האמת היא שאתה לא עונה לשאלה. ש.

 4 תני לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 5 אני צריך לענות לשאלה, אני, ת.

 6 ות לשאלה.בוודאי שאתה צריך. זה בדיוק מה שאני אומרת, אתה צריך לענ ש.

 7אני מנסה לענות לשאלה. באמת שאני מנסה לענות. עכשיו, את שואלת אותי אם בחקירה, מה אני  ת.

 8אומר פה, אני אומר את זה פה ואני אומר אחר כך בהמשך גם כן עוד דברים, לא זכרתי בדיוק מה 

 9תי על הרצף לנובמבר וכדומה. מאז, אני אומר לך מה אני קראתי. הסתכל 16-לנובמבר וב 15-היה ב

 10ביני לבין אבירם ונדמה לי שגם אמרו לי את זה באיזה שהוא שלב בחקירה שזה לא כל כך, לא 

 11יודע, אני לא זוכר את זה בדיוק, נדמה לי שהטיחו ואמרו לי 'זה לא בדיוק ככה', אני זוכר שהיה 

 12די משמעותי' לי קטע כזה לא נעים בחקירה, 'זה לא בדיוק מה שאתה אומר, לא ראינו שינוי יותר מ

 13אז אני אומר, השינוי המשמעותי באמת היה אחרי פגישת השיבוש ואני אומר לך פרקטית, כשאני 

 14מסתכל, פרקטית כשאני מסתכל על מה שהיה באותה תקופה אז אני רואה שכן צייתנו לרוב 

 15 הדברים ויכול להיות שפה ושם אולי היו דברים אחרים שלא. אבל אני לא רואה בהתכתבויות ביני

 16לבין אבירם, כשהסתכלתי על ההתכתבויות ביני לבין אבירם בוואטסאפים, ביני לבין אבירם 

 17ומיכל, בוואטסאפים, ביני לבין מיכל שהם היו הזרוע המרצה באותה תקופה, של הכמה שבועות 

 18לשאלתך, אני לא רואה ביטוי יותר מדי גדול לטקטיקות האלה, למצב העובדתי בסדר?  15.11-מה

 19וצה לעמת אותי עם משהו שאמרתי פה, אז אני אומר, אז צריך להסתכל על כל עכשיו את ר

 20העמודים האלה ולהבין גם שלא את הכל זכרתי בדיוק. זכרתי שאני מביא את אבירם ואנחנו 

 21מתחילים לשנות את הדברים. ואחר כך זה לקח זמן. זה קרה בצורה ברורה אחרי השיבוש. זה מה 

 22 י.שאני אומר. כן. זו התשובה של
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 1אז אני אפרק את השאלה שלי. כדי שאני אבין. הטקטיקה שבה אתה אומר לאיריס אלוביץ' או  ש.

 2לשאול אלוביץ' 'את לא יודעת מה הורדתי, הורדתי משהו הרבה יותר גרוע' בשעה שלא הורדת, 

 3 יש דבר כזה או אין דבר כזה?

 4ירם הגיע, אני לא חושב יש דבר כזה אבל אני חושב שזה קורה לפני אבירם, קורה בזמן שאב ת.

 5, אני לא חושב שזה קרה יותר הדבריםשבחודש הזה שאבירם הגיע, אם אני הסתכלתי שם על 

 6מאשר זה קרה לפני, אולי אבירם זרק איזו שהיא ידיעה, אז זרקתי לו. יכול להיות שזה קרה. 

 7הוראות. הדבר הזה. אבל זה לא מה שאפיין את אותה תקופה. התקופה הזאת אופיינה בביצוע ה

 8 זה מה שאני אומר לך.

 9אוקיי. אז כשאנחנו רואים בשתי המובאות שאני הצגתי לך מהחקירה ונתתי לך למעלה ולמטה  ש.

 10ולראות את הכל, כשאנחנו רואים שבהודעה שלך ברשות ניירות ערך אתה אומר לחוקרים שבאותו 

 11נוקט בטקטיקה של  זמן ידעת שאבירם כבר מתחיל להעלות דברים בניגוד לבקשות ושאתה יותר

 12 להגיד איזו ידיעה הורדת, הדברים האלה שאמרת, אתה אומר היום, הם לא נכונים. זו טענתך?

 13 , אני אומר עוד פעם, יכול להיות שזה היה, יכול להיות, אני אומר עוד פעם,-יכול להיות ש ת.

 14 או שאתה לא זוכר. ש.

 15 החומר.תקשיבי, זה מה שזכרתי אז. לא ישבתי ללמוד את  ת.

 16 בסדר. ש.

 17עכשיו כבר עברתי, בגלל כל החקירות אז עברתי על הוואטסאפים האלה כמו שאת אומרת, עברתי,  ת.

 18, את שואלת אותי עכשיו אז אני אומר בכנות, אני לא רואה כל כך ביטוי לזה. ודומני -ואני רואה ש

 19טע כזה שכאילו, אז שגם בחקירה מתי שהוא, דומני שזה נאמר, אני זוכר שהיה לי איזה שהוא ק

 20 אמרתי 'אוקיי, אז יכול להיות שזה קרה אחרי השיבוש יותר' אני לא יודע, אולי אני טועה. 

 21אוקיי. נתקדם. תאשר לי שבאותו זמן אתה הלכת ובדקת שוב את האפשרות למנות את טיפנברון  ש.

 22 כעורך. נכון?

 23 יכול להיות. ת.
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 1יס אלוביץ' ואני מציעה לך שאתה לא סיפרת להם אין לזה זכר בהתכתבות בינך לבין שאול ואיר ש.

 2 על הפגישה הזאת?

 3 אוקיי. אני לא זוכר את זה. ת.

 4 מה אתה לא זוכר? ש.

 5 עוד פעם, מה את אומרת שמתי, ת.

 6עם מר טיפנברון כדי  שלהיפגאני אומרת שבזמן שאחרי שאבירם אלעד מונה לעורך אתה הלכת  ש.

 7 להציע לו שוב משרת עורך. נכון לא נכון?

 8 אני לא זוכר את זה. יכול להיות. ת.

 9 כזה מצוין. את זה אתה פתאום לא זוכר? ןזיכרויכול להיות מה זה יכול להיות? אתה עם  ש.

 10מדי. לא אני לא זוכר. אם אני אומר שאני לא זוכר, אני לא זוכר. לא השתמשתי בטיעון הזה יותר  ת.

 11 זוכר.

 12לא זוכר. עכשיו, אבל נתקדם. מי שכן זוכר את זה זה מר טיפנברון שמדבר על זה בהודעה שלו.  ש.

 13אני אומרת לך שאין זכר לזה בהתכתבות בינך לבין שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ' ואני אומרת לך 

 14 איתו לא סיפרת להם. שלהיפגשבכל מקרה את העובדה שהלכת 

 15ז אני לא זוכר שלא סיפרתי גם. אני באמת לא זוכר את המקרה על ציר הזמן. מתי אני לא זוכר א ת.

 16 זה היה? אני לא זוכר.

 17 מה שטיפנברון אומר זה שזה התקיים, ש.

 18אבל אם אדוני היה נפגש איתו, היה מספר? אדוני יכול לשאול את עצמו, ...  כב' השופט עודד שחם:

 19 היפותזה, אדוני היה כן מספר? כן משתף?

 20 כן. אני חושב שכן. אני כמעט בטוח שכן. אני לא, ת.

 21 זאת אומרת ... לא סיפר זה דבר לא תקין? איזה הסבר, כב' השופט עודד שחם:

 22כבודו, באותו זמן צריך להבין, היה לחץ כל הזמן מתמיד בקשר לסיקור המוטה וגם בקשר  ת.

 23היה בהקשר שהוא יחליף לאבירם. כי הנתק ביניהם נמשך. אז אם הייתי הולך לפגוש אותו זה 
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 1אותו, אז אני מניח שהייתי מספר להם כאילו, אבל אני לא זוכר כזאת פגישה. אני באמת לא זוכר 

 2את הפגישה, כי אני זוכר שאני הופתעתי פעם בגלל שאני זוכר ששאול אומר לי, איריס אומרת 

 3אני אפגוש אותו אם  ששאול דיבר עם ביבי וביבי פסל את טיפנברון. אז אני לא מצליח להבין למה

 4 ביבי פסל כי ברור שזה לא. חוץ מזה ראינו פה עוד שיחה,

 5 אגב, אם אני צריכה, ש.

 6 רגע. תני לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 7אני רוצה להשלים את התשובה. ראינו פה עוד שיחה ששאול מבוהל מזה שטיפברון יהיה מנכ"ל  ת.

 8 עשה לו שם,משרד התקשורת. מבוהל כי זה נורא ומה שהוא י

 9 וכל שכן בוואלה. כב' השופט משה בר עם:

 10כן. אז הוא יביא אותו, אז לכן אני הופתעתי פעם מהקטע הזה שהייתה עוד פגישה, אולי זו הייתה  ת.

 11פגישת נימוסין שהוא רצה אולי להבין איפה הוא עומד או משהו כזה. אני לא זוכר. לא היינו 

 12 דבר. אויבים או משהו כזה. אני לא זוכר כזה

 13כמובן שאני לא אקום כמובן כל פעם, אבל יש לפעמים רצפים של עדות  צור:-עו"ד בעז בן

 14שמועה מכלי שלישי או רביעי 'איריס אמרה ששאול אמר שראש הממשלה אמר' אז אני כמובן לא 

 15 מתנגד אבל צריך לשים את זה, זה כאילו כל פעם יש התנגדות ביחס לכל עדות מהסוג הזה. 

 16 בסדר. תודה. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 17זאת התנגדות שהעד מעיד על מה שהוא שמע משאול אלוביץ' או איריס  עו"ד יהודית תירוש:

 18 אלוביץ'.

 19 אני אמרתי, אני לא התייחסתי כרגע לאמירה...  צור:-עו"ד בעז בן

 20אלא בקשר ההתנגדות כאן היא לא בקש למה שהוא שמע  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 ,-ל

 22 נכון. ששמע, ששמע, ששמע. צור:-עו"ד בעז בן

 23 לתוכן של הדברים שמיוחסים למישהו אחר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 רק תיקון קטן, לא שמע, איריס כתבה לי. או אמרה לי. זאת אומרת בקולה בהקלטה. ת.

 2 ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 בסדר. ת.

 4אני תיכף אחזור למה שאמרת כי אי אפשר להשאיר את זה, אבל אני מציגה לך שמה שמר טיפנברון  ש.

 5 חשב, בגלל שאתה שאלת אותו באותה פגישה, כך לטענתו, 

 6 מתי הייתה הפגישה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7של אלעד אבירם  מר טיפנברון אומר בהודעה שהפגישה בינו לבין אילן התקיימה לאחר מינויו ש.

 8 לעורך וואלה. 

 9 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 זה מזכיר לך משהו? ש.

 11 לא.  ת.

 12אז נראה אם זה עכשיו יזכיר לך. הוא אומר גם שאתה שאלת אותו אם לדעתו נתניהו יהיה מרוצה  ש.

 13 . מהמינוי שלו לעורך וואלה והשאלה הזאת הביאה אותו למחשבה שאתה הקלטת אותו

 14 אוקיי? ת.

 15 זה נכון, אתה הקלטת אותו? ש.

 16 לא. ת.

 17 זה מזכיר לך משהו מהפגישה הזאת? ש.

 18 כמו שאמרתי לך, אני לא מקליט פגישות, ת.

 19 טוב, ראינו כבר את האותנטיות של זה. ש.

 20 נכון. ראיתם. אין אף פגישה שהוקלטה. ת.

 21מרענן את זכרונך באיזה שהוא  )צוחקת( טוב, בסדר. ראינו שאתה מקליט פגישות, אבל שניה, זה ש.

 22 אופן? אתה נזכר בפגישה הזאת?
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 1אני אגיד לך מה אני זוכר. אני לא זוכר פגישה אחרי שאבירם הגיע, אני זוכר שבפגישה שלי עם  ת.

 2 טיפנברון עלה הנושא,

 3 הייתה פגישה? כב' השופט משה בר עם:

 4 היו כמה פגישות, אמרתי שהיו מספר פגישות.  ת.

 5אני ראיתי שכשאני שאלתי אותך כמה פגישות אמרת 'היו לפחות שתיים'. זאת אומרת מר ישועה,  ש.

 6 שבאופן אמיתי, מכיוון שאתה בנאדם זהיר ביותר, אתה ידעת שהייתה עוד פגישה. 

 7אני לא ידעתי שהייתה עוד פגישה אחרי, אני לא זוכר את התאריכים של הפגישות עם טיפנברון.  ת.

 8 ילים.את מכניסה לי מ

 9אז אני מציעה לך, אני בחקירה נגדית, אני מציעה לך שאתה זכרת היטב את הפגישה הזאת וגם  ש.

 10 עכשיו אתה זוכר אותה.

 11האמת, לא זכרתי את הפגישה הזאת. מה יש לי להסתיר אותה? מה... למה אני מסתיר אותה? לא  ת.

 12תחלה, אולי זה שתיים אולי זכרתי את הפגישה, זכרתי שהיו לי מספר פגישות עם ערן. אמרתי מה

 13זה שלוש. אני זוכר שבשיחות עלו שתי נקודות, שיחה אחת עלתה, נושא אחד זה הכספת או 

 14ההקלטות וכדומה ש'לי יש כספת ולנוני מוזס יש קלטת'. נושא שני שהוא אמר לי, שהוא אמר לי, 

 15שיחקתם אותה  ואני חושב שזה מופיע בחומרים גם כן, שאני מציין את זה, הוא אמר לי 'אתם

 16. אנחנו עשינו טעות, אני אחרי הבחירות הלכתי לביבי כי 2015בבחירות', כלומר בבחירות של 

 17הבנתי שהקבוצה נמצאת בבעיה והוא אמר שהיה סיכום עקרוני שידיעות המודפס יתקוף את ראש 

 18הממשלה והאתר יתמוך בו ומבחינתו של ראש הממשלה זה טוב כי משהו שהיה מאה אחוז נגדו 

 19 אחוז, 50עכשיו הוא 

 20 איך זה קשור, מר ישועה? ש.

 21 מה זה קשור לשאלה, עו"ד ז'ק חן:

 22 ... נפגש עם טיפנברון. צור:-עו"ד בעז בן

 23 איך זה קשור? מר ישועה, תראה, ש.
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 1 את העלית את השאלה. את שאלת אם אני זוכר. ת.

 2לא זוכר אותה.  אני שאלתי שאלה ברורה. אין שום טעם לדבר על פגישה כשאתה טוען שאתה ש.

 3שאלתי אותך שלוש פעמים האם אתה זוכר את הפגישה הזאת כן או לא, האם זה מרענן את 

 4 . התשובה שלך לשאלה הזאת היא כן או לא? אתה זוכר את הפגישה שנפגשתם?ךזיכרונ

 5אינני זוכר את תאריכי הפגישות עם טיפנברון, לא זכרתי שהייתה פגישה אחרי הגעה של אבירם,  ת.

 6 את הנושא הזה ושאלת עליו אז התייחסתי. סליחה שהתייחסתי. העלית

 7 הוא מספר על פגישות אחרות אולי שלפני, אולי זה היה, אינני יודע. כב' השופט משה בר עם:

 8גבירתי הזכירה שהיו שתי פגישות ואני חושבת שלזה הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 מתייחס עכשיו.

 10 כל מה שאמרתי לעד,אבל אני אמרתי,  ש.

 11אני רק אומרת שאני חושבת שאחרי שגברתי אמרה שתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12פגישות, 'אמרת שהיו שתי פגישות', אז הוא אומר 'הייתה אחת כזו אחת כזו', זה הכל. בואי נתקדם 

 13 אבל.

 14 היא הזכירה את הנושא. ת.

 15אם היו שתי פגישות הוא אמר 'היו לפחות שתי  כל מה שאני אמרתי זה שכשאני שאלתי אותו ש.

 16פגישות' ולכן אמרתי לו שהוא זכר היטב את הפגישה השלישית. אני מתקדמת, אבל אני לא יכולה 

 17לדלג על אמירה שלך שאני רוצה רגע ליישר אותה, אתה אומר אותה כבר בפעם השלישית אז אני 

 18 נאלצת להפנות לשיחה נוספת,

 19 שיחה או פרוטוקול עכשיו? אב"ד: -לדמן פ-כב' השופטת ר' פרידמן

 20 שיחה. זה אני חושבת, זה לדעתי הוצג לך גם בחקירה הראשית אבל האמת, אני פה טעיתי. ש.

 21 איך זה סומן, מישהו יודע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לטעמי עדיף לסמן את זה גם כן. אבל לא משנה, ש.

 23 מה המספר?  כב' השופט עודד שחם:
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 1 לנובמבר, 14-זה שיחה מה ש.

 2 יג/ גבירתי. עו"ד יהודית תירוש:

 3 יג?/174 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 5 זה גם נ/ גבירתי? ש.

 6 . אם תתנו לנו אני אסמן.112אם גבירתי רוצה זה יהיה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 עוד רגע זה מגיע. ש.

 8 

 9 112מוגש ומסומן נ/ 14.11.2016שיחה מיום תמליל 

 10 

 11 לקרוא הכל או שאת מפנה אותי? ת.

 12 בנובמבר. אתה שואל, 14-. זה ה13לא, תסתכל בעמוד  ש.

 13 סליחה, רק שניה. כן בבקשה. ת.

 14 אתה שואל 'אם הם רוצים את סטיפי אתם רוצים להביא אותו'? מי זה 'הם רוצים'? ש.

 15 הזוג. ראש הממשלה ורעייתו. ת.

 16 אז אתה שואל את איריס אלוביץ' בעצם,  ש.

 17 איזה עמוד את מפנה? עו"ד יהודית תירוש:

 18 . 13עמוד  ש.

 19 אה הנה. אוקיי. ת.

 20 אתה שואל, אתה שואל את איריס אלוביץ' 'אם הם', מי זה הם?  ש.

 21 ראש הממשלה ורעייתו. ת.

 22 'רוצים את סטיפי', מי זה סטיפי? ש.

 23 ערן טיפנברון. ת.
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 1 להביא אותו?' זה אתה מציע.'אתם רוצים  ש.

 2 כן. אני שואל. ת.

 3 מה היא אומרת לך? ש.

 4 'לא'. והיא אומרת, הנה, 'שאול אמר לו שהוא הבין מביבי לא להביא' זה מה שאמרתי מקודם. ת.

 5 מי זה 'אמר לו'? למי הוא אמר? ש.

 6 לדעתי זה לרן ברץ כיוון שרן ברץ היה הציר, או שלניר, לניר. נכון. לניר,  ת.

 7 לניר. זאת אומרת, היא אומרת כדי, ש.

 8 כי ניר רצה אותו. נכון. ת.

 9יפה. ומה שאיריס אומרת לך 'כדי להשתיק אותו'. אבל הנקודה פה מר ישועה מבחינתי היא, שמי  ש.

 10שמציע להביא את טיפנברון אם בני הזוג רוצים אותו, בהנחה שבני הזוג רוצים אותו, מי שמציע 

 11 ומי שאומר לך 'לא' זאת הגברת אלוביץ'.להביא את טיפנברון זה אתה 

 12שוב, אנחנו נמצאים בתוך רצף של שיחות שבהן אבירם הוא בעיה, אנחנו יום לפני ההגעה של  ת.

 13אבירם, אני שואל את זה בתוך רצף שבו מי שלחץ שאבירם לא יגיע זה הם. אני צריך כמנכ"ל, 

 14ני צריך להכין לזה חלופה. אני לא למקרה שהם יחליטו ברגע האחרון בכל אופן שהוא לא מגיע, א

 15 בלי עורך. זה הכל. אבל עובדה היא שלא נתתי לזה לקרות. רלהישאיכול 

 16 העובדה היא שהיא אומרת לך 'לא'. ש.

 17 שהוא לא אושר ואמרתי לה 'כן'. 9-העובדה היא שהיא אמרה לי ב ת.

 18 אתה הופך, מר ישועה, את המציאות. המציאות היא, ש.

 19 את הופכת. ת.

 20 לא. המציאות היא, לא ש.

 21 לגמרי. ת.

 22 אז אני אגיד, ש.

 23 תקשיב ואז תענה. צור:-עו"ד בעז בן
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 1 את הופכת את המציאות בכל תזה כמעט. ת.

 2 מר ישועה, מי שהופך, ש.

 3 אני, הייתה לי יריבות עם ארדן ושכנעתי את שאול לריב איתו. ת.

 4פך, כשאמרת את זה אמרתי זה בדיוק מה שאני לא אמרתי, זה בדיוק מה שאני לא אמרתי, להי ש.

 5בדצמבר  1-לך 'איש לא טען את זה' אבל אני אגיד לך מה אני כן טוענת, שאנחנו רואים ברצף עד ה

 6ראינו שיחות מוקלטות וראינו בדיוק מה קורה. ראינו שאתה זה שמציע לפטר את אבירם אלעד, 

 7בני הזוג, אתה אומר ש'זה אתה יודע שהדבר הזה גורם לנתק בין שרה נתניהו לאיריס נתניהו ולבין 

 8גורם לנו נזק', אתה מציע לפטר את אבירם, אתה מציע להביא את טיפנברון והם אומרים לך 'לא' 

 9 רי המינוי של אבירם. זה מה שאנחנו רואים.וועומדים מאח

 10ששאול דורש לפטר אותו ואני לא מסכים, לא דורש לפטר,  16-טוב, חוץ מהשיחות שהשמטת ב ת.

 11-וא גמר אצלו' את צודקת, הפרשנות שלי לזה היא כמובן רחוקה, ולא שאיריס בסליחה, רק ש'ה

 12מנסה תרגיל של 'לא אישרו את אבירם נכון' ואני אומר 'כן אישרו אותו' ואני לא נותן לו, וכשזה  9

 13 מגיע לרגע האמת אני לא נותן לזה ללכת, אנחנו חוזרים על עצמנו, ואמרתי את מה שאמרתי.

 14 בדצמבר. עכשיו, תאשר לי בבקשה, 1-זה לשכוח את השיחה ב והדבר הכי נוח ש.

 15 הדבר הכי נוח זה להפוך את המציאות. ת.

 16בוא נמשיך בבקשה ותאשר לי בבקשה שההתנהלות של גברת נתניהו סביב המינוי של מר אבירם  ש.

 17ה יצרה באופן אנושי לחץ סביב הבקשות בענייני סיקור, נכון? באותה תקופה, הכעס של הגברת שר

 18נתניהו, על גברת איריס אלוביץ' סביב הנושא של מר אבירם אלעד יצר גם באופן אנושי לחץ סביב 

 19 בקשות בנושא סיקור, נכון?

 20 נכון. ת.

 21מה זה יצר לחץ? לחץ של מי, למה? אני לא הבנתי את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 השאלה, הוא כנראה הבין אבל אני לא.
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 1יותר טוב. לחץ בהתנהלות של הגברת אלוביץ', לחץ בהתנהלות של שאול אלוביץ', אז אני אסביר  ש.

 2 לחץ בהתנהלות של מר ישועה, משום שהיה כעס מצידה של הגברת שרה נתניהו. נכון?

 3נכון. אני תמיד, אני אגיד לך מה הבנתי מהשאלה. מה אני עניתי. אני ציינתי תמיד שלחצים נבעו  ת.

 4ורך בצד, פה היו שני משברים. אחד זה בעיות של כל מיני ועדות חקירה או מצורך בצד הזה או מצ

 5. משבר עם אבירם שאנחנו בתקופת ניסיון. בתקופת ניסיון אדם נבחן באופן מיוחד ולכן, היא 2-ו

 6צודקת בשאלה שלה, בתקופת ניסיון הדרישות לסיקור המוטה, היינו בניסיון. היינו במבחן 

 7 . כן. זו התשובה.וכשאתה במבחן אתה יותר זהיר

 8 אז עכשיו, מה שאנחנו בעצם, מה שאנחנו, ש.

 9 למה את צוחקת? זו האמת. ת.

 10 כי זה מצחיק האופן שבו אתה מנסה להציג את זה. אז אני אנסה להציג את זה באופן שבו, ש.

 11 גם להגיד שזה אנושי זה מצחיק ואנחנו לא צוחקים. עו"ד יהודית תירוש:

 12 ...את באמת אמרת את זה? ש.

 13ת. כשאומרים לי שלוש פעמים ביום 'הוא במבחן, אל תעשה את זה' זה מתחבר ללחץ. אני לא מבין 

 14 למה את צוחקת. 

 15אני אסביר. אנחנו מבינים שבתקופה הזאת יש כעס של הגברת שרה נתניהו, יש הרבה מאוד  ש.

 16יקטיבית יש אירועים, אובייקטיבית הרבה מאוד אירועים סביב הסיקור של בני הזוג נתניהו, אובי

 17 הרבה מאוד אירועים באותה התקופה, נכון?

 18 נכון. ת.

 19 הוא חודש שיש בו אסקלציה של ההתנהלות. נכון? 2016ובפועל חודש נובמבר  ש.

 20 נכון. ת.

 21 מבחינת הלחץ והווייב, והשיחות שלכם, הן שיחות הרבה פחות נעימות, נכון? ש.

 22 נכון. נכון. ת.
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 1חות הנעימות שמתנהלות קודם לכן, רואים שיחות קשות עם והתבטאויות, גם רואים במקום השי ש.

 2 כעסים, נכון?

 3 נכון. ת.

 4 וזה יצר חודש שאתה הגדרת אותו כ'רמה של מעורבות שהיא פי עשר ממה שהיינו קודם'. זה נכון? ש.

 5, לא זוכר את הסולם, אבל זו הייתה רמה מאוד אינטנסיבית. 5או פי  10אני לא יודע אם זה פי  ת.

 6 נטנסיבי.מאוד אי

 7אבל פה, אבל מה שאני שואלת ואני מדייקת, אם צריך נפנה לשיחות, אבל אם לא, אני שואלת  ש.

 8מעורבב עם כל המסמכים שקראת, אז אני מבקשת להבין  ןזיכרו, זה ןזיכרודווקא, זה כבר אין לך 

 9הם ימים שבהם אתה טענת שזאת  2016האם זה נכון יהיה לומר שהימים האלה בנובמבר 

 10 לציה פי עשר ממה שהיה קודם לכן?אסק

 11פי עשר, אני רק אומר, היה מאוד אינטנסיבי. בגלל הצירוף שציינת. לא זוכר אם -לא זוכר את ה ת.

 12 אמרתי 'פי עשר'. אני אענה לך, לא זוכר אם אמרתי פי עשר. 

 13 עזוב את 'פי עשר'. ש.

 14 או פי שמונה, לא זוכר. ת.

 15 גם לא במדעים מדויקים.  לא מעניין פי עשר, פי שמונה ואנחנו ש.

 16 נכון. ת.

 17 אסקלציה באופן יחסי למה שהיה קודם. ש.

 18 נכון. ת.

 19 הרבה הרבה הרבה יותר ברמת האינטנסיביות ממה שהיה בחודש קודם לכן? ש.

 20 זו הייתה התחושה הסובייקטיבית שלי. ת.

 21 נכון. וזו גם התקופה שבה אתה מקליט את מרבית השיחות. ש.

 22 אוקיי. ת.

 23 אוקיי'?מה זה ' ש.
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 1 כן. ת.

 2אוקיי. זאת אומרת שהשיחות שאנחנו מקבלים פה, מרביתן הגדולה היא מאותה תקופה בזמן  ש.

 3 שבה אתה אומר שנעשתה אסקלציה ביחס לתקופות הקודמות?

 4כן. זה תואם גם את מה שאמרתי שאני, הדרייב שלי לענות בזה היה בימים שבהם היה לחץ יותר  ת.

 5 נכון.גדול, יותר גועל נפש. 

 6כבודכם, אני הגעתי לנקודה שאני רוצה רגע להתייעץ עם חבריי אם להמשיך או לעצור פה כרגע.  ש.

 7 אם אפשר, הפסקה של עשר דקות.

 8 , יש לנו עוד שעה. -לא חבל אבל על ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 להתארגן.אם אני צריכה לעבור לנושא אחר, אני בכל מקרה צריכה עשר דקות כדי  ש.

 10 אוקיי אז נעשה עשר דקות הפסקה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 בסדר. ש.

 12שניה, לגבירתי יש איזו שהיא הערכת זמן כוללת לגבי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 החקירה?

 14 ההערכה שלי היא שבשבוע הבא אני אסיים את החקירה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 כלומר גבירתי תזדקק לכל חמש הישיבות שעליהן דובר? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 16אני לא בטוחה בזה, אני אשתדל לקצר. אני כל הזמן משתדלת לקצר, אבל אני  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17 אסיים בשבוע הבא.

 18על אוקיי, אז אולי תבדקי עכשיו מה המצב כי באמת חבל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 הזמן שנשאר, אבל אם טעם להתחיל נושא שהוא נושא ארוך או שצריך בשבילו יום,

 20בדיוק בשביל זה אני רוצה עשר דקות, כדי לנסות ולהכיל את הנושא הבא,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21 לא לקטוע נושא באמצע.

 22דקות ונראה טוב. גבירתי תבדוק ואנחנו נחזור בעוד עשר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אז. 
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 1 בסדר. תודה לכבודכם. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 )הפסקה(

 3 )לאחר ההפסקה(

 4אני עושה מאמץ להתחיל ולסיים נושא שאני מקווה שאפשר יהיה לסיים אותו היום כך שגם לא  ש.

 5נבזבז זמן וגם אני מודה לכבודכם על ההפסקה, היא הייתה נחוצה לי. ואני אשתדל לסיים, ממש 

 6 אשתדל.

 7 בסדר גמור. תודה אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 8 2016בנובמבר  17תודה לכם. אני מבקשת להציג לך התכתבות מיום  ש.

 9 

 10 .113מוגשת ומסומנת נ/ 17.11.2016התכתבות מתאריך 

 11 

 12. 'עכשיו 3, אני נותנת לך שני עמודים קודם אבל תסתכל מעמוד 3. תסתכל מעמוד 23347ברול זה  ש.

 13תם הולכים להעלות אייטם שקרי של ... תחזוקה. אבי אשכנזי עובד אצל ההסתדרות. ברגע זה א

 14: 'אנא 4גם זיו ריינשן, המקום היחיד שיש לו סיקור בעייתי זה וואלה' ואתה ממשיך ואומר בעמוד 

 15 תהיו החלטיים ואני חייב כתבה חיובית למימון'. מי זה מימון?

 16 על.-דוד מימן מנכ"ל אל ת.

 17 ובות.' למה אתה חייב כתבה חיובית לדוד מימון?'בשעות הקר ש.

 18 אני יכול לקרוא את זה שניה? ת.

 19 אתה יכול לקרוא. בוודאי. ש.

 20 קראתי. ת.

 21קראת. אתה כותב 'תהיו החלטיים, אני חייב כתבה חיובית למימון בשעות הקרובות'. ואז אתה  ש.

 22 לראשי'.כותב 'מימון שולח לך מייל עם חומר, תעלו משהו פצצה אפילו 

 23 סליחה רגע, ת.
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 1. 'מימון שולח לך מייל' אתה כותב לאבירם ולמיכל 'עם חומר, תעלו משהו פצצה אפילו 5עמוד  ש.

 2לראשית'. אתה נותן להם הנחיות לאיפה להעלות את זה. 'חשוב מאוד יותר מביבי'. איזה יחסים 

 3 יש לך עם דוד מימון מנכ"ל אל על?

 4 שום דבר.  ת.

 5 לו כתבה חיובית?אז למה אתה חייב  ש.

 6אל על היה מפרסם מאוד חשוב שרצינו, שלא פרסם אצלנו הרבה מאוד זמן  -שני דברים. אחד ת.

 7 ורצינו להביא אותו. 

 8 . 8אוקיי. זה אתה אומר בעמוד  ש.

 9 רק שניה. ת.

 10 . 'המפרסם הכי גדול בשוק'.8אני עוזרת לך מר ישועה, אתה אומר את זה בעמוד  ש.

 11ה שניה, בגדול אל על גם שייכת לתמי מוזס וגם לגביה היה איתרוג משאול אבל בסדר. אוקיי. נקוד ת.

 12 פה זה היה שילוב של שני הדברים.

 13 .8זה לא מופיע בעמוד  עו"ד ז'ק חן:

 14 בסדר. אתם מתפלאים שלשאול יש מערכת קשרים. ת.

 15ן ביום, אני לא, אנחנו לא מתפלאים על הטענות שלך כי אנחנו רגילים כבר כי אנחנו שומעים אות ש.

 16 לא יודעת איזה, אבל,

 17 אמרתי לך שזה שילוב. ת.

 18, שבו אתה כן מסביר 8אבל אנחנו לא רואים את הטענה הזאת ביחס לאיתרוג או לשאול בעמוד  ש.

 19'אל תחזיר את זה אליי, תמצא דרך, זה המפרסם הכי גדול בשוק יש הזדמנות כי הם במקרה 

 20אותי. משום מה את התוספת הזאת שאתה נהנה  צודקים אז תהיה יצירתי, עבוד מולם ושחרר

 21 להוסיף פה עכשיו שזה גם איך שהוא קשור למשהו ששאול אמר, לא כתבת.

 22אז אני רוצה להסביר את הנקודה. אני לא אמרתי ששאול פה התערב ספציפית. ואני אמרתי לך  ת.

 23לא הסתרתי  על הוא מפרסם גדול ואני רציתי את התקציב שלו. אני-בתשובה ראשונה שלי שאל
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 1את הדבר הזה. אבל את רוצה תשובות שלמות. אז אני אומר לך שאת מי שאול מאתרג ידעתי. הרי 

 2על. -אני מכיר אותו כבר פה כמה שנים? שש שנים. כולל הקטע של תמי מוזס, שהיא בעלים של אל

 3ניות שהיו פ 2017-את מציינת את המקרה הזה, אני רק אציין לך שאחרי שנפסק הסיקור המוטה ב

 4על זה הועבר ונאמר לו 'תחליט מה שאתה רוצה' -נוספות גם של תמי מוזס וגם של מנכ"ל אל

 5 לאבירם. תסתכלי גם על זה בהתכתבויות.

 6 אבל אתה אומר 'אני חייב כתבה חיובית למימון'.  ש.

 7בסדר. אמרתי לך שרציתי מפרסם, אני רק אומר, היו פה שני הקשרים ואחרי סוף הסיקור המוטה  ת.

 8אחרי שנגמר הקטע  2017שעברתי על החומר, שמתי לב שעם אותו דוד מימון שהוא פנה במרץ כ

 9 של הסיקור המוטה, אני אומר לאבירם 'תחליט מה שאתה רוצה. זה החלטה שלך'.

 10 למה כתבה חיובית לדוד מימון יותר חשובה מביבי? ש.

 11 יש סמיילי שם.  ת.

 12 כן. ש.

 13עים שבראש סולם המזון עומד ראש הממש... זה רק מראה על זהו. אני אומר את זה כי אנחנו יוד ת.

 14החשיבות שלו. אני אומר, יש משהו שיכול להיות שאפילו הוא יותר חשוב מזה. זה בא עם סמיילי, 

 15 עם חייכן.

 16 המפרסם הכי גדול הוא יותר חשוב מביבי. ש.

 17 ברור שלא. במדרג של וואלה, ת.

 18 .זה מה שאתה כותב. זה לא מה שאני כתבתי ש.

 19 יש לי שאלה. ראית את החייכן שם? ת.

 20 אז מה אומר החייכני מבחינתך? ש.

 21שאני אומר את זה בהומור. אני מסביר לו שזה חשוב. צורה להדגיש שזה חשוב. אני לוקח בתור  ת.

 22 במקרה הזה זה ראש הממשלה. literallyהזה את הסמן הימני. הסמן הימני 

 23 מתכוון לזה ברצינות. בוא נתקדם.אז כל פעם שלא כתוב סמיילי אז אתה  ש.
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 1 אני לא יודע, כל פעם שתשאלי אותי אני אגיד לך אם זה ברצינות או לא. ת.

 2הדברים כתובים וראינו. אני רוצה לשאול אותך מי מחליט על מינויים של כתבים, פרשנים  ש.

 3 ועורכים באתר וואלה?

 4 ?-כתבים פרשנים ו ת.

 5 ה אז תגיד לי.כתבים, פרשנים, עורכים, אם זה שונ ש.

 6 להוציא מעורך ראשי את מתכוונת? ת.

 7 נכון. ש.

 8אני לא מכיר את השוק הזה כל כך, באופן טבעי מה שקורה זה שהאנשים שנמצאים בתוך הברנז'ה,  ת.

 9העורך הראשי בדרך כלל, מביא שמות. את ינון מגל הביא אבירם, הוא חיבר אותי לינון מגל. את 

 10ני לא מכיר. מביאים, ממליצים עליהם ובדרך כלל הם אומרים, רוב הכתבים והפרשנים האחרים א

 11'המישהו הזה טוב' אני מאשר להביא אותו תקציבית. היה שלב מסוים שבו כמובן היינו צריכים 

 12גם לאשר חלק מהמקומות הרגישים אם זה כתב ספורט אז זה לא בעיה, פרשן ספורט, אבל מה 

 13 ם לאשר.מדיני וכדומה אז היו צריכי-שקשור לפוליטי

 14זו מבחינתי אמירת סתם אבל אני שאלתי שאלה אחרת. אני לא מתכוונת להתייחס כלפעם  ש.

 15לאמירה הזאת כשאנחנו חולקים עליה. אבל עכשיו אני שואלת אותך, מי מחליט האם העורך 

 16הראשי, סתם לדוגמה, אבי אלקלעי אומר לך 'יש כתב פלוני אלמוני אני ממנה אותו, תגיד לי אם 

 17 ר תקציבית' או שמי שמחליט זה אתה.זה מאוש

 18הרבה פעמים הם מביאים את הכתבים והם מחליטים במסגרת התקציב, ושוב, אני עניתי לכן אבל  ת.

 19במקומות הרגישים במשך הזמן נהיה נוהל שאני מתערב יותר, שאני צריך לאשר. ברור שאם תיבון 

 20הולך מסיבה מסוימת או עמרי הולך או דב גילהר הולך או מישהו כזה הולך. דרך אגב, יש אנשים 

 21בולטים, שאני אישרתי אותם או שאני גם סייעתי בגיוס שלהם. כי להביא  anchorם, בולטי

 22עיתונאי בולט, הוא רוצה גם לשמוע את המנכ"ל. אבל גם אז הרבה פעמים השמות הוצעו. למשל 
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 1את דב גילהר הביא אלקלעי. את ברוך שי הביא אבי אלקלעי. אני לא הכרתי כל כך את האנשים, 

 2 ות שהוא הציע אז פגשתי אנשים. וכדומה. אם לזה את מכוונת, אני לא יודע.זה היה סדרה של שמ

 3 האם יהיה נכון לומר שגם בעניין המינויים של כתבים ועורכים אתה היית מעורב? ש.

 4 יכול להיות אבל בהרבה מקרים לא. בוורקטיקלים רבים לא, לא הייתי מעורב. ת.

 5 י שאתה תחליט לגביה?האם לא נכון שהכינו לך רשימה של כתבים כד ש.

 6 באיזה תחום? לא זוכר, אני אומר עוד פעם, ת.

 7 בוא נעשה את זה פשוט. באיזה תחום זה נכון? ש.

 8לא, אני אומר למשל, בסלבס, בספורט בברנז'ה, בתרבות, באופנה, לא הכרתי את האנשים, לא  ת.

 9 התערבתי. לא...

 10 אוקיי. ובתחומים אחרים, מה התחומים שכן התערבת? ש.

 11בתחומים אחרים, גם, עוד פעם, התחומים האחרים, התחלתי להתערב רק מהרגע שנוצרה בעיה.  ת.

 12 לפני זה אני לא התערבתי. 

 13 לפני זה לא התערבת? אוקיי. ש.

 14 כמעט ולא. ת.

 15תאשר לי אבל שאף אחד מהכתבים שמונו הוא לא מישהו שמקורב לשאול אלוביץ' או לאיריס  ש.

 16 אלוביץ'?

 17 אני יכול לאשר. ת.

 18 תודה. אני מציגה לך, ש.

 19 למיטב זכרוני. אני לא זוכר מישהו כזה. ת.

 20 לא, זה בסדר, זה משעשע איך שאמרתי יש צורך לסייג. ש.

 21 נורא משעשע. עו"ד יהודית תירוש:

 22 .25.5.2015אני מבקשת להציג מוצג מיום  ש.

 23 זה התכתבות או מה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 התכתבות. ש.

 coordinated universal time. 2פירושו  UTC לבינתיים הסתכלתי   ז'ק חן:עו"ד 

 3 אז מה זה אומר? ת.

 4 פעם היו אומרים גריניץ'. כב' השופט עודד שחם:

 5 זה המחליף של גריניץ'.  כב' השופט משה בר עם:

 6 לגבי עמרי נחמיאס, היה כתב. נכון ? או פרשן פוליטי? מה הוא היה? ש.

 7 פוליטי. ת.

 8 יה כתב או פרשן?הוא ה ש.

 9 אני חושב שפרשן. לא זוכר.  ת.

 10 ואתה כתבת עליו לאבי אלקלעי שהוא בינוני. הוא הסכים איתך. ש.

 11 אוקיי. ת.

 12 אתה זוכר את זה? ש.

 13 כן. ראינו את זה היום נדמה לי. ת.

 14 22נכון. לכן חסכתי בזה ואני מודה לך שאתה זוכר. אני מגישה מוצג נוסף, תכתובת נוספת מיום  ש.

 15 .2015מאי ל

 16 

 17 .114מוגש ומסומן נ/ 22.5.2015תכתובת מתאריך 

 18 

 19 זה כבר היה היום. ת.

 20 יכול להיות אבל את התכתובת הזאת לא חשבתי שתזכור אז אני בכל זאת מציגה לך אותה שוב.  ש.

 21 אם זה היה זה כבר סומן. כדאי אולי לבדוק. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 יותר גדול גבירתי. ופה זה יותר נוח אחר כך גם לעניין השאלה להראות.זה סומן בתוך קובץ  ש.

 23 בסדר גמור. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 'אין כמעט יום שעמרי', זה עמרי נחמיאס, אתה כותב לאבי אלקלעי נכון? ש.

 2 כן. ת.

 3 'אין כמעט יום שעמרי', מי זה עמרי? ש.

 4 עמרי נחמיאס. ת.

 5שמחזק את אלו הפועלים נגד החברה, גובל בטמטום וחוצפה מתחיל להעלות לי 'לא כותב משהו  ש.

 6 את הסעיף'. זה מה שאתה חושב על עמרי נחמיאס?

 7 לא בכזאת עוצמה. ת.

 8 אבל זה מה שאתה אומר לאבי אלקלעי. ש.

 9אני אומר את זה לאבי בהקשר הזה שלא עושים אז את ההוראות, ואני בלחץ. צריך להבין את  ת.

 10עמרי הוא בחור נחמד ומוכשר ובמקומות אחרים אני זוכר שאמרתי על עמרי שלקראת הנקודה. 

 11שלב שבו רצו לשלוח ואני אומר 'תקשיבו הוא עושה דווקא עבודה יפה, תשאירו אותו עוד', כשהוא 

 12 נסע לחו"ל או משהו כזה. זאת אומרת, לא שחשבתי,

 13 קודם כל הוא נסע לחו"ל. ש.

 14 סליחה? ת.

 15 ע לחו"ל נכון?קודם כל הוא נס ש.

 16 כן. ת.

 17יפה. אבל מה שאנחנו רואים ומה שאישרת זה שהמחשבה שלך לגבי עמרי נחמיאס הייתה שהוא  ש.

 18 כתב בינוני,

 19 באותו יום. ת.

 20 והנה אנחנו רואים, אה, זה משתנה מיום ליום?  ש.

 21 אומר.אני אומר רק דבר אחד שהלחץ מוציא ממני לפעמים אמירות שהן חריפות מדי. זה מה שאני  ת.
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 1מר ישועה, מה שאני מציעה לך זה שמה שבאמת אתה חשבת על עמרי נחמיאס זה גם מה שכתבת  ש.

 2לאבי אלקלעי, שהוא כתב בינוני, שהוא לא מספיק טוב ושהכתיבה שלו גובלת בטמטום ובחוצפה. 

 3 זה מה שאתה כתבת לאבי אלקלעי ואני אומרת לך שזה גם מה שחשבת.

 4 צב שאת קוראת את המחשבות שלי בעבר, זה בכלל,טוב. אוקיי. אם הגענו למ ת.

 5לא, אני קוראת את מה שאתה כותב, מר ישועה. אני קוראת את מה שאתה כותב, ובדרך הרגילה  ש.

 6 של הדברים אנשים מתכוונים למה שהם כותבים.

 7 כן נכון. ת.

 8 עכשיו, ש.

 9חזק את אלה הפועלים בסדר. אז אני אקריא לך מה כתוב. באיזה הקשר זה נמצא. זה בהקשר, 'מ ת.

 10נגד החברה' הרי יש למשפט הזה רישא ויש לו סיפא. אני כותב את זה בהקשר שאני מעוצבן על 

 11הקטע של ארדן ועל מה שקורה עם שאול ואני בלחץ נוראי עם הסיפור, אז אני מתחיל, אני מסביר 

 12שואלת אותי  את הסיבה שלי. אין כמעט יום שהוא כותב, אז מזה הטריגר לכל השיחה הזאת. את

 13אם אני חושב וחשבתי אז שזה טמטום? לא. אני לא חושב שזה טמטום. מה הוא עשה בסך הכל, 

 14 תסתכלי על הכתבה. מה בזה מצדיק,

 15מר ישועה, אני לא כתבתי את הטקסט הזה. אני לא כתבתי שעמרי נחמיאס הוא בינוני. אני לא  ש.

 16 כתבתי שהוא לא מספיק מוכשר.

 17רק רגע. אין מה להתווכח, גבירתי שאלה, הוא אומר וזהו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 זה לא ויכוח.

 19 עניתי לך. ת.

 20זה לא ויכוח אבל זו חובתי לומר לעד את מה שאני חושבת על התשובה הזאת כדי שהדבר הזה  ש.

 21 יהיה ברור.

 22אז גבירתי אמרה לו כבר מה גבירתי חושבת. זו תשובתו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 וזהו. 
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 1בדצמבר  2בסדר. היו לך הרבה סוגים של ביקורת על הכתבים, אני רוצה להציג לך התכתבות מיום  ש.

 2 ברול. 14437. שורה 2015

 3 

 4 115מוגשת ומסומנת נ/ 2.12.2015התכתבות מתאריך 

 5 

 6 אתה כותב 'המאמר של הילה', מי זאת הילה? ש.

 7 לא יודע. לא זוכר. ת.

 8 תסתכל שורה למטה. 'דיברתי עם קובו', אולי זה מזכיר לך. ש.

 9 אוקיי. כן. ת.

 10 אז המאמר של הילה, מי זאת הילה?  ש.

 11 הילה קובו. ת.

 12'הוא פוסט ציוני הזוי. זה לא הקו של וואלה. באותה מידה גדעון לוי או אמירה הס יכולים להיות  ש.

 13יגיד שזה לא וואלה. בעיני זה גם לא צריך להיות באף עיתון ישראלי, חתומים על זה, ואף אחד לא 

 14אלא אם כן הוא נגוע בשנאה עצמית'. זו אמירה עצמאית לחלוטין שלך, מר ישועה. זאת הייתה 

 15 דעתך האותנטית על הכתבה?

 16הדעה שלי, אני אומר עוד פעם. אני לא זוכר את המאמר ההוא, בגדול האמירות האלה שלי נבעו  ת.

 17הפחדים שלי ומהלחצים שהופעלו עלי שלא יהיה אצלנו כתבות שמזוהות עם השמאל, לא זוכר מ

 18בדיוק מה היה שם, אם זה היה נגד מישהו או לא היה נגד מישהו, מבחינת ראש הממשלה, יכול 

 19 להיות שלא ויכול להיות שסתם, וזה מה שכתבתי לאבי ואני חשבתי שהילה קובו בחורה מוכשרת.

 20 מה שכתבת פה, מר ישועה, ש.

 21 אני פועל במסגרת לחצים. ת.

 22 איזה לחצים? לא הצלחתי להבין. ש.
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 1אני אגיד לך איזה לחצים. לחצים שבהם כשמופיע מאמר שהוא מאמר שיכול להיחשב כשמאלני  ת.

 2אני מיד מקבל טלפון 'אנחנו יותר גרועים מעיתון הארץ' 'אנחנו יותר גרועים מדה מרקר'. 'אנחנו 

 3הארץ' 'אנחנו יכולים לנצח את עיתון,' יש לי כאלה עשרות אמירות של שאול  מחקים את עיתון

 4ואיריס שאומרים. אז יש כבר רפלקס מותנה, שאני רואה כזה דבר, אז אני נבהל. את שואלת אותי 

 5 אם באופן רגיל הייתי מתערב בזה? לא.

 6ניך היא כתבה מר ישועה, אני אומרת לך שזוהי דעתך האותנטית על כתבה שהתפרסמה שבעי ש.

 7 הזויה ולא מקובלת. האם הדבר הזה הוא נכון? זה מה שאתה כותב, זה לא מה שאני כותבת.

 8לא, זה הכל, זה בתוך ההקשר, לא הייתי מתערב בכזה דבר. אני אומר לך עוד פעם. בוודאי לא  ת.

 9 אצל הילה. 

 10ש הרבה מאוד מר ישועה זה קל להגיד, אבל המציאות גם היא יש לה משמעות. במציאות י ש.

 11תכתובות שלך שמדברות ואנחנו נמשיך ונראה, שמדברות על העמדה שלך, אנחנו ראינו את זה 

 12בסיפור של ג'פרי גולדברג, אנחנו רואים את זה שוב ושוב. העמדה שלך שמתארת את המערכת 

 13כמערכת שמייצגת עמדה שהיא עמדה קיצונית שמאלנית ומאוד עוינת את נתניהו, והדבר הזה 

 14ו רואים פה הוא חזרה על מה שאנחנו רואים. התשובה שלך שלבוא ולומר 'כתבתי ולא שאנחנ

 15 התכוונתי', היא, כך טענתי, לא משכנעת, שעה שאתה כותב את הדברים.

 16טוב. אני פעלתי בתוך הקשר שעל הציר הזה ספציפית הופעלו עלי לחצים משך שנים. זה הכל.  ת.

 17 באמירות מאוד ברורות.

 18ת בחקירה שלך שזה בכלל לא עניין של שמאל וימין, זה הכל עניין של נתניהו. שאתה אגב אמר ש.

 19 אבל נתקדם.

 20סליחה, זה שני דברים שלא קשורים אחד על השני. הנרטיב והלחצים עליי היו כל פעם שהייתה  ת.

 21כתבה שמזוהה עם שמאל, קפצו עלי. זה דבר אחד. בפועל, אחר כך הדרישות לשנות דברים לא 

 22 ושמאל. אבל היה גם את זה. זה לא סותר. נגעו לימין
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 1מר ישועה, כשאדוני מדבר עם מר אלקלעי הוא יודע שלא תמיד  כב' השופט משה בר עם:

 2 אדוני מתכוון למה שהוא אומר?

 3 אני חושב שכן. ת.

 4אדוני אמר נדמה לי בעדותו שכן, זאת אומרת שזה היה ברור שזה  כב' השופט משה בר עם:

 5 הדברים. אכן לא בדיוק אלו פני

 6כבודו, אני לא יודע בכל אחת מהנקודות, מתי כן, בתחושה כללית, אבי ואני היינו די חברים  ת.

 7ושמרנו על אווירה טובה למרות כל הדו שיח, כל הדיאלוגים האלה שרואים פה, והוא ידע את דעתי 

 8 והוא ידע את עמדתי, והוא ידע שאני לא,

 9שהוא מוסר לאדוני בהתכתבויות? זאת אומרת זה עולה מהתשובות  כב' השופט משה בר עם:

 10אם אדוני לא מתכוון, אז מן הסתם הוא לא אמור לדעת את השיקולים שעומדים, נניח, מכלול 

 11 השיקולים, אז יכול היה להשיב גם אחרת, באיזו שהיא הלצה, בהומור, משהו.

 12ת. עלי לוחצים, אני נכון. אז בחלק מהמקרים, הנקודה היא כזאת, אני רוצה להשיג מטרה מסוימ ת.

 13חושש מהתגובה לכתבות מהסוג הזה ואני לוחץ למטה. עכשיו, כשאני לוחץ על אבי אז קודם כל, 

 14 כשאני נוזף ואני לוחץ אני מנסה להשיג את זה שהמערכת תתיישר יותר לכיווני.

 15לא, שאדוני מביע איזו שהיא עמדה מסוימת, ... שמאל, וכיוצא  כב' השופט משה בר עם:

 16ואם הוא מבין ויודע שזו לא עמדתו של אדוני, יש להניח שבתשובותיו הדבר הזה היה מקבל באלה, 

 17 ביטוי כלשהוא. 

 18 אז לפעמים זה קיבל ביטוי. ת.

 19 זה קיבל...? כב' השופט משה בר עם:

 20 פה לדעתי לא. ת.

 21 אבל יש פה שורה שלמה של מסרונים, לא רק מסרון אחד. כב' השופט משה בר עם:

 22כן, אז יש, יש לפעמים, יש לפעמים שיש דו שיח שלם כזה ובסוף אני אומר לו 'טוב עזוב אתה  ת.

 23צודק'. זה קורה לפעמים שקיים הדו שיח הזה, זאת אומרת, אני מנסה ליישר ולהקדים רפואה 
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 1למכה, הוא יודע את הקונטקסט הכללי, הוא יודע שזו לא הגישה שלי, בגדול, הוא יודע שכשאני 

 2 אלני' אז הרבה פעמים אנחנו גם צוחקים על זה אחרי זה,אומר 'שמ

 3 ... לא תוך כדי, לא בתשובות ל.. כב' השופט משה בר עם:

 4לפעמים כן. יש דיאלוגים כאלה שבתוך הדיאלוג הוא אומר לי 'באמת אילן' אז אני אומר לו 'טוב  ת.

 5וא את הדיאלוגים האלה אתה צודק, עזוב. הידרדרתי גם אני'. יש כאלה דיאלוגים. אני יכול למצ

 6ברורים, שבהם אני נכנס בכל העוצמה, אני מנסה להשיג מטרה, ואז הוא אומר לי 'באמת אילן 

 7מה', אז אני אומר לו 'טוב, אתה צודק אבי, סליחה. השתגענו'. יש כאלה דיאלוגים לא מעטים. אני 

 8 יכול להביא אותם.

 9ברית ברורה אומר את דעתך כלפי האתר בינתיים אנחנו ראינו דיאלוגים שבהם אתה כותב בע ש.

 10-וכלפי העמדות שלו, ראינו את זה ולא נחזור על הדברים, וכלפי אנשים שכפי שכבוד השופט בר

 11עם שאל אותך, אם הם היו חושבים שאתה משקר להם התשובה שלהם הייתה צריכה, אתה לא 

 12 יכול לשקר לאנשים האלה בקיצור, לגבי מה שאתה חושב על האתר.

 13 ...אני ת.

 14. עד שזה יוגש, אתה דיברת 2015למרץ  17-עכשיו אני רוצה להציג לך התכתבות נוספת מה ש.

 15במרץ אם אני לא טועה. זה  11-באריכות על ראיון שערך דב גילהר עם ראש הממשלה נתניהו ב

 16 ברול. וזה מסומן גבירתי?  8708לרול ואני אפנה לשורה  8698עמוד 

 17 

 18 116שת ומסומנת נ/מוג 17.3.2015התכתבות מתאריך 

 19 

 20למרץ, ואנחנו, אבל לא שאלו אותך בחקירה הראשית  11-תודה רבה. דיברת באריכות על ראיון ב ש.

 21, 2במרץ. ואני מציגה לך את ההתכתבות שקשורה בדבר הזה, ותראה, בעמוד  17-על ראיון מה

 22 לרול, אתה כותב: 'ודא שדוביק', מי זה דוביק? 8708בשורה 

 23 דב גילהר. ת.
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 1 מתנהג בעוינות ושלא חורגים מהסיכום עם ניר. לא ש.

 2 איזה שורה? אה, בסדר מצאתי. ת.

 3, אתה אומר לו 'אבי 5. מי זה ניר? 'אין לי כוח לעוד משבר' אתה כותב. נתקדם לעמוד 2אני בעמוד  ש.

 4אתה תביא לפיטוריי, תנחה את דוביק', אנחנו בדב גילהר, נכון? 'להפסיק עם הקו הזה, זה בניגוד 

 5לט לסיכום שלי איתך. חיסלת את הקריירה שלי. תתקן מיד ותשנה את הקו.' 'אבי הוא שוב מוח

 6קוטע אותו. תנו לו שאלה חיובית, שלא ייגמר כך, שדוביק ישאל שאלה חיובית' 'חבל שלא עמדת 

 7בהבטחה אלי, אני עם דוביק גמרתי, זו חוצפה'. אגב, כשאתה אומר שאתה עם דוביק גמרת אז 

 8 פיטרת אותו?יום אחרי זה 

 9 לא.  ת.

 10ואז תראה, אתה ממשיך ואתה אומר, אתה שולח לניר חפץ הודעה, ואתה שולח אותה גם לשאול  ש.

 11וגם לאיריס. 'אין לי מה לומר, היה מגעיל ובניגוד לכל מה שסוכם. הוא כנראה עשה את זה בכוונה'. 

 12 מי זה הוא שעשה את זה בכוונה?

 13 דב גילהר. ת.

 14כותרת חיובית, ממילא לא היו כמעט צופים בשעה הזאת'. אז מי זה, מה הוא  'נערוך את זה ונעלה ש.

 15 עשה בכוונה? הוא, אמרת שזה דב גילהר, ומה הוא עשה בכוונה?

 16 הוא היה עיתונאי בכוונה. ת.

 17 הבנתי. זה מה שהתכוונת בהודעה, נכון? ש.

 18 גבירתי, אני אגיד לך מה זה מראה. ת.

 19 ואיריס,אנחנו רואים שאתה כותב לשאול  ש.

 20אני מראה לך מה זה מראה. את הבהלה שלי, זה יום הבחירות, כן? זה מראה את הבהלה שלי, כל  ת.

 21המשפטים שציטטת. מה עשה בסך הכל, הוא עיתונאי, הוא קטע את המרואיין שלו, הוא שאל 

 22אותו שאלה. תקראי את השורות שנמצאות פה, ואני מנכ"ל מבוהל, אחרי שכבר ערכו לנו שלושה 

 23שעשו,  abuse-, מה זה מראה? את עוצמת הלחץ, ההיסטריה, הטירוף, ה11-יונות, היה אחד ברא
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 1שאני מבוהל ורועד ואוי ואבוי ומה קורה, ושילך לעזאזל. על מה? את יודעת שאני שכנעתי את 

 2דוביק שלושה חודשים, משך שלושה חודשים להגיע לוואלה ואין סוף פגישות, דווקא בגלל 

 3ני הבאתי אותו לוואלה אחרי שאבי המליץ עליו ושכנעתי אותו, הוא לא רצה. הקנטרנות שלו. א

 4אמרתי לו שמה שאני אוהב אצלו זה העוקצנות הקנטרנות ושהוא עיתונאי שלא מהסס מכלום. 

 5לחודש,  11-ומה קורה לי בימים הראשונים שדוביק מגיע? את הריאיון הראשון שלו אני עורך, ב

 6 עלי בטירוף ובית משוגעים, ובראיון השני, אז מה השאלה שלך?ואני מקפיא אותו, ולוחצים 

 7השאלה שלי היא פשוטה. אני מתייחסת למה שאתה כותב, לא למה שאתה אומר היום כשאתה  ש.

 8פה בעדות. כשאתה כותב את ההודעות שלך לאבי אנחנו מבינים שיש פה ראיון שלא נשאלה פה 

 9לא יקטע את ראש הממשלה בדיבור שלו ושמר  אפילו שאלה חיובית אחת, שאתה מבקש שהריאיון

 10דב גילהר עושה ההיפך ממה שאתה מבקש וממה שסוכם מראש ומנהל ראיון שלם מבלי לשאול 

 11אפילו שאלה חיובית אחת ושאתה חושב שצריך לנהל את זה אחרת. ואתה חושב שההתנהלות של 

 12 דב גילהר היא חוצפה.

 13 זה חוצפה שלי. ת.

 14 כשאתה כותב 'זה חוצפה', אתה כותב 'זה חוצפה שלי'?אה, זה מה שאתה כותב,  ש.

 15, אני מסתכל על הדבר הזה, אז את שואלת אותי מה, אז אני אומר, זה בושה -כן, כן, זה מה ש ת.

 16 שמנכ"ל,

 17 מר ישועה, חבל שלא עמדת בהבטחה אלי, אני... ש.

 18 רגע. אי אפשר באמצע. כן, מה התשובה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 לא, אבל אני באמצע השאלה. ש.

 20 גבירתי באמצע השאלה אז חכה לשאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 כשאתה אומר 'חבל שלא עמדת בהבטחה אלי, אני עם דוביק גמרתי. זו חוצפה'. זו חוצפה שלך? ש.

 22 בטח. ת.

 23 זה מה שאתה כותב פה? זו חוצפה שלך? ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2412 

 1 על הדבר, לא, אז באותו רגע אני כותב את זה מבהלה כי אני,  לא, אני אומר לך שאני מסתכל ת.

 2 בהלה. עו"ד ז'ק חן:

 3בוודאי. בוודאי. אתה מתפלא על בהלהה? היו שלושה ראיונות אותו שבוע, כולל בבוקר הבחירות  ת.

 4עושים ראיון לראש הממשלה, והריאיון הזה אני מזכיר בעקבות מה הוא בא. 'תבקשו ראיון טוב 

 5הממשלה' ששרה נתניהו מבקשת את זה, ואחרי שאני חוטף על ימין ועל שמאל במשך  ומפנק לראש

 6שלושה ימים ברצף, מה זה מבטא? בהלה. מה זה מבטא את דעתי? אני, עיתונאי שהבאתי אותו 

 7ואמרתי לו 'תבוא בגלל מה שאתה' ואני אחרי כמה ימים שהוא מגיע, אני אומר 'איך זה שאתה 

 8רק?' זה הנורמה כאילו? ברור שזה מבטא את בהלה שלי. זה מראה את לא שאלת שאלות חיוביות 

 9 עוצמת הלחץ. זה מראה את הבהלה ושוב כהרגלך את הופכת את הכל.

 10בסדר. אני הופכת. לדעתי מי שהופך את הדברים זה אתה, אבל אני רק אומר, בוא נזכור שראיון  ש.

 11אתר רוצה ראיון עם ראש  עם ראש ממשלה זה משהו שאתה מחזר אחריו ורוצה אותו וכל

 12 הממשלה.

 13אני מזכיר לך שזה ראיון שלישי מוזמן בתוך שלושה ימים, זה בבוקר הבחירות, אחרי שאת  ת.

 14עורכים לנו, משנים לנו, משגעים אותנו, לוקח לנו יום, אנחנו  11-הריאיון שאני כל כך רוצה ב

 15 משדרים אותו למחרת, בתוך סיקור שזה,

 16 ריאיון הזה אתה ממשיך לחזר אחרי ראש הממשלה לראיון.מר ישועה, גם אחרי ה ש.

 17 רגע. אי אפשר להפסיק אותו באמצע תשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 סליחה. ש.

 19 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20לא סותר, זה שאתר רוצה ראיונות עם פוליטיקאים בכירים ועם ראש ממשלה, לא סותר את  ת.

 21תי. זה לא ראיון. הדבר הזה שאני מבקש פה זה תועבה עיתונאית. זה מה שאני מבקש ממנו. תשוב

 22אני מבקש מהעיתונאי בעצם ואני אומר פה, אני מתבייש על הדבר הזה שמבטא את עוצמת הלחץ 

 23 והפחד והבהלה שלי שאני מסתכל על הדבר הזה.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2413 

 1 טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 נגיע לזה. ר:צו-עו"ד בעז בן

 3 . 2015ביולי  15אני מבקשת להציג התכתבות מיום  ש.

 4 

 5 .117מוגשת ומסומנת נ/ 15.7.2015התכתבות מתאריך 

 6 

 7. 'אבי אני לא אסלח לך 11636הנה עוד ראיון, הפעם לא עם ראש הממשלה. ואתה כותב, זה רול  ש.

 8' בהמשך, 'אל תגיד לו ולדוביק. גמרתי עם הסובלנות. הוא חייב היה לתקוף את ראש הממשלה?

 9מילה, אל תעיר, אנחנו נשב יחד נקבל החלטה. מבחינתי זה נגמר'. גם פה אתה לא מתכוון למה 

 10 שאתה אומר? זו טענתך?

 11לא זה מה שטענתי מקודם. טענתי מקודם שהתכוונתי לזה מתוך הבהלה והלחץ שבו, לא אמרתי  ת.

 12 שלא התכוונתי. באותו רגע אני בלחץ.

 13 מה אתה כותב, אז בוא נראה ש.

 14רק שניה. באותו רגע התכוונתי לסיפור. את שואלת אותי אם אני חושב שזה באמת חוצפה שלו או  ת.

 15. לאן הביאו אותי ולאן הביאו את abuse-שזה, זה לא בסדר מה שאני עושה פה. זה מבטא את ה

 16 המערכת.

 17אותך עכשיו לעמוד  אני חושבת שברור שאתה חשבת שמה שדב גילהר עשה זה חוצפה ואני מפנה ש.

 18 , תראה מה אתה כותב למר שאול אלוביץ'. 'הוא', מי זה הוא? 4

 19 דב גילהר. ת.

 20'ילדותי מאוד וחושב שהגישה של להכעיס ולהיות פרובוקטיבי יוצרת עניין. הוא לא מבין שזה  ש.

 21מעייף ומוריד ממנו את המותג', אתה כותב 'ממש חצוף, לא אשכח לו מה שעשה ביום הבחירות, 

 22זה שיצא לטובה ממש לא בזכותו, נהפוך הוא'. אומר לך שאול אלוביץ' 'אני יודע'. זה המצג שאתה 

 23 מציג לשאול אלוביץ' לגבי הדעה שלך על דב גילהר, נכון?
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 1 שמתחיל בשיח שהוא אומר 'גילהר חבר שלך',  ת.

 2 כן, אז? ש.

 3 אנחנו נמצאים, אני מסביר עוד פעם. אנחנו נמצאים בעיצומה של, ת.

 4 לא, מר ישועה, תשובה לשאלה שלי. ש.

 5 הוא ... עו"ד יהודית תירוש:

 6 לא, אבל זה לא תשובה לשאלה. ש.

 7מר ישועה, עכשיו השאלה, לא ההסבר. זו הייתה שאלה אם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 זה מה שאתה מציג למר אלוביץ'.

 9 כן. אם זה טקסט שלי אז זה מה שאני מציג לו. ת.

 10 .15052. זה ברול 2016לינואר  31אני מבקשת להציג תכתובת נוספת מיום  תודה. ש.

 11 

 12 118מוגשת ומסומנת נ/ 31.1.2016תכתובת מיום 

 13 

 14שיחה שלכם על טלי מורנו. שאול חושב שהיא מראיינת בצורה נעימה ומנומסת, 'לא כמו דב' מי  ש.

 15 זה דב?

 16 דב גילהר. ת.

 17יר, אגרסיבי, ילדותי ובלתי לויאלי בעליל'. זה המצג ותראה מה אתה כותב. 'הוא בלתי נסבל, יה ש.

 18 שאתה מציג למר שאול אלוביץ'?

 19 כן. ת.

 20 תודה. אמיר תיבון, הוא היה כתב מדיני בוואלה, נכון? ש.

 21 פרשן מדיני. כתב מדיני, פרשן מדיני. ת.

 22 הוא כתב כתבות, לא רק פרשנויות. ש.

 23 לא, בסדר. פרשן מדיני כותב כתבות. ת.
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 1 ז הוא כתב ופרשן מדיני.אוקיי. א ש.

 2 הוא לא עושה עוגות. ת.

 3 סליחה? ש.

 4 כן. ת.

 5בון', ו'העצם', מן שעשוע כזה, זה כינוי שגור, זה לא שימש -בון' אמיר תיבון ועכשיו 'טי-והכינוי 'טי ש.

 6אותך רק בשיח עם שאול אלוביץ' ועם איריס אלוביץ' גם בשיח עם אבי אלקלעי, כך כיניתם את 

 7 נכון?אמיר תיבון, 

 8 יכול להיות. ת.

 9 . 10714זה ברול  2015ביוני  7אוקיי. ואני רוצה להציג לך התכתבות מיום  ש.

 10 

 11 119מוגשת ומסומנת נ/ 7.6.2015התכתבות מיום 

 12 

 13תסתכל, אתה כותב למר אלקלעי, 'אבי, הבחור כותב כתבה אחרי כתבה באותו כיוון. ביקשתי  ש.

 14ם נזק, עכשיו צריך לתקן לשנות אחרי שעלה. אמרת משהו, אתה פשוט לא מנהל את זה, אתה גור

 15 לי שתדרכת אותו, אני לא רואה את זה, נהפוך הוא'.

 16 סליחה, באיזה עמוד את? לא ראיתי. אה, כן בסדר. ת.

 17תראה, אנחנו ממשיכים בעמוד השני ברובריקה השניה מלמעלה. אתה כותב 'הכתבה מגמתית  ש.

 18דע מה דעתי הפוליטית, אבל הכתבה טיפשית ומגמתית' לגמרי' ואתה אומר לאבי אלקלעי 'אתה יו

 19ואבי אלקלעי עונה לך ואתה אומר לו 'אתה מתנהג כילד, הבטחת שתעבור על הכתבות, לא ניהלת 

 20את זה ולא נוח לך לעמוד מולם אז אתה מטיח את זה בי. לא הייתה שום בעיה עם קצת שכל 

 21מטה, אז תסתכל ותראה את אבי אלקלעי לעשות כותרות משנה יותר מאוזנות'. אגב, אם תרצה ל

 22אומר 'אני מבין לא פחות מאלוביץ' פוליטיקה, בעיקר איך צריך להתנהג עם כלבים מתועבים'. 

 23 למי הוא מתכוון כשהוא אומר 'כלבים מתועבים'? 
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 1 לא יודע, אבל אני לא אתפלא אם הוא מתכוון לראש הממשלה. ת.

 2איך לעשות את זה בכל פעם שהגבת מול הרוטויילר', מי אוקיי. 'אתה וגם הוא לצערי לא יודעים  ש.

 3 זה הרוטויילר? 

 4 ניר חפץ. ת.

 5הבנתי. עכשיו כשאנחנו מסודרים על עולם הכינויים החינני הזה אנחנו רואים שאתה כותב למר  ש.

 6אבי אלקלעי ש'הכתבה של אמיר תיבון היא טפשית, מגמתית ושאפשר היה לכתוב אותה בצורה 

 7ת'. ואני אומרת לך מר ישועה, שזו הייתה דעתך האותנטית על הכתבה של מר הרבה יותר מאוזנ

 8 תיבון.

 9לחלוטין לא. תיבון הוא מהעיתונאים המוכשרים והאינטליגנטים שלנו, הוא לא כתב דברים  ת.

 10טיפשיים, זה מבטא את הלחץ שלי לכל אורך התקופה וגם באותה תקופה. הלחץ שהופעל עלי, 

 11אמרתי את זה מהתחלה. זה גם בא בהרבה מקומות אחרים לקראת  הפעלתי אותו כלפי מטה,

 12 הסוף,

 13 מר ישועה, יש פה גם משקל בסופו של דבר לאמירה, דבר אחרי דבר אחרי דבר. ש.

 14 את צודקת. נכון. ת.

 15, אגב אותה כתבה, כן? 'מתחשק לי לצלול לזה 6נכון. עכשיו תסתכל שלשאול אתה כותב בעמוד  ש.

 16לכתוב באמת במקום כל הפופוליזם וההתלהמויות שלא מביאות שום  ולהראות להם איך צריך

 17 ערך'. לשאול אלוביץ' זאת הדעה שלך שאתה מציג ביחס לכתבה של תיבון?

 18 כן. ת.

 19 תודה. אני רוצה להציג לך, ש.

 20 היא לא מבטאת את דעתי, אבל כן. ת.

 21 .12919ה שורה ברול . ז2015בספטמבר  3טוב. אני רוצה להציג לך התכתבות נוספת שלך מיום  ש.

 22 

 23 .120מוגשת ומסומנת נ/ 3.9.15התכתבות מתאריך 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  19

 

 2417 

 1 

 2 באיזה עמוד את, סליחה? ת.

 3 אני מתחילה מהעמוד הראשון. ש.

 4 טוב. ת.

 5אתה כותב 'אבי אין באף אתר מאמר כזה, בטח לא בראשי, בטח לא בעמוד הבית, אנחנו מובילים  ש.

 6 נגדו?נגדו'. זאת אמירה שלך לאבי אלקלעי. מי זה 

 7 נגד ראש הממשלה. אני מתאר לעצמי, אני לא יודע, אני מתאר לעצמי שכן. לא זוכר את הכתבה.  ת.

 8 לא הבנתי. אתה זוכר או לא זוכר את הכתבה? ש.

 9 אני לא זוכר. ת.

 10 וכשאתה אומר 'אנחנו מובילים נגדו'?  ש.

 11כזאת, ראקציה כזאת  , לא היה דבר שיוצר תגובה-אני מתאר לעצמי שזה ראש הממשלה. כי זה ה ת.

 12שלי שבשבע בבוקר אני כבר כותב לשאול התנצלות לפני זה, ובזה, כל הדוגמאות שאת מביאה, 

 13למטה, מבטא את הלחץ  abuseואני עשיתי  abuseדוגמאות למשפט שאמרתי בהתחלה. עלי הופעל 

 14 שלי ומראה את עוצמת הלחצים עלי. זה כל הדוגמאות לזה.

 15תנו ממש מאמר קשה אנטי, אפילו בהארץ אין דבר כזה', אתה מתקן, 'זה טירוף מוחלט מבחינ ש.

 16'בהארץ יש דבר כזה'. הדברים האלה שאתה אומר לאבי אלקלעי שאני אומרת לך, הם משקפים 

 17 את דעתך לגבי הכתבה, אתה טוען היום שהם לא משקפים את עמדתך?

 18 טענתי לא היום. טענתי לכל האורך. ת.

 19 ה? אתה רוצה להראות לי איפה פה?איפה טענת לכל האורך? פ ש.

 20 בחקירות שלי ובעדויות שלי, ת.

 21 לא, לא בחקירות ובעדויות. ש.

 abuse. 22גם פה, גם פה, גם בעדות שלי אמרתי, עלי הופעל  ת.

 23 אגב בחקירות שלך,  ש.
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 1 גבירתי, ת.

 2 רק שניה, ש.

 3 תני לו להשלים עו"ד יהודית תירוש:

 4מעולם לא הציגו לך את ההתכתבויות האלה, לכן לא יכלת בחקירות שלך ובעדות הראשית שלך  ש.

 5 לטעון שום דבר לגבי ההתבטאויות האלה.

 6, זה הביטויים ללחץ abuseאני אומר עוד פעם שאני אמרתי שעלי הופעל לחץ, הלחץ היה ברמה של  ת.

 7 כלפי מטה. 

 8כותבת באופן לא מר ישועה, זה הביטוי האותנטי שלך מול מערכת שאתה מזהה אותה כמערכת ש ש.

 9 מאוד מגמתי והאמירות האלה שלך משקפות את דעתך בזמן אמת.

 10 לכן, יש לי שאלה, אם אני חושב שזו עדה עיתונאית, ת.

 11 קודם תענה לשאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12אז אני עונה שלא, זה לא משקף את דעתי ואת רואה שהסמס הראשון או הוואטסאפ הראשון שלי,  ת.

 13לקס המותנה הוא לבוס שלי. קודם כל להרגיע אותו 'ראיתי'. אם הייתי חושב שיש פה בעיה הרפ

 14עיתונאית אז אני יודע לפנות למטה וללמד אותם איך לעשות את זה, ואולי לכתוב את זה גם כן. 

 15אבל מה הדבר הראשון? זה מראה את האינסנטיב, זה מראה מאיפה זה בא. ואת התחלת להקריא 

 16 ה, אבל בסדר, אבל זה פה לפחות. זה גם התקדמות.מהשורה השני

 17מר ישועה, אני הצגתי לך את הכל ואני מתחילה להקריא מאיפה שאני מוצאת שזה רלוונטי. הכל  ש.

 18 היה מוצג בפניך והנה אנחנו שומעים את ההתייחסות שלך. נכון?

 19 נכון, שומעים את מה? ת.

 20 את ההתייחסות שלך. ש.

 21 כן. נכון.  ת.

 22 יפה. ש.

 23 תודה. ת.
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 1 איפה גבירתי עומדת עם הזמן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2זה בדיוק מה שאני מנסה לראות, גבירתי, אני אומר כך, כדי לסיים את הנושא בצורה, דילגתי  ש.

 3-עכשיו על משהו, לא נורא, אבל כדי לסיים את הנושא אני אזדקק לעשר דקות. זה טיפה חורג מה

 4 ול אם אני אעשה את זה ביום שני בבוקר, סתם חבל,, לא יקרה אסון גד

 5 לא, אם גבירתי מסיימת בעשר דקות אז .. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 לכן גם הסתכלתי וויתרתי על מוצגים כדי לחסוך בזמן. אבל אם זה בסדר עוד עשר דקות, ש.

 7 נסיים את הנושא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 ברול. 17735. זה שורה 2016במאי  12ר. תודה. אני רוצה להציג לך התכתבות מיום בסד ש.

 9 

 10 .121מוגשת ומסומנת נ/ 12.5.2016התכתבות מתאריך 

 11 

 12שאול אלוביץ' כותב לך 'תיבון התחרפן לגמרי ועוד יום העצמאות'. אתה אומר לו 'כן רואה', תאשר  ש.

 13ה שכתבה של תיבון ביום העצמאות הייתה לי שמול שאול אלוביץ' אתה מסכים איתו על העמד

 14 התחרפנות.

 15 מסכים, לא מבטא את עמדתי האמיתית. ת.

 16'הנחיתי להוריד תוך חצי שעה ' אתה אומר, אחרי החג אשב עם מיכל ואראה מה עושים איתו'. מי  ש.

 17 זה איתו?

 18 תיבון. ת.

 19 ת'.ועוד אתה אומר 'היא הסכימה איתי שבכל מקרה זה לא מתאים ליום העצמאו ש.

 20 מיכל. ת.

 21אתה משקף למר אלוביץ' שגם מיכל קליין הסכימה איתך שהכתבה של תיבון לא מתאימה ליום  ש.

 22 העצמאות. זה נכון או לא נכון?

 23 אם אני כתבתי את זה היא אמרה לי את זה, אבל שוב, המערכת מאולפת. ת.
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 1 כולם מאולפים אצלכם. עו"ד ז'ק חן:

 2 כן. תתפלא. ת.

 3 נגיע.נגיע,  עו"ד ז'ק חן:

 4 הבנתי. ובכל מקרה, זה המצג שאתה מציג לשאול אלוביץ'. נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6טוב. אם כבודכם, יש לנו פה תקלה, אין לי כאן את המוצג. אם כבודכם יסכים אנחנו פשוט נקרין  ש.

 7 את זה על הרול.

 8 תגידו לנו, תפנו אותנו איפה זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 התייחסת בעדות הראשית שלך גם ליואב גולן. זוכר?בסדר. אתה  ש.

 10 כן. ת.

 11, 'שאני מראיין שלוש פעמים את יואב גולן 31בעמוד  2021לאפריל  7ואמרת בפרוטוקול מיום  ש.

 12 ורוצה להביא אותו',

 13 איזה עמוד זה בפרוטוקול, סליחה? כב' השופט עודד שחם:

 14 .31עמוד  ש.

 15 ים תלת ספרתיים.פרוטוקול זה מספר כב' השופט עודד שחם:

 16 לא הגיוני. פרוטוקול מאיזה יום? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 לאפריל. 7היא אמרה  כב' השופט עודד שחם:

 18 .896-באפריל מתחיל ב 7 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19כנע שהוא . 'שאני מראיין שלוש פעמים את יואב גולן ורוצה להביא אותו לוואלה ומשת926עמוד  ש.

 20בחור מדהים ושולח אותו להנהלה שלי והם אומרים 'הוא בחור מדהים והוא בחור מרשים' ואז 

 21מסתבר לי שהחטא שלו זה יותר גרוע מבן כספית, אז אני לא צריך בשביל זה שום נייר'. זה אתה 

 22 אמרת בעדות הראשית שלך. נכון?

 23 כן. ת.
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 1 מי המליץ לך על יואב גולן? ש.

 2 יכול להיות שאיתן מדמון. אינני בטוח.אני לא בטוח,  ת.

 3 ומיד אחרי שהוא המליץ לך עליו ראיינת אותו? ש.

 4 סליחה? ת.

 5 מיד לאחר מכן ראיינת אותו? ש.

 6 אני לא זוכר אם זה מיד. זה היה תהליך. אני לא זוכר את לוחות הזמנים שלו. ת.

 7 סדר גודל? ש.

 8 לא זוכר. ת.

 9 כמה פעמים נפגשת איתו? ש.

 10כזה, זה היה תהליך די ארוך. אני לא זוכר אותו בדיוק. לא זוכר. אני חושב  ON OFFזה היה  ת.

 11 שלוש, ביקשתי גם מאחרים נדמה לי לפגוש אותו, וזהו.-שפגשתי אותו פעמיים

 12ואתה אמרת בעדות הראשית שלך שגם אתה וגם ההנהלה שלך התלהבתם ממנו, חשבתם שהוא  ש.

 13 מדהים והוא מרשים, נכון?

 14 בתי שהוא מרשים וכמדומני שגם הסמנכ"ל שלי.כן. אני חש ת.

 15לפני שאני מפנה אותך להודעות שלך? אולי היו אנשים  רלהיזכהיו אנשים אחרים, אתה רוצה אולי  ש.

 16 אחרים שחשבו שהוא פחות ממדהים?

 17יכול להיות. אני בכל אופן התרשמתי ואני חושב שאחד הסמנכ"לים, עידו, שלימים החליף אותי,  ת.

 18 שהוא טוב, אולי אני טועה.גם חשב 

 19האם נכון יהיה לומר שבצוות שלך, אותו צוות שנפגש עם יואב גולן, היו כאלה שחשבו שהוא לא  ש.

 20 מתאים לאינטרנט?

 21 יכול להיות. ת.

 22 ?ךזיכרונאוקיי. זה מרענן את  ש.

 23 יכול להיות. ת.
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 1 מה זה יכול להיות? עו"ד ז'ק חן:

 2מודפסת, יכול להיות. אני לא זוכר את זה בדיוק. אני זוכר שהרושם הכללי  תמעיתונאוהוא בא  ת.

 3 היה מצוין.

 4 סליחה? לא שמעתי אותך. ש.

 5אני אומר יכול להיות, כי הוא בא מעיתונאות מודפסת, אבל הרושם הכללי לפעמים יש נקודות  ת.

 6פרך. כי הוא בא בעד, לא הכל בעד, גם לא הכל נגד. כשאת אומרת את זה, יכול להיות, לא מו

 7 מעיתונאות מודפסת.

 8אם אני מקריאה לך מההודעה שלך כי באמת קצר זמננו מלהתווכח, 'מאוד התרשמתי ממנו,  ש.

 9 רציתי',

 10 מאיפה את מקריאה? עו"ד יהודית תירוש:

 11. אתה אומר 'מאוד התרשמתי ממנו. רציתי להציע 14בעמוד  2017בדצמבר  28-אני מקריאה מה ש.

 12 או סגן עורך. מאוד התרשמתי ממנו'. לו תפקיד של עורך

 13 מאיפה זה, אה, מההודעה שלי ברשות? ת.

 14 כן. זו ההודעה הראשונה שלך.  ש.

 15 אוקיי. ת.

 16 איזה עמוד את מקריאה? עו"ד יהודית תירוש:

 17. אוקיי? 'מאוד התרשמתי ממנו. רציתי להציע לו תפקיד של עורך או סגן עורך. מאוד 14עמוד  ש.

 18 שלי חלק חשבו שהוא לא מתאים באינטרנט'. נכון? התרשמתי ממנו. בצוות

 19 ... ת.

 20 אוקיי. 'אבל אני חשבתי שהוא', ש.

 21 לא זכרתי את זה, ת.

 22 לא, זה בסדר. הכל בסדר. לא זכרת עכשיו אתה נזכר? ש.

 23 כן. יכול להיות. כן. ת.
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 1 אוקיי. ואז תראה, אתה ממשיך ואתה אומר, ש.

 2 אני חשבתי שהוא עיתונאי משכמו ומעלה.  ת.

 3נכון. ואתה ממשיך, תקרא עוד, 'ואז מינוי כזה של עורך צריך להביא אותו לאישור שאול, ואז  ש.

 4אחרי מספר ימים שאול חזר אלי אמר 'בשום פנים ואופן לא'', 'ניר חפץ אמר שהוא נורא ואיום 

 5שהוא נגד נתניהו, שמאלני, ניסיתי לשכנע וזה לא הלך'. ותראה עוד בהמשך, אתה אומר 

 6תי לגבי זה', הכל לנגד עיניך, נכון? 'התווכחתי לגבי זה כי חשבתי שהוא מתאים אבל אי 'התווכח

 7 אפשר היה לשנות את דעתו של שאול'. אוקיי?

 8 כן. ת.

 9. זה יצטרך להיות רק על 2015באוגוסט  25עכשיו אני מבקשת להפנות אותך להתכתבות מיום  ש.

 10 ,-ו בהרול כי יש לי תקלה במוצג. אני מבטיחה להביא אות

 11 תגידו לנו איפה ברול. רק אם אתם יודעים איפה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 לרול. מר ישועה אתה רואה מהמצג?  12605זה שורה  ש.

 13 כן. אפשר לראות לפני קצת? ת.

 14 כן. בטח.  ש.

 15 זה לא הכל. ת.

 16 מה זה לא הכל? ש.

 17 כספית.יש את הקטע ששאול אומר לי שהוא בן ברית של בן  ת.

 18 הנה, תסתכל. הכל טוב, יש פה הכל.  ש.

 19 בסדר בסדר. הגענו. ת.

 20הגענו. אוקיי? שאול כותב לך על יואב גולן, נכון? הוא כותב לך מה שהוא מבין, עכשיו בוא נרד  ש.

 21 למטה,

 22 כן. מה שאמרתי, סליחה, חסר עוד קטע. תעלי רגע למעלה. ת.

 23 אתה רואה?  ש.
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 1 'יש ברית דמים ואם יעזוב הוא יכעס, הכל יהיה שפוך בחוץ'. כן.  חסר פה, אה, הנה זה בהמשך. ת.

 2אוקיי. בוא נמשיך למטה. אבל תראה מה אתה אומר, הוא אומר לך 'קיבלתי ...' ואז תראה מה  ש.

 3אתה אומר לו 'אין בכלל כוונה לקחת אותו אבל זה לא טוב שניר מתעסק עם זה הוא לא יודע 

 4שאתה מציג לשאול אלוביץ' זה שבכלל אין כוונה לקחת את לשתוק'. אז אני שואלת אותך מה 

 5 יואב גולן, נכון?

 6 לא זכרתי את זה, אה, ת.

 7 אבל עכשיו אנחנו נזכרים. ש.

 8בסדר. אני רק אומר עוד פעם, לגבי יואב גולן, יכול להיות שאני כבר פה, אחרי ששמעתי כמה  ת.

 9. אז כאילו הייתי, סגרתי את זה, פעמים את הדעה, יכול להיות שזה מה שאמרתי. אני לא יודע

 10 יכול להיות. אבל אני זוכר שאת יואב גולן רציתי.

 11מה שאני מראה לך ובזה נסיים, שלשאול אלוביץ' אתה הצגת מצג שבכלל אין כוונה לקחת את  ש.

 12 יואב גולן. נכון?

 13 ,-אבל אני מסביר ש ת.

 14 רק שניה, לשאלה שלי. אחר כך תסביר. ש.

 15 וא אומר לי, וזה לדעתי היו עוד שיחות על זה. כמו שאנחנו רואים גם פה.זה מגיע אחרי מה שה ת.

 16וככל שאנחנו עכשיו מתייחסים לתכתובת הזאת, אני מודה שאני לא מכירה שיחות אחרות על זה,  ש.

 17 אבל אני אומרת אני לא מכירה, במצג פה,

 18 יכול להיות שיש. ת.

 19שאין בכלל, המצג כלפי שאול אלוביץ' זה במצג פה שאתה מציג לשאול אלוביץ' אתה אומר לו  ש.

 20 שאין בכלל כוונה לקחת את יואב גולן, נכון?

 21 כן. ת.

 22 תודה. ש.

 23 לדעתי הייתה עוד שיחה על יואב גולן לפני זה.  ת.
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 1 אפשר להמשיך עוד שניה? ש.

 2 בבקשה. מבחינתי, ת.

 3יואב גולן בעדות מה שאנחנו רואים פה מר ישועה זה שתי תופעות מעניינות. שני דברים, את  ש.

 4הראשית שלך אתה הזכרת אולי ארבע פעמים בחוסר פרופורציה מוחלט למקום שלו בסיפור 

 5המעשה, אבל מה שאנחנו רואים פה עכשיו בכמה הדקות האחרונות זה שני הדברים ששכחת 

 6שאתה  -שבמערכת שלך לא רצו אותו והיו כאלה שחשבו שהוא לא מתאים ושתיים  –מהם... אחד 

 7 אול אלוביץ' שבכלל אין כוונה לקחת אותו.הצגת לש

 8אני אומר את זה לשאול אחרי מה שהוא אומר ואני בטוח שגם היו שיחות נוספות שבהן הוא הביע  ת.

 9את חוסר שביעות הרצון שלו. אני זוכר מיואב גולן דבר אחד, בחור משכמו ומעלה, עיתונאי מצטיין 

 10 שאני מאוד רציתי להביא אותו,

 11 לח הארץ,מ עו"ד ז'ק חן:

 12 מה שיש פה לא מתאר את הכל. היו עוד שיחות, ת.

 13 מר ישועה, מה שיש פה מתאר את כל מה שיש לנו. ש.

 14 סליחה, אני רוצה לענות. ת.

 15 רגע. תני לו להשלים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אני רוצה לענות. מן הסתם היו ביני לבין שאול הרבה שיחות,  ת.

 17 איזה שיחות? ש.

 18ובשיחות האלה דנו, נפגשתי איתו הרבה מאוד פעמים ודנו בדברים האלה ויכול להיות שהובע  ת.

 19חוסר שביעות רצון ובאיזה שהוא שלב זה ... אני לא יודע. בכל אופן זה אמור, אני זוכר שהיה 

 20לפחות עוד התכתבות אחת, יכול להיות שאני טועה, אני אחפש את זה, שבה ציננו אותי מזה. אני 

 21 שככל שזה היה תלוי רק בי כן הייתי מביא אותו. זה מה שאני זוכר מזה, חושב

 22מר ישועה אני רוצה לומר לך שהעמדה שלך בהקשר הזה היא באמת עמדה שנסתרת מן הכתוב  ש.

 23באופן הכי פשוט שיש. יש פה תכתובות רצופות בינך לבין שאול אלוביץ', לא הסתרתי ממך דבר. 
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 1ואב גולן, שזה שהוא מבין שיש כוונה לקחת אותו, זאת אומרת שזה הוא כותב לך שיש טענה נגד י

 2ברור שזו הפעם הראשונה שזה עולה, ואז הוא אומר לך 'קיבלתי וטו נוסף על האיש' והתשובה 

 3 שלך זה 'אין כוונה בכלל לקחת אותו'. זה המצג שאתה מציג לשאול אלוביץ'. המידית

 4לוויכוח, אני אומר לך מה אני זוכר מהזיכרון. אני זוכר  סלהיכניכול להיות שאני לא רוצה  ת.

 5 מהזיכרון שהייתי מאושר שפגשתי אותו וכל פגישה רק חיזקה את זה ורציתי להביא אותו. בסדר?

 6 והשאלה היחידה שלי למה את כל הדברים האלה, ש.

 7קיררו אותי מזה. יכול להיות שהיו שיחות נוספות. זה לא מופרך שהיו שיחות נוספות ביני לבינו ש ת.

 8 אני לא יודע.

 9 וכל השאלה שלי היא למה את זה לא הצגת בעדות הראשית שלך. ש.

 10 את מה? ת.

 11את העובדה שהיו אנשים בצוות שלך שחשבו שהוא לא עיתונאי טוב והוא לא מתאים לאינטרנט,  ש.

 12שאתה בעצמך הצגת לשאול אלוביץ' שאין כוונה לקחת אותו, את הדברים האלה לא אמרת 

 13 ראשית.ב

 14 איפה אנשים חשבו שהוא עיתונאי לא טוב? ת.

 15 שהוא לא מתאים לאינטרנט. ש.

 16 ,-אה, בסדר, הוספת עכשיו ש ת.

 17אני הקראתי לך בדיוק. שהוא לא מתאים לאינטרנט ושאתה הצגת לשאול אלוביץ' שאין כוונה  ש.

 18 לקחת אותו. את שני הדברים האלה לא הצגת בראשית ומדוע?

 19זה שאמרתי שחלק מההנהלה חשבו שהוא לא מתאים באינטרנט לא שינה את אוקיי. קודם כל  ת.

 20הדעה הכללית שבשורה אחרי זה אני אומר שהוא עיתונאי משכמו ומעלה בתוך העדות שלי. בסדר? 

 21לא זכרתי אז בדיוק את כל מה שהיה פה. לגבי יואב גולן אני אומר עוד פעם, אני רציתי להביא את 

 22הייתי מביא אותו אילולא הייתי מקבל את הווטו ויכול להיות שפה אני יואב גולן ואני משוכנע ש

 23 מרצה את שאול ואומר לו,
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 1מר ישועה, אתה שוב לא משיב לשאלה שלי. השאלה שלי לא הייתה שתחזור על דבריך שוב ושוב.  ש.

 2 השאלה היחידה שלי הייתה למה לא אמרת את זה בראשית.

 3 עוזר, לא צריך לצעוק עליו.-ו"ד רוזןע אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אני מתנצלת. ש.

 5 אז אני אומר לך, ת.

 6 את בסוף הזמן, אבל להרגיע קצת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אז אני אומר לך שבהחלט יכול להיות שהתשובה שלי שאני לא רוצה להתווכח איתו. ת.

 8 מה? ש.

 9יכול להיות שאני לא רוצה להתווכח איתו. אני אומר לך שאני זוכר טוב מאוד שרציתי להביא את  ת.

 10 יואב גולן. 

 11 וגם עכשיו אתה לא עונה לשאלה. ש.

 12 טוב, זו אותה תשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 הוא חוזר על זה. כב' השופט משה בר עם:

 14 הוא חוזר על זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15אבל גבירתי, אם אני שואלת עד מדוע דבר מסוים הוא לא אמר בעדות הראשית, שאני לא אשאל  ש.

 16אותו עוד פעם, אני שואלת אותו מדוע הוא לא אמר משהו בעדות הראשית והוא חוזר על הסבר 

 17 פעם, אז, 300שהוא נתן 

 18 ... כב' השופט משה בר עם:

 19 זה מה שנשאל, וזהו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 הוא לא קשור לשאלה. עו"ד ז'ק חן:

 21 אז תאמרו את זה בסיכומים, שלא ניתן הסבר. כב' השופט משה בר עם:

 22אז אנחנו נאמר את זה בסיכומים אבל אני מוצאת לנכון להגיד את זה גם מול העד, שהוא לא נותן  ש.

 23 תשובה לשאלה.
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 1 אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 תודה רבה. ש.

 3 סיימנו? תודה רבה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אני מתנצלת על הזמן. ש.

 5 אנחנו ממשיכים ביום שני. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 

 7 

 8 -הדיון הסתיים  -

 9 

 10 

  11 

 12 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה      
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים

 2 יהודית תירוש; עו"ד ניצן וולקן; עו"ד אמיר טבנקיןעו"ד  :מטעם המאשימה

 3 נועה מילשטיין עו"ד 1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר; עו"ד שניר כלימי  2נאשם    

 5 עוזר ; עו"ד נוער פירר –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת    

 6  עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם 

     7 
<#1#> 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11 פרוטוקול הדיון הוקלט 

 12 . עוזר-רוזן מיכל ד"עו ידי על ישועה אילן התביעה עד של הנגדית חקירתו נמשכה
 13 

 14 :  מוצגים הוגשו

 15 – 124/נ; 2021 מאי, משולם אבי, ברשת תגובה – 123/נ; 18.5.2021,  מגל יינון, ברשת תגובה – 122/נ

 16 126/נ(; 360/ת מתוך) ומסרונים וואטסאפ התכתבויות – 125/נ; 19.5.2021, וולוך לילך, ברשת תגובה

 17 התכתבויות – 128/נ; שיחה תמליל –( ד(1)174/לת זהה) 127/נ; שיחה תמליל –( ג(1)174/לת זהה)

 18 תמליל –( ו(1)174/לת זהה) 130/נ; שיחה תמליל –( ה(1)174/לת זהה) 129/נ; ומסרונים וואטסאפ

 19; ומסרונים וואטסאפ התכתבויות - 133/נ – 132/נ; שיחה תמליל –( ז(1)174/לת זהה) 131/נ; שיחה

 20 - 138/נ – 136/נ"; יהדות" מדור, מהאתר קטע – 135/נ"; סלב" מדור, מהאתר קטע – 134/נ

 21 וואטסאפ התכתבויות - 141/נ – 140/נ; מהאתר כותרת – 139/נ; ומסרונים וואטסאפ התכתבויות

 22 – 145/נ; ומסרונים וואטסאפ התכתבויות - 144/נ – 143/נ; כתבה כותרת – 142/נ; ומסרונים

 23 תמליל – 148/נ; ומסרונים וואטסאפ התכתבויות - 147/נ – 146/נ; 144/נ -ב המועברות התכתבויות

 24 . ומסרונים וואטסאפ התכתבויות - 162/נ – 150/נ; שיחה תמליל – 149/נ; שיחה

 25 
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<#6#> 1 

 2 החלטה

 3 

 4 , להמשך חקירתו של העד אילן ישועה. 25.5.2021הדיון הבא קבוע מחר, 

 5 
 <#7#> 6 

 7 במעמד הנוכחים.  24/05/2021, י"ג סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 8 

 9 
    10 

  11 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 24-היום ה 20-01-67104בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 עוזר. מר ישועה בוקר טוב.-. אנחנו בהמשך חקירה של עו"ד רוזן2021במאי 

 5 בוקר טוב. מר אילן ישועה:

 6 

 7עוזר בהמשך -לות עו"ד מיכל רוזןמר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשא - 1ע"ת 

 8 חקירה נגדית:

 9 בוקר טוב מר ישועה. ש.

 10 בוקר טוב. ת.

 11מר ישועה אתה העדת פה בשורה של נושאים ופעמים הטחנו בך שהאמירות שלך מכוונות ליצירת  ש.

 12כותרות, אבל בהחלט אנחנו רואים תגובות לדברים שאתה אומר פה ואני רוצה לתת לך את 

 13ההזדמנות להתייחס אליהם, להתייחס לחלק קטן מהם. למשל אנחנו קוראים תגובה של מר ינון 

 14 פה. מגל לדברים שאמרת 

 15 זה משהו שעדיין לא הוגש? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 לא הוגש. ש.

 17 

 18 122מוגשת ומסומנת נ/ 18.5.2021תגובת ינון מגל מתאריך 

 19 

 20מר מגל כותב "אילן ישועה מספר בעדותו שהוריד מהאוויר ידיעה נגד גאולה אבן שאני יזמתי בשל  ש.

 21לל לא יזמתי ולא הייתי מעורב באייטם שפורסם אג'נדה נגדה והאמת כמובן הפוכה. אני בכ

 22בוואלה ברנז'ה, וישועה כהרגלו הוריד ידיעה לגיטימית וראויה לפרסום בעקבות התערבות ולחץ 

 23 של פוליטיקאי )סער בעלה של גאולה("

 24 ממה זה לקוח? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אן בבית המשפט. ינון מגל הוא עד בתיק זה ברשת, עולות תגובות לדברים שאומר מר ישועה כ ש.

 2 הזה, אני מבקשת לתת, ובכלל, אני רוצה לתת לעד את ההזדמנות.

 3 אין בעיה. אני רק שואלת ממתי זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 במאי. 18-מה ש.

 5 עכשיו?-זאת אומרת זה מעכשיו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כן. ממש עכשיו. ש.

 7 בסדר. אני רגילה שאתם מגישים דברים מזמן. אב"ד: -פלדמן -ב' השופטת ר' פרידמןכ

 8 גבירתי צודקת אני גם אסביר. אנחנו מורידים את זה מהרשת. ש.

 9 בסדר, אני מנסה להגדיר את זה באיזה שהוא אופן. בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10מכיוון נתניהו, הוא מדבר ערל הרגל שלך להוריד ידיעות בגלל ראה, מר מגל לא מתייחס כאן ללחץ  ש.

 11 לחצים של פוליטיקאים. מה תגובתך לדברים?

 12 בכלל באופן כללי כאילו? או לפה ספציפית? ת.

 13קודם כל הוא אומר שהרגלך היה להוריד ידיעות בגלל לחצים של פוליטיקאים. תגובתך לאמירה  ש.

 14 הזאת של מר ינון מגל?

 15שאז הוא עזב, כלול  2014עד סוף  2013ף של ההתכתבויות ביני לבין ינון מגל מתחילת אוקיי. הרצ ת.

 16רובו ככולו בלחצים שקשורים לראש הממשלה ורעייתו וגם התלונות של ינון עצמו, הן אומרות 

 17'מה הטירוף הזה, השתגעתם, מה הוא רוצה, מה היא רוצה, אי אפשר עם כל השטויות האלה 

 18הרצף רובו ככולו. לכן עוד פעם, מה שהוא אומר פה, אני לא יודע למה הוא שקשורות לביבי', זה 

 19אומר אותו, וגם פה הקטע הספציפי אז עם גאולה אבן, אני בדקתי אז במערכת וזה מה שנאמר 

 20 לי. זה לא היה ידיעה שלי. לא ידעתי על זה. זה מה שנאמר לי ולכן אז כעסתי.

 21 מר ישועה, תשובה לשאלה שלי בבקשה. ש.

 22 אני אומר עוד פעם, הרצף, את שאלת על פוליטיקאים. .ת

 23 השאלה שלי היתה תתייחס לאמירה של ינון מגל בדברים שהובאו. רק תשובה לשאלה. ש.
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 1 אבל הוא ענה על זה בדיוק עכשיו. עו"ד יהודית תירוש:

 2 גברת תירוש, באמת, אני לא חושבת שהוא ענה, אני חוקרת, ש.

 3את רוצה כי אני התרשמתי שאני עניתי אבל תחדדי לי אני אענה. תחדדי לי בבקשה מה בדיוק  ת.

 4 תחדדי לי בדיוק למה.

 5אומר מר ינון מגל שההרגל שלך היה להוריד ידיעות בגלל לחץ של פוליטיקאים. הוא לא מדבר על  ש.

 6 נתניהו, הוא מדבר על הרגל שלך. תגובתך לדברים האלה.

 7ההתכתבויות רובן ככולן נגעו לראש הממשלה ורעייתו לא נכון, וההתכתבויות, זה מה שאמרתי,  ת.

 8ותלונות ינון אלי בטקסטים הם 'מה הטירוף הזה' והוא גם שאל אותי אפילו אם אני רוצה שהוא 

 9ידבר עם ראש הממשלה, אני זוכר אפילו פעם אחת שהוא כותב לי, הוא כמה פעמים כתב את זה, 

 10ר לא להעלות ידיעות על ראש הממשלה' 'אי פעם אחת שהוא כתב לי 'מה הטירוף הזה[, אי אפש

 11אפשר לא להעלות' או פעם שניה הוא כותב לי 'מספיק כבר עם כל שטויות ביבי האלה למה זה כל 

 12. 2014-עד לסוף ב 2013כך אכפת להם' אבל זה היו עשרות התכתבויות כאלה ביני לבינו מינואר 

 13, 4.11-קודמת, שבסוף הוא עזב בגלל, בודרך אגב אני בדקתי גם מה שדיברנו עליו בחקירה שלך ה

 14בגלל ידיעה שהורדנו על ראש הממשלה בנושא מסמך בייקר, ההדלפה של מסמך בייקר. ולא כפי 

 15 שציינת בנושא בן, הורדה של כתבה של בן. בדקתי אחר כך את זה.

 16 סליחה? מה שאני אמרתי לך, מר ישועה, בוא נעשה סדר. זה שכל פעם אני שואלת אותך שאלה ש.

 17אתה תחזור אחורה וקדימה להתכתבויות ותיתן שורה פה שורה שם, זאת לא תשובה לשאלה שלי. 

 18אבל תשובה שלך לשאלה שלי ביחס לדברים של ינון מגל אתה אומר 'לא נכון'. אם אנחנו חוזרים 

 19, ואמרתי לך שזאת הפעם 2014אחורה למה שאני אמרתי לך, אני הראיתי לך התכתבות מיוני 

 20י מצאתי ברול שינון מגל אומר, אתה אומר מפיו של ינון מגל ש'עכשיו הוא מתפטר'. הראשונה שאנ

 21זה מה שאמרתי לך. אוקיי. ותגובה נוספת שאנחנו קוראים, והראיתי לך את ההשתלשלות של 

 22 האירועים לאחר מכן, עם ינון מגל.

 23 . מדויקתזהו, אז לגבי ההשתלשלות הזאת, הערתי שהיא לא היתה  ת.
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 1, ואני רוצה להציג לך תגובה נוספת של מר אבי משולם מדויקתחושבת שהיא היתה מאוד אז אני  ש.

 2, אין גורם שאילן ישועה לא נבהל ממנו 2010והוא אומר את הדברים הבאים: "הייתי בוואלה עד 

 3וניסה להשפיע בגללו על המערכת. ביבי ונוני? נסו את צביקה פיק ונאור ציון. בנק הפועלים? בידקו 

 4איטליה. לא היה יום שישועה לא ניסה להוכיח שהוא העורך ולקה בפאניקה מכל זב  את קפה

 5 חוטם שצלצל. ההבדל הוא שבזמנו פשוט נלחמנו ונתנו ברקסים". אבי משולם,

 6 שניה אחת. א. ממתי זה? אם אתם יודעים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אבל זה אני, 18-זה מאותו יום. זה גם מה ש.

 8 ? 2021ממאי  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 9 כן. ש.

 10 אוקיי. אני רק אסמן אותו ואז גבירתי תשאל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 

 12 123מוגשת ומסומנת נ/ 18.5.2021תגובת מר אבי משולם מיום 

 13 

 14אנחנו אני רק אומרת את ההסתייגות המובנת מאליה שהדברים האלה  עו"ד יהודית תירוש:

 15מסכימים להגשתם לצורך הצגתם לעד בקבלת תשובות העד, אבל כמובן שאנחנו לא מסכימים 

 16להגשתם לצורך אמיתות התוכן. גם אבי משולם הוא לא עד במשפט לפחות לא רשום ברשימת עדי 

 17 התביעה, אולי הוא יובא על ידי ההגנה.

 18 בסדר. גמור. ש.

 19 ברור. בסדר. אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ,2010אבי משולם היה עד  ש.

 21 עורך ראשי. ת.

 22, כמנכ"ל שנבהל מכל גורם. צביקה פיק, זה 2010עורך ראשי. וגם הוא מתאר אותך, ואנחנו עד  ש.

 23 נכון? 
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 1 יכול להיות שהיה פעם משהו עם צביקה פיק, אני לא זוכר. ת.

 2 ציון נאור זה נכון? ש.

 3 איני זוכר. ת.

 4 קפה איטליה? ש.

 5 א זוכר.ל ת.

 6 מי בקפה איטליה?  ש.

 7 אדוני מסמן בשלילה עם הראש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 ת. לא, אני אומר שאני לא זוכר. עוד פעם, יכול להיות,

 9 רק תגיד לפרוטוקול. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 ת. אני לא זוכר מקרה ספציפי. 

 11 מכל גורם ומנסה,ש. הוא מתאר אותך כמנכ"ל שנבהל 

 12 זה רועי פה, אה, אבי משולם. סליחה. לא הבנתי. ת.

 13 ואומר שלא היה יום שלא ניסית להוכיח שאתה העורך. ש.

 14 טוב, זה לא נכון. ת.

 15 אוקיי. לילך וולך שהיא, מי היא היתה? ש.

 16 לא זוכר. ת.

 17 .19.5-זה מה ש.

 18 כמה ציוצים עוד נקבל גבירתי? עם:-כבוד השופט משה בר

 19 אחרון שבהם. לא הבאתי את כולם אדוני.זה ה ש.

 20 

 21 .124מוגשת ומסומנת נ/ 19.5.2021תגובת גב' לילך וולך מתאריך 

 22 
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 1והיא כותבת 'שכחתי באמת שפעם העלבתי את צביקה פיק בביקורת על המאסטרו ואילן ישועה  ש.

 2 '. זה מזכיר לך משהו?good timesצעק עלינו '

 3 לא. ת.

 4 זה נכון? ש.

 5, ציינתי את זה גם בחקירות שלי גם בראיונות שנתתי -אמרתי עוד פעם, יכול להיות שלא זוכר. אני  ת.

 6שלפעמים לגבי מפרסמים היתה התייחסות כמו בנק הפועלים וכדומה, לא יודע מה הסיפור עם 

 7 קפה איטליה, אני לא חושב שהוא היה מפרסם, לא יודע על מה מדובר.

 8 צביקה פיק זה מפרסם? ש.

 9 את יודעת,לא. שוב, אבל  ת.

 10 אוקיי.  ש.

 11. אנשים שלאורך השנים עבדו, לפעמים עזבו קצת פחות disgruntled ex employeesמה שנקרא  ת.

 12כמו שרצו, ואחר כך מצייצים ציוץ. אני צריך להגיב לציוץ אנקדוטלי של משהו אנקדוטלי שלא 

 13 מתאר את מה שהיה.

 14אלה, שלא כל הידיעות, עכשיו אני מדברת טוב. תסכים איתי מר ישועה או לא תסכים איתי, זאת ש ש.

 15באופן כללי, לא כל הידיעות הן מקשה אחת. יש, אם אנחנו מדברים על נתניהו ומשפחת נתניהו, 

 16שרה נתניהו למשל, אז יש ידיעות על פעולות של שרה נתניהו, משהו שהוא יותר ידיעות צבע, שהן 

 17 מבחינתך ידיעות שהיה יותר קל להעלות אותן, נכון?

 18בחלק מהמקרים. במקרים שבהם רצו לטפול הטרדה מינית למישהו שהלך נגדה, זה היה יותר  ת.

 19 קשה. אם זה רק קשור לשמלה או זווית, אז זה היה יותר קל. 

 20 ,-אני אדייק, אני אגיד שוב את ה ש.

 21 אם זה קשור לטפילת האשמות על הטרדה מינית וכדומה, זה היה קשה מאוד. ת.
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 1עכשיו טפילת, השאלה שלי היתה מאוד ברורה ואתה מנסה כל הזמן לקחת  מר ישועה, מה קשור ש.

 2אותנו למקומות אחרים. השאלה שלי היתה ברורה. ידיעות על שרה נתניהו שהן ידיעות שמתארות 

 3 פעילות שלה, הן ידיעות שמבחינתך היה יותר קל להעלות אותן?

 4ידיעות על שרה נתניהו אז אני  ידיעות שמתארות פעילות שלה כן. מקודם את שאלת פשוט על ת.

 5 הפרדתי לשני סוגים.

 6, הפרוטוקול ישקף והתשובות שלך גם משקפות. עכשיו, גם מדויקתמר ישועה, השאלה שלי היתה  ש.

 7ידיעות מן הסתם שמסקרות את הפעילות של בני הזוג. הם היו בביקור בתערוכה, הם היו בטיול 

 8 פחות קושי או קל להעלות אותן, נכון?באיזה שהוא מקום, אלה ידיעות שמבחינתך יש 

 9 אני מסכים. ת.

 10-אני רוצה להראות לך שזאת היתה גם האמירה שלך מתחילת הדרך, תיכף נראה את תחילת ש.

 11תחילת הדרך, אבל אני רוצה להראות לך שגם בחקירה אמרת את הדברים בדיוק באופן הזה, 

 12. שם 39בעמוד  3833ני מפנה לקובץ . א2018בינואר  23בחקירה שלך ברשות לניירות ערך מיום 

 13, אני אומרת לך שזה אירוע שניר חפץ 2015ביולי  8מציגה לך החוקרת באותו מקרה אירוע מיום 

 14מבקש שתעלה כתבה על השתתפות של אשת ראש הממשלה הגברת שרה נתניהו בטקס לחנוכת 

 15העובדתית שמתארים , אוקיי? זו הסיטואציה setting-מרכז שירותי כיבוי והצלה בנהריה. זה ה

 16היא שואלת אותך 'אם ניר לא היה מבקש להעלות הייתם מעלים?' ואתה  39בעמוד  14לך. ומשורה 

 17עונה 'דווקא זה סוג הדרישות שכאילו הרגשתי איתן יותר קל, כי אמרתי 'בסדר, אז אשת ראש 

 18בדברים הממשלה ביקרה, אז אני מעלה. נו אז לפחות אם אני אעשה את זה יעזבו אותי אולי 

 19אחרים, זה הסוג היותר קל' ובהמשך הדברים, תסתכל, בהמשך: 'להעלות ידיעה שהיא נכונה 

 20ושרה היתה, אז בסדר, אז שרה היתה. בדברים האלה זה פחות כאב לנו, גם היתה פחות התנגדות'. 

 21 אוקיי? אז אנחנו רואים, אתה איתי?

 22 . אבל בסדר.41בסדר, רק אין לי את עמוד  ת.

 23 יקשת קדימה ואחורה אז אני מנסה לעשות את מה שאתה רוצה.כי אתה ב ש.
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 1 , אבל בסדר. אני רואה את זה.41לא, בסדר. אני אומר לי שאין לי את  ת.

 2אתה רואה את זה. בקיצור, הדברים שאמרת בחקירה שלך ברשות הם הדברים שאתה אומר גם  ש.

 3 היום פה בבית המשפט. נכון?

 4 נכון.  ת.

 5, 2016באוקטובר  9בזמן אמת ממש. אני רוצה להראות לך התכתבות מיום  עכשיו בוא נסתכל גם ש.

 6 21968זה ברול שורה 

 7 

 8 125מוגשת ומסומנת נ/ 2016באוקטובר  9התכתבות מיום 

 9 

 10רק נציין לבית המשפט הנכבד שהאירוע הקודם שהחוקרת התייחסה אליו בחקירה והוא השיב  ש.

 11באוקטובר, מספר  9אנחנו אגב בתכתובת מיום לנספח א' לכתב האישום. עכשיו  149זה אירוע 

 12אירוע נתתי, יש לך גם, עכשיו בוא נעשה קריאה מודרכת. יש צילומים של הגברת נתניהו שהייתה 

 13ניר מבקש לפרגן לגברת נתניהו בצילומים וציטוט ממשחק  21982במשחק כדורגל ובשורה 

 14 הנבחרת, אתה איתי?

 15 לגמרי. ת.

 16מערכת, ובמערכת מיכל קליין אמרה לו שזה לא קשור, לא קשור ואז מסתבר שהוא פנה כבר ל ש.

 17 .11למשחק, והיא לא רוצה להוסיף את הטקסט והציטוטים, זה בעמוד 

 18 סליחה עוד פעם? ת.

 19 בשורה, 13, ובעמוד 11בעמוד  ש.

 20 רגע, רק שניה. ת.

 21בשורה  13, היא כותבת לך 'הטקסט והציטוטים לא שייכים, אטפל בתמונה' ואז בעמוד 11עמוד  ש.

 22אתה אומר 'עשי כמיטב יכולתך, זה מחיר פעוט מול החופש המלא שלנו במה שבאמת  22021

 23 חשוב'. תאשר לי שגם בזמן אמת העמדה שלך היתה שאלה ידיעות שקל להעלות אותן?
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 1 נכון. ת.

 2לכתב האישום. עכשיו, אני ספרתי בנספח לכתב האישום, ואני אומרת  277וזה כבודכם אירוע  ש.

 3 כם כי אני לא יודעת אם את הנספח אתה קראת, יש עשרות ידיעות,לכבוד

 4 הוא אמר... עו"ד יהודית תירוש:

 5אז הוא אמר. לכן אני לא שואלת אותו. יש עשרות ידיעות בדיוק מהסוג הזה בנספח א' לכתב  ש.

 6האישום שהן ידיעות כאלה, להעלות על פעילות, להעלות תמונות. עכשיו, אני כמובן לא אחקור 

 7ת העד על כל ידיעה וידיעה כזאת, אני אומרת לכבודכם כדי שזה יהיה ברור, שאני לא חוקרת א

 8,עכשיו דיברת פה על הייעוץ שקיבלת מעו"ד רלי -על כל אירוע שהוא כזה אחרי שהראינו את ה

 9לשם, וסיפרת גם שמבחינתך מה שאתה קראת לו כחציית הקו היתה מה שאתה תפסת כבקשת 

 10 . נכון? זה האירוע שתיארת כחציית קו? 2016ר בדצמב 27-שיבוש. ב

 11 כן. ת.

 12 )עניינים טכניים(

 13 גבירתי יכולה להמשיך. עם:-כבוד השופט משה בר

 14מר ישועה, אני רק מנסה לסכם לעצמנו שנראה איפה אנחנו. אז דיברנו. וגם אמרת שגופי תקשורת  ש.

 15ההחזקה שלהם בגופי  מאז ומעולם וגם במציאות חיינו מוחזקים על ידי טייקונים שסיבת

 16 התקשורת לא נובעת משורת הרווח שהם צופים מההחזקות האלה, נכון?

 17 נכון. ת.

 18, ששם להבנתך דברים התבצעו לפי רצון YNET-וגם סיפרת לנו על מודל העבודה בידיעות וב ש.

 19 המו"ל במחיר של מה שאתה כינית כיחסים לא טובים במערכת. נכון?

 20 נכון. ת.

 21על בקשות סיקור בעניינו של נתניהו ובעניינה של רעייתו שרה נתניהו אנחנו כשאנחנו מדברים  ש.

 22מדברים על בקשות סיקור שמבחינתך באופן אישי מגיעות ממי שהורס את המפעל הציוני, גם על 

 23 זה דיברנו, נכון?
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 1 אוקיי. כן. האמירה שלי הזאת היתה ריאקציה. ת.

 2 כן אבל זו תפיסת עולם.  ש.

 3 נכון. ת.

 4גם שלתפיסת העולם הזאת ואף קיצונית בהרבה ממנה, לפחות בהתבטאויות ובתחושת  וראינו ש.

 5הקצה, היה שותף גם אבי אלקלעי שראינו את הביטויים הקשים שבהם הוא תיאר את ראש 

 6 הממשלה ואת רעייתו והוא היה שותף לתפיסת עולם כזאת. זה העורך הראשי, נכון?

 7לאבי יש את התפיסה שלו, לי יש את התפיסה שלי ואני מציין עוד פעם שהרבה מהאמירות שלו  ת.

 8היו ריאקציה לסיטואציות מאוד קשות שהיינו בהן, דווקא אבי לאורך הדרך די ניסה להיות גמיש 

 9 ולשתף פעולה עם זה, אבל כן. תפיסת העולם שלו היא, הוא אינו מתומכי ראש הממשלה. 

 10 למי שמכנה אותו 'החרא הגדול' ו'כלב מתועב'.  under statementי ראש הממשלה זה אינו מתומכ ש.

 11 נכון. ת.

 12מר ישועה, זאת המציאות, אנחנו משרטטים את המציאות. המציאות היא שהעורך הראשי באותו  ש.

 13זמן הוא אדם שתפיסות העולם שלו כוללות התייחסות למר נתניהו כ'כלב מתועב' ו'כחרא אמיתי' 

 14 יסת העולם של מר אבי אלקלעי. זה נכון או לא נכון?זה תפ

 15, זה נכון אבל אני חושב שההסתייגות אחת היא שההתבטאויות שלו, לדעתי ה רבה -אני חושב שה ת.

 16פעמים, אני לא יכול להגיד שבהכל, לא עברתי על הכל, אבל ברוב הפעמים הן היו סביב אירועים 

 17ברים, נעזוב הזויים, אבל חלקם נתעבים, ובאותם מאוד אינטנסיביים שבהם התבקשנו לעשות ד

 18מקרים הוא הגיב כך, ואני הראיתי לך כבר שבאותם מקרים הוא הגיב ככה וגם שאול אלוביץ' וגם 

 19איריס אלוביץ' בהרבה מקרים, באותם מקרים ספציפיים שנכנסו למערבולת הזאת, השתמשו 

 20 בביטויים קשים מאוד. 'פושעים', 'חולים'.

 21 רגע סדר,  בוא נעשה ש.

 22 .. באותם, ת.

 23 מר ישועה, ש.
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 1אני מראה לך את הסיטואציה. שתביני את הסיטואציה. אני חושב שזה לא בא בגלל השקפת  ת.

 2העולם שלו. אני חושב שזה בא בגלל שאני לוקח עורך ראשי ואני אומר לו, אני לא אגיד את זה 

 3גיב כמו שהוא מגיב ואני מראה לך שלא תגידי 'כותרת', 'תעשה את זה ואת זה ואת זה' ואז הוא מ

 4 שבאותו מקום גם מישהו אחר הגיב ככה. 

 5מר ישועה, אתה שוב עונה ליד הנקודה. אני שאלתי שאלה פשוטה. האם אתה יודע או לא יודע, כי  ש.

 6גם אבי אלקלעי יהיה פה עד. אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע. אבל אם אתה יודע ואתה 

 7 ר לי. יכול לאשר לי אז תאש

 8 אין לי מה להוסיף לתשובה.  ת.

 9שהשקפת העולם של מר אבי אלקלעי היתה לפחות דומה לשלך מבחינת האהדה לנתניהו, אבל לא  ש.

 10משנה אם זה דומה או לא דומה לשלך, אבל מר אבי אלקלעי הביע עמדות שהן אנטי נתניהו באופן 

 11דע שזה נכון, אז תאשר לי ואם אתה מובהק, עמדות קיצוניות שלו ואלה היו עמדותיו. אם אתה יו

 12 חושב שאתה לא יודע אז תגיד שאתה לא יודע.

 13 אני מתנגדת לשאלה בפעם השניה.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 אל תענה רגע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15בדיוק אותה שאלה, רשמתי אותה מקודם, והעד השיב. אמר את שאמר.  עו"ד יהודית תירוש:

 16 מה שהוא יודע ולמה נאמרו לשיטתו התגובות האלה.הסביר את 

 17הוא לא נשאל עכשיו למה נאמרו התגובות, הוא נשאל אם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 הוא יודע מה השקפת העולם של מר אבי אלקלעי, אם אני מבינה נכון את השאלה, 

 19 הוא נשאל את זה גם קודם. עו"ד יהודית תירוש:

 20...שנשאלה בפעם השניה. הוא אמר, אני חושבת, אני  אב"ד: -פלדמן -פרידמן כב' השופטת ר'

 21 חושבת שהוא ענה 'כן' אבל בהסתייגות, והוא אמר את ההסתייגות שלו. לדעתי הוא ענה שזה נכון. 

 22 הוא נשאל את זה גם קודם. עו"ד יהודית תירוש:
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 1. בלי קשר לפרסומים. אם אתה מר ישועה אולי תענה פשוט אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 יודע מה היתה השקפת העולם.

 3אני חושב שהשקפת העולם שלו היתה אנטגוניסטית לגמרי לראש הממשלה, אני חושב שהוא תיעב  ת.

 4 אותו.

 5אוקיי. עכשיו, אני אומרת לך שמכיוון שכולם במערכת ידעו מה עמדותיך הפוליטיות, אתה אישרת  ש.

 6שבאותם מקרים שבהם כתבת להם ואמרת להם על ידיעות שלא הסתרת את זה, אז ברור 

 7מסוימות שהן 'קיצוניות', 'ילדותיות' 'מחפירות', 'הזויות' וכדומה, זה שיקף את המחשבה 

 8 האמיתית שלך ביחס לאותן ידיעות. אתה מסכים או לא מסכים?

 9 לגמרי לא. ת.

 10 סליחה? ש.

 11 לא. ת.

 12משום שאלה האנשים שאתה לא יכול לשקר להם אוקיי. אני אומרת לך שלא יכול להיות אחרת  ש.

 13 בעניין הזה. אתה עדיין עומד על עמדתך?

 14 לא הבנתי את קו המחשבה. את הלוגיקה, אני מנסה להבין.  ת.

 15הלוגיקה אומרת את הדבר הפשוט, אתה אדם שכולם מכירים את העמדות שלו ויודעים מה  ש.

 16העמדה שלך ביחס לנתניהו והעמדה הפוליטית שלך בכלל. וכשאתה אומר על ידיעה מסוימת, אתה 

 17אומר על ידיעה מסוימת שהיא 'מחפירה', שהיא 'קיצונית', שהיא 'מביישת', שהיא 'הזויה' ודברים 

 18שזה מגיע מבנאדם כמוך לאנשים שמכירים את העמדות שלך, לא יכול להיות מהסוג הזה, כ

 19 שלאנשים האלה אתה משקר בתפיסה האמיתית שלך ביחס לאותן ידיעות. 

 20אני אענה לשאלה, אני רק רוצה להעיר הערה. את לא יודעת מה העמדות הפוליטיות שלי. את  ת.

 21י הבעתי כריאקציה, לא כמשהו שאיתו אמרת ש'כולם יודעים מה העמדות הפוליטיות שלי', אנ

 22באתי למערכת, הבעתי התנגדות להתנהגות ודרכיו של ראש הממשלה ומה שהוא עושה במדינה, 

 23 אבל את לא יודעת את העמדות הפוליטיות שלי. אמרת שכולם ידעו, אני לא חושב שידעו,
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 1ל הציוני. זו עמדה אני דיברתי רק על מה שאתה אישרת פה שאתה חשבת שנתניהו הורס את המפע ש.

 2 פוליטית בסופו של דבר.

 3 כן. כלפי ראש הממשלה ספציפית, אבל, ת.

 4זה בסדר, זה גם עמדה פוליטית. זו עמדה פוליטית. אני לא מבקרת את העמדה הפוליטית שלך,  ש.

 5אנחנו לא עכשיו בוויכוח פוליטי. זו העמדה הפוליטית, אני מציבה את עמדתך ושאלתי שאלה 

 6 ביחס אליה.

 7בסדר. לא, אני אומר את זה אפרופו התיוגים במרכאות של שמאלנים וכדומה, וכל הדברים האלה,  ת.

 8אז אני אומר. עכשיו אני אענה רגע לשאלה שלך שבגלל שיודעים את העמדות שלי שאני נגד ראש 

 9זה הקו הלוגי, כן, אם אני כבר אומר אז ברור שזה אמת. אני  –הממשלה, אז אם אני כבר אומר 

 10 י פה והסברתי. מה שאמרתי לאנשים,אמרת

 11לא, שניה, אז לא הבנת את השאלה שלי אז אני רוצה לדייק. אני אומרת שאלה האנשים שאתה  ש.

 12לא יכול לשקר להם בעניין הזה. אנשים שיודעים את העמדות שלך, שיודעים מה אתה חושב, 

 13ם אתה לא יכול שאתה אומר להם ביחס לידיעה קונקרטית אמירות כאלה, אלה האנשים שלה

 14לשקר. כי אם אתה משקר להם, אם זו לא עמדתך האותנטית, הם מיד עונים לך. הם הרי יודעים 

 15מי אתה והם יודעים מה תפיסותיך. לכן אני אומרת לך שהעמדה, שהדברים שכתבת לגבי אותן 

 16נה ידיעות לא משקפות את עמדתך האותנטית היא לא הגיונית ואני נותנת לך הזדמנות פעם אחרו

 17 להגיב על העמדה הזאת.

 18תודה. יש איזה קו לוגי שאת מתארת פה, אני לא מסכים איתו, אני אומר מה היתה המציאות.  ת.

 19המציאות היתה שהופעל עלי לחץ, במסגרת הלחץ הזה שהופעל עלי אני כלפי מטה, היו מאות 

 20זה היה, הנרטיבים  ויכוחים לאורך השנים, ובוויכוחים האלה אני כללתי נרטיבים שונים, ולפעמים

 21שאני השתמשתי בהם היו נרטיבים של 'הם שמאלנים' ו'זה שמאלני קיצוני' או 'אין אחד שלא 

 22' או 'אתה מטומטם' או כל הדברים תטיפשישמאלני' או 'זה ילדותי' 'זה מטופש', או 'הכתבה 

 23אותו האלה, וזה שאמרתי אותם מראה שהייתי בלחץ, מראה שניסיתי להשיג איזו שהיא מטרה ב
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 1רגע, אולי בכמה מקרים התכוונתי, ברוב המקרים לא התכוונתי לזה, וכשיורדים לדוגמאות 

 2הספציפיות ורואים על מקרה, למשל את נתת בשבוע שעבר את הדוגמה שאני נוזף וכועס על דב 

 3גילהר 'חוצפה וכדומה'. מה היה שם, דרך אגב, אם נלך לכל המקרים האחרים ונסתכל כשאני 

 4דותי' או 'זה חוצפה' או זה זה, מה החוצפה? שאמיר תיבון כותב מילה אחת של אומר 'זה יל

 5 ביקורת או טל שלו כותבת מילה אחת של ביקורת? פרשן מדיני ופרשן פוליטי? מה החוצפה?

 6 מר ישועה, ש.

 7אני עונה לשאלה שלך. אני לכן אומר שהאמירות האלה היו הרבה פעמים לא נכונות, ולשאלות  ת.

 8בפעם שעברה וגם הפעם, אני נכנסתי לזה לפעמים והייתי אני בלחץ, וחששתי אני  שעלו פה גם

 9ממה שקורה, אותו ראיון עם דב גילהר היה ראיון שלישי בכמה ימים מטורפים לגמרי. אז אני כן 

 10לחצתי וכעסתי באותו רגע שהוא לא משתף פעולה, אבל כשאני מסתכל על הדבר הזה, ברור לי 

 11אז, בלחץ שלי על עיתונאי, לעשות ראיון שהוא ראיון מטעם. לכן אני אומר, שאני לא הייתי בסדר 

 12חלק מהדברים, גדול, לא נכון. ואני חושב שבחלק מהמקרים הם ידעו, בחלק הם לא ידעו כי כל 

 13כך כעסתי וצעקתי אז אולי הם לא קלטו, כן קלטו, זו המציאות. היו לנו ארבע שנים, מתוך הארבע 

 14לחצתי לדעתי בצורה לא נאותה, כלפי מטה, וזה לא ביטא את דעתי האמיתית  שנים לחצו עלי, אני

 15אלא את הלחץ שבו הייתי נתון. יכול להיות שבאותו רגע שאני כועס אז אני כל כך בלחץ שמעלים 

 16 את הדבר אז,

 17 אני חושבת שהדברים נאמרו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18מרתי לך את עמדתי, אמרת את עמדתך ואנחנו נראה אחר כך אני לא אהפוך את זה לוויכוח, א ש.

 19איך עמדתך נפגשת עם המציאות, אבל זה בשלב יותר מאוחר. עכשיו אנחנו בנקודת המוצא 

 20ששרטטנו לנו עכשיו. איפה אתה נמצא, איפה העמדות נמצאות ולמי מגיעות הבקשות. עכשיו אני 

 21תנהלת המערכת ואני רוצה להתחיל בנושא רק רוצה שנתרכז רגע באירוע אחד כדי לראות איך מ

 22 שהעדת עליו בהרחבה בחקירה הראשית שלך, זה נושא האולטימטום של אורי אריאל. אתה זוכר?

 23 כן. ת.
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 1ג, אני כן הייתי מבקשת לצורף רצף /174/1אז בוא נעבור עליו ונראה. אני רוצה להציג, זה ת/ ש.

 2 נ/.-כ החקירה אם זה בסדר מבחינת כבודכם לסמן את זה גם

 3 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 

 5 .126מוגשת ומסומנת נ/ 19:28:39בשעה  27.9.2015שיחה מיום 

 6 

 7 את זוכרת אם זה הוצג או לא? עו"ד יהודית תירוש:

 8 ג. את אמרת שאם יש לזה מספר, זה אומר שזה הוצג. /174/1אמרתי, ת/ ש.

 9 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 10מה אני שואלת לגבי זה, אני לא חושבת שאתה צריך לקרוא בעיון, רק  מר ישועה אני אגיד לך ש.

 11תאשר לי, שבשיחה הזאת שאול אלוביץ' מתקשר אליך, מספר לך את מה שנמסר לו כסוג של סקופ 

 12העובדתי, באותו יום ראש הממשלה נתניהו  setting-שבאותו יום נתניהו, בוא נשים רגע את ה

 13יחידות דיור, ואורי אריאל חבר הכנסת, מציב לו  800מחליט על הריסת בתים והקמת 

 14אולטימטום, שאם הוא לא יבנה יחידות דיור הוא יביא להפלת הממשלה. רק מה, שההחלטה של 

 15ידע שמר שאול ראש הממשלה כבר להקים את יחידות הדיור, היא לפני האולטימטום. זה המ

 16 אלוביץ' מוסר לך כסקופ לחדשות. נכון?

 17 נכון. ת.

 18 . נכון?126אוקיי. אז זה אנחנו רואים את הדבר הזה, מתחיל בנ/ ש.

 19 כן, מה זאת אומרת, אני לא יודע מה השאלה. כן. ת.

 20 מותר להגיד 'כן'. אוקיי. ש.

 21 . 126לא, אני לא יודע מה זה נ/ ת.

 22 זו השיחה.. ש.

 23 מה שהוגש עכשיו. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 
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 1 בסדר. אוקיי. כן. ת.

 2 ד, זו שיחה שלך עם שי חייק./174/1השיחה הבאה היא ת/ ש.

 3 

 4 .127שיחה בין מר ישועה ושי חייק מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6דקות אחרי השיחה שלך עם מר אלוביץ', שי חייק,  11-תודה. בשיחה הזאת שהיא קצרה ביותר, ו ש.

 7אש הממשלה באותה עת, מאשר לך שמדובר על אולטימטום מפוברק. נכון? אתה הדובר של ר

 8 אומר לו 'אנחנו מדברים על האולטימטום המפוברק' הוא אומר לך 'כן כן כן כן'. 

 9 הוא לא מאשר לי שמדובר על אולטימטום מפוברק. אני אומר שזה הנושא ששאול העלה. ת.

 10 טימטום המפוברק?' הוא אומר לך 'כן כן כן כן'.כן, אתה אומר לו 'אנחנו מדברים על האול ש.

 11 אני אומר שזה מה ששאול הציג לי, והוא אומר מה? ת.

 12 הוא אומר 'כן כן כן כן'. ארבע פעמים כן. ש.

 13 הוא מאשר שזה נושא השיחה אבל הוא לא אומר שהתוכן נכון, עם:-כבוד השופט משה בר

 14שנינו יודעים שבהמשך הוא סירב לאשר את  הוא מאשר את נושא השיחה, אני אומר לך את זה כי ת.

 15 זה ש..

 16 תיכף נראה מה אנחנו יודעים. לאט לאט. אנחנו לאט לאט נראה מה אנחנו יודעים. ש.

 17 אני לא חושד שאת מנסה להכשיל אותי חלילה. ת.

 18 אני באמת לא מנסה להכשיל אותך. אני מנסה לרדת לחקר האמת. ש.

 19 גם אני רוצה לעזור לך. ת.

 20יופי, אז בוא תעזור לי. אתה שואל אותו 'אתה צריך לתת לי פרטים?' נכון? אתה שואל אוקיי.  ש.

 21 אותו,

 22 כן. ת.
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 1ואז הוא אומר לך 'הוא כבר דיבר איתך בטלפון, לא להאמין', 'הכל דובר, הכל בעבודה' אתה אומר,  ש.

 2ד על זה' 'רק תן לי את הפרטים' ואז אתה אומר לו 'שלח לי סמס דחוף עכשיו כי מתחילים לעבו

 3הוא אומר לך 'טוב יאללה תודה'. ואז אתה מוודא שאתם שניכם יודעים על מה אתם מדברים. 

 4אתה אומר לו 'אנחנו מדברים על האולטימטום המפוברק' הוא אומר לך 'כן כן כן כן'. אני אומרת 

 5לך, ותיכף נמשיך ונראה, שהוא מאשר לך פה את העובדה שיש נושא של אולטימטום מפוברק 

 6 ביו הוא הולך למסור לך נתונים. זה לא מה שאתה קורא פה? שלג

 7שאני אומר 'אנחנו מדברים על אולטימטום מפוברק' זה הנושא ששאול העלה אותו לאור שיחתו  ת.

 8 עם ראש הממשלה, כך לדברי שאול, אמר לי 'תפנה אליו לקבל פרטים' אני אומר, זה הנושא,

 9 שי חייק,לא אבל מר ישועה, אתה עכשיו מדבר עם  ש.

 10 את שואלת האם זה מאשר שזה אולטימטום מפוברק? ת.

 11 אתה מדבר עכשיו עם הדובר של ראש הממשלה, נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13 ואתה אומר לו 'אתה שולח לי פרטים' נכון? ש.

 14 נכון. ת.

 15 ואתה מוודא איתו שאתם מדברים על האולטימטום המפוברק והוא מאשר לך, ש.

 16 כנושא. ת.

 17 'הכל ברור, אני, מסבירים לי' והוא אומר 'תודה אילן'. ואז אתה אומר לו ש.

 18 כן. אז מה השאלה שלך? ת.

 19האם נכון הוא שפה שי חייק מאשר לך שאכן היה אולטימטום מפוברק ושאתם מדברים על אותו  ש.

 20 נושא והוא יעביר לך פרטים?

 21 לא. ת.

 22 לא, אז אתה לא רואה בזה אישור? ש.

 23 לא. ת.
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 1 אוקיי. ש.

 2 לא. ת.

 3 בעיה, נתקדם. הוא מכחיש את זה שהיה אולטימטום מפוברק?אין  ש.

 4השאלה הראשונה שלך, אני העליתי נושא וזה יוצר בינינו שפה משותפת שאנחנו מבינים על מה  ת.

 5מדובר. עכשיו יש פרטים של אותו נושא. בהמשך אני יודע שכשהמערכת בדקה מולו הוא סירב 

 6 לאשר את זה. 

 7 נתקדם. ש.

 8 דע מתוך ההיכרות של המקרה הזה שכבר נדון כמה פעמים.זה מה שאני יו ת.

 9, מעולם לא נעשה באופן שאנחנו נעשה אותו  cherry pickingשמעולם אגב, אם כבר מדברים על  ש.

 10עכשיו ונראה באמת מה היה שם. עכשיו, אתה שולח מסרון לשי חייק ואתה כותב לו 'שי שלח 

 11 .11937. ברול זה 2015ביולי  29להציג התכתבות מיום חומר במקביל אליי', רגע, סליחה, אני רוצה 

 12 

 13 .128מוגשת ומסומנת נ/ 2015ליולי  29התכתבות מיום 

 14 

 15אתה שולח מסרון לשי חייק ואתה אומר לו 'שלח חומר במקביל אלי ולאבי אלקלעי' נותן לו את  ש.

 16אחר כך, אתה  הטלפון הנייד של אבי אלקלעי ואומר 'הוא מצפה לזה' וכותב במקביל, ממש שניות

 17יחידות  800על כך שביבי הודיע על בניית  2כותב לאבי אלקלעי. 'בשמונה עולה אייטם בחדשות 

 18דקות, כלומר אולטימטום  11:15-, אורי אריאל נתן אולטימטום לביבי ב11:00דיור בשעה 

 19מפוברק שידע בעצם שביבי כבר נתן החלטה'. אוקיי? זה אתה מעביר לאבי אלקלעי ואתה אומר 

 20לו 'בדרך אליך אולטימטום מפוברק' ואז אתה מקיים שיחה נוספת עם מר אלוביץ', השיחה הזאת 

 21 ה שאני מבקשת להציג אותה./174/1זה ת/

 22 

 23 129שיחה בין מר ישועה לשאול אלוביץ מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2משי חייק.  המדויקיםועכשיו אתה מדבר עם מר אלוביץ' ואתה אומר לו שאתה מחכה לפרטים  ש.

 3 ון? נכ

 4 כן. ת.

 5אתה אומר לו 'אני צריך קצת טיפה יותר בשר, הוא הבטיח לשלוח לי את החומר, אני יושב ומחכה  ש.

 6. אגב, הנה אתה רואה שמפה למדתי שהוא היה 19:48:31-לו'. שי חייק עוד לא שלח לך, אנחנו ב

 7מר 'בסדר למעלה אתה או 2הדובר של אקוניס. אתה רואה? זה אתה אומר, ובעמוד הבא, בעמוד 

 8בסדר, תראה, אם לשכת ראש הממשלה, אם הדובר, אם הדובר נותן לי את זה אז גמרנו. זהו. 

 9 ודיברתי עם אבי ואבי אמר שאין בעיה'. נכון? 'אנחנו מחכים לפרטים משי חייק'. עד פה נכון?

 10 כן. ת.

 11 , זו התכתובת, שי חייק מעביר לך. 128וממש באותן דקות, תחזור רגע לנ/ ש.

 12 איפה? ת.

 13 . זו שורה שלישית מההתחלה בעמוד הראשון. 11939בשורה  ש.

 14 בירוק. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15פורסם  11, הודיע על ההחלטה. חדשות 10:45-זה הירוק. הנה הוא מעביר לך. 'התכנסות שרים ב ש.

 16אולטימטום'. קיבלת את אריאל מוציא  11:39הודיע על כך לבנט,  11:26שהישיבה מתקיימת, 

 17 הבשר מלשכת ראש הממשלה, נכון?

 18זה לא בשר, זה פרטים, כן. פרטים בסיסיים. לוח הזמנים, נכון, שמציג, מדגים את הפואנטה  ת.

 19 שלהם.

 20 מדגים שהאולטימטום היה מפוברק. ש.

 21 שהוא בא אחרי. ת.

 22 סליחה לא שמעתי? ש.

 23 אורה.כן. שאולטימטום מגיע אחרי ההחלטה. לכאורה. לכ ת.
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 1 שזאת כל הנקודה שאנחנו מדברים עליה.  ש.

 2 נכון. ת.

 3זה מגיע מדובר ראש הממשלה. אוקיי. אלקלעי אומר לך שהוא כבר קיבל ואז אתה כותב לו בשירה  ש.

 4למעלה, אתה כותב לו 'תעשה כל מאמץ להעלות את זה מטעם בכיר  2, אצלך זה עמוד 11943

 5ושואל אותו אם אריאל מכחיש אם אתה יכול לכתוב בלשכה, כמובן עם תגובה של אורי אריאל' 

 6' הוא כותב לך שהוא תיכף יידע, 'אם אתה יכול לכתוב 'בכיר בלשכת ראש הממשלה' 'אם -'בכיר ב

 7 כן, מה אכפת לך, תלבה את הריב ביניהם. כמובן תוך ציון ההכחשה של אורי אריאל אם יש כזאת',

 8 סליחה? ת.

 9 אני מקריאה. ש.

 10 ה לי תלונה על זה שאת מקריאה. הדו שיח פה בינינו,לא לא, לא הית ת.

 11 הוא בינך לבין אבי אלקלעי. ש.

 12הדו שיח בינינו שאני אומר 'מה אכפת לך' וכדומה, חסר לי פה משהו, האם יש איזה ויכוח ביני  ת.

 13לבין אבי שאבי אומר לי משהו שאורי אריאל מכחיש או, למה אני פתאום שואל 'אריאל מכחיש' 

 14 לו שמלשכת ראש הממשלה לא מוכנים לייחס להם את הידיעה. אני זוכר,או שנאמר 

 15 לא. ש.

 16 שניה, אני זוכר,  ת.

 17 קודם כל בוא נעשה רגע סדר, ש.

 18 תני לו ... הוא שאל .. עו"ד יהודית תירוש:

 19 לא, אבל הוא אומר משהו שהוא זוכר, ש.

 20 אבל שניה, עו"ד יהודית תירוש:

 21 הבלתי פוסקות. הרי הוא שאל אותי משהו,אני לא יכולה עם ההפרעות האלה  ש.

 22רגע, תני לו להשלים את השיחה. הוא אמר שחסר לו משהו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 בתוך ההתכתבות.
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 1נכון, אבל הוא שאל אותי ולכן אני רוצה לומר לו, אני נתתי לך את כל הרול, אני לא מוציאה  ש.

 2ה שמופיע ברול ההתכתבויות. עכשיו, כי אתה לא צריך קטעים ממנו, מה שאני נתתי לך זה מ

 3 להאמין לי, אז תדע,

 4 לא, לא, ת.

 5לא, זה בסדר. זה בסדר גמור. יושבת התביעה עם הרול, בית המשפט עם הרול, כולם, הרבה מאוד  ש.

 6 עיניים עלי. אז מה שאני מביאה לך, זה מה שיש ברול. 

 7 )מדברים ביחד(

 8 רגע. .. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 עכשיו שיענה. הוא שאל פשוט, אני רוצה להרגיע אותו שמה שיש לי יש לו. ש.

 10לו להשלים. הוא אומר שהוא זוכר  ןתיתבסדר אבל גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 עוד משהו חוץ ממה שהוא רואה פה ברול. 

 12 זה בוודאי. ש.

 13, מה חסר -לא יודעת מה הוא זוכר, שיגיד מה הוא חושב ש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 לו. מר ישועה מה התחלת לומר?

 15' וכדומה -תודה. הדו שיח שלי עם אבי, שאני אומר 'אריאל מכחיש' ו'אתה יכול לכתוב בכיר ב ת.

 16מראה שהיה פה משהו, וזכור לי גם, שהיה פה משהו, שהייתה חזרה אלי מהמערכת ואמרו 'יש פה 

 17. שי חייק, כנראה שי חייק, לא מוכן שהידיעה תיוחס לא לו 2-. אורי אריאל מכחיש ו1 בעיה כי

 18ולא לאף אחד מלשכת ראש הממשלה, וסביב זה זה נוצר, אז אי פשוט תוהה אם, אני לא יודע מה 

 19 הרולים ביניכם, אני רק אומר, אני תוהה אם זה לא משהו שהוא רצף שהוא חסר. 

 20תראה, מה שיש כאן זה מה שיש. מה שאתה זוכר, אתה  אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 21 זוכר, נתקדם הלאה. לא יודעת איפה זה נמצא,

 22אדוני יכול לראות גם את רצף הזמנים. הפערים הם של שניות, על  עם:-כבוד השופט משה בר

 23 מר., אבל זה הכל לכאורה מה שאני אוIn betweenפי השעון זה מלמד שקשה להניח שהיה משהו 
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 1 כן. ראיתי את הזמנים באמת. טוב. בסדר. ת.

 2אז בוא נתקדם. כמו שאתה אמרת בחקירה הראשית שלך, החיים מתועדים, אז הנה. עכשיו, אתה  ש.

 3 שואל את שי חייק, 

 4 איפה אנחנו עכשיו בשיחה? ת.

 5עלה. אצלך, אני שורה רביעית מלמ 3אצלך, אנחנו עכשיו בתכתובות בעמוד  3אנחנו עכשיו בעמוד  ש.

 6 . נכון? הידיעה.2, אתה בודק עם מר חייק אם זה עולה בחדשות 11951אתה בודק, זה אגב ברול 

 7 כן. זה אני כותב? ת.

 8?' בין זה יש משהו שאלקלעי כותב לך 'ברור'. ושי 2כן. אתה כותב לשי חייק 'שי זה עולה בחדשות  ש.

 9 ?2חייק אומר לך 'כן'. תאשר לי שהידיעה באמת עלתה בערוץ 

 10 אני חושב שהיא עלתה, כן. ת.

 11 , בפריים טיים טלוויזיוני עלה עם הידיעה הזאת.2עמית סגל, בערוץ  ש.

 12 כן. לדעתי היא עלתה. ת.

 13אוקיי. עכשיו פה אנחנו רואים שאבי אלקלעי בשורה השניה מלמטה כותב לך 'ברור', נכון? זה  ש.

 14אלוביץ'. אני מבקשת להגיש  בתגובה למה שאתה אומר לו, ואז אתה מקיים שיחה נוספת עם שאול

 15 ו./174/1אותה. זה ת/

 16 

 17 130שיחה עם שאול אלוביץ' מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19עכשיו ראה, זה הכל אגב כמובן שיחות מאותו יום, כן? אתה אומר לשאול אלוביץ' 'אני עוד עם  ש.

 20היה אבי על זה, אין לו את עמרי נחמיאס שיכתוב אבל הבעיה העיקרית זה שהם לא מוכנים שזה י

 21בשם אף אחד מהם. ההוא מכחיש, אורי אריאל, והם לא מוכנים שזה יהיה מטעם'. שאול אלוביץ 

 22נאמר אפילו שאפילו שבנט  2עונה לך 'אפילו בנט אישר את נכונות הדברים'. תיכף נראה שבערוץ 

 23אישר את נכונות הדברים, אבל אתה אומר, אתה אומר לשאול אלוביץ' שהם לא מוכנים שזה יהיה 
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 1ם אף אחד מהם. עכשיו תראה, אני לא מצאתי שיחה עם מר שי חייק, ראינו את השיחה בש

 2הקיימת, או התכתבות עם שי חייק שבה הוא אמר לך לא לכתוב שזה נמסר מגורמים מראש 

 3 הממשלה.

 4 זה לא היה ביני לבין שי חייק, זה היה בין אבי אלקלעי לשי חייק. ת.

 5 אבל אני אגיד לך מה כן מצאתי. ש.

 6 התהליך היה ביניהם. ת.

 7 אני גם לא מוצאת התכתבות שמר אבי אלקלעי אומר לך את הדברים האלה. ש.

 8 אוקיי. ת.

 9 תגובתך לזה? ש.

 10 זה מה שנאמר לי אז. ת.

 11 אבל אני אגיד לך מה אני כן מצאתי. ש.

 12כר , אני זו-אני לא הייתי בין שי חייק לבין אבי, ואני אומר עוד פעם פה, מה שחסר לי רק זה ש ת.

 13בבירור שהיה שם ויכוח גדול כי אבי אמר שאף אחד מהם לא מוכן לאשר את זה, ולא מוכן להגיב, 

 14דקות הזה זה כבר אחרי  8.2-ואני אומר לו 'טוב, תגיד שזה מטעם בכיר' לכן אני אומר שזה פה, ה

 15 שהיה כבר איזה שהוא דיון כנראה שנאמר לי שמישהו מכחיש ומישהו לא רוצה לאשר.

 16ועה, אנחנו תיכף נראה הכל. אבל אמרתי לך מה אין בחומר, מה אני לא מצאתי בחומר ואין מר יש ש.

 17 בחומר,

 18 אוקיי. ת.

 19אבל אני אגיד לך מה אני כן מצאתי בחומר. אני מצאתי שבאותו יום התקיימה עוד שיחה בינך  ש.

 20נמחקה. א, השיחה הזאת /44לבין מר שי חייק, אבל השיחה הזאת, ואני מבקשת להציג מתוך נ/

 21 את השיחה הזאת מר ישועה, אתה מחקת. 

 22 גבירתי רוצה לסמן את זה בנפרד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 סליחה? ש.
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 1 לא צריך לסמן, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 אני רק רוצה להראות לכבודכם שאני לא מדברת דברי סתם. ש.

 3 אני רק שואלת אם גבירתי רוצה סימון נפרד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4, אם כבודכם רוצים לראות את מספר הטלפון של מר שי חייק, 40א. זה עמוד /44לא, זה מתוך נ/ ש.

 5 הוא מופיע פה בהודעה שלו,

 6 אין לנו את השיחה. רק את העובדה שהיא נמחקה. עם:-כבוד השופט משה בר

 7 ה. ורואים בעמוד שאני הפניתי את כבודכם,יש לנו רק את העובדה שהשיחה הזאת נמחק ש.

 8 שהיא מחוקה. את עוד לא הוכחת שהיא נמחקה. את מטיחה בו א תזה. עו"ד יהודית תירוש:

 9 אה, אנחנו עכשיו מעידים במקומו? ש.

 10 לא, אני מציינת את זה, עו"ד יהודית תירוש:

 11 אבל אני חוקרת בחקירה נגדית. ש.

 12 כהתנגדות לאופן השאלה.אז אני מציינת  עו"ד יהודית תירוש:

 13 אני חושבת שההתנגדות הזאת לא לגיטימית. זה כל מה שיש לי להגיד על ההתנגדות. ש.

 14 בסדר. אז אני בכל זאת אומר, עו"ד יהודית תירוש:

 15 אפשר לשמוע את ההתנגדות? כן מה גבירתי רוצה לומר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 רור, כשחברתי,רק שיהיה ב עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, אני, שניה.  ש.

 18 אי אפשר להתנגד להתנגדות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 את מתנגדת להתנגדות שעוד לא אמרתי. עו"ד יהודית תירוש:

 20 כן.  ש.

 21אי אפשר להתנגד להתנגדות. אפשר לכל היותר להגיד   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 שהעד לא צריך לשמוע אותה.

 23 נכון, אין בעיה.  ש.
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 1 העד שמע. עו"ד ז'ק חן:

 2העד שמע וזה מה שחברתי רצתה לעשות אבל אני חושבת שההתנגדות הזאת היא לא לגיטימית,  ש.

 3אומרת, גם היא לא דרושה.  אני חושבת שהיא לא לגיטימית בדיוק בגלל מה שנעשה פה כרגע, ואני

 4כי אני אומרת לעד שהשיחה הזאת נמחקה ואני תיכף אקשה עליו בעניין הזה, אבל אני באמת 

 5 חושבת שההתנגדות הזאת היא לא במקום. וכן מותר לי להגיד שהתנגדות היא לא במקום.

 6 לא שמעת את ההתנגדות. עו"ד יהודית תירוש:

 7רגע. גבירתי יכולה לומר שההתנגדות לא במקום אחרי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8שנשמע את ההתנגדות. גבירתי עצרה אחרי שתי מילים ולא שמענו מה יש לעו"ד תירוש לומר. אז 

 9 אם יש התנגדות זכותה להתנגד, וזכותה של גבירתי להשיב.

 10 וחברתי גם יכולה לומר שהעד ייצא. עו"ד יהודית תירוש:

 11 עו"ד תירוש, מה ההתנגדות? אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 12ההתנגדות היתה בסך הכל שחברתי צריכה לעשות את מה שעשתה עכשיו  עו"ד יהודית תירוש:

 13ולהסביר בשאלה שלה שזאת טענתה שהוא מחק את השיחה הזאת ולא להציג את הדבר כעובדה 

 14יזום את השיחה. זה  קיימת שלא הוכחה עדיין על ידי חברתי ועל ידי ההגנה, שהעד מחק באופן

 15 הכל.

 16 למיטב זכרוני היא אמרה 'שיחה שנמחקה'. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 לא, היא אמרה 'אתה מחקת את השיחה'. עו"ד יהודית תירוש:

 18 היא אמרה 'אמרתי לך שנמחקה' וגם אם היא היתה אומרת 'אתה מחקת' ... עו"ד ז'ק חן:

 19 שאתה מחקת'.מותר לי להגיד 'זאת שיחה  ש.

 20מר ישועה, יש כאן שיחה שנמחקה. מי מחק, מה מחק, מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 השאלה לגבי השיחה המחוקה? 
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 1לפני שאני שואלת את השאלה אני רוצה להגיד, אני מבקשת את הרגע הזה לצבוע בפרוטוקול, זאת  ש.

 2נקודה. זה מה שיש לי להגיד על ההתנגדות התנגדות לא לגיטימית של התביעה שמנסה לעזור לעד ב

 3 הזאת. שהיא בעיני שערורייה.

 4 טוב. עכשיו מה השאלה לעד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5מר ישועה, רצף של שיחות מאותו יום, יש שיחה אחת שנמחקה. אחת. אני אומרת לך שאתה  ש.

 6 מחקת את השיחה הזאת.

 7 רואים את זה ב...? איפה אנחנו כבוד השופט עודד שחם:

 8 לנ/, 40אנחנו רואים בעמוד  ש.

 9 איזה מספר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 , ברובריקה, 40א בעמוד /44שניה. אנחנו רואים בנ/ ש.

 11 יש מספרים בצד שמאל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מר חייק.המספר הוא בצד שמאל. אם כבודכם רוצה לראות שזה המספר של  ש.

 13 איזה מספר? עם:-כבוד השופט משה בר

 14 לא, רק גבירתי תגיד לנו על מה להסתכל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 .157על מספר  ש.

 16 אוקיי. מצאנו. איך אנחנו יודעים שזה נמחק? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2015-17משמאל כתוב ' 1. ברובריקה YESכתוב  DELETEDרואים שזה נמחק כי ברובריקה של  ש.

 18'. להבנתי זה התאריך. אם כבודכם רוצים לראות שזה המספר של מר שי חייק, יש לי 07-29

 19 לנוחותכם צילום מהעמוד הראשון של ההודעה שלו, 

 DELTED 20?איפה כתוב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 , בעמודה מצד ימין.YESכתוב  עם:-כבוד השופט משה בר

 22 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אפשר להמשיך כבודכם? ש. 
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 1 כן. גבירתי שאלה את העד אם הוא זה שמחק את השיחה. עם:-כבוד השופט משה בר

 2 נכון. אני אומרת לך שאתה מחקת את השיחה. ש.

 3 לא זכור לי דבר כזה. ת.

 4ר גם לקבל טענה שזה משהו טכני. אני אומרת לך שאי אפשר לקבל טענה שאתה לא זוכר, אי אפש ש.

 5יש את כל רצף השיחות ושיחה אחת שנמחקה ביום הזה, שאנחנו איתרנו שנמחקה ביום הזה, 

 6 שיחה עם מר שי חייק. 

 7 את רואה בהמשך היום, חברתי רואה? עו"ד יהודית תירוש:

 8 שיש עוד שיחה שנמחקה? כן. יכול להיות. אבל הם לא רלוונטיים לרצף הזה.  ש.

 9מי אמר? איך את יודעת? איך חברתי יודעת מה רלוונטי ומה לא רלוונטי  יהודית תירוש:עו"ד 

 10 לרצף? יש ממש בהמשך העמוד באותו יום עוד שיחה שמחוקה.

 11 עם מי?  ש.

 12 רגע. אני יכולה לבדוק. עו"ד יהודית תירוש:

 13 מר ישועה, ש.

 14 הדף, יש לך את הדף? רגע. האם מר ישועה מחזיק את אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן. ת.

 16 חברתי מציגה משהו שזה... עו"ד יהודית תירוש:

 17 גברת תירוש, אני מבקשת, ש.

 18 זה שערורייתי שחברתי לא מציגה שהייתה עוד שיחה מחוקה באותו יום. עו"ד יהודית תירוש:

 19 עו"ד תירוש, הדף נמצא בפני העד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20בסדר, אבל העד לא בקיא בדו"ח הפקה. חברתי מציגה עובדה, חברתי צריכה  ירוש:עו"ד יהודית ת

 21 להציג את העובדות כהווייתן, שתאמר 'היתה עוד שיחה אחת מחוקה ביום הזה'.

 22 טוב. ש.
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 1טוב. הדברים כבר נאמרו. מה תשובתך לגבי השיחה שעליה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 דיברנו?

 3 מחוקה את אומרת?איזו שיחה  ת.

 4 . את רק מחזקת את מה שאני אומרת.157 ש.

 5 אין בעיה. עו"ד יהודית תירוש:

 6 . 157 ש.

 7 אוקיי. ת.

 8יש רצף שיחות ביום הזה. שיחה שנמחקה, בין אם עוד שיחה נמחקה, או השיחה הזאת שנמחקה,  ש.

 9מבקשת הסבר  , לא בשום דבר מהסוג הזה. אניFIFO-, לא בLIFO -אי אפשר להסביר את זה לא ב

 10ו'לא זוכר' בעיני זה הסבר לא אפשרי בסיטואציה הזאת, לשיחה עם שי חייק שנמחקה, כשכל 

 11הטענה שלך בהקשר הזה זה ששי חייק אומר שאסור לכם לומר שזה מגיע מגורמים במשרד ראש 

 12 הממשלה.

 13 איך אנחנו יודעים ממי השיחה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אני הראיתי, אני הצעתי לכבודכם לראות, לפי הטלפון. ש.

 15 אוקיי. השיחה המחוקה השניה היא מטלפון אחר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 נכון. לכן לא הבנתי את התנגדותה של חברתי, אבל זה לא משנה, ש.

 17 עו"ד תירוש, זה לא אותו טלפון. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 לא, חברתי אמרה 'זאת השיחה היחידה', ש:עו"ד יהודית תירו

 19גברת תירוש, העד נמצא בחקירה נגדית. אני באמת מרגיש כבר לא  עם:-כבוד השופט משה בר

 20 נוח. גבירתי מתערבת כל הזמן שלא לצורך, באמת. 

 21 לא, אני עונה לשאלת בית משפט. אדוני. עו"ד יהודית תירוש:

 22ה להתערב בחקירה הנגדית, לאפשר לשאול את אז גבירתי לא צריכ עם:-כבוד השופט משה בר

 23 השאלות. 
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 1 להתנגד לשאלה שיש בה עובדות לא נכונות, זו התנגדות, עו"ד יהודית תירוש:

 2למה צריך התנגדויות? מציגים לעד, מטיחים בפניו, שואלים אותו,  עם:-כבוד השופט משה בר

 3 את השאלות, ותיתן לו להשיב.הדף בפניו. גבירתי מעריכה את העד הערכת חסר. העד מבין היטב 

 4 אני עניתי לשאלת בית משפט, עו"ד יהודית תירוש:

 5 לא, היא שאלה את מיכל. עו"ד ז'ק חן:

 6 זה הכל. בגלל זה קמתי.  עו"ד יהודית תירוש:

 7 ש. אני רק מבקשת להראות,

 8 .רק לפני שגבירתי מראה לנו גבירתי תראה לעו"ד תירוש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9אני הראיתי לה. זה רק העמוד הראשון להודעתו של מר שי חייק, רק כדי להניח את דעתם של  ש.

 10 כבודכם, שזה מספר הטלפון ועליו אני שואלת.

 11 בסדר. אם אין מחלוקת, אז לא צריך להראות לנו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 לא, כי גבירתי שאלה. ש.

 13 שאלתי כי ראיתי שזה מספרים אחרים. לכן שאלתי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 ? זה מה שאני מבין?19:39-השיחה הזאת היא מ ת.

 15 זה אני לא יודעת לענות לך. ש.

 16 .19:39כתוב שם,  כבוד השופט עודד שחם:

 17כתוב, אני יודעת שכתוב, יכול להיות שזאת השעה. זה אני לא יודעת. תאריך אני יודעת לקרוא  ש.

 18 אני מניחה שזאת השעה. פה, אבל

 19 נשמע סביר לפי הלוחות זמנים, ת.

 20אני מסכימה איתך. מה שלא נשמע סביר, לא נשמע סביר, זה שהשיחה הזאת נמחקה באורך פלא  ש.

 21 ולכן אני מטיחה בך, ואני מטיחה בך, שאתה מחקת את השיחה הזאת.

 22למחוק את זה, אני לא יודע.  תראי, אני לא זכרתי שמחקתי שיחות. יכול להיות שהוא ביקש ממני ת.

 23 אני לא זוכר. אני,
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 1אדוני זוכר שהתקיימה שיחה בהקשר הזה? כי אדוני בעדותו זכר  עם:-כבוד השופט משה בר

 2שהיה חסר משהו. אדוני העיד קודם שלכאורה היה חסר איזה שהוא נתון שלא קיבל ביטוי ברול. 

 3מחיקה. אם בעצם היתה שיחה. זאת  השאלה אם אדוני זוכר שהייתה שיחה. נעזוב מחיקה או לא

 4 השאלה.

 5סביר -יכול להיות שהייתה שיחה לבין שי, בהחלט. קודם כל זו עובדה, שהייתה שיחה. זה לא לא ת.

 6שהייתה שיחה. היתה שיחה והיו התכתבויות. החלק שהיה חסר לי לא קשור לשיחה. החלק שהיה 

 7זה היה ספציפית פה, כן, מאבי אלקלעי, חסר לי זה שאני זוכר שמהמערכת, מאבי אלקלעי נדמה לי 

 8הגיעה התנגדות אלי שאני העברתי את זה אחר כך הלאה. אני העברתי את זה ואמרתי 'בסדר, 

 9תעבירו', אין בעיה כאילו. וגם אבי אומר כאילו אין בעיה. האמירה הזאת 'תעבירו' וששי חייק 

 10זה לא שהיה נניח בשיחה מעביר לי והכל, כל זה קורה אחרי השיחה המחוקה. זאת אומרת 

 11 ,-המחוקה משהו ש

 12 לא, אדוני לא זוכר שיחה שהתקיימה בהקשר הזה? עם:-כבוד השופט משה בר

 13יכול להיות. דיברתי עם שי חייק... וזה לא בלתי סביר לגמרי, חוץ מזה זו עובדה, שהייתה פה  ת.

 14 שיחה. אז אני לא יכול להתכחש לזה. אני לא מנסה להתכחש לזה.

 15 ק אומרת,אני ר ש.

 16אני רק מציין לגבי שאלת כבודו, שמה שהיה חסר לי אינו קשור לשיחה הזאת. מה שהיה חסר לי  ת.

 17אחר כך אבי,  7:54-זו התנגדות של המערכת שאני כאילו אומר, יש פה בין ההעברה של שי חייק ב

 18ם כן יש אחר כך משהו שאני שואל אם הוא מכחיש. זה מוזר שאני שואל אם הוא מכחיש, אלא א

 19מישהו אמר, יכול להיות שאבי אמר לי בטלפון, אני לא יודע, אנחנו מדברים גם בטלפון, שמישהו 

 20מכחיש. ואני דרך אגב, אני סך הכל סימפתטי ל... זאת אומרת אני סך הכל, זאת אומרת, לא יודע, 

 21 .אני אומר 'תשתדל כל מאמץ, תגיד בכיר בלשכה', ...תגובה של אורי אריאל, אני לא יודע
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 1עם. -אנחנו נתקדם, אני רוצה רגע לדייק את הנקודה הזאת בהמשך לשאלתו של כבוד השופט בר ש.

 2אתה אומר שהייתה עמדה מצד לשכת ראש הממשלה לא לומר, זה מה שאתה מציג לשאול, 

 3 שהייתה עמדה של לשכת ראש הממשלה לא לומר שזה מגיע מהם. 

 4 אגיד לך למה, כי, זה נאמר לי במפורש על ידי אבי אלקלעי. אני ת.

 5שניה, אל תגיד לי למה כי אני רוצה להסביר את השאלה שלי. עוד לא הסברתי את השאלה. ראית,  ש.

 6 אני לא חוסמת אותך בכלום.

 7 תודה. ת.

 8על זכותך. אבל, ואנחנו גם ראינו שבהתכתבויות עם אבי אלקלעי, ונראה, אין את הדבר הזה. אני  ש.

 9נו איתרנו, שיחה מחוקה שלך עם דובר ראש הממשלה, שזה הצגתי לך שדווקא יש שיחה שאנח

 10משונה, בהינתן שהטענה המרכזית שאתה טוען זה שהוא אמר לך משהו, שאנחנו לא מוצאים 

 11 אותו.

 12 שהוא אמר לי מה, ת.

 13שהוא אמר, לא לך, שהוא אמר שאסור להגיד שזה מגיע מהם, ודווקא שיחה איתו נמחקה. ואני  ש.

 14 חה הזאת אתה מחקת, ואתה גם זוכר את זה היטב.אומרת לך שוב שאת השי

 15אז קודם כל אני לא זוכר, אני לא משקר. לגבי זה מה יש לי לשקר. דבר שני, שימי לב לרצף הלוגי  ת.

 16של הדברים שאת מציגה. יש שיחה איתו. עכשיו, השיחות כמו שאני טענתי, כמו שזה המציאות, 

 17יות איזה שהוא הגיון להן. בסך הכל, יכול להיות משולבות במארג של הוואטסאפים וזה. צריך לה

 18 , בדומה למה שיש פה בתוך השיחה הזאת.-שבשיחה הוא דיבר על מה ש

 19 אז מחקת? ש.

 20 תני לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 21 מספיק. ש.

 22רק שניה. אחרי זה, אחרי השיחה הזאת, אחרי רבע שעה, מועבר החומר משי חייק. בהמשך לאותה  ת.

 23אומרת, לא שיש פה איזו שהיא מחלוקת. הוא מעביר את החומר הזה, הוא אומר שיחה. זאת 
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 1'קיבלתי משי חייק', ואני אומר 'תעשה מאמץ להעלות' זאת אומרת אין פה איזו שהיא, אבל אחר 

 2 כך,

 3 אנחנו מגיעים ל'אחר כך'.  ש.

 4 , אני לא הייתי בציר הזה. זה בא מאבי.-אחר כך עלתה, וזה לא ב ת.

 5עוד הזדמנות לעניין השיחה המחוקה, ענית, אני חושבת שלא ענית לשאלה שלי אבל אני  נתתי לך ש.

 6 מתקדמת.

 7 העד ענה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אני חושבת שלא לשאלה שלי. ש.

 9העד אמר 'יש שיחה מחוקה אני לא יכול להתכחש, אבל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10ההתכתבות כי ההתכתבות היא מאוחרת ברבע שעה, מתחילה רבע שעה יותר  היא לא שייכת לכל

 11 ',-מאוחר אז לא יכול להיות ש

 12 לא, גבירתי,  ש.

 13 לא, סליחה גבירתי. ת.

 14 גבירתי, זאת לא היתה תשובה לשאלה שאני שאלתי. ש.

 15 לא התכוונתי שהיא לא שייכת. כל מה שאני אומר הוא, ת.

 16 שהיא לא 'אל תפרסם', 'אל תגיד'.  ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17אני לא חושב שבה היה משהו, זה קדם למשהו שאחרי זה בא רצף שמעבירים לי. נראה שיש איזו  ת.

 18 שהיא הסכמה, הוא מעביר לי, אני מעביר את זה לאבי, ואומר לו 'תפרסם'.

 19קיימה וגם לא זכרת אז עכשיו אנחנו כבר מנחשים לגבי תוכן של שיחה שבכלל לא זכרת שהיא הת ש.

 20שמחקת אבל העיקר אתה יודע מה לא היה בה. זה מקסים. אבל אני מבקשת מכבודכם, פה אני 

 21מבקשת את עזרת בית המשפט להנחות את ספסל התביעה, אני פשוט, האמת, זה באמת מעצבן. 

 22, 'תני לו כי, לא לי, לי לא אכפת, אני בקושי שומעת את זה, אבל זה כל הזמן להגיד 'תני לו לענות'

 23לענות', 'תני לו לענות' כשאני לא מפריעה לעד לענות בכלל, שזו אחת החקירות הכי מאפשרות 
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 1שאפשר, הנגדיות, וכל הזמן להגיד לעד 'תני לו לענות' 'תני לו לענות' 'תני לו לענות', אני ממש 

 2משפט. לא מבקשת. לי זה לא מפריע, אני לא שומעת את זה בכלל. אבל זה מפריע להתנהלות של ה

 3כך זה אמור להיות. טוב. עכשיו, בוא תחזור איתי להתכתבויות, שאול שיושב בביתו ורואה שערוץ 

 4 ',2כבר פרסם את מה שאתם ידעתם קודם, אז הוא שולח לך 'מה קורה? שמעתי זאת בחדשות  2

 5 באיזו שורה? עם:-כבוד השופט משה בר

 6 איזו שעה. איזו שורה או אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 שורה, זה יהיה קצת מסובך לי, ש.

 8 .11956 עו"ד ז'ק חן:

 9 תודה. ש.

 10 תכווני גם אותי? ת.

 11 השורה השלישית מלמעלה. 4, אין לך שורות, עמוד 4זה עמוד  ש.

 12 בצבע תכלת.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 נכון. ש.

 14 .תסתכל על המסך ממול אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן. אני כבר שם. ת.

 16עכשיו, פה בדיוק בין ההודעה הזאת של שאול להמשך התכתובת, פה יש את השיחה שהראינו  ש.

 17שדיברנו עליו קודם. השיחה שאתה אומר לו 'הם לא היו מוכנים שזה  130קודם עם שאול, זה נ/

 18 יהיה בשם אף אחד'.

 19 .20:44סליחה רגע, שיחה של  ת.

 20 ששאול כותב לך להמשך, יש את השיחה שהראיתי לך קודם. עם שאול.בין ההתכתבות, בין מה  ש.

 21 .20:44-והשיחה היתה ב 20:39נכון. זה  ת.

 22נכון. יפה. ועכשיו אנחנו ממשיכים. אתה כותב לאבי אלקלעי 'צריך להכניס את זה למשנה, משהו  ש.

 23בסגנון במקביל להריסה יצאה הוראה של ראש הממשלה לבנות, אורי אריאל טוען עקב 
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 1אולטימטום, אולם לדברי גורמים במשרד ראש הממשלה האולטימטום התפרסם לאחר החלטת 

 2בנט'. זה אתה אומר לאבי אלקלעי מה לכתוב. ואתה ממשיך. 'אבי אני ביבי ולאחר שאף עדכן את 

 3מבין שבגלל ברוך זה בעייתי מבחינתך, אבל אחרת זה הכי פשוט בעולם. זה הדברים הקטנים שלא 

 4מזיקים לאף אחד, בסך הכל אתה מציין שזה מה שאומרים בכירים בלשכה ושאורי אריאל מכחיש 

 5'. עכשיו אתה כותב 2שעה וחצי שיכולת לפרסם לפני חדשות את זה, על זה אתה ואני מבזבזים 

 6לאבי אלקלעי, שים לב, אתה כותב לו לכתוב 'לדברי גורמים במשרד ראש הממשלה'. אני אומרת 

 7 לך שמהדבר הזה ברור שלפחות עד עכשיו אבי אלקלעי לא אמר לך שאי אפשר לכתוב את זה.

 8 אני נכנס לוויכוח עם אבי אלקלעי.לא, זאת אומרת איך, הכל מראה פה את ההיפך.  ת.

 9איפה ויכוח? אני לא רואה שום ויכוח. אתה אומר לו 'תראה מה צריך להכניס'. תסתכל איתי עוד  ש.

 10פעם, שורה שניה מלמטה. קודם כל אתה אומר לו שאתה מזהה את הבעיה. אתה אומר לו 'בגלל 

 11בשורה השניה מלמטה. 'צריך ברוך זה בעייתי'. תיכף נגיע לזה. אבל תראה מה אתה אומר לו 

 12להכניס את זה למשנה משהו בסגנון' ואתה מנסח לו: 'לדברי גורמים במשרד ראש הממשלה'. אני 

 13אומרת לך שאם אתה מנסח לאבי אלקלעי הודעה כזאת ולא רואים פה שום ויכוח בינך לבין אבי, 

 14א אמר לך שאי אתה מנסח לאבי אלקלעי הודעה כזאת זה אומר שעד אותו שלב אבי אלקלעי ל

 15 אפשר לכתוב את הנתון הזה.

 16יש התכתבות על העניין הזה עוד קודם. 'אתה יכול לכתוב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 בכיר בלשכת ראש הממשלה',

 18נכון. קודם הוא אומר לו, ואז הוא כותב את הדבר הזה. הוא אומר לו מה לכתוב. אז אני אומרת  ש.

 19א אומר לאבי אלקלעי 'תכתוב גורמים במשרד ראש הממשלה', עד אז, הו 21:03שאם פה בשעה 

 20 לפחות עד אז, אבי אלקלעי לא אמר לו שאי אפשר לכתוב 'גורמים במשרד ראש הממשלה'. 

 21אנחנו לא יודעים כי הדיבור 'גורמים' מתחיל עוד קודם. יש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 הזה הוא המשך. הוא לא ...עוד קודם דיבור על גורמים. הקטע 
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 1נכון גבירתי. הוא אומר לו 'תכתוב' וכותב לו באותן שורות קצרות שהוא כותב לו קודם. אנחנו לא  ש.

 2 בערב, 21:03-רואים תגובה של אבי אלקלעי לדבר הזה, אנחנו רואים שב

 3אמר 'אני לא עוזר, הוא -על זה הוא דיבר קודם, עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 רואה את זה פה אבל אני זוכר שהיה משהו אחר'.

 5 אז אני אומרת שהזיכרון הזה לא מתיישב עם מה שכתוב. ש.

 6 אוקיי, אז זו השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 בערב, זאת השאלה. 21:00-משום שאם ב ש.

 8ר שאתה זוכר, אתה מוצא זאת השאלה. מה שאתה אומ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 פה,

 10אה רגע, הנה. אבל הנה, אני רואה את התשובה לזה בחומר שאת הגשת. קודם כל אני עונה לשאלה  ת.

 11 הספציפית שלך, ואחרי זה, השאלה הספציפית שלך, השאלה היא הפוכה. הרצף מראה הפוך,

 12 כן, בוא תראה לי איך הרצף מראה הפוך. ש.

 13הכל סימפתטי לפרסום הידיעה, אינני מתנגד לזה. אני אומר לו הרצף מראה הפוך. אני בסך  ת.

 14מהתחלה 'תעלה', 'תגיד בכירים', 'תגיד זה וזה', אחר כך אני אומר, שאול שואל מה קרה ואז יש 

 15 שיחת טלפון. ואז אני אומר לו, בתוך השיחת טלפון,

 16ה אומר לשאול. זה אתה אומר. אני הקראתי לך את זה. אנחנו לא חייבים להאמין לכל מה שאת ש.

 17 כבר אתה אמרת. אז אתה אומר לשאול,

 18 את פשוט לא רוצה שאני אציג את החוסר הגיון במה שאת אומרת? ת.

 19 אני רוצה שתגיד מה שאתה רוצה, ש.

 20 אז תני לי, אמרת שאת מאפשרת לי. ת.

 21 אני הצגתי לך את זה.  ש.

 22 גבירתי, זה לא יעזור, הרי בסוף אני אגיד את דעתי,  ת.

 23 יפך. אני מזמינה אותך להגיד.לה ש.
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 1 לא, בסדר. אני רק כבר ראיתי לאורך הדרך את הצורה הזאת של עבודה, בסדר? אז שניה אחת. ת.

 2 יותר טוב לענות ולא ... ש.

 3מר ישועה, התחלת להגיד שמה שעולה מהדברים הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בדיוק ההיפך. אולי תסביר.

 5 ,-י אומר, טוב טוב, אוקיי? אני קודם כל מסביר לנכון, כי אנ ת.

 6 איפה אתה כרגע?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 . אחרי זה ששאול שואל מה קרה.20:44-שמתחיל ב 29-אני בקובץ שמע מה ת.

 8 .130. חזרנו לנ/130נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9הבעיה שיש, שאוריאל הכחיש ושגורמים בלשכה לא מוכנים כן. ואני מסביר בעמוד הראשון את  ת.

 10', אז אני -שזה יהיה משם, ואני אומר לו 'הרגע הגעתי הביתה אבי בדרך דיבר איתי ואמר לי ש

 11 . באותו רגע. לא הבנתי את הנקודה.-מסביר שאבי אמר לי ש

 12 אז אני אסביר את הנקודה. ש.

 13טוען', ו'הבנתי, בסדר', ואז אני אומר 'תן לי אני אחזור  ואני נכנס גם לפרטים. ואז שאול אומר 'בנט ת.

 14חזרה, אני אעלה את זה', אני אחזור, אני בסך הכל לא מתנגד. אבל בסדר, אני אנסה להעלות את 

 15זה. אני עושה את זה. אני בסך הכל מסכים, 'בסדר'. זאת אומרת אני אומר לו מה אבי אמר לי, 

 16הייתי בנסיעה', זה השעה, תראו את השעה פה, ואז אחר כך  ואני אומר לו 'אבי דיבר איתי הרגע,

 17זה מתכתב עם זה שאני חוזר לאבי, הרי אני אומר לו 'אני אעלה את זה' ואז אני חוזר לאבי ואני 

 18 אומר לו 'אבי תעלה את זה, תכניס למשנה, מה הבעיה', כאילו, אני לא מבין מה את אומרת. 

 19 אוקיי. זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20לא, אני אסביר מה אני אומרת כי זה היה מאוד ברור. קודם כל אנחנו לא חייבים להאמין לכל מה  ש.

 21שאתה אומר לשאול. ראינו שאתה אומר לשאול גם דברים לא נכונים, לשיטתך. זה פעם אחת. 

 22לאבי פעם שניה, שים לב, כשאתה מתכתב עם אבי אלקלעי אחרי השיחה הזאת אתה אומר 

 23 אלקלעי לכתוב במשנה 'לדברי גורמים במשרד ראש הממשלה'. לא מטעם,
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 1עוזר, גבירתי עכשיו מתווכחת עם התשובה שלו. -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 גבירתי שאלה, זו תשובתו.

 3 אבל התשובה לא היתה תשובה לשאלה שלי. ש.

 4 תה תשובה לשאלה של גבירתי.זו הי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אבל היא לא תשובה לשאלה שלי. ש.

 6גבירתי אמרה לו 'מההתכתבות עולה הפוך ממה שאתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7אומר', הוא אומר 'לא, מהתכתבות ומהשיחה עולה כמו שאמרתי'. גבירתי מתווכחת איתו עכשיו. 

 8 אומרת הפוך. זו תשובתו. הוא טוען שזה תומך, גבירתי

 9 , קודם כל בוודאי ש... -ראשית אני חושבת ש ש.

 10אני מבקש, כבודכם, בתור מייצגו של שאול אלוביץ' להתנגד למה שקורה בדקות  עו"ד ז'ק חן:

 11האחרונות מטעמה של גבירתי. אנחנו באמצע חקירה נגדית, החקירה הנגדית היא לגיטימית. לא 

 12 רק שהיא לגיטימית,

 13כן אבל לא צריך לשאול שלוש פעמים אותה שאלה.  אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 14 השאלה נשאלה.

 15 -זה לא שלוש פעמים אותה שאלה, זה אפילו לא פעם אחת אותה שאלה. אני חושב ש עו"ד ז'ק חן:

 16 עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17אני מבקש להשלים. אבל כמובן, אני לא אפריע לגבירתי. אני חושב שהחקירה הנגדית  עו"ד ז'ק חן:

 18היא לא רק מאפשרת ולגיטימית, אני חושב שהיא מבוססת על נתונים שמביאים בפני העד כולם, 

 19אני חושב שנותנים לו הזדמנות להסתכל ולהשיב ואחר כך מטרתה של החקירה היא לאתגר אותו 

 20ובותיו. זה מה שעשתה חברתי, היא לא חזרה שאלה פעם אחת. מה שבית מול הכתוב אל מול תש

 21משפט עשה עכשיו, ובעניין הזה אני אומר את זה בכל הכבוד הראוי, זה ירידה לזירה, התערבות 

 22בחקירה הנגדית, הפרעה לה במקום שאין לזה מקום. אני מצטער שאני נאלץ לומר את הדברים 

 23עצמי, קשה מאוד. קשה מאוד. משום שלמרות שחברתי  האלה, התחושה שלי, ואני מדבר בשם
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 1ביקשה את הגנת בית המשפט מפני ההפרעות הבלתי פוסקות של התביעה במהלך חקירה נגדית 

 2לשאלות לגיטימיות לחלוטין, במקום לקבל את הגנת בית המשפט מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה 

 3 ומים עלי פרוטוקול.הצרת צעדי הסנגוריה בחקירה נגדית לגיטימית. הדברים רש

 4 אדוני סיים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כן. עו"ד ז'ק חן:

 6עוזר, השאלה כבר נשאלה, העד השיב, גבירתי -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 תתקדם.

 8אני לא שמעתי תשובה של העד לשאלה, אני לא שמעתי תשובה לשאלה, של העד, אני מבקשת  ש.

 9 אשאל אותה.ש

 10אם יש לגבירתי שאלה אחרת, גבירתי יכולה לשאול. אם זו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שוב אותה שאלה, 'אני אומרת לך שזה מה שכתוב וזה מה שהיה', אז הוא כבר ענה לשאלה.

 12אני רוצה להתייחס למה שהעד אמר. העד אמר שיש שיחה שהיא קודמת להתכתבות. השיחה  ש.

 13. 1דמת להתכתבות, זאת התשובה שלו? השיחה הזאת, אני יכולה להגיד לגביה שני דברים. שקו

 14. כל מה שהוא 2-אני לא חייבת למה שהוא אומר שמה שהוא אומר לשאול זה נכון. זה מפיו. ו

 15מדבר עליו בשיחה הזאת זה האם אפשר לכתוב שזה מטעם. שניה אחרי זה הוא כותב לאבי 

 16אלקלעי 'תכתוב במשנה', מר ישועה, אם יאשרו לי את השאלה הזאת  אלקלעי, הוא כותב לאבי

 17אז תקשיב, כי גם תתבקש לענות, אם יאשרו לי אותה. אני אומרת לו, הנה ההתכתבות שלך, אתה 

 18כותב לאבי אלקלעי אחרי השיחה שאתה מפנה אליה, לכתוב 'לדברי גורמים במשרד ראש 

 19 הממשלה'.

 20 ת קוראת?מאיפה הגבר כבוד השופט עודד שחם:

 21 ברול. 11954, 4אני קוראת בשורה השניה מלמטה בעמוד  ש.

 22 אדוני. 21:03:44 עו"ד ז'ק חן:

 23 לא. 11954 כבוד השופט עודד שחם:
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 1 ברול. 11954 ש.

 2 .11954' זה 2'שי כתב לי שזה עולה בחדשות  כבוד השופט עודד שחם:

 9:03PM , 3-, התכתבות מ4אז אני טעיתי. זה בעמוד  ש.

 4 'צריך להכניס את זה למשנה'? עודד שחם:כבוד השופט 

 5 כן. בדיוק. ש.

 6 . בסדר.11957 כבוד השופט עודד שחם:

 7תסתכל על שתי השורות האלה. קודם כל אתה אומר לו לכתוב 'גורמים במשרד ראש הממשלה'  ש.

 8 בידיעה. לכן, לא יכול להיות שלפני זה אבי אלקלעי אמר לך שאת זה אי אפשר לכתוב.

 9 מה? ת.

 10אלה מאוד ברורה מר ישועה. אתה כותב, אתה כותב, אתה כותב למר אלקלעי לכתוב בידיעה זו ש ש.

 11'לדברי גורמים במשרד ראש הממשלה'. אני אומרת לך שאם אתה מורה לו לכתוב כך בידיעה לא 

 12יכול להיות שלפני זה הוא אמר לך שאת זה הוא לא יכול לכתוב. ולזה תגובתך, אם בית המשפט 

 13 מרשה לי.

 14 קשה, אם כבודה רוצה, אני אענה.בב ת.

 15 תענה. כבר ענית, תענה שוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אני מבין שאת לא מאמינה למה שאני אומר לשאול, וממה ששאול אומר, ת.

 17 אתה לא יכול להתעלם ממה שאני שאלתי אותך. אני מבקשת תשובה לשאלה. ש.

 18 לת שאלה, תני לו לענות.תני לו לענות. שא עו"ד יהודית תירוש:

 19עו"ד רוזן עוזר, גבירתי תתן לו לענות. יש לכם טענות על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 מה שלא נותנים לכם לשאול, גבירתי תתן לו לענות אחרי השאלה. כן.

 21פיו אני לא יכול להגיד את הדבר הזה, ואני מסביר לך את הלוגיקה. נמסרה לנו ידיעה לכאורה מ ת.

 22של ראש הממשלה. לשאול. בהמשך דרך אגב גם פה, שאול ואיריס צועקים עלי ואומרים 'הרי 

 23קיבלת את זה מפי האתון', זה הציטוט. מפי ראש הממשלה. על אורי אריאל. נאמר לאורך הדרך, 
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 1אי אפשר להגיד שזה ראש הממשלה. אז דובר על זה כנראה שזה יהיה גורמים או בכירים. שאול 

 2חה שבה ממש לפני שאני מדבר עם אבי אומר 'גורמים בכירים', בלי, לא יודע, בממשלה. עצמו בשי

 3אז הוא מציע את המילה 'גורמים'. אז אני חוזר לאבי, אני מנסה לפתור את הבעיה, שמפי האתון, 

 4כמו ששאול ואיריס אחר כך הדגישו לי בשיחות, שאולי תביאי אולי לא תביאי, 'היה לך את זה 

 5, 'היה לך ממנו ישירות', אני אומר 'אבל הוא לא רוצה ישירות ושי לא מוכן שיאשרו מפי האתון'

 6את זה בכלל מהלשכה' אז אני מציע את הפתרון ששאול הציע לי 'גורמים', ומה שיש בהקלטה מפי 

 7 שאול, שלו את מאמינה, אני מכניס לאבי אלקלעי. מה לא מתיישב עם זה?

 8 יפה, אז אנחנו מסכימים, ש.

 9רגע, אבל זה מתיישב עם זה שיש פה בעיה כן, שנאמר לי על ידי אבי. למה לי להתווכח? אני מתווכח  ת.

 10עם עצמי? אני מתווכח עם התנגדות הרי. למה אני אומר את המשפט 'תגיד 'גורמים''? אני מנסה 

 11 לנסח לו משהו שיעבור אצלו. זה הכל.

 12צם, כך אני מבינה מתשובתך הנוכחית, שעד מר ישועה אנחנו תיכף נראה, אבל אנחנו מסכימים בע ש.

 13 הרגע הזה שאתה כותב לא נאמר לכם שאי אפשר לכתוב 'גורמים במשרד ראש הממשלה'. 

 14 לא. ת.

 15זה מפיך. אתה אמרת עכשיו בתשובה לשאלה שלי, אמרת 'שאול הציע לי, אז אני מציע'. זאת  ש.

 16גורמים במשרד ראש הממשלה'.  אומרת שעד אותו שלב לא נאמר לכם שאי אפשר לכתוב שזה 'מפי

 17 זה מפיך עכשיו.

 18שוב אני מסביר לך. מי שהיה בקשר עם שי חייק ועושה את התפירה של מי מאשר, לא מי מאשר,  ת.

 19וגם בדק מול אורי אריאל זה לא אני, זה אבי אלקלעי, שמיד הוא עמד בקשר ישיר מולו. לאבי 

 20י איתו עכשיו'. והם אמרו לי שיש בעיה. אלקלעי נאמר והוא אמר לי, אני אומר לשאול 'דיברת

 21. כן, את ambiguousהקטע של 'גורמים' זה פתרון להגיד את זה בצורה יותר מעורפלת, יותר 

 22צודקת, זה פתרון שלי למשהו שאבי אמר לי, אבי אמר לי שהם לא מוכנים שזה ייוחס כנראה 

 23ת לדבר, נדמה לי שגם לזה הכי מעורפל הגרסהלראש הממשלה או למישהו כזה, אז אני מציע את 
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 1אחר כך היתה התנגדות, אבל לא משנה. אמרו 'לא רוצים לקשור', ראש הממשלה רוצה שיהיה 

 2זה, אבל הוא לא רוצה שזה ייקשר. אני זוכר שהיה שם קטע, לא רוצה שזה ייקשר אליו ישירות. 

 3 רוצה לצאת נגדם ושזה לא ייקשר אליו. זו הלוגיקה של הדברים.

 4 לחפש את הקטע הזה, אבל תראה בהמשך בתכתובת הבאה, אתה מוזמן ש.

 5 איזה קטע לחפש? למה? ת.

 6את מה שאמרת עכשיו. אבל תראה בהמשך בתכתובת הבאה, אתה מזהה את הבעיה אצל אבי  ש.

 7 אלקלעי,

 8 דרך אגב, קטעים קודמים שהפנית אותי לחפש, מצאתי. ת.

 9 יופי. ש.

 10 אם תרצי אני אוכל לתת לך. ת.

 11צה תביא. תסתכל, אתה מזהה את הבעיה אצל אבי אלקלעי. אתה אומר לו' אני מבין מה שאתה רו ש.

 12 שבגלל ברוך זה בעייתי מבחינתך'. מי זה ברוך?

 13 מי זה ברוך? כבוד השופט עודד שחם:

 14ברוך שי הוא ראש מערכת החדשות באותו זמן, מתחת לאבי. אבי הוא עורך ראשי בפועל, ברו שי  ת.

 15 הוא ראש מערכת החדשות.

 16אוקיי. ואני אומרת לך שאתה מזהה פה בדיוק את הבעיה של אבי אלקלעי עם העלאת הכתבה  ש.

 17 הזאת והיא החשש שלו מתגובה של ברוך שי. אני צודקת או לא צודקת? זאת הבעיה האמיתית.

 18 אני חושב, כן, אני חושב אז שזו בעיה. אני חושב אז שיש בעיה, ת.

 19 אוקיי. בוא נתקדם. ש.

 20 רק שניה.  ת.

 21 .... עו"ד יהודית תירוש:

 22 באמת. מספיק. ש.
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 1חברתי לא תתן לי ציונים ולא תדבר אלי כאל ילדה קטנה. לא אומרים  עו"ד יהודית תירוש:

 2 'מספיק'.

 3 זו לא הכוונה. ש.

 4 חברתי יכולה לפנות שוב לבית המשפט ולבקש מה שהיא מבקשת. עו"ד יהודית תירוש:

 5 אני פונה שוב לבית המשפט. ש.

 6ואם חברתי מתערבת לדברי העד זה לגיטימי לבקש מחברתי לתת לו רגע  ית תירוש:עו"ד יהוד

 7 להשלים. זה הכל. לא צריך לעשות מזה דרמה.

 8עו"ד תירוש, בפעם הבאה שגבירתי מתנגדת למשהו גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 מע את ההתנגדות. כן.תקום ותתנגד. בלי קריאות מהספסל. גבירתי תקום ותתנגד ואנחנו נש

 10 מר ישועה, ש.

 11אני באמת מסכים איתך שאני חשבתי אז, לא הבנתי את ההתנגדות הזאת שהייתה שם, מצד שני  ת.

 12אני מוכרח לומר לך שאני לא בקיא בתוך התהליכים האלה כמוהם, ברוך שי הוא איש חדשות 

 13הכל בין מצד אחד המערכת, זה עתיר ניסיון ושנים וכנ"ל אבי אלקלעי, ואז אני ניסיתי לתווך בסך 

 14מה שרואים פה, שאומרת 'תשמע, צריכים לקבל את תגובת האיש שאומרים עליו שהוא עשה 

 15אולטימטום מפוברק. זה לגיטימי לקבל. אנחנו צריכים מקור. אתה לא יכול להגיד שראש 

 16'בכיר הממשלה פנה לשאול, שאול פנה לאילן', וזה מתבטא אחר כך בשיחות. אז צריכים להגיד 

 17בראש הממשלה'. היתה כנראה התנגדות לזה, ואת זה ביטאתי בתוך הסיפור. אז אני אומר, מצד 

 18אחד אני מסכים איתך שפה הרגשתי שיש איזו התעקשות אולי מיותרת, מצד שני כיבדתי את 

 19 האמירה שלהם 'צריכים לבדוק'.

 20 ,-אוקיי, אז בוא נראה את ה ש.

 21 זה מה שזה מבטא. ת.

 22 או לפחות כך אני מקווה, 11960האמירה. 'סוף סוף', זה ברול  בוא נראה את ש.

 23 זה המשך. זה ממש בהמשך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1בשורה שניה. הנה אנחנו שומעים את אבי אלקלעי. אתה  5כן. בהמשך ממש. אצלך זה בעמוד  ש.

 2עונה. הנה: 'הידיעה על הבניה אומר לו 'מה לא בסדר בדיווח על קרב הגרסאות האלה' אבי אלקלעי 

 3וכרגע היא למטה בחדשות ולא בדף הבית. אין מה לשנות במשנה כי היא מאוד  12:40-היא מ

 4למטה. בדף הבית אין דבר חוץ מהסיפור של יוגב שהוא לא קשור בכלל, אתה מבקש ממני לאנוס 

 5ין לי דרך לעשות פנימה משנה שהוא לא קשור, שהוא סיפור אחר לגמרי שלא עלה אצלנו בכלל, א

 6את זה' 'וזה לא קשור בברוך' הוא מוסיף ואומר. ואני אומרת לך, תראה, הנה מר אלקלעי עונה 

 7לך, מפי הגבורה, והנימוק היחיד שהוא מעלה בפניך לאי הפרסום זה שהידיעה על הבניה כבר 

 8הוא לא  הידרדרה למטה ואין דרך בעולם העיתונאי להכניס את הנתון החדש הזה. הוא לא אומר,

 9טוען, הוא לא רומז, הוא לא משער שיש לו קושי בלכתוב את מה שאתה מציע לו לכתוב. ולזה 

 10 תגובתך.

 11חוץ מזה שכל רצף השיחות וההתכתבויות מראה שהייתה בעיה בנושא הזה וניסיתי להתייחס  ת.

 12 אליה ולפתור אותה. ואין לי מה לחזור על זה עוד פעם, כי זה יהיה..

 13כבר שידר',  2וקיי. אז בוא נמשיך. תראה את ההמשך. שאול שולח לך '?' 'ערוץ זו תשובתך. א ש.

 14 . 11964למעלה זה ברול  6תראה בעמוד 

 15 איפה אני? ת.

 16למעלה. אתה כותב לו, אתה מתווכח איתו, אתה עונה לו בדיוק למה שהוא אומר.  6אתה בעמוד  ש.

 17יה ולאייטם על האולטימטום אין 'יש לך ראשית על הריסה זה מתחבר טבעית לנושא הרחבת הבנ

 18שום בעיה בשתי דקות לכתוב ראשית חדשה שמסכמת את יום הקרב הזה. ואז זה נראה לחלוטין 

 19טבעי. יום שהתחיל בהריסה, המשיך בבניה, כשברקע השר אורי אריאל טוען שזה עקב לחץ שלו 

 20על, זה צריך אך גורמים במערכת הפוליטית טוענים שהאולטימטום בכלל בא לאחר שההודעה 

 21להיות 'הרחבת', הבניה כבר יצאה. אתה עונה לו בול למה שהוא אומר לך. 'אני מבין את המורכבות 

 22אבל זה מה שיש וזה לחלוטין סביר ופתיר...... הרבה יותר גרוע ומהותי, זה ממש חסר משמעות, 

 23ורכבת ואל אם תרצה אני אדבר עם ברוך', הנה ברוך הוא הבעיה, 'הוא חייב להבין שהתמונה מ
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 1מול החופש לכתוב נגדם יש גם צורך לפעמים להשחיל דברים. עובדה שגם עמית סגל באותו לופ, 

 2'. ואתה מוסיף ואומר לו 'האמירה שלך שהסיפור של יוגב לא קשור 2לא פחות מפריים טיים בערוץ 

 3ה אינה נכונה, זה בסוף אותו משבר'. ואני אומרת לך שגם בתגובה שלך למה שהוא אומר את

 4מתייחס לטענות שהוא העלה ובשום שלב בשיח ביניכם לא עולה שיש קושי לכתוב את הידיעה כפי 

 5 שאתה הצעת, כשאתה מפנה לגורמים במשרד ראש הממשלה, ולזה תגובתך.

 6שוב, היו שני דברים. ברור שבמערכת, מה הסיפור שגבירתי רואה? הסיפור שגבירתי רואה פה  ת.

 7 לידיעה הזאת. בהתחלה, הנימוקים שהובאו לי, סיפור של התנגדות של המערכת

 8 )השתהות(

 9 כן. אנחנו כולנו מקשיבים. ש.

 10 ,-המתנתי כי, רציתי ש ת.

 11 בסדר, תמשיך. אני שומעת אותך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אני בטוחה שהם מקשיבים. ש.

 13 בסדר.  ת.

 14 .אני שומעת אותך. כן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15יש פה התנגדות של המערכת להעלות. בהתחלה היתה בעיה עם הנושא של הכחשה של המושא,  ת.

 16ואין מקור שמאשר את זה. זה היה בהתחלה, ביטאתי את זה בשיחה, אז את אומרת 'אני לא 

 17מאמינה לשיחה'. הראיתי שהשיחה משתלבת ברצף, אז את לא מאמינה לרצף. אחר כך כשפתרתי 

 18רתי 'גורמים' ואמרתי 'תעלו את זה ומה אכפת לכם' ומה זה, כי בסך הכל לא אולי את הבעיה ואמ

 19היתה לי התנגדות לזה. זאת אומרת זה מראה בסך הכל שאני מתאמץ לבצע את זה מול המערכת, 

 20אז העלו נימוק נוסף. אז התווכחתי עם הנימוק הנוסף שעלה. חלק ראשון התווכחתי עם הנימוק 

 21עם הנימוק, אינני יודע איך העובדה שיש פה אירוע מתגלגל, בשלב הראשון, אחר כך התווכחתי 

 22הראשון מעלים נימוק א', אני מתווכח איתו, אחר כך מעלים נימוק ב' ואני מתווכח איתו, באותו 



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2475 

 1רגע זה שולל את מה שהיה, אינני מבין את ההיגיון של הדבר, או מה שאת רוצה לומר פה. הרי אני 

 2 מנסה לגרום לו להעלות את הידיעה. אני לא מבין. כותב לאבי את הדברים, אני

 3 אז אני אסביר כי אני חושבת שאתה מבין מצוין,  ש.

 4 בסדר. תודה שאני מבין מצוין. ת.

 5 אני מעריכה את האינטליגנציה שלך אבל זה לא חשוב. ש.

 6 תודה. ת.

 7פנה, זה אתה העדת פה בעדותך הראשית, סיפרת סיפור מאוד פשוט, לגמרי הומוגני. אני מ ש.

 8, זה לכבודכם. אתה הצגת פה בעדותך 9בשורה  1136בעמוד  2021באפריל  12בפרוטוקול מיום 

 9 הראשית אירוע מאוד פשוט,

 10 את יכולה לחזור על העמוד? עו"ד יהודית תירוש:

 11. וסיפרת על הידיעה שמגיעה וסיפרת שלא הצלחתם להשיג אישור לזה ושזאת היתה הבעיה. 1136 ש.

 12ו את אנשי ראש הממשלה, נדמה לי שזה היה חייק', אמרת שאלנו, לא אמרת וגם אמרת 'שאלנ

 13'אבי אלקלעי', עכשיו אתה כבר אומר שזה רק אבי אלקלעי, והם אמרו לכם שאי אפשר לכתוב 

 14'בכיר ממשרד ראש הממשלה' או משהו כזה. זה מה שסיפרת לבית המשפט בעדותך הראשית. 

 15נו רואים שמגיעה הידיעה, אנחנו רואים שיחה מחוקה ועכשיו אנחנו רואים מציאות אחרת. אנח

 16שלך עם שי חייק ואנחנו רואים שאבי אלקלעי בשום שלב לא אומר לך שיש לו בעיה לכתוב ידיעה 

 17שייכתב בה שגורמים במשרד ראש הממשלה הם אלה שמסרו את הנתונים. הבעיה שלו היא מעולם 

 18חיובית לראש הממשלה ואז הוא אומר לך  אחר. היא מעולם ההתנגדות שלו להעלות ידיעה שהיא

 19 'זה למטה, אני לא יכול להעלות את זה', זאת הסיטואציה שהתרחשה פה.

 20אינני יודע איך מה שאמרתי, שהקראת עכשיו, סותר את מה שיש פה. יש פה אירוע מתגלגל. היה  ת.

 21ה אותו, אינני גם את זה וגם את זה. זכרתי את החלק הראשון, בהמשך היה טיעון נוסף שאבי העל

 22, איך הדבר השני סותר את החלק הראשון. הדבר הראשון דרך אגב -יודע איך זה סותר את ה

 23שקשור, ההתנגדות הראשונה שעלתה במערכת, נדונה אחר כך ברצף שיחות ביני לבין שאול ואיריס 
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 1, שאני או שאול.. אני כבר לא זוכר, אבל היה שם רצף שיחות, לדעתי כבר אז איריס היתה מעורבת

 2מסביר להם, הוא מכחיש, הוא לא רצה שאני אקשור אותו, אני נותן עוד יותר פרטים, אנחנו 

 3, עושים ניתוח כירורגי של מה שקרה פה ואני -מדברים על הדבר הזה דקות רבות אחר כך סביב ה

 4מזכיר שהאירוע הזה היה האירוע שבעקבותיו אחר כך איריס מונתה כעורכת שלי. אז נעשה סביב 

 5ה בירור מלא. ואני גם אמרתי דרך אגב להם, 'תשמעו', אפשר היה אולי להעלות את הדבר, היו ז

 6דקות לפני,  30דקות לפני או  20שם התנגדויות נוספות דרך אגב, שהם אמרו, אנחנו קיבלנו את זה 

 7ועמית סגל, כשאני אמרתי, באתי אליהם בטרוניה, 'למה עמית סגל יכל להעלות את זה ואתם לא'. 

 8אז אמרו 'עמית סגל קיבל את זה בבוקר, יכל לעשות את הבדיקות, אנחנו קיבלנו את זה חצי שעה 

 9 לפני, וכדומה. אני לא יודע איך הדבר הזה סותר.

 10 מר ישועה, זו תשובתך לשאלתי? ש.

 11 נכון. ת.

 12אוקיי. תאשר לי או לא תאשר לי שגם בזמן אמת ההתרשמות שלך היתה שאבי אלקלעי ממציא  ש.

 13מוקים סתם כשהבעיה האמיתית שלו היא שהוא לא יכול להתמודד עם ברוך שי ואין לו את לך ני

 14 עמרי נחמיאס שיכתוב את הידיעה. זאת היתה ההתרשמות שלך בזמן אמת. נכון או לא נכון?

 15 חשבתי שיש פה שילוב של שני דברים. אחד, ת.

 16כך תגיד כל מה שתרצה. האם  לא, לשאלה הזאת אני מבקשת לדעת אם זה נכון או לא נכון, אחר ש.

 17 זה נכון או לא נכון?

 18חשבתי שיש פה שילוב של שני דברים. אחד, מה שאת מציינת, זה נובע בעיקר מברוך שי שהיה  ת.

 19 יותר נחרץ בהתנגדות שלו לכל התערבות, והדבר,

 20 שעליו אמרת שיש לו תגובות פסיכופתיות, ש.

 21והדבר השני הוא שהם באמת ניסו לעשות נוהל עיתונאי שנראה בסיסי, לקבל תגובה של מישהו  ת.

 22שמאשימים אותו במשהו והוא מכחיש. והמקור, משיקוליו שלו, שרוצה שתצא ידיעה שמכוונת 

 23נגד מישהו, אבל אינו רוצה שידיו יהיו קשורות לאותה ידיעה, מכחיש ו... אז לא יכולתי, אז מבטא 
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 1בסך הכל את זה שמצד אחד מנסה ללחוץ עליהם כי אני חושב אולי שהם מתנגדים סתם,  פה השיח

 2 מצד שני מכבד את האמירה שלהם כי היא היתה אמירה משמעותית.

 3מר ישועה, אנחנו ראינו שמבחינה עיתונאית אתה חשבת שאין שום בעיה להעלות את הידיעה  ש.

 4 להפנות אותך לשיחה,הזאת, כפי שכתבת למר אלקלעי. עכשיו אני רוצה 

 5 סליחה גבירתי, עו"ד יהודית תירוש:

 6 אבל על מה יש להתנגד? ש.

 7חברתי תתן לי להגיד, אני אגיד, חיכיתי בסבלנות עד שהעד ישיב, בינתיים  עו"ד יהודית תירוש:

 8גם חיפשתי בפרוטוקול. חברתי הציגה כאן שבפרוטוקול העד בכלל לא דיבר על העניין של 

 9 הציג רק את הטיעון, בחקירה הראשית הכוונה, אלא הציג,הכרונולוגיה אלא 

 10 זה לא מה שאני אמרתי. זה לא מה שאני אמרתי. אבל זה לא מה שאני אמרתי. ש.

 11 גבירתי רוצה להפנות לעוד פרוטוקול? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 זה לא הפרוטוקול שאני הפניתי אליו? ש.

 13פרוטוקול, עמוד אחר, והעד מתאר מעצמו את נושא הכרונולוגיה זה באותו  עו"ד יהודית תירוש:

 14גם כנקודה, וחברתי הציגה שבעצם יש כאן סתירה שבחקירה הראשית הוא דיבר רק על הנושא 

 15הזה של האישורים והבכירים ולא הציג בכלל את הנושא הנוסף שעלה עם אלקלעי של 

 16 הכרונולוגיה.

 17 בירתי רוצה להפנות אותנו לפרוטוקול?ג אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 1018-, בשורות 1169בעמוד  12.4כן. אני מפנה לאותו פרוטוקול מאותו יום,  עו"ד יהודית תירוש:

 19 , זה הכל. רק שיהיה רשום בפרוטוקול הדבר הזה.14

 20 ,-אני עכשיו מתנגדת להתנגדות שגם מיועדת להציג את מה ש ש.

 21 .ואחרי שהעד דיבר עו"ד יהודית תירוש:

 22אז עכשיו אני עונה. עכשיו אני עונה ומתייחסת לאופן שבו חברתי מנסה להציג את החקירה  ש.

 23הנגדית. אני אמרתי לעד שבחקירתו הראשית הוא הציג סיפור שמדבר ולא מזכיר את כל מה 
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 1שאנחנו פרשנו פה בחקירה הנגדית. אגב, גם חברתי לא מצאה לנכון להציג לו את התכתובות האלה 

 2 ברול. שמופיעות

 3 הכל הוצג. עו"ד יהודית תירוש:

 4 לא. ש.

 5 בוודאי שכן. בוודאי שכן, הכל הוצג. חברתי תחזור לפרוטוקול, עו"ד יהודית תירוש:

 6 עו"ד תירוש, תני לה לענות. כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7א מעלה את זה למה הוא ל-ולא עמדה איתו על הטעמים האמיתיים שאבי אלקלעי מציג לו ברול ל ש.

 8לפרסום. וגם לא עמדה איתו על האופן שבו הוא הציע לאבי אלקלעי לכתוב את זה וקיבלה, שתתה 

 9מפיו בשקיקה את הטענה שאי אפשר היה לכתוב את הידיעה הזאת כי אי אפשר היה לכתוב מאיפה 

 10בר על זה מגיע, דבר שנסתר בראיות שהיא הציגה. ועכשיו היא באה ואומרת שבעמוד אחר הוא די

 11הרצף. אני לא חקרתי אותו על הרצף ולא זה מה ששאלתי אותו ולהציג את החקירה הנגדית הזאת 

 12שבה אני מציגה את כל העובדות וכל הנתונים פעם אחר פעם, כאילו היא מטעה באיזה שהוא אופן 

 13 את העד, זה לא מקובל עלי. אני מתנגדת לאופן הזה שבו ההתנגדויות עולות שוב ושוב.

 14אני רוצה להשיב. גבירתי. עם כל הכבוד, חברתי מתנגדת להתנגדויות אני  הודית תירוש:עו"ד י

 15מאוד מאוד שמחה על כך, אבל מותר להתנגד עדיין בבית המשפט. חברתי הציגה מאוד ברור שהעד 

 16אמר בחקירה הראשית שלו רק, הציג נרטיב מסוים שדיבר רק על המקורות ועל ההכחשות בלשכת 

 17ותו לא. זאת היתה השאלה שלה. כשהלכתי לפרוטוקול ובדקתי אותו  ראש הממשלה. הא

 18והמשכתי לבדוק בהמשך, שאגב, במאמר מוסגר אגיד שקשה לקרוא שם את רצף העמודים מרוב 

 19שיש שם התנגדויות של חבריי וקשה להגיע לעדות עצמה, אבל זה באמת במאמר מוסגר, ראיתי 

 20יה וגם על עניין של מקור. זה הכל, וחשוב להציג את שהעד בהחלט מדבר גם על עניין של כרונולוג

 21 הדברים כהווייתם. וזה בניגוד למה שחברתי שאלה.

 22טוב. בסדר. שכבודכם שתפקידם לשפוט ישפטו אותי ואת הסיטואציה. אני סיימתי את מה שיש  ש.

 23 לי להגיד על זה.
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 1 את לא עומדת לבית המשפט. עו"ד יהודית תירוש:

 2 עוזר, תתקדמי לשאלה הבאה.-עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 תודה. בסדר. אין לי מה להגיע מעבר למה שאמרתי. ש.

 4גברת תירוש, אני מציע שאם אין איזו שהיא התנגדות שעיקרה או  עם:-כבוד השופט משה בר

 5מקורה או תכליתה בהטעיה מובהקת ומכוונת שחשוב להעמיד את בית המשפט כבר בשלב הזה, 

 6גבירתי לא תתנגד. גבירתי לא יכולה להעריך את האופן שבו נחקר העד חקירה נגדית. זו טיבה  אז

 7של חקירה נגדית, ואם לא נגיע לסיטואציה הקיצונית הזאת צריך לאפשר לה לשאול את השאלות 

 8ולא להתנגד ואז יסתבר שהיו שיקולים אחרים שעומדים ביסוד השאלה שגבירתי אולי לא מודעת 

 9 דק, ... לא חקירה נגדית. להם, ובצ

 10 ,-ז. זה עוד שיחה מה/174/1אני מבקשת להציג לך עוד שיחה, היא ת/. ת/ ש.

 11 כמה? 174/1זה ת/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 .21:22:32ז. עוד פעם, לפימה שאני בדקתי זה /174/1 ש.

 13 

 14 .131תמליל שיחה מוגש ומסומן נ/

 15 

 16למטה ותראה מה אתה אומר  3בחקירה הראשית. תסתכל מעמוד השיחה הזאת כבר הוצגה לך  ש.

 17לשאול, בהמשך השיחה, בסוף שלה גם גברת אלוביץ' מצטרפת אבל פה אתה משוחח עם שאול. 

 18 למטה, אתה אומר, 3תראה בעמוד 

 19 עוד שניה בבקשה. ת.

 20 דקות. 21:22-זה אחרי אחרי. אנחנו ב ש.

 21 בבקשה.  ת.

 22 שתגיד לי, תראה, בוא אני אגיד לך משהו', תראה, אתה אומר לו 'אני רוצה ש.

 23 ?3בעמוד  ת.
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 1כן. אתה לא מוצא את זה? זה למטה. שורה רביעית מהסוף. 'אני רוצה שתגיד לי תראה, בוא אני  ש.

 2 אגיד לך משהו'. אתה מוצא?

 3 כן. לגמרי. ת.

 4קשה עכשיו, כי אפשר? 'אני רוצה שתגיד לי, תראה, בוא אני אגיד לך משהו. אני רבתי איתו מאוד  ש.

 5כשרוצים עושים'. שאול אלוביץ' אומר לך 'אני יודע שרבת איתו ולכן אני שותק. אני יודע שרבת'. 

 6 מי זה שרבת איתו?

 7 עם אבי. אבי אלקלעי. ת.

 8אתה אומר 'אני רבתי איתו, יצא לי הגרון עכשיו. בסדר? אני כולי רועד לי הגוף מרוב עצבים'. מול  ש.

 9ול זה שיש עימות בינך לבין אבי אלקלעי שלא רוצה להכניס את הידיעה שאול, המצג שלך מול שא

 10 שאתה חושב שכשרוצים אפשר היה להכניס אותה. נכון?

 11 נכון. ת.

 12אתה מדבר, ואתה אומר ש'סיכמת איתו שמעלים ואז אמרת לו 'אתה כל חמש דקות  4ובעמוד  ש.

 13בל הוא כנראה לא, אני חושב משנה לי את הטיעון''. ותמשיך לקרוא למטה, בתחתית העמוד, 'א

 14שהבעיה העיקרית שלו היא פיזית שעמרי נחמיאס איננו ואין לו דרך מי לעשות את זה כי ברוך שי 

 15שם, זה בעיה, אנחנו נצטרך לעשות שם שינוי'. אתה מאפיין את זה כבעיה העיקרית. מול שאול. 

 16 זה המצג מול שאול. נכון?

 17 ים נוספים שיש ויכוח, אה, אני חושב שמול שאול גם היה קטע ת.

 18 כן. הכל לפניך. נכון. ש.

 19 שניה, אני אומר, ת.

 20 אבל אנחנו מאפיינים את זה כבעיה העיקרית. נכון? ש.

 21 רגע, אבל הוא התחיל לענות. תני לו לענות רגע. עו"ד יהודית תירוש:

 22 אני מציעה שגברת תירוש תחקור בחקירה הנגדית. אני סיימתי. ש.
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 1כדי שנחסוך את כל זה, אני מציעה שאתה אל תתחיל לענות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2עוזר מסיימת את השאלה לגמרי וגבירתי לא תתחיל לשאול עד שהוא מסיים את -עד שעו"ד רוזן

 3 התשובה לגמרי וכך נחסוך את העמידות וישיבות האלה. גבירתי תסיים את השאלה,

 4 ?אולי איזו שהיא הנחייה גם לעו"ד תירוש ש.

 5מה? לא צריך לתת לה הנחיה. אם השאלה תסתיים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 והתשובה תסתיים אז לא יהיה מה לקום. 

 7 יכול להיות. ש.

 8גבירתי תסיים את השאלה, אל תענה עד שהשאלה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן.מסתיימת ואחר כך תענה תשובה מלאה לפני השאלה הבאה. 

 10השאלה המדויקת שלי, אני מבקשת תשובה לעניין, אחרת אנחנו לא נגמר. אני לפחות לא אסיים,  ש.

 11יכול להיות ש.... אותי באמצע, אבל השאלה, המצג שלך מול שאול אלוביץ' זה שהבעיה העיקרית 

 12י, של אבי אלקלעי זה שאין לו את עמרי נחמיאס במערכת והוא לא יכול לעשות את זה מול ברוך ש

 13 זאת הבעיה העיקרית במצג שלך מול שאול לכך שהידיעה לא עלתה. האם זה נכון או לא נכון?

 14 זה אחד מהמצגים בשיחה הזאת. ת.

 15 שאתה מאפיין אותו כבעיה העיקרית מול שאול? ש.

 16אני אומר עוד פעם. אני מאפיין את זה כאחת הבעיות, אני בשיחה הקודמת שהיא בחלק הקודם,  ת.

 17ר, אני מתווכח גם על דברים העיתונאיים שמייצגים את מה שהם אומרים. אני שהוא מאוד סוע

 18 חשבתי שזה שילוב של שני הדברים.

 19כשאתה אומר לשאול אלוביץ' בשיחה 'אני חושב שהבעיה העיקרית שלו' אז אתה לא מציג לו מצג  ש.

 20 שזאת הבעיה העיקרית שלו? של אבי אלקלעי?

 21 בעיה עיקרית, לפני זה אני אומר גם דברים אחרים שהם בעייתיים.אני לפני זה, אני מציג לו שזה  ת.

 22 אבל, ש.

 23 את רוצה לשקול אותם?  ת.
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 1אני לא רוצה לשקול כלום, אתה שקלת. אתה אמרת לשאול אלוביץ' שהבעיה העיקרית של אבי  ש.

 2אלקלעי היא שאין לו את עמרי נחמיאס שיכתוב את הכתבה ויש שם את ברוך שי. האם זה נכון 

 3 לא נכון? או

 4 חשבתי שזה שילוב של זה והדברים האחרים שאמרתי באותה שיחה. ת.

 5אז כשאמרת לשאול אלוביץ' שזאת הבעיה העיקרית, למה התכוונת במילים 'זאת הבעיה  ש.

 6 העיקרית?' 

 7. לא יודע. בסדר? אני אומר זה היה לצד הדברים 60%בעיה משמעותית, בסדר, לא יודע. עיקרית.  ת.

 8 אם הבקשות היו עיתונאיות אז לא היה נוצר הדבר הזה. ברוך לא היה מתנגד לזה. האחרים. כי 

 9 עכשיו תראה את ההמשך, ש.

 10 את צריכה להבין מה הבעיה. ת.

 11אני קראתי ממך עוד מסרון שאני מתייחסת אליו ברצינות ואתה כמובן אמרת שהוא לא משקף  ש.

 12. אז אנחנו ממשיכים. עכשיו תראה, כלום, אבל אתה כתבת שלברוך שי יש תגובות פסיכופתיות

 13 את המשך הדברים,

 14 זו היתה שאלה או הצהרה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15לא. זו היתה אמירה לעד. תסתכל, אנחנו ממשיכים את הטקסט ואתה אומר 'אנחנו נצטרך לעשות  ש.

 16 שמה שינוי'. איפה זה 'שמה'?

 17 עם ברוך. ת.

 18 שינוי'?שמה זה עם ברוך. מה זה ' ש.

 19 שהוא יצטרך ללכת כי ברוך שי הוא עיתונאי והיה ברור שהוא לא יעבוד בצורה הזאת. ת.

 20 ו'שמה' זה רק ברוך שי, אתה אומר? ש.

 21 אני חושב.  ת.

 22 אתה חושב? אתה רוצה לחשוב עוד פעם? ש.

 23 באיזה שורה, תגידי לי עוד פעם? ת.
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 1 ,-אין לי שורות פה. אני ב ש.

 2 זה סוף אותו קטע. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 3 סוף אותו, זה שורה שביעית מלמטה. ש.

 4 ?4עמוד  ת.

 5 .4כן. אני עדיין בעמוד  ש.

 6, סוף אותו קטע שהסתכלת. תסתכל על המסך, זה 4עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 מסומן. אם זה עוזר לך יותר.

 8 כן. ת.

 9 אוקיי.  ש.

 10 עוד שניה בבקשה. ת.

 11 אין בעיה. ש.

 12 אני חושב שזה הבעיה עם ברוך שי.  ת.

 13 אוקיי. ש.

 14 השינוי, כן? מה שאת אומרת. מה ששאלת. ת.

 15בסדר. עכשיו תמשיך, ואתה אומר לו בהמשך, שאול אומר לך 'לי אין השפעה, לך אין השפעה, זה  ש.

 16הוא אומר את האתר שלהם, שילכו להזדיין' ואז אתה אומר לו, זה בתגובה לדברים שאתה אומר ו

 17זה, ואז אתה אומר לו 'נכון, צודק. גמרנו, אתה צודק, אתה צודק, גמרנו'. הוא אומר לך 'זה לא 

 18 יעלה על הדעת' אתה אומר לו 'אתה צודק אתה צודק'.

 19 אנחנו, מר ישועה. 5אמצע עמוד   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 נכון. ש.

 21 אוקיי. כן. ת.

 22 אמצע, תחתית, יש פה כמה 'אתה צודק' אתה צודק'. אב"ד: -לדמן פ-כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אתה מוצא את זה? ש.
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 1 כן אני רואה, אני מסתכל שם, ת.

 2 אנחנו מנסים לעזור לך בכל דרך אפשרית. ש.

 3 אני אסיר תודה.  ת.

 4אני בטוחה. עכשיו, אתה אומר לו 'אתה צודק אתה צודק'. מול מר אלוביץ' המצג שלך הוא שהוא  ש.

 5 ק בעמדה שלו והוא צודק וגמרנו. נכון?צוד

 6 לא נכון. ת.

 7 לא נכון. זה לא המצג שלך פה? ש.

 8 יש לי ... ת.

 9 פה, אנחנו עכשיו פה. אנחנו בשיחה הזאת, ש.

 10 את עכשיו פה ואני נמצא פה בכל השיחה.  ת.

 11 אז אתה תענה לי קודם, ש.

 12 רק שניה. ת.

 13 לא, אז אני מציעה את ההצעה הבאה לסדר. ש.

 14 בשורה הזאת אמרתי לו 'אתה צודק'.פה  ת.

 15 תחכה רגע לשאלה ואז תענה. מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16, בשיחה הזאת, המצג שלך כלפי שאול זה 'אתה 2015ביולי  29בשיחה הזאת ברגע הזה בזמן,  ש.

 17 צודק'. שהוא צודק בעמדה שלו. נכון או לא נכון?

 18 בשורה הזאת בדקה הזאת. ת.

 19אוקיי. ותראה מה אתה ממשיך ואתה אומר. 'אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד אתה צודק. אין  ש.

 20לי מה להגיד, אתה צודק. אמרתי לו 'תשמע, אני לא רוצה את ברוך שי יותר' אמרתי לו 'כי כל דבר 

 21'אני  שאני מבקש ממך אתה אומר לי 'בסדר', וחצי שעה אתה אומר לי כול מיני דברים'. אמרתי לו

 22מבין מה קרה באמצע'. כמו שאתה אומר לי. אמרתי לו 'תשמע אבי אני לא יכול לעבוד ככה, אמרתי 

 23לך, זה דבר טריוויאלי. מה ביקשתי ממך? דבר אמיתי. קיבלת אפילו הדלפה. .... היית יושב'. 



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2485 

 1ניסחתי לו, מכניס את זה למשנה של הכותרת הראשית. במקביל להרס הורה ראש הממשלה על 

 2יה של יחידות דיור, השר אורי אריאל מנסה לרכוב טרמפ', אמרתי לו 'ניסחתי לך את המשנה''. בנ

 3הדבר הזה שאתה אומר לשאול אלוביץ' בשיחה הזאת ביום הזה, כאן מה שאני מראה לך. המצג 

 4לך כלפי שאול אלוביץ' זה שזאת היתה ידיעה טריוויאלית, הדלפה שהיה בסיסי להעלות אתה, 

 5העלות אותה, ושהייתה התנגדות של המערכת שבעיניך היא התנגדות לא מקובלת. שאפשר היה ל

 6 זה מול שאול אלוביץ', נכון או לא נכון?

 7הצגתי לו את זה אבל באותה שיחה היו הרבה קטעים אחרים שהצגתי את הצד השני. זה מה שאני  ת.

 8 מסביר. זה מורכב. הדברים מורכבים.

 9רגע, תיכף אני אתן לך הזדמנות לענות גם על זה, תסתכל בעמוד  איפה אתה מציג לשאול אלוביץ', ש.

 10לשיחה הזאת, עכשיו איריס מצטרפת לשיחה, היא אומרת לך 'לא צריך לפחד כל הזמן והזנב  7

 11לא יכול לכשכש בכלב' זה בראש העמוד. היא אומרת לך 'תפסיק לפחד מהם'. ואז אתה שואל 

 12להעלות? כן. התשובה כן. זה מה שאמרתי, התשובה אותה, בתחתית העמוד, 'את שואלת אם יכלו 

 13כן'. זה בסוף השיחה. האם נכון יהיה לומר שמול שאול אלוביץ' ומול הגברת איריס אלוביץ' 

 14 העמדה שלך היתה שאת הידיעה הזאת בהחלט אפשר היה להעלות?

 15 אפשר להעלות למעלה קצת? ת.

 16 כן בטח. אבל קודם תשובה לשאלה שלי, ואחר כך, ש.

 17ני אענה את התשובה על העמוד. השיטה של ניתוקים של לקחת מה שהיה בהתחלה ולקחת בסוף א ת.

 18ואת מה שבאמצע לא, היא בלתי אפשרית. תעלו בבקשה למעלה, אם אפשר להעלות קצת למעלה, 

 19 הנה, זהו. בתחילת אותו עמוד.

 20מחזיק את השיחה  אני רק רוצה לציין לפרוטוקול כי בעוד, לא יודעת מתי, אנחנו נשכח, שהעד ש.

 21המלאה, שבפניו מוצגת השיחה המלאה ושאף אחד לא הציג לו קטע משום דבר. מותר לי להציג 

 22לו קטעים מתוך שיחה כשהשיחה המלאה לנגד עיניו, לא חשוב שהוא יושב עם החומר הזה בבית 

 23 ארבע שנים. ותשובתך?
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 1 לא הבנתי מה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2מר 'השיטה הזאת של להציג לי קטעים', יכול להיות בפרוטוקול בעוד הרבה זמן מעכשיו, כי הוא א ש.

 3 שכבודכם יחשוב שאני הצגתי לו רק קטעים.

 4 כן, ... הוא מחזיק את זה ביד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אני יודעת, אבל אולי בעוד כמה שנים אולי נשכח. ש.

 6 אם אפשר קצת לגלול, ת.

 7 אדוני יכול ל... עם:-שופט משה ברכבוד ה

 8 בסדר. אני אצלי. בסדר. ת.

 9 יש את זה לכולנו. תפנה אותנו לעמוד, ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בסדר, רגע. ת.

 11 מה אתה צריך? ש.

 12 תסתכל בדפים שלך, זה אותו דבר כמו שעל המסך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 חה.אוקיי. כן. סלי ת.

 14 איזה עמוד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 .7אני בעמוד  ת.

 16 זה העמוד שהיינו בו קודם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17עוזר אמרה, התחילה עם הציטוט שלי מהתחלה, של איריס, סליחה. 'לא צריך -נכון. אז עו"ד רוזן ת.

 18לפחד' ואחר כך עברה, קפצה הלאה. והיא אומרת 'האם זה מה שמייצג את מה שאתה ...' אז אני 

 19אומר, זה מייצג תמונה מורכבת. אני אומר, 'תראי איריס, יש לנו שם בעיה, את צודקת. אם את 

 20ת אותי לגבי העבודה העיתונאית. הרי אם את זוכרת הם פעם אחת אמרו לנו שהייתה בדיקה שואל

 21על מני נפתלי וזה לא היה בסוף, שניסו לטפול ידיעת שווא על הטרדה מינית', ולכן זה היה ברקע 

 22של הדברים האלה ומה שאני מציין, כשאני אומר בהמשך, 'המערכת שלך יכלה להעלות', אני אומר 
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 1', מצד שני אני מציין הסתייגות באותו עמוד שמבטאת את המורכבות של הסיטואציה. יש 'כן כן

 2 פה מערכת.

 3תשובה לשאלה שלי, האם נכון יהיה לומר, אני הפניתי אותך לשורה האחרונה כי היא מסכמת.  ש.

 4האם יהיה נכון לומר שבפני שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ' המצג שלך היה שזאת בהחלט היתה 

 5 עה שאפשר היה להעלות אותה לאתר. האם זה נכון או לא נכון?ידי

 6בהסתייגויות של כל מה שהעליתי באותו עמוד, באותן דקות ובאותה שיחה כולה ובכל אותו רצף  ת.

 7על העובדה שלשכת ראש הממשלה מטעה  לבניהםשיחות שהיה כלול בוויכוחים קשים גם ביני 

 8 דברים האלה, זהו.אותנו הרבה פעמים ושכן צריך לבדוק את ה

 9 הרבה פעמים, אפילו פה, וגם זה לא נכון, התייחסת לאירוע אחד שהוא לטענתך כך. אבל נתקדם. ש.

 10 לא הבנתי. ת.

 11זו השיטה שלך. אתה לוקח משהו אזוטרי ואתה מעצים אותו ואתה מגדיל אותו כאילו הוא משקף  ש.

 12 נמשיך. איזה דבר כללי, וזה לא נכון. וזאת אמירה שלי לעד. ואנחנו

 13אם זו אמירה, מה התגובה של העד. אי אפשר להגיד לו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 'אתה עושה משהו' ולא לתת לו להגיב.

 15 נכון. גבירתי צודקת. ואני מתקנת בשמחה. ש.

 16 אתה רוצה להגיד משהו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 את עושה את זה מתחילת החקירה, יש לי לזה דוגמאות רבות.  כן. אני חושב שהפוסל במומו פוסל. ת.

 18 בסדר. ש.

 19אני אומר עוד פעם, יש רצף של זמן, ואחד הדברים החביבים עלייך זה לקחת בתוך אירוע או בתוך  ת.

 20 רצף אירועים, כמה שורות,

 21שאתה עושה ... בלי ביקורת. תגיד מה שיש לך לומר על מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 בלי ביקורת על מה שעושים אחרים. אתה רוצה להגיד משהו לגבי עצמך?

 23 כן. אני לא עושה את זה, אני מנסה להכניס את הדברים להקשר. היא מוציאה אותם לדעתי, ת.
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 1עוזר לא יכולה לעמוד ולהקריא פה את כל -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2את הטקסטים, תסתכל, תגיד מה שאתה רוצה. היא שואלת על מה שהיא הטקסט. היא נותנת לך 

 3חושבת שחשוב. היא לא יכולה להקריא לך הכל. יש לך את זה לפניך, היא אמרה לך משהו אם 

 4 אתה רוצה להגיב, תגיב.

 5אני חושב שמה שאני עושה זה אני כן מנסה להכניס את הדברים להקשר, ודרך אגב היו מקרים,  ת.

 6עוזר. ואז -שבו הם לא נתנו לי את כל החומר. הם נתנו רק קטע. כולל הגברת רוזןלא מעטים, 

 7 המקרה הזה לא היה.

 8 טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9טוב. מזל שיש בית משפט, בית משפט יכריע בסופו של דבר. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להציג לך  ש.

 10 רול. ב 3658, זה 2014בינואר  13התכתבות מיום 

 11 

 12 132מוגשת ומסומנת נ/ 2014בינואר  13התכתבות מיום 

 13 

 14תודה. עכשיו אני רגע שמה את הדברים בהקשר, יש את לווייתו של מר אריאל שרון ז"ל, ויש עניין  ש.

 15 סביב העובדה שלא עלו תמונות של בני הזוג נתניהו בידיעה. זה מזכיר לך משהו?

 16 פור. בסדר. סביב תמונות. בסדר.לא, נדמה לי שעלו תמונות אבל, רצו שי ת.

 17בנספח א', שכחתי לציין. תמונות מלווייתו  33אנחנו עכשיו סביב עניין של תמונות, זה אגב אירוע  ש.

 18 של מר אריאל שרון ז"ל. נכון?

 19 נכון. ת.

 20יופי. עכשיו מכיוון שאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים מגיעה בקשה, תאשר לי, כי אני עושה  ש.

 21קריאה מודרכת. אז אם אני אומרת משהו לא נכון תתקן אותי. בסדר? בעמוד  איתך עכשיו

 22הראשון, מגיעה בקשה מזאב ואתה כותב לזאב 'שמעתי משאול, אתה צודק לגמרי, מטפלים מיד'. 

 23 נכון? למה אתה אומר 'אתה צודק לגמרי'? מה צודק לגמרי? מי צודק? על מה הוא צודק?
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 1 ל ביבי ושרה בלוויה של שרון. שכולם שמנו ורק וואלה לא שמו.התלונה שלו שלא שמנו תמונה ש ת.

 2 אוקיי. אז הוא צודק? ש.

 3 אמרתי, יכול להיות שהוא צודק. ת.

 4אוקיי. וגם לשאול אתה כותב 'בוודאי, הוא גם צודק במקרה הזה'. זאת אומרת באירוע הזה המצג  ש.

 5 כלפי שאול זה שיש צדק בטענה, נכון?

 6ה להכניס את זה להסתייגות אחת שלא מעט פעמים אמרתי גם לזאב וגם כן, רק שוב, אני רוצ ת.

 7לשאול 'צודקים' במקומות שלא חשבתי שצודקים, כי ריציתי, אני כבר העדתי על הדבר הזה, אני 

 8רק אומר את הדבר, זה שאני אומר במקום מסוים 'צודק', נוח או לא נוח לי להודות בדבר הזה, 

 9 חשבתי שזה צודק, זה אומר שהייתי במערכת של לחצים ולפעמים,זה לא אומר שבאותו רגע תמיד 

 10 ובמקרה הזה מה חשבת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 . יכול להיות שכן.100%-יכול להיות שכן. נשמע לי סביר שאולי כן. לא בטוח ב ת.

 12ות עליה, שזה אבל אני שאלתי, ופה אני ממקדת את השאלה שלי, ולכן צריך להיות לך קל לענ ש.

 13 המצג שלך כלפי שאול. במקרה הזה גם כלפי זאב,

 14 כן, נכון. ת.

 15 וגם במקרים אחרים שאתה אומר לו 'צודק', זה המצג שלך כלפי שאול? ש.

 16 נכון. ת.

 17אוקיי. עכשיו, זאב כבר כותב לך, בסדר? וזה קטע עבה שיש בפניך, אני מנסה לרוץ עליו קצת כי  ש.

 18לרול, אתה כותב לאבירם 'לסמס כשעולה',  3680אצלך זה  3ניך. בעמוד לא הכל רלוונטי לי. הכל בפ

 19 למעלה,  3690-תסתכל, זה ב 4'שימו כמה תמונות שלהם'. בעמוד 

 20 רק שאלה, זה מתערב עם אירוע עם ביידן או שאני מתבלבל? או שזה לא קשור? רק התמונה כאילו, ת.

 21היה בלוויה פשוט. אז יש תמונה שלהם עם ביידן. לא, אין פה, יש את ביידן, אני חושבת שגם ביידן  ש.

 22 זה מה שאני מבינה, לא זוכרת ... לוויה,

 23 הבנתי. מהלוויה, לא ממשהו אחר. בסדר. ת.
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 1 כך אני מבינה את הטקסט, שגם ביידן היה בלוויה. ש.

 2 טוב. ת.

 3'עוול אתה כותב לאבירם 'אתה מתקן עוול קשה, עם ישראל מברך אותך' הוא עונה לך  4בעמוד  ש.

 4 הסטורי'. זה שיח ציני ביניכם, נכון?

 5 אמת. ת.

 6 זאת אומרת הנה אנחנו רואים פה, אתה משקף לו את התפיסה האמיתית שלך לגבי האירוע. נכון? ש.

 7 לגבי חשיבות התמונה, כן. לא האירוע. ת.

 8 אוקיי. אתה מסכים איתי שזה שיח ציני? ש.

 9 לגמרי. ת.

 10-קשת שיעלו את התמונה, הוא כותב לך, עכשיו אנחנו כבר באוקיי. ואז אתה כותב לו אחרי שבי ש.

 11 בערב 'התמונה בטעימה לא שלהם, אתה הורג אותי.' ביקשת, העלו תמונה לא שלהם. נכון? 21:16

 12 זה אני כותב, לא הוא כותב. ת.

 13 אני יודעת. ש.

 14 אה, אמרת 'הוא כותב'. בסדר. כן.  ת.

 15 התמונה לא שלהם.אתה כותב לו, אתה כבר ביקשת ועדיין  ש.

 16 כן. ת.

 17יפה. אנחנו מתקדמים בזמן. ואנחנו ממשיכים. 'זה מלאכת קודש, חשוב מאוד. איזה עוול, אין  ש.

 18לכם בושה. אפילו העין השביעית היתה מסכימה שזה עוול נוראי'. כל זה שיח ציני שלך כלפי 

 19 אבירם, נכון?

 20 כן. ת.

 21 ודל, חותכים, ייקח עוד רגע'.למטה 'אין תמונה בג 4ואז הוא אומר לך בעמוד  ש.

 22 כן. ת.
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 1יופי. ואז אנחנו מתקדמים בזמן ואתה כותב לשאול 'עלה בטעימה הראשונה, הכניסו התמונה  ש.

 2לרול  3728-, עכשיו אנחנו ב10אבירם כותב לך 'עלה'. ובעמוד  7, ואז בעמוד 5לכתבה' זה בעמוד 

 3 למטה, 9, תסתכל בעמוד 10כבודכם, זה אצלך עמוד 

 4 רואה.  אני ת.

 5זאב רובינשטיין כותב לך 'תודה' אתה עוד פעם כותב לו 'בכיף, הם צדקו לגמרי'. מי זה הם שצדקו  ש.

 6 לגמרי?

 7 הזוג שהתלונן שאין תמונה או מי שהוא מייצג. ת.

 8אוקיי. תיכף נראה. ואז הוא כותב לך 'אין תמונה'. 'שאול תעשו מה שבא לכם אני נכנע'. זאת  ש.

 9 בר העלו, אומרת כבר ביקשת, כ

 10 זה זאב רובינשטיין. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11זה זאב רובינשטיין מעביר לישועה, כנראה הודעה שהוא כותב גם לשאול. אחר כך הוא כותב  ש.

 12'סליחה אילן' יכול להיות שהוא לא העביר אותה לשאול. הוא אומר 'אין תמונה', אחר כך הוא 

 13ונה, תעשו מה שבא לכם, אני נכנע. זאת אומרת אנחנו במצב כותב 'סליחה אילן', 'אין תמ

 14שהתבקשה תמונה, המצג שלך כלפי שאול זה שזה צודק לגמרי, הבקשה, העלו את התמונה ועכשיו 

 15 פחות משעה לאחר מכן, היא ירדה עוד פעם. 

 16 לא ירדה. עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, זה לא ירדה. ת.

 18 היא לא ירדה.  ש.

 19 לא, הוא אומר, ת.

 20הוא אומר 'אין תמונה'. אחר כך אנחנו רואים שאין תמונה בראשית והתמונה ירדה פנימה. אבל  .ש

 21 הוא אומר לך שהוא לא רואה את התמונה. נכון?
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 1אני אומר לו 'על מה אתה מדבר, אני רואה תמונה' אז הוא אומר 'יש תמונה, הם יושבים..' סליחה,  ת.

 2ם'. הוא רוצה תמונה יותר טובה. זאת אומרת יש הוא אומר 'תמונה שהם יושבים ובקושי רואי

 3 תמונה.

 4 נכון. נכון. יש תמונה ולא רואים אותם, נכון? ש.

 5 לא יודע. ת.

 6 אחרי שהם חתכו את התמונה הם עשו תמונה שבקושי רואים אותם. ש.

 7 אני לא יודע אם זה אחרי שחתכו, חתכו זה משהו אחר. זה לא ש.. חיתוך תמונה הכוונה, ת.

 8ם להם. אין להם תמונה בגודל, הם חותכים אותה, בסוף יצאה להם תמונה שבקושי רואים שתתאי ש.

 9 את בני הזוג. נכון?

 10 אני לא יודע אם זה מה שיצא להם, אני יודע שזה מה שזאב אומר.  ת.

 11 אוקיי. זה מה שזאב אומר. ש.

 12 הדרישות, ת.

 13אתה כותב לשאול 'מחפשים עוד ואז, תתקדם עוד בזמן, אתה מתכתב עם אבירם, אתה אומר לו,  ש.

 14 תמונה, יוסיפו', אתה אומר לאבירם 'עשה לי טובה זרז את זה, קחו את התמונה מהטעימה', נכון?

 15 כן. ת.

 16'בוצע. לילה טוב'.  15'את התמונה שחתכתם, קחו אותה לטעימה'. ואז אתה כותב לשאול בעמוד  ש.

 17ברול אתה כותב לאבירם 'אני  3778בל זה מה שאני התכוונתי קודם, א 3778, זה שורה 17בעמוד 

 18לא מבין, זה ירד?' ואתה שואל אותו 'אתה עושה לי דווקא?'. הסיטואציה היא שמבקשים תמונה, 

 19אתה  11:30-בסך הכל תמונה של בני הזוג בלוויה, והאירוע הזה נמשך לאורך כמה שעות, כשב

 20נה הטובה עלתה ומיד ירדה', שואל את אבירם 'למה ירדה התמונה' ובהמשך אנחנו רואים ש'התמו

 21זה שאול כותב, 'נשארה רק התמונה הרעה והיא בפנים' זאת אומרת לא בעמוד הבית. ובבוקר 

 22כותב לך שאול ש'הוא בדק ואין אף תמונה שלה'. עכשיו אני מחזירה אותך לשאלה שלך של אבירם, 

 23היה לראות  כשאתה שואל את אבירם אם הוא עושה לך דווקא. אני שואלת אותך האם ניתן
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 1שבמקרים רבים המערכת פועלת באופן שהוא דווקאי. גם בבקשות שאתה הגדרת אותן כבקשות 

 2 קלות, נאמר בעדינות 'מוציאים את הנשמה'. האם זה נכון או לא נכון?

 3אני חושב שהמערכת פעלה בצורה הכי עיתונאית שיכלה בתנאים קשים. אני חושב שהאמירות  ת.

 4להם,  abuse-שאני עברתי, את ה abuse-לאורך הדרך, הן מבטאות את השלי אליהם לא מוצדקות 

 5כל הרצף שאת מראה אותו פה, הוא מראה את הטירוף של התעסקות שלנו, של ההנהלה, של 

 6מערכת, באישיו של התמונה. ולהזכירך בסוף מה שהיינו צריכים לעשות זה להוריד, זה הרצף 

 7תמונה עם הילדים של שרון ונושאי הארון. אז אני  הנורמלי, שזה יורד. בסך הכל רצו לשים שם

 8זוכר בסוף מה היה בסוף. מה נאמר שם. אומרים את זה צינית שם או לא צינית, מורידים את 

 9נושאי הארון ושמים אותה שם. אז לכן, כשאת שואלת אותי האם המערכת עושה לי דווקא ואני 

 10רואה מי יושב עלי ומי לוחץ. אני חושב  אומר דווקא וכדומה, זה כשאני בלחץ, לוחצים עלי. את

 11שזאת לא עבודה עיתונאית נכונה ואני לא חושב שזה דווקא. הם מנסים לעשות כמיטב יכולתם 

 12 בתנאים קשים.

 13כשאתה אומר לאבירם, אני חושבת שרואים פי דווקאיסטיות אבל אני שואלת אותך, זו דעתי,  ש.

 14, אבל כשאתה אומר, הטענה שלך היום היא אבל כשאתה, ואנחנו נראה את זה בהרבה דוגמאות

 15 שכשאתה אומר לאבירם 'אתה עושה לי דווקא', אתה לא באמת מתכוון לזה. זו הטענה שלך?

 16 נכון, אה, לא, אני אומר עוד פעם, ת.

 17 אוקיי. נתקדם. ש.

 18 אני רוצה להסביר עוד פעם את הנקודה. באותו רגע אני מתעצבן כי אני יודע איפה אני נמצא ואני ת.

 19עוד רגע אחטוף, אני לא חושב שזה נכון ניהולית שאני עושה את זה. אני לא חושב שהוא עושה 

 20 דווקא.

 21 טוב. נתקדם. ש.

 22 שאני עברתי והעברתי אותו הלאה את המערכת. abuse-סך הכל זה רצף דוגמאות ל ת.

 23 טוב. בוא נתקדם. ש.
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 1הטיח בעד את התזה או גברת רוזן, גבירתי מבקשת בשלב מסוים ל עם:-כבוד השופט משה בר

 2את הכיוון, התכלית של כל החקירה עם הדוגמאות שלכאורה אני מבין, עומדת בניגוד למה שהוא 

 3טען כלפי הנאשמים באותם אירועים שגבירתי הפנתה? בדוגמה הזו הטענה היא שהייתה דרישה 

 4את שואלת  לתמונות והדרישה נענתה. אוקיי. אז מה כרגע הטענה שעומדת כלפי העד בהקשר הזה?

 5את הדוגמאות, הוא מסביר את הקשיים, כל מה שהיה, אני רוצה להבין את הכיוון. אני חייב לומר 

 6 שבהקשר הזה אני לא בדיוק מבין מה התזה בהקשר הזה כלפי העד. אם זה אפשר להציג את זה,

 7 מסכים.אפשר להציג את זה, אבל בשלב הזה אני מבקשת לעשות את זה לא בפני העד. אם כבודכם  ש.

 8לא, אני אומר, אם גבירתי תתכוון בשלב מסוים לעמת את העד עם  עם:-כבוד השופט משה בר

 9 הכיוון הזה?

 10 בוודאי שאני מתכוונת לעמת את העד. ש.

 11 בסדר. נמתין. עם:-כבוד השופט משה בר

 12 אבל אני כן הייתי רוצה להסביר לבית המשפט את הכיוון. ש.

 13זה יבוא בשלב שגבירתי, בעיתוי המתאים לגבירתי, אז  זה יבוא, אם עם:-כבוד השופט משה בר

 14 זה בסדר. אני רק מעלה את זה, אני לא נזקק לזה דווקא ברגע זה, אבל אם זה יעלה, זה בסדר.

 15 .2014לינואר  26-אוקיי. אני רוצה להציג לך התכתבות נוספת מיום ה ש.

 16 

 17 ..133מוגש ומסומן נ/ 2014לינואר  26התכתבות מיום 

 18 

 19 שוב אני מזכירה את האירוע. תראה, ש.

 20 איזה שורה? עם:-כבוד השופט משה בר

 21 השורה ברול, תיכף אני אמצא אותה. ש.

 22 .3831 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 משום מה אין לי את זה פה. ש.
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 1 . 3831יש לי את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2סליחה. אוקיי. תראה, אנחנו מראים את ההתכתבות שנוגעת שוב, נכון. יש לי את זה. לא ראיתי.  ש.

 3אני רוצה למקם אותנו באירוע ובזמן, התכתבות שנוגעת לפרסום ידיעה ביחס לבנו של ראש 

 4 הממשלה נתניהו יאיר נתניהו שיש לו חברה שהיא איננה יהודייה. זוכר את האירוע הזה?

 5 זוכר משהו. כן. בגדול. ת.

 6 אוקיי.  ש.

 7 בנספח? 35זה אירוע  השופט עודד שחם:כבוד 

 8בנספח... הידיעה הזאת מופיעה בכותרת של החדשות הראשיות, בראשי של  35נכון. כן. זה אירוע  ש.

 9 החדשות. נכון?

 10 אני לא זוכר. ת.

 11, שאול כותב לך למטה 'זה באמצע הראשי של רלהיזכ, בשביל 6בסדר, אז תסתכל בעמוד  ש.

 12 ותב את זה לאבירם, שזה עדיין מופיע,החדשות'. אוקיי? ואז אתה כ

 13 זה לא עמוד הבית. זה בעמוד החדשות. ת.

 14 הבנתי. זה בתוך עמוד החדשות? ש.

 15כן. הנה, רשום לפני זה. 'לא עמוד הבית', אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים ברצף, בכל אופן כאן  ת.

 16אומרת מי שנכנס לעמוד הוא מכוון אותי, הוא אומר 'לא בעמוד הבית, בראשי של חדשות'. זאת 

 17 הבית,

 18 אה, אוקיי. לא משנה, זה בעמוד של החדשות? ש.

 19 נכנס לעמוד החדשות ושם זה, ת.

 20 הוא רואה את זה בחדשות. זה החדשות. ש.

 21 שם זה באמצע של אותו עמוד, זה לא, זה לא בראשי. זה באמצע של עמוד החדשות, ת.

 22 דיעה הזאת לעמוד החדשות?ואין קישור מעמוד הבית לי עם:-כבוד השופט משה בר
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 1אני לא יודע, אני נזרקתי כאן לתוך זה, אני לא יודע אם זה היה קישור או לא קישור מעמוד הבית.  ת.

 2אולי כן, יכול להיות שכן. אם כן אז סביר שזה יהיה בבוקסה, מה שקראנו בוורטיקל של חדשות, 

 3ידיעות או שלא, אם היא כבר ירדה שורה. לא בגלילה העליונה, בגלילה הבאה, ואז אולי זה אחת ה

 4 בתוך הרצף.

 5אוקיי. עכשיו אתה שואל את אבירם בתגובה לשאלה מזאב, אתה שואל אותם אם יכול להיות  ש.

 6 שזה לא ירד והוא עונה לך 'ירד לגמרי, זה לא באתר'.

 7 .רגע שניה, ת

 8 . 3898. בשורה 8אנחנו בעמוד  ש.

 9 אין לי שורות אבל,  ת.

 10 שביל..אני יודעת, זה ב ש.

 11 בסדר. אני רואה. 'יכול להיות שזה לא ירד, ירד לגמרי'. ת.

 12ובעמוד הבא, שאול אומר לך שזה מופיע, שזאב אומר לו שזה מופיע, ואז אתה שואל את אבירם  ש.

 13'אם יכול להיות שזה עלה עכשיו ביהדות??????' יש פה שישה סימני שאלה. זאת אומרת הידיעה 

 14 כשיו ביהדות. נכון?ירדה מהחדשות והיא מופיעה ע

 15 ... עם:-כבוד השופט משה בר

 16 יהדות זה עוד ורטיקל . זה כמו חדשות, ספורט, יש יהדות.  ת.

 17 ,11עכשיו, לא רק שהיא היתה ביהדות, תסתכל בעמוד  ש.

 18 ינון אומר שזה עלה ביהדות. ת.

 19 תיכף נראה. ש.

 20 הנה, אני רואה. ת.

 21בסלבס באייפון זה עדיין מופיע' ואתה שולח לו תיכף אני אראה לך. אתה כותב לאבירם 'וגם  ש.

 22צילום מסך. זאת אומרת אותה ידיעה על העובדה שיאיר נתניהו יוצא עם חברה שאיננה יהודייה 

 23 מופיעה בראשי, יורדת מהראשי ומופיעה ביהדות ובסלבס. אותה ידיעה קופצת מכל מקום, נכון?
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 1 באיזה ראשי זה הופיע? ת.

 2 בראשי של החדשות, ש.

 3 לא, כבר עברנו על זה שזה לא בראשי. ת.

 4 אמרנו שזה לא בעמוד הבית. זה בראשי של החדשות, זה מה ששאול, ש.

 5 לא, אמרנו שבעמוד הראשי של החדשות זה הופיע באמצע. ת.

 6 טוב. בחדשות. זה לא חשוב. ש.

 7 בסדר, אוקיי, את אומרת דבר לא נכון. ת.

 8 כתוב 'באמצע הראשי של החדשות'. ש.

 9 הראשי זה אומר לא בראשי.באמצע  ת.

 10 טוב. אוקיי. יש התנגדות לשאלה שלי? ש.

 11 כן, אני רוצה להציג לך. אני רק רוצה להציג את ה... עו"ד יהודית תירוש:

 12 )מדברים ביחד(

 13זה ממש לא אייטם אחר, זה אותו אייטם בכותרות שונות. את יודעת מה, טוב, חברתי מבקשת  ש.

 14 שאני אפנה אותך לעוד משהו,

 15 זה אייטם אחר. שמעתי.ש ת.

 16 לא, אני יודעת שאתה שומע מצוין אבל נראה רגע מה אתה אומר. ש.

 17 קראתי גם. ת.

 18 .12בעמוד  ש.

 19 ... עו"ד יהודית תירוש:

 20 ודאי שיש לו את זה ממול.  ש.

 21 באיזה עמוד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1מים אחרים אתה אומר להם 'זה ממש . שהמערכת באה ומנסה להגיד לך שזה בכלל אייט12עמוד  ש.

 2לא אייטם אחר, זה אותו אייטם בכותרות שונות בכל מדור אפשרי' ואני רוצה להציג לכבודכם 

 3 את העמוד של הסלבס מאותו יום, ואת העמוד של היהדות. 

 4 

 5 134כתבה ממדור 'סלבס' מוגשת ומסומנת נ/

 6  135כתבה ממדור 'יהדות' מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8ממשיך ואומר לאבירם 'אני לא יכול לנהל משא ומתן על אותו אייטם שלוש פעמים' אני ואתה  ש.

 9אומרת לך שמה שאנחנו רואים פה זה בדיוק את אותה דווקאיסטיות של המערכת. יש ידיעה 

 10שאתה ביקשת כי ביקשו ממך, שהיא תרד, ובמקום שהידיעה הזאת תרד היא יורדת מהחדשות 

 11 ס. ותגובתך לדברים האלה?מופיעה גם ביהדות וגם בסלב

 12צריך לזכור שהדבר הלא ראוי זה הלחץ וההתערבות שלי.  –שתי תשובות יש לי אליך. אחת  ת.

 13והדווקאיות כמו שאמרתי קודם, היא בעצם הנורמה של עבודה עיתונאית רגילה שהמערכת עובדת 

 14ת שהם מעלים בלי השפעה. נקודה שניה, אני לא יודע אם פה זה היה המקרה, בהחלט יש ידיעו

 15אותן בכמה מקומות אם יש להם זה, אבל יכול להיות שפה זה היה משחק שלהם. יכול להיות שזה 

 16 היה משחק כי הם כעסו. יכול להיות.

 17 2016לנובמבר  24עכשיו אני רוצה להראות לך התכתבות נוספת מיום  ש.

 18 

 19 136מוגשת ומסומנת נ/ 2016לנובמבר  24התכתבות מיום 

 20 

 21 ם אני לא טועה בזמן זו השריפה הגדולה בכרמל.יש שריפה, א ש.

 22 כן. ת.
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 1יש גיוס של מטוסים מכל העולם, ויש פניה שיינתן לזה ביטוי. ידיעה, ואתה אומר למערכת 'אל  ש.

 2 תהיו קמצנים' ושואל אותם 'באמת כל מה שהצלחתם זה דב חנין ונחמן שי'.

 3 באיזה עמוד את? ת.

 4 ,2תסתכל, אני הייתי בעמוד  ש.

 5 מה זה, זה מתחיל בעמוד, אה, ת.

 6 .1זה מתחיל בעמוד  ש.

 7 . 11לא, אצלי זה מתחיל בעמוד, עמוד ללא סימון ואחרי זה עמוד  ת.

 8 , 'אל תהיו קמצנים'.12אז זו טעות. אז אנחנו נדבר בעמודים שיש אצלך. בעמוד  ש.

 9 מצאתי. ת.

 10לתקוף את ראש הממשלה' אצלך, 'השריפה לא מעניינת אותם, רק  14אוקיי. ואז תראה, בעמוד  ש.

 11זה אתה כותב למיכל קליין ולאבירם אלעד. אלה דברים שאתה אומר בזמן אמת כלפי המערכת 

 12 שלך, נכון?

 13 כן. ת.

 14למטה,  15הם לא אומרים לך 'אתה מדבר שטויות'. ובזמן הזה כבר יש, כמו שאנחנו רואים בעמוד  ש.

 15עלה עם זה שעה לפנינו' אז  YNETבאמצע 'איך  18, ואתה שואל בעמוד YNET-כבר יש כתבה ב

 16, וואלה עוד לא מצליחים לפרגן באיזה שהוא דרך YNET-אנחנו מדברים על ידיעה שכבר עלתה ב

 17'תעלו את זה כבר, נמאס לי  20לעובדה שיש מבצע לכבות את השריפה, ואז אתה כותב בעמוד 

 18ן, אתם לא מוודאים כלום'. 'כל דבר', כתוב 'מריך' אבל זה 'צריך ללעוס ולטחו 22להתחנן' ובעמוד 

 19ואני אומרת לך שגם האירוע הזה משקף את אותו דבר. את אותה לעומתיות ודווקאיסיטיות של 

 20המערכת גם במקום שבו אתה מבקש משהו שהוא לגמרי פשוט וכמו שדיברנו בתחילת החקירה, 

 21הממשלה'. כמו שאתה אומר 'כל דבר צריך לטחון וכל מה שמעניין אותם זה רק לתקוף את ראש 

 22 ותגובתך על הדברים האלה שאנחנו מצטטים ממך מול המערכת שלך.
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 1תגובתי זהה למה שעניתי מקודם בשאלות דומות, הלחצים שלי על המערכת מבטאים את הלחץ  ת.

 2הנמשך עליי, בתוכם אני נוקט בנרטיבים שונים, לוחץ להם איפה שלא צריך ללחוץ, כל האזכורים 

 3לוקחים מקרה אחד נקודתי ובמקרה הם עלו לפני, בעשרות  הם מגוחכים, YNETהאלה של 

 4מקרים שהם תוקפים אז אי אפשר לקחת אותם, ובמאה מקרים אחרים אומרים לי 'שלא תעז 

 5', כל ההוכחות הלכאורה, במרכאות, הנקודתיות האלה, שוב, אני לחצתי על YNETלהיות כמו 

 6איתם בכלל. והם העלו המון ידיעות על  המערכת כי לחצו עלי. במצב רגיל, לא הייתי צריך לדבר

 7 ההצתות, זה סתם... סתם,

 8אני לא שאלתי את כל הדברים האלה. אני שאלתי תגובה, אני אמקד עוד יותר את השאלה שלי.  ש.

 9אני שאלתי תגובה לאמירה שלך שלא מעניין אותם שום דבר חוץ מאשר לתקוף את ראש 

 10 הממשלה. 

 11 זה בוודאי לא נכון. ת.

 12אז אתה כותב את זה למערכת שלך, שגם לא עונה בשלילה לדבר הזה ואתה רוצה לטעון  אוקיי. ש.

 13 פה שמה שכתבת להם זה לא נכון, ואני אומרת לך שמה שכתבת להם זה נכון גם נכון.

 14פעם  100אני כתבתי לא נכון, הם ידעו שזה לא נכון, אז מה יש להם לענות לי? לריב איתי מה,  ת.

 15 ביום?

 16, ברול, זה מתחיל, 'אני נתתי 2016לדצמבר  14אני רוצה להראות לך התכתבות מיום  בוא נתקדם. ש.

 17 , רק כדי להבין את ההקשר.25374-הרבה קודם' זה מתחיל ב

 18 

 19 .137מוגשת ומסומנת נ/ 2016לדצמבר  14התכתבות מיום 

 20 

 21 ממתי זה? אה, בסדר. ת.

 22 מה זאת אומרת, יש לך את התאריך. ש.

 23 לא בסדר.  ת.
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 1 טמבלר זה דובר ראש הממשלה, נכון?בועז ס ש.

 2 כתוב פה ככה, אני מניח שכן. זה לא, ת.

 3 אה, גם את זה אתה לא זוכר, טוב. ש.

 4מה את אומרת? לא, אני לא זוכר, לפעמים אתה מכניס אותו בתואר אחד וזה נשאר מספר הטלפון,  ת.

 5 אבל אני מניח שכן.

 6 של ראש הממשלה.אוקיי. אנחנו מדברים על ידיעה שמגיעה מהדוברות  ש.

 7 נכון. ת.

 8 . ואתה מעביר אותה למערכת, נכון?311זה אגב אירוע  ש.

 9 נכון. ת.

 10ואתה כותב לבועז סטמבלר 'אין הצדקה שדבר כזה לא יהיה בראשית' כשאתה כותב את זה כמצג,  ש.

 11 זה המצג שלך לבועז סטמבלר?

 12 כן. ת.

 13שאיר בראשית כמה שעות לפחות' אתה כותב לגברת ולמר אבירם אלעד 'לה 8ואז ראה, בעמוד  ש.

 14ואז עונה לך מיכל קליין 'זה כבר שעה בראשית, למרות שמדובר בראש הממשלה' ואתה מגיב 

 15 לאמירה הזאת 'נחמד שאת סופרת, את כנראה חושבת שאני מטומטם'.

 16 לא, זה אני אומר. אני אומר בציניות. אני אומר לה בציניות. ת.

 17דובר בראש הממשלה' נכון, אתה אומר לה, סליחה. טעות שלי. אה, סליחה. אתה כותב 'למרות שמ ש.

 18אתה כותב 'למרות שמדובר בראש הממשלה' אתה אומר לה 'נחמד שאת סופרת, את כנראה 

 19 חושבת שאני מטומטם'. למה היא חושבת שאתה מטומטם.

 20אחז אני לוחץ עליה להשאיר את הידיעה יותר שעות ממה שהיא חושבת שצריך ובמקרה הזה אני נ ת.

 21 בזה שזו בסך הכל ידיעה שיכולה להיות ראויה, שוב אני אומר, במצב נורמלי לא היה קורה.

 22ולמה אתה כותב לה 'תשאירי את זה למרות שמדובר בראש הממשלה', כי בדרך הרגילה, אני  ש.

 23 אומרת לך, שידיעות על ראש הממשלה מיכל קליין היתה מדרדרת במהירות?
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 1 אה, שטויות. ת.

 2למה אתה אומר לה 'למרות'? למה אתה אומר לה 'למרות שמדובר בראש הממשלה'? זו  תודה. אז ש.

 3עיתונאית, כתבת, היא ראש מערך החדשות שלך. אתה אומר לה 'למרות שמדובר בראש 

 4הממשלה', לא אני אומרת את המילים האלה. לא אני מסתכלת על המערכת כמערכת שפועלת 

 5 ות שמדובר בראש הממשלה' אז תסביר את המלים שלך.באופן דווקאי. אתה אומר למערכת, 'למר

 6זה צורה של לחץ שלי. אני ציני איתה. אני אומר לה 'למרות ש...' זה חלק מהלחץ, אז לפעמים אני  ת.

 7 מגוון את הלחץ בציניות.

 8 27 -טוב. אני אציג דוגמה נוספת וזאת תהיה הדוגמה האחרונה לפרק הזה. זו התכתבות מיום ה ש.

 9 .24170. ברול כבודכם, אני מתחילה משורה 2016בנובמבר 

 10 

 11 138מוגשת ומסומנת נ/ 2016בנובמבר  27 -התכתבות מיום ה

 12 

 13 אתה איתי? ש.

 14 לגמרי. ת.

 15יופי. 'היי אילן' כותב לך רן ברץ 'עוד משהו תראה את ההתייחסות של יונה יהב', 'יפה מאוד'.  ש.

 16 אוקיי? זו פניה של הדוברות, נכון?

 17 רץ היה הדוברות אז? אני לא זוכר.לא יודע, רן ב ת.

 18רן ברץ, אתה יודע משהו? אני חושבת שכן, אבל הוא בוודאי מלשכת, הוא שייך לדוברות של ראש  ש.

 19 הממשלה. כך למיטב הבנתי.

 20 נכון. ת.

 21 ממערך ההסברה של ראש הממשלה. ש.

 22 ראש מערך ההסברה. נכון. בסדר. ת.

 23 זה תפקיד רשמי לגיטימי של בנאדם נכון? ש.



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2503 

 1 בוודאי. .ת

 2 אז הוא פונה אליך, נכון? והוא מעביר לך דברים שאומר ראש עירית חיפה יונה יהב. ש.

 3 כן. ת.

 4 זו התנהלות לגיטימית, נכון? ש.

 5 לגמרי. גם הטקסט. ת.

 6 , אתה כותב למערכת 'תפרגנו'. 4נכון. ואתה, כמו שראינו בידיעה הקודמת. וראינו, תראה בעמוד  ש.

 7 איפה? אה. ת.

 8 מר ישועה. לאט, תעבור.בנחת  ש.

 9 גם לפני זה, '... את הדברים החמים והמרגשים'. ת.

 10 כן. בסדר. 'תפרגנו' אתה אומר, נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12ואז תראה מה עולה בזמן שאתה מנסה שיפרגנו בוואלה. זה מה שניר מעביר, תסתכל, ניר זה ניר  ש.

 13 , אתה רואה שהוא מעביר לך משהו?5חפץ, ניר בעמוד 

 14 

 15 .139ומסומן נ/מוגש 

 16 

 17זה מה שניר חפץ מעביר לך. הוא מעביר לך שבאותם רגעים שמנסים להעלות ידיעה שאתה מגדיר  ש.

 18 אותה כטקסט לגיטימי בעניינו של יונה יהב, מעלים את הסופר טנקר,

 19 איך אני מגדיר אותם? ת.

 20מעביר לך אתה הגדרת אותם את הדברים כדברים יפים, כתפקיד לגיטימי, את הדברים שהוא  ש.

 21 כדברים יפים. אתה יכול לחזור בזמנך,

 22 אמרתי את הדברים פה בציניות. ת.

 23 אז זה היה בציניות, הבנתי. גם זה בציניות. טוב, בסדר. אז בזמן שאנחנו, ש.



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2504 

 1 באמת, קראת את הטקסט? ת.

 2אני קראתי את הטקסט. אני חושבת שהוא בהחלט לגיטימי, אני חושבת שזו בהחלט ידיעה  ש.

 3ת. אבל זה מעניין אותי לראות שאתה אמרת את זה בציניות וזה תיקון חשוב ביותר שלך לגיטימי

 4 לעדות. 

 5 בטח. ת.

 6יופי. אז עכשיו נתקדם. בזמן הזה, ניר מעביר את התמונה הזאת שבה רואים, תאשר לנו, כתוב  ש.

 7שוואלה  למטה, 'הסופר טנקר המריא לשום מקום. אין שריפות, לא ברור מה משימתו' נכון? זה מה

 8 מוצא לנכון להעלות ברגעים האלה. נכון?

 9 כן כן. ת.

 10 כן כן. ואז תסתכל,  ש.

 11 מה זה 'להעלות', זה עלה ברצף, ובכלל בפייסבוק זה גם כן, לא? זה קידום מפייסבוק. ת.

 12 בסדר. מעלה את זה לאתר. ש.

 13 בסדר. זה קידום מפייסבוק למשהו שמופיע באתר.  ת.

 14 ממה הדף הזה? אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 15 הדף הזה זה קידום בפייסבוק, ת.

 16 זה לא מהאתר עצמו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 לא, זה לא באתר. אבל זה מפנה לכתבה בתוך האתר. ת.

 18 ....  עו"ד יהודית תירוש:

 19 אבל זו כתבה מהאתר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ,-ר. לדעתי מה שזה כן. שניה, אני אסבי ש.

 21 בסדר, זו היתה השאלה שלי. אם זו כתבה באתר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 התשובה היא כן, זה עולה באתר, מה שניר חפץ מעביר זה מהפייסבוק שלו.  ש.
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 1, של פייסבוק של וואלה, שמנויים עליו -לא, עוד פעם. שניה. ניר חפץ הראה שוואלה, זה עמוד ה ת.

 2אלפי גולשים וכשוואלה רוצה לקדם ידיעות שהיו באתר, אני מסכים שזה היה באתר. אז מאות 

 3 היא עושה לזה קידום שם וזה העמוד שכבודם רואים.

 4 מה שבית משפט שאל אותך אם זה הופיע באתר. ש.

 5 הבנתי כבר שכן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 news walla.co.il 6-הידיעה עצמה? ודאי. ב ת.

 7לרול, אתה כותב 'אבירם, מיכל תפסיקו כבר עם העקיצות האלה,  24187, זה שורה 7ואז בעמוד  ש.

 8זה לא לעניין. אם לא היה מטוס היו כועסים שאין מטוס'. תאשר לי שבזמן אמת אתה מסתכל על 

 9 המערכת ואתה רואה את ההתנהלות שלו כעוקצנות דווקאיסטית שלהם בזמן אמת?

 10ה. מה שאני כותב להם זה במסגרת הלחצים, במסגרת זה שרצו ידיעה חיובית אני לא מאשר את ז ת.

 11ורחמנא ליצלן כתבו שורה שהיא ביקורתית על המנהיג. אז זה הזה, ובהקשר הזה גם כן, הציניות 

 12שלי לטקסט הדביק של יונה יהב, וכדומה, לכולנו ברור באיזו סיטואציה אנחנו נמצאים, ובמצב 

 13 תם בכלל, ואני לוחץ.רגיל לא הייתי מדבר אי

 14ואני אומרת לך בהקשר הזה שאני הצגתי לך מספר דוגמאות, יש עוד הרבה כאלה בחומר החקירה,  ש.

 15והדוגמאות האלה מלמדות שמה שהיה בוואלה זה מערכת דווקאיסטית שניסתה בכל מקרה, בכל 

 16עשה מולה לא צורה ובכל דרך להכתיב אג'נדה שהיא עוינת את ראש הממשלה נתניהו, ולכן מה שנ

 17היה סיקור מוטה אלא ניסיון לאזן מערכת עוינת ודווקאיסטית שחשבה שהיא זו שתכתיב את 

 18 האג'נדה של האתר.

 19 לא נכון. זו שאלה, נכון? ת.

 20 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21ים אז אני מגיב לה. לא נכון מה שאת אומרת, ברצפים השונים שנת פה דילגת כל פעם על הקטע ת.

 22-המהותיים, 'תורידו את המיליארדר', וקטעים מהותיים אחרים. המערכת הזאת היתה נתונה ל

abuse  23מתמשך, היא לא היתה נגד ראש הממשלה, לא מיכל, לא אבירם, לא היו נגד ראש 
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 1הממשלה, בוא נסתכל על מה מדברים פה. תמיד מסתכלים רק מסביב ולא מסתכלים על 

 2ל סאב... ידיעה, שעה וחצי... 'אסור לפרסם כזה דבר על המנהיג'. הסאבסטנס עצמו. בוא נסתכל ע

 3זה היה ההקשר האמיתי. מערכת שמנסה לנשום בתוך רצף של לחצים שבכל הדוגמאות שלה פה 

 4רואים את הלחצים וגם לגבי כל הדברים המהותיים ולא רק לגבי הידיעות האלה. לא קרה שום 

 5ב, הדביקים, שמוכתבים משם מלמעלה, לא קרה שום אסון מזה שמעלים לצד הדברים של יונה יה

 6אסון אם יש ביקורת אם המטוס חג במעגלים. אנחנו נמצאים בדמוקרטיה, זו טיבה של עיתונות, 

 7 מי שלא יכול לעכל את זה שידע שזה לא דמוקרטיה.

 8אז בתשובה לשאלתי שלא ניתנה, בתשובה לשאלתי כשאני אומרת לך שזאת היתה מערכת  ש.

 9נתניהו באופן מובהק, -הכתיב את האג'נדה של האתר שהיא אג'נדה קיצונית אנטישניסתה ל

 10 תשובתך לעניין הזה?

 11 עניתי לך בתחילת דבריי. לא נכון. ת.

 12ותשובתך לעובדה שכך אתה מדבר מול המערכת בדוגמאות רבות של מקרים, זה האופן שבו אתה  ש.

 13דה שלך, לגבי מה שהם עושים, אומר למערכת, אנשים שאתה לא יכול לשקר להם ביחס לעמ

 14 תשובתך לזה?

 15אני לוחץ עליהם. לוחצים עלי, אני לוחץ עליהם. לפעמים אני ציני, לפעמים אני אומר את הדברים  ת.

 16 האלה. זה היה התמהיל לכל אורך הדרך. 

 17 ולשאול הצגת, ולשאול ואחר כך לאיריס, ש.

 18אמת חושב את זה בלי ציניות. אפילו הנה, אפילו את התבלבלת, חשבת שהדברים המרגשים אני ב ת.

 19 את התבלבלת.

 20ולשאול ולאחר מכן לאיריס המצג שאתה מציג הוא המצג שהמערכת היא מערכת דווקאיסטית  ש.

 21 שפועלת מתוך רצון להכתיב אג'נדה פוליטית אנטי נתניהו של המערכת, נכון?

 22הם בעצמם אומרים שזה לפעמים אני אומר את זה, לפעמים אני אומר משהו אחר והרבה פעמים  ת.

 23 לא השמאל ולא הימין. כולנו יודעים את ה..
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 1 זו לא השאלה. אני שואלת האם זה האופן? ש.

 2לפעמים כן. לפעמים אני מציג להם. בתוך הלחץ שיש, שירדו ממני, אני אומר כן, 'שמאלנים'.  ת.

 3 אמרתי את זה. 

 4חושבת שכדאי שאני אעצור פה  נתייחס גם לזה. כבודכם, אני בנושא, זה מן אמצע כזה. אני ש.

 5 ואמשיך אחרי ההפסקה.

 6 . 12:15נצא להפסקה עד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 )הפסקה(

 8 )לאחר ההפסקה(

 9עוזר, אנחנו -אנחנו ממשיכים לאחר ההפסקה. עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 עם גבירתי.

 11ששאול אלוביץ' ולאחר מכן איריס אלוביץ' משוכנעים מר ישועה, האם נכון שלך היה ברור  ש.

 12 שהמערכת פועלת בלעומתיות ובדווקאיסיטיות נגדם? שהם חשבו כך?

 13אני לא חושב שזה היה בכל המקרים, בחלק מהמקרים. כי היו הרבה מקרים שהמערכת פעלה  ת.

 14כשלא עשו בדיוק בציות. אז היו מקרים שהיו מרוצים והיו מקרים שלא היו מרוצים. במקרי קיצון 

 15מה שהם רוצים אז השיח התלהט ואז הם הטיחו דברים, אני הטחתי דברים, אני לא בטוח שהם 

 16חשבו ככה לגבי תמיד, אני לא חושב, כי היו הרבה מקרים חיוביים גם. הרבה מאוד. אני לא יכול 

 17 לדעת בדיוק.

 18 .2015בפברואר  25אני מציגה לך התכתבות מיום  ש.

 19 

 20 140מוגשת ומסומנת נ/ 2015בפברואר  25התכתבות מיום 

 21 

 22. תסתכל, בעמוד 7508-, למרות שפה זה מתחיל קצת קודם, אבל, זה מתחיל מ7510זה ברול  ש.

 23 הראשון אתה שואל את אבי אלקלעי אם יש .... אתה רואה? 
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 1 כן. ת.

 2ית ואז לא רק שזה לא עולה אלא שהראש 8:30-ואז אתה אומר לו 'תבין, אני בטוח שזה יעלה ב ש.

 3נכנסת בו בכל כל הכוח, הם באמת משוכנעים שזה מגמתי ודווקא'. מי זה הם שמשוכנעים שזה 

 4 באמת מגמתי ודווקא?

 5 שאול ואיריס. כן, שאול ואיריס, או שאול, או איריס, אני לא זוכר פה. ת.

 6וכשאתה אומר, זאת אומרת, פה המצג שלך כלפי אלקלעי זה ששאול ואיריס באמת חושבים  ש.

 7 ת פועלת באופן מגמתי ודווקאיסטי נגדם. נכון?שהמערכ

 8 אני לא הבנתי, מה השאלה סליחה? ת.

 9תאשר לי שפה המצג שלך כלפי אבי אלקלעי ששאול ואיריס באמת חושבים שפועלים נגדם באופן  ש.

 10 מגמתי ודווקאיסטי.

 11ם חשבו ככה אני לא יודע אם באמת או לא, אני מדרבן אותו כך. אני אומר לו, אני לא זוכר אז א ת.

 12 או לא, אני לא יודע אם חשוב כך או לא, אני מדרבן אותו כך.

 13השאלה שלי היא מאוד פשוטה. אנחנו בעולמות של מצגים עכשיו. אני אומרת, זה המצג שלך כלפי  ש.

 14 אבי אלקלעי. זה נכון מה שאני אומרת?

 15 שזה המצג לאבי אלקלעי? כן. אני אומר לו את זה. ת.

 16 נו צריכים להתנהל יותר חכם, סטירה ולטיפה יחד' מה זה סטירה?אתה אומר לו 'אנח ש.

 17 ידיעה ביקורתית ידיעה חיובית. ת.

 18ביבי, אנחנו הפכנו -, אתה כותב לאבי אלקלעי 'אבי תקטין הקו האנטי7עכשיו תסתכל בעמוד  ש.

 19 למובילים בזה וזה לא טוב' 

 20 איזה עמוד? עו"ד יהודית תירוש:

 21 .7בעמוד  ש.

 22 .554-זה ב צור:

 23 אתה רואה? זה מה שאתה אומר לאבי אלקלעי. ש.
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 1 כן. ת.

 2אז אני אומרת לך שכשאתה כותב לאבי אלקלעי שהקו הוא אנטי ביבי ואתם מובילים נגדו זה  ש.

 3 האופן שבו אתה רואה את המערכת בזמן אמת.

 4שאול ממש לא, זה הנרטיב שלי, דקה לפני זה שאול שולח לי את הדבר הזה, וזה אני לא יוזם, אז  ת.

 5 שולח לי, זה נזיפה, אני מעביר.

 6 איך זה קשור לשאלה שלי? אני אומרת לך, ש.

 7 שאני לא באמת חושב כמו שאני, ת.

 8 אז זו תשובתך. ש.

 9 זה התשובה. כן. אני לא חושב שהובלנו קו אנטי ביבי. ת.

 10 . 'בינתיים הם טועמים כל יום גם לטיפות וגם9עכשיו תראה מה אתה כותב לשאול. בעמוד  ש.

 11 סטירות'. מי זה הם? זה לשאול אתה כותב, נכון?

 12 ראש הממשלה ואשתו. ת.

 13 מה זה לטיפות? ש.

 14 סיקור חיובי. ת.

 15 ומה זה סטירות? ש.

 16 סיקור שלילי. ת.

 17 אז זה נכון? זה המצג שלך כלפי שאול. נכון? ש.

 18אה של , הרוב היה לטיפות, לא סטירות, וזה בא בהמשך להור-הוא לא מדוייק, זה בא בהמשך ל ת.

 19שאול אלי, מהטקסט הקודם, שבה הוא אומר לי בעצם להפסיק לכמה דקות, לא יודע, לכמה 

 20שעות, עם הסיקור המוטה החיובי כי ביבי לא הולך לקראתו. אז אני אומר לו 'כן אנחנו נותנים גם 

 21 סטירות וגם זה'.



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2510 

 1נצא בכל הכוח  עכשיו תראה איך מה שאתה אומר אפילו לא מתיישב עם המשך המשפט שלך. 'אם ש.

 2זה יהיה לזה אפקט מאוד חזק, מה שאתה רואה עכשיו זה עם הרבה לחץ שלי על הברקסים'. את 

 3 מי אתה לוחץ על הברקסים?

 4 לא, שכאילו אני לוחץ על המערכת שרוצה ללכת נגד ראש הממשלה. ת.

 5המוצג. זה  יפה מאוד. תודה רבה. עכשיו אני רוצה להראות לך, כבודכם יש לי פה איזו בעיה עם ש.

 6יהיה בסדר מבחינת כבודכם שאנחנו רק נקרין על הרול את מה שאני מפנה אליו? יש לי פה איזה 

 7 קושי.

 8 בסדר. .... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 בסדר. אני מתנצלת. זה פשוט, יש לי רק עותק אחד מזה. ש.

 10 השורה. כבוד השופט עודד שחם:

 11ברול. אתה יכול להסתכל רגע קצת למעלה אם זה  8390היא שורה כן. השורה שאני מפנה אליה  ש.

 12חשוב לך, כי אני רוצה להפנות אותך לאמירה שלך. 'אבי, חושבים שאתה ו/או אני עושים את זה 

 13 48-בכוונה. מבקש שתזרז החלפה וגם שתזרז הורדת הכתבה של ערן. אני מבקש שתשים לב ב

 14ה מיותר לגמרי בקונטקסט ... ימים אחרים ונתפס על השעות הקרובות' ואז אתה אומר לו 'ערן הי

 15ידי שאול כדווקא על משהו שלא מופיע באף מקום ואנחנו לוקחים בו הובלה ...' עכשיו שאלתי 

 16אליך האם זה נכון, שוב, אני רואה את זה בתוך הטקסט שלך, האם זה מזכיר לך שבזמן אמת 

 17ת שפועלת באופן שהוא דווקאיסטי אתה הבנת שמר שאול אלוביץ' מבין את המערכת כמערכ

 18 ואנטי במכוון. כך הוא ראה את הדברים.

 19 השאלה אם אני ראיתי אותו, או שאני אמרתי, מה, ת.

 20שאתה ידעת בזמן אמת שמר שאול אלוביץ', אחר כך גם הגברת איריס אלוביץ', רואה את המערכת  ש.

 21'נדה אנטי ביבי מובהקת. האם כמערכת שפועלת באופן דווקאיסטי ולעומתי מתוך רצון להנחיל אג

 22 אתה ידעת בזמן אמת שכך שאול תופס את הדברים, כפי שעולה ממה שכתבת?
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 1לא. בשום אופן לא. אני אגיד למה, כי פשוט באותה מידה שאני הפעלתי את זה כלפי מטה, גם זה  ת.

 2היה  הופעל כלפיי. באותה מידה שאני הרבה פעמים הסתייגתי לצד הקטעים שאת מציגה מזה וזה

 3ברור לאחרים שיש פה לחץ, באותה מידה גם הרבה פעמים, גם שאול וגם איריס התבטאו בזה 

 4שהם מבינים שזה לא מוצדק, שהם מבינים שזה לא קשור לשמאל וימין, שהם מבינים שזה לא 

 5רציונלי, שהם מבינים שזה חולה. אז אני לא יכול להניח, אם הם חושבים ככה הרבה פעמים, בתוך 

 6שהם תמיד חשבו. מה שקורה זה כך, יש לחץ עליהם, יש לחץ עלי. בתוך הלחץ לפעמים  הנרטיב,

 7לא עושים את מה שרוצים, כולם נלחצים. הם נלחצים, אני נלחץ. ואז אומרים 'הם שמאלנים', 

 8 אני אומר שמאלני, הם אומרים, זה התמהיל שהיה לכל אורך הדרך.

 9יך ונראה, מה שאנחנו רואים פה זה אמירות שלך מר ישועה, מה שאנחנו רואים פה, תיכף נמש ש.

 10מזמן אמת שבהן אתה מבטא עמדה כלפי המערכת ואומר 'שאול רואה את הדברים שאנחנו עושים 

 11כהתנהלות שהיא דווקאיסטית. הוא באמת חושב שזה מגמתי ואנחנו עושים לו דווקא'. הדברים 

 12 ו זמן? זו הטענה?האלה שאתה אומר לאבי אלקלעי לא שיקפו את מצב דעתך באות

 13לא יודע ברגע מסוים אם שיקפו או לא שיקפו. אני אומר מה היה הנרטיב. הנרטיב היה מוקצן.  ת.

 14 אני לחצתי עליהם, אז אמרתי 'הבוס כועס'. 

 15 לא, אתה לא אומר 'הבוס כועס'. אתה אומר, ש.

 16לו דווקא' אז זה עוד פעם, מה זה 'הבוס כועס'? זה אותו דבר שאני אומר 'שאול חושב שעושים  ת.

 17 אומר ששאול כועס. זה, אני,

 18 אבל לא, הבוס כועס, רק שניה, מר ישועה, ש.

 19אני לא חשבתי ששאול חושב ככה לכל אורך הדרך ואני לא חשבתי ככה והם גם ידעו את זה, כי  ת.

 20השיח במקומות אחרים הושלם. אין נקודות שרק זה, הכל מצטרף לתוך תמהיל של הבנה, הוא 

 21 אינטנסיבי, זה מה שאני אומר. פשוט ולעניין.היה מאוד 

 22 מר ישועה, אתה אמרת לשאול שעושים לו דווקא? ש.
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 1כן. אמרתי לו שעושים לו דווקא ואמרתי לו לפעמים שהאתר שמאלני וגם הוא אמר לי שזה  ת.

 2 שמאלני ועושים דווקא, ולפעמים הוא אמר לי את ההיפך. וגם אז אני אמרתי את ההיפך.

 3, אנחנו במה אתה אמרת. אתה לשאול אלוביץ הצגת מצג שהמערכת היא מערכת מר ישועה ש.

 4 דווקאיסטית?

 5אני הצגתי מצג מבוקר לאורך הדרך שבו לפעמים כשהיה לחץ גדול אז אמרתי 'הם עושים דווקא',  ת.

 6 או שאמרתי שמישהו שמאלן, או שאמרתי שהוא מטומטם כשהוא לא מטומטם.

 7 המערכת כמערכת לעומתית שפועלת דווקא?וכמכלול, התייחסת אל  ש.

 8 אני לא חושב שהמערכת היתה לעומתית. ת.

 9 לא שאלתי מה אתה חושב, שאלתי מה אמרת לשאול. ש.

 10כמכלול הצגתי תמונה מורכבת שכללה את הכל. הרבה פעמים הגנתי ואמרתי 'מה אתם רוצים,  ת.

 11גתי את ההתנגדות של המערכת הם עושים דבר...' המכלול היה מורכב, ובהרבה מאוד מקרים הצ

 12והצדקתי את ההתנגדות של המערכת, ואת חוסר ההיגיון ומה קרה באותן שיחות. גם שאול וגם 

 13 איריס הרבה מאוד פעמים אמרו 'אתה צודק'. זה לא הגיוני. אבל אין ברירה. זה מה שיש.

 14ליך, אני חוזרת קודם כל, שאתה מפנה לדברים של שאול ואיריס כדי להימלט מהשאלה שנוגעת א ש.

 15ואומרת לך שוב, אני חולקת על מה שאתה אומר לגבי הדברים של שאול ואיריס, אני לא מתכוונת 

 16להתווכח איתך עכשיו כי אתה לא פרשן לשאול ואיריס. אני שואלת על מה אתה אמרת. ואני 

 17וביץ' אשאל שוב וזו תהיה הפעם האחרונה. האם נכון או לא נכון שאתה הצגת לשאול ולאיריס אל

 18שמערכת וואלה היא מערכת דווקאיסטית שפועלת באופן לעומתי מתוך אג'נדה של המערכת 

 19 לנקוט בקו שהוא אנטי ביבי. האם זה נכון או לא נכון?

 20פעם השלישית אני עונה. הצגתי תמונה מורכבת, הם הכירו את התמונה המורכבת, לפעמים נכון,  ת.

 21 שלהם.לפעמים לא נכון, יכלו להסיק את המסקנות 

 22, רגע, לפני שאתה מציג, חברי מתקן 2015בפברואר  1טוב. אני רוצה להציג לך התכתבות מיום  ש.

 23ש'ברח לי', מוסיף ומציין כי 'ברח לי' שלא ציינתי שחלק מהאירועים שהתייחסתי אליהם מופיעים 
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 1עליו במרץ שחקרתי  14. האירוע מיום 91זה אירוע  2015לפברואר  25בנספח לכתב האישום. אז 

 2בנספח לכתב האישום. אנחנו נציג  94-96ועכשיו אני חוקרת על אירוע שהוא  105-ו 104אירועים 

 3 2015בפברואר  1גם את זה על המסך. אירוע מיום 

 4 אולי? יש כאן שני אירועים מפברואר. 72, 71בפברואר זה  1 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 . 71, זה אירוע 2015בפברואר  1טוב,  ש.

 6 )עניינים טכניים(

 7 .2015בפברואר  1יום  ש.

 8 

 9 .141מוגש ומסומן נ/ 2015בפברואר  1אירוע מיום 

 10 

 11 כדי שיהיה לנו, אני רוצה להגיש גם את הכותרת שמתפרסמת, כדי שנדע את ההקשר ש.

 12 

 13 .142כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15 זה כבר הוצג, לא? ת.

 16 )עניינים טכניים(

 17זו פניה שמגיעה ממר זאב רובינשטיין, שאול מעביר אותה אליך, ותראה , 2015בפברואר  1ביום  ש. 

 18 מה אתה כותב, אתה זוכר את הכתבה הזאת, את הפרסום הזה?

 19 כן. גם דיברנו על זה כבר.  ת.

 20בסדר. אתה כותב לזאב רובינשטיין 'טיפלתי בזה ברגע שראיתי, טמטום מיותר לחלוטין, שיניתי  ש.

 21ביבי, הכנסתי תמונה של אנשי שמאל וימין וכותרת משנה שזה התמונה, הוצאתי התמונה של 

 22חוקי והעפתי ברגע שראיתי מהראשית'. למה הידיעה הזאת, כפי שהופיעה, הכותרת הזאת היא 

 23 טמטום מיותר לחלוטין?
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 1 לא טמטום, אני מרצה את זאב. ת.

 2 הבנתי. אבל לזאב אתה אומר שזה טמטום? ש.

 3 כן.  ת.

 4 נבין, בגוף הכתבה מדברים על תרומות של כל המפלגות, נכון?אוקיי. אבל בוא רגע  ש.

 5אני לא זוכר מה היה בגוף הכתבה, אני זוכר שזה משהו נגד ראש הממשלה, אז אני מגיב עם  ת.

 6 הרפלקס המותנה. אני לא זוכר מה היה בתוך גוף הכתבה.

 7גם את הכתבה לא, זה לא, דווקא הידיעה היא לא נגד ראש הממשלה. אם אתה רוצה יש לי  ש.

 8 המלאה. לפחות את מה שאני איתרתי בתור הכתבה המלאה.

 9 תשאלי את השאלה, אני אגיד לך אם אני צריך להסתכל עליה. אין לי בעיה. אני יכול להסתכל. ת.

 10 אתה זוכר או לא זוכר את ה...? ש.

 11 , הכותרת פה ואז זה הרגיז.-אני זוכר בגדול מה היה שם. היה שם משהו ש ת.

 12 . אני אומרת לך שבגוף הכתבה, זה לא כתבה דווקא על נתניהו. נכון?אוקיי ש.

 13 יכול להיות. כל בכירי מפלגות הימין, אני רואה. ת.

 14 אוקיי. אבל התמונה היא תמונה של נתניהו. ש.

 15 אוקיי.  ת.

 16 אני אומרת לך שלזה אתה מתכוון כשאתה אומר שזה טמטום מוחלט. טמטום מיותר לחלוטין. ש.

 17 ת שאני מתכוון לזה אבל הטריגר לזה הוא לא שאני,יכול להיו ת.

 18אני לא שאלתי אותך לגבי הטריגר. אני שאלתי אותך מה אתה כותב לזאב רובינשטיין. יכול להיות  ש.

 19שלזאב רובינשטיין אתה כותב שזה טמטום מוחלט, כי זאת כתבה שאיננה מתייחסת רק לנתניהו, 

 20רק שלו. האם יכול להיות שלזה אתה מתכוון לא מתייחסת רק אליו, והתמונה בראשית היא 

 21 שאתה אומר שזה טמטום?
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 1אני מתכוון למה שכתבתי. זה גם התמונה, וגם כותרת משנה. אני מתייחס לכמה דברים וההקשר  ת.

 2הוא ברור, ההקשר הוא שזה משהו שהוא מרגיז אותם. הוא קיבל מהבן שפועל איתה, זאת אומרת 

 3 אומרת, התמונה, הכותרת,, זאת -אני פועל במסגרת הלחץ ה

 4אדוני חשב שהפרסום ... זה פרסום נכון? שלכאורה גוף הכתבה לא  עם:-כבוד השופט משה בר

 5 תואם את מה שעולה מהתמונה?

 6 אני לא חושב שאני הגעתי לשם אפילו, אני נמצא בתוך קטע שאני, ת.

 7נה' וכך הלאה, אדוני אומר, מדבר על כך, אומר 'הוצאתי את התמו עם:-כבוד השופט משה בר

 8 לכן אני שואל אם,

 9אני, יכול להיות שאני אסתכל על הכתבה אז אני אראה מה יש שם. אני רק אומר, קודם כל זה  ת.

 10. כותרת המשנה נגד 2אני יודע את הרגישות שלהם לתמונה שהיא לא, שנראית פחות מחמיאה. 

 11 הימין. היא אומרת שרוב התרומות של בכירי הימין...

 12שאלתי בהקשר של התמונה, שלכאורה התמונה היא לא זו של מי  עם:-שה ברכבוד השופט מ

 13 שנישא על גבי התמונה, בגוף הכתבה. בהקשר הזה לכאורה יש פה הדגש, מופיע, 

 14 כן, זה קשור. ת.

 15יכול להיות שעיתונאית זה נכון, אינני יודע. אני שואל מה אדוני  עם:-כבוד השופט משה בר

 16באמת אדוני התכוון לזה ולא רק כדי לרצות או כדי איזה שהוא רפלקס חשב ... הדברים, אם לא 

 17 מותנה וכיוצא באלה אמירות?

 18אני נמצא בתוך מצב שאני מסתכל על מה שאני לא צריך להסתכל עליו, אני מטפל במשהו שאינני  ת.

 19צריך להסתכל עליו. האם ראש הממשלה קשור לבכירי מפלגות הימין באיזו שהיא צורה? הוא 

 20ר לבכירי מפלגות הימין באיזו שהיא צורה, הקישור הוא ברור. מועבר לי, קיבל מהבן שפועל קשו

 21איתה, אני נמצא במסלול הידוע שאני יודע שאני צריך לתקן את זה מיד אחרת הולך להיות, זה 

 22, עוד פעם, אפשר לקחת את זה ולהסתכל, יכול להיות שיש -המסלול שאני נמצא בו. יכול להיות ש

 23של אמת בזה שיש פה זה, אבל זה לא המסלול שבו אני צריך לטפל. יכול להיות. אני לא  פה שמץ
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 1אחוז לא נכון', זה לא מדע מדוייק  100אחוז נכון, זה  100יכול להפריך תמיד את הכל ולהגיד 'זה 

 2 לפעמים, זה יכול להיות.

 3אתה כותב לשאול. תראה, זה גם מה שאתה כותב לשאול. אתה מעביר את אותה הודעה בדיוק ו ש.

 4'טיפלתי בזה ברגע שראיתי, טמטום מיותר לחלוטין, שיניתי את התמונה, הוצאתי תמונת ביבי, 

 5 הכנסתי תמונות של אנשי,' אותו דבר אתה מעביר לשאול, נכון?

 6 כן. ת.

 7 זה המצג שלך כלפי שאול? ש.

 8 כן מהסיבה הברורה. אמרתי לך. ת.

 9 ם זה המצג שלך כלפי שאול.אני לא שואלת על הסיבה. אני שואלת א ש.

 10 כן. ת.

 11 תודה. ש.

 12מה זה מצג? העברתי את מה שהעברתי לזאב. אני מראה לו שזה מה שהעברתי לזאב, כי אני יודע,  ת.

 13מה זה מצג? אני מראה לשאול שזה מה שעניתי לזאב כי אני יודע שכשזאב מעביר, 'הבן איתה', זה 

 14 מצב חירום, 

 15שלב שאתה לא חושב שזה מטומטם, שאתה חושב שזה ענייני, האם לשאול אמרת באיזה שהוא  ש.

 16אחורה, מה שאתה רוצה, האם אמרת לו 'זה לא -אנחנו עכשיו מדברים פה, תסתכל קדימה

 17 מטומטם, אבל אני סתם אומר לך את זה'. זה משהו שאתה כתבת לשאול?

 18 אני לא יודע אם פה כתבתי, ת.

 19 אז תסתכל. ש.

 20 תבתי, ההקשר ברור.בסדר. יכול להיות שפה לא כ ת.

 21 .3טוב. ועכשיו תסתכל בהמשך בעמוד  ש.

 22הרי אנחנו לא פועלים במנותק ממצב שבו קיבלתי הוראה לעשות כל מה שזאב אומר ולקחת  ת.

 23 בחשבון שכל מה שאני מעביר לזאב מועבר.
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 1מר ישועה, אני מבקשת עכשיו שתקשיב היטב למה שאני אומרת. אתה לא יושב בספסלי התביעה.  ש.

 2בכתב האישום, בחקירתך  cherry picking. מי שעשה cherry picking-נחנו לא עושים את הא

 3ברשות, בחקירתך במשטרה, בשבעה ימים שישבתם ובעדות הראשית שלך, זאת התביעה שבחרה 

 4 להציג לך,

 5 זאת שאלה? אני לא מבינה. עו"ד יהודית תירוש:

 6הטקסט המלא. מה שאנחנו עושים זה למלא שהיא בחרה להציג לך נקודות מאוד מסוימות מתוך  ש.

 7את הרווחים. ואני מבקשת ממך, אתה לא יושב בספסלי התביעה ואני מבקשת לענות לשאלות 

 8 שלי. וכל מה שנעשה בחקירה שלי הוא ההיפך מלבחור, אלא להציג בדיוק את ההקשר המלא.

 9 אז אני רוצה, גבירתי, עו"ד יהודית תירוש:

 10 אני לא שאלתי אותך... ש.

 11 גם לא שאלת את העד שאלה. :דובר

 12חברתי לא שאלה, ואני בכל זאת רוצה לומר. ראשית, אנחנו צמצמנו את  עו"ד יהודית תירוש:

 13עצמנו מאוד בחקירה הראשית בעקבות לחצים מאוד גדולים של חבריי וההגנה ובקשות שלהם 

 14ה התביעה עשתה מבית משפט לצמצם אותנו. שנית, אני לא חושבת שזאת שאלה לעד להגיד לעד מ

 15או לא עשתה, ושלישית, וזה הדבר היותר חשוב מהכל, העד עונה את תשובתו, צריך לתת לו לענות 

 16את תשובתו וזהו, ולא לתת לו ציונים על התשובה שלו ועל מה שהוא אומר או לא אומר. מותר לו 

 17 להשיב איך שהוא בוחר לנכון להשיב.

 18 הלאה. טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19. אתה אומר לו 'בשניה שיצאתי לפגישה', 3תראה את המשך ההתכתבות שלך עם שאול בעמוד  ש.

 20 אתה רואה, באמצע העמוד?

 21 כן. ת.

 22 'העלו את התחקיר המטומטם הזה', למה אתה מתכוון? ש.

 23 זה, על רוב התרומות של בכירי מפלגות הימין. ת.
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 1הבדיל ממימון מפלגות זה חוקי' נכון? זה חוקי אוקיי. 'ראיתי, שיניתי מיד לכותרת משנה, של ש.

 2 לקבל תרומות מחו"ל.

 3 כנראה, אם אני כותב, ת.

 4זה לפחות מה שאתה כותב לשאול. אנחנו לא נעשה עכשיו משפטנות של זה. נכון? אבל זה מה  ש.

 5 שאתה כותב לשאול.

 6 נכון. זו כותרת פחות בעייתית מבחינתם. ת.

 7. 'אני יוצא מדעתי היום היה פשוט נורא ובסוף הם 5תכל בעמוד , ותס4ותסתכל, תעבור את עמוד  ש.

 8 עשו לי תרגיל מסריח'. מי זה הם?

 9 המערכת. ת.

 10 ואיזה תרגיל מסריח הם עשו לך? ש.

 11 העלו ידיעה עיתונאית לגיטימית. ת.

 12 הבנתי. ולשאול אתה מציג מצג שזה תרגיל מסריח, נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14 . 8475. זה ברול שורה 2015במרץ  15תודה. אני מבקשת להציג לך התכתבות מיום  ש.

 15 

 16 143מוגשת ומסומנת נ/ 2015במרץ  15התכתבות מיום 

 17 

 18 אתה כותב לשאול 'עוד פעם... ש.

 19 לא, זה שאול כותב אלי. ת.

 20סם הפסיקו לפר YNET-סליחה, שאול כותב לך. נכון. 'עוד פעם מני נפתלי? מה יהיה הסוף? ב ש.

 21 עליו, ונשארנו נושאי הדגל'. אתה כותב לו '....' ואז אתה כותב לו 'נמאס לי מהם'. ממי נמאס לך?

 22 מערכת. ת.
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 1ואז אתה כותב לאבי אלקלעי, תסתכל בעמוד השני, 'עוד פעם מני? אני לא מאמין. זה בכוונה?' מה  ש.

 2 בכוונה?

 3 שמעלים ידיעה על מני נפתלי.  ת.

 4אתה אומר לאבי אלקלעי שאתה 'מצטער שאתה מטריד אותו בשטויות  ותסתכל עוד פעם, בסוף, ש.

 5כאלה, אבל אחר כך חושבים שאני ואתה עושים את זה בכוונה' ואני עוד פעם מציעה לך שאתה 

 6ידעת ששאול ואיריס חושבים שהמערכת פועלת באופן מכוון ולעומתי מתוך אג'נדה שהיא אנטי 

 7 להשליט.נתניהו ועמדות קיצונית שהמערכת מבקשת 

 8זה לא נכון. באופן קיצוני בדוגמה הזאת, איך המערכת פועלת נגד ביבי בזה שהיא טופלת ידיעה  ת.

 9 של הטרדה מינית לא נכונה על מני נפתלי? הסאבסטנס גם חשוב. 

 10 מה זה שייך? פה אין שום ידיעה על הטרדה מינית. ש.

 11 לא שייך, את צודקת. ת.

 12יקה שלך. הידיעה על הטרדה מינית לא שייכת בשום צורה אתה נדבק, מר ישועה, זה עוד טקט ש.

 13ודרך למה שאני הראיתי לך. אבל אתה בוחר נקודה אחת שגם עליה אפשר לחקור יום שלם ומה 

 14שאתה טוען לגביה זה מופרך, ועכשיו אתה מעצים אותה והופך אותה כאילו היא חזות הכל. אני 

 15 חר. אבל אתה עושה את זה כל הזמן.שואלת אותך על דבר אחד ואתה עונה לי על דבר א

 16אבל הדברים, ככל שזה הדבר הזה לא מתאים וכדומה, עדיין אני אצטרך להכניס אותם לתוך  ת.

 17 ההקשר.

 18 זה מה שאנחנו עושים, מר ישועה. ש.

 19 לו לסיים את התשובה. ןתיתגבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20קפים את האנטומיה של הלחץ, אני משחזר דוגמה אחרי הדברים שאני אומר פה הם דברים שמש ת.

 21שהופעל הלאה. כשאני מציין, שאת אמרת  abuse-שמופעל עלי וה abuse-דוגמה אחרי דוגמה, ה

 22זה מראה שהמערכת היתה פנטית נגד ראש הממשלה, אני רק מציין שגם הסאבסטנס לפעמים של 

 23הידיעות שמסתכלים עליהן, שהן ידיעות עיתונאיות לגיטימיות, ובהקשר למני נפתלי היו סדרה 
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 1עליו תחקרי, סדרה של ידיעות,  של טיפולים, קמפיין שלם נגד מני נפתלי, את רוצה לעבור ולחקור

 2שלדעתי היו כולן לא לגיטימיות, כולל אני זוכר את הפיק של משהו שניסו ממש לטפול עליו שהיה 

 3לא נכון ובדקנו, ועליו אול אמר לי שזו התנהגות של פושעים. בסופו של יום אני חושב שזה רלוונטי 

 4לא פנאטית אלא שראש הממשלה  לתשובתי כי גם הוא, אז הוא יודע. אז הוא יודע שהמערכת

 5והאנשים מטעמו מתנהגים כמו פושעים. לא פשוט להסכים שזו המדינה שבה אנחנו חיים, מדינה 

 6שהייתה פעם שלנו ובשנים האחרונות נגנבה על ידי פושעים. זה הטקסט המדויק. אני זוכר אותו 

 7 בהקשר למני נפתלי.

 8 הראיתי לך.והיא לא קשורה בשום צורה ודרך לתכתובת שאני  ש.

 9 מר ישועה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 לדעתי ... ת.

 11 טוב. בסדר. יכול להיות. ש.

 12מר ישועה, תתמקד בתשובות בלי תוספות שמיותרות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לחלוטין. תענה על מה ששואלים אותך.

 14 בסדר. גבירתי אני מנסה רק להצביע על כך, ת.

 15בסדר. התשובה ניתנה ואני אומרת שוב, בלי תוספות  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 16 מיותרות.

 17רוב הדוגמאות שמציגים לאדוני, אדוני מסכים שמה שנחזה להיות  עם:-כבוד השופט משה בר

 18ועולה מהכתובים כלפי מעלה וכלפי מטה לכאורה, ... שאדוני אומר, זה לא בהכרח אמת. אדוני 

 19משהו אחר. באותן דוגמאות לפחות. אני מבין שיש הקשר כולל, יש מדיניות, אני שומע התכוון ל

 20את מה שאדוני אומר. אבל הדוגמאות, אדוני לא התכוון למה שנאמר באותן דוגמאות, לא כשהוא 

 21 פונה לאלוביץ' ולא כשהוא פונה למטה לאלקלעי. 

 22 בוודאי. אני לוחץ כלפי מטה, וגם כשאני, ת.
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 1זה כבר ההסבר של אדוני. אני אומר, ככל, מפשוטם של דברים כפי  עם:-שה ברכבוד השופט מ

 2 שהם עולים מכאן, אדוני מסכים שזה מה שנחזה להיות מתוך הכתובים.

 3נכון. זה נחזה, וזה נמצא בתוך הקשר של הסאבסטנס של הידיעה, זה נמצא בתוך הסאבסטנס של  ת.

 4 ים נקודה מסוימת שבה אני אומר משהו,מה היה שעה לפני ושעה אחרי, בתוך הרצף. לוקח

 5 זה כבר מספר דוגמאות, זה לא נקודה. עם:-כבוד השופט משה בר

 6 בסדר גמור. ומול המספר דוגמאות יש, ת.

 7 הרבה דוגמאות אחרות. עם:-כבוד השופט משה בר

 8ו יש רצף. ויש הוראה כללית. ויש לחצים שמופעלים. אינני מוצנח פתאום לאירוע הזה, אני עכשי ת.

 9בתוך מערכת שפועלת נורמלית מבחינה עיתונאית, אני פתאום עכשיו אומר 'הם אפסים' 'הם 

 10שמאלנים' הם הכל. אני כבר למוד ניסיון בתוך הדברים, וזה מה שאני מנסה להצביע. במקומות 

 11 האלה אני מציין את ההקשר. משתדל לא להרחיב. 

 12וצה רגע להבהיר, אני לא מציגה את כל עם, אני ר-בהמשך לשאלתו של אדוני, כבוד השופט בר ש.

 13 הדוגמאות. לי יש עוד המון דוגמאות. חשבתי, אנחנו חשבנו,

 14 לא נאמר כך לעד, נאמר בדוגמאות שגבירתי הציגה, עם:-כבוד השופט משה בר

 15כן. אני הבנתי לחלוטין את מה שאדוני אמר, אבל אני רוצה רגע להבהיר לכבודכם וגם אם יש  ש.

 16אעשה אחרת כמובן, אבל אני רוצה להסביר מה אנחנו עשינו. אנחנו לא הבאנו הנחיה אחרת אני 

 17את כל הדוגמאות. יש לנו עוד המון דוגמאות. אנחנו בחרנו דוגמאות מסוימות, אנחנו מציגים אותן 

 18לעד כדי לקבל את תגובתו, אנחנו נרגיש חופשיים לטעון לעוד דוגמאות כאלה מתוך החומר הקיים. 

 19שינו. אני רוצה לשקף לבית המשפט כדי שלא נבוא אחר כך ונמצא שאנחנו לא .... זה מה שאנחנו ע

 20 בשום פנים ואופן לא מציגה לעד את כל הדוגמאות. אני מבקשת שיהיה ברור.

 21 ברור. עם:-כבוד השופט משה בר

 22אני הצגתי לך אבל בחקירה, לא זוכרת איזה, באחד מהימים שככה שוחחנו לנו בנעימים, את  ש.

 23שהעברת אותה גם לניר חפץ וגם לשאול, אני אזכיר לך, גם לניר  2015למרץ  17-ת שלך מההתכתוב
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 1השני עם דב גילהר.  ןהריאיוחפץ, גם לשאול אלוביץ' וגם לאיריס אלוביץ', העברת תכתובת אחרי 

 2של זה לשלושה האנשים האלה,  duplicateמופיעה לך רק אחת מהן אבל אני אומרת לך שעשית 

 3 לשאול וגם לאיריס, והיא אומרת את הדבר הבא, גם לניר, גם

 4 יום הבחירות. ת.

 5כן. 'אין לי מה לומר, היה מגעיל ובניגוד לכל מה שסוכם. הוא כנראה עשה את זה בכוונה, מי זה  ש.

 6 הוא שעשה את זה בכוונה, כבר ענית לי על זה,

 7 דב. ת.

 8ם בשעה הזאת', רק תאשר לי שזה 'נערוך את זה ונעלה כותרת חיובית, ממילא לא היו כמעט צופי ש.

 9 המצג שלך למול שלושה האנשים האלה בבת אחת, נכון?

 10 מי זה שלושת האנשים? ת.

 11 ניר חפץ, שאול אלוביץ' ואיריס אלוביץ'. ש.

 12 כן. ת.

 13, עכשיו אני צריכה למצוא את 2015ביולי  6עכשיו, אני מבקשת להציג לך מוצג, התכתבות מיום  ש.

 14אבל לא משנה, נלך לפי המספרים למטה. זה ברול  במספורזה ברול. טוב, עוד פעם יש פה טעות 

 15 ,11321שורה 

 16 

 17 144מוגשת ומסומנת נ/ 2015ביולי  6התכתבות מיום 

 18 

 19, תראה 'יו"ר סיעת 6זה ברול, בעמוד שאצלך כתוב למטה  11320-בעמוד, בואז, תראה, כתבה, ואז  ש.

 20 הליכוד, חבר הכנסת צחי הנגבי' ותגובה, אתה רואה את זה?

 21 לא. איזה עמוד? ת.

 22 בעמוד השני שלך,  ש.

 23 , כן?6זה עמוד  ת.
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 1 כן. זה טעות שלנו, המספור. כתוב 'יו"ר סיעת הליכוד', ש.

 2 כן.  ת.

 3תה רואה את ה'יו"ר סיעת הליכוד, חבר הכנסת הנגבי', יש את הנגבי, ואז יש אז תסתכל, עכשיו א ש.

 4 את הדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו. נכון?

 5 כן. הנגבי וראש הממשלה נתניהו. שניהם.  ת.

 6ואז אנחנו רואים שאתה כותב לאבי אלקלעי 'איזה נחמד שיש תמונה אבל אני לא רואה כלום  ש.

 7' ואתה כותב לאבי אלקלעי 'הידיעה על ... לא טובה, עשיתם בדיוק ההיפך מדברי ביבי לעיל בידיעה

 8ממה שביקשתי, זה האיפכא מסתברא שביקשתי שלא יקרה'. אוקיי? אתה מסתכל איתי? ואז , 

 9 אתה כותב 'אני מטפל, הם מתחכמים'. מי זה הם שמתחכמים? 8בעמוד שאצלך מופיע 

 10 המערכת. ת.

 11אתה אומר, באמצע,  12ול לקרוא הכל כמובן, לאבי אלקלעי בעמוד אוקיי. עכשיו תתקדם, אתה יכ ש.

 12אתה מעביר  13. בעמוד 13'טוב ניחא, לילה טוב ותודה'. אבל אז תסתכל מה אתה עושה בעמוד 

 13 לשאול את כל ההתכתבות שלך עם אבי אלקלעי. אני מבקשת אם אפשר להגיש אותה.

 14 ?13עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 . כבודכם רואים שיש בצד ימין רובריקה כזאת של,11373. זה ברול 13זה מופיע אצלכם בעמוד  ש.

 16 צילומי מסך, כנראה כבוד השופט עודד שחם:

 17 רובריקה כזאת של קבצים שצורפי. ש.

 JPEG. 18כבוד השופט עודד שחם:

 19 בדיוק. ש.

 20 

 21 .145מסמך מוגש ומסומן נ/

 22 
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 1יהיה לכבודכם בצורה נוחה לקרוא את זה, אתה בעצם אנחנו הדפסנו את מה שהוא מעביר כדי ש ש.

 2 מעביר לשאול אלוביץ' את התכתובת שלך הלעומתית עם אבי אלקלעי, נכון?

 3 נכון. ת.

 4ואז שאול אלוביץ' מגיב ואומר 'לא יאומן' ואז ראה מה אתה כותב לו. אתה אומר לו 'זה קצה  ש.

 5 הקרחון וכך בכל נושא ובכל אייטם'. 

 6 מאיפה הגברת מקריאה? שחם:כבוד השופט עודד 

 7. אתה אומר לשאול 11379, זה מיד אחרי הקבצים. אחרי שהוא מעביר את הקבצים. 13זה עמוד  ש.

 8אלוביץ' 'זה קצה הקרחון וכך בכל נושא ובכל אייטם'. אני אומרת לך שהנה המצג שאתה מציג 

 9שאתה משקף לו לשאול אלוביץ' שבכל נושא ובכל אייטם אתה מקבל את ההתנהלות הלעומתית 

 10 כשאתה מעביר לו את התכתובת שלך עם אבי אלקלעי. תשובתך?

 11 זו הדרך שלי להתמודד עם הלחץ. אני מראה לו שעשיתי כמיטב יכולתי. ת.

 12 וכשאתה אומר לו בעמוד הבא 'זה קליקה שלמה'?  ש.

 13 כנ"ל. ת.

 14 מה זה קליקה שלמה? מי זה הקליקה השלמה? ש.

 15 להסביר למה הדברים לא קורים בצורה שרוצים. המערכת.שוב, זה הצטדקות. אני מנסה  ת.

 16 וזה המצג מול שאול אלוביץ'? ש.

 17 נכון. לצד אמירות אחרות. ת.

 18 .13941וברול שורה  2015באוקטובר  30אני רוצה להציג לך מסרון שלך מיום  ש.

 19 

 20 .146מוגש ומסומן נ/ 2015באוקטובר  30מסרון מיום 

 21 

 22, אתה בטוח יודע אבל 2015באוקטובר  30-עם איריס אלוביץ'. הברול, אתה מתכתב  13941שורה  ש.

 23 נמקם את זה גם לטובת בית המשפט, זה יום אחרי פרסום הכתבה של גידי וייץ, נכון?
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 1 נכון. ת.

 2והיא כותבת לך 'שבת שלום יקירי, מה שלא יהיה אל תיקח ללב, תתרגז עד הכפתור'. זה ביטוי  ש.

 3 ל'אל תיקח ללב', נכון?

 4 ניח.אני מ ת.

 5ואתה כותב לה 'תודה, זה לא כיף אבל אני בסדר גמור. שום דבר לא יערער את המחויבות שלי,  ש.

 6 נעבור את זה ונמשיך לפתח את החברה מול כל הקנאה והשנאה הזאת'. קנאה ושנאה של מי?

 7 שמתבטאת בכתבה. זה היה הקו הרשמי שלנו. ששונאים אותנו. ת.

 8 מי מקנא ושונא? ש.

 9של גידי וייץ דיברה על סיקור מוטה כנגד החלטות רגולטוריות, הטבות רגולטוריות,  שוב, הכתבה ת.

 10תקראו לזה איך שאתם רוצים, וסביב זה שוואלה רוצה גם אולי להקים אתר חדשות, סביב כל 

 11הדברים האלה, וסביב כל זה, אני אומר עוד פעם, זה כאילו המתקפה הזאת מול וואלה. למעשה 

 12היא לא רק מול וואלה, היא גם מול וואלה וגם מול שאול, בהקשר הזה אני  הכתבה של גידי וייץ

 13 ,-כאילו בא ו

 14לא הבנתי. אמיתי, לא הבנתי אפילו, עכשיו אפילו את העברית אני לא מבינה. באמת. תסביר לי  ש.

 15מי מקנא ושונא, זו שאלה פשוטה, מי מקנא ושונא, ועכשיו אנחנו עברנו לדבר על אולפן חדשות. 

 16 קנא ושונא?מי מ

 17 אני מייחס לעיתונאי גידי וייץ, ת.

 18 אוקיי, שהוא מקנא ושונא? ש.

 19אני מייחס לעיתונאי גידי וייץ שכותב בדה מרקר נגד וואלה ובזק ושאול אלוביץ', אני מייחס לו  ת.

 20 קינאה ושנאה.

 21 אוקיי. עכשיו, זו דעתך האמיתית? ש.

 22 לא. ת.

 23 ן?אבל זה מה שאתה מציג לגברת אלוביץ', נכו ש.
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 1 ,-היא יודעת גם ש ת.

 2 אני שאלתי אם זה מה שאתה מציג לגברת אלוביץ'. ש.

 3אני מציג לגברת אלוביץ' בהקשר של דו שיח בינינו שבמסגרתו הם יודעים בדיוק שחלק גדול ממה  ת.

 4 שהכחשנו לא נכון.

 5אבל אני לא שאלתי, אני שאלתי אם זה שהכתבה מבטאת קנאה ושנאה לטעמך, זה המצג שאתה  ש.

 6 מציג לגברת אלוביץ'?

 7סליחה, בשביל לאשר שזה מה שכתוב פה ואני שלחתי, זו שאלה אחת. בשביל לבוא ולהגיד שזה  ת.

 8המצג, ההקשר לצערי הוא שהיה דו שיח שלם עם שאול, עם איריס, עם הדוברים שלהם, איך 

 9 תי וכדומה., מה שהכתיבו לי להגיד. שצוין ששיקר-להציג את זה שזה בא נגד וואלה. זה חלק מה

 10מר ישועה, אני לא מבקשת ממך לפרש לא את איריס ולא את שאול אלוביץ'. אני מבקשת ממך  ש.

 11 להתייחס לדברים שאתה כותב. 

 12 הדברים שאני, ת.

 13רק שניה. אתה אמרת לנו 'זה מה שאני כותב לאיריס אלוביץ'. אין לומר אחרת כי זה כתוב שחור  ש.

 14 על גבי טלפון, נכון?

 15 נכון. ת.

 16ועכשיו אמרת שהקנאה והשנאה זה מה שמתבטא בכתבה. ואני אומרת לך שזה המצג שאתה מציג  ש.

 17 כלפי איריס אלוביץ' ואת תגובתך לדבר הזה.

 18 זה כבר פעם שלישית שגבירתי שואלת. הוא כבר ענה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 .14610, זה ברול, כבודכם, 2016 לפברואר 10טוב. עכשיו, אני רוצה להציג לך התכתבות מיום  ש.

 20 

 21 147מוגשת ומסומנת נ/ 2016לפברואר  10התכתבות מיום 

 22 

 23 תראה, בעמוד הראשון יש לך הודעה לתקשורת, ש.
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 1עוזר, כשגבירתי תוכל להגיע לנקודה אנחנו -עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 עושים כמה דקות הפסקה.

 3 אין פה, לא יקרה כלום אם נעשה עכשיו הפסקה. מבחינתי אפשר גם עכשיו. ש.

 4 דקות ונחזור. 5נעשה כמה דקות הפסקה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 )הפסקה(

 6 )לאחר ההפסקה(

 7 אנחנו ממשיכים אחרי ההפסקה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8, ברול 2016לפברואר  10מיום  הפסקנו בדיוק כשרציתי לעשות משהו מיוחד ולהציג לך התכתבות ש.

 9. תגובת משפחת נתניהו מועברת אליך על ידי שאול אלוביץ' שמעביר לך את זה מניר, 15187זה 

 10 תיכף ניר מעביר לך את זה גם, נכון?

 11 נכון. ת.

 12 אתה רואה? ש.

 13 כן. ת.

 14אנחנו ששאול כותב לך 'זה כבר עלה בצורה נוראית' ועכשיו  4תתקדם איתי בבקשה ואנחנו בעמוד  ש.

 15 ,5עוברים לעמוד 

 16 ?4-רק רגע, מה שאול אומר לי ב ת.

 17הוא אומר לך 'תראה זה עלה בצורה נוראית, כספח לדברי מני נפתלי ודברי בית המשפט' ואז  4-ב ש.

 18לכותרת במעריב, אז אני מניחה שבמעריב עלתה כותרת שלפחות מבחינת  5הוא מפנה אותך בעמוד 

 19 שאול היתה יותר הגיונית, נכון?

 20 כנראה. .ת

 21 ואז אתה כותב לו 'כבר מסדרים את זה אבי פשוט מטומטם'. מי זה אבי? ש.

 22 אלקלעי. ת.
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 1אתה אומר לו 'כל  6ואז, תראה, עוד פעם אנחנו ממשיכים, ואתה מתכתב עם אבי אלקלעי ובעמוד  ש.

 2 מילה זה שלילי'. מה זאת אומרת?

 3נגד ראש הממשלה במקום בעדו,  שכנראה הטקסטים או הכותרת או משהו שהיה שם היה שלילי ת.

 4 או נגד אשת ראש הממשלה. אני לא יודע בדיוק.

 5אתה אומר לשאול 'כבר יעלה לראשית שלנו, אני עורך לו את זה' והוא אומר  7אוקיי. ואז בעמוד  ש.

 6 לך 'תראה מאקו'.

 7 באיזה עמוד את? ת.

 8 תגיד. –. לאט לאט מר ישועה, אם אתה צריך זמן 7אני בעמוד  ש.

 9, אה, הנה, 'כל מילה זה שלילי', אני פשוט מסתכל. כנראה שכתבנו 'מתעקשת' ואז רוצים כן ת.

 10 'מגיבה'. זה כנראה בהקשר הזה. מגיבה ולא מתעקשת.

 11, אתה כותב לשאול 'כבר יעלה לראשית שלנו, אני עורך לו את זה' והוא 7ואז אתה ממשיך בעמוד  ש.

 12 ו זה עלה.אומר לך 'תראה מאקו'. אז אני מבינה שגם במאק

 13 כנראה. ת.

 14ואז תראה מה אתה כותב, אתה אומר לו 'צריך בהזדמנות הראשונה להחליף אותו, אין לי כוח  ש.

 15 לטמטום'. את מי צריך להחליף?

 16 את אבי. ת.

 17, 'תראה, הוא לא מסוגל, רק כשאני עורך את זה אישית. שילוב של טיפשות עם 8ואז בעמוד  ש.

 18 צדקנות', אצל מי?

 19 אצל אבי. ת.

 20'צריך להביא את טיפנברון או מישהו דומה, אין לי כוח לטמטום 'בסדר', 'לילה טוב ומצטער על  ש.

 21האיטיות והטמטום בדרך'. הטמטום והצדקנות והטיפשות, את כולם אתה מייחס מול שאול 

 22 אלוביץ'?

 23 לאבי. ת.
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 1 וזה המצג שלך כלפי שאול אלוביץ' ביחס לאבי אלקלעי? ש.

 2 נכון. ת.

 3 רוצה להציג לך, עכשיו, אני ש.

 4 יהיו לנו עוד הרבה דוגמאות...? עם:-כבוד השופט משה בר

 5לאור הערתו של אדוני אני אסתפק בעוד דוגמה אחת, אבל האמת לא היו לי עוד הרבה דוגמאות  ש.

 6גם כך, אבל אני אסתפק בעוד דוגמה אחת שאדוני לא ירגיש שהוא קטע אותי. לא יהיו לי עוד 

 7 כמה, נסתפק באחת.

 8 בסדר גמור. עם:-השופט משה בר כבוד

 9 לא. צודק. יש עוד הרבה דוגמאות, ש.

 10 לא, זה ברור, ... עם:-כבוד השופט משה בר

 11זה כבר אמרתי. אדוני צודק שהוא מתקן אותי. יש עוד הרבה דוגמאות, אני בחרתי חלק, וגם  ש.

 12לפברואר  18מהחלק אני אצמצם וגם זה לדעתי מספיק. אני מבקשת להפנות אותך לשיחה מיום 

2016. 13 

 14 

 15 .148מוגשת ומסומנת נ/ 2016לפברואר  18שיחה מיום 

 16 

 17. עו"ד תירוש, אני לא מצאתי את זה במוצגים, זה לא אומר שאני לא טועה. אז אם 13:54:55זה  ש.

 18 זה במוצגים אני אשמח שתתקני.

 19 איזה נ/ זה? עו"ד יהודית תירוש:

 20אלוביץ' ואתה אומר לה 'אמרתי לו על אבי, 'אני . תראה, אתה מדבר פה עם הגברת איריס 148נ/ ש.

 21לא יכול לעבוד איתך יותר'' היא אומרת לך 'כן, .. .שזה תשמע, עזוב', 'הוא עשה, הם עשו לי בכוונה 

 22 את זה עכשיו'. מי זה הוא, הם שעשו לך את זה בכוונה?

 23 אני מניח שאבי והמערכת. מתי זה, בפברואר, ת.
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 1 .2016בפברואר  18זה  ש.

 2 ני חושב שאז אבי ומיכל.א ת.

 3 אוקיי. זה בוודאי אבי אלקלעי. ש.

 4 בוודאי. ת.

 5 ומיכל קליין. ש.

 6 כנראה. כן. אבי ומיכל.  ת.

 7ואתה אומר 'אבי, עזבי, אבי הוא פשוט לא, הוא מטומטם' ותסתכל בעמוד הבא אתה אומר 'הם  ש.

 8אפשר, אני לא יכול  עשו את ההיפך' בראש העמוד, ואז אתה אומר 'טוב תיכף אני אנסה, זה אי

 9איתו יותר, אני לא יכול, אין, אני לא יכול, אמרתי לו 'אבי אני לא יכול לעבוד איתך, זה נגמר'. 

 10'אבל תגיד, מי מי, הוא עשה את זה? הוא בעצמו'? ואז אתה אומר לה 'הוא מטומטם, פשוט הוא 

 11א יודע אני לא יודע, מטומטם, הוא מטומטם' אז היא שואלת אותך 'אבל מי הכשיל אותו' 'אני ל

 12עזבי אותי, עזבי אותי, עזבי, זה הוא, זה הוא, עזבי, גמרנו, אני לא יכול יותר, די'. כשאתה אומר 

 13לאיריס אלוביץ', קודם כל, באמת היתה לך שיחה כזאת עם אבי שאמרת לו 'אני לא יכול לעבוד 

 14 איתך יותר, זה נגמר'?

 15 יכול להיות. ת.

 16 כלפי איריס אלוביץ' זה שהמערכת פעלה נגדך בכוונה.  ואני אומרת לך שהמצג שלך ש.

 17 ,-זה המצג שאני מציג פה, הוא בא מתוך לחץ. וזהו. חלק מה ת.

 18 אוקיי. ושאבי אלקלעי, שוב אנחנו רואים, הוא מטומטם. ש.

 19 כן. ת.

 20 זה המצג? ש.

 21 נכון. כן. ת.

 22הנה אני מדלגת ואומרת לך שבדוגמאות שאנחנו הראינו, אני אומרת לך שיש עוד רבות כאלה, לא  ש.

 23רק שאתה לא מרגיע מול שאול ואיריס אלוביץ', הפוך. אתה גורם מתסיס. אתה גורם להם ומעצים 
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 1אצלם את המחשבה שהמערכת היא לעומתית שהמערכת פועלת נגדך, שהמערכת עושה בכוונה, 

 2ג'נדה, שהיא קליקה שלמה, שזה כך בכל אייטם ובכל עניין. מול שאול ואיריס שלמערכת יש א

 3אלוביץ' המצג שאתה מציג הוא מצג מתסיס נגד המערכת מתוך שאתה משקף להם מערכת 

 4 לעומתית ודווקאיסטית. ולזה אני מבקשת את תגובתך. 

 5על עלי, הפעלתי הרצף של האירועים והתכתובות וההקלטות מראה שבהרבה מקרים הלחץ שהופ ת.

 6אותו כלפי מטה, וגם הצגתי כלפי מעלה כחלק מהתירוץ למה הדברים לא מסתדרים, הטלתי את 

 7האשמה עליהם, אמרתי הרבה פעמים 'מטומטמים' כדי לא, כדי לא להציג שעושים איזה משהו 

 8 אולי בכוונה. עושים את זה מתוך טמטום וכדומה. בכל מקרה, היו הרבה מאוד מקרים אבל כנגד

 9זה שיצרו אצל שאול ואיריס את התמונה המלאה, שבהם הצדקתי את המערכת, הם לא מופיעים 

 10שעשו לי עשיתי את זה כלפי מטה וגם כלפי מעלה, הצדקתי  abuse-פה אבל אני מודה שאני בתוך ה

 11 את עצמי בזה, 'למה זה לא בוצע? כי הוא מטומטם, כי הוא שמאלני', וכדומה. אני מודה בזה.

 12 10. נתקדם. אני רוצה להחזיר אותך אחורה בזמן לחקירה שלך ברשות ניירות ערך מיום אוקיי ש.

 13, גם לבית המשפט אבל אני 84בעמוד  3813, החוקרים שם, עו"ד תירוש, זה קובץ 2018בינואר 

 14מציגה רגע לעד אם הוא זוכר, החוקרים שם מנסים לברר איתך מתי החלה מעורבות יותר תדירה 

 15בינואר, אתה כבר  10-אלוביץ' מולך. והם יושבים עם החומרים כבר, אנחנו בשל הגברת איריס 

 16 מסרת להם חלק מהחומרים ויש צו אז הם לקחו כבר את הטלפון, אוקיי?

 17 אוקיי. ת.

 18, ואתה לא זוכר 2016והחוקר מתקן אותה למרץ  2016והחוקרת סברה שזה מתחיל בספטמבר  ש.

 19הקבוצה המשותפת שלך, של שאול ושל איריס. זה  במדויק את המועד, וחושב שזה מועד הקמת

 20היה בחקירה. גם כאן בעדות שלך אתה לא היית, אני מציעה לך שאתה לא היית בטוח לגבי 

 21המיקום בזמן של תחילת הקשר היותר תדיר עם הגברת איריס אלוביץ' וגם פה אמרת שנדמה לך 

 22 . בסדר?2015ביולי  31שזה קשור לאירוע אורי אריאל ולהקמת הקבוצה שזה 

 23 נשמע סביר. ת.
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 1שזה יום הקמת הקבוצה,  2015ביולי  30אני אומרת לך, אני נותנת לך את זה כנתון שבדקנו, ומיום  ש.

 2ימים  13שזה כמעט שבעה חודשים, אנחנו מצאנו בסך הכל מקסימום  2016לפברואר  15עד ליום 

 3יני סיקור. נניח רגע שזה הכל שבהם אפשר לאתר איזה שהוא קשר בינך לבין איריס אלוביץ' בעני

 4בענייני סיקור, גם על זה אני חולקת, אבל לצורך השאלה אני מניחה אפילו את זה. אני מבקשת 

 5שתאשר לנו שיכול להיות, זה המצב כפי שאנחנו רואים אותו, שהקשר היותר תדיר שלך מול גברת 

 6 .2016איריס אלוביץ' מתחיל בפברואר 

 7 27.9.2015-הפיק של אירוע אורי אריאל שדיברנו עליו היום שהיה ב אני, מה שאני זוכר זה את ת.

 8ואני זוכר בעקבותיו את האמירה של שאול שהוא לא יכול יותר להתעסק עם זה, ומעכשיו איריס 

 9יום על האתר, זה מה שאני זוכר. לא ספרתי את מספר האירועים. -אחראית על זה, היא תפקח יום

 10 דרך אגב,

 11 גם מראיות מזמן אמת, תיכף אני אראה לך ש.

 12 , למעשה.2013בסדר. דרך אגב, למעשה הפעילות שלה מולי התחילה מתחילת  ת.

 13יש בסך הכל ארבעה ימים שבהם יש לך איזה שהוא  2013-זה ממש לא נכון כי אני אומרת לך שב ש.

 14 קשור עם הגברת איריס אלוביץ', חלקם בכלל לא בעניינים שנוגעים לסיקור. עכשיו,

 15 ..., אבל היא היתה בתמונה.2000בות גדלה באמת באמצע המעור ת.

 16, ארבעה ימים 2013אז אני אומרת לך שוב שאני בדקתי ואני ראיתי את הנתון העובדתי שנתתי לך.  ש.

 17שיש בהם אכן קשר, מתוכם, חלקם בכלל לא קשורים לענייני סיקור. למשל לגברת עליזה חממה, 

 18לעובדות. עכשיו, אם אני אומרת לך כנתון עובדתי שעד  אבל נמשיך. אז אני מבקשת, תישאר צמוד

 19ימים שבהם אתם  13יש לכם מקסימום  2016ועד פברואר  2015, מסוף יולי 2016פברואר 

 20בתקשורת, האם זה מזכיר לך שבעצם הפעילות היותר תדירה מול הגברת איריס אלוביץ' התחילה 

 21 . זה יכול להיות?2016בפברואר 
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 1, אני זוכר את הקמת הקבוצה. מאותו רגע דיווחתי 2016אריך של פברואר אינני זוכר את הת ת.

 2לקבוצה. אני לא יודע מה היא קראה, מה היא לא קראה, היא היתה בלופ, היו שיחות, היו שיחות 

 3 טלפון, איריס היתה מאותו רגע דומיננטית, לא ספרתי את המקרים.

 4, זו שיחה, לדעתי לא הוצגה. 2016במרץ  4ום טוב. אז אני אראה לך שיחה מזמן אמת, זו שיחה מי ש.

 5 .11:10:05זו שיחה 

 6 

 7 .149מוגשת ומסומנת נ/ 2016במרץ  4שיחה מיום 

 8 

 9, באמצע העמוד היא אומרת לך 'אני אתך אילן, תקשיב, אתה 2016, אנחנו במרץ 7תסתכל בעמוד  ש.

 10, ותראה, אתה אומר אנחנו מדברים על כמה שבועות 2016כבר עובד איתי כמה שבועות', אז במרץ 

 11לה 'נכון'. אתה אומר לה גם שהיא חכמה, אתה מסכים לה שהיא לא מתלהמת, על כל זה נדבר 

 12מתיישב עם מה שאני מציגה לך כנתון  2016בהמשך, אבל אנחנו רואים פה מזמן אמת שמרץ 

 13 . האם זה מזכיר לך משהו?2016שתחילת הקשר היותר תדיר הוא באמצע פברואר 

 14 לא. ת.

 15י אעזור לך אחרת. האם אתה מסכים איתי שנוכח הדברים האלה יכול להיות שזה המצב, ככל אנ ש.

 16 שכך זה מתועד בחומרים.

 17אינני יודע. מה שאני זוכר זה מתי היו"ר שלי אמר לי שהעורכת שלי היא איריס, וזה היה בעקבות  ת.

 18 י פברואר,אורי אריאל שנמאס לו. אינני זוכר, לא ספרתי את המקרים. לא ספרתי לפנ

 19 אז אני ספרתי. ש.

 20 בסדר. אוקיי. מה שזכור לי שמאותו רגע אני מדווח לה. ת.

 21לכן אני אומרת לך, מכיוון שאני אומרת לך, שכפי שאתה אמרת מציאות החיים שלנו מתועדת  ש.

 22בוואטסאפים ובמסרונים, ואני אומרת לך שזה מה שהנתונים מראים, שהקשר היותר תדיר שלכם 
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 1. עכשיו אמרת בחקירתך הראשית וגם בהודעות שלך שאיריס אלוביץ' היתה 2016ר מתחיל בפברוא

 2 מעורבת בעיקר בפניות שנוגעות לשרה נתניהו. זה נכון?

 3 כן. שרה ויאיר, בעיקר שרה, ויאיר. בסדר הזה. שרה ויאיר. ת.

 4 אז נאמר ככה, הרוב הגדול של הידיעות נגעו לשרה נתניהו, נכון? ש.

 5ה, היא היתה אשת הקשר לשרה וליאיר. ההתערבות שלה היתה גם בידיעות היא היתה, סליח ת.

 6 שקשורות לראש הממשלה.

 7 אז אני אומרת לך שהיא היתה, ש.

 8כי שרה ויאיר עניין אותם, למשל יאיר, שרה, עניין אותם הרבה פעמים הידיעות של ראש  ת.

 9 הממשלה, לאר ק הידיעות שלהם.

 10יעות שאיריס אלוביץ' מעורבת בהן או מתייחסת אליהן באיזה אז אני אומרת לך שחלק גדול מהיד ש.

 11 שהוא אופן, נוגע לשרה נתניהו.

 12 יכול להיות. לא בטוח אבל. ת.

 13עכשיו, אתה ידעת, שהגברת אלוביץ' היא חברה, או נאמר לך כך, שהגברת אלוביץ' היא חברה של  ש.

 14 הגברת נתניהו, נכון?

 15 נכון. ת.

 16 נתניהו מאוד אוהבת את איריס אלוביץ', נכון?ואתה גם שמעת מאנשים ששרה  ש.

 17האנשים ששמעתי מהם זה אותם אנשים שמעידים אחד על עצמו. זה ניר, זה זאב, אותו נחתום  ת.

 18 שהעיד על אותה עיסה.

 19באפריל, אני לא רוצה להציג לך את זה, האמת  3-... מבינה את הביטוי, אבל בוא נסתכל רגע, ב ש.

 20 זה. שלא אכפת לי להציג לך את

 21 לא, אני זוכר. ת.

 22 מה אתה זוכר? ש.

 23 היא אמרה שהיא מאוד אוהבת אותה. היא אמרה לי 'תקנא'.  ת.
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 1 אתה אמרת לה שהיא מאד אוהבת אותה. ש.

 2 נכון, אמרתי לה ... שאנשים אומרים לי שהיא מאוד אוהבת אותה. ת.

 3 נציג את ההתכתבות, אתה זוכר מאוד יפה. אני רואה שאתה ממש משנן יפה את הרול. אז עכשיו ש.

 4כשנותנים לי זמן. עוד כמה שנים אני אדע את הכל, גם את מספרי העמודים. החקירה תימשך אני  ת.

 5 אדע את הכל, גם את הת/ אני אדע.

 6 .9287, זה ברול 2015במרץ  4-נכון. אז אני מציגה את ההתכתבות מה ש.

 7 

 8 150במרץ מוגשת ומסומנת נ/ 4התכתבות מיום 

 9 

 10 גברת אלוביץ' 'אני שומע מכיוונים שונים כמה היא מאוהבת בך' אז מי זה היא?אתה אומר ל ש.

 11 הידידה שלה, שרה נתניהו. ת.

 12 ומי זה הכיוונים השונים? כי אתה לא כותב לאיריס. ש.

 13הכיוונים העיקריים שהעידו על זה זה, נדמה לי שזאב אמר את זה ויכול להיות שגם ניר. אבל זאב  ת.

 14 בוודאי אמר את זה. 

 15 ותסתכל אגב, אם אנחנו כבר פה, ש.

 16 זאב וניר, אין לי מישהו אחר שנמצא על הציר. ת.

 17 תסתכל, זה מן תכתובת כזאת 'חג שמח' 'חג שמח', 'חג שמח' 'חג שמח', ש.

 18 תכתובת דביקה. ת.

 19לא יודעת, חג שמח נראה לי לא דביק, נראה לי שמח והגיוני ונורמלי, לא יודעת למה אתה קורא  ש.

 20 ק, אבל לא משנה.לזה דבי

 21 שמח ודביק. ת.

 22 טוב בסדר. לא נתווכח על זה, אבל תראה, אתה כותב לניר חפץ, ש.

 23 באיזה עמוד את סליחה? ת.
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 1באמצע 'סמס מתי אתה רוצה, רוצה להראות לך את האולפן החדש, אני מביא את  4אני בעמוד  ש.

 2שי שלושה שבועות אחרי הראיון , אנחנו בקו2015באפריל  3ג'יי לנו ורוצה שיראיין את ביבי'. אז 

 3שדב גילהר עשה עם ראש הממשלה נתניהו ואתה שוב מחזר אחרי נתניהו שיבוא לתת ראיון 

 4 בוואלה. נכון?

 5 ?4.3-זה ב ת.

 6 כן. ש.

 7 .3.4 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 . 2015באפריל  3-ה ש.

 9 . בסדר. 11-היה ב ןהריאיו. התבלבלתי כי 3.4אה  ת.

 10 חלק מהתאריכים זה באמריקאית.ש.  כי 

 11 ת.  זה אחרי הבחירות.

 12 ש.  רק תאשר.

 13 ת.  כן. לא, כי התבלבלתי עם התאריכים.

 14 עכשיו, איריס חשבה שהסיקור באתר וואלה ביחס לשרה נתניהו היה סיקור עוין, נכון? ש.

 15 לא חושב. ת.

 16 אתה לא חושב? ש.

 17 ,לא, היא הרבה פעמים אמרה את האמת, שהיא חושבת שזה ת.

 18 אני חושבת שזאת האמת, ואנחנו גם נראה שזאת האמת, ש.

 19 לא נתת לו להשיב. עו"ד יהודית תירוש:

 20 בבקשה. האם נכון יהיה לומר, ש.

 21 תני לו שיסיים את המשפט. אמרת 'הרבה פעמים אמרה', אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22ות והיא יודעת שהבקשות לא הרבה פעמים איריס אמרה ששרה מטורפת ושהבקשות לא הגיוני ת.

 23 הגיוניות, ושהיא אמרה שאלף פעמים הם מבקשים,
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 1 אלף? ש.

 2אלף פעמים שרה מבקשת משהו, הם מבקשים משהו ואנחנו עושים כל מה שהם אומרים. היא  ת.

 3אמרה לי 'כתבתי לה ואמרתי לה 'תראי לי פעם אחת שלא עשינו מה שביקשת', או מישהו 

 4אני אומר, איריס ידעה, מבין כל האמירות שלה אלי וכדומה, היא  מהאנשים, ניר, וכדומה. לכן

 5ידעה את האמת, שאנחנו עושים את הכל. והיא אמרה 'אני מבינה שזה לא הגיוני' יש אמירות 

 6 כאלה מפורשות, בחומר עצמו ובהקלטות ובוואסטאפים. לכן זה משקף את האמת.

 7בדיוק להוציא דברים מהקשרם, לקחת מר ישועה אני אומרת לך שמה שאתה עושה עכשיו זה  ש.

 8ולהוריד ממנה את הדברים כפי שהם נאמרו, ולייצר תמונה כאילו  אמירה בודדת להוסיף עליה

 9 זו חזות הכל. אבל אנחנו נעבור על האופן שבו הדברים היו במציאות. אני רוצה להציג לך,

 10 שאת אומרת לא נכון,רקורד, שמה -גבירתי, רק בשביל הרקורד אני אומר, כי הכל פה און ת.

 11 טוב. ש.

 12ושהייתה תמונה רציפה ברורה שבו איריס מתבטאת בצורה בוטה וברורה שמראה שהדרישות  ת.

 13לא הגיוניות, שאנחנו עושים כל מה שהם מבקשים ולא משנה מה תעשה. זה הביטוי. 'לא משנה 

 14ת זה, יש הרבה מה תעשה תמיד יהיו טענות', וכתבתי לה, אני זוכר את הביטוי, ולא הוצאתי א

 15 מאוד ביטויים לכל אורך הזה, שהיא מבטאת את העובדה הזאת שאני ידעתי והיא ידעה.

 16 אז בוא נראה מה אתה ידעת ומה היא ידעה. ש.

 17היא סברה שמדובר בסיקור עוין? זה צד אחד של המתרס, בצד  עם:-כבוד השופט משה בר

 18 ת כל אותן בקשות או לא?השני, זו היתה הסברה, שהסיקור עוין, מה שאולי הזמין א

 19אני חושב שלא. כיוון ששוב, מגיעים לצערי לסאבסטנס. אופי הבקשות היה כזה שזה לא משהו  ת.

 20עוין, זה משהו שהוא לא סביר, או משהו שהוא הזוי, כשהיא אומרת 'אני תיכף נכנסת מתחת 

 21 לשולחן כשמטלפנים אלי' או 'הגברת השתגעה', 

 22בי אופי הבקשות. אבל לגבי הסיקור? הבקשות באות על רקע זה לג עם:-כבוד השופט משה בר

 23מסוים. אני שואל אם הסיקור כפי שאדוני הבין ממה שהבינה הגברת אלוביץ', האם היא סברה 
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 1, מה שעשוי היה אולי להזמין את הבקשות, כן או לא זה עניין אחר. אני מדבר עויןשהסיקור היה 

 2 כרגע על הסיקור, לא על הבקשות.

 3לא חושב ככה, אני חושב שבמקרים מסוימים, אני חושב שזה היה מאוד ברור מטיב הדברים אני  ת.

 4שביקשו מאיתנו. שוב, אני לא רוצה להגיד כי אז יגידו שאני נכנס לדוגמאות ולכותרות, אבל טיב 

 5הבקשות מאיתנו היה כזה שלא יכולנו גם לדעת, היה הרבה מאוד פעמים, שזה עוין או לא עוין, 

 6מאוד אינטנסיבי וסביב זה התחילו דיאלוגים מאוד ארוכים ואינטנסיביים ביני לבינה,  הוא היה

 7וסביב הדיאלוגים האלה, האמת לא מבצבצת, היא יותר מאשר מבצבצת, שברור שיש פה 

 8דרישות לא הגיוניות. עכשיו הרבה פעמים זה היה ככה, והרבה פעמים גם היא השתמשה בנרטיב 

 9עוד פעם, התמהיל היה משולב של גם הודאה בזה שזה דרישות לא  'אתם לא בסדר'. אני אומר

 10הגיוניות ומטורפות, 'אין לנו ברירה, זה לתקופה מסוימת, זה תקופה רגישה, אחר כך זה יסתיים 

 11הדבר הזה', אם זה בסדר אז למה שזה יסתיים, אם זה עוין, למה לסיים את זה כשנגמרת 

 12עכשיו לדבר הזה' ולשימוע, וכדומה, היו שם, ומצד שני התקופה? הביטויים של 'אני צריכה אותו 

 13בנרטיב כמו שאני אומר. אז היא גם אמרה לי פעמים 'שמאלנים', 'לא בסדר' וכדומה. אבל 

 14לפעמים באותה שיחה עוברים מ'שמאלני' ו'לא בסדר' ו'עוין', ל'טוב, אני יודעת שזה לא הגיוני'. 

 15ה שלי שהראייה שלה היתה לא בינארית שהכל באותה שיחה עצמה של ההקלטה. לכן אני ההנח

 16 לא בסדר אלא היתה מורכבת ולפעמים יכול להיות שהיא האמינה באותו רגע שזה עוין. 

 17אנחנו נעבור כרגע על חלק מהדוגמאות שמשקפות את מה שאיריס אלוביץ' חשבה, גם לסיקור  ש.

 18רת אלוביץ' היא שהסיקור לגבי שרה וגם לכאן. אני אומרת לך שלך זה היה ברור שדעתה של גב

 19כלפי שרה נתניהו כפי שאכן היה, היה סיקור עוין. ועכשיו אני מבקשת להציג לך דוגמה, 

 20 ברול. 6849. זה 2015בינואר  27התכתבות מיום 

 21 

 22 .151מוגשת ומסומנת נ/ 2015בינואר  27התכתבות מיום 

 23 
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 1'זה מכוער לתקוף את שרה היא מעבירה לך כותרת ראשית מהגלובס, נכון? שיאיר לפיד כותב  ש.

 2שנה ואף פעם לא ראיתי אף אחת מהתופעות'. למה הגברת אלוביץ'  20נתניהו, מכיר אותה 

 3 מעבירה לך? מה אתה מבין כשהיא מעבירה לך את הידיעה הזאת?

 4 שהיא רוצה שנכניס ידיעה, זה היה סביב השמלה לדעתי, ת.

 5 .2013-ממש לא. השמלה זה אירוע ב ש.

 6 ה,סליחה, סליח ת.

 7אבל זה מה שאתה עושה כל הזמן. כל התכתובות אגב שאתה ציטטת או לפחות מה שאני זוכרת  ש.

 8, 2013-, ששם כבר ביקרנו וראינו מה היה. עכשיו אתה לוקח אותנו ל2016מהן, זה מנובמבר 

 9ואני מראה לך  2015שלי מוגבל. אנחנו בינואר  ןהזיכרואם אני לא טועה, גם  2013פברואר 

 10 וביץ' מעבירה לך,שהגברת אל

 11 עוזר הוא התנצל. אמר 'סליחה גבירתי'.-עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 ,2015אוקיי. אנחנו בינואר  ש.

 13 שלי טוב. זה הכל. את לוקחת את זה עכשיו. ןשהזיכרואת אמרת לי  ת.

 14 חס וחלילה. עד שאני נותנת לך מחמאה את זה אני לא אקח לך. ש.

 15 סליחה.בסדר.  ת.

 16ואתה מקבל מהגברת אלוביץ' כותרת בגלובס שזה מכוער  2015בינואר  27-אנחנו ב 2015ינואר  ש.

 17 לתקוף את שרה נתניהו. אז קודם כל אנחנו יכולים להניח שתקפו את שרה נתניהו. 

 18 נכון. ת.

 19ושגברת איריס אלוביץ' מעבירה לך את זה בגלל שגם היא חושבת שזה מכוער לתקוף את שרה  ש.

 20 נתניהו?

 21 כן. ת.

 22 וגברת אלוביץ' גם רואה בוואלה ידיעות שתוקפות את שרה נתניהו? ש.
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 1הגברת אלוביץ' עושה את כל מה שהחברה שלה שרה מבקשת. אני מוסיף גם את זה לרצף. אני  ת.

 2 לא זוכר על מה זה היה, אבל, 

 3 בזמן.. אנחנו מתקדמים 2015ביולי  19אני מבקשת להגיש תכתובת נוספת מיום  ש.

 4 

 5 152מוגשת ומסומנת נ/ 2015ביולי  19תכתובת מיום 

 6 

 7כתבה מוואלה. אני לא יודעת אם אתה זוכר, הארוחה עם בני ציפר והסופרים אייל מגד וצרויה  ש.

 8 שלו. אתה זוכר את זה?

 9 במעורפל. לא התעמקתי. ת.

 10רוחת הערב. אגב, , ידיעה על א2015ביולי  19. ןהזיכרובמעורפל. אז הנה, אנחנו מרעננים את  ש.

 11. איריס מעבירה לך את הכתבה מוואלה, סליחה, 158לדעתי זה אירוע בכתב האישום. זה אירוע 

 12טעות שלי, זה אתה מעביר את הכתבה מוואלה, למקרה שלא ראית, ואז איריס מעבירה את 

 13 הכתבה וכותבת לך 'תשאיר כמה שיותר, עד שיש משהו חיובי'. נכון?

 14 נכון. ת.

 15 אומרת 'עד שיש משהו חיובי'?מה זאת  ש.

 16 שהיא מביעה פה את זה, כאילו את דעתה, שבדרך כלל אין משהו חיובי. ת.

 17אוקיי. עכשיו, חלק גדול מהדברים שנוגעים בשרה נתניהו היה קשור להעלאה של פעילות  ש.

 18 והעלאה של תמונות, נכון? היה הרבה עניין סביב תמונות?

 19 כן. ת.

 20 ות יכולות לעשות הרבה הבדל.כשאתה מסכים איתי שתמונ ש.

 21 איזו שאלה. ת.

 22 בחירה של תמונות יכולה לעשות הבדל בידיעה. ש.

 23 בטח. תמונה שווה אלף מילים. ת.
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 1 למשל אפשר באופן קבוע לשים תמונה עקומה של מישהו, יש לזה אפקט, נכון? ש.

 2 בוודאי. ת.

 3 ברול,  17844 , זה שורה2016למאי  17-אז בוא נראה שכך גם חשבת בזמן אמת, ב ש.

 4 

 5 153מוגשת ומסומנת נ/ 2016למאי  17התכתבות מיום 

 6 

 7תסתכל, איריס מעבירה לך, אתה מעביר כתבה מוואלה, מיכל מעבירה לך כתבה, אתה מעביר  ש.

 8כתבה ואז איריס כותבת לך 'תראה את התמונה ששמו...' אוקיי? ואז אתה כותב למיכל קליין 

 9ביבי' ולאיריס אתה כותב בקבוצה אתה כותב 'צודקת 'שימו בבקשה תמונה פחות עקומה של 

 10מטפל'. המצג שלך כלפי איריס בסיטואציה הזאת זה שהיא צודקת בהערה שלה לגבי התמונה, 

 11 נכון?

 12 אני חושב שכן, זו באמת היתה תמונה עקומה, אני זוכר את זה. ת.

 13 '?אוקיי. ואז אתה מוסיף ואתה אומר 'זו התמונה החביבה על ת'' מי זה ת ש.

 14 יכול להיות שזה תיבון, אבל אני מתלוצץ, הוא לא שם את התמונה. ת.

 15 הבנתי. אבל זה מה שאתה אומר לאיריס? ש.

 16 נכון.  ת.

 17לכתב האישום. עכשיו אני רוצה להציג לך התכתבות, קצת ארוך אז תהיה  241אגב, זה אירוע  ש.

 18 12201, זה ברול 2015באוגוסט  11סבלני, ביום 

 19 

 20 154מוגשת ומסומנת נ/ 2015באוגוסט  11התכתבות מיום 

 21 

 22 מר ישועה אתה בסדר? ש.

 23 כן. עשית לי קצת כאב ראש אבל אני בסדר. ת.
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 1 אתה צריך, ש.

 2 אפשר להמשיך או שאתה רוצה הפסקה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 לא. רצוי להמשיך. ת.

 4 אם אתה רוצה הפסקה או לא מרגיש טוב, אפשר לבקש. זה בסדר. ש.

 5 אני מרגיש טוב, אני לא רוצה הפסקה. חשוב לי להמשיך. ת.

 6  12201בסדר. אז נמשיך.  ש.

 7 רק תגידי לי את העמוד כי לי אין את השורה. ת.

 8. 'הערב היתה הקרנה של הסרט סבנה בהשתתפות', אנחנו עכשיו 1אני מתחילה איתך בעמוד  ש.

 9הקרנה של הסרט סבנה בהשתתפות מנסים רגע למסגר על מה אנחנו מדברים בכלל. 'הערב היתה 

 10ראש הממשלה ורעייתו, תדאגי שכאשר מגיעות תמונות והודעה רשמית, שמיד יעלו'. זה מזאב. 

 11 'ולפחות שתי תמונות של הזוג' זה איריס מעבירה לך מזאב. זאב, זה זאב רובינשטיין, נכון? 

 12 כן. ת.

 13תודה רבה אילן| אין כמוך|'. ואז אתה כותב 'מטפל' ואתה מעביר בקבוצה שלכם משי חייק ' ש.

 14 אוקיי?

 15 כן. ראיתי. ת.

 16בארצות הברית הרחוקה  4ברול ואצלך עמוד  12224יופי. אבל אז, ועכשיו אנחנו מגיעים לשורה  ש.

 17מתעורר זאב רובינשטיין. והוא כותב, אוקיי? היא מעבירה לך התכתבות עם זאב רובינשטיין, 

 18זה יצא לנו קטוע באקסל. זה מאוד ארוך, תיכף  זה תכתובת מאוד ארוכה, כבודכם רואה, אצלך

 19 אתה תראה את זה, זה פשוט באקסל יצא מצומצם.

 20 אה, הבנתי. יש פה רק חלק. ת.

 21 ... עו"ד ז'ק חן:

 22אה, יש בעמוד האחרון השלמה? טוב. בסדר. 'אני מעבירה לכם תכתובת מזאב שעכשיו התעורר'.  ש.

 23 5רוצה אתה יכול לקרוא אותו. ואז בעמוד  אני לא אקריא את כל הדבר הארוך הזה. אם אתה
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 1ברול היא מעבירה מזאב 'ביקשתי בשמם שזה יקבל במה רצינית, כנראה לא קיבל,  12232בשורה 

 2 עכשיו ביקשו שיעלה את התמונות, היא רותחת, חבל' זה מזאב, נכון?

 3 כן. איריס מעבירה מזאב. כן. ת.

 4שי חייק אמר תודה ושהכל בסדר, יש בכתבה  ואז היא מעבירה גם את תשובתה לזאב 'מעניין, ש.

 5תמונות יפות וציטוט שלה, אעביר הלאה'. זה איריס מעבירה גם לך, מעבירה לך את מה שהיא 

 6 העבירה לזאב. נכון?

 7אני לא יודע אם היא אמרה את זה שהיא העבירה לזאב, היא העבירה אלי. אני לא ידעתי שהיא  ת.

 8 כול להיות שהיא העבירה,העבירה גם לזאב, בסדר. לא משנה. י

 9תראה, מה שהיא כותבת פה לא יכול להיות שהיא כותבת לך. 'מעניין, שי חייק אמר תודה ושהכל  ש.

 10 בסדר, יש בכתבה תמונות יפות וציטוט שלה, אעביר הלאה'. זה היא לא כותבת לך.

 11 למה לא? ת.

 12 כי היא כותבת לזאב ומעבירה לך את ההודעה שהיא העבירה לזאב.  ש.

 13לא יודע. לא יודע. כאילו היא מעבירה לי תלונה ואז אחרי זה היא מסתייגת מהתלונה היא  ת.

 14 אומרת 'מעניין', אבל בסדר.

 15 זה מה שהיא אומרת לזאב. ש.

 16 .... עו"ד יהודית תירוש:

 17 בסדר, כי תראה, ההמשך זה המשך התכתבות, ש.

 18 אוקיי, יכול להיות. ת.

 19המשך, היא מעבירה לך את המשך ההתכתבות עם זאב. 'מי בסדר. אין בינינו ויכוח פה. תראה ב ש.

 20זה שי חייק' 'היא כתבה לי שטיפה' ואז אתה שואל אותה 'ממי זה, מהחבר או מניר?' והיא 

 21 כותבת לך 'מזאב'. אוקיי?

 22 אוקיי. ת.

 23 בסדר? 'כתבה לי שטיפה עלי ועליכם, תיכף אשלח'. ואז אתה אומר לה שאתה מטפל. ש.
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 1שהיא אמרה 'אעביר הלאה' אז זה לזאב. נכון. היא עונה לו ואז היא אומרת לו אה, נכון. בגלל  ת.

 2 שהיא תעביר את זה הלאה אלי, נכון. נשמע סביר.

 3לרול  12233רקורד, אז האמירה בשורה -אז רק בשביל הפרוטוקול כמו שאמרת, אנחנו כולנו און ש.

 4ות וציטוט שלה, אעביר הלאה', 'מעניין, שי חייק אמר תודה ושהכל בסדר. יש בכתבה תמונות יפ

 5 זה, אתה מאשר שאיריס מעבירה לך דברים שהיא כתבה לזאב רובינשטיין?

 6 כן. זה נראה סביר, ברצף הזה. ת.

 7 נכון. מסכימה איתך. ואנחנו ממשיכים, ואז תראה, איריס כותבת לך, אגב, מי זאת שרותחת? ש.

 8 גברת נתניהו. ת.

 9 בעיה הכל בטיפול' זה המצג שלך מול איריס אלוביץ', נכון? כותב 'אין 7אוקיי. וכשאתה בעמוד  ש.

 10 כן. ת.

 11ואז היא כותבת לך 'תעביר גם לשי? אולי הוא מראה לו?', ואז אתה אומר לה 'זאב התלונן אז  ש.

 12כדאי להעביר לו, שי היה מאוד מרוצה הבוקר' היא אומרת לך 'עכשיו העברתי לזאב', ואז אתה 

 13אב כי הרי הוא התבכיין לך, בגלל שהיא רתחה', מי זאת היא כותב לה, 'מציע שתעבירי לז

 14 שרתחה?

 15 הגברת נתניהו. ת.

 16'אז תשלחי לו והוא ישלח לה. מציע שנחלק העבודה. אני עם שי וניר חפץ סוגר הפינות, את תסגרי  ש.

 17 מול זאב ומולה'. מי זה מולה?

 18 גברת נתניהו. ת.

 19מול זאב בעבר קלטתי יותר מפעם שהוא מלבה ואתה ממשיך ואומר לה לגבי זאב, 'מהתנהלותי  ש.

 20את היצרים כדי לקבל נקודות. לא שהוא מתחיל אבל אם היא מעירה משהו, הוא לא מרגיע אלא 

 21אומר 'את צודקת, בזיון, שיתביישו, וואלה ואילן לא מבין אותם' וכיוצא בזה. היא כותבת לך 

 22 ב רובינשטיין, נכון?'מסכימה'. אתה משקף לה את מה שאתה מבין כהתנהלות של זא

 23 כן. נכון. ת.
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 1עכשיו, פה חלוקת העבודה שאתה עושה, אני למדה ואני מבקשת ממך לאשר לי, שהתפקיד  ש.

 2הברור של זאב רובינשטיין היה לטפל, לעבוד מול שרה נתניהו. לטפל בשרה נתניהו. כי הוא יודע 

 3 להתנהל מולה. נכון?

 4 שר.נכון. לא שהוא יודע ל.. כן, הוא איש הק ת.

 5 ואתה יודע שהוא האיש שדואג, שהוא כמעט תמיד הביא ידיעות שקשורות אליה. נכון? ש.

 6 הרוב היה שלה. כן. ת.

 7ולך היה ברור שזאב רובינשטיין, הוא עובד בציר מול שרה נתניהו, גם אם לפעמים הוא אומר  ש.

 8 את המילה 'הם', נכון?

 9שהן נגד ראש הממשלה, את צריכה להבין את בעיקר שרה נתניהו. כן. אבל שוב, אם היו ידיעות  ת.

 10 זה, אז זה היה מרגיז את שרה לא פחות מאשר ידיעות נגדה.

 11 כל מה שאני אומרת, שניה, ש.

 12 אז זה היה גם כן .. 'הם רותחים' וכדומה. ת.

 13אז אולי פה באמת הנקודה להבהיר. זאב רובינשטיין הוא איש קשר לשרה נתניהו. שרה נתניהו,  ש.

 14 שיעניינו אותה גם ידיעות על בעלה ראש הממשלה, נכון?יכול 

 15 אה, ת.

 16 זה תיאור נכון? ש.

 17זה תיאור נכון חלקית. היה פעמים שהוא אמר 'אני עכשיו איתם או איתו', 'הוא רותח' 'הם  ת.

 18רותחים' וכדומה. אני לא יודע בדיוק מה הלך בחצר הזאת. אני אומר עוד פעם, הוא היה איש 

 19 ה, והרושם היה במקרים מסוימים שהוא עם שניהם. זו התשובה המלאה.הקשר העיקרי לשר

 20אתה הבנת, אם תרצה אני אקריא לך מההודעה שלך, אתה הבנת שבאופן אמיתי זאב רובינשטיין  ש.

 21 עובד מול שרה נתניהו למרות שלפעמים הוא אומר 'הם הורגים אותי'.

 22 טוב, עניתי לזה. ת.

 23 זה נכון או לא נכון? ש.
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 1 שהוא בעיקר עבד מול שרה ובמקרים מסוימים מול שניהם. עניתי ת.

 2 22-אוקיי. תראה, אתה אמרת בחקירה שלך ואני מקריאה לך, זה בעמוד, בהודעה שלך מה ש.

 3 .23שורה  26עמוד  2018בינואר 

 4 איזה קובץ? עו"ד יהודית תירוש:

 5 . אתה אומר 'זאב, התפקיד שלו כמו שאני,3829קובץ  ש.

 6 איזה עמוד? סליחה? אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 7 . 'זאב, התפקיד שלו כמו שאני,13משורה  26עמוד  ש.

 8 זה בעדות פה? ת.

 9לא, זה בעדות שלך ברשות ניירות ערך. 'זאב, התפקיד שלו כמו שאני הבנתי אותו היה מאוד  ש.

 10 ברור, הוא מטפל בשרה, הוא יודע לעבוד עם שרה, זה הנקודה'. זה נכון?

 11אומר עוד פעם, ההבדל בין מה שיש פה לבין מה שאני אומר היום זה שמאז עברתי קצת על אני  ת.

 12חומרים ואז ראיתי שיש מקרים שבהם הוא אומר 'הוא עכשיו כועס, היא כועסת ואז הוא כועס' 

 13 'שניהם רותחים' 'הוא רותח'.

 14ואתה מסביר את אבל תראה איזה יופי, אתה ידעת את זה גם בהודעה שלך ברשות ניירות ערך  ש.

 15ההיפך, אתה מסביר כמו שאני אומרת. אתה מסביר שהתפקיד שלו היה להיות מול שרה נתניהו, 

 16'הוא מטפל בשרה הוא דואג ששרה לא תתרגז, ואז אתה אומר 'זו התחושה שלי, לא, לא 

 17התחושה, זאת אומרת, גם תמיד הידיעות שהוא הביא היו כמעט תמיד קשורות אליה למרות 

 18וא היה אומר 'הם הורגים אותי'' ואתה ממשיך, 'הוא דיבר גם על נתניהו אבל הוא שלפעמים ה

 19היה מאוד חזק עם שרה'. ואני אומרת לך שמה שאתה אומר ברשות ניירות ערך זה שמה שאתה 

 20ידעת שהוא איש הקשר לשרה נתניהו. את שרה נתניהו יכולות לעניין גם ידיעות לגבי ראש 

 21פעמים הוא אומר 'הם' לא שינתה את הבנתך בזמן אמת שהוא הממשלה נתניהו. והעובדה של

 22 איש הקשר לשרה נתניהו.
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 1אני מסכים, הסכמתי על זה כל הזמן כשאמרתי, כל התשובות שעניתי. הסכמתי שהוא איש  ת.

 2הקשר העיקרי, בעיקר הוא עובד מול שרה, ולפעמים הוא לא. זהו. אני לא יודע מה זה, איפה זה 

 3 סוטה מזה, לא יודע.

 4 זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5זה סוטה מזה משום שמה שאתה אומר זה אתה מעולם לא ידעת שהוא עובד מול ראש הממשלה  ש.

 6 , -נתניהו, אמרת שה

 7 ... עו"ד יהודית תירוש:

 8מעולם לא אמרת שאתה ידעת על זה שזאב רובינשטיין עובד מול ראש הממשלה. אמרת שהוא  ש.

 9ד בקשר, כך אני רואה, אמרת, הוא חזק בקשר מול שרה נתניהו למרות שלפעמים הוא חזק מאו

 10אומר, גם מזכיר את השם של נתניהו. האם זה נכון שמה שאתה ידעת, מה שאתה הבנת 

 11 בסיטואציה זה שהוא עובד מול שרה נתניהו?

 12 שלה., לייצג את ראש הממ-בעיקר מול שרה נתניהו. אבל הוא לא בחל מעת לעת גם ב ת.

 13 הוא אמר את זה גם בהודעות שלו. ש.

 14 מה? ת.

 15  2015באוגוסט  13-טוב. עכשיו, יומיים לאחר מכן ב ש.

 16 

 17 155מוגשת ומסומנת נ/ 2015באוגוסט  13תכתובת מיום 

 18 

 19אגב, מה שאני שאלתי אותך מר ישועה, ופה באמת, אני שואלת אותך על מה, מתוך הקשר שלך  ש.

 20מה אתה מבין מתוך הקשר שלך עם זאב רובינשטיין מול מי הוא עם זאב רובינשטיין אתה מבין. 

 21עובד. זאת השאלה שלי. מה אתה מבין מתוך מערכת היחסים וההודעות שהוא מעביר לך 

 22והידיעות שהוא מעביר לך, מה אתה מבין מתוך התקשורת שלך איתו, האם זה יהיה נכון להגיד 

 23 ר שלך איתו?שאתה מבין שהוא פועל מול גברת שרה נתניהו. מהקש
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 1 בעיקר מולה. נכון. ת.

 2. אני מראה לך את ההקשר, למרות 2015באוגוסט  13-ברול, תכתובת מה 12254עכשיו, זה שורה  ש.

 3שזה לא מה שאני שואלת עליו, יש פה ידיעה על מפגש של הגברת נתניהו עם פעילות של 'נשים 

 4 עושות שלום' בסדר?

 5 פעילות של מה? סליחה? ת.

 6 שלום'.  'נשים עושות ש.

 7 אוקיי. זה מניר, כן? ת.

 8כן. עכשיו זה באותיות קטנות מאוד מופיע אצלך, אז אולי תסתכל על המסך. אתה מקבל את  ש.

 9 הידיעה הזאת מניר חפץ.

 10 כן. ת.

 11 ואיריס שואלת אותך אם לשלוח לזאב.  ש.

 12 איפה איריס שואלת את זה, סליחה? ת.

 13 , שורה רביעית מלמעלה.5בעמוד  ש.

 14 שזה עולה כן? אחרי שעולה הידיעה?אחרי  ת.

 15 כן. הידיעה התבקשה על ידי ניר חפץ. הוא שלח אותה. ידיעה. פרסום. ש.

 16 בסדר. ת.

 17ואתה מעביר את זה בקבוצה ואתה מספר להם שזה עלה בחצות. ואתה גם אומר שאתה גם  ש.

 18 שלחת את זה לניר. נכון? עד פה תיארתי נכון?

 19 נכון. ת.

 20ם לשלוח לזאב. שאול עונה 'לא' איריס אומרת 'טוב' ואז אתה מסביר, יופי. איריס שואלת א ש.

 21'הוא יכעס שזה לא דרכו ויגיד לה שזה לא טוב, יש יריבות גדולה ביניהם, כל אחד משמיץ את 

 22 השני באזניי'. אוקיי? עכשיו, קודם כל למה אתה מסביר את זה לאיריס?
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 1קצת בעייתית, אז אמרתי, זה הכל. רציתי  לא יודע, זה היה הרושם שלי שזאב משחק פה בצורה ת.

 2 לחסוך צרות. פחדתי שהוא יעביר את זה עכשיו נצטרך,

 3 לכתב האישום. 169זאב בכלל לא באירוע הזה. זה אירוע אגב  ש.

 4כן, לא, אני אומר, פחדתי שאם נעביר לו אז הוא יכול להגיד לה מילה בשביל לקבל נקודות  ת.

 5 , עכשיו אני אצטרך לשפר את זה'. בשביל זה,'תקשיבי, הם עשו אבל זה לא טוב

 6 אני שאלתי למה אתה צריך להסביר את זה לאיריס. ש.

 7לא יודע, יש שיחה בינינו, היא שואלת אם לשלוח לזאב, שאול אומר 'לא', היא אומרת 'טוב',  ת.

 8, לא הסברתי -ואני מסביר, אני חושב גם כן שלא. אני מצטרף לזה. בהקשר לחשש שלי שהוא, ש

 9 לה פה את סודות הגרעין או משהו כזה.

 10הסברת לה דינמיקה אז אני שואלת למה אתה צריך להסביר לה את הדינמיקה? היא לא יודעת  ש.

 11 את זה לבד? למה אתה מסביר לה את הדינמיקה?

 12לא יודע. אני חושב שדיברנו על זה בעבר, חושב שדיברנו על זה אחרי, לפעמים היא הסבירה לי  ת.

 13אמרתי לה מה שאני חש מולו. כי אני הרבה פעמים הייתי מול זאב ואז התרשמתי לפעמים אני 

 14שאולי זה טיפה מקבל אחר כך, בדרך זה מקבל אחר כך הגזמה שמשהו לא בסדר. זה הכל, לא 

 15 היה פה משהו מיוחד.

 16אוקיי. כי מה שאנחנו רואים פה זה שאתה מסביר לאיריס אלוביץ' מכיוון שאתה מעורב מאוד  ש.

 17 מול זאב, אתה מסביר לה את הסיטואציה. נכון? בקשר

 18 , כן. -כן. דרך אגב כל ה ת.

 19היריבות בין ניר חפץ לבין זאב רובינשטיין שאתה פה נוגע בה, נובעת משום ששניהם פעלו  ש.

 20 מטעמה של הגברת נתניהו, נכון?

 21 כן. הם נלחמו על הקרדיט. זה קרב על הקרדיט. ת.

 22גם מקרים שבהם הגברת אלוביץ' העבירה לך טענות מאוד קשות  אוקיי. עכשיו, תאשר לי שהיו ש.

 23 של הגברת נתניהו ביחס לאתר וואלה, נכון?
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 1 כן. ת.

 2ומה שעלה מהתכתובות האלה זה שהגברת שרה נתניהו סברה שאתר וואלה הוא אתר שאיננו  ש.

 3 הוגן בסיקור כלפיה, נכון?

 4 כן. ת.

 5גברת אלוביץ' הביעה בפניך את הדעה, תסכים אוקיי. עכשיו, תסכים איתי גם שהרבה פעמים ה ש.

 6איתי שהגברת אלוביץ' הביעה בפניך הרבה פעמים מתחילת הקשר מולה את הדעה שאתר וואלה 

 7לא מבטא עמדות מאוזנות אלא אג'נדה פוליטית שמאלנית קיצונית בעיניה, ובעיקר עוינת 

 8 האם זה נכון?לנתניהו ולשרה נתניהו. זאת עמדה שהגברת אלוביץ' הציגה בפניך. 

 9היא הציגה את זה מעת לעת לאורך ההתכתבויות וההתקשרויות בינינו, לצד אמירות שמסבירות  ת.

 10 ההיפך.

 11השיחות וההתכתבויות עם איריס אלוביץ' גם נגעו הרבה פעמים לשאיפה שלה שהאתר יאופיין  ש.

 12 באיזון, נכון?

 13אני מצטער שאני מוכרח לציין שלצד  האמירות של איריס לגבי איזון הופיעו הרבה פעמים, ושוב, ת.

 14 זה הרבה פעמים באותה שיחה עצמה שהיא דיברה על איזון, היא אמרה 'אני יודעת שזה לא',

 15זו לא היתה השאלה שלי. באמת, תודה, אבל זו באמת לא היתה השאלה שלי. אתה יכול להוסיף  ש.

 16בשיחות ובהתכתבויות  את זה עוד מאה פעמים. התשובה לשאלה שלי, האם נכון שהרבה פעמים

 17 עם איריס אלוביץ' היא דיברה על השאיפה שלה שהאתר יאופיין באיזון?

 18 כן. ת.

 19 .7655ברול זה  2015למרץ  4ואני רוצה להציג לך דוגמה לכך בהתכתבות מיום  ש.

 20 

 21 156מוגשת ומסומנת נ/ 2015למרץ  4התכתבות מיום 

 22 
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 1נעדרו,  60ילו הכיתוב בתמונה של ביבי היא כותבת לך בהתחלה, בעמוד הראשון למעלה, 'אפ ש.

 2היו, ואפשר עובדתית ראש הממשלה בקונגרס. יש תחושה שיש למישהו אג'נדה  600אפשר גם 

 3ברורה וזה לא טוב. האתר מזה זמן לא ניטראלי'. זאת העמדה שהגברת אלוביץ' משקפת לך, 

 4 נכון?

 5 כן. ת.

 6'תראה את הגלובס'. ואז אתם מדברים על ואתה עונה לה 'דרדרנו את המאמר' והיא אומרת לך  ש.

 7'בכל אופן אני מטפל עכשיו במיידי באיזון וגם  1גלובס ועל וואלה, ואז אתה אומר לה בעמוד 

 8כבר יושב עם אבי ומוודא שהם מקפידים על כל סטירה, שתי לטיפות'. סטירה ולטיפות כבר הבנו 

 9 מה זה, נכון?

 10 כן. ת.

 11כח איתה על זה שהאתר שלכם הוא לא ניטראלי, אתה אומר מול איריס אלוביץ' אתה לא מתוו ש.

 12לה 'אני מטפל באיזון', נכון? זה מה שאתה אומר לה. אני לא מדברת עכשיו על מה שאתה חושב. 

 13 זה מה שאתה אומר לה. אתה אומר לה 'מטפלים באיזון'. נכון? זה מה שאתה אומר לה?

 14ים ממני כל הזמן לעשות את מה שהם רוצים אני אומר לה 'אני מטפל במיידי באיזון' כי מבקש ת.

 15 וזו השפה שמשתמשים בה.

 16 מר ישועה אנחנו שוב בעולם של מצגים. ש.

 17 בבקשה. ת.

 18ואני שואלת אותך משהו שהתשובה לו היא ברורה. איריס אלוביץ' כותבת לך 'זה אתר עם  ש.

 19זה המצג מול אג'נדה והוא מזמן לא ניטראלי' אתה משיב ואתה אומר לה 'מטפלים באיזון' 

 20 איריס אלוביץ', נכון?

 21בין שתי השורות האלה שציינת היא אומרת לי לראות את הגלובס, ואני אומר, .. 'מכסחים לו  ת.

 22 את הצורה,... 'אני אומר לה שהתמונה..

 23 אז היא עונה לך 'גם וואלה'. ש.



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2552 

 1 בסדר, היא אומרת, היא אומרת, ת.

 2אלה עכשיו. אנחנו מדברים על אתר וואלה. לגבי אבל אני שואלת אותך, אנחנו מדברים על וו ש.

 3 אתר וואלה אתה מציג לה שאתה מטפל באיזון, נכון?

 4 בהקשר לתלונה שלה. ת.

 5 אוקיי. עכשיו נמשיך קצת למעלה, 'מה שחשוב שלא יגנבו לנו את האתר' והתגובה שלך 'חלילה'.  ש.

 6 איפה את? ת.

 7 ה?. מה 'חלילה'? על מה אתה אומר לה חליל2בעמוד  ש.

 8 שלא יגנבו לנו את האתר. השמאלנים החמסניקים. ת.

 9אוקיי. עכשיו, אני רוצה להציג לך שיחה, לא. אני מדלגת. תסכים איתי שאיריס גם חשבה,  ש.

 10, ממשיך להתכתב -פספסתי פה שורה חשובה, תסתכל. איריס כותבת לך שאתה מעביר לה את ה

 11, שורה שלישית מהסוף. זאת 3מוטה' עמוד  איתה, היא כותבת לך 'ראיתי, מציג מגוון דעות, לא

 12 העמדה של איריס אלוביץ', נכון?

 13 זה העמדה שהיא מציגה.  ת.

 14אוקיי. עכשיו, איריס אלוביץ' סברה וגם אמרה לך, שהקו הלא מאוזן של האתר לא נוגע רק  ש.

 15 לנתניהו אלא גם כאג'נדה כללית שמאפיינת את האתר, נכון?

 16הופנו בהקשר לראש הממשלה ומשפחתו. יכול להיות שהיו עוד יכול להיות, עיקר הטענות  ת.

 17 מקרים. 

 18 16060זה ברול  2016במרץ  7אז בוא נראה קצת. נראה דוגמאות.  ש.

 19 

 20 157מוגשת ומסומנת נ/ 2016במרץ  7התכתבות מיום 

 21 

 22גברת אלוביץ' כותבת לך 'רק בוואלה נותנים במה ומשלמים על מאמר למי שחושבים שדגל  ש.

 23חת זו אמנות. חומר למחשבה'. ואתה עונה לה, 'צודקת לגמרי, בדקתי, זה בציר של ישראל בת
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 1עורך דעות סלונים שכפוף לעורך תרבות קדרון שכפוף למשנה לעורך הראשי אודי, מחר אדבר 

 2  עם אודי'. אתה מצדיק את איריס בעניין הזה ביחס להתנהלות של האתר, נכון?

 3 כן. חשבתי אז שהיא צודקת. ת.

 4. אנחנו 2016לנובמבר  24קיי. גם זה קורה. חשבת שהיא צודקת. בוא נראה התכתבות מיום או ש.

 5ואני מזכירה לך עוד פעם, אנחנו עם השריפה הגדולה. זוכר, את  2016לנובמבר  24-חוזרים ל

 6 השריפה האיומה ההיא?

 7 כן. ת.

 8 ברול. 23882זה  ש.

 9 

 10 .158מוגשת ומסומנת נ/ 2016לנובמבר  24התכתבות מיום 

 11 

 12ש.  ואז כותבת לך איריס אלוביץ' 'אודי אלוני בושה לתת לו במה אצלנו'. אתה זוכר מה אודי אלוני 

 13 כתב?

 14 לא. ת.

 15אני הצלחתי לאתר, אתה רואה, אודי אלוני '.... אם מדובר בהצתות, אנחנו הצד הכובש  ש.

 16 המציתים'. נכון? זה מזכיר לך? 

 17 לא נזכר, זה לא מפתיע. כן. ת.

 18כותב למיכל קליין 'אני לא רוצה לראות את הכתבה הזאת באתר. לא מתאים לי ואז אתה  ש.

 19כשעשרות אלפים מפונים מבתיהם נותן פתחון פה למסיתים מהסוג הזה' מיכל קליין אומרת לך 

 20'זה יורד' 'אני לא רוצה לראות את זה בשום מקום באתר' ואז תראה איזה יופי, בעמוד השני 

 21זה לציוצים של וואלה תרבות?' אז הם הורידו את זה והכניסו אתה שואל אותה 'הכנסתם את 

 22 את זה לציוצים של וואלה תרבות, נכון?

 23 איפה את? ת.
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 1 בעמוד השני למעלה. ש.

 2 זה בעמוד השלישי למעלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 שלישי, לא שני. ת.

 4 אצלי זה כנראה.. ש.

 5 אוקיי. מה השאלה? ת.

 6זה כדוגמה נוספת שבה אתה מצדיק את איריס אלוביץ' שמביעה עמדה באופן  אני מראה לך את ש.

 7 כללי לאתר.

 8 נכון. ת.

 9, 9-11בשורות  675, בעמוד 2021לאפריל  5-עכשיו, אתה אמרת בעדות הראשית שלך שנשאלת ב ש.

 10על הידיעות שהתבקשת על ידי איריס אלוביץ' ועל ידי שאול אלוביץ' כבר דיברנו אבל על ידי 

 11 ס אלוביץ', עד כמה הן נגעו לראש הממשלה ולרעייתו ואתה השבת 'הן נגעו רק לזה'.אירי

 12 אוקיי. ת.

 13אוקיי. אז כבר ראינו שמדויק זה לא ונמשיך ונראה. אני אומרת לך ומזמינה אותך לתקן את  ש.

 14העדות שלך בעניין הזה, שחוץ מהדוגמאות האלה שכבר הראיתי לך, איריס אלוביץ' התכתבה 

 15 על סיקור בנושאים שאינם נוגעים למשפחת נתניהו.איתך גם 

 16, יכול להיות שהמילה פה 'רק לזה' צריך לתקן אותה, וצריך להגיד 'רובן -שלי הוא שה ןהזיכרו ת.

 17 ככולן'. 

 18 בוא נתקדם. ש.

 19 הרוב של הנפח היה ראש הממשלה, רעייתו, המשפחה. ת.

 20 29זה התכתבות מיום  18958ול בשורה אז קודם כל אנחנו כבר לא רק ובוא נראה. אני מפנה לר ש.

 21 2016ליוני 

 22 

 23 159מוגשת ומסומנת נ/ 2016ליוני  29התכתבות מיום 
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 1 

 2הגברת אלוביץ' ממש דורשת כותרת, עומדת על הכותרת שהיא חושבת שהיא נכונה 'זועבי כינתה  ש.

 3 את חיילי צה"ל 'רוצחים' וסולקה, זהבה גלאון יצאה להגנתה' אתה רואה את זה?

 4 כן. ת.

 5אוקיי. והיא אומרת לך בהמשך בעמוד שלישי 'אני מבקשת שזו תהיה הכותרת, לא מעניין אותי  ש.

 6כל השמאלנים של זהבה גלאון שעובדים אצלנו, שילכו להתלונן אצל גידי מצידנו'. זאת העמדה 

 7 של איריס אלוביץ', נכון?

 8 כן. לגמרי. ת.

 9 19331זה ברול  2016ביולי  10תבות מיום אז הנה עוד דוגמה ראינו. אני מבקשת להציג לך התכ ש.

 10 

 11 160מוגשת ומסומנת נ/ 2016ביולי  10התכתבות מיום 

 12 

 13איריס אלוביץ' שואלת אותך אם אין לך בעיה עם הגנה על גידי אורשר. אתה זוכר את הידיעה  ש.

 14 לגבי גידי אורשר, האמירה שלו בפייסבוק?

 15 אני חושב שהוא דיבר נגד המזרחיים. ת.

 16 בפוסט קשה, זה עמדה שלי, כן? כך אני חושבת, פוסט קשה שהוא מדבר, הוא יצא ש.

 17? אני מבינה עכשיו 159שניה, אני יכולה לראות עותק של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 למה זה לא הסתדר לי עם הרול, כי יש לי פעמיים אותו קובץ. 

 19 )מדברים ביחד(

 20. זה אותו דבר. מה שהופיע לנו 159אני צריכה אחד של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21. 159-קודם עם זועבי על המסך לא תואם את מה שקיבלנו. בסדר? אין בעיה, רק חסר לי עותק מ

 22 . טוב שיש לנו את הרול על המסך.160אורשר זה 

 23 גם הניירות הם באמת כלי עזר. בכל מקרה אני מתנצלת. אני יכולה להמשיך גבירתי? ש.
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 1 כן. סימנתי מחדש. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 2גידי אורשר בפייסבוק מדבר על היללנים המקצועיים מהמזרח. 'שימו רגל של ארנבת או עורלה  ש.

 3 של תינוק על הראש וחכו לנס' אתה זוכר?

 4 כן. זוכר. ת.

 5ה לא הבמה איריס אלוביץ' שואלת אותך אם אין לך בעיה עם ההגנה על אורשר, אתה אומר 'ז ש.

 6שלנו' היא אומרת לך 'זה הבמה שלנו, זה מקומם, זה ראוי לגנאי' אתה כותב לה 'ממש לא, את 

 7מגזימה לגמרי'. היא אומרת לך 'זה לא בנפשי ואכפת לי, זה תחושתי' ואתה אומר, אתה מחזיר 

 8 את זה לדיון סביב ביבי והיא אומרת לך 'זה לא קשור לביבי זה קשור לאחדות העם' נכון?

 9 כן. ודאי. ת.

 10אז אנחנו רואים פה עוד דוגמה להתעניינות של איריס אלוביץ' בסיקור באתר שאין לו קשר לביבי  ש.

 11 נתניהו. נכון?

 12 כן למרות שביבי ואחדות העם זה מילים נרדפות אבל כן, מסכים איתך. ת.

 13 אתה רוצה לחזור מה אמרת? ש.

 14 כלום. תמחקי, תמחקי את זה. ת.

 15 לא, למה למחוק? אמרת, סיננת שביבי ואחדות העם זה מילים נרדפות. לא, כי אתה אמרת, ש.

 16 אמרתי בציניות. ת.

 17 ועכשיו אתה מוסיף שאת זה אמרת בציניות. תודה. ש.

 18 אז נפלא. אז... עו"ד ז'ק חן:

 19 בסדר, נפלא, בסדר. ת.

 20צריך עכשיו אנחנו זוכרים את עניין ג'פרי גולדברג מהחקירה הקודמת, אתה בטוח זוכר ולא  ש.

 21 שאני אציג עוד פעם, נכון?

 22 כן. המנוי על עיתון הארץ. ת.
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 1, לטובת הפרוטוקול. אבל אני לא אציג עוד פעם. למשל היתה בקשה של הגברת 90נכון. זה היה נ/ ש.

 2אלוביץ' להעלות סרטון שהוא מענה לארגון בצלם וזהבה גלאון, אני מפנה אותך להתכתבות 

 3 .22157, זה ברול 2016לאוקטובר  16מיום 

 4 

 5 161מוגשת ומסומנת נ/ 2016לאוקטובר  16התכתבות מיום 

 6 

 7ואני רוצה להזכיר לך, גם התייחסות של איריס אלוביץ' לכתבה בנוגע לשרה מירי רגב שיצאה  ש.

 8 באמצע טקס חלוקת פרסי אקו"ם נוכח שיר של מוחמד דרוויש, אתה זוכר את זה?

 9 כן. ת.

 10 לספטמבר. 23תובת מיום אני יכולה להציג בפני בית המשפט תכ ש.

 11 

 12 162לספטמבר מוגשת ומסומנת נ/ 23תכתובת מיום 

 13 

 14 . איריס אלוביץ': 'תשנה את הכותרת', נכון? אתה איתי?21365זה ברול  ש.

 15 לגמרי. ת.

 16אוקיי. מה שאנחנו רואים למשל בדוגמה הזאת זה שאיריס כותבת לך על עניינים שאין להם  ש.

 17לה 'אי אפשר לשנות', 'אי אפשר לצנזר', אבל מה שאיריס קשר לנתניהו, אתה כל הזמן אומר 

 18 מדברת איתך כל הזמן זה דברים שהם לא קשורים לנתניהו. זה העמדה שלה לגבי האתר. נכון?

 19 בחלק מהמקרים האלה כן. ת.

 20 אני אזכיר לך עוד דוגמאות. ואני אחסוך בניירות,  ש.

 21ת. טל שלו עשתה את הידיעה על מירי דרך אגב, מה שטל שלו עשתה, אני רואה שטל פה נמצא ת.

 22 רגב?
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 1אני לא יודעת לענות לך. אבל אני אזכיר לך עוד עניינים שגברת אלוביץ' פנתה אליך עליהם וגם  ש.

 2אלה רק דוגמאות. למשל התייחסות לכך שהכותרת התרגיל המסריח שנעשה למר שמעון פרס 

 3 21869אחר פטירתו. זה שורה ז"ל היא לא במקום וזה אגב פרסומים בוואלה ימים ספורים ל

 4 ברול. זה מזכיר לך משהו?

 5 לא זוכר את זה, לא. ת.

 6 טוב. ש.

 7 מה היא כותבת? היא מגנה על פרס? ת.

 8כן. היא כותבת שההתייחסות לכך שהכותרת על התרגיל המסריח שנעשה לפרס בפרסומים ימים  ש.

 9לדעתה. אתה לא זוכר  ספורים לאחר פטירתו על דרכו רצופת המכשולים הוא פרסום לא במקום

 10 את זה?

 11 לא. פשוט זכרתי תמיד שנגד פרס היא העלתה דברים נגדו. אני לא זכרתי שהיה משהו בעדו. ת.

 12 ?21365יש לנו את  ש.

 13 .162זה מה שהוגש עכשיו.  21365 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 לדעתי', זה מזכיר לך משהו?. תודה גבירתי. 'התרגיל המסריח של פרס לא במקום 21869סליחה.  ש.

 15 לא. יש את הידיעה? ת.

 16 אני לא מצאתי את הידיעה. ש.

 17 אני זוכר שתמיד היו לה הנחיות נגד פרס. ת.

 18 אני לא מכירה הנחיות נגד פרס אבל אני מפנה אותך למקום קונקרטי.  ש.

 19 בסדר. ת.

 20ראות את דוגמה נוספת שהיא מבקשת ממך, למשל מתייחסת למשל, מבקשת ממך למשל לה ש.

 21 ארץ ישראל היפה, אנשים שמציעים לארח מפונים מאזור השריפה בכרמל. זה מזכיר לך משהו?

 22 לא. ת.
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 1לרול. אנחנו עוד פעם בשריפה. הנה איריס כותבת לך, 'יש מקום  23949אפשר בבקשה, שורה  ש.

 2 להראות לישראל, את ישראל היפה, מתנדבים ומארחים',

 3 ...  ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4'לישראל היפה', לא משנה, זה מבחינתי זה לא משנה כך או כך. 'לישראל היפה, מתנדבים  ש.

 5 ומארחים את מי שפונו מהבתים' מזכיר לך משהו?

 6 לא, בסדר, לא, אני לא יכול כל שורה. ת.

 7טוב. אתה זוכר שאיריס הביעה עמדה על ידיעות ביום העצמאות באתר וביקשה לרענן ידיעות  ש.

 8 דשות ביום העצמאות? יכול להיות?ח

 9 יכול להיות. אני לא זוכר. ת.

 10. הנה אנחנו רואים. אתה רואה? 'האתר צריך ריענון, חסרות לי 17734אם אפשר להראות שורה  ש.

 11חדשות ביום העצמאות'. אני מראה לך ממש רק דוגמאות. אתה זוכר אמירה של איריס אלוביץ' 

 12 ?2016פברואר שראוי לזכור שנה לאסון המסוקים ב

 13 לא. ת.

 14לרול בבקשה. אני הצגתי לך באמת ממש מעט דוגמאות, ואני  15186לא, אז אנחנו נראה לך.  ש.

 15שאיריס אלוביץ', כמו שאמרתי לך, בניגוד למה שאמרת בראשית, ממש לא  ךזיכרונמרעננת את 

 16ינים שאינם התעניינה בסיקור רק במר נתניהו ורעייתו, אלא הביעה עמדה לגבי סיקור גם בעני

 17 נוגעים לו. ואחרי שהראיתי לך את הדברים, מר ישועה, 

 18 אני מקשיב. ת.

 19שאלתי, אז אני אגיד עוד פעם. אני אומרת לך, אני מראה לך דוגמאות שמראות שבשונה ממה  ש.

 20שהעדת בראשית איריס אלוביץ' התעניינה בסיקור באתר באותם מקומות שהיא חשבה והיא 

 21, שהוא משקף עמדות קיצוניות, שהוא לא מבטא את הישראליות כפי חשבה שהאתר איננו מאוזן

 22 שהיא חושבת שראוי שיהיה, ואלה מקרים שאינם קשורים למר נתניהו או לרעייתו או לבנו.

 23 הדוגמאות שהראית באמת חלקן כאלה. ת.
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 1 בסדר. עכשיו, ש.

 2 זה לא משנה את מה שאמרתי לך. ת.

 3 טוב. ש.

 4 לגבי עיקר המעורבות. ת.

 5 .... 'ק חן:עו"ד ז

 6בסדר, הוא יושב בספסלי התביעה, מה נעשה. זה האיש. עכשיו, איריס אלוביץ' גם השקיעה זמן  ש.

 7בלהסתכל באתרים אחרים, נכון? אתה בוודאי לא יושב עם איריס אלוביץ' ולא יודע מה היא 

 8 עושה, אז אני אתקן את השאלה שלי,

 9ת על אתרים אחרים ומשווה, עשתה לא, בסדר, מהתכתובות שלי איתה עלה שהיא מסתכל ת.

 10 בנצמ'רקינג לוואלה.

 11נכון. והיא ראתה לא מעט פעמים, וגם שיתפה אותך בידע שהיא צוברת, מקרים שבהם יש ידיעות  ש.

 12שאתר וואלה לא מעלה ושעלו באתרים אחרים, נכון? אני אזכיר לך כמה אירועים אם אתה רוצה 

 13 אבל קודם אני שואלת אותך באופן כללי.

 14אני זוכר, עוד פעם, זה היה השוואות מגמתיות, אני זוכר את זה טוב כי זה היה די מגוחך,  ת.

 15השוואות מגמתיות שבאו להראות אחרי שאומרים לי, להראות שוואלה לא בסדר. אז אפשר 

 16להגיד לי בבוקר 'אני לא עובדת אצל דה מרקר ודה מרקר זה', לא שהיא אמרה את זה, אני אומר 

 17 זה 'השטן הגדול', ואז בצהריים, את זה במרכאות,

 18 בוא נעשה רגע סדר, היא לא אמרה לך את המילים האלה. ש.

 19לא, אני אומר, זו מטאפורה. מדברים על הדה מרקר בתור הדבר שהכי צריך להתרחק ממנו, או  ת.

 20עיתון הארץ. זה בבוקר. בצהריים אומרים לי 'למה כתבתם על זה, על זה אפילו דה מרקר לא 

 21הבנצ'מרקינג הזה, זה התשובה לשאלה. הבנצ'מרקינג היה מגמתי במובן שאני אומר  כתב'. אז

 22בסדר, אבל דה מרקר גם כתב דברים אחרים נגד, אי אפשר בבוקר להגיד 'אל תשווה' אליו 

 23 ובצהריים להגיד 'תשווה'.
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 1 מה ... ש.

 2 או אותו דבר, ההשוואות היו, שאלת שאלה אני נותן תשובה. ת.

 3 לה עובדתית.אני שאלתי שא ש.

 4 שאלת שאלה אני נותן תשובה. ת.

 5 אתה לא נותן תשובה, אבל אני ניתן לך להשיב. ש.

 6איריס הסתכלה על אתרים אחרים, את רוצה לחדד בבקשה. את רוצה לחדד לי את השאלה?  ת.

 7 אולי לא הבנתי אותה.

 8ר כך נסיק אוקיי. אז בוא נעשה את זה יותר קל. השאלה שלי היא שאלה עובדתית קודם. אח ש.

 9ממנה איזה מסקנות שאנחנו רוצים. השאלה היא קודם כל שאלה עובדתית. האם נכון 

 10שבתקשורת שלך מול איריס אלוביץ' הרבה פעמים היא מפנה אותך לאתרים אחרים ואומרת 

 11 לך,

 12 כן. סליחה, מפנה לאתרים אחרים. כן. ת.

 13 כון?יפה. ואומרת לך 'תראה, עלתה ידיעה פה, עלתה ידיעה שם', נ ש.

 14 כן. ת.

 15 באותם עניינים שאתם מדברים עליהם. ש.

 16ברוב המקרים זה היה בשביל לנזוף בי. 'פה כבר עלה משהו טוב ואתם לא העליתם או 'אתם  ת.

 17העליתם משהו רע שעוד דה מרקר לא העלה' וזה היה פשוט הרבה פעמים, והצבעתי על הגיחוך 

 YNET ,18ו שהוא כמו דה מרקר או שבזה שבבוקר אני מקבל הנחיה לא להתקרב בכלל למשה

 19ובשלב מסוים גם לא ישראל היום, לא להתקרב לזה כי הם כבר גם לא בסדר, ובערב אומרים לי 

 20'על הדבר הספציפי הזה הנקודתי, הם עשו טיפה יותר טוב'. אז אני אומר, יש אספקלריה, יש פה 

 21ברים עשה שאם הייתי שם ד 30מגוון שלם שעיתון כותב עליו ואי אפשר לבחור ולהגיד לי, הוא 

 22אותם אצלי, אוי ואבוי. אז יש דבר אחד בדיוק, לקחת אותו ולהגיד לי 'עכשיו תסתכל, תעבוד 
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 1, -שלי מההשוואות שהן היו, הן שירתו את ה ןהזיכרולפי מה שהעיתון הזה עשה' בהקשר הזה, 

 2 י.של ןשהזיכרומה שהיא רצתה להראות לי. 'אתה לא בסדר, אתם לא בסדר'. זה מה 

 3כי לפחות בשיח בינך לבין איריס אלוביץ' זה מה שהיא העבירה לך כעמדתה, נכון? זאת היתה  ש.

 4 דעתה. זה מה שהיא הציגה לך.

 5 כן. ברור שאם היא מעבירה את זה אז היא מציגה את זה שזה עמדתה. ת.

 6אלוביץ'  אוקיי. עכשיו, אני גם אומרת לך שבתוך השיח שלך וגברת אלוביץ' הרבה פעמים איריס ש.

 7 מדברת על הצורך באיזון של האתר. 

 8 זאת היתה שאלה. כך הבנתי. זאת היתה שאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן כן. ש.

 10 לא הבנתי. סליחה. ת.

 11נושא האיזון כבר עלה קודם, לא? גברת רוזן? כבר דיברנו על זה, על  עם:-כבוד השופט משה בר

 12 נושא האיזון.

 13אלת אותו אם בתוך השיחות שלו עם הגברת אלוביץ' הרבה פעמים גברת אלוביץ' לא, אני שו ש.

 14אומרת שהיא מבקשת שהאתר יהיה מאוזן. היא אומרת לך למשל 'אני רוצה שתהיינה כותרות 

 15 אובייקטיביות' נכון?

 16 כן. ת.

 17 והיא אומרת לך למשל 'אני לא רוצה שנהיה ביביתון', נכון? ש.

 18רבה פעמים 'אני לא רוצה שנהיה ישראל היום' ואז באותה שיחה אחרי יכול להיות, היא אמרה ה ת.

 19זה היא אמרה 'אני רוצה שנהיה ישראל היום, גם עליהם כועסים, אז גם מה שהם עושים לא 

 20 מספק'. לפעמים זה באותה שיחה. 

 21ובאותה שיחה בחלק המסכם שלה היא אומרת לך 'אני לא רוצה שנהיה ביביתון, אני רוצה  ש.

 22שנהיה אובייקטיביים, הכי אובייקטיביים ובלי, שאתה יודע טוב מאוד למה אני אומרת כי יש 

 23למישהו אג'נדה'. דיבורים כאלה שבהם איריס אלוביץ' אומרת לך שהיא לא רוצה שתהיו 
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 1היו אובייקטיביים, הכי אובייקטיביים, עם כותרות אובייקטיביות, ביביתון, שהיא רוצה שת

 2 דיבורים כאלה בינך ובין איריס אלוביץ' היו והיו לא מעט, נכון?

 3היו, ולצידם, אני לא יודע אם היו לא מעט, היו, ולצידם היו דיבורים שאומרים את ההיפך.  ת.

 4ישראל היום'. אני לא יודע, זה קשור  'לשלדון אין עסקים בארץ אז אנחנו לא יכולים להיות כמו

 5להקשר הזה, לא? התמונה שמצוירת פה היא שהיא אמרה מכל דבר, תראי, אני אומר לך עוד 

 6עוזר, קשה היה לי לעקוב לפעמים בתוך אותה שיחה אחרי התזה של גברת -פעם, עו"ד רוזן

 7רוצים להיות אלוביץ'. זה היה מתחיל בזה שלא רוצים להיות שמאלנים, ממשיך בזה שלא 

 8ישראל היום, ממשיך לזה שאפילו ישראל היום זה לא מספיק. אני לא יודע, זה היה באותה שיחה 

 9 לפעמים, אז תבחרי, תבחרי מה שאת רוצה, מתוך הבופה הזה. תבחרי מה שאת רוצה.

 10 אני אגיד לך שזה מעניין שאתה אומר את זה ככה, ש.

 11חות באותו שבוע וכל יום אומרים דבר, שינו את כשמשנים את הטיעונים באותה שיחה ברצף שי ת.

 12 הטיעונים, אמרו דבר והופכו, כשמשנים, אז אני מבין למה הכוונה. 

 13מעבר לעובדה שאנחנו הראינו לך אין ספור דוגמאות עכשיו למקרים שבהם איריס אלוביץ'  ש.

 14יא לא אומרת לך שהיא רוצה לפעול למען האיזון, ואישרת שהיא אמרה לך פעמים רבות שה

 15רוצה להיות ביביתון, ושהיא רוצה כותרות אובייקטיביות ושהיא רוצה ידיעות אובייקטיביות, 

 16מעבר לעובדה הזאת, בחקירה שלך ברשות ניירות ערך דווקא ידעת היטב למסגר את הדברים 

 17, אמרת ''היא 138בעמוד  3828, קובץ 2018לינואר  22האלה, ואמרת, אני מפנה להודעה מיום 

 18ברה, תשמע, אתה מבין שיש לי קו פוליטי, וזה, אני לא רוצה לפגוע, ואני לא טוב לי, תמיד די

 19למדינה, שיהיה כזה דבר שכולם יהיו כמו דה מרקר''. בחקירה שלך ברשות לניירות ערך ידעת 

 20היטב לאפיין את השיח מול גברת איריס אלוביץ' ככזה. ואני אומרת לך שפעמים רבות אנחנו 

 21גברת אלוביץ' את הבקשה שלה לאיזון, את הבקשה שלה שאתר וואלה לא רואים בשיח מול 

 22 יהיה ביביתון אלא שהוא יהיה אובייקטיבי. 

 23 זו שאלה, נכון? ת.
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 1 כן. אני מבקשת את תגובתך. ש.

 2אוקיי. אני בצורה מאוד ברורה יודע וזוכר שקו הטיעונים, למה אנחנו עושים את הדברים, כמו  ת.

 3שות לבקרים ובתוך אותה שיחה עצמה, ותמיד בצבץ בסוף העניין שאמרתי מקודם, השתנה חד

 4'אנחנו בתקופה רגישה' ואני אומר עוד פעם, אני לא קניתי את זה, ואני חייב לומר לך שגם היא 

 5לא קנתה את זה. כי הרבה פעמים היא היתה צוחקת על הדבר הזה. אני יכול לתת את הדוגמאות 

 6נושא של הקו השמאלני ששעה לפני זה הוצג לי. היתה אם את רוצה, שהיא היתה צוחקת על ה

 7מתלוצצת על הדבר הזה, בתחילת השיחה אמרו לנו, קיבלנו מידע שוואלה נחשב כשמאל מתון, 

 8אחרי זה שמאל קיצוני, אחרי זה היא צוחקת ואומרת 'אמרתי לגברת נתניהו 'את יודעת שאנחנו 

 9לא רוצה להיות ישראל היום. אני לא רוצה שמאל קיצוני', אני אומר עוד פעם, ואחרי זה 'אני 

 10בשום אופן להיות ישראל היום' ואחרי זה 'גם ישראל היום', אני לא יודע איך להתייחס לזה, 

 11רצף השיחות בינינו היה ברור לחלוטין, לחלוטין, ברצף השיחות, שהקו האידיאולוגי שמוצג 

 12ברורות. 'אני יודעת שאנחנו  לפעמים בעוז חמש דקות בשיחה, נסתר אחרי זה על ידי אמירות

 13עושים דברים שהם לא בסדר ואני לא מסכימה עם כל דבר שאנחנו עושים אבל זה לתקופה 

 14מסוימת'. והיה בינינו את השיח הזה, כי השיח היה טעון. כי הרבה פעמים הייתי אומר לה 'מה 

 15ת רוצה?' אז את רוצה ממני'. 'מה את רוצה, לשכנע אותי עכשיו להצביע לראש הממשלה? מה א

 16היא אומרת 'טוב, אני יודעת שזה לא אידיאולוגי, אני יודעת שזה לא סביר, אבל לשלדון אין 

 17 עסקים. לנו יש עסקים'. או 'זה תקופה מסוימת' או 'מחר יש שימוע' או 'השבוע יש שימוע'. 

 18ראיות. אני מציעה לך מר ישועה שני דברים. אתה לא משאיר לי ברירה אז אני אעמת אותך עם  ש.

 19 אני מציעה לך שאיריס לא אמרה לך מעולם 'מחר יש לי שימוע'.

 20 לא מחר, היא אמרה 'יש עכשיו שימוע', 'השבוע יש שימוע', או משהו כזה. ת.

 21 היא אמרה לך 'השבוע יש שימוע'?  ש.

 22 היא הזכירה את המילה 'שימוע'. כן. ת.

 23 היא הזכירה את המילה 'שימוע'? ש.
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 1 כן. ת.

 2 ך שיש שימוע?איריס אמרה ל ש.

 3 כן. ת.

 4 איריס אמרה לך 'תוריד ידיעה כי אני צריכה שהוא יחתום לי?'  ש.

 5 בהקשר, ת.

 6 אני שואלת אם את המילים האלה, ש.

 7 שאלת את השאלה הראשונה לגבי שימוע, כן. איריס אמרה. ת.

 8כי אני לא מכירה התבטאות כזאת, אבל אני שואלת אותך, האם איריס אמרה 'תוריד לי ידיעה  ש.

 9 מחר הוא צריך לחתום לי' את המילים האלה?

 10 לחתום זה שאול, ת.

 11 אני מדברת על איריס. ש.

 12איריס אמרה 'שימוע', איריס אמרה 'פיצול' 'לא פיצול', איריס התייחסה, אמרה 'יש תקופה  ת.

 13 רגישה'.

 14 אבל תשובה לשאלה שלי, אני שאלתי מילים קונקרטיות. ש.

 15 ל. לא איריס.אז אמרתי לך, 'לחתום' זה שאו ת.

 16 תודה. ש.

 17 איריס אמרה במילים אחרות. ת.

 18 9אנחנו נגיע לזה. תיכף נראה גם מה אמרת בעניין הזה. עכשיו אני מפנה אותך לשיחה מיום  ש.

 19 , זה טעות מה שהגשנו, זה לא לפי הסדר.9:55:16. אני חושבת שהיא הוצגה, 2016לנובמבר 

 20 יא?/174/1 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 כנראה. כן.  ש.

 22 )מדברים ביחד(

 23 . 107מתקן אותי עו"ד, אנחנו כבר הגשנו את זה, זה נ/ ש.
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 1 הוגש כבר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כן. לא צריך לסמן את זה כמובן, אבל, ש.

 3 אני לא מסמנת שוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 ברור. טעות שלי.  ש.

 5 יהיה לנו אחד אחר שהוא מקביל למשהו או שנמחק? אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 6 אני לא יודעת, אני ..., ש.

 7 . אוקיי. 107בסדר. גבירתי תמשיך. זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 תסתכל בעמוד,  ש.

 9 אפשר לקבל שתי דקות? ת.

 10 אפשר לקבל כמה דקות שאתה רוצה. ש.

 11 בחומר שבפניו()העד מעיין 

 12 סיימתי לקרוא. ת.

 13, אתה אומר לה 'בואי נתרגם את זה לצעדים מעשיים, בואי נביא את שניהם', 5תסתכל בעמוד  ש.

 14 אתה מסכים איתה ששני הכותבים הם כותבים על רמה, נכון? זה גיא בכור ושמעון ריקלין, נכון?

 15 כן. ת.

 16הכל זה שיהיה שם אובייקטיביות ולא  'כל מה שצריך בסך 8ואז תראה, אתה אומר לה בעמוד  ש.

 17להביא עובדות ואז בכותרת כבר לשחוט. זהו, זה הכל, זה פשוט מאוד' והיא אומרת לך 'נכון 

 18 10אילן, בדיוק על זה עלית, על הנקודה' ואתה אומר לה 'זה מאוד פשוט' והיא ממשיכה, בעמוד 

 19יות אבל, לא שיהיה בה הבעת 'הכותרות צריכות להיות אובייקטיביות, מעניינות, אובייקטיב

 20דעה כמו שנגיד 'הקמפיין ניצח', אתה מבין זה הבעת דעה?' אתה אומר לה 'בסדר גמור'. היא 

 21שואלת אותך 'נכון?', אתה אומר לה 'נו כן, נו' והיא שואלת אותך עוד פעם 'אתה מסכים איתי?' 

 22ואני מבקשת ממך,  ואתה אומר לה 'כן'. אני אומרת לך שהשיחה הזאת שבה איריס אלוביץ',

 23קודם תתייחס למקומות שאני מפנה אותך, אומרת לך שהיא לא רוצה להיות אתר לא 
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 1אובייקטיבי, שהיא רוצה להיות אתר אובייקטיבי, ואתה מסכים איתה שהכותרות צריכות 

 2להיות אובייקטיביות, וכשהיא אומרת לך שכל מה שצריך זה שהכותרות תהיינה אובייקטיביות 

 3ותך אם אתה מסכים איתה ואתה אומר לה שכן. ואני אומרת לך שזה המצג שאתה היא שואלת א

 4מציג לאיריס, שאתה מסכים איתה, וזה המצג שהיא מציגה לך, שזה מה שהיא רוצה, זה באמת 

 5 מה שהיא רוצה, אתר אובייקטיבי. ותגובתך לדבר הזה?

 6את השיחה. איריס פותחת השיח הוא שיח מרצה ביני לבין איריס, בהקשר שאיריס בו פותחת  ת.

 7את השיחה בזה שהנצחון של טראמפ, היא אומרת 'הוא תוקף את התקשורת בעמוד הראשון, 

 8הוא תוקף, עידן אחר, אתה מבין?' היא מסבירה לי את ההקשר, ואז היא נותנת לי את איפה 

 9אנחנו נחשבים אצלהם, מיפו אותנו, ואנחנו נמצאים בשמאל מתון. זאת אומרת האינסנטיב 

 10לשיחה מתחיל במשהו מאוד סודי שהיא קיבלה מלשכת ראש הממשלה לגבי המיצוב של וואלה. 

 11עכשיו, אז אני אומר, זה ההקשר של השיחה. בתוך זה אני מרצה אותה. בתוך זה, לגבי הכותרת 

 12שאת שואלת באופן ספציפי, היא אומרת מה מטריד אותה בתוך הכותרת. הילד שלה בא ואומר, 

 13ל הכותרת כאן. תקשיב, הכותרת זה לב העניין למה, למה היא לב העניין הם מסתכלים רק ע

 14 הכותרת? כי הילד שלהם,

 15 לא, היא אומרת... ומה היא רוצה שהכותרת תהיה? ש.

 16 בסדר, ת.

 17לא, מה בסדר? ומה היא רוצה שהכותרת תהיה? מה היא רוצה שהכותרת תהיה? היא רוצה  ש.

 18 אותך, ואתה אומר לה שזה נכון. שהכותרת תהיה אובייקטיבית. היא שואלת 

 19בסדר, אבל בתוך שיח שבו אנחנו מדברים על זה שהוא מנצח כל הזמן את התקשורת, ראש  ת.

 20הממשלה, 'ואתה צריך להבין שקיבלנו מיפוי', אז להתעלם מכל מה שהיא אמרה באותה שיחה 

 21כל? אני מדבר לה deleteלפני זה, ואני מתחיל את השיחה שם באותה נקודה, ומחקתי, עשיתי 

 22על השיחה הזאת בהקשר שקיבלתי הוראה מה לעשות פה, וגם היא אומרת למה הכותרת לב 
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 1העניין. הכותרת לב העניין כי זה מה שהם רואים. מה שחשוב זה לא אידיאולוגית, אלא מה הם 

 2 רואים. ומה הילד מנתח,

 3 לא מר ישועה, ש.

 4 כן גבירתי, ת.

 5אני באמת מציעה שתפסיק לעשות לנו סיכומים מספסלי מה שאני שואלת אותך, וקודם כל  ש.

 6 התביעה ותתייחס למה שאני שואלת אותך.

 7 הוא ענה לשאלה שלך. עו"ד יהודית תירוש:

 8 הוא לא ענה על שום שאלה. עו"ד ז'ק חן:

 9 עוזר, הוא ענה לשאלה.-עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10מאוד ברורה גבירתי. אני שאלתי לגבי העמדה של איריס אני לא חושבת. אני שאלתי שאלה  ש.

 11אלוביץ' כלפיו, כשהוא מסכים לעמדה הזאת בשיחה הזאת, והיא אומרת לו 'אני רוצה כותרות 

 12 אובייקטיביות ולא מעניין אותי מי רואה מה', מה היא מבקשת?

 13 זה את אומרת, אבל הוא אומר.. עו"ד יהודית תירוש:

 14 עו"ד תירוש,  אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אני לא אומרת כלום. ש.

 16 את אומרת, ... את הטקסט, והעד השיב. עו"ד יהודית תירוש:

 17 עו"ד תירוש, אין צורך בעזרה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אם הגברת תירוש רוצה להגיד משהו, אז הגברת תירוש תגיד. ש.

 19עוזר, העד השיב לשאלה של גבירתי. אם גבירתי -עו"ד רוזן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20חושבת שזו לא התשובה, אז גבירתי אולי תשאל אותו שוב. אבל לא להגיד לו על נאומים 

 21שקשורים לספסלי התביעה. זו תשובתו. אם גבירתי חושבת שהוא לא הגיב לשאלה, יכולה 

 22 לשאול אותו שוב.

 23 שת להציג את השאלה שוב.אני חושבת שהוא לא הגיב, ואני מבק ש.
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 1אז גבירתי תשאל אותו שוב, אבל ספסלי התביעה, להגיד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 לעד, זה ממש מיותר.

 3 גם את זה אני חושבת, אני חושבת שגם את זה אני צריכה לשקף לעד. ש.

 4 לא כל דבר שחושבים צריך להגיד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 בסדר, אז קודם כל אני מתנצלת בפני גבירתי, אם גבירתי חושבת שזה לא ראוי אז אני מתנצלת, ש.

 6העד... עכשיו הוא מעיד. אפשר להסכים איתו, לא להסכים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 איתו, לאהוב אותו, לא לאהוב אותו אבל לא צריך להושיב אותו בספסלי התביעה.

 8גם לחשוב, גבירתי, וכך אני חושבת, ואני משקפת את דעתי הכנה בעניין הזה  לא אבל אפשר ש.

 9שהעד מבטא עמדות שהן עמדות שהן נרטיב תביעתי ואני חושבת שהעד עושה את זה כעד מעוניין 

 10ואני משקפת את זה לעד. אני חושבת שמבין כל החובות שיש לי, ואני משתדלת לעמוד בהן, גם 

 11 י את הדבר הזה. ועכשיו אני רוצה,זו חובתי. אבל בזה סיימת

 12 .... עו"ד ז'ק חן:

 13עוזר חוקרת אמרתי מה שאמרתי ואין -עו"ד חן, עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 מקום לעוד תשובות עכשיו, ולעוד נאומים. זה לא המקום.

 15 זה לא נאומים. ש.

 16, אני כופר בזה, כופר בזה, אני לא אם גבירתי חושבת שמה שאני עושה זה נאומים עו"ד ז'ק חן:

 17 חושב שיש עניין אחד שאמרתי שהוא נאום ולא היה עניין. אני לא מבין מדוע האפיון הזה, 

 18 עו"ד חן, אנחנו באמצע חקירה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 ט.ואני מייצג נאשם ולכן אני רוצה לפנות לבית המשפט בעקבות שאלת בית משפ עו"ד ז'ק חן:

 20אדוני מייצג נאשם, אדוני לא חוקר עכשיו, אני לא מכירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21דברים כאלה שקמים באמצע ורוצים להגיד דברים. יש כאן עורכת דין אחרת שחוקרת וכך 

 22 החקירה מתנהלת ואין מקום לדיבורים באמצע.

 23 אסביר,גבירתי זה לא דיבורים באמצע ואני  עו"ד ז'ק חן:
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 1 עו"ד חן אני לא מנהלת כאן ויכוח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 זה לא ויכוח, אני מבקש לפנות לבית המשפט, עו"ד ז'ק חן:

 3 עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4זה לא ויכוח גבירתי, אני פונה בבקשה לבית המשפט. זה לא ויכוח. וכמובן שכל  עו"ד ז'ק חן:

 5חלטה של בית משפט אני מכבד, אבל אני מבקש שתינתן לי לפחות הזכות האלמנטרית לבקש ה

 6מבית המשפט. אני לא קמתי כדי להתווכח ואני לא קמתי כדי לנאום נאומים. אני כפי שביקשתי, 

 7לא ביקשתי, הבהרתי לבית המשפט, אנחנו חילקנו את החקירה בינינו באיזה אופן? באופן שנועד 

 8ר לבית המשפט לעשות משפט, לא לחזור על הדברים וכולי. הפרקים שעורכת הדין לייעל ולעזו

 9רוזן חוקרת עליהם וחלק מהתזות שהיא מציגה לעד הם דברים שקשורים לחקירה שלי, ולכן 

 10כאשר בית משפט פונה בעניין שקשור לחקירה שלי ואומר שלא ראוי היה להציג לעד משהו שהוא 

 11לנו, ומופיע בהרבה מאוד פסקי הדין שבפד"י הכחלחל, שקשור רלוונטי מאוד בשיטת המשפט ש

 12לעד מעוניין, מה ההשלכה של זה על משקל עדותו, ומה הרלוונטיות של זה, אני סבור שאת זה 

 13אני רוצה גם לומר ולהוסיף לבית המשפט ולא לנאום נאומים. זה לא לנאום נאומים ולא 

 14 להתווכח.

 15עו"ד חן אני אגיד את זה בפעם האחרונה, זה לא הזמן של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16אדוני לטעון עכשיו, יש עכשיו חקירה נגדית, אדוני טען מה שטען, חקר את שחקר, וזהו. עכשיו 

 17אנחנו עומדים ואנחנו נמשיך עם החקירה הנגדית. אני לא מכירה תהליכים כאלה שקמים 

 18 חקור, וזהו.באמצע להגיד דברים. הגברת חוקרת והיא תמשיך ל

 19 רק לעניין התהליכים, אני, ש.

 20 ... לא רוצה להתווכח. אני פשוט, עו"ד ז'ק חן:

 21 ... להתווכח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אז גבירתי לא ... מה שאני מבקש לומר, אולי בטעות כנאומים. עו"ד ז'ק חן:

 23 עו"ד חן סיימנו בזה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2571 

 1 אדוני יישב.  עם:-כבוד השופט משה בר

 2סיימנו אני רק רוצה לומר משהו ואני אמשיך בחקירה. אנחנו התגמשנו, בניגוד לכללי הדין,  ש.

 3התגמשנו כדי שבית המשפט ישמע חקירה שהיא יעילה וממוקדת. יכולנו אחרת, אף אחד לא 

 4חושבת שבהחלט יש מקום  יכול היה לקחת את זה מאיתנו, ולכן מכיוון שאנחנו התגמשנו אני

 5גם מצידו של עו"ד חן כי אני חוקרת גם בעניינו של הלקוח שלו, שהוא לא לקוח שלי. ואנחנו 

 6עשינו את זה מתוך גמישות שהיא לא מחויבת, יכולנו לעשות לגמרי אחרת, כדי לייעל את 

 7 העבודה שלנו מול בית המשפט. ובזה באמת אין לי יותר מה לומר.

 8 ... עו"ד ז'ק חן:

 9 גבירתי תתקדם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10בסדר. אני אתקדם. בוודאי. מר ישועה תראה, הגברת אלוביץ' אומרת לך פה בשיחה הזאת, מה  ש.

 11שהיא אומרת לך לגבי איך צריכות להיות הכותרות והידיעות לטעמה. היא אומרת לך 'הן 

 12בשיחה הזאת. ואני אומרת לך שזו העמדה צריכות להיות אובייקטיביות' ואתה מסכים איתה, 

 13שאיריס אלוביץ' משקפת כלפיך ואתה מסכים איתה. מה שאיריס אלוביץ' מבקשת זה כותרות 

 14 אובייקטיביות. אנחנו רואים את זה, היא אומרת את זה.

 15 זהו, גבירתי סיימה את השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 כן. ש.

 17 כן, מר ישועה. אב"ד: -לדמן פ-כב' השופטת ר' פרידמן

 18אוקיי. אז אני חוזר ועונה כפי שעניתי קודם, מה שאיריס מעוניינת, ואני אתמקד רק בכותרות  ת.

 19 אם את רוצה, עולה מכל השיחה. השיחה לא מתחילה בדקה שאליה את רוצה להפנות אלי.

 20 תשובה של קודם?מר ישועה, אדוני חוזר על אותה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 נכון. ת.

 22 אז אין צורך לחזור.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1ואני אומרת לך מר ישועה שהתשובה הזאת שלך שהיא בניגוד למה שעולה מהטקסט הכתוב,  ש.

 2 משקפת רק את היותך עד מעוניין. ואני יכולה לתת לך גם הזדמנות להגיב על זה.

 3וניין, אני יודע ששאלת אותי שאלה על כותרות או דברים אחרים. אני אני לא יודע מה זה עד מע ת.

 4אמרתי לפני כן באופן כללי ועכשיו הראיתי תמונה ספציפית שבאותה שיחה היה נאמר דבר 

 5 והיפוכו. דבר שיכול לתת קונוטציה א' ולתת את המוטיבציה,

 6 לא, ש.

 7רוצים שיאיר נתניהו יהיה מרוצה שניה, שמראה על מוטיבציה א', איזון, ודבר שמראה שבעצם  ת.

 8 עם הכותרת. זה מה שציינתי, נתתי לדבר הזה דוגמה, 

 9 מר ישועה, אין לזה קשר למה שרואים בשיחה. מה שרואים בשיחה, ש.

 10 רגע, תני לו רגע לסיים את התשובה ואז תשאלי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אני אדיש להם. אני אומר את מה שאני רואה.גבירתי, הכינויים שאת מכנה אותי בהם,  ת.

 12זה הכי חשוב. עכשיו מה שאני אומרת לך הוא שבטיעון שלך אין קשר עובדתי. השאלה אם מה  ש.

 13שמעניין זה מה יאיר נתניהו רואה או לא רואה, היא שאלה אחת. אבל מה שאיריס אלוביץ' 

 14יא אומרת והיא שואלת אותך מבקשת לגבי הכותרת זה שהן תהיינה אובייקטיביות. זה מה שה

 15: 'הכותרות צריכות 10אם אתה מסכים איתה ואתה אומר לה שכן. ואני מקריאה לך, עמוד 

 16להיות אובייקטיביות, מעניינות, אובייקטיביות לא שיהיה הבעת דעה. כמו שנגיד הקמפיין ניצח, 

 17?' ואתה אומר אתה מבין זה הבעת דעה'?' אתה אומר לה 'בסדר גמור' היא שואלת אותך 'נכון

 18לה 'נו כן' והיא שואלת אותך 'אתה מסכים איתי' ואתה אומר לה 'כן'. מול איריס אלוביץ' זה 

 19 המצג. היא אומרת לך 'אני רוצה כותרות אובייקטיביות' ואתה מסכים איתה. נכון?

 20לא, כי השיחה מתחילה בזה שיש כעס עלינו. השיחה מתחילה בזה שבכל מקרה הוא ינצח,  ת.

 21ממשיכה לזה שהמשפחה, יאיר מסתכל על הכותרות, אז אני קורא את זה בתוך ההקשר והשיחה 

 22ואני מרצה אותה. אמרתי בתחילת תשובתי. לא התחמקתי. השיח ביני לבינה הוא שיח מרצה 

 23 שבו היא מתלוננת ש'כועסים עלינו בלשכת ראש הממשלה'.
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 1 אבל היא הנותנת מר ישועה, דווקא,  ש.

 2תחלנו את השיח, לא אני אענה לך. אני אענה לך. האם מישהו שרוצה לעשות יש לי שאלה, האם ה ת.

 3דיון עם המנכ"ל ו/או העורך ו/או ראש דסק חדשות על אידיאולוגיה, מתחיל בזה שמושא 

 4הביקורת העיקרי כועס? מתחיל בזה שעשו עלינו סקר שם אצל הגורמים האינטרסנטיים? 

 5ילים את הדיון האידיאולוגי שבו את מסיימת, ממשיך בזה שהילד רואה כל כותרת? ככה מתח

 6 הסיפא של השיחה הזאת מתייחסת לרישא שלה ולגוף הדברים.

 7יפה מאוד. מעולה. והיא הנותנת מר ישועה, שבשיחה כזאת שכך אתה מאפיין אותה מהתחלתה,  ש.

 8הסוף שלה זה מה שאיריס אלוביץ' מבקשת זה לא כותרות מתלהמות או מוטות, היא מבקשת 

 9 רות אובייקטיביות. זה בדיוק מה שאנחנו רואים.כות

 10הכותרות שאיריס אלוביץ' רוצה הן כותרות שיאיר לא יכעס עליהן, ואחרי זה כשתעברי מחוץ  ת.

 11לדוגמאות שלך על עשרות הדוגמאות האחרות של מה התבקשנו, תראי שבינן לבין איזון, בינן 

 12 .לבין שמאל ובינן לבין ימין אין כלום. אין שום דבר

 13 זו דעתך. ש.

 14 בסדר, אוקיי. זו דעתי. אז ניכנס לדוגמאות. אז אחרים יחליטו אם זו גם דעתם. ת.

 15זו דעתך, אבל דעתה של איריס אלוביץ' היא אחרת. איריס אלוביץ' אומרת בקולה שמה שהיא  ש.

 16 רוצה זה כותרות אובייקטיביות ושואלת אותך אם אתה מסכים ואתה אומר 'כן'.

 17 וזרים על עצמנו, בקולה בתוך שיחה, טוב, גמרנו.טוב, אנחנו ח ת.

 18 מה השאלה לעד, רק רגע? יש שאלה אחרת לעד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19כן. יש שאלה אחרת בשיחה אחרת. אני מתלבטת אם לעשות את זה עכשיו כי זה מעט ארוך, או  ש.

 20 לעשות את זה כבר מחר.

 21 ....  ד:אב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אני אשמח אם זה יהיה מחר. אני עם כאב ראש נוראי פשוט. ת.



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  24

 

 2574 

 1אתה רוצה לסיים? העד פתר לך את ההתלבטות. בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 אנחנו נסיים להיום וניפגש מחר.

 3 תודה וסליחה. ת.

 4 תודה רבה לכולם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 

 6 -ם הדיון הסתיי -

 7 

 8 

  9 
 10 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2 עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק   :מטעם המאשימה
 3 צור  -צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם   :מטעם הנאשמים

 4 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר; עו"ד שניר כלימי  2נאשם     
 5 עוזר ; עו"ד נועה פירר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת     
 6 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם     

<#1#> 7 
 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11 פרוטוקול הדיון הוקלט

 12 והחלה, עוזר-רוזן מיכל ד"עו של הנגדית חקירתה הסתיימה. ישועה אילן העד של עדותו נמשכה 

 13 .צור-בן בועז ד"עו של הנגדית חקירתו

 14 

 15 :עוזר-רוזן מיכל ד"עו ידי על מוצגים הוגשו

 16 – 166/נ; הרצוג י'בוז יצחק על כתבה – 165/נ(; 360/ת מתוך) התכתבות – 164/נ; תמליל – 163/נ 

 17 – 173/נ; כתבה – 172/נ; הרצוג התכתבות – 171/נ; כתבה – 170/נ; הרצוג עם התכתבות - 169/נ

 18 176/נ; שילוח אילן התכתבות – 175/נ; ישועה אילן של בנו התכתבות – 174/נ; שילוח אילן התכתבות

 19 התכתבות – 181/נ – 180/נ; כתבה – 179/נ; כתבה – 178/נ; שילוח אילן התכתבות – 177/נ; כתבה –

 20 אילן התכתבות – 185/נ; כתבה – 184/נ; שילוח אילן התכתבות – 183/נ; כתבה – 182/נ; שילוח אילן

 21 ערן התכתבות– 192/נ – 189/נ; כתבה – 188/נ; שילוח אילן התכתבות – 187/נ; כתבה – 186/נ; שילוח

 22 התכתבות – 195/נ – 194/נ; מגל ינון לגבי" אחרונות ידיעות" ראשון עמוד – 193/נ; טיפנברון

 23 – 198/נ; ואברבך אלוני דפנה התכתבות – 197/נ(; 360/ת מתוך) התכתבות – 196/נ; טיפנברון

 24; מדמון איתן התכתבות – 200/נ; אלוני ודפנה מדמון איתן התכתבות – 199/נ; מדמון איתן התכתבות

 25 . התכתבות – 203/נ(; 360/ת מתוך) התכתבות – 202/נ; הירש אודי( משולבת) התכתבות – 201/נ

 26 
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 1 :צור-בן בועז ד"עו ידי על מוצגים הוגשו

 2 רם התכתבות – 207/נ; מדמון התכתבות - 206/נ – 205/נ; בוואלה פוליטיקאים סיקור סקר – 204/נ

 3 – 218/נ – 214/נ; כתבה – 213/נ; התכתבות – 212/נ – 210/נ; תמליל – 209/נ; כתבה – 208/נ; לנדס

 4; לבנת לימור התכתבות – 222/נ; מדמון איתן התכתבות – 221/נ – 220/נ; כתבה – 219/נ; התכתבות

 5 .סער גדעון דוברת התכתבות – 225/נ – 223/נ

 6 
<#5#> 7 

 8 החלטה

 9 

 10 . 26.5.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

  11 
<#6#> 12 

 13 במעמד הנוכחים.  25/05/2021, י"ד סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 14 

  15 
  16 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3. 2021 במאי 25 היום. 20-01-67104 פ"ת-ב אנחנו. טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .לך טוב בוקר. ישועה מר הדוכן על

 5 .טוב בוקר :ישועה אילן מר

 6 ?טוב יותר? היום מרגיש אתה איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .תודה. בסדר :ישועה אילן מר

 8. נגדית חקירה המשך. גברתי עם אנחנו, עוזר-רוזן דין עורכת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .האישיים המסכים עם בעיה יש אם לי תגידו

 10 

 11 עוזר:-המשך חקירה נגדית לעו"ד מיכל רוזן –מר אילן ישועה  – 1ע"ת 

 12 .טוב בוקר, ישועה מר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 .טוב בוקר :ישועה אילן מר

 14 את הביעה  היא בהן' אלוביץ איריס'  גב עם שלך השיחות על אתמול דיברנו :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15. 2016 בנובמבר 19-ה מיום שיחה, נוספת שיחה לך להציג מבקשת אני. מאוזן לאתר שלה השאיפה

 16 .19:35.25 בשעה, תירוש ד"עו

 17 ?היה כבר זה או חדש זה :תירוש יהודית ד"עו

 18 לנו יש לפעמים הזה שבעניין ראיתי אבל הוגש לא זה, בדקתי שאני ממה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19 .לחברתי המספר את נתתי ולכן טעויות

 20 .כמוצג סומן זה אם לנו תגידו. 163/נ זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .לא, שלנו הבדיקה לפי, בינתיים :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 22 לא שהיא שיחה, צורמים בטונים שיחה, אסקלציה של כימים ציינת שאתה 2016 מנובמבר בשיחה

 23 להקשר כאן אותך מכניסה אני אבל לגמרי לגיטימי זה  - מצדה, מצדך, נעימים הכי בטונים מתנהלת
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 1 מציינת אני. שתסתכל דקות כמה לך לתת יכולה אני. לשיחה 9 בעמוד, לפניך השיחה כל, תסתכל –

 2 .קורא שאתה הפרוטוקול לטובת

 3 .מוכן כשאתה לנו תגיד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .בסדר :ישועה אילן מר

 5 אם יודעת לא אני כי השאלה את אותו תשאל גברתי אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 צריך הוא אם נראה ואז השאלה את תשאל גברתי אולי. הסוף ועד מהתחלה עכשיו לקרוא יצליח הוא

 7 .הכול לקרוא

 8, 9 לעמוד אותך להפנות רוצה אני. הכול את לקרוא שצריך חושבת לא אני, לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 9, אותי שואלת את אם, הצוללות עם היחידה שהבעיה חושב אני: "אומר אתה. רביעית משורה, למעלה

 10 אני גם: "לך אומרת איריס". חושב לא. צריך שלא למקום שביבי חושב לא אני. שמרון ורק אך זה

 11 מדברים אתם מי על? כאן מדברת איריס מי על". מושחת לא והוא לכיסו קיבל שהוא חושבת לא ואני

 12 ?כאן

 13 .הממשלה ראש :ת

 14 השיחה של לסיכום מתכנס זה, שוב. בשיחה, בבקשה 12 לעמוד שתפנה רוצה אני עכשיו :ש

 15 שנהיה רוצה אני. ביביתון שנהיה רוצה לא אני, לא אתה אם: "אומרת' אלוביץ איריס. שלכם

 16 למישהו כשיש כי, אומרת אני מה מאוד טוב יודע ואתה, ובלי אובייקטיביים הכי, אובייקטיביים

 17 רוצה אני. "שלנו נדה'האג מה אותך שואלת היא". חדשות לדווח אפשר אי אבל, כלומר,  נדה'אג

 18 לא שאתה זה על חוזר פעם עוד אתה ואז" שם נדה'האג מה לי תגיד, לא". "נקודה איזושהי שתביני

 19: לך אומרת והיא – העמוד בסוף תסתכל – חוזרת היא ואז אומרים י'ובוז שברק במה לשלוט יכול

 20 שבה דוגמה עוד הנה, ביניכם השיח את ממשיכים שאנחנו לפני". איזון על מדברים אנחנו. האיזון"

 21 היא מה? פה מדברת היא מה על, איזון אומרת כשהיא מתכוונת איריס למה אתה לי תגיד – איריס

 22 צריך מה? מדברת היא איזון איזה על, אובייקטיבי שיהיה רוצה היא מה, ביביתון שיהיה רוצה לא

 23 '?אלוביץ איריס של מבחינתה הזאת בשיחה מאוזן להיות
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 1 פשוט שהיא היא הסוף ועד מהתחלה שנקראת השיחה כל. כאן נאמרת שסתם מילה זו האיזון :ת

 2 רוצה לא שהיא פה אומרת את. שלו הרקע זה, הנה, ברק שנקרא הזה האדום שהסדין רוצה לא

 3 "".היום ישראל" להיות רוצה אני האלה במקרים. "10 בעמוד אחורה עמודים שני תסתכלי. ביביתון

 4 .לשם אותנו תיקח שאתה ידעתי :ש

 5 שאלה אותי שאלת. לך עונה אני. אומר שאני מה כל יודעת שאת מבין אני. שנייה רק, גברתי :ת

 6, למוטיבים, לאינסנטיבים בהקשר כסיסמה כאן שנזרקת מילה זו האיזון. שלך לשאלה לך עניתי ואני

 7 אני, אתמול בעדותי שציינתי כמו, שיחה שבאותה לך מראה ואני. משתנים שהם האחרים למניעים

 8 אני איך". היום ישראל" להיות רוצה אני הזה במקרה: כן לפני עמודים ושני ביביתון להיות רוצה לא

 9 ?לזה להתייחס אמור

 10 שהקריאה משום הזאת השיחה את הבאתי זה בגלל בדיוק, תראה? לומר שרצית מה זה? זהו :ש

 11, נכון, למטה 10 בעמוד לך אומרת שאיריס מה. אובייקטיבית לא והכי מגמתית הכי הקריאה היא שלך

 12 יכולים אנחנו האם. לזוויות דוגמה לך נתתי אני: "לך אומרת היא זה אחרי מיד ואז אומרת היא זה את

 13 ניסיתי רק אני: "לך ואומרת ממשיכה והיא". 2 ערוץ או" מרקר דה" ובין" הום ישראל" בין להיות

 14 מגיעה היא ואז. לך אומרת היא". אפור של גוונים 50 ללבן שחור בין שיש – העמוד בהמשך – לך לתת

 15 הבאתי ואני" ביביתון שנהיה רוצה לא אני, לא: "לך אומרת והיא אותה שואל אתה כי שלה לעמדה

 16 אחד משפט זוכר אתה. העדות בכל דרכך את מדגימה היא. בכוונה, ישועה מר, הזאת השיחה את

 17 הקדמתי, אנשים שני בין שיחה זאת. הפוכה היא המציאות. הכול חזות הוא כאילו אותו וממנף

 18 מסבירה היא לאחריו ומיד הזה המשפט את לך אומרת היא, נכון. צורמים בטונים שיחה שזו ואמרתי

 19 של במקום להיות יכולים אתם אם אותך שואלת והיא דוגמה בתור זה את לתת התכוונה שהיא

 20. ביביתון להיות רוצה לא אני, שלה לעמדה ומגיעה אפור של גוונים 50 שיש לך אומרת היא. ביניים

 21 .הפוכה בצורה אותה לראות מבקש שאתה המציאות את בדיוק משקפת הזאת השיחה ולכן

 22 ?לעד השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .האלה לדברים תגובתו את מבקשת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו
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 1 בשיחות שאיריס נקודות יש, אמרתי שאני מה. פשוטה מאוד היא שלי התשובה :ישועה אילן מר

 2, ביביתון להיות רוצה לא אני כאן. פעמים כמה זה על נשאלתי. איזון על מדברת, בהתכתבויות, בינינו

 3 נמצא אני. ברורים מאוד ממקומות בא לשיחות האינסנטיב. ההיפך נאמר עצמן שיחות באותן וציינתי

 4 כמו, התחיל הזאת לשיחה האינסנטיב. שורה באותה השיחה את מתחיל לא אני. שיחה באותה

 5 היה זה אם יודע לא אני, לשעבר ממשלה ראש של ציון להביא אפשר שאי, אתמול בשיחות שהראיתי

 6 ואת, ממשלה ראש, שלו התואר את שנציין רצו שלא לי נדמה, לציין לא הסכימה לא היא אבל, כאן

 7. ברור היה האינסנטיב. זה סביב או הזאת בשיחה היה זה אם יודע לא אני. משנה לא. יודעים כולם זה

 8 תהיה כן פעם לי אומרים שבמהלכה לשיחה להתייחס אמור אני איך יודע לא ואני הזה העניין סביב

 9 .האינסנטיב את רואה ואני" היום ישראל" תהיה לא פעם", היום ישראל"

 10 לשאול מתכוונת לא אני אבל שלי לשאלה תשובה של  התחלה לא אפילו שזאת לך אומרת אני :ש

 11 שואלת אני. "12 בעמוד אותך שואלת היא. שלכם השיח בהמשך תסתכל. נאמרו הדברים. שוב אותך

 12 האתר של נדה'האג: "אומר אתה"? שלנו האתר של נדה'האג מה, באמת לך אומרת אני, עכשיו אותך

 13 שואל אתה"? נדה'אג עוד יש". "נדה'האג זאת. ועדכנית אמינה, מהירה בצורה חדשות לדווח שלנו

 14 מה שואלת אני, לא: " אומרת היא ואז"? נדה'האג מה, ברצינות שואל אני. "ביניכם שיח זה. אותה

 15 להם נותן אתה אם כאילו, אלה וכל אלה וכל מיכל שנגיד לי להגיד רוצה אתה, אתה כאילו, נדה'האג

 16, למערכת שלה בהבנה. לך אומרת היא". נוספת נדה'אג גם להם שיש או שלהם נדה'לאג חופשית יד

 17 היחידה נדה'האג: "ל אומר אתה ואז. משלה נדה'אג יש למערכת, להם מציג שאתה מה בגלל היתר בין

 18 זה, ימינה מרכז זה ישראל ועם ישראל עם מרכז זה וואלה, זה את להם אומר ואני, יודעים שהם

 19 זה". ימין המרכז ברוח בוא? מה יודע אתה, בסדר: "לך עונה והיא". לא אני. לה אומר שאני נדה'האג

 20 אומר אתה. צורמים טונים גם בו שיש שיח, ביניכם שיח. הזה בשיח שם אני לא. ישועה מר ביניכם שיח

 21, לך אומרת והיא, ימין מרכז זה ישראל ועם ישראל עם שאנחנו זה לאתר אומר שאני נדה'האג לה

 22 השיחה זאת, לאיזון שאיפה שמשקף איריס עם הזה השיח שכל שוב לך אומרת אני. הזה ברוח, בסדר

 23 ?האלה לדברים תגובתך מה. מעט לא אתה לך היו שיחות וכאלה אתה שלך
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 1, סופה ועד מתחילתה אותה ראים קו אם, כולה השיחה זה מלבד. שנאמרת מילה היא האיזון :ת

 2 שיהיה רוצים לא שבה שיחה היא, לזה הגבתי אני בה הדרך זאת כי זה על להסתכל שלי הדרך וזאת

 3 הוא לאן יודע לא אני. לשעבר ביטחון ושר ממשלה ראש שהוא מישהו של תגובה, משהו של אזכור

 4. ספציפית אותו רוצים שלא יודעים. בא זה מאיפה יודע לא אני. יודע לא אני? לשמאל שייך הוא, שייך

 5 בתוך. חשוב כן גם השיחה של סבסטנס-ה. חשוב גם, מתחיל זה ממה. השיחה כל התחילה זה סביב

 6 .עוד לומר מה יודע לא אני. שלי התשובה זאת. והיפוכן מילים נאמרות זה

 7 יודעים כולנו לאל תודה אבל והיפוכן מילים הזאת בשיחה כאן אין. מילים כאן אין, ישועה מר :ש

 8 לא איריס, אמרת שאתה לדברים מתכחש לא אתה, ברורים הטקסטים, לקרוא יודעים כולם. לקרוא

 9 השיחה את קוראים שכאשר שדווקא לך לומר מנסה שאני מה אבל, אמרה שהיא לדברים מתכחשת

 10 שמטרידים אחרים דברים על שמדברים שלה טסאפיםאוו-ה, אתמול שראינו מה כל רקע ועל הזאת

 11 מתיישבות האלה השיחות, נדה'אג של קיומה לגבי שלה האמירות, האתר של באיזון והצורך, אותה

 12 שוב את שמדברת מישהי של מהלך רואים. ההיפך בדיוק רואים, הזאת השיחה את כשקוראים. זה עם

 13. תסתכל. האתר של באיזון הצורך על,  ערך ניירות ברשות גם שלך בחקירה שאמרת כמו, ושוב ושוב

 14 אתה". ביביתון שנהיה רוצה לא אני" 12 בעמוד לך הקראתי שאני לדברים בהמשך לך אומרת כשהיא

 15 שאפשר למשל צודקת את, אומרים שהם מה מעלים אנחנו, כך להיות צריך שלנו הנוהל: "לה אומר

 16, שיח באותו משתמש אתה". עמידרור את להעלות גם, זה את מעלים  שאנחנו מהירות שבאותה, לאזן

 17 אני, פעם אחר  פעם אחר פעם, ישועה מר לך אומרת אני. האתר את לאזן שראוי בשיח משתמש אתה

 18 פעם אחר פעם אחר פעם אבל – תשובתך את לשנות מוזמן אתה – לענות הזדמנות פעם עוד לך אתן

 19 .מגיב לא אתה לך אומרת שאני לדברים וגם עונה לא אתה שלי הזאת לשאלה פעם אחר

 20 ?עכשיו עד שאמרת ממה להגיד אחר משהו לך יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .בשורה זה את לתמצת יכול אני :ישועה אילן מר

 22 .להגיד אחר משהו לך יש אם שואלת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .חושב לא אני :ישועה אילן מר
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 1 .הבאה לשאלה נעבור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2-כ גם הוגשה שהיא ומסתבר 111/נ מוצג, נוספת שיחה לך להציג מבקשת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 3, אופן בכל: "לה אומר אתה 2 בעמוד. 2016 בדצמבר 1-ב. אתה מגלים אנחנו והנה טעות עשינו. 50/נ

 4 ?אתם זה מי". אתם בסדר ממש היינו

 5 .לקרוא דקות כמה צריך אני :ת

 6 .השני בעמוד אנחנו. העמוד את תקרא :ש

 7 לקרוא יכול לא שאני? פיזית מונחת שהיא היא הכוונה, לפניי מונחת שהשיחה כשאומרים :ת

 8 ?אותה

 9 .הראשון העמוד את תקרא. השני בעמוד אני, ישועה מר :ש

 10 .לקרוא רגע רוצה אני. בסדר :ת

 11 בעמוד שנמצאת השאלה על לענות כדי מהתחלה תתחיל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .השני

 13 .תודה, כן :ישועה אילן מר

 14 .לנו תגיד, יותר תצטרך אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .2 בעמוד עצרתי? שואלת את 2 עמוד לגבי :ישועה אילן מר

 16 שהייתם אתם זה מי". אתם בסדר ממש היינו, אופן בכל: "לה אומר אתה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 17 ?אתם בסדר ממש

 18 ?שורה באיזו :ת

 19 .מלמעלה החמישית בשורה :ש

 20 .ואשתו הממשלה שראש מניח אני :ת

 21 אבל, בטוח לא, בטוחה לא אני: לך עונה' אלוביץ ואיריס" להעריך ידעו שהם מקווה אני" :ש

 22 אתה. אתם שלמה אדם בן בתור אני שכאילו מדברים זה את עושה אני. משהו לך אגיד אני, תראה

 23 אלון יעקב על 3 בעמוד מדברים אתם אז. איריס של העמדה זאת". בטח?". "להגיד רוצה אני מה מבין
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 1 זה גם, רגע: "3 בעמוד לך אומרת היא ואז, ברק את לראיון להזמין רוצה הוא. לראיון להזמין שרוצה

 2' אלוביץ איריס הנה". כן: "לה אומר ואתה". אמצע פעם, שמאל עם, ימים פעם. איזון צריך אגב דרך

 3 פעם כל, ישועה מר, אצלך כי? מילה סתם היא איזון כאן גם אז. איזון צריך בראיונות שגם אומרת

 4 היא או, צינית היא או, מילה סתם היא – לך נוחה לא והיא כותב שאתה או אומר שאתה מילה שיש

 5 ?סתם מדבר גם אתה אז. האלה המילים את מדבר שאתה רואים אנחנו עכשיו. דמיון היא או שקר

 6 .הבנתי לא? השאלה מה :ת

 7 באנשים גם ביטוי לידי לבוא צריך שאיזון עמדה הביעה שאיריס נכון זה האם שאלתי :ש

 8 .כן לה אומר ואתה אומרת שהיא כמו, אמצע פעם,  שמאל פעם, ימין פעם. לראיונות שמזמנים

 9 ?זה את אומרת היא ספציפית כאן אם שואלת את :ת

 10 - - - הזאת השיחה האם שאלתי אני. לא :ש

 11 ?משקפת :ת

 12 ?מבין שאתה מה זה? אומרת שאיריס מה זה, הזאת בשיחה :ש

 13 יכול, הכול את אקרא אני ואם אומרת שהיא מה זה, הזאת בשורה, הזאת בשיחה כשאני :ת

 14 רוצה לא אני" אותי הפנית שקודם ראית. יודע לא אני. פעמים שלוש ההיפך אומרת שהיא להיות

 15". היום ישראל הזה במקרה להיות רוצה אני"ו אחורה עמודים כמה קראתי כך ואחר" ביביתון להיות

 16 . יודע לא אני אז

 17 מהזווית להיות הזה בעניין רוצה אני לך אומרת שהיא לך הראיתי אני. הפוך זה, ישועה מר :ש

 18 לך אומרת. באמצע להיות אפשר האם,  כדוגמה זה את לך נתתי לך אומרת היא ואז היום ישראל של

 19 את להפוך מתעקש הזמן כל ואתה. ביביתון להיות רוצה לא שהיא לך ואומרת אפור של גוונים 50 שיש

 20 את לראות צריכים אנחנו כי המציאות את לך אזכיר אני, זה את להפוך תתעקש שאתה פעם וכל זה

 21 .כאן להביא מנסה שאתה הדמיון את ולא המציאות

 22 ?אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1, הזאת השיחה על שתענה מבקשת ואני הזאת השיחה על הייתה שלי השאלה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 2 אליו אותך הפניתי שאני במה

 3? להגיד מה. אומרת שהיא מה זה, אומרת שאת מה, הזאת בשורה, הזאת בשיחה :ישועה אילן מר

 4 .כן אז, נכון התמליל אם. ה את אומרת איריס זה, כן? זה את אומרת שהיא לך להגיד

 5 .הזה ברגע הזאת בשיחה הבנת שאתה מה זה :ש

 6 הקשר באיזה יודע אני. השיחה של המניעים מה בדיוק יודע אני. שהבנתי מה לא ממש. לא :ת

 7 .לפני במים בשיחות היה מה יודע ואני לפני היה מה יודע אני, אחרי יהיה מה יודע לא אני. השיחה

 8 .לפני היה מה ראינו :ש

 9 מזה. מוטה סיקור לעשות מצורך כולן מונעות השיחות. ראינו לא. לא. לא. ראינו לא. לא :ת

 10 בואי. ברק אהוד עם ראיון לעשות יכול הוא אם לדון צריך, אלון יעקב, לאפשר לא. השיחות מונעות

 11 שהיא ברק ואהוד אלון יעקב של, שלי לאינטרפרטציה מעבר גם אבל, כאן מדברים אנחנו מה על נראה

 12 היה שהוא להגיד או ברק אהוד את לאזן וצריך, אותו מראיינים אם לדון צריך ושאני בעיניי ברורה

 13. אמצא שאני בטוח אני אז, זה את לקרוא לי תתני אם, היא במילותיה, לזה מעבר, ממשלה ראש

 14 .צועק, סליחה, מבצבץ לא. מבצבץ האמיתי האינסנטיב

 15 וגם – פעמים הרבה זה' אלוביץ איריס עם שלך בשיחות נמצא שאנחנו שמה לך אומרת אני :ש

 16 שזה בפניך טוענת אני. אנקדוטלי שזה לטעון מבקש אתה. לך שהראיתי שלה אמירה – בתכתובות

 17 לא כאתר, מוטה כאתר וואלה אתר את וראתה חוותה' אלוביץ שאיריס, המלאה המציאות את משקף

 18 הייתה וזאת שלה ובשיחות שלה בתכתובות לך אמרה שהיא מה וזה אותו לאזן שראוי כאתר, מאוזן

 19 .עמדתך

 20, בזה האמינה לא היא. עמדתה הייתה לא גם זאת, איריס. עמדתי הייתה לא זאת. נכון לא זה :ת

 21 קטנוני לא שזה הנושא את גם, אידיאולוגיה של הנושא את גם, וברורה בוטה בצורה זה את ביטאה

 22 שזה יודעת אני, רגישה תקופה זו, מסוימת תקופה לנו יש. לזה הדברים את תמיד קישרה היא. נגדם

 23 רוצה את אם, מונחת השיחה, מקומות מיני לכל מתרחק שאני תגידי שלא כדי, אגב ודרך. מוצדק לא
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 1 יכול לא הרי אני. השיחות היו אלה כי לראות השיחה במסגרת לנסות מוכן אני, אותה אקרא שאני

 2 יכולתי לא, ביביתון 12 בעמוד אמרה כשהיא להמציא יכולתי לא. אומרת שהיא מה את להמציא

 3 לא שהיא אומרת את עכשיו. מילותיה אלה, דבריה אלה הרי, זה לפני עמודים ששלושה להמציא

 4 .אומרת את מה יודע לא אני. אמרה

 5 זה כאילו להתנהג מתעקש שאתה מכיוון. בדיוק אמרתי אני. אמרה לא שהיא אמרתי לא אני :ש

 6 לא שלך שהדברים לך אומר אני. אתקדם אני, ברור כן זה המשפט שלבית משוכנעת אני, ברור לא

 7 .נתקדם אנחנו. רואים שאנחנו מהעובדות דבר שום משקפים

 8 .השיחה את אקרא שאני רוצה את אם לי תאמרי :ת

 9 . לא :ש

 10 .לפניי השיחה אז, בסדר, לפניך השיחה לי אומרים, כבודה. לך אענה אני ואז :ת

 11 .להתקדם אפשר.  שענית מה ענית :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .לפניך השיחה, תקרא אל לי אומרים :ישועה אילן מר

 13 .נתקדם. תשובה, שאלה. ויכוח לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 שאיריס ממה שחלק למציאות חיבור להם שאין הדברים את כדרכך לי תאשר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 ממה שונה פוליטי מרקע שמגיעים כתבים גם,  ימניים כותבים גם להביא היה האתר של כאיזון ראתה

 16 ?לך שנזכיר רוצה אתה? זה את זוכר אתה. וואלה באתר שהיה

 17 .זוכר אני :ת

 18 ?לזה תשובתך ומה :ש

 19 ?למה :ת

 20 .שאמרתי למה :ש

 21 .שכן אמרתי. ימניים כותבים להביא רצתה שהיא זוכר אני אם שואלת שאת חשבתי :ת

 22 .הזאת בעמדה תמכת ואתה :ש

 23 .כן :ת
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 1 ?נכון. וואלה באתר היה ליבסקינד קלמן אם שמח שאתה אמרת ולמשל :ש

 2 .כן :ת

 3 .2016 ביוני 13 מיום לתכתובת אותך להפנות רוצה ואני :ש

 4 .164/נ :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 פעמים הרבה מופיע זה. כאן להלאות מתכוונת לא אני כי הזה לשיח כדוגמה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 מילה כל: "כותב אתה. שוקן על כותב קלמן מה", מעריב" תראו: לך כותבת היא. החקירה בחומר

 7 צריך: "לך אומרת היא ואז. אני גם לך אומרת היא". וואלה-ב עובד היה הוא אם שמח הייתי, בסלע

 8 משקף הזה השיח". טובים הכי ליבסקינד וקלמן דאום חנוך" כותב ואתה" האיזון למען דומה למצוא

 9 ?הזאת בעמדה שלך והתמיכה מגוונים כותבים להביא איריס של הרצון לגבי קודם לך שאמרתי מה את

 10. הממשלה ראש בלשכת גורמים ידי על לדעתי לה שהומלצו מהימין כותבים להביא רצתה היא :ת

 11 שלה האמיתיות הדעות את. מזיק לא שזה וחשבתי החיכוכים את יקטין שזה חשבתי. בזה תמכתי אני

 12 זה. למה הסבירה היא אז. בעדם תמיד ריקלין כי ריקלין תביא. דוגמאות בהרבה אמרה היא, זה לגבי

 13 .ברורים היו האינסנטיבים. מדויק ציטוט

 14 אנחנו, צריך אם – פה בעל השיחות את היטב זוכר אתה כי זוכר בוודאי ואתה, לך מזכירה אני :ש

 15 .מתלהב אתה, בכור גיא של השם את מציעה כשאיריס שלמשל – שוב אותן לך נביא

 16 .נכון :ת

 17 .מתלהב אתה, ריקלין שמעון של השם את מציעה וכשהיא :ש

 18 .כן :ת

 19 אומרת והיא אותו פוסל אתה. אותך שואלת היא, תדמור ארז של השם את מציעה וכשהיא :ש

 20 ?נכון. גמור בסדר

 21 .מכיר לא שאני אמרתי :ת

 22 .תדמור ארז על שאמרת מה זה. למטורף המקום את יהפוך שהוא אמרת אתה. לא :ש



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  25

 

 2587 

 1 ודרך, בדקתי כך אחר, השם את הכרתי לא שבהתחלה חושב אני. יודע לא אני. אותו מכיר לא :ת

 2 .אותו רוצה לא שהיא אמרה היא שגם חושב אני, אגב

 3 מר, השיחות את היטב זוכר אתה. אמרת אתה. גמור בסדר ואמרה לך הקשיבה היא. לא :ש

 4 אמרה היא. למטורף המקום את יהפוך תדמור ארז: אמרת אתה. אותן אביא אני, צריך אם. ישועה

 5 .גמור בסדר לך

 6 לא ואני בדקנו אמרה -לזכותה זה את אומר אני – היא שגם זוכר אני. להיות יכול בהחלט :ת

 7 .נגדה זה את אמרתי לא. לזכותה זה את אומר אני. מידע אתר להיות רוצה

 8. אישיים דברים לה סיפרת שאתה, אישי שיח גם כלל' אלוביץ איריס עם שלך השיח. תודה :ש

 9 ?נכון

 10 .אישי גם היה, האלה השנים כל. הסתם מן. להיות יכול :ת

 11, לנו שיש השיחות כל. זמן מאוד מעט תדיר באופן איריס עם מדבר אתה האלה השנים כל לא :ש

 12 . 201ב כולן וכמעט 2016 מנובמבר הן השיחות רוב, להקליט מתחיל בכלל אתה

 13 .לחלל לומר אפשר אי :תירוש יהודית ד"עו

 14 .מוותרת אני. קשור לא זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 קמה היא, התנגדות יש כי כשקמים, לכעוס צריכה לא גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .הזמן כל. הימים כל הזה באולם נעשה כך. יענה לא והוא השאלה לסוף תחכה והיא

 17 נקרין לא גם אנחנו. אותן אקריא לא אני. תכתובות מספר עכשיו לך מציגה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 .23, 21, 20. המשפט לבית אותן מציגה אני. לך אותן מציגה אני. אותן

 19 ?אותן לסמן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 לא אני. אותם מציגים לא כמובן אנחנו אז, אישיים דברים כוללים הם. כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 במארס 8-מה הראשונה? תכתובות ארבע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב. אותם מקריאה

 22 .165/נ –

 23 .נט-ל אותן לסרוק לא אפשר אם :תירוש יהודית ד"עו
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 1 ?למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 שצריכים חושבת לא שאני העד של אישיים פרטים כוללים שהם חושבת אני כי :תירוש יהודית ד"עו

 3 .חשופים להיות

 4 ?לא. נט-ב כבר נמצא הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 . יודעת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 6 .עיון להתיר לא אולי אפשר :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .רוצה שהיא מה תקריא גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8. לו להראות אפשר. בפנינו כאן נמצא רול-ה? נכון, רול-מה חלק ממילא זה :עם - בר' מ השופט' כב

 9 .אותו לשאול אפשר, שאלה אותו לשאול רוצים אם

 10. לתאריך או לשורה תפנה גברתי, רול-ה את לנו שיש מאחר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .אותם נסמן לא

 12. 17311 שורה. רול-ב 16108 שורה זה. הפרוטוקול לטובת רול-ב אפנה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 עם יושב הוא. המוצגים את ממש לו נתתי. שתעיין כדי זה את נתתי לך.  17354 שורה. 17321 שורה

 14 לך שהיה לי ותאשר החקירה בחומר דוגמאות עוד שיש לך אומרת אני, לתוכן להיכנס בלי. המוצגים

 15 '.אלוביץ הגברת עם כזה אישי גם שיח

 16 .כן :ת

 17 שיחה למשל? נכון, פעמים הרבה לה החמת גם אתה'. אלוביץ איריס עם שלך השיח בתוך :ש

 18 שאתה שיחות, בהן לה מחמיא שאתה שיחות עוד יש. מתלהמת ולא חכמה שהיא לה שאמרת שראינו

 19. לפרטים יורדת, יסודית שהיא, עורכת להיות יכולה שהיא לה אומר שאתה, שאול עם עליה מדבר

 20 ?זוכר אתה

 21 .האישי לשיח קשורות לא. כן :ת

 22 באפריל 5 מיום לפרוטוקול מפנה אני – העדת הראשית בעדותך. האישי לשיח קשורות לא, לא :ש

 23 כי הידיעה את תוריד: "שאמרת ממה להבין ניתן כך, לך אמרה שאיריס – 15 שורה, 667 עמוד, 2021
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 1 השבוע" המילים שאת לי תאשר". לי לחתום צריך הוא הבא בשבוע או  לי לחתום צריך הוא השבוע

 2 .פעם אף לך אמרה לא' אלוביץ איריס", לי לחתום צריך הוא הבא בשבוע או לי לחתום צריך הוא

 3 .אמר שאול לדעתי, לחתום :ת

 4 ?זוכר אתה. ביטול-הפיצוי של השיחה על דיברת, אותך כששאלתי ואתמול :ש

 5 .שימוע על ודיברתי פיצול :ת

 6 .ביטול-פיצול. שייך לא זה. לא :ש

 7 .זוכר. נכון :ת

 8 שקשורים רגולטוריים בנושאים שמדובר אתמול יודע אתה כאילו זה על דיברת. זה על דיברת :ש

 9 ?כוונתך לזאת. לבזק

 10 אמר הוא: ואמרו קפצו צור בן ד"ועו חן ד"עו, הראשית בחקירה כאן זה את כשהזכרתי, אני :ת

 11 שאחרי אומר רק אני. זה מה אז ידעתי שלא להיות יכול. זה מה ידע לא שהוא במשטרה שלו בעדות

 12 .קראתי זה

 13 .אמת בזמן :ש

 14 על ידעתי לא, אותי כשחקרו אמת בזמן. אותי כשחקרו. מדובר מה על ידעתי לא אמת בזמן :ת

 15 .מדובר מה

 16-ה כל ולכן בכלל 2 ערוץ של...  על מדובר. ברור הוא ההקשר השיחה שבתוך לך אומרת אני :ש

 17 הוא, בזק של רגולטוריים עניינים על שמדובר ברור כאילו היום כאן עושה שאתה ינירינג'אינג רוורס

 18 .שלך העדות של המעוניין מאופן חלק עוד

 19 ?שאלה זו :ת

 20 ברשות מעדותך להקריא מבקשת אני. להקריא אפשר. ברור זה לדעתי. להגיב יכול אתה :ש

 21 .74 עמוד, 3818 קובץ, 2018 בינואר 10 מיום ערך ניירות

 22 ?נכון. נחשף לא הזה שהדבר מבין אני, כבודה :ישועה אילן מר

 23 .נחשף לא הוא. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .תודה :ישועה אילן מר

 2 פרסום אישור מבקשת אני, שייסרק ככל אבל. כרגע המשפט בבית סרוק לא... -ה :תירוש יהודית ד"עו

 3 .פרטי עניין באמת זה. סיבה אין. האלה הספציפיות השורות על

 4 נסרק שזה רואים אתם בתיק מעקב כדי תוך אם. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .מיד תודיעו, משהו התפספס סיבה ומאיזושהי

 6 חושבים שאנחנו דברים עוד ונראה סריקה עוד נעשה אנחנו אם גם, מזה יותר :תירוש יהודית ד"עו

 7 . נעשה אנחנו זה את גם, שראוי

 8 .בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?גברתי עמוד באיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10? פיצול או ביטול: לך אומרת החוקרת אז? פיצול? אמרה היא מה. 74 עמוד :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 11 צריך שאתה מתי, אמרה היא, הפיצול ביטול אז. משנה לא. אומרת שהיא מה זה ולא זה לא, אגב

 12 - - - אומר ואתה?  מדברת היא ביטול איזה על? הביטול על. אוקיי אומר אתה ואז, לך שטוב, אותו

 13 .יחתום-ה את המצאתי לא. שיחתום צריך. מכאן נזכר  זה יחתום-ה :ת

 14 שלך מהעדות מקריאה אני. רלוונטי הוא כאילו אותו והפכת שייך לא משהו לקחת כדרכך :ש

 15 לא שאני באמת. באמת, יודע לא אני: "אומר אתה. הדבר את לך כשמקריאים ערך ניירות ברשות

 16 להניח סביר, הביטול על".  "כנראה ביבי זה. יחתום שהוא קשור שזה מניח אני. הסוף עד לזה נכנסתי

 17 אתה, יודע לא עכשיו אני אומר לא אתה". זה בתוך בראש הייתי לא אני, באמת, לא...".  "ביטול שזה

 18 .זה בתוך בראש הייתי לא אני אמת בזמן, אז אומר

 19 .ההקשר את הבנתי אני. נכון :ת

 20 ?אמת זאת ערך ניירות ברשות שאמרת מה, ערך ניירות ברשות שלך בעדות :ש

 21 .כן :ת

 22 איריס". בזק של רגולטוריות החלטות" המילים על דיברת שלך הראשית בעדות, עכשיו. תודה :ש

 23 לא אני. חקירה של שעה מאתנו תחסוך. בזק של רגולטוריות החלטות המילים את לך אמרה' אלוביץ
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 1 הגברת. שהבנת לך נדמה מה על לא, שיח מתוך שלך תובנות על לא, שלך פרשנויות על לא שואלת

 2 שמעת" בזק של רגולטוריות החלטות" המילים את אם שואלת אני. אמרה היא מה תסביר' אלוביץ

 3 '.אלוביץ מאיריס

 4 שסרקת אומרת את אם. שלא להיות יכול. בינינו בשיחות מאיריס זה את ששמעתי בטוח אני :ת

 5 .סרקתי לא אני, ולא

 6 2018 בינואר 10 ביום שלך החקירה במהלך. שלא להיות יכול אז. מצאתי ולא סרקתי אני :ש

 7 מיום שיחה. תבקש אתה כן אם אלא אותה משמיעה לא ואני אותה מציגה לא אני. שיחה לך השמיעו

 8 בשעת, לראות שאתה כפי, מנהל שאתה' אלוביץ איריס' גב עם ארוכה די שיחה זאת. 2016 בנובמבר 14

 9 השיחה את שקורא מי. בלילה 11-ב נוהלה שהיא שאומר מה, 22:59.58-ב שיחה זו. מאוחרת לילה

 10  על לה מספר אתה. אותה לך אציג אני, תרצה ואם, לך להזכיר אנסה אני. נעימה שיחה שזו מתרשם

 11, אור ענבל על מדברים אתם, ביטחונית לפרשה שנוגע פרסום איזה על, הברית בארצות שלך החיים

 12 שיחה זו. ביניכם ישיר באופן לא, אור ענבל על השיח אגב שלה הבגדים קניות בהרגלי מתעניין  אתה

 13: אומר אתה, ערך ניירות ברשות הזאת השיחה את לך כשמשמיעים. וחברתיים נעימים בטונים שהיא

 14 של שיח היה מבחינתך' אלוביץ איריס מול הזה השיח". התחנפתי איך לשמוע רגע מכל נהנה אני"

 15 ?חנופה

 16 לא אני. שם שגם להיות יכול. חנופה של שיח היה מקרים מאוד בהרבה איריס עם של השיח :ת

 17 על לעורכת מונתה היא, הבוס אשת היא, בגדול אותם אומר אני אבל אמיתיים רגעים היו שלא אומר

 18 .אליה התחנפתי, וכן הדברים את קובעת היא, שלי

 19 היא, דקות 20 המוח את לי מבלבלת היא? שלי החיים את מבין אתה: "לחוקר אומר אתה :ש

 20 העורכת היא, מקצוע איש אתה: "אומר ואתה מדבר ואתה ממשיך ואתה" האתר של בפועל העורכת

 21 ".כזה דבר עושה לא עורך אפילו,  ברור: "אומר אתה אז"? בפועל

 22 .אני לא. מקצוע איש אתה אומר הוא :ת
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 1 אתה, אתרים בין השוואתי מחקר גם עושה אתה: "לך אומר והחוקר השיח ממשיך אז. נכון :ש

 2 שהיא מחקר – הזה המחקר את קראתי לא: "אומר אתה אז". כדי תוך אקדמיה עבודת לכתוב יכול

 3 - - -" טוב – עליו מדברת

 4 ?אמר שמי מחקר. אמרת מה הבנתי לא :ת

 5 עבוד לכתוב יכול אתה, אתרים בין השוואתי מחקר עושה גם אתה: "לך אומר החוקר :ש

 6 זה, טוב: "לך אומר החוקר אז". הזה המחקר את קראתי לא: "אומר אתה ואז" כדי תוך אקדמיה

 7 התחושה אם אותך שואלת אני". הזמן את מעביר אני, בסדר נו, כדי תוך: "לו אומר ואתה" כאילו

 8 .איריס עם בשיחות שלך התחושה זו הזמן את מעביר שאתה, המוח את לך מבלבלת שהיא שלך

 9 . כן, השיחות מאוד בהרבה :ת

 10 לך אמר שהוא אור עם שלך פגישה על סיפרת וגם דומים דברים אמרת הראשית בעדותך גם :ש

 11 - - - לך שיש

 12 .חדשה עורכת :ת

 13 עמוד, 2021 באפריל 7 מיום פרוטוקול זה. הזה הקטע כל את להקריא צריך לא. חדשה עורכת :ש

 14 ?נכון. הצחיק זה אותך. זה על צוחקים אתם בה סיטואציה מתאר אתה אבל. 8 עד 1 שורות, 910

 15 .כן. שנינו :ת

 16 סלידה, מתחנף שאתה תחושה, לאיריס ביחס כאן אותן שהוספת שלך האישיות התחושות :ש

 17  שהצגת לי שאישרת שראינו מהתמונה לחלוטין שונות הן, המוח את לך מבלבלת והיא, הזאת מהחנופה

 18, פה לה שם אתה מעט שעוד, עורכת להיות יכולה שהיא, מתלהמת לא שהיא, חכמה שהיא, לאיריס

 19 ?נכון. יסודית שהיא, חדר לה נותן

 20. החנופה של סממנים אלה. צריכה ושהיא עורכת באמת שהיא חשבתי לא. מהחנופה חלק זה :ת

 21 .וכדומה נהדרת את, נפלאה את

 22 נותק איריס עם – במילים השתמשת – הקשר, 2016 בדצמבר 27-ב הפגישה שאחרי כאן העדת :ש

 23 '.אלוביץ איריס עם קשר היה לא אבל
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 1 .כן. מאוד ירד הוא :ת

 2 ימים 50 היו. ביניכם תקשורת של ימים 50-כ יש 2017 שנת ובמהלך שבדקנו לך אומרת אני :ש

 3 .ביניכם תקשורת של

 4 אני אבל יגידו לא שחבריי כדי יצא שהעד בעיה לי אין. להתנגד רוצה אני. רגע :תירוש יהודית ד"עו

 5 .השאלה הצגת לאופן להתנגד רוצה

 6 ?העד את להוציא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .לומר הולכת היא מה יודעת לא אני. לומר הולכת היא מה יודעת היא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 .יצא שהעד מבקשת אני :תירוש יהודית ד"עו

 9 ביקשה לא גברתי. יצא שהעד בעיה לי אין אמרה גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .יצא שהוא

 11 .יצא שהעד ביטחון ליתר מעדיפה  אני. יגידו לא, יגידו כך אחר אבל. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 12 (.יוצא ישועה אילן העד)

 13 ולכן השאלה את משכה חברתי הראשונה בפעם. שנייה פעם עצמו על חוזר זה :תירוש יהודית ד"עו

 14 אותה מציגה אבל השאלה את מבססת היא. ביניהם התקשורת את לו  מציגה היא הפעם אבל. ישבתי

 15 של קים"מחת, ויודעת קים"מחת מחזיק חברתי. טסאפיםאוו-ה סמך על רק – התקשורת כזאת -

 16 טסאפיםאוו-ב שנמצאת התקשורת על עולה ביניהם שהתקשורת ויודעת והעד' אלוביץ איריס הגברת

 17 לעד התקשורת את מציגה כשחברתי לכן. טלפון שיחות השני במהלך מאוד והרבה, מעט לא גם יש כי

 18 היא אולי. נכונה לא. מדויקת לא אמירה בזה יש, טסאפאוו-ה תכתובות על רק שמבוססת כתקשורת

 19 .וכך כך הייתה טסאפיםאוו-ב בניכם שהתקשורת עולה טסאפאוו-ה שמתכתובות פשוט לומר יכולה

 20 אני אם, 2017 על הייתה השאלה כי? 2017 על מדברת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ?2017 על מדברת גברתי. טועה לא

 22 - - - התכתובות ליתר משווה חברתי :תירוש יהודית ד"עו
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 1 אומרת גברתי. השאלה הייתה זו. 2017 על עכשיו דיברה היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?גברתי של הטענה זו? מטע ושהשאלה ביניהם תקשורת של ימים 50-מ יותר שיש

 3 שחברתי  התכתובות ליתר שבהשוואה אומרת אני. זה את אומרת לא אני. לא :תירוש יהודית ד"עו

 4 ולא התכתובות ליתר להשוות, לשים צריכה חברתי, לב לשים צריך, התכתובות ליתר בהשוואה, תציג

 5 .הכללית התקשורת על

 6 50 שיש בזה דיוק אי יש האם. ההתנגדות את הבנתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ?2017 שנת במלך ביניהם תקשורת של ימים

 8 .בתכתובות :תירוש יהודית ד"עו

 9 קמה גברתי. מדויקת הייתה לא הזו השאלה אם שואלת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 דבר שום ולא 2017 על מדברים אנחנו, כל קודם. מדברת גברתי מה על מבינה לא אני עכשיו. והתנגדה

 11 .אחר

 12 רגילה לא ואני מתנגדת שחברתי רגילה אני כי הבעיה את לפתור רוצה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 אחרי זה, תקשורת של ימי 50-ה. קים"המחת את גם בדקנו. ימים 50 אמרתי אני. בי מזלזלת שהיא

 14 - - - את שבדקנו ואחרי קים"המחת את שבדקנו

 15 .ההתנגדות את לברר מנסה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .2017 על דיברתי לא, גברתי אמרתי :תירוש יהודית ד"עו

 17 ואפשר העד את להחזיר אפשר. קיימת לא ההתנגדות, כך אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .לשאלה יענה שהוא

 19 (.לאולם חוזר, ישועה אילן מר, העד)

 20 שנת לגבי נשאל שאדוני לשאלה חוזרים אנחנו, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .אליה תחזור עוזר ד"עו, לא ואם זוכר אתה אם, שאלה אותה. 2017

 22 .זוכר :ישועה אילן מר

 23 ?אדוני של התשובה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 - - - שיחות היו, בדצמבר 27-ב לה שקוראים השיבוש פגישת אחרי השיחות :ישועה אילן מר

 2 . שיחה ימי 50-ל כאן ממוקד וזה 2017 בשנת שיחות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 את זוכר אני. ציוניות בתזכורות אופיינו השיחות רק, שיחות שהיו להיות יכול :ישועה אילן מר

 4. שהיו להיות יכול. השיחות את ספרתי לא אני. 50 שהיו להיות יכול. מאוד קצר היה פשוט. השיחות

 5 שהייתה האינטנסיבית התקשורת את היה לא. אחר ספרתי ולא לפני ספרתי לא, אופיין שזה אומר אני

 6 .הכוונה לזאת. ועורכים היום כל אתי שיושבים, לפני

 7 .פחות היה אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 - - - היה שמספר להיות יכול. השיחות את ספרתי לא אני. שמספר להיות יכול :ישועה אילן מר

 9 ? קצרות שיחות היו :עם - בר' מ השופט' כב

 10 זוכר אני. האתר של אינטנסיבית עריכה שהייתה, כן לפני שהיה מה את היה לא זה :ישועה אילן מר

 11 היה זה בחודש 8-ה עד. בחודש 8-ה ואחרי, בחודש 8-ה או בחודש 10-ה עד שיחות. פאזות שתי שהיו

 12 .וזהו משפט היה זה אבל לתת התחילו ושם פה, בחודש 8-ה ואחרי עקיצות רק

 13 ?מדבר אדוני חודש איזה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .ינואר :ישועה אילן מר

 15 .2017 ינואר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ואחרי, ובקודים זהירות מאוד היו השיחות, מוזס נוני שזה שנודע, בינואר 8-ה עד. כן :ישועה אילן מר

 17, מילה שורה היה זה. כזה שיח  דו היה לא אבל, משהו או תוריד גם להגיד התחילו פתאום בינואר 8-ה

 18 .שהיה מה את יותר היה לא. וזהו מילה, שורה. התכתבות

 19 לא אני, שלך מהזיכרון מתפעלת שאני לך אמרתי כבר שאני מכיוון, ישועה מר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 20 בדצמבר 29-מה – זה על אחזור לא אני – שיחה לך הציג חן דין עורך שחברי ששכחת לחשוב יכולה

 21 פתיחה על להורות לממשלה המשפטי היועץ של כוונתו על לידיעה בנוגע ביותר ארוכה שיחה, 2016

 22,  אותה מדרדרים אם, אותה מורידים אם, הזאת הידיעה לגבי' אלוביץ הגברת עם שלך ושיח בחקירה
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 1 כך כל למקומות נפריח שלא מציעה באמת אני. ארוכה די שיחה. לדרדור לדאוג לי תני: אומר שאתה

 2 .חן דין עורך של בחקירתו מפורשות נסתר, 8-ה עד בדיוק, עכשיו אומר שאתה מה. נכונים לא

 3 וגם שאול  עם גם, התכתובות כל, האלה השיחות משתי, הזאת מהשיחה לבד. עליך חולק אני :ת

 4 .בקודים היו 10-וה 8-ה עד איריס עם

 5 רואים אנחנו האלה הימים בתוך. ימים שמונה הכול בסך יש בדצמבר 29-מה, 10-וה 8-ה עד :ש

 6 שמברות שיחות, תוכן של שיחות, ארוכות שיחות. קצרות כשיחות אותן לאפיין אפשר שאי שיחות שתי

 7 .אומר שאתה מה את שמפריכות שיחות, ידיעות על

 8. טירוף וזה לקיצוניות מקיצוניות תעבור אל שאומרים, שאחרי ביומיים או בבוקר שהן שיחות :ת

 9-ל עד בשיחות, פעם  עוד אומר אני. לקיצוניות מקיצוניות לעבור צריך שלא נאמר שיחה באותה, שם

 10 כתבה. קודים בלשון שדיברה מועטה תקשורת הייתה – הדין עורך בשאלות הסתכלתי אני – 10

 11 .לפני שהיה למה זה את להשוות אין. לי להגיד ושם פה התחיל זה אחרי. נפלאה לא, נפלאה

 12 על בוודאי, העד עם להתכתש מתכוונת לא אני. כבודכם בפני הראיות חומר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 .ומובהקים ברורים כה שהם דברים

 14 שולח אתה. 2017 בנובמבר 21-ב זה, תקשורת מצאתי שאני האחרונה הפעם, 2017 בשנת התקשורת

 15 ?זוכר לא או זוכר אתה.  זמינה היא אם אותה ושואל טסאפאוו' אלוביץ לגברת

 16 .להיות יכול :ת

 17 היה שזה אמרת, בפברואר 8-מה שיחה על הראשית בחקירה כשנשאלת כי בפניך מציגה אני :ש

 18 אתה, 2017 בנובמבר 21-ב, לך מזכירה אני אז. קודם תקשורת בכלל הייתה לא כי חריג מאוד מאוד

 19 לדבר רצית כי זמינה. זמינה היא אם אותה ושואל' אלוביץ' לגב ופונה טסאפאוו-ב יוזם אתה, מתקשר

 20 .הסתם מן אתה

 21 .להיות יכול :ת
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 1-ה בתוך, השיחות בתוך, בחומרים מופיע זה, לך אומרת אני. שאלה כאן לך למקד רוצה אני :ש

 2 של מסוימת כמות של כבעלים כחלון נגד אישית עמדה הייתה לך כחלון השר שבעניין, טסאפיםאוו

 3 ?נכון. שלישית דירה מס של לרעיון מאוד התנגדת  אתה – לך יש דירות כמה יודעת לא – דירות

 4 .כן. התנגדתי :ת

 5 כתבה, טועה לא ואני טועה אינני אם, 2016 באוקטובר 18-ב הכנת שאתה כתבה גם הייתה :ש

 6 ארסית היא לך ואמרו הכתבה את לך עצרו ואיריס ושאול לפרסום אותה שיגרת כמעט, הכנת שאתה

 7 ?זוכר. מדי

 8 .להיות יכול :ת

 9 ?לא או כן? להיות יכול מה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .להיות יכול :ישועה אילן מר

 11 ?היה לא או היה זה. היה לא או היה מה נראה תכף :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12 ?הורידו שהם, מה :ת

 13 ואיריס שאול. כחלון על 2016 באוקטובר 18-ב – בתאריך טעיתי לא – הכנת שאתה כתבה :ש

 14 ?היה לא או היה. מדי ארסית הייתה היא כי אותה לך עצרו

 15. הזה הקמפיין את הקמתי לא אני. קמפיין נוהל כחלון מול, פעם עוד אומר אני.  להיות יכול :ת

 16 מהתגובה חשש קצת שאול כי בעיקר תעלה אל – כשהכנו – לי אומרים היו לפעמים הזה הקמפיין בתוך

 17 בולמת ואיריס לוחץ שאול שלפעמים, זה על צחקנו וגם, בתפקידים התחלפו הם לפעמים. שלו

 18 לא, ולפעמים, והשיחות הדינמיקה  בגלל עלה ולא הוכן לפעמים. בולם ושאול לוחצת איריס ולפעמים

 19 שהוא לי אמר שאול כי? פעם עוד לשקול רוצים אתם אבל, זה את עשינו להם אומר אני, פעמים מעט

 20 הוא, מזהיר שהוא שלו לטל אמר שלו הדובר או הזהיר שכחלון פעם והיה זה את עשינו או. סולח לא

 21 זוכר לא אני. ואיריס לשאול זה את העברתי אני אז. יעבוד לא שזה, ושניזהר לו עושים אנחנו מה יודע

 22 ולפעמים נגדו גדול קמפיין שהיה אומר אני. ירדה ספציפית או הזאת הארסי הכתבה  שבו ההקשר את
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 1 יכול. זה את להוריד לי נאמר ואז, לנקמה יגרום שזה או שלו תגובה של מסיבות מהתגובה חשש היה

 2 .המלאה התמונה זו. המקרים אחד שזה להיות

 3 לקבלת בחשד במשטרה נחקר הרצוג י'בוז יצחק 2016 באפריל 17 ביום. בזה אסתפק אני :ש

 4 מול בפריימריז לתרומות בקשר כוזב תצהיר ומסירת תרומה קבלת על דיווח אי, אסורה תרומה

 5 ?זוכר אתה', יחימוביץ שלי הגברת

 6 .כאן הוצג כבר  שזה לי נדמה. כן :ת

 7 . הוצג לא זה לדעתי. כתבה  לך להציג מבקשת אני :ש

 8 .165/נ מסומנת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ואתה הרצוג י'בוז של ידיו את מחזק אתה, מכן לאחר שעה בערך, לכך בהמשך :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 10 ?זה את זוכר אתה". אתי דבר, משהו צריך אם: "לו כותב

 11 .להיות יכול :ת

 12 .הרצוג י'בוז לבין בינך תכתובת להציג מבקשת אני :ש

 13 .166/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 רבה תודה" לך כותב". בשמחה אתך אדבר. "לך מודה והוא אתו מתכתב אתה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 עם אותך שאלתי אני הנגדית בחקירה". בצדקתך בטוח, היסוס בלי, עת בכל: "לו אומר ואתה" רבה

 16 לך מזכיר זה. כזה דבר זוכר לא שאתה אמרת. עזרתך את לו והצעת לפוליטיקאי פנייה יזמת אתה

 17 ?משהו

 18 .זה את זכרתי לא. נדיר מקרה. מזכיר זה, זה את לי מראה שאת עכשיו :ת

 19 .2016 במאי 19 ביום. נדיר הוא כמה עד נראה תכף :ש

 20 .167-נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21, נוראית הייתה יונית: "לו כותב ואתה ביוזמתך הרצוג י'לבוז פונה שוב אתה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 22 אתה במה הרצוג י'בוז למר ביוזמתך מציע אתה, ושוב"? לעזור יכול מה. עשר היית אתה, נסבלת בלתי

 23 ?נכון. לעזור יכול
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 1 .כן :ת

 2 ?זכרת לא זה את גם :ש

 3 .לא :ת

 4 ?יונית זאת מי :ש

 5 .2 מחדשות. לעצמי מתאר אני. לוי :ת

 6 כאן מתכוון הוא למי". הכוח בכל במהלך שנלחמה כנופיה עם, רבה תודה: "לך כותב הוא :ש

 7 ?בכנופיה

 8 .היה זה מה על זוכר לא אני. לתקשורת, לעצמי מתאר :ת

 9 את היטב שמבין מפרגן סקר לך והיה הלוואי: "לך אומר והוא". בי תיעזר: "לו אומר ואתה :ש

 10 כמה על אחשוב, טוב: "לו אומר ואתה". להיעזר אשמח" לך אומר והוא" שהוחמצה ההזדמנות

 11". ברור: "לו אומר ואתה". כנופיות כולם. מאוד חשוב". "בינינו שיישאר אבל אתך אדבר. רעיונות

 12 ?מדבר אתה מי על". חכמה לא בכלל, ומטופשת חצופה  הייתה היא: "ממשיך ואתה

 13 .יונית :ת

 14 במיוחד: "אומר הוא". יאומן לא. להחריד ציני, תיבון נרי גם: "לו וכותב ממשיך אתה ואז :ש

 15: לו עונה אתה ו". ציני משהו וכתב וחצי שבוע לפני לבד ראשון ממני המדיני הסיפור את קיבל שהוא

 16 ליצחק שלך העזרה הצעת ואת שלך הפניות את רק לא רואים אנחנו, הנה אז". להסכים חייב לצערי"

 17 לך יש תיבון שעל רואים גם אנחנו אבל, שלך בחקירה ממך נשכחה כמובן פלא שבאורח הרצוג י'בוז

 18 ?נכון. הרצוג י'לבוז להגיד דברים

 19 .אמר הוא :ת

 20 .מסכים ואתה :ש

 21 לא לי שהיה להיות יכול. ארוכה מאוד תקופה ותקפנו שקיפחנו איש היה י'בוז. נכון. בסדר :ת

 22 .אתו אישי קשר לי אין. ממנו נעים



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  25

 

 2600 

 1 – 2016 ביוני 8-מה מוצג הצגתי אני, הראשית בחקירה אותך כשחקרתי.  נבדוק אנחנו תכף :ש

 2 להציג מבקשת אני. הזה הדבר רקע מה נראה בוא עכשיו? נכון, קליין לגברת פנית אתה. 76/נ היה זה

 3 .2016 ביוני 8 מיום הרצוג י'בוז מר עם שלך התכתבות

 4 .168/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .ידיעה לדרדר קליין ממיכל בלילה 10:00-ב שלך בבקשה, 76/נ, זוכר אתה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 .כן :ת

 7 .י'לבוז שנוגעת :ש

 8 .כן :ת

 9 פיגוע יש שלצערנו כעת, יקירי: "9:58, תראה. 2016 ביוני 8-ב. ברקע עומד מה נראה ועכשיו :ש

 10 ראשית כותרת עם ימים 10 לפני שעשיתי מאוד  קצרה חקירה השלמת מדוע לי ברור לא, אביב תל בלב

 11 מכן לאחר דקות שתי". מטפל: "לו אומר אתה". בזה להציץ התוכל. שעות כמה כבר הפיגוע אחרי מיד

 12 ?נכון, קליין מיכל עם בטלפון כבר אתה

 13 .כן :ת

 14 ?נכון. הידיעה ומדורדרת :ש

 15 .כן :ת

 16 ?נכון".  מזמן דורדר: "לך אומרת כבר היא  10:21-ב :ש

 17 .כן :ת

 18 ?נכון. התנגדות שום ובלי מהר מאוד מאוד עובד שזה רואים אנחנו :ש

 19 .התנגדות כאן רואה לא אני :ת

 20  – ביולי 31 מיום תכתובת להציג מבקשת אני – ביולי 31 ביום. לא אני גם :ש

 21 ?כאן התכתובת מי עם. 169/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22, וראה בפריימריז הניצחון רקע על אנחנו. הרצוג י'בוז יצחק מר עם התכתובת :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 23 הוא אז". ועניין דבר בכל בי להסתייע תהסס אל. ברכות: "הרצוג י'בוז למר ביוזמתך כותב אתה, שוב
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 1 להראות חייב. נגדו ההתקפות למרות להרצוג מוחץ ניצחון תהיה שהכורת אשמח. תודה: "לך כותב

 2 בבקשה תיתן, כיף איזה". "אבי את אנחה אבל בהוואי אני. נדבר. בסדר". "הכלבה של והדרה שליטה

 3 חומר עוד לי שלח: "לו אומר אתה". בטיפול: "לו אומר אתה. הרצוג מר לך כותב", תודה. לאבי הנחיה

 4 ואתה" שלו טל מול: "אותך שואל". להכשיל ניסיונותיה מסכת כל על, הניצחון על גדול אייטם ונכין

 5 – רואים אנחנו שוב, והנה. דיברתם אם אותך שואל הוא כך אחר". מיד אתו אדבר אני, כן: "לו עונה

 6 באוגוסט 1-ב, כן אחרי ושיום, למערכת שלך פנייה יש כל קודם, זה אחרי שיום זוכרים אנחנו, אגב

 7 ?נכון. וואלה באולפן מתראיין אכן הוא 2016

 8 .להיות יכול :ת

 9. המפלגה בוועידת הבוז שריקות את שארגנה זו שהיא בכך' יחימוביץ שלי את מאשים גם הוא :ש

 10 ?נזכר

 11 .להיות יכול. סביר אבל ספציפית זוכר לא :ת

 12 .גלהר דב זה אותו שמראיין מי :ש

 13 .אוקיי :ת

 14 ?פעם אי שנצפו ביותר החיוביים הראיונות אחד שזה לשמוע תתפלא אתה :ש

 15 ?מי מטעם פעם אי שנצפו :ת

 16 .פעם אי בהם צפיתי שאני :ש

 17 .להיות יכול. אוקיי, אה :ת

 18 ?נכון. חיובי מאוד ראיון  היה זה :ש

 19 .זוכר לא באמת אני. להיות יכול :ת

 20 לא אתה, שלך לעדות מובהקת בסתירה שעומדים האלה הדברים כל. זוכר לא באמת אתה :ש

 21, פעם אחר פעם, שתרצה במה, דבר בכל בי תסתייע לו ואמרת הרצוג י'בוז למר שפנית זכרת לא. זכרת

 22 לעזור אשמח אני, בי ותיעזר בי ותסתייע.  עבורו מטפל ואתה אליך פונה הוא. אלי תפנה – שתרצה מה

 23 .זכרת לא זה כל. ועניין דבר בכל לך
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 1 עוד אומר אני. תקופה באותה היינו שבו הים בתוך אנקדוטליים אירועים אלה כי זכרתי לא :ת

 2 לו שעשינו העוול  על תיקון קצת היה מהעניין חלק. אישית חברות, אתו אישית ידידות לי אין, פעם

 3 .כן לפני

 4, נגדית חקירה ימי תשעה מעט עוד שאחרי לך לומר רוצה אני. אנקדוטות אינן אלה, ישועה מר :ש

 5 לך מציגים לא אנחנו. דמיוני באמת באמת זה, אנקדוטות לך מראים שאנחנו מה לכל לקרוא

 6 כל את אלא התביעה שעשתה פיקינג רי'הצ את לא. המציאות את כאן מציירים אנחנו, אנקדוטות

 7 לפוליטיקאי לפנות יודע ואתה אתה הוא הזה ל"והמנכ  ל"מנכ יש הזאת התמונה ובתוך התמונה

 8 רוצה שהוא מה ולעשות רוצה שאתה מה לו ולהגיד, עת בכל בי תיעזר לו ולהגיד עזרה מולו וליזום

 9 אלה. רואים שאנחנו מה זה.  יורדת ידיעה דקות בשתי – המערכת של התנגדות שום בלי  פלא ובאורח

 10 .אנקדוטות אינן

 11 ?אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .רוצה הוא אם, להגיב יכול הוא. העד אל שלי אמירה זאת :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 נענה זה אז, פניות ארבע או שלוש שנים כמה במשך היו הממשלה ראש מטעם אם גם :ישועה אילן מר

 14 הרצוג מול העבודה של,  כאן רואים שאנחנו מה של הסוג. בהתחלה היה גם זה וכך צורה באותה

 15 שהריאיון אומרת את. הכתבה את ערך או הכותרת את ערך שהוא לא זה. לריאיון בא הוא, וכדומה

 16 תקופה אחרי, ספציפי באופן אומר אני הרצוג לגבי. חיובי היה שהריאיון להיות יכול. בסדר, חיובי היה

 17 להיות יכול, שלו קיפוח אחרי, בוטה בצורה זה ואחרי זה ולפני 15 בחירות, שלו קשה קיפוח של ארוכה

 18 .בסדר לא שזה מסכים אני אבל כך שחשתי

 19 להגיד מוכרחה אני אבל גסות תכתובות לקרוא נהנית לא אני כי הזה מהדבר להימנע רציתי :ש

 20 – 169/נ – הקודמת לתכתובת אותך מחזירה אני, הכתוב נוכח כאן משקר פשוט שאתה שמכיוון לך

 21 אני. נגדו ההתקפות למרות להרצוג מוחץ ניצחון תהיה שהכותרת אשמח, תודה: "לך אומר הוא שם

 22 .כותרות על מאשר חוץ אחר משהו על שיח כאן אין". הכלבה של והדרה שליטה להראות חייב
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 1 היחיד הדבר, פעם עוד אומר אני. אתו מיטיב שהוא משהו מאפיין שזה הזה במקרה מסכים :ת

 2 מדברים פוליטיקאים אבל. העורך מול להיעשות צריך זה. מולי נעשה שהוא הזה בשיח בסדר לא שהוא

 3 שנאמרו האלה הדברים את ואומרים כתבים עם ומדברים חדשות דסק ראשי עם ומדברים עורכים עם

 4 .אנקדוטלי זה  לכן. זה בין להשוות בכלל אין. במתכון כאן שנוצרה דינמיקה כאן נוצרה לא. לי

 5 למה בסתירה עומד זה כמה, אנקדוטות לפני, אגב. אנקדוטלי איננו זה כמה עד ונראה נתקדם :ש

 6 עורך של לחקירתו וגם הנגדית לחקירתי בתשובותיך וגם הראשית בעדותך אזהרה תחת כאן שהעדת

 7 . המשפט לבית זה אבל. חן דין

 8 . חדשות וואלה-ב, וואלה באתר כתבה מתפרסמת  18:47 בשעה 2017 במארס 13 ביום, תסתכל

 9 .170/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 ?לפניך הכתבה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 11 .אמת :ת

 12 . הרצוג י'בוז מר עם תכתובת עוד לך יש, בערב 8:16 בשעה :ש

 13 .171/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 כנראה הוא וכך כך  שלי הקוד. שפנוי שמח, יקירי. "8:16 בשעה לך כותב הוא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 נאמר שבה כתבה היא הראשונה הכתבה. נראה בוא עכשיו". רבה תודה" לך כותב הוא ואז", ל"בחו

 16 הוא מה על זוכר אתה? נכון". ביחד טובים דברים שנעשה מקווה, טרמפ של שליחו עם נפגש נתניהו"

 17 ?אתך שוחח

 18 .לא :ת

 19 . יופי איזה תראה. חדשה כתבה יש מכן לאחר מיד. נראה בוא אז. זוכר לא :ש

 20 .172/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 אחרי.  כתבה איזו תראה. הרבה להתכתב צריך לא, הרבה לדבר צריך לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 22 עם ומתן למשא טרמפ של נציגו, גרינבלט ייסון'ג. הרצוג עם גם ייפגש טרמפ של השליח, "נתניהו

 23 הרצוג מר שזה – האופוזיציה ר"מיו לשמוע יבקש הממשלה ראש עם ונועד באזור המבקר, הפלסטינים
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 1 הזאת הפלאית הידיעה את ותקרא תמשיך בוא". שעברה בשנה האזורי למהלך מהמגעים לקחים –

 2 בשבוע. לישראל המגיעים....  עם להיפגש הרצוג נוהג האופוזיציה ר"כיו תפקידו מתוקף. "השני בעמוד

 3 על מגיעות הרצוג של המדיניות הפגישות. ונסון'ג בוריס בריטניה של החוץ שר עם נפגש הוא שעבר

 4 בבית אובאמה ברק של האחרונה בשנתון אזורי ומתן משא להניע האמריקני... האחרון בחודש.... רקע

 5 לשמוע יבקש גרינבלט. אחדות ממשלת להקמת לנתניהו הרצוג בין מגעים התחילו שבמסגרתו הלבן

 6 ישראל בין התהליך של מחדש להנעה הפוליטי האופק ועל ומתן במשא... על, הלקחים על מהרצוג

 7 ".והפלסטינים

 8 ישר וואלה באתר נולדת אתו והשיח הרצוג את שמזכירה הזאת שהכתבה מקרי לא זה, ישועה מר

 9 ?נכון. אתו שלך ההתכתבות אחרי

 10 לה אומר שאתה אחת לא היא שלו טל כי שלו לטל אותו שהפניתי חושב אני. שלא מניח אני :ת

 11 .לעשות מה

 12 .הבנתי :ש

 13 דבר זה, לכתב אותו מפנה ואתה פוליטיקאי פונה אם. פעם עוד לומר רוצה אני, אגב דרך :ת

 14 .אנקדוטלי זה עדיין, שוב. לקרות שיכול

 15 שאתה לו אומר אתה. שלו טל עם תדבר שאתה אומר אתה קודם שכבר כל קודם ראינו אנחנו :ש

 16 .הקודמת בתכתובת זה את ראינו. כתבה שתהיה לפני שלו טל עם תדבר

 17 . לכתוב מה אומר לא שלו לטל אני :ת

 18 שזה קליין מיכל לך אומרת שבה, רול-ה במסגרת לך שהצגנו קודמת תכתובת לך אזכיר אני :ש

 19 .שלו טל אפרופו זה. אתם דיברה שהיא לפני אייטם לסגור יודע כבר י'בוז של שהדובר בסדר לא

 20, עכשיו הצגנו שאנחנו התכתובות כל שאת הנכבד המשפט בית של לבו תשומת את להסב מבקשת אני

 21 שלא החליטה מטעמיה התביעה. רלוונטיות סופר תכתובות הן.  רול-ב קימות שאינן תכתובות אלה

 22 שיבוש פה יש, בחקירה זה את ונראה נמשיך ואנחנו, ולטעמנו המשפט לבית שהוגש רול-ב אותן לכלול

 23 .ביותר וחמור גדול
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 1 כמקשה הוגש זה. החקירה בחומר שהיו השיחות כל את לשקף אמור רול-ה :עם - בר' מ השופט' כב

 2, חסר שהוא לי אומרת את. התקשורת כל על להשתמש דבר של בסופו כוונה תהיה לא אם גם. אחת

 3 ?חלקי שהוא

 4 נעשה שאנחנו בחקירה עכשיו זה את יראה כבודכם. חלקי סופר, חסר סופר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 .משקף לא סופר הוא, חלקי סופר הוא. הזה הדבר של דוגמאות היום נעשה ואנחנו כאן

 6 ?מביאה שהגברת האלה החומרים של המקור מה :שחם' ע השופט' כב

 7 .מהתביעה קיבלנו שאנחנו חומרים :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 ?טלפון מכשירי אותם אלה :שחם' ע השופט' כב

 9 .ודאי, כן, כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 10 ...כל את משקף שזה הצהרה הייתה לא :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .התביעה של הצהרה זאת :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12 ?כזו הצהרה הייתה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 הגורמים עם ישועה מר של ההתכתבויות את משקף זה אמרה התביעה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 נראה שאנחנו מה. רול-ב קיים לא עכשיו מראים שאנחנו מה. רול לכבודכם הציגה והיא הרלוונטיים

 15 שהיא, המשפט בית שלפני התמונה את לחלוטין משבש הזה שהדבר זה – דוגמאות – לכבודכם

 16 .להציג בחרה שהתביעה התמונה

 17 בשפה עדינים מאוד מאוד היינו, פיקינג רי'צ עשתה שהתביעה לעד ואמרנו בחקירה באנו כשאנחנו

 18 ואנחנו ביותר חמורה התנהלות משקף בעינינו הזה הדבר. מטע הסתירו. דובדבנים כאן קטפו לא. שלנו

 19 .ממנה דוגמאות נראה היום

 20 ההגנה בידי מצויים החקירה חומרי. הסתרנו לא אנחנו. הזה בהקשר אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 במסגרת נעשה הזה רול-ה. ההגנה עם בהסכמה אותו עשינו, הזה רול-ה את כשעשינו גם. Day one-מ

 22 לאסוף מסוימות תכתובות ביקשו חברינו. דברים העלינו, העברנו – גם חברינו לבקשת -  שאנחנו זה

 23, דיונית הסכמה, אליה שהגענו הסכמה, בהסכמה הוגש רול-ה.  אחד רול-ל אקסל והתחלו באקסל
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 1 וזה נגדית לחקירה דברים לשמור ביקשו כנראה חברינו.  המשפט בבית הוצגה והיא אליה והגענו

 2 אתייחס לא אני, כל קודם, שלם מטע הסתרנו שאנחנו ולומר לבוא אבל זה עם בעיה לי אין, לגיטימי

 3 ולומר לבוא אבל, אגיד לא ואני נגדית חקירה יש זה על כי מטע לא או כמטע כאן שהוצגו לדברים

 4 ולהגיד לבוא ויכלו החקירה חומרי במסגרת חבריי בידי היה כשהכול שלם מטע הסתרנו שאנחנו

 5 את לנו  ולומר לבוא יכולים עדיין והם, רול-ה בתוך והאלה האלה התכתובות את גם רוצים שאנחנו

 6 .זה

 7 ?רול-ה את הכנתם מה לפי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 נתפסו החקירה שבמסגרת הרלוונטיים הגורמים לפי רול-ה את הכנו אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 9 נכון. רול-ה את כך הצגנו ולכן. רלוונטיים כגורמים נתפסו מולם והתכתובות רלוונטיים כגורמים

 10-ה לצורך כרלוונטיים ידינו על לא וגם החקירה ידי על לא נתפסו לא הרצוג י'בוז מר עם שהתכתובות

 11 אפשר. חשוב לא אבל, זה את אמר כבר העד, שוב אבל אנקדוטלי שזה לראות אפשר בהחלט אבל, רול

 12 את תכניסו לנו לומר ויכלו ההגנה בידי בוודאי היה שזה אומרת רק אני. בסדר וזה זה על להתווכח גם

 13 . זה את מגישים שאנחנו הדיונית ההסכמה לצורך רול-ל זה

 14 כל. במחשב גם ופלטים סורסינג באאוט פלטים. פלטים זה שהיה מה, רול-ה לפני, לגברתי אומר אני

 15 .הצדדים שני בידי היו הפלטים

 16 ?רול-ב נמצאים שלא החומרים  היקף מה, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .רבים לא :תירוש יהודית ד"עו

 18 .שנמצא למה יחסית :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .רבים לא :תירוש יהודית ד"עו

 20 .יודעים לא לכאורה אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 21 . רלוונטיים לא בוודאי – יחלקו לא חבריי בוודאי - חלקם, אגב. רבים לא :תירוש יהודית ד"עו

 22 יותר היה לא? הכול כאן נכנס לא למה,  הרבה לא זה אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 ?רול-ל הכול להכניס, הרבה לא זה ואם מעלים  כבר אם, נכון
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 1-ל זה את ולחבר דיגיטלי בפלט זה את להעלות חקירות ממחלקת לבקש צריך :תירוש יהודית ד"עו

 2 נראה הרצוג י'שבוז להיות יכול. בזה ונדון כרלוונטי רואים הם מה בדיוק יגידו שחבריי אפשר. רול

 3 שאנחנו בעוד רלוונטיים שהם חושבים שהם אנשים עוד להם שיש להיות יכול, בסדר, עכשיו כרלוונטי

 4 .אחרת חושבים

 5 .יגישו כבר הם, חושבים שהם מה. עכשיו יגישו כבר הם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .בעיה אין. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 7 התמונה שכל כדי. אמרה שחברתי הדברים לנוכח.  התמונה את להשלים כדי, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 8 בצער ובתמים ובאמת – לומר חייב ואני אירוע על כאן מדברים שאנחנו מכיוון המשפט בית בפני תהיה

 9. המשמעות מה המשפט לבית לספר חייב אני, שאמרה שחבל, אמרה שחברתי הדברים ונוכח – רב

 10 מבחינת. רול-ב לא הם דברים איזה ונראה ונמשיך בסדר לא וזה רול-ב שזה כך על דיברה חברתי

 11 .יראה כבודכם. מאוד הרבה. רול-ב לא שהם החקירה חומרי רבים, אומרת שהיא למה בניגוד, ההיקף

 12 של בעיצומה, 2021 באפריל 23-ה ביום הזה החומר את גילינו אנחנו. התמונה את להשלים כדי

 13.  באפריל 5-ב התחילה שלנו הנגדית החקירה? החומר את גילינו איך. העד של הראשית החקירה

 14 לכם להדגים יכול עכשיו ואני - לנו נמסר הוא. לנו ונמסר אצלנו נמצא הזה שהחומר אמרה חברתי

 15 אראה מי אני, קיבלנו שאנחנו החומר. אותו לגלות אמורים היינו לא. נסתרת בצורה - במסך כאן

 16 - - - לכבודכם

 17 ?החקירה מחומר כחלק זה את קיבלתם לא אתם :שחם' ע השופט' כב

 18. החקירה בחומר בכלל הזה החומר את קיבל לא צור-בן בועז ד"עו חברי, קיבלנו אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 19 .לו העברנו אנחנו

 20 .חומרים אותם לקבל אמורים הייתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21. דברים אוסיף  לא אני, בבקשה, כבודכם. חשובה מאוד נקודה זו. לכבודכם אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 22 .כבודכם בפני התמונה את לפרוס חייב אני כי בעדינות זה את עושה אני

 23 .לשוניות עם – זה את להראות מבקש אני  - אקסל טבלאות קיבלנו אנחנו השימוע לקראת
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 1 .  להראות צורך אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 השימוע לפני. זה את לראות אפשר, זה את לראות ירצה המשפט בית ואם, אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 3 בצורת לא. שוחח הוא אתם המשוחחים של לשוניות עם העד של השיחות של אקסל טבלאות קיבלנו

 4 הזאת בצורה, הנה. רס'מסנג איי-ו סמסים, טסאפיםאוו. שונים אקסל לקבצי מחולק שזה. רול-ה

 5 .קיבלנו

 6 .אנשים לפי מחולק :תירוש יהודית ד"עו

 7 באיי עובדיה בן טלי הלשונית תחת. אתם המשוחחים אתה. למטה אנשים לפי מחולק זה :חן ק'ז ד"עו

 8 עבדכם, כבודכם, ואז. באפריל 23-ה עד עבדנו זה על. עובדיה בן טלי עם התכתבויות היו רס'מסנג

 9 עם להתעסק כך כל יודע לא אני כי, כפתורים מיני כל על לחץ, לגמרי טכנולוגית מאותגר שהוא הנאמן

 10 900 למעלה עלו, המסנן שנוקה ברגע. מושג למדתי. מסנן ניקוי עשיתי שבטעות ומסתבר, המכשיר

 11 שנה אחרי שם מתחבא מה באפריל 23-ב גילינו ואז המסנן נוקה אלמלא לראייה שנחסמו קשר אנשי

 12 .ונדהמנו. הזה החומר את הכרנו ולא לשימוע החומרים את קיבלנו מאז, מזה ויותר הכנות של

 13 הדברים מול האלה הדברים על שוחחנו ולא, הכירו  הם האם 1 נאשם כוח באי עם לברר ביקשנו אנחנו

 14 חקירה כחומר בכלל הזה החומר את קיבלו לא שהם מסתבר. העד של הראשית בחקירה ששמענו

 15 השימוע לקראת הראה ככל חדד ד"עו ואל אלינו הועבר הזה שהחומר תירוש ד"עוה אומרת. למשפט

- - - 16 

 17 .צור-בן ד"לעו לא. מראש חדד ד"עו אל שהועבר חומר כל כמו :תירוש יהודית ד"עו

 18 ומכיוון, החומר את הכרנו לא שאנחנו שמכיוון משום תגובתה על התפלאתי מאוד אני :חן ק'ז ד"עו

 19 שנסכים כדי לנו והוגש רול-ה כשהוכן מדוע מבין אני אז, מסננים עם הזה באופן חסוי היה שהוא

 20 - - - הזאת החטיבה כל את הכרנו לא, זה את הכרנו לא שהסכמנו ובמועד, אותו להגיש

 21 ?מלא לא רול-שה המשפט לבית להעביר... במקרה שהתגלה לאחר עודכן מי :עם - בר' מ השופט' כב

 22 .עכשיו זה את עושים אנחנו, הנה :חן ק'ז ד"עו

 23 .במאי 3-ב, שנודע ביום :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 .זה על לחקור רוצים אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 2 היום טוען שאדוני למה המשפט בית לב תשומת את הסב לא אדוני, בסדר :עם - בר' מ השופט' כב

 3 אחד וכל מלא הוא רול-שה רושם היה לי. מלא לא והוא חלקי הוא רול-שה, בצדק אולי, רב בלהט

 4 סבור שאדוני הזה מהסוג טענה שמענו לא. בהתאם ויחקור הרלוונטיים החומרים את מתוכו יבחר

 5 .קודם גם עלה לא זה למה תוהה קצת אני. כרגע רק לראשונה, ומהותית משמעותית טענה שהיא

 6 .המשפט לבית אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 7 .זמן מאוד הרבה לא שזה נכון :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .באפריל 23-ב הזה החומר על עלינו אנחנו, ראשית. המשפט לבית אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 9 .הבנתי זה את :עם - בר' מ השופט' כב

 10 שלם צוות עבד, עליו לעבור. שלם קלסר מכילה, שבו השמות רשימת רק, הזה החומר :חן ק'ז ד"עו

 11 .יש שורות אלף 20. ראשון דבר זה. לה ובמקביל העד של החקירה במהלך

 12 .שורות אלף 20 יש הזאת באנקדוטה. הזאת באנקדוטה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 של בדינמיקה. נגדית חקירה של בדינמיקה אנחנו, שני דבר. לעבור צריכים שהיינו :חן ק'ז ד"עו

 14, מכפלות ועושה החוצה מהדהד הקירות בין כאן שנאמר דבר שכל הזה בתיק במיוחד, הנגדית החקירה

 15 התשובות את שומעים גם החקירה כדי ותוך החקירות בין כשאנחנו, בטוחים כשאנחנו, רצינו אנחנו

 16 להיות, שבחומר הדברים של הדרך במורד גם הרלוונטיות את ומגלים נוספים בנשואים העד של

 17 גם, שנייה פעם. אחת פעם זה. המשפט לבית הזה הדבר  עם באים שאנחנו לפני, מבוססים, מאורגנים

 18 אנחנו. לגמרי לגיטימי וזה שמצאנו למה העד ואת התביעה את – ביושר זה את אומר ואני – להכין לא

 19 .נגדית חקירה של בעיצומה

 20 היא שבו באופן הראשית החקירה התאפשרה, החומר את מכירים לא שאנחנו הניחו שכולם מכיוון

 21 ונמשיך זה את לראות התחלנו. ניתנו שהן באופן נגדית בחקירה העד של התשובות וניתנו התנהלה

 22 .עכשיו זה את לראות
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 1 יתוקן רול-שה מבקשים אתם האם. שאלות שתי,  חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?רלוונטיות ולא רלוונטיות, השיחות כל בו שייכללו כך

 3 .הפרטיות למעט :חן ק'ז ד"עו

 4 תבחר המדינה של באופן יתוקן רול-שה רוצם אתם האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 הכול שייכלל אלא, הרלוונטיות לגבי שונות דעות כנראה כאן יש כי, לא או שרלוונטי חושבת היא מה

 6 .ראשונה שאלה זו. בפנים

 7 יש אם? עכשיו מבקשים אתם מה, מבקשים שאתם מה לא זה אם, זה כל בעקבות האם, שנייה שאלה

 8 ?הדברים בעקבות בקשה איזושהי לכם

 9 בית לב תשומת את עוזר-רוזן ד"עו חברתי הפנתה. חברתי של לקימה הגבנו אנחנו. לא :חן ק'ז ד"עו

 10 אנחנו. תירוש ד"לעו מגיבים ואנחנו שאמרה מה את אמרה, תירוש ד"עו קמה. רול-ב לא שזה המשפט

 11 .כלום מבקשים לא

 12 רלוונטי מה על ויכוח כאן יש שכנראה מאחר. שואלת אני לכן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 תיכללנה השיחות שכל כך מעודכן יהיה רול-שה, יהיה שהכול רוצים אתם אם השאלה, רלוונטי לא או

 14 .בו

 15 באמת. ראה כבודכם. רלוונטי לא או רלוונטי זה אם אמיתי ויכוח אין, ראשית,  גברתי :חן ק'ז ד"עו

 16 שמבוסס בתיק אבל, לא או אנקדוטלי זה ואם, משקל לגבי לטעון אפשר כך אחר. אמיתי ויכוח  שאין

 17, זאת הזווית על רק תסתכלו, היה בו הפתיחה שנאום, חריגה היענות של טענה על – מבוסס –

 18 - - - אחר דבר שום היה ולא הזאת בזווית רק אמרה הראשית שהחקירה

 19 רציתם רק משהו מבקשים אתם האם? מבקשים  אתם מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?לבנו תשומת את להפנות

 21 שנרצה ככל. חסר רול-שה המשפט בית לב מת תשו את הפנינו. דבר לבקש קמנו לא אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 22 .מהרלוונטיות להתרשם צריך קודם, כבודכם. בעתה תבוא היא, הזה בעניין בקשה להגיש
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 1, נראה שאנחנו ואחרי נחקור שאנחנו אחרי גם. משהו ולומר להוסיף רוצה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 2 בקשה נגיש אנחנו, נרצה אנחנו אם אבל. העד בנוכחות לא אסביר אני זה ואת מלא יהיה לא רול-ה

 3 .לחקור מבקשים  אנחנו. כלום מבקשים לא אנחנו כרגע. הזה בעניין

 4 גם ואולי הבנה אי יש שבאמת לי נדמה כי, גברתי, משהו עוד להבהיר רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 5 .להבהיר רוצה אני. לה אחראים אנחנו

 6 וענתה כשקמה התביעה של העמדה. להגיד רוצה שאני מה את השלמתי לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 7 חברתי. החזית את שרטט האישום כתב. הרלוונטיים האנשים כל על מדבר רול-ה כאילו שלי לתגובה

 8 קיבלה היא. אותו שאלה היא. אליו שפנו פוליטיקאים  עוד היו האם העד את שאלה הראשית בחקירה

 9, קרה שזה בזמן, אנחנו. כאן שקרה מה של המשמעות את. אמת איננה שהיא ידעה שהיא תשובה ממנו

 10 .כך אחר לנו שהתגלה הזה לנתון עיוורים היינו

 11 ?העד של התשובה הייתה מה :עם - בר' מ השופט' כב

 12, בשנה פעמיים-פעם זה, כל קודם – הנורמלית הדרך, אלי פונה פוליטיקאי אם :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 שאני הנורמלית בהתנהלות לו אגיד שאני המקסימום, אלי פונה הוא שאם זה אמר שהוא נוסף ודבר

 14 הדבר כשכל הראשית בחקירה וזה אמר שהעד מה זה. לו ענית לא למה לו ואגיד הראשי לעורך אפנה

 15 קמתי לכן. כבודכם כאן שקרה מה זה. עובדיה בן טלי של רס'מסנג איי-ב הלשונית תחת נמצא הה

 16 לאירוע המשפט בית של לבו תשומת את להסב ביקשתי. כלום ביקשתי לא. חמור שזה ואמרתי

 17 .חמור אירוע הוא שבעינינו

 18 .בקשה לכם  אין אז. אוקיי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 אחריות לוקחת גם ואני להבהיר צריך שכן חושבת שאני משהו להבהיר רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 לא. הדברים כל את ממנו ומוציאים אדם שן טלפון לוקחים לא, חקירה כשיש. כה עד בהיר לא זה אם

 21 את לוקח חוקר גוף. רלוונטיים לא דברים והרבה פרטיים דברים הרבה שם יש. זה את עושים

 22 את כך ואחר לגביהם פלטים מוציא, רלוונטיים שהם חושב שהוא, בחקירה עוסק שהוא, הגורמים

 23 כל את משקף רול-שה חשב מישהו אם. כל את לא. דיגיטלי רול-ל אספנו הוציא שהוא האלה הפלטים
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 1 רול-ה. ה את להבהיר לי חשוב, שצריך כמו הוסבר לא זה אם. טעות זאת. לא – העד של השיחות

 2 רול-ה מה להסביר, כל קודם. ידינו ועל החוקר הגוף ידי על שנתפסו  גורמים עם השיחות את משקף

 3 ...העד של הטלפון כל לא. מלכתחילה שהוגש

 4 .מהטלפון הופקו כן האלה השיחות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 הופק – בטעות אומרת אני, בטעות – ובטעות בנוסף. להסביר רוצה שאני מה זה :תירוש יהודית ד"עו

 6 לקראת ביקשו כשחבריי – עכשיו זה את זוכרת שאני עובדתי הכי זה את אומרת אני – המצב במסגרת

 7 כל, חפץ ניר, עובדיה בן טלי – הגורמים עם קיבלו שהם ופלטים תכתובות אותן את לקבל השימוע

 8 לקבל מחקירות ביקשנו אנחנו, באקסל זה את לקבל ביקשו כשחבריי, רלוונטיים וגורמים הגורמים

 9 מר של הטלפון  של תכתובות הפלטים לאחד צירפו הם, האקסל במסגרת, בטעות – באקסל זה את

 10 על יסתכל המשפט בית אם. אנקדוטלי כן או אנקדוטלי לא שאומרים רבים נוספים גורמים עם ישועה

 11 לא, כתובות שם שיש משפט בית יראה, אחרים בדברים אבל, כאן פתוחה שהייתה בדוגמה רק, זה

 12 הזאת התכתובת כל. אחרים גורמים עם העד של  פרטיות תכתובות אלא פוליטיקאים ולא הרצוג י'בוז

 13 החלטנו אנחנו. הפלטים בתך בטעות נמצאה, רלוונטי כלא ידינו ועל חקירות מחלקת ידי על שהוגדרה

 14 מאוד להרבה הופץ כבר שזה מאחר – אחרת ולפעמים כך מחליטים אנחנו לפעמים – שלנו בהחלטה

 15 לבקש לא, חבריי ומשרד חדד ד"עו, אז שהיו כפי 1 נאשם של המשרדים בהם סנגוריה ומשרדי משרדים

 16 .רלוונטי חומר בזה ראינו לא אבל בחזרה עכשיו זה את

 17 יכול שזה חשבתם לא? ההגנה קו מה יודעים שאתם למרות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ?רלוונטי להיות

 19 חומר לא שזה שמכיוון אומר גם אני. רלוונטי להיות יכול שזה חשבנו לא אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 20 חומר היה לא וזה מאחר, ותכתובת תכתובת כל על ולא וברפרוף כללי באופן זה על עברנו, חקירה

 21 ראינו ולא. אלינו עבר וזה, לעשות מחויבים שאנחנו כמו, להגנה מסייע זה אם לראות עברנו. חקירה

 22 .זה את
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 1, שקיימות עצמן התכתובות, שקיים עצמו רול-ה הרי, לבקש הדרך. זה את אומר כן ואני אומרת אני

 2 . חבריי בידי מצויות היו

 3 .היו הן שבטעות מבינה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 הדברים. ר'מסגנ איי-ה לא. בטעות לא תכתובות על רק מדברת אני. רגע. לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 להם חשובות הרצוג י'בוז מר עם שתכתובות, אלינו בניגוד, הדרך לאורך חשבו חבריי אם. האחרים

 6 .74 במסגרת גם זה את לבקש יכולים הם, לבדוק

 7 .קוד שמות...  30 סעיף :חן ק'ז ד"עו

 8 .קוד שמות לא :תירוש יהודית ד"עו

 9 .בטעות הוצאו שהדברים אומרת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 11 .שם להיות אמורים היו לא הם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 13 לכאורה, ההגנה קו פי על. שם להיות אמורים הם לכאורה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .שם להיות אמורים כן הם

 15 .כולם לא :תירוש יהודית ד"עו

 16 .כולם לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .הרצוג י'בוז מר עם ההתכתבות זאת, עכשיו עד הציגו שהם מה :תירוש יהודית ד"עו

 18 .להיות צריכים היו שכן חומרים כנראה יש אבל, כולם לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .לא הרוב  :תירוש יהודית ד"עו

 20 להשתמש יכול לא הוא אבל סניגור מחכמת מדברת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .לו יעזור לא, לו נותנים שלא מה. בו להיעזר יכול הוא, לו שנותנים מה. לו שאין מה עם בחוכמתו

 22, בקשה שלבקש חושבת אני כי הזה בעניין גברתי על חולקת אני. חושבת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 רוצים אנחנו שאומרת בקשה לבקש אבל – אצלם מצוי אבל, בטעות, שוב -, שם מצוי שזה לזה מעבר
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 1 ככל העד של תכתובות לקבל רוצים אנחנו, האלה האנשים עם תכתובות לנו העברתם אתם, לקבל

 2 של הזה בעניין הנגדית החקירה את התחלנו איך.  בקשר אתו שהיה למשל פוליטיקאי כל עם שהיון

 3. ברול בידיהם שקיימות עצמן בתכתובות הרצוג י'לבוז הסיוע ואת תכתובות הציגו חבריי? הרצוג י'בוז

 4 גם, לבקש יכלו.  תכתובות הם, שהוצגו הדברים וכל 76/נ הרי. הקודמים בימים התחלנו כך, כלומר

 5 עם תכתובות לבקש יכלו. יודעת לא אני. כחלון רואים או, ליברמן, למשל הרוסי את רואים

 6-ל זה את מוסיפים היינו. זה את לבקש יכלו. אתו התכתב שהעד פוליטיקאי כל, אחרים פוליטיקאים

 7 הרבה כולל הוא כי רול-ל הזה הדבר כל את להוסיף מוכנים לא אנחנו, עכשיו גם. בעיה שום בלי רול

 8 שרוצים לנו יגידו, אותנו יפנו אם אבל, קשורים שאינם שלישיים צדדים של וגם פרטיים דברים מאוד

 9-ל אותם נוסיף אנחנו -פוליטיקאים עם תכתובת רוצים אנחנו או, אתו תכתובת, הרצוג י'בוז מר את

 10, שלו הטלפון כל, אדם של טלפון לקחת אפשר שאי אומרים רק אנחנו. לזה מתנגדים  לא אנחנו. רול

 11 .חקירה חומר והכול רלוונטי הכול כאילו רול-ל אותו ולהוסיף

 12 .מתקדמים אנחנו. כרגע בקשות אין, רשום הכול, נאמר הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 שאני למצב אותי להביא אפשר עוד 50 שבגיל חשבתי. אחד דבר רק אגיד אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 טוענת שהיא מה, התביעה של מבחינתה הוא הזה הדבר אם. כאן שמעתי שאני ממה אמיתי בהלם

 15 על סליחה. מצח בעזות בפניכם טוענת התביעה מה יראו כבודכם עכשיו אז, בטעות אלינו שהועבר

 16 הנכבד המשפט בית בפני עכשיו התביעה טוענת מה. הזה החריג במקום שהיא חושבת אני אבל השפה

 17 .בטעות אלינו שהועבר הזה

 18 .אלינו קשור זה כי משהו לומר מבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?בקשות או תוספות יש לאדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 מהחומר ניכר חלק על אמשיך  אני, נמסר שלא מהחומר חלק על תחקור חברתי.  כן :צור-בן בועז ד"עו

 21 הייתה לא היא האם, ההגנה של התזה מה יודעת שהתביעה שמשעה אמרה גברתי אבל, נמסר שלא

 22 היא בהגדרה אז, חריג משהו כאן שיש, גופה התביעה של התזה, התביעה של שהתזה משעה, מחויבת
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 1 דברים כאן יש? טעות זו איך. בטעות זה את לכם העברנו אורת היא. זה את להעביר צריכה הייתה

 2 .שישנו החומר של לליבה שיורדים

 3 .כבר נאמר הכול? שנאמר מה על להוסיף רוצה אדוני מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 שנקראת מתוכנה או ממכשיר חומר שנקרא מה קיבלנו אנחנו. גברתי אוסיף אני. כן :צור-בן בועז ד"עו

 5 - - החקירה של הקטע את נסיים כשאנחנו. מההתכתבויות חלק משקף זה. משקף לא זה. ר'מסנג-אי

- 6 

 7. להשיב לה נתתי, משהו שכחה כשהיא, עוזר-רוזן מיכל ד"עו גם, צור-בן ד"עו :תירוש יהודית ד"עו

 8 חומר מהו על הסיווג. ברור שיהיה אחד דבר עוד להוסיף רוצה אני, לי שתשיב רוצה שאני מכיוון

 9 לא הוא. זה על בקרה עושה הפרקליטות גוף. לעולם המשטרה ידי על נעשה דיגיטלי כחומר חקירה

 10 '.ת עד' א-מ המחשב בחומרי לעיין יכול

 11 ?כן לפני הללו השיחות את הכרתם אתם אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .אומרת שאני מה בדיוק זה :תירוש יהודית ד"עו

 13 .מבינתי שנשגב משהו זה? רלוונטיות לא שהשיחות לטעון תוכלו איך כי :עם - בר' מ השופט' כב

 14 מה  שמחליט זה הוא החוקר הגוף, אדם של פרטי טלפון שכשיש שוב אומרת אני :תירוש יהודית ד"עו

 15 בקרה עושה הפרקליטות גוף. אדם של פרטיותו על לשמור כדי, חקירה חומר ולא חקירה חומר מתוכו

 16 להוציא ביקשו גורמים איזה שאומר החיפוש מזכרי על עובר הוא? זה על בקרה עושה הוא איך. זה על

 17, תפיסתנו, רשאים לא אנחנו. ברפרוף זה על עברנו, הזה הדבר את וכשקיבלנו שלהם החומרים את

 18 איך כשאומרים הקונטקסט בתוך להבין צריך זה ואת'. ת עד' א-מ אדם של פרטי טלפון על לעבור

 19 הגורמים לפי גם התביעה תזת את בודקים כן אנחנו. תביעה תזה או להגנה תזה שיש יודעים אתם

 20 של טלפון על חוקרת רשות כמו לעולם עוברים לא אנחנו אבל, נוספים דברים מבררים וגם שהועברו

 21 .אדם

 22 ?רלוונטי לא זה... כשנעשים :עם - בר' מ השופט' כב

 23 .יודעת לא אני, הזה הדבר כל :תירוש יהודית ד"עו
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 1 אמרה גברתי. אינפורמטיבית שאלה אשאל אני, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 לא וגם להימסר אמור היה שלא נוסף חומר יש האם. נמסר אבל להימסר אמור היה לא, נמצא החומר

 3 ?נמסר

 4 .לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 .ההגנה בידי נמצא הכול היום :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 - - - 74 בסעיף היינו אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 7 .השאלה באה זה בגלל בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 8 לעשות צריך אם לברר כדי שואלת אני. שואלת סתם לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9? העד של הטלפון מתוך התכתובות כל נמסרו ההגנה בידי היום האם. שואלת אני לכן. מחדש בדיקה

 10 .ווטסאפ. סמס

 11 המחשב חומרי, בכללותו הטלפון. זה מאחורי עומדת עדיין ואני אגיד אני :תירוש יהודית ד"עו

 12 נעשים אלא איז אז להגנה נמסרים כולם לא, ובכלל העד של, הזה בתיק הנאשמים כל של בכללותם

 13 .חיפושים בהם

 14 .כלל  בדרך מה לא. בפועל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .בפועל. בפועל :תירוש יהודית ד"עו

 16 כן – הכול אחרי, בסוף, ישועה מר של הטלפונים לגבי בפועל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17  – תקלות היו לא, תקלות היו

 18 .לענות יודעת לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 ?לא או ההגנה בידי נמצא הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?איז אז הטלפון כל :תירוש יהודית ד"עו

 21 שלא או בטעות האם שואלת אני. בטעות דברים הועברו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 ?הועבר בטעות

 23 .להגנה הועברו שלא בטלפון חלקים עוד יש האם אותי שואלת גברתי :תירוש יהודית ד"עו



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  25

 

 2617 

 1 .נכון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .לא או רלוונטי זה להאם קשר בלי. השאלה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 3 שהם החליטה שהמשטרה. עליהם עברה לא גם ושהמדינה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .אותם ראה לא מכם אחד אף ולכן רלוונטיים לא

 5 אלא המחשב חומרי  על עוברת לא המדינה. כך תמיד זה. כך תמיד זה, אלף :תירוש יהודית ד"עו

 6 .המשטרה של המעבר את בודקת

 7 .שואלת סתם לא  אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .הבנתי :תירוש יהודית ד"עו

 9 לחזור צריך אם תהיה שלי הבאה שהשאלה כדי שואלת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 שלי הבאה השאלה זו. מחדש לבדוק תתחילו, הכבוד כל עם ולהגיד למשטרה

 11 שלא בטלפון חלקים יש האם לבדוק צריכה אני, ראשית. השאלה את הבנתי :תירוש יהודית ד"עו

 12 לשווא לענות רצה לא ואני משמעית וחד ברורה בצורה הזאת השאלה על לענות יודעת לא אני. נמסרו

 13 .תשובה זאת. יודעת לא גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 יש נניח גם, מקרה בכל אבל. לכבודכם אענה ואני זה את אבדוק אני. אענה ואני :תירוש יהודית ד"עו

 15 הועברו לא ולכן לנו העבירה לא בטעות וגם בהגדרה רלוונטיים לא שהם חשבה שהמשטרה חומרים

 16 עם שיחות יש האם ולבדוק התביעה במשקפי להיעשות צריכה האלה החומרים של בדיקה גם. להגנה

 17 הועברו שלא חומרים עוד ויש במידה חקירות את לשאול שאפשר השאלה זאת אבל, נניח פוליטיקאים

 18 אף הפרקליטות. פעם אף מועבר לא איז אז טלפון, שוב אומרת אני. להגנה הועברו ולא אלינו בטעות

 19 .הכול את רואה לא פעם

 20 . עוברת השאלה, עוזר-רוזן ד"עו. לגברתי תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 את נסיים וכשאנחנו בחקירה נמשיך אנחנו. הבא הדבר את מציעה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 22 שאנחנו נכון שיותר חושבת אני. כבודכם של לשאלה אענה אני, שלי החלק את אסיים כשאני, החקירה
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 1, המתאימות הבקשות את לראות ימשיכו שכבודכם אחרי שלנו העמדה את או הזה השיח את נעשה

 2 .הטענה לפי אלינו הועבר מה לראות ימשיכו שכבודכם אחרי

 3 .שואלת רק אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . שיש להניח סביר משמעית חד :תירוש יהודית ד"עו

 5 התשובה. שיש ברור: משמעית חד היא גברתי של לשאלתה התשובה, גברתי :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 שאנחנו אחרי – תיעשה שהיא נכון שיותר חושבת ואני – מציעה אני, מגישים אנחנו בקשה איזה על

 7 את אמרתי. בטעות הטענה לפי לנו נמסרו חומרים איזה יבינו שכבודכם חומרים איזה לראות נמשיך

 8 .כזה דבר שנשמע האמנתי לא שאני, זה על להגיד לי שיש מה

 9 . כלום עושים לא כרגע היא התחתונה השורה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .בחקירה ממשיכים כרגע :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 11 עושים לא כרגע. שעשה מה שעשה מי עשה למה תאמרו שלא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .כלום

 13 .בחקירה מבחינתנו ממשיכים, 10:46 בשעה, כרגע :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 .להפסקה שנצא אחרי גם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 - - - היום סוף עד אבל להפסקה שנצא אחרי גם :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 .דבר שום עושים לא, אחרת עמדה עם תבוא שההגנה עד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .חומרים וביקשה פנתה כשהיא אחרת עמדה הציגה ההגנה, אגב. נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 .נתקדם אנחנו. השאלה הייתה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .לומר הנכון הדבר שזה חושבת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 20 .בחקירה ממשיכים אנחנו. גמור בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 החקירה חומרי את לנו אין ברור שבאופן, גברתי של לשאלתה בתשובה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 22 .נתקדם אבל, הרלוונטיים
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 1 בחקירה.  228 תביעה עד זה. שילוח אילן על מדברים אנחנו. תביעה עד על מדברים עכשיו אנחנו

 2 לך שהראיתי התכתבות, אגב. שילוח אילן עם של הקשרים היו מה אותך שאלתי אני שלך הנגדית

 3 שהוא בכך נעוץ שילוח מר של לבקשות שהרקע טענת אתה. מסוים בפרסום שלו לבקשה נעתר שאתה

 4 שהוא משום אינטרס לך היה גם והוספת, בעניינו אור של בקשות זה', אלוביץ ואורנה אור של טוב חבר

 5 מר לבין בינך קשר איזשהו עוד יש אם שוב אותך ששאלתי אחרי ורק, גדולה פרסום חברת בראש עמד

 6 .אצלו עבד שלך שהבן הוספת אתה, שילוח

 7 .נכון :ת

 8 לגבי אותנו לשתף רוצה שאתה משהו בעוד נזכר אתה אם, אותך מזמינה, לך מציעה אני :ש

 9 .שילוח אילן עם שלך היחסים

 10 .רוצה שאני מיוחד משהו אין :ת

 11 .שילוח אילן מר לבין בינך 2015 בינואר 22 מיום התכתבות להציג מבקשת אני :ש

 12 .173/נ יסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 בבלוק הצהריים אחר היום גיא של מהמניות אחוז 42 מכרנו: "לך כותב הוא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 ?גיא זה מי". טרייד

 15 .שלי הבן :ת

 16 והוא במחיר מתעניין אתה. תודה, אחלה. לך אומר הוא, ימים חמישה עוד יתקבל הכסף :ש

 17 פתאום מה, לי תאמר. העדכון ועל הביצוע על תודה, הכבוד כל: לו אומר ואתה. המחיר מה לך מספר

 18 ?לא, בוגר אדם בן הוא. שלך הבן של הכספיים בעניינים, במכירות אותך משתף שילוח אילן

 19 למעשה התפטר הוא. הקודמת בחקירה גם זה את בדקתי. אז אצלו עבד לא כבר שלי הבן. כן :ת

 20 שלי הבן, עליו שדיברת אירוע אותו את כשהיה. זה אחרי שנה חצי בסביבות ועזב 2012 דצמבר בסוף

 21. שלו המניות את, שלו האופציות את מכר שהוא כך על לי דיווח ואילן אופציות לו היו. עבד לא כבר

 22 .הברית בארצות היה. אצלו עבד לא כבר שלי כשהבן

 23 ?המניות ממכירת הרווחתם כסף כמה :ש
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 1 .משמעותי היה לא זה. גרושים היה זה. זוכר לא אני :ת

 2 .2014 ביולי 6 מיום נוספת תכתובת לך להציג רוצה אני :ש

 3 ?שילוח אילן עם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .שלו הבן לבין ישועה אילן מר בין תכתובת זאת. לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 .174/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?נכון, מטומי של הנפקה אפרופו זה. לעניין קשור. כמובן הזה בעניין זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 7 .כן :ת

 8 ?נכון, במטומי עבד הוא :ש

 9 .כן :ת

 10 ?יחד זה מי". יחד לנו יוצא כמה" אותו שואל אתה ואז" אחלה, יופי" :לו כותב אתה :ש

 11 .ולי לו :ת

 12 בבנק נקי 400 זה מה". בדולר בבנק נקי 400 בערך אבל, לא חודשים שישה ויש לבדוק צריך" :ש

 13 ?ביחד לכם שיוצא בדולר

 14 .אלף 400 שזה מניח אני :ת

 15 ?גרושים זה. ישועה גיא מר ושל שלך בבנק דולר אלף 400 :ש

 16 שבסוף כעסנו שקצת זוכר אני כי הגזים שהוא בטוח אני אבל גרושים לא זה דולר אלף 400 :ת

 17 .קטן יותר הרבה סכום זכרתי. שחשבנו כמו יצא לא זה

 18 ?נכון. ביחד לכם יצא וזה :ש

 19 .אצלו נשאר זה ובסוף אופציות קנה שהוא מהכסף חלק שלי לבן נתתי אני :ת

 20 ?נכון. מטומי-ל קשור הזה הביחד וכל :ש

 21 .כן :ת

 22 ?היא מטומי-ו :ש

 23 .עבד שהבן חברה :ת
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 1 ?שילוח לאילן קשורה היא ואיך :ש

 2 .ר"והיו המשקיעים אחד היה שילוח אילן :ת

 3 ?נכון. מטומי של ר"היו הוא :ש

 4 .ר"ויו המשקיעים אחד או. ר"ויו עיקרי משקיע :ת

 5 שצריך חשבת לא זה, אישי באופן שלך שילוח אילן עם הכלכלי הקשר, הזה הנתון כל את :ש

 6 עכשיו ולא הנגדית בחקירה לא - אותך שאלו לא הראשית בחקירה – הראשית בחקירה לא לספר

 7 .שוב אותך ששאלתי

 8 עבד לא כבר הוא – בדקתי, אגב דרך -אירוע אותו את שהיה, אצלו עבד שלי שהבן ציינתי :ת

 9 זה את לקחתי לא כי זכרתי לא, שלי נחשב כאילו מזה חלק ואז כסף לבן נתתי שאני הקטע את. אצלו

 10 .שהיה וציינתי אצלו עבד שלי שהבן ציינתי אבל. ממנו בכלל

 11 אילן מר עם התכתבות. 2012 באפריל 19 מיום התכתבות מציגה אני. לראות נמשיך בוא :ש

 12 .שילוח

 13 .175/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14. הבית בדף ראשונה ידיעה, כלכלית הודעה 12:53 בשעה לך שולח שילוח אילן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 אריסון-מקאנר לקבוצת שילוח מה איך. ישראל אריסון-מקאנר קבוצת ל"למנכ ימונה אנגר י'ריצ

 16 ?שוב לנו לספר רוצה אתה? ישראל

 17 ?השאלה מה, שוב :ת

 18 - - - מקאנר לקבוצת קשור שילוח אילן איך :ש

 19 .ראש היושב הוא :ת

 20". לידידים עזרה קצת? י'ריצ של למינוי' פייג פרונט לתת יכול אתה? שלומך מה, אילן היי" :ש

 21 עלה שזה רואה לא, אחלה. "שלי זה בום-ה. טופל. בום. בהצלחה, מבריק, מדהים איש: אומר אתה

 22 הוא, האלה השיחות". עולה כבר: "לו אומר ואתה אותו מרגיע ואתה שילוח מר לך אומר", באתר
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 1 בשעה 2012 באפריל 19 מיום ר'ברנז וואלה להציג מבקשת אני. פלא זה וראה, 12:53 בשעה אליך פונה

13:36. 2 

 3 .176/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?שילוח מר של הפנייה בעקבות הייתה הזאת הידיעה  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 .שכן מניח. כן :ת

 6 .2013 בינואר 6 מיום שילוח מר עם נוספת התכתבות לך מציגה אני. תודה :ש

 7 .177/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 אינטגריטי חוסר. מביש וואלה-ב הרפז פרשת של הכיסוי: "לך כותב הוא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 9". שיתקשר: "שילוח אילן?" כבר אליך יתקשר מגל ינון. בודק: "תגובתך". מינימלי עיתונאי

 10 7:40-מ היא הזאת ההתכתבות. בערב 7:00 בשעה שמתפרסמת כתבה בעקבות הוא  הזאת ההתכתבות

 11 .חדשות וואלה-ב בוחבוט אמיר מר של כתבה מתפרסמת 7:00 ובשעה בערב

 12 .178/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 גם אבל ל"הרמטכ, אשכנזי גבי מלשכת גם, תמלילים מובאים הזאת בכתבה  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 עם לחלוטין מזוהה היה שילוח שאילן יודע כמובן שאתה? נכון. ברק אהוד מר הביטחון שר מלשכת

 15 ?נכון. של המאבק

 16 .כן :ת

 17 יחסים מערכת מגולל המדינה מבקר דוח – הכותרת את יש, רואה אתה, ראה, הכתבה ובראש :ש

 18 ישראל שבמדינת אסור" הראשונה הפסקה. עמוד תעבור. ל"והרמטכ הביטחון שר לשכות בין עכורה

 19 בשל הביטחון מערכת ראשי בין האמון יתערער... וגם קיומי ערוץ גם היא ביטחונית מערכת שבה

 20 על יגברו לא הישר והשכל האישית ושהאחריות אמון וחוסר איבה כדי עד נסבלת בלתי יחסים מערכת

 21 להעמיד קרא במסגרתו, היום שפרסם הדוח את שפירא יוסף המדינה מבקר סיכם כך, זאת מכשלה

 22 אז". אשכנזי לשעבר ל"והרמטכ ברק אהוד הביטחון שר בראשם בפרשה המעורבים את לדין

 23 ?נכון. ברק אהוד את גם לדין להעמיד קרא המדינה שמבקר הידיעה את 7:00 בשעה כאן מפרסמים
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 1 .כן :ת

 2 ?נכון. שילוח אילן עם שראינו התכתובת מגיעה ואז :ש

 3 .כן :ת

 4 אני. חדשות וואלה-ב חדשה ידיעה מתפרסמת 9:20 בשעה, פלא זה וראה. שיתקשר מגל ינון :ש

 5 .אותה גם להציג מבקשת

 6 .179/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7, הביטחון לשר שכפוף ל"רמטכ. אשכנזי על רק ביקורת טור הוא הטור  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8, ברק את להזכיר בלי הזה בהקשר מסכם זה. הביטחון שר הוא שברק העובדה את לקבל שמתקשה

 9 קשר יש. אשכנזי של לדין העמדה על אדום דגל הניף המדינה שמבקר, אשכנזי על הביקורת את רק

 10 ?שילוח אילן עם ההתכתבות עם הזאת לכתבה

 11 .שכן מניח אני. כן :ת

 12 .באוגוסט 7 מיום שילוח אילן מר עם נוספת התכתבות לך מציגה אני :ש

 13 .180/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 קליקים 1,00-מ הטרפיק להגדלת ניסוי עשינו, סלונה לגבי, הי: "לו כותב אתה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 יקרה. לקבוע זה את להפוך הנחיה נתתי. והצליח ויותר 3,000-ל ליום – קליקים עם אנחנו, הנה –

 16 על שנערך אתר, אתר, מגזין הוא סלונה-ש לי תאשר, כל קודם". נדבר שיעבוד אחרי. הקרובים בימים

 17 ?נכון. שילוח אילן של הזוג בת ידי

 18 .נערך רק לא. שם בעלות להם יש. כן :ת

 19 עכשיו, נסחף אתה שאולי בזמנו חשבתי. בגדול צדקת, אשכנזי לגבי: "לכתוב ממשיך ואתה :ש

 20 התכתובת מתוך מבינה שאני מה". יאומן לא פשוט" ומדבר מוסיף ואתה" לכולם ברורה התמונה

 21 הוא למי". ובדיהו אשכנזי לגבי: "לך משיב שילוח כי – סיימנו לא עוד, ביד אותה תחזיק – הזאת

 22 ?בדיהו קורא

 23 .שבניהו מניח אני :ת
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 1". שם שהתנהל מה של הקרחון קצה רק זה, 2 חדשות, כספית בן, ידיעות כולל החבורה וכל" :ש

 2 בגבי שלו הנמשך למאבק אותך לגייס מנסה שילוח שאילן זה הזאת מהתכתובת מבינה שאני מה

 3 ?האלה בדברים נזכר אתה. בניהו אבי שהוא בדיהו מכנה שהוא ומי אשכנזי

 4 .כן :ת

 5 .2013 באוגוסט 14 מיום בתכתובת, מכן לאחר שבוע :ש

 6 .181/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ראשית כותרת קרא, טוב בוקר: "הודעה לך שולח שילוח אילן. בבוקר 7:30 :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 הדרג נגד שפעלה קצינים קבוצת בראש עמד אשכנזי: ברק – אותה לך כותב גם והוא – היום" הארץ"ב

 9, באוגוסט 14 מיום כתבה מגישה אני. פלא זה וראה. בבוקר 7:30-ב אנחנו". עברייניים בכלים המדיני

 10 .הזאת ההתכתבות אחרי משעה פחות, 8:11 בשעה, יום אותו

 11 .182/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 באופן פעלו קצינים וקבוצת אשכנזי: ברק: "הכותרת, חדשות וואלה מאתר  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 שילוח אילן עם שלך התכתובת לבין שלה המדויקת והכותרת הזאת הידיעה בין קשר יש". עברייני

 14 .רוצה שהוא הכותרת את לך מציג הוא שבה

 15 .כן :ת

 16 .נוספת תכתובת מציגה אני, 2013 באוגוסט 18 ביום, מכן לאחר ימים ארבעה :ש

 17 .183/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 לכם שולחים מעט עוד, טוב בוקר: "הודעה לך שולח, בבוקר 8:11, שילוח אילן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19 הגה, שתכנן האי היה בניהו שאבי המדינה למבקר ובמכתבו בעדותו טוען הרפז שבה לעיתונות הודעה

 20 אשמח. המדיני הדרג והחלטת וברק גלנט נגד והכתבות ההכפשות מסכת את בתקשורת לפועל והוציא

 21: לך וכותב ממשיך והוא". חשוב זה אבל עניינים עוד יהיו השבוע בהמשך. גדול מקום שיקבל, שתעזור

 22 בעקבות פלילית חקירה גם נגדו יש שעכשיו בניהו נגד יוצא הרפז מכתב או שעדות ראשונה פעם זאת"
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 1 אשכנזי, למשפט לדיון זימון גם יש. תודה. מצוין". "בראשי נשים: "אומר אתה מה וראה". ההקלטות

 2 ".וכולי וגלנט

 3 שאתה רק לא". רייטינג תיק יש 10 סביב? שלי למייל דחוף לשלוח תוכל: "לו כותב אתה מה תראה

 4, לו ומשיב  לו עונה שאתה רק לא, שמתפרסמת הידיעה את נראה שתכף רק לא, שלו לבקשה נענה

 5 ?נכון. הידיעה את יראו כולם מתי, רייטינג יהיה מתי לו אומר אתה. לך לשלוח מתי לו אומר גם אתה

 6 .כן :ת

 7: לך כותב הוא ואז?" קיבלת, במייל אצלך: "לך וכותב, דקות שלוש, לך משיב שילוח ואילן :ש

 8 התכתובת כל את התחלנו. 8:23-ב הכול בסך אנחנו. לו עונה ישר ואתה" שעולה עדכן. תודה, מצוין"

 9 ?נכון, מהר עובד זה". למערכת העברתי וכבר קיבלתי. "8:11-ב הזאת

 10 .כן :ת

 11 באוגוסט 18 מיום כתבה לך מראה אני.  עלה מה נראה בוא". עלה: "לו כותב אתה 9:10-ב ואז :ש

 12 . 9:03 משעה 2013

 13 .184/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 למבקר ששיגר במכתב. ברק הכפשת מאחורי עמד ל"צה דובר. הרפז. יופי איזה  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 נגד מכפישים חומרים לאסוף הרעיון את יזם בניהו אבי כי הרפז טען, הרפז פרשת את שבדק המדינה

 16 .המכתב בזיוף בניהו של מעורבות נמצאה המבקר בדוח. ברק

 17 ?נכון. מובהק קשר יש קודם שראינו התכתובת לבין הזאת הכתבה בין שגם לך אומרת אני

 18 .כן :ת

 19 אצלו עבד שלך שהבן רק שלא שילוח אילן מר של נדה'לאג מסייע אותך כאן רואים אנחנו :ש

 20 בתוכן, כותרות בהעלאת, ידיעות בהעלאת שלו נדה'באג לו מסייע ואתה אתו כלכלי קשר לך שיש אלא

 21 .דקות תוך והכול באתר ידיעות של

 22 האופציות. שם עזב כבר שלי הבן. אתו כלכלי קשר אין לי, אותה מראה שאת הזאת בתקופה :ת

 23 שציינתי מה, הקטע לגבי. להשפיע יכול לא הוא, הכסף את קיבל שהוא כך אחר שקרה מה. שלו הן
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 1 חשובים הכי הגורמים אחד, מקאן ר"יו שהוא, אחד, פה שיש, הקודמות בפעמים שאמרתי מה, הוא

 2, אגב דרך. קבע הנחיית הזה בעניין והייתה ואורנה אור של חבר, שתיים, וואלה של בכלכלה

 3 זה של הצילום את שלי וי – גידופים עלי שכתבה הראשונה, 4000 תיק של הנושא כשפרץ, שהתפרסמה

 4 חברה שהיא זה את זכרה היא. חיובי משהו זכרה לא היא. שילוח אילן של אשתו הייתה בטוויטר –

 5, אור של חבר הוא שבגלל אמר עצמו שילוח אילן. זה את מחקה היא לימים. גידופים עלי וכתבה שלהם

 6 והיא שלו בטוויטר זה את כתב הוא. ביבי נגד כותב קבוע באופן שהוא למרות הפרשה על כותב לא הוא

 7, מתבייש ולא שלו הבוסים את מקליט שאני אני אדם בן מין איזה, עלי קללות שלה בטוויטר  כתבה

 8 הובאה הזו והחברות אמיצה מאוד מאוד חברות שם הייתה שבאמת ללמדך רק. וכדומה תולעת

 9 .שילוח לאילן לסייע אור ידי על התבקשתי וספציפית לידיעתי

 10. רלוונטיים לא למקומות הזמן כל נברח ולא בזמן מאורגנים שנהיה כדי, כסף ענייני קצת רק :ש

 11 שהוא מניות שם היו שלך לבן עדיין 2015 שבינואר שילוח של בעניינו החקירה בתחילת לך הראיתי

 12 אלף 400-ל מתייחס אתה איך ראינו אנחנו, רוצה שאתה מה לזה תקרא, גרושים לזה תקרא. מכר

 13 .שילוח אילן מר לבין בינך כלכליים עניינים היו שלא לומר יכול לא שאתה בוודאי 2013-ב אבל, דולר

 14 ?2013-ב מתי :ת

 15 .2013 מאוגוסט תכתובות לך הראיתי אני :ש

 16 בארצות לאוניברסיטה התקבל הוא. התפטר הוא מתי לך אגיד אני. שם עבד לא הוא באוגוסט :ת

 17 מכתב.  2013 ביולי ועזב התפטרות מכתב הגיש הוא אז. אתו זה את בדקתי אני. 2012 בדצמבר הברית

 18 .שלו אופציות היו והאופציות שם היה כבר ההתפטרות

 19 ?הארוך בריאיון. הזה הכלכלי הקשר על לפרקליטות דיווחת אתה, אגב :ש

 20 ?קשר איזה :ת

 21 אתה שעשיתם העובדה, מניות שם שנמכרו העובדה. שילוח אילן לבין שבינך הכלכלי הקשר :ש

 22 ?לפרקליטות זה את סיפרת אתה. פחות קצת או דולר אלף 400 שלך והבן

 23 .סיפרתי ולא נשאלתי לא. לא :ת
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 1 .2013 באוגוסט 20-מה שילוח אילן מר עם נוספת התכתבות לך מציגה אני :ש

 2 .185/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 אתה אם אותך שואל הוא. כן לו אומר אתה, בארץ אתה אם אותך שואל הוא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 אומר הוא ואז. חריגה לא היענות זאת כנראה. תמיד בשבילך: לו אומר אתה. שיחה לדקה 7-ב פנוי

 5 ואז". בהקדם החומר כל לי שישלחו תדאג. בכוננות המערכת: "לו אומר אתה אז. 7:10-ב אצלצל: לך

 6. בערב 7:37-ב אנחנו". לדסק הועבר וכבר קיבלתי: "לו כותב אתה ואז. מייל לך שלחתי: לך אומר

 7 ?נכון

 8 .כן : ת

 9 .8:11 בשעה 2013 באוגוסט 20 מיום ידיעה. הידיעה את נראה בוא :ש

 10 .186/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11? נכון. שילוח אילן מר עם שלך ההתכתבות בעקבות מעלה שאתה הידיעה זו :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12 .אליך פונה שהוא אחרי דקות 45-מ פחות זה. לך אעזור אני

 13 .שכן מניח אני, ינון דרך נעשה זה אם. שכן מניח אני, כן :ת

 14 את לך הצגנו אנחנו כי חסר רול-ה שבו לאופן דוגמה עוד זאת. נעשה זה איך ראינו אנחנו, לא :ש

 15 ?זוכר. ביניכם מתווכחים ואתם זה את תעלה לו אומר ואתה ינון עם מתכתב שאתה רול-ה

 16 .ינון עם ויכוח שהיה זכרתי, אמרתי לכן. כן :ת

 17 חושבת אני, חברתי כי סותר לא דווקא רול-שה הזה בעניין להבהיר רוצה רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 חשוב שזה לו אומר וגם ינון עם שם מדבר הוא, רול-ב מופיע זה, לא אם אבל, זה את הראתה גם שהיא

 19 .שילוח אילן עם שיח משקפת כן ינון עם ההתכתבות אומרת זאת. לי חשוב וזה, שילוח לאילן, לו

 20 זה. יתואר לא פשוט זה. לזה אענה לא אפילו אני, חברתי של כבודה מפאת :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 .יאומן לא פשוט

 22 ?לעד השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .נוספת התכתבות לך מראה אני. נתקדם. אותי לבלבל הצליחה אפילו היא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו
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 1 ...הוא האם הייתה השאלה :חן ק'ז ד"עו

 2 לבקשה בתגובה עולה הכתבה. מובנים לגמרי שנהיה כדי, חן ד"עו של לשאלתו :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 3 .אליך שילוח מר של

 4 .כן :ת

 5 .זה על ינון עם ויכוח לך היה שגם זוכר שאתה ואמרת הוספת :ש

 6 .נכון :ת

 7 .2013 באוקטובר 8 מיום, שילוח אילן מר עם נוספת התכתבות לך מראה אני :ש

 8 .187/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?לו טיפלת במה יודע אתה. מטפל: לו כותב אתה. בבוקר 11:46 היא השעה  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 10 .לא :ת

 11 תשומת את מסבה אני. היום מאותו כתבה כאן יש. לו שטיפלת חושבת אני במה לך אגיד אני :ש

 12 בין פשרה הסכם: "היא הכותרת אבל, שלך התכתובת לפני, 11:10 היא כאן שמופיעה שהשעה לבך

 13 טיפלת במה זוכר אתה? נכון, שילוח לאילן טובה שהיא כתבה זו". תבוטל הדיבה תביעת, לשילוח בניהו

 14 ?בה

 15 .לא :ת

 16 .188/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 לך אציג אני, תרצה אם. התכתבות לך הצגתי אותך שלי הנגדית בחקירה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 תתפלק שלא באלקלעי מתרה אתה שבה 2015 באוגוסט 26 מיום התכתבות היא. 91/נ זה. אותה

 19 מלחמה רוצה לא אתה בעצם. Ynet עם מלחמה רוצה לא הוא כי Ynet-ל שקשורה ידיעה שום ה'לברנז

 20 ?זה את זוכר אתה. Ynet עם

 21 .כן :ת
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 1 להתפרסם שעומדת לידיעה לבך תשומת את והפנה אליך פנה מי עכשיו אולי זוכר אתה :ש

 2 ?להיזכר רוצה אתה? התפרסמה לא היא התערבותך ושבעקבות

 3 .הידיעה את לי תזכירי? זאת ידיעה איזו :ת

 4 .נזכר אתה עכשיו. התפרסמה היא. ידיעה איזו יודעת לא :ש

 5 .יודע לא. שלו לילדים או מוזס לנוני שקשור משהו זה :ת

 6 .קשור זה למה לא. אליך פנה מי שאלתי.  יודעת לא אני :ש

 7 .בנטל מאבי או שלום מניר או היו הפניות נוני לגבי כלל בדרך :ת

 8 שעכשיו לב שמים אתם, כבודכם. 201 מספר תביעה עד עם שלך התכתבות לך מראה אני :ש

 9 .מוגשות לא  שלהם שהתכתובות תביעה בעדי אנחנו

 10 .אחרת פרשה על מעיד :תירוש יהודית ד"עו

 11 ?שלו פגישות על מעיד לא הוא? באמת, אה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12, אילן: "לך כותב טיפנברון ומר 2015 באוגוסט 26-ב אנחנו. טיפנברון ערן מר, 201 מספר תביעה עד

 13". כזאת בעיה כל על במיידי אותי עדכן. טופל. מטפל: "לו כותב ואתה". בבקשה אותה תרגיע

 14 עם מלחמה רוצה לא הוא כי ה'לברנז דבר שום יתפלק שלא לינון שלך לפנייה קשורה הזאת התכתובת

Ynet. 15 

 16 .כן אז, זמן באותו זה אם.  שכן לעצמי מתאר אני :ת

 17 ?מדובר כתבה איזו על לך מזכיר זה :ש

 18 .לא :ת

 19 .189/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20. בצוהריים 1:33 משעה מתחילה בחקירה לך הצגתי שאני ההתכתבות, תראה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 יתפלק שלא תיזהר: לו אומר אתה, אלקלעי לאבי פונה כשאתה. לה קודמת היא הזאת ההתכתבות

 22 ?מדובר במה להיזכר רוצה אתה עכשיו אולי. ה'לברנז דבר שום

 23 .יודע לא אני. משהו או ידיעות נגד, Ynet נגד משהו שזה לעצמי מתאר אני :ת
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 1, שלך בחקירות לנו סיפרת  זה על שרק, טיפנברון של המינוי לשאלת שמעבר לך אומרת אני :ש

 2 ?לזה תגובתך מה. ידיעות ולהוריד להעלות של קשר גם לבינו בינך שהיה רואים אנחנו

 Ynet. 3 עורך היה הוא. להיות יכול :ת

 4 .בעיה בכל במיידי אותך לעדכן אותו מזמין אתה :ש

 5 מופיעה והיא אותם להרגיז לא, מוזס נוני של קבוצה לגבי קבע הוראת שהייתה אמרתי אני :ת

 6 .הגדול עם להסתבך שלא. בכתובים

 7 שני על סיפרת אתה, במפגיע ממש ממש ממש אותך שאלתי, שלך הנגדית בחקירה. הבנתי :ש

 8 שאמרתי, לך שאמרתי נוספת פגישה והייתה ראשי כעורך מינויו של בהקשר טיפנברון ערן עם מפגשים

 9 .זכרת לא אותה, אבירם של מינויו שבתקופת, עליה סיפר הוא מה כאן

 10 .נכון :ת

 11. יחדיו שתיהן את אציג אני. טיפנברון מר עם שלך התכתבויות לך להראות רוצה אני אבל :ש

 12 .2015 בנובמבר 17-ו 2015 בנובמבר 14 מיום התכתבות

 13 מסומן – בנובמבר 17-מה. 190/נ מסומן – בנובמבר 14-מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .191/נ

 15 קרובים מאוד שמאוד בתאריכים אנחנו, לא ואולי קשור זה אולי, לך אזכיר אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 האלה בתכתובות רואים שאנחנו מה, מקום מכל. 2015 באוקטובר 29? זוכר. וייץ גידי של לכתבה

 17 לא שאתה שמזל כותב הוא, בלונדון שאתה מסתבר, קפה נעשה בוא, טיפנברון מר אליך שפונה

 18 שישי. שבת על עדיף שישי. שישי ביום להיפגש וקובעים בבוקר שני לדבר קובעים אתם ואז, בפאריס

 19 ?טיפנברון מר עם שהתקיימה נוספת פגישה לך מזכיר זה. 2015, זה את בדקתי, בנובמבר 20 זה

 20 ?שלו המינוי של לפגישות קשור לא זה :ת

 21 טיפנברון שמר לך אמרתי ואני 2016 יולי, 2016 בפברואר פגישה על ודיברנו מכירים אנחנו :ש

 22 .מונה שאבירם בתקופה פגישה עוד על דיבר

 23 .2016-ב :ת
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 1 .בנובמבר עכשיו אנחנו. 2016 הכול :ש

 2 .לפני זה :ת

 3 פגישה לך מזכיר זה אם אותך שואלת אני. להיפגש קובעים שאתם רואים אנחנו. לפני זה :ש

 4 .טיפנברון מר עם שקיימת נוספת

 5 .אתו שנפגשתי להיות יכול. זוכר לא :ת

 6 פגישות כמה. פגישות ארבע שהיו להיות יכול. פגישות משלוש יותר היו שכבר להיות יכול אז :ש

 7 ?טיפנברון מר עם לך שהיו להיות יכול

 8 -מ יותר שהיו חושב לא :ת

 9 ?טיפנברון מר עם לך היו פגישות כמה. בארבע כבר אנחנו. חמש רק יש שלי ביד :ש

 10 .מזה שיותר חושב לא אני, פעם עוד אומר אני :ת

 11 .טיפנברון מר עם שלך נוספת תכתובת מציגה אני, 2015 בנובמבר 25 ביום :ש

 12 .192/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 התגובה את להכניס תוכל האם, ערן היי: "לו וכותב טיפנברון למר פונה אתה  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 מבהירה וואלה הנהלת? הגיבה לא שהחברה שאומרת הפסקה במקום אצלכם  ינון על לידיעה הבאה

 15 העסקתו בתקופת מגל ינון נגד כלשהי תלונה קיבלו לא בחברה הנושא על והאחראית החברה כי

 16 בכל מטופלת הייתה היא, כזאת תלונה מתקבלת הייתה שאם ברור. מכן לאחר לא וגם בחברה

 17 .החוק פי על מתכוון שאתה מניחה אני". פיו ועל הרצינות

 18 .כן :ת

 19 .וואלה של תגובה להכניס ממנו מבקש אתה. תודה לו כותב אתה :ש

 Ynet. 20 של העורך הוא. כן :ת

 21 ?נכון. תגובה להכניס לבקש בעולם לגיטימי הכי דבר וזה :ש

 22 .כן :ת

 23 ?מגל מר של בעניינו הפרסום את לך מזכיר וזה :ש
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 1 ?הפרסום :ת

 2 .בנובמבר 25-ב מגל מר של בעניינו :ש

 3 .מינית הטרדה על שהיה הדיבור, נגדו שהייתה לתלונה שקשור לעצמי מתאר אני :ת

 4 לסמוך מכבודכם אבקש אני, כבודכם". אחרונות ידיעות" של הראשון העמוד את נגיש אנחנו :ש

 5 יהיה שזה לעשות אפשר אי  התאריך שאת משום 2015 בנובמבר 25-מה שמצאנו מה שזה עלי

 6 .מספיקה ברזולוציה

 7 .193/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 ?לך מזכיר זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 9 .כן :ת

 10 באותו אנחנו. 2015 בנובמבר 25 מיום טיפנברון מר עם שלך נוספת התכתבות לך מציגה אני :ש

 11 .יום

 12 .194/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לך ליפול צריך היה, העיתון את כשראית, היום. "לך כותב הוא מה וראה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 איזה על". פייט לתת צריכים אתם, ממלחמה לפחד צריכים לא אתם. שלך הבית לבעל וגם האסימון

 15 ?מדבר הוא מלחמה

 16 ?25-מה היא הזאת הידיעה :ת

 17 .בנובמבר 25-מה הבאנו שאנחנו" ידיעות" של השער זה. כן :ש

 18 אומרת את.  לא. רגע. ממנה לפחד צריך לא שלי הבית בעל מלחמה לאיזו זה את מקשר לא אני :ת

 19 .לזה מתקשר שזה להיות יכול, וייץ גידי אחרי בא שזה

 20 .לו עונה אתה מה תראה :ש

 21 .לעיתון קשור זה למה יודע לא אני :ת

 22 .המציאות את משקפים אנחנו. המציאות את לך מביאה אני. עונה אתה מה תראה :ש
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 1 את. לגידי זה את חיבר הוא ואז כזה משהו או אולי וואלה על עליהום שהיה להיות יכול :ת

 2 .יודע לא אני. לזה התחבר זה אולי. וייץ גידי אחרי באמת זה.  וייץ גידי אחרי שזה אומרת

 3: לו אומר אתה. מעולה מחבר אתה אמת בזמן. מעולה מחבר אתה שאז ותראה תחבר תכף :ש

 4 ".מזמן האסימון נפל לי"

 5 .להיות יכול :ת

 6, ישועה מר, לך אומרת אני". אתי וזה לנצח אחת דרך לך שיש יודע אתה אז: "לך עונה הוא ואז :ש

 7 ושאלתי, הגיע הוא איך אותך ושאלתי טיפנברון של העניין על באריכות די פה אותך חקרתי שאני

 8 לא, לרגע אפילו, ולרגע 2016 וביולי בפברואר שהיו הפגישות על ודיברת, אתו הפגישות היו מה אותך

 9 .לנצח יכול אתה אתו ורק פייט לתת צריכים שאתם לך אומר טיפנברון  שבו הזה מסוג שיח הזכרת

 10 ניר  זה אם זוכר לא שאני אמרתי, איך אותי ושאלת טיפנברון על אותי שכששאלת חושב אני :ת

 11 שניר או אלי פנה שהוא שאו היו שלי שהמילים לי נדמה. אלי פנה שהוא או לבד שאני או עליו המליץ

 12 שהוא המדויקת הצורה. אלי שלו פנייה של סוג זה, זה את  סותר זה איך. הדברים ששני או עליו המליץ

 13 אמרתי. לינון בהקשר, הזאת השיחה את זוכר לא אני? הזאת השיחה את זוכר אני, אז אלי פנה

 14 ?סותר זה למה אז. היפנה שניר או אלי פנה שהוא שאו להיות שיכול שלי בחקירה

 15 ".אחרונות ידיעות" בתוך סוכן היה שלך זה כאן שעולה מה כי, אסביר אני :ש

 16 ?מה :ת

 17 אתה אם לי תגיד. הזאת בנקודה אותך לחקור אמשיך אני, לי תאשר לא אתה אם. לי תאשר :ש

 18 לך ואומר" אחרונות ידיעות" מתוך נתונים לך שנותן" אחרונות ידיעות" בתוך אדם. זוכר לא או זוכר

 19 זה האם. בזק נגד" ידיעות" של מאבק הוא כאן מדברים שאנחנו המאבק כי אתי ללכת צריך שאתה

 20 ?משהו לך מזכיר

 21 לא אני. זה את להגיד לו מתאים. זוכר לא. זה את אמר שהוא להיות יכול.  זה את זוכר לא :ת

 22 .זוכר
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 1 26 מיום התכתבות. טיפנברון ערן עם שלך בהתכתבות נמשיך בוא. נמשיך בוא. בעיה אין :ש

 2 .2015 בנובמבר

 3 .195/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 הוא קובץ איזה זוכר אתה. קובץ לך שולח, בבוקר 9:15 בשעה, טפנברון מר  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 .לנו אין זה את התביעה של באדיבותה כי? לך שולח

 6 ?קובץ :ת

 7 . כן :ש

 8 .יודע  לא אני. הכתבה שזאת להיות יכול :ת

 9 . בנובמבר 25-מה היא הכתבה. הכתבה לא זאת. כתבה שום פה אין :ש

 10 .כתבות אוסף או כתבות שאלה לעצמי מתאר אני :ת

 11 ללכת העורך של הוראה: "לך מעביר הוא מה תראה. תחת שורה לך כותב הוא, תראה. לא :ש

 12 שזה כמובן: "מוסיף הוא". וואלה-ל שלילי קרדיט לתת. במשנה, כתבה בכל כולל, הראש על לכם

 13 טיפנברון מר. קודם לך שאמרתי מה בדיוק שזה לך אומרת אני". שאלה איזו: "מוסיף אתה". בינינו

 14 ?משהו  לך מזכיר זה. הראש על לכם ללכת הוראה שיש לך אומר הוא, בפנים המערכת מתוך לך  אומר

 15 .זכרתי לא :ת

 16 המערכת מתוך  אינפורמיישן אינסייד לך מוסר Ynet של עורך? כזה אירוע לשכוח אפשר איך :ש

 17 שלנו העורך של הוראה, התכתבות איזושהי כנראה לך שולח, שלנו העורך של הוראה יש לך אומר. שלו

 18 ?ברצינות? ישועה מר שכחת אתה זה את. מקום בכל וואלה-ל שלילי קרדיט לתת, כתבה כל, הראש על

 19. דבר של ניואנס כל לזכור יכול לא אני. התכתבויות אלפי ועשרות אלפי השנים במשך. לגמרי :ת

 20 ששני להיות יכול. המליץ שניר להיות ויכול אלי פנה שהוא להיות שיכול אותי ששאלת אז אמרתי אני

 21 .ספציפית זכרתי לא זה את. הדברים

 22 ?נכון. אנקדוטלי כזה לא זה אז, כאלה עשרות אז :ש

 23 . לזכור אפשר דבר כל לא אבל, אנקדוטלית אמירה לא היא כזאת אמירה :ת
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 1 - - - המערכת מתוך פנימי מידע לך מוסר טיפנברון שערן הזה הדבר וכל :ש

 2 הכתבה סביב אחת פעם. קבוע באופן לי מסר שהוא לא זה? פנימי מידע זה מה. אחת פעם :ת

 3 .כתב הוא הזאת

 4 .וואלה-ל כעורך שלו המועמדות על מדבר כשאתה לציין שצריך חשבת לא הזה הדבר כל ואת :ש

 5 פנה שהוא שאו מזה באה, כשנשאלת, פעם עוד, אמרתי אני, וואלה של לעורך שלו המועמדות :ת

 6 של עורך כמו שהוא מישהו למצוא אותי הנחה ששאול לך מסביר אני, מזה ויתרה אלי שהפנו או אלי

- - - 7 

 8 אמין היה לא זה.  לומר מוכרחה אני. אמין ופחות פחות נשמע זה. בשאול אנחנו פעם עוד :ש

 9 .מלכתחילה

 10 הנחה ששאול אמרתי שאני שצחקתם, אמרתם שאתם שעברה הפעם אחרי. שאלה לי יש אבל :ת

 11 עשה שהוא הספציפי המקום את מצאתי, Ynet-ב כמו", אחרונות ידיעות"ב כמו עורך למצוא אותי

 12 עורך לך שיהיה צריך אתה, שלגדול כמו עורך לך היה אם: לי אומר שאול אז, 2015 בינואר, זה את

 13. צריך שאתה מה זה, האלה הדברים קורים היו לא, הגדול של כמו עורך לך היה ואם,  שלגדול כמו

 14 זה בין ההבדל ואת הזה הסיפור בתוך כאן הדרמה את הבנתי לא כאילו אני, פעם עוד אומר אני לכן

 15 ואמרתי – המדויקת השאלה את זוכר לא אני – אלי פנה הוא איך אותי שאלת. אמרתי שאני מה לבין

 16 רצה שאול כללי שבאופן ואמרתי אלי אותו הפנה שניר או לבד אלי פנה שהוא או הייתה שההפניה

 17 את תמצאו. שאול של מפורשת הנחיה, 2015 מינואר הציטוט את ומצאתי כמוהו מישהו אביא שאני

 18 .מינואר, הזה המשפט את תמצאו. זה

 19 .נתקדם בוא :ש

 20 .באוויר שהוא אומרת את? הזה המשפט את רוצה לא את :ת

 21 נשאלת כשאתה. אמרת בבירור מה לך להזכיר רוצה אני כי, ישועה מר מתקדמים אנחנו :ש

 22 7 מיום הדיון לפרוטוקול מפנה ואני – המשפט בית ידי על מפורשות נשאלת, שלך הראשית בחקירה

 23-ב לפיו שלך הידע מאיפה המשפט בית ידי על מפורשת נשאלת - 20 משורה,  933 עמוד, 2021 באפריל
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Ynet 1 זה אתך להוציא יודע הראשי העורך אז, מסוים רצון העיתון של לבעלים יש שאם באופן פועלים 

 2. ה'בבראנז זה על קראת שאתה הייתה המשפט בית לשאלת שלך התשובה. מסוימת בצורה לפועל

 3 .עצמו... -ה מפי הדברים את יודע שאתה רואים אנחנו עכשיו

 4 על מתנהל זה Ynet-וב" ידיעות"שב ה'הבראנז בתוך נודע הדבר. נכון, שאמרתי מה.  לא ממש :ת

 5 זה, הוראה שנתנו לי ציין שהוא זה? מפתיע שהוא דבר איזשהו מגלה כאן אני, מה. מוזס של רצונו פי

 6 לדבר קשור זה מה. וואלה נגד הולך שמישהו ציין שהוא לזה קשור זה. הפוליטי הכללי לקטע קשור לא

 7 אמר תמיד שאול. משאול גם זה את ידעתי. גם מישהו מעוד ידעתי הזה הידע את, אגב דרך?  הכללי

 8 רוצים אתם. שלו הקשר איש באמצעות שאול זה, מוזס נוני את שהכיר מי. פעם עוד אומר אני. לי

 9 ?תשובה

 10 .בוודאי :ש

 11 .התשובה את אתן אני :ת

 12 עדויות פעם אחר פעם כאן מביאים אבל פעם כל ומתנגד קם לא אני, כבודכם :אילוז אריאל ד"עו

 13 שהוא שהדברים בפרוטוקול שיירשם אבל מתנגד לא אני. רלוונטיים לא שהם דברים, שמועה, סברה

 14 בהגדרה ולכן רלוונטיים אינם גם הם. זה את אמר גם והוא אישית מידיעה אינם הם למוזס מייחס

 15 .קבילים לא גם הם

 16 .תודה. נרשמה ההערה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 באמת  מוזס נוני על ידעתי שמה דעתי על עומד אני. תשובתי את לסיים אפשר אם :ישועה אילן מר

 18, שני ודבר. דבר יישק נוני פי על הדברים" ידיעות" שבקבוצת, בשוק הנודעות מן שהוא כללי מידע היה

 19 שלום ניר היה מוזס נוני לבין שאול בין הקשר שאיש מזכיר אני. שאול של התבטאויות הרבה גם היו

 20 שאצל אמר שאול. וכדומה בנוני פוגעים שלא דברים לעשות הנחיות קיבלתי פעמים הרבה זה וסביב

 21 היה אם, שאצלי זה על משאול הערות  הרבה קיבלתי אני. רוצה הוא שבדיוק כמו מתנהל דבר כל נוני

 22  לו קרא הוא. גם קמפיינים מנהל ושהוא שאצלו כמו עולים היו הדברים אז, לעבוד יודעים והיינו שכל
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 1 של בקטע? התחום ומה, בתחומו גאון מוזס נוני. בטקסטים הזה הביטוי את זוכר אני. בתחומו גאון

 2, שנה כמעט, האלה האירועים כל לפני, 2015 ינואר, מצאתי, זוכר לא, מינואר זוכר אני. העיתון ניצול

 3-ב כמו. הגדול אצל כמו עורך לך היה אם קורה היה לא הזה הדבר שכל מפורש באופן לי אומר שהוא

Ynet .4 .שלי בעדות שאמרתי מה את סותר לא זה 

 5 . להגיד לי שהיה מה אמרתי אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 .אני גם :ת

 7 הראשית בעדות. עובדיה בן טלי.  172 התביעה עדת על מדברים עכשיו אנחנו. נתקדם אנחנו :ש

 8 וכעורכת באתר תוכן ל"כסמנכ מונתה עובדיה בן טלי 2012 נובמבר שבשלהי לכך התייחסת אתה שלך

 9 ?נכון. ראשית

 10 .כן :ת

 11, לבנו, לרעייתו, הממשלה לראש שלה המינוי לפני שנעשתה כלשהי פנייה על יודע אתה האם :ש

 12 ?מינויה את לאשר כדי מלשכתו למישהו

 13 .שלא אמרתי שכבר חושב אני. לא :ת

 14 ממני קבל – 2013 בינואר 20. אותה להציג צריך לא. כתבה בגלובס מתפרסמת בינואר 20-ב :ש

 15 היא. וואלה את עוזבת שהיא, בקיצור. 10 חדשות מול מגעים מנהלת עובדיה בן טלי לפיה ידיעה –

 16 .וואלה את לעזוב כדי מגעים מנהלת

 17 .נכון :ת

 18 ?10 מערוץ מפתה עבודה הצעת קיבלה שהיא אומרת זאת :ש

 19 .כן :ת

 20 '. אלוביץ מר עם שלך תכתובת, 1119 שורה. רול-מה כן זה. תכתובת לך להציג רוצה אני :ש

 21 .196/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 מקבלת, ההסבר. בגלובס לעלות עומדת טלי על הידיעה: "לשאול כותב אתה  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 23 ?פלאפון נושא זה מה". אחרת בעיה או פלאפון על מילה שום אין. 10-ב בכיר תפקיד
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 1 ועד בין סכסוך שהיה לי נדמה. הסיקור של בעיה איזושהי שם הייתה, טלי של בתקופתה :ת

 2 שהייתה זוכר אני, שמנענו להיות יכול, של ההעלאה את מנענו ואנחנו פלאפון הנהלת לבין העובדים

 3-ב פלאפון של הזה הסיקור של הכיסוי לגבי וואלה-ב כתבנו לא או כתבנו מה לגבי רגישות איזושהי

 4 זה את מלסקר מנענו שאנחנו הזה הדבר על משהו תדבר אולי היא, תצא שכשטלי חשש היה.  וואלה

 5 .אחרת בעיה או חופשית לגמרי שהיא בצורה, חשבה היא שאולי כמו

 6. בכתבות ביטוי לידי בא שהוא כפי עובדיה בן טלי הגברת עם שלך הוויכוח את נראה בוא :ש

 7: מפיך מביאים. באמצע, 4 עמוד על תסתכל. 3/נ את מציגה אני. השביעית העין את שיש לאל תודה

 8 ?כן, אתה זה, לדבריו – לדבריו"

 9 .כן :ת

 10 עצמה דעת על החליטה עובדיה בן טלי תקופה באותה האתר של הראשית העורכת לדבריו" :ש

 11, לה אמרתי ואני לב שמתי אם אותי שאלה טלי. "ממש ציטוט זה". העובדים מאבק בסיקור טען שאין

 12 אחד אף עם גם זה על דיברתי לא שמעולם מצהיר אני. לכתוב יכולה גם ואת לב שמתי לא האמת

 13 את מכחישה מצדה עובדיה בן. "ישועה אומר". אחת מילה לא אף, מצהיר אני, מעולם,  מלמטה

 14 ".וכל מכל לה המיוחס

 15 עובדיה בן. "למעלה בפסקה, עובדיה בן טלי את מצטטים שם, 10 בעמוד, בפניך הוא שגם, 2/נ-ב תראה

 16 גרסאות קרב". סיקור אי או סיקור לגבי שלי ספציפית החלטה הייתה זו. נברא ולא היה לא, מכחישה

 17 ?נכון. עובדיה  בן טלי לבין בינך

 18 .כן :ת

 19 בן טלי עם ביחסים משמעותי מאוד אירוע היה פלאפון של הסיקור שאירוע לך אומרת אני :ש

 20 אמרת לא, האלה הדברים כל ועל, 10 מערוץ אטרקטיבית הצעה קיבלה שהיא העובדה וגם וזה עובדיה

 21 .התכתבות לך נראה תכף אנחנו. תגובתך את מבקשת אני. שלך הראשית בחקירה מילה

 22 התחילו תקופה שבאותה הייתה, החוצה הדרך את לה הראו, הועזבה עובדיה  בן שטלי הסיבה :ת

 23 שגם ברור. הזה הסיפור לתוך לציית שיכולה אחת לא היא. אינטנסיבית  בצורה מוטה לסיקור דרישות
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 1 לה אומר שאתה עיתונאית לא היא. מהעניין חלק הוא, לא או פלאפון על ידיעה להעלות אם של נושא

 2 התחילו שאפילו לפני שעוד הייתה העיקרית הנקודה. חשוב היה, לביבי שקשור מה אבל. לעשות מה

 3 הייתה שאז לי נדמה -  כי גדול משבר נוצר, אלינו באה שטלי שנודע ברגע, בינינו הוויכוחים להיות

 4 איך, משהו פעם כתבה היא – זה על אתי דיברו ושהם ואיריס שאול של לבית שנקראתי ראשונה פעם

 5 אדום סדין הייתה עובדיה בן שטלי אמרו. שרה עם את איך.  ידיעה איזושהי כתבה היא, שרה עם את

 6 .זה את לשרוד יכולה לא היא אבל אותה לשלוח או אותה להזיז או שצריך משמעית חד לי ואמרו

 7 אני ותכף – פלאפון עניין את למה אותך שאלתי אני? שלי לשאלה קשור זה איך,  ישועה מה :ש

 8 לא זה את למה – 10 מערוץ הצעה קיבלה שהיא העובדה ואת תפס הוא מרכזי מקום איזה לך אראה

 9 ?שלך הראשית בחקירה ברמז אמרת

 10 דבר לא שזה לי אמרה בעצמה שהיא משהו היה שם התפקיד כי צוינה 10 לערוץ שלה ההליכה :ת

 11 להיות יכול. טלי את שלחנו בגללה הסיבה הייתה זאת לא, פלאפון של הנושא גם. משמעותי מדי יותר

 12 תגיד, אילן: פעמים כמה אותי שאלה שטלי זוכר אני הזה בעניין, פעם עוד אבל, זה סביב ויכוח  שנוצר

 13 אחרי, שמן מאוד הסכם אתה עשינו. זה את הכחשתי. לא לה אמרתי ואני? שרה זאת, האמת את לי

 14 שהיא זוכר אני. בעזיבה שקלים אלפי מאות קיבלה היא. אותה להביא רבים חודשים נאבקתי  שאני

 15 את הסתרתי. לא לה אמרתי? שרה בגלל זה האם, האמת את לי תגיד, אילן: פעמים כמה אותי שאלה

 16 בשלב ואז פעמים כמה עוד השנים במשך אותי שאלה היא כן אחרי. שרה בגלל לא זה, הזאת הידיעה

 17 כתבה כתבה היא. הכתבה בגלל שזה. הזאת הסיבה הייתה זאת שהסיבה. נכון שזה לה אמרתי מסוים

 18 מקום באיזשהו. שרה עם את איך, אחרי רודף תמיד שזה יודעת אני: אמרה היא. לי הזכירה והיא

 19 את ואיך אותה שואלים, האחרונה בשורה, בסוף ואז בסדר היה הכול, אותה לקבל שרצו אחר עבודה

 20 לא, זה את פרסמה שהיא חושב אני, יותר מאוחר זה את פרסמה שהיא ברגע. כזה משהו או שרה עם

 21 . אחריה רודפים רגע שמאותו טענה היא, אחר במקום או" ידיעות"ב, יודע

 22 בינואר 16 מיום תכתובת מציגה אני, כל קודם. הזה בעניין שלכם התכתובות את נראה בוא :ש

 23 ?היא, אלוני דפנה. אלוני דפנה לבין בינך זה בהתחלה. 2016
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 1 .וואלה של הדוברת הייתה היא :ת

 2 .197/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 אומרת היא – שקוף קצת אתה, תיזהר. עובדיה בן מטלי הודעה יש בהתחלה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 גם. תכחישי: לה אומר אתה". טלי לגבי מרקר מדה עכשיו התקשרו: "אלוני דפנה לך  כותבת ואז. לך

 5 ?הוא, אברבוך ליאור. הכחשה לו סמסי: לה כותב ואתה, עכשיו שאל אברבוך ליאור

 6 .גלובס :ת

 7 לך יש אז. טופל.  מרקר בדה טפלי. ישירות לו הכחשתי: כותב אתה. אוקיי: לך כותבת היא :ש

 8 טלי" אז. גלובס-מה שהוא מעולה שזכרת אברבוך ליאור עם שלך התכתבות רואים אנחנו, התכתבות

 9 ".הזה המטורף השמועות גל מאיפה" אותך שואל הוא. לא: אומר אתה?" לא או עוזבת עובדיה בן

 10 .מכחיש אתה? נכון, מכחישים אנחנו בהתחלה

 11 .כן :ת

 12  איתן.  2013 בינואר 17 מיום מדמון איתן מר עם שלך התכתבות לך להציג רוצה אני עכשיו :ש

 13 ?נכון. שלך קרוב חבר הוא מדמון

 14 .התחיל זה. כן, אז :ת

 15 .198/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16  – למעלה הראשונה השורה זאת – מבינה אני כך, לך מעביר הוא בינואר 17-ב :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 17 ?רול-ב לא זה, לו מציגה שגברתי מה כל :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .רול-ב לא. כלום, כלום. לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19 לא אני. חד מאוד ולא מאוד קטן הכיתוב. אחרת הערה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20, עובד לא זה ואם ההפסקה אחרי האחרים המוצגים את תבדקו. בסריקה לנו יעבור שזה בטוחה

 21 .רול-ב לא שהן האלה ההתכתבויות כל. טוב יותר פורמט באיזה אותה תעבירו

 22 .הכול את להכניס ניסינו פשוט. העיניים את הוצאתי אני שגם מודה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  25

 

 2641 

 1 חוששת אני אבל, לי שמפריע מה לא זה, העיניים את להוציא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .ברור יהיה לא שזה

 3 .נבדוק :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 ?אתי אתה

 5 .לגמרי, כן :ת

 6 וואלה את עוזבת עובדיה בן שטלי יומיים כבר חזקה שמועה יש. תודה, בודק, טוב בוקר" :ש

 7 ?נכון. לך מעביר מדמון איתן זה?" משהו זה על לך ידוע. מכחיש אילן". "10-ב וסגרה

 8 .ליאור. כותב שלו שהכתב משהו לי מעביר שהוא כנראה :ת

 9 עם היא אותי שמעניינת ההתכתבות.  בינואר 20 מיום התכתבות על נסתכל בוא עכשיו. נכון :ש

 10 .מדמוני ואיתן אלוני דפנה עם. מדמוני איתן

 11 .199/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12. מלמטה רביעית שורה, 2013 בינואר 20. מלמטה שורות ארבע אני. תסתכל  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 ?זאת מי". שרגל דבורית"

 14 .זוכר לא. יודע לא :ת

 15 עזבה שטלי נכון אם שואלת שרגל דבורית: "לך כותבת וואלה של הדוברת שהיא אלוני דפנה :ש

 16 הצעה קיבלה שטלי, באתר הידיעה עם לעלות מתכוונים גלובס. פלאפון משבר הייתה הסיבה ואם

 17". הרגע אתה דיברתי. תכחיש טלי גם. מוחלטת הכחשה: "עונה ואתה? להגיב איך. 10 לערוץ לחזור

 18 .פלאפון סיקור אופן זה שעולה מה, פלא זה וראה. ההכחשה בשלב אנחנו

 19 יעשו אז כי פועל שאני בזה תנפנפי אל אבל, שלי במישור אפעל אני, מזה אותה תורידי: "ממשיך ואתה

 20 .גמור בסדר לך אומרת היא". דווקא

 21 בגלל עוזבת שטלי ידיעה להעלות הולכים שאתם עכשיו  לי סימסו: "מדמון לאיתן כתב  אתה עכשיו

 22 באופן מכחישים אנחנו. "פלאפון של הסיקור אופן עולה שוב, תראה". פלאפון של הסיקור אופן

 23 הידיעה את לכם אתן אני. שבועות מספר בעוד תעזוב שהיא אומר אני לך. לחלוטין נכון לא זה. מוחלט
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 1 שאינה הזו הידיעה את עכשיו לעצור דרך יש אם. בזה וכיוצא אחליף אם וגם ההסבר את וגם בבלעדיות

 2 ".אודה, נכונה

 3 ואתה פלאפון של הסיפור בגלל לפרסם הולכים שהם יודע שאתה לו אומר אתה, מדמון איתן מול אז

 4 ?נכון. זה את לעצור מנסה

 5 .כן :ת

 6 הוא". נכון הכי לי נראה זה" לך אומר והוא". אחר משהו להם זרוק, בסדר: "לך אומר הוא :ש

 7 ?נכון. 10 מערוץ הצעה קיבלה שהיא מידע שתעביר לך מציע

 8 .כן :ת

 9. בדירקטוריון אני, אנא. "5:33PM בשעה לו כותב אתה פעם עוד מה ותראה. לך מציע הוא זה :ש

 10 כשאתה". לפלאפון קשר שום אין ממש אבל, שאמרת מה, ברירה לך אין אם יום לחכות ממנה בקש

 11 ?ישועה מר מתכוון אתה למה, לפלאפון קשר שום אין אומר

 12 .הסיקור אופן בגלל שזה, כן לפני אמר שהוא למה :ת

 13 .פלאפון של :ש

 14 .כן :ת

 15 ?נכון. סוקרו שלא פלאפון עובדי של עיצומים אותם שזה :ש

 16 גיבוש, מאוד רגיש קטע אז היה זה. ההנהלה לבין פלאפון עובדי בין מאבק. הפרט את זוכר לא :ת

 17 .לי נדמה עובדים ועד

 18, טוב אתכם נוציא, ברירה אין כנראה אבל לו שהעברתי סמס שולח אני: "לך אומר הוא אז :ש

 19 את לך מעביר הוא ואז". הברקה לך שהבאתי יודע אתה" לעצמו מחמיא והוא" פעם תביא בהזדמנות

 20 הערכות אבל וואלה-מ לה נעים לא, לה לסרב שקשה הצעה קיבלה. "אברבוך לליאור, העביר שהוא מה

 21 התכתובת זאת". לנו ויאשר קצת עוד אותו לוחץ אני. מישועה זאת נקבל. למחר חכה. להצעה שתיעתר

 22 ?נכון. לך מעביר שהוא אברבוך ליאור עם שלו

 23 .מניח אני. כן :ת
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 1. 10-ב זה את אששתי גם ו כבר זה את יודע שלא בתעשייה אדם בן אין: "לך כותב הוא ואז :ש

 2 כבר עכשיו, הנה"? אילן עם רבה היא. "אברבוך מליאור שאלה לך מעביר הוא". אילן עם רבה היא

 3 אל. בקלות אותה להביא יכולת זיהו 10-ב פשוט, לא. "אתך שרבים שיגידו. לסיפור שלך העניין נכנס

 4 על מושיע כביר לחזור היכולת, חשוב הכי, ושנית, טלוויזיה ערוץ לעומת אינטרנט, דברים שני תשכח

 5". ממנה גדול זה אבל נעים לא כי התלבטה עוד היא בהתחלה. כסף, ושלישית, עזב שהוא אחרי לבן סוס

 6 עורכת, תוכן ל"סמנכ גם אבל יודע שלא באמת, מושג לי אין. "אברבוך ליאור אותו שואל"? לית"מנכ"

 7. הכתב עם שלו התכתבות לך מעביר הוא". שלה גדול הכי העלבון. מעגל סגירת זו מבחינתה, ראשית

 8 ?נכון

 9 ? את איפה :ת

 10 לך מעביר כנראה  שהוא התכתבויות של סדרה זו. שלו התכתבות לך מעביר. השני בעמוד :ש

 11 ?נכון. אחד בבאלק אותן

 12 .כן :ת

 13 הצעה שזאת אברבוך לליאור מספר מדמון איתן. אתך רבים אם.  אתך רבו אם השאלה כל :ש

 14 ?נכון. 10 לערוץ לחזור עובדיה בן טלי של הסיבות וכל? נכון.  10 מערוץ פנטסטית

 15 .כן :ת

 16 ".כלום לליאור אמר שלא בהקדם איתן עם תוודא" לך כותבת עובדיה בן טלי אז :ש

 17 .כן :ת

 18 ?נכון, הזה מהפרסום איתן את לעצור פעם עוד מנסה אתה אז :ש

 19 .כן :ת

 20 והוא אז עד יחזיק לא, מעמד יחזיק  לא, מכר שהוא שהסיפור חושש שהוא לך כותב הוא אבל :ש

 21 ?נכון". 10 לערוץ עוברת שהיא שיודע בראש לי קודח שבוע" כבר

 22 .כן :ת
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 1, ימים כמה לי תן. סגרה לא עוד היא. אתה פיצוץ לי יוצרים אתם, איתן: "לו אומר ואתה :ש

 2 ?נכון". מדויק מידע אביא

 3 .כן :ת

 4 - - באתר לפרסם תכננתי אני: "לך מעביר מדמון ואיתן, כותב אברבוך ליאור, כותב הוא ואז :ש

- 5 

 6 .למסקנה תתקדם גברתי אולי :עם - בר' מ השופט' כב

 7 לא עוד זה. הזאת התכתובת מכל שעולה מה לכל להגיע כדיד לדלג מנסה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 ואתה שלישי יום עד שימתין ממנו מבקש אתה. אברבוך מליאור תכתובת עוד לך מעביר הוא. הרבה

 9? נכון". מפגר קצת שיצאת מרגיש אתה, זה את ידעת לא בעצם, לך אישרתי לא שאני עד: "לו אומר

 10 ?רואה אתה

 11 .כן :ת

 12 לא כבר אני: "לך אומר הוא. שלי ביטוי זה. מהאורווה יצאו כבר שהסוסים לך אומר הוא :ש

 13 ".זה את לעצור יכול

 14 .כן, בהמשך :ת

 15 ?זה כל את מובילה גברתי לאן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 שזאת שיאשר, אתו לאשר רוצה אני. דקות שלוש מבקשת אני, גברתי :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 17 .מסיימת אני 12:00 שעד  שלי השעון על מבטיחה אני. ההשתלשלות

 18 .זה את ולאשר לקרוא יכול הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .שנאמרו בדברים כופר לא הוא :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .יודעת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 כנראה אלון יעקב זה – שיעקב חזק שמועה יש: "לו אומר אתה, הצעה עם אליו בא אתה כאן, תראה

 22 ?נכון". ומתן במשא 10 בערוץ ממש אלה ברגעים נמצא, מאקו את עזב –

 23 .כן :ת
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 1 זה -" שילה את לך נתתי, טובה לי תעשה, זה את תבלע, יחד הכול תעשה: "לו אומר אתה :ש

 2 ?דבר שילה

 3 .יודע לא :ת

 4 הכי ואני גדולים יוצאים אתם. ביחד כולם את פרסם, טלי את עכב. קטן חלק זה טלי. ויעקב" :ש

 5 ?נכון". גדול מסיפור חלק זה כי נפגע פחות

 6 .כן :ת

 7 נכון לא זה, קרדיט לי תן: "לו אומר והוא  הכתב עם שלו התכתבות עוד לך מעביר הוא עכשיו :ש

 8 קשור לא פלאפון. "ישועה עם  ולא אתך אני לכתב אומר הוא, אומרת זאת". אתו ולא אתך אני, בכלל

 9 לא וגם עוזבים לא, לבעלים כך כל ישיר באופן שקשור שיהיה ככל קשה תוכן ויכוח ובגלל לכלום

 10". בפניה לעמוד עניינית או מקצועית יכולת לה שאין  הצעה קיבלה שהיא יודע אני. 10-ב כזה סוגרים

 11 ?רואה

 12 .כן :ת

 13 סיקור זה שעולה שמה שראינו אחרי, כותב אתה מה תראה עכשיו. מלך יצאת: לו אומר ואתה :ש

 14". מאקו גם אלא מפגר יוצא אני רק שלא  בזה שטוב מה, "אליך היחס זה שעולה שמה וראינו, פלאפון

 15 אתה: "הידיעה את שקראת אחרי, מגיב אתה ואז. גואל לציון ובא יעקב את הם, טלי את מאבד אני

 16 ".הושלם, יותר הקטן החלק זה טלי. ויעקב שילה העיקר, צודק

 17 ?אני? זה את אומר מי. הבנתי לא :ת

 18 את מאבד אני. מאקו גם אלא מפגר  יוצא אני רק שלא זה שטוב מה: כותב אתה. אתה. כן :ש

 19 ".הגאון את קרעתי: "ממשיך ואתה". גואל לציון ובא יעקב ואת טלי

 20 ?לעצמי אומר אני :ת

 21. הקטן החלק זה טלי, ויעקב שילה העיקר, צודק אתה. "כנראה הידיעה את קורא אתה. לא :ש

 22: כותב אתה ואז" אתך לעבוד בנויה לא היא, "לך אומר הוא", לטובה שזה לי תאמין". "מושלם יוצא
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 1 גדול במהלך שמדובר תכניס. התימנים  אחיך על שמור, וואלה או אילן של בעיה לא, ממהלך חלק"

 2 ".10 של

 3 במרכז שעמד מה, לך שהפריע שמה, בבירור שעולה מה אמת בזמן הזאת שמהתכתובת לך אומרת אני

 4 והעובדה ביניכם גדול ויכוח שהיה פלאפון בעניין סיקור היה עובדיה בן טלי של העזיבה של התמונה

 5 רואים שאנחנו מה זה. אותו שעוזבים אתר של ל"מנכ אתה כאילו ייראה שזה חששת שאתה

 6 אמרת וכבר מראש לך מוכן שכבר הגדול הנאום את לי נותן שאתה לפני. אמת בזמן שלך מההתכתבות

 7 .אליך שלי הזאת שלי לפרופוזיציה תגובה בבקשה רק, פעמים 5,000 אותו

 8 ואיריס שאול דרך אלי שהועברה נתניהו שרה של דרישה בגלל הועזבה עובדיה בן טלי :ת

 9 לקח. לעזוב רצתה לא מאוד היא. זוכר אני ספציפי באופן 10 ערוץ של הקטע, כאן שיש מה'. ץ'אלובי

 10 כל סכומים עם מגיע שהוא אחרי חודש עורך שולח לא אתה, גדול חוזה זה. אותה לשכנע זמן הרבה לי

 11 את הסתרתי. הסיפור משמעי חד היה זה. המערכת של טלטלה עם, שקלים אלפי מאות של גדולים כך

 12, אומרת זאת. הזה הסיפור את לה שסיפרתי עד יותר אולי, שניים, שנה לקח. ממנה שרה של הסיפור

 13 הדבר את להסתיר רצינו. הסיבה הייתה זאת. הזה בסיפור בפניה הודיתי. ישירות לא, בפניה הודיתי

 14 יכול, זוכר באמת אני. לבינה ביני משמעותי ויכוח  היה פלאפון שסביב חושב לא אני, אגב דרך. הזה

 15 זוכר אני. חכמה אני: לי אמרה שהיא זוכר אני. לסקר לא פה רצוי, תשמעי לה אמרתי שאני להיות

 16, הדברים את גם אמרתי לכן. בעצמי פרסמתי שלא ראית. טיפשה לא אני. זה סביב ויכוח היה שלא

 17 עושה או שבויים שלוקחת אחת לא טלי. אותו להכחיש יכולה שהיא משהו לה מייחס הייתי לא אחרת

 18 לערוץ חזרה היא, ביקשה היא, 10 ערוץ של הנושא. לחכות שלי ניסיונות זה כאן שרואים מה. הנחות

 19 את. שם חותמת שהיא עד קצת שנמתין, פנים לאבד לא כדי, ביקשה היא. משמעותי לתפקיד לא, 10

 20 .זוכר אני זה

 21 הבקשות של הנושא על גם חושבת שהיא מה את תגיד היא שאז חששתי כי יתפוצץ שזה רציתי לא אני

 22 או פלאפון על מילה שום אין  - לשאול כותב שאני מה. הזה לסיפור, לשרה לי או קשור שזה שביקשנו

 23 שום שאין לו אומר כשאני, פעם עוד, פלאפון של נושא לגבי. הזה לדבר מתייחס אני אז – אחרת בעיה



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  25

 

 2647 

 1 ובינה ביני היה לא. מהם וחששנו האלה הדברים עלו מקומות מיני שמכל בגלל זה, פלאפון על מילה

 2 קבוצת מחברות אחת שהיא חברה, לקבל קשה היה שלה משהו לא זה, אגב דרך כי זה על מהותי ויכוח

 3 לגבי קשוחה מאוד בחורה שהיא, עובדיה בן טלי שאפילו אידיאולוגי עקרוני דיון איזה כאן אין, בזק

 4 מתפוצץ היה שסביבו משהו לא זה, עושה שהיא מה לגבי הוראות מקבלת לא שהיא הזה העניין

 5 מאוד הרבה אותי שאלה היא. נכון לא זה עובדתית. פרשנות בלי, נכון לא זה עובדתי אבל. היחסים

 6 שלי ניסיון אלא דבר שום בזה רואה לא את? נכון, שרה בגלל זה, אילן? נכון, שרה זה, אילן: פעמים

 7 .כלום סותר לא  זה. הסיפור כל זה. אתם חותמת שהוא לפני יתפוצץ לא שזה היציאה את קצת לעכב

 8 עימות, ויכוח רואים אנחנו. אותך שאלתי שאני מה על ענית לא אבל, מקסים זה,  ישועה מר  :ש

 9 בזמן בראיות שעולה, בתכתובות שעולה", השביעית עין"ב עליו נכתב שאפילו, פלאפון סיקור בנושא

 10 וזאת -  הזה הדבר כל את. אותו שעוזבים ל"כמנכ אותך שיתייגו חושש אתה איך רואים אנחנו. אמת

 11 ?שלך הראשית בחקירה לציין שראוי חשבת לא – אליך היחידה שאלתי

 12 לא ולכן טלי של לעזיבתה הסיבה לא. נכון לא אחוז במאה. נכון לא לחלוטין. נכון לא זה כל :ת

 13 .טלי של העזיבה סביב או  PR-ה על קוסמטיים דברים כאן היו. טלי לעזיבת כסיבה זה את ציינתי

 14 . תעיד גם עובדיה בן טלי :תירוש יהודית ד"עו

 15 .כן, שתעיד :ישועה אילן מר

 16 הועברה הזאת ההתכתבות כל  אבל, תעיד עובדיה בן הגברת.  בטעות אלינו הועבר זה :חן ק'ז ד"עו

 17 .בטעות אלינו

 18 ?להפסקה לצאת מתאים זמן זה, עוזר רוזן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .להפסקה לצאת מתאים זמן תמיד :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 20 .להפסקה נצא אנחנו. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 

 22 ה ק ס פ ה

 23 
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 1 .הפסקה לאחר ממשיכים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .2014 בדצמבר 28 מיום נוספת תכתובת לך מציגה אני, ישועה מר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 3 .200/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?נכון. מדמון איתן עם שלך התכתבות היא הזאת ההתכתבות  :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 .נראה זה כך. כן :ת

 6 ?עוזב מי. 2014 בדצמבר 28-ב אנחנו". עזב: "אותך שואל :ש

 7 .ינון :ת

 8, מינית או מינית כותב הוא אם ודעת לא אני – אותך שואל הוא. כן לו אומר אתה. מגל ינון :ש

 9 חשבתי,  מבין לא: "אותו שואל  אתה ואז. שאלה סימני לו שולח אתה. מבין לא אתה גם, מקרה בכל

 10 יש: "לך כותב הוא ואז" מעט עוד אתך אדבר?" "במקומו מינית האם, כן". "עזב ינון אם שואל שאתה

 11, שטחי איש עוד. כמובן בינינו. הפסידה המדינה, הרוויחה ואלה: "לו כותב ואתה" פוליטיקאי עורך לך

 12 ?כאן מדבר אתה מי על". לכנסת נכנס באגו מלא, וטיפש ריק

 13 .ינון :ת

 14 ?מגל ינון מר על האמיתית דעתך זאת :ש

 15 .מוקצן קצת :ת

 16 ...-ל כותב אתה :ש

 17 .נכון :ת

 18 להציג מבקשת אני. לכבודכם להציג מבקשת אני מה לכבודכם אומר אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19 מספר תביעה עד הוא הירש אודי. הירש אודי מר עם להתכתבויות  נוגע זה. רול-ה של דוגמה לכבודכם

 20 הטקסטים מתוך לתוכו ושילבנו הקיים רול-ה את לקחנו בזמן מסוים בקטע ואנחנו שלנו בתיק 133

 21 זה מתוך מבקשת ואני שלנו עבודה נייר זה. לכבודכם זה את להגיש מבקשת אני. בו שולבו שלא

 22 קצת נראה זה כי מסבירה אני. להתייחסותו לעד להציג אבקש אני אותם דברים מספר להקריא

 23 .שלנו העבודה נייר את להציג מבקשת אני. משונה
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 1 ?אותו לסמן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 3 .נבדוק שאנחנו כמובן :תירוש יהודית ד"עו

 4 .ברור :חן ק'ז ד"עו

 5 .משהו מסתירים לא שאנחנו אותנו תבדקו. כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 ?ענייני? כרונולוגי? פרמטר איזה פי על נעשה, הקטעים של השילוב :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .והכנסנו בזמן פרק לקחנו. כרונולוגי :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 מה זה, במשבצות, בריבועים שיש מה. 201/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .רול-ה לתוך ששילבתם

 10 .ששילבנו מה זה הלבן. הלבן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 11, והנה. בינואר 20-ב אנחנו, רואה אתה. מלמעלה הרביעית מהשורה שלך ההתכתבות כל. תסתכל

 12 שנייה שורה, הרביעי בעמוד. הירש אודי מה עם רול-ב שחסרה ההתכתבות כל את רואים כבודכם

 13 שיצא מה זה, שם המסרים כל: "לך אומר הירש שאודי, הקיים רול-ב חסר שהיה נתון,  מלמעלה

 14 ?לחלוב צריכים היו ממי". בכוח זה את מהם שחלבנו אחרי הממשלה ראש מלשכת

 15 .היה הוא מה בפנינו ירמז רק אדוני, כן לפני :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .ראשי לעורך משנה היה הוא :ישועה אילן מר

 17 לחלוב צריך היה ממי, בכוח מהם זה את שחלבנו אחרי, לך כותב כשהוא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 ?בכוח אינפורמציה

 19 .ברצף שהוא רואה אני כי...  שמלירן לעצמי מתאר אני :ת

 20 .הממשלה ראש מלשכת שהוא :ש

 21 .כן :ת
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 1 לגבי אותך חקר חן ד"שעו לך אזכיר אני. אחרון לפני אחד לעמוד תגיע, בבקשה תמשיך :ש

 2 את זוכר אתה". אוכלים שהם במקום מחרבנים אנשים" ואמרת התבטאת שם, שלך אחרת התכתבות

 3 ?זה

 4 .כן :ת

 5 שמפרנס במקום ראוי לא באופן מתנהגים שאנשים זה כותב  שאתה שמה לך הציע וחן, אמרת :ש

 6 מכל? זוכר. סלב של השפה שזאת אמרת? זה את זוכר אתה. שטויות זה – זה על אמרת ואתה. אותם

 7. האחרון הפרט עד כאן קרה מה להבין רוצה אני. "שלך התכתבות לך להראות מבקשת אני, מקום

 8 לך מזכיר זה". בכבוד אותם שמפרנס המקום על יורקים אנשים. נסלחת בלתי היא הזאת ההתנהגות

 9 ?לך שהזכרתי שלך הקודמת ההתבטאות את

 10 ?הקודמת ההתבטאות הייתה מה :ת

 11 ".אוכלים שהם במקום מחרבנים אנשים" :ש

 12 . זוכר אני זה, אוקיי :ת

 13 ?בכבוד אותם שמפרנס המקום על יורקים לאנשים דומה קצת לא זה :ש

 14 - - - אז אליו התייחסתי שאני מה אבל, בהחלט דומה :ת

 15 ?ישועה מר, משמעות אותה זאת :ש

 16 .אחר משהו היה אליו התייחסתי שאני מה אבל, כן :ת

 17 .שלך הדברים אלה. שלך השפה זאת אבל, אחר משהו היה שזה ודאי :ש

 18 .נכון לא משהו אמרתי אני כאילו כאן מוצג. להבהיר רוצה אני :ת

 19  .כאילו לא :ש

 20 לא התנהגות של הקטע זה, ידיעה כזאת לפרסם האם היה אז השאלה של שההקשר דומני :ת

 21 איזושהי הייתה זו, הידיעה הייתה מה בדיוק זוכר לא אני – כאלה ידיעות שפרסום ואמרתי נאותה

 22 מאז מתנהגת ה'בראנז וואלה כך. ה'בראנז וואלה של חוקה לחם זה – כזה משהו או צהובה ידיעה

 23. הזה העניין סביב  שקרה מה כל את, החוצה זה את שמוציאים לזה שלי ההתייחסות פה. ומתמיד
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 1 בחקירה היה זה איך זוכר לא אני. טוב אותה זוכר אני, נשאלתי  שאני שאלה היא אז שלך השאלה

 2 כאילו, בסדר לא שזה מתכוון לא אני, זה את אומר שאני זה  האם הייתה, ראשית בחקירה או נגדית

 3 צריך היה לא מלכתחילה כאילו זה. כזאת ידיעה להעלות שמנסים זה על ביקורת להעביר מנסה אני

 4 .אז שנשאלתי מה זה. מוטה סיקור של עניין לא וזה ידיעה להעלות

 5 במערכת עקרבים לך שיש אומר שאתה שלך התכתבות על זה אז שנשאלת מה, ישועה מר לא :ש

 6  - -  - סיטואציה אותה בדיוק זה  - המשפט את אמרת ובהמשך. החוצה זה את מוציאים שהם

 7 ?אירוע אותו :ת

 8 שבו אירוע על במערכת עקרבים לך יש: כתבת אתה. אחר אירוע, להיפך. אירוע אותו לא :ש

 9 אמר הוא, חן ד"עו אותך שאל. אוכלים שהם במקום מחרבנים אנשים: ואמרת החוצה נתונים הוציאו

 10 שמפרנס למקום ראוי לא באופן מתנהגים שאנשים זה אומר שאתה מה של שהכוונה לך אומר אני: לך

 11 בצורה כותבים הם כי סלב של לשפה תייחס בכלל אני? פתאום מה אמרת. בגיחוך הגבת. בכבוד אותם

 12 .הדעת על מתקבלת לא שלך שהתשובה חשבנו אז גם. נבזית כזאת

 13 .מבין לא אני :ת

 14 בדיוק, במערכת אנשים כלפי שלך הזה שהביטוי רואים אנחנו עכשיו אבל, הבנו לא אנחנו גם :ש

 15 אתה וכאן אותם מפרנסת ש המערכת כלפי ראוי בלתי באופן תנהגים  שאנשים, לך הציג חן ד"שעו כפי

 16 זה. אוכלים שהם המקום על יורקים אנשים: ברורה ויותר צבעונית פחות מעט בשפה זה את אומר

 17 .שם שהתכוונת מה וזה כאן שאמרת מה

 18 של בהקשר היה זיכרוני למיטב, נשאלתי שעליו שההקשר, דבר אותו את שאמרתי חושב אני :ת

 19 .ידיעה איזושהי להעלות לכתחילה צריכים היו לא שהם עליהם ביקורת להביע באתי לא בזה האם

 20 כבודכם תכף אבל שינוי עשינו לא כאן, רול-ה מתך כן זה, תכתובת לך מציגה אני. נתקדם :ש

 21 .2014 בנובמבר 3 מיום תכתובת. שחסר הנתון את יראה

 22? הופיע זה חקירה באיזה? בחקירה הופיע זה איפה אומרת את. משהו לשאול רציתי, סליחה :ת

 23 .אמרת שאת מה
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 1 .משפט בבית :ש

 2 .חן ד"עו של הנגדית בחקירה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .תי או מטריד פשוט זה. להסתכל רוצחה אני? למקום אותי לפנות אפשר :ישועה אילן מר

 4 .1,707 עמוד זה. לך יעזור לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 את ם9מפרס שגם המשפטים משרד באדיבות כי גברתי לו יעזור זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 - - - הדיון של הפרוטוקולים

 7 . המשפטים משרד לא זה. נכון לא  זה :תירוש יהודית ד"עו

 8 .לקרוא הפסקתי אני :ישועה אילן מר

 9 .1,707, 1,705 בעמוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .בערך 1,707, כן אם. רץ המספור. מספורים כפל אין :ישועה אילן מר

 11 .לפני קצת גם אולי. לפני קצת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .תודה :ישועה אילן מר

 13 . 2014 בנובמבר 3 מיום התכתבות לכבודכם מציגה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 .202/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15  - לטענתך לו מעביר אתה –' אלוביץ למר מעביר אתה בה התכתבות זאת :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 של התערבות שמתארים סמסים' אלוביץ לשאול מעביר אתה?  נכון. הירש מאודי שקיבלת סמסים

 17 ?נכון. עורכים למינוי בהצעה חפץ ניר

 18 .חדשות דסק ראש של מינוי זה. חדשות דסק לראש חושב אני. לא. כן :ת

 19 בניסיון שמדובר, מוחלט מן-יס להכניס רוצה חפץ שניר התכתבות לו מעביר אפילו אתה. נכון :ש

 20 ?נכון, לתפקיד שלו איש להביא

 21 .נכון :ת

 22 ?נכון. חפץ מניר מגיע הכול :ש

 23 .הירש מאודי הגיע :ת
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 1 .חפץ ניר של ביוזמתו היא הזאת ההתערבות אבל, כן :ש

 2 . כן :ת

 3 .לשאול מעביר אתה כך :ש

 4 .נכון :ת

 5 של יוזמה בכלל הייתה, וואלה-ב...  על שימליץ כדי חפץ לניר לפנות שהיוזמה לך אומרת אני :ש

 6 מגל ששי יוזמה זאת. בלפור של יוזמה הייתה לא בכלל זאת. חפץ ניר עם שלו היכרות יסוד על מגל שי

 7 .וואלה-ב עושה מגל שי מה לנו תסביר, וואלה-מ

 8 .ל"למנכ משנה היה שי :ת

 9 ?משהו לך מזכיר זה. שלהם ההיכרות בסיס על לחפץ לפנות :ש

 10 .להיות יכול :ת

 11 ?לשאול מעביר לא אתה הזה הנתון את למה :ש

 12 ?מעביר לא אני נתון איזה? פנה מגל ששי, שמה? נתון איזה :ת

 13 המשנה, מגל שי של יוזמה בכלל היא, הצעות לכם שיציע כדי חפץ לניר שהפנייה הנתון :ש

 14 ואתה בלפור של ביוזמה מגיע לא זה. שלו יוזמה זאת. חפץ ניר עם שלו ההיכרות בסיס על, ל"למנכ

 15 .זה את יודע

 16 .עונה וגם שואלת את. שואלת וגם עונה את :ת

 17 ?זה את ידעת ושאתה מגל שי של יוזמה שזאת נכון זה. לאט  לאט זה את נעשה בוא אז :ש

 18 .אותה הכיר הוא באמת כי מתפלא לא אני אבל מגל שי של יוזמה הייתה שזו זוכר לא אני :ת

 19 - - - להציג רוצה אני, לי שתענה לפני :ש

 20 .השאלה על לך לענות רוצה אני. שנייה רק :ת

 21 - - - זוכר לא שאתה אומר אתה אם, לי שתענה לפני. שאלה אין עוד אבל :ש

 22 .לענות מנסה הוא. נכון זה אם אותו שאלת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .אחורה חוזר הוא ועכשיו נכון שזה אמר הוא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו
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 1 .זוכר לא אמר הוא. אמר הוא מה יודעת לא כבר אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ניר עם קשרים שם לו והיו Ynet-ב בכיר בתפקיד היה מגל  שי כי סביר זה. זכרתי לא :ישועה אילן מר

 3 העברתי לא למה שלך השאלה. להיות יכול אז. המערכתי לצד לא, מסחרי לצד הגיע הוא אלינו. חפץ

 4 ?לשאול זה את

 5 שהיא 2014 בנובמבר 3-מה תכתובת לך להציג רוצה אני, שלך בתשובה ממשיך שאתה לפני :ש

 6 .רול-ב מופיעה שאיננה תכתובת כמובן

 7 .203/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 מגל שי. דבר עוד: "לך כותב, הרצף בהמשך ממש, הירש אודי מה תראה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 9 המשותף עברם עקב חדשות מחלקת לראש רעיונות לו יש אם לשאול מסוים בשלב חפץ לניר התקשר

 10 לו חייב שיהיה מישהו ולדחוף הזדמנות לנצל וניסה נכון לא זאת הבין שחפץ יתכן". ידיעות"ב

 11 ".וללשכה

 12 .אוקיי :ת

 13, ל"למנכ המשנה, מגל משי שמגיעה יוזמה היא חפץ לניר לפנות בכלל שהיוזמה, הזה הנתון :ש

 14 ?כאן שלך בחקירה להזכיר שחשוב נתון שזה חשבת לא, חפץ ניר עם שלו ההיכרות בסיס על

 15 היחסים. מאוד הדוקים יחסים היו הם. מגל שי עם התחילו לא חפץ ניר עם היחסים, גברתי :ת

 16 אינטנסיביים מאוד יחסים והיו התחילו הם. אליו מגל שי של בודדת פנייה אותה היו לא חפץ ניר עם

 17 את זה כאן שציינתי מה. זה את שאפיין מה זה. במערכת אצלנו שקורה במה מעורב היה חפץ ניר בהם

 18? וכדומה פנה ולא שפנה מי כל על, חוזה לו כותב אני, פעם כל אליו כותב כשאני. לו הרלוונטית הנקודה

 19 .הסוף עד לך לענות לי תני? עכשיו, לשאול, חפץ ניר את לו מכיר אני כאילו

 20 .עונה לא אתה העיקר על :ש

 21 לי תני. האמת את אענה אני. האמת זאת אבל אולי רוצה שאת מה את עונה לא אני, לא :ת

 22 . אותי קוטעת את, מתאים  שלא משהו  עונה שאני פעם כל. התשובה את לסיים בבקשה
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 1. הזה הדבר על מדבר שניר היא כאן העיקרית הפואנטה כי? לו כתבתי לא למה. פעם עוד אומר אני

 2 לו שאמרתי להיות יכול? לבינו מגל שי בין הקטע את לו להציג צריך אני. מגל ששי לו כתבתי לא למה

 3 הקונטקסט, אגב דרך. שלו כבתוך וואלה-ב עושה היה חפץ ניר. משנה לא זה, שלא להיות יכול, פה בעל

 4 נבחר – במילותיו שאול ידי על הוסבר החדשות מערכת ראש של הבחירה תהליך  ושל חפץ ניר של

 5 . בירושלים סלידה יעורר שלא חשוב, לנו והמתאים הנכון באיש

 6 מר, שלי לשאלה קשור זה איך". נחליט אנחנו רק, לך שכתבתי כפי אך. "להקריא תמשיך :ש

 7. מבלפור הגיעה עורכים בבחירת למעורבות שהיוזמה זה על ראשית בחקירה כאן העדת אתה? ישועה

 8 שהיוזמה הירש אודי של מפורשת אמירה יש הירש אודי עם שלך התכתובת שבתוך לך מראה אני

 9 היוזמה, הפנייה, ישועה מר, הזה הנתון. המשותפת היכרותם בסיס על חפץ לניר שפונה מגל משי מגיעה

 10 מנסה כשאתה שלך ראשית בחקירה יעלה שלא להיות היה יכול שלא דרמטי נתון הוא, וואלה מצד

 11 .עורכים במינוי התערבות על לנו לספר

 12 לא, עובדיה בן טלי של בעניין לא, לבלפור פנייה הייתה שלא שלך מהעדות ראינו, ישועה מר, עכשיו עד

 13 ראינו. העורכים לכל ביחס. אלעד אבירם של בעניין לא, אלקלעי אבי של בעניין לא, מגל ינון של בעניין

 14 נתון הוא, חפץ לניר לפנות שהיוזמה, הזה שהנתון לך אומרת אני ולכן לבלפור פנייה היית שלא מפיך

 15 .שלך הראשית בחקירה לעלות היה שחייב דרמטי נתון הוא, וואלה מתוך שמגיע

 16. שלא לך אמרתי, ששאלת ואחרים עובדיה בן טלי לגבי פנייה הייתה האם אותי כששאלת :ת

 17 של בקונטקסט ה את נשכח לא בואי. בלפור של מעורבות בגלל הלכה עובדיה בן שטלי נשכח לא בואי

 18 .הדברים

 19 .שאלה שיש נשכח לא בוא :ש

 20 שלא חשוב: הקריטריון את כאן מזכיר בעצמו שאול וגם ברורה הייתה במינויים המעורבות :ת

 21 בהקשר. מדברים  אנחנו מה על ברור היה. הדברים בין צץ שזה מצטער אני. בירושלים סלידה יעורר

 22 ואנחנו  אצלנו שקורה דבר בכל מעורב ניר האלה השנים כל במשך. פונה מגל שי אחת פעם הזה

 23 ?אליו פנה מגל ששי בגלל זה. חפץ ניר אצל, מינוי כל כך אחר אצלו מאשרים
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 1 .המציאות את לשנות יכולות אינן תשובותיך אפילו, ישועה מר :ש

 2 .נכון :ת

 3 סיימתי אני, כבודכם. מאוד לך מודה אני – אותן מציגים שאנחנו כפי העובדות :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 . בחקירה שלי החלק את, שלי החקירה את

 5 ?סיימה גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 שחקרתי הנתונים לנו התבררו בו המועד מפאת.  שניים. משפט לי יש אבל, כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 7 ד"לעו החומרים את העברנו אנחנו.  שם שעולה מה כל לך חוקרים לא, חקרנו לא אנחנו, היום לגביהם

 8 מר של בחקירה גם לראות הנכבד המשפט מבית מבקשים אנחנו. האלה בנושאים גם שיחקור צור-בן

 9 פשוט אני הזה בהיבט אבל, שלנו ללקוחות גם צור-בן מר של החקירה כל רלוונטית כמובן, צור-בן

 10 .לנו נודע הזה הדבר שבו המועד מפאת חלוקה איזושהי כאן שהייתה הנכבד המשפט לבית מסבירה

 11 את מניחים אנחנו. הדברים בסוף אתייחס שאני, לגברתי בעיקר, לכבודכם הבטחתי כי נוסף דבר

 12 .החקירה לחומר ביחס העובדתי הדברים למצב שלנו הנגדית בחקירה התשתית

 13 מילים מספיק לי ואין תיארתי שאני  ולחוסרים לעובדות כבודכם בפני  התשתית את מניחים אנחנו

 14 אנחנו ואז הזה בעניין נסיים אנחנו. כאן שקרה למה מייחסים שאנחנו החומרה את שוב לומר כדי

 15 רגל על כמובן זה את נעשה לא אנחנו. בעניין בבקשות כבודכם בפני נבוא שאנחנו סביר ובהחלט נשקול

 16 .כאן נעשה שאנחנו מה וזה התשתית את קודם להניח לנו חשוב אבל אחת

 17 .הסבלנות על לכבודכם מאוד מודה ואני ימשיך צור-בן ד"עו, התחלנו

 18 .גברתי תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .בבקשה, לאדוני שלום, צור-בן מר

 20 

 21 

 22 

 23 
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 1  צור-בן בועז ד"לעו נגדית חקירה -מר אילן ישועה  – 1ע"ת 

 2 נחקרת הממשלה לראש ביחס  שנים ארבע במשך סיקור פריטי כמה על זוכר אתה, ישועה מר :ש

 3 ?המשפט ובבית ברשות

 4 .לא :ת

 5 ?אחר זיכרון לך יש. עשרות כמה. ספרנו אנחנו :ש

 6 . סביר נשמע :ת

 7 - - - 2013 תחילת, השנים ארבע במשך פעמים כמה יודע אדוני :ש

 8 ?איזה שואל אתה, בחקירה :ת

 9 של היו סיקורים כמה יודע אדוני. ממשיך אני עכשיו. הראשית בחקירה, פה וגם ברשות גם :ש

 10 ?עשרות לכמה בהשוואה? 2016 עד 2013 בשנים וואלה-ב הממשלה ראש

 11 .יותר אולי. שמאות לעצמי מתאר אני. מושג לי אין :ת

 12 ?מדיה מחקרי, יפעת חברת זאת מי. ממאות יותר אולי :ש

 13 .דוחות מוציאה. המדיה אמצעי בכל העיתונאיות הידיעות כל של סקירה שעושה חברה :ת

 14 .הזה בתחום המובילה החברה זו :ש

 15 .לגמרי :ת

 16. להגיע יצטרכו הם כמובן, עזר כנייר זה את נגיש אנחנו. יפעת של הנתונים מה לך אגיד אני :ש

 17 כמה אמרת כי? מוזר לאדוני נשמע זה. סיקורים 14,950 סוקר 2016 עד 2013 בשנים, הממשלה ראש

 18 .מאות

 19 יותר קצת. ימים אלף נניח זה, גסים באומדנים זה את עושה אני, שנים ארבע. להיות יכול :ת

 20 .ימים 1,200.  ימים מאלף

 21 .טעות היה שלך האומדן :ש

 22 - - - אייטמים מעלים, ימים 1,200. לענות לי תן, רגע :ת

 23 .1,400 :ש
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 1 . בעיה אין :ת

 2 ?סביר לך נראה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 יכול. הזאת בתקופה אלף 40 אפילו זה, 1,200 כפול 35. ביום אייטמים 35 מעלים. כן :ישועה אילן מר

 4 .ממשלה בראש ייגע ששליש סביר להיות

 5 מסוקר הזאת בתקופה הממשלה ראש, פריטים עשרות כמה על אותך שאלו.  תודה :צור-בן בועז ד"עו

 6 הנכבדים האדונים למשל סוקרו כמה יודע אתה אם, אליך שלי השאלה ועכשיו פעמים 15,000-כ

 7 .אומדן. כחלון משה, לבני ציפי גברת, בנט, ,הרצוג

 8 .מושג לי אין :ת

 9 . משתנה זה. המושג את לך אתן אני. מושג לך אין :ש

 10 .השני בתוך אחד זה פעמים הרבה, לפעמים. כפל זה :ת

 11 - - - פעמים שלוש שמוזכר כתבה יש אם. לא :ש

 12 .וכדומה הממשלה ראש של בכתבה מוזכר שכחלון להיות שיכול התכוונתי. לא :ת

 13 עכשיו לך אומר אני. עולם, מקובל, חריגות לראות צריך בסוף כי הנתונים את לך אתן אני :ש

 14 ערך הגעת כמובן תוך, עזר כנייר המשפט לבית זה את להציג מבקש אני. כדלקמן הם שהנתונים

 15 .המשפט בית בפני יהיו  שהנתונים להעיד כדי המסמך

 16, 1,400-כ – כחלון מר, 1,400-כ, מעגל אני – בנט מר, 15,000 – הממשלה ראש: כדלקמן הם הנתונים

 17 .שאמרתי כפי, זה את להגיש מבקש אני. נתון כאן עד. פעמים 600-כ – לבני גברת, 1,200-כ – הרצוג מר

 18 כתבות על או כלשהי בכתבה השם אזכור על מדבר אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?הזכיר שאדוני הגורמים של בעניינם

 20 או, בכותרת או זה, במסמך כתוב גם, הממשלה ראש שזה נניח. סיקור זה, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 21 .אחת פעם יהיה לעולם זה, פעמים שלוש יופיע הכתבה בגוף אם. הכתבה בגוף או משנה בכותרת

 22 אתם, אחר מישהו של שם יופיע הכתבה בגוף אם אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 ?זה את סופרים
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 1 . כן. נספר הוא :צור-בן בועז ד"עו

 2 .204/נ מסומן. ההגנה מסמכי את ברצף נמשיך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .אחת שאלה :ישועה אילן מר

 4 המוסמך הגוף, ערך ניירות ברשות כשנחקרת. לשאלות עונה אתה. שאלות אין, לא :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?פריטים עשרות מכמה יותר לך הציגו, סיקור על חקירות לערוך

 6 .חושב לא אני :ת

 7 ראש של סיקור מכלול את בדקו החוקרים האם ידיעה לך אין שגם מניח אני. חושב לא אתה :ש

 8 .הממשלה

 9 .מושג שום לי אין :ת

 10 של או האחרים הפוליטיקאים של הסיקור מכלול את בדקו אם מושג לך אין שגם מניח ואני :ש

 11 .אחרים פוליטיקאים

 12 .מושג לי אין :ת

 13 תקשורת בכלי קורה מה ולבדוק לחקור הלכו אם מושג לך שאין מניח אני. מושג לך אין :ש

 14 .אחרים

 15 .אותי שיתפו לא :ת

 16, סיקורים 15,000-ה שלמרות לי תאשר. בהמשך בחקירה זה את נעשה אנחנו. חבל. אוקיי :ש

 17 .הממשלה ראש עם נפגשת לא מעולם אתה

 18 .איש 30 עוד, פשרינגרים... חגיגת של באירוע, לך אמרתי. אחת פעם אתו נפגשתי :ת

 19 .2013 בשנת נימוסין שיחת, טלפון שיחת הייתה ביניכם שהייתה היחידה והשיחה :ש

 20 .אבלים ניחום :ת

 21 .אתה שוחחת לא מעולם, נפגשת לא מעולם, נתניהו שרה גברת ולגבי :ש

 22 .אמת :ת
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 1 ואתה שמות מספר לך אתן אני, כרגע מלא בגילוי להתייחס הזדמנות לך לתת רוצה אני. תודה :ש

 2. ביניכם שהיו השיחות טיב היה ומה להערכתך אתו נפגשת פעמים כמה ושם שם לכל ביחס לי תגיד

 3 מה מול אותך נעמת תכף כי מזיכרונך לנו תגיד אתה. שיחות של תדירות וגם פגישות גם זה, נפגשת

 4 .שלך בחקירה שאמרת

 5 .כחלון השר עם. למשל הבאים השרים עם נתחיל בוא

 6 .פעמים שלוש הכול סך אתו שנפגשתי חושב אני :ת

 7 ?בנט השר עם. תשובותיך את רושם כרגע אני :ש

 8 .פעמיים :ת

 9 ?שקד השרה עם. גמור בסדר. שלך הזיכרון זה. זהו :ש

 10 .שלוש-פעמיים :ת

 11 ?איציק דליה לשעבר השרה עם :ש

 12 .שלוש-פעמיים גם :ת

 13 ?אבן גאולה הגברת ואשתו סער גדעון השר עם :ש

 14 .נוספת פעם נפגשתי אם יודע לא אני, ואתו, בבית אחת פעם אשתו ועם אתו :ת

 15 ?אקוניס השר עם :ש

 16 .אבלים לניחום בא הוא אחת ופעם היה זה וואלה-ב פעמים ארבע-שלוש :ת

 17 ?ליברמן השר עם :ש

 18 .בלשכה אצלו אחת פעם :ת

 19 .מעולם נפגשת לא הממשלה ראש עם, תזכור :ש

 20 .נכון :ת

 21 קובץ זה. 2018 בינואר 10 מיום ברשות שלך בחקירה שאמרת ציטוט לך להציג רוצה אני :ש

 22 .המסך על אותו מקרינים ואנחנו שלך הציטוט את לך מקריא אני. 15 עד 12 שורות, 81 בעמוד, 3819
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 1 למשל הזה הכוח את. לא אני, כן גם ה'הבראנז של איש לא אני. -ה בתוך החברים את מחפש לא אני"

 2 או אישית קשרים מערכת לאיזושהי מינפתי לא אני. מעט מתי הם שרים עם שלי הפגישות, וואלה של

 3 .בראש מהנהן אתה. הציטוט זה". מזה סולד אני. כזה משהו

 4 ?מדובר ה'בראנז באיזו, ה'הבראנז של איש לא אני אומר כשאתה. זה את נפרק בוא עכשיו

 5 .התקשורת גופי של. המדיה של ה'הבראנז :ת

 6 ואבקש שמות מספר לך אשים אני. ה'הבראנז עם אישיים קשרים לי שאין אומר אתה אז. יופי :ש

 2013-7, הרלוונטיות בשנים תפקידו היה מה, תפקידו מה ואחד אחד כל תגיד. שלך ההתייחסות את

 8 ?ורשבסקי יוסי.  2016

 9 .10 ערוץ ל"מנכ :ת

 10 ?אתו קשר לך היה :ש

 11 .כן :ת

 12 .תאפיין? סוג :ש

 13 .חברים :ת

 14 ?תקשורת בענייני גם. חברים :ש

 15 .חברים היינו. מעט :ת

 16 ?ניר אבי :ש

 17 .מאוד מעט :ת

 18 ?שלו התפקיד היה מה :ש

 19 שניסינו עסקי פ"לשת שקשורות אתו פגישות היו. קשת אז. קשת. 12. קשת ל"מנכ. עדיין :ת

 20 .חושב אני אחת לא אף כמעט היו, חבריות פגישות. לעשות

 21 ?תפקיד. בנטל אבי :ש

 22. אתו חברית פגישה איזושהי פעם אף לי הייתה שלא אומר רק אני, ניר אבי עם פגישות לגבי :ת

 23 . כן, ורשבסקי יוסי עם. עסקיות פגישות רק היו



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  25

 

 2662 

 1 ?בנטל אבי :ש

 2 .ידידות של יחסים :ת

 3 ?תפקידו מה :ש

 Ynet. 4 ל"מנכ :ת

 5 ?גלובס ל"מנכ, מדמון איתן :ש

 6 .חבר. כן :ת

 7 .הדוק קשר :ש

 8 .כן :ת

 9 ?וייס ארי :ש

 10 . פעמיים נפגשנו. 12, קשת של החדשות חברת ל"מנכ.  מעט :ת

 11 .זהו :ש

 12 .זוכר שאני מה זה :ת

 13 עצמו את שהציג כפי מתערב הבלתי ל"המנכ, אתה למה, פוליטיקאים או שרים עם כשנפגשת :ש

 14 ?כנסת חברי עם או שרים עם פגישות לקיים צריך אתה למה, פעם 50

 15 את עכשיו מעביר שאני בהקשר,  אחת סיבה. אפילו שלוש או עיקריות סיבות שתי לזה היו :ת

 16 - - - הממשלה ראש לטובת מוטה סיקור שעשינו זה של בהקשר. הפגישות ואת האנשים

 17 .שייבחן עניין :ש

 18, איתם לדבר, אותם לפייס צריך והיה האלה מהאנשים גדול חלק אצל כעס היה לזה בהקשר :ת

 19 .להרגיע טיפה

 20 עם שלך והפגישות שהפניות אומר אתה. הזה בעניין שאלה אותך לשאול רוצה אני. רגע עצור :ש

 21 נכון. הטענה זו. הממשלה לראש ביחס לפרסום שלך כביטוי ריאקציה היו שרים ועם פוליטיקאים

 22 ?שלה הטענה שזאת

 23 .אחת :ת
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 1 . הריאקציה של העניין את נבדוק. ריאקציה אחת. שתיים אמרת. מהשתיים אחת :ש

 2 .ארבע לי יש וכבר שלוש הוספתי :ת

 3 .ארבע כבר לך יש. אה :ש

 4 .כן :ת

 5 . כן. כמובן מתערב הבלתי ל"המנכ :ש

 6 ?לארבע מתערב הבלתי קשור זה מה הבנתי לא :ת

 7 .שנייה סיבה. הלאה. מתערב בלתי ואתה איתם להיפגש סיבות ארבע לך יש. יודע לא :ש

 8, מתערב הבלתי ל"המנכ, שאול לבקשת. תבין אולי, השנייה הסיבה את תשמע אם. טוב :ת

 9 תפייס. ברוסי פוגעים אנחנו. לרוסי ממני שביקש המתערב והבעלים מתערב הבלתי ר"היו לבקשת

 10 .אותו

 11 .שאול לבקשת :ש

 12 . כן :ת

 13 .סבלנות. להשלים לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ...של במונחים נתפס בלתי זה. ספסל על להתחמם כמו זה. הספסל על ישבתי אני :צור-בן בועז ד"עו

 15 .ראש כאב עם הייתי אני. אנרגיה הרבה לו יש. אתמול חופש יום לאדוני היה :ישועה אילן מר

 16 .שלך החקירה את הכנתי :ש

 17 - - - כחלון עם למשל, אחד, אמרתי אז. יודע אני :ת

 18, שנייה סיבה. פיוס אחת סיבה אמרנו. דוגמאות כרגע צריך לא. סיבות אמרנו, צריך לא, לא :ש

 19 ?שלישית סיבה. שאול

 20 היה, שנית. וכדומה כחלון על קמפיינים או מוטעה סיקור או בהם שפגענו זה את לפייס אחת :ת

 21 תחום של הנושא סביב פעמיים נפגשתי שקד אילת עם למשל. שונות סיבות היה, שלוש. שאול לבקשת

 22 הנגישות בחוק לטפל המשפטים לשרת שפונה הוועדה ר"כיו אותי מינו האינטרנט אתרי שאז הנגישות

 23 .סיבות היו, אומרת זאת. בעלויות כרוך להיות עלול והיה אתרים על סבירה לא בצורה שהוחל
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 1 ?הנגישות בסוגיית נפגשת אתה רק :ש

 2 .לא :ת

 3 ?נוסף שר איזה?  עוד מי עם :ש

 4 .שלמה ועדה היינו. נפגשתי אני רק לא :ת

 5 .פשוט. זוכר לא, לא, כן? הנגישות בעניין נוסף שר עם נפגשת האם :ש

 6 .לנגישות קשור היה שאקוניס להיות שיכול שלי בעדות כאן אמרתי :ת

 7 .הלאה. טוב :ש

 8 שבואו לשכנע, אולפן ויש אמקור ויש חדשות גוף שבנינו זה סביב, שרצינו הייתה רביעית סיבה :ת

 9 .כאלה דברים או לראיונות

 10 אחרי. קצרצרה תקופה לפני קראנו.  החדש החומר אצלנו קוראים שאנחנו מה לראות התחלנו :ש

 11 אנשי עם, פוליטיקאים עם שלך המפגשים כל. אותו לפתוח היה אפשר שאי בטון שכבות עליו ששמו

 12 סימן. שלך בריענון צורה באיזושהי עלו הללו הנושאים, שלהם הסיקור בסוגיית הדיונים, תקשורת

 13 .שאלה

 14 ?תקשורת ואנשי פוליטיקאים עם :ת

 15 .שאלה יש, יודע אתה, עובד העולם איך. כן :ש

 16 .כלליות רק ולא כלליות שתיים-שאלה שהיו חושב אני. כללית שאלה הייתה אולי :ת

 17 .תפרט. פוליטיקאים של סיקור, מפגשים, הפגישות לגבי, הריענון מזכר, שלך בריענון עלה מה :ש

 18 .הריענון למזכר משווה לא אם :ת

 19 .אנחנו :ש

 20 שהייתה להיות יכול. המקרים על לעבור היה עיקרו, כבר בזה בטוח לא אני פעם עוד, חושב אני :ת

 21 משהו זה או אחרים פוליטיקאים לטובת סיקור היה אם או אחרים שרים פגשתי אם כללית שאלה

 22 .זוכר לא כבר אני. הגנה בקווי לי הזכירו, זה את לי כשאמרו, הגנה בקווי שאלתי שני

 23 ?הגנה בקווי לך הזכירו זה מה :ש
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 1 .בפרקליטות הריענון בסוף :ת

 2 .להגנה להשיב מה לך הזכירו :ש

 3 .להשיב מה לא :ת

 4 ?ההגנה לקווי במענה זה מה אז :ש

 5 .לענות לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .מקשיב אני :צור-בן בועז ד"עו

 7 אלה לי שאמרו שעתיים-שעה איזה היה בסוף אז, ימים שבעה היה זה אמרנו, בסוף :ישועה אילן מר

 8 .לענות צריך לא אתה אבל אותם לך להגיד לנו מותר, שיהיו אפשריים הגנה קווי

 9 יצטרך שאדוני לאדוני הוצגו – שתיים-דקה לא, שעתיים-שעה על דיברת – הגנה קווי איזה :ש

 10 ?להם להשיב

 11 שאולי חושב אני. אותי אכזב זה כי זוכר אני. קצר מאוד משהו היה זה. זה את זוכר לא אני :ת

 12 . וכדומה אחרים לפוליטיקאים סיקור נתת גם אולי אותי שאלו שם

 13 של דיון, אותך שואל ואני שעתיים-שעה הגנה קווי על אתם שדיברת אמרת. שניות 20 אחז זה :ש

 14 הצדדים שני של עניין זה. שלך עניין לא זה, התביעה של ריענון במסגרת, הגנה קווי על שעתיים-שעה

 15 שלך התייחסות על דנתם שעתיים-שעה מה שתפרט מבקש   אני. השני של נגדו אחד כאן שנמצאים

 16 .הגנה לקווי כמובן מעוניין בלתי כעד

 17 ".2 יד" של העניין את שהזכירו חושב אני. כן, אה.  להיזכר מנסה אני :ת

 18 ?להגנה, להם תשיב מה לדעת צריך שהיית הטענה הייתה מה? הזכירו מה :ש

 19 .להשיב מה לו נאמר שלא אמר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 20 אין כי הגנה כקווי לא ועכשיו שלכם המזכר את נבדוק כך אחר, תירוש גברת :צור-בן בועז ד"עו

 21 צריך שאדוני" 2 יד" לגבי לך נאמר מה אותך שואל אני עכשיו. הגנה לקווי מענה ראיתי לא, כותרת

 22 .אליו להתייחס
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 1 כאן שעלו דברים. יותר פעולה שיתפת כן אולי שכאילו נראה", 2 יד"ב, פעם עוד, בגדול נאמר :ת

 2 .בחקירה

 3 ?זהו :ש

 4 אתה, עונה לא אתה לי אמרו. כותרות היה הזה הקטע. כותרות היה זה. הפרטים את זוכר לא :ת

 5 .זהו. אפשריים הגנה קווי להיות עשויים אלה, לענות צריך לא

 6 חסר. דקה חצי עוד עברנו אז. אוקיי". 2 יד" שלך מהניסוח כזה פלואידי הגנה קו. הבנתי אז :ש

 7 .שעתיים כמעט לי

 8 .וכר לא באמת אני. לי שנעשתה ובחקירה בזה כבר לי מתערבב הכול, תשמע :ת

 9 אבל, לזכור לא אנושי גם זה, לקרות יכול זה, אלף, הזה שהמונח לך להגיד רוצה אני, תשמע :ש

- - - 10 

 11 .הסתכלתי לא :ת

 12 זוכר ואני נוחים לא דברים זוכר לא אני, כלומר, סלקטיבי מונח הוא הזה המונח אם אבל :ש

 13 לא זה. ממך מבקש אני לכן. קושי זה עם יש, למשהו למישהו מונח שהוא חושב שאני דבר כל היטב

 14 לפני היה זה, אותך שואל אני ולכן הזה התיק כמו שנים שמונה או שנים שבע או שנים שש לפני היה

 15 יושב אתה. זיכרון ריענון. אבסורד איזה תראה הרי. שלך הזיכרון את ריעננו גם. חודשים מספר

 16 .אותך מרענן אני וכרגע בריענון

 17 .לך ולהגיד להסתכל יכול אני. אצלי לא הוא. נקודות כמה לי שרשמתי פתק לי יש :ת

 18 .הזה הפתק את להביא חייב אתה. הזה הפתק את לנו תביא אז :ש

 19 . נכון לא, לא :תירוש יהודית ד"עו

 20 חלק הרי. הזה הפתק את נבקש שאנחנו מר או כבר ואני מחר הפתק את יביא אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 21 - - - ריענון קיבלנו אנחנו. מתועד ריענון להיות צריך הריענון. מהריענון

 22 .להביא הציע הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .אותו תביא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .אסתכל שאני אמרתי :ישועה אילן מר

 2 .תסתכל לא. תביא :צור-בן בועז ד"עו

 3 לא שאני שלי הערות גם לעצמי רשמתי הנקודות ובצד נקודות לעצמי רשמתי אני :ישועה אילן מר

 4 .למישהו אותן להעביר צריך שאני חושב

 5 .יביא אדוני, קיים הוא אם. צריך מידה באיזו מחר נחליט אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 6, שתדע רק, לך אומר כבר אני. משפט בית בפני יוצג זה מקסימום. לו להיות צריך :צור-בן בועז ד"עו

 7 קווי של שעתיים למשל. שיטה דכל אליבא חסר תיעוד קיבלנו אנחנו. מתועד להיות צריך שריענון

 8 .מילה ראינו לא, הגנה

 9 .לעד קשור לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .הלאה מתקדם אני. הקונטקסט את לו להסביר רק, לא :צור-בן בועז ד"עו

 11 במהלך אתנו שיפסע הסטייטמנט את רק לך אזכיר אני, אנשים של ארוכה מאוד לשורה שניכנס לפני

 12 23-מה ברשות בחקירה – לטעמי מדויקת אבל פרפראזה עושה אני – היה שלך הסטייטמנט. הדרך

 13 אתה. פרפראזה אעשה אני. בטובך תסתכל, הנה. 22 עד 16 שורות, 69 עמוד, 3833 קובץ, 2018 בינואר

 14 דבר שום ביקשו לא אבל מתקשרים פוליטיקאים, תראו: הבאים הדברים את אומר אתה. לקרוא יכול

 15 כלל בדרך, תקשורת יועץ, דובר יש ואז ביקורת להכיל יודעים, שכמותם נחמדים, הם. הזאת בצורה

 16 יותר גם זה ואז הכתב עם מדבר, אתה מדבר, למערכת מתקשר, אלי מתקשר לא הפוליטיקאי

 17 ?מאחוריהם עומד אדוני. אדוני של הדברים אלה. אפקטיבי

 18 .כן :ת

 19 ?אתו קשר לך היה, לחומרים שניכנס לפני, מאיר-בן שחר הדין עורך.  תודה :ש

 20 .שנים 25 לפני היה שזה חושב אני אחרונה פעם :ת

 21 .זהו :ש

 22 .כן :ת
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 1 ומה שלך לחקירה כל קודם אותך מפנה אני, כחלון השר. כחלון השר על נדבר בוא. תודה :ש

 2, 71 עמוד עד 1 משורה, 70 עמוד, 3833 קובץ, 2018 בינואר 23-ב ברשות לחקירה עובר אני. שאמרת

 3 ארבע-שלוש-שתיים, אה: משיב אתה"? ונענה דרש כחלון: "פולינה החוקרת אותך שואלת.  16 שורה

 4 של נניח פנייה זאת, הנורמליים". הנורמליים: "חוקר". הנורמליים הרגילים בצירים, ושוב, פעמים

 5 .אליך לא? נכון. מערכת לאיש או לכתב דובר

 6 .נכון  :ת

 7, פיירים לא אתם, לי אמר הוא ז6א, אחת פעם אותו שפגשתי, כאלה, אה: "אומר אתה ואז :ש

 8 שהוא לו אמרתי בסוף, אוקיי: "אומר ואתה" 2016 בסוף זה: "לך אומרת והחוקרת", קצת הייתם

 9 .אחת פעם אותו פגשת, הזה מהתיאור מבין שאני מה. התיאור זה". צודק

 10 .לי אמר הוא אחת פעם אותו כשפגשתי כתבתי. לא :ת

 11 ?נכון. שלך הזיכרון זה. אחד מפגש, 2016 סוף. תדירות על מדבר אני. אמר הוא מה הבנתי :ש

 12 אמרתי לא. אמר שהוא מה זה, אותו שפגשתי אחת בפעם כאן מציין אני. פעם עוד אומר אני :ת

 13 .פעמיים או אחת פעם זה אם

 14 .שלך הודעה עוד ניקח בוא. הלאה נמשיך בוא אז :ש

 15 ?שפגשת  הפעמים באחת אומר אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 שפגשתי אומר אני. זה לפני שהייתה השאלה את רואה לא אני, פעם עוד אומר אני. כן :ישועה אילן מר

 17 .שלוש או פעמיים אותו פגשתי אם אותי שאלו לא. לי אמר הוא, אחת עם אותו

 18 בינואר 7-ב ברשות לחקירה אותך מפנה אני. הכול זוכר הפרוטוקול, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 19 . לך אקריא אני.  3812 קובץ, 77 עמוד, 2018

 20 .מהשתיים אחת. 3812 קובץ לא שזה או, 77 עמוד לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 אחת פעם. פעמיים אותי פגש כחלון, אגב דרך: "כך אמרת. לך אקריא בינתיים אני :צור-בן בועז ד"עו

 22 אם יודע לא אני, שלך העדות או היה שלך הזיכרון". לבד אחת פעם, גלובס ל"מנכ מדמון איתן עם

 23 ?נכון. מדמון איתן עם ביחד ואחת לבד אחת, פגישות שתי, הזיכרון
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 1 .נכון :ת

 2 .פגישות שתי אז :ש

 3 או לראיון בא הוא. וואלה-ב עבר שהוא אצלנו אחת פעם שהייתה נזכרתי, ששאלת עכשיו :ת

 4 .משהו

 5 שאול עם, הישן רול-ה שקרוי מה, לתכתובת אותך להפנות רוצה אני עכשיו. פעמיים לנו יש אז :ש

 6 אחוז מאה להיות טוב לא כן כמו: "כך לשאול כותב אתה. 7760-7758 שורות, 2015 במארס 6-מה

 7, יומי בקשר נמצא אני כותב כשאתה". -ש למקרה י'ובוז כחלון עם יומי קשר על שומר אני. אתו מזוהה

 8 . צודק לא, צודק אתה לי אמר שהדובר, פגישות שתי, אחת פגישה עם מתיישב לא לחלוטין זה

 9 - - - שציינתי כמו, פגישות :ת

 10 ?כאן נשאל הוא מי על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .גברתי כותב הוא. עונה הוא :צור-בן בועז ד"עו

 12 להיות לך טוב לא כן כמו אומר הוא? עונה הוא מי על לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .-ש למקרה י'ובוז כחלון עם יומי יום קשר על שומע אני. אתו מזוהה אחוז מאה

 14 .י'ובוז כחלון עם יומי קשר על שומר אני אומר הוא. כן :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?נשאל הוא מי על? אתו זה מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 אני: לשאול כותב הוא. נשאל לא הוא. כותב הוא זה, גברתי.  גברתי יודע לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 17 .אומר שהוא מה זה. י'ובוז כחלון עם יומי קשר על שומר

 18 לא זה לי. יומי קשר לך שיש לשאול כותב אתה זה מול, שתיים, אחת פגישה אמרת. כחלון, עכשיו

 19 .מסתדר

 20 .זה את לך נסדר תכף :ת

 21 .אלוף אתה בזה :ש

 22, יומי קשר של קטע לגבי. אותו שפגשתי הפעמים אלה. שאמרתי כמו, אותם פגשתי. רבה תודה :ת

 23 .בסדר וזה הנמלה של כעולמה צר עולם כאן לי להראות מקפיד אתה
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 1 .שלך הטקסט את לך מראה אני :ש

 2 .קונטקסט בתוך להיות צריך שלי הטקסט :ת

 3 .יומי קשר על שומר שאתה כותב אתה ובטקסט טקסט יש הקונטקסט לפני. לא :ש

 4 .זה את לראות צריך שהוא אומר העד, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 להתחיל צריך שאני מכיר לא אני. שלו מפורשת אמרה על כרגע אותו שואל אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 .שלא אומר שהוא אמירה על אותו שואל אני. העניין את דבריי מבראשית לו להראות

 7 את להראות שצריך קורט זה אוף אופיסר על שקפצת ממך למדתי אני. אסביר אני :ישועה אילן מר

 8 .אליך קשור גם שזה חשבתי. החקירה בזמן הכול

 9 .יומי קשר, אדוני :ש

 10 .עונה אני. פשוט מאדוני למדתי :ת

 11 אם. תודה. מקום לשום אלינו יבוא לא זה. בהערות יחסוך אדוני, ישועה מר :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .אפשר

 13 כעס שם והיה הבחירות אחרי שזה נכון, שהיו משברים סביב. בסדר. צודק כבודו :ישועה אילן מר

 14 קשר שאין ויראו הפלטים את שיוציאו, קשר שום לי היה שלא כאן מכריז אני, כל קודם. וכדומה עלינו

 15 . יומי

 16 .במארס 17-ב היו והבחירות, במארס 6-ב, שתטעה חבל, הבחירות לפני זה :צור-בן בועז ד"עו

 17 מוחלט קמפיין מנהלת וואלה-ש, המוטעה שהסיקור בימים, וכמה כמה אחת על :ישועה אילן מר

 18. ההקשר את מבין אני לגמרי עכשיו. שכועסים ברור אז, אינטנסיבי, יומי יום, הממשלה ראש לטובת

 19 אתם דיברתי לא, אומר כבר אני. אתם קשר על שומר שאני אומר אני אז. כאן עוזר היה ההקשר, הנה

 20 משהו היה אולי, כשכעס טלפן הוא. פעמיים או את פעם חושב אני כחלון עם דיברתי אולי, יומית

 21 .התקשר שלו הקמפיין שמנהל או שלו הדובר או נגדו ספציפי

 22 ?יומי קשר היה שלא אומר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 שטילפנו זה קשר. הפגישות זה, הפגישות. יומי קשר היה לא. יומי קשר היה לא :ישועה אילן מר

 2 .הממשלה ראש לטובת מגויסת וואלה-ש זה סביב אתם משבר של הזה בהקשר היה זה. והתלוננו

 3 .נכון לא זה – יומי קשר, כתבת, אמרת כשאתה. הזה העניין את נפרק בוא עכשיו :צור-בן בועז ד"עו

 4 .הפרזתי. נכון :ת

 5 מקום בשום שאין לך אומר אני. החיים את עלינו יקל זה, חומרים נראה תכף אנחנו. הפרזת :ש

 6 לו יש או לגבי – הבדיקה למיטב, בעדינות זה את אעשה אני – מודאג שכחלון שאומרת התייחסות

 7 .בכחלון, פלא זה ראה, עניין יש לכחלון. הממשלה ראש בסיקור עניין

 8 .נכון :ת

 9 ?לא או נכון :ש

 10 .נכון :ת

 11 ?נכון לא או נכון. י'בוז עם יומי בקשר היית שגם כותב אתה. י'בוז גם. תודה :ש

 12 .אותם מקפחים שאנחנו מזה מוטרדים היו הם. כותב. כן :ת

 13 .חקירה של ימים עוד יש, לי האמן.  שונה  טריטוריה כבר זאת, אותם מקפחים, אה :ש

 14 .ומטעה טועה אתה. שונה טריטוריה לא זה, אדוני :ת

 15 קשר כותב כשאתה? לטעות וגם להטעות גם אחד במשפט הצלחתי? ביחד מטעה וגם טועה גם :ש

 16 .הטעית שאתה או ומטעה טועה אני? ומטעה טועה  שאני אומר אתה, היה לא זה ואומר יומי

 17 .צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .אמתן אני, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 19 אחד אף ישמעו לא בסוף בהקלטה. לענות גם לו תן, מזה חוץ :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?התשובה מה. כך אחר אותן ונראה נשמע לא וגם תשובות נקבל לא גם. מכם

 21 בחירות שלפני בשבוע מפלגות שראשי לגמרי מופרך לאדוני נשמע שזה מבין אני :ישועה אילן מר

 22 כל. קשור לא זה. אחרת למפלגה לגמרי משועבד וואלה של שהקו, מתחרה שמפלגה מזה מוטרדים
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 1. ספציפית מידיעה מוטרדים היו עכשיו שהם טענתי לא. הקטע זה. מנדטים מהם גורע, בזה שהולך דבר

 2 .אותה להבין יכול אתה שבטח טענה טענתי

 3, המשפט לבית זה את ותאשר, נכון אותך הבנתי אם. לשניים שלך התשובה את נפרק בוא :ש

 4 .נכון לא זה, הרצוג ומר כחלון השר עם יומי קשר לך שיש שאמרת

 5 .נכון לא זה :ת

 6 - - - הייתה שלך הפרופוזיציה. שתיים :ש

 7 .אענה כן אני, אגב דרך :ת

 8 .תמשיך, לשאלה קשור זה אם. המשפט בית הנחיית את שמעתי אני. בבקשה :ש

 9 שלהם דוברים או הקמפיינים מנהלי, שלהם האנשים דרך גם קיבלנו שלהם התלונות את :ת

 10 .זה זה, מזה חלק. וכדומה

 11 .שלי השנייה לשאלה קשור זה :ש

 12 .תקופה באותה הקשר, מתכוון אני לזה :ת

 13 שעניין שמה, הזאת בסוגיה התחילה וחברתי, הרצוג מר את לדוגמה ניקח, אומר שאתה מה :ש

 14 לבית אומר שאתה מה זה. ישי באופן שלו הסיקור ולא הממשלה ראש של הסיקור היה הרצוג את

 15 ?המשפט

 16 .משולבים הדברים :ת

 17 פעם חוזר ואני, שבזה... -ה את הבנת כי עצרת טיפה אולי, פעמים שלוש התחלת אתה, תשמע :ש

 18 אתן אני. הממשלה ראש של הסיקור אותם שעניין – טועה אני אולי – ממך שמעתי עכשיו עד. נוספת

 19 .כרגע כללי באופן שלהם הפרסונלי הסיקור זה אותם שעניין מה. נכון לא ככלל זה.  פרופוזיציה לך

 20 מספר,  בזו זו מתחרות מפלגות הרי, אחת במפלגה, בחירות כשיש. תליא בהא הא, שוב :ת

 21 צד עם ולא אחד צד עם הולכים שאנחנו זה על תלונות קיבלנו, בזו זו מתחרות, קבוע הוא המנדטים

 22 השני ולצד הבחירות סביב ראיונות שלושה אחד לצד נותן שאתה ברגע, תליא בהא שהא וברור אחר

 23 אכפת שספציפית אמרתי לא. אלינו שהועבר והכעס אלינו שהועברו הדברים היו זה סביב אז, פחות
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 1 השיחה במקרה לא. הבחירות של בקונטקסט בעדו שעשו להם היה אכפת אבל, בעדו שעשו להם היה

 2 .שבוע באותו נמצאת

 3 זה, תקשורת אנשי עם בקשר שעומדים שפוליטיקאים לנו שאמרו, פוליטיקאים כי. ברור :ש

 4 כתוב זה, להם חשוב זה שפוליטיקאים בחירות שבתקופת לנו אמרו כי, הזה כדבר נשמע לא כמעט

 5 כתב של לטענות כרגע חוזר אני. שנאמרו דברים אלה אז, אמריקה את כאן גילו כאילו, האישום בכתב

 6 - - - לשאלה כרגע חוזר אני. האישום

 7 .הבנתי לא :ת

 8 ניקח. פשוטה שאלה אותך שואל אני עכשיו. שישנם העדינים המהלומות חילופי במסגרת זה :ש

 9 ככלל שלו שהפניות לך אומר אני, תליה בהא הא לפני, אומר שאדוני מה. כמשל הרצוג מר את לדוגמה

 10 לראש קשור לא, ממשלה ראש אין, קשור לא', יחימוביץ לגברת בקשר שלו פרסונליות פניות הן

 11 ?נכון לא או נכון. ככלל הממשלה

 12 מה אותו עניין, אחרים לתפקידים עבר שהוא אחרי, הבחירות אחרי. נכון לא תקופה באותה :ת

 13 .כבר וציינתי האלה הפרסונליות הפניות, היום שראינו

 14 תיירות כשר תו או עניין או שלו הסיקור אותו עניין, ניקוב'מיסז סטס, דאז התיירות שר למשל :ש

 15 .ממשלה ראש? אחר משהו אותו עניין או, תיירים, המלח ים מלונות או

 16 .עצמו הוא עניין אותו לדעתי :ת

 17 עניין, שלהם הסיקור על אתם ומדבר נפגש שאתה סער גדעון, שקד איילת הגברת. הבנתי :ש

 18 ?שלה הפרסונליים העניינים אותם עניין או הממשלה ראש של הסיקור אותם

 19 היא. כללית בכלל הייתה, אז שלו הפגישה, סער וגדעון, צד באותו זמן באותו היה סער גדעון :ת

 20 .פרסונלי בעניין הייתה לא

 21 .סער למר ביחס כלליזציה על כאן לדבר צריך :ש

 22 לי נדמה. כללית רק הייתה הפגישה אז, פעם עוד לך  אומר אני. סער מר לגבי אותי שאלת :ת

 23 .דעתי מה לשמוע, אתי לדבר רק ורצה מהליכוד אז פרש שהוא
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 1 ?מדמון איתן עם גם נפגש כחלון השר, לי תגיד. יבוא והמשך :ש

 2 אמר הוא. אותו לי הכיר איתן. אתו שלי. בלי אחת ופגישה איתן עם הייתה לדעתי אחת פגישה :ת

 3 .וכדומה הפגישה את אארגן אני לי

 4 ?כחלון השר עם לו שהייתה הפגישה על לך דיווח מדמון? הפגישה על לך דיווח הוא :ש

 5 ?יחד שהיינו הפגישה על :ת

 6 .ביחד שאתה פגישה על לדווח צורך אין. לא :ש

 7 ?אחרת פגישה על :ת

 8 .כחלון השר עם שלו :ש

 9 .להיות יכול :ת

 10 .בבקשה המשפט לבית תגיש, 2012 באוגוסט 7-ב. זיכרונך את נרענן. נראה בוא אז :ש

 11 ?מגישים אתם מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .החדש זה, הדברים כל. מהחדש. תכתובות :צור-בן בועז ד"עו

 13 ?החדש זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .לאחרונה שהתגלה חומר :צור-בן בועז ד"עו

 15 .כך לזה נקרא. רול-ב שאינן תכתובות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 . החדש לו קראנו שלנו רגון'בז. רול-ב שאינו :צור-בן בועז ד"עו

 17 .205/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 לאדוני". אחי מעניין. הרגע מכחלון יצאתי. "2012 באוגוסט 7-ה על מדברים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?בפגישה מעניין היה מה זיכרון יש

 20 .זה את זוכר לא. לא :ת

 21 חודש זה. בספטמבר 6-מה מדמון עם שלך נוספת להתכתבות אותך מפנה אני, תראה. אוקיי :ש

 22 . אחרי

 23 .206/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ורציתי אצלי מעט עוד, כחלון אתי דיבר: "הבה ההודעה את מדמון למר כותב אתה :צור-בן בועז ד"עו

 2 ".להתייעץ

 3  ?זה מתי :ת

 4 ?ישועה מר, להתרענן מתחיל משהו. 2012 בספטמבר :ש

 5 .בבניין אצלנו אחת פגישה הייתה, קודם שאמרתי מה עם מתכתב זה. לא :ת

 6 .חלקי שהוא שאצלנו ממה, אותך שואל רק אני. הזה בנושא היו פגישות כמה נראה תכף :ש

 7 .שאמרתי מה עם מתכתב :ת

 8 רוצה אתה מה על לי תסביר. להתייעץ רוצה ואתה אצלך הוא מעט שעוד אומר אתה עכשיו :ש

 9 .פגישה לגבי אדמון עם להתייעץ

 10 .שרים עם בפגישות הייתי לא :ת

 11 .גם הזה המשפט את נשכח לא? לא :ש

 12 איך אתו להתייעץ קצת ורציתי פעמים כמה בעבר אותו פגש הוא. פעם אף פגשתי לא אותו :ת

 13 .כבר זוכר לא אני. לעצמי מתאר אני. להתנהג

 14 ?לנדס רם זה מי. 2014 בנובמבר 1-מ פגישה עוד ניקח :ש

 15, חדשות מהדורות עשה. התקשורת קוד את הכניסה שהחברה תקשורת איש הוא  לנדס רם :ת

 16 יועץ היה הוא. שלנו החדשות של האולפן את כשבנינו שלנו יועץ היה והוא גופים מיני בכל, חושב אני

 17 .וכדומה האולפן את לעשות איך לגבי שלנו

 18 ?כחלון לשר שלו הקשר ומה :ש

 19 .זוכר לא :ת

 20 . לנדס רם עם התכתבות לך אראה אני :ש

 21 .207/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 יקבע הוא, לו סמס, אתך להיפגש מאוד ישמח, כחלון עם דיברתי: "לך כותב הוא :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?זה מה". טלפון מספר, אתך
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 1 .רואה שאתה כמו :ת

 2 .פגישה עוד :ש

 3 .כן :ת

 4 ?תכליתה מה :ש

 5 .זוכר לא :ת

 6 בספטמבר 22 מיום זה. זה את נעלה אנחנו, הנה. הישן רול-ל אפנה אני. הישן רול-ל נלך בוא :ש

2016 . 7 

 8 ?למי כתב מי :שחם' ע השופט' כב

 9-ב שנגמר המספר. הזאת בסוגיה למשל צריך אם, הטלפון מספר לפי לראות אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 10 ?נכון, שלך המספר זה 68

 11 .כן :ישועה אילן מר

 12 ... אנחנו אם, לכאורה, ציטט שאדוני המספר. הקודם המסמך :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .לאדוני להראות כדי אחזור אני ואז אמשיך אני. כן :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?למי התקשר מי יודעים באמת איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 רגע שנעצור רוצה כבודה. למי התקשר מי ונראה המסך על זה את אראה מיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?ונחזור הזאת בנקודה שנמשיך או ונחזור

 17 .פתוח נשאר זה. שתרצו איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 דיון לנו יהיה. לאט עולה זה ולכן כבד החדש החומר.  בניחותא. רגע נעצור אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 19 . עכשיו לא אבל הזה הנושא על מסודר

 20 ?206/נ שסימנו הקודם הדף. לנדס רם זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ידיעה וביקש עכשיו פנה כחלון. "ביחד נקרא בוא. 2016 ספטמבר 22. 2 פלום זה :צור-בן בועז ד"עו

 22 ?נכון". מטפל אני. הברית בארצות פגישותיו על בולטת

 23 .אמת :ת
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 1 ?נכון. הברית בארצות כחלון של פגישות. הממשלה ראש לא :ש

 2 .כן :ת

 3 ?קיבלת :ש

 4 .שכן מניח :ת

 5 .אותה מגיש אני. וואלה-ב שעלתה הכתבה הנה. הטיפול את נראה בוא :ש

 6 .208/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7, עבר זה איך רגע נסתכל בוא. לעיתונות הודעה לכם העבירו. להתכתבות חוזרים  :צור-בן בועז ד"עו

 8 .לעיתונות הודעה לך מועברת. תסתכל. הנה. פורמט באיזה

 9 ?לא, לפני להיות צריך זה :ת

 10 יותר או פחות לעיתונות ההודעה א מפרסמים ואתם לעיתונות הודעה מועברת.   מיד :ש

 11 ?נכון, במתכונתה

 12 . וואלה מערכת כתוב כי שכן להניח סביר. כתב רואה לא אני כי, להיות יכול :ת

 13". ישראלי אינטרס, הפלסטיני עם פ"השת חיזוק: כחלון. "לעיתונות ההודעה על תסתכל, הנה :ש

 14 ?נכון

 15 .וואלה ניוז, רואה אתה. וואלה-שב אייטם זה. לעיתונות הודעה לא זאת :ת

 16 .שעלה מה זה. נכון :ש

 17 .לעיתונות הודעה אומר אתה :ת

 18 .שעולה מה וזה לעיתונות כהודעה לכם נשלח :ש

 19 בגלל. סביר. להיות יכול, לעיתונות כהודעה לי נשלח זה אם. שעלה האייטם זה. להיות יכול :ת

 20 .סבירה, לעיתונות כידיעה נשלח שזה שלך ההנחה אז, כתב של שם ולא  חדשות וואלה מערכת שרשום

 21 אדוני, זה את מגיש לא אדוני אם. בקשה לי יש, צור בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .זה את למצוא יהיה שאפשר כדי בפרוטוקול יופיע שזה כדי שורה איזו לנו יגיד

 23 .אומר אני מיד. מקבל אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .בסדר. 21312 אומר שחם השופט :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .שמע קובץ לנו יש. 2016 בדצמבר 4. רול-ל, הישן לחומר חוזר אני. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?תמלול זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 5 .209/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 בשר שאחז הטירוף פשר מה". בטירוף אישית אותי מחפש כחלון: "אומר אתה :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?כחלון

 8 .ואיריס שאול לבקשת. בוואלה, נגדו בקמפיין היינו :ת

 9 עניין יש לנו שהסברת כמו. מעורב ל"מנכ לא הוא ל"מנכ? למערכת מתקשר לא הוא למה :ש

 10 ?אישית אותך מחפש כחלון השר למה. מתערב לא ל"מנכ, לו קראת, נורמלי

 11 ?הבנתך למיטב או לדעתך למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 כרגע להגיד רוצה לא אני – שיש לך אגיד אני, משיב שאתה לפני. וידיעתו להבנתו :צור-בן בועז ד"עו

 13 אז. כבר לראות התחלנו. זה את אראה אני. אתה הכול שזה מופעים סוף אין – המופעים מספר את

 14 .אישית אותך למה כרגע אותך שואל אני

 15 המצב כי. האמת את, מהתחלה לענות שתכננתי מה את אענה אני התוספת למרות :ישועה אילן מר

 16. ל"המנכ  של התערבות שאין נורמלי מצב זה, ציינתי שאני מה, הוא הנורמלי המצב. נורמלי לא הוא

 17. כחלון נגד יומי כמעט בקמפיין וספציפית, כללית, נורמלי הלא במצב ההתערבות בשיא אז אנחנו

 18 כל לא זה, אחרי או לפני אם יודע לא, אישי שזה יודע, זה מאחורי עומדים ואיריס ששאול יודע כחלון

 19 הוא. לגמרי טבעי זה אז. שקורה מה יודע שהוא, שלו טל דרך אזהרה של מסר גם לנו מעביר, משנה כך

 20-הא בשיא הוא שכשהמצב מתפלא אתה. עושה שאני יודע הוא. שאול עבור זה את עושה אני שזה יודע

 21 ?אלי פונה הוא, שלו נורמליות
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 1 ולכן שגרתי לא משהו פה היה כי הייתה ל"כמנכ אלי הפנייה: כך אומר אתה, אומרת זאת :ש

 2 לסייג? הזאת מהתשובה בך לחזור רוצה אתה. תשובה. בסדר. אלי לפנות לעצמו הרשה הוא אומר אתה

 3 ?אותה

 4 גם והוא דרך מושפע שזה יודע והוא, היה המצב כי הייתה הפנייה. אותה מסייג ולא חוזר לא :ת

 5 טל שלנו הפוליטית לפרשנית, לכתבת גם זה את העביר הוא. אגב דרך, צינורות בעוד זה את לנו העביר

 6 עם עובדים הרי עיתונאים. אגב דרך לשאול גם זה את העברתי ואני, לי אמרה גם והיא שלו

 7 אי, אמרה היא. וכדומה ראשוניות, בלעדיות ידיעות מהם מקבלים. אמון של בסיס על פוליטיקאים

 8 האזהרה את גם העברתי ואני. יותר אתה ידבר לא והוא אצלו לגמרי נשרפה שהיא, אמרה היא מה זוכר

 9 .ולאיריס לשאול הזאת

 10 ?נדב זה מי. 2015 באפריל 13-מה לתכתובת אותך מפנה אני. קדימה כך ואחר בזמן נתקדם :ש

 11 .שלו היועץ :ת

 12 . בבקשה. השר של היועץ :ש

 13 .210/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 לא. משה עם דקות עשר לי סדר, נדב היי: "כך כותב אתה. 2015 באפריל 13 :צור-בן בועז ד"עו

 15 לא הוא, כן: לו אומר ואתה? דיברתם: אותך שואל הוא זה אחרי. אתו לדבר רוצה אתה". תצטערו

 16 ?עליו יצטער לא שהוא כחלון לשר הציע אדוני מה. בעיה אין. רוצה

 17 .זוכר לא אני :ת

 18 ?להיות יכול זה מה :ש

 19 שאני רוצה אתה. מה בדיוק זוכר לא אני. וואלה-ב ריאיון  אולי. יודע לא אני. ריאיון אולי :ת

 20 ?מלאה תשובה לך אתן

 21 .שנתקדם או אפשרות עוד לך יש. ריאיון אולי אמרת עכשיו. זוכר לא שאתה אמרת :ש

 22 ?אפשר. מלאה תשובה לך לתת רוצה אני :ת

 23 .תשיב. כן :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 .שלנו במשחק כללים יש? אפשר אי, לא, להגיד יכול אני, אפשר אומר משפט כשבית :צור-בן בועז ד"עו

 2. אהבה, שנאה, שנאה, שנאה של יחסים היו כחול משה עם ואיריס שאול של היחסים :ישועה אילן מר

 3 אפשרות כשהייתה. מהתגובה חששו גם לפעמים אבל בעיקר אותו לתקוף רצו? אהבה אומרת זאת מה

 4 בקשר אתו אהיה שאני רצו הם לפעמים, בקשר אתו אהיה שאני רצו או קשר איזשהו אתו אצור שאני

 5 אעביר שאני רצתה איריס כי, גם הסוף לקראת, בקשר אתו אהיה שאני רצו לפעמים, להרגיע כדי

 6 .עשיתי לא ואני בסחיטה ממש שגובלים מאיימים מסרים

 7 ?לסיקור קשור זה? אחר רקע על? הבחירות רקע על וזה :עם - בר' מ השופט' כב

 8 הבחירות אחרי הזה הדבר. כאן רואה שאני מה, הבחירות אחרי כבר זה פה :ישועה אילן מר

 9. לכחלון' אלוביץ בין אישי עניין זה. אחר או כזה מוטה לסיקור קשור לא זה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 ?אומר שאדוני מה זה

 11 הוא. לאשר צריך היה הוא. אוצר שר היה שהוא במובן אישי ולא אישי עניין היה :ישועה אילן מר

 12 .אותו נדפוק אנחנו, אותנו דופק הוא. אתו חשוב משהו לי יש, אמר

 13 .אוצר כשר :עם - בר' מ השופט' כב

 14 היה אישור איזה כבר זוכר לא אני, איזשהו על לחתום צריך היה הוא. אוצר כשר :ישועה אילן מר

 15 צור-בן ד"לעו שהזכרתי הסעיפים ארבעת את מזכיר אני, פעם עוד אומר אני. הזה לעניין רלוונטי

 16 רוצה שאני וחלקו, ואחרים כאלה שאול של בהקשרים היה חלקו, בחירות סביב לפייס היה שחלקו

 17 .זוכר לא כבר אני, משהו עוד היה. אצלנו ראיונות ויעשו שיבואו חדשות חברת של ל"כמנכ

 18 נתקדם בוא. זה מה בדיוק זוכר לא הוא. משהו לו להציע רוצה אדוני אז, טוב :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?שראינו למה מעבר כחלון השר עם פגישות עוד לך היו. הלאה

 20 .זוכר לא אני :ת

 21 . שלו היועץ נדב עם, 2015 באפריל 14-מה לתכתובת אותך אפנה אני. לך להזכיר ננסה בוא אז :ש

 22 .211/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 אתה". הסיעה עם ישיבה נכנסה, ישיבה נכנסת, מחר בעיה לי יש: "נדב לך כותב  :צור-בן בועז ד"עו

 2 השר זה מניח אני, הוא. כותב אתה זה, ש"במוצ לאירוע מגיע הוא. הבא בשבוע זה את נעשה, לו כותב

 3 .כחלון

 4 .נכון :ת

 5 .2016 באפריל 16-מ נוספת להודעה אותך מפנה אני. תודה :ש

 6 .212/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ".ומוכן? זמין: "כחלון למשה כותב אתה :צור-בן בועז ד"עו

 8 .מכן לאחר שנה :עם - בר' מ השופט' כב

 9 ?מוכן מה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 10 .זוכר לא :ת

 11 .עבורך מוכן משהו אוצר לשר יום כל כותב לא אני? לו הכנת מה. להיזכר נסה :ש

 12 .זוכר לא אני :ת

 13 ?זוכר לא שאתה שגרתי כך כל זה. זוכר לא. תנסה :ש

 14 .זוכר לא באמת.  זוכר לא אני. רואה שאתה כמו, שגרתי לא זה :ת

 15 זו". מעריב"ב כתבה מתפרסמת. 2016 באפריל 14-מ כתבה, שלך דיון, כתבה ניקח בוא :ש

 16 . אותה נגיש מיד. הכתבה

 17 .213/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 עונג ומשמני עקומים אנשים, שטראוס רעיה את תוקף כחלון: "כזאת היא הכתב :צור-בן בועז ד"עו

 19, יקרות  והעגבניות במידה כי שטענה העסקים אשת כנגד יצא האוצר שר. מהשפתיים שומן להם שנוזל

 20 החברה זאת, שטראוס למשפחת נולדו כולם לא. אחרים בדברים ולהסתפק מאכילתן להימנע יש

 21 ?הזאת בסוגיה השר עם שלו אפ הפולו היה מה זוכר אדוני". כחלון השר אמר כך. בה שרצינו

 22 .לא :ת
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 1 אני מה לך אראה אני תכף. השפעה  מוקדי כלפי מתמדת מחנופה חלק זה כי לך נזכיר בוא :ש

 2 . אומר

 3 .214/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 אותך מעריץ. יאומן לא. העגבניות על תגובה אחלה. "כותב אתה מה נראה בוא  :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?אותו הערצת, כל קודם. כזאת שאלה אותך שואל אני אז". יום כל ויותר יותר

 6 .לא :ת

 7 רק? לו כותב שאתה שקר סתם זה אז. יום מדי ויותר יותר אותו הערצת לא בהגדרה גם אז :ש

 8 שיקרת למה? התשובה מה, כן. גבול יש. שטראוס ואת העגבניות את לכתוב לך שאמר שאול תגיד אל

 9 ?לו

 10 .לך מסביר אני שוב :ת

 11 ?לשקר למה. השיטה של המשמעות את נבין אנחנו זה אחרי. כשיטה זה את עושה אתה :ש

 12 לך הייתה שאלה עוד איזו. אותו הערצתי לא. תגובה אחלה על, כחלון לשר התחנפתי. אוקיי :ת

 13 ?שם

 14 את אבקש ואני כללית כפרופוזיציה זה את לך אתן אני? לאדם לכתוב למה? לשקר למה :ש

 15 אני, צודק אתה: לו כותב תמיד אתה, לתפיסתך  כוח בעל או השפעה בעל גורם לכל. שלך ההתייחסות

 16 למה? השיטה זאת למה. כזה ואחד אחד לכל כותב אתה כך. המלכות חצי עד, מטפל אני, אותך מעריך

 17 ?הרצף זה למה? הקונטקסט זה למה? שלך אופרנדי המודוס זה

 18 ההקשרים.  אחרים אנשים לגבי וגם ההקשרים את כבר ציינתי, כחלון השר מול. פעם עוד :ת

 19, אדם לכל אומר אתה. אחרים הקשרים, ואיריס שאול של הקשרים, וואלה של כלליים הקשרים היו

 20 .לא אומר אני

 21 בביטוי כרגע משתמש אני – בצורה, כלפיו מתבטא הוא איך אראה אני, אדוני, שלמטה מי :ש

 22 מעריץ ואתה שמתחתיך אחד כל על ומלכלך מטנף אתה – כותב שאתה ממה בוטה פחות זה אבל, בוטה

 23 .זה למה אותך שואל אני. כוח לו שיש חושב שאתה אחד לכל  ומתרפס



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  25

 

 2683 

 1 - - - גדול חלק, מטה כלפי אתם שעבדתי האנשים. נכון לא זה אומר שאתה מה, תראה :ת

 2 .הדיקטטור לך קראו :ש

 3 .לענות לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .נכון. סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 5 את שאמרתי זה ולצד לעבוד ונשארו ארוכה תקופה אתי נשארו האנשים גדול חלק :ישועה אילן מר

 6 שגם לו אומר אני, מטומטם פעמים עשר  לי קורא אתה למה לי אמר הוא, לאבי גם, שאמרתי מה

 7 . שקורה מה זה האלה בדרגים. אידיוט פעמים עשר לי קורא שאול

 8 - - - שאול את ראיתי לא אני :ש

 9 .התשובה את לסיים לי תן :ת

 10 .יסיים אדוני. בבקשה :ש

 11 שאני אומר גם אני שני מצד. מעלה כלפי אלי שהופנה ביוזאה היה מטה כלפי שעשיתי ביוזאה :ת

 12 אז, יותר עלי כשלחצו. מטה כלפי הזאת שלי הבוטות את הפעלתי ואני, בזה מודה אני, בוטה אדם בן

 13 העיניים ובגובה ישיר מאוד הייתי, שני מצד. בוטה שהייתי זה את הכחשתי לא. יותר יצאה הבוטות

 14 כי, עליהם לשמר בשביל היה מעלה כלפי שאמרתי ממה חלק.  אנשים בפני להתנצל גם היססתי ולא

 15. מטומטם הוא, התכוון לא הוא, לא, זה את עשה שהוא אומר אני, מטומטם שמישהו אומר כשאני

 16 וגם התווכחתי גם בהם מקרים מעט לא היו גם. שיש ממה חלק זה. שטות בתור זה את עשה הוא

 17 .לא הזמן שרוב מודה אני. איריס על וגם שאול על גם, צעקתי

 18 אני, גדול אתה, חכם אתה, צודק אתה: השפעה ובעל כוח בעל אדם לכל כותב אדוני למה :ש

 19 לא זה? זה את כותב אתה למה? לעשות יכול אני מה, המלכות חצי עד, מטפל כבר אני, אותך מעריץ

 20 .האופי אחרי המילה את אוסיף לא אני? אופי סתם זה או סיבה יש. ואחד אחד כל אצל זה. אחד מופע

 21 - - - אומר ואני אדם לכל שזה אומר אתה :ת

 22 .כוח בעל  אדם לכל. כן :ש
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 1 משהו מהם צריך היה ששאול או משהו מהם צריכה הייתה וואלה-ש שאו לאנשים נעשה זה :ת

 2 .חנופה שזו מסכים ואני

 3 ?משהו מהם לו שיצא חשב שאילן או? משהו מהם צריך היה שאילן או :ש

 4 .משהו מהם לי יצא כאן שציינת האלה האנשים שמכל חושב לא אני :ת

 5 .לחמך שלח – ביטוי אצלנו יש, יודע אתה. לא :ש

 6 ?כחלון מול? מי מול :ת

 7 שאלה אותך שואל אני עכשיו. ריטה של השירים כמו כמעט זה. יום ביום אותו מעריץ אתה :ש

 8 שאם מניח אני, שלך ההתכתבויות של המכלול כל את רואים לא הרי, זה את שמקבלים אנשים. נוספת

 9 מעריץ אני למישהו כותב כשאתה אבל, מגזים קצת הוא שאולי חשב הוא אולי, זה את מקבל אתה

 10 במינון זה את יקבל אחד כל, האלה אנשים אז – נאה אתה, יפה אתה, חכם אתה, הכבוד כל, אותך

 11 .מסוים

 12 .מחמאות לקבל אוהבים אנשים :ת

 13 בוא סליחה? נכונים לא שהדברים? שיטה לך שיש מבנים הם, מתבטא שאתה חושבים והם :ש

 14? נכון לא זה אמר שהוא חושב אתה, זה את קיבל כחלון כשהשר. אותו הערצתי לא אני אמרת. נשאל

 15 בשכונת גדלתי. סימנים לזה יש. הנמקה לזה יש. נתקדם בוא". ידידי רבה תודה" גם לך השיב הוא

 16 אני לכן. יוהרה כאן שיש מבינים לא אפילו הם.  היוהרה את אני, האלה מהמקומות באתי, שפירא

 17. אותו מעריץ אתה למה הנמקה איזושהי גם הבאת, כלומר. קץ אין בעליבות שחיים אלה, למנקות עוזר

 18 ?נכון. בשכונה שנינו גדלנו

 19 .כן :ת

 20 משפט   כאן יש, בסוף כללית שאלה זו כי אותך שואל רק אני, זה את קורא כשהוא, לי תגיד אז :ש

 21. ממה יודע אלוהים, בלחץ, בציניות, נהור בשגיא אומר שאתה ממה מבינים אנשים מה לראות שצריך

 22 ?כותב שאתה למה להאמין נוטים אנשים האם

 23 .עצמו על טובות מילים לשמוע אוהב אחד כל, פעם עוד אומר אני :ת
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 1 ?לא או מאמינים. השאלה על מפורשות לי תענה :ש

 2 .לא או מאמין הוא אם יודע לא אני. יודע לא אני :ת

 3 .ברצינות אותך קנו לא אז :ש

 4 להיות יכול, שזה כמו בדיוק זה את לוקח שהוא להיות יכול. יודע לא אני? אומר אתה מה :ת

 5 להיות ויכול אחרת בצורה זה את לוקח שהוא להיות יכול, מלח של קמצוץ עם זה את לוקח שהוא

 6 .אליו שמתחנפים לשמוע רגיל ששר

 7 – סולד אני, שלך ביטוי זה – סולד  שאתה אמרת אתה. אחד דבר להבין רוצה רק אני. תודה :ש

 8 .בחדווה בזה עוסק אתה. מזה סולד אני. פוליטיקאים עם אישי קשר, אישיים מדברים

 9 .לא בכלל :ת

 10 .קצרה אחת התכתבות עוד לך אראה אני :ש

 11 .התשובה את לך להסביר רוצה אני :ת

 12 .תודה. צורך אין. לא :ש

 13 .התשובה את לך להשלים רוצה אני :ת

 14 .אחת התכתבות עוד לך יש. לא בכלל זה. לא רק לא זה. זהו. לא בכלל שזה אמרת אתה. לא :ש

 15 לפגוש יכולתי וואלה ל"כמנכ. פעמים ארבע-שלוש השר את פגשתי, שנים 13 ל"מנכ הייתי :ת

 16  .לך לומר מנסה שאני מה זה. בשבוע פעם אותו

 17 .תכתובת עוד לך יש. תודה :ש

 18 .215/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19. טוב יום. טעות כנראה: לך אומר הוא, אותי חיפשת, אותו שואל אתה. 2017 ינואר :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?אריאלה זו מי. אריאלה זה. לך גם, אומר אתה ואז

 21 .שית"רל או מזכירה אולי, מניח אני :ת

 22 . כותב אתה :ש

 23 .זוכר לא אני :ת
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 1 ?נכון, כחלון השר של היועץ זה נדב, נדב עם פגישה – 2017 הכול בסך זה – לקבוע רצתה :ש

 2 .כן :ת

 3. שפירא שכונת לא כבר זה פה. אביב רמת, בשכונה ימים כמה לפני לנו שהייתה שיחה בעקבות :ש

 4 ?2017 בינואר כחלון השר של היועץ עם לך הייתה שיחה איזו היא שלי השאלה. אביב רמת זה

 5 תקופה אחרי היה זה, הייתה הדברים שרוח לעצמי מתאר אני אבל בדיוק מה זוכר לא אני :ת

 6 השיבוש פגישת אחרי, בינואר 17-ב אנחנו, כעס היה, נגדו אינטנסיבי מאוד קמפיין לנו שהיה ארוכה

 7 גם אמרתי, יודע שאני אמרתי, השר עם זה לפני שהיו פגישות בשתי שאני לו אומר שאני להיות ויכול

 8. יפסיק שזה אשתדל ואני תוקפים שאנחנו יודע שאני – שמו את זוכר לא אני – שלו לדובר וגם לנדב

 9 להיות יכול. כזה משהו או נפסק זה באמת, לראות יכול שאתה שכמו לו שאמרתי להיות יכול

 10 .אותם שהרגיז הדבר הוא הזה הדבר כי הזה לדבר שהתייחסתי

 11 ?שלו הסיקור בנושא פגישות אתו לך היו, בנט השר :ש

 12 .שהיו להיות יכול. שלו סיקור לגבי פגישות מספר, אמרתי, היו :ת

 13 יכול, בסוף אבל, כן-ל קרוב הוא לדעתי, להיות יכול הזה המונח, תשמע? להיות יכול מה :ש

 14 בנושא אתו שיחות לך היו האם. קונקרטית יותר אותך שואל אני אז. שלא להיות ויכול שכן להיות

 15 ?שלו הסיקור

 16 . ספציפי משהו זוכר לא אני. מעט מתי. פול-הנד שהוא להיות יכול :ת

 17 ?שולל לא, זוכר לא אומר זה, להיות יכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . נכון :ישועה אילן מר

 19 ?מעט מתי אמר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 20 ואני מידע בטכנולוגיות התעניין שהוא זה סביב זה עם שיחות כמה לי היו. מעט :ישועה אילן מר

 21 דאתה ביג, טכנולוגיה סביב שבניתי החדשה החברה את לראות אותו והזמנתי בטכנולוגיות התעניינתי

 22 תקפנו 2013-ב, אה. 2013 או 2015 של הבחירות סביב משהו שהיה זוכר אני. אותו עניין וזה וכדומה

 23 . זה סביב מתקן משהו שעשינו זוכר אני. פנייה הייתה, זה אחרי, שאז להיות יכול אז, אותו
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 1 .שיטתי משהו היה לא זה. אותם זוכר לא ואני הרצף בתוך שנבלעו דברים אלה, שוב

 2, פוליטיקאים הרבה כך שכל להיות יכול. דוגמאות נראה בוא. אותם נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 3 אין ולכן לשגרה לך הפך כבר זה, יודע אתה, שלהם בענייניים שהתעסקת ציבור אנשי, עסקים אנשי

 4, ישועה שיטת. בשיטה נתחיל, לו החמאת, כל קודם.  כרגע נתקדם  בוא אבל. זוכר שאתה מיוחד משהו

 5 .2014 אוגוסט בחודש מעלה שהוא פוסט. לזה נקרא כך

 6 .216/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ?רואה אתה". יפה פוסט איזה: "לו כותב אתה  :צור-בן בועז ד"עו

 8 .רואה :ת

 9 משנה לא זה, מיניסטר להיות חייב לא – אדם לכל או למיניסטר כותב לא אני. תראה עכשיו  :ש

 10. מסוימת בדיאלקטיקה נמצאים כבר אתם, יודע אתה, יפה פוסט איזה, כלומר. משהו של המשך זה –

 11 ?נכון. יפה פוסט איזה לראשונה עליו נוחת לא אתה

 12 שיש לא זה, פעם עוד  אבל, זה את אומר שאתה כמו,  מסוימת שדיאלקטיקה להיות יכול  :ת

 13 .יחסים שהם איזה כאן

 14 הייתי אפילו אולי, ובנט אתה. יפה פוסט איזה. קליפות כמה לקלף מתחילים אנחנו לאט לאט  :ש

 15 סקפטי מספיק הוא, אומרת זאת. ככה חושבים כולם לא, תראה: עצמית מודעות עם בהיקש אומר

 16 ?יפה פוסט הוא שהפוסט חשבת באמת אתה אבל להבין

 17 .יודע לא אני. להיות יכול :ת

 18 .דברים מאוד הרבה אתה לעשות שאפשר תשובה זו להיות יכול, תשמע :ש

 19 . יודע לא אני. הפוסט את לי תראה :ת

 20 ?בפוסט שהיה מה זוכר לא אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .הפוסט את זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 22 אפשרות שיש סביר. לא זה. ומעריץ מעריץ אני שנכתוב, ישועה שיטת אגב, מציע אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 עושה ישועה שאילן משהו עוד, סתם זה ושבעצם שבפוסט משהו ראית רק או הפוסט את קראת שלא
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 1, תשמע: כותב בנט השר אפילו כי יפה לא או יפה הפוסט אם אותו מעניין כך כל לא זה. קשר ליצור כדי

 2 .פוליטי מחנה מאותו לא אתם. הזה הפוסט את אהבו לא חלק

 3 .אומר שאתה מה  מופרכת סברה לא זאת :ת

 4 ?היהודי הבית של הפריימריס בתקופת הדיגיטלי הפרסום בנושא דיון לכם היה. תראה :ש

 5 ?היה זה מתי. זוכר לא אני :ת

 6 .2014 ביולי :ש

 7 .זוכר לא אני :ת

 8 . לך אזכיר אני בוא :ש

 9 .217/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10, תראה. החדש מהחומר זה  - אחרת אומר אני אם למעט - שהכול אומר כבר אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 סביב  קריאה לי תן. כשאשוב להיפגש אשמח, אילן תודה: "לנו שיש מה שזה, בנט נפתלי לך כותב כאן

 12, פגישה יזמת אתה. אילן תודה – משיב הוא כי  שלך קודמת פנייה שיש מעיד זה, כלומר". חמישי יום

 13 ?נכון. משתמע כך

 14 .יודע לא. להיות יכול :ת

 15 .אילן תודה – כך מתחיל ששיח הגיוני לא :ש

 16 .דע יו לא אני. להיות יכול :ת

 17 ?נכון. בסוגיה דנים אתם :ש

 18 ?בדצמבר 7 או  ביולי 12 זה, אגב דרך :ת

 19 .הפוכה זה :ש

 20 ?בדצמבר 7 זה :ת

 21 .הפוך זה, כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 יודע אתה'. מסג איי-ה את שנקרא מה יש לנו. חשוב זה כי פאוזה  איזושהי נעשה :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?יודע אתה', מסג איי זה מה'? מסג איי-ה כולל לא מה
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 1 .לא :ת

 2 את שמעתי. טובה נסיעה. אחלה: "כך לו כותב אתה, תראה. בהמשך זה את לך נסביר :ש

 3 ?טובה הרצאה שהיא וחשבת ההרצאה את שמעת. השיטה". טובה עבודה. סבן בפורום ההרצאה

 4 .שכן מניח אני. זוכר אינני :ת

 5 ?נכון. טוב שזה תכתוב תמיד, משנה לא זה, שלא או שכן או. שכן מניח אתה :ש

 6 .שלא או :ת

 7 כך? נכון. נפלאים, נהדרים, חכמים לעולם.  טוב לא משהו כזה למישהו שכתבת ראיתי לא :ש

 8 .רואה לא הפרוטוקול אבל, לחיוב בראש מניד אתה. תמיד כותב אתה

 9 .יודע לא אני :ת

 10 ?אחרת אומר אתה? יודע לא אתה :ש

 11 .להיות יכול :ת

 12 של... הדברים בסוף הרי, ככלל, כך לך אומר אני. אפשר אי הזה להיות יכול-ה עם, תשמע :ש

 13, מתחנף, מבטא דפוס תמיד הוא הזה מהסוג לגורמים ביחס שלך הכולל הדפוס. יש תמיד, התבטאויות

 14 ?ככלל, נכון לא או נכון זה. כלות עד להוסיף יכול אני. מעריץ

 15 .כלות עד מעריץ זה מה יודע לא :ת

 16 .כלות עד מעריץ זה, יום יום אותך מעריץ. כותב אתה :ש

 17 .חנופה בלשון שנקטתי הודיתי :ת

 18 ?בשבילך הוגנת הגדרה זו לרוב. תמיין. לרוב? אחרת טוען אתה :ש

 19 .שכן חושב אני :ת

 20 הפרסום כל את מה משום שמים אתם: "מסחרי לעניין נכנס זה תמיד, לו כותב אתה ואז :ש

 21 אתה". תודה... מול עזרתך את צריך. הפריימריס בקמפיין וואלה את ומקפחים Ynet-ב הדיגיטלי

 22 ?רואה

 23 .כן :ת
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 1 בטרוניה גורמים להרבה פונה שאתה לי תאשר, אגב. הזה הדבר את להבין רוצה אני :ש

 2 ?נכון. בוואלה ולא Ynet-ב שמפרסמים

 3 .נכון זה : ת

 4 לך להציג רוצה אני. 2015 של בבחירות אני. הלאה נתקדם בוא. בהמשך משמעות, טוב :ש

 5 . 2015 במארס 17, אחרי יום, הבחירות. 2015 במארס 16-מ התכתבות

 6 .218/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 אתה, שוב? מתקדם משהו: לך כותב בנט נפתלי. כאן שכתוב  מה על נעבור בוא :צור-בן בועז ד"עו

 8 .מתקדם במשהו לדבר מתחילים לא אנשים? נכון. שיח מתוך מקטע, חלק שזה אתי מסכים

 9 .הגיוני נשמע :ת

 10 הוא אז. קשר אתו יצרו שטרם כותב אתה. הטלפון ומספר שלו הדובר מי לך כותב הוא ואז :ש

 11 ?זה מה". בנט תצביעו אל, בנט את לחסל מנסה נתניהו: "כך כותב

 12 .כזה משהו או לעיתונות הודעה, שלו אייטם איזשהו שזה מניח אני. ידיעה :ת

 13 .אליך שולח שהוא :ש

 14 .כן :ת

 15 ?נכון, נחמיאס עומרי זה –"עומרי אני: "לך כותב הוא ואז :ש

 16 .מניח אני :ת

 17 ?אלקלעי לאבי מיד העברת מה". אלקלעי לאבי מיד העברתי: "לו כותב אתה ואז :ש

 18 .האייטם את. לעיתונות ההודעה את :ת

 19 מבקש ממש: "לך כותב והוא מדלג קצת אני אז. אתו בודק שאתה כותב ואתה. האייטם את :ש

 20 ".בנט תצביעו אל, בנט את לחסל מנסה נתניהו, שוב. בהקדם להעלות תוכל אם אשמח. בהקדם

 21 .הבחירות לפני יום זה :ת

 22" לך כותב והוא?" דיברו והוא איתמר האם. אבי מול בודק כותב אתה ואז. הבחירות לפני יום :ש

 23 ?יצא פרסום איזה? חושב אתה יצא מה". דומה משהו או הכותרת להיות צריכה זאת
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 1 להיות יכול. לטובתו משהו שעשינו פעם איזו היה הבחירות שסביב זוכר שאני כבר אמרתי :ת

 2 .שזה

 3 אומר כשאתה ולכן יצא שזה לך אראה אני תכף כי  מסכן שאתה להיות יכול. מעניין זה, שמע :ש

 4  .לא תגיד כן אם אלא כן זה שלך בשיטה,  להיות יכול

 5 .לזכור יכול לא אני, הרצף כל את לי מראים כשלא, אחוז במאה זוכר לא כשאני :ת

 6 .הכתבה את נראה בוא. הכתבה הנה :ש

 7 .לטובתו גם משהו שעשינו הבחירות מאירועי אחד סביב שהיה רק ציינתי :ת

 8 .בטקסטים עכשיו אנחנו :ש

 9 .בחקירה כבר הופיע זה, אגב דרך :ת

 10 .219/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 הוא.  בנט תצביעו אל, בנט את לחסל מנסה נתניהו. בדרכו הכותרת את ניסח בנט :צור-בן בועז ד"עו

 12. דומה משהו אותו זה, הכתבה את, אדוני בפני מניח שאני מה. דומה משהו או הכותרת זאת: לך כתב

 13 ?נכון

 14 .כן. רצה שהוא מה של בכיוון שהיא כתבה זו. נחמיאס לעומרי עבר הוא :ת

 15 מה וזה, אלקלעי לאבי כלשונך מיד מעביר אתה, אליך פונה הוא. אליך זה את העביר הוא :ש

 16 .הזרימה תהליך זה? נכון. שיוצא

 17 .נכון :ת

 18, שפוליטיקאי נדיר זה, הפוליטית המערכת עם שלך העמוקה בהיכרות. שאלה רק, אגב. תודה :ש

 19 ראשונה פעם זאת? נדיר זה, נתניהו הממשלה ראש נגד משהו רוצה אני אומר שבנט, שלנו במקרה כמו

 20 ?מעבירים שמתחרים או

 21 . עמוקה היכרות לי אין :ת

 22 ?שלך עמוקה הלא מההיכרות :ש

 23 ?השאלה מה אז :ת
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 1 .פשוטה היא השאלה :ש

 2 ?אחר מישהו נגד משהו רוצים שפוליטיקאים קורה :ת

 3 .כן :ש

 4 .קורה :ת

 5. חריג שזה קבעו. הצליחו לא הם, ערך ניירות קורס כשלמדו, המאשימה אצל כי. ברור. קורה :ש

 6 . הלאה. טוב

 7 פעם המשפט לבית, ישועה מר, אמרת אתה. מדמון איתן עם שלך להתכתבות לעבור רוצה עכשיו אני

 8 אני. שאמרת מה זה. שאול של בהנחיה מדמון איתן מול פעלת שאתה חבריי של בחקירה פעם אחר

 9 .בו נטעת ככה? נכון, נאמן, מסור מנהל איזה לו שיש חשב ששאול, אגב דרך, מבין

 10 .חשב הוא מה יודע לא :ת

 11 ?לו שאמרת ממה אחרת לחשוב כלשהי סיבה לו יש :ש

 12 .יודע לא אני :ת

 13 הרב את רואה פשוט אני. נבין אולי אז. לו שאמרת מה זה, שכתבת מה אם נראה בוא :ש

 14 כאן נעבור בוא. 2013 במארס 8-מ תכתובת, תראה. בסיכומים מוטיב יהיה  כי כאן שישנה פרצופיות

 15, טוב הכי עושה אתה, הנטל את תוריד: מקצר ואני, מדמון איתן לך כותב. אומר אתה מה ותראה

 16 ?זה את רואה אתה? נכון. מהחיים וליהנות מרוצה, רגוע היות לך נשאר

 17 .כן :ת

 18 מה זה". בעיניי ואפס קמצן, חזיר הוא אבל תמיד כמו צודק אתה: "הלשון בזו לו כותב אתה :ש

 19 ?נכון. 2013 בשנת' אלוביץ שאול הנאשם על, המרכזי התביעה עד, אתה, כותב  שאתה

 20 .כן :ת

 21 מוכן לא ואני עלי יורק הוא אבל, אומר אתה אדם הבן עם הולך אתה. הלאה נתקדם בוא :ש

 22 ?נכון". זבל. קמצן רומני הוא: "ממשיך אתה ואז. נדבר בוא: לך כותב הוא ואז. זה את לקבל

 23 .כן :ת
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 1 עם מתיישבת לא היא, הזו הרחוב שפת, הללו הקללות, הבוטים הביטויים. שאלה, אגב :ש

 2? הזה העניין את להבין יודע אתה איך? זה מאיפה. כאן לשדר מנסה שאתה החביב הדוד של התדמית

 3 לא הם אבל חופשיים יותר  פנימיות בשיחות ואנשים פעם אחר פעם פנימיות בשיחות כותב אתה כך

 4 על חושב שאתה מה את שיקף כאן שכתבת מה האם אז. כלל בדרך ונאצות קללות של ברמה חופשיים

 5 '?אלוביץ שאול

 6 ?נכון. משקף זה אם, והשנייה, זה מאיפה, אחת. שאלות שתי שאלת :ת

 7 .כן :ש

 8, אותו הקליטו, ל"רמטכ יש. מקצינים הם, השני עם אחד שמדברים בשיחות אנשים, תראה :ת

 9. קולגה, למישהו קרא הוא, אותו הקליטו, לממשלה משפטי יועץ יש. חמור אחר ל"לרמטכ קרא הוא

 10 ביטויים כמובן הם והביטויים בוטה טיפוס אני. ככה מדבר אחד שכל אומר לא אני. אותם מקליטים

 11 - - - האלה הביטויים את לקחתי מאיפה אותי שואל אתה. מוקצנים

 12 ?לא. עליו זה את לכתוב לך אמר שאול :ש

 13 . אמר לא שאול, תראה :ת

 14 .כמובן בציניות היה זה :ש

 15. כמו בביטויים השתמש ששאול העובדה את משנה לא, בציניות זה את אומר שאתה העובדה :ת

 16 . שאלת אתה כי לך עונה אני. עונה ואני שאלת אתה

 17 .קללות מקלל אתה :ש

 18 הבאה השאלה.  התשובה את להשלים לו תן, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .התשובה בתום תבוא

 20 .ומתון רגוע בטון תבוא היא. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 21 .שכונה, אפס, פושע, מנוול, מלוכלך ערבי כלב קרא ששאול פעמים יש :ישועה אילן מר

 22 ?לך :ש

 23 .מנוול, פוליטיקאי, שכונה הוא שכחלון לי אמר הוא. כחלון על :ת
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 1. קרסה היא 73-ב, קונספציה פעם הייתה, אותי מטריד. אותי מטריד מה לך אגיד אני. עצור :ש

 2 עושה אתה מה אותך שואל אני  - לי להגיד, עוצמה רב ל"מנכ, שלך שהתבטאויות להגיד הקונספציה

 3 ?בכלל זה את אומר כשאתה נמצא אתה עולם באיזה. אמר שאול גם, טוב, לי אומר ואתה

 4 .זה התחלתי לא. תקשיב, אדוני :ת

 5 הזה הסיפור את מבין לא אני? אומר שאני כמו משהו ואומר אותי ששומע שלי הנכד, זה מה :ש

 6 .בכלל

 7 אין. הדברים את אמר הוא. השאלה את תמקד אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 ?לשאול רוצה אדוני מה. אישי עניין זה, אוהבים לא או אוהבים. כתוב זה. מחלוקת

 9 לא שלי הראשונה התשובה. אומר שאתה למה בניגוד עניתי גם אני. כבודה סליחה :ישועה אילן מר

 10 שבתוך, פעם עוד רק, אמרתי. וזהו כך מדבר ואני בוטה שלי שהאופי פעם עוד אמרתי אני. שאול הייתה

 11 - - - לוקחים או אנשים שמקליטים שיח

 12 ?הזה בתיק הקליט מי :ת

 13 ?היה זה מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 גם יצא, לי יצא. דברים מיני כל יוצאים, אנשים בין שנים פני על רצף שמתעדים :ישועה אילן מר

 15 .לאיריס גם יצא, לשאול

 16 כותב אתה. שלי ולא שלך הדברים אלה. לי צר. נגמר לא זה כי להמשיך רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 17 בשיחה הארסנל כאן עד". שמו יימח זה רומני"ב מקנח ואתה לו בז ואתה" תולעת כמו קטן יצא: "גם

 18 .כתבת, שכתבת מה. אחרת שאלה לשאול רוצה אני עכשיו. אחת

 19 .220/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 שלך השנתי השכר, שאמרת מה לפי, חשבון עשיתי אני. שלך השכר על נדבר בוא :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?נכון. הנוספות המשכורות עם שקלים מיליון כשני של גודל סדר, ברוטו במונחי היה

 22 .מסוימת מתקופה :ת

 23 ?אחוז 30 עוד? זה כמה, עלות במונחי. כן. מסוימת מתקופה :ש
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 1 .עלות זאת, לא :ת

 2 ?עלות או  ברוטו זה שקל אלף 90-85-ה :ש

 3 .עלות במונחי זה, שציינת שקל מיליון 2.2-ה :ת

 4 זה, אמרת, בחודש שקל אלף 90-85-ה. להבין רוצה אני אבל. עלות במונחי שקל מיליון 2.2 אז :ש

 5 ?ברוטו

 6 .ברוטו זה. כן :ת

 7 .התוספת. משכורות 10-9 ועוד :ש

 8 .ברוטו. 10 לפעמים, 9 לפעמים, 6 היה לפעמים, כן. בין  זה, 9 לא זה :ת

 9 .האריתמטיקה את לעשות לי תן. 22 אז :ש

 10 .טעית :ת

 11-מה, ראשית בחקירה, שלך מהחקירה לך מקריא אני. אותי תתקן ואז לטעות רוצה אני. לא :ש

 12 . 2021 באפריל 19

 13 ?זה עמוד באיזה :עם - בר' מ השופט' כב

 14 אלף 85-90 היה שהוא חושב אני. שלבים בכמה עלה פשוט הוא. "כבודו 1,309 :צור-בן בועז ד"עו

 15 לעצמי אמרתי עכשיו". משכורות 10 או 9 פי של יעדים תלוי שנתי בונוס היה בנוסף. בחודש שקלים

 16, שקל אלף 90-ב או 85-ב נניח, בברוטו זה את מכפיל. לחודש 22-21 נניח זה, 10-9 ועוד 12 שניקח

 17 ?שלי הטעות איפה. ברוטו  שקל מיליון לשני והגעתי

 18 .שכן כבר אתך הסכמתי 2.2 על. ברוטו היו בונוס שהמשכורות אמרת, מיליון שני. לא :ת

 19 .שקלים מיליון כשני הוא שלך הברוטו :ש

 20 .עלות זאת. ברוטו לא זה. לא :ת

 21 ?צחוק עשה אתה, תגיד. אלף 90-85 של ברוטו היא שלך שהמשכורת אמרת אבל :ש

 22 .מבין לא פשוט אתה :ת

 23 ?יוצא זה כמה. 21 כפול 90'. ג כיתה של אריתמטיקה שזאת חושב אני. מצוין מבין אני :ש
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 1 ברוטו למשכורת. אסביר אני? לצעוק רק רוצה אתה או לשמוע רוצה אתה. מסביר אני שוב :ת

 2 . מעביד עלות זה מעל יש

 3 ?הברוטו על מעביד עלות זה אחוז איזה :ש

 4 .בערך אחוז 35 :ת

 5 .לך שאמרתי מה בדיוק זה :ש

 6 ועלויות ברוטו והשכר הבונוסים כולל, 2.2-ה את כוללת שלי השכר של העלות. לסיים לי תן :ת

 7 .זה מעל המעביד

 8 ?לך היו' אלוביץ שנות כמה. למה לך אגיד ואני משנה כך כל לא זה :ש

 9 .2010-ב התחיל' אלוביץ :ת

 10 ?שכרך את שילם הוא מתי עד :ש

 11 .2017 סוף עד :ת

 12 .שנים שמונה :ש

 13 .כן :ת

 14 .שקל מיליון 15 של בונוס עוד וקיבלת :ש

 15 .כן :ת

 16, שמו יימח, הזבל, התולעת, הקמצן, מהרומני – ממך הוא, הביטוי על סליחה – קיבלת אז :ש

 17, שקלים מיליוני עשרות כמה מקבל אתה אם. שקלים מיליוני עשרות שנים כמה במשך ממנו קיבלת

 18 ?זה מה? כלפיו כך מתבטא אתה איך

 19 אני אבל ספציפי היה מה זוכר לא אני. זה את קיבלתי לא שבו תאריך על מדבר אתה, אלף :ת

 20 מה, פעם עוד אומר אני. קיצונית בצורה והתבטאתי בהתחלה קטנוני היה שהוא קטע שהיה זוכר

 21 לי נדמה. אז השכר היה כמה זוכר לא אני, 2013-ב, תקופה באותה, אז. כך אחר קיבלתי, שקיבלתי

 22 היה אבל, הספציפי האירוע היה מה זוכר לא אני. השכר, טקטים בכמה עלה זה. זה אחרי עלה שזה

 23 .בקיצוניות והתבטאתי אותי הרגיז שכנראה משהו
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 1 ?נכון. גילמור יבין", 2 יד" ל"מנכ על רגע נדבר בוא. בקיצוניות :ש

 2 .כן :ת

 3 ?נכון. וואלה של בת חברת הייתה" 2 יד" :ש

 4 .כן :ת

 5 ?ל"המנכ בין עם בקשר להיות והפסקת" 2 יד"מ נפרדתם בעצם מתי :ש

 6 .העסקה כשהושלמה, נמכר כשזה :ת

 7 .2014 :ש

 8 . 2014 מאי :ת

 9 .מדמון איתן ושל שלך התכתבות נראה בוא :ש

 10 .221/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 אתו לשחק" 2 יד"מ יודעים איך, אחי: "הבאים הדברים את מדמון איתן לך כותב :צור-בן בועז ד"עו

 12 ".רציני לא, בקטנה: "אומר ואתה"? קצת

 13 .אומר הוא זה, לא :ת

 14 ?נכון". מנוול הוא: "לו כותב ואתה. אומר הוא. סליחה :ש

 15 .כן :ת

 16 לשחק זה", 2 יד" ל"מנכ, יבין עם בקטנה לשחק, גלובס ל"מנכ, לך מציע כשהוא, כל קודם :ש

 17 ?תקשורתי משהו לו לשחק שזה או בהפסקה סטנגה

 18 .תקשורתי :ת

 19 .שלילי :ש

 20 .כן :ת

 21 ?נכון". מנוול הוא: "לו עונה אתה כי :ש

 22 .כן :ת
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 1 ותצליח בשלך תישאר. מנוולים אחרי לעולם תיגרר אל. בסדר שאתה העיקר: "לך כותב והוא  :ש

 2 תכף". תוריד: "לו כותב ואתה". אחרת תגיד אם אלא בבוקר מחר גלובס מכל אותו מוריד אני. בענק

 3 .וקנאי רע, קטן אדם,  לעזאזל שילך: הסוף עד נלך בוא. ההמשך את נראה

 4 ?כאן מדובר מי על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ".2 יד" ל"מנכ על :צור-בן בועז ד"עו

 6 אם, תדאג אל: "לך מוסיף הוא אז. רע חורש: החביב הדוד של, הפנינים של הארנסל את נמשיך בוא

 7 ".שם מעורב שהיית יודע אני כי מגזים לא אני. תגיד רק, קטנה מכה תרצה

 8 ?נכון. שלכם בקבוצה לא כבר הוא יבין 2015-ב. הבאים הדברים את לי תסביר בוא

 9 .נכון :ת

 10-ה את לו ששינו גם היה – באדם לפגוע איך ביניכם מתככים זה, עושים ומדמון שאתה מה :ש

 11 קשר לך שאין, באדם לפגוע מתכננים איך אותך שואל ואני – מאבטחים קיבל כמעט והוא וויקיפדיה

 12 על והסברך תשובתך מה. שלו התקשורתי בסיקור, בתקשורת – בסדר לא זה, קשר לך יש אם גם –

 13 ?הזאת המגונה התופעה

 14 מצדו ויבין, תקופה אותה עד" 2 יד" של בדירקטוריון הייתי אני, מצדו שיבין זה לזה הרקע :ת

 15 .שלי הכעס היה הזה הרקע על. שפרינגר אקסל ידי על" 2 יד" של מהדירקטוריון אותי להוציא תיכך

 16 מכיר לא אני, שוב – אדם הוא  כי. הבאה הנקמה היא, ישועה נקמת, שהנקמה מבין אני אז :ש

 17 לנקום שלך הדרך, נכון לא או נכון זה אם להבין אפשר אי, כותב שאתה שמה להניח נוטה אני, אותו

 18 .תקשורתית בו תפגעו, הצמד, ומדמון שאתה היא אדם באותו

 19 .שקרה מה לא זה אבל כאן שנכתב מה זה :ת

 20 .תוריד לו כותב אתה. יודע לא  אני :ש

 21 לא הם, ביניהם דברים כותבים חברים, ביניהם דברים כותבים אנשים, כועסים אנשים :ת

 22 ?לזה מתכוון אני אז, לעזאזל לך אומר אני. אומרים שהם מה לכל מתכוונים
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 1,  בקטנה כן, לו כותב ואתה אתו לשחק אם לך כותב הוא, כל קודם. הנכבד אדוני. לא. לא.  לא :ש

 2 .רציני לא

 3 .כותב הוא זה. לא :ת

 4 יבין על שלך המררה כל את שופך כרגיל אתה ואז. רציני לא, בקטנה לך כותב הוא, סליחה :ש

 5 ואתה בבוקר ממחר מגלובס אותו אוריד אני לך אומר הוא, כלומר. תוריד פה אומר אתה זה ואחרי

 6 .תוריד כותב

 7 . בסדר :ת

 8 לקרוא צריכים שאנחנו שיח זה או אוטנטי שיח זה, מדמון עם שלך בשיח. שאלה? התכוונת לא :ש

 9 .היא מה יודע לא שאני... עם אותו

 10 .מוקצן מאוד הוא. אנשים בין מוקצן מאוד שיח זה :ת

 11 .אוטנטי הוא אם שאלתי :ש

 12 .אוטנטי זה מה יודע לא אני :ת

 13 ?הוא מה? מוקצן זה מדומיין או מוקצן זה אוטנטי :ש

 14 .אותו עוזבים יום שאחרי מוקצן מאוד שיח זה :ת

 15 .נוספת פעם אותך שואל אני. ביניכם שיח הרבה לכם יש, תשמע :ש

 16, אמרתי אני, אמר הוא. מדי יותר אתו מתעסק לא שאני מוקצן שיח זה. לך מסביר אני אז :ת

 17 .הכעס את מוציאים. הלאה ממשיכים, בסדר

 18 אצל בכנסייה הייתי, טעיתי, זה על חשבתי אני, עזוב, תשמע, זה אחרי הודעה לו כתבת  :ש

 19 ?שלו הגב מאחורי, שלו בתקשורת, באדם לפגוע בסדר לא זה, לי נראה לא זה, הכומר

 20 וב'הג כל את הכול בסך לו סידרתי שאני אחרי הדירקטוריון מתוך אסולק שאני לזה גרם הוא :ת

 21 .שלי חבר עם קיטור הוצאתי אז. בזמנו הזה

 22 .טוב :ש

 23 .מגלובס אותו הוריד לא באמת הוא :ת
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 1 ?מהדירקטוריון הוצאת מתי, אגב :ש

 2 .אותי שהכעיס מה זה כי אז היה שזה לעצמי מתאר אני :ת

 3 .2014-ב זה את מכרו הרי? מתי :ש

 4 .לשם מתאים בדיוק זה. שם ומשהו שנה כמעט הייתי. מתאים זה. נכון :ת

 5 ?מהדירקטוריון אותו שמוציא הבעלים מי. מתאים בדיוק זה :ש

 6 . שפרינגר אקסל :ת

 7 הכללים אלה. הדירקטוריון או הבעלים כלל בדרך. תאגידים משטר יש? יבין זה מה אז, או :ש

 8 ?נכון. ל"המנכ לא. התאגידיים

 9 .בשיחה לי שנאמר מה זה אבל :ת

 10 ?מי :ש

 11 מבקש והוא אתי מסתדר  לא שהוא. אהיה לא שאני מבקש שהוא אמר ל"שהמנכ, שפרינגר :ת

 12 .אהיה לא שאני

 13 ?לך אמר מי :ש

 14 היה שזה לעצמי מתאר אני. אליו אותי הזמין שהוא ערב בארוחת בילה אנדריאס דוקטור :ת

 15 .לפני יומיים-יום

 16 ?לבנת ללימור היה שלך הקשר מה :ש

 17 .ושאול איריס של חברה שהיא היחיד הקשר :ת

 18 ?תקשורת בנושא אתה התכתבת אתה :ש

 19 .להיות יכול :ת

 20 ?מסוימים גורמים עם מתייעץ אתה האחרונה התקופה כל.  קשורה שלא שאלה, אגב :ש

 21 .לא :ת

 22 ?ציבור יחסי לך יש :ש

 23 .לא :ת
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 1 ?שלא בטוח :ש

 2 יפעת שירות רק לי עשה הוא אז. מעונין לא שאני  לו ואמרתי יהיה שהוא מישהו לי הציע. כן :ת

 3 .אותו קורא לא אני שבסוף

 4 .עליך שנכתב מה כל את לקבל ביקשת. ליפעת הגענו. הנה :ש

 5, תשמע, לו כתבתי – זה את לי שיהיה רציתי אז, פרוטוקולים שיהיו ידעתי לא כי  - שבוע לפני  :ת

 6. תשאיר, שלושה-שבועיים עוד נשאר, אמר הוא אז. להפסיק אולי מציע ואני כלום קורא לא אני

 7 . בסדר אמרתי

 8 . זה על נדבר בוא. יפעת לך יש :ש

 9 .כן. שלי השם על :ת

 10 שיפעת השירות זה. אוטומטית אותו מקבל אתה, ישועה אילן למר שנוגע פרסום, כתבה כל :ש

 11 .נותנת

 12 .נכון :ת

 13 ?נכון. היתר בין :ש

 14 .נכון :ת

 15 .התקשורת כלי מכל. אוקיי :ש

 16 .נכון :ת

 17 ?נכון. הכול, מודפס, מדיה, טלוויזיה ערוצי :ש

 18 .נכון. כן :ת

 19 ?נכון. יודע שאתה כמו, שמו חשוב לאדם :ש

 20 .דבר שום קראתי שלא שלי במייל להסתכל שאפשר פעם עוד לך אומר ואני חשוב :ת

 21 .קראת ולא שירות על חתמת רק :ש

 22 להשמיץ, להכפיש ינסו, יהיה מה יודע לא, חשוב זה, תשמע, לי אמרו כי שירות על חתמתי :ת

 23 .קורה מה שתדע חשוב. וכדומה
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 1 ?אמרו זה מי? אמרו זה מה :ש

 2 אף לשכור רוצה לא שאני לו ואמרתי, וכדומה PR-ה של בתחום שהוא מישהו עם דיברתי :ת

 3 יפעת את לך יהיה, למצער, שלפחות לי אמר הוא. רוצה לא שאני ואמרתי לשכור לי הציע מישהו. אחד

 4 תעשה, לשבוע שקלים מאות כמה זה אמר הוא. בסדר אמרתי. זה את לך שיהיה, קמפיין נגדך ינהלו כי

 5 .ה על מסתכל לא אני. הכסף על חבל, כלום קורא לא שאני לו כתבתי שבוע לפני. זה את

 6 שינו כי לוויקיפדיה פעמים כמה שהתלוננת הבנתי.  פאוזה איזו נעשה. שאלות כמה נשאל בוא :ש

 7 ?בזה להיזכר צריך אתה? נכון. שלך בערך משהו כתבו או

 8 . לא :ת

 9 ?התשובה מה :ש

 10 .פעמיים או פעם חושב אני התלוננתי :ת

 11, כזו עממית אנציקלופדיה זאת הרי? נכון, שינוי שום שאין שלך בערך שכתבו, התלוננת ומה :ש

 12 ?נכון. לוויקיפדיה מכתבים וכתבת הלכת. הנמוך במובן לא

 13 . מכתבים לא :ת

 14 ?כתבת מה? ברושורים כתבת :ש

 15 זה את כתבתי. הערות לכתוב שאפשר פעיל דף שם יש, את לכתוב יכול אתה וויקיפדיה בתוך :ת

 16 .שם

 17 .התלוננת וגם :ש

 18 .כן :ת

 19 ?תלונה הגשת למי? ויקיפדיה-שב זה על התלוננת למי :ש

 20 .לפרקליטות גם התלוננתי :ת

 21 תלונה מגיש שאתה הרגישות סף  עד מגיע שלך הסיפור,  אומרת זאת. התלוננת לפרקליטות :ש

 22 ?נכון. עליך משהו אולי כתב מישהו בוויקיפדיה כי,  ישראל במדינת האכיפה לגורמי
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 1 שמופיע דבר לכל לב אשים שאני ממני ביקשו מהמשטרה. שלי הרגישות לסף כאן קשר אין :ת

 2 .חברתיות ברשתות גם

 3 .חברתיות רשתות לא היא הוויקיפדיה :ש

 4 על שנכתבת אנציקלופדיה. יודע לא פשוט אתה. חברתית רשת זה וויקיפדיה. אחת שנייה רק :ת

 5 .גולשים של תוכן בפירוש וזה, ההמונים ידי

 6 .הזה הנושא את נפתח בוא, בבקשה :ש

 7 מה יודעים לא אנחנו, לנו תעביר, החברתיות ברשתות גם, שיש דבר שכל במשטרה לי אמרו :ת

 8, להעביר לי אמרו. שאמרו מה את עשיתי. העברתי אז. להבהיר רוצים אנחנו, הדברים מאחורי עומד

 9 אז, אחרים דברים, והשמצות דיוקים אי מאוד הרבה שם היו כי התלוננתי להם. הדבר את מעביר אני

 10 .וזהו אחת פעם להם התלוננתי

 11 ?פעמיים או פעם :ש

 12 היה זה פעם באותה כי אחת פעם כתבתי. אחת מפעם יותר כתבתי לא. אחת שפעם חושב אני :ת

 13 .זה את עזבתי כן אחרי. בוטה

 14. בפייסבוק משהו וכותב פוסט איזה שמעלה מישהו לבין וויקיפדיה בין הבדל יש, תראה :ש

 15 אמרה ישראל שמשטרת מניח אני. לגולשים קשור זה כמובן, ההיררכיה את בו שיש גוף זה וויקיפדיה

 16 כרגע משנה ולא  - לך אמרה לא ישראל משטרת אבל. לנו תכתוב אז, איום שבגדר משהו יש שאם לך

 17 ערך עליך כותבים שאם  - כרגע חשוב לא זה, תודעה מהנדסים, לזה התכוונו, ה את אמרו אם

 18 ?נכון. תלונה תגיש אז, שלך האנציקלופדי הערך את משנים או אנציקלופדי

 19 .כזה משהו או טוויטר או פייסבוק אמרו לא. תלונה זה מה יודע לא אני, פעם שוב :ת

 20 ?להבין אינטליגנטי מספיק לא אתה :ש

 21 .לענות לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 זה וויקיפדיה. החברתיות ברשתות אמרו. אחר או כזה ספציפי דבר אמרו לא :ישועה אילן מר

 23 לא כבר אני. חריפים דברים עלי כתבו וויקיפדיה בתוך. מהדברים אחד זה. חברתית אנציקלופדיה
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 1.  נקודה, ממני שביקשו כמו, הכול זה. לבם לתשומת זה את העברתי. דברים אותם מה בדיוק זוכר

 2 .אחת מפעם יותר כתבתי לא. הכול זה. לוויקיפדיה אחת פעם בתלונה ופניתי

 3 ?האישום כתב את קראת הזה בתיק אתה :צור-בן בועז ד"עו

 4 .הנספח בלי. כן :ת

 5 את, הפרסומים את קראת, תראה. אותי מעניין מאוד זה. הנספח בלי למה להבין רוצה אני :ש

 6 ?קראת לא או קראת? תשובות, חדשות, ברשתות שמועלים הטענות כתבי

 7 ?טענות כתבי :ת

 8 .האישום לכתב  התשובה :ש

 9 .כן, קראתי, לאישום התשובה :ת

 10 .אליך נוגעות כשהן בטח? המקדמיות הבקשות את קראת :ש

 11 .הכול את לא. מסוימים דברים היו. הכול את קראתי לא. קטן חלק :ת

 12 כל את מחזיק אתה, תראה, אמרנו, לנו נענה שלא המשפט מבית ביקשנו שאנחנו זוכר אתה :ש

 13 להחזיק זכאי שאתה אז קבע המשפט בית. לחקירה מתכונן שאתה תקין  לא וזה בטלפון אצלך רול-ה

 14 ?לפעם מפעם עליו עובר אתה, שבו ההתכתבויות אלפי על, הרול את. רול-ה את

 15 .כן :ת

 16 ?במחשב? 4000 לתיק שנוגעת ספריה או קלסרים או שנוגע קלסר בבית לך יש :ש

 17 .כן :ת

 18 בית בפני כאן שמתנהל להליך ביחס אותה שכותבים מילה כל קורא אתה. להבין רוצה אני :ש

 19 ?המשפט

 20 ?בעיתונות שכותבים מילה כל.  לא :ת

 21 אתה זה את. הדיון מהלך את סטנוגרמי באופן כמעט מתעדים, שכותבים עיתונאים כאן יש :ש

 22 ?יודע

 23 .כן :ת
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 1 ?נכון, שוטף באופן שמעלה לב-בר אורלי בשם עיתונאית יש למשל :ש

 2 .כן :ת

 3 .מועלה וזה מדבר ואתה מדבר אני. מילה כל :ש

 4 .נכון. כן :ת

 5 ?כותבת שהיא מילה כל קורא אתה :ש

 6 של פרוטוקולים בהתחלה היה כשלא: ככה זה שקורה מה. כותבת שהיא מילה כל קורא לא :ת

 7 מודע הייתי לא, בהתחלה הסתכלתי לא אורלי של הקטע על. שכותבים מה על הסתכלתי, המשפט

 8 .זה את קראתי. 12-מ בנדל ונתנאל לוין איתמר, 1 ניוז-ב אחרים שכותבים מה הסתכלתי. לזה

 9 .חשוב לא". הארץ"ב :ש

 10 מסוים בשלב. הפרוטוקולים על הסתכלתי. זה את לקרוא הפסקתי, פרוטוקול כשהיה כך אחר :ת

 11 ד"עו של חקירה של הראשונים הימים שני ושל הראשית החקירה של הפרוטוקולים את רק קראתי

 12 .יותר קראתי לא זה אחרי. חן

 13 זה, מרכזי מאוד דבר זה, היחידים בין או, קראת שלא היחיד הדבר? לי מוזר מה יודע אתה :ש

 14 נוגע גם גדול חלק. למצב שלהם ההחלטה את מייסד זה. דפרקליטות אליבא הסיקור זה'. א נספח

 15 נבלה שאנחנו, מרכזי מאוד דבר שזה, הזה הדבר את דווקא, באמצעות, ישועה באמצעות כתוב. אליך

 16 ?לפתוח טרחת לא אליך שנוגע הזה הדבר את דווקא, ימים עליו נבלה,  להוותי, לצערי, ימים עליו

 17 .לא :ת

 18 .נתקדם בוא. אגב דרך, התיק נראה כך. גמור בסדר :ש

 19 .דברים מלא של כזה רצף מין שזה ראיתי, הסתכלתי :ת

 20 .לקרוא מה לך אין. ברור :ש

 21 ?שם לקרוא יכול אני מה :ת

 22 .נתקדם. בסדר הכול... זה חלק, נתניהו גברת, שלכם ביוזמה זה שחצי, אזכורים 15,000 מתוך :ש

 23 .זה את...  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .גברתי הזה האתר על, זה על אותו אשאל גם אני. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 2 .כתב לא הוא. עשית לו אומר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 . נכון זה. כתב לא הוא :צור-בן בועז ד"עו

 4 .להתכתבות אותך מפנה אני. לבנת לימור לגברת נחזור בוא

 5 .222/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 לתקן ניסיון. טעויות  רצופה, מבולבלת הכתבה, אילן: "לבנת גברת לך כותבת :צור-בן בועז ד"עו

 7. בולט פחות הרבה למקום אותה לדרדר מוטב או מהתחלה אותה לכתוב צריך. יצלח לא לדעתי עכשיו

 8 .מקובל שיח הוא, לדרדר של רגון'שהז רואה אני, כל קודם. כאן רגע נעצור בוא". תודה

 9 .להיות יכול :ת

 10 ?התנועה מה. שלך החיים של כזאת תנועה עושה אתה :ש

 11 .מקובל זה מה יודע לא אני :ת

 12 - - - רואה אני. יודע לא :ש

 13 .אני רק ולא בו משתמשת לבנת לימור :ת

 14 יצא מה, שם אין מה, שם יש מה לראות רוצה אני אומר או מתלבט לא אתה. מצוין. אוקיי :ש

 15 ?נכון, המשנה כותבת זאת, משנה. תגובתכם את למשנה יכניסו, מטפלים: כותב אתה. שם

 16 .כן :ת

 17 מתערב לא אתה, בתכנים מתערב לא אתה? נכון, מזה נתחיל, ל"מנכ אתה, כל קודם? זה מה :ש

 18, שעה חצי או דקות 40 תוך אבל מיד לא – אומר מיד שאתה זה איך. דבר בשום מתערב לא, בכותרות

 19 .תגובתכם את למשנה יכניסו, מטפלים: לה כותב מיד אתה איך – דקות 35

 20 .שלהם ובה חברה שהיא ואיריס שאול ידי על לי הוצגה לבנת לימור, זיכרוני למיטב :ת

 21 ?נו :ש

 22 .זהו :ת

 23 ?בו מטפל אתה מיד, שלהם חבר שהוא מי כל אז :ש
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 1 .שלהם כחברה הוצגה היא אבל, מיד אם יודע לא אני :ת

 2 ?לכולם זה את עושה אתה :ש

 3 .להשיב לי תן. שאלה שאלת :ת

 4 .תמשיך. סליחות אלף, סליחה :ש

 5 בכמה, פעמים כמה מתנשקים אותם ראיתי שאפילו חושב אני, שלהם טובה מאוד חברה היא :ת

 6 לא היא. וזהו שלהם טובה חברה. הכול זה. אותה שנזמין ביקשו, אצלנו אירוע.  הכול זה. אירועים

 7 .שלי חברה

 8 עדיף"  - שכר, חריש, הסבר איזה לה יש –" אסון יצא, למשנה הכניסו: "לך כותבת היא :ש

 9 שלנו התגובה עם להשאיר לא אופן בשום אבל הידיעה את לדרדר טוב והכי הקודמת למתכונת להחזיר

 10 ?נכון. אתך היכרות לה שיש רואה אני". אסון זה, בלבול זה, אילן. במשנה

 11 ?אילן לי קוראת שהיא, מה מתוך :ת

 12 לעורך כותב לא אני. מבולבלת הכתבה, אילן, לך ואומרת בהתחלה אליך פונה שהיא זה מתוך :ש

 13 אפשרות לי שהייתה הלוואי. כזה דבר אין. תתקנו, מבולבלת היא הכתבה, תשמע", אחרונות ידיעות"

 14 .אפשרות לי אין אבל

 15 .אלי פנתה היא ואז משאול או מאיריס קיבלה שהיא מניח אני הטלפון את :ת

 16 אני. כאלה דברים מיני וכל חסרות שלך ההנחות, טוב תקשיב. עליך אותך שואל אני. תניח אל :ש

 17 היא השאלה. ישועה אילן זולת  חוץ דבר שום כרגע מעניין לא אותי. אתך העובדות על אותך שואל

 18 ?אתך קשר יוצרת היא איך. פשוטה שאלה

 19 . ואיריס משאול לדעתי. ממישהו הטלפון מספר את שקיבלה בטלפון מחייגת :ת

 20 אתה". בלגן וואחד. בטלפון מאוחר יותר אתי תדברי אם אשמח, תודה: לה כותב כשאתה :ש

 21 ?זה את רואה

 22 .לי כותבת היא, לא :ת
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 1 את ולארגן טלפונית אתך לדבר יכולה שהיא יודעת היא אומרת זאת. לך כותבת היא, סליחה :ש

 2 ?נכון. העניין

 3 .ושאול איריס של טובה חברה. כן :ת

 4 ?הזאת בתמונה אתה ואיפה :ש

 5 .דברם עושה :ת

 6 ?לכם היו פגישות כמה.  וסער לגדעון רגע נלך בוא :ש

 7 .אחת פגישה, וגאולה גדעון עם :ת

 8 ?ולחוד, ביחד :ש

 9 .טועה שאני להיות יכול. אתו פגישות עוד לי שהיו זוכר לא אני :ת

 10 .נראה בוא :ש

 11 .223/נ :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 מטה ראש. בטוח אינני. אולי. שלב באיזשהו, הבחירות מטה ראש היה שהוא אולי :ישועה אילן מר

 13 .הליכוד של הבחירות

 14 בביתו בוקר ארוחת לכם לתאם מבקשת סער גדעון של המזכירה באוקטובר 7-ב :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?ראה אתה? נכון. השר של

 16 .כן :ת

 17 ?הרקע מה :ש

 18 .פגישה שהייתה חושב לא ואני  יודע לא :ת

 19 .הרקע מה שאלתי :ש

 20 .אותו לפגוש אולי רוצה הוא. יודע לא :ת

 21 האם: "השר של הדוברת לך כותבת. מקטעים רואים אנחנו, הכול את רואים לא אנחנו, תראה :ש

 22, שר הוא, מטה ראש ל הוא, כל קודם"? לך מתאים, השר בבית 10 בשעה באוקטובר 20 בתאריך

 23 .התחלה איזושהי לזה הייתה, שלי השנייה והשאלה
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 1 .זוכר לא אני :ת

 2 .תנסה בוא? זוכר לא אתה :ש

 3 .שלב באיזשהו בוקר ארוחת איזושהי אתו לי שהייתה חושב לא אני :ת

 4 הרבה כך כל לו יש, שאדם להיות יכול. הפגישה את לתאם ניסיון על כרגע מדברים  אנחנו :ש

 5 לא כבר והוא התודעה בתוך אצלו התערבב והכול הכנסת וחברי דוברים, שרים של, שגרתיות פגישות

 6 זיכרונך שרידי את שתאמץ מבקש ואני לזכור שנוטים היא ההנחה, שגרתי משהו לא זה אם אבל. זוכר

 7 .פגישה לתאם ניסיונות על המידע, הזה לפנייה הרגע היה מה לנו ותאמר

 8 .זוכר לא שאני באמת :ת

 9 בשיחה הפנים שר הוא. למחרת יום, תסתכל, הנה. הרמז את ניקח אז. באמת זוכר לא אתה :ש

 10 .הזאת

 11 .הפוך הכול? באוקטובר 8-ב :ת

 12 .הזה בתיק משמע תרתי הפוך הכול :ש

 13 .224/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ?רואה אתה". אתך לשוחח מבקש סער גדעון השר, אילן שלום" :צור-בן בועז ד"עו

 15 .כן :ת

 16 ?וואלה ל"מנכ עם ולהיפגש ואלה ל"מנ עם לשוחח  הפנים לשר מה :ש

 17 .זיכרוני למיטב, בוקר לארוחת אותו פגשתי לא, כאמור. זוכר לא אני :ת

 18 ?טלפונית שיחה הייתה האם :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .טלפונית שיחה שהייתה להיות יכול :ישועה אילן מר

 20 .זוכר לא אדוני, הייתה היא אם :עם - בר' מ השופט' כב

 21 - - - השנים לאורך. שהייתה להיות שיכול אומר אני. לא :ישועה אילן מר

 22 .הרלוונטית בתקופה :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 או פעם בטלון אתי דיבר שהוא שולל לא אני. הזה הספציפי הדבר את זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 2 לא לדעתי, בוקר ארוחת. חריגה באמת שהיא בבית אצלם הפגישה את זכרתי, פגישות. פעמים מספר

 3 .נפגשתי

 4 .הפגישה של בסוגיה בך בגד זיכרונך לדעתי. תכתובת עוד ראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 5 .להיות יכול :ישועה אילן מר

 6 .225/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7, סער גדעון עם פגישתך – 2014 באוקטובר 4 – למחר תזכורת, טוב בוקר, אילן" :צור-בן בועז ד"עו

 8 ?בביתו פגישה לך מזכיר זה". מאשר,  תודה.". "אשר אנא, פתוח זה את נשאיר, השר בבית 9:45 שעה

 9 .פעמיים שנפגשנו זכרתי לא. גאולה עם אחת פעם  אתו שנפגשתי זכרתי אני :ת

 10 ?בבית פגישה הייתה :ש

 11 .הפגישה שזאת להיות יכול. זוכר שאני, בבית פגישה הייתה אחת פעם :ת

 12 .פגישה עכשיו עד זכרת לא אתה אבל :ש

 13 .פגישה שהייתה אמרתי, סליחה :ת

 14 ?בביתו :ש

 15 . כן :ת

 16  - - בביתו אחת פגישה זכרת אם :ש

 17 .כנראה זאת זאת :ת

 18 שהיה אייטם על שהיו התכתבויות לך הציגה עוזר-רוזן מיכל ד"עו חברת. קרה מה נראה בוא :ש

 19 .הזה האייטם את זוכר אתה. היה לא ומה היה ומה, מגל ינון, אבן גאולה לגבי

 20 .כן :ת

 21 .נוספת פעם אותך לשאול מתכון לא אני? נכון. שם שדובר מה על זוכר אתה :ש

 22 .כן. גאולה נגד משהו היה שזה זוכר אני. האייטם בתוך דובר מה על זוכר לא אני :ת

 23 .ראינו זה את אבל, ינון על לכלכת וקצת גאולה נגד משהו היה :ש
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 1 .נכון :ת

 2 אותה מעביר שאתה, 2014 בספטמבר 10-מ סער לגדעון שולח שאתה הודעה הנה. ארחיב לא :ש

 3 ינון עם שוחחתי. סער לגדעון ששלחתי הודעה: "כך מגל לינון כותב אתה. 5723 שורה זה. מגל לינון

 4. כאן רגע נעצור בוא". צלחו לא גאולה תגובת לקבל ניסיונות וכן בעניין בדוק מידע שקיבלו אומר והוא

 5 .אבן גאולה הגברת סביב נושא היה

 6 .הרצף את זוכר לא אני? לפני היה זה :ת

 7 .2014 בספטמבר וזה 2014 מנובמבר היא בבית שהיית הפגישה :ש

 8 .בנובמבר 3-מה היא הפגישה. שנייה רק :ת

 9 ?בסדר  כאן עד. בספטמבר 10-ב נמצאים אנחנו וכאן, נכון :ש

 10 - - - שטיפלתי, שהורדתי הזה האייטם אם שאלתי רק אני. כן :ת

 11 .כן, שהורדת :ש

 12 .ששאלתי מה זה? הזמן בציר היה הוא איפה :ת

 13 .הזה בכיתוב מתרכזים כרגע אנחנו :ש

 14 ?לזה קשור הזה הכיתוב :ת

 15 .הזה במשחק תפקידים משחקי יש. אותך שואל אני :ש

 16 . קשור זה למה לדעת יכול לא אני, אחת בצורה זה את מציג כשאתה אבל מבין אני :ת

 17 אנחנו. 2014 מיוני הוא עליו אותך שאלה רוזן שגברת האייטם. 2014 מיוני הוא האייטם :ש

 18 .קדימה חודשים נמצאים

 19 שחברתך הקודם באייטם כי. שואל אני למה לך אגיד. אלי פונה שהוא נוספת פעם זו אז, אוקיי :ת

 20 ואז בכוונה הועלה שזה הייתה שלי והמסקנה ינון דרך לא בדיקה אז עשיתי אני, עליו אותי שאלה

 21 .הקודם באייטם זה. כעס והוא הורדתי

 22 .כן. כעס שהוא ברור :ש

 23 .שנייה פעם שיש כנראה, הזה הדבר :ת
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 1 לגבי השאלות ולהלן הבנת לא אם השנייה הפעם על שואלים אנחנו עכשיו.  שנייה פעם יש :ש

 2 .השנייה הפעם

 3 .לו ומעביר לינון פונה אני פה כי מבין אני, פעמים כמה ששאלתי אחרי :ת

 4 .נכון כאן עד. סער גדעון עם שלך ההתכתבות את לו מעביר אתה :ש

 5 .נכון :ת

 6 ניסיונות כי אבן גאולה של מניח אני, בעניין בדוק מידע שיש לו אומר אתה, לו כותב אתה :ש

 7 ביחס או, עליו מתכתב שאתה אבן לגאולה ביחס יש בדוק מידע איזה. צלחו לא גאולה תגובת לקבל

 8 ?סער גדעון השר עם אליו

 9 .זוכר לא. יודע לא :ת

 10, הקלטה הייתה, פה בעל היה זה אבל, כן – 2013-מ שיחות זכרת. חזק יותר קצת ננסה בוא :ש

 11 כי שלך הגרסה של הסבירות עם נתקדם, תראה. שוב אותך שואל אני. תכתובת או אחר משהו היה

 12 הדרך: "כך כותב אתה. קורה. דברים כאלה אותו... -ל צריך לא, תשמע, להגיד המשפט בית יכול בסוף

 13 לתוצאות מביא מניסיוני. אתי יחד ינון עם שלך פגישה לארגן היא ארוך לטווח בנושא לטפל טובה הכי

 14 המעורבות את שמצריך אישי נושא איזה. ארוך לטווח בנושא לטפל שצריך אומר אתה אז". טובות הכי

 15 מה על? אתך, מגל ינון עם, וואלה עם דיאלוג שלנו שיש לאשתו ב ביחס ישראל במדינת הפנים שר של

 16 ?שם דובר

 17 גרם וזה  ביוני שהיה מקרה אותו. מקרים שני היו, זוכר שאני מה. הנושא את זוכר אינני :ת

 18 איזשהו שנוצר רואה אני. בדוק מידע שזה אמר וינון לינון כבר זה את העברתי הזאת בפעם. לפיצוץ

 19 הרבה. זה את פותר וזה תדברו ואתם הראשי שהעורך טוב שהכי לו אומר אני אז, לבינם ינון בין משהו

 20 הוא אז, תלונה יש. הנורמלית הדרך זאת, אגב, תלונה ויש סיקור בוצע שאם הדרך זאת באמת פעמים

 21 .המקרה את זוכר לא אני. שהצעתי מה זה. והעורך הכתב עם או העורך עם או הכתב עם או מדבר

 22 .אתי יחד ינון עם שלך פגישה לארגן לו כתבת אתה :ש

 23 .ריב היה ביניהם? נכון, ריב ברור ביניהם שהיה כיוון :ת
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 1, לנורמל מחוץ נמצא הזמן כל אתה כי? זה איפה? בנורמל או נורמל-בא כבר זה. אתי יחד :ש

 2 .לשיטתך, להבנתי

 3 .פעם עוד לך אענה אני. נכון :ת

 4  אני. דובר מה על להיזכר, משהו הרואיים, כנים מאמצים מבקש אני. פשוטה שלי השאלה :ש

 5 נושא זה, בעיניי סביר לא. זיכרונך את מבקש אני לכן. זה את תזכור שלא סביר לא למה לך אגיד

 6 .ראינו. תקופה כבר שמטפלים

 7 .נושא אותו זה אם יודע לא אני, לא :ת

 8 .נוסף נושא :ש

 9 . סליחה, סליחה :ת

 10 .השאלה על לי תענה. לא :ש

 11. בדקתי אני ההוא הנושא שאת פעם עוד לך אומר אני. זה בו שמטפלים נושא שזה אומר אתה :ת

 12 לא אני לכן. מעביר ואני בדוק מידע קיבלתי אומר והוא לינון פניתי כאן כי חדש נושא שזה חושב אני

 13 .פגישה שתהיה מציע אני אז. יריבות שם שיש, אחד דבר ברור. נושא אותו שזה חושב

 14 יורק-הניו של העיתונאית התפיסה לפי דברים מעלים, יריבות כשיש להבין רגע רוצה אני :ש

 15 ינון? כאן הולך מה? אומר שאתה מה זה? שליליות כתבות להעלאת כר זה, יריבות יש, שלך טיימס

 16 ?הפנים שר אשת נגד בדויים דברים יכתוב הוא? מה ולכן, יריבות לו שיש אומר אתה, מגל

 17 .פעם עוד אומר אני :ת

 18 .השאלה על תענה :ש

 19 מהבדיקה אני, אדם בן ינון גם, אדם בני כולם. לשאלתך אענה שאני רוצה אתה. התשובה זאת :ת

 20 דבר, מוטיב היה שזה להיות ושיכול שם אישי משהו שהיה, ההוא מהמקרה, התרשמתי הראשונית

 21 .בחריפות אז הגבתי ולכן. ידיעה אותה את לפרסם אותו שדחף

 22 לא, לו ייחסת, כתבת שאתה שמה קודם אירוע באותו לך השיב ינון. שבילפת כתב הוא גם :ש

 23 .נברא ולא היה
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 1 את עשיתי אני, תבין, שוב. במערכת הבדיקה את עשיתי אני. לו ייחסתי לא אני. בסדר :ת

 2 אותו, חמור מקרה שזה חשבתי. שהתרשמתי מה זה, במערכת הבדיקה את עשיתי אני, הבדיקה

 3 לא אני. מקרה אותו היה לא שזה להיות ויכול צדק שהוא להיות יכול. לי שענה מה את לי ענה. מקרה

 4 נורמלי הלא או הנורמלי של הרצף זה אם אותי שואל אתה. מקרה אותו לא או מקרה אותו זה אם יודע

 5 ופה, אישי משהו כאן שיש מתרשם שאני משהו כן יש אם אבל מתערב לא ל"שמנכ הוא הנורמלי –

 6 שלא כדי משתתף ואני הפגישה את אעשה שאני לגמרי סביר היה זה אז, מסוימת קרקע לזה הייתה

 7 .זהו. שלב באיזשהו פורש שהייתי להיות יכול, הסוף עד נשאר שהייתי להיות יכול. פיצוץ יהיה

 8 של בעניין מה זוכר לא אתה הכול שלמרות לנו אומר אתה, אחד. תשובתך את נראה בוא :ש

 9 ?נכון. הפנים שר לבין בינך ודיבורים התכתבות שהצריך הפרק על עמד אבן הגברת

 10 .נכון :ת

 11 .זוכר לא אתה :ש

 12 .לא :ת

 13 או בטן כאב לינון  יש שאם, התוצאה זו, להיות יכול שבהחלט לנו אומר שאתה מה, שתיים :ש

 14 באנדר חיוביות לא כתבות יוציא הוא,  סער השר עם, אישיו, עניין איזה לו יש, משהו אין או משהו

 15 .מבין אני כך, לפחות אצלכם, עבד זה כך. אשתו על סטייטמנט

 16 .הכללה עושה אתה אבל, ככה זה אם יודע לא אני :ת

 17 שינון להיות יכול, עיגון להיות יכול, ביטוי שהיה להיות יכול. לשיטתך. לפחות הזה במקרה :ש

 18 אני. בסדר היה לא וינון בדיקה עשה שהוא אומר שאתה כרגע מבלף שאתה להיות יכול, בסדר היה

 19 .תבחר פשוט, מידה באותה רעות שתיהן, האפשרויות שתי שאלה לך אומר

 20 ?השאלה מה :ת

 21 במקרה, התקשורת איש בין עוין משהו יש אם, לטענתך האם, להיות יכול האם היא השאלה :ש

 22 ?הפנים שר של אשתו על שלילי משהו ייכתב, הפנים לשר, מגל ינון הזה
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 1 זה. עובדה זאת. פקט זה. העלו שלי הבדיקה שתוצאות מה שזה, ביוני שציינתי עובדה זו הרי :ת

 2 . הגבתי וכך לי שהועבר מה זה כי אז חשבתי שאני מה

 3 הגברת עם בה שדובר מה, הסוגיה. דיברת הקודמת הבדיקה על. פה, עכשיו? עשית בדיקה יזה :ש

 4 - - - ינון לך אומר. כרגע אותך שואל אני. הזה העניין לא. רוזן

 5 .כתבתי אני לא :ת

 6 .בדוק מידע קיבל הוא אומר שינון לסער כותב אתה. לך כותב :ש

 7 .כן :ת

 8 .צלח לא, תגובה לקבל ניסיון. להגיב מסרבת שהיא סער הגברת לו אומרת :ש

 9 .נכון :ת

 10 ניתנת לא ותגובה בדוק מידע לה יש? נכון, עיתונאי עניין איזשהו כאן יש :ש

 11 .נכון :ת

 12 .הנתונים כך? נכון. משקל בעל עניין כאן יש שלכאורה אומר השניים  של החיבור אז :ש

 13 .אומר שזה מה אומר זה. משקל בעל עניין יש אומר שאתה זה מה יודע לא אני :ת

 14 .משקל בעל כנראה זה, הפנים שר את מטריד זה אם. הפנים שר את מטריד שזה עובדה :ש

 15. כן, מבחינתו. משקל בעל בהכרח שזה אומר שזה, מישהו שמטריד משהו זה אם יודע לא אני :ת

 16 .משקל בעל זה מבחינתו

 17, עורך יש? הזאת בגזרה עושה אתה מה, ל"כמנכ. הזה בנושא שאלות שלוש עוד עכשיו. יופי :ש

 18 עושה אתה מה. תגובה לקבל צריך, נכון, לכתוב צריכים, מעלים, משוחררת, חופשית עיתונות יש

 19 אתה כי סער גדעון, סער גדעון של בראש עוסק שאתה או? מגל ינון על מוניטור אתה? הזה במשחק

 20 .חיים כדרך מרצה

 21 מהפעם ניסיון למוד, תלונה עוד הועברה. לך שכתוב מה בדיוק זה, כאן עושה שאני מה :ת

 22 לי נותן ינון. לינון זה את מעביר אני, מגיב שהוא כמו מגיב וינון הבדיקה את עושה כשאני, שעברה

 23 .פגישה שתהיה ומציע שקיבלתי מה סער לגדעון מראה אני. תגובתו
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 1 .הלאה. מוצה הנושא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .אוקיי. מוצה :צור-בן בועז ד"עו

 3, מתערב בלתי ל"מנכ שאתה היה הרושם, בפרוטוקול גם זה את ויש, הראשית מהחקירה שלנו הרושם

 4 דוברי שהגיעו עד, הראשונה בקומה למערכת טוב  בוקר אומר אתה, החמישית בקומה נמצא שאתה

 5 להיות בצם התחלת אז רק כי מבפנים התקשורת של פעילות זה מה בכלל ידעת לא הממשלה ראש

 6 שיש החלקי בחומר אפשרית זווית מכל לראות נמשיך,  עכשיו עד שראינו שמה לך אומר אני. מעורב

 7 בהקשרים, הזאת בסוגיה מזמנך ניכר חלק עוסק אתה – ויגדלו ויגדלו יגדלו האלה המופעים כי – לנו

 8 ?לא או נכון. ומשונים שונים

 9 ?סוגיה זה מה :ת

 10 .בהעלאות, בדרדורים, בכותרות, בתכנים. בתקשורת התערבות של בסוגיה :ש

 11 .הראשון לחלק לענות לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .מקבל אני. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 13 ?החלקים שני מה. החידוד את הבנתי לא :ישועה אילן מר

 14 יש, שלי התפקיד לא זה, מעורב בלתי ל"מנכ אני, ראשית חקירה היה ראשון חלק :צור-בן בועז ד"עו

 15 .כתבים, עורכים, מקובלים צירים

 16 .ההגנה של התרשמות היה ראשון חלק :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .זה את ספג הפרוטוקול :צור-בן בועז ד"עו

 18 .בפרוטוקול ההגנה של ההתרשמות :חן ק'ז ד"עו

 19 .זה את ספג הפרוטוקול :צור-בן בועז ד"עו

 20. ההגנה של להתרשמות לענות יכול לא שהוא אומרת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .השני על לכם להגיב יכול הוא

 22, זוכר לא או זוכר כן של סובייקטיבית התרשמות של עניין רק לא זה – העדת אתה :צור-בן בועז ד"עו

 23 למה מוחלטת בהתאמה, 2012 סוף עד הייתה שלך הבסיסית העדות. עצמו בעד דובר הפרוטוקול
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 1 של מצדו הדוברים הגיעו שלא עד – סוגריים בתוך זה – בו קראת שכן בחלק האישום בכתב שנטען

 2, ידיעות דרדור, ידיעות העלאת של בסוגיות ככלל או בכלל מעורב היית לא אתה, הממשלה ראש

 3 בחקירה שלך עדות. ההנחיה הייתה זו. מלמעלה למערכת הכתבות, כתבות, תקשורתית מעורבות

 4, כמובן לכך התייחסותך את ואבקש, הבל דברי – הבוטות על סליחה – הם שאלה לך אומר אני. ראשית

 5 בסגירת, בהעלאות, בכתבות, בדרדורים, בתכנים דומיננטי מאוד, מעורב מאוד ל"מנכ היית ואתה

 6 באתר שמופיעים התכנים במרבית, שמופיעים התכנים לכל ביחס, חשבונות בפתיחת, חשבונות

 7 .החדשות

 8 .ממתי, לתקופה זה את תמקד, אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 לסוגיה נגיע אנחנו, 2012 סוף אמר שהוא אומר כבר אני. הזאת לסוגיה מגיע אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 .הזאת

 11 .הממשלה ראש של בהקשר רק זה :חן ק'ז ד"עו

 12, ביבי לך אומר אני. דבר שום אין. ביבי לא רק. הממשלה ראש היה הכול. כמובן, כן :צור-בן בועז ד"עו

 13 ?לא או נכון. הזה בעניין עמוק נמצא אתה, ביבי לא

 14 .ארוכה השאלה, שוב :ת

 15 . פשוט נורא זה אצלך? לא או מתערב היית. פשוטה :ש

 16 ?מתי :ת

 17 .דנא מקדמת :ש

 18 ?מתי עד, שמוניתי מהיום :ת

 19 .2010-מ נניח בוא :ש

 20 בסוף, שאול של הלחצים תחילת שלפני התקופה, מתערב לא שאני התקופה  את ציינתי אני :ת

 21 - - - זה לפני בתקופה אם אותי שואל אתה. 2012

 22 .כדי ותוך :ש

 23 .כדי ותוך :ת
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 1 – כמובן כמשל -  כאשתו סער גאולה כולל, ואשתו העולם כל, הממשלה ראש לא, כדי ותוך :ש

 2 ?לא או כן. מעורב היית אתה

 3 ורעייתו הממשלה ראש לגבי,  ככולה רובה, הייתה שלי המעורבות, פעם עוד אומר אני :ת

 4. קטיגוריות בכמה התערבתי ל"שכמנכ, בראיונות, זה לפני גם אמרתי. ואיריס שאול של ודרישות

 5 לגבי מעורב הייתי אני, לעיתונים שלי בראיונות גם זה את אמרתי, מפרסמים שלגבי אמרתי, אחת

 6 .מפרסמים

 7 וטרחת שלך הראשית בחקירה האם. שלם פרק שזה, מפרסמים שלגבי אמרת בראשית. עצור :ש

 8 על תקציבים שמעתירים במשק גדולים גופים אלה, למפרסמים שביחס המשפט בית עיני את להאיר

 9 ?לא או נכון. ופרמננטי דורסני באופן מעורב אתה, אותם לשדל צריך ולכן לא בעיקר או, וואלה

 10 .זה את אמרתי לא. מעורב שהייתי אמרתי :ת

 11 .מעורב היית אם שאלתי הראשית בחקירה :ש

 12 - - - כשנשאלתי, יודע לא אני :ת

 13 .לך אומר אני. אמרת לא :ש

 14 - - - שאלה איזושהי יש אם אותי תשאל. לשאלות עניתי הראשית בחקירה  :ת

 15 בחקירה.  רגע תקשיב. צעד צעד זה את נפרק אנחנו אבל, סוגיות מספר לתקן רוצה אני :ש

 16 זולת בכלל מעורב הייתי לא אמרת לא.  בכלל מעורב היית לא 2012 סוף  שלפני אמרת שלך הראשית

 17 ?נכון כאן עד.  עסקיים וגופים מפרסמים לו שקוראים שלם עולם, פרק

 18 .זוכר לא אני :ת

 19 ?זוכר אתה מה לי אכפת מה. זוכר הפרוטוקול :ש

 20 .להיות יכול :ת

 21 .נקודה לסגור רוצה אני.  עצור. להיות יכול לא, לא :ש

 22 .העד את תפנה אולי, אומר שהפרוטוקול אומר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 עם אז, גברתי שכתוב מה. כתוב שלא למה אותו להפנות יכול לא אני. כתוב לא זה :צור-בן בועז ד"עו

 2 המעורבות של ראשיתה את לו הציגו הנגדית בחקירה. מעורב הייתי לא, 2012 סוף, הממשלה ראש

 3 למה הייתה הפשוטה שאלתי. מעורב הייתי במסחרי, נכון, אמר הוא ואז המפרסמים בסוגיית שלו

 4 .הראשית מחקירתך נפקדה משקל כבדת סוגיה שהיא הזאת הסוגיה

 5 ?נפקדה היא למה אותי שואל אתה :ישועה אילן מר

 6 .כן :ש

 7 יודע לא אני. לא או בדיוק עניתי אם לדעת כדי התשובה את או השאלה את לראות צריך אני :ת

 8 .השאלה מה

 9 .ימים על ימים כאן יושבים אנחנו, תראה.  נוספת פעם חוזר אני, ישועה מר :ש

 10 .אני גם :ת

 11 אומר אני. הזה האישום בכתב אירועים המון לנו יש, לעשות מה. עוד לך יהיה.  גמור בסדר :ש

 12 לא בכלל 2012 סוף עד, שתיים. אחד – מתערב לא ל"מנכ אני היה שלה הבולט המוטו, שהחקירה לך

 13 וזה  חריג וזה מעורב הייתי ושם הממשלה ראש סיקור עניין התחיל  2012 מסוף, שלוש. מעורב הייתי

 14 .נורמלי לא

 15 ישועה אילן מר של מעורבותו לו שקוראים שלם עולם יש. פשוטה שאלה אותך שואל אני עכשיו

 16 . גדולים למפרסמים שנוגעים תכנים בסוגיית

 17 .כן :ת

 18, שלך שהטענה בטעות להתרשם היה יכול מישהו. שלי הפשוטה לשאלה חוזר אני עכשיו :ש

 19 לספר ושכחת שלך המעורבות את כרך הממשלה ראש שרק היא, צעד צעד בהמשך אותה שנפרק

 20 בהעלאת או ידיעות בהורדת מעורב היית, ועוד ועוד ועוד על אל  יש ובדרך, תנובה ועד פארם שמסופר

 21 .חיוביות ידיעות

 22 מבחינת, האינטנסיביות מבחינת, הכמות מבחינת, פוליטיקאים לגבי גם, מפרסמים לגבי גם :ת

 23 השאלה כאן הייתה מה יודע לא אני, כן לפני שהייתה  מעורבות, לזה קשר שום בלי, המעורבות סוג
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 1 הייתה מה יודע אינני.  עניתי זה ועל הפוליטי להיבט קשורה הייתה שהיא להיות יכול, הספציפית

 2 גם זה את ואמרתי אמרתי, ידכם על שנשאלתי ברגע. הזה לדבר אתייחס אני, לי תראה אם. השאלה

 3 .הכחשתי לא. לעיתונים שלי בראיונות

 4 מאוד הרבה לך היו, ראינו אנחנו, לעיתונים שלך בראיונות. מוטה סיקור היה שלא אמרת גם :ש

 5 .אמירות

 6 את אותו תשאל. אתו להתווכח אפשר אי, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .השאלה

 8 . טוב :צור-בן בועז ד"עו

 9 שקשור ומה, שיקרתי לא, עשיתי שאני למה שקשור מה שבכל צודק אתה, אדוני :ישועה אילן מר

 10 באו, טייג אמיר, וייץ גידי, השקרים שכל לב שים. צודק אתה. הוראות קיבלתי כי. שיקרתי, לשאול

 11 .שלו הדובר ושל שלו בהוראה, בהסתרה' אלוביץ שאול את לשרת

 12 אני. נהירים יהיו שהדברים כדי, שלך העדות את נקרא בוא וכרגע, המסתובבת החנופה שיטת :ש

 13 .הבוקר לישיבות שותף היית שלא אומר אתה. 662 לעמוד מפנה

 14 .השתתפתי לא פעם אף. נכון :ת

 15 ן"לרע ל"המנכ בין בעצם הפרדה הייתה כי: תשובה להלן? למה להגיד יכול אתה: אותך שאלו :ש

 16, 2012 סוף, הרלוונטית בתקופה: ל אומרים ואז. המערכת של השוטף בניהול עסק לא והוא המערכת

 17 ואני המשנה עורכי מול עושים שהעורכים, שתיארת בתהליך מעורבות לך יש כמה עד, 2017 תחילת

 18 .שם לא בכלל אני. שם לא אני. כזה משהו אולי, כתבים, הבוקר ישיבות של... יודע לא

 19 .בתהליך מעורב הייתי ולא בוקר בישיבות פעם אף הייתי לא :ת

 20 .אותה הבין שהוא כפי לשאלה העד של תשובתו זו, צור-בן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 21 גם, המרכזיות התיאוריות אחת, המרכזית התמה, הנרטיב. לאדוני לומר רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 22 הם מה הרי. החריגות את לייצר באה, הראשית בחקירה וגם ערך ניירות ברשות המודרכת בחקירה
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 1 בסוגיה ולבלף החריגות את להסתיר כדי. בעניין חריגות, משהו כאן שיש לנו מספרים? לנו מספרים

 2 .הייתי לא בכלל שאני מספר הוא, החריגות של

 3 עוד נסיים אנחנו, אדוני. פרוטוקול יש. אומר הוא מה לי להסביר צריך לא :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .מעט

 5 אני, חברתי עברה, מהדברים חלק על עברנו. המשפט בית ברשות, אחרונה שאלה :צור-בן בועז ד"עו

 6 שלך בחקירות, בריענון, הללו הדברים. מחר כמובן המשך יהיה, פוליטיקאים, שרים, לעבור התחלתי

 7 כל נמשכה זמן כמה, סוגריים, הריענון ישיבות שבע במשך בריענון האם. היה לא שזה ראינו, ברשות

 8 ?ריענון ישיבת

 9 .רבות שעות :ת

 10 ?ערב, בוקר? אומדן :ש

 11 .שעות שש בממוצע :ת

 12, למשל אחרים  פוליטיקאים סיקור של הסוגיות, למדי ארוכות, האלה הארוכות בישיבות :ש

 13 שאלה נשאלת אתה? עליהן אתך דיברו, קמת, בסוגיות, אחרים בתכנים שלך ההתערבות, השמות

 14 ?והשבת

 15 .בטוח לא אני. אותי שאלו אולי ליברמן שלגבי להית יכול :ת

 16 ?שם היה מה. בסיס על אמרתי, ליברמן עם שלך הקשר מה? כזה אגבי באופן, ככה :ש

 17 .בטוח לא אני. כן שאולי חושב אני כחלון לגבי. שליברמן להיות יכול :ת

 18 ?נכון. וליברמן כחלון – מעורפל תמיד, כרגיל – אולי לך שזכור אומר אתה :ש

 19 דברים. היה מה בדיוק לזכור יכול לא אני. התכתבויות אלפי עם ימים שבעה זה. בטוח לא אני :ת

 20 יכול לא אני. כבר לשייך מה לזכור יכול לא אני. נגדיות חקירות לבין ראשית חקירה בין מתערבבים

 21 .לשייך

 22 סוגיה היא, שמות בלי כרגע, אחרים פוליטיקאים סיקור של הסוגיה. כך אותך אשאל אני :ש

 23 ?לא ו כן? לך שהוצגה
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 1 .לא, זיכרוני למיטב. בטוח אינני. שלא חושב אני :ת

 2 אנחנו שהיום מה? אתו אותך שעימתו חומר הוא היום לך מציגים שאנחנו החדש בחומר :ש

 3 .לך מראים

 4 .לא, זיכרוני למיטב. לא :ת

 5 ?עליו אתך דיברו :ש

 6 .לא :ת

 7? עלה הוא מה סמך על? עלה הוא מאיפה. עלה השם, זיכרונך שלמיטב אמרת. כחלון למשל :ש

 8 ?לשמיים ידיים פוכר אתה

 9 זוכר אינני, בית. כחלון את אמרו אם זוכר אינני, אלף. פעם עוד לך אומר אני. זוכר אינני. לא :ת

 10 .הרצף את לזכור יכול לא אני. זוכר לא אני. בראשית או שם עלה זה אם

 11 של בסוגיה נדון ומחר שלו התרשומות את להביא אמור שהוא לכבודה מזכיר רק אני :ש

 12 .שלו התרשומות

 13 כדי? החקירות לאור הישיבות כל את יצטרך הוא אם להעריך יודע אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .לזה תיערך שהמדינה

 15. נכון אומדן הוא, ישיבות 10-כ של מלכתחילה שנתנו שהעובדה חושב אני, אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 16, בכללותו  הסיקור סוגיית, סוד לא זה, לאדוני אומר אני. בהליך ההתקדמות כדי תוך כמובן אדע אני

 17 יש מה רואה אני, וישועה איריס של התכתבויות רואה לא אני. מבחינתנו מרכזי מאוד שהוא נושא זה

 18 .בכלל אם, באתר לי

 19 מחר נתראה נחנו. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 עליו שחל נגדית חקירה באמצע שנמצא העד את כמקובל להזהיר אפשר אם, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 21 .אדם כל עם שלו העדות על לשוחח חמור איסור

 22 ... ולא הבן עם לברר לא. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .בסדר. מקפיד אני. לא :ישועה אילן מר
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 1 .רבה תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 

 3 הסתיים הדיון

 4 

 5 

   6 
 7 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה 
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים
 2 תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין עו"ד יהודית  : מטעם המאשימה
 3צור ; עו"ד דקלה  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 שרייר  –סירקיס; עו"ד אסנת גולדשמידט 
 5 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם  
 6 עוזר; עו"ד נועה פירר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  
 7 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  

<#1#> 8 
 9 

 10 פרוטוקול

 11  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 12 . צור-בן בועז ד"עו ידי על ישועה אילן העד של תיהנגד חקירתו נמשכה

 13 
 14 :מוצגים הוגשו

 15; התכתבות – 234/נ – 230/נ; וואלה של הבית דף – 229/נ; כתבה – 228/נ – 227/נ; התכתבות – 226/נ

 16; התכתבות – 241/נ – 239/נ; וואלה של הבית דף – 238/נ – 237/נ; התכתבות – 236/נ; כתבה – 235/נ

 17 – 252/נ – 251/נ; התכתבות – 250/נ – 243/נ; 25.5.2021 מיום לעיתונות הפרקליטות הודעת – 242/נ

 18 . התכתבות – 260/נ; כתבה – 259/נ; התכתבות – 258/נ – 253/נ; כתבה
<#4#> 19 

 20 החלטה

 21 
 22 , להמשך חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה. 31.5.2021הדיון הבא קבוע ליום 

 <#5#> 23 
 24 במעמד הנוכחים. 26/05/2021, ט"ו סיוון תשפ"אהיום  נהנית

      25 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 26-ה היום. 20-01-67104 בתיק אנחנו. לכולם טוב בוקר  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .טוב בוקר, ישועה מר. 2021 במאי

 4 .טוב בוקר :ישועה אילן מר

 5 .כן, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 מוטרד והיה בערב אתמול אלי פנה שהעד המשפט בית את לעדכן רוצה פשוט אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 שהוא אמר. דינו עורכי עם תכתובות ובפרט להגנה הועברו שלו הפרטיות התכתובות כל אם מהשאלה

 8 שנוכח לו השבתי אני. לדבר מותר אם שאל גם. פרטיים מעניינים מוטרד אבל מהחקירה מוטרד לא

 9 לבית יפנה שהוא מעדיפה אני, החקירה על שיח לא שזה למרות נגדית  בחקירה שאנחנו העובדה

 10 לבית יפנה שהוא שמוטב לו השבתי, האלה בשאלות משפט לבית לפנות לו מותר אם שאל. המשפט

 11 את, הבוקר ראיתי, ביקשו הם. בערב אתמול חבריי את בכך עדכנתי. בעניין לו שיש שאלה בכל משפט

 12 את להעביר צריכה לא אני, הדברים בתוכן מעדכנת שאני ברגע שלשיטתנו למרות עצמן התכתובות

 13 ספק הסר למען ואנחנו אמון בנו נותנים לא כדרכם חברינו אבל, חקירה חומר לא זה, עצמן התכתובות

 14 .בבוקר היום עצמן התכתובות את העברנו

 15 .המשפט בית את בזה לעדכן לנכון מצאתי

 16 עורכי עם התכתבויות על מדברים אנחנו. עובדתית שאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ?התכתובות שאר עם יחד הועברו הן? ההגנה בידי גם נמצאות הדין עורכי עם ההתכתבויות. הדין

 18. זה את להבהיר לי וחשוב אתמול שלי מהתשובה חלק זה. לגברתי אשיב אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 זה מה להבין כדי רפרוף הוא שעשינו המעבר, אותה והבנו הזאת הטעות את כשראינו, שאנחנו מאחר

 20 שזה, העד של' מסג איי-ה יתרת שזה והבנו, עובדיה בן טלי לשונית תחת שהסתתר הזה הדבר בכלל

 21 ראינו ולא דבר דבר עברנו לא. הסתכלנו לא אנחנו, בו להסתכל מורשים לא אנחנו שלתפיסתנו משהו

 22. אתמול כאן שהוצגו התכתובות את לא גם ראינו לא, זה את להגיד לי וחשוב, למשל כך. שם יש מה
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 1 הלכתי פנה שהעד לאחר. שם יש מה ידעתי לא, פנה כשהעד, אתמול עד ולכן פרטני מעבר עברנו לא

 2 .לראות נכנסתי לא. הדין עורכי עם תכתובות יש אם רק לבדוק

 3 את בדקנו, אתמול הנוספת גברתי לשאלת, אגב כי כולן זה אם יודעת לא אני. תכתובות שיש ראיתי

 4 תכתובות גם לעד שיש להניח וסביר' מסג איי זה כי שלו הטלפון כל לא שזה הייתה שלי ההערכה, זה

 5 גורמים לפי מפיקה היא. דבר דבר עוברת לא היא גם, החוקרת הרשות הרי. הופקו שלא וואטסאפ

 6 אותם, מהחקירות תשובה קיבלנו ואכן וואטסאפ תכתובות עוד שיש הנחתי  ולכן... או רלוונטיים

 7 הזה בטלפון נוספות תכתובות שיש שבוודאי, שלנו בתשובה בטוחים להיות רצינו כי אתמול שאלנו

 8 מסרונים זה הבנתי מיטב לפי', מסג איי'. מסג איי-ה כל זה, בטעות והועבר שהופק מה. הופקו שלא

 9 אחרים מסרונים גם שיש להיות יכול'. מסג איי-כ נתפס זה ולכן אייפון מתוצרת שהם טלפונים בין

 10 במהלך הופקו שלא גורמים בין אחרים יםוואטסאפ שיש להיות ויכול אחרים טלפונים בין שהם

 11 שם יש אבל, דינו עורכי עם העד של התכתובות  כל שזה להגיד יודעת לא גם אני לכן. החקירה

 12 .תכתובות

 13 לשים או – להתווכח אפשר. הזאת החבילה לכל התייחסנו שאנחנו כמו. הזה בעניין להגיד לי חשוב

 14 .רלוונטיות ולא רלוונטיות לפי חיפושים על – הוויכוח את בצד רגע שמה אני, בצד

 15 עובדתית. העניין לכל עכשיו נכנסת לא אני, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 - - - בעיה לי אין גברתי

 17 אנחנו. דין עורכי עם תכתובות שם יש עובדתית שמבחינה אומרת רק אני. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 18 אנחנו שאגב כמו, לקוח-דין עורך של חיסיון תחת חוסות שכמובן תכתובות כאל אליהן מתייחסים

 19 תחת שחוסות פרטיות כתכתובות שם יש מה יודעת שאינני פרטיות אחרות לתכתובות מתייחסים

 20 . העד של אחרות פרטיות הגנות

 21 ?זה על לענות רוצה מי. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 אם, כבודם מבקש הייתי אני. ישלימו הסתם מן וחבריי אתחיל שאני מניח אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 .החוצה יצא הזה לעניין שהעד אפשר
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 1 האם היא העד של השאלה? החוצה לצאת צריך הוא למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 - - - הדין עורכי עם שלו הפרטיות ההתכתבויות

 3 יהיה לא שהוא מבקש הייתי ולכן שלו לעדות גם קשור זה. רחב יותר זה לדעתי :צור-בן בועז ד"עו

 4 שמתפרסם הדיון מהלך אחר לעקוב שלא העד את להנחות גם מבקש הייתי.  הזה במקטע, בדיון נוכח

 5 נוכח יהיה לא שהוא כמובן הוא הרעיון. הדיונים לאולם מחוץ נמצא כשהוא שוטף ובאופן תדיר באופן

 6 .אותו להנחות פשוט. היה הדיון מה הסתכלות גלישה דרך על זה את יעקוף שלא, ישמע ולא

 7 בחלק. כרגע אותך מוציאים אנחנו, כל קודם, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .הצדדים את קודם נשמע אבל היה מה אותך נעדכן, שלך לשאלה הרלוונטי

 9 (.יוצא ישועה מר העד)

 10 ורלוונטיים משמעותיים שחלקים חשב והעד להגנה הועבר מה בדיוק יודע העד :צור-בן בועז ד"עו

 11 הראשית בחקירה  שלו העדויות את מסר הוא הזאת ההנחה תחת. ההגנה לידי הועברו לא מחומר

 12, גלוי אני, רוצים אתם מה: פעם אחר פעם השיב הוא, חבריי ידי על נשאל כשהעד. הנגדית ובחקירה

 13 .אחת תמה הייתה זו? מלינים אתם מה על, אצלכם הכול, שקוף אני

 14 ?לשאלה עונה אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 ביחס קבע המשפט שבית מזכיר אני. חשוב שזה חושב אני, גברתי.  יגיע זה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 16 הסוגיה את מרפא זה – שלו ההסכמה את נתן הוא. שלו ההסכמה את נתן שהעד שלנו הקבילות לטענת

 17 מאוד מאוד הייתה הזו וההסכמה תנאי על הייתה הזו שההסכמה רואים אנחנו עכשיו. הקו של

 18 . מסויגת

 19 אלמנט בה שיש אחת שאלה שואלים לא אנחנו, שתיים. דין עורכי עם התכתבויות מספר יש, אחת

 20 .במשפט מרכזיים קווים שהם לקווים מתייחסות שלנו השאלות  כל. פרטי

 21 9לכם יש אם השאלה. שואלים אתם מה רק לא היא השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .ההתכתבויות את
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 1 שהעבירו מה במסגרת. לנו שהעבירו מה יש לנו, מצהיר אני. לנו שהעבירו מה יש לנו :צור-בן בועז ד"עו

 2. הזה הדבר את שואלים לא, לזה מתייחסים לא אנחנו. דין עורכי עם תכתובות מזער מעט יש, לנו

 3 .תיפתחנה לא שהן שהניחו חומות מספר תחת לנו העבירו, קיבלנו כי לא – מהתביעה קיבלנו אנחנו

 4 .נכון :תירוש יהודית ד"עו

 5 .נכון אמרה חברתי :צור-בן בועז ד"עו

 6 .הועבר זה בטעות. בטעות הועבר זה כי :תירוש יהודית ד"עו

 7 .שאומרים מילה כל על לקום, גברתי, צורך אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 - - - ידענו אנחנו. כך היא המשמעות, בטעות שהועבר שומע כשאני :צור-בן בועז ד"עו

 9 סיימנו אותו הזה הדיון לכל שוב נכנסת לא אני, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .חיסיון עליהן שיש התכתבויות בידיכם יש האם הייתה שלי השאלה. אתמול

 11 .מזער מעט, גברתי אמרתי :צור-בן בועז ד"עו

 12 אם השאלה לא זאת. חיסיון עליהן שיש התכתבויות אלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .הלאה עושים מה אלא, לא או אותו שואלים אתם

 14 לא זה, זה את לפתוח מצליחים אנחנו, מעבירה התביעה. התביעה את שואל אני :צור-בן בועז ד"עו

 15 . הכול זה. שאלה זה על שואלים לא, מזער מעט ראינו, שלנו עניין

 16 ?האלה ההתכתבויות היקף מה יודע אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .לתיק קשור כך כל לא גם זה. לחלוטין אפסי זה. שורות מספר. אפסי :צור-בן בועז ד"עו

 18 זה אם. לתיק קשור לא או לתיק קשור זה אם חשוב לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .קשור זה למה חשוב לא זה. חסוי זה, חסוי

 20 .הדין עורכי עם בהתכתבות להסתכל לחברינו היה אסור לשיטתנו :תירוש יהודית ד"עו

 21 . חיוני מידע להסתיר לכם היה אסור לשיטתנו :צור-בן בועז ד"עו

 22. רלוונטיות מבחני לפי נבדק הטלפון. חיוני מידע  שום הסתרנו לא אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 23 .אחרת שאלה זו, רלוונטיות מבחני על מתווכחים
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 1 להיות אמורות לא האלה ההתכתבויות,  צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 איך היא השאלה. לשאלה נכנסת לא אני, חשוב לא, בטעות שלא, בטעות הועברו שהן הבנו. בידיכם

 3 ?למחוק אפשר. חיסיון עליהם יש כי בידיכם שיש ממה האלה ההודעות את מנתקים אנחנו

 4 .אותנו מעניין לא זה. למחוק מוכנים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 5 אמור לא, לקוח-דין עורך חיסיון עליו שיש מה כי השאלה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .בידיכם ולא בידיהם לא להיות

 7 עליו שואלים לא אנחנו. הזה הדבר את למחוק מוכן אני. ההיקף מה אמרתי, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 8 .אותנו מעניין לא זה. זה את למחוק ומוכנים

 9 להיות נטענות התכתבויות איזה להגיד  שהמלאכה חושבת אני. נקודות כמה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 10 אנחנו, בחקירה מעכשיו לא וגם, בחקירה היום עד כמובן אנחנו. התביעה של מלאכתה היא חסויות

 11 את ביקשנו, הגלוי החומר בתוך גם, בפרטיות פגיעה בהם שיש שחשבנו לדברים שהתייחסנו אנשים

 12 . פרסומם איסור

 13 היא אם, הזאת התכתובת, חסויה תכתובת היא מבחינתנו וזאת זאת תכתובת ותגיד התביעה תבוא

 14 .שימוש בה עושים ולא אותה צריכים לא, אותה רוצים לא שאנחנו כמובן, חסויה באמת

 15 ?זה את למחוק אפשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .זה את למחוק אפשר אם יודעת לא אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 17 .טכנית שואלת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 הזה הדבר את לעשות שאפשר מניחה אני. לגברתי להגיד יודעת לא אפילו אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19, דין פי על, מהותי באופן, לענייננו שקשורים רבים שבהיבטים ולומר לציין רוצה אני. הטכנית ברמה

 20 לא זה, תכתובות להחזיק כדי זה את אומרת לא אני – את פתח שהוא משום חיסיון על ויתר העד

 21 .נמצאים אנחנו קונטקסט באיזה לזכור גם שצריך אומרת רק אני, המקום

 22 שהעד העובדה. לתביעה להורות המשפט לבית בקשה לי יש הזה ובהיבט אחר דבר לומר רוצה אני

 23 - - - בראשית נשאל, שלו בחקירה האלה התכתובות על נשאל
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 1 .הדין עורכי עם לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 תהייה העלה שהעד הראשונה הפעם. יםוואטסאפ-ב שלו התכתובות על. לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 3 הוא וואטסאפ-ה את יראו כבודכם אם  - בפרטיות או בחיסיון פגיעה שמהוות תכתובות הועברו האם

 4 נאמר, היום עד ידע שהוא, ברורה אחת הבנה מעלה – כזה וואטסאפ זה, שאלה סימני מלא, מלא, מלא

 5 .קודם הרבה להעלות צריכה הייתה הזאת השאלה אחרת. לנו הועבר מה  לו

 6 .ידע שהוא להיות יכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 - - - לנו לומר לתביעה להורות המשפט מבית מבקשת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8-ה תכתובות שכל ראה הוא. ידע הוא אם יודעת לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9, אחר במקום הידן עורכי עם נוספות תכתובות לו שיש יודע הוא ואם מוגשות סמסים-וה וואטסאפ

 10 - - - אחר מסוג בקובץ

 11 היה אצלו עלה הזה שהחשש הראשונה הפעם. פעם עוד אגיד אני. גברתי לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12 העובדה. מזמן להעלות צריך היה הזה החשש, אלינו הועבר מה בדיוק יודע היה לא הוא אם. אתמול

 13 . לנו הועבר מה בדיוק ידע שהוא מעידה אתמול עלה שהוא

 14 .שלא או שכן או :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 שהועברו החומרים לגבי לעד נאמר מה שתאמר מהתביעה הצהרה מבקשת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 וזה, לפחות משהו לו שנאמר מלמדת עכשיו בה נמצאים שאנחנו הנוכחית שהסיטואציה משום אלינו

 17 . הקבילות לטענת גם כמובן רלוונטי וזה שלו לעדות גם רלוונטי

 18 .להוסיף שרציתי הדברים אלה

 19 .בפרטיות שפוגעות בתכתובות עניין לנו אין. חבריי לדברי להצטרף בקצרה מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 20 קיבלתם מה בתור. החיסיון בעניין או בפרטיות שפוגעות תכתובות קיבלתם :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .לחלוטין מהן להימנע צריך? אותן

 22 .ברור זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו
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 1, האחת. פאזות בשתי חבריי של לכוונתם לקלוע אנסה אני הזה בעניין, אדוני ברשות :חן ק'ז ד"עו

 2,  שתיים. אחד זה. בחיסיון או בפרטיות שפוגעים עניינים על לשאול כוונה שום לנו אין, דעתכם תנוח

 3 – חיסיון לגביהם טוען שהוא ודברים שלו הפרטי שהחומר, אותו להבין ואפשר בזה מסתפק לא העד

 4 אצלנו שזה מזה מוטרד הוא – חשוב לא זה, כרגע חיסיון אין או יש אם לוויכוח נכנסים לא ואנחנו

 5 איזה לנו להגיד, הזה החומר על לעבור זה לעשות צריכה שהתביעה מה כל ולכן. לגיטימי גם וזה בכלל

 6 ואני – בעיה איזושהי תהיה פניו על אם. נעשה וכך מאצלנו נמחק שאנחנו מבקשת היא התכתבויות

 7, לא והם רלוונטי שהוא חושבים שאנחנו משהו שנמחק שמבקשים ונחשוב – בעיה שתהיה סבור לא

 8. הזאת בשאלה  המשפט בית את נטריד שלא בטוח אני. הזאת הספציפית הנקודה על לדבר אפשר אז

 9 .אחת נקודה זאת. הכול נמחק ואנחנו תעבור שהתביעה פשוט

 10 לצנינים זה שהדבר כבר יודע אני, תגובה מזמין וזה מיותרות אמירות שיש, פעם עוד, גברתי ברשות

 11 .באוויר דברים להשאיר אפשר אי אבל המשפט בית בעיני

 12 ?בעיניך צנינים זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .אמון בנו נותנים לא כדרכם מההגנה שחברינו באמירה דבריה את פתחה חברתי :חן ק'ז ד"עו

 14 ... כבר זה :תירוש יהודית ד"עו

 15 .באמת,  תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .עכשיו עד ה את להבין הצלחת לא אם, ביושר זה את קניתם :צור-בן בועז ד"עו

 17 דברו להפסקה נצא כשאנחנו, לדבר רוצה גברתי, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .ביניכם

 19 .גברתי סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 20 זה אם עכשיו להתווכח ולהתחיל  לאפולוגטיקה להיכנס עכשיו מתכוון לא אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 21 על, 74 סעיף לפי מבקשות  המשפט בית קירות על כשגירדנו שנה במשך היינו איפה, ביושר ולא ביושר

 22 האחריות השלכת על. התביעה של ופקידה ופיקוח בקרה לעניין עמית השופט של דינו בפסק 30 סעיף

 23 לא אני, יודעת לא אני ואומרת חוזרת הזמן כל כשחברתי, המשטרה ידי על מופגן באופן התביעה של
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 1 בית בפני מתאימות בבקשות אותנו יחייב  הזה הדבר. אתמול שראינו והתוצאה. יודעת לא אני, יודעת

 2 נטריד ולא חברים בין שיח שהוא  אפולוגטי לוויכוח מלהיכנס שניתן כמה עד נימנע שאנחנו המשפט

 3 כפי התשתית את ונניח היום את נסיים אנחנו אבל. מנוס יהיה לא כן אם אלא בזה המשפט בית את

 4 נרצה אנחנו כי דקות עשר להשאיר, המשפט  בית ברשות, היום בסוף הזה ובעניין אתמול שאמרנו

 5 מציע באמת אני. אז בזה ונדון  - עכשיו להטריח חבל – ספציפית ביניים בבקשת המשפט לבית לפנות

 6 .כולם לטובת. בבקשה. אמון של לשאלות להיכנס לא לחבריי

 7 לא האחרונים לדברים מתייחסת לא אני. עובדתיים דברים שני לומר רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .הזה הדבר את מכולם נחסוך אלא משמעותיים לא הם כי

 9 אגיד פשוט אני, לא או חברתי דעת את אניח אני אם יודעת לא אני, ראשית. דברים שני לומר רוצה אני

 10 – הריענון במזכר זה את כתבנו וגם – העד בפני אבל, כיוונה היא למה יודעת לא אני, העובדות את

 11 של הפיזיים הפלטים, אומרת זאת. בלבד רול-ה של  הפיזיים הפלטים בריענון העד בפני הוצגו

 12  - - -ש, סברה, חשבה שהתביעה המעורבים הגורמים עם התכתובות

 13 ?אצלנו שיש רול אותו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 אנחנו ושגם בטעות שהועבר הזה' מסג איי-ה. העד בפני שהוצג מה זה. בדיוק. כן :תירוש יהודית ד"עו

 15 – חקירה חומר שאינו כחומר תפסנו ואנחנו מאחר, שוב – הזה הדבר כל, לאחרונה יחסית אותו גילינו

 16 שהוכנסו הדברים את כאן שמע כשהוא, אתמול לכן. הועבר שזה ידע לא והעד לעד הוצג לא גם בוודאי

 17 - - - הדברים את וראה

 18 ?גברתי דעת את מניח זה? יימחק שזה, כאן שהוצע למה מסכימה גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .להם ונאמר הדברים על שנעבור לכך מסכימים אנחנו. כן :תירוש יהודית ד"עו

 20 .אותה תציגו, מחלוקת תהיה אם. נכון :עם - בר' מ השופט' כב

 21 אותם להניח אפשר אי אז, נאמרים שדברים בגלל, שוב, אחד דבר עוד אגיד אני :תירוש יהודית ד"עו

 22 - - - כל קודם אז, החיסיון הסרת  על משהו אמרה כשחברתי. כלום בלי
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 1 תחתונה שורה בלי הערה הייתה זו כי לזה נכנסים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .מיותר וזה בצדה

 3 . נשתמש שלא אמרנו :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 - - - החיסיון שלפי אמרת גם אבל, בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 5 שקיימים שאומרים טיעונים לטעון צריך לא, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .נטען שלא למה להשיב צריך לא. אותם נטען לא אנחנו אבל

 7 לפרקטיקה מסכימים אנחנו. אליהם אתייחס לא אני. אטען לא אני אז. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 8, בפרטיות פגיעה לנו שנראים ודברים האלה התכתובות מלוא על נעבור שאנחנו חברי ידי על שהוצעה

 9 - - - רלוונטיות בהם כשאין

 10 .בפרטיות פגיעה גם. הרלוונטיות את נעזוב :עם - בר' מ השופט' כב

 11 .בפרטיות ופגיעה חיסיון על. בפרטיות פגיעה על דיברנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 שפוגע משהו לפעמים כי, רלוונטיות גם בה שאין בפרטיות לפגיעה התכוונתי, כן :תירוש יהודית ד"עו

 13 .רלוונטיות בו יש, בפרטיות

 14 מה לו יש אם נשמע רק אנחנו. העד את להכניס אפשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .הזה בעניין להוסיף

 16 (.עדות להמשך, לאולם מוכנס ישועה אילן מר)

 17 רק אני. הצדדים ידי על מוסכם מתווה כאן יש, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 – גדולה בכמות לא כנראה – דברים חילופי גם הועברו, כל קודם. עמדתך מה  ולשמוע לוודא רוצה

 19. יימחקו הם ואז אותם תאתר, הדברים את תבדוק שהמדינה הצדדים על מוסכם. הדין עורכי לבין בינך

 20 .יימחק ההגנה בידי שנמצא החומר

 21 ?זה עם בעיה איזושהי יש  מבחינתך

 22 ?פרטיים הם שבמובהק אחרים דברים או דין עורכי עם דברים חילופי רק :ישועה אילן מר
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 1 להם שאין בפרטיות פגיעה של ודברים דין עורכי עם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .לתיק רלוונטיות

 3 .בעיה אין :ישועה אילן מר

 4 ?מקובל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .כן. בעיה אין :ישועה אילן מר

 6 .שנעשה מה זה. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .להמשיך יכולים אנחנו עכשיו

 8 

 9 ר:צו-בן בועז ד"עונגדית על ידי  חקיר המשךמר אילן ישועה,  – 1ע"ת 

 10 ?נכון. רול-ה קוראים שאנחנו מה היה בריענון לך שהציגו מה, ישועה מר לי תגיד :ש

 11 .נכון :ת

 12 - - - ידעת למעשה או, ידעת לא אתה :ש

 13 .שרצית הפתק את הבאתי :ת

 14 עליהם אותך שואלים שאנחנו החומרים שכל, הנחת, ידעת אתה, העדת כשאתה. לזה נגיע :ש

 15 הנחת אתה – עיתונאים, התקשורת אנשי, הפוליטיקאים, השרים – היום עליהם אותך ונשאל אתמול

 16 .ההגנה בידי נמצאים לא האלה שהחומרים

 17 .למה אגיד אני. בהכרח לא :ת

 18 ?בהכרח לא התשובה :ש

 19 . לא היא התשובה :ת

 20 ?אצלנו שזה אנחת :ש

 21 או ידעתי שלא אחר או כזה דבר איזשהו לגבי ספציפית הנחתי לא. הנחתי מה לך אגיד אני :ת

 22 ולגבי, מסוימים דברים מציגה היא, להציג יכולה שהיא במה מוגבלת שהתביעה הבנתי אבל, זכרתי לא
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 1 כל את שמעתי, שוב. החומר מכל. שהבנתי מה זה. החומר מכל להציג יכולה שהיא הבנתי, ההגנה

 2 .בריענון שהיה מה ולפי בחקירה שהיה מה לפי, להשיג מוגבלים שהם הדיון

 3, שילוח מר על חברתי אותך חקרה. דוגמה לך אתן אני. תקשיב. השאלה על לי עונה לא אתה :ש

 4 ?לא או ההגנה בידי נמצאת שילוח מיסטר עם שלך שההתכתבות הנחת אתה. מהתכתובות

 5 ולא החזירו הם מה ידעתי לא. הטלפון כל את שנתתי ידעתי. שלא להניח סיבה לי הייתה לא :ת

 6 דברים להוציא, במלואו הועבר שלי שהטלפון הייתה שלי ההנחה, הנחתי אני. פעם עוד. העבירו

 7 י'בוז או, אותי שואל אתה אם, שילוח אילן לגבי.  ספציפית לא או שילוח אילן עם ידעתי לא. פרטיים

 8 .שכן הייתה, אותי שואל אתה אם, שלי הסבירה ההנחה, הרצוג

 9 משפחה בן עם פרטי שמשהו ברור הרי, כן הנחתי  אומר אתה כי. רלוונטי שזה חשבת אתה :ש

 10, שילוח, הרצוג מר, הייתה מרכזי תביעה כעד שלך ההנחה אבל. רלוונטי לא הוא, קשור שלא

 11 .להסכים נוטה שאני תנועה עושה אתה? נכון. הועבר  שזה – שרים, פוליטיקאים

 12 .כן :ת

 13, הזאת בסוגיה בעיה יש לנו וגם.  אחרת סוגיה כבר זו אבל התביעה עם בעיה רק לך יש. טוב :ש

 14 .מוסדי באופן אלא פרסונלי באופן לא

 15 עקומת זו. כאן שלי הימים 17-ב שלמד מומחה אני, מומחה בתור אותי שואל שאתה מה כל :ת

 16 ההנחה אבל, ההנחות את הבנתי זה כדי תוך, ביניכם מתנהל זה איך הבנתי. שלמדתי מה זה. הלמידה

 17 .לכולם מועבר הכול מראש הייתה שלי

 18 .הריענון מישיבות שעשית הרישום את הבאת אתה'. א-ב באנחה בעיקר אנחנו :ש

 19 .ההגנה קווי של הקטע רק :ת

 20 ?למה :ש

 21 .אחרים דברים של רישום עשיתי לא :ת

 22 .במסמך לעיין מבקש  אני. הגנה קווי רק עשית, אה :ש

 23 .פרטיים דברים גם כולל שזה אתמול אמרת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .נכון :ישועה אילן מר

 2 .הבנתי אני כך. לעצמו עשה שהוא רישומים כולל זה :צור-בן בועז ד"עו

 3 זה. למשפט שייכים שאינם פרטיים רישומים גם כולל. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .אתמול הבנתי שאני מה

 5 .המשפט לבית יראה וגם יסביר הוא :צור-בן בועז ד"עו

 6 שאלות. שלי דין לעורך לעצמי שרשמתי רשימות זה השני הצד, אגב דרך. אראה אני :ישועה אילן מר

 7, ואז נקודות של כזה רצף מין היה. תירוש יהודית שהעלתה הדברים אלה, הזה בצד. שלי הדין לעורך

 8 את לשאול בסוגריים לי סימנתי אז, זה לגבי מידית מחשבה איזושהי לעצמי וחשבתי משהו כשעלה

 9 . לזה לי שיש מיידית תשובה או אייל

 10 .זה של עותק אצלך מחזיק אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 משולב זה. האלה הנקודות עם לרוזובסקי הלכתי כך אחר כי, ר"א מסמן אני. כן :ישועה אילן מר

 12 .משהו לגבי שאלה סימן או לי שהייתה מידית תשובה או, לעצמי שרשמתי בנקודות הזה הדבר

 13 ?פרטיים דברים שם יש או המשפט בנושא הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .גברתי המשפט רק זה :צור-בן בועז ד"עו

 15 לא אתה, לי אמרו. אפשריים הגנה קווי על בפניי שהועלו הנקודות לגבי ורק אך זה :ישועה אילן מר

 16 אני אז. זה את לך להגיד לנו מותר. ההגנה קווי יהיו שאלה להיות שיכול נקודות אלה. לענות צריך

 17 ורשמתי. רגע באותו לי שהיה מה זה. מסוימות שלי תשובות או שאלות רשמתי זה ולצד זה את רשמתי

 18 היה זה. שם השארתי וחלקן  העברתי חלקן. כך אחר אזכור שאני רוזובסקי לאייל שאלות בצד באמת

 19 .רוצים אתם אם, גמה דו לכם לתת יכול אני. שלי עבודה מסמך

 20 - - - נטייה לפעמים יש, דוגמאות. לא :צור-בן בועז ד"עו

 21 .משפט בית עם מדבר אני, סליחה :ישועה אילן מר

 22 .המשפט בית עם לדבר המשך. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 23 .בסדר וזה שלי לאינטרסים דואג שאתה מבין אני :ישועה אילן מר



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  26

 

 2737 

 1 .לא ממש. לא :צור-בן בועז ד"עו

 2 אני, הדרך לאורך שיש אומר אני. שקטה בצורה זה את להבהיר אחד רגע לי תן אז :ישועה אילן מר

 3 .כדוגמאות האלה למקומות, רוצה את אם, לבך תשומת את להסב יכול

 4 סימן יש שבסופם דברים. רגע רק. כתבת איפה רואה אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .שואלת סתם אני? לעצמך רשמת שאלות אלה, שאלה

 6. בכך רע מה, שאלה סימן, אייל כותב אני. לאייל זה לפעמים, לעצמי זה לפעמים :ישועה אילן מר

 7 . לברר רוצה ואני זכרתי שלא משהו לי נאמר כי לעצמי כותב אני לפעמים

 8 ?בפרטיות פגיעה להיות שעשוי משהו כאן יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9, אייל את לשאול רוצה שאני מה של בחיסיון מסוימים דברים לפגוע אולי יכול לדעתי :ישועה אילן מר

 10 .הדין עורך לבין שביני מה

 11 לעצמך הערות. שאלת בהכרח לא אבל,  לשאול רוצה אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .אותך מטריד מה

 13 - - - שלקחתי דברים היו, אותי מטריד מה או לעצמי הערות. לעצמי הערות. נכון :ישועה אילן מר

 14 .הדין עורך עם לשיחה התייחסות כאן אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .שיחה לקראת כך אחר היו הם, כאן שנמצאים הדברים כל :ישועה אילן מר

 16 מחשבות אלה. הדין עורך עם לשיחה התייחסות כאן אין אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .ובירורים

 18 . לקראת זה. נכון :ישועה אילן מר

 19 התייחסות או הכנה על מילה וחצי מילה אין במזכר. כך זה את אגיד אני, כבודה :צור-בן בועז ד"עו

 20 צריכים היו, בריענון בפרקליטות ימים ששבעה מלכתחילה טענו אנחנו. מזכיר אני, שנית. הגנה לקווי

 21 מהלך כל על תיעוד אין, כלומר. תיעוד שאין, גם שמנינו הסיבות אחת. משטרה חקירת במסגרת להיות

 22 אנחנו לכן. הזאת בסוגיה שותק, לנו שנמסר והחסר הלקוני התיעוד שגם הראיה. שישנו הדברים
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 1 זה כי לחקירה שקשורה סוגיה היא ריענון. ריענון למהלך שנוגע העד של הרישום את לקבל מבקשים

 2 .הזה בשלב הזה הגירוד את מאתנו למנוע אפשר ואי חקירה לחומרי קשור בעצם

 3 .האלה המקומות כל את אולי לסמן יכול אני :ישועה אילן מר

 4 .בטח. כן :צור-בן בועז ד"עו

 5 .לאייל גם ראשונית רשימה רשמתי בצד :ישועה אילן מר

 6 שאדוני דברים אלה. הדין לעורך שהועברו דברים לא אלה. נושאים אלה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .מבין אני כך. הדין עורך עם עליהם לדבר התכוון

 8 .הועברו. כן :ישועה אילן מר

 9 .כאן אין, התוצרים מה אבל, כן :עם - בר' מ השופט' כב

 10 .תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ראינו לא  כי הזאת בסוגיה אתמול התייעצנו שאנחנו לכבודכם לומר חייבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 12 התנגדות היא שלנו ההתנגדות אבל. להסתיר מה לנו אין כי  קחו להגיד זה לנו נוח והכי הדבר את

 13 .למה אסביר ואני, ראיתי לא אפילו שאני לדבר ספציפית ולא ורוחביות עקרוניות מסיבות

 14 רוצה שהוא דברים, של הגיגים, לעצמו רשם שהעד דברים שם יש. לשנים זה את מחלקת אני, ראשית

 15 העדים על מחשבה מתוך וגם זכויות גם לו שיש עד על כהגנה גם, סבורים אנחנו. דין עורך עם להתייעץ

 16, בקול שחושבים אנשים יש. לחשוב לאדם לאפשר שצריך מסוימים גבולות שהם איזה שיש, הבאים

 17 הזה המקום את לאפשר וצריך לנו ומותר מחשבות משטרת לא עדיין אנחנו. בלב שחושבים אנשים יש

 18 גם, אגב. לעצמם לכתוב להם ומותר פעולה ולשתף לבוא שצריכים הבאים בעדים לפגוע לא כדי גם

 19 רק לא זה, הדין לעורכי הביא הוא כך שאחר דברים אלה, הדין עורכי עם להתייעץ רוצים שהם דברים

 20, רוחבית כעמדה, שוב, מקום שזה חושבים אנחנו. לעצמו חושב שהוא דברים אבל התוצאה של העניין

 21 מחשבותיו ואת הגיגיו את לחשוב לעד הזה המרחב את לאפשר כן שצריך מקום שזה חושבים אנחנו
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 1-בן ד"עו שחברי למה קשורות לא בוודאי – השני לחלק אותי מוביל וזה – האלה המחשבות, בנוסף

 2 וזאת העד של מחשבותיו את בזה יש אלא תיעוד בזה אין כי הריאיון של התיעוד, עליו מצהיר צור

 3 .אותה לעשות שאין מדי קיצונית, בעינינו, בצורה למחשבותיו פלישה

 4 החלק לגבי. אפשריים הגנה כקווי לו שהוצגו דברים רשם שהוא מספר שהעד זה, אכן. התיעוד לגבי

 5 הזה בעניין גם. הריענון במזכר נכתבו לא שהדברים כך על מלין חברי. דברים כמה אומרת אני, הזה

 6 – להנחיה 18 ובסעיף 16 בסעיף, ההנחיה – כך על מצביעה שראשית להנחיה וגם לפסיקה הפניתי אני

 7 שעלו אפשריות הגנה טענות ולהגיד הגנה קווי עד בפני להציג ואפשר שמותר כך על במפורש מצביעה

 8 שאנחנו דבר, סימולציה לעשות שמותר בהנחיה כתוב ואפילו לעלות שעשויות או החקירה מחומרי

 9 .זאת מלעשות נמנענו. תשובה-בשאלה, סימולציה, מלעשות נמנענו הזה במקרה

 10 - - - לגבי  רשם שהוא הדברים העברת לגבי עמדתכם מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11, ובהלכה ובפסיקה בהנחיה כתוב עוד. לזה מגיעה אני. גברתי לזה אגיע מיד אני  :תירוש יהודית ד"עו

 12 מפורשות ונאמר העד בריאיון שנאמר מה לגבי להגנה להעביר צריך מה, המשפט בית את אפנה ואני

 13 פרטים רק אלא להעביר צריך לא הריאיון תרשומת שאת, בהנחיה רק ולא, בפסיקה פעם אחר פעם

 14 בקשה – להסתיר דבר שום לנו אין כי רוחבית כעמדה, ושוב – לטענתנו. העד ידי על שנוספו נוספים

 15. החלון דרך נכנס אתה, הדלת דרך לך נותנים לא למעשה זה, לעד שהוצגו ההגנה קווי תיעוד את לקבל

 16 מה, פעולה חופש איזשהו שיש, נותנים לא העד ריאיון תרשומתך שאת במפורש קובעת הפסיקה

 17 .הריאיון בתרשומת נרשמו, הוסיף שהעד דברים. הוסיף שהעד דברים רק אלה – שנותנים

 18 ההגנה קווי כל את העד מול מעמידים, עד בריאיון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19, בסדר לא או בסדר אומרת לא אני? מוכן מגיע הוא? שלו העדות על להשפיע יכול לא זה, האפשריים

 20 ?ההגנה להיות צפויה מה מראש יודע הדוכן על עולה שהעד משמעות איזושהי לזה אין אבל

 21 שהוא דברים על העד את לחקור ואפשר דרך שיש הזה בעניין קבעה הפסיקה :תירוש יהודית ד"עו

 22 בריאיון... שהפסיקה כדי תוך. להעביר מקום ושאין ריאיון לוב שהוצגו דברים על, בריאיון נשאל

 23 השופט אפילו לכת מרחיק. לעשות אפשרי שהוא דבר שזה העד  בפני הגנה קווי להצגת וגם זיכרון
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 1 אומרת לא שאני, לכת מרחיקת יותר עוד שהיא אמירה ואומר שלו האחרונים הדין בפסקי שטיין

 2 גם כי לקראת שנערכים דברים של חיסיון זה, ראיות בבחינת זה, עד מריאיון שתרשומות, כאן אותה

 3 .הדברים את להעביר צריך לא ולכן משפטי הליך לקראת להיערך זכות לה יש, צד המדינה

 4 ערה שהיא תוך עקבית מאוד מאוד הזה בדבר שהפסיקה אומרת אני. לשם עד מרחיקה לא אפילו אני

 5 .הגנה קווי להציג ומותר, ההגנה שקווי בדיוק יודעת היא. ההנחיה את מצטטת הפסיקה. ההנחיה לכל

 6 לקראת העד שערך במסמך מדובר אם. שאלה גברתי את שואל אני, תירוש' גב :עם - בר' מ השופט' כב

 7 לעצמו רשם, לחומר קשורים, הנגדית חקירתו, עדותו במהלך להישאל עשוי שהוא עניינים, עדותו

 8 או סבורה גברתי, העד בידי מצוי זה סמך ועל, אתמול שנאמרו מהדברים לכאורה עולה כך, תרשומות

 9 ?במסמך לעיין, להגנה במסמך שימוש לעשות שניתן סבורה לא

 10 .במסמך לעיין להגנה לתת ניתן שלא סבורים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 11 לקראת העד של פנימית תרשומת מעין, העד שהכין במסמך שמדובר בהנחה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .לריאיון קשור לא. החקירה במהלך עליהם להישאל עשוי שהוא לעניינים בנוגע הנגדית חקירתו

 13 הראשון בחלק אמרתי הזה בהקשר. הראשון בחלק אמרתי זה את. קשור לא :תירוש יהודית ד"עו

 14 .עד ריאיון  זה אחד, משניים מורכבת שלנו ההתנגדות ולכן שלי התשובה של

 15 .הזה במסמך עיינה לא גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 16 הגיגים, שאלות עם עדותו לקראת לעצמו רשם שהעד תרשומת שזאת בהנחה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 17 .שאמרתי הראשון מהטעם להגנה לתת שצריך מסמך לא שזה סבורים אנחנו, וכולי

 18 שהוא הנגדית חקירתו במהלך עד לחקירת בנוגע הפסיקה שאלת אפילו  :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .החקירה לקראת הכין שהוא במסמך מעיין

 20 לשאול יכול חברי, עצמו שהעד חושבת בהחלט ואני הבדל שיש חושבת אני, אגב :תירוש יהודית ד"עו

 21 .בפניך הוצג הזה ההגנה קו האם אותו

 22 לא זה, אזרחי בהליך הנתבע או העד האם שאלתי. גברתי את שאלתי זה לא :עם - בר' מ השופט' כב

 23 במהלך לעלות שעשויים לעניינים בנוגע עדותו לקראת עד שערך המסמך את לעיונו לקבל זכאי, משנה
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 1 נושאים. בצד לרגע זה את נשים. פרטיים עניינים, חיסיון של עניינים מסייג  ואני מבחין אני. חקירתו

 2 את מכירה לא גברתי. פנימית תרשומת לעצמו עורך הוא, הנגדית חקירתו במהלך לעלות שעשויים

 3 שעוסקת הפסיקה את ומכירה מודעת גברתי אם. הזאת ההיפותזה את גברתי בפני מציג אני. המסמך

 4 ששואל הדין לעורך תשובה ומשיב בזה מעיין, מסמך חקירתו במהלך שולף העד אם, הזאת בשאלה

 5 ?לעיין זכאי הוא האם,  אותו

 6 נשאל הוא אם, הגנה קו על שאלה נשאל העד. המסמך את שלף לא העד כאן אבל :תירוש יהודית ד"עו

 7 .זוכר לא אני אומר הוא. לא או

 8 מה לדעתי. שם לא שאנחנו מקומות על דיון שזה לי נראה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .מהריענון העד שתיאר מה זה שביקשו

 10 - - - הזה בחלק, זה בגלל בדיוק :תירוש יהודית ד"עו

 11 .מרחיבה קצת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 של הזה החלק על אמרתי אני. משפט בית לשאלת עניתי אני. מרחיבה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 את ביקשו הזאת ולמטרה שביקשו מה שזה, העד ריאיון תיעוד על שמדבר החלק, העד ריאיון תיעוד

 14 .זה

 15 .לתת צריך שלא אומרת שהפסיקה. שלא אומרת גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 שלא שאומרת לפסיקה להפנות יכולה אני. לתת צריך שלא אומרת הפסיקה :תירוש יהודית ד"עו

 17 היה זה, עד מריענון חלק כשנתנו שבחריגים החריג ואומרת מדקדקת היא, זה רק ולא, לתת צריך

 18 זיכרון בריענון כך אחר, מין אירוע לתאר ידעה לא, בהודעה שמסרה קטינה, חריג מאוד מאוד מקרה

 19 תרשומת של הזה המקטע את רק נתנו אז גם. חקירה להשלמת אותה שלחו, מין אירוע לתאר ידעה

 20 פסיקה של מעקף משום בזה יש עקרונית שמבחינה אומרת אני לכן. לפסיקה להפנות יכולה אני. העד

 21 - - - לתת צריך שלא שאומרת

 22. תירוש ד"עו תודה. אמרה כבר גברתי זה את. הבנו, גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .חן ד"עו
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 1. תירוש ד"עו חברתי לדברי מענה גם הזדמנות ובאותה חברי  לדברי כתוספת גם, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 2 האמת גילוי הוא המשפט בית של העסק. המוצא בנקודת להתחיל צריכים שאנחנו חושב אני, ראשית

 3. המחלוקות לבירור רלוונטי מה לראות צריכים אנחנו ומהמחלוקות המחלוקות נגזרות האמת ומגילוי

 4 מה, יימסרו מסמכים איזה כגון שאלות ייחתכו ולפיו חותך ושהוא המחנה לפני שהולך האש עמוד זה

 5 . היקפה ומה הגילוי חובת

 6 גם כך, יותר עניין של לשורשו יורדים הדברים, יותר יסודית, יותר מהותית שהמחלוקת ככל, כך אגב

 7 מדיני זה את מכירים אנחנו. הצידה נדחקים באלה וכיוצא חיסיון, פרטיות כמו אחרים אינטרסים

 8. באלה וכיוצא 74 סעיף לפי חקירה חומר גילוי של מדינים זה את מכירים אנחנו. חסויות ראיות גילוי

 9 .יוצאים אנחנו מאיפה לזכור צריכים אנחנו כל קודם אז

 10. אדוני את מפסיקה לא אני. לטעון לאדוני אתן אני, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 . כאן מצומצמת מאוד המחלוקת שיריעת לי נראה כי שאלה איזושהי למקד רק רוצה אני

 12. לשאול רוצה גברתי מה יודע אני. שלו הדין עורכי בעניין רשם שהוא למה מגיע אני עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 13 - - - בריאיון שהתרחשו הדברים של  התרשומת בין ההבחנה. לשם הולך אני

 14 לסיים לאדוני אתן ואני אחרת שלי השאלה. לא בכלל. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 רק למסור חייבת אני. הכול למסור חייבת לא אני עד ריאיון שמתוך המדינה אומרת. הטיעון את

 16 אומרת כשהיא המדינה מתבססת זה על היתר בין. לרשום צריכה  לא אני, היתר כל. שהתחדשו דברים

 17 את נכון הבנתי אם. להעביר צריך לא בעצם, למסור חייבת הייתי שלא הריאיון לגבי שנרשם מה

 18 .התחתונה השורה

 19 המדינה או זה את רשם העד אם, ולכן מועבר לא ומה עד מריאיון מועבר מה בשאלה הוא המיקוד

 20 - - - לרשום צריכה הייתה לא או לרשום צריכה הייתה

 21 .לזה מגיע אני :חן ק'ז ד"עו

 22 .הזאת למסגרת נכנסת הזו השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .מגיע אני ולשם בדיוק :חן ק'ז ד"עו
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 1 .לומר שרצה מה כל יגיד עכשיו אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 אני, בסדר לא זה אם. ואומר אוסיף אפילו אני, עונה שחברי לפני, חבריי סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 3 .כך אחר ואענה אשב

 4 .לזה להתייחס יהיה שאפשר כדי. בסדר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 העד ריאיון את אם. קומה עוד אפילו אומרת אני. לזה יתייחס שהוא כדי, כן :תירוש יהודית ד"עו

 6 לא שאני, לעצמו רשם שהעד ממה רצינית יותר ובצורה לעצמה רושמת נניח שהפרקליטות המלא

 7 - - - שאמר מה תרגם הוא ואיך לעצמו רשם הוא מה יודעת

 8 . שלי לשאלה כבר נכנס אומרת שגברתי מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 משהו מפיו רושם כשהעד. תרשומת של תיעוד רק לא.  נוספת קומה עוד זאת :תירוש יהודית ד"עו

 10 .לו שהצגנו הדברים את תרגם הוא איך יודעת לא שאני

 11 ומה מוסרים מה,  העד ריאיון מסגרת אותה בתוך הכול זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .אותו רשם מי משנה לא. מוסרים לא

 13, חברתי של האחרונה ההערה את גם שמכילה המשפט בית של הזו בשאלה בדיוק, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 14 הקושיה לפתרון בדרך אותנו להנחות שצריכים העקרונות מה מזכיר כל קודם אני לשם להגיע כדי אבל

 15 .אסביר ואני. טועה לחלוטין. טועה שהמדינה סבורים אנחנו. בעיני קושיה לא שהיא הזאת

 16, וכולי עדות, מסמך של שאלה כל לבחון צריכים אנחנו, במשפט המחלוקות מה יודעים שאנחנו מהרגע

 17 חקירה חומר שזה בוודאי אז, שבמחלוקת שאלות על להשפיע כדי בזה יש אם. האלה הקריטריונים לפי

 18 שמתוכו הזה הכללי מהעיקרון, מכאן.  ייספרו לא  טכניים שטעמים ובוודאי יידחו שיקולים ושאר

 19 .לשכוח אסור אותו, הזה מהעיקרון, מכאן.  לצאת צריך השאלות לכל התשובות כל נגזרות

 20, בעדותו מתגייס הוא בו לאופן רלוונטי הזה הדבר. העד של מעמדו מה  - במשפט שבמחלוקת שאלה

 21. אותו שהטרידו הדברים אחר להתחקות  צריכים אנחנו שבו לאופן, אתו העד ריאיון נערך בו לאופן

 22. ביותר מהותיים. ביותר מהותיים עניינים אלה, דינו עורכי את לשאול אפילו רשם שהוא הדברים

 23 של מעמדו ששאלת העובדה על לחזור צריך שאני חושב לא באמת אני, לחזור צריך לא אני, כבודכם
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 1 את לוקח אני ולכן. דרמתיות השלכות עם מהותית שבמחלוקת עניין זה. במשפט אישיו היא העד

 2 תוצר לא זה. דינו עורכי עם לברר כדי לעצמו רשם שהעד התרשומות וזה, כביכול ביותר הקשה הקטע

 3 בליבת מובהק חקירה חומר שזה בוודאי. העד את שהטרידו דברים אלא, דינו עורכי עם התייעצות של

 4 .שיש מובהק הכי  החקירה חומר

 5 לשאול רוצה שהוא שאלות עם שלם פנקס בבית לו שיש נניח :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?זה את למסור צריך הוא, דינו עורך את

 7 - - - כתוצאה, גברתי אבל. לא :חן ק'ז ד"עו

 8. בריאיון לדבריו לפחות מתעד  שהוא הדברים את אנתק אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .דינו עורכי עם להתייעץ רוצה שהוא מה את מזה מנתקת

 10 אנחנו, הוא אחד אדן. אדנים שני יש הזאת לתשובה אבל, גברתי השאלה את מבין אני :חן ק'ז ד"עו

 11 אומר לא רלוונטי חקירה חומר כי חומר אף לעולם לקבל לא כזאת רטורית שאלה במין יכולים תמיד

 12 רלוונטי חקירה שחומר להסיק אפשר שאי ודאי מכאן אז, אחר במקום גם רלוונטי חקירה חומר שאין

 13 .אחת פעם זה. טעם מאותו לנו יימסר לא, אותו רואה המשפט שבית, בפנינו שהוא, מכירים שאנחנו

 14 ?חקירה חומר זה...  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15, הלילה באמצע התעורר שהעד הגיגים לא שזה ואומר בא השני האדן. השני האדן עכשיו  :חן ק'ז ד"עו

 16 .קיומו על יודעים לא אנחנו שאז למגירה והכניס פנקס באיזה לעצמו רשם

 17 - - - הלילה באמצע התעורר הוא אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 הסביר גם הוא וכך, לעצמו כאן רשם שהוא מה. הלילה באמצע התעורר לא הוא, לא :חן ק'ז ד"עו

 19 . שם לו שהוצג ומה בפרקליטות שהתרחש הריאיון מתוך שנבעו דברים אלה, כרגע המשפט לבית

 20 - - - סליחה :ישועה אילן מר

 21 .לי תפריע שלא מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 22 .מדויק לא זה :ישועה אילן מר
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 1 שנמצא ומה כאן שתיארת מה על בדיוק מסתמך זה. בבקשה לי תפריע שלא מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 2 במשרדי שהתרחש פרק שמתעדת בתרשומת מדובר, תלויים שהדברים ברגע ולכן. המשפט בית בפני

 3 שאין דברים לעצמו רושם גם העד, אליו בקשר או, ממנו וכתוצאה העד ריאיון במהלך הפרקליטות

 4 לא הם כי  להבהיר צריך שאני חושב לא אני הזה בעניין וגם – החיסיון מבחני לפי חיסיון שום עליהם

 5 שואל ושהוא אותו ושמטרידים להבהיר רוצה שהוא דברים אלא דין עורך עם התייעצות של תוצרים

 6 העד של מעמדו שאלת זו, המחלוקת לב זה, מהותית במשפט שבמחלוקת שאלה כאשר – עצמו את

 7 .מובהק חקירה בחומר מדובר, להתברר שצריכה

 8 את כללה גברתי. תיעד העד אם ובין העד ריאיון מתוך  אותה רשמה המדינה אם בין, התרשומת לגבי

 9 אחרונה פעם, ראשון דבר.  המשפט בית של המכלילה לשאלה נכנסה בעצם חברתי הערת ולכן  השניים

 10 16 לסעיף בהפניה, הנחיות שהוציא המדינה פרקליט אצל עובד לא הזה הנכבד המשפט בית, שבדקתי

 11 .לפרקליטיו המדינה פרקליט של המנהלית להנחיה 18-ו

 12 .לפסיקה גם הפנתה תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 בסוגיות בוודאי, אגב, ככלל וכך – בפסיקה מקום באף אין. לפסיקה ממשיך אני עכשיו :חן ק'ז ד"עו

 14, הרלוונטיות עם התחלתי ולכן דוגמה והנה, רלוונטיות של המרכזי מהריאיון התנתקות, אחד – כאלה

 15 .למסור חייב אתה מתי הפסיקה אומרת. החומר את למסור איסור אין, השני והדבר

 16 .למסור חובה יש מתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 בעולם עכשיו אנחנו, פעם עוד – הגנרי הכלל את. גנרי ככלל למסור חייב אתה מתי. נכון :חן ק'ז ד"עו

 18 לא בכלל והם התיקים לכל שמשותפים גנריים כללים לקבוע אפשר, למסור מתי הכלל את – הלוגיקה

 19 יש כאשר, למשל. גנריים כללים לפי, למסור יש מה וקבע העליון המשפט בית בא. במחלוקת שנויים

 20 שיכול פרט, בריאיון שנמסרו דברים לעומת המשטרה בחקירת שנמסרו דברים בין מהותיים פערים

 21 כל -... -ה את לשמוע אפשר אי הזאת באמירה אבל. גנריים כללים. הזה מהסוג דברים, להגנה לסייע

 22 .למסור אסור אחר דבר
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 1 בחינה היא הבחינה, למסור איסור שאין שמכיוון הוא הגדול העיקרון. הגדול לעיקרון חוזר אני ולכן

 2 שלא עקרוני דיון שקיימתי ומבלי הזה הנייר את שקראתי מבלי, לכבודכם אומר אני. רלוונטיות של

 3 .אותו ראתה לא היא הרי – אמש עשתה שחברתי כפי, הזה הנייר בסיס על

 4 ?נכון לא ומה נכון מה בודק אדם שהבן זה עם בעיה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 שנערך עקרוני דיון סמך על לדבריה בתגובה זה לכבודכם עונה שאני מה. שלא בוודאי. לא :חן ק'ז ד"עו

 6 . שלהם ותרשומות עד של ותרשומות והכנה חיסיון של בשאלות גם אמש

 7 מחמת גם, העד של וחשיבותו מרכזיותו מחמת שגם סבורים אנחנו.  המשפט לבית אומר אני עכשיו

 8 להוסיף רוצה ואני בהתחלה ציינתי לא זה, ושנית, אחד זה מעמדו  - במחלוקת כאן ששנויות השאלות

 9 שחלקן מסיבות, מסיבותיו מעוניין בעד שמדובר שלנו הטענה – חשוב מאוד מאוד דבר איזה עכשיו

 10 שניתן והמהימנות המשקל מבחינת משמעות לזה שיש, עליהן נסכם ואנחנו יתבררו וחלקן התבררו

 11 ידי על ההגנה קווי חשיפת או שהשאלות בוודאי. מוסיף אני, בעדותו לתוספות. בעדותו לתוספות לתת

 12 הן, מזה כתוצאה שמתעוררות השאלות, שלו הדקדקני הרישום, העד ריאיון במהלך התביעה

 13 המשקל ועל המהימנות על להשליך ויכולות מעוניין כעד העד של היותו  בחינת לשאלת גם רלוונטיות

 14 .עדותו של

 15, כבודכם בפני הביאה לא אבל ציינה שחברתי הפסיקה. מתיישב ואני הפסיקה בעניין נוספת תוספת

 16 הפסיקה את הבאתי לא ולכן הדיון את קיימנו לא אנחנו, ושוב – אותה מכירים שאנחנו כמה ועד

 17 שואלים איך-ה על מדברת יותר היא – בבוקר היום סיפר שהעד מה את ידעתי לא גם אני, בעצמי

 18 פי על, לתביעה אסור, אומרת זאת. מה-ה על מדברת לא היא. הגנה קווי בעניין העד את שאלות

 19 אמר ההוא העד, תדע, הגנה קו זה, תדע,  שככה לך יגידו, תדע: ולהגיד לבוא לתביעה אסור, הפסיקה

 20 באופן בעדותו קשור שלא לחומר שלו חשיפה אגב לעד לומר אסור במה, הפסיקה עוסקת בזה. ככה

 21 .הגנה וקווי אחרים של לעדותם אלא ישיר

 22 .נאמר לא זה. מרחיב קצת אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 היא כאשר עליה להסתמך מבקשת שחברתי הפסיקה שזאת משום מרחיב לא אני, לא :חן ק'ז ד"עו

 2 - - - שמבחינתה אומרת

 3 .נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 4 ...מסמכים לו שחשפו טענה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 המוגבלת במסגרת נעשה אם בין, הגנה קווי של החשיפה שעצם זה לומר רוצה אני. לא :חן ק'ז ד"עו

 6 שזה, הגבולות גם שם נפרצו אם ובין, בה ההגנה את מחייב העליון המשפט שבית והזהירה והמגודרת

 7 שהנתון זה שלנו התשובה במוקד שעומד מה. שלנו התשובה במוקד עומד לא, אחרת טענה להקים יכול

 8 הייתה צריכה זה את. פרטיו על אותו לקבל רשאים אנחנו ולכן להגנה ביותר מהותי הוא לכשעצמו הזה

 9 .שניים להזכיר רוצה אני הזה ובעניין העד ריאיון במזכר לעשות התביעה

 10 במשך מלאים עבודה ימי, כבר הראשית בחקירה זה את כינה שהוא כפי, ישב שבו לריאיון הגיע העד

 11 העד כך אחר, שנים ארבע במשך אתו היה החומר, ראשית. זיכרונו את רענן שהוא אחרי, ימים שבעה

 12 את לרענן וכשסיים, לבד סוף ועד מתחילה הודעותיו כל את לקרוא ימים ארבעה קיבל שהוא העיד

 13 שאנחנו עמודים שבעה בן מזכר זה קיבלנו שאנחנו מה. ימים שבעה במשך ישיבות אתו עשו, עדותו

 14 את משם ולהצמיח האלה לדברים אותו להשוות, הזה המזכר את לקחת זה ההגנה זכות.  אותו הגשנו

 15 הלכה שום פי על איסור שום אין, בחיסיון פגיעה לא בזה אין, בפרטיות פגיעה לא בזה אין. טענותיה

 16 של מעמדו כששאלת, לשיטתנו, מעוניין עד הוא כשהעד זה את לקבל עלינו שאוסרת וידועה מוכרת

 17. כחוכמתנו נפעל ואנחנו לנו מהותיים הם שם שרשומים הדברים ולכן המחלוקת במוקד עומדת העד

 18 להעביר איסור שום אין עדיין אבל חקר יש שלנו ולתבונה אחרים סניגורים לתבונת חקר אין אולי

 19 לחסום אפשר ואי אלינו הזה המסמך את המחלוקת במוקד נמצאות שהן סבורים שאנחנו בנקודות

 20 .מקבלתו אותנו

 21, וכבודכם תהפוכות עבר העד ריאיון מוסד. העד ריאיון מוסד לגבי,. תחתונה שורה, חברתי אומרת

 22 הרי, מבחינתכם, כבודכם.  פרוץ עולם, למשל חקירה... מוסד כמו. ברירה שאין משום עוד יעבור הוא
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 1, שגילינו מה על אחזור לא אני. ראויה הגנה להעמיד הכלים את לנו שמקנה בעולם אנחנו דבר של בסופו

 2 .אתמול החקירה במוקד שעמד מה

 3 .לא ממש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .הזה בתיק לא במיוחד, הידיים את לנו לקשור אסור, כבודכם אבל :חן ק'ז ד"עו

 5 .מובן זה.  הבנו, טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 על הכלים כל את לקבל צריכים ואנחנו כה עד שהתגלה מה בגלל, ההיקף בגלל? מדוע :חן ק'ז ד"עו

 7 שאין משום ובעיקר בשלמותו האלה הטעמים מכל הנייר את לקבל מבקשים אנחנו ולכן. להתגונן מנת

 8 .להגנתנו הרלוונטי הנייר את לקבל עלינו שאוסר בפסיקה ולא בחוק לא, איסור, סייג שום

 9 .חן ד"עו תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .בקצרה זה את אעשה ואני השלמתי לא אני, מבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 .עוזר-רוזן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 לומר רוצה אני אבל אמרו שחבריי מה לכל מצטרפת אני. מילים בשתי ממש :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 אין הרי. לנקודה מחוץ הוא העד ריענון במזכר לכתוב צריכה לא או צריכה התביעה מה על הדיון שכל

 14.  לו נאמר מה חקר צור-בן ד"עו וחברי בריענון שנאמרו דברים על העד את לחקור לנו שמותר מחלוקת

 15 לנו מותר, הזה הדבר את לחקור לנו ומותר רלוונטי שזה מרגע. רלוונטי לא שזה אמרה לא חברתי

 16 .מהתביעה לנו שהועבר הריענון מזכר שאינם אחרים באמצעים האלה הנתונים את לברר

 17 מאוד – כרגע אותי מעניין לא בכלל זה הרי. לעצמי רשמתי אני ואמר בעדותו העלה שהעד נייר אותו

 18 היא. שלה במזכר לכתוב צריכה התביעה מה – אתי מעניין לא זה הזה הדיון לצורך אבל  אותי מעניין

 19 אחרים בכלים לנו שמותר בוודאי. שייך לא זה אבל בסדר לא או בסדר זה האם ויכוח לנו יש. כתבה

 20 ולכן. לה התנגדה לא או אותה מנעה לא שחברתי הנגדית החקירה, הראיה. בריענון היה מה לברר

 21 העלה שהעד וברגע...  שאינם אחרים בכלים בריענון היה מה לברר מבחינתנו לגיטימי שזה מרגע

 22 אם, זה את עושים לאיך ספציפיות הוראות כולל גם החוק, תרשומת עשה שהוא העובדה את בעדותו

 23 מביא שהעד בוודאי אז. הזה הדבר מעל מרחפת היא משפט לעשות הכללית הזכות אבל, 108 סעיף זה
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 1 החשיבות על כאן דיברו שחבריי, עליהם אחזור לא שאני הטעמים מכל, שלנו ובוודאי התרשומת את

 2 צריכה התביעה מה לבין, לתפיסתי כך, זה בין קשר ואין זה את לקבל זכאים אנחנו, האלה שבנתונים

 3 .הריענון במזכר לכתוב צריכה לא או

 4 ?משהו להוסיף רצה אדוני. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5. הפרקליטות עם עדים של עתידי פעולה שיתוף על טיעון שמעתי אני. בקצרה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 6 השופט שכבוד הלכה יש, שנית. נמצאים אנחנו בו הנתון עם נתחיל בוא. בנאשמים כאן מדברים אנחנו

 7 של עניין זה, 125/05 אזרחי ערעור רשות, הפועלים בנק בעניין זה. אפנה ואני אליה התייחס עם – בר

 8. השני הצד לידי אותו למסור שצריך דבר הוא, אתו עולה שהעד שמה אומר הזה והכלל חביב ברכיה

 9 עוצמת משום פליליים הליכים במסגרת חל זה וחומר קל אבל, אזרחיים בהליכים אמנם חל זה

 10 .הזכויות

 11 .זה עם עלה  לא העד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .טכני עניין זה, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 13, כרגע לזה נכנסת לא ואני, עולה שהוא שמה בהנחה אפילו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .זה את להביא התבקש הוא. עלה לא העד זה עם

 15 נניח עושה עד אם, העניין של התכלית? העניין של התכלית מה אבל, גברתי כן :צור-בן בועז ד"עו

 16 לאולם זה את מביא   הוא אם אז, ומתכונן המשפט לבית שהובאה העדות לקראת פנימי רישום

 17 על נדבר תכף – פנימי רישום אותו את מכין כשאתה,. זה את להביא צריך אתה לו אומרים, הדיונים

 18 .רציונל אותו זה – הפנימי הרישום של הנסיבות

 19 תסתכל, אוקיי, כללי באופן אמרת אתה, אצלך הרישום עכשיו: העד את לשאול יכולנו הרי. שלישית

 20 מה? שרשמת הראשונה הנקודה מה. המסמך דרך על זיכרונך את תרענן. בבקשה ותגיד במסמך

 21 את שנקבל, זה את שיקריא חזור-הלוך שעה חצי נעשה. טכני עניין זה ולכן? שרשמת השנייה הנקודה

 22 .זה
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 1  הפרקליטות שעושה סיכום יש שאם הכללי הרעיון הרי. פנימית תרשומת לא זאת. נוספת נקודה

 2 קווים, סיכומים, פנימיים רישומים עושה היא אז, עד של זיכרונו מרעננת היא, ישיבה במסגרת

 3 שהן לנקודות מתייחס זה כאן. שייך לא זה כאן אבל להימסר צריך שלא דבר זה. קושי ואין להטמעה

 4 להשיג נועדה הפנימי הרישום  על שההגנה הערכות לא זה. המשפט במסגרת לעלות שאמורות נקודות

 5 .החקירה ושל המשפט של לסוגיה במהות שמתייחס משהו זה כאן. אותן

 6 - - -הולך הוא מעוניין הבלתי שהעד שומע אני. אחרונה נקודה

 7 .הפועלים בבנק?  אמר שאדוני ההליך של המספר מה :שחם' ע השופט' כב

 8 את אתן מיד שאני חביב ברכיה עניין את יש. הפועלים בנק בעניין זה. 10025/05 :צור-בן בועז ד"עו

 9 . האסמכתא

 10. ייחודי מאוד מצב לו שיש עד פה שיש רואים אנחנו. העד של הזה העניין לגבי להגיד רוצה שאני מה

 11 הוא. התייעצתי לא אני: אתמול לי אמר הוא, בפרקליטות זמן מאוד הרבה יושב שהוא הייחודי המצב

 12 לא סיטואציה זו. שלו העדות של בסוגיה שאלות לשאול, שלו צעדים לא, התהליך כדי תוך הולך

 13 המהימנות, שישנו חשוב עד, הפתיחה עד זה הרי, משמעות  שיש ומכיוון, ולכן. המעטה לשון, שגרתית

 14 האינטרסים, לו שישנם המניעים, אומר שהוא הדברים של המשקל, אומר שהוא מה של הקבילות, שלו

 15 . המשפט במסגרת להתלבן צריכים האלה הדברים – לו שישנם

 16 - - - העיד שהוא למה אלה כל של ההשוואה :שחם' ע השופט' כב

 17. הבוקר בתחילת בו שהיינו הראשון הפרק את שוכח אני. השוואה זו, כמובן, כן :צור-בן בועז ד"עו

 18 . זה את למסור מחייבות ההליך של התכליות, ההליך של שההגינות חושבים אנחנו ולכן

 19 ?להשיב אפשר :תירוש יהודית ד"עו

 20 .בסוגיה יחליט המשפט בית. השבת כבר :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?להשיב רצתה גברתי מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 הזאת במסגרת. 108 של באמת משפטית במסגרת כאן שאנחנו לומר רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 צד של לזכויות ביותר חשוב משקל יש 108 של הזאת במסגרת, הפחות לכל הבנתי מיטב לפי, 108 של
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 1, הטענות וכל מעוניין העד על הטענות שכל אומרת גם אני. בחשבון להביא צריך זה את וגם העד של', ג

 2 שלא אמר והעד הריאיון על העד את שאל חן ד"עו חברי גם. הריאיון על העד את חקרו חבריי בינתיים

 3 הגנה קווי בהצגת שגם אמר והעד הריאיון על העד את שאל צור-בן ד"עו חברי וגם להשיב מה לו אמרו

 4 .להשיב מה לו אמרו לא

 5 ברורה מאוד הפסיקה. איסור שאין אומר חברי.  הפסיקה הפניות כל את לגברתי לתת מוכנה אני

 6. הריאיון תרשומת על מדברת אני אלא המזכר על מדברת לא ואני, תרשומות לתת שאין ואומרת

 7 להיות יכלה יותר עוד בפרקליטות שנערכה הריאיון תרשומת, בעיניי שקולה הריאיון תרשומת

 8 .בעיניי שקול הזה החלק ולכן. נשאל שהוא מה על לעצמו רושם שהעד ממה מדויקת

 9 אין זה מה יודעת לא אני. לתת שאין שאומרת לפסיקה המשפט בית את להפנות יכולה אני זה לגבי

 10 .חריגים מלבד לתת אין. איסור יש, איסור

 11 לומר רצית, ישועה מר. תודה. אוקיי. הפרקליטות זה, טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .משהו

 13 שתיארו בזמן שרשמתי משהו כאן יש. כאן יש מה עובדתית, כל קודם. משפטים שני :ישועה אילן מר

 14 .ההגנה קווי את לי

 15 .כדי תוך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 אם וגם לזה מתחבר שזה שחשבתי משהו או שלי הערות רשמתי זה ולצד. כדי תוך :ישועה אילן מר

 17 בצד כך אחר. הזה הדבר נגמר. כאן מופיע זה. רוזובסקי לאייל להפנות צריך שאני משהו שיש חשבתי

 18, אייל עם הפגישה לפני כך ואחר. כלליים קווים, 3, 2, 1, רוזובסקי אייל, רואה את, לעצמי כתבתי

 19 .עובדתי מצב זה. דברים עוד לי וכתבתי הזה הנייר את לקחתי

 20 מקרה של שלי מחשבה לבטא יכולים לעצמי רושם שאני שדברים חושב אני. שלכם החלטה זאת עכשיו

 21 לא אני. זה לגבי חושב שאני מה את לבטא חייבים לא, קיצון מקרה דין עורכי מול בודק אני כי קיצון

 22 . לזה אכנס לא ואני משפטי עניין זה אבל מועבר להיות שצריך משהו שזה חושב
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 1 לעצמי רשמתי שאני השני החלק בוודאי אז, המסמך שמועבר מוחלט אם, אחת. בקשות שתי לי יש

 2 – כאן שהמקומות חושב אני,  שנייה נקודה. יועבר לא, השני שבצד מה, דין עורכי עם ישיבתי לקראת

 3, הדין לעורך שלי שאלות או שלי מחשבות רושם אני בהם – העתק גם פה ויש המקור את לכם יש

 4 . שלכם החלטה זו אבל, להשחיר ראוי שאותן חושב אני, הדין לעורך שאלות בסוף זה שלי המחשבות

 5 .החלטה עם ונחזור קצרה להפסקה נצא אנחנו. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ה ק ס פ ה

 7 

 8 :החלטתנו זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 בפרקליטות לו שנערך לריאיון בהתייחס ישועה אילן העד שערך תרשומת לקבלת ההגנה בקשת לפנינו

 10 להיעתר החלטנו, האמורה בתרשומת ועיינו הצדדים לטענות דעתנו שנתנו לאחר. עדותו לקראת

 11 יש כי סבורים אנו, הריאיון מהלך את המתעדים בתרשומת לחלקים הנוגע בכל. חלקי באופן לבקשה

 12 אין בתיעוד. ממושך שהיה הריאיון מהלך של תיעוד להגנה העבירה המדינה .לבקשה להיעתר

 13 בתרשומת רואים אנו, הריאיון באופי ובהתחשב זה במצב. בתרשומת ביטוי שקיבל לחלק התייחסות

 14 מכאן. הנאשמים של להגנתם לסייע העשויה ,הריאיון לגבי להגנה שנמסר למזכר השלמה מעין

 15 .הבקשה של זה לחלק להיעתר יש כי מסקנתנו

 16 העשויה מספקת רלוונטיות בהם שיש עניינים במסמך מצאנו לא ,לעצמו העד שרשם להערות באשר

 17 .בפרטיות העד של המשמעותי האינטרס על לגבור

 18 .נדחית זה בעניין הבקשה לפיכך

 19 .הבא לדיון עד אלינו יועבר זו שבהחלטה הקביעות את התואם התרשומת של נוסח

 20 שאדוני מניחה אני. המסמך את לאדוני מחזירה אני)לעד(  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .ההחלטה את הבין

 22 .לערוך אמור העד. ברור שיהיה רק, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 23 .לערוך לא זה. לא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .המשפט בית להחלטת המסמך את  להתאים אמור העד :תירוש יהודית ד"עו

 2 ?זה את יערוך מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .אמר שהעד ממה הבנתי אני כך. בצד היה הדין לעורכי הרישום, הבנתי אם :צור-בן בועז ד"עו

 4 .רישומים של אוסף שם יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .התביעה באחריות לא. העד באחריות זה :תירוש יהודית ד"עו

 6 שיהיה כדי  המשפט לבית יוצג, יכין העד.  המשפט לבית יוצג זה כך אחר אולי :צור-בן בועז ד"עו

 7 .להשוות אפשר

 8 .שכתבנו מה זה. המשפט לבית שיוצג אמרנו. הרעיון היה זה :עם - בר' מ השופט' כב

 9 .אלינו שיועבר אמרנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .שכתבנו מה זה. כן :עם - בר' מ השופט' כב

 11 ?נגדית חקירה התחלנו? זהו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 13 .הנגדית לחקירה חוזרים אנחנו, ישועה מר. טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ?יועציו שני של השמות את זוכר אתה. יועציו ובשני ליברמן בשר נדבר אנחנו. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 15 .כן בגדול, זוכר :ישועה אילן מר

 16 ?ובקטן  :ש

 17 .השמות שני את זוכר לא. צחי :ת

 18 ?שלום ושרון צחי :ש

 19 .כן :ת

 20 ?ליברמן השר עם לך היו פגישות כמה. בשיחות לי תאמר כך ואחר בפגישות נתחיל :ש

 21 .הביטחון כשר, בלשכה אצלו אחת, זיכרוני למיטב, ליברמן השר עם :ת

 22 ?אתו לך היו שיחות כמה :ש

 23 .הרבה לא. אחת עוד אולי :ת
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 1 ?מהם מי או היועצים שני עם :ש

 2 הביטחון במשרד שהייתה בטוח אני, פגישה אבל, נוספת אתו לי שהיו בטוח לא אני, שיחות :ת

 3 .פגישות שלוש-שתיים היו היועצים ועם

 4 ?ושיחות :ש

 5 .שיחות כמה גם היו הפגישות שסביב מניח אני :ת

 6 ?השיחות או הפגישות קיום את יזם מי, עכשיו. בסדר. שלך הזיכרון זה :ש

 7 היחסים את לשפר צריך שאני כללית הנחיה שהייתה זוכר אני. ספציפי באופן זוכר לא אני :ת

 8 .לו חשוב שהוא פעמים הרבה לי אמר הוא. שאול של, הרוסי עם

 9 .יזם מי שאלתי :ש

 10 .הרקע את לך מסביר אני. שנייה רק :ת

 11 .פשוט נורא. הם או אני, שאול תגיד :ש

 12 שהוא, טוב קשר על אתו אשמור שאני ביקש שאול. השר את הכרתי לא. שלך לשאלה עונה אני :ת

 13 אני. לפחות היועצים עם. זוכר לא אני. הפנייה את יזמתי שאני להיות יכול זה סביב. וכדומה לו חשוב

 14 .אפילו צהריים קבענו, אתו דיברתי אני היועצים אחד שעם זוכר

 15 מבין אני, קשר על אתם לשמור צריך ולכן משקל שלהם שיש פוליטיקאים, שרים שיש העניין :ש

 16 .לפחות שלך התיאורים לפי. שרווח עניין שזה

 17 ?רווח :ת

 18 .נהג :ש

 19 לא זה. כזה משהו או שבועי או יום יום או חוקנו לחם היה שזה להגיד יכול לא אני. כן, נהג :ת

 20 .מדי שכיח אירוע היה

 21 זה, לשאול חבר היה זה, הנחה שאול, ביקש שאול לי אמרת, שהזכרתי שם בכל כמעט אבל :ש

 22 ?הזאת השיטה לפי, עבד יותר או פחות זה כך. שאול של חבר
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 1 למשל אם, אמרתי אני. החברה של הקשר היה זה לפעמים. חשוב היה שאול של ההקשר. כן :ת

 2 .ויתראיינו יגיעו ששרים כדי קשרים ליצור חשוב היה, שבנינו החדש האולפן סביב קטע היה

 3 ?ליברמן השר עם נפגשת מתי זוכר אתה :ש

 4 ?תאריך באיזה :ת

 5 .שנה. חודש :ש

 6 .זוכר אינני. בטוח לא אני. 2015 אולי :ת

 7 .אלקלעי לאבי שרשמת לרישום אותך מפנה אני. בתיעוד נתחיל. נסתכל בוא אז :ש

 8 ?רול-ב זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .7952, 7951 שורה זה. רול-ב זה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 10 ?מסך לך יש, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .כן :ישועה אילן מר

 12 לפגוע לא תשתדל: "2015 במארס 7-ב לו אומר אתה, אלקלעי אבי עם מתכתב אתה :צור-בן בועז ד"עו

 13 ינואר בחודש כנראה נפגשת". אותו מכסחים שאנו בצדק טען. חודשיים לפני אותו פגשתי. בליברמן

2015. 14 

 15 .אוקיי :ת

 16 .נכון זה, אוקיי :ש

 17 .כן :ת

 18 .כותב שאתה מה  זה :ש

 19 .כן :ת

 20 המיניסטריונית בסוגיה אתך התייעץ לא הוא. שלו הסיקור נדון שבפגישה מבין אני. תודה :ש

 21 .עליה הופקד שהוא

 22 .הסיקור על דיבר לא הוא אתו בפגישה, אגב דרך :ת
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 1 בצדק טען זה מה. הבנתי לא? החמאס את לכסח זה אז, אותו שמכסחים בצדק טען רק הוא :ש

 2 לי אמרת איך. הזאת לפגישה ביחס שכתבת מה זה. שלו הסיקור על רק זה? אותו מכסחים שאנחנו

 3 ?שלו הסיקור על דיבר לא שהוא

 4 .אוקיי. מהפגישה זוכר אני מה לך אגיד אני כי :ת

 5, זיכרון לך יש אז. 2016-ב שכחת סער גדעון את כי? מהפגישה זיכרון לך יש. זיכרון לך יש. כן :ש

 6 .נתקדם בוא

 7 .מרשים היה זה אז, הביטחון שר בלשכת הייתה היא כי זוכר אני :ת

 8 .כן. קדימה. נתקדם בוא, יאללה? פחות הפרטי ובבית :ש

 9 .כאלה דברים על דיבר לא הוא. קורקטי מאוד היה שהוא זוכר. הפגישה את זוכר :ת

 10 ?סיקור? כאלה זה מה :ש

 11 עלה סבן, הכללי המצב על, המצב על כללי באופן דיבר הוא. הסיקור על דיבר לא. סיקור על :ת

 12 . כזה משהו זוכר אני. כאלה דברים, בפגישה שם

 13 . בפגישות טועה שאתה חושב אני :ש

 14 .אחרת פגישה זאת אולי אז :ת

 15 מה רואה רק אני עכשיו. אחרת בפגישה מופיע סבן. היו פגישות כמה תראה תכף כי, כן :ש

 16 אשמח – לאלקלעי – אדרבה: "כתבת ואתה. אותו מכסחים שאנחנו בצדק טען הוא: כתבת. שכתבת

 17 ".מבחינתו חיוביות כותרות לראות

 18 .אוקיי :ת

 19 נגיע תכף, הפגישה נושא מה על שכחת אפילו כי  - שעולה מה זה, שמהכתוב לך אומר אני :ש

 20 אתכם צרותיו את מתנה הוא, הסיקור על אתו מדבר והשר, הביטחון במשרד פגישה שהייתה  - לסבן

 21. פשוט. מבחינתו חיוביות כותרות לראות אשמח אני? אומר אתה מה, ואתה אותו מכסחים אתם כי

 22 .וקל פשוט

 23 .פגישה זכרתי, כל קודם, הפגישה זאת אם. פעם עוד לך אומר אני. רגע :ת
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 1 . אחרת פגישה, סבן. דעתך תנוח. לסבן אגיע אני : ש

 2 . מדבר אני ליברמן לגבי. שנייה רק :ת

 3 .תענה,  טוב. סבן של נושא שעלה פגישה. כן :ש

 4 .הביטחון במשרד הפגישה :ת

 5 ?הפגישה לגבי זוכר אתה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 במשרד אחת פגישה זוכר אני. יודע לא אני, שוב – הביטחון במשרד הפגישה זאת אם :ישועה אילן מר

 7 זה. הסיקור של הנושא את העלה לא דווקא שהוא זוכר אני הביטחון במשרד הפגישה לגבי. הביטחון

 8 אנחנו ועכשיו קצת לו עוינים שהיינו, זה לפני אתם דובר כאילו זה. הזה הנושא את העלו שלו האנשים

 9 מהקורקטיות דווקא התפלאתי אני. נימוסין לשיחת סתם הלשכה לתוך מובא אני ואז  בסדר נהיה

 10 . זה את העלה לא דווקא שהוא, דיבר לא שהוא ומהעובדה

 11 הסיקור עניין על כן לפני אתך דיברו שלו שהיועצים לנו אומר אתה, אחד. כאן קורה מה תראה :ש

 12 ?נכון כאן עד. שלו

 13 .כן זה. כן :ת

 14 שמכסחים טוען שהוא, לגביה כותב שאתה היחיד הדבר, הזאת הקורקטית בפגישה, שתיים :ש

 15 .לנו שיש מה זה. חיוביות כותרות להעלות צריך ואתה  אותו

 16 אחרי או הפגישה לפני היא הזאת ההתכתבות. שאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ?הפגישה

 18 אומר שאני להיות יכול. בסדר. הביטחון במשרד הפגישה שאחרי מניח אני. זוכר לא :ישועה אילן מר

 19 - - - התרשמתי מהפגישה שאני זוכר אני. שלו היועצים ושזה טוען שהוא לאבי

 20 .אחרת כתבת :צור-בן בועז ד"עו

 21 .התפעלתי :ת

 22 .שלו מהקורקטיות התפעלת :ש
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 1 אולי. שהפריע היועצים לפי יודע שאני הדבר את להעלות לא מתאפק שהוא מזה התפעלתי :ת

 2 התנהג הוא אז, הביטחון שר בלשכת ישבנו, אופן בכל. שלא זוכר אני. במילה זה את אמר כן הוא

 3 .בהתאם

 4 לפחות זה את לי ותאשר -  שכתבת היחיד הדבר אבל מכובד ומאוד נאה מאוד זה, תראה. יופי :ש

 5 כותרות לראות אשמח, לבקש היא והתוצאה, סיקור זה מוסיף אני, אותו מכסחים: הפגישה לגבי –

 6 ?הקורקטית מהפגישה חלק לפחות, משקף כנראה וזה שכתבת מה זה. מבחינתו חיוביות

 7 .משקף זה מה שהסברתי חושב אני :ת

 8 . תודה :ש

 9, שיופי כאילו היה, הפגישה. לפגישה שקדמו שלו היועצים עם שלי הפגישות את משקף זה :ת

 10 .בזה דן לא הוא אבל פגישה יש, מתנה עכשיו הנה אז, בסדר שתהיו ואמרתם היועצים עם דיברת

 11 .נתקדם. מפיו, בצדק טען כתבת :ש

 12 את לו לתת צריך לא אני. לאבי מבטא שאני סביר להיראות יכול זה, מפיו אומר כשאני :ת

 13 .ליברמן של המדויקים הפרטים

 14 ?אומר שאתה מה זה? אלקלעי באבי  קלות תעתעת, מה אז :ש

 15 .מתאר אני, קלות לא או קלות תעתעת זה מה. שהיה מה לך מתאר אני :ת

 16 .אליו מיוחס זה ולכן בצדק טען שהוא כתבת אבל כנראה הוא לא זה אמרת :ש

 17 אתי דיבר לא, זיכרוני למיטב, עצמו ליברמן. והבנת פעמים שלוש לזה לך עניתי, צור-בן ד"עו :ת

 18 אז, אבי עם זה על מדבר כשאני. יועציו עם כבר זה את סגרתי כי. צריך היה לא כי הסיקור על בפגישה

 19 זה. ליברמן את פגשתי, שמע, המשקולת. המשקולת את לו אומר אני אז? לו להגיד צריך אני מה

 20 אותו ידעתי, אותו שמכסחים הקטע מקרה בכל. אותו מכסחים לו אומר ואני, מתרשם הוא, מהותי

 21 .אותה ידעתי אז. אחרים בצירים גם אלי שהועברה תלונה זאת כי מראש

 22 ?האחרים הצירים זה מי :ש

 23 .שאול :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  26

 

 2759 

 1 ?אתך דיברו שלו והיועצים. שאול :ש

 2 .כן שהיועצים אמרתי. ודאי, כן, כן, והיועצים :ת

 3 עד. 21257-ו 21256 שורות, 2016 ספטמבר 21 מיום, רול-ב שמופיעה תכתובת עוד נראה בוא :ש

 4 .2015 בינואר היא שלך הפגישה, תראה. לזה שנתייחס

 5. בתאריכים מתבלבל אני? במארס 7-ה או ביולי 3-ה ביום שהייתה הקודמת הפגישה, סליחה :ת

 6 .לאבי כותב שאני, קודם שציינת הפגישה

 7 ינואר זה. חודשיים לפני אותו פגשתי כותב ואתה 2015 במארס 7-מה להתכתבות הפניתי. לא :ש

 8 14 קומה לא זה, הקריה לא זאת, לשכה לא זה אז. 2016-ב ביטחון שר הוא. אחת בעיה רק יש.  2015

 9 אותך ממקדים אנחנו פתאום? קורקטי פחות היה השיח. אחר במקום היה הוא. כרגע אותך שואל ואני

 10 על דיבר שהוא הזיכרון את לך מחזיר זה. קודמת פגישה הייתה. הביטחון משרד ולא סבן לא זה. כרגע

 11 ?הסיקור

 12 .הביטחון ממשרד חוץ נוספת פעם אותו שפגשתי זוכר לא שאני האמת :ת

 13 אתי דיבר הוא ביטחון כשר אמרת. הביטחון משרד לפני פגישה לך הייתה. הלאה נמשיך בוא :ש

 14 ספטמבר 21-ב תסתכל. הלאה נמשיך בוא. 2015 בינואר אתך דיבר הוא מה לך הראיתי. סיקור על לא

 15 רואה אדוני". הקודמת לפגישה בהשוואה אחר עולם, הרוסי עם  וידידותית מאוד טובה פגישה. "2016

 16 ?זה את

 17 .אוקיי. הביטחון משרד זה אז. כן :ת

 18. הקודמת לפגישה בהשוואה אחר עולם שהיא וידידותית טובה פגישה יש. תראה עכשיו :ש

 19 מה אבל, יודעים לא אנחנו, אחר במועד להיות יכול או 2015 בינואר להיות יכולה הקודמת הפגישה

 20, הזה בשלב, נניח החיזבאללה מול הסיטואציה על מדברים לא שאתם בהנחה, כאן רואים שאנחנו

 21 את ומבחינתו מבחינתך שיש היא הכוונה. אחר עולם על כאן מדברים ואתם, אחרי או לפני תקופה

 22 רואה הוא 2015-ב שכתבת כמו כי משמעותיים יותר הרבה הם, שלו הנוחות אי, שלו שהסיקור הרושם

 23 ?נכון. מבחינתו חיוביות כותרות יותר
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 1 .כן :ת

 2 הדוק בקשר שסבן כותב אתה אז.  ההתכתבות של להמשך אותך מפנה אני, פגישה באותה :ש

 3 ?כן, סבן חיים זה, סבן. קסמים מהלך הילרי עם והקשר אתו חזק בקשר, אתו

 4 .כן :ת

 5 הברית בארצות הדמוקרטית המפלגה עם מזוהה הוא? נכון. הדמוקרטים עם שמזוהה האיש :ש

 6 .בישראל אינטרסים גם לו ויש

 7 .נכון :ת

 8 ?נכון. דולר מיליון 200 לה נתן כבר חיים ולדבריו קסמים מהלך הזה והקשר :ש

 9 .כן :ת

 10, סבן או קלינטון הילרי של בסוגיה דנתם, רואים שאנחנו כמו, הזאת בשיחה, אומרת זאת :ש

 11 ?נכון, קלינטון להילרי סבן של המימון

 12 .המצב על כללי באופן דיבר הוא. כן :ת

 13 על שיש למה שואל שאדוני מה בין התאמה שאין לי נראה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .המסך

 15 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 16 .21257-ב אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 . זה זה. הנה. התכתבות לאותה המשך פשוט זה כי לגברתי אומר אני מיד :צור-בן בועז ד"עו

 18 .יראה שהעד כדי. 21258 :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19. ההתכתבות  המשך את לך להראות רוצה אני עכשיו. לראות מוזמן העד, כן  :צור-בן בועז ד"עו

 20 ידידים וואלה-ש אמר צחי. משה צחי ואת שלום שרון את שיחה באותה - כותב אתה -  פגשתי"

 21 ".אתם עשר ושאנחנו

 22 .כן :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  26

 

 2761 

 1 לליברמן, אומר אתה כך, זה את אמר והוא, הקרוב היועץ הוא שרון וגם היועץ, אמרנו, צחי :ש

 2 .בנוכחותך

 3 .הפגישה בתחילת היה זה. נכון :ת

 4 .נזכרת כרגע. בפגישה נכחו התקשורת יועצי אז :ש

 5 אני. לפחות אחד. שנכחו להיות יכול. בכניסה בהתחלה היו רק או נכנסו הם אם זוכר לא אני :ת

 6 .זוכר לא

 7 – שלושה היו הפחות לכל אז. בנוכחותך ליברמן עם עשר וואלה-ש  אמר שהיועץ אומר אתה :ש

 8 .עולה כך. וישועה היועץ, השר

 9 .לך שאמרתי מה את סופר לא :ת

 10 .שכתבת מה מקריא אני :ש

 11 השר, שלום, אילן, שם נמצא הוא, הביטחון שר ללשכת בכניסה אותו פוגש אני. לך עונה אני :ת

 12 ואז באינטרו אז זה את אמר הוא לדעתי. מילים כמה אומר הוא, יוצא כשהשר, אז. אותך יקבל תכף

 13 .בפגישה והשתתף נכנס הוא אם זוכר לא אני. זוכר אני זה את. השר של ללשכה נכנסנו

 14. הפגישה של בסיומה, הפגישה כדי תוך, לפגישה בכניסה היה זה אם כרגע אותי מעניין לא זה :ש

 15 שאתם לכם אומרים, עשר אתם, שלו הסיקור על מדברים אתם, יהא אשר יהא בשלב, הפגישה במעמד

 16 .שיוצא מה זה? נכון. יפים והחיים זה את אומר היועץ, זה את שומע ליברמן, ליברמן עם עשר

 17 .אתנו בסדר וואלה אמר הוא. ברור היה ההקשר אבל, סיקור יודע לא אני. כן :ת

 18 ?עשר ספרה שזאת עשר זה, אתם עשר אנחנו :ש

 19 .שהיה למה בהשוואה דרכינו את שיפרנו. בסיקור :ת

 20 ?הדרכים את משפרים ואיך. יפה. שלכם הדרכים את שיפרתם :ש

 21 .חיוביות כתבות. חיוביות כותרות :ת

 22 .בחדש. הישן רול-ב לא זה – התכתבות לך מראה אני :ש

 23 ?הפוך התאריך. 226/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .2014 בדצמבר אנחנו. גברתי הפוך  :צור-בן בועז ד"עו

 2 רגע נעצור בוא. וואלה-ב הראשית הכותרת על תסתכל: ליברמן של התקשורת יועץ, למשה כותב אתה

 3 .המשך זה, כלומר. ונשאל כאן

 4 .מניח אני, כן :ת

 5 .ביניכם שהיה לדיאלוג המשך :ש

 6 . ביצוע יש, הכללית ההנחיה סביב  שאולי או מידי דיאלוג או. כן :ת

 7 אתם. הנחיה הייתה לא או הנחיה הייתה אם לי אכפת לא, הממשלה ראש את שמייצג  אני :ש

 8 ודברים דין לא זה. הנחיה לא או הנחיה כן אם לי תחסוך לכן. שחורה קופסה הזה בעניין מבחינתי

 9 .נתקדם בוא, עכשיו. הזאת בסוגיה אדיש אני. בו אחד לצד להאמין נוטה שאני כרגע

 10 .אדיש אתה למה לדעת יכול לא אני :ת

 11 .נתקדם בוא. אותך שיתפתי, לדעת יכולת שלא כיוון. לך אמרתי, הנה :ש

 12 .אחכים ואני אותי שתף פעם כל :ת

 13 הכותרת על תסתכל לו ואומר למישהו פונה לא אתה כי, מרצף חלק שזה רואים אנחנו :ש

 14 .זה את לי שאישרת לי נדמה. הראשית

 15 .נכון :ת

 16-ב או כלל בדרך וואטסאפ שזה מניח אני, אתו להתכתב, אתו לדבר יכולת איך עכשיו. יופי :ש

 17 .סמסים

 18 .סמס, וואטסאפ, טלפון. הכול :ת

 19 תסתכל לו כותב אתה למה.  לנו שיש החלקי המקטע. לנו שיש מה עם כרגע אנחנו אז. אוקיי :ש

 20 ?וואלה-ב הראשית הכותרת על

 21 .טובה היא בטח כי :ת
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 1 קשוחים שם ה'החבר אבל, גמור בסדר, ראיתי" לך משיב הוא. לך משיב הוא מה נראה בוא :ש

 2 את לנו תפרש בוא". המוכוונים בדברים אלא הכלליים השוטפים האירועים של בסיקור לא הבעיה כי

 3 .זה

 4, יפה תמונה עם ליברמן השר את ותיארה כרונולוגית אולי הייתה שהידיעה לעצמי מתאר אני :ת

 5 .ספציפי יותר משהו אולי רצה והוא יפה כותרת עם

 6 ?רואה אתה. וואלה של פרסומים שני לך שולח גם הוא :ש

 7 .כן :ת

 8 אתה". מבין: "לו כותב אתה, הפרסומים את רואה שאתה אחרי, לפרסומים נגיע תכף, אז :ש

 9 לא אלה, הכרוניקה לא זאת אבל חיובי, לזה נקרא, סיקור בהחלט פה שיש שלו הטרוניה את מבין

 10 ?נכון,  אותו מבין אתה. המוכוונים בדברים אלא, הכלליים, השוטפים האירועים

 11 .כן :ת

 12 .מבין אני לו כותב אתה. מבחינתו צודק :ש

 13 .אומר הוא מה מבין אני :ת

 14 אני של במובן מבין או הכתבה את לפענח שהצלחת במובן מבין אתה. אומר הוא מה מבין :ש

 15 ?הטענה א מבין

 16 .הטענה את :ת

 17 ?נכון. הטרוניה את ממשיך הוא, כלומר. מזלג קצה על רק זה",  הים פליז טו" כדי :ש

 18 .כן :ת

 19 ".מפרגן הטקסט וכמה בראשי זמן כמה לב שים: "לו כותב אתה אז :ש

 20 .כן :ת

 21 לך שיש עניין זה. מפרגן הטקסט וכמה בראשי זמן כמה לב שים של העניין את לי תסביר בוא :ש

 22 יהיה אשר השר, 2014 זה, דאז הביטחון שר לא הוא, סליחה – דאז הביטחון שר ליועץ להראות עניין

 23 ?נכון. בראשי זמן הרבה זה את מחזיקים אתם, ותראה פרגן לזה נקרא פרסום שזה –
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 1 .נכון :ת

 2 -  השר זה הפעם, לנמען להחמיא בלי מישהו עם דיאלוג איזשהו לסיים יכול לא כמובן אתה :ש

 3 .במסיבה יפה מאוד דיבר הוא וכמובן

 4 .אוקיי :ת

 5, אותה שמעת לא או אותה שמעת אם יודע לא, מסיבה איזושהי שהייתה מניח אני. שאלה רק :ש

 6 את לפענח צריכים אנחנו פשוט? יפה מדבר שהוא להגיד נכון שזה חשבת? יפה דיבר באמת הוא

 7 .הרבדים

 8 .ששמעתי מה את אהבתי, לליברמן כשהקשתי כלל בדרך אבל המסיבה את זוכר לא אני :ת

 9 .גמור בסדר :ש

 10 .שהתכוונתי להיות יכול :ת

 11. קדימה אתנו ייסע" שהתכוונתי להיות יכול" הזה שהמשפט חושב אני. שהתכוונת להיות יכול :ש

 12 את נראה בוא. כתבות שתי לך שלח שהוא לך אמרתי. פורסם ומה מתלונן הוא מה נראה בוא עכשיו

 13 - - - הראשונה הכותרת. הנה.  2014 ומנובמבר 2014 מספטמבר זה. הכתבות שתי

 14 ?שלח שהוא מה זה :ת

 15 .צירף שהוא מה זה. כן :ש

 16 הכתבה. 227/נ מסומנת, 2014 בספטמבר 28- כתבה לנו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .228/נ מסומנת 2014 מנובמבר השנייה

 18 נתניהו, ישלם הציבור" ביקורתית אמירה פה יש. הראשונה בכתבה נתחיל בוא :צור-בן בועז ד"עו

 19 .נוספת עלות לזה יש ואז". בנפרד יורק לניו טסים וליברמן

 20 .נכון :ת

 21 .התלונן הוא זה על :ש

 22 .עוינות הן כאילו הכתבות שתי. כן :ת

 23 ?נכון. כאן מאוזכר נתניהו גם, אגב. בראשונה תתחיל :ש
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 1 .כן :ת

 2 .אפילו הראשון הוא, חלק הוא גם :ש

 3 .כן :ת

 4 כאן עד. הטרור גל של בשיאו? נכון. קבינט מישיבות נעדר שהוא זה השנייה הכתבה. תודה :ש

 5 .לו ששלחת הטקסט את נראה בוא עכשיו. נתקדם בוא. השנייה הכתבה? בסדר

 6 ?תיק לזה יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ארכיון, בכלל שנגיש מה של הכמויות שאת המשפט לבית לומר רוצה אני, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 8 .להן משתווה לא כנראה וואלה של

 9 .מעודד ממש זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .שהסתירו מה כמו כמעט, רלוונטי זה. מעודד זה :צור-בן בועז ד"עו

 11 מה נראה בוא. המפרגן הטקסט את בתראה השיחה את התחלת, כמובן לו שלחת אתה, תראה, עכשיו

 12 . לו ששלחת המפרגן הטקסט

 13 ?רול-מה זה  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 איתרנו, היא והכתבה החדש מהחומר היא ההפניה. רול-מה לא זה. גברתי לא :צור-בן בועז ד"עו

 15 .התאריך על הסתכלנו פשוט. אותה

 16 .לנו לתת צריך הוא,  זה את להגיש רוצה אדוני אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 אנחנו, גברתי. הכותרת הנה. אפשר אם, המסך על נסתכל בינתיים. גמור בסדר. מיד :צור-בן בועז ד"עו

 18 .המשפט בית ברשות זה את נגיש

 19 .כתבה זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?רואה אתה :צור-בן בועז ד"עו

 21 .רואה אני :ישועה אילן מר

 22 .עכשיו זה את נגיש אנחנו, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 23 .נוספת כתבה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .הכרונולוגיה את אעשה אני, שם שיש מה, כן :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?זה של המקור מה? זה את הוצאתם מאיפה להפנות גם יכול אתה :תירוש יהודית ד"עו

 3 .פשוט נורא זה. אומר אני, כן :צור-בן בועז ד"עו

 4 . הבית דף של, זה של הצילום מאיפה. לזה הגעתם איך לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 של הבית עמוד את שעות לכמה אחת שדוגם כבודכם האינטרנט באתר מדובר :צור-בן כרמל ד"עו

 6 .חלקית בו השתמשו ערך ניירות רשות שחוקרי אתר אותו זה. Past pages .וואלה

 7 .229/נ מסומן וואלה-מ הזה הדף :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 והשמיים הדגל רקע על הצילום גם כמובן, כתבה זאת – טקסט זה להבנתך :צור-בן בועז ד"עו

 9-ב בראשית מפרגן טקסט זה – נכנסות הן איך, התמונות ועל צילומים על נדבר כך אחר, הכחולים

 10 . וואלה

 11 .כן, תמונה עם בראשית שזה זה עצם, כן :ישועה אילן מר 

 12 .נאה תמונה עם :ש

 13 .מאוד :ת

 14 ?התמונות את בוחר מי :ש

 15 .תמונות של חיתוך שעושים אנשים יש הדסק בתוך. בהפקה שעוסקים אנשים יש בדסק :ת

 16 כשפניו במופעים להיות יכול הרי אדם, כלומר. התמונות של לבחירה משמעות ויש :ש

 17 ?נכון, שמונחות לתמונות גם משמעות יש. שלווים,  מחויכים, זועמים, מכורכמים

 18 .ודאי :ת

 19 . 2014 בדצמבר 14-מה, החדש מהחומר  בהתכתבות נמשיך בוא :ש

 20 .230/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 בהמשך? נשמע מה, טוב שבוע: "השר של התקשורת יועץ, משה צחי לך כותב :צור-בן בועז ד"עו

 22 על אתך להתעכב רוצה אני". ריאיון לכם אתן, רוצים אתם אם, החדש הדף ולפתיחת לפגישתנו

 23 .לפגישתנו בהמשך כתוב? נכון. פגישה לך הייתה, כל קודם. המשפט
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 1 .כן :ת

 2 ?הזאת בפגישה נכח מישהו עוד אם זוכר ואתה :ש

 3 .הוא רק היה שזה דומני. במסעדה היה זה. טועה שאני להיות יכול. צחי רק היה שזה דומני :ת

 4 .צחי רק שזה לך ונדמה במסעדה היה שזה חושב אתה :ש

 5 .כן :ת

 6 המשפט לבית שתגיד רוצה אני. חדש דף שנפתח לך כותב צחי. לך כותב שצחי מה על נדבר בו :ש

 7 .2014-ב החדש הדף זה ומה הישן הדף זה מה

 8 .יותר עוינים נהיה לא שאנחנו זה על דובר בשיחה. לליברמן כעוינים כן לפני נתפסנו אנחנו :ת

 9, לינון תפנה, הריאיון של האופרציה כל את מנהל כמובן אתה. בסדר. זה את כותב הוא לכן :ש

 10 ?נכון. אליך נחזור

 11 .כן :ת

 12 הפנית לא למה, לריאיון פנייה שיש נניח, הפנית לא למה, אגב. התכתבות לעוד אותך מפנה אני :ש

 13 .כללי באופן רק? בדסק למישהו או לעורך

 14 .עשיתי שבאמת מה זה :ת

 15 ?בזה מטפל שאתה יודעים כולם כי? אליך פונים למה אבל, כן :ש

 16 הבוס מה, רוצה שלו הבוס מה, הבוס של הרצונות של בהקשר הייתה השיחה כי אלי פונים :ת

 17 מחבר אני כך ואחר ריאיון לי אומר רק הוא אז. מתווך אני. דרכי זה את שעושים יודעים אז, רוצה שלי

 18 .עצמו הריאיון של במכניקה חושב אני, התעסקתי לא אני. לינון זה את

 19 בדברים שעולה נוספת זווית לך מראה אני עכשיו. הסאונד איש היית לא אתה. רבה תודה :ש

 20 עם 2015 בפברואר 10-מ להתכתבות אותך מפנה אני. הללו בדברים הכוונה למה אומר אני תכף. הללו

 21 .ימים באותם ליברמן של הקמפיין מנהל שהיה שלום שרון

 22 .231/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 לשרון כותב שאתה מה. 2015  במארס היו הבחירות. 2015 בפברואר אנחנו כאן :צור-בן בועז ד"עו

 2 ממשיכים אתם, "מוסיף אני זה, כחודש בעוד לטובה עלינו הבא כלומר, הבא בקמפיין שגם שלום

 3 ?רואה אתה". הגישה שתשנו מקווה ואני טעות זאת, וואלה את להחרים

 4 .כן :ת

 5-ב תמיד עובדים הם, מחרימים הם כי, וואלה-ב גם תפרסם שהמפלגה ממנו רוצה שאתה מה :ש

Ynet .ב מתחרה אתה, 12 בערוץ מתחרה לא אתה-Ynet 6 ?נכון, כלל בדרך 

 7 .בדיגיטל, באינטרנט. בעיקר :ת

 8 שאתה מופעים פעם אחר פעם נראה ואנחנו Ynet-ל הולכות המפלגות. נכון, כן. בדיגיטל :ש

 9. תחרימו אל, הפרסום מתקציב חלק לנו גם תנו, במפלגות שמחליטים והגורמים המפלגות אצל מתלונן

 10 ?נכון

 11 .נכון זה :ת

 12 פרסום, שמפלגות להבין רק כמובן. מעניין  פחות, התקשרתי לא, התקשרתי כן ביניכם יש ואז :ש

 13 ?נכון. למדי משמעותיים תקציבים אלה, בחירות בתקופת

 14 .למדי אם יודע לא.  משמעותיים :ת

 15 .שאמרת מה שזה ביחד נסכם, משמעותיים אבל. ממשמעותי פחות זה למדי, להיפך :ש

 16 .החברה של ההכנסות מתקציב אחוז שלושה יותר או פחות :ת

 17 ?החברה של ההכנסות תקציב זה כמה :ש

 18 .מיליון 120 :ת

 19 .לשנה :ש

 20 .נכון :ת

 21 ?מפרסום זה וכמה :ש
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 1, הצלחת אם, השונים בקמפיינים והכנסות ברוטו שקל מיליון 120 הם בלבד מפרסום הכנסות :ת

 2 .שקל מיליון שלושה, שקל מיליון ארבעה להיות יכלו

 3 .מפלגות בהכרח לא. שקל אלף 30 על גם שנאבק היית אתה אבל :ש

 4 .שקל על גם :ת

 5 .2015 בינואר 25-מה התכתבות לעוד אותך אפנה אני עכשיו אז :ש

 6 .232/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 שרון עם גם הפעם, ודברים דין לך יש פה שגם לי תאשר. בזה תעיין. נקצר אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 8 ?נכון. הפרסום תקציב לגבי שלום

 9 .כן :ת

 10 ?שלהן הפרסום לתקציבי בקשר פנית 2015-ו 2013 בבחירות מפלגות לאיזה, לי תגיד :ש

 11 ל"סמנכ. המסחר ל"סמנכ זה, זה את שמנהל מי, למפלגות הפנייה של המכניקה. זוכר לא אני :ת

 12 אלה, הבחירות מטות מול עובדים הפרסום משרדי. הפרסום משרדי מול ועובד רץ הוא המסחר

 13 פרסום משרדי דרך זה את מתעלים. התקציב את יש שלהם, המפלגות של הקמפיינים על שאחראים

 14, ואמר  אלי בא הסחר ל"שסמנכ אחרי באה תמיד שלי כזאת פנייה.  המדיה לגופי זה את שמוציאים

 15 שלנו הנתח", שר"ה את מקבלים לא שאנחנו מרגיש אני, אותנו דופקת והזאת הזאת המפלגה, שמע

 16 .הסיפור בתוך

 17 .אותנו דופקת זה, בו השתמש שהוא הביטוי :ש

 18 סקר", שר" אתר בכל יש הגולשים של הצפייה בתוך  אם(. נתח" )שר" יש. אותנו דופקים. כן :ת

 Ynet 19 ושל אחוז 25 הוא שלך" שר"ה אם. אתר כל של" שר"-ה את גם קבעה, וכדומה המדרוג ועדת על

 20 אותך שקיפחו אומר אתה אז, 40 מקבלים והם אחוז חמישה או אחוז שני תקציב מקבל אתה, אחוז 25

 21 .עלי תכעס שלא מהשאלה לחמוק רוצה לא ואני פניתי למי שאלת.  פונה אני ואז

 22 שחקנים הם המפלגות של פרסום שמשרדי גם לי תאשר. עליך כועס לא ממש אני. להיפך. לא :ש

 23 ?נכון. הפרסום של והמשמעות המדיה של בשוק שמבינים
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 1 .אותם לוקחים  לכן. המבינים הם. לגמרי :ת

 2 25-ו וואלה-ל אחוז ארבעה-שלושה העבירו, למיניהם... -ה סיפורי למרות, הפרסום ומשרדי :ש

 Ynet? 3-ל אחוז

 4 . שהתלוננתי שבמקרים לך אמרתי :ת

 5 אצלכם פרסמו מפלגות איזה, לשאלה נחזור בוא עכשיו. בהמשך משמעויות. גמור בסדר :ש

 6 .אליהן פנית מפלגות ואיזה

 7 לי היו גם הליכוד לגבי. זוכר אני אם, לחצי ופניתי וואלה-ב פרסמו המפלגות כל לדעתי :ת

 8 .שהתלוננתי משהו לפיד עם פעם לי שהיה חושב אני. פעמים וכמה כמה טרוניות

 9 ?עוד. ראינו זיכרוני למיטב בנט את :ש

 10 שיחה כלל בדרך זאת. זה את זוכר לא אני. מפלגות הרבה עם שדיברתי הנמנע מן לא :ת

 11 אני ואז, במפלגה הרפרנט זה, אותנו מסדר והזה הזה המשרד, שמע, לי אומר מכירות ל"שהסמנכ

 12 ".שר"ה את ולקבל וללחוץ שניהם עם, זה עם, זה עם לדבר מנסה

 13 פרסום תקציב מקבל או כשאתה, כלומר. שלך מיינד אוף סטייט-ה על לשאול רוצה אני. אוקיי :ש

 14 ?נכון. הקשת קצות מכל, תפרסם שמפלגה מסחרי אינטרס לך יש, פרסום תקציב רוצה או

 15 .כן :ת

 16 משפטים יש כי. אמיתית? הריצוי של, הפליזיות בשאלת לפעמים אצלך התערבב וזה :ש

 17 .הפרופוזיציה את לך מציע אני לכן. לפעמים בהם שהשתמשת

 18 . למה לך אגיד ואני מהותי היה לא זה :ת

 19 .זה אחרי מהותית. לא או כן כל קודם :ש

 20 דבר היה לא. טובים ביחסים אתו להיות רוצה אתה, ממישהו תקציב רוצה כשאתה תמיד :ת

 21 אם. אחת ממפלגה רק רוצה לא אתה. מכולם התקציב את רוצה אתה, אחד. הבאות מהסיבות מהותי

 22 קיים הוא, ואגב שם קיים שהוא איזון איזה יש. אותך יחרימו אחרות אז, באחרות ותפגע אחת תקדם
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 1 ידי על שמוכתב איזון איזשהו יש. השני את ידפוק תמיד גבינה של אחד מפרסם. מפרסמים אצל גם

 2 - - - שנייה נקודה.  השוק כוחות

 3 .האיזון נוסחת על נתעכב בוא, ברשותך :ש

 4 .התשובה את קודם שישלים אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 6 יכול לא ואתה שיותר כמה מכולם לקחת, פעמי חד אירוע זה, מנסה בקמפיין אתה :ישועה אילן מר

 7 .יפגע זה אז כי אתו להגזים אחד

 8 .אמרת כבר זה את :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9, לכסף בסוף קשור זה. לפוליטיקה קשור כך כל לא זה, שנייה נקודה. אותך יחרימו :ישועה אילן מר

 10 שאותו לפעמים להיות יכול, הפרסום משרדי. התקציב את מקבלים הפרסום משרדי. מפתיע באופן

 11 מי. הליכוד שנגד המפלגה את מייצג והשני הליכוד את מייצג אחד, אגפים שני לו יש פרסום משרד

 12. לוקחים הם קומישן איזה. עמלה הוא שלהם אחד מספר השיקול, הפרסום משרדי את שמכיר

 13 את מכניס או גבוהה יותר עמלה להם שנותן אתר עם ואחרים כאלה לסידורים מגיעים הם לפעמים

 14 נניח. הביצועים לפי מקבל שהוא עמלות של מדרגות לו יש, פרסום משרד כל. הבחירות של המשחק

 15 טרייד-ה. מלמעלה אחוז 30 של כוללת עמלה יקבל הוא, שקל מיליון 10 מסוים לאתר הביא הוא

 16 חשוב נורא. אחוז 35 הכול על יקבל הוא, 12 הביא שהוא נניח. מסחרית עמלה. שנקרא מה קומישן

 17 משרד בין שלם קרב הבחירות סביב להיות יכול למשל אז. שלהם הרווחיות זו. מדרגות לקפוץ להם

 18, נכנס לא או למדרגות נכנס הקמפיין האם, המדיה לגוף ynet כמו אתר או וואלה כמו  לאתר הפרסום

 19 יש, הפרסום תקציבי ניהול של הקטע בתוך להגיד מנסה שאני מה, בקיצור. בנפרד מחושב שהוא או

 20 .שקשורים כספיים אינטרסים מאוד הרבה

 21 ?התשובה את סיימת. בטוח זה :צור-בן בועז ד"עו

 22 מקפחים אתם, לפיד יאיר: להגיד יכול אני אז, לפעמים פונה שאני לקטע בנוסף ולכן. לא  :ת

 23 אותנו מקפחים אתם, חפץ ניר או אותנו מקפחים אתם ליברמן או אותנו מקפחים אתם, בנט, אותנו



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  26

 

 2772 

 1  שיותר הציר זה כלל בדרך כי הפרסום משרד של בציר גם לעבוד מיד חייב שאני יודע אני. בסדר לא וזה

 2 יותר עמלה מקבל הוא, תשמעו: להם להגיד יכול, עמלה מספיק קיבל לא אם, פרסום כל ואז קורה

 3 לא לעבוד צריך הזה הציר שעל יודע אני לכן. כאן זה את לעשות עדיף, לא, לא, אחר במקום טובה

 4 .התשובה זו. ההוא הציר מאשר יותר ואפילו פחות

 5 צירים מספר יש, שלוש, אינטרסים מלא יש, שתיים, מורכב מאוד זה, שאחד לנו אומר  אתה :ש

 6 ?נכון. הללו המשתנים כל בין היטב לאזן צריך, וארבע

 7 .כן בגדול :ת

 8 ?נכון. כרגע אותו וסיכמתי שהצגת מה זה :ש

 9 .כן :ת

 10? כאן הסיקור איפה, הרצונות, האינטרסים מכלול של העדין באיזון, כרגע אותך  שואל אני :ש

 11 .נמתן, מדי קשים נהיה לא? הסיקור על ההשפעה מה

 12 הנקודה, הבחירות סביב דווקא, פעם עוד אומר אני. כך כל לא, לא. חושב לא אני. לא :ת

 13 - - - עליהם והלחץ הפרסום משרדי ברמת הוא אם והעימות החיכוכיות של העיקרי הציר, העיקרית

 14 את ושופך שמפרסם שהגוף רואה, קמפיין מנהל, פוליטי גורם אם, אותך קוטע שאני סליחה :ש

 say ?15 לו אין אז, נגד תדיר באופן יוצא שלו קומישן-ה את שמקבל הפרסום משרד באמצעות התקציב

 16 .הבית בעל הוא

 17 .ולא כן :ת

 18 ?הזאת התשובה זאת מה? לא זה כי ולא כן זה כי כן.  לא-ל תעבור כך ואחר כן-ב נתחיל בוא :ש

 19 לא זה להגיד יכול הוא. נותן הוא. המאה בעל הוא הרי, ברור, מילה להגיד יכול. אסביר אני :ת

 20 נתת שאתה אנשים בידי - עולם של טיבו זה – נמצא בסוף האמיתי הכוח. זה את אין וואלה-שב הגיוני

 21 יעיל יותר זה ופה יעיל לא זה, שמע, לך אומר הוא אז. לנהל להם נתת אז, לנהל להם נתת. לנהל להם

 22 סתם עושים ואנחנו פרסום של( בזבוז) ווסט כאן יש, פה לשים כדאי ולא פה היו האלה הגולשים וכבר
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 1 אין, כאן היו הם אם. האתרים בין החפיפה את בודק והוא כאן היו שכבר לגולשים חשיפה, ר'אקספוז

 2 .מועיל לא זה, פה שיהיו צורך

 3 .הפרסום למשרדי היה בסוף העיקרי הכוח? הכוח את היה למי בעיקר אותי שואל אתה

 4 משמעותי כוח שיש בחשבון קח זאת עם יחד, משמעות לזה שיש אומרת שלך התשובה :ש

 5 .הפרסום למשרדי

 6 עם מסודר היית לא אם. בסדר היה הכול, הפרסום משרד עם מסודר היית שאם נגיד בוא. כן :ת

 7 המפלגה, הקמפיין ניהול של בצד שנמצאים מהאנשים מסוימת גבית רוח לפעמים אז, הפרסום משרד

 8 בעצם זאת. להשפיע היה יכול – אחד כל של באישיות תלוי גם זה, יכול שלא אומר לא אני – הפוליטית

 9 .התשובה

 10 ?איציק דליה השרה עם קשר לך היה. איציק דליה השרה על נדבר בוא :ש

 11 . פעמיים או פעם איזה אותה פגשתי. קשר היה :ת

 12 ?היה זה מתי זוכר אתה? דיברתם מה על. אוקיי :ש

 13 במסעדה הייתה אחת פעם. אפילו בטוח לא אני. במשרד היה אולי אחת שפעם חושב אני. לא :ת

 14 לאותו בדרך בדיוק הייתי כי אצטרף ושאני נמצאת שהיא לי אמר הוא. לשם אותי הזמין שמישהו

 15 .מקום

 16 .2016 בספטמבר 2-מ תכתובת החדש בחומר לנו יש, הנה. התכתובות על נעבור בוא :ש

 17 .233/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ?נכון. פגישה שקבעתם ללמד, טכני מסמך הוא הזה המסמך. לפגישה תזכורת זאת :צור-בן בועז ד"עו

 19 .אוקיי :ת

 20 .נכון. איציק דליה של התקשורת יועץ היה הוא, בה שנדבר דמות, שלום ניר :ש

 21 .שלה האיש היה הוא. נכון. בכנסת הייתה כשהיא פרלמנטרי עוזר או, כן :ת

 22 ?איציק דליה של ההון הצהרת סביב סאגה שהייתה זוכר אתה :ש
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 1 זה סביב משהו שהיה לי נדמה. שלום וניר איציק דליה לגבי זוכר אני מה לך אגיד אני. לא :ת

 2 ודומני המועמדות אחת  הייתה היא. בזמנו נבחר כשריבלין, 2014. לנשיאות מועמדת הייתה שהיא

 3 הצהרת על היה זה אם זוכר לא אני. כעס וניר שלילי שהוא משהו העלינו שאנחנו להיות יכול זה שסביב

 4 .כנראה שלילי משהו שהיה זוכר אני אבל הון

 5 על כרגע מדבר אני – רבים תקשורת שכלי לך אומר אני. מכניקה, חיובי, שלילי, נתחיל בוא :ש

 6 שקלים מיליון ארבעה של בסכום דווחה לא או דווחה שכן דירה רכישת על מפרסמים – 2014 יוני אזור

 7 ההתכתבות את אגיש אני. שלך מהזווית קרה מה נראה ובוא תחקיר לפרסם רצו וואלה-ב והעורכים

 8 .2014 ביוני 7-מ

 9 .234/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 כשהוא. כאן נעצור בוא"? איציק דליה על המאמר את קיבלת: "9שלום ניר כותב  :צור-בן בועז ד"עו

 11 .מקטע רואים אנחנו שוב, המאמר את קיבלת כותב

 12 .הסתם מן :ת

 13 עם תחקירים עליה להעלות אדירים לחצים יש: "כך לו כותב אתה ואז. כן: לו כותב אתה ואז :ש

 14 אני. מדי מסובך לא זה. סדר נעשה בוא". חזק זה עם רצים. י ואלדד. ש שרון. בולם כרגע אני. הדירה

 15 .שפורר שרון זאת. ש ששרון מניח

 16 .כן :ת

 17 ?זה. י ואלדד :ש

 18 .יניב אלדד :ת

 19 של אדירים לחצים היו. תחקירים עליה להעלות אדירים לחצים שיש לו אומר ואתה :ש

 20 .כתבת כך? העורכים

 21 .שכן לי מתאר אני. כן :ת

 22 .בולם אתה איך, המשפט על נדבר בוא אז. בולם כרגע אני: אומר ואתה :ש

 23 .זה עם לחכות להם אומר :ת
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 1 תקשורת בכלי תחקירים יש, תחקיר להעלות רוצה המערכת, לחצים יש? אומר אתה למי :ש

 2 ?בולם אתה איך. סוגיה. אחרים

 3 ?טועה שאני או הנשיאות בקמפיין כאן נמצאים אנחנו :ת

 4 זה וריבלין 2014-ב אנחנו. לנשיאות בקמפיין זיכרוני למיטב נמצאים שאנחנו היא התשובה :ש

 5 .מאוד יתכן. שנים שבע

 6 .הקשר, אוהב לא שאתה מילה איזו הייתה כי לשאול רוצה אני :ת

 7 מועמדת לא, מועמדת. המכלול את. ההקשר את נראה. כמובן הרצף כל את נצטרך אנחנו לכן :ש

 8. יותר גדול משקל להם יש, לנשיאות מועמד על תחקירים אז, לנשיאות מועמדת אם, ההיפך. לנשיאות

 9 ?אתי מסכים אתה? נכון

 10 .לעניין אענה שאני כדי זיכרוני את לרענן אפשר 0א. לנשיאות בהקשר היה זה אם שואל אני :ת

 11 .להבין רוצה אני :ש

 12 ?הזאת ההתכתבות את זוכר אתה. שאלה שאלת, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 איציק דליה שסביב זכרתי. הדירה של הנושא את זכרתי לא. הנושא את בגדול זוכר :ישועה אילן מר

 14 אטעה אי אחרת כי, זה זה אם וטעיתי לנשיאות קמפיין סביב, מהתחלה זה את אמרתי, משבר היה

 15 .אחר משהו אתאר ואני

 16. להבין רוצה אני. 2014 במאי קנדידטית היותה על הכריזה היא. כן היא התשובה :צור-בן בועז ד"עו

 17 מועמדת הייתה היא אם כששאלת  עשית מה שלך הזיכרון את למקם רק זה? מבחינתך ההבחנה מה

 18 ?לך חשובה ההבחנה הייתה למה? לנשיאות

 19 .אסביר עכשיו אני :ת

 20 .בולם אני כתבת, כל קודם :ש

 21 .ההקשר את לך אתן אני. היה מה לך אגיד אני. זוכר לא אני :ת

 22 .ההקשר את לי תן, כן :ש
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 1 קמפיין היה זה, זוכר אני.  זוכר שאני בצורה ההקשר את לך אתן. הרצף את לי שאין למרות :ת

 2 סילבן טועה  אינני ואם שם הייתה איציק ודליה, סוערים לא שהם מאחרים להבדיל, לנשיאות סוער

 3 .שלום

 4 .אוקיי. בדרכו אחד כל. ונשרו היו. משנה לא :ש

 5 .הממשלה ראש, מרשך של עצום עניין היה זה וסביב. שנבחר מי היה וכמובן פואד היה :ת

 6 להניח יכול אני? הממשלה ראש כרגע לי אומר אתה, שלום ניר של לפנייה, שלך הבלימה :ש

 7 ?שלנו לתשובה קשור זה מה אבל עניין אין או עניין יש הממשלה שלראש

 8 אז אינטרס היה - אותך ידהים שזה כמובן – לנשיאות הקמפיין סביב. לענות לי  תיתן אתה :ת

 9 .ייבחר מי הממשלה לראש

 10. הזאת האגדה את נפרק? הממשלה ראש עם דיבר אדוני, אינטרס לו שהיה אומר כשאתה :ש

 11 ?אתו דיברת? אינטרס לו שיש ושמע הממשלה ראש עם דיבר אדוני

 12 .אותי שאלת כבר :ת

 13 או ששמעת משהו היה אם להבין רוצה אני, אינטרס לו שהיה אומר אתה. להבין רוצים אנחנו :ש

 14 ?לא או כן? פיך או אוזניך במו ראית

 15 .עניתי, הממשלה ראש עם דיברתי אם לשאלה :ת

 16 אתה, אינטרס לו שהיה מספר כשאתה. אינטרס על לנו מספר אתה אז. לא היא התשובה :ש

 17 ?נכון. דהוא ממאן שמעתי או קראתי כי אומר

 18 . אגיד אני :ת

 19 .הטוב חברך שלום ניר של לפנייה. שלך לבלימה זה את תחבר רק. תגיד :ש

 20 .נכנס אתה, לענות מנסה שאני פעם כל :ת

 21 .נמשיך בוא אבל, לענות זה אם יודע לא אני :ש

 22 את לי הזכרת אתה, הזה הקמפיין סביב. כאן שהיה מה של המלאה התשובה את עונה אני :ת

 23 ודרש לי שהסביר שאול של מתדרוכים בעיקר עליו שלמדתי הממשלה ראש של אינטרס היה, פואד
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 1 דרך הממשלה ראש של לבקשתו פושים מיליוני של, שהוצאנו פושים עם שלם קמפיין ניהלנו. גם ממני

 2. ריבלין יהיה לא שזה כדי הבחירות של המועד את לדחות – זה את המציא שהוא להיות יכול – שאול

 3 אותם שהפילו מועמדים מיני כל יש, הזה השלם הקמפיין בתוך, הזה הדבר בתוך. שלם קמפיין היה

 4 עכשיו. האקדוחן זה מי להבין ורוצים למעלה שמוטרדים לי ואומר אתי מתכתב ששאול זוכר ואני שם

 5 .במילה נזכרתי

 6 ופצחת  זוכר לא אני אמרת זה ועל עשית שאתה הבלימה מה הייתה שלי שהשאלה תזכור :ש

 7 .הממשלה ראש עם בקשר לנשיאות הבחירות  על נרגש במונולוג

 8 .מתחבר הוא.  נרגש לא הוא. לגמרי יבש המונולוג :ת

 9 ?לא או כן, איציק דליה על לתחקיר מתחבר הוא :ש

 10 .בוודאי :ת

 11 ?עשית שאתה למה מתחבר הוא איך :ש

 12, מרשך, ביקרם חפץ שהמלך מועמדים יש, רגיש שזה לי מסביר שאול. קמפיין בתוך נמצא אני :ת

 13 .ביקרם חפץ לא שהמלך מועמדים יש

 14 ?כרגע אומר שאדוני או המלך לו קרא הוא :ש

 15 .בביטויים נוקט אתה גם. לפעמים ביטויים עם עברית לדבר יכול אני :ת

 16 שהוא שמספר משאול ששמעת מספר שאתה, מספר שאתה מה לפי, איציק בדליה חפץ הוא אז :ש

 17 ?שמע

 18 אם. נשמע, שלו התשובה את רוצים אנחנו אם, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .שאלה שוב ינסח אדוני, דליט עושים אנחנו

 20 .הסוף עד נשמע אנחנו. דליט עושים לא אנחנו. האישיו לא זה :צור-בן בועז ד"עו

 21 .בקצרה זה את תעשה רק. לענות לו ייתן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .באמצע נכנס הוא שעניתי הזמן רוב כי ארוך זה, גברתי סליחה. אקצר אני :ישועה אילן מר

 23 .לענות לו ניתן, אומר אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .תמשיך, כן :צור-בן בועז ד"עו

 2 בדיוק רגע בכל יודע לא אני. שלום ניר נכנס גם זה בתוך. הזה הסיפור בתוך כללית הנחיה יש :ת

 3 כך אחר, בעדו שביבי חשבו, מפיל לא ומי סילבן את מפיל מי, ברור היה שלא דברים שם היה. ומה מי

 4 בדיוק זוכר לא אני. הזאת הסמטוחה את זוכר לא כבר אני. להפיל כן רוצה הוא, לא לי אמר מישהו

 5 ניר: לי אמר תמיד ששאול ציר זה. ציר עוד הוא שלום שניר שלום ניר גם נכניס זה בתוך. כאן היה מה

 6 .הזה הדבר ועל איציק דליה על זוכר אני מה לך אומר אני. אני כאילו זה, מבקש שלום

 7 - - - היחיד הדבר זה, לי שאמרת מה בינתיים :ש

 8 .השלים לא עוד הוא. התשובה את להשלים לי תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .התשובה את תשלים. קדימה :צור-בן בועז ד"עו

 10 .באמת כאן היה מה להבין לך יעזור הרקע  :ישועה אילן מר

 11 הבלימה האם. הראשונה השאלה הייתה מה מזכירה רק אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .הצליחה הזו

 13 של הקמפיין על אמר שהוא כמו, מתחברים דברים בדיוק כאן. זוכר אינני, זהו :ישועה אילן מר

 14 .מסביר אני. מורכב שזה הבחירות

 15 .ניואנסים ומלא שלם סיפור לתת אפשר :עם - בר' מ השופט' כב

 16 ראש אחד שמצד הזה הקמפיין בתוך. לקצר כלל בדרך משתדל אני. מסביר אני :ישועה אילן מר

 17 - - - למלא צריך אני מצוותו שאת קשר איש עוד לי נכנס שני מצד, מסוימים דברים רוצה הממשלה

 18 ?מקשר הוא מי את?  מי של קשר איש :ש

 19 לנושאים בו משתמש ששאול איש והוא מוזס נוני לבין שאול בין כלל שבדרך איש זה שלום ניר :ת

 20 .אומר שניר מה לעשות צריך אתה: לי אמר. אומר שניר למה להקשיב לי ואמר שונים

 21 שראש מספר שאתה מה כרגע לנו ויש ישועה הצייתן את לנו יש, שלום ניר את לנו יש. תמשיך :ש

 22 .הבלימה מה הייתה שלי השאלה. רצה הממשלה
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 1 יכול, שבלמתי להיות יכול. זוכר לא אני.  מבולבל אז הייתי כי לא או בלמתי אם זוכר לא אני :ת

 2 את למלא צריך כלל שבדרך שלום שניר חושב אני. מנוגדים אינטרסים כאן היו לדעתי. שלא להיות

 3 ביבי רצון, רוצה שביבי מה רוצה כנראה, שאול אז – בדבר נזכרתי אז, העלית – משהו רוצה הוראותיו

 4 מכל בסוף זה על ושחטפתי הורדנו ולא העלינו כן כך ואחר שעיכבנו סיפור כאן שהיה לי נדמה. גובר

 5 .מנוגדות השפעות של צומת בתוך היה זה כי זוכר אינני. הזאת השאלה על לך עונה אני. הכיוונים

 6 בתקופה התכתובות את לו  להראות מתכוון אתה אם אותך לשאול  רק רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 ? רול-ב גם הזאת

 8 .לו להראות רוצה שאני מה לו להראות מתכוון אני, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 9 .אנמק אני, תטעה אם. יראה אדוני. אוקי :תירוש יהודית ד"עו

 10 שאתה איש הוא שלום ניר, כל קודם. לנו שסיפרת הנתונים את לך אתן אני, תראה :צור-בן בועז ד"עו

- - - 11 

 12 ?השאלה על לך עניתי :ש

 13 .לא ממש :ת

 14 ?עניתי לא :ש

 15 כדי הנתונים את לך אתן בוא. עשית אתה מה הסבירו שלא סיפורים של בליל כאן היה. לא :ת

 16 ?רואה אתה. 2014 ביוני 7-מה היא הזאת התכתובת. האולם לחלל דברים מפריך אתה כמה להראות

 17 .כלום רואה לא אני :ת

 18 .בפניך זה את הניחו :ש

 19 .בבקשה. כן :ת

 20, לי תאשר, שלום וניר, בכלל משנה שזה לא, בריבלין תמיכה שיש הודעה יש 2014 מאי בסוף :ש

 21 .הממשלה ראש של שיטה כל לפי מטעמו לא הוא

 22 .יודע לא אני :ת

 23 ?יודע לא זה מה. בקשר אתה :ש
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 1 מה. יודע אינני? טווה עוד הוא חוטים איזה יודע אני, הפנה ששאול זה אתו הייתי שאני קשר :ת

 2 הוא אם. איציק לדליה מקורב שהוא יודע ואני מוזס נוני מול שאול של הקשר איש שהוא יודע שאני

 3 .יודע אינני, הממשלה לראש מקורב

 4 אומר שלום וניר – החדש החומר -אתו ארוך קשר לך שיש, שלום ניר לך עונה. כך לך מציע אני :ש

 5 לשרבט הצלחת. איציק דליה על שמאמר הלאה תסכם: איציק דליה של פרלמנטרי עוזר או כדובר לך

 6 בהם שהיית הלחצים של הווקטורים ועל הממשלה ראש את – לך מוסיף אני זה – רבה בגמלוניות כאן

 7 אליך פונה, איציק דליה של דובר, שלום ניר. בעובדות כרגע אני אבל, שלך סופית האין המסכנות ועל

 8 אותך שאלתי. בולם אני: אומר ואתה. עליה רותחת התקשורת, איציק דליה על כתבה תעצור: ואומר

 9 .בלמת איך

 10 - - - ש זוכר אני כי זוכר לא שאני לך אומר אני :ת

 11 .נתקדם בוא. זוכר לא אתה. תודה. מזה חוץ, זוכר אתה הכול את, אה :ש

 12 .שלמה מערכת הייתה כי זוכר לא שהוא אמר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .השנייה המערכת זו. וסיפורים סיפורים  :צור-בן בועז ד"עו

 14, שאול: לשאול אומר שאני קטע היה שלגביה ספציפית זוכר אני. מנוגדים לחצים :ישועה אילן מר

 15, אומר אני אז. רוצים לא שאותה יודע אני שני מצד אבל אוריד שאני רוצה הוא, כועס הוא, תקשיב

 16 היה מה יודע לא. שאול, המלך רצון את או, הנסיך, שלום ניר של רצונו את מילאתי אם וזכר לא אני

 17 .מנוגדת מערבולת בתוך הייתי. זוכר לא. בדיוק כאן

 18 אותו שואל אני, למיניהם ומלכים ופטריצים נסיכים עם שמתעסק ישועה הפלביי, פלביי אתה :ת

 19 התוצר את לך אראה אני. נתקדם בוא. זוכר לא אני זה את לי אומר והוא בלם, ההגנה שחקן, הוא מה

 20 .ביוני 8-ב שהתפרסמה לכתבה אפנה אני. שהיה

 21 .235/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 נשים בוא. ביוני 8-ב הכתבה הנה. ביוני 7-ב היא התכתובת. וואלה-ב התפרסמה :צור-בן בועז ד"עו

 23 שלא דירה הייתה? נכון. איציק דליה על שלילית, לזה נקרא, הייתה התקשורת. העניין את רגע
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 1 בוא. שם קרה מה, לחצים של בצבת נתון שהיה ישועה של הבלימה איך, וואלה איך נראה בו. מדווחת

 2 נפרש, ביחד נעבור. איציק לדליה ביחס הטענות את מדללת שהכתבה לך אומר ואני הכתבה על נעבור

 3 היא, הכותרת ואז, שלישית דירה לה שיש מצהירה היא, כל קודם. בתקשורת טקסטים כותבים איך

 4 זה. להצהיר לכולם קוראת היא אז, מדווחת לא שהיא אותה תפסו. להצהיר כן גם למועמדים קוראת

 5 שהיא שמצאו אחרי, בשקיפות לפעול שצריך מאמינה שהיא סיפור כאן יש זה אחרי. המשנה בכותרת

 6 ליציבות להגיע קשה עבדו והם, כמובן עמל בדי, נרכשה הדירה איך מספרת היא זה ואחרי, דיווחה לא

 7. משמעותי עניין למוסס מחבקת דרך זו. תקלה כאן שנפלה הסיפור את בעצם יש בסוף ורק כלכלית

 8 ?נכון

 9 .נכון :ת

 10 .שלום ניר עם שלך התכתבות. פנייה לעוד אותך נפנה בוא עכשיו. יפה. נכון :ש

 11 .236/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 אבל כמובן כאחים לא, קרובים אתם, לך כותב הוא" שלי אח. "2014 ביוני 1-מה :צור-בן בועז ד"עו

 13 .קרוב קשר לכם יש

 14 .שאול – אבא אותו לנו יש :ת

 15 ?אה, יתום ואתה :ש

 16 .משותף אבא לנו יש הזה להקשר. חלילה :ת

 17 ?ישועה, לאבא מתייחסים ככה. קמצן, חולירע, רומני זבל אתמול שלך לאבא קראת אבל :ש

 18 .אבא זה אבא :ת

 19 קורא אתה כך. אלה שטויות על תברח אל, חבל.  וברע בטוב אותו אוהבים. אבא זה אבא אבל :ש

 20 .נחזור בוא, קדימה, באמת? אגב דרך, שלך לאבא

 21 שהכיר מי. התייחסות וביקשת שלי אח לגבי שאלת אתה. בחוץ שלי אבא את בבקשה תשאיר :ת

 22 - - - שלום ניר את לי

 23 ?שלך כאח אותו לך הכיר שהוא אחרי שלו אח היית :ש
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 1 ?תשובות גם רוצה אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 3 .לענות לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 אם. אני זה הזה האיש לי אמר, שאול ידי על לי הוכר שלום ניר. להציג רוצה הוא :ישועה אילן מר

 5, הציר על הוא לי אמר אבל, נוני עם שלו הציר את לי הסביר הוא. שאני כמו זה, משהו ממך מבקש הוא

 6 שואל כשאתה. תעשה, מבקש שהוא ומה לי דואג הוא, עליו סומך אני. לי דואג הוא הציר בתוך אבל

 7 שאול. לפני אותו הכרתי לא, בוודאי, יודע לא, ביוני 1 או בינואר 6-ה לפני אותו לי הכיר הוא אם אותי

 8 .שאול של הוא בינינו ההיכרות. אותו לי הכיר

 9 כתבה אתה לי תוריד: לך כותב הוא, הזה הסיפור מרתק מאוד, ביניכם הכיר ששאול אחרי אז :ש

 10 הביטוי על סליחה, המעודנת בשפתכם – לי תוריד. לי חשוב,  לי דחוף, למטה זה את תקבור, הבית מדף

 11 ?שלום ניר של הנרגשת פנייתו פשר לך זכור, כל קודם אז. לך כותב הוא כך. הזה החרה את –

 12 כמה לפני שאמרתי מה עם, לך שאמרתי במה בדיוק מתכתב זה רק. לי זכור לא הכתבה מה  :ת

 13 .דקות

 14 ?עשית ומה הכתבה הייתה מה זוכר אתה האם. פשוטה שאלה אותך שאלתי? עשית מה :ש

 15 .זוכר לא הוא. שלא ענה הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ?עשית מה. הכתבה מה זוכר לא :צור-בן בועז ד"עו

 17 .התשובות את לענות מצליח לא אני :ישועה אילן מר

 18 .תענה :צור-בן בועז ד"עו

 19 שאני מה את אומר רק אני. רוצה שאתה למה בדיוק לתאום יכולות לא התשובות :ישועה אילן מר

 20 זוכר שאינני איציק דליה סביב אירועים כמה שהיו, הקודמת לשאלה בתשובה, קודם אמרתי. זוכר

 21 עלי כעסו ושבסוף, שלא משהו והיה כן שאולי אחד משהו שהיה, ויכוח זה סביב שהיה זוכר אני. אותם

 22 על זוכר אינני. הכעס זה וכאן, שם שזה כנראה. לי אסור או לי מותר  אם בטוח הייתי ולא זה ושהיה

 23 .מה
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 1 ?עליך כעס מי :ש

 2 הקמפיין של הקטע בתוך אז היינו אנחנו כי לשאול זה את העברתי אני ואז רתח שלום ניר :ת

 3 מופרך זה. לביבי וחשוב מאוד רגיש שזה לי הסביר הוא כי לשאול חשוב מאוד שזה וידעתי לנשיאות

 4 ?לנשיאות בקמפיין אז התערב הממשלה שראש לחשוב

 5 - - -ש לחשוב מופרך זה :ש

 6 שאני כיוון. אותך מגחכים. למה לך אגיד אני. עצמך את מגחכים שלך הגיחוכים, אדוני :ת

 7 בבחירת אז הממשלה ראש של המעורבות על יודע שלא במדינה אדם יש, על משאול למדתי לכאורה

 8 ?מגחך אתה מה אז? בחירתו אי או ריבלין

 9 .מגחך אני למה לך אגיד אני :ש

 10 .מגחכים הם אותך :ת

 11 אתה. ואשתו העולם כל של, העלאות של, ההורדות של המסטר אתה. ישועה מר טוב תקשיב :ש

 12 אתה. העולם לכל סותרים מסרים שמשדר הפרוטוטייפ אתה. כפול דיבור המדבר של הפרוטוטייפ

 13 ימשיך, בקלקלתו נתפס קצת, למציאות קשר שום לו שאין סיפור איזשהו שסיפר אדם של הפרוטוטייפ

 14 ניר אליך פונה, איציק דליה על כתבה תוריד לך כשאומרים, אותך שואל כשאני. בקלקלתו להיתפס

 15 ולכן ההוא את הזיז ולכן ההוא את העדיף הממשלה שראש חושב שאתה לי להגיד מהין ואתה שלום

 16 הן והעובדות העובדות על כרגע אותך שואל אני. המשפט בית ישפוט – הורדת לא או הורדת אתה

 17 ?ירדה הכתבה האם כל קודם

 18 . זוכר אינני :ת

 19 .לך נראה בוא אז :ש

 20 כעס הוא שבסוף זוכר ואני, עשינו שלא דבר יש, שעשינו דבר שיש. זוכר אני מה לך אמרתי :ת

 21 - - - צריך והייתי

 22 ?הוא זה מי :ש
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 1 לרצות גם צריך הרי אני, ניר כי שהעברתי זוכר אני.  לשאול זה את מעביר גם אני. שלום ניר :ת

 2 זוכר אני. הדברים שני בין, הממשלה ראש של שהאינטרסים מה את לרצות צריך אני שני מצד, אותו

 3 .הזה הדבר בתוך תמרנו איך זוכר לא ואני עלה הזה שהנושא

 4 - - - וואלה של הבית לדף מפנה אני, שעשית מה. עשית מה נראה בוא אז :ש

 5 ?שאמרתי מה, תכתובות כאלה יש :ת

 6 .וואלה של הבית לדף מפנה אני :ש

 7 .כאלה אין :ת

 8 . ישועה מר, שאלות שואל לא אתה :ש

 9 .צודק אתה. נכון :ת

 10 .237/נ מסומן הזה המסמך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11, אליעזר בן זה, לא -  אלוף תת – לפיד יאיר זה – לפיד לפי נשיא: "כזו היא הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 12 ?רואה אתה". כן – משתמטת

 13 .אוקיי :ת

 14 ?נכון, מחמיא לא זה :ש

 15 .ברור :ת

 16 ?קבר הקברן? קבר אדוני. לקבור לך אומר שלום ניר ואז :ש

 17 . זוכר לא :ת

 18 .אחרת היא הכותרת 16:20 בשעה. קרה מה נראה בוא. קובר תמיד הקברן. נראה בוא אז :ש

 19 .238/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?נכון. המחבל נעצר כך, מצרפת חי ששידור היא הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 21 .כן :ת

 22 .למטה קודם היה בצרפת שהמחבל יודע אדוני, עכשיו :ש

 23 .כן. רואה אני :ת
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 1 דליה את והורידו למעלה אותו העלו, עולם של לדרכו בניגוד אותו העלו ואז. רואה אתה :ש

 2 ?נכון. למטה איציק

 3 .נכון :ת

 4 לא דליה אלא השתמטה איציק דליה לא, היא עכשיו הכותרת גם. הטכניקה הייתה וזו :ש

 5 ?נכון. שירתה

 6 . סליחה, אה. רואה לא אני זה :ת

 7 . יותר מעודן. שירתה לא היא עכשיו, משתמטת הייתה היא קודם :ש

 8 .בידיעה גם משתמטת נשאר. לא :ת

 9 .דבר אותו כתוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .נשאר שזה כעסו שבאמת זוכר אני :ישועה אילן מר

 11 .נוסף עמוד שיש להיות יכול. משתמטת כתוב שהוצג במוצג :עם - בר' מ השופט' כב

 12 העניין את נסכם רק. כה נראה בוא. שירתה לא-ה את, זה את נגיש אנחנו תכף :צור-בן בועז ד"עו

 13 לכותרת ירד הראשית מהכותרת, השתמטה את החליף שירתה שלא לך אומר שאני שמה בהנחה

 14 .אחרת

 15 ?המסך על לו מציג שאתה  הדף שעה באיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 לא דליה, אלוף תת פואד. שירתה לא-ה את מקרין אני, הנה. 4:20. 16:20 משעה :צור-בן בועז ד"עו

 17 .שירתה

 18 בדף. שעות למעלה יש? עכשיו מציג שאדוני הדף שעה מאיזו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .שעה יש למעלה הבית

 20 . גברתי, יש מה זה :צור-בן בועז ד"עו

 21 . סרוק לא זה אולי. למעלה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .ונרשום המשפט לבית זה את ונמסור הבדיקה את נעשה :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?אתו שלך הקשר היה מה, ורשבסקי יוסי
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 1 .מיודדים והיינו 10 ל"מנכ היה :ישועה אילן מר

 2 . ורשבסקי  יוסי, 10 ערוץ ל"מנכ עם הקשרים על קצת נעבור בוא אז. מיודדים  :ש

 3 ?אחר לנושא עובר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .המשפט לבית נוח לא שזה או דקות חמש, אפשר אם :צור-בן בועז ד"עו

 5 .כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?נכון. וואלה ל"מנכ ואתה 10 ערוץ ל"מנכ הוא :צור-בן בועז ד"עו

 7 .כן :ת

 8 ?תקשורתי סיקור באיזשהו אליך פנה הוא :ש

 9 .כן :ת

 10 ?ורשבסקי של פניות בעקבות כותרות או כתבות שינית :ש

 11 .כן. פעמים מספר היו :ת

 12 ?הפעמים מה :ש

 13 .10 ערוץ של רייטינג. הערוץ של בעיקר, רייטינג לגבי שלוש-פעמיים :ת

 14 זה את להציג, לשנות צריך היה, יחסית נמוכות רייטינג תוצאות היו 10 לערוץ אם, כלומר :ש

 15 ?אחר משהו שזה או לערוץ ידידותית בצורה

 16 להבליט, טוב שהוא משהו שזה סביר יותר אולי  היה זה. שהיטיב משהו זה. בדיוק זוכר לא :ת

 17 .לרייטינג קשור. זוכר אינני. זוכר לא אני. אותו להצניע – טוב שלא משהו אולי, אותו

 18 טוב פחות, להבליט – שטוב מה  פניות שהיו אומר אתה אבל. רייטינג  חוסר יש ולהם רייטינג :ש

 19 .להצניע הוראה –

 20 .נכון :ת

 21 ?זה עם פעולה ושיתפת  :ש

 22 .כן :ת

 23 .הפסקה נעשה, נושא בסוף אנחנו אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 3 .בבקשה, צור-בן ד"עו. ממשיכים הפסקה לאחר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 בין נשייט שאנחנו לך אומר אני. ורשבסקי יוסי 10 ערוץ ל"מנכ בנושא עצרנו אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 5 ל"המנכ של בזווית והכול   הסיקור של בסוגיה הכול, תקשורת ואנשי עסקים אנשי, פוליטיקאים

 6 .הזה העניין של הפריימינג את שווה זה? בסדר. מתערב הבלתי ל"המנכ שהוא עצמו על שהעיד

 7 . 2014 במארס 6-מ ורשבסקי עם שלך להתכתבות נעבור בוא

 8 .239/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ונעבור ההתכתבות את נראה בוא. החדש מהחומר הכול זה, מגישים שאנחנו מה כל :צור-בן בועז ד"עו

 10 וגיא בן מנחם: "2014 במארס 6-ב ורשבסקי יוסי לך כותב. מופעיו כל על ישועה מר של זיקוק, עליה

 11 וואלה-ל כותב בן מנחם". יוהנסבורג עד הרע לשון פה יש. הכתבה את תקרא. שנים מסוכסכים מרוז

 12 ?נכון. 10 מערוץ הוא מרוז וגיא

 13 .שכן חושב אני :ת

 14, נכון לא זה, הפרט צנעת של פאוול זה, שראה לך כותב הוא ואז". בודק אני: "כותב אתה :ש

 15 אומר הוא, בקיצור, אמיתי ל"ומנכ חבר ואתה, לך כותב הוא. אתם נריב ואלה לו נזק שזה לזה מעבר

 16 ?נכון. שלו הפנייה רוב זה. הפרט צנעת וזה הרע לשון זה כתב הוא, עשה בן שמנחם מה, תשמע: לך

 17 .כן :ת

 18 יש – נכון הכול אם וגם, ותודה מה בעד אין, לו מודה שאתה, קצר טקסט לו כותב אתה ואז :ש

 19, הדברים רוח את רק אלא, לו תעביר אל, לי תגיד. ישפוט לא אחד ואף שרוצים מי עם להתאהב זכות

 20 ?קרה שזה צערך את להעביר צריך הוא למי. קרה שזה, לצערי

 21 .שלגיא מניח אני :ת

 22 .מרוז לגיא :ש

 23 .כן :ת
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 1 .10 ערוץ איש :ש

 2 .כן :ת

 3 לעניין לא היה זה כאמור אבל הכול אעשה בשבילך – לו כותב אתה – מזה חוץ. "כך ואז :ש

 4 ?המשמעות  מה", הכול אעשה בשבילך. "לשניים המשפט את נחלק בוא". הכול את והעפתי

 5 .החברות את מביע :ת

 6 ל"כמנכ הכול אעשה בשבילך. פרחים לך אשלח לא אני זה, הכול אעשה בשביל. נחמד זה. לא :ש

 7 ?נכון. הכול אעשה שאני, 10 לערוץ שנוגעים וואלה-ב הסיקור של בתכנים אדאג אני, וואלה

 8  .כן :ת

 9 דרדרת, קברת כלומר, העפת, שעשית מה, כלומר. הכול את שהעפת מוסיף גם אתה זה אחרי :ש

 10 ?נכון. בן מנחם של הכתבה את או הפרסום את

 11 .נכון :ת

 12 כאוטומט ואתה" בן ממנחם תיזהר, החברות על לתודה קשר בלי: "לך כותב הוא אז. יפה :ש

 13 לך אומר הוא, וואלה-ב שכותב עיתונאי לגבי 10 ערוץ ל"מנכ אליך בא, כלומר. אחוז במאה מסכים

 14 ?נכון. אתו מסכים ישר ואתה ממנו תיזהר

 15 .כן :ת

 16 ?בן ממנחם? ממנו להיזהר שצריך באמת זה את חשבת :ש

 17 .כן :ת

 18 לו להגיד צריך אז, כוח עם איש והוא לך כתב ורשבסקי-ש בגלל או? אחוז במאה הסכמת :ש

 19 ?אחוז במאה מסכים שאתה

 20 פעמים הרבה. יחיד מקרה היה לא זה. ובעייתית  קיצונית מאוד כתיבה לו הייתה, בן מנחם :ת

 21 הזאת הכתבה בתוך ספציפית היה מה זוכר לא. אתו הסכמתי, לזה ונקרא הרע לשון של לקטע הגיע זה

 22 .מרוז גיא של
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 1 במאה מסכים כותב היית, אחר ממישהו תיזהר לך וכותב בן מנחם את מחליף היה הוא אם :ש

 2 של, חלק לנו יש, הכול את לא, המופעים כל את נראה תכף? כמובן ישועה בשיטת, אחוז 99-ב או אחוז

 3 .הנלהבות ההסכמות

 4 .יודע אינני :ת

 5 איש, מאוד אותי הרשים הוא: "כותב ואתה, אביך שלום מה אותו שואל אתה.  יודע אינך :ש

 6 ?ורשבסקי ליוסי ישועה אילן של חנופה זו". אמיתי

 7 .נפטרה כשהאימא, אבלים בניחום אביו את פגשתי. לא :ת

 8 שלך אבא, נפלא, נהדר שאתה, כותב שאתה כמו שזה או באמת מאוד אותך הרשים הוא :ש

 9 ?אחד לכל, הלאה וכן מקסים

 10 .אותי הרשים הוא :ת

 11 צריך לא אתה? זה את כותב היית גם הסתם מן, ורשבסקי יוסי של סבתא הייתה זאת ואם :ש

 12 .לענות

 13 .יודע אינני :ת

 14 סוף לקראת כותב אתה, לזה זה אהבה משוררים שאתם אחרי. בהתכתבות נמשיך בוא :ש

 15 כל – לפסק יודע לא אתה, יפה – מגוחכים, במערכת פוזות לי עשו: "השלישית בעמודה, ההתכתבות

 16 ?שכתבת כפי האמת כל איפה – שלך זה, הביטוי על סליחה –" האמת

 17 .שלהם בתחת :ת

 18 - - - האנשים זה מי אז. יופי :ש

 19 . הידיעה את אולי להוריד רצו לא במערכת כנראה :ת

 20 חושבים והם מגוחכים והם פוזות עושים, עלובים צדקנים הם, שכתוב מה לפי, בעצם והם :ש

 21 ?נכון. שכתבת באיבר נמצאת האמת שכל בטעותם

 22 .כן :ת

 23 ?זה את חשבת ואתה :ש
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 1 ?כאן הצדקנים איפה :ת

 2 כל כאילו, מגוחכים והם פוזות עושים, כלומר. צדקנות זאת – שלהם, כלשונך, האמת כל :ש

 3 .נכון כאן עד. שכתבת מה זה. ההוא באיבר זה, אצלם לא זה אבל אצלם היא האמת

 4 .כן :ת

 5, שכתבת כמו, שלך המערכת. שחשבת מה זה נטיתאו באופן אם אותך שואל אני עכשיו :ש

 6 ?שחשבת מה זה. שם נמצאת האמת כל, מגוחכת

 7 .בעיה בלי זה את להוריד היה שאפשר בגדול חשבתי אבל מוקצנת כתיבה :ת

 8 - - - משהו כאן מדבר אתה :ש

 9 .מוקצן השיח. מוקצן שזה חושב אני, אמרתי :ת

 10 .באמת התכוונת לא, כלומר. מוקצן שלך השיח :ש

 11 .עדינות יותר במלים דבר אותו את להגיד יכולתי :ת

 12 אני אבל, אפשרות זאת, אלגנטי יותר במונח האיבר את ולהכניס דבר אותו להגיד, סליחה :ש

 13, נגיד בוא, שהם שלך המערכת אנשי על שכתבת מה, שלך הכתיבה, במהות. המהות על כרגע שאלתי

 14 ?משקף לא או משקף זה, אצלם האמת כל באמת ולא פוזות ועושים צדקנים כרגע

 15 .מוקצן :ת

 16 ?נכון חצי זה :ש

 17 .מדי חריפות והמלים נכון זה :ת

 18 למה? הזאת בצורה שלו השיח בר כלפי  השיח את להקצין, כותב אדם למה? לכתוב למה אז :ש

 19 ?כפשוטם? כהווייתם דברים לכתוב שלך קצרים הלא בחיים אחר אופי או  אחרת שיטה לך סיגלת  לא

 20 .מקצין שני משפט כל אתה שגם לב שמתי. מוקצנות השיחות לפעמים אדם בני בין :ת

 21 שואל אני. כרגע ישראל במדינת ביותר מתון שאני לי תאמין, לך שמגיע מה לעומת, תראה :ש

 22 שאתה מה כל, הממשלה ראש לא ואני, שלך אבא לא ואני, שאול לא אני. הבא הדבר את כרגע אותך

 23 . עליך לי ותענה עליך שואל אני. אחר למישהו שולח
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 1 ?בסדר. בקשה לי יש :ת

 2 ?מה לך יש :ש

 3 .אליך בקשה :ת

 4 ?שלי לשאלה שקשור :ש

 5 .שלי אבא את מכניס אתה שנייה מילה כל. שלי אבא את עזוב :ת

 6 .שלך אבא, לשאול קראת כך :ש

 7 . אחר משהו זה :ת

 8 .שלך אבא אין. טוב :ש

 9 .שלך אבא יהיה לא הוא ולעולם שלך אבא לא הוא. אחר משהו לא זה': אלוביץ איריס' גב

 10 .92 בן יהודי שלי אבא :ישועה אילן מר

 11 '.אלוביץ' גב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .זמן הרבה כבר מתאפקת אני,  גברתי ':אלוביץ איריס' גב

 13 .בחוץ תהיה או להתאפק תמשיך גברתי', אלוביץ גברת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .עזוב. 92 בן חולה איש הוא. עזוב. לזה קשור לא הוא, פה ישב לא הוא :ישועה אילן מר

 15 .שלך באבא עניין שום לי אין :צור-בן בועז ד"עו

 16 .מיותרת אמירה הייתה לך שמגיע מה לעומת לך שמגיע מה האמירה גם :תירוש יהודית ד"עו

 17 .בבקשה זה את עזוב. מתרגש הוא כך אחר. שומע הוא. זה את תעזוב. משנה לא :ישועה אילן מר

 18 - - - הדיון את להסיט שהצלחנו אחרי. טוב :צור-בן בועז ד"עו

 19 . באמת, התכוונתי לא :ישועה אילן מר

 20. בקשה יש לעד. רלוונטית לא הזו ההערה גם, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .אותה לכבד אפשר

 22 .שאלה אין.  כמובן. אמרתי :צור-בן בועז ד"עו

 23 .תודה :ישועה אילן מר
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 1 מקבל גם בהגינותו  צור-בן ד"ועו, העד של לגיטימית בקשה שיש מכיוון אבל, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 2 שנמצאים אנשים על אפיונים מיני בכל לעד לפנות זה שלנו לביטויים שבקשה חושב אני, אותה

 3 באחרים ולנהוג ריסון מנהג לנהוג צריך העד גם אז, וכולי שלי אבא שאול להגיד, למשל. כאן במצוקתם

 4 .עצמו כלפי דורש שהוא הרגישות במידת

 5 .לי שיורו בלי, זה את מקבל אני :ישועה אילן מר

 6 .התקדמנו. מצוין :חן ק'ז ד"עו

 7 .לשאלה חוזר אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 . לשאלות תתקדם, כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 שמה יחשוב שלהם שהקורא מדויקים לא דברים לכתוב למה. גברתי בשאלות אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 .מבחינתך  כהווייתה המציאות את, כותב שאתה

 11 דווקא פעמים והרבה, ארוכות תקופות שנמשכות במיוחד, ביניהם בשיחות אדם בני :ישועה אילן מר

 12 .אומרים שהם מה את קצת מקצינים הם אז, חברים גם

 13 .הבאה השאלה. ניתנה כבר הזו התשובה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 . הבאה השאלה. אוקיי. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 15 .אליה מתכוונים ליטרלי שאומרים מילה לכל לא :ישועה אילן מר

 16 – לך כותב הוא  - לחברות קשר בלי. "ההתכתבות המשך את נראה בוא. אוקיי :צור-בן בועז ד"עו

 17 .8:57 בשעה.  הסוף לפני אחד בטקסט זה". הזאת הכתבה על כבד מחיר ישלם בן שמנחם תראה

 18 .האחרון העמוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19". הזאת הכתבה על כבד מחיר ישלם בן שמנחם תראה" לך אומר הוא. אחזור אני :צור-בן בועז ד"עו

 20 אתה, כל קודם. כבד מחיר ישלם  שלך שהעובד לו ואומרים שלו עובד על ל"למנכ פונים. קשה פנייה זו

 21 ?נכון. קשה פנייה שזו אתי מסכים

 22 .יודע לא אני. שישלם תראה. ישלם שהוא מתכוון שהוא חשבתי, אותה הבנתי אני. כן :ת

 23 .תראה אתה זה". הזאת הכתבה על כבד מחיר ישלם בן שמנחם תראה. "סליחה. לא :ש
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 1 שאני התכוון הוא אולי. יודע לא. לקח אותו ללמד מתכוון שהוא  חשבתי. אראה אני. נכון :ת

 2 .אלמד

 3 .עליך מוסב שזה ברור. לחברות קשר בלי כותב הוא. לא :ש

 4 .אוקיי :ת

 5  שכתב לך אומר, אחר ערוץ ל"מנכ אליך פונה? הזה הדבר זה מה? זה מה. ברור: לו משיב ואתה :ש

 6 מאוהב שאתה, 10 ערוץ ל"מנכ של בעיניו חן מוצא שלא פרסום כתב עיתונאי או כתבה איזושהי כתב

 7 .כבד מחיר לשלם צריך שהוא אומר ואתה, כרגע זה את ונחסוך בו

 8 .אומר הוא :ת

 9 .ברור: כותב אתה. אתו מסכים ואתה :ש

 10 .בסדר. מסכים אני אז :ת

 11 ?נו :ש

 12 .ברור כותב ואני כותב הוא, כועס הוא. שלו דריתחא עידנא של הזה הרגע בתוך כתב הוא :ת

 13 - - - שקורא מי. סליחה :ש

 14 הוא. במחלוקת שנוי והוא לעת מעת שכותב פרילנסר הוא. וואלה של קבוע כתב לא הוא :ת

 15 .בעייתי

 16 .המחיר את לשלם צריך הוא לכן :ש

 17 .ברור: לו אמרתי, אמר הוא.  המחיר את לשלם צריך שהוא אמרתי לא :ת

 18 ?אומר זה מה :ש

 19 ?חוזה אתו שחתמתי? אומר זה מה :ת

 20 ?בן מנחם עם? אתו זה מי עם :ש

 21 .יוסי עם, לא :ת

 22 . ביניכם החוזה של ההמשך את לך אראה אני. יודע לא אני :ש

 23 .ההמשך את יודע אני :ת
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 1 ?ההמשך מה :ש

 2 ?מנחם בין? מי  לבין ביני :ת

 3 .ורשבסקי עם ההתכתבות המשך את לך אראה אני, לא :ש

 4 . בסדר :ת

 5 . 2014 בדצמבר 2-מ, הנה. החדש מהחומר שוב :ש

 6 .240/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .לך כותב הוא מה רם בקול תקרא. בשיח מאוד אלגנטיים  כדרככם אתם :צור-בן בועז ד"עו

 8 ".התמונה את החליף לא זונה הבן" :ת

 9 ?נכון". הוחלף: "לו כותב, כדרכך צייתן, דקות עשר, דקות עשר בתוך ואתה :ש

 10 .כן :ת

 11 של המשך זה כנראה, תקשורת ערוץ ל"מנכ לך אומר,  כלומר? זה מה לי להסביר יכול אתה :ש

 12 .התמונה את החליף ושלא משהו הבן זה מי יודע לא אתה כי? נכון, אתי מסכים אתה, שיח

 13 .ברור :ת

 14 ?נכון. שיח של המשך שזה מוסכם :ש

 15 .כן :ת

 16 ? נכון. מבצע דקות 10 תוך ואתה :ש

 17 .כן :ת

 18 ?הוחלף שזה, פקטו דה זה את מבצע אתה איך :ש

 19 .זה את שיוריד  מהעורך שביקשתי מניח אני.  יודע לא :ת

 20 .מניח אני, שלך לעורך הורית אתה :ש

 21 .שכן מניח אני :ת

 22 ?הזאת בצייתנות עיתונאי ערך איזה כאן לך ויש. לו הורית שאתה מניח :ש

 23 .שלא מניח אני. הידיעה הייתה מה יודע לא :ת
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 1 בתוך האיש זה מי יודעים לא  אנחנו – את, אותו מכנה שהוא זה, אגב. הלאה נמשיך בוא :ש

 2?  משהו לבן שזוכה, לא או זוכר אתה אם יודע לא אני,  המערכתי הגורם זה מי. החליף שלא – וואלה

 3 ?החליף שלא להיות יכול זה מי

 4 .התמונה את העלה מי יודע לא :ת

 5 ?הסתם מן, שלכם העריכה מאנשי אחד זה אבל :ש

 6 .עצמה הכתבה את שעשה שמי חושב אני.  לא :ת

 7 .העורך או הכתב או. הכתב :ש

 8 מישהו. ההקשר מה יודע לא אני. התמונה מה יודע לא אני. התמונה את שחתך מי או כתב :ת

 9 .מהמערכת

 10 .מהמערכת מישהו להיות יכול זה בפיזיולוגיה :ש

 11 .להיות חייב. נכון :ת

 12 אחר פעם, בוטה, גסה מאוד בצורה עליהם מתבטא ואתה שלך עובדים על שמתבטאים וזה :ש

 13 ?מהציניות? מהאמת? מההקצנה? מהדיאלקטיקה, ממה חלק זה, פעם

 14. אותו הרגיז שהוא מתכוון הוא. לזה ליטרלי מתכוון הוא זונה בן אומר שכשהוא חושב לא אני :ת

 15 .ככה ביניהם לפעמים מדברים אנשים

 16 .2015 ביולי 28, כמובן מהחדש נוספת התכתבות.  הלאה נתקדם בוא. כדרכך ציית אבל. אוקיי :ש

 17 .241/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 אתי מסכים אתה". אומן לא"ב מתחיל זה. השיח תחילת לא שזה לי תאשר שוב :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?השיח תחילת לא שזה

 20 .ברור :ת

 21 ?אז יאומן לא היה מה זוכר אתה. יאומן לא שהוא משהו כותב אתה ואז :ש

 22 .לא :ת
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 1 סימני 10 עם" ברמז לא אפילו, רעה מילה אמרתי לא – כותב אתה – הבנות אי יהיו שלא" :ש

 2 ?נכון, קריאה

 3 .כן :ת

 4 .השיח של ההמשך את תראה ואז אפשרות לך שאין כותב והוא :ש

 5 .אוקיי :ת

 6 הכי המנהלים אחד שאתה זה אחד לכל אומר שאני היחיד הדבר: "11:41 בשעה כותב אתה :ש

 7? נכון זה שהפעם או? אמת. המתמדת החנופה במסגרת ורשבסקי-ל כותב אתה זה". בענף טובים

 8 ?שניהם

 9 .מצוין מנהל שהוא חושב אני :ת

 10 ?סידון מודי זה מודי – מודי ואז אפשרי הבלתי את עשה שהוא :ש

 11 .פרידמן. לא :ת

 12 ?תפקידו היה מה :ש

 13 .יוסי של דירקטוריון ר"יו היה הוא :ת

 14 אז". זבל נדת'אג כנראה לו ויש – אומרן בשם דברים  מצטט שוב אני, סליחה – טינופת הוא" :ש

 15 .לו יש זבל נדת'אג ואיזה  וכזה כזה הוא 10 של הדירקטוריון ר"יו ולמה מה על תפרט בוא

 16 אתי ודיבר אתי ישב שמודי זה שקרה מה. ריב יוסי ובין ביני היה כי שיחה אותה את זוכר אני :ת

 17 זה את לקח הוא מזה. הערות כמה ונתתי וכדומה שלהם אינטרנט ואתר 10 ערוץ של המצב על בכלל

 18 שלא מה, שצריך כמו הדיגיטל את עושה לא יוסי שכאילו, בסדר לא שיוסי אמרתי שאני לו ואמר ליוסי

 19 .היה לא שזה ליוסי הסברתי ואני נעלב יוסי אז. עשיתי

 20 ?זבל נדת'לאג קשור היה זה מה אבל :ש

 21 . יוסי את להזיז הייתה שלו נדה'האג. לא :ת

 22 תקבל, וואלה של ברמה משהו תצטרך אם: "קדימה מדלג אני ואז. אוקיי. זבל נדת'אג זו אז :ש

 23 ?נכון". סיוע כל



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  26

 

 2797 

 1 .כן :ת

 2 .תקשורתי סיוע זה. ארטילרי סיוע לא זה אז :ש

 3 .כן :ת

 4 הוא אם, סיוע כל, ורשבסקי של לרשותו האתר את מעמיד אתה, יכול היית מופעים באיזה :ש

 5 ?משהו צריך

 6 ידיעות או נגדו שהן ידיעות או לרייטינג שקשורים דברים איזה רצה שהוא כלל בדרך זה סיוע :ת

 7 שלו נדה'לאג שקשורים דברים או האתר של הרייטינג את לקדם. וכדומה הערוץ בעד או בעדו שהן

 8 .בתוכו

 9 ?נכון. שלו לעיתונאים, שלו לכותבים, שלו נדה'לאג :ש

 10 .כן :ת

 11 מן, איתן". המסריחה הכותרת מאיפה איתן עם בדוק" לך כותב שהוא, שם לי תפרש ואז :ש

 12 ?מדמון איתן זה הסתם

 13 .כן :ת

 14 .גלובס ל"מנכ :ש

 15 .כן :ת

 16 המסריחה הכותרת לגבי – וואלה, ישועה, גלובס, 10 ערוץ – הזה רטיהטריומוו את לנו תפרש :ש

 17 .כלשונכם

 18. אתו אבדוק שאני ביקש הוא. שלי וגם שלו  חבר איתן. איתן עם אבדוק שאני ביקש הוא :ת

 19 .בא זה מאיפה אבדוק שאני. נגדו גלובס-ב כותרת שהייתה כנראה

 20 .10 ערוץ נגד  גלובס-ב כותרת הייתה כנראה :ש

 21 .10 נגד או נגדו או :ת

 22 ?נכון. מדמון החבר עם נגטיבית כותרת 10 עבור לבדוק צריך אתה ואז :ש

 23 .נכון :ת
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 1 - - - ל"המנכ מתפקידי חלק, כלומר. ל"המנכ מתפקידי כמובן חלק וזה :ש

 2 אם, לבדוק לו אומר ורשבסקי-ש לא. לבדוק לו אומר שהוא לא. אומר אילן זה :תירוש יהודית ד"עו

 3 .נכון מבינה אני

 4 .פשוט יותר זה את נעשה בוא. התכתבת אתה, אדוני, בבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 5 .למי אמר מי יודע לא אני :ישועה אילן מר

 6 ?כותב מי :צור-בן בועז ד"עו

 7 .שכתוב מה זה. ליוסי אילן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .משהו  יורה חברתי. העד את נשמע בואו אבל, חושב אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 . כך נראה זה הנייר על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 11 ?נכון כאן עד. 10 לערוץ נוגעת הסתם שמן כותרת, 10 ערוץ, וואלה, גלובס. המשולש את לנו תברר בוא

 12 .כן :ת

 13 לבין גלובס בין בהתכתשות  - וואלה ל"מנכ, חוזר אני – שלך העניין מה? הזה הסיפור מה אז :ש

 14 ?לכתבה ביחס 10 ערוץ

 15, וואלה – 10 לבין ביני שהיחסים, בהתכתבויות מופיע הדבר. פעמים כמה כבר זה את הסברתי :ת

 16 תחילת, 2010-ב נכנס כששאול. קורקטיים מקצועיים יחסים היו – וגלובס 10 לבין וואלה ל"כמנכ ביני

 17 כותרות של, כאן מציין שאתה האלה בהקשרים 10 ערוץ עם וקח תן של להם אקרא אני, היחסים

 18 עומד כי אותו לפגוש לאיתן אסע שאני ממני ביקש הוא. 2011-ב דומני, שאול לבקשת היה, וכדומה

 19 .בזק נגד או. שאול נגד דרוקר רביב של תחקיר לצאת

 20 יחסים היו, גלובס שעם כמו, 10 לבין בינינו היחסים תקופה באותה - אגב דרך ידע שאול - עת מאותה

 21  תקופה מאותה. אחרים לשיתופים לגלובס להגיע ניסיתי, שלהם תכנים לקבל ניסיתי אני. מסחריים

 22 כתבות במיתון לשאול לסייע צריך כשאני גלובס מול והן 10 ערוץ מול הן, מערבולת לתוך הוכנסתי

 23 צריך גם אני, פונים כשהם זה לסוחר עובר המטבע, נגדו כתבות במיתון לשאול מסייע כשאתה. נגדו
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 1 המערכת שכל רק לא זה. גם החמיר הזה הדבר לימים. מנגנון אותו לתוך כבר נכנס זה אז. אותם לרצות

 2, מסחריים קשרים איתן לי להיות יכולים טבעי שבאופן, האלה התקשורת גופי שני לבין וואלה בין

 3 לעניין הוסיף שאול – שרצו מה את בדיוק עשו שלא במקומות, לזה הוכפף שזה רק לא. פעולה שיתוף

 4 זה לתוך נזרקתי אני וגם לזה נזרק גם זה – אמר  ואז בזק של הפרסום תקציבי של העניין את גם הזה

 5 את לעצור לסטלה שאמרתי או תקציבים יותר יקבל לא שהוא לאיתן תגיד – אמר הוא שאז כיוון

 6 שישכח לאיתן תגיד או. איומים של סוג  לקבל יודע לא הוא כי אתו טוב לא זה, לו אומר אני. הכול

 7 של האינטרסים, אומרת זאת. המודפס העיתון על לעשות שרצינו פעולה משיתוף שישכח או מקונה

 8 מערכת זאת. לזה לדאוג קבוע באופן צריך הייתי ואני וואלה של האינטרסים בתוך נכרכו בבזק שאול

 9 .שנבנתה היחסים

 10 כמו, אותנו מעניין לא כרגע,  שאול, אתה, שוב לך אמרתי. אומר שאתה מה את נסכם בוא  :ש

 11 וואלה, גלובס, 10 ערוץ – תקשורת כלי שלושה כאן שיש רואים רק אנחנו, לי אכפת לא, לך שאמרתי

 12 ?נכון. משמעותי באופן הסיקור על משפיעים והם מעורבבים אינטרסים להם שיש –

 13 .לא :ת

 14 ?משפיעים לא :ש

 15 .לא :ת

 16 .קח-תן יחסי דקה לפני זה את קראת :ש

 17 .המשמעות שזאת חושב לא אני :ת

 18 - - - התכתבויות לך מראה אני, שלכם ההתכתבות כל הרי :ש

 19 .משמעותית, מהותית השקעה אומר אתה :ת

 20 .התקשורת גופי שלושת בין כלשונך קח-תן יחסי שיש אמרתי. יותר משמעותית אמרתי לא :ש

 21 .נכון :ת

 22 ?נכון כאן עד. תקשורת יצרני שהם, עולם של דרכו, התקשורת וגופי :ש

 23 .נכון :ת
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 1 איך, כמה. סיקורי עניין עם בקשר או מול כספי מוניטרי עניין להיות יכול, כאן יש ולכן. יופי :ש

 2 .נדון? מה

 3 ?כספי מוניטרי אומרת זאת מה :ת

 4 .בתקציב תומך זה, תקציב מעביר ההוא, כלכליים או כספיים אינטרסים של אחד צד יש :ש

 5 .אליהם כמנוף בזק של הפרסום בתקציבי השתמש שאול :ת

 6? נכון. שהגשנו ממה אצלך שנשאר חומר בבוקר היום לנו מסרת אתה. אחד רגע נעצור בוא :ש

 7 .זה הנה, אמרת

 8 .כן :ת

 9 שם כותב אתה. לנדס רם לבין בינך שיחה זאת.  לנו מסרת שאתה מה לך להציג רוצה אני  :ש

 10 את תקריא. התכתובת כאן עד. אתך נקבע, לו אסמס,   אתך להיפגש אשמח, כחלון עם דיברתי

 11 .זה את לנו מסרת כי, ידך בכתב כתבת מה, המשפט

 12 ".מרוצה שיהיה לשאול דיווחתי" :ת

 13 מה זה. לו דיווחת אם אותך שאלתי לא. שאול, תזכורת, לך כתבת שאתה מה, אומרת זאת :ש

 14 ?נכון, שכתבת

 15 עדכנתי, אתו שלי תקשורת כל על, תמיד לדעתי, תמיד כמעט, תמיד, כחלון שלגבי זכרתי. כן :ת

 16 לגמרי לא כדי תקשורת של אפיק על לשמור רצו כן הם שני ומצד אותו שנאו שהם בגלל שאול את גם

 17 .דברים מיני כל לו להציג או רוצים שהם מה להשיג כדי או הכלים את לשבור

 18 ?עדותו בתום אתמול העד שעשה רישום זה. יבהיר אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .אותו מסר הוא. כן :צור-בן בועז ד"עו

 20 מחזיר אני. לשאול שדיווחתי כתבתי. כחלון על כתבתי אז, כאן זה את לי כשנתנו :ישועה אילן מר

 21 .הניירות את להם

 22 .ישועה, זהיר יותר תהיה. זה את כותב אתה כך ואחר, ריענון רשמת. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 23 - - -ש בזה מסתפק אני :ישועה אילן מר
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 1 לא העניין כל. במקום לא והתשובה במקום לא ההערה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . רלוונטי

 3 . זה את ולהגיש זה את לצלם מבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 4 .זה על אותו חקרת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .תודה. הבאה בפעם זה את נגיש אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 6 .זה את שכתבתי מאשר אני :ת

 7 . גמור בסדר. תודה  :ש

 8 - - - - מה לכל רגיש מאוד היה הוא :ת

 9 הפרקליטות שלך מהידיעה, לי תגיד. פרסום לך להראות רוצה אני.  נתקדם בוא, ישועה מר :ש

 10 ?שבשגרה כדבר עיתונאים מתדרכת

 11 .מושג לי אין :ת

 12 ?מושג לך אין :ש

 13 .לא :ת

 14 אחרי אותן שקיבלנו ההקלטות מאחת עולה זה? אצלכם היו המשפטי היועץ של אנשים :ש

 15 . היה שלנו שהמומחה

 16 .אצלי לא. במערכת. להיות יכול :ת

 17 ?זה את זוכר אל או זה את זוכר. לך הוצג אבל :ש

 18 ?מה לי הוצג :ת

 19 .במערכת אצלכם המשפטי היועץ שהיה אומר שאתה :ש

 20 .זכרתי לא. בסדר :ת

 21 .שלו הדובר אמר הוא. היועץ אמר לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 22 .זכרתי לא :ישועה אילן מר

 23 .בדצמבר 29-ה ביום :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .היה שהדובר אמר הוא. היה המשפטי שהיועץ אמר לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 2 .2016 בדצמבר 29 :צור-בן בועז ד"עו

 3 .שהוצגה השיחה זו :תירוש יהודית ד"עו

 4  ?וואלה באתר ביקר המשפטי היועץ  :עם - בר' מ השופט' כב

 5 . לא :תירוש יהודית ד"עו

 6 .יודע לא אני. להיות יכול :ישועה אילן מר

 7 לדעתי' אלוביץ  איריס עם דיבר שהוא נאמר בשיחה. בשיחה שנאמר מה לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 8 המשפטי היועץ של שהדובר לו שנאמר – נכון זוכרת אני אם – שם אמר והוא' אלוביץ שאול עם או

 9 .וואלה-ב היה

 10 צור-בן ד"עו לו שהציג מה וזה וואלה-ב היה המשפטי היועץ של שהדובר סיפר הוא  :חן ק'ז ד"עו

 11 .שלא אמר הוא. מהפרקליטות מתדרכים שהדוברים יודע אתה האם  בשאלה

 12 עשרות, המדינה פרקליט של פגישות יש, מוצגים יש, תשמע. לך אגיד אני עכשיו :צור-בן בועז ד"עו

 13 .שישנם מהחומרים חלק שזה לך אומר אני, פגישות

 14 ?וואלה-ב :ת

 15 מה לך להראות רוצה אני.  סוף בלי בזה עובדים הם. בזה עובדים הם. כללית. גם. כללית. לא :ש

 16 לא. אתמול הידון על אותו הוציאה הפרקליטות דוברות. אותו הוציאה שהפרקליטות, אתמול יצא

 17 .כמובן סיקור של בתיק, החברים, עושים הם מה נראה בוא. נכון לא או נכון זה אם, כתוב מה משנה

 18 ?הזה הדבר זה מה. 242/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 - - - שהוציאה הודעה זאת :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?שהיא כפי הודעה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .קיבלנו. לעיתונאים זה את שלחו. כן :צור-בן בועז ד"עו

 22 .תדריך זה. מהדוברות לא זה :דובר

 23 .לתוכן מתייחס לא אני כרגע. הפרקליטות שהוציאה תדריך זה אבל :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .242/נ מסומן. זה את נסמן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 הפרקליטות  אנשי גם משמעותיים בצוותים הדיון כדי שתוך גם יודע אתה :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?העיתונאים את מתדרכים

 4 . מושג לי אין :ת

 5 לא באמת אתה. פשוטה נורא שאלה רק אותך שואל אני ואז. שנקרא מה עינינו במו. בסדר :ש

 6 בסיקור שחפצים גופים של שתדריכים, אופרנדי כמודוס, כללי באופן לי תגיד אבל בזה מעורב

 7 ?נכון, עובד זה כך. פה בעל או כתובות הודעות, פמפלטים, מסמכים מוציאים שהם, תקשורתי

 8 .כן :ת

 9 .אחרת תכלית להם אין. סיקורם את להיטיב  כדי זה, זה את לעשות רוצים שהם ומה :ש

 10 .הנתונים את להציג או להיטיב :ת

 11 ?נכון. אותם להציג רוצים שהם כפי בדרך.  כן :ש

 12 .זה את רואים שהם בדרך :ת

 13 .לסיקור קשור הכול זה אבל זה אל רואים שהם בדרך :ש

 14 .כן :ת

 15 .אוקיי. ברור :ש

 16 .סיקור זה, לכתבים פונים אם. יודע לא :ת

 17 אחרי מהכתבים חלק שבאמת – להשלמה לך אומר רק אני, חייב לא אתה – לך אגיד  אני ואם :ש

 18 אז, אחרת או  כזו בווריאציה במהדורה אותו ומשדרים הזה המסמך דוגמת, המסמך את לוקחים זה

 19 ?נכון. הושגה גם התוחלת

 20 .כן :ת

 21 ושלחו תביעה לעדי שקשור דיון היה היום. לך להקריא  רוצה אני. הלאה. חושב אני גם. נכון :ש

 22 .שם נמצא מגל ינון החבר גם זה כי שלך ההתייחסות את מבקש אני. זה את לי

 23 ?איפה דיון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  26

 

 2804 

 1 דיברו כי דברים כמה לך להקריא רוצה אני. כספית ובן מגל ינון שם דיברו. ברדיו :צור-בן בועז ד"עו

 2 .שלך ההתייחסות את רוצה אני. שם עליך גם

 3 ?זה של ההקשר מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .השאלה בתוך יונח מיד ההקשר :צור-בן בועז ד"עו

 5 רדיו בתוכנית כספית לבין מגל בין שהייתה שיחה כרגע מצטט אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 6 ?מסוימת

 7 .שלו לעדות בקשר. היום :צור-בן בועז ד"עו

 8 הייתה הזו שהשיטה לך מסביר שאני מה. "היום. ההתייחסות את מבקש ואני, לגביך מגל ינון אומר

 9 בשיקול מתערבים הם דבר שכל מבין אתה. פוליטיקאי כל לפני רגליים לפתוח – הביטוי על סליחה –

 10, הזאת הידיעה את תעלה: עליו וצורחים הראשי לעורך טלפון מרימים עוד הם. הראשי העורך  של

 11 ".הזו הידיעה את תוריד

 12 הפוליטיקאים כל עם להיפגש  צריך וואלה ל"מנכ מה. "ההתייחסות את מבקש ואני, ממשיך והוא 

 13 הוא? בוקר ארוחת לעשות לו יש מה? אבן וגאולה סער גדעון עם בוקר ארוחת לעשות לו יש מה? האלה

 14 של הזאת לרכבת הגענו איך? מגיע זה איך? אתם עובד הוא? אותם מסקר הוא? בתוכן מתעסק

 15 ".לזה הגענו איך? הישראלית התקשורת

 16, פוליטיקאים אותם כל עם שתיפגש צורך שום אין, ל"כמנכ שאתה, אחד, הזה התיאור. אליך שאלתי

 17 ?נכון. עובד זה כך. התקשורת שהגיעה לאן זה אבל, בסיקור עוסק לא אתה כי

 18 .השאלה את מבין לא אני :ת

 19 .שוב אחזור אני אז :ש

 20 .שואל אתה מה לי תסביר :ת

 21 .שלך ההתייחסות את ומבקש כרגע אותך שואל אני :ש

 22 ?שלו להצהרה אתייחס שאני רוצה אתה :ת

 23 .כן :ש
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 1 .בסדר :ת

 2 השיטה הייתה זו. פוליטיקאי כל לפני רגליים לפתוח הייתה השיטה. דבר דבר לך אומר אני :ש

 3 ?בכלל? אצלכם

 4 .קצרה תשובה אתן אני? הכול את לי להגיד תוכל :ת

 5 בשלב כרגע אנחנו. זה את נפרק בוא אמרתי אז, מבין לא שאתה אמרת, הכול אמרתי. לא :ש

 6 ?נכון לא? לא? כן. פוליטיקאי כל לפני רגליים לפתוח הייתה השיטה: לך כותב הוא. וההרכבה הפירוק

 7 .הפוליטיקה זה. ורעייתו הממשלה ראש של להוראות לציית בעיקר הייתה השיטה :ת

 8 - - - פוליטיקאי כל אומר כשהוא, שלך הראשי העורך. הממשלה ראש זה, פוליטיקאי כל :ש

 9 .נרחבת יותר לשאלה עובר אתה. נרחבת לשאלה עובר אתה :ת

 10 . להיות יכול לא מזה רחב. פוליטיקאי כל אומר הוא :ש

 11 .שלך הראשי העורך אומר אתה :ת

 12 .השיטה הייתה מה אומר מסוימים בשלבים וואלה של הראשי העורך :ש

 13 - - - הדברים את נכניס בוא. שנייה :ת

 14 ?למה. אופרנדי למודוס.  לרצף. לקונטקסט :ש

 15 . ויוונדי מודוס זה כאן. ויוונדי זה פה. לא :ת

 16 .ויוונדי מודוס על נלך בוא. קדימה. ויוונדי למודוס :ש

 17 כי הפסיד ישראל ועם הרוויחה וואלה-ש מקום באיזשהו אומר שאני קרא אתמול מגל ינון :ת

 18 .לכנסת נכנס מאופס אפס, שטחי עיתונאי

 19 בחקירה אותו והיללת אותו ששיבחת אחרי זה אבל. כן. לימוד עקומת, שנים עשר. נכון :ש

 20 .ישועה שיטת זה.  ראשית

 21 .אוויר להוציא לו מאפשר אני :ת

 22 .שעשית מה על תענה :ש

 23 . לענות לו תן :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .לענות ייתן אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . תשובתי את משנה לא הזאת ההתלהמות כל :ישועה אילן מר

 3 .מאוד יפה משנה דווקא זה? למה :חן ק'ז ד"עו

 4 .אתמול זה את שמע מגל ינון. התשובה והנה ההקשר והנה הרצף הנה. משנה לא :ישועה אילן מר

 5 .בדיון עד כאן יהיה מגל :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .האמירות עם העד את לעמת צריך אני.  בוודאי :צור-בן בועז ד"עו

 7 .מאמירות רק אלא שלו מההודעה מצטטים  לא בכדי לא :תירוש יהודית ד"עו

 8 .רוצה שהיא מהיכן לצטט רשאית ההגנה, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .קדימה.  כן :צור-בן בועז ד"עו

 10 הדיונים במהלך שהיו בעבר גם היה זה. מגיב הוא והיום אתמול זה את שמע מגל ינון :ישועה אילן מר

 11 . דברים אותם על הגיב הוא כך אחר. מסוימות אמירות פה

 12 . עובדתית :ש

 13 פתחה לא, רגליים פתחה בביטוי להשתמש יודע לא – לו שועבדה וואלה-ש היחיד הפוליטיקאי :ת

 14 .הממשלה ראש היה, גסים יותר בביטויים להשתמש אם, שלו מוחלט עבד הייתה – רגליים

 15 .בסוף נראה זה :ש

 16 חלקם, כאן עושה  שאתה האלה הדוגמאות וכל השוואה בלי, פר ביי, הממשלה ראש היה זה :ת

 17 - - - הגדול

 18 בסוף נדע שאנחנו דבר זה. סברה נותן אולי אדוני. עובדה על מעיד לא אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .עובדתי לא זה אבל

 20 מה, יומי יום ללחץ שנים ארבע במשך נתון שהיה וואלה ל"כמנכ מעיד אני, אדוני :ישועה אילן מר

 21 קראתי שלא וכך כך בנספח הוצג או עשרות כמה על שנחקרת שמצוין זה. הזה הלחץ של עיקרו היה

 22 אומר לא זה. העשרות את ספרתי לא אני, עשרות כמה על שנחקרתי להיות יכול, כן, אומר אני, אותו

 23 לפוליטיקאי משועבדת הייתה וואלה. שהיה מה זה שנחקרתי מה כל ולא תיעדנו לא הרי, יום שביום
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 1 הדוגמאות וכל, טוב שהוא דבר כל לרדת וחייב רע משהו שיעלה להיות יכול לא שעליו ברור שהיה אחד

 2 יום אחרי יום שמציגים ברור, אותן כשאוספים, בסוף, מאז אמירתי על חוזר אני, כאן שניתנות

 3 בלי בכלל, בכמות בוודאי,  היו כשהן גם אחר למקום נכנסות, נושא באותו כפולות חלקן, דוגמאות

 4 את פעמים שלוש לך עורך הוא כך שאחר אומר לא זה, מבקש שמישהו זה. באיכות בוודאי, השוואה

 5 .הסממנים כל את כבר שכחנו. הדברים וכל בראשית נשארת היא זמן כמה או הכתבה

 6 דצמבר עד 2013 מינואר ינון של העיקריות ותלונותיו מתועדת היא גם. ינון תקופת לגבי עובדתית

 7, הממשלה ראש על הידיעות עם הזה השיגעון למה היו ינון של העיקריות תלונותיו, עזב שהוא, 2014

 8 השטויות כל מה. לי כתב שהוא העיקריים הדברים אלה. ממשלה ראש על כאן לכתוב לא אפשר אי

 9. וכדומה סער של האירוע את באמצע היה. האלה הדברים כל נגרמים זה בגלל? שלכם האלה ביביהו

 10 כך אחר.  נשאר הוא אבל מתפטר שהוא אמר הוא. זה אחרי עזב לא ינון. אירוע אותו את הצגתם. נכון

 11 את שהורדנו אירוע היה הלך הוא שאחריו האחרון האירוע ובסוף  כאלה אירועים של רצף עוד היה

 12 לו הורדתי שאני, כאן שצוין כפי בן של המסמך ולא בנובמבר 4-ב הוויתורים של בייקר מסמך

 13 נמצא ינון. ינון מול המסה עיקר היה זה, ביבי של אירועים של הזה הרצף מובהק באופן.  בספטמבר

 14 זאת. אומר שהוא מה את אומר הוא אז, אתמול שנאמר מה בעיניו חן מצא לא כמובן שהוא במקום

 15 .המציאות

 16 לי צר,  עדותך אחרי עוקב שהוא כך כדי שתוך פעם אחר פעם הודיע כבר הוא אבל :צור-בן בועז ד"עו

 17 .משולם אבי כמו וואלה בתוך שעבדו רבים גורמים וכתבו שהעידו כמו, שקרן שאתה

 18 ? העיד עוד מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 קוראים  הם. הדיון כדי תוך כתבו הם. עיתונאים של שורה, משולם אבי, מגל ינון :צור-בן בועז ד"עו

 20 . העד של שקריו על פעם אחר פעם כותבים והם שלו האמירות את

 21 ?השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .משקר מגל שינון אומר אתה. השאלה את ממשיך אני. השאלה את אשאל אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 ענתה שהיא ונכון  אחד לפוליטיקאי משועבדת והייתה הרגליים את פתחה וואלה-ש אומר אני :ת

 2, לליברמן נענתה וואלה. האחרים הלחצים של גם ההקשרים את מזכיר אני שוב. אחרים ללחצים

 3 את אספת אתה. דבר לאותו קשור הכול. כחלון על דברים נעשתה  וואלה-ש, לרוסי נענתה וואלה

 4 .דבר לאותו קשורות האלה והדוגמאות האלה הדוגמאות

 5 כמה הממשלה ראש אצל שהיו אתמול חשבת שאתה אחד רגע לך מזכיר אני. נתקדם בוא :ש

 6 ?זה את זוכר אתה, שנים ארבע במשך סיקורים מאות

 7 .כן :ת

 8 ?נכון. מאות כמה אמרת, תאריך שאלתי. מאות כמה אמרת :ש

 9 .כן :ת

 10 כי בתדהמה נשמטה שלך הלסת, הממשלה ראש של סיקורים אלף 15-כ שהיו לך ושאמרתי :ש

 11 ?נכון. אלף 15 מול מאות כמה זה

 12 .אותך מעניינות העובדות אם, נשמט לא ומה נשמט מה לך אסביר אני :ת

 13 .לא או נשמטה אם לי תגיד רק :ש

 14 .לענות רוצה הוא :תירוש יהודית ד"עו

 15 ?לענות לו  לתת אפשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .אפשר. גברתי אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 17 המומחיות אבל הסתיים לא לדעתי הזה הבירור. זה את המשפט בית אותך שאל גם :ישועה אילן מר

 18 כשנסעתי רפלקשן עשיתי, כך אחר פשוט חשבתי, אלף 15 אומר כשאתה. משלהם גדולה יותר קצת שלי

 19 אבל, כן אמרתי. להיות יכול בכלל זה האם, מהיר, מפית חשבון אז עשיתי אני אז, הביתה מכאן

 20 את כשאמרתי, למשל אני. אלף 15-ב כתבה של להכללה יפעת של הקריטריון היה מה היא השאלה

 21 משמעותיים דברים על. ראשית בכותרת שנמצא מה או ראשיות כותרות על יותר חשבתי, מאות הכמה

 22 ובסוף האוצר בשר עוסק בכלל שעיקרה בכתבה מוזכרת ממשלה ראש שהמילה להיות שיכול כיוון

 23 בראש שעוסקת כתבה היא האם, הקריטריונים היו מה יודע לא אני. מוזכר זה השורות באחת
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 1 ויכול זה את חשבתי, מאות כמה אמרתי כשאני לכן. אחר משהו זה, שלה הכותרת זאת, הממשלה

 2 .חסר הערכת הייתה באמת שזאת להיות

 3 יפעת שאם ואמרתי חשבון רגע עשיתי. סביר לא לגמרי, תשמע, ואמרתי באתי לא, אלף 15 כשאמרת

 4 להגיע יכול זה, אייטמים 35 ומעלים ימים 1,400 יש אם. להיות שיכול אמרתי. יודעת יפעת, בדקה

 5 יודע לא אני. הדבר אותו לא זה אבל הממשלה בראש נגעו מהם ששליש להיות ויכול אלף 50-ל לקרוב

 6 .מדובר מה על

 7 .מדובר מה על לך אגיד אני :ש

 8 חביב היה, מרשך, הממשלה ראש אם למשל כי. ראשי בעמוד בכותרות מדברים אם השאלה :ת

 9, הזכירה' אלוביץ גברת גם. חביבים שהיו הדברים אלה. הראשית בכותרת, הראשי העמוד בעיקר עליו

 10 על יודע לא אני אז. דברים על מסתכלים לא. מסתכלים שהם מה זה. הכותרות זה להם שחשוב מה

 11 משהו על שאומרים ברגע, סטטי לי נפלה לא או סטטי לי ונפלה אלף 15-ה ולכן זה בתוך מדובר מה

 12 .שם יש מה ולהבין עליו להסתכל צריך, יודע אתה, מחקר

 13 ?הזה באתר הממשלה ראש על היו שליליות כתבות כמה. יופי? סיימת :ש

 14 .יודע לא :ת

 15 מה לפי, שנים ארבע  במשך. ולא כמעט, המשפט לבית אומר שאתה מה את שלך התפיסה לפי :ש

 16 כתבות היו לא כמעט ולכן הזה מבו'ג הממבו לכל, אביוז, משועבד, שבוי היה האתר, ממך מבין שאני

 17 .שחשבת מה זה אם תגיד. קצת אותה ונכמת הזאת התפיסה את ניקח? התפיסה זו? נכון. שליליות

 18. הנגדית בחקירה וגם שלי בעדות גם זה את ואמרתי שלי בחקירות גם זה את אמרתי :ת

 19 הזאת קבע הוראתה את היה אחד שמצד אמרתי. לקרוא הפסקתי. קורא לא כבר אני. מהזיכרון

 20. עצמם משל דעה בעלי שהם בעיתונאים לאייש כן השתדלתי שני מצד, הזמן עם והוחמרה שהלכה

 21 היה, השפעה שום ללא, נורמלי מצב. היה שכן, לזה גרם זה ואז אותו שראו המתח את יצר הזה הדבר

 22, הזה לדבר מעבר קצת אפילו או" היום ישראל" נניח, מוחלט ציות של הקיצוני מצב. כך להיות צריך

 23 שלא או טופל באמת גדול חלק שבו ביניים במצב היינו אנחנו. עבר שהוא בלי מסתנן לא דבר ששום
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 1 אותם לראות שאפשר דברים כתבו כתבים בהחלט ולפעמים, מיטיבות ידיעות יותר הרבה עלו, עלה

 2 הנומקלטורה זה את נקבל נניח  אבל, שלילי משהו בביקורת רואה לא אני. ביקורת של או כשליליים

 3 הכתבה אם יודע לא אני אז. דרדור של השיח את  ההתכתבויות בתוך רואים ואז, שליליים שהם הזאת

 4 והיא יום חצי הראשית בכותרת תישאר שהיא המערכת לפי וראוי הראשית בכותרת מופיעה השלילית

 5 - - - בתוך ונמצאת דקות 10 אחרי מדורדרת

 6 .אמפירי זה, חבל. ישועה מר :ש

 7 .לענות לו תן :תירוש יהודית ד"עו

 8 .לאדוני עונה הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 היא. בעיה יש תמיד המוקצנות עם. מוקצן פחות יהיה שפשוט אותו מכין רק אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 .להשלים לו ואתן המשפט בית הערת את מקבל אני אבל כלל בדרך קורסת

 11 .עניתי וכך הסיטואציה זאת. הבנתי כמיטב לך אענה אני :ישועה אילן מר

 12 לא ואני משהו לו אין, מגל ינון לא שהוא כספית בן שאמר מה לך להקריא רוצה אני. תודה :ש

 13 . הממשלה ראש אנטי גם הוא. עליך חושב הוא מה להגיד רוצה

 14 .עלי חיוביים דברים גם כתב הזדמנויות בהרבה מגל ינון, אגב דרך :ת

 15 .כספית בן על כרגע שואל אני :ש

 16 .אלי כולל :ת

 17, ישועה לגבי לך אסביר אני: "כספית. בסדר אבל חיוביים דברים הרבה מצאתי לא עוד עליך :ש

 18 ".תוכן הכול קבע שאגב בזה מעורב ל"מנכ או לאור מוציא, ראשי עורך, עורך כל

 19 .המשפט את הבנתי לא :ת

 20 .הבנתי לא  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21: להקריא אמשיך אני. בתוכן מעורב ל"מנכ או לאור מוציא, ראשי עורך, עורך כל :צור-בן בועז ד"עו

 22, מסועפות יחסים מערכות מנהלים, למאזיננו זה את להגיד לי צר, כולם – אומר הוא כך – בקיצור"
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 1 בכירי עם התקשורת שהוא תורכי בזאר של סוג על שבנויות, רחוקות לפעמים, קרובות לפעמים

 2 ".חדש דבר שום בזה אין. הפוליטיקאים

 3 ?וואלה ל"כמנכ חווה, יודע שאדוני מה את משקף זה. הסטייטמנט זה

 4 שלא אמרתי. בעדותי וגם בחקירתי אני גם אמרתי, אחרות במלים, הזה הסטייטמנט את :ת

 5 אני. הזאת המעורבות את שיש שברור, מסיבות תקשורת גופי קונים לא טייקונים. להיתמם צריך

 6 בשום אין זה את לדעתי, העבודה ועל שלנו המערכת על השתלטות של הזאת שברמה לציין רק רוצה

 7 - - - לדעתי זה את. מרשך מול שהייתה הזאת ברמה. מקום

 8 .מינון של בשאלה כרגע דנים אנחנו :ש

 9 .משהו עוד כך אחר אותי תשאל שאתה מסתכן שאני מבין שאני למרות זה את אומר ואני :ת

 10 בסוגיית נהיה אנחנו: כך לך אומר  ואני. זה את הבנת לא אם, מרצון הסתכנות הסתכנת אתה :ש

 11. מינונים של שאלה היא השאלה. קיים זה כי, בחיוב בראש מניד אתה, קיים לא או קיים זה אם לא

 12 ?נכון

 13 .בחיים דבר כל. ברור. נכון :ת

 14, חשוב דבר זה שכותרות אמרת, עכשיו. המינונים בסוגיית נדון כך אחר אנחנו. תודה. מצוין :ש

 15 אילן עם ריאיון, אותה שראינו מרקר בדה כתבה הייתה.  הכותרות בסוגיית שלך מופע נראה בוא

 16 בעקבות שהייתה הישועית  הטרללת  - הביטוי על מתנצל  אני – נראה בוא. 2014 במאי 16-מה ישועה

 17 .הכתבה את נגיש בוא. הכתבה את נראה בוא. 70 עמוד. הטרללת של השטר את אפרע ואני הזה העניין

 18 באפריל 5-מה – ההקשר את נסקור – הדיון של בפרוטוקול אתה, תתארגן שהפירוטכניקה עד ביניים

 19 שצריכים חושבים הם, עיתונאים זה: "דרמטי במניפסט אומר אתה, 21-20 שורות, 675 עמוד, 2021

 20 זה. הכתבה... הכותרת את לך מכתיב, הכתבה מושא של מושג לא זה עיתונאות, עיתונאות לעשות

 21 .הזה המשפט מאחורי עומד אתה". שלהם העיתונאיים הערכים לכל  מנוגד

 22 .כן :ת

 23 .הכתבה הנה. עשית אתה מה נראה בוא אז :ש
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 1 ?סומנה היא?  הזאת הכתבה סומנה איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .גברתי, זה את להגיש יכול אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?אתו אפשר אי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 מה זה. קודמת התייחסות איזושהי לה הייתה, הכתבה. זהיר אני אבל, לא לדעתי :צור-בן בועז ד"עו

 5 .שאמרתי

 6 ?הוגש לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .הסדר למען זה את נגיש אולי. לא לדעתי :צור-בן בועז ד"עו

 8 .הוגש לא זה אבל ולכותרת הזאת לכתבה התייחסות הייתה  :חן ק'ז ד"עו

 9 אנחנו. שלה הפרינט את לנו אין,  הכתבה את נציג אנחנו. התנצלות, סליחה, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 10 .הזה הפרינט את נגיש

 11 ?זה לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 לראות מבקש אני, מתנצל אני, המשפט לבית שנמסר מה. טעות זאת. זה לא זה. לא :צור-בן בועז ד"עו

 13 .זה את

 14 .בונוס יקבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .לא :צור-בן בועז ד"עו

 16 .זה לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 כרגע ולכן אותה נגיש ואנחנו אותה נקרין שאנחנו הכתבה. כרגע מוגש לא זה. לא :צור-בן בועז ד"עו

 18 יש ואז", מרכזי חדשות לגוף תהפוך וואלה", 2 יד" מעסקת  שקיבלנו בכסף, "הנה. אותה נסמן לא

 19 ?נכון. שלך ריאיון היה, כל קודם. כך כל מעניין לא, משנה כותרת

 20 . נכון :ת

 21 ?נכון. מחמיא היה והריאיון :ש

 22 .חיובי היה שהוא חושב אני :ת

 23 ? נכון. מהכותרת רצון שבע היית לא אתה. חיובי :ש
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 1 או Ynet-ל המקום את שניקח או Ynet מול אותנו הציבה מקום באיזשהו שהיא לי נדמה. כן :ת

 2 .הגדול של מהתגובה ופחדתי משהו או" ידיעות"ל

 3 ?זה, הגדול :ש

 4 .מוזס נוני, אביב מתל הגדול :ת

 5" הארץ"ל עושה שאתה הגלורפיקציה את נראה תכף. נראה בוא.  מוזס נוני, אביב מתל הגדול :ש

 6, אתה. עשית אתה מה נראה בוא. נרטיב לאיזשהו מתחבר זה כי" ידיעות"ל עושה שאתה  והדמוניזציה

 7 . הכותרת את לשנות וביקשת, למי ספר, פנית, טועה אני אם אותי תקן

 8 .הכתבים לאחד לעצמי מתאר אני :ת

 9 .לגיטימית כדרישה כזאת הדרישה את ותפסת. נכון :ש

 10 והוא צודק שאני לי אמר הוא ואז, שבוע בסוף משהו,  במודפס הופיע שזה זוכר גם אני. כן :ת

 11 .בדיגיטי זה את שינה באמת והוא בדיגיטל זה את ישנה

 12 .העורך". הארץ" מעיתון הכתב זה, הוא :ש

 13 את אמרתי לא שאני לו אמרתי. טייט אמיר או טוגר נתי או. יודע לא. הכתב שזה חושב אני :ת

 14 המודפס אבל, טוב, לו אמרתי. בדיגיטל נשנה אנחנו, צודק אתה אמר הוא אז, הכותרת ולמה כך זה

 15 .שהיה מה שזה לי נדמה. הודפס כבר

 16, שנאמר מה את משקפת שלא כותרת יש שאם הסכמנו  אנחנו כל קודם אז.  שלך הזיכרון זה :ש

 17 ?נכון. התיקון את לבקש לפנות בעיניך מאוד לגיטימי זה

 18 .כן :ת

 19, החדשים מהמסמכים, החדש מהמסמך לך מציג אני. בפנים אצלך קרה מה נראה בוא :ש

 20 .מנוער ידידך, מדמון איתן מר לבין בינך התכתבות

 21 .243/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 בשעה שכתבת מה את תקריא בוא". ורעי אחי תודה. שלום שבת, היקר אחי" :צור-בן בועז ד"עו

 23 .וצלול ברור בקול, 12:10
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 Ynet 1 נגד מסריחה כותרת עם למגזין והכניסו שבוע מלפני ריאיון לקחו, אותי זיינו מרקר דה" :ת

 2 ".מטומטם יצאתי, בקיצור. עלי כועס הבוס. אמרתי לא שבכלל

 3 אמרתי", 2 יד" היה הכול: מוסיף אתה. הכפול השיח ואת הבוס עם היה מה ראה תכף :ש

 4 ?הפופוליסטים זה מי". פופוליסטים. Ynet-ב למלחמה זה את הפכו הם, בשוליים

 5 .מרקר דה :ת

 6 הבאה והמילה" אמבוש לי עשו, התבאסתי, בסדר: "בסוף אומר אתה. הלאה להמשיך אפשר :ש

 7 .האחרונה המילה? שכתבת

 8 .זה את לנו אין :שחם' ע השופט' כב

 9 .שהתבאסתי זוכר אני. זה את לי אין :ת

 10 .המסך על זה את נעלה :צור-בן בועז ד"עו

 11 ?מהזיכרון אגיד שאני רוצה אתה :ישועה אילן מר

 12 .שורה חסרה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 13 .זוכר לא :ת

 14 ? שכתבת משער אתה מה. לך אראה אני :ש

 15 .יודע לא אני :ת

 16 .כתבת מה לך אגיד אני. לך נקריא. לך נראה, אוקיי :ש

 17 ?אומר שאיתן מה אחרי :ת

 18 מצטט אני". חארות. אמבוש לי עשו, התבאסתי, בסדר": כתבת איתן אחרי". נדבר" אחרי :ש

 19 שכתבת הטינופת את, פעם אחר פעם מצטט שאני דברים אלה, ישראל במדינת משפט בבית אני. אותך

 20 . המקצועיים חייך במהלך אותה

 21 דעתך את שיקף זה, אמבוש לך עשו, פופוליסטים מרקר דה, נכון מבין אני אם. לי תגיד עכשיו

 22 ?מולך עשו מרקר שדה  העיתונאי למהלך האוטנטית
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 1 שזה הרגשתי. Ynet מול ישירות אותנו להציג זה. זה את אמרתי לא באמת הזה במקרה כי, כן :ת

 2 את וגם הקהל את גם. הדברים כל את. סן אוף גריין א' וויט לקחת צריך הדברים כל את, שוב. מגמתי

 3 אור. באמת. לא. משה התרגזו אור וגם שאול גם כי בעיקר אז מאוד אותי הרגיז זה. האלה הדברים

 4 - - - של כניסה שכל ידעתי.  עבודה מחפש שאתה מבין אני: לי כתב

 5 .זהיר יותר תהיה. שאול עם התכתבת מה נראה בוא, ישועה מר :ש

 6 .לענות לו תן :תירוש יהודית ד"עו

 7 .סליחות אלף. סליחה. תמשיך :צור-בן בועז ד"עו

 8 מול אותו הציב זה כי אותה אהב לא הוא", אחרונות ידיעות"ב וואלה של כניסה כל :ישועה אילן מר

 9 שלא משהו על מצטערים שלא גם לי אמר שהוא לי נדמה. אש לחטוף כך אחר עלול שהוא מקום

 10 שלא לו אמרתי אני. הזה מהסוג אמירה הייתה שזאת לי נדמה. מתראיינים לא, אותו כותבים

 11 .מוזס מנוני מאוד פוחד שהוא ידעתי כי יאפולוגט הייתי. זה היה לא זה, לזה התכוונתי

 12 את עשו המנוולים, הפופוליסטיים מרקר שדה אחרי - שהבוס מדמון לאיתן כתבת כשאתה :ש

 13 ?עליך כעס הבוס. עלי כעס -, שעשו מה

 14 .כן :ת

 15 האחרון המשפט זה, התבאסתי שנאמר מה זה, מתנצל אני. לך כתב הבוס מה נראה בוא :ש

 16 .זה את ונגיש נרשום אנחנו. הקודם המשפט עד זה את הגשנו. זה את נגיש אנחנו. שנשמט

 17 נסתבך כך אחר כי ונחליף עכשיו זה את יצלם מישהו אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .זה את לכם יש אם. מסמך אותו של שונות גרסאות עם

 19 .גמור בסדר. זה את ונעשה זה את להעתיק נצטרך. יש :צור-בן בועז ד"עו

 20: 5118 בשורה לו כותב אתה. עליך כעס שהוא שאמרת שאול עם שלך ההתכתבות את נראה בוא

 21 תסביר לך אבל שאמרתי משהו לא. השבוע בתחילת מרקר לדה שנתתי בריאיון טובה לא כותרת"

 22 ריאיון על תצטער לא שלעולם הכלל. הגדול של לכוונת להיכנס סתם. מיותר: "לך משיב הוא". עכשיו

 23 לפני ראינו, מדמון לאיתן כתבת כשאתה? נכון. מיותר. לך כתב ששאול מה זה". נכון תמיד הוא שנתת
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 1 ליישב מוכן אתה. נפש שוויון די רואה אני, כעס שום רואה לא אני, לך כותב והוא, עלי כועס שהבוס זה

 2 ?הזה הישועי הפער? הזה הפער את לי

 3 .עבודה מחפש שאתה מבין אני: לי כותב שאור תכתובת יש :ת

 4 זה אחד בריחה חדר. בריחה חדרי לך יש, שיטה לך יש. תברח אל. שאול על אותך שואל אני :ש

 5. עלי כועס הבוס: כתבת אתה. יותר קטנים חדרים מיני וכל הממשלה ראש הוא שני בריחה חדר, שאול

 6 - - - הבוס עם מתכתב אתה שלב באותו

 7 . אור עם גם מתכתב אני :ת

 8 .שאול הוא שלך הבוס. שלך בוס לא אור. הבוס כתבת :ש

 9 את ראית, פעמים הרבה לי כותב כשאור. תקשיב, סליחה. ישיר שלי בוס, שלי דירקטור אור :ת

 10 את שולח הוא, לכתוב רוצה לא כששאול. שאול את מייצג שהוא יודע אני, אחרים במקומות גם זה

 11 אבל, מתאים לא זה כי מבין אני, אותך מפתיע נורא נורא. איריס את שולח לפעמים, רוצה לא. אור

 12. אחר עבודה מקום מחפש שאתה מבין אני? דבר כזה יש, הריאיון אחרי לי שולח כשאור. לעשות מה

 13 .סליחה. לשאלות עונה לא אתה, אה? דבר כזה יש

 14 אני. עלי כועס הבוס כותב שהוא רואה אני. הולך ישועה הזה האיש לאן להבין מנסה אני  :ש

 15 אתה, פערים יש כרגיל, מתיישב לא זה – לך זה – תשמע, לו אומר אני. מיותר לו כותב שהבוס רואה

 16 .נתקדם בוא. רבה תודה. הבוס הוא, אור לו אומר

 17 .פעם עוד אסביר אני, לא :ת

 18 .כלום להסביר צריך לא אתה  :ש

 19 .קל יותר לך שיהיה פשוטות במילים לך אסביר אני :ת

 20 ?קל יותר לך או? קל יותר לי שיהיה :ש

 21 .דבר שום לי. לא לי :ת

 22 משולש, כפול דיבור שמדבר אדם ראיתי לא. אגב דרך, רציף באופן עצמך את מביך אתה כי :ש

 23 .ראיתי לא. חיים כדרך ומרובע
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 1 ר"יו של בן שהוא, שלו מדירקטור מקבל ל"שמנכ מופרך  לך שנראה מבין אני. בסדר, אוקיי :ת

 2 נראה. עבודה מקום מחפש שאתה מבין אני, היה זה מה זוכר לא אני, וואטסאפ או סמס, הדירקטוריון

 3 .אוקיי. בסדר. ככעס זה את מתרגם שהוא מופרך שזה לך

 4 .רבה תודה. בוס הוא ולכן דירקטור אור. הבוס זה. טוב :ש

 5 .זה את להבין צריך אתה. הם חד דברים בהרבה ואיריס ושאול  אור, תקשיב :ת

 6 .שיסיק מה המשפט בית יסיק. הלאה. נראה בוא. נתקדם בוא :ש

 7 .יסיק. גמור בסדר :ת

 8 ?זה מי, זינגר איתן אתך מתכתב :ש

 9 חלק שמציגים ראשונה פעם לא זאת אבל זכותם שזאת מבין אני לומר רוצה רק אני, אגב דרך :ת

 10 .הדבר בתוך הרלוונטית השורה זאת. ממשהו

 11 - - - טוב תקשיב :ש

 12 .מדבר אני, שנייה :ת

 13 .צרותיך את תתנה בוא :ש

 14 רוצה שהוא מה לעשות שזכותו אומר אני. המשפט בית אל מדבר אני. צרותיי את מתנה לא :ת

 15, רול-ב לא או הזה רול-ב זה אם יודע לא אני, זה לפני אחת כששורה, כאלה ספציפיים בהקשרים אבל

 16 .בסדר הייתי לא ואולי רלוונטי כן שזה לי נדמה, יודע לא אפילו אני

 17 .רול-ה את נראה אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18. רול-ה על לעבור לי ניתן שלא מציין אני, אומר רק אני. לעבוד לי ניתן לא, גברתי :ישועה אילן מר

 19 בראשית גם שהייתה החקירה צורת מכל להבדיל זה, השאלה את לי יורים, ספציפי קטע לי מראים

 20 כל לא, אתו נתמודד, בסדר וזה ורבלי גם, חדש סגנון יש. להסתכל לי שנתנו אחרים ידי על בנגדית וגם

 21 .לטעות יכול שזה, הדברים של סבסטנס-ה. במהות לי אכפת אבל לי אכפת כך

 22 .שישיב לפני רול-ב לעיין יבקש אדוני אם :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 לי ברור כי, בעיניי מטעה בצורה דברים לי מציג הנכבד הדין שכשעורך מבקש אני. כן :ישועה אילן מר

 2 מופרך זה. כועס שהוא חושב שאני להיות יכול, דבר כזה כותב אור ואם מהירח אחד לא זה שאור

 3. בוכה הנביא כמו ביטויים למדתי. בוכה לא. זה על בוכה לא אני הפעם. אדוני של ההשגות כל לגמרי

 4 אני במהות אבל רוצה שהוא איך שיישאר הסגנון, שלי הבקשה. אומר אני העתיד על, בוכה לא הנביא

 5 .זה את מכשילה לא בצורה לי להציג מבקש

 6 - - - שאנחנו מה את הנכבד אדוני לך נציג אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 7 .אליך פניתי לא :ישועה אילן מר

 8 שלא הבוס עם התכתבות לך מציג כשאני. נעשה אנחנו מה לך אומר אני. הבנתי. לא :צור-בן בועז ד"עו

 9 בית כך אחר אותה יבדוק, הזאת הדרך, אחר למקום אותי שולח ואתה, עליך כועס ולא עליך רוגז

 10 .זינגר איתן זה מי אותך שאלתי. המשפט

 11 - - - מעידה שלך התשובה :ת

 12 .זינגר איתן זה מי לנו תגיד. לא זה, לא, לא :ש

 13 מעיד אתה. להציג רשאי הסניגור. סליחה, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14. רול-ה של ואחרי הלפני את כרגע כאן לו שיש חושבת לא אני. כך אחר זה את נבדוק אנחנו. מזיכרונך

 15 .זוכר שאתה מה תעיד אז

 16 - - - שבמקומות לבקש יכול אני אם השאלה :ישועה אילן מר

 17 .לעיין מבקש אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 18 .כן :ישועה אילן מר

 19 .לאדוני אפשר אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .תודה :ישועה אילן מר

 21 . מתקדמים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 22 .רול-ב לעיין רוצה הוא :עם - בר' מ השופט' כב

 23 . שמאלה, ימינה, למעלה, למטה תעלה.  רול-ה הנה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .התכתבויות אין :תירוש יהודית ד"עו

 2 .רול-ה הנה. רול-ה את לראות רצה העד, תירוש גברת :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?שאין מאשרת  גברתי, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .יודעת לא אני... שאין אמרתי לא'. אלוביץ אור עם התכתבויות רול-ב אין :תירוש יהודית ד"עו

 5 .הזה רול-ב אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 התכתבויות יש, מכירים שאנחנו מה, הזה רול-ב. התכתבויות רק, שיש מה. כן :תירוש יהודית ד"עו

 7 בינו התכתבויות הופקו לא, לבין בינו התכתבויות אין'. אלוביץ אור נמצא שבתוכה יועצים קבוצת עם

 8 '.אלוביץ אור לבין

 9 .אין הזה רול-ב אז. אוקיי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 כרגע אור הבריחה חדר. אור עם התכתבות אין. כאן שקורה מה להבין רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 .אור עם שהתכתבת מר או אתה. מופיע זה. שאול עם רק דיברת כי רלוונטי לא

 12 .שאמרתי מה לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 13 להבין רוצה אני עכשיו.  העד דברי על חוזר כרגע אני. שישיב. כרגע לו אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 .רול-ב מופיע שלא אור את גייסת איך

 15. לדייק מבקשת אני, רול-ב מופיע שלא אור את גייסת אי. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 בכלל,  היו לא או התכתבויות היו ואם נמצא לא בכלל, לקבוצה קשר בלי, כאור אור התובעת אומרת

 17 אם יודעת לא אני. כלום נותן לא, אין הזה רול-כשב אין הזה רול-ב לעד להגיד. הזה רול-ב נמצא לא

 18. היה לא אם ובין היה אם בין יהיה לא הזה רול-ב. אחרות התכתבויות יש אם יודעים לא אנחנו, יש

 19 .מבינה שאני מה זה

 20 כתב הוא. בעליל רלוונטי בלתי שזה אומר אני. אור עם התכתבות יש העד אומר :צור-בן בועז ד"עו

 21 .אור כתבתי, לא, לי אומר הוא אבל הבוס

 22 .מטעה שאתה אמר הוא :חן ק'ז ד"עו
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 1 אין, רול-ה הנה, לו אומר אני אז. שכזו התכתבות יש כי אותו מטעה גם ואני  :צור-בן בועז ד"עו

 2 . כזאת התכתבות

 3 .הלאה להתקדם אפשר.  תשובתו זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .זינגר איתן זה מי אותך שאלתי. זינגר באיתן התחלתי. הלאה נתקדם :צור-בן בועז ד"עו

 5 קשה בהאשמה פנה העד. החקירה לרצף להפריע רוצה לא אני, מצטער אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 6 שמפנים – יסוד נטולת הזאת שהאשמה מסתבר, התובעת דברי שבעקבות מסתבר  - צור-בן ד"לעו

 7 היום עד ידענו, והבוס הבוס על מדמון איתן עם מדבר שהוא הדיבור של התוכן מתוך רק לא אותו

 8 אתה אומר הוא. אור אומר הוא עכשיו'. אלוביץ עם ההכתבות את לו הראה והוא' אלוביץ מר שהיה

 9 אור עם התכתבות ויש הדברים את לקרוא לי נותן לא שאתה משום חדשה שיטה וזו  אותי מטעה

 10 זה'. אלוביץ אור עם כזאת התכתבות מכירים לא אנחנו, רול-ב אין ואומרת התובעת קמה'.  אלוביץ

 11 איזה יודע לא אני, נגדית חקירה של בעיצומה אנחנו כאשר העריכה חדר רצפת על להישאר יכול לא

 12 אם. מכירים לא אנחנו שאותו חומר עוד שיש נובע שממנה שלו אמירה, מרכזי תביעה עד של, יום

 13 - - - לדעת רוצה אני, מקום באיזשהו זה את קראתי אני, ישועה מר אומר

 14 .זוכר שהוא אמר הוא. קרא לא הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .אותו מטעה צור בן ד"עו ולכן קרא שהוא אמר הוא :חן ק'ז ד"עו

 16 .זה את לו מראה לא אני כי :צור-בן בועז ד"עו

 17 .קרא שהוא אמר הוא. לו מראה לא הוא כי :חן ק'ז ד"עו

 18 .קרא שהוא אומר אותו שמעתי לא אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 . אומר הוא, לי תראה. לו הראיתי שלא אומר הוא :צור-בן בועז ד"עו

 20 שזה זוכר שהוא אמר הוא, חן ד"עו. זוכר שהוא אמר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .היה

 22 .מטעה צור-בן ד"ושעו קרא שהוא אמר הוא. לא :חן ק'ז ד"עו

 23 .שכתוב מה את לו מראה לא שהוא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 זה את זוכר שהוא אמר הוא. דברים שני בין הפריד אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2-ה כל את לי הראו הדין עורכי של הנגדית ובחקירה הראשית בחקירה. רול-ה את לי תראו אמר והוא

 3 הוא אם. קרא שהוא אמר שהוא שמעתי לא אני.  להפנות שרצה למה והפנה בפנים חיפש הוא ואז רול

 4 .אותי יתקן הוא, בעיה אין. יתקן הוא, קרא שהוא אמר

 5 ? 2014 ממאי ברצינות זוכר והוא 2021 במאי היום  אנחנו. אחת מילה רק :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 .ברור ההקשר גם :חן ק'ז ד"עו

 7 .ברור ההקשר גם :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 כאן שעמד אדם שכל חושב אני. אתם להתמודד צריכים שאנחנו דברים יש, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 9-ב, במחשב לחפש רץ, הטעיה על טענתו,  אגב – הבנו אנחנו כך – העד של הדברים את ושמע באולם

 10 כפשוטו הבנתי אני כך. שכתוב מה לי מראה לא אתה במפורש אומר הוא כאשר, למטה, למעלה, רול

 11 את נבדוק אנחנו לכן. בהכנעה ראשי את מוריד אני, אחרת מבין משפט בית שאם אותי חינכו אבל

 12 שקראת מה סמך על אמרת מה אותו לשאול ואפשר עד כאן יש עדיין אבל, בפרוטוקול האלה הדברים

 13 אם ברשותנו ולא קרא שהוא משהו זה אם. נפקות לזה ויש נפקות לזה יש ואז שזכרת מה סמך על או

 14 .רבה תודה. אחר במקום ילך זה, זוכר שהוא משהו זה

 15 '.אלוביץ אור עם תכתובת יש אמרת כשאתה. פשוטה שאלה, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 16 .וכר ז אני למה גם לך אגיד אניא. זה מה זוכר לא אני. זוכר אני. כן :ת

 17 . קרא שהוא זוכר שהוא אומר העד. העד תשובת את שרשמנו חושב אני. לעד תודה :ש

 18 .יצא כשזה שבוע בסוף הייתי אני כי זה את זוכר אני. זוכר שאני תכתובת יש :ת

 19 ?2021 :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 סוף מגזין, שבוע סוף היה שזה לי נדמה, התפרסם כשזה. 2014. כאן אני עכשיו. לא :ישועה אילן מר

 21 התגובה את ידעתי כי חום קיבלתי, הזה הדבר את כשראיתי, ואז בצפון שבוע בסוף הייתי אני אז, שבוע

 22 - - - שקיבלתי זוכר אני כן אחרי ואז

 23 ?קיבל אדוני איך :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 .זוכר אינני. סמס או וואטסאפ או :ישועה אילן מר

 2 .תכתובת יש. סמס  או וואטסאפ יש אז. שהבנו מה זה :צור-בן בועז ד"עו

 3. אפולוגטי שיח הדו התחיל מזה. וכדומה עלי כעס שיש והבנתי מזה התבאסתי אז :ישועה אילן מר

 4 - - - והתקוממתם שלושתכם שקמתם הקטע לגבי. שאמרתי מה כל זה

 5 החקירה לחומר קשור הוא. אליך קשור לא הוא :צור-בן בועז ד"עו

 6 להצליב יודעים, לחפש יודעים  אחר דבר שבכל רואה אני. אמרתי, אחת בקשה לי יש :ישועה אילן מר

 7 לא שאני, צרה מאוד בצורה משהו לי כשמראים, אפשר אם, אומר רק אני. וישנים חדשים חומרים

 8 אחרת כי רחבה יותר יריעה לי לתת לברר רוצה אני – עכשיו החדשה השיטה זאת, הבנתי – מה מבין

 9 .דבר אני מה אדע לא

 10 עכשיו קרא שהוא זה על מדברים שלא מבינה אני עכשיו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .ההתכתבות את זוכר הוא אלא המשפט לקראת

 12 .עכשיו קראתי לא לגמרי :ישועה אילן מר

 13 קרא שהוא זה על דיברתי אני, הזאת החדות לרמת הגעתי לא שאני מכיוון, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 14 . זה את

 15 חסרים חומרים לגבי כללית בקשה לכם יש. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 17 .בלשונית שמופיעים אמרתם. רול-ב מופיעים שלא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .בחדש לא גם זה. שיש למדנו היום :צור-בן בועז ד"עו

 19 אם יבדוק מישהו או, נבדוק אנחנו אז, הזאת לבקשה נגיע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .דברים עוד שם יש

 21 שאפשר כדי הנקודה את לברר שרצינו הייתה היחידה הנקודה. לגברתי מודה אני :צור-בן בועז ד"עו

 22 .הבקשה את לגבש יהיה

 23 .אחר דבר על מדברם אתם. אחר משהו הבנתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .שהתגלה הנוסף בחומר לא זה. אשלים רק אני. כן :צור-בן בועז ד"עו

 2 .הבנו כבר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 המשטרה עם בדקה, היום תירוש ד"עו שאמרה כפי אחר בחומר שזה מסתבר עשיו :צור-בן בועז ד"עו

 4 .הופקה שלא התכתבות עוד שיש לה ונאמר, אתמול אירועי בעקבות

 5 ממנו ומופקים חיים מכיל שפלאפון מאליו המובן לי נאמר. שאמרתי מה לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 6 - - - הרלוונטיים הדברים רק

 7 .לנו העברת שלא מה רלוונטי לא זה אבל :צור-בן בועז ד"עו

 8 .עכשיו הזה הדיון כל את עוצרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .בקשה תוגש :צור-בן בועז ד"עו

 10 .כזאת התכתבות זוכר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .תודה טוב הכול. שנבקש עד. היום עד אצלנו הייתה שלא התכתבות זוכר הוא :צור-בן בועז ד"עו

 12 .הוא מי לשמוע רוצים כבר אנחנו? זינגר איתן זה מי

 13 .זאפ ל"מנכ הרלוונטית בתקופה  היה הוא שבזמנו לי נדמה :ת

 14 . מהחדש, אתו קצרה התכתבות לך נראה בוא. צודק אתה. נכון :ש

 15 .244/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 הזו הכותרת עם עסקת, הכותרת פעם עוד אתה. מצוין רעיון: לך כותב הוא. תראה :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?הזו החשבונאות מה". נוני עם שוקן של חשבונאות זו, מסכים: "לך כותב הוא ואז, פעם 20

 18 .יודע לא אני :ישועה אילן מר

 19 ?זינגר איתן זה מי. פספסתי אלי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .מחירים להשוואת אתר, זאפ שנקרא ל"מנכ היה :ישועה אילן מר

 21 .אותו לפרש יודע אתה אם אותך שואל אני :צור-בן בועז ד"עו

 22 . כאן מיוחד משהו לי אין. שכתוב כמו :ת

 23 .אותו לפרש רוצה לא שאתה אומר אתה :ש
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 1 את כנראה מבין הוא אז, מיותרת שהיא אומר אני. ברור כאן הקונטקסט.  לענות מנסה אני :ת

 2 .נוני מול שוקן זה ואומר הרגישות

 3 .ששאלתי מה זה? נוני מול שוקן זה מה :ש

 4 הוא אז", הארץ" בקבוצת, מרקר דה-ב יוצאת הכתבה. Ynet מול מוצבת וואלה הכותרת :ת

 5 משהו לעשות אולי, בכוונה זה את שעשו לזה מרמז

 6 ?כזה משהו היה :ש

 7 מי בין :ת

 8 "?ידיעות" לקבוצת" הארץ" קבוצת בין :ש

 9 .ודאי, כן, מתחים היה. שהיה חושב אני תמיד :ת

 10 "?ידיעות" נגד" הארץ" עיתון של שם נדה'אג הייתה :ש

 11 . שכן חושב אני :ת

 12 .מרכזיים תקשורת כלי שני של נדה'אג? הזאת נדה'האג של המשמעות מה :ש

 13 שהן כותרות שמים או כתבות כותבים שלפעמים, מרכזיים תקשורת כלי שני של נדה'אג  :ת

 14 .נדה'האג את משרתות

 15 .נדה'האג את לשרת כדי כותרת שינוי כדי עד, אומרת זאת :ש

 16 .כן :ת

 17 ?נכון :ש

 18 .כן :ת

 19 – אדייק אני – הכותרת שינוי, אומרת זאת. כתבת אתה מה גם לך אראה אני בוא אז. אוקיי :ש

 20 .נדה'האג את לשרת כדי, משקפת שלא, נכונה לא כותרת להביא הוא

 21 . לקיצון זה את לוקח אתה, פעם עוד. כן :ת

 22 .הפרטי, שלך המקרה את לוקח אני :ש
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 1 את עשו. ההקשר תוך משהו לקחו. בזה לרסס רוצה מחר וואלה שאומר כותרת נגיד לקחו לא :ת

 2 כבר אני, מרקר דה, אגב דרך. זה את אמרתי לא אני, צודק אתה אבל  זה את תופרים. מתוחכם זה

 3 זה, זה את אמרתי אילו. רקורד זה און היה זה, זה את אמרתי אילו, טוקר ונתי טייג אמיר, לך אומר

 4, הראשית מהכותרת זה את מוציאים היו לא הם. וכדומה ומתבכיין מטלפן שהייתי לי עוזר היה לא

 5 .קבעו הם לא הכותרת שאת להיות יכול, אגב דרך. עשו הם, זה את אמרתי שלא בגלל אבל

 6 .העורך :ש

 7 .מעליהם העורך :ת

 8 .נדה'האג את לשרת כדי :ש

 9 .להיות יכול :ת

 10 .2016 במאי 16-מה שלום ניר עם תכתובת לך מראה אני. כתבת אתה מה נראה בוא אז :ש

 11 .245/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12. כותב אתה מה  נראה בוא, הזה בתיק התקשורת כלי של בסנוקר החגיגה במסגרת :צור-בן בועז ד"עו

 13 הפשוטה מהסיבה לבקשתי כותרת תיקנו מרקר דה, לייבב – הביטוי על שיחה -  מתחיל פעם עוד אתה

 14 ?רואה שאתה מה זה? נכון. Ynet נגד שכתבו המשפט את אמרתי לא מעול

 15 .כן :ת

 16 ניר כתב.  הכותרת על חוזר פעם עוד ואתה. שלך אח אני. בבעיה טיפלתי: כותב הוא ואז :ש

 17: כותב אתה אז". תודה. לו לעזור הכול אעשה אני, בעיה שלי לאח שיש, אחד דבר יודע אני: "שלום

 18, זה מי? הגוררים מי". נבלות - נקודה חסרה – לשם דבר כל גוררים ואז" ידיעות" נגד נדה'אג להם יש"

 19 ?הנבלות, סליחה

 20 .הקצנה שני ומצד אמת בזה יש, פעם עוד אומר אני, ושוב". הארץ" קבוצת. מרקר דה :ת

 21 זה. כותבים שהם למה מתכוונים הם, כותבים כשאנשים. קודם האמת את ניקח בוא אז :ש

 22 - - - לשם דבר כל גוררים כשהם. כותבים שהם לעת לפחות, דעתם את משקף

 23 .כאן הנקודה מה לך אסביר אני :ת
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 1 .נקודה שחסרה :ש

 2 את גם לרצות שלי הצורך של האנטומיה את מראה זאת התכתבויות שסדרת היא הנקודה :ת

 3 רק שולח לא אני ולכן שם מהתגובה ממש פוחד אני. שלום ניר שזה, שלנו בקבוצה מוזס של הנציג

 4 בהקשר. כוונה הייתה שלא יועבר שהמסר כדי שלום נרי עם מדבר גם אני אלא התנצלות שלי לבוסים

 5 הן התגובות. בכוונה זה את שעשו אז חשבתי אני. מוקצן להיות יכול זה, לו כותב שאתה מה, הזה

 6 .מוקצנות קצת

 7. ישנה נדה'אג. קיים זה אבל, אותם שכינית התואר שם את נמסוך, נדה'אג יש, אומרת זאת :ש

 8 .כותב אתה כך

 9 שחשבתי וולאיסטיים יםכמהל לטרפד ניסו שהם מקרים כמה היו כי נדה'אג שיש חשבתי אני :ת

 10 חדשותי טלוויזיה ערוץ, חדשות גוף לעשות", הארץ" קבוצת על לאיים שיכולים מהלכים שהם

 11 . וכדומה

 12 ?וואלה-ל לטרפד" הארץ" קבוצת ניסתה מכלים איזה. מהלכים תפרט :ש

 13 שזה לי נדמה, העדתי היתר בין שם. טייג עמיר של הכתבה של הנושא סביב כבר זה על דיברנו :ת

 14 סביב היה שזה לי נדמה. כזה משהו או Yes עם יד חדשות ערוץ לעשות רוצה וואלה-ש לקטע קשור היה

 15 המלחמות לתוך קצת וואלה את שגוררים הייתה שלי והתגובה אז שלי שהתחושה אמרתי אני.  זה

 16 .הכלליות

 17 .מפורשים יותר נהיה בוא? כלליות מלחמות איזה :ש

 18 על להם שיש הביקורת את שמעבירים זה לצד שרוצים הכלליות המלחמות לתוך גוררים :ת

 19 .חדשות כגוף תתחזק לא וואלה-ש להשיג מנסים הדרך על, וכדומה בזק ועל מוטה סיקור

 20 הוא הסבסטק. כרגע טק-ה למדרגת נרים, הסבסטק זה, לנו אומר שאתה מה בעצם אז :ש

 21 דרך על להתחזק או להתרומם וואלה-מ למנוע הקבוצה של הרצון במסגר לתפיסתך" הארץ" שבעצם

 22 אבל קצת בוטה יותר, ככה. הזאת התפיסה את שמשרתים פרסומים מפרסמת, החדשות אולפן פתיחת

 23 ?נכון. ישיר יותר
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 1 נעשו כן מהניואנסים חלק – הכול שזה חשבתי לא  - מהכותרת חלק, מהפרסום שחלק חשבתי :ת

 2 .ציינת שאתה הזו המטרה מתוך בכוונה

 3 . נתקדם בוא. כאן אין תמימים. פחות, יותר יש. קדושים אין :ש

 4 .המתוקן את לנו שצילמו חושבת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .בבקשה, כן: דוברת

 6 ?כולו את או השני החצי את לגברתי יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 . דף באותו הכול זה. כן: דוברת

 8 ?הפסקה דקות חמש לעשות אפשר, כבודה :ישועה אילן מר

 9 .כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .הזה העניין את נגמור פשוט, אשאל לא. מסמכים שני לעד אציג אני אולי :צור-בן בועז ד"עו

 11 .מבקש שהוא ההפסקה אחרי תם או תציג :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 13 .דקות 10 הפסקה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ה ק ס פ ה

 15 

 16 ואני שלו שזה שיאשר לעד אציג רק אני. בעניין נוספת התכתבות להגיש רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 17 .שהתכתבת לי תאשר. התכתבויות שתי מציג אני. שאלות אשאל לא

 18 מסומנת – 9:53. בבוקר שתיהן. במאי 16-מה הראשונה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .247/נ מסומנת השנייה. 246/נ

 20 אבי עם והשנייה שלום ניר עם האחת. שלך התכתבויות שתי שאלה רק לי תאשר :צור-בן בועז ד"עו

 21 .המפוארת הכותרת בסוגיית בנטל

 22 .מאשר  :ישועה אילן מר

 23 ?וייס אבי זה מי. תודה :ש
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 1 .12. קשת של חדשות חברת ל"מנכ וייס אבי  :ת

 2 ?אתו קשר לך היה :ש

 3 .מועט :ת

 4 ?הקשר היה מה :ש

 5 צריך בה הצורה לגבי לפעמים אתו התייעצתי. לפעמים אתו להתייעץ רציתי. מקצועי בעיקר :ת

 6 .אולי פעמיים שנפגשנו חושב אני. וכדומה מובילות ליצור, החדשות גוף את לבנות

 7 ?סיקור או כתבות ולגבי :ש

 8 .העיתונאי הניסיון לגבי אתו שהתייעצתי להיות יכול :ת

 9 – החדש מהחומר הכול – וייס אבי עם התכתבות לך מגיש אני. ההתייעצות את נראה בוא :ש

 10 .2015 בינואר 19-מה

 11 .248/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 כבוד רק לא  לי יש, פרופורציות, ביקורתי כמובן הכול: "לו כותב שאתה מתחיל זה :צור-בן בועז ד"עו

 13 הנובעת הצרימה אלא רע משהו שאומרים לא היא הבעיה. פגישתנו אחרי סימפטיה גם אלא אליך

 14 ?נכון. חלקי מקטע זה, ראשונה שאלה. שאלות שתי". מאקו מאשמת

 15 .לקרוא שנייה לי תן. זה את זוכר לא אני. דקה :ת

 16 .בבקשה :ש

 17 .תודה. אוקיי :ת

 18. ביניכם הדיאלוג התחיל כך לא כי מקטע משקף כרגע מציגים  שאנחנו מה. ראשונה שאלה :ש

 19 ?נכון

 20 .הסתם מן :ת

 21 .אחר במדיום? נכון, סתם מן אתו התכתבת.  ברור :ש

 22 .כאן יש אבל, לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 .המשך יש :ישועה אילן מר
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 1 .הנה. כאן. זה לפני יש :תירוש יהודית ד"עו

 2 .ההתחלה על שואל הוא :ישועה אילן מר

 3 .בפרופורציות כמובן הכול, היא האקספוזיציה :צור-בן בועז ד"עו

 4 .כאן אותן רואה ואני כאן אצלכם מופיעות שלא קודם רגע הודעות שתי יש אבל :תירוש יהודית ד"עו

 5 ?בנייר משהו חסר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .כנראה בהדפסה :תירוש יהודית ד"עו

 7 לא היא שהבעיה לו אומר אתה.  שיש למה נתקדם ואנחנו בינתיים זה את תבדקו :צור-בן בועז ד"עו

 8 ?מאקו זה מה. מאקו מאשמת הנובעת הצרימה אלא רע משהו שאומרים

 9 - - - אינטרנט אתר זה מאקו :ישועה אילן מר

 10 אלה כי, שלמה תמונה לו שתהיה כדי לו ותראו זה את שתמצאו עד נחכה אולי :תירוש יהודית ד"עו

 11 .לגמרי קשורות והן מולי אותן רואה רק אני, בהן התעמקתי לא. צמודות ממש    ודעות שתי

 12 . בבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 13 . שיחה מאותה חלק זה :תירוש יהודית ד"עו

 14 . זה על נקפיד אנחנו.  המלא הגילוי חסידי :צור-בן בועז ד"עו

 15 .פלילי במשפט מיותרת שההגנה משמיע זה, לנו רלוונטי שזה ככל, זה את שנמצא עד :חן ק'ז ד"עו

 16 ?קורא אתה. הנה. מלא עותק תנסי. צודקת חברתי :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?כותב אני זה. כן. קורא אני :ישועה אילן מר

 18 יד... "-ו מאחר. "כותב אתה מה נראה בוא. שלך הודעה היא הראשונה ההודעה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?נכון כאן עד". וואלה המילה את בכתבה, 2 וערוץ אתם, הזכרתם לא – מתלונן אתה –" 2

 20 .כן :ת

 21 .וואלה את לציין צריך היה הראוי שמן חושב אתה :ש

 22 .כן :ת

 23 .מאקו של את לא אך וואלה של השם את לציין והקפדתם העוול את תיקנתם אתמול בכתבה :ש
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 1 - - - מאקו-ש מתכוון אני. כאן טייג כנראה זה :ת

 2 .וואלה את ציינה לא מאקו. השאלה זו. בדיוק :ש

 3 המשיכו שהם כנראה, מאקו שזה שלהם הדיגיטל ובאתר זה טיפלו הם. הטלוויזיה בערוץ :ת

 4 ".2 יד" למכירת בקשר וואלה את להזכיר לא של הזה בעוול

 5 שולח ואתה" להתנהלות רב כבוד מוסיפה לא שלכם האגרסיבית  התגובה גם: "לו כותב אתה :ש

 6 ?נכון. וואלה-מ פרסום לו

 7 .כן :ת

 8 ?אגרסיבית תגובה איזו זוכר אתה :ש

 9 .זוכר לא. לא :ת

 10 את ולהסב 2 ערוץ ל"למנכ לפנות הראוי שמן אגרסיבית תגובה שהייתה חשבת אתה אבל :ש

 11 ?נכון. לכך לבו תשומת

 12 .זה מה יודע לא שאני, אגרסיבית ותגובה מפרסמת לא שמאקו לזה. הגורמים לשני עוול. כן :ת

 13, ולינט ענת עם ריאיון היה זה, כתבה הייתה לא זו, הכבוד כל עם: לך כותב הוא אז. בסדר :ש

 14 מזכירים אחת פעם. לגיטימי זה, ידעתי שלא, וכך כך שהיה,  אתכם הזכירה, ... Ynet-ל הוקדש כולו

 15. טלפון קיבלת לא מעולם, עלינו מלכלכים יומי יום באופן אתם. נרעשים כולם ואז אצלנו לרעה אתכם

 16 ?נכון כאן עד. הכתבה מוקד היה מה, כתבה, שם היה מה לך מסביר הכול בסך

 17 .אמת :ת

 18 ?נכון. נרעשים ואתם, וואלה את, לרעה אותך הזכירו אחת פעם, הנה, אומר הוא כן ואחרי :ש

 19 .כן :ת

 20 .נרעשים, לרעה אותם שמזכירים אנשים כי? למה :ש

 21 .נכו :ת

 22 .כאן נמצא וייס למר שפנה הנרעש הנה :ש

 23 .אמת :ת
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 1 חושב אתה. טלפון קיבלת לא ומעולם יומי יום באופן אותם מלכלכים אתם כותב גם הוא :ש

 2 ?כלשונו שלכלכתם, לשיטת, נכון שזה

 3 .כזאת נדה'אג הייתה לא. חושב לא אני :ת

 4 הכול: לו כותב אתה. היו שלא דברים דעתם על מעלים אפילו לפעמים אנשים, רואה אתה :ש

 5 כבר זה – מאקו מהשמטת שנובעת שהצרימה הבעיה, וסימפטיה כבוד לי יש. בפרופורציות כמובן

 6 על הארוכה מהכתבה וואלה של השם השמטת כמו הוגן לא זה: לך כותב הוא. ההקשר את ראינו

 7 ".2 יד" מכירת

 8 .ממשיך אני :ת

 9 לבי תשות להסב ממוזמן יותר אתה, הגון לא משהו עושים שאנחנו אימת  וכל: "כותב אתה :ש

 10 ?נכון. אלי תפנה, הוגן שאינו משהו עליכם כותבים שאנחנו חושב אתה שאם לו אומר אתה". לכך

 11 .אמת :ת

 12 .נכונה שגרה :ש

 13 .אמת :ת

 14 ?המצוינים בחורינו, החדשות מערכת לאנשי יפנה שלא למה? נכונה כשגרה דווקא אליך, אגב :ש

 15 להסב על מדברים אנחנו. לב תשומת להסב אמר הוא, בית. לשם גם להיות יכול זה, אלף :ת

 16 .לים"מנכ שיח היה זה. העורך לא הוא גם. ל"מנכ ואני ל"מנכ הוא. לב תשומת

 17 נכון. בכם לנהוג יש בו אופן לגבי פוליטית הנחיה איזושהי הייתה שלא מבטיח  ואתה :ש

 18 .נכון :ת

 19 ?אמת. מלחמה תהיה ולא ממך התלהב שהוא כותב הוא ואז :ש

 20 .כן :ת

 21 צריכים אנחנו, התקדימי הסיפור הזה בתיק כרגע". תהיה גם תהיה Ynet עם: "נאמר גם ואז :ש

 22 .תהיה גם תהיה,  Ynet עם מלחמה זה מה ולראות הצמצם את לפתוח
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 1 שקבוצת, בארץ המדיה של בתחום, הוא הנודעות מן.  שאפשר קצר הכי זה את אעשה אני :ת

 2 העוינות. עוינות ביניהם יש. עוינות איזושהי בהם יש, שמות שינה 12/קשת זה" אחרונות ידיעות"

 3 שבט מדורת הוא Ynet-ו" אחרונות ידיעות" כי היום סדר את קובע מי, ההגמוניה על מהקרב נובעת

 4 הלכו שלהם והחדשות בערב לידה שנאספים השגת מדורת בבירור הוא 2 ערוץ. ואינטרנט מודפס של

 5 נכנסו שהם ברגע אבל, המאבק תולדות כל את כאן נותן לא אני, לערוץ גם נכנסו שהם ברגע. והתחזקו

 6 אז, מגזיניים  ובתכנים, וכדומה לשם חדשות מכניס שגם דייגטלי ערוץ שהוא מאקו ערוץ לתוך

 7 פעמים הרבה היו האלה הגופים בין הזה הרקע על. עליהם ואיום ישירה תחרות בזה ראו" ידיעות"ב

 8 .מהלומות

 9 .תקשורתיות מהלומות הן המהלומות :ש

 10 .ירו לא. כן :ת

 11 ?נכון, אאוט נוק, דאון נוק כרגע הזירה על עולים לא הם :ש

 12 .כן :ת

 13 .תקשורתי זה :ש

 14 .אחד באף ירה לא אחד אף. ודאי :ת

 15 מן – את פוגש שאתה בזה מקנח כמובן אתה. תקשורתיות מהלומות על מדברים אנחנו אז :ש

 16 ?לו כותב אתה כך? נכון. וייס אבי מרשים איש איזה – בצדק הסתם

 17 .ממני התלהב הוא. כן :ת

 18 .מרשים יש שהוא לו כתבת אתה אבל, כן :ש

 19 .כן :ת

 20 - - - פה שיש יתפרש ושלא זה את אומר לא ואני – המרשימות האישיויות במסגרת :ש

 21 .באמת מרשים הוא :ת

 22 .מרשים באמת הוא פה אז. נכון :ש

 23 .כן. קורה זה לפעמים :ת
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 1 ?אתו נפגשת פעמים כמה. אקוניס לשר נעבור בוא. בדיוק. נכון. קורה זה לפעמים :ש

 2 .פעמים מספר :ת

 3 ?גודל סדר :ש

 4 .ארבע, שלוש :ת

 5 ?ושיחות :ש

 6 .היו. כן :ת

 7 ?עסק זה במה? הרקע היה מה :ש

 8. טועה שאני להיות יכול. הליכוד של תקציבים עם אולי מעורב היה הוא אחד שקטע חושב אני :ת

 9. הנגישות על לי יעזור שאולי חשבתי, כאן זה על דיברנו, אחד קטע. אבלים לנחם בא הוא, אחד קטע

 10 יהיה שהוא זה על משהו שדובר לי נדמה – יהיה הוא שאולי חשב ששאול לזה קשור היה אחר קטע

 11. במשרד שר היה הוא או התקשורת שר להיות רצה הוא. הפרטים את זוכר לא אני. התקשורת במשרד

 12 או התקשורת במשרד מינוי לו שיהיה להיות שיכול זה על שדובר אתו קטע איזשהו היה. זוכר לא אני

 13 תשמור: לי אמר ששאול, ברור באופן אחת פעם לא, התחיל זה כי זוכר אני. התקשורת במשרד כשר

 14 וידא שהוא לזה במקביל,  2015-ב שעשינו הגדולה המסיבה, העצמאות יום, למשל. טוב קשר על אתו

 15 .אקוניס ואת צחי את תזמין. צחי ואת אותו אזמין שאני ביקש הוא, לא שארדן

 16 נפגשת  ולכן המונח של המגונה במובן לא אינטרסים לזה נקרא וואלה-כ לכם שהיו אומר אתה :ש

 17 .צמתים במספר אתו

 18 .כן :ת

 19 ?הוגן תיאור זה :ש

 20 .לגמרי :ת

 21 בטח, רובנו את שמעיק כמו אותו שמעסיק הסיקור של העניין את לו יש כי אתך נפגש והוא :ש

 22 ?נכון. ציבוריים אנשים
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 1 כדאי האם, משהו אתו להתייעץ רצה אפילו הוא, בא שהוא אחת שפגישה זוכר אני. נכון :ת

 2 הנושא על דעתו ומה אלי בא שאקוניס לשאול אמרתי אז. משהו או לי נדמה, תקשורת רשות להקים

 3 .תקשורת כשר שלו אפשרי מינוי של בהקשר זה את שאל שהוא כנראה. תקשורת רשות של הזה

 4 . 2013 במארס 11. החדש מהחומר, ההתכתבויות את נראה בוא :ש

 5 .249/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 מבינים אנחנו כאן. אופיר עם בהצלחה, מחר נדבר. מתכתבים שלום וניר אתה :צור-בן בועז ד"עו

 7 אתו התכתבת כנראה, אופיר עם בהצלחה לו מאחל? נכון, הראשון החלק לנו חסר, אלף – ידעת שכבר

 8 .אופיר עם נפגש שהוא לך ונאמר כן לפני

 9 ?שלום לניר כותב שאני :ת

 10 .וניר אתה. כן :ש

 11 ?אקוניס אופיר עם בהצלחה לו שיהיה :ת

 12 .אופיר עם בהצלחה: לו כותב אתה. כן :ש

 13 ?2013 במארס זה. אוקיי. בסדר :ת

 14 הוא ואז", ימים כמה לפני אצלי היה, "ימים מספר לפני אצלך שהיה לו אומר ואתה. נכון :ש

 15 ?צורך בה היה, עזרה איזה". ברור: "כותב טומטיתוא ואתה" העזרה כל את נצטרך: "לך כותב

 16 .זוכר לא אני. זוכר אינני :ת

 17 ?נכון. אחרת עזרה להיות יכולה לא.  תקשורתית עזרה שזאת מניח אני אבל :ש

 18 קשר איש... , -כ שלו לקשר מעבר, לזה קשור היה זה כאן אם יודע לא אני. מניח אני. כן :ת

 19 כל ויד שנקרא מה בכל ידו, בהרבה מעורב גם היה הוא, שאול מטעם וואלה-ב נוני קבוצת את שמייצג

 20 לפעמים היה הוא. שרים, אחרים גורמים מאוד הרבה עם קשרים מאוד בהרבה מעורב היה הוא. בו

 21 .בממשלה הגורמים מול שונים במישורים שאול עבור עבד הוא. דברים שמסדר תווך

 22, לי תאשר. אתך התכתב הוא, שאול עבור היה הוא, גורמים הרבה עבור היה הוא. הבנתי :ש

 23 - - - תשלול
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 1 מסביר אני". ידיעות"ל, כאן לי נראה קשור לא שזה כאן אקוניס  של הקשר את אומר אני. לא :ת

 2 .ממשל לגורמי שלנו קישורים מיני כל לעוד נגע, ההיא בתקופה, בהתחלה במיוחד שניר הנקודה את

 3 עזרה היא העזרה.  ברור: לו משיב אתה, שלך העזרה את צריך שהוא אומר כשהוא :ש

 4 .תקשורתית

 5 .מניח אני :ת

 6 .מספיק זה מניח :ש

 7 .ההקשר כל את זוכר לא אני :ת

 8 ?נכון. ניכר זה אבל :ש

 9 .לתת יכול שאני אחר משהו לי אין, כן :ת

 10 .אוקיי. חושב אני גם. נכון :ש

 11 עזרה כל יצטרך שהוא מתכוון שהוא אלא נותן שאני לעזרה מתכוון הוא אם יודע לא אני :ת

 12 .כך כל המקרה את זוכר לא. מתכוון שאני מה זה. לתת יוכל שאקוניס

 13 .שאמרת מה זה? נכון. אקוניס עם פגישותיך על ידע שאול :ש

 14 .ודאי :ת

 15 את מהדהד פשוט  אני. אומר  אתה  כך. פוליטיקאים עם שלך פגישות של משגרה כחלק וזה :ש

 16 .ההתייחסות את מבקש אני. תשובתך

 17 בל. שגרתי לא דבר היו הם. שגרה היו לא שרים עם שלי פגישות. שגרה זה מה יודע לא אני :ת

 18 והבאתי האולפנים את כשבנינו. פחות ולפעמים יותר היה זה לפעמים, להיפגש היה מהתפקיד חלק

 19 מסתכל אתה אם. שגרה הייתה לא. לראיונות שיבואו רציתי כי אותם לפגוש מה לי היה אז, ינון את

 20 לתקופה רק מתנקז זה. שרים עם פגישה של שגרה לי אין,  וואלה-ב שהייתי, שנים 13, שנים עשר על

 21 .שרים עם פגישות של שגרה לי אין. שנים שבע. 2017 עד שאול מהגעת או הרלוונטית

 22 .אתו נפגשת לא כי ממשלה ראש עם פגישה של בכלל שגרה לך אין :ש

 23 .משמעית חד :ת
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 1, הרצוג, אקוניס אופיר, איציק דליה, ליברמן. זה את ראינו. שרים עם לפעם מפעם נפגשת אבל :ש

 2 .כולם עם נפגשת. לפיד יאיר, ניקוב'מיסז סטס, שקד איילת

 3 .מאוד מעט :ת

 4 .יחסי עניין זה, תראה, מעט :ש

 5 ?מזה קטן יותר להיות יכול מה. יחסי לא זה. אבסולוטי זה, פעמים  לשלוש פעם בין :ת

 6 .הממשלה ראש של במקרה כמו. אפס :ש

 7 .אחרות בדרכים  פעל הממשלה ראש :ת

 8 .פגישות תדירות על כרגע אנחנו. עצור :ש

 9 ?מתוקן נוסח אולי לנו יש, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .כן: צור-בן כרמל ד"עו

 11 .המסך על ראינו. קודם שראינו מה זה :צור-בן בועז ד"עו

 12 .מחליפה אני. 248/נ :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .בשבילך לי חשוב משהו יש :ישועה אילן מר

 14 .חושב אתה אם. מוזמן אתה, יעזור זה אם. בבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 15 קטן היה באמת שלי. משלי בכלל גבוהה שיעור אין בתדירות הייתה שרים עם פגישה של... -ה :ת

 16 המקורות היה זה. תדיר באופן אותם שפגשו והמדיניים הפוליטיים הכתבים. הכתבים של הייתה

 17, שלהם התדריכים את להם נותנים, הכתבים עם מדברים  פוליטיקאים. החיה של טבעה זה. שלהם

 18 או הראשי העורך של פגישות או. יחסים נוצרים שם גם אבל, טוב יותר, טוב  פחות לכתוב יכול הכתב

 19 המערכת כל, קבוע באופן התנהלו האלה הפגישות. וכדומה שרים עם יחד המערכת כל של פגישות היו

 20 .שהיו פגישות עשרות מתוך באחת אולי השתתפתי אני, אצלנו

 21 באותו הדסק על שאחראי מי או הרלוונטי והכתב שהמערכת, לומר אפשר, בנליזציה זאת :ש

 22 .פוליטיים גורמים עם שבשגרה כדבר נפגשים נושא

 23 .נכון :ת
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 1 .השגרה זו. החוק לחם זה :ש

 2 .נכון :ת

 3 יש כך ואחר לשאלות משיב, מתדרך, מסביר הפוליטי שהגורם אומרת השגרה כלל בדרך :ש

 4 ? נכון. סיקור

 5. וכדומה פוליטיקאים, שרים לבין, שלה העיקרים למסוקרים התקשורת בין מהחיים חלק :ת

 6 .מסכים

 7 .עובד זה כך. הזה התהליך בתוך דוברים יש וגם :ש

 8 .שצריך מה את מוודא ואחרי לפני והוא הדובר דרך נוצר הקשר כלל בדרך. לחלוטין :ת

 9 ?נכון. לדברר זה, שלו המרכזי הדבר, דטרה הרזון אולי, חשוב לדובר כי :ש

 10 .תפקידו זה :ת

 11 .שלו התפקיד זה :ש

 12 .נכון :ת

 13 .2013  ביולי 30-מ התכתבות לך מראה אני. אקוניס לשר נחזור :ש

 14 .250/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 אתה. אקוניס אופיר עם גם 14:30-ב אצלי יהיה ששאול מדמון לאיתן כותב אתה :צור-בן בועז ד"עו

 16 .פגישה הייתה, כל קודם אז? זה את רואה

 17 .אמי של בשבעה :ת

 18 עם נפגש שאתה זה על מדמון איתן את לעדכן צריך אתה למה.  זה על לשמוע מצטער אני :ש

 19 ?אקוניס

 20 .אתו מיודד. שלו ידיד הוא :ת

 21 ?שלו הפגישות כל על מספר אני שלי החברים שלכל חושב אתה :ש

 22  שאול. אותו חיבר שאול. שאול עם גם. גם אותו לפגוש רוצה הוא אם, מגיע שהוא לו אמרתי :ת

 23 .לדבר אהב
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 1 .הודעות שתי אלקלעי לאבי שלחת 2015 באוגוסט 29-ב לך מראה אני. לגיטימי זה. גמור בסדר :ש

 2 ?רול-ב לנו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .זה את נקרין :צור-בן בועז ד"עו

 4 ?שורה איזו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .12769: צור-בן כרמל ד"עו

 6", מנע למאיה נתתי, אור בוקר: "מאקוניס הודעה אלקלעי לאבי מעביר אתה. הנה :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?מנע מאיה זו מי

 8 .הכתבות אחת. לי נדמה. שלנו ה'נזאבר של כתבת הייתה שהיא חושב אני :ת

 9 .השידור רשות בנושא מקיף ריאיון :ש

 10 .תקשורת גם מכסה שהייתה :ת

 11: אלקלעי לאבי כותב אתה אז. לידיעתך השידור רשות בנושא מקיף ריאיון לה נתן הוא אז :ש

 12 לאבי פונה לא הוא למה". הנגישות משבר סביב בקרוב עזרה הרבה אצטרך. חיובי שיהיה תשגיח"

 13 ?הרלוונטית הכתבת עם ריאיון כבר שנתן אחרי אליך לפנות צריך הוא למה. אלקלעי

 14 .טוב יצא שזה לוודא רוצה הוא כי :ת

 15 .חיובי שיהיה תשגיח כותב אתה. כסדרו מתנהל הווידוע, שנית. כך חושב גם אני. נכון :ש

 16 . כן :ת

 17 ?נכון. חיובית ובפחות חיובית בצורה אותו להציג, ריאיון אפשר כי :ש

 18 .כן :ת

 19 ?נכון. בעריכה. פשוט מאוד זה :ש

 20 .תמיד :ת

 21 עזרה צריך שאתה, לפחות הזה במקרה, לעניין רציונליזציה שיש גם אומר אתה. חושב גם אני :ש

 22 או בהליכה שמתקשים אנשים של נגישות לא זה הנגישות משבר.  הנגישות משבר סביב בקרוב

 23 ?וואלה-ל קשור הוא איך, נגישות משבר זה. בהתניידות
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 1 בכנסת שרצה חפוזה די חקיקה אז הייתה. חקיקה של זה. כן זה :ת

 2 .באינטרנט גלישה, מוגבלים. באינטרנט לגלישה ביחס :ש

 3 שלא בצורה נגישות חוקי החילו, חקיקתי מחטף שם עשו. נגישות חוקי להחלת בקשר :ת

 4 .זה את לשנות צריך והיה מאפשרת

 5 ?וואלה על הרגולציה של ההשלכה הייתה איך :ש

 6 .התאספו האתרים כל. וואלה-ל קשור היה לא זה :ת

 7 .וואלה  כולל :ש

 8 .כולל :ת

 9 ?ההשלכה הייתה מה :ש

 10, ייצוגיות תביעות ונתונים החוק את מפירים האתרים שכל למצב להביא היה יכול זה. כלום :ת

 11 לא בצורה החלו כי שנים כמה של תהליך לקחת שצריך משהו לעשות חודשים כמה תוך צריכים שהם

 12 לי נדמה פעמיים אותה פגשתי זה ועל שקד איילת לשרה גם ופניתי אליו פניתי הזה בהקשר. סבירה

 13 .ר"ליו אותי שמינו האתרים של הפורום חברי כל עם יחד

 14 שתהיה שחשבת החדשה הרגולציה של בעניין שקד והשרה אקוניס השרים עם שוחחת :ש

 15 .פוגענית רגולציה

 16 .משהו או דחייה או הקפאה איזושהי שעשו לי ונדמה חקיקה הייתה. כבר הייתה היא. לא :ת

 17 .מעבר הוראות אולי :ש

 18 .נכון :ת

 19 דעתו על העלה בכלל מישהו, שקד השרה ולא אקוניס השר לא בטח, אחד אף ולא אתה לא :ש

 20, רגולטיבי חקיקתי עניין איזשהו יש, הטענה לפי, שני מצד, זה אז, חיובי סיקור שיהיה כותב אתה שאם

 21 ?נכון, בתודעה לך חלף לא בכלל.  פסול משהו פה  יש אז

 22 .בתודעה לי חלף לא :ת
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 1 שום חלף לא להם גם הסתם מן אבל שלהם התודעה את יודע לא אתה. חושב גם אני. נכון :ש

 2 .לפחות שלך מהפגישות להניח יכול אתה כך. בתודעה כזה דבר

 3 .נכון :ת

 4 התכתבות. אותה נציג. הנגדית בחקירה לך הוצגה כבר היא, התכתבות עוד הנה. חושב אני גם :ש

 5 הודעה זאת. שדייקתי מקווה. 13,737 שורה. כאן שכתוב למה מקרא ניתן בוא. 2015 באוקטובר 13-מה

 6 .2:41 משעה הודעה? נכון, לעיתונות

 7 .כן :ת

 8 .לעיתונות הודעה של פורמט זה :ש

 9 .כן התשובה. כן :ת

 10 יכנס והנה, עצמם מטעם המלצות מוציאים רגב מירי וגם הוא שגם לך אומר אלקלעי אבי ואז :ש

 11...", של לא, שלי בקשה, הרבה לי עוזר הוא. "התכתובת את כבר ראינו? נכון. לפרסם רוצה אתה, קבינט

 12 ?נכון. ראינו כבר זה את

 13 כן :ת

 14? נכון, קצת יתעצבן הממשלה שראש זה". קצת שיתעצבן נורא לא: "אלקלעי אלי לך אומר :ש

 15 המלצות שמוציא עלי יתעצבן, הממשלה ראש אומר שזה, Him-ש סיכוי שיש לך כותב הוא, סליחה

 16 ?נכון, בו שיושבים בלי קבינט

 17 .נכון :ת

 18 .קצת שיתעצבן, נורא לא: אומר ואתה :ש

 19 .נכון :ת

 20 ?אוטנטי :ש

 21 .כן :ת

 22 . לעיתונות הודעה תואמת היא. שהתפרסמה הכתבה את נראה בוא :ש

 23 .251/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ?נכון, הכתבה לבין לעיתונות ההודעה בין לזה קורא הייתי תיאום יותר או פחות יש :צור-בן בועז ד"עו

 2 .שנייה. רגע. אתפלא לא אני אבל רואה לא אני :ת

 3 ?מהכתבה עותק לך יש. לעיין יכול אתה :ש

 4 נעצרתי אז, גלהר דב שזה ראיתי פשוט. אליו אשווה שאני רוצה שאתה מה את לי אין אבל, כן :ת

 5 . רגע

 6  ?לעצור לך גרם גלהר דב השם מה? נעצרת למה :ש

 7 שזה מסכים הוא כן אם אלא שהיא כמו בדיוק לעיתונות הודעה יכניס לא הוא כלל בדרך :ת

 8 ?אתו ריאיון כאן היה? הריאיון זה אולי.  סביר

 9 ההודעה בין בייסיקלי התאמה יש אם שלי השאלה. קצרים אבל אתו דיבורים כמה יש :ש

 10, ירושלים ממזרח יציאה להגביל, מוחלט סגר זה, הכותרת הנה. הפרסום לבין לעיתונות שקיבלת

 11 .ההודעה זאת. ביקר הוא כן ואחרי

 12 .לי ומפריע מדבר אתה :ת

 13 תקרא. לך להפריע זה רוצה שאני אחרון דבר :ש

 14 .עכשיו רק. כללי באופן לא :ת

 15 .בעליל מופרע בלתי תהיה פעם שאף רוצה אני :ש

 16 .מאוד גבוהה תאימות יש.  אענה אני. אחת שנייה :ת

 17, מהמקרים ניכר בחלק. קוסמוס מיקרו. שאלה עוד לשאול רוצה אני. גבהה תאימות יש :ש

 18 בדרך – מי של כרגע משנה לא – שולח הדובר, אותה לפרסם שמוציאים לעיתונות הודעה שיש, כללית

 19 .דומה יהיה הבסיס אבל, נוספים שיקולים, עריכה שיקולי יש כמובן, כלל

 20 יכול. כלל בדרך לא או כלל בדרך זה אם יודע לא אני. בביטחון זה על להעיד יכול לא אני :ת

 21. כאן הסטטיסטיקה את לך לתת יכול לא אני. לא אחר אנר'ובז כן ידיעות של מסוים אנר'שבז להיות

 22 שהולכות ידיעות. יותר הולך שזה מניח אני. וכדומה צבע של משהו של דוברות ידיעות יש. מניח אני
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 1 ידיעת את יכניס הוא רחוקות לעתים, וכדומה צבאי פרשן או  מדיניים פרשנים, פוליטיים לפרשנים

 2 .יותר אינפורמטיבי הוא. בעיה בזה אין כי נכנס שהוא מסוים נפח יש. הדוברות

 3 הידיעה לבין ההודעה בין התאימות או התואם אז, צבע ידיעות אלה אומר אתה כלל בדרך  :ש

 4 ?נכון. גבוה די יהיה

 5 .מישהו מטעים כאן שיגידו לזה מקום ופחות לפרשנות מקום פחות כאן יש כי. כן :ת

 6 .נכון :ש

 7 לזה מתייחסים. נכונה לא תמונה לציבור מציג שזה שיגידו מקום פחות או :ת

 8 ?נכון. חולים בית אז, חולים בבית ביקור ערך פלוני :ש

 9 .נכון :ת

 10 שורות, 2015 בדצמבר 14-מה התכתבות עוד לך להראות רוצה אני. בצד נעזוב הפלוני את :ש

 11. אקוניס אופיר המדע שר מטעם לעיתונות הודעה לך שולח אלקלעי שאבי מבין אני.  86 עד 14,683

 12 ?נכון

 13 .כן :ת

 14 .אותי מתקנים. הפוך זה, סליחה :ש

 15 .לו שולח אני :ת

 16 ?נכון, אליך שולחת השר של הדוברות, לית"המנכ בשגרה פעם עוד. לו שולח אתה :ש

 17 .אלי שלחו. במקביל אלי גם זה את שלחו שהם להיות יכול :ת

 18 .אלקלעי לאבי זה את שולח אתה ואז. אליך שלחו :ש

 19 .אמת :ת

 20 ?נכון". אותו להפניק  רוצה: "אלקלעי אבי לך שכותב הבאה תהמונומנטלי התיבה מופעה ואז :ש

 21 .כן :ת

 22 ".כן: "לו כותב ואתה :ש

 23 .כן :ת
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 1 רוצה אתה  לך אומר שהוא". אותו להפניק" זה מה. משהו הירוד רגון'לז להתייחס רוצה אני :ש

 2 ?כן לו משיב ואתה אותו להפניק

 3 .לפנק :ת

 4 ?התפנוק של המשמעות מה :ש

 5 .מלבב אייטם :ת

 6 .התפנוק את נקרין. התפנוק והנה :ש

 7 .252/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 כלומר, 11:52-וב אותו להפניק כלשונכם החלטתם 10:28-ב. מהר די היה זה, אגב  :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?נכון. יחסית מהיר תפנוק היה זה. באוויר כבר הכתבה, מכן לאחר לערך דקות 20-ו שעה

 10 .כן :ת

 11 . 2006 בשנת וואלה-ב שלך התפקיד את התחלת אתה :ש

 12 .2006 סוף. כן :ת

 13, 662 לעמוד להפנות גם אפשר. שלך בחקירה פעם אחר פעם כבר מופיע זה כי אלאה לא אני :ש

 14 לבין ל"המנכ בין הפרדה הייתה כי למה, לא פעם אף, הבוקר לישיבות שותף היית לא. בפניך גם מוצג

 15, הרלוונטית התקופה לפני: אותך שואלים ואז. המערכת של השוטף בניהול עסק לא הוא, המערכת

 16 שם לא אני: אומר אתה, מעורבות לך הייתה אם,  2017 תחילת-2012 סוף מוגדרת פלא זה שראה

 17 .שם לא אני. בכלל

 18 רוצה אני. עבר מכל מגיחה שלך המעורבות כי המעורבות של לטענה לא להתייחס רוצה כרגע אני

 19 נגעה לא רגלי כף, 2012 סוף עד מעורב הייתי לא בכלל אני: אמרת אתה. המועד של לסוגיה להתייחס

 20 .בחיוב מהנהן אתה. שאמרת מה מפרש אני כך. בסיקור

 21 - - - שמפרסמים, בעיתונות אותו אמרתי שגם, זה אחרי שהסתייגתי משהו תוציא. נכון :ת

 22 נושא מעל פתאום ראשו את הרים, הנגדית בחקירה, הראשית החקירה אחרי זה, זה אחרי :ש

 23 .םהמסחריי של
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 1 .מסובך הקשר היה כאן ההקשר אבל :ת

 2 ?היה זה הקשר איזה :ש

 3 . למעלה תעלה :ת

 4 .זה את לך יסדירו מיד :ש

 5 .ואחרי  לפני העמוד את לראות רוצה אני? למעלה קצת עוד להעלות אפשר :ת

 6 ?התחלנו :ש

 7 . התחלנו לי אומר ואתה משהו לראות בשעתיים מבקש שאני היחידה הפעם זו :ת

 8 .קצת עוד תעלו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 . כאן לנו יש מלא שירות. גברתי, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 10 ?בסדר :ש

 11 .כן :ת

 12 .הסיקור בנושא שם לא רגלך כף, 2012 סוף עד, 2012 עד. העובדות את נראה בוא :ש

 13 בישיבות הייתי לא, אגב דרך. המערכת בישיבות בכלל הייתי שלא אמרתי, קודם שאמרתי כמו :ת

 14 .אחרי לא וגם לפני המערכת

 15 עניין לא זה. כזה היה המשפט לבית שלך ההסבר כי אלגנטית לא בריחה זו. ככה לך אגיד אני :ש

 16 אומר אני, הראשונה בקומה לא אני, שלך הטיעון כל, דרכתי לא איפה, דרכתי איפה, אנטומי, פיזיולוגי

 17 ומה זה מה ודע לא אפילו 2012  סוף עד, בסיקור מעורב לא בכלל אני, 5 לקומה עולה אני, טוב בוקר

 18 לכנות היה שצריך מגונה בשם כרגע אותה אכנה לא אני. תזה איזושהי עם מתכתב זה כי? למה. שהצגת

 19 איזושהי הייתה פתאום, 2012 משנת הממשלה ראש דוברי רק, וואלה-ב הסיקור שנושא, אותה

 20 האם. לטיימינג מתייחס אני כרגע. אפשרית פינה מכל זה את פוכרים אנחנו. ל"המנכ של מעורבות

 21 .בדרומה כרגע ואנחנו, דרומה או 2012 משנת רק, מעורבות, בסיקור אצלך התחיל משהו

 22 ?היום עושה הוא שמה, בנטל הרי עם שלך התכתבות לך להציג רוצה אני

 23 .12 ל"מנכ :ת
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 1 .התבלבלת. רשת :ש

 2 .היום רשת השמות את אין.  רשת, סליחה :ת

 3 .13 :ש

 4 .13. כן :ת

 5 .253/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?נכון. 2012 סוף לפני. 2012 בפברואר 1-ב אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 7 .אוקיי :ת

 8 זה, שבעובדה כעניין זה את אומר אני? מספיק  זה, התמונה את מורידים: לך כותב הוא :ש

 9 .חלק שזה לי תאשר, שנית. שלי מהחקירה אחוז 95 כמו החדש מהחומר

 10 .הרצף כל את יודע לא אני. לעצמי מתאר אני :ת

 11 .פניו על :ש

 12 .מהאמצע מתחיל. הגיוני נראה זה :ת

 13 יכול לא אני כי כמובן המשפט בית ברשות. לך אומר כבר אני. הכול את לנו יהיה בסוף :ש

 14 את לפחות תורידו, כלומר". מכלום עדיף זה: "לך כותב ההוא. משמי חוץ אחד אף בשם להתחייב

 15 .המשמעות זו? נכון. כללית מהורדה. עדיף זה. התמונה

 16 .הכתבה כל את או התמונה את להוריד בין היא השאלה. כן :ת

 17 .התמונה את להוריד ביקש הוא. נכון :ש

 18 אני. זה לפני היה מה יודע לא אני, רק עונה אני. ביקש הוא מה יודע לא אני. שואל  אני. לא :ת

 19 .מכלום עדיף, אומר הוא אז? מספיק זה, התמונה את מורידים, שואל

 20 .נכון :ש

 21 .ביקש הוא מה יודע לא. הכול את ביקש שהוא להיות יכול :ת

 22? נכון. פשוט. יורידו אז, התמונה את יוריד שהוא לך חשוב, הישועית בדרך, לו אומר אתה :ש

 23 ?רואה אתה
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 1 .לגמרי. כן :ת

 2 את. תוריד, תפקיד בעל אדם אליך פונה, כלומר. הזאת הסוגיה את להבין רוצה אני, אגב :ש

 3, העורכים, העיתונאים איפה? .ה מה? הכול את שנוריד לך חשוב, לו אומר אתה? התמונה את? הכול

 4 את לו כותב אתה איך. כרגע כאן להעמיס אפשר גבוהות מלים איזה יודע אתה? האתיקה, העצמאות

 5 .תוכן איש לא אתה. ל"מנכ אתה? יורידו אז, הכול את שיורידו לך חשוב, זה

 6 . מוזס נוני וזה הממשלה מראש יותר שאול את שהפחיד אחד גורם רק שהיה כבר לך הסברתי :ת

 7 .שאול :ש

 8 ?התשובה את אשלים שאני רוצה אתה :ת

 9 .שאול. הבנתי :ש

 10 ?התשובה את להשלים אפשר :ת

 11 .בבקשה. כן :ש

 12 - - - לי הוצג שלום ניר. רבה תודה :ת

 13 ?לך הוצג שנה באיזה :ש

 14 לא אני. 11-ב היה זה אם אתפלא לא אני. שאול של ההגעה של להתחלה סמוך די. זה לפני :ת

 15 לגבי משמעית חד לי נאמר. נעלם פשוט הוא כך אחר. בהתחלה די לי הוצג. המדויק התאריך את זוכר

 16, שתבין בשביל. הגדול את להרגיז צריך שלא הייתה שאול עם שלי הראשונות הפגישות אחת, דבר כל

 17 ממש, המכירה לא, הרכישה", 2 יד" של הרכישה את השלמנו אנחנו, טוב המיקום את זוכר אני לכן

 18 זה את להשלים,  מהר שיותר כמה זה את לעשות ממני ביקש והוא וואלה-ל שאול של הכניסה עם

 19 בלוחות מתחרה" 2 יד" אם כי מוגמרת עובדה תהיה שזאת, עליו יכעס לא שנוני כדי בא שהוא ולפני

 20 אומר אני. להיות שהולכות החדשות לנורמות שהתוודעתי הראשונות הפעמים את אז. וין-וין של

 21 - - - נוני של שהנושא

 22 ?להתפטר רצית לא :דובר
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 1 הנורמה אם, מבוגר אדם אתה, חדשה נורמה יש. הזה בשלב התפטרת לא אם שאלו :צור-בן בועז ד"עו

 2 .ולך עצמך את קח – לרוחך לא

 3 את ראית אתה. יותר משהו – פעם עוד מסביר אני – היה מוזס נוני. התשובה את יודע אתה :ת

 4 כי, נוני נגד כותרת איזושהי שיצאה שברגע, בסביבה יכולתי שרק מי לכל אותו ששידרתי שלי החשש

 5 .שאול מול בעימות אותו מציב אז שזה יודע אני

 6 את להבין ולנסות לבחון צריכים מאוד אנחנו, מופעים מאוד בהרבה העולם לכל ששידרת מה :ש

 7 זאת מתי, ציניות זאת מתי, מפוברקת פניקה זו מתי, אמיתית פניקה זה מתי לראות, הלקמוס נייר

 8 טיימינג ה כרגע חשוב שיהיה – קורה זה כל אבל שאול אומר אתה, הבנתי אבל. קושי יש. מניפולציה

 9 .2012 בינואר –

 10 מיום שהתחילה קבועה מפורשת מהוראה נבע Ynet-ו" אחרונות ידיעות" של הריצוי, שוב :ת

 11 .שאול של הגעתו

 12 .התגובה לגבי קודם מסר שאדוני העדות, העיתוי לגבי שואל שאדוני השאלות :עם - בר' מ השופט' כב

 13 התחילו. מתערב לא ל"שמנכ הנורמלי המצב על העדתי אני. פעם עוד אומר אני :ישועה אילן מר

 14 .תקופה באותה שמופיע דבר כל זכרתי לא. מקום מאותו שנובעים ניצנים להופיע

 15 .אחר משהו זה. לא :צור-בן בועז ד"עו

 16 אותה לשלוח כדי עובדיה בן טלי את מביא הייתי לא אני. הדברים את להבהיר בשביל רק :ת

 17 .חודשים כמה אחרי

 18 פעם עוד, עובדיה בן טלי עם מתחיל אתה. תגלוש אל, חבל. שלם פרק היה, עובדיה בן טלי :ש

 19 זה את קראת שבמקרה, 2012 סוף עד אמרת. וקל פשוט אותך שאלתי אני. לאן יודע אלוהים תגיע

 20 .נתקדם בוא אבל מקצתי ולא מיני שלא לך מראה אני, במקרה, האישום בכתב

 21 .2013 בתחילת, 2013-ב בערך התחילו שדברים אמרתי שלי בחקירה שגם חושב אני :ת

 22 ?בעיה שזאת רואה לא אתה. העניין בדיוק זה :ש

 23 .שלי בחקירה האישום כלב את קראתי לא אבל :ת
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 1 ?להב גבי זה מי. שלך ך"התנ זה :ש

 2 ך"התנ זה אומר אתה. אחר משהו ענה הוא, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .בחקירה, האישום כתב את קראתי לא עוד שאז אומר הוא. שלך

 4 .אותי שחקרו, אמת בזמן אמרתי :ישועה אילן מר

 5 באותו אתך שהייתה מדי מסובכת הלא הלישה על. נפרד פרק זה ברשות החקירה :צור-בן בועז ד"עו

 6 .שלב

 7 ?מה על :ת

 8 לך הציגו? לא או נכון. אותך לשו. שלך בחקירה שלך מוחלטת בקואופרציה אותך לשו איך :ש

 9 זה את נראה אנחנו. התזה עם מתיישב לא שנראה משהו של הדיבורים כדי תוך אותך קטעו, תזות

 10 .לאחד אחד

 11 את אז ניתחתי לא אני. שנחקרתי, שהאחרונה מקווה אני, ראשונה פעם זו, אדוני :ת

 12 .חוקרים של טקטיקות מפעילים, שחוקרים לעצמי מתאר אני. שעושים מה של הפסיכולוגיה

 13 .נכון :ש

 14 .נגדית בחקירה דין עורכי של טקטיקות, נגדית בחקירה דין עורכי :ת

 15 ?להב גדי זה מי, עכשיו. נכון :ש

 16 .לדעתי. משולם אבי אחרי וואלה עורך היה :ת

 17 .החדש מהחומר כמובן. להב לגדי כותב אתה מה תראה בוא אז :ש

 18 .254/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19. לו כותב אתה –" בהול: "כאן כתוב מה נראה בוא, שוב. 2012 בפברואר 6-מ זה :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?רואה אתה.  תודה. ירד: לך כותב הוא

 21 .כן :ת

 22 .ירד. בוצע כבר לך כותב והוא בהול אליו פנית דקות 11 תוך :ש

 23 .כן :ת
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 1 .ביניכם קודמת תקשורת שהייתה מניחים אנחנו :ש

 2 .בטלפון :ת

 3 ?נכון. להוריד שלך ההוראה מבוצעת זה ואחרי  :ש

 4 .כן :ת

 5 ?זוכר אתה? להוריד מה :ש

 6 .למפרסם קשור זה אולי. לא :ת

 7 .פוזיטיבי זיכרון לך אין. להיות יכול הכול, מפרסמים, זה מערוץ החברים. אפשרית הקשת כל :ש

 8 .לא :ת

 9 . החדש מהחומר שוב, להב גדי עם התכתבות לעוד אותך אפנה אני בוא :ש

 10 .255/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11. זה את מורידים הם: כותב והוא. שאלה סימן לו כותב אתה.  2012 בפברואר 7-מ :צור-בן בועז ד"עו

 12 מספיק בוצע לא זה, כתבה שיוריד אתו דיברת אתה. האפשרית היחידה הפרשנות את לך אתן אני

 13 ?נכון. זה את מורידים הם: לך כותב, שכמותו צייתן, והוא, השאלה סימן ואז, מהר

 14 .כן :ת

 15 את ומורידים מהר מספיק בוצעה לא, שלך להורדה כלשהי בדרך פנייה שקדמה מסכימים  :ש

 16 .זה

 17 .כן :ת

 18 מההתנהלות להתנתק חייבים אנחנו: תשובה ככה זה כל. החשיבות למה לו מסביר גם אתה :ש

 19 את יזכרו. הענף לבדיחת נהפוך? בשישי הכתבה לנועם יגרום זה נזק איזה מבין אתה. הזה הבחור של

 20 מאחורי שעומד הדרמטי האירוע את לי תסביר. הרגעת, אתו ידברו, יורד זה: לך אומר הוא. שנים זה

 21 .הזאת הכתיבה

 22 .ציינתי שכבר הקטיגוריות את יש, תקופה באותה. האירוע את זוכר לא אני :ת

 23 ?איזה :ש
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 1 - - - להיות יכול, מפרסמים להיות יכול. קודם אותן מנית אתה. דיברנו :ת

 2 .משמעותיים עסקיים גופים אלה מפרסמים :ש

 3 .נכון :ת

 4 .כן. מפרסמים זה :ש

 5 מול, גלובס מול, 10 ערוץ מול שאול של לצרכים שקשורים דברים, שאמרתי מה, להיות יכול :ת

 6 עברה וואלה. חדשות כמערכת עצמנו את בנינו תקופה באותה. מוזס נוני מול, רגע לפני שנתנו הדוגמה

 7 עוד היו אז. עצמאי באופן התכנים את עושה שהיא למצב, הארץ לתכני קשבות עושה שהיא ממצב

 8 לא או טיפשיים לגמרי שהם דברים כתבו שלפעמים, נוספת קטגוריה זו, הדברים של שהרמה שלבים

 9 שנהיה אומר שאני בגלל, המעבר של הזה בשלב לפעמים. פה היה ומה פה היה מה זוכר לא אני. לעניין

 10 בדיוק יודע לא אני. מגוחך משהו היה שזה להיות יכול. מדובר מה על יודע לא אני אז, בענף לבדיחה

 11 .הוא מה

 12 שביום. שהתערבתי למשהו דוגמה אתן אני, כאן אותה שציינו דוגמה לך אתן אני, למשל דוגמה הייתה

 13 יום על וואלה-ב ראשית גדולה כתבה שמו, אגב דרך משולם בתקופת היה זה, ל"צה לחללי הזיכרון

 14 לא אני, שמאלני אני אם קשור לא, ימני אני אם קשור לא, תשמעו, אמרתי אז. הזיכרון ביום. הנכבה

 15 על לכתוב, רוצים אם הנכבה את לציין אפשר. הזיכרון ביום לראות צריכים השכולים שההורים בטוח

 16 .הראשית בכותרת הזיכרון ביום זה את לשים חייבים לא, כתבה זה

 17. מוזס נוני, שתיים. עסקיים גופים, אחת. קטיגוריות שלוש מנית. הנקודה את נסכם בוא :ש

 18 ?נכון. לפרסום ראוי שלא משהו, שלוש

 19 .בוגרת מספיק לא שהמערכת האלה בשלבים שחשבתי :ת

 20 גם התערב אדוני, 2012 סוף עד בתכנים  התערבת שלא, שאמרת למה מוחלט בניגוד ואז :ש

 21 ?נכון. התערב
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 1 ישיבות על אז נשאלתי. בוקר בישיבת פעם אף הייתי ולא התערבתי לא שאני לומר רוצה אני :ת

 2 המערכת לבין העורך בין בתהליך הייתי ולא בישיבות השתתפתי לא. מהשאלה מתחמק לא ואני, בוקר

 3 .שלו

 4 .מערכת בישיבת תשב לא. הבוס אתה. ברור :ש

 5 גופים יש, תראה. יום בכל האייטמים מה ידעתי לא. האלה התהליכים בתוך גם הייתי לא :ת

 Ynet 6-ב אם אתפלא לא. לא וזה כן זה אומר והוא אפ ליין-ה את מקבל הוא, יושב כן ל"המו שבהם

 7 זה. הזה הדבר בתוך מעורב הייתי לא. כך היה לא זה אצלנו. כך היה מסוימות בתקופות", ידיעות"וב

 8 שהייתה שלי מעורבות. בחדשות שלנו והגדילה חדשות כגוף וואלה של העלייה עם בבד בד הלך

 9 שנשאלתי חושב אני, זה את להשמיט כאן התכוונתי לא, בראיונות גם אמרתי, מפרסמים של בקטעים

 10 דבר לא זה. בגלוי תמיד, שלי בראיונות גם זה את אמרתי. פוליטיות ידיעות של מעורבות של בהקשר

 11 את וציינתי מתערב אני, כן, אמרתי, שהבאתם הראיונות, השביעית העין, 2013-ב גם. אותו שהסתרתי

 12 שמתערבים הזה העניין של והפיכה האינטנסיבית שהמעורבות, פעם עוד, הוא מעביר שאני הקו. הדבר

 13 עבודת בכל ממש מעורב להיות התחלתי ואז 2012 סוף לקראת לנורמה נהפך פוליטי רקע על בכתבות

 14 .יום ביום כמעט המערכת

 15 ?משולם אבי היה מי :ש

 16 .עורך היה הוא, וואלה-ל הגעתי כשאני :ת

 17 .בענף משמעותית דמות? נכון, בטלוויזיה היה הוא כן אחרי :ש

 18 .בטלוויזיה היה שהוא חושב לא אני. ברדיו היה הוא :ת

 19 להשפיע וניסה ממנו נבהל לא ישועה שאילן גורם אין, 2010 עד וואלה-ב הייתי: "כתב הוא :ש

 20, איטליה קפה את בדקו, הפועלים בנק, ציון מאור, פיק צביקה את נסו? ונוני ביבי. המערכת על בגינו

 21 הוא ההבדל. שצלצל חוטם זב מכל בפניקה ולקה העורך שהוא להוכיח ניסה לא שישועה יום היה לא

 22 ".ברקסים ונתנו... פשוט שבזמנו

 23 .למטה והנחתת פאניקה קיבלת אתה, אליך פונה, בא, המטאפורית כלשונו, חוטם זב כל לך אמר הוא
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 1 .חוטם זב מכל פאניקה קיבלתי לא :ת

 2 ?כתב שהוא מה, נכון כתוב זה, סליחה. בעולם הפונים כל - הקטגוריה את יש אז :ש

 3 .נכון לא. לא :ת

 4 ?חלקי באופן נכון? קטגורי באופן נכון לא. נכון לא. אוקיי :ש

 5 פיצוץ לי היה שאתו, אגב דרך, בחור אותו היה אבי, פעם עוד אומר אני. קטגורי באופן נכון לא :ת

 6 מבין לא אתה אם. הוראה נותן אני אז: אליו שלי ואמירה טלפון טריקת כדי עד, הנכבה של בנושא

 7 יכול לא וזה, הנכבה על וואלה-ב המרכזית הכתבה להיות חייבת לא ל"צה לחללי הזיכרון שביום

 8 .הלך גם הוא תקופה איזושהי ואחרי קשה מאוד עימות אז אתו לי היה זה סביב, יום עוד להופיע

 9 ?משקר הוא, מה אז :ש

 10 .אותו תשאל. יודע לא אני :ת

 11 .הזה במשפט צד לא הוא. אינטרס שום לו אין :ש

 12 - - - עזב לא אבי :ת

 13 ?לשקר צריך הוא. דלת בטריקת עזב הוא אם מה אז :ש

 14 .דברים כותבים הם כך ואחר טינה שומרים שעוזבים שאנשים, נדיר זה, לפעמים קורה, אדוני :ת

 15 עובר אני, סליחה.  להב גדי עם התכתבות עוד נראה בוא.  כזה מישהו כאן לנו יש. קורה זה. כן :ש

 16 ?אז צבי אבי של התפקיד היה מה. צבי לאבי כרגע

 17 .רשת ל"מנכ היה צבי אבי :ת

 18 ?תקופה באותה רשת ל"מנכ היה הוא. בדיחה בלי, 2012 באפריל 1-ה על מדברים אנחנו :ש

 19 .בטוח לא אני. חושב אני :ת

 20 ההתכתבות. כתב הוא מה לך מראה אני.  רשת ל"מנכ היה הוא. לך כותב הוא מה נראה בוא :ש

 21 .החדש מהחומר ביניכם

 22 .256/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 ?ההתכתבות זו. אתו התכתבת. עצמו בעד זה. זה את מגיש אני  :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .כן אבל, זוכר לא. שכן נראה :ת

 2 .2012 באוקטובר 10-מ נוספת להתכתבות אותך להפנות רוצה אני. תודה :ש

 3 .257/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?סעד גיא זה מי. להב לגדי שולח אתה  :צור-בן בועז ד"עו

 5 .הסחר ל"סמנכ :ת

 6 לשלמה קשר שיש פרסום יש, רישוי מכון, חשודים, מבזקים, ידיעה, טפל: לו כותב אתה :ש

 7 כותב ואז? שלהם השם את שיעיפו לארגן מצב יש, לזה קשר להם אין אבל סוכנות עם עבד הוא, סיקס

 8 ?נכון. אליך שפונים המסחריים מהגופים חלק זה. מורידים. בודק: להב גדי לך

 9 .כן :ת

 10 . תודה :ש

 11 את רק רואה הוא, סחר ל"סמנכ. במערכת יום כל שקורה יטריוויאל תהליך זה כאן, אגב דרך :ת

 12 אחוז 90-ב. ככה מסתדר זה כלל בדרך. אתו ולהסתדר לעורך ישירות לפנות יכול הוא. המפרסמים

 13 והוא לעורך זה את העברתי אני אז. ל"למנכ זה את להעביר יכול הוא, מסתדר לא הוא אם. מהמקרים

 14 .יום כל קורה שזה להיות יכול, אגב דרך. בסדר לא משהו כאן היה שבאמת כנראה. ואמר בדק

 15 ?תוכן בענייני הסחר ל"לסמנכ פונים למה :ש

 16 - - - המפרסם. לא :ת

 17 - - - את מכיר :ש

 18 . נאמן נציג שיהיה יודע  הוא. הסחר ל"סמנכ זה. שלו הרפרנט :ת

 19 הגורם, עסקי בקשר נמצא שהוא יודע העסקי הגוף, כלומר. החוצה הדברים את מוציאים :ש

 20 ?נכון. לפנות... צריך לא ולכן הסחר ל"סמנכ זה שבוע בשבוע או יום ביום אתו שמדבר

 21 .כן :ת

 22 או ממנה סיקור בנושא קיבלת פניות כמה. שקד איילת הגברת על מלים כמה נחליף בוא :ש

 23 ?מדובריה
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 1 .יודע לא. שלוש, חמש, ארבע. יודע לא :ת

 2 .חמש, ארבע, שלוש :ש

 3 .אגרסיבי מדי יותר היה לא זה.  זוכר לא. יודע לא :ת

 4 . אגרסיבי טענתי לא אני. בסדר :ש

 5 .זוכר לא אני. ארבע או שלוש או שתיים זה אם זוכר לא אני. אומר אני :ת

 6 ?שלה ט"הרמ עם קשר לך היה. אוקיי :ש

 7 .נכון :ת

 8 ?ישועה למר משפטים שרת או משפטים שר ברמת מה? נושאים באיזה :ש

 9 לא אני. זה לפני היה הוא אולי. טועה שאני להיות יכול. הנגישות סביב נוצר שהקשר לי נדמה :ת

 10 .זוכר לא אני. פגישה וסידר שדיבר שלה הקשר איש היה שהוא להיות יכול. זוכר

 11 להיאבק צריכים שהייתם העסקית ההשלכה הייתה מה תסביר. הנגישות על מילה נגיד בוא :ש

 12 .לנו ברור כך כל לא זה. הנגישות של בנושא בה

 13 של בהשקעה שכרוכות פעולות איקס – דיגיטלית נגישות - לבצע צריך שאתה אומרת נגישות :ת

 14 לתכנים לגשת יוכלו עדיין, שמיעה או ראייה לקויות עם שהם שאנשים כדי שלך באתר כסף הרבה

 15  לשים מספיק לא אז. וידאו קטעי יש. שומע לא שהוא מישהו עם זה גדול סיפור, למשל. ממנו וליהנות

 16 רואה שאתה כמו, וכדומה ציפורים ציוץ, כולו הרקע את שמתאר משהו לשים צריך אלא תרגום

 17 .אחת דוגמה נתתי. תרגום כשיש לפעמים

 18 .האתרים על כבדות עלויות מכביר זה לכן :ש

 19 .האתרים על משית זה. כן :ת

 20 .מוגבלויות עם אנשים של בשורה ההתאמה את לעשות צריך :ש

 21 גילו והאתרים מחטף באיזשהו כנראה בכנסת הורצה, חקיקה איזושהי, הזה החוק ואז. נכון :ת

 22 .אותם לייצג ממני ביקשו, התאספנו אנחנו. זה את

 23 .הגזרה רוע את להסיר ורציתם :ש
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 1 .לשרה לדעתי. גורמים שלעוד להיות יכול. לשרה מפורט במכתב פנינו אז. נכון :ת

 2 .אקוניס השר על קודם דיברנו :ש

 3 .בזה מעורב היה לא הוא. לא :ת

 4 .נגישות של עניין שם היה :ש

 5 .שלא יצא בפועל אבל :ת

 6 בסוגיית לך לעזור יכול שהוא סיכוי שיש, שחשבת מה זה אבל, שלא שיצא להיות יכול :ש

 7 .הנגישות

 8 .המשפטים שרת שזאת והסתבר חשבנו :ת

 9 '.ב שר של בטריטוריה שזה לך הסתבר כך ואחר' א שר שזה חשבת. אוקיי :ש

 10 . ידעתי לא לגביו. בטוח הייתי לגביה.  שניהם זה שבהתחלה חשבתי. לא :ת

 11 ?פרי נשאה שלכם הפנייה :ש

 12 . כן :ת

 13 .ט"הרמ עם לך שהייתה התכתבות לך מקריא אני :ש

 14 .258/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15. 2016 בינואר 13-ב נמצאים אנחנו. כשתוכל אליו שתחזור אליך פונה ט"הרמ דווקא :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?לא או מוקדם משהו יש". אלי תחזור, שלום אילן: "לך כותב הוא. מוקדם רקע שיש מניח אני

 17 .שהיה לעצמי מתאר אני :ת

 18 .אני גם :ש

 19. מולה בקשר לי סייע פשוט הוא, דברים סביב שגם להיות יכול. הנגישות של הזה העניין סביב :ת

 20 .מה בדיוק זוכר לא אני. סייע הוא, שלה ט"רמ הוא, טבעי באופן

 21 .וואלה באתר כן לפני שעות כמה שהתפרסמה כתבה לך מראה אני :ש

 22 .259/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .הפנייה זו :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .הכתבה בעקבות זה :ת

 2, קיים לא הוא, חסר הוא כי לכם שהיה המוקדם השיח מה יודעים לא אנחנו. הכתבה בעקבות :ש

 3 ?נכון. ופנייה כתבה יש יום באותו. הכתבה זו אבל, שלו כתיעוד נמצא לא זה

 4 .כן :ת

 5 ?שקד הגברת את כלות עד הערצת אתה :ש

 6 ענייני מאוד היה, אליה שהגיע הזה בפורום, בנו שלה הטיפול כי מאוד אותה הערכתי :ת

 7 .ומקצועי

 8 .החדש מהחומר שלך התכתבות לך להראות רוצה אני :ש

 9 .לפני החומר את קוראת שהיא מזה התפעלתי. כן לפני החומר את קוראת שהיא ראיתי :ת

 10 . החומר את קוראים כולם, היא וגם אתה גם. בדיוק :ש

 11 .260/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 שנה: "ט"לרמ כותב אתה, תראה. שלו הקתולי במובן ולא ישועי שיח נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 13, חכמות, לעניין תשובות תביא, ומקשיב בחניה דקות עשר יושב כבר, ץ"בגל ריאיון אחלה, טובה

 14 עשר ישבת...".  ולא מתלהמת לא וגם בו מאמינה שהיא מה אומרת גם היא. מרשים ממש, ישרות

 15 ?ושמעת בחניון דקות

 16 . שכן האמת :ת

 17 ?והתפעלת שישבת הזה הזמן על לך שילם שאול :ש

 18 .שאול של מהכיס היה לא זה. לי שילמה החברה :ת

 19 ?זה תאריך באיזה :עם - בר' מ השופט' כב

 20 .16-ב :צור-בן בועז ד"עו

 21 של מחומר היא, תשמע: "כותב אתה". להכיר זכות, טובה שנה, עליך אין: "כותב הוא. נמשיך בוא

 22 ".ממשלות ראשי

 23 .טעיתי לא? רואה אתה :ת
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 1 כולל, אגב, ממשלות ראשי של מחומר שהם שכתבת אנשים לכמה.  קרה מה לך אגיד אני. לא :ש

 2 .ממשלות מראשי חומר שהוא כתבת מוזס נוני לגבי גם, בהמשך לזה נגיע, מוזס נוני

 3 .שאול זה. לא :ת

 4 . אותך יפתיע החדש החומר. אתה :ש

 5 . בתחומו גאון שהוא לי כתב שאול :ת

 6 ראש של חומר שהוא הרפליקה, לך אומר אני כל קודם.  ככה נעשה בוא, תשמע... ואתה :ש

 7 ?נכון כאן עד. לגלריה זה אלא אחד ממשלה לראש רק לא זה, ממשלה

 8 .כן :ת

 9 ?סליחה :ש

 10 . זוכר לא אני. להיות יכול :ת

 11 .בזה שהאמנת מניח אני, ממשלות ראשי של חומר שהיא כשכתבת :ש

 12 איזה לך לתת לעצמי מרשה אני אז, בסוף אנחנו. התרשמתי שבאמת זוכר אני, שלה במקרה :ת

 13, אליו מתקרב כשאתה, שהר אמר הוא. לשר הר בין ההבדל מה אמר, אותו מעריץ שאני, אשכול. ביטוי

 14 .גדול יותר נראה הוא

 15 . בסדר. נכון :ש

 16. מפתיע אפילו היה זה. החומר על עובר מישהו, חומר שולחים, התקרבנו, שלה במקרה :ת

 17 .חומר על עובר שר. נדהמתי

 18 כתבת אתה, כרגע אומר שאני מה כל. הקנטה לא זאת. בסדר אבל, ממשלה לראש המדד זה :ש

 19 ?נכון, כתבת אוטנטי ובאופן

 20 .לך אמרתי. אוטנטי כתבתי לפעמים :ת

 21. 1,343 שורות – רול-ב זה – רובינשטיין זאב עם שלך התכתבות לך להראות רציתי.   בדיוק :ש

 22. טרף  חיות כמו מנוח להם נותנים ולא הילדים ועל, נתניהו שרה גברת על זה, עליה לך שכואב כתבת
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 1 הנמען, האלה הדברים את כשכתבת. ריאיון לא,  ריאיון כן תגיד. זה את לתקן עמוק צורך מרגיש אתה

 2 ?שכתוב כמו זה את לקרוא היה יכול, רובינשטיין זאב, הדברים של

 3 .זה את עברנו. חוזר שידור זה. זה את עברנו כבר, בינינו השיח, תראה. מסופק אני :ת

 4 לא תפרש שלא, להשיב האפשרות את לך אתן אני. שאלה אותך אשאל ואני אותך אעצור אני :ש

 5 לא אני, ואופן פנים בשום לזה התכוונתי לא אני ואומר כותב שאתה מופעים רואים אנחנו. נכון

 6 שאתה מופעים רואים אנחנו. וככה ככה אבל מוקצן זה, תשמע, לו אומר. ... לו כתבתי, אותו הערצתי

 7 התודעה מתוך זה אבל שלך בכתיבה וריאציות מיני כל רואים אנחנו.  אוטנטי להיות יכול זה, כן, אומר

 8 יכול הוא. הזה הדבר את שקורא מי, כלומר. הזה הדבר את שמקבל מי על שואל כרגע אני. הישועית

 9 הקונקרטי בעניין?  לא או נכון.  חושב שאדוני מה את יותר או פחות משקף, שכתוב שמה להתרשם

 10 .הזה

 11 שזאב – כאן זה על עניתי כבר אני – כיוון זאב לגבי המקרה שזה חושב לא אני לדעתי, תראה :ת

 12 את תוציאו  של מהקטע פעמים עשרות אתי שלו שיח ובדו שלו בתיאורים דומה הקצנה לשון נקט

 13 שזה מבין אני או תלויות שלי הביצים עם שאני או, התמונה את ותעשו פעם עוד ותצלמו מהקבר שרון

 14 השתמש הוא, היה הזה שיח הדו, דביק היה שיח דו, לך אומר אני.  ממני רוצה אתה מה אז, הגיוני לא

 15 השתמש זאב. כאלה ודברים לאומה קריטי זה, ביותר חשוב זה – כאן שיש ממה פחות לא בביטויים

 16 .הדרך אורך לכל מוקצנים היו הם שגם בביטויים

 17 .מוקצנים שני של כזה שיח ביניכם היה. העניין את להבהיר רק, שואל אני :ש

 18, זה את כבר אמרתי.  מוקצן היה, ושלו שלי, אתו שיח הדוח.  מוקצן היה. כן, אתו שיח הדו :ת

 19 - - - ביזנטית חצר הייתה זו

 20 איזה קבעת, אומרת זאת. רע לא דבר זה ביזנטית חצר המונח, אגב. נגיע תכף הביזנטית לחצר :ש

 21 שיש, שליט שיש ביזנטית חצר של המשמעות. אותו והפנמת בתקשורת אותו קראת שכנראה מונח

 22 או נכון הוא אם משנה ולא מבחינתנו תיאור של יופי. שם קורה שמה ברור שלא, שמתחנפים אנשים
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 1 אנחנו – לך אומר אני. 2013 בפברואר 6-ב זה. הטיימינג  על תסתכל אבל, אותו הדבקת פשוט, נכון לא

 2 - -  - הפריטים על נעבור, נסתכל כן אחרי

 3 .הקשר בתחילת זה :ת

 4, הקשר של בתחילה זה את כותב כשאתה. הזאת המופלאה הידידות של בתחילתה נמצא אתה :ש

 5 מה תראה. אז לפחות שחשבת מה את לשקף היה אמור זה. שלכם המוקצנות את פיתחתם לא עוד אז

 6 .מטורלל עולם זה. אתי התווכח והוא נכון זה שכתבת שמה לאדם אומר אני. לאדם אומר אני

 7 מאוד מעט לי הספיק, הכרתי זאב את. ביזנטית חצר בתוך הייתי אני. פעם עוד לך מסביר אני :ת

 8 .הסגנון את ראיתי, הפניות אופי את ראיתי. עסק לי יש מה עם מה להבין כדי

 9 .2013 פברואר בתחילת אנחנו :ש

 10 אחרי שזה לי נדמה. פגישה אחרי היה זה. אותו פגשתי שכבר חושב אני. הסגנון את ראיתי אז :ת

 11 .טועה לא אני אם, אחת פעם שנפגשנו

 12 - - - לנו אומר שאתה מה אז :ש

 13 לכל התכוונתי כאן אני אם אותי שואל אתה. לך להסביר שנייה לי תן. לך אענה אני, תקשיב :ת

 14 זה אומר לפעמים שאני כמו. שלי צינית צורה זה. נלעגת הייתה הבקשה, היה הכול כי, לא.  הכאב

 15 .הזאת התמונה שתעלה לאומה חשוב

 16 . תאריכים כרגיל מערבב אתה :ש

 17 .תאריכים מערבב לא כלל בדרך אני :ת

 18 - - - ראשונה פעם, האישום כתב, 2013 פברואר תחילת עד. למה בדיוק לך אגיד אני :ש

 19 .הבנתי לא? האישום כתב אומרת זאת מה :ת

 20.  להתמודד מה עם יודעים סוף סוף. נספח לנו סידרו. ולנחלה למנוחה הגענו האישום בכתב :ש

 21 אולי, הפניות לגבי, נתניהו שרה. עכשיו אותך משתף הריני אז. אותו לקרוא טרחת שלא' א נספח

 22 - - - לך אומר אני אז. אולי.  2013 פברואר תחילת עד ורבע פנייה הייתה

 23 .האישום כתב :ת
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 1 ?אמרתי מה. כן :ש

 2 ?והמציאות :ת

 3 אני כי שלי שמאל שבצד למי קשה בטרוניה תפנה אז, המציאות לא הוא האישום כתב אם :ש

 4 .אישום כתב עם מתמודד

 5 .האישום כתב על מעיד לא הוא. ויודע מכיר שהוא כפי העובדות על מעיד העד :עם - בר' מ השופט' כב

 6 ?אז כבר אתו נפגשתי אני. שאלה לי יש :ישועה אילן מר

 7 . לשאלות משיב לא אני, תשמע :צור-בן בועז ד"עו

 8 .אותו מכיר לא שאני טוען אתה.  לשאלה רלוונטי זה אבל :ת

 9 אני.  מדויק מאוד הייתי אני. אותו מכיר לא שאתה אמרתי לא. אחת פנייה שהייתה אמרתי :ש

 10 שאולי אומר אתה, כתבת אם שגם להגיד האפשרות את לתת ניסיתי אני, טוב תקשיב, לך אמרתי

 11, אחת, לי נדמה  אומר אתה כי מדי עמוק לא הוא אולי -  ויכוח לא זה – השאלות או בינינו הוויכוח

 12 ?נכון כאן עד. מוקצן  היה זה, שתיים, זה את כתבתי

 13 .אדייק שאני כדי פעם עוד הכול את לקרוא לי תן. בשקט זה את לקרוא רגע לי תן :ת

 14 .קטן זה :ש

 15 .החומר את לי לתת לא מקפיד אתה. בסיסית פיזיקה יש. לקרוא צריך קטן משהו גם. בסדר :ת

 16 .ההקפדה זו. אותך לשאול רוצה שאני מה על שאלות אותך לשאול מקפיד אני :ש

 17 .החומר את לתת לא הקפידו לנו עכשיו עד :חן ק'ז ד"עו

 18 .בגירודים אנחנו. לנו לתת לא הקפידו בינתיים :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?לקרוא יכול אני :ישועה אילן מר

 20 .תקרא. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ? השמלה על זה. הבקשה את לראות רוצה אני? הבקשה מה :ישועה אילן מר

 22 .אותי תשאל אל :צור-בן בועז ד"עו

 23 .כותב שאני למה חשוב זה :ת
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 1 .רוצה שאתה מה תגיד. רוצה שאתה מה תקרא. שאלה לשום לך עונה לא אני :ש

 2 את להבין לי מותר. הקונטקסט את אראה שאני זה את תעלה. יותר זה את תעלה אז :ת

 3 .עליו כותב שאני הקונטקסט

 4 .הבן אנא :ש

 5 .השמלה שזה חושב אני :ת

 6 .יופי :ש

 7 .בסדר.  למטה עכשיו נמשיך בוא :ת

 8 שלא למרות בכך חש ואני אשתו היא:  "לרובינשטיין כותב אתה בינואר 29-שב בחשבון קח :ש

 9 טרם מאוהב כמובן אתה. אתו נפגשת לא אתה אבל. שלך התחושות של פרדיקציה גם לך יש". נפגשנו

 10 .הנתונים אלה. פגישתך

 11 . כן. טוב איש שהוא אמרתי :ת

 12 .אהבה שזאת כתבת גם :ש

 13 .טוב איש שהוא וגם. גם :ת

 14 יש, בפברואר 6-ב התכתבות איזו שם יש, בינואר 29, רובינשטיין זאב. פשוטה היא השאלה :ש

 15 זה אם אותך שואל ואני כותב שאתה מה את כותב ואתה, מבקשים לא, מבקשים שכן פריט רבע איזה

 16 .משקף לא או משקף

 17 . בציניות זה את כותב אני :ת

 18 .תשובתו זו :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .סיימנו בזאת, כבודם ברשות. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 20 שהן איזה רוצים שאתם בבוקר אמרתם. להיום סיימנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 . בזה ונדון בכתב אותם תגישו. חקירה בחומרי קשור שזה מבינה אני. בקשות

 22 .הבא בשבוע נתראה. לכולם תודה

 23 םהסתיי הדיון
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 1 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה    
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2עו"ד יהודית תירוש; עו"ד ניצן וולקן; עו"ד ארי;  –עו"ד ליאת בן  : מטעם המאשימה

 3 ; עו"ד סוזנה שור אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין

 4צור; עו"ד אסנת  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 שרייר  –גולדשמידט 

 6 ; )הגיע באמצע( וב"כ עו"ד ז'ק חן 2נאשם  

 7; עו"ד נועה )עזבה באמצע( עוזר –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  

 8 פירר 

 9 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  
<#1#> 10 

 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 פרוטוקול הדיון הוקלט 

 15 . צור-בן בועז ד"עו ידי על ישועה אילן העד של הנגדית חקירתו נמשכה
 16 

 17 :מוצגים הוגשו

 18 – 267/נ;  התכתבויות – 266/נ – 263/נ; תמונות – 262/נ; ישועה העד של תרשומות – ב261/נ, א261/נ

 Past Pages 19 – 272/נ; כתבות – 271/נ – 270/נ; הרצוג ראיון – 269/נ; התכתבות – 268/נ; כתבה

 Past Pages 22.3.2016 20 - 274/נ; 9:40 שעה Past Pages22.3.2016   - 273/נ; 8:39 שעה 22.3.2016

 21; גלובס כתבה – 280/נ; התכתבות – 279/נ; כתבה – 278/נ; התכתבויות – 277/נ – 275/נ; 10:40 שעה

 22; התכתבויות - 308/נ – 288/נ; כתבות – 287/נ – 286/נ; התכתבויות - 285/נ – 282/נ; כתבה – 281/נ

 23 - 322/נ – 318/נ; כלכליסט כתבה – 317/נ; התכתבויות - 316/נ – 311/נ; כתבות – 310/נ – 309/נ

 24 . התכתבויות – 325/נ – 324/נ; כתבה – 323/נ; התכתבויות
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 1 
<#4#> 2 

 3 החלטה

 4 

 5 להמשך חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה. , 1.6.2021הדיון הבא קבוע מחר, 

  6 
<#5#> 7 

 8 במעמד הנוכחים.  31/05/2021, כ' סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 9 

 10 
   11 

  12 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3במאי  31-היום ה 20-01-10467טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי  בוקר אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 . על הדוכן מר ישועה. בוקר טוב מר ישועה, מה שלומך?2021

 5 בסדר תודה. העד, אילן ישועה:

 6 עו"ד בן צור בוקר טוב. אב"ד: - פלדמן-כ.ה. ר' פרידמן

 7רק אמירה לסדר, אני בתחילת היום אייצג גם בשם עו"ד חן והוא יחליף  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8אותי במהלך היום. אנחנו לא נעשה מעבר למה שאני אומרת עכשיו רעש, אז רק שבית המשפט 

 9 יידע.

 10 תודה. בבקשה.  מאה אחוז. בסדר. יופי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 

 12צור בהמשך -מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד בועז בן - 1ע"ת 

 13 חקירה נגדית:

 14 מר ישועה, אתה הבאת איתך את המסמך של הריענון כפי שהצטווית? ש.

 15 אתם מציגים? לחבר לכם את המחשב? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 תו על מסמך הרישום,אני קודם  כל שואל או ש.

 17 השאלה אם אתם תצטרכו מסך? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אנחנו נצטרך. כן.  ש.

 19 בסדר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 אני מציע שתמסור את זה לבית המשפט. ש.

 21 אוקיי. אדוני הביא לנו את התרשומות. אה, הקלדת אותן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 אבל הבאתי את זה גם ככה, ... המקור להשוות.הקלדתי  ת.
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 1בסדר. את המקור אני לא מסמנת, נשאיר אותו כרגע. אתם קיבלתם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 משהו?

 3 לא, לא קיבלנו כלום. אם אפשר לקבל בשלב זה לפחות את מה שהעד, ש.

 4 שר לעורך הדין, כן?כל אלה זה התרשומות בלי ק  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אז אם אפשר  כרגע שנקבל את מה שהעד נותן. ש.

 6 יש לך עוד עותקים?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן. ת.

 8 תודה.  ש.

 9 יש לך עוד בשבילנו במקרה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 יש לי לכולם. ת.

 11רבה. עו"ד בן צור, אדוני רוצה שנסמן  יופי. תודה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 את זה?

 13 כן. הייתי מבקש לסמן גבירתי. ש.

 14הייתי מבקש מבית המשפט אם אפשר, ...לתת את השירות בעצמנו ולהשוות, אבל נדמה לי שזה  ש.

 15 לא יהיה,

 16 להשוות בין מה למה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17שהוגש לבין המחיקות, לראות שזה תואם את ההחלטה של בין מה שהעד מחק לבין, בין המסמך  ש.

 18 בית המשפט.

 19את ההשוואה הזו אני אעשה אחר כך, חבל על   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 הזמן בדיון.

 21 לא, ברור שזה לא עכשיו. כן. ש.

 22 חבל על הזמן בדיון, נבדוק את זה יותר מאוחר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 תודה.  .ש
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 1 

 2 א/261מסמך מקורי של תרשומות מר ישועה מוגש ומסומן נ/

 3 ב/261מסמך מודפס של תרשומות מר ישועה מוגש ומסומן נ/

 4 

 5 מר ישועה תודה על ההדפסה, זה בהחלט יותר נוח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 ידעתי שיהיה לזה ביקוש גדול. ת.

 7 תמיד המודפס יותר נוח. בכל מקרה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8אנחנו נתקדם ונחזור לזה בהמשך. תראה מר ישועה, אנחנו נמשיך את מה שעצרנו בפעם שעברה.  ש.

 9אני מאוד מקווה שנוכל היום לעבור לפרק נוסף ואני מבקש ממך, כדי שנוכל להתקדם יחסית 

 10ותך בעיקר שתי שאלות. פנו אליך, מהר, אני אגיש לך חומרים, חומר ישן וחומר חדש, ואשאל א

 11התבקשת להתערב, התערבת ואם זה קשור לראש הממשלה, אלא אם כן נתעכב על שאלות 

 12נוספות. אז בוא נתחיל. אני מתחיל עם השלמה לגבי מר יצחק הרצוג. אחרי שראינו חלק מהחומר 

 13 צחק הרצוג?אני שואל אותך פעם נוספת, כמה שיחות, פגישות במהלך השנים היו לך עם מר י

 14 ,-פגישות אני חושב ששתיים, אולי שלוש, ושיחות מה שראיתם שם. מה שראיתם ב ת.

 15לא, מה שאנחנו ראינו זה מאוד חלקי. אתה מהנהן בראש בחיוב. אתה מבין למה זה מאוד חלקי,  ש.

 16 נכון?

 17 לא. ת.

 18שהוא משקף כי אנחנו קיבלנו רק חומר ישן, וקיבלנו מה שאנחנו קוראים, את החומר החדש,  ש.

 19, וזה לא שיקף את מכלול ההתכתבויות, אני IMessageהתכתבות בנגזרת מסוימת שקוראים לה 

 20מניח שתוגש בקשה בקרוב. אז אנחנו לא רואים את מכלול ההתכתבויות. ולכן אני אומר לך, שואל 

 21 אותך, ותאמר, כמה שיחות בהערכה. אדם לא יכול לזכור.

 22 זה סמסים, כן? IMessage-, עוד פעם, ה-אני מניח ש ת.

 23 אל תשאל, תענה מה שאתה מבין. ש.
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 1 לא, אני אומר עוד פעם, אני מנסה להבין את מה שאתה אומר. ת.

 2 אנחנו קיבלנו חומר חלקי, בוא נשים את זה בצורה, מהחדש, ש.

 3 פעמים. 7אולי  6, 5אני לא מתייחס לחלקי או לא. אני מניח שדיברתי איתו במשך השנים  ת.

 4 התכתבתם בווטאסאפים?חמש.  ש.

 5 כן. ת.

 6 התכתבתם בסמסים? ש.

 7 כן. ת.

 8 דיברתם בטלפון נייד ובטלפון קווי? ש.

 9 אני חושב שבנייד רק. ת.

 10 לא בקווי? ש.

 11 לא. ת.

 12 ?2015טוב. נבדוק. אוקיי. עכשיו, אתה קיווית, וזה בסדר, שמר הרצוג יזכה בבחירות של  ש.

 13 כן. ת.

 14ר לי, שלך ביום הבחירות. זה יום שנגיע אליו בהמשכים טוב. אני אציג לך תמונות, רק תאש ש.

 15. אתה מחויך עם מר הרצוג ומר לבני, זה בסדר גמור, רק אני שואל אותך 2015במרץ  17אחרים, 

 16 אם זה, תזהה את הדמויות?

 17 

 18 262תמונות מוגשות ומסומנות נ/

 19 

 20 צולמו מר ישועה?אני מציג לך ושואל אותך איפה התמונות הללו צולמו? איפה התמונות  ש.

 21 הן צולמו באולפן וואלה. האולפן הקטן. ת.

 22 ?2015-ביום הבחירות ב ש.

 23 אה, כן. ת.
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 1 טוב. עכשיו, ש.

 2 אתה רוצה להגיד מאיפה לקחת את התמונות האלה? עו"ד יהודית תירוש:

 3 אני אשאל את חבריי, ש.

 4 ... נדמה לי שזה מתוך הרול, ... של בית המשפט. עו"ד יהודית תירוש:

 5 יפה מאוד. ש.

 6 לא, רק שיהיה ברור שזה לא מהחומר החדש.  עו"ד יהודית תירוש:

 7 אנחנו נגיע לחומר החדש ונראה את המערומים שיש שם. ש.

 8 לא, אני רק אומרת את הדבר הזה, עו"ד יהודית תירוש:

 9 אז התשובה היא שזה מהחומר הישן. מה זה קשור כרגע? ש.

 10זה לא באמת חשוב אם זה מהחומר החדש או   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 הישן. 

 12 נכון, לא, חברתי רוצה לברוח מהחומר החדש. ש.

 13 הוא רוצה להראות לו תמונות, מראים לו תמונות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14אני לא רוצה לברוח משום דבר. כשמגישים משהו, אומרים מאיפה הוא. זה  עו"ד יהודית תירוש:

 15 הכל..

 16 אני לא חייב להגיד לו מאיפה זה. ש.

 17זו תמונה. זו תמונה שמדברת בעד עצמה. אין מה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 להגיד מעבר לזה. רואים פה אנשים מצולמים וזהו, מה זה חשוב מאיפה זה?

 19 נכון? everנכון. אוקיי. טוב. עם  ראש הממשלה לא נפגשת  ש.

 20 פעם אחת. ת.

 21 עם ההיא שהזכרת. כן. במסגרת כולל הרחבה. עם הרבה אנשים?אה, הפ ש.

 22 גם פה זה היה אותו דבר. ת.

 23 אני לא יודע, פה אני רואה אתכם עומדים אחד ליד השני, אז זה אותו דבר? ש.
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 1 סליחה, ת.

 2 בוא נעשה רגע, עצור.  ש.

 3ולפן, כשמסביב יש הם יצאו מראיון או שנכנסו לראיון באולפן, וכשהם יצאו או נכנסו לראיון בא ת.

 4 ארבעים איש, הצטלמתי איתם. במובן הזה זה כאילו,-עוד שלושים

 5 טוב. אני מציע שהייתה לך אפס קירבה עם ראש הממשלה וקירבה רחבה עם מר הרצוג. כן או לא? ש.

 6 בכלל לא קירבה רחבה.  ת.

 7הראות לך את לא קירבה רחבה. בבקשה. אז נתקדם. ונראה כרגע את טענת הקירבה. אני רוצה ל ש.

 8, אני אקריא לך מה שאמרת. 11-17שורות   28עמוד  3833, קובץ 2018בינואר  23-החקירה שלך מ

 9אתה אמרת ש'שאול רצה שביבי ינצח לדעתי' החוקר שואל 'לטובתו, לא בגלל, לא קשור 

 10 לפוליטיקה?' אתה אומר 'אני לא יודע, לא יודע, היה ברור מי אני רוצה'. נכון?

 11 כן. ת.

 12. בוא תצפה בזה בטובך. 8450-8453קיי. אני רוצה להראות לך התכתבות מהרול הישן שורות או ש.

 13אתה מתכתב עם אבי אלקלעי. 'מתחילים ראיון כעת' אבי אלקלעי: 'לא מיטיב עם בוז'י' ואתה 

 14 כותב 'חבל'. נכון?

 15 כן. ת.

 16 אוקיי. חבל שהריאיון לא מיטיב עם בוז'י, נכון? ש.

 17 כן. ת.

 18 יצחק הרצוג היה היריב הפוליטי המרכזי של ראש הממשלה?באותן שנים  ש.

 19 כן. באותה מערכת בחירות כן. ת.

 20 טוב. עכשיו, כשהתחילו פרסומים לגבי החקירה של מר הרצוג, בפרשת התמונות בפריימריז, ש.

 21בוקר טוב, אי אפשר לשמוע ולהבין אף מילה מהשידור למטה, והתוצאה תהיה  :)עיתונאי( דובר

 22 לא יהיה דיווח בכלל, במקרה הרע יהיה דיווח ... שבמקרה הטוב
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 1טוב. קודם כל בוקר טוב. יש לנו כאן מישהו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2מהדוברות? אני מציעה, מאחר שאני מניחה שאתם לא חושבים שנלך עכשיו לסדר את זה אז אפשר 

 3 לפנות לסופי או לסימה וזה יטופל. או למישהו מהדוברות.

 4 אבל חצי שעה... דובר:

 5 אין למטה אף אחד מהדוברות?   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6כן, כבר חצי שעה מספרים לנו שמטפלים בזה, וכרגע כל החצי שעה הראשונה, כל מה שאנחנו  דובר:

 7 .2015-יודעים זה משהו על תמונות מ

 8חנו יודעים כרגע. לא זה בערך גם מה שאנ  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9הפסדתם. אבל בסדר, אין לנו מה לעשות. אם עוד יש כאן מקום, מישהו מכם יכול לשבת. אם יש 

 10 כאן מקום פנוי. מעבר לזה אין לי מה להציע כרגע. 

 11 כבודכם אולי מוכנים לחכות כמה דקות, דובר:

 12חיכינו קודם כדי אנחנו לא יכולים לחכות כי כבר   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 שיחברו את המערכת ואני לא יודעת אם זה כמה דקות. כרגע אם יש כאן כיסא,

 14 אנחנו לא מדברים רק על עצמנו.  דובר:

 15שני דברים. א. אנחנו ממשיכים כי אנחנו לא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16יכולים להתנהל ואני באמת יכולים להתנהל לפי זה. אני מתנצלת, כבר חיכינו קודם ואנחנו לא 

 17מתנצלת. ב. אם יש כאן מקומות פנויים אז מי שנמצא או מי שרוצה, ככל שיש מקום פנוי יכול 

 18לשבת כאן.  ג. אם מהדוברות מטפלים, אז אני מקווה שזה יטופל עוד מעט. מעבר לזה אנחנו לא 

 19 יכולים לעשות כלום. 

 20 אולי בינתיים הדוברים ינסו קצת להאט.. דובר:

 21 להאט את קצב הדיבור? מה הם יעשו?  אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 22 נאט. אנחנו מתחשבים בתקשורת גבירתי בתיק הזה. ש.

 23 ,-תראו, יש כאן לדעתי שני נציגים שלכם ש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אנחנו לא לבד, ואנחנו לא באים פה ... לעצמנו. דובר:

 2זה ברור. אני רק אומרת, יש כאן שני נציגים שאני   אב"ד: -פלדמן -מןכב' השופטת ר' פריד

 3מניחה שגם מקלידים פחות או יותר את מה שנשמע כאן. אז אולי הם יעדכנו את האחרים. אין לי 

 4 פתרון אחר כרגע ולא נפסיק את המשפט בגלל זה.

 5 טוב. אם נראה שהבעיה נמשכת אז נעדכן את בית המשפט. דובר:

 6בסדר אבל אם הדוברות מטפלת אז זה מטופל. הם   אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת

 7 עושים עבודה טובה והם מטפלים. אוקיי?

 8 תודה גבירתי. דובר:

 9 תודה לכם. אפשר להמשיך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10, נפתחה תודה. אז עצרנו לגבי החקירה שהייתה באזהרה בזמנו של מר הרצוג. זוכר שהייתה ש.

 11 חקירה?

 12 כן. ת.

 13 באיזה שנה אנחנו מדברים?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 גבירתי. 2016 ש.

 15 שיהיה לפרוטוקול. כן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16אני רב פה עם חצי מאלה שלמדו איתי וחברים שלי, אבל לא נורא. אני מפנה אותך להתכתבות עם  ש.

 17 .2016באפריל  17-מהחומר החדש מהמר הרצוג 

 18 

 19 263מוגשת ומסומנת נ/ 2016באפריל  17-התכתבות מה

 20 

 21אני מבין כך, אני מבין שאתה, מה שמשתמע כאן, יוצר איתו קשר 'חזק ואמץ, אם צריך משהו  ש.

 22 דבר איתי' נכון?

 23 כן. ת.
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 1 ואז אתה 'בכל עת, בלי היסוס, בטוח בצדקתך'. אתה רואה את הכיתוב שלך? ש.

 2 כן. .ת

 3 אוקיי. עכשיו במה אתה יכול לסייע למר הרצוג שאתה כותב לו 'אם צריך משהו דבר איתי'? ש.

 4 הדבר היחיד שאני יכול לסייע לו זה בסיקור. ת.

 5גם אני חושב. עכשיו, 'גם בלי היסוס כמובן' עכשיו, אני מפנה אותך להתכתבות נוספת מהחומר  ש.

 6 2016ביוני  8-החדש. זו התכתבות מ

 7 

 8 264מוגשת ומסומנת נ/ 2016ביוני  8-תבות מההתכ

 9 

 10כותב לך יצחק הרצוג, אני מקצר קצת. 'כשיש פיגוע בתל אביב לא ברור לי מדוע השלמת חקירה  ש.

 11קצרה מאוד שעשיתי לפני עשרה ימים כותרת ראשית מיד אחרי הפיגוע כמה כבר שעות', או 'מספר 

 12 ן?שעות', 'תוכל להציץ?' אתה עונה לו 'מטפל'. נכו

 13 כן. ת.

 14 אז עכשיו בו נשאל את השאלה. הפניה 'יקירי' היא פניה שמעידה ברגיל על קירבה? ש.

 15 או שכן או שלא,  ת.

 16 לא... או שכן או שלא. שאלתי אם היא מעידה כן או לא. לא או שכן או שלא. כן או לא? ש.

 17 לא בהכרח.  ת.

 18 תכתובת מאותו יום.לא בהכרח. טוב. בוא נתקדם. עכשיו אני מפנה אותך להמשך ה ש.

 19 

 20 265המשך תכתובת מוגש ומסומן נ/

 21 

 22 ואתה כותב לו תוך דקותיים 'כבר יורד'. אתה רואה? ש.

 23 כן. ת.
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 1אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים עכשיו לראות מהחומר הישן שקיבלנו איך משתקף הדיאלוג מהחומר  ש.

 2שהיא חלק מהחומר החדש שגילינו. אז אני אראה לך כרגע את ההתכתבות שלך עם מיכל קליין 

 3. זה מהחומר הישן. אז אתה פונה 18572-ו 18568הישן, ואני מפנה בעניין הזה, לשורות, כבודם 

 4 לגברת קליין בהוראה 'דרדרי את הרצוג', נכון?

 5 כן. ת.

 6אוקיי. היא כותבת לך 'דורדר מזמן'. ואז אתה גם כותב לה 'תוציאי את הרצוג מעמוד הבית'.  ש.

 7 בראש בחיוב, נכון?המשמעות, אתה מהנהן 

 8 כן. ת.

 9 זאת אומרת שהדרדור יהיה, ברור מה אתה רוצה שהוא ישיג, שהוא לא יהיה בעמוד הבית? ש.

 10 נכון. ת.

 11 אוקיי. ואז היא כותבת לך 'כן. טופל'. עד כאן נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13שאלה במסגרת. כשאתה בחקירה שלך ברשות ניירות ערך אמרת 'תראו, אם יש אייטמים של צבע  ש.

 14 אז יותר קל לי' נכון? אתה מהנהן בראש בחיוב.

 15 כן. יותר קל לי להכניס כאילו. ת.

 16 סליחה? ש.

 17 להכניס אותן.  ת.

 18להכניס, להוריד, לא משנה כרגע. בהתייחס אליהם, לאייטמים של צבע, האייטם הזה הוא לא  ש.

 19 אייטם של צבע?

 20 נכון. ת.

 21 בפרסום,עכשיו, רק כדי להבין, יש לכאורה ערך חדשותי  ש.

 22 נכון. ת.

 23 אז על מה ולמה מיד אמרת 'מטפל' וטיפלת? ש.
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 1הרצוג קופח על ידינו, נחבט על ידינו, נלחמנו בו ממש בתקופת הבחירות, הרגשתי לא בנוח מהעניין  ת.

 2הזה, ולכן כשהוא פנה, כשהוא כבר בעצם היה בשלהי החיים הפוליטיים, נעתרתי לו ואני מסכים 

 3 שזה לא בסדר.

 4 נראה כך, אנחנו נבחן אחרי זה את הטענה, אז בוא ש.

 5 מספר המקרים, ת.

 6 הבנתי. ש.

 7מספר המקרים עם הרצוג הוא בדיוק מדגים את ההבדל של מה שדיברתי עליו מהמקרים מול, של  ת.

 8, מספר בודד של handfulהסיקור המוטה מול ראש הממשלה ורעייתו על פני כל השנים, פשוט 

 9משהו על אבא שלו וכדומה, נאום שלו באו"ם, אתה צודק, מקרים, חלקם מקרים שהם צבע, 

 10שניים, כאלה, והם מבטאים את התחושה שהייתה לי לא נוחה בעקבות מה שהיה אבל אני -מקרה

 11 מסכים שזה לא בסדר.

 12. אנחנו ניגע בשאלה 2דבר. כמובן הצלחת להגיע לראש הממשלה, זה בסדר, -אז בוא נעשה דבר ש.

 13א קיפוח, אבל שלישית אני רוצה להבין את התשובה. אתה אומר 'אולי אחרי זה ארוכות, קיפוח/ל

 14זה לא בסדר  אבל רציתי לאזן'. נכון? אני שואל אותך, אני לוקח את תשובתך ושואל על תשובתך. 

 15אתה אומר 'אני רציתי לאזן איזה שהם פרסומים שנדמו לי שהיו פרסומים לא נעימים כלפיו'. אני 

 16 את תשובתך? מתרגם נכונה, מזקק נכונה

 17 רציתי לאזן את העוול שגרמנו בתקופת, ת.

 18 את העוול. ש.

 19 את העוול שגרמנו בתקופת הבחירות, כשאתה נמצא בתוך זה אתה נמצא בתוך זה. ת.

 20 ברור כשאתה נמצא אתה נמצא. אז אתה אומר, אני רק חוזר על העניין, איזון. הבנתי. ש.

 21 כן, רק שהאיזון, עוד פעם, הוא מגוחך, ת.

 22 מר ישועה, אנחנו לא נחסוך האמן לי כתבה. בסדר? ש.

 23 בסדר  גמור. ת.
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 1 .2016ביולי  31-תודה. עכשיו אני מפנה אותך לתכתובת שכבר הוצגה על ידי חברתי עו"ד רוזן מה ש.

 2 איך היא סומנה אז?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3ו ניסינו לאתר. אני מתנצל, אם אפשר שאלה מצוינת. כשאני אומר שאלה מצוינת, זה פשוט, אנחנ ש.

 4 לסמן אז,

 5 בכל זאת לסמן שוב?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כן כדי שזה יהיה ברצף של החקירה. ש.

 7 אבל תבדקו ותגידו לי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בסדר גמור. ש.

 9 

 10 266מוגשת ומסומנת נ/ 2016ביולי  31-תכתובת מה

 11 

 12עכשיו, ההקשר הוא, ועל מה שנשאלת אני לא אשאל. בסדר? ההקשר הוא שהתקבלה הצעה של  ש.

 13יצחק הרצוג לדחות את התאריך לבחירות המקדימות. בסדר? זה ההקשר. לא יותר ולא פחות. 

 14עכשיו בהתכתבות שביניכם התבקשת, כמובן פנית, 'ברכות, אל תהסס להסתייע בכל דבר ועניין'. 

 15ר ישועה, שראית את העובדה שהעמדה שלו לגבי העיתוי של הבחירות אני נוטה להניח מ

 16 המקדימות התקבלה ולכן בירכת אותו והצעת את שירותיך הטובים?

 17 נכון. ת.

 18ואז גם הוא כותב לך, ואני כרגע לא אתייחס לאיזו כותרת הוא רוצה, מציע, מבקש שתהיה, נחסוך  ש.

 19 את ההתבטאות, בסדר? 

 20 נכון. ת.

 21מר 'אני מטפל' 'בסדר, אני מטפל', אתה בהוואי, כך אתה נמצא, אבל אתה, למרות ואז אתה או ש.

 22תבחר אתה, גם  –מחייבת אותך, או האיזון  הקרבההנפשית או  הקרבההריחוק הגיאוגרפי, 

 23 מהוואי 'אני מטפל, אני מנחה אתה אבי'. נכון?
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 1 הייתי רגיל בכל החופשות שלי לעבוד רצוף. ת.

 2 .כן. זה אנחנו רואים ש.

 3 גם בלי קירבה נפשית. ת.

 4גם בלי קירבה נפשית. בסדר גמור. עכשיו, ואז בוא נראה, יצחק הרצוג מבקש שתהיה כותרת,  ש.

 5ונראה מה קרה עכשיו בתוך וואלה לפי הבקשה של יצחק הרצוג. הכותרת שהתבקשה כפי שנכתב, 

 6 'ניצחון מוחץ להרצוג למרות ההתקפות נגדו'. אדוני רואה?

 7 לא. ת.

 8 בשורה שניה.  אב"ד: -פלדמן -ופטת ר' פרידמןכב' הש

 9 אה בדף, סליחה. חשבתי שאתה מראה את הכותרת, ת.

 10 לא, תיכף תגיע. תיכף נראה את הדיוקים. ש.

 11 כן. אני רואה. ת.

 12 אוקיי. זו הכותרת שהתבקשת. אוקיי. עכשיו הנה אני מראה לך את הידיעה שעלתה באתר, ש.

 13 רגע. אין לנו מסך כרגע.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אז נחכה שזה יעלה ואני אגיש בינתיים את הידיעה שעלתה. ש.

 15 

 16 267ידיעה מוואלה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18 לדעתי זה הוגש כבר. ת.

 19 אנחנו עכשיו מציגים את המכלול. ש.

 20 בסדר. אני רק אומר שראינו את זה. ת.

 21ני לא צריך, ראינו, נראה שוב, תמיד ניצחון זה יפה מאוד. אבל לא ראינו מה אתה עשית, עזוב, א ש.

 22 טוב. 

 23 אל תחכו למסך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 לא לחכות? ש.

 2 לא, תמשיכו, עד שהוא יסיים את הטיפול.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 אני רואה. ת.

 4 אחר. אתה לא  רואה,לדעתי אתה רואה משהו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אני רואה את זה. ת.

 6 במסכים הקטנים רואים את זה. :דוברת

 7 אוקיי. אבל אנחנו לא רואים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אז אני יכול להמשיך לפי הכתוב, אם זה נוח. ש.

 9או שתקריא. תגיד לנו איפה אתה, אדוני עובר   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 לרול?

 11 אני עכשיו גבירתי הפניתי בהתכתבות מהחדש, עכשיו אני מראה איך זה מתורגם לתוך האתר. ש.

 12 אוקיי, אז, האתר, אדוני אומר הרול? כן?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לא, האתר הכוונה היא לוואלה. זאת אומרת הפרסום בוואלה. ש.

 14 ת הכתבה אדוני הראה לנו.א  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 סליחה גבירתי? ש.

 16 אדוני נתן לנו את הכתבה.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 כן. ש.

 18 למה אדוני מפנה עכשיו, אחרי הכתבה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אני מראה עכשיו איך, את התהליך שהיה בתוך אתר וואלה, כשאני אומר 'אתר וואלה' הכוונה  ש.

 20היא לפרסומים. אוקיי. אז יש לך פרסום 'ניצחון מוחץ להרצוג, הבחירות לראשות העבודה 

 21 ', אדוני רואה את הפרסום. נכון? 2017התקיימו ביולי 

 22 כן. ת.
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 1של מר הרצוג נענתה. נכון? יש לך את ה'נצחון מוחץ אוקיי. עכשיו, אז למעשה להבנתי הבקשה  ש.

 2 להרצוג', מופיע גם בפניה שלו וגם בכתבה?

 3 כן. ת.

 4 אדוני זוכר מה הוא עשה למרות זאת? ש.

 5 ,-אני מתאר לעצמי שהעברתי את זה למערכת או ל ת.

 6לא, אחרי. אחרי. אחרי שהוא פנה אליך ואחרי שעלתה הכתבה, אם הייתה לך עוד התעסקות  ש.

 7 בעניין הזה?

 8 אז רשום פה, אני לא יודע. ת.

 9 סליחה? ש.

 10 רשום שאני אומר 'שלח עוד חומר'? לזה אתה מתכוון? ת.

 11 אני שואל. אתה לא שואל אותי. ש.

 12 אני לא זוכר.  ת.

 13אם אתה לא זוכר, אתה לא זוכר. בסדר גמור. אז בוא נראה מה ישנו. אז קודם כל אני מראה לך  ש.

 14 .20038, 20037קלעי, זה ברול הישן בשורות את ההנחיה שלך לאבי אל

 15 רק תקריא לנו כי לנו אין את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16אני אקריא. 'אבי חזק בבקשה את הכותרת והמשנה של הרצוג, 'ניצחון מוחץ להרצוג למרות ה  ש.

 17 תקפות נגדו''. בסדר. אז פעלת מול אבי אלקלעי, ציר ראשון, נכון?

 18 ן.כ ת.

 19 אוקיי. הלאה. אבל אולי כדאי בכל אופן, זה לא עולה? ש.

 20זה לא עולה כי עובדים על זה עכשיו. תקריאו לנו,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 זה בסדר.

 22זה יותר התכתבות פשוט, אבל, בסדר. טוב. אני מפנה אותך להתכתבות שלך עם מיכל קליין ברול  ש.

 23 . 20039הישן, שורות 
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 1 יש לנו את זה אצלנו.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 2 תודה. ש.

 3 איזה שורה? עו"ד יהודית תירוש:

 4 .20039 ש.

 5 עוד פעם?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 . עכשיו, היא כותבת לך, 'לגבי הפולו מחקת',20039 ש.

 7 )מדברים(

 8אשמח אם נחזק קצת את הרצוג באייטם סליחה? כן. אתה כותב למיכל קליין 'היי מה נשמע,  ש.

 9 הנוכחי 'ניצחון מוחץ להרצוג למרות כל ההתקפות נגדו''. אתה רואה את זה?

 10 כן. ת.

 11לניצחון תכין מולו כתבה מקיפה על כל  follow-ואז אתה כותב גם, 'האם אפשרי שטל שלו כ ש.

 12 ניסיונותיה של שלי להכשילו מתחילת ה...' אתה רואה?

 13 כן. ת.

 14 . נכון?follow-. ב2. בכותרת ו1אז יש לנו דיון  אוקיי. ש.

 15 כן. ת.

 16 ? תסביר רק, כדי שלא נישאר אחרי זה, בקצרה? זה כתבת המשך, נכון?follow-אוקיי. מה זה ה ש.

 17 . המשך. followכן.  ת.

 18 כתבת המשך, בהקשר הזה. נכון? ש.

 19 כן. ת.

 20 יופי. ש.

 21 כתבה, ידיעה, לא יודע.  ת.

 22 סליחה? ש.
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 1 עה, ראיון, לא משנה.כתבה, ידי ת.

 2, הוא מחר, והזמנו אותו לראיון נקווה שיואיל להגיע'. follow-אוקיי. ואז היא כותבת לך 'לגבי ה ש.

 3 נכון?

 4 כן. ת.

 5אתה 'אחלה, תודה'. עכשיו, אני אראה לך מה עשית לגבי הכותרת. השווינו, ראינו מה הייתה  ש.

 6ניואנס ישנו ונראה מה אתה כתבת. אתה  הפניה של מר הרצוג, מה הייתה הכותרת שיצאה, איזה

 7הנחית את מיכל קליין שהכותרת תהיה 'ניצחון מוחץ להרצוג למרות ההתקפות נגדו' וזאת לפי 

 8 הפניה של מר הרצוג. נכון?

 9 כן. ת.

 10יופי. הכותרת שעלתה הייתה 'ניצחון מוחץ להרצוג', עד כאן זהה, 'הבחירות לראשות העבודה  ש.

 11 זה הפער? 'למרות ההתקפות נגדו'. נכון?-לומר לא הכניסו את ה' כ2017התקיימו ביולי 

 12 נכון. ת.

 13נכון. ואני מבין שהיה לך מאוד חשוב, כמובן כמנכ"ל בלתי מתערב, לדקדק את הכותרת, ואני  ש.

 14כבודם. מה שאתה כותב למיכל  20059-20065אראה לך מה כתבת לגברת מיכל קליין. בשורות 

 15יצחון מוחץ, גם למרות ההתקפות וגם המועד שהוא מה שחשוב קליין 'בפנים, לא נכנס גם נ

 16 בכותרת'. אדוני רואה את מה שהוא כותב?

 17 כן. ת.

 18נראה  basicallyטוב. אז עכשיו, אתה מוכן להסביר לי את זה? כלומר, הוא מבקש את הכותרת,  ש.

 19סוגיית לי שמה שהוא מבקש ישנו שם, ואתה מתערב בניסוח של הכותרת, ומדקדק עוד קצת את 

 20 ההתקפות. למה?

 21הסיבה היחידה זה, אני אומר שוב, חשתי לא נוח ממה שעשינו בתקופת הבחירות, הפניות של  ת.

 22שש פניות על פני כל השנים, ומצד שני -הרצוג אלי משך  כל השנים היו מועטות מאוד, אולי חמש
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 1לפעמים גם אתה  זה לא בסדר, אבל כשאתה עובד ככה במערכת ואתה כל היום נמצא בתוך זה, אז

 2 נסחף. אבל אני מודה שזה לא בסדר.

 3תגיד לי רגע, ההזדהות שלך איתו, יש לה אתה חושב איזה שהוא משקל? בוא תהיה קצת הגון,  ש.

 4 שאתה רוצה שהוא יזכה ואתה מעריך אותו, יש לזה משקל מסוים בדקדוקים הללו?

 5 תראה, זה קורה הכל כבר אחרי שהוא הפסיד בבחירות,  ת.

 6 נו? ש.

 7 בתקופת הבחירות פעלנו נגדו. ללא רחמים. ת.

 8 שאלתי אם להזדהות, ש.

 9 אז רק שניה, אני עונה, עוד פעם,  ת.

 10 יש לי, עצור רגע, ש.

 11 ההזדהות בשלב הכי חשוב, ת.

 12 רגע, רגע.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13ות היא לא שאיזה שהוא אני עונה לך. ההזדהות בשלב הכי, תשמע, עוד פעם, הרמה של ההזדה ת.

 14דבר שהעסיק אותי עסקתי בו, הוא פנה, היה לי לא נוח ממה שהיה בעבר, דרך אגב, גם בשיחות 

 15 פעמיים שמדברים על זה,-עם שאול ואיריס מופיע פעם

 16מר ישועה, התשובה די פשוטה. האם העמדה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 האישית שלך היה לה קשר לפרסומים?

 18 לא. ת.

 19 לא. אוקיי. ש.

 20זה היה, הייתי עושה, מאזן את זה לגבי כל אחד כי היה לי לא נוח, היה לי לא נוח. זה לא שזה היה  ת.

 21 משהו מהותי.

 22 התשובה היא לא. נקודה. ש.

 23 טיים ללכת נגדו ולהוריד,-העמדה האישית לא עזרה, כשהיינו בבחירות במאני ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2882 

 1 התשובה היא לא.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2התשובה היא לא. ואנחנו נפרע את השטר של הסיקור, אמרתי לך. וגם אתה תצטרך לפרוע אותו.  ש.

 3עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, אז אחרי שאתה גם, טוב, אני אתקדם הלאה. עכשיו אני מראה לך פניה 

 4 נוספת מהחומר החדש ממר הרצוג, 

 5 

 6 268פניה ממר הרצוג מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8'יקירי שמחתי להתראות, מוזר בעיני שהתראיינתי לפני שלוש שעות ועד כה זה לא עלה, רק  ש.

 9 לתשומת ליבך'. אוקיי. יש לנו פה פגישה, כך אנחנו רואים, נכון?

 10 כן. ת.

 11 ולמה הוא פונה אליך, הלא הוא התראיין, אתה לא ראיינת אותו. אמת? ש.

 12 כן, לא ראיינתי. לא. ת.

 13 אותו? מה לא? אתה ראיינת ש.

 14 לא, לא. אני לא ראיינתי אותו. ת.

 15 לא. אז למה הוא לא פונה לכתב או לעורך אלא פונה אליך לגבי העלאת הריאיון? ש.

 16 הוא פונה אלי, הוא מרגיש שהוא קופח. הוא יודע שבעבר, ת.

 17 הבנתי. אז התזה כרגע, ש.

 18 הוא יודע, אתה רוצה, ת.

 19 הוא יודע שהוא קופח, הבנתי.  ש.

 20 שהציר של הקיפוח עבר דרכי. הוא יודע ת.

 21 איך הוא יודע שהציר של הקיפוח עבר דרכך? ש.

 22 איך הרצוג יודע, ת.

 23 שהציר של הקיפוח עבר דרכך? ש.
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 1 יש מישהו שלא ידע? ת.

 2 אני רוצה רגע להבין. הציר של הקיפוח שאתה טוען, ש.

 3 ההשפעה. ת.

 4מאיפה מר הרצוג יודע לדבריך או הציר של הקיפוח. שאתה אמרת 'הוא יודע שזה עבר דרכי'.  ש.

 5 לשיטתך שהיה ציר של קיפוח שלו שעבר דרכך?

 6לא, לא מבין את הפליאה. כל השוק ידע מזה, כל הפוליטיקאים ידעו מזה, הם התלוננו לכתבים,  ת.

 7כבר סיפרתי לך שהכתבים פנו ואמרו שהם יודעים מה וואלה עושה, מה נעשה בוואלה, שהמקורות 

 8 ם אומרים להם. כאילו, מה הפליאה, לא הבנתי?שלהם, הפוליטיקאי

 9 זאת אומרת אתה אומר ככה, שכל השוק ידע, שכל הפוליטיקאים,  ש.

 10 הייתה, אנחנו אחרי, ת.

 11 תעצור, אני רוצה לקחת את הסטייטמנט שלך, ש.

 12 אנחנו אחרי גידי וייץ, אנחנו אחרי, ת.

 13מה. כי אתר וואלה מדבר בעד עצמו. לא סליחה, אנחנו לא צריכים ל.. גידי וייץ, אני אגיד לך ל ש.

 14 צריך תיווך של מישהו שיכתוב.

 15 לא, השאלה אבל הייתה למה פונים אליו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16איך הוא אומר שהרצוג יודע שהוא קופח ושהוא פעל בקיפוח. אז הוא אמר לי בעניין הזה 'כל השוק  ש.

 17, אני מבטיח לך שאחסוך את המנטרה הזאת כשנבדוק כרגע ידע'. נתקדם הלאה. ואחרי זה נראה

 18, לא, נגיע לשלב הזה. עכשיו בוא נראה איך -את טענת הקיפוח. אני רק אומר לך, רק אומר לך, ש

 19הטיפול היה. היינו בפנייה הקודמת של מר הרצוג, הנה, אחרי חצי שעה עולה הריאיון. אני מציג 

 20 לך את הריאיון. 

 21 י להתראות' זה היה כנראה כשהוא בא להתראיין, כן? לא היו לנו פגישות.'שמחת-דרך אגב ה ת.

 22 

 23 .269ראיון עם מר הרצוג מוגש ומסומן נ/
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  1 

 2 זה הריאיון שעלה בסמיכות, חצי שעה אחרי הפניה של מר הרצוג אליך. נכון? ש.

 3 כן. אני מניח. כן. ת.

 4אתה, אתה הוא זה שמטפל אני רוצה לחזור לשאלה הקודמת. אתה אמרת שיצחק הרצוג ידע ש ש.

 5 בסיקור. איך הוא ידע שזה אתה? לדבריך.

 6 שוב, כל השוק, ת.

 7 אתה, אתה, לא השוק. לא האתר, אתה, ישועה. ש.

 8אני מסביר עוד פעם. כל הפוליטיקאים ידעו שבוואלה יש סיקור מוטה לטובת ראש הממשלה  ת.

 9שלך. גם בגידי וייץ היה כתוב ורעייתו ושהמנכ"ל מתערב בזה. אני לא מבין כאילו מה ההפתעה 

 10 שהמנכ"ל מתערב בזה, לכן ציינתי את גידי וייץ.

 11 כלומר, כולם ידעו שיש לנו מנכ"ל מתערב? ש.

 12 והם התלוננו, התלוננו שיש מנכ"ל מתערב לטובת ראש הממשלה. ת.

 13 תודה. ש.

 14 והם טענו שמקפחים אותם. ת.

 15 עכשיו,  ש.

 16 יש את זה גם בתכתובות. ת.

 17 בוא נראה, ש.

 18 גם בחדשות, לא? .ת

 19הכל. עכשיו אני אראה לך עוד תכתובת. התיק נגד מר הרצוג נסגר וטוב שכן, מחוסר ראיות, ואז  ש.

 20 , זה הוגש.169יוצר איתו קשר. בירכת אותו. זה נ/ 2016בספטמבר  1-אתה ב

 21 היה הריאיון. 169נ/  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 פשוט, אולי למען הסדר נגיש, שיהיה ש.

 23 רציתי לשאול משהו, ת.
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 1 לא, אין צורך לשאול. אתה תענה. ש.

 2 לדבר הזה יש המשך? ת.

 3 זה כבר הוגש?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אבל אנחנו נגיש את זה, 169זה נ/ ש.

 5 להתכתבויות האלה יש המשך? ת.

 6 מר ישועה, עכשיו אני מראה לך את התכתובת. ש.

 7 משהו כבודה. סליחה, רציתי לומר ת.

 8 אבל אתה צריך להשיב לשאלה אדוני הנכבד. ש.

 9 אבל מותר לו לפנות, עו"ד יהודית תירוש:

 10 מותר לי לפנות לבית משפט או שאתה מנהל את בית המשפט? ת.

 11 מותר לך לפנות לבית משפט. ש.

 12 כן, מה רצית לומר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אני שמתי לב, ת.

 14 בהתייחס למה, רק תגיד לנו.  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 15 בהתייחס לרצועות שאני מקבל. אני זוכר,  ת.

 16 חלקי התכתבות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17כן. במקרה הזה, זוכר שאחרי זה, יכול להיות שזה המקרה הזה, יכול להיות שזה מקרה אחר,  ת.

 18לו שאני חושב שזה כבר עלה. זאת אומרת, זה לא שאני העליתי  אבל למיטב זכרוני, בדקתי ואמרתי

 19את זה או משהו כזה. אני אומר, ראיתי את זה גם לגבי דברים אחרים שהוצגו פה, כולל עם אילן 

 20שילוח שנאמר שאני אמרתי דבר מסוים והחלק האחרון של התכתובת שבה אני אומר בסוף 'אני 

 21נון', ואני אומר לו 'תחליט אתה מה שתחליט'. אז אני אומר, לא יכול לטפל בזה יותר, אני מעביר לי

 22הקטע של להציג לי מהחומר החדש רצועות צרות ולא להציג תכתובות מלאות הוא לפעמים יכול 

 23 להיות קצת בעייתי להצגת התמונה המלאה.
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 1 אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2הסתם תוגש בקשתנו, כי אנחנו ראינו, רואים מהחומר רק אני אומר למען הסדר הטוב, על כן מן  ש.

 3, אנחנו נפנה ונקבל החלטה של בית משפט -החדש רק מקטע מסוים של התכתבות וכשנקבל את ה

 4 אז בהנחה שנקבל את המכלול הראוי, אז נוכל אם צריך, להשלים.

 5 פה זה היה באותו רצף. לפי מיטב זכרוני. ת.

 6 אוקיי. הרצף, רצף. ש.

 7 יה באותו רצף.פה זה ה ת.

 8 על מה אתה מתווכח כרגע מר ישועה? ש.

 9 שאני מציע אולי שחלק מהמקומות אם זה לא מתאים, תעשה גם חצי מהדבר הזה. הנקודה היא,  ת.

 10 בסדר. ש.

 11 טוב,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12שגם במה  שניה אחת אדוני, אני הבהרתי את ההבהרה שלי, אני הסתכלתי על הדברים וראיתי ת.

 13שהוצג לי בתחילת החקירה של מר בועז בן צור, המגמה הזאת מהחומר החדש להציג רק חלקים 

 14 היא קיימת שם, בצורה מאוד מאוד ברורה.

 15 טוב.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16טוב. עכשיו בוא נראה התכתבות שכבר הוצגה לך. אני מבין שאתה גם נותן עצות פוליטיות למר  ש.

 17 צוג, נכון?הר

 18 יכול להיות, אולי פעם אחת. אולי פעמיים. ת.

 19התשובה שלך מתחילה ב'יכול להיות', 'אולי', 'פעם אחת',  לא יודע, קודם כל, נתת? תראה, ש.

 20 'פעמיים'. בוא תנסה להיות יותר קונקרטי.

 21עונה  השאלה שלך, נותן עצות פוליטיות, הופכת אותי ליועץ הפוליטי שלו. אז אני אומר, אני ת.

 22לשאלה הזאת, נותן ייעוץ פוליטי, אני אומר יכול להיות שפעם או פעמיים אמרתי לו משהו. זה לא 

 23 הופך אותי ליועץ פוליטי.
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 1בוא, אמרתי שנתת ייעוץ, לא אמרת שאתה יועץ פוליטי. אמרתי שנתת ייעוץ פוליטי, בוא נראה  ש.

 2 מה כתבת. אתה שולח לו 'ברכות'. אתה רואה את ההתכתבות?

 3 , כן?2016אנחנו בספטמבר   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 לא, לא קיבלתי. או שאני טועה? ת.

 5 לא, זה לא זה. אין לו את נ/...   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 אנחנו נניח את זה בפני העד. ש.

 7 לא קיבלתי. ת.

 8החדש שמציגים לך אותו הוצג לך ויוצג אז תקבל מר ישועה. אגב, עד שתקבל מר ישועה, החומר  ש.

 9 לך, אתה עברת עליו בדרך?

 10 באיזו דרך? ת.

 11עכשיו, לפני החקירה. האם עברת על החומר שהוא לא הרול הישן, כלומר מה שאנחנו קואראים  ש.

 12 החומר החדש.

 13 עברתי על מה שנמצא בתוך הסמסים. ת.

 14 אני רוצה לדייק, ש.

 IMessage 15-בנתי שזה האני לא יודע מה זה החומר החדש. ה ת.

 16 עצור, ואני אסביר לך.  ש.

 17 אוקיי. ת.

 18 אתה ידעת שהוגש מה שנקרא הרול הישן. ידעת. ש.

 19 אני לא יודע מה זה רול ישן. ת.

 20 כל ההתכתבות, ש.

 21אני לא יודע מה זה הרול הישן. אתה אומר 'רול ישן' כאילו ברור לי מה נמצא בו. אני לא יודע מה  ת.

 22 זה רול ישן.
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 1עו"ד בן צור, אני לא חושבת שמישהו נתן לו עותק   אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 2 של ה... 

 3 לא, אני רוצה לשאול מה הוא... ש.

 4יש לו את מה שיש לו בטלפון ולכן השאלה היא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 קודם כל אם הוא יודע בכלל מה הוגש. 

 6תה ידעת ויודע היטב היטב היטב כמי שפה עובד במשפט, איזה חומר אז אני, העד יודע, סליחה. א ש.

 7הוגש עד סוף החקירה הנגדית של הגברת רוזן, ואני מתכוון למה שאנחנו קוראים הרול הישן, 

 8 שזה,

 9למה אדוני מניח שהוא יודע מה הוגש? הוא יודע   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 א יודע מה הוגש? מה הוא נחקר. למה אדוני מניח שהו

 11 אז אני שואל אותו גבירתי. מותר לי לשאול אותו את השאלה אם הוא יודע מה הוגש? ש.

 12 אז שתהיה שאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 זו השאלה. אמרתי, אתה יודע, ש.

 14 אדוני מציב הנחה. אדוני שם הנחה על השולחן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 נכון, ואני מבקש את ההתייחסות שלו. ש.

 16 אז אולי,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17ואני מאוד אפקפק באם הוא יגיד לי 'לא' אבל אני אשאל אותו. מר ישועה, אתה ידעת  ש.

 18שההתכתבויות שמכונות 'הרול הישן' שזה ההתכתבויות שלך עם אלוביץ', עם אלקלעי, עם 

 19 שורות שזה הוגש לבית המשפט? 27,000ר מסוים, רובינשטיין, שסודרו בסד

 20אני לא ידעתי מה כלול בזה ומה לא. הופתעתי למשל כשהצגת בפעם שעברה שזה של הרצוג לא  ת.

 21הוצג, הופתעתי שהסמסים האלה לא נכללו, וכששאלת אותי מה זה הסמסים האלה לא ידעתי על 

 22שג איך, ממה זה מורכב, אבל הנחתי מה אתה מדבר, כי גם הרצוג היה פה, בכלל לא היה לי מו

 23 שכל מה שנתתי נמצא שם.
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 1 גם אנחנו הנחנו. עד שהתבדינו. עכשיו, אבל, ש.

 2 באמת לא ידעתי מה זה רול ישן או לא ישן. ת.

 3יופי. אבל עכשיו אחרי שבחקירות הקודמות הבנת ששואלים אותך שאלות על אילן שילוח, על  ש.

 4 מכשירי הטלפון שלך, לראות את אותן התכתבויות? הרצוג, האם הלכת ובדקת את מכשיר או

 5. ראיתי שקראו IMessageהלכתי ובדקתי במכשיר הטלפון שלי, את הסמסים. מה שקראת לו  ת.

 IMessage. 6לזה 

 7, יש לך גם אני IMessage-זאת אומרת, אוקיי, יש לך גם אבל בטלפון שלך, יש לך סמסים, שזה ה ש.

 8 נכון? מניח וואטסאפים, מאותם גורמים.

 9 כן.  ת.

 10איש נוספים, התכתבת בכל מיני מדיומים נקרא  150כן. כי למשל אם, לא משנה, הרצוג, שילוח או  ש.

 11 לזה. סמסים, ווטאסאפים, נכון?

 12 נכון. ת.

 13אוקיי. עכשיו אתה הלכת לבדוק רק את הסמסים, תיכף תגיד לי אם זה רק או גם, את הסמסים  ש.

 14 וזה מה שקיבלנו? IMessage-כי אתה יודע שזה בתוך ה 

 15 נכון. לא יכולתי לקרוא את הכל, יש שם, ת.

 16 כמה יש? ש.

 17 לא יודע, מאות, ת.

 18 אלפים על אלפים על אלפים. ש.

 19 בסדר. נכון. קראתי את אותם דברים ש.. ת.

 20ולכן אנחנו שואלים אותך  IMessage-אז הלכת להתכונן, רק כדי להבין, אתה הבנת שלנו יש את ה ש.

 21 נכון? IMessage-הלכת והכנת את עצמך וקראת את הסמסים שמופיעים בו IMessage-מה

 22 בחלק, כן. ת.
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 1 מה זה חלק? ש.

 2 לא קראתי את הכל. ת.

 3 ברור. עם האנשים שאנחנו מתייחסים אליהם ואולי נתייחס אליהם, נכון? ש.

 4 נכון. אני מניח שזה, לא, ככל שהיה כוח. ת.

 5 נכון. זה הרבה חומר. ש.

 6 נכון. ת.

 7בה מאוד חומר. והוא רק חלקו. בוא נחזור כרגע לייעוץ הפוליטי, אחרי שמיקמנו את סוגיה. זה הר ש.

 8אתה אומר לו 'יאללה, תיכנס כבר, זה קריטי מול העולם, ארצות הברית וכדומה, אל תקשיב לכל 

 9 הצבועים והמנוולים'. אני אגיד לך את ההקשר או שאתה זוכר אותו? יםהאידיוטי

 10 לא זוכר. ת.

 11ר הוא שהיה משא ומתן של כניסת מר הרצוג לממשלה של ראש הממשלה נתניהו, הייתה ההקש ש.

 12אופוזיציה לכניסה הזו והדברים האלה התנהלו ולכן כתבת לו 'תיכנס. זה קריטי'. נכון? מזכיר לך 

 13 נשכחות?

 14 מזכיר. ת.

 15 הצבועים והמנוולים' שאסור להקשיב להם? יםהאידיוטימי זה ' ש.

 16 ר לעצמי שזה היה הנשמות הטובות במפלגת העבודה.לא זוכר, אני מתא ת.

 17הנשמות הטובות במפלגת העבודה. אוקיי. עכשיו, ואז תראה, כותב יצחק הרצוג לך 'יש מצב  ש.

 18 , 'יש מצב שנדבר על זה הערב בקווי'. אתה רואה?7:18שנדבר על זה,' זה בשעה כבודם, 

 19 כן. ת.

 20 , אז יש מצב שיש קווי, נכון?ךזיכרונאוקיי. כי הזכרתי לך שהקווי שאמרת לי שזה לא היה על  ש.

 21 מה אמרתי לך? ת.

 22שאלתי אותך אם דיברתם, איך דיברתם, שאלתי אותך אם גם בטלפון קווי, אמרת לי שלא. אז  ש.

 23 אני מראה לכן כן.
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 1 אוקיי. ת.

 2 כותבים 'נדבר בקווי'. אוקיי. מה הסיבה לדבר בקווי? כי גם בסוף אתם ש.

 3 שום דבר מיוחד, יותר נוח. אצלי בבית הקליטה בטלפון לא טובה. ת.

 4 אז את כל השיחות בבית אתה עושה מהקווי? ש.

 5 לא. את הרוב לא. ת.

 6אני אציע לך שאת ה'מדברים בקווי', זה התפיסה הרווחת היא שאם מדברים בסלולרי יש  ש.

 7בדיוק, אתה לא כל כך מעניין, אבל שעדיף בשיחות אפשרות, לא שאני יודע מי יאזין לכם 

 8 דיסקרטיות לקיים בטלפון קווי?

 9 זו תיאוריה של שאול, איריס ומרשך. לא שלי. ת.

 10 תשמע, אפשר כל דבר לשייך למר אלוביץ', ש.

 11 לא, הוא הראשון שלימד אותי את הנושא. זה הכל. ת.

 12, בן, אוהב, חומל, אני שואל אותך, אתם , הוא לימד אותך, אתה תלמיד-עצור, אני רואה שאתה ו ש.

 13 מדברים פה על, 'נדבר בקווי',

 14 לא יודע, אתה לוקח מילה, בונה לא מצל הרים, אני לא יודע. ת.

 15 טוב. לא מצל הרים.  ש.

 16איך אומר מרשך, 'זוטי זוטים'. אני לא יודע מה להגיד לך. אני אומר פעם למישהו 'תדבר מהקווי,  ת.

 17 ן יקלוט, נתתי לו גם את הקווי. זה הכל. לא היה בזה שום דבר. אולי הוא לא יקלוט, כ

 18 טוב. בוא נתקדם ש.

 19 אני לא יודע מה עוד אפשר לבנות מזה. ת.

 20שאני אשאל עליה  2016במאי  19-לבנות, נבדוק מה קורה. אנחנו נראה עוד תכתובת שהוצגה, מה ש.

 21 בהקשרים אחרים.

 22 א הוגשה עדיין?זו ל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 הוגשה גבירתי. ש.
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 1 איך היא סומנה בעבר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 )מדברים ביחד(

 3 הוגשה או לא הוגשה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 הוגשה. ש.

 5 וסומנה איך? בעבר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 הוגשה, וייתכן שזו תכתובת יותר מלאה שאנחנו מגישים כרגע.  ש.

 7 לסמן את זה שוב?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן אם אפשר. גבירתי. ש.

 9 היא הוגשה במלואה. ת.

 10היא הוגשה במלואה? מישהו יודע איך היא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 מסומנת?

 12 מבטיחה לבדוק בשניה ולומר לכבודה.אני  עו"ד יהודית תירוש:

 13 אז רק לפרוטוקול תאריך ושעה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14. עכשיו, אני חוסך את ההתחלה כי נשאלת 8:22שמתחילה בשעה  2016במאי  19-כן. תכתובת מה ש.

 15 לגביה,

 16 נכון. ת.

 17 'תיעזר בי'. אתה רואה? 8:23עכשיו אתה אומר שאתה, בשעה  ש.

 18 כן.  ת.

 19 יופי. עכשיו אני מניח, שוב, 'תיעזר בי', כמו ששאלנו קודם, סיקור. ש.

 20 כן. ת.

 21 .167אוקיי. כבודם, זה נ/ ש.

 22 אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1ואז כותב לך מר הרצוג כך 'הלוואי והיה לך סקר מפרגן שמבין היטב את ההזדמנות שהוחמצה'.  ש.

 2 אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4קיי, עכשיו רק להבנה, אתה יודע, של הפלבאים, מה זה 'הלוואי שהיה לך סקר מפרגן', הלא או ש.

 5סקר, אתה יודע, זה עניין שנחזה להיות אובייקטיבי. כי אתה משיב לו גם שיש לך, 'אחשוב על 

 6 כמה רעיונות ואדבר איתך'. אז מה עשיתם שם?

 7 לפעמים האתרים עושים סקרים. לא חושב שעשינו משהו, לא יודע על מה מדובר. תראה, ת.

 8 כן. ש.

 9אז הוא אומר 'הלוואי שהיה לך סקר מפרגן' לא יודע על איזו הזדמנות פה, כי אין פה בחירות או  ת.

 10 משהו, 

 11 אמרתי, העניין של החבירה. ש.

 12 של מה? אה, החבירה לראש הממשלה? ת.

 13 נכון. ש.

 14 עד אחדות.אוקיי. סקר שאולי מראה שהעם רוצה.  שהעם בעד. שהעם ב ת.

 15מצוין. זה תמיד טוב, אחדות. אז עכשיו אני שואל אותך כך, הוא כותב לך 'הלוואי והיה לך סקר  ש.

 16מפרגן' 'אשמח להיעזר' אתה כותב לו 'אחשוב על כמה רעיונות אבל שיישאר בינינו' 'חשוב' 'ברור', 

 17 מה, מה זה? אני אציע לך תיכף מה זה, אבל מה זה?

 18 יכול להיות, ת..

 19 איזה רעיונות תציע לו? איזה סקר מפרגן? למה 'שיישאר בינינו'? תסביר לי את מה שאתה כותב. ש.

 20 תראה, לפעמים אפשר להזמין סקר, ת.

 21 נכון, ש.

 22הרי אומרים שהתוצאות של הסקר בתלוי מי מזמין וממי מזמינים אותו. אולי זה הרעיון אבל אני  ת.

 23 לא חושב שזה מומש.
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 1 טוב. אולי זה הרעיון. ש.

 2 לא עסקתי בסקרים. ת.

 3 19-באותו יום של ה 20:30אוקיי. עכשיו בוא נראה, אתה, יש לכם התייעצות, כך אני מבין, בשעה  ש.

 4במאי. תסתכל על  20-ל 19-בלילה שבין ה 01:39-במאי, ואז אני אראה לך כתבה שעולה בוואלה ב

 5 העיתוי,

 6 אוקיי. ת.

 7 בוא נציג את הכתבה. ש.

 8 

 9 270/כתבה מוגשת ומסומנת נ

 10 

 11אני אתן לך את ההקשר. ההקשר הפוליטי היה כזה, שהייתה ביקורת מאוד קשה במפלגת העבודה,  ש.

 12 ', כלשונך המתגלגלת והמשתלחת,יםאידיוטישכינית אותם, לא יודע, 'צבועים' '

 13 לא, אמרתי 'נשמות טובות'. ת.

 14הצבועים והמנוולים', בסדר? אל תברח ממה  יםהאידיוטיכיוון שאמרת נשמות טובות, אז זה ' ש.

 15 שאתה אומר לפחות. לא פה.

 16 אני לא בורח. ת.

 17אוקיי. עכשיו, ואז הייתה ביקורת קשה, אבל אז איך מסקרים ביקורת קשה בדרך חיובית? הנה  ש.

 18הרעיון והנה המימוש. ותאשר לי שמה שאני אומר לך זה נכון. הכותרת הראשית היא 'הרצוג 

 19 : להצטרף למחנה הציוני'. אתה רואה?ליעלון וללוי

 20 כן. ת.

 21אוקיי. עכשיו, אתה מבין הרי שיעלון היה חלק מגוש הימין וגם חברת הכנסת אורלי לוי, זה אתה  ש.

 22 יודע, נכון? זה מושכלות בנאליות.

 23 כן, אני לא זוכר כבר איפה כל אחד היה,  ת.
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 1 יעלון אתה יודע שהיה, ש.

 2 מר יעלון כן. ת.

 3 , אתה לא  זוכר, אוקיי, גם היא הייתה, יש פה,ואורלי לוי ש.

 4 קשה לעקוב. ת.

 5 סליחה? ש.

 6 קשה לעקוב. ת.

 7קשה לעקוב. גם אחריך. ואז השאלה היא מה שקורה כאן, הכותרת היא לא הביקורת שמופיעה  ש.

 8 בהמשך הכתבה אלא הסטייטמנט הנרגש משהו, נכון? אתה מסכים?

 9 כן. לגמרי. ת.

 10. ופה יש קטע של 141018עכשיו אני מראה לך התכתבות מהחומר הישן שורה גם אני. טוב. הלאה,  ש.

 11 שני קטעים שאני רוצה להתעכב עליהם.

 12 איזה שורה? ת.

 13 . 14108זה במסך שלך  ש.

 14 לגבי זה רק רציתי להגיד לך, ת.

 15 לא, אין צורך. ש.

 16 שזה לא רעיונות שלי, אני חיברתי אותו לטל שלו.  ת.

 17 אה, ש.

 18 , אין לי, אני לא,אין לי רעיונות ת.

 19 מצוין, לא, אני מכבד. זאת אומרת חיברת אותו, טל שלו היא הכתבת הפוליטית, נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21יפה. כל הכבוד. עכשיו, תראה, אסור לקטוע לפעמים עד. עכשיו תראה, אני מראה לך התכתבות  ש.

 22שנה לנאום  40סטורי, . יש שם שני קטעים. אחד 'יקירי, אתה בטוב, אירוע הי2015בנובמבר  10-מה
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 1של הנשיא הרצוג על הציונות, גזענות', זה כשהוא קרע שם את הדף כמדומני, ו'אני מבקש שתשימו 

 2 לב ותשלחו לשם כתב'. את זה אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4-עכשיו, זו התכתבות שאני כבר אומר לך שלא ראינו אותה בחומר החדש כי היא לא הייתה ב ש.

IMessage 5יך במדיום אחר מהרצוג, ומכיוון שהעברת אותה לאלקלעי היא אבל היא הגיעה אל 

 6 נמצאת בחומר הישן. 

 7 אוקיי. ת.

 8 ברור החד גדיא הזה? ש.

 9 לגמרי. ת.

 10בנובמבר  10-הבנת. אוקיי. עכשיו שים לב לעיתוי של ההתכתבות. העיתוי של ההתכתבות זה ה ש.

2015. 11 

 12 פה בסמס.רגע, לא הבנתי מה שאתה אומר. אבל רואים שזה הגיע  ת.

 13לא, מה שהוא אומר זה שאין להם את ההתכתבות   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 שלך עם מר הרצוג אבל הם רואים שהייתה התכתבות.. 

 15 אה, שאני העברתי את זה. ת.

 16 ...הועברו מאחד לשני,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 ודרך זה אנחנו רואים. אבל לא מופיע בחומר החדש. בדיוק. כי הוא מעביר את זה לאבי אלקלעי ש.

 18 את זה, אין את זה בחומר החדש. ת.

 19 נכון. כי זה מדיום אחר של התכתבות. ש.

 20 אז זה בוואטסאפ. ת.

 21 נכון. כי זה ווטאסאפ. ש.

 22 זה או וואטסאפ או סמס. אין עוד משהו. ת.
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 1המתאר של העולם שטרם גלוי לנו. נכון. אנחנו רק מראים, רואים את העולם, משרטטים את קווי  ש.

 2, ואתה יודע, אנחנו 2015בנובמבר  10בסדר? עכשיו בוא נתקדם. עכשיו תראה, העיתוי הוא 

 3כתבה, תראה מה כותב לך מה -מדברים פה על הכתבה של ידידנו גידי וייץ שזה הכתבה, כתבה

 4ץ הייתה מעולה'. הרצוג. הוא כותב לך זמן קצר אחרי הכתבה, בסוף, 'חוץ מזה, תגובתך להאר

 5 אתה רואה?

 6 כן. ת.

 7יופי. בוא נתעכב קלות על העניין הזה. אתה בטח זוכר את התגובה שלך לעיתון הארץ, תגובה  ש.

 8 מעולה.

 9 כן. ת.

 10נכון? אז בוא אני אקריא לך כדי לרענן. אתה כתבת בתגובה לעיתון הארץ, 'באתר מופיעים מאמרי  ש.

 11א אתפלא אם בדיקה סטטיסטית תעלה שרוב המאמרים דעות ופרשנות נגד מר נתניהו לרוב'. ל

 12הם דווקא נגדו. לפני הבחירות היינו האתר, ואולי גם כלי התקשורת הנקי ביותר'. זו הייתה 

 13 תגובתך. נכון?

 14 תגובה שלי שנכתבה, ת.

 15 כתבו לך, הכתיבו לך, היית שבוי, לכוד, טייס אמריקאי בצפון וייטנאם,  ש.

 16 יס חלל ולא טייס אמריקאי.לא, לא שום טייס, לא טי ת.

 17 לא, שבוי. ש.

 18 לא לא. יש לי, אני אומר לך עוד פעם, ת.

 19 שאלתי אם זו הייתה תגובתך. ש.

 20 זו הייתה תגובתי, ת.

 21 תודה. ש.

 22 שתואמה עם שאול ויועץ התקשורת שלו, ת.

 23 מאה אחוז. הבנו את זה. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2898 

 1 ,-ובניגוד לדעתי ו ת.

 2 אבל תראה מה כותב היריב הפוליטי. ש.

 3 מאיפה אדוני הקריא?  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 4 הקראתי מהתגובה, ש.

 5שנמצאת איפה? התגובה לעיתון הארץ שנמצאת   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 איפה?

 7במאמר שהוגש לבית המשפט, מאמרו של גידי וייץ, שעשה כתבה, הייתה תגובה של מר ישועה  ש.

 8 והקראתי לו מתגובתו. 

 9 בסדר.  אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 10עכשיו תראה, ראה זה פלא, הרי אנחנו אומרים, אני פותח מאמר מוסגר, אל תשיב. בסוף בודקים  ש.

 11ורואים מה התפרסם. זה קל. אבל מה כותב היריב הפוליטי, היריב הפוליטי שבאותן שנים, הוא 

 12ר, הוא היריב הפוליטי, הסיקור של ראש כותב לך את הדבר הבא, סליחה, אני פותח מאמר מוסג

 13הממשלה, ככל שמעניין אותו בוואלה, ובעוד מקומות אולי אם בכלל, בהיררכיה שישנה, הוא עניין 

 14 שהוא כמובן אמור להיות בידיעה שלו, נכון?

 15 הסיקור, ת.

 16 הרצוג אמור לדעת איך מסקרים, נכון? ש.

 17 ודאי. ת.

 18שאומרת שהסיקור של ראש הממשלה באותה תקופה היה רובו ודאי. אז הוא כותב לך שתגובתך  ש.

 19נגדו, הוא כותב לך שזאת 'תגובה מעולה'. אז עכשיו אתה יכול להסביר לי, איך היריב הפוליטי, 

 20 היריב המודע, שיודע על מה מדובר, איך הוא כותב שהתגובה, משתמע שהיא תגובה נכונה?

 21יטיקאים לפעמים יכולים לכתוב משהו שהם לא באמת, זה מראה לך שלא רק מנכ"לים, גם פול ת.

 22 מתכוונים אליו.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2899 

 1הבנתי. תודה. תשובה טובה. לא רק מנכ"לים, גם פוליטיקאים מראים משהו שהם לא מתכוונים  ש.

 2 אליו.

 3 פוליטיקאים לעתים רחוקות. ת.

 4יודע כן. פוליטיקאים לעתים רחוקות, אל תסייג, התשובה שלך נפלאה. בוא נתקדם. עכשיו, אתה  ש.

 5 מה ענית להרצוג?

 6 אני לא זוכר. ת.

 7גם אני לא, אני אגיד לך למה, כי אין לנו את זה, אבל אולי נקבל את זה בהמשך. עכשיו אני מראה  ש.

 8, 7636-7637לך עוד המשך, התכתבות שלך עם אלקלעי בעניין של הרצוג, זה ברול הישן שורות 

 9סליחה יקירי על ההפרעה, אבל נאומי בעוטף מבוז'י, אתה מעביר לאלקלעי, זה מולך. הוא כותב '

 10עזה מול נאומו של ביבי לא עלה באתר למרות שזה שודר לייב בכל הערוצים' הוא ביקש שיעלו את 

 11 הנאום שלו לאתר במלואו. עכשיו, אתם כמובן נענים, נכון?

 12 אתה יכול להגיד שוב מאיפה אתה מקריא? עו"ד יהודית תירוש:

 13 . 7637, 7636כן.  ש.

 14 פשר להגדיל טיפה? א ת.

 15 אתה מדבר עם מישהו שלא יודע לעשות את זה. בזה אני לא יכול לתת לך שירות, מר ישועה. ש.

 16 עכשיו בסדר.  ת.

 17 אוקיי. הוא פונה פניה בנאלית, נכון? ש.

 18 כן. אוקיי. ת.

 19נכון? אוקיי. מאה אחוז. עכשיו, אגב, טוב, את הפניה שלו אליך אנחנו כמובן כמו שאמרנו לא  ש.

 20רואים, כי זה כנראה היה בוואטסאפ, בוא נתקדם. אני מפנה אותך לתכתובת נוספת, היא בקבוצה 

 21ואילך. יש שם ביטוי שאני מבקש לא להקריא  16819של איריס ושאול, זה רול ישן כבודם, שורות 

 22 אותו כי הוא קצת חורג מהטעם הטוב לדעתי. 

 23 צריך לראות מה אתה מראה. כן, אבל העד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1בבקשה. הנה. 'בוז'י התקשר עכשיו, בכה שפרסמנו פליטת פה של אברמוביץ', לא משנה כרגע,  ש.

 2איזה שהוא כינוי, ואז אתה כותב שהוא ביקש שידרדרו יותר מהר, הוא נורא נעלב. איריס כותבת 

 3 'לא מגיע לו' שהוא 'מסכן'.

 4 באיזו שורה אדוני?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אני מקריא גבירתי, ש.

 6 . בסדר.834הנה אני רואה,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 עכשיו, בוא, אתה יכול לעיין, ש.

 8 במה? ת.

 9 בתכתובת הזאת.  ש.

 10 איך אני יכול, זה לא לפניי. זה פה? ת.

 11 זה במסך. כן. במסך. אתה יכול להסתכל, פשוט. ש.

 12 עבירים את זה מהר, אני לא מהיר.אני לא רואה, מ ת.

 13 בבקשה. אתה יכול אחורה, קדימה, נורא פשוט. ש.

 14הוא לא יכול אחורה והוא לא יכול קדימה כי אין   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לו שליטה על זה.

 16לגבי מר אז נעביר את זה. יש אמירה, בוא אני אעשה את זה פשוט. יש אמירה, פרשן פוליטי בכיר,  ש.

 17 הרצוג. בסדר?

 18 כן. אוקיי. ת.

 19ואז אמירה מעליבה, ...., והוא ביקש שידרדרו כי האמירה הייתה מעליבה. נכון? זה מה  בסדר? ש.

 20 שהיה?

 21 כן. ת.

 22 יופי.  ש.

 23 רגע, כן. כן. ת.
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 1 וגם איריס מזדהה בעניין הזה, נכון? כך אנחנו רואים בהתכתבות. ש.

 2 נכון. ת.

 3 מבין שההקשר הוא שהוא מתקשר אליך טלפונית ומבקש את הסיוע שלך.  נכון. אוקיי. ואז, אני ש.

 4 אני לא זוכר אם זה טלפונית או כתב, אני לא יודע. ת.

 5 סליחה? ש.

 6 אני לא זוכר אם זה טלפונית, ת.

 7 כתוב 'בוז'י התקשר עכשיו'. ש.

 8 אה, אוקיי. אז אם הוא התקשר כן. ת.

 9 אתה רואה? 'בוז'י התקשר עכשיו', ש.

 10 אוקיי. בסדר.  ת.

 11 בסדר? התקשר טלפונית. אוקיי. ואז הנחית לדרדר את הכתבה. נכון? ש.

 12 אני מניח שכן.  ת.

 13אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות לך את התהליך כדי שנבין איך התהליך הזה עבד. הכתבה  ש.

 14 , 20:51-שפורסמה, אני אקרין אותה, פורסמה ב

 15 

 16 271כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18 . נכון מר ישועה?20:51רואים שהכתבה מפורסמת פה בשעה  זה אנחנו ש.

 19 אמת. ת.

 20 . אתה מכיר אותו? past pagesעכשיו, יש אתר שנקרא  ש.

 21 לא אותו, דומים לו. ת.

 22 מה עושים הדומים לו? ש.
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 1כולם דוגמים כמה פעמים ביום מהאתרים המרכזיים בעולם ושומרים את זה בארכיון. אפשר  ת.

 2 לגשת..

 3דקות לפני מה שראינו,  12שזה  20:39משעה  past  pages-עכשיו אנחנו מראים לך את היופי. אז  ש.

 4 אנחנו רואים שהכתבה עוד לא עלתה. 

 5 

 6 272מוגש ומסומן נ/ 20:39משעה  Past pages-רישום מ

 7 

 8 ממתי זה? ת.

 9 ואז אנחנו מראים לך, ש.

 10 שניה, ת.

 11 בוא אני אעשה לך את זה פשוט, ש.

 12 את זה לזה.  אני לא יכול להשוות ת.

 13 נגיש לך את הכל ונעשה את זה. ש.

 14 בסדר. ת.

 15הכתבה  22:40, הכתבה באתר, 21:40. אני אציג לך 21:40-אפשר להגיש את שני הנותרים כבר, ב ש.

 16 כבר לא באתר. ואבקש את ההתייחסות שלך.

 17 ,22:40-באתר ו 21:40אוקיי.  ת.

 18עוד דבר. אתם לא עברתם על האתר הזה היא כבר לא באתר. ואני אבקש ממך תיכף שתאשר לי  ש.

 19 בהכנה של התיק? זה חשוב.

 20 אתה יודע שעברנו. אתה יודע שעברנו. עו"ד יהודית תירוש:

 21 לא בטוח. לפי מה שראיתי אני לא משוכנע עד הסוף. ש.

 22 273מוגש ומסומן נ/ 21:40משעה  Past pages-רישום מ

 23 274מוגש ומסומן נ/ 22:40משעה  Past pages-רישום מ



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2903 

 1 

 2 כבר הכתבה איננה. נכון? 22:40-אז אנחנו רואים שב ש.

 3 נכון. ת.

 4, 22:40אוקיי. רק תאשר לנו שזה לא צילום של כל שניה או דקה יש צילום, זאת אומרת אם יש לנו  ש.

 5 יכול להיות שהכתבה הוסרה גם זמן מה לפני כן?

 6 נכון. ת.

 7  בסדר גמור. ואז אני מראה לך עוד התכתבות מהחומר החדש, ש.

 8 

 9 275התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 10 

 11, שהוא צריך אותך דחוף, ואתה מאשר לו שהוא 20:21-כותב לך מר הרצוג שהוא צריך אותך ב ש.

 12 יכול להתקשר. אתה זוכר באיזה עניין הוא חיפש אותך?

 13 לא. ת.

 14 מה זה יכול להיות? ש.

 15 לא יודע. ת.

 16 סיקור או משהו אחר? ש.

 17 לא יודע. ת.

 18 זולתי סיקור וייעוץ, שאמרת שלא היה כל כך?יש משהו אחר  ש.

 19 לא. ת.

 20 לא, כלומר אין משהו אחר או נוסף? נכון? ש.

 21 לא. ת.

 22אוקיי. תודה. ותכתובת אחרונה ובזה נסיים את הפרק הזה, שוב, אנחנו רואים מקטעים, אנחנו  ש.

 23 רבעי קשורות.-, עם עיניים שלושת-כרגע ב
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 1 

 2 276מנת נ/מוגשת ומסו 2017במרץ  13תכתובת מיום 

 3 

 4. שוב, הוא מבקש שתשלח לו הודעה, אתה זוכר על מה מדובר או ששוב מאותו ג'אז, 2017מרץ  13 ש.

 5 מאותו ז'רגון? שמן הסתם דיון בסוגיית הסיקור  שלו?

 6 אינני זוכר. ת.

 7 סליחה? ש.

 8 אינני זוכר. ת.

 9הוא דין ודברים  הבנתי שאתה לא יכול לזכור קונקרטית אבל מבחינת הדין ודברים שלך איתו, ש.

 10 בסוגיית הסיקור?

 11 יכול להיות. ת.

 12 יכול להיות אחרת? ש.

 13 כן, לא, לא יודע. ת.

 14 יכול להיות אחרת? ש.

 15 יכול להיות הכל. ת.

 16 ברור.  ש.

 17 ,-הסבירות שזה קשור ל ת.

 18 ?-קשור ל ש.

 19 סיקור. ת.

 20 תודה. ש.

 21אמר 'אנחנו רואים עו"ד בן צור, רק שאלה, אדוני   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 מקטעים',

 23 נכון. ש.
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 1 זה החומר שנמצא?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כן. כי הם, לפעמים מדברים, ש.

 3 אין לפניו ואין אחריו. זה מה שיש?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בהקשר, ש.

 5 בתאריכים. עו"ד יהודית תירוש:

 6, זה משהו קטן, -עכשיו בוא נסגור רגע איזה, דיברנו קודם על ה כן בתאריכים האלה. ברור. נכון. ש.

 7על העניין של גדעון סער, אני אראה לך התכתבות, דיברו איתך בחקירות הקודמות. אני מפנה 

 8. אתה מעביר לאבי אלקלעי פניה של גדעון סער על טוקבקים ... 17801-170803לרול ישן שורות 

 9 נגד הילדים שלו, נכון?

 10 כן. ת.

 11מאיפה קיבלת את הפניה? איך קיבלת את הפניה? כי ראינו שהייתה לך אינטראקציה מסוימת  ש.

 12 איתו.

 13 או, טלפןאני אומר 'גדעון סער מתלונן' אני מתאר לעצמי שהוא  ת.

 14 אליך? טלפןשהוא  ש.

 15 כן. ת.

 16 סליחה? ש.

 17 .טלפןמתאר לעצמי שהוא  ת.

 18 , נכון?טלפןאו כתב או  ש.

 19 . לא יודע.לפןטכן. מתאר לעצמי שהוא  ת.

 20 בסדר גמור. ואתה רוצה גם שירימו לו טלפון ושיוודאו שהוא יודע שזה מטופל. ש.

 21 נכון. ת.

 what 22נכון? אוקיי. וכך נעשה. נכון. כמובן כל הדברים האלה שאני אומר לך אין להם שום קשר  ש.

so ever ?23 עם ראש הממשלה. אתה גם בזה משתהה, מר ישועה 
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 1 מה אתה אומר? ת.

 2 שאלתי, השיחות שלך עם כל מי שאני מראה, אין לזה שום קשר עם ראש הממשלה, נכון? ש.

 3 אין קשר. ת.

 4אין קשר. גם אני חושב. דיברנו על פוליטיקאים, בוא נדבר על עוד אחד. אתה זוכר שהיה שר  ש.

 5 תיירות בשם סטס מיסז'ניקוב?

 6 כן. ת.

 7 כן. היה לך קשר איתו? ש.

 8 חושב.פגשתי אותו פעם אחת אני  ת.

 9 סליחה? ש.

 10 פגשתי אותו פעם אחת. ת.

 11 הבנתי. ומה היה נושא הפגישה? ש.

 12 אני לא זוכר, רצה כנראה סיקור אוהד, משהו כזה. ת.

 13. זה מהחומר החדש 2012בנובמבר  19-סיקור אוהד, טוב. אז בוא נסתכל על התכתבות שלך מה ש.

 14 כמובן. 

 15 

 16 277מוגשת ומסומנת נ/ 2012בנובמבר  19-התכתבות מה

 17 

 18 , אשלח לינק. תפרש?3-. אתה כותב לו כך 'הסקר יעלה ב2012כן. זה בנובמבר  ש.

 19כנראה שרצו שנעלה איזה שהוא סקר ואני אומר שאני אשלח לינק. הייתה פגישה איתו. אני זוכר  ת.

 20 שהייתה פגישה,

 21 הייתה פגישה ואז דיברתם, על סקר מסוים, נכון? ש.

 22 כן. ת.

 23 אמרת לו 'אני אשלח'. נכון?אוקיי ו'ברגע שזה יעלה',  ש.
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 1 כן.  ת.

 2ואז אתה כותב לו, סליחה, כותב לך אמנון ליברמן שהוא היועץ שלו 'היה אייטם נהדר עם סטס,  ש.

 3אפשר לשלב במסגרתו את הסרטון, בכפוף לשיקולי המערכת, נעריך את זאת מאוד' ואתה כותב 

 4 לו 'יופי, אנסה'. נכון?

 5 כן. ת.

 6 בה שעלתה, בהחלט כתבה נאה. אוקיי. בוא נראה את הכת ש.

 7 

 8 278כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 9 

 10, הוא שואל אותך 'כמה זמן הסקר יהיה באוויר' 2012עכשיו, אנחנו פה נמצאים אגב בסוף  ש.

 11 והתשובה שלך 'כמה שתרצה'.

 12 כן. ת.

 13 תפרש לי את התשובה, כלומר, מה זה אומר? ש.

 14 שנשאיר אותו הרבה אם הוא ירצה. ת.

 15הרבה אם הוא ירצה, בסדר גמור. אוקיי. אני רוצה להראות לך התכתבות עם ערן נשאיר אותו  ש.

 16 טיפנברון, מהחומר החדש. אני מראה לך תכתובת עם ערן טיפנברון,

 17 אני שוב פונה בקשר לחומרים חדשים, ת.

 18 על מה אתה מדבר כרגע?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 סטס.כבודה, לגבי התכתובות האלה לגבי  ת.

 20 שקיבלנו עכשיו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 לא, לפני, מה שהסתיים. ת.

 22 כן, ש.

 23 מה השאלה? עם:-כב' השופט משה בר



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2908 

 1שאני טוען, עו"ד בן צור, כשהוא עבר על החומרים החדשים ראה שכל הנושא עם סטס היה יוזמה  ת.

 2וא מבקש. הוא המאכר של שאול של ניר שלום שהוא איש של שאול שאומר לי למלא כל מה שה

 3 שמחבר לשרים ואני תוהה אם ראו את זה בחומר החדש.

 4 ואני תוהה למה, ש.

 5 או שזה רק כשיהיה את הרול נראה את זה. את הרול המאוחד. ת.

 6אנחנו פה נתגלגל עם הרולים, את כל הסלטות ... עד שכל החומר הזה יהיה מבחינתנו לפחות.  ש.

 7בדוק את הסבירות של הגרסאות שמסרת ואת הסבירות של מה ועכשיו בוא נתקדם. ואז נ

 8 שהתביעה טענה. תודה רבה. עכשיו בוא נדבר כרגע על ערן טיפנברון,

 9 אני מבקש רק להעיר. ת.

 10 אתה לא תעיר יותר. ש.

 11. וב. מה רצית לומר 279רגע. שני דברים. א. זה נ/  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מר ישועה?

 13 

 14 279ם ערן טיפנברון מוגשת ומסומנת נ/תכתובת ע

 15 

 16 ,-מה שאני אומר זה ש ת.

 17, כי אתה בדרך -, חשבתי ש-לא, לא כבר מה ש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 לשאלה. 

 19כן. בסדר. אני אומר שמוצגים חומרים באופן חלקי מגמתי, עוברים על החומר, יודעים לתפוס כל  ת.

 20יפוש, אבל שניר שלום מוודא איתי את הנושא של סטס וכדומה, מילה מכל מקום עם תוכנת הח

 21את זה לא יודעים, וזה דרך אגב מאפיין חלק גדול מהמקרים שהוצגו פה ובכל הזדמנות שתהיה 

 22 לי, אני אכניס את ההסבר שלי.

 23 טוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1בכללי, תחת קווי הגנה )י. תירוש( כוללים,  שקיבלת בפרקליטות, 1אגב, זה מתיישר עם הנחיה מס'  ש.

 2"רשאי לראות את החומר אם נותנים קטע קטן, רשאי לראות הכל", אז זה קיבלת כחלק, הערה 

 3 ראשונה בתדרוך. נכון?

 4 זה רשום פה. ת.

 5 זה רשום, גם אני חושב. אוקיי. עכשיו, ש.

 6 גם עורך הדין שלי אמר לי את זה. ת.

 7 מתי הוא אמר לך את זה? ש.

 8 כשהתכוננתי. ת.

 9 מתי התכוננת? ש.

 10 אמרתי לך שפגשתי אותו לפני. ת.

 11לא, מר ישועה, לאט לאט, אנחנו לא ניכנס כרגע לתכנים של השיחות, אלא אם כן אתה תוותר על  ש.

 12 החיסיון שלהן. 

 13 אני לא מוותר על כלום. ת.

 14 אתה רוצה לוותר על החיסיון?  ש.

 15 לא. ת.

 16 טוב. אז בוא נדבר מתי. ש.

 17 ני תחילת החקירה,לפ ת.

 18 לפני תחילת העדות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 לפני תחילת העדות. ת.

 20 בחקירה ברשות ניירות ערך לווית על ידי עורך הדין, כלומר התייעצת איתו. ש.

 21 התייעצתי, כן. ת.

 22רשמת לך יפה. כשהגעת לריענונים בפרקליטות, אנחנו הבנו גם מהדיון הקודם שהיה שאתה  ש.

 23 שאלות לעורך הדין, נכון?
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 1 נכון. ת.

 2 יפה. אז חזקה שהלכת בדרך או בתווך להתייעץ איתו? ש.

 3 כן. פגשתי אותו פעם לפני הריענונים, ובמהלך הריענונים ובסופם נפגשתי עוד פעמיים אולי שלוש. ת.

 4 אז ספרתי כרגע חמש פעמים, ש.

 5 ארבע. ת.

 6 שלוש,-לפני, במהלך ופעמיים ש.

 7 , סך הכל ארבע פעמים. פעם אחת לפני,לא לא ת.

 8 ארבע. בסדר.  ... בינינו ארבע או חמש. אז נפגשת איתו ארבע פעמים, ש.

 9 לדעתי ארבע. ת.

 10 ארבע, אני איתך. הלכתי עם הארבע שלך. נפגשת איתו ארבע פעמים בתקופת הריענונים. נכון? ש.

 11 אהה. ת.

 12 אהה זה כן? ש.

 13 כן. ת.

 14 נפגשת איתו לפני העדות שלך בבית המשפט? כך אמרת?יופי. ואני מבין שגם  ש.

 15 בגמר הריענונים,  ת.

 16 כן, ולפני העדות, ש.

 17 זהו, כן. בגמר הריענונים זה יצא לפני העדות. ת.

 18זאת אומרת עכשיו, ראית חשיבות מבחינתך וגם הוא אמר לך, כי אמרת, לכן אני חוזר על מה  ש.

 19 הכל, נכון?שזה, שאם מראים לך חלק אתה יכול לבקש את 

 20 כן. הוא אמר שלפעמים בחקירה נגדית מוציאים דברים מהקשרם. ת.

 21 זה מה שהוא אמר. אוקיי. ובראשית הוא אמר לך זה לא קורה אף פעם כמובן? ש.

 22 הוא אמר שזה יותר נטייה של עורכי הדין בחקירה, הוא אמר שהוא עושה את זה הרבה פעמים. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2911 

 1עמים זה לא מצליח לו גם, בסדר, לא חשוב. אגב, אני הבנתי הוא אמר. זה אני יכול להעיד שלפ ש.

 2שגם הלכת אפרופו זה, גם לדבר עם לקוחות קודמים שלי לשאול על החקירה שלי, נכון? כך אני 

 3 שמעתי פשוט מלקוחות קודמים, שהלכת לשאול. זה נכון?

 4שלך והוא פגש  לא הלכתי לשום לקוחות קודמים שלך, יש לי חבר אחד שהוא במקרה לקוח קודם ת.

 5 אותי לקפה, זה הכל.

 6 אהה, הבנתי. טוב. ש.

 7 הוא אמר שאתה איש נחמד.  ת.

 8מאוד. ושונה. עכשיו בוא נדבר על טיפנברון. אני מפנה אותך לרול החדש, הוגש, כותב לך ערן  ש.

 9 , הוא כותב 'תרגיע אותה בבקשה',279טיפנברון, נ/

 10 אוקיי. ת.

 11 עדכן אותי תודה' אתה זוכר במה מדובר?סליחה. ואתה כותב 'מטפל, טופל,  ש.

 12 לא. ת.

 13 אוקיי. עכשיו מה זה 'דבש ועוקץ'?  ש.

 14 מה זה? מה השאלה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 תחת, בהנחיות קווי הגנה, ש.

 16 זה שתקרא להן הנחיות זה לא הופך את זה להנחיות. עו"ד יהודית תירוש:

 17ו אותו, לא ראינו ולא ראינו ביטוי לכך, גברת בן ארי, שבכלל ברישום של קווי ההגנה שלא ראינ ש.

 18 הכנתם אותו, דיברתם איתו על קווי הגנה במזכר שקיבלנו אותו, כתוב 'דבש עוקץ' עמודה שניה. 

 19 נאמר לי שיכולות להיות, עוד פעם, אני לא יודע אם זה במילים האלה, זה אני רשמתי לעצמי, ת.

 20 זה שלך. ש.

 21שניה. רשמתי את מה שהבנתי. לא תמיד אני מבין הכל. אבל מה שאני הבנתי שטקטיקות של,  ת.

 22באופן כללי, טקטיקות של חקירה נגדית יכולות להיות כאלה שהן מישהו שמרים את הקול, מנסה 
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 1להפחיד או משהו כזה, ומישהו שמנסה ללכת בטוב ולהוביל אותך להסכמה איתו. לא משהו 

 2 דרמטי, 

 3 א צריך לשתף פעולה לא עם הראשון ולא עם השני?ואתה ל ש.

 4 לא נאמר לי לא לשתף פעולה,  ת. 

 5לא, כי זה הכנה, כלומר, 'אל תיפול למלכודת', בוא נעשה את הסאבטקסט, אל תיפול למלכודת  ש.

 6 לא של הדבש ולא של התקיף יותר, נכון? זה המשמעות. תהיה זהיר. אל תתפתה.

 7 תה, כן? צועק עלי, לא להיבהל. לענות את מה שאני חושב. נאמר לי שאם למשל, נניח א ת.

 8 מצוין. ואם מישהו אחר חוקר אותך בנעימות? ש.

 9או אם למשל ז'ק חן נחמד אלי יומיים שלמים, אז זה לא אומר שאני צריך להסכים בגלל שהוא  ת.

 10 נחמד. להגיד את האמת.

 11עות, בוא נשים את זה כרגע, מה בדיוק. אז זה מה שאמרו לך. אמרו לך 'שים לב', זו המשמ ש.

 12 שהמשמעות, 

 13 נכון. נכון. ת.

 14 נכון. תודה רבה. מאה אחוז. אוקיי. עכשיו מה ערן ביקש ממך, אני חוזר למר טיפנברון? ש.

 YNET .15אני לא זוכר. לא זוכר את הבקשה הספציפית. מתאר לעצמי משהו לא טוב שכתוב על  ת.

 16 אחרת הוא לא היה פונה.

 17, מאותו מועד, ופה אנחנו רואים 12613לוואלה ברנז'ה ואני מפנה אותך לרול ישן  אני מפנה אותך ש.

 18שוב את התואם המופלא בין החדש לבין הישן, אתה כותב לאבי 'אבי תוודא מעל לכל ספק שלא 

 19 '. נכון?YNETמתפלק לברנז'ה כלום בנושא, אתה לא רוצה מלחמה עם 

 20 כן. ת.

 21 אוקיי. קשור לראש הממשלה? ש.

 22 מניח.לא  ת.

 23 מה? ש.
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 1 לא, לא מניח. ת.

 2 אני גם לא. מי זה מודי כידון? ש.

 3 מודי כידון הוא אחד הבעלים של משרד גיתם, משרד פרסום. ת.

 4 מאה אחוז. אוקיי. ושרון כידון? ש.

 5 אשתו. ת.

 6 , 3649רול חדש, בוא נראה. סליחה, רול ישן, אני מתנצל, שורה  ש.

 7 אפשר טיפה להגדיל? ת.

 8 ק רוצה שתבהיר לי על מה מדובר שם.להגדיל. אני ר ש.

 9לא, אבל באופן קבוע אם אפשר שמציגים לי את הרול, טיפה בפונט יותר גדול. אני מוציא את  ת.

 10 העיניים שלי.

 11 , זה העוקץ בסדר? הדבש לא יגיע. עכשיו, ואז תסביר לי מה כתוב פה.-הכל בסדר. זה חלק מה ש.

 12 חלטתך'. אוקיי?'שולח לך סמס שקיבלתי ממודי כידון, לה ת.

 13 כן.  ש.

 14 מה להסביר? ת.

 15 בקיצור, יש פה פניה, צריך לסלק טוקבקים, לסלק כתבה, לדחוף למטה, נכון? זה מה שיש לנו כאן. ש.

 16 סמס זה, לא, אני לא יודע רגע. מי שולח את זה? את השני אני גם שולח?-אה, זה, הנה מה שה ת.

 17 ככה זה נראה. ש.

 18 מישהו שאומר 'היי אילן'. אז כנראה אני מעביר כי זה ת.

 19 נכון. ש.

 20 זה מה ששלח...  ת.

 21 נכון. מן הסתם. ואז אתה כותב לו 'תסלק את הכתבה' ו'דרדר, דחוף למטה'. נכון? ש.

 22 לא, זה לא מה שהוא כותב. עו"ד יהודית תירוש:

 23 הוא כותב לי. ת.
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 1 הוא כותב לך. סליחה. ש.

 2 הוא כותב לי, אני מעביר לו ואומר 'להחלטתך'.  ת.

 3 נכון. ועכשיו מי כותב 'אולי לסלק את הכתבה של יניב על שרון?' ש.

 4 , אני לא רואה מי כותב למי.-אני לא רואה מי למי. זה אני? אני לא יודע. אני לא רואה את ה ת.

 FROM? 5-מי ה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 FROM .FROM – TO. 6זה  ש.

 7 . כלום.FROM-י ב. אין אצל FROM -אני לא רואה את ה ת.

 8 ברול הזה זה אתה. וזה אתה כותב, נכון? FROM-כשאין את ה ש.

 9 רק רגע, כן. ת.

 10על. יש לנו פה מיקס של רול ישן ורול חדש. אני מציג לך -תודה. אוקיי. בוא נדבר קצת על אל ש.

 11עם אבי אלקלעי. אתה ואבי, אתה כותב לאבי, תסתכל, יש  17438התכתבות מהרול הישן, שורה 

 12 ך פרסום בגלובס, כמו שאתה רואה, 'למשוך לראשית עסקים'. אתה רואה?ל

 13 כן. ת.

 14 אוקיי. ואז אתה כותב לו 'עלה' ו'כמה דקות יעלו את זה'. אתה רואה?  ש.

 15 אוקיי. ת.

 16 בוא נראה את הכתבה.  ש.

 17 

 18 280כתבה מגלובס מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20 הכתבה נקרא לה, מפרגנת משהו למוביל הלאומי, נכון? ש.

 21 כן.  ת.

 22 אוקיי. זה כמובן לא קשור, כמו ש... אין לזה שום קשר לראש הממשלה? ש.
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 1 לא. אלא  אם כן הוא טס. ת.

 2אלא אם כן הוא טס. זה נכון. כן באמת, זה הקירבה שלו לתיק הזה. עכשיו תראה, אני מציג לך  ש.

 3 , גם פה יש לינק.17:33שעה  2016באפריל  17-התכתבות עם אבי אלקלעי מה

 4 איזו שורה?  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 5, ואז אתה כותב לאבי 'אפשר להכין כתבה YNET-. שוב, אותו ז'אנר, יש כתבה ב19555גבירתי  ש.

 6 גדולה על זה גם אצלנו, חשוב לי מאוד'. אתה רואה?

 7 כן. ת.

 8 מימון'. דוד מימון זה?אוקיי. הוא שואל אותך אם רני רהב זה המקור, אתה כותב לו 'לא, זה דוד  ש.

 9 על.-מנכ"ל אל ת.

 10 והוא היה המקור? ש.

 11 מתאר לעצמי. ת.

 12אז בוא נראה. אני אפנה אותך להתכתבות בחומר החדש, אנחנו נגיש גם את הכתבה שעלתה שלא  ש.

 13, זו הכתבה שאני 19555הגשנו, וגם את ההתכתבות מהחומר החדש, הכתבה שהיא חלק מהשורה 

 14 ו.מגיש עכשיו, שאותה משכ

 15 

 16 281מוגשת ומסומנת נ/ YNET-כתבה מ

 17 282מוגשת ומסומנת נ/ 2016באפריל  17-התכתבות מה

 18 

 19עכשיו בוא תראה מה, זה עניין קטן אבל לדעתי קצת מעיד על משהו. הוא כותב לך 'אתקשר במועד  ש.

 20 מאוחר יותר', משמע חיפשת אותו. נכון? 

 21 כן. ת.

 22 ת, רוצה לסייע עם הטייסים'. אתה רואה?דקו 10ואתה כותב לו 'היי חוזר אליך עוד  ש.

 23 כן. ת.
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 1אוקיי. אז בעצם מה שקורה פה זה, איך אתה רוצה לסייע לו עם הטייסים? לא תהיה .. מהנדס  ש.

 2 הטיסה, נכון?

 3, הידיעה -לא, היה לו באותו זמן קרב של ההנהלה עם ועד הטייסים, אני מתאר לעצמי שזו ידיעה ש ת.

 4 השכר שלהם וכדומה. היא נגד הטייסים, מראה את

 5אז תראה מה קורה פה. אתה ביקשת, ציינת בפני אבי אלקלעי שדוד מימון המנכ"ל ביקש ממך  ש. 

 6 משהו, ראינו את זה, נכון?

 7 כן. ת.

 8 על את הפרסום?-אוקיי. בפועל, אתה הגעת למדרגה שאתה יוזם מול מנכ"ל אל ש.

 9 שלו בעניין הזה.אני לא בטוח. יכול להיות שהוא פנה, כי היו פניות  ת.

 10 אני לא יודע, תראה, אני רואה מה שיש לנו. מה שיש לנו, אתה כותב, ש.

 11 אני אסביר, ת.

 12... אחרי זה תפרט על הפניות שהיו. כל דבר לטובה. אתה כותב, 'חוזר אליך, רוצה לסייע עם  ש.

 17:36PM ,8:03 .13-הטייסים'. תסתכל גם על לוח הזמנים, זה באותו יום. ותסתכל, אתה מתכתב ב

 14. 1זה בדיוק אותו דבר. אתה יוזם וחצי שעה אחרי זה מדבר. ועכשיו תגיד מדבר. ועכשיו תגיד לי 

 15. שתף אותנו 2-למה להטעות אפילו את המערכת ולהגיד שיש לך מקור מסוים כשאתה יוזם, ו

 16 על וענייניך שלך.-בענייני אל

 17ים, אני חושב שזה היה כשהיה לו את לא הטעיתי, דוד מימון נפגש איתי פעם לדעתי, אולי פעמי ת.

 18הקרב הזה אז והוא אמר שהוא צריך שם עזרה וציין את הנקודה הזאת וזה בא משם. יכול להיות 

 19 שדיברנו בטלפון, אני לא יודע.

 20על יש מחלוקת עם הטייסים. מה האתר וואלה צריך לפעול לטובת צד -אני לא מבין, להנהלת אל ש.

 21 למה? ה הזאת. צריך לעזור לו נגד הטייסים? מה?במחלוקת? תסביר לי את התפיס

 22 על הוא מפרסם גדול,-אל ת.

 23 נו? ש.
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 1 והמנכ"ל מחליט על התקציבים, ת.

 2 כן? ש.

 3הפניות שלו אלינו היו בסך הכל על פני עשור, סליחה, בתקופה שהוא היה מנכ"ל אולי פעמיים או  ת.

 4 שלוש, זה הכל,

 5 אתה רוצה גם להציע לו.ואתה גם רוצה להיות פרואקטיבי, נכון?  ש.

 6 -לא הייתי פרואקטיבי, זה היה בעקבות זה שהוא פנה. אני לא הייתי בתוך זה. הוא פנה, אז כש ת.

 7 כשהיה אז אמרתי, זה הכל.

 8 טוב. ולמה לא להגיד לאבי אלקלעי 'אני יזמתי'? ש.

 9בדיוק מה, אם אני  כי יכול להיות שכן הוא פנה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא פנה, אני לא יודע ת.

 10 אמרתי לו, אז דוד מימון כנראה פנה באמת. יכול להיות שהוא טילפן אלי, 

 11 לא, אנחנו רואים הפוך, אבל לא חשוב. ש.

 12 מה אתה רואה? ת.

 13. בפניך? אני קורא את 19738שאתה יוזם את הפניה. בוא נתקדם לעוד התכתבות מרול ישן, שורות  ש.

 14על ומבקשים תגובה שלהם בנוגע לאיזו שהיא ידיעה -פונים לאלזה ואני מפרש את זה כך: כנראה 

 15 על גיוס מטוסים של חברה ספרדית לתגבור. אתה רואה?

 16 כן. ת.

 17 נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19 את הפניה הזו מן הסתם אל על העבירו אליך? ש.

 20 מן הסתם. כן. ת.

 21יפה, מבקש מן הסתם, כדי שאתה תסדר ואתה מסדר ואתה כותב לאבי 'זה אייטם ממוחזר לעי ש.

 22 שלא יעלה'. נכון?

 23 כן. ת.
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 1 זה תרשים הזרימה שהיה שם? ש.

 2 אני מניח. כן. ת.

 3 אני גם מניח. ואתה אומר לו שלא יעלה. נכון? ש.

 4 כן. ת.

 5על במלחמתה הצודקת עם הטייסים -'מטפל', 'תודה', 'לא יעלה'. אוקיי. זה במסגרת הסיוע לאל ש.

 6 מישהו?או שמשהו אחר או במלחמתה הצודקת עם 

 7 לא, לדעתי לא קשור למלחמה. ת.

 8 אז למה זה קשור? ש.

 9 על.-סתם סיוע לאל ת.

 10 על. אוקיי. עכשיו אני אפנה אותך להתכתבות נוספת מהחומר החדש,-סתם סיוע לאל ש.

 11 מר בן צור, כמה התכתבויות יהיו לנו בעניינים כאלה ואחרים? עם:-כב' השופט משה בר

 12 הזו, זהו, אני אמרתי שתגיע השאלה ש.

 13 אדוני העריך שזה יבוא באיזה שהוא שלב. עם:-כב' השופט משה בר

 14נכון. נכון. ואין ספק אדוני שחלק ניכר נסיים היום, זאת אומרת נשמור לנו עוד שני פרקים, אני  ש.

 15אפילו אעשה מאמץ אולי אם נגיע לשעה, לעבור לנושא אחר בחלק השני של היום, אבל נראה איפה 

 16 ו נמצה חלק ניכר מהנושא.זה. אבל היום אנחנ

 17זה כבר משנה  40או  30יש חשיבות למספר, זאת אומרת א ם זה  עם:-כב' השופט משה בר

 18 זה כבר משמעותי? 60או  50ואם זה 

 19 זה משנה כי התפיסה פה, ש.

 20 אני שואל, עם:-כב' השופט משה בר

 21ות המרכזיות ברור שזה משנה אדוני. זה משנה לשני דברים. זה משנה קודם כל לאחת התמ ש.

 22 שמופיעות בכתב האישום,
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 1לא, שאלתי לגבי המספרים. הרי יש תוספת שולית שככל שזה חולף  עם:-כב' השופט משה בר

 2 זה כבר,

 3אני מבין. אז אני אומר לאדוני כך, אני כבר אומר שחלק מההתכתבויות בבחירה מודעת שלנו  ש.

 4-החלטנו שלא להגיש אותן, בגלל ש למרות שהם נוגעות לנושאים של סיקור ושל גורמים מסוימים

 5, אני אומר את זה מסיבות פרוזאיות, או שלא נעים לנו, או שחשבנו שהפניות היו לגיטימיות ולכן 

 6אנחנו חושבים שזה לא נעים לפגוע, לשים את זה מעבר לצורך שישנו. אבל להראות את  המסה, 

 7ק נגזרת מסוימת עכשיו מהחומר ואני רק אומר, זה חלק מהמסה, כי אני מזכיר שאנחנו רואים ר

 8החדש, יש לזה חשיבות. אנחנו בתיק של סיקור, אנחנו בתיק של טענה של חריגות של פניות, האיש 

 9 אמר 'אני הייתי מנכ"ל בלתי מתערב', זה קשור גם לתזה ולכן אנחנו,

 10 בסדר. עם:-כב' השופט משה בר

 11יד חלק מהפניות, שאם אדם בא ואומר אני רק אבהיר כשאמרנו שהפניות הן פניות שהחלטנו להור ש.

 12'פרסמו עלי..' אני אסביר רגע אחד, שנוגע לצנעת הפרט שלו, אז כשאני אומר 'לגיטימיות', אין 

 13שום דבר פלילי, זה רק לגיטימי במובן של, זה עניין הוגן שלא ראוי לפרוש אותו. זו הסיבה. טוב. 

 14 אוקיי. אני מפנה אותך כרגע למימון, חומר חדש,

 15 נתתם לנו התכתבות.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 16 כן. ש.

 17 

 18  283מוגשת ומסומנת נ/ 2016באוגוסט   16-התכתבות מה

 19 

 20על, 'מטפל מיד'. -אז הנה עלה בוואלה, פרסמו 'מטוס ישראייר נוחת נחיתת חירום', תמונה של אל ש.

 21 נכון?

 22 כן. ת.
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 1 2016במרץ  24-אגיש שתי התכתבויות. אחת מה, אני 2016למרץ  24-אוקיי. תכתובת נוספת מה ש.

 2 .2015בנובמבר  19-ואחת מה

 3 

 4 284מוגשת ומסומנת נ/ 2016למרץ  24-תכתובת מה

 5 285מוגשת ומסומנת נ/ 2014בנובמבר  16-תכתובת מה

 6 

 7 עוד אחת?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן. ש.

 9 285התכתבויות. נ/שלוש   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 תסתכל על שתי ההתכתבויות האלה, ש.

 11יש לנו פה שלוש. או שאדוני כבקר סיים עם   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 הנחיתת חירום?

 13 נחיתת חירום סיימתי גבירתי. ש.

 14 אוקיי.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 19-במרץ וה 24-י ההתכתבויות האחרות, מההנשר נחת, הכל בסדר. עכשיו, תאשר לי על שת ש.

 16בנובמבר, ששם יש לך, אתה כרגיל מנסה לתחזק איזה שהם קשרים, מתחנף בדרכך המוצלחת 

 17 יותר או פחות, נכון?

 18. כל מנכ"ל של חברת מדיה שומר על קשרים עם המנכ"לים של 2קודם כל זה התכתבויות שלי,  ת.

 19 ושה את זה על ידי משלוח עלבונות.החברות הגדולות במשק, הוא בדרך כלל לא ע

 20ברור. כן, לא, כי כתבת 'הטיסה הייתה מדהימה', מה קרה, הכיסא היה ללונדון יותר מוצלח?  ש.

 21 יאללה, בוא נתקדם. 

 22 תהנה. תהנה. ת.

 23 כיכר השבת, אתה זוכר מה היה לך עם כיכר השבת? כי ... כיכר השבת? ש.
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 1 לא. ת.

 2ת די ארוכה, ואני רק רוצה שתעיין בה ותנסה להסביר לי את טוב. אז בוא נציג לך. זו התכתבו ש.

 3 הקונספט שעבד שם.

 4 אוקיי. ת.

 5. זה מתחיל כך 'כתבה מוואלה נשלחה אליך. פעילים בחב"ד 18726זה ברול הישן כבודם, משורה  ש.

 6 זועמים על כיכר השבת'. אתה רואה?

 7 כן. ת.

 8 אתה זוכר?אוקיי. תן לנו את ההקשר, איך זה קורה? מה יש שם,  ש.

 9 לא. ת.

 10 מי פונה אליך? מי פונה למי? אני אגיד לך מה קורה פה. ש.

 11 אוקיי. ת.

 12שולח לך אבי אלקלעי וכותב לך 'עזרנו לו במיתון הידיעה, הבקשה שלו למחוק את הידיעה לא  ש.

 13 יכולה להיענות'. אתה רואה?

 14 כן. ת.

 15 ואז אתה כותב 'אבי חשבתי שסיכמנו שמדרדרים'. ש.

 16 אוקיי. ת.

 17 אז אני מניח שהיה לכם שיח מוקדם ועל דעת כך אתה כותב לו 'סיכמנו שמדרדרים'. נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19נכון. יפה. אוקיי. ואז הוא מסביר לך את ייסוריו בעניין ואתה אומר לו 'דרדר'. תדרדר, נכון?  ש.

 20 ו'יאללה דרדר'. 

 21 אוקיי. כן. ת.
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 1הזה, נכון? אתה יכול לקרוא ולעיין  ואתם ממשיכים שם לדבר, להתכתב בנושא הדי מייגע ש.

 2. 'אתה נותן לי פטיש חמש קילו' 11:17לנוחותך. אדוני רואה? ואני רוצה להתעכב איתך בשעה 

 3 כלשונך. צריך להיות 'חמישה' אבל בסדר. אתה רואה את זה?

 4 לא הבנתי מה שאתה אומר. ת.

 5חלק מרצף ההתכתבות. הנה  אני אראה לך. אתה צודק, זה לא מולך, אני אקריא לך את זה. זה ש.

 6 כאן, העליון. תסביר לי מה אתה כותב כאן. 'אני בטוח אנזק מזה בצורה דרמטית מאוד'.

 7 באיזה שורה אדוני?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בשורה, ש.

 9 בסדר, אני רואה על הצג.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10קווין, תסביר לי רגע מה אתה, אתה כותב פה -שאתה דרמה כן. אז תראה, או שזה אמיתי או ש.

 11 שתינזק פה בצורה דרמטית מאוד.

 12לא אני כותב. אני מעביר לו את מה שהעביר לי דובר חב"ד הרשמי. ואני לא מדבר איתו. זה לא  ת.

 13 אני.

 14 דובר חב"ד. הבנתי. תודה. אז הוא מעביר לך. ש.

 15 אני חושב, אני לא זוכר את המקרה פשוט. ת.

 16 אז זה לא אתה, זה מה שהעביר לך דובר חב"ד. ש.

 17 כן. זה לא אני כותב. ת.

 18 טוב. עכשיו, ש.

 19 כי מיד אחרי זה אני כותב 'דובר חב"ד הרשמי, דבר איתו'. ת.

 20 הבנתי. ואז איך אתה מטפל בעניין הזה, אתה זוכר? ש.

 21 לא. ת.

 22 הורדת? לא הורדת? ש.

 23 אני לא זוכר את המקרה. ת.
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 1 , מר ישועה?למה פונים אליך ש.

 2 אני לא זוכר את המקרה, ולכן אני לא.. ת.

 3 לא זוכר. תודה. אוקיי. אבל בטח את 'גן שורשים' אתה זוכר? ש.

 4 את מה אני זוכר? ת.

 5 גן שורשים. ש.

 6 גן שורשים? ת.

 7 אני אראה לך. נזכיר נשכחות. ידך הייתה בכל מקום.  ש.

 8 טוב. ת.

 9, תראה במה אדוני עוסק ואני רוצה להבין 20002שורה אני מציג לך התכתבות עם אבי אלקלעי,  ש.

 10את זה. אתה כותב 'אם יש חדש לגבי הכתבה על הגן' והוא אומר לך שהוא ישלח לינק. ואתה כותב 

 11לו ש'אתה לא רואה שזה במגזין, לקדם לעמוד הבית, מעט מדי טקסט, הכותרת לא טובה, 

 12 הקונספט, אטרקציות, שפרו' מה הולך פה מר ישועה?

 13 לא זוכר. .ת

 14 מה? ש.

 15 לא זוכר. ת.

 16 לא, תשמע, ש.

 17 אני לא זוכר. ת.

 18אני רואה מעורבות מאוד פעולה לא בגן פשוש אלא בגן שורשים. ואני שואל אותך על מה ולמה  ש.

 19 אדוני המנכ"ל הבלתי מתערב מתעסק עם כותרות וקידומים לגן ילדים?

 20 איני זוכר. ת.

 21 יר לך.אולי נראה לך את הכתבה, אולי זה יזכ ש.

 22 אוקיי. ת.

 23 
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 1 286כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3הנה. 'חדש בשכונה, הורים, אתם חייבים להכיר את גן שורשים'. בוא תסתכל, אולי זה יזכיר לך  ש.

 4על, בוא נטעם -למה אתה כל כך פועל בעניין של הגן. ראינו בוז'י, ראינו סער, ראינו גן, ראינו אל

 5 מכל הקשת. 

 6 כן. אני זוכר. ת.

 7 בבקשה. ש.

 8 אני חושב שהבן של ליברמן קשור איך שהוא לגן הזה, וקידמנו משהו שקשור לגן הזה. ת.

 9שלך אומר  ןהזיכרונכון. אז בוא עכשיו נפתח את זה כי רציתי לראות שאתה אומר את זה, מה  ש.

 10 לגבי הקשר?

 11 שהוא ביקש שנקדם את הכתבה הזאת וקידמנו אותה. ת.

 12 קאן, בטח אתה מכיר אותו היטב, נכון?תודה. מקאן. משרד הפרסום מ ש.

 13 ודאי. ת.

 14 מה? ש.

 15 כן. ת.

 16. אתה רואה את זה? אדוני רואה? 17809ודאי. אני מציג לך התכתבות עם אבי אלקלעי, זה שורה  ש.

 17 מקאן?

 18 כן. ת.

 19 אוקיי. בסדר גמור. אתה אומר 'להוציא את אלון שטרן מהכתבה', ש.

 20 רגע, אני לא  רואה כלום. ת.

 21 סליחה, זה לא לפניך. אתה צודק. הנה. אתה אומר פה 'להוציא את אלון שטרן', מי זה אלון שטרן?  ש.

 22 יו"ר יוניברסל מקאן. חברת רכש המדיה שלהם. ת.

 23 חברת רכש המדיה שקשורה למשרד הפרסום של מקאן? ש.
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 1 כן. ת.

 2 נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 על מה ולמה?אוקיי. ועכשיו, אתה מוציא אותו, למה אתה מוציא אותו?  ש.

 5 לא זוכר מה היה שם, יכול להיות שהוא ביקש. כנראה שהוא ביקש.  ת.

 6 מניח שהוא ביקש, מקאן זה אילן שילוח, כן? ש.

 7 מקאן זה אותו משרד של אילן שילוח. כן. ת.

 8אותו משרד של אילן שילוח. אגב, רק שאלה, כי זה קצת טרד את מנוחתי. אתה אמרת בחקירה  ש.

 9 ההכנסות שלכם מפרסום, ממשרד פרסום, הגיעו מהמשרד של מקאן?הקודמת שלך שרוב 

 10 כן. ת.

 11 מה? ש.

 12 כן. ת.

 13 ובדו"חות הכספיים שלכם ציינתם שאין לכם תלות בלקוח מהותי? כן. אני בדקתי. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15 אז אתה חושב שזה מתיישב האחד עם השני? אתה יודע מה ההגדרה של לקוח מהותי? ש.

 16 ההגדרה, אבל ההגדרות נעשו בתיאום עם רואה החשבון ועורכי הדין.לא זוכר מה הייתה  ת.

 17ברור, ברור. רואה החשבון. אז בוא אני אגיד לך ככה, לקוח מהותי, לקוח שמירב ההכנסות של  ש.

 18האתר שלכם מגיעות ממנו, הוא בהגדרה לקוח מהותי. ולכן הוא מנתק את הקשר, חשוב 

 19 שהמשקיעים ידעו,

 20 מה זה מירב? ת.

 21 רת, רוב ההכנסות הגיעו מהם.אמ ש.

 22 לא רוב, אבל זה לא היה רוב. ת.

 23 זה מה שאמרת אז ועכשיו. ש.
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 1 אני חושב. לא, לא.. 20%לא, סליחה. עוד פעם. חלק גדול. זה היה סביב  ת.

 2 השתמשת במילה 'רוב' פעמיים. ש.

 3 לא, לא הבנתי מה שאתה, ת.

 4 ... עם עצמך, אני מניח. ש.

 5 מה? ת.

 6 'רוב'.השתמשת בביטוי  ש.

 7אני אומר לך את הנתון רגע אחד. עוד פעם. הנתון הוא שההכנסה של מקאן הייתה נעה בין,  ת.

 8 .20%בסביבות 

 9 זה לקוח מהותי? 20%. 20% ש.

 10 אני חושב שכן. ת.

 11נכון. וכשכתוב 'ש'אין תלות בלקוח מהותי' צריך להחזיק את הלקוח הזה שלא ייפול, נכון? וצריך  ש.

 12 הותי ושיש תלות, נכון?גם לפרסם שיש לקוח מ

 13עוד פעם, זה לקוח, זה מתווך בינינו לבין לקוחות אחרים. אני לא זוכר מה היו ההגדרות  ת.

 14 החשבונאיות אז. זה עניין של הגדרה חשבונאית.

 15 כן. ש.

 16 כן. ת.

 17 אני רוצה לחזור איתך כי יש לנו, לפני שאולי.. ש.

 18 אבל ברור שמקאן היה לקוח מאוד גדול. ת.

 19שלא פרסמתם את זה, ובוא נתקדם, וברור שפעלתם עבורו, גם את זה אנחנו רואים. על מה וברור  ש.

 20ולמה פונה אליך הבן השר ליברמן לגבי גן שורשים, אתה זוכר? שננסה להזכיר? הוא נפגש איתך? 

 21 הוא דיבר איתך?

 22 כן. הוא נפגש איתי, ביקש שנקדם את זה. ת.

 23 סליחה? ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2927 

 1 נפגש וביקש שנקדם. ת.

 2 וביקש שתקדם את העניין הזה. איפה נפגשתם? נפגש ש.

 3 אצלי במשרד. ת.

 4 אצלך במשרד. הייתה לך היכרות קודמת איתו? ש.

 5 לא. ת.

 6 אז ככה הוא הרים טלפון, 'שלום'? ש.

 7 ,-זה היה בהמשך ל ת.

 8 לפגישות הקודמות, נכון? ש.

 9 זה היה בהמשך לפגישות עם, הצורך לרצות את השר ליברמן. ת.

 10 את השר ליברמן.שצריך לרצות  ש.

 11 גם עדכנתי בזה את שאול אני זוכר. ת.

 12 עדכנת את שאול על גן שורשים. הבנתי. אתה יודע, ש.

 13 עכשיו שהמקרה עולה. אדוני, אתה יכול לצחוק, ואני אתן את הציטוט. בסדר? ת.

 14 כן. ש.

 15ר את כן, כן. שאול ביקש שאני ארצה את הרוסי, אמר שהרוסי חשוב לו מאוד, ופגשתי בין הית ת.

 16היועצים של ליברמן, הבן של ליברמן גם הגיע וסיפרתי לו שפגשתי את הבן וכתבתי לו גם כן. 

 17 'פגשתי את הבן והוא מרוצה'. עדכנתי אותו במה שעשינו.

 18 בגן שורשים? ש.

 19 בהכל. ת.

 20 גם בגן שורשים עדכנת אותו? ש.

 21אני לא זוכר אם בכתב או בעל אני כתבתי לו בפירוש על הבן. 'הבן מרוצה מאוד' ועדכנתי אותו.  ת.

 22 פה, אבל זה מופיע. חלק מופיע בכתב חלק מופיע בעל פה. חלק היה בעל פה.

 23 הבעל פה זה המפלט הכי נוח. ש.
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 1 אבל יש גם בכתב. ת.

 2 הכל בסדר מר ישועה. הבנתי. ליברמן, גן, הבן, תודה רבה. בוא נתקדם. ש.

 3 נכון. הכל בא משאול. ת.

 4 והכל שאול. ש.

 5 צות את הרוסי.צריך לר ת.

 6 הכל שאול. לך אין קיום עצמאי בחיים שלך, אני מבין. אתה דמות... ש.

 7 עם ליברמן? מה לי ולליברמן? ת.

 8 אתה המרצה האולטימטיבי. ש.

 9 אתה לא רוצה.. לא, אדוני, ת.

 10 עצור. עצור. לאט.  ש.

 11הקדים לצורך החקירה של אדוני, ביקשו מאיתנו ל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 כדי שיתקנו את המערכת. 11:30-את ההפסקה ל

 13 בסדר גמור. אפשר גם עכשיו. איך שנוח.  ש.

 14לא, עכשיו אין מי שיתקן. זה לא יעזור. אז שאדוני   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 רק יתכנן את החקירה.

 16, רצוף, 2014-מ אתה הופך את התמונה. מה לי ולליברמן. רצף של פניות בכתב אלי משאול, ת.

 17, שהוא צריך חתימה של ליברמן על משהו שקשור לדעתי לחלל אולי או 2016-ומתחזק מאוד ב

 18 למשהו כזה, כשליברמן שר הבטחון.

 19 ?-קשור ל  עם:-כב' השופט משה בר

 20קשור לדעתי לחברת חלל בכלל שהייתה צריכה משהו, שהייתה צריכה איזה שהוא אישור, אני לא  ת.

 21זוכר את ההקשר המדויק. והוא כותב לי אבל 'אני צריך אותו, הוא חשוב לי מאוד', מבקש ממני 

 22לרצות אותו, אני מעדכן אותו בהכל ואני זוכר ספציפית גם לגבי הבן שאני מעדכן אותו ואני בטוח 

 23בכתובים, שאני מזכיר את הקטע שנפגשתי עם הבן, שזה מה שהתבקשתי  אזכורש לזה גם שי
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 1לעשות. אתה הופך את זה, מה לי ולליברמן. יש לי חברת חלל? אני צריך את החתימה שלו כשר 

 2 בטחון? פגשתי אותו פעם אחת.

 3ל העניין הזה אגב, סיפרת לחוקרים שלך או בריענון שלך שהיה דמוי חקירה, סיפרת להם את כ ש.

 4 של הפוליטיקאים והרצון לא להרגיז?

 5 אני לא זוכר כבר מה היה שם, ת.

 6 לא, אני שואל אם סיפרת להם על המוטיב הזה. זו שאלה ראשונה. כן/לא, לא זוכר. ש.

 7 ?-רק שניה, שניה אחת, עוד פעם, סיפרתי מה? פוליטיקאים ו ת.

 8, ואם לא נשאלת האם העלית את העניין סיפרת, האם סיפרת במסגרת או קודם כל האם נשאלת ש.

 9של הקשר שהיה לך עם אנשים פוליטיים אחרים? לפי הבקשה של שאול, כן להרגיז, לא להרגיז, 

 10 מה שאתה עשית. אני שואל אם אתה עשית את זה או לא?

 11אני לא זוכר, זה היו שבעה ימים, הרולים שמפורסמים שרצים על המסך, כלומר אני לא זוכר פשוט  ת.

 12 היה בתוך זה, אם הזכירו את הרוסי, לא הזכירו את הרוסי, אני חושב שהרוסי הוזכר. מה

 13 במשטרה הרוסי הוזכר.  ש.

 14 אוקיי. ת.

 15 יפה. במשטרה, ש.

 16 אני חושב. לא בטוח. ת.

 17 במשטרה, ברשות, ש.

 18 עניתי על כל מה שנשאלתי. אינני זוכר. ת.

 19 שאלתי אם הזכרת את זה. ש.

 20 אינני זוכר. ת.

 21 אני מניחה שמה שהוא הזכיר מתועד.  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת

 22 מן הסתם. נכון. ש.

 23 ...  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1עכשיו שאלה נוספת. אני מציג לך, האמת שזה לא נורא חשוב לי, אתה יודע, ששאול רוצה לא  ש.

 2כשאנחנו קוראים את ההתכתבויות שלך להרגיז, כן להרגיז, זה מוטיב שנדבר עליו אולי קצת, אבל 

 3עם כל העולם הפוליטי, העסקי, אנשי ציבור, אתה לעולם לעולם מתחנף ומרצה בצורה הבוטה 

 4והקיצונית ביותר. זה כתוב. לכן אני אומר לך שזה קו שלך לגבי כולם, כל אחד ואחד. חוץ 

 5 מהמערכת שאתה רודה בה. נכון או לא נכון?

 6 קשקוש. ת.

 7 קשקוש? ש.

 8 כן. ת.

 9אתה אומר שאתה לא המתחנף האולטימטיבי שנראה בעשור האחרון במדינת ישראל, לפחות  ש.

 10 שמעיד בבית המשפט?

 11תשמע אדוני, אני הייתי מנכ"ל של חברה שתלויה במפרסמים, כל המנכ"לים שלהחברות פי עשר  ת.

 12שי עשיתי את ממני, דרך אגב, יוצאים איתם לארוחות צהריים ומזמינים אותם לארוחות, אני בקו

 13הדבר הזה, הייתי אחד המנכ"לים הפחות מעורבים. כשאוספים את כל המקרים שאתה מביא פה, 

 14שנים, הם בטלים בשישים מול מה  13-תציג את כולם גם כן, עם מפרסמים ועם אחרים ב

 15שמנכ"לים אחרים בתעשייה עושים כי גופי המדיה חיים על הפרסום. הקטע של חנופה מופיע, זה 

 16חיים, זה חלק מהחיים של מנכ"ל, הוא חי על חרבו, הוא צריך לגייס כסף, אתה לא עושה חלק מה

 17את זה על ידי עלבונות באנשים .לגבי פוליטיקאים, לשאלתך, החלק הארי של הפוליטיקאים, רובם 

 18ככולם זה פוליטיקאים ששאול חפץ ביקרם מסיבות שונות ובהתאם לזה אני התנהלתי. הוא הציג 

 19שלום סטס, הוא דרש ממני ולחץ עלי לגבי הרוסי, מה לי ולו, אני לא מדבר כבר על לי דרך ניר 

 20הנושא של ראש הממשלה, גם הנושא של כחלון, זה מה שהיה. כשפוליטיקאי פונה, פוליטיקאים 

 21אחרים, כן, כתבתי להם לפעמים דברים נחמדים שנעים להם לשמוע, אין לי מה להתנצל על זה, 

 22ר כלפי מטה אני אגיד לך רק דבר אחד, אני אמרתי כבר כמה פעמים ואני ולגבי הקטע שאתה אומ
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 1כלפי מטה, אבל שורה התחתונה, את רוב  abuse, עשיתי abuseמצטער על הדבר הזה, עשו לי 

 2 האנשים שרצו שאני אפטר, שמרתי.

 3 אהה.. כן. עכשיו אני אומר לך כך, ש.

 4 להשלים.רגע. תן לו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5רק שניה. ולצד אותם דברים שאתה מציג שגם אמרתי על אנשים וכדומה, שזה היה השיח ביני  ת.

 6לבין איריס בעיקר, גם שאול לפעמים לא בחל בצלחת, לא בחל ידו, לצד זה יש אינסוף פעמים 

 7שאתה לא תציג אותם פה, שלצד זה שאני אומר על מישהו שהוא מטומטם, או לצד זה שאני אומר 

 8ל מישהו שהוא אפס, אני בשורה הבאה או בשורה לפני מגן עליו ואומר 'לא כדאי לשלוח, הוא ע

 9משתף איתנו פעולה'. זו הייתה הטקטיקה. אני מסכים, עוד פעם, שבחלק מהמקרים שלחצו אותי 

 10מאוד אני גם לחצתי למטה, בסופו של דבר את רוב הצוות של החברה הצלחתי לשמור לתקופה 

 11ה שכתבו טוקבקים וכדומה, וטוויטרים, ושציטטת אותם, רצו לחזור לחברה. כולל ארוכה, וגם אל

 12 אבי משולם שהכנסת את מה שהכנסת, ואחר כך,

 13 אתה כופר בטענה שאתה המתחנף לכל מוקד כוח? ש.

 14 הוא ענה. הוא ענה מה שענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לך את מה שאני,אמרת מה שאמרת, אני עניתי לך, אמרתי  ת.

 16הוא אמר שלא. לא נשמע את זה מההתחלה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 עכשיו.

 18בסדר. גמור. כן, הוא מסביר שכל מנכ"ל. אני מכיר מנכ"לים ולא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, אבל  ש.

 19 לא נורא.

 20 הוא עונה מה שעונה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 תקדם כרגע, מיקי בוגנים, פיליפ סטארק, זכור לך משהו?טוב. נ ש.

 22 לא. יכול להיות ש.. ת.

 23 . בוא תעיין.17400אז אני מראה לך את ההתכתבות. רול ישן שורה  ש.
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 1 אוקיי. אפשר להגדיל קצת? ת.

 2 בבקשה. נגדיל לך. יש פניה בקשר לאיש עסקים שמבקשים למתן איזה שהוא פרסום לגביו. ש.

 3 .רק שניה אחת ת.

 4 בבקשה. ש.

 5 אתה יכול לחזור על מספר השורה? עו"ד יהודית תירוש:

 6 . אתם שם. זה בדיוק מה שיש על המסך.18400  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 .17400 עם:-כב' השופט משה בר

 8 . סליחה. 17400  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 למתן פרסום? זה תיאור הולם, זה תיאור נכון? יש פניה ש.

 10 כן. ת.

 11 נכון? לגבי איש עסקים מסוים? ש.

 12 כן. ת.

 13 טוב. אני רוצה להראות לך התכתבות, אנחנו נגיש את הכתבה.  ש.

 14 

 15 287כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17 עכשיו זו הכתבה שהתפרסמה. נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19יואל אסתרון? תודה. עכשיו אני רוצה להראות לך התכתבות עם יואל אסתרון. מה תפקידו של  ש.

 20 חומר חדש.

 21 אני חושב שהוא היה עורך העל של, או המו"ל של כלכליסט. ת.

 22 של כלכליסט.  ש.

 23 
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 1 288התכתבות בין מר ישועה ליואל אסתרון מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3פה ההתכתבות שלך איתו, הוא פונה אליך, אתה אומר 'היי גאון, אני קורא כל יום את יצירתך,  ש.

 4זה חלק מהארסנל של המנכ"ל, נכון? אפרופו שדיברנו על דרך הכתיבה מלא הערצה והערכה'. 

 5 שלך, על החנופה המתמדת?

 6 אוקיי. ת.

 7 זה חנופה מתמדת? אתה קורא כל יום את היצירה ומלא הערכה והערצה? ש.

 8 חשבתי שכלכליסט עשתה עבודה מדהימה. ת.

 9 מה? ש.

 10 חשבתי שהוא באמת עשה בה עבודה מדהימה. ת.

 11יום את היצירה. טוב. הלאה. עכשיו תראה רגע, אני מציג לך התכתבות שמופיעה  אתה קורא כל ש.

 12. בוא תקרא, רק תאשר לי שהיו פניות של כלכליסט אליכם, בלי להכנס 15376ברול הישן, שורה 

 13 ושטיפלתם בהן? נכון? -אנחנו לא צריכים לשרוף את כל הקשרים שלנו  -כרגע לפרטים 

 14 כן. אוקיי. ת.

 15 לנדס, דיברנו עליו בפעם שעברה, אני רוצה להראות לך התכתבות איתו. תודה. רם  ש.

 16 

 17 289התכתבות בין מר ישועה לרם לנדס מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19 כן. תזכיר לנו את תפקידו של רם לנדס. איש תקשורת, נגדיר אותו כך, נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21 ה שלו. נכון?אוקיי. והוא אומר לך 'לא סביר שאיזה שהוא פרסום', ששמים תמונ ש.

 22 כן. ת.
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 1ואתה משיב מיד, ואני כבר אומר לך, זה מופיע פעם אחר פעם, 'בודק' 'מטפל'. בדרך כלל זה מטפל  ש.

 2 או מטפל מיד. נכון? זה מה שעשית?

 3 כן.  ת.

 4אוקיי. ואז אני מפנה אותך לרול הישן, כדי לראות תמיד שיש שני צדדים למשוואה הזו, שורה  ש.

 5 את ההתכתבות מלנדס. אתה רואה? . אתה מעביר לו 14904

 6 כן. ת.

 7ואתה כותב לו 'תתקשר לרם, תסביר לו שלא שמת לב ותרגיע אותו כי הוא כועס עלי'. מה זה הדבר  ש.

 8 הזה?

 9 הייתה לו פניה לגיטימית, אני מפנה אליו את העורך הראשי. ת.

 10 את זה אתה אמרת שאלקלעי יעשה, נכון? רק שנבין רגע. ש.

 11 כן. ת.

 12 שאלקלעי. שירגיע את רם לנדס כי הוא  כועס עליך. ש.

 13 כי הוא חשב שעשו בכוונה. ת.

 14 אני לא מבין, מי עשה בכוונה? סך הכל העליתם שם איזו תמונה, יועצים בתאגיד, ש.

 15 לא יודע, פניה לגיטימית, פנה, הפניתי אליו את העורך, כמו גם במקרים האחרים. ת.

 16 א חשב שעשית לו בכוונה?אהה. ולמה הוא כעס עליך? כי הו ש.

 17 כנראה, לא יודע. ת.

 18 מה, יש סיכוי שאתה עושה משהו בכוונה, ישועה? ש.

 19 אנשים רגישים לאיך שהם מופיעים בתקשורת. ת.

 20נכון. אני מסכים איתך. אוקיי. התכתבות עם אבי אלקלעי רול ישן קשור לשם שראינו אותו ברול  ש.

 21זה יוסי ורשבסקי, תאשר לי, 'אייטם מאזן עם  . אתה מציע ליוסי, יוסי14861החדש, שורה 

 22 חודורוב', חודורוב זה מתן חודורוב אני מניח, 'הוא מבסוט וזה קורה עכשיו' 'אחלה'.

 23 מאשר.  ת.
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 1אוקיי. עכשיו, תסביר לי רגע מה זה אייטם מאזן עם חודורוב? מה, פרסמתם אייטם לא נוח לגביו?  ש

 2 ועכשיו צריך לאזן את התמונה?

 3 כנראה. ת.

 4 . אתה רואה? 14811כנראה. תודה. אוקיי. סטימצקי. רול ישן שורה  ש.

 5 אוקיי. ת.

 6'במייל שלך עשינו סטימצקי' ואז אתה בתדהמה 'זה עדיין בעמוד הבית' עם שלושה סימני שאלה  ש.

 7 וארבעה סימני קריאה. מה הזעיק אותך שכל כך הרבה פונטים היו צריכים להיות בשיחה הזאת.

 8 לא זוכר. ת.

 9אני מניח שסטימצקי היה מפרסם אצלכם, בוא נעשה את הז'אנר הרגיל, נכון, ולכן משהו כנראה  ש.

 10 פנו אליך מסטימצקי, ואמרו לך 'זה לא בסדר'.

 11 יכול להיות. ת.

 12 יכול להיות אחרת? ש.

 13 לא יודע. ת.

 14 שזה עדיין בעמוד הבית שכתוב לפני זה במייל 'עשינו סטימצקי'. ש.

 15 לא בטוח. אני לא בטוח מה, כי זה לא לפניי. הכי סביר זה זה, אני ת.

 16. 'תנחה את 14165. רול ישן, ONEהכי סביר זה זה. טוב. בוא נתקדם. אודי מילנר, ממקימי אתר  ש.

 17חמי', תזכיר לנו מי זה חמי, 'להוריד את האזכורים של ספרדית מיד' אודי מילנר משחק משחקים 

 18 ואין הסכם'. מה זה?

 19פורט והוא כנראה הכניס משהו של הליגה הספרדית שלא קיבלנו לזה אישור. חמי זה עורך וואלה ס ת.

 20 חשבנו שיש אבל אחרי זה לא קיבלנו אישור.

 21 . נכון? ואמרו לכם להוריד?ONE-כן. ולכן התקשרו אליכם מ ש.

 22 בסדר. אסור לנו. ת.

 23 כן. אסור. תודה. לא קשור לראש הממשלה? ש.
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 1 לא. ת.

 2 נכון? ש.

 3 לא לא. ת.

 4 מי זה ירון גלאי?  ש.

 5 אה.. ת.

 6 כנראה מנכ"ל של חברה בשם אאוטבריין? ש.

 7 כן. ת.

 8 מה התפקיד? ש.

 9 הוא מייסד של אאוטבריין, אה סליחה, או המייסד או אח שלו, אני לא זוכר. ת.

 10 מה זה אאוטבריין? ש.

 11 בות.אאוטבריין זו חברת פרסום גדולה באינטרנט, כמו טאבולה, מפרסמת תוכן מקודם בסוף כת ת.

 12 . 13077יפה. אז בוא אני אציג לך את ההתכתבות שלו, רול ישן שורה  ש.

 13רק סליחה על הדיליי, אבל בהתכתבות הקודמת שאני לא יודעת אם זה  עו"ד יהודית תירוש:

 14מקבל נ/ כי זה לא מוצג, סטימצקי, 'זה עדיין בעמוד הבית' למיטב הבנתי כאן אנחנו בימים 

 15תיים אחרי, אלא ימים אחרים. זאת אומרת יש הודעה אחת 'במייל אחרים. לא שעה אחרי, לא שע

 16שלך עשינו סטימצקי', הודעה אחת, ויום אחר כך 'זה עדיין בעמוד הבית' צריך להציג את זה ככה 

 17 לעד כשמבקשים ממנו להגיד משהו שהוא לא זוכר, אם זה סביר או לא סביר.

 18 העד רואה את זה. ש.

 19הוא לא שם לב לתאריך כשמציגים לו שאתה אחר כך עונה לו, 'זה אבל אולי  עו"ד יהודית תירוש:

 20 עדיין בעמוד הבית'.

 21 ההערה נרשמה. זה במועדים שונים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 23 לדעתי השעות חתוכות, דובר:
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 1 זה משנה במשהו את מה שאמרת?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 לא. זה גם הכל כתוב שם. ש.

 3 בסדר, אבל אתה מציג לעד, .. עו"ד יהודית תירוש:

 4 מה את רוצה גם, שאני אתן לו את התשובה? ש.

 5 אוי באמת. עו"ד יהודית תירוש:

 6באמת אוי באמת. אוקיי. בוא. 'אאוטבריין', בוא נראה כרגע, פלאפל אטומי. יש דבר כזה. יש לך  ש.

 7 רב,התעסקות, המנכ"ל הבלתי מתע

 8 אתה יכול להפנות רגע? עו"ד יהודית תירוש:

 9. זה גם מופיע בזה. כותב לך כנראה, אתה מעביר ידיעה ששולח לך אותו 13077כן, אמרתי, שורה  ש.

 10 גלאי 'עשה לי טובה, אדם סרור', אדם סרור זה כתב של, מר ישועה?

 11 לא, זה לא היה ירון גלאי הזה, זה לא מאאוטבריין. ת.

 12 ירון גלאי אחר. לא יודע, אז ש.

 13 כן, זה לא יכול להיות. לא הבנתי מה זה קשור. ת.

 14 יכול להיות. אוקיי. אז יש עוד ירון גלאי. מי זה אדם סרור, כתב של? ש.

 15 אדם סרור הוא העורך של וואלה סלבס. ת.

 16סלבס. אוקיי. ואז אתה פונה אליו, שכותב לך ירון גלאי 'אילן עשה לי טובה, לא מכניסים תמונה  ש.

 17 מבכורת הסרט 'פלאפל אטומי' אז מי זה הירון גלאי שפונה אליך?

 18 אני מתאר לעצמי שהוא דובר של משה אדרי. ת.

 19משה אדרי. אוקיי. ואז הוא אומר לך, 'תשמע', אני מקצר את ההתכתבות שהייתה די משעשעת,  ש.

 20 שהיו שם בקושי שניים וחצי אנשים, אבל בסוף אתם מכניסים פה קרדיט, נכון?

 21 ן.כ ת.

 22 תודה. עם אדיר מילר התכתבת? ש.

 23 כן. ת.
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 1 על סיקור? ש.

 2 סליחה? ת.

 3 בנושא סיקור כמובן? ש.

 4 כן. הוא כעס, הוא חשב שעושים לו עוול במשהו. ת.

 5 ואתה חשבת שהוא צודק, כמובן, כדרכך? ש.

 6 חשבתי שהוא צודק. כן. ת.

 7לעי 'שוחחת עם אדיר?' . אתה כותב לאלק21016הבנתי. אז בוא נסתכל, אני אפנה להתכתבות.  ש.

 8 והוא כותב 'ברור, הבטחתי לו שאשגיח עליו מעתה, הייתה שיחה טובה'. אתה רואה?

 9 סליחה, אני לא רואה מי כותב למי. אפשר להקטין קצת? ת.

 10 כן אפשר. ש.

 11 כן. אוקיי.  ת.

 12 ?אוקיי. עכשיו כשכותבים 'הבטחתי שאשגיח עליו' מה הכוונה? שלא יהיה פרסום שלילי. נכון ש.

 13אני חושב שבעניין הזה מה שהיה שם זה היה מישהו שכתב כל הזמן באופן מגמתי נגדו, שלא יקפח  ת.

 14 אותו.

 15 ?-ש ש.

 16 הייתה שם לדעתי טענה מוצדקת שבאופן קבוע כותב נגדו. זהו. ת.

 17הבנתי. כשאתה אומר 'טענה מוצדקת', אתה הלכת, בדקת את הכתיבה, השווית את זה מול מה  ש.

 18שיקול דעת אומנותי? אתה אומר 'הייתה לו טענה מוצדקת'. מה בסיס הנתונים שקורה? הפעלת 

 19 שלך לקבוע אם זה מוצדק או לא מוצדק?

 20לא עשיתי מחקר, אני מכיר את האנשים, יודע שמישהו באופן קבוע כותב נגדו, מסתכל על זה,  ת.

 21 אומר לו שיסתכל וישתדל שזה יהיה מאוזן. לא עשיתי סביב זה מחקר.

 22אז בוא נראה, הייתה לך התכתבות, בחומר החדש, האמת שרק נסתכל אליה. פונה אליך פניה כן.  ש.

 23 מנומסת, אני מוכרח להודות, אדיר מילר לגבי הסיקור. זו הפניה, נכון? תסתכל?
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 1 כן. ת.

 2סליחה, טעות שלי, זו הפניה מהרול הישן. ואתם מתכתבים בנושא הזה ואתה מנחה שהסיקור  ש.

 3 חיובי. נכון? אני צודק? כלפיו יהיה סיקור

 4 חיובי או מאוזן. לא זוכר מה היה שם. אני זוכר שהיה מישהו שכתב תמיד נגדו. ת.

 5 כן. בקיצור צריך לאזן. ש.

 6 צריך להקשיב לו. ת.

 7 ?-להקשיב לו, מה זה להקשיב לו? ו ש.

 8 ולאזן. ת.

 9 ולאזן. וכל זה כשאתה נמצא גם בארצות הברית, נכון? ש.

 10 זוכר. אם אתה אומר אז כן.יכול להיות. לא  ת.

 11'אני בארצות הברית אבל בהחלט תעביר לאבירם העורך הראשי, ואבקש התערבותו'. כך אתה  ש.

 12 כותב.

 13 אוקיי. ת.

 14 סליחה, הנה, תסתכל. בפניך. ש.

 15 כן כן. אוקיי. ת.

 16 אני לא מבין, גם כשאתה בארצות הברית או בהוואי או ביפן או בזה, כל אחד שפונה אליך, אנחנו ש.

 17 רואים, אתה מטפל?

 18 אני לא יודע מה הקשר של איפה אתה נמצא בעולם של היום עם התקשורת של היום. ת.

 19 סליחה? ש.

 20אני לא יודע מה הקשר בין המיקום שאתה נמצא למה שאתה עושה היום. ה יום  העולם של  ת.

 21 אינטרנט, העולם של זה, אתה נמצא רצוף, אין לילה ואין יום ואין חג וכדומה.

 22 ברור. ליבי ליבי עליך. ש.

 23 מה? ת.
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 1 אני משתתף איתך. בבילון, אתה זוכר על בבילון? ש.

 2 כן. ת.

 3 מה היה? ש.

 4 אני לא זוכר ספציפית מה היה, ת.

 5 ... ש.

 6 לא, היה לנו עסקים איתם. ת.

 7 היה לך עסקים, אז בוא נסתכל, ש.

 8 היה לוואלה עסקים.  ת.

 9הזמין את הכתבה של הדר חורש על בבילון', אתה  . אבי: 'מי21655אוקיי. אז בוא נסתכל בשורה  ש.

 10 רואה?

 11 לא. ת.

 12סליחה, לא זה. רק רגע. טוב. אתה רואה את זה? ואז אתה כותב 'עשו לי טובה, תפסיקו עם האיש  ש.

 13 הזה, הוא מלא ברוע'. מי זה האיש שצריך להפסיק שהוא מלא ברוע?

 14 לא זוכר, אני חושב שהוא היה פרילנסר שעבד איתנו. ת.

 15אני אגיד לך, כשאתה כותב על המון אנשים, להרבה אנשים, שתמיד מישהו מלא ברוע. אתה זוכר  ש.

 16 שזה חלק מדרך ההתבטאות שלך, נכון?

 17 לפעמים. ת.

 18וכשאתה כותב על אנשים שהם מלאים ברוע, לא ישירות בפנים אלא לאחרים, אתה חושב את זה  ש.

 19 באמת או שזה ציניות, הגזמה, מה זה?

 20 ם וגם וגם. פעם ככה פעם ככה.לפעמים ג ת.

 21 מתי נדע, איך נדע לפלג, מר ישועה? ש.

 22 תשאל אותי כל פעם. ת.
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 1איך נדע לפלג? כי אדם שכותב כל הזמן על אחרים 'הם מלאים ברוע' 'הם מלאים ברוע', אני אגיד  ש.

 2לך למה אתה כותב. תיכף אני אשאל את השאלה. אתה כותב כדי ליצור איזו שהיא הזדהות עם 

 3שאתה כותב לו, ולכן אתה, סליחה על הביטוי, מטנף על אותם אחרים. השאלה מתי אנחנו נדע  מי

 4 להבחין באותנטיות הטינוף שלך, מר ישועה? איך זה?

 5 צריך להסתכל על כל מקרה לגופו, תשאל אותי, אני אגיד לך. ת.

 6איתה? לגבי פרסומים הבנתי. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ג'ודי ניר מוזס שלום. היה לך קשר  ש.

 7 כמובן. סיקור.

 8 יכול להיות, עוד פעם, ת.

 9 אתה זוכר או לא זוכר? ש.

 10 זה אנקדוטלי, עוד פעם, פה ושם. כן. ת.

 11 אוקיי. פה ושם. אז אני מפנה אותך להתכתבות מהחומר החדש  ש.

 12 

 13 290התכתבות בין מר ישועה לג'ודי שלום ניר מוזס מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15 נכון? 2זה אגב תקופת האישור הרגולטורי לעסקת יד היא כותבת לך,  ש.

 16 כן. ת.

 17טוב. ש'ינון מגל מתנכל, מעלה ידיעות שאין דרך להגיב, משחק מלוכלך', 'אפשר להגיד את זה גם  ש.

 18עליך וגם על שאול', 'זה לא הוגן ולא הגון' 'לא מבינה מה האג'נדה'. אתה זוכר למה היא פונה 

 19 אליך?

 20 לא זכרתי את זה. ת.

 21 עכשיו אני אגיד לך, כשהיא כותבת, היא כותבת בעניינו של השר שלום, נכון? ש.

 22 אני מתאר לעצמי. ת.

 23 עכשיו, אני אראה לך מה כתבת לה.  ש.
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 1 

 2 291התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 3 

 4 אז אתה כותב לה כך 'זה לא יקרה יותר, תודה על המברוכ'. מה לא יקרה יותר? ש.

 5 , אם אתה אומר שזה סילבן, אז זה מתקפה על סילבן.אה, המתקפה על מה שהופיע שם ת.

 6 אז אני רוצה רגע, ש.

 7 לא זוכר כבר באיזה הקשר זה היה. ת.

 8אז בוא ננסה רגע להבין את העניין. אתה אומר לה 'לא יקרה יותר', זאת אומרת נרדד, נמתן,  ש.

 9 נפסיק לכתוב כתבות ביחס לענייניו של סילבן שלום, נכון?

 10 כן. אני אומר. ת.

 11 אתה אומר. ש.

 12 כן. ת.

 13'שתדע שינון מגל כל הזמן מתנכל  7:44אוקיי. עכשיו, ואנחנו רואים מהתכתובת הראשונה משעה  ש.

 14 לנו', זה חלק משיח, זה לא תחילת השיח, נכון? לא מתחילים ככה בדרך כלל?

 15 אני לא יודע. ת.

 16 ות קודמות?מה אתה לא יודע? ככה אתה מתחיל שיחה? או שההנחה היא שיש לכם שיח ש.

 17 לא, היו שיחות קודמות, ת.

 18 ברור. ש.

 19 אבל על זה, אני לא יודע אם על זה היה.  ת.

 20 על מה היו השיחות הקודמות?  ש.

 21אני לא יודע, היו עם ג'ודי ניר כמה שיחות, זה היה הפעם שאולי רצינו שהיא תבוא אלינו להיות  ת.

 22 מגישה, לעשות איזו שהיא תכנית, לא היו יותר מדי.

 23 . 2014-, מקודם היינו ב2015בינואר  8-טוב, בוא נראה מה יש עוד. אני מפנה אותך להתכתבות מ ש.
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 1 

 2 292מוגשת ומסומנת נ/ 2015בינואר  8התכתבות מיום 

 3 

 4 היא כותבת לך 'הבחור עדיין פונה' אתה רואה? זה לא מאותה תקופה. ש.

 5 כן. ת.

 6תשאל נענה לך. כן. 'הבחור עדיין פונה', אתה כרגיל קודם כל, תראה מה קורה, אתה כרגיל 'מטפל'.  ש.

 7כשאני אספור את הפעמים שכתבת לאנשים 'מטפל', ייגמר הרצף האינסופי של מטפל. אבל קודם 

 8 כל, נתחיל. 

 9 רק זה לא תחילת ההתכתבות, בהקשר הזה. עו"ד יהודית תירוש:

 10 סליחה? ש.

 11 באותו רגע, זה לא תחילת התכתבות. יהודית תירוש:עו"ד 

 12 מאה אחוז. נציג לו את ההתכתבות. כן. מאה אחוז. ש.

 13 אין  בעיה, רק אומרת, אני מסתכלת לפי השעה. עו"ד יהודית תירוש:

 14 הנה. בבקשה. 'נשיקות ותודה'. בסדר? ש.

 15 אני מדברת. 8.1-לא על זה, על ה עו"ד יהודית תירוש:

 16 דם. מי זה הבחור?טוב. בוא נתק ש.

 17 אני לא יודע איפה אנחנו נמצאים? ת.

 18'הבחור עדיין פונה'. טוב, בוא תקרא את ההתכתבות. ההתכתבות היא כזאת, כותבים כנראה  ש.

 19כתבות על סילבן שלום, ואתם מדברים בנושא הזה וצריכה לעלות כתבה ואתה מטפל בעניין כדי 

 20 להוריד את הכתבה. נכון?

 21 שלה.לא, זה על הילד  ת.

 22 על הילד שלה.  ש.

 23 זה לא על סילבן. ת.
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 1 בסדר גמור. על הילד. אז יש לנו את סילבן ויש את הילד. ש.

 2 יש מה? ת.

 3 יש את סילבן אז, ראינו, ועכשיו יש את הילד ואתה מטפל בזה. נכון? ש.

 4 נכון. ת.

 5 באיזה אופן אתה מטפל אדוני? ש.

 6 של זה. ההעלייה, ככל הנראה מנעתי את יש פה איזו שהיא הקלטה שהיא אומרת שעולים אית ת.

 7 סליחה? ש.

 8 יש פה כנראה הקלטה שהיא אומרת שעולים איתה, ת.

 9 יש על המסך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אה,  ת.

 11 הוא אומר שמופיעה הקלטה, גבירתי, בתכתובת מופיע המונח 'הקלטה', ש.

 12עולים עם הקלטה' אז אני מתאר לעצמי שמנעתי  לא, פה מופיע 'פשוט הוא אמר לי שעוד חצי שעה ת.

 13 את ההעלאה של זה.

 14 בדצמבר. 19-נכון. יפה. הלאה, בוא נתקדם. הנה התכתבות נוספת מ ש.

 15 

 16 293בדצמבר מוגשת ומסומנת נ/ 19התכתבות מיום 

 17 

 18היא מבקשת, ואין לי שום הסתייגות מהפניה שלה, לאזן כתיבה ביחס לפרסומים לא פשוטים,  ש.

 19 מבקשת לאזן פרסומים לא פשוטים, נכון?היא 

 20 כן. ת.

 21אוקיי. עכשיו, בטקסט שאנחנו הגשנו נשמטה השורה, למעשה כאילו הוא צמוד לכל טקסט 'בסדר  ש.

 22אני מטפל'. זה לא מופיע במה שהגשנו, זה מופיע בטקסט עצמו. אז אנחנו נגיש. מתחת לפניה, 

 23 ה. סליחה.  הכל בסדר.התשובה היא 'בסדר, אני מטפל'. אה, הנה, יש. תוד
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 1 זה שניהם יחד?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2כן. עכשיו תגיד לי רק שאלה אחת מר ישועה, יש בפרסומים הללו מן הסתם איזה שהוא עניין  ש.

 3 ציבורי, נכון?

 4 כן. ת.

 5 מה? ש.

 6 אה, אני מתאר לעצמי שברובם. לא יודע לגבי כל אחד. מתאר לעצמי שכן. ת.

 7 , מה הייתה הסיבה שאמרת 'אני מטפל' 'אני מטפל' 'אני מטפל'? הרי פרסום לא היה להבנתי?ולך ש.

 8 במקרים שונים סיבות שונות. ת.

 9זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לברר, מה הם המקרים השונים ומה הן הסיבות השונות שהניעו  ש.

 10 אותך לפעול כפי שפעלת?

 11 אוקיי, אה, ת.

 12 כרגע.במקרים הללו, אני מתכוון  ש.

 13 במקרים השונים שהצגת לי? ת.

 14זו  294רק לפני שאתה עונה, לפרוטוקול, נ/  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 התשובה. חבל שזה לא ביחד.

 16 נכון. טעינו. לכן אמרתי. ש.

 17 אז הוא מסומן, כדי שיהיה פה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 

 19 .294ומסומנת נ/ תשובה לגב' ג'ודי ניר מוזס מוגשת

 20 

 21 כן, מה התשובה? ש.

 22 במקרים השונים שהצגת לי? ת.

 23 לא, דיברתי כרגע על הפניות, ש.
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 1 פה על ג'ודי? ת.

 2 נכון. ש.

 3 אה, סליחה. בסדר. לא הבנתי על מה אתה שואל. ת.

 4 לא, לא כרגע הכללות. כן. ש.

 5 לא התכוונתי הכללות, התכוונתי לתת לך פירוט אם אתה רוצה, ת.

 6 במקרים הללו. למה,לא,  ש.

 7 אתה לא רוצה לדעת על רוב המקרים ששאלת. ת.

 8מר ישועה, הבנתי שהכנת, דמוסטלס לא ידע להתכונן כמוך. אני רק שואל את ה שאלה לגבי הגברת  ש.

 9 ג'ודי, למה עשית,

 10 ,-אין קשר ל ת.

 11 אל תכין לי, ש.

 12 השאלה.רגע, אולי תשאל שוב את   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 שאלתי למה הוא טיפל בפניות של הגברת ג'ודי ניר מוזס שלום. מה הסיבה. זה הכל. ש.

 14 אוקיי. ג'ודי ניר מוזס שלום, יש לה גם את השם משפחה מוזס,  ת.

 15 כן, ש.

 16 אז היא, ת.

 17 )צוחק( ש.

 18 באמת, לא יפה. לא מנומס ולא יפה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 נצל. זה כל כך תלוש,סליחה, אני מת ש.

 20...אדוני ישאל אותו בשאלה הבאה אם זה תלוש,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אבל זה לא מנומס.

 22 אני מתנצל. כן. ש.
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 1, יואל -ג'ודי ניר מוזס שלום ועוד אחרים שהוזכרו ברשימה ולא רוצים שאני אזכיר, קשורים ל ת.

 2בהם, אני לא מכיר אותה, אני לא במילייה הזה, אני לא אסתרון גם קשור. יש אנשים שלא נוגעים 

 3חבר שלה, אני לא מסתובב במילייה הזה, הגישה פה ידועה. בגדול לא נוגעים, זה בגדול, זה בילדים 

 4שלו, זה באחותו תמי מוזס, זה באחותו ג'ודי מוזס וכדומה, שאני לא מכיר אותה, אני לא מסתובב 

 5 לום ספציפית, הייתה הנחיה של שאול בעניין הזה,בתוך המילייה הזה. לגבי סילבן ש

 6 הנחיה של? שאול? עם:-כב' השופט משה בר

 7לגבי סילבן. כן. לגבי סילבן הייתה הנחיה ספציפית, אני לא יודע אם זה, באיזה מהמקרים פה,  ת.

 8אבל הייתה פה הנחיה ספציפית בנוסף להנחיה הכללית שלא נוגעים בג'ודי, הייתה הנחיה 

 9 הוא היה מעורב בזה. כולל בקטע כשסילבן היה מועמד לנשיאות, וכדומה,  ספציפית,

 10בקיצור, אתה טיפלת, אם אני מבין נכון, לפי, התשובה שלך 'טיפלתי לפי הנחיה של מר שאול  ש.

 11 אלוביץ' גם  בענייני ג'ודי ניר מוזס שלום' נכון? זו התשובה?

 12 כן. ת.

 13טבעית שלך, לא הרצון לרצות, לא הקירבה שאתה ולא היה לך מעצמך שום דבר. לא החנופה ה ש.

 14 רוצה להשיג, הכל בגלל שאול. כן? לא? 

 15לא רצ.. לא היה לי לה שום דבר, אני לא צריך להשיג ממנה שום דבר, הדבר היחיד שרצינו פעם  ת.

 16 אחת זה שהיא תהיה אולי כתבת אצלנו, וכל מה שאני אומר לך לגבי משפחת מוזס וגם לגבי סילבן,

 17 לך אין כלום. אז ש.

 18 נמצא בכתובים. ת.

 19לך אין כלום בעניין הזה. אמרתי. תודה. בוא נדבר על אבי בלשניקוב, הוא יו"ר דירקטוריון ערוץ  ש.

 20 . נכון? שימש.10

 21 כן. ת.

 22 יפה. אני מפנה אותך להתכתבות איתו מהחומר החדש.  ש.

 23 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2948 

 1 295התכתבות מר ישועה עם אבי בלשניקוב מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3כותב לך 'צריך אותך לשניה, אתה זמין' 'מתקשר'. יש לו בקשה צנועה, ואז אתה אומר, הוא  הוא ש.

 4 אומר לך 'זה עדיין באתר' ואתה כותב לו 'דיברתי עכשיו עם ינון, דבר איתו ישירות'. אתה רואה? 

 5 עוד שניה. ת.

 6 בבקשה. אדוני כותב לעצמו מה הוא ישיב לי במענה לשאלה שלי? ש.

 7 לא. ת.

 8 כותב במענה לשאלה שלי את התשובה? אתה ש.

 9 לא, אני כותב את הנקודות. לא כותב מענה. ת.

 10 כי אני יכול לקחת לך את הנקודות, ברשות בית משפט. ש.

 11 סליחה? ת.

 12 אם זה דברים שאתה עולה איתם אני יכול לקחת, אז אני לא יודע אם אתה רוצה את זה. ש.

 13 לא. ת.

 14 הוא לא עולה עם זה. הוא רושם לעצמו פה הערות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 ,-בסדר. לכן שאלתי אם זה קשור לתשובה, או שזה הכנה ל ש.

 16 אתה אומר לי את הנקודות אני רושם. חלקם זה שאול, חלקם זה זה, ת.

 17 הנה,... חלקם זה שאול. ש.

 18 מה ששאול.. ת.

 19עכשיו אני שואל אותך, הוא פנה אליך היינו באבי בלשניקוב ושוב הצלחת לגלגל את עצמך לשאול.  ש.

 20 בקשר לפרסום?

 21נדמה לי שהייתה שם איזו שהיא כתבה על מיכל גרייבסקי והוא טען שיש שם טוקבקים  ת.

 22 סקסיסטיים.

 23 .2014בינואר  7-טוב. עכשיו אני מפנה אותך לעוד תכתובת איתו. מה ש.
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 1 

 2 296מוגשת ומסומנת נ/ 2014בינואר  7התכתבות מיום 

 3 

 4 פה עוד,ויש  ש.

 5 ממתי זה, סליחה? ת.

 6 . בינואר. 2014זה  ש.

 7 .?7.1 ת.

 8 כן. ואז אתה, ש.

 9 עו"ד בן צור, כשיהיה לאדוני נוח לעצור,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 דקה וחצי ברשות גבירתי. שתי דקות. ש.

 11 אין בעיה. אני רק מזכירה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 . תודה. כן. אז עוד פעם יש פניה נוספת להתערב בפרסום. נכון?11:30 אני זוכר. ש.

 13 זה טוקבקים. ת.

 14 טוקבקים.  ש.

 15 כן. ת.

 16 2013באוגוסט  10-כן. עד רמת הטוקבק הגעת. עכשיו אני מפנה אותך לתכתובת נוספת מה ש.

 17ו רק מילה אחת. זה שאתה זורק כל פעם הערות סרקסטיות לא הופך אותן עוד לנכונות א ת.

 18 למשמעותיות.

 19 תודה. ש.

 20הקטע של הגעה לרמת טוקבקים, האתר מתייחס לרמה של טוקבקים כי טוקבקים הם אנונימיים  ת.

 21ואנשים מרשים לעצמם תחת טוקבקים לעשות דברים שהם לא ראויים. ואנחנו, לכן מתייחסים 

 22 תי.כמעט לכל פניה בנושא הזה של טוקבקים, אנחנו מתייחסים ואין בזה שום דבר בעיי

 23 2013באוגוסט  10-מצוין. עכשיו בוא תראה רגע מה אתה כותב בתכתובת מה ש.
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 1 

 2 297מוגשת ומסומנת נ/ 2013באוגוסט  10תכתובת מיום 

 3 

 4אתה כותב לו 'טופל'. כרגיל אתה כותב 'אין בעיה, אני לא חלק מהמשחקים האלה ולא אוהב את  ש.

 5ל טיפלת. נכון? א. אתה שידרת לו שאתה הרוע שבזה'. אתה כל הזמן לא אוהב את הרוע שבזה, אב

 6 לא אוהב את הרוע וב. שטיפלת. נכון?

 7 נכון. ת.

 8 וזה מה שעשית. ש.

 9נכון.  טיפלתי במה? בהפניה לעורך שיסתכל על טוקבקים סקסיסטיים, להכניס את הדברים  ת.

 10 לפרופורציות.

 11ג'קיל ומיסטר הייד, כי  ברור. ועכשיו בוא נראה רק את דוקטור ג'קיל ובזה נסיים, את דוקטור  ש.

 12אתה כתבת ל שאתה לא אוהב את הרוע, ואתה משקף איתו הזדהות מאוד יפה, בוא נראה איך 

 13 אתה בחומר החדש כותב עליו באמת מה אתה חושב עליו. מול ורשבסקי.

 14 

 15 298התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17 זו תכתובת עם מר ורשבסקי, נכון?  ש.

 18 כן. ת.

 19שאתה מטפל עבורו, ושאתה לא אוהב את הרוע, אתה כותב עליו, רק שנבין כרגע אוקיי. אותו אחד  ש.

 20 איך זה שיטת ישועה. 'ראית את הריאיון המלוקק עם בלשניקוב', זה אותו בלשניקוב, נכון?

 21 כן. ת.

 22 אוקיי. עכשיו אתה כמובן כותב ש'כל שורה יותר אווילית ופתטית מהקודמת'. נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1רק תסביר לי למה הפער? כי זה חשוב לנו לדברים אחרים. למה הפער הבלתי נתפס  אוקיי. עכשיו ש.

 2 בין מה שאתה כותב לא' ומה שאתה כותב על א'?

 3שני מקרים שונים. מקרה אחד יש כתבה על מיכל גרייבסקי עם טוקבקים סקסיסטים, אני מפנה  ת.

 4ס למשהו שהוא כתב. מה זה את העורך לזה ואני אומר שיש בזה רוע, ופה זה משהו אחר שמתייח

 5 קשור?

 6 לא קשור. ש.

 7 מה קשורים המקרים? מה הקשר בין המקרים? ת.

 8 אין קשר. תודה. ש.

 9 זה לא רלוונטי בשום צורה. עו"ד יהודית תירוש:

 10יגמרו  12:00אנחנו נעשה הפסקה. אני מקווה שעד   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 לסדר את מה שצריך.

 12 תודה. ש.

 13 קה()הפס

 14 

 15 )לאחר ההפסקה(

 16 אנחנו חוזרים לאחר ההפסקה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17מר ישועה, אני רוצה לעבור איתך על המסמך שאתה מסרת לנו הבוקר בנושא ריענון העד בנוגע  ש.

 18לקווי ההגנה. אני רוצה לעבור איתך על המסמך הזה. תגיד לי כך, קודם כל, עם מי ישבת שם 

 19 ת? כתוב למעלה 'קווי הגנה י. תירוש'. מי היה עוד בפגישה? בהכנות הללו?בפרקליטו

 20חוץ מיהודית, היו בפגישות שונות אנשים שונים, אני לא זוכר מי היה באותה פגישה, אבל היה  ת.

 21לפעמים אסף, לפעמים דרור, ולפעמים אמיר ובחלק מהפגישות הייתה ניצן. בהתחלה, בסוף, אני 

 22 ייתה.חושב שבזה היא לא ה

 23 זאת אומרת בכל הפגישות הייתה נוכחת עו"ד תירוש, ש.
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 1 כן. היא הובילה את הפגישה. ת.

 2 שהתחלפו ביניהם. עד כאן נכון? היא הובילה, ותמיד היה עוד מישהו או מישהם, נכון? ש.

 3 שגוללו את החומר. כן. ת.

 4 אחד?שגוללו את החומר. אוקיי. עכשיו בנושא של קווי ההגנה, זה היה במעמד  ש.

 5 כן. ת.

 6 בסוף של החקירה שלך, נכון? בחלק האחרון של החקירה. ש.

 7 נכון. ביום האחרון. ת.

 8ביום האחרון דיברו איתך על קווי ההגנה. עכשיו, כשאתה רשמת, אני מניח שרשמת נקודות. נכון?  ש.

 9 זה ריכוז או תמצות?

 10 נכון. לגמרי. ת.

 11 דברים ביניכם?זה ריכוז או תמצות ועל כל נקודה התקיים דין ו ש.

 12לא התקיים דין ודברים. אמרו לי, רק היא דיברה, אני לא דיברתי. היא אמרה לי שאני לא צריך  ת.

 13 לענות, לכן רשמתי לעצמי את ההערות בצד.

 14 זאת אומרת מה שרשום כאן זה דברים שבעצם נאמרו, זה רישום של מה שנאמר לך? ש.

 15 כן. ת.

 16 אתה מסויג טיפה. ש.

 17 , אני לא רשמתי מילה במילה.-זה תמצות של מה שלא, אני אומר,  ת.

 18 אני מניח שזה תימצות. ש.

 19 רשמתי בקצרנות. לא רשמתי את מה שאני אמרתי ולא היה דיון. ת.

 20אוקיי. זאת אומרת אתה, הועלתה נקודה, רשמת את התמצות והיה יכול להתקיים דין ודברים  ש.

 21 קצר ביניכם, ועברת לנקודה הבאה.

 22 ברים.לא היה דין וד ת.

 23 סליחה? ש.
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 1 נאמר לי במפורש לא לדבר כי אם אני מדבר זה צריך להיות מועבר. נאמר לי רק, שזה מוצג לי,  ת.

 2נקודה. בסדר? אז מה -שניה, נאמר לך, אני רוצה פשוט להבין את המסגרת ואחרי זה נעבור נקודה ש.

 3ת לך והמשכת לנקודה , למשל 'רשאי לראות את החומר' ועל זה רשמ1שנאמר לך, הנה נקודה מס' 

 4 הבאה? או שהיה איזה שהוא דין ודברים קצר או ארוך יותר?

 5 לא היה דין ודברים. לא דיברתי. נאמר לי לא לדבר. ת.

 6 בסדר, אמרת שגוללו בפניך את החומר. ש.

 7 לא, בריענון עצמו. ת.

 8 בריענון, לא קשור כרגע לקווי ההגנה. ש.

 9 רו, התכוונתי,לא, פה לא היה ... זה כשנגמר הכל, סג ת.

 10 ולשתף אותנו במה שהיה.  רלהיזכאוקיי. עכשיו בוא נעבור לנקודות שרשמת. בסדר? תנסה  ש.

 11 בבקשה. ת.

 12רשאי לראות את החומר, אם נותנים קטע קטן רשאי לראות הכל. כלומר אם מקרינים לך, זה אני  ש.

 13קש לראות את כל מניח התייחס להגנה. כלומר אם ההגנה מראה לך מקטע מסוים אתה רשאי לב

 14 החומר, נכון?

 15 כן. הכל פה מתייחס להגנה. ת.

 16אוקיי. בסדר. דבש ועוקץ דיברנו כבר, אז אנחנו נדלג קדימה. 'רשאי להשלים תשובה )שופטים('  ש.

 17כלומר תעצור, תפנה לבית המשפט, כמו שאנחנו רואים שאתה עושה, ותגיד שאתה רוצה להשלים 

 18 את התשובה. נכון?

 19שאם נגיד אני אומר 'כן', לא, זה קשור לנקודה הבאה, ואני רוצה להגיד משהו,  כן. נאמר לי ת.

 20 להסתייג או משהו כזה, זכותי להשלים ושאם נמנע, אני רשאי לפנות לשופטים.

 21, אמרו לך שיש 'אינטרס כספי', כך רשמת, נכון? 2. יד 2לבית המשפט. בסדר גמור. עכשיו לגבי יד  ש.

 22 מה המשמעות?

 23 ות כאילו היא,לא, המשמע ת.
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 1 ... אותך. ש.

 2 אמרו, זה דברים שיכולים להטיח בך, יגידו לך, היה לך אינטרס כספי, יגידו לך 'לחצת', ת.

 3 בסדר. לאט לאט. מה אמרו לך לגבי האינטרס הכספי? ש.

 4 כלום, אמרו 'יגידו שהיה לך אינטרס כספי כי קיבלת בונוס'. ת.

 5וריצית. בוא תפרש לנו, מה זה לחצת ביוזמתך? מה אמרו אוקיי. עכשיו לחצים, לחצת ביוזמתך  ש.

 6 לך?

 7 בנושא הסיקור, אתה בעצמך לחצת במקרים מסוימים ואתה רצית לרצות גם כן. 2שיגידו שביד  ת.

 8 שזה גם נכון בפני עצמו? ש.

 9 נכון בהקשר שעניתי עליו בחקירה שלי. ת.

 10 כן. עכשיו אמרו לך 'פערים בהודעות'. ש.

 11 כן. ת.

 12 ו לך על פערים בהודעות?מה אמר ש.

 13' כי נחקרתי 2מה שרשמתי פה שאמרו ש'יכולים להגיד לך שהיו פערים בהודעות שלך לגבי יד  ת.

 14מספר פעמים, ואז אמרו משהו, אני חושב שאמרו את הקטע הזה שגיל שפר, לא זכרת את גיל, 

 15 למשל לא זכרת את גיל שפר ושראש הממשלה חתם.

 16 כלומר לא זכרת, ש.

 17 -רת בשלא זכ ת.

 18 שבכלל ראש הממשלה היה צריך לחתום על האישור. נכון? ש.

 19נכון. שלא זכרת כאילו, ואחר כך בחקירה נוספת אמרת את זה כאילו. על פערים בתוך ההודעות  ת.

 20 שלך.

 21 כלומר אז אמרו לך, רק נמקד את העניין הזה, 'יש פערים בהודעות ואלה הפערים שישנם', נכון? ש.

 22 כל הפערים, נתנו לי דוגמה למשל.כן. לא ציינו את  ת.

 23 . גיל שפר,1נתנו לך שתי דוגמאות אני רואה כאן. לפחות שתי דוגמאות ממה שרשמת.  ש.
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 1 אני, ת.

 2 שניה, בוא נתעכב, לאט לאט. ש.

 3 יש לי הסתייגות אחת רק. ת.

 4 בבקשה. ש.

 5מחקתי, יכול להיות מה שאני רושם פה עם סימן שאלה, אני לצורך הזהירות כללתי את זה פה ולא  ת.

 6שלפעמים אני רשמתי לעצמי. אני לא יודע. או יכול להיות שאמרו לי חלק וחלק אני רשמתי לעצמי, 

 7 אני לא בטוח במאה אחוז. אוקיי? יכול להיות שכשאמרו לי,

 8יכול להיות... בסדר. אנחנו, כתוב פה 'קווי הגנה', אני חי מהמסמך עצמו שרשמת, 'קווי הגנה.  ש.

 9 דבר.-אנחנו עוברים דבר י.תירוש',

 10 אתה חי מהמסמך ואתה שואל עליו, אז אני עונה לך.  ת.

 11נכון. בסדר גמור. עכשיו הכותרת 'שיבוש'. הם אמרו לך בסוגיה של השיבוש, נכון, אתה מהנהן  ש.

 12 בראש בחיוב. אנחנו עוברים עכשיו לסוגיית השיבוש, נכון?

 13 כן. ת.

 14ערים בין מה שאני אומר ושאול בעימות', תסביר לי את ואז הם אומרים לך 'יכולים לטעון לפ ש.

 15 המשמעות?

 16אמרו לי, יכולים לטעון שיש פערים, אני זוכר שאמרו 'יש פערים קטנים בין מה שאתה אומר ומה  ת.

 17ששאול אומר בעימות לגבי הנושא של השיבוש, שהוא לא הסכים איתך והכל', וכדומה. לא אמרו 

 18 מסוימים' וכדומה, לי את התוכן, אמרו 'יש פערים 

 19 הציגו לך מה ששאול אומר? ש.

 20 לא. ת.

 21 הציגו לך הודעות של אחרים? ש.

 22 לא. ת.

 23 לא הציגו לך הודעות של אחרים? ש.
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 1 לא. ת.

 2 עכשיו, כשכתבת רק למחוק סמס, למה הכוונה? ש.

 3נדמה לי שזה נאמר לי גם ש'יכולים להגיד לך שאתה', אה, לא, שהם רצו רק למחוק את הסמס  ת.

 4 א דברים אחרים או משהו כזה. ול

 5אני מפרק את זה קצת. 'זה מה שההגנה,  זאת אומרת אמרו לך, 'זה מה שיכולים לטעון', נכון? ש.

 6 ו'תכין את עצמך'?  עורכי הדין של אלוביץ' יכולים לטעון', נכון?

 7כן, בגדול כן. אני לא זוכר את זה במדויק, כן, משהו, זה סעיף שאני לא זוכר אותו במדויק. אבל  ת.

 8 נדמה לי שזה ככה.

 9 אוקיי. 'המצאת הכל',  ש.

 10 יכולים להגיד לך שהמצאת את הכל. ת.

 11עכשיו בוא נראה, 'מציג עצמך כצדיק'. אוקיי? הם כיוונו כמובן לדעת גדולים, כמובן. אז קודם כל,  ש.

 12 עצרת רק כשהבנת, זה השורה הראשונה, 'רק כשהבנת שפלילי', בוא תפרט?

 13 זמתך, רק כשחששת שזה פלילי, רק אז עצרת.לא עצרת מיו ת.

 14 ,-זאת אומרת זה מה ש ש.

 15או, לא היית אזרח טוב באמת, מה שכתוב פה, כתוב פה בהמשך, אתה לא, לא מאזרחות טובה  ת.

 16 וכדומה, אלא, רק כשחששת שזה פלילי.

 17 קודם כל יש פה סימן קריאה. סימן קריאה אני מניח במקור? ש.

 18 הציגו לי משהו כתוב.לא, לא מקור, לא  ת.

 19 לא, הסימן קריאה היחיד, ש.

 20 אה, כשרשמתי לי בפתק,  ת.

 21אני לא יודע מה החברים שלי כל כך מגחכים בעניין הזה, אבל כשכתוב 'פלילי' זה סימן הקריאה  ש.

 22 היחיד שמופיע כאן. אתה רואה?

 23 בפתק שלי שרשמתי, רשמתי סימן קריאה. אז הכנסתי את זה. ת.
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 1 מה שהדפסת צריך לשקף את  מה שרשמת.בסדר גמור.  ש.

 2 נכון. ת.

 3עכשיו אני רק מבין שמה שאמרו לך, שאתה, רק כשהבנת, לשיטתם, שאתה נכנס לעולם שהוא  ש.

 4 כבר לא עולם לגיטימי, אז אתה עצרת, נכון? זה מה שיגידו לך?

 5החשיבות  נכון. דרך אגב, הסימן קריאה, יכול להיות שזה משהו שמבטא את התחושה שלי לגבי ת.

 6 של זה,

 7אני לא יודע אם אמרו לך 'תרשום סימן קריאה', אנחנו לא קיבלנו כלום, בוא נעשה רק סדר, אנחנו  ש.

 8לא ידענו מימיננו ומשמאלנו אפילו במזכר, בצטל'ה שקיבלנו, לא מופיעה מילה על זה. בסדר? אז 

 9על ידי התביעה, שזה מה עכשיו, ואתה, המונח הזה, 'עצרת רק כשהבנת שפלילי' זה מה שנאמר לך 

 10 שתטען ההגנה? –אני רוצה להבין  -

 11 כן. ת.

 12 זה מה שאתה הבנת? ש.

 13 לא. זה אמרו לי 'יטיחו בך', 'אתה לא', ת.

 14 כל מה שרשום כאן זה מה שיטיחו בך?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן. הכל, הכל, ת.

 16 עד סופו?הכל, מתחילתו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17' יגידו לך 'אתה יזמת' יגידו לך 'מסרת לא -כן. כן. בוודאי. הכל. יגידו לך 'אתה עצרת רק כש ת.

 18 מאזרחות טובה' וכדומה.

 19 זה מה שיטיחו. אגב, זה גם מה שאמרת, נכון? בחקירות שלך? ש.

 20 סליחה? ת.

 21בשום תודעה פלילית מה שהשבת לחברי עו"ד חן, שאתה, רק כדי לסדר את העניין, שאתה לא חיית  ש.

 22 עד אותה פגישה בלילה. נכון?

 23 נכון. ת.
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 1עכשיו, 'אתה יזמת', לשורה הבאה, 'יש לך חלק יותר מרכזי ממה שאתה מציג'. מה אמרו לך שאתה  ש.

 2 יזמת?

 3 סיקור מוטה. ת.

 4 סליחה? ש.

 5 סיקור מוטה. ת.

 6 כלומר, ויש לך חלק יותר, מה הכוונה 'יש לך חלק יותר מרכזי'? ש.

 7 דו שאתה מנסה להקטין את החלק שלך ובעצם החלק שלך יותר גדול.שיגי ת.

 8 לא הבנתי. ש.

 9 שאתה מנסה להקטין. ת.

 10הפוך, עד עכשיו הבנתי הפוך. עד עכשיו הבנתי שמה שאתה רושם זה מה שיטיחו בך. עכשיו אתה  ש.

 11 אומר לי משהו הפוך.

 12היוזם של הסיקור המוטה ולא לא, יטיחו בך, 'אתה יזמת סיקור', לא אמרו לך, כאילו. אתה  ת.

 13 הנאשמים. זה הכוונה.

 14 ולכן אמרו לך, 'זה קו שיכול להיות שההגנה תסתמך עליו', נכון? ש.

 15 כן. ת.

 16 אוקיי. עכשיו מסירת החומרים לא מאזרחות טובה, מה המשמעות? למה הכינו אותך? ש.

 17 וכדומה.לא, אמרו לי 'זה לא שאתה באת ונידבת את החומרים ונתת את החומרים'  ת.

 18 אהה. נכון. זה מתקשר לנקודה הבאה אני מניח, ש.

 19 שניה בועז, לא הם אמרו לו. .. שההגנה תגיד.. עו"ד ז'ק חן:

 20 הכוונה היא, רק מדייקים, נדמה לי שזה די ברור, זה שההגנה תגיד שאתה לא אזרח למופת. נכון? ש.

 21 יכולה להטיח בך את זה'.נכון. הכל מה שאתה רואה פה זה, תוסיף לו לפניו 'ההגנה  ת.

 22מאה אחוז. בסדר גמור. לא יכול להיות שמסרת הכל בלי הבטחה לך או לעורכי הדין שלך. נכון?  ש.

 23 זה מה שהכינו אותך ממה שיגידו לך האנשים הרעים האלה שהם ההגנה, נכון?
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 1 כן. ת.

 2עה העלתה טוב. עכשיו, שמרת את הדברים לא לאזרחות טובה אלא ליום סגריר. זה גם התבי ש.

 3 כטענה שההגנה תטען אותה?

 4 כן. אם רשמתי אז כן. ת.

 5 סליחה? ש.

 6 כן.  ת.

 7זה מה שהם אמרו לך, כן. 'אתה לא קדוש מעונה', הם כיוונו לדעת גדולים כמובן בעניין הזה, אבל  ש.

 8גם זה מה ששוב התביעה הכינה אותך, ורק תסביר לי, מה זה 'אתה לא קדוש מעונה'? מה עומד 

 9 יבה הזאת?מאחורי הת

 10שכאילו זה לא רק שקיבלת הוראות, אתה גם עשית דברים מיוזמתך, זה מתחבר עם המשפטים  ת.

 11 הקודמים. אתה יזמת, זה לא רק שאמרו לך. 

 12 'הכל משמאלניות קיצונית ואנטי ביבי'. תסביר לנו מה זה. ש.

 13 שאומרים 'אתה שמאלני קיצוני ואנטי ביבי וכדומה',  ת.

 14 ר?ולכן, איך זה קשו ש.

 15 לא, לא עשו איזה שהוא קישור, אבל יגידו 'אתה', ת.

 16 '.-'יגידו לך ש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 'יגידו לך שאתה שמאלני...' ת.

 18לא סתם  ... אני שואל את העד, הרי הכינו אותו כקווי הגנה, מה הוא הבין. למה זה מתייחס? ש.

 19גיד. יש איזה רצף. מה זה? מה המשמעות? למה הם באוויר, יש לזה קונטקסט, כמו ש.. טורח לה

 20הבינו שיש פה קו הגנה? מה אתה מבין בעצמך? ישבת שם, זה אגב נראה לי דיון יותר ארוך מאשר 

 21 שעתיים, אבל,

 22 לא, זה לא היה יותר, ת.

 23 נראה לי רק לרשום את זה לוקח זמן. ש.
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 1אדוני שואל אותו למה הוא הם הבינו שיש פה קו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הגנה או למה הוא מבין? 

 3 כן, אני רוצה להבין מה הוא הבין. מה הוא מבין. ש.

 4הוא יכול לענות מה שהוא מבין. לא מה שהם   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 הבינו.

 6מאלניות קיצונית ואנטי ביבי' כן. מה הוא מבין. מה הוא מבין שאמרו לו שיש קו הגנה 'הכל מש ש.

 7 שזה קו הגנה שמציגים לו, מה הבנת שעומד ביסוד קו ההגנה הזה?

 8אני לא זוכר שהבנתי מזה משהו מיוחד, עוד פעם, הבנתי שמאשימים אותי שכאילו אני רציתי  ת.

 9לקחת את האתר לכיוון אנטי ביבי ושאול ואיריס אולי רוצים לאזן, או שאולי אחר כך קראתי את 

 10 ה במענה לכתב האישום, אני כבר לא זוכר מה בא מאיפה. בסדר? אבל זה הכיוון.ז

 11 אז תראה מה קורה פה, קראת גם את המענה לכתב האישום,  ש.

 12 כבר אמרתי שקראתי. ת.

 13בסדר גמור, אתה עד שמגיע פה מאוד מאוד מוכן. אתה כרגע קורא את המענה ויושב, ואתה מבין  ש.

 14אני קורא את המענה לכתב האישום, יושבים איתי בפרקליטות  'הנה, הדברים מתחברים לי.

 15 ומכינים אותי לקו ההגנה' נכון?

 16 כן. ת.

 17טוב. עכשיו, 'רצית לרצות את החוקרים ולהגן על עצמך.' כלומר זיהו בפרקליטות את קו, את  ש.

 18את המודוס אופרנדי שלך של הריצוי האינסופי, ולכן אמרו לך שאנחנו נטען שאתה רצית לרצות 

 19 החוקרים ולהגן על עצמך. נכון?

 20 לא. ת.

 21עו"ד בן צור, שוב, הוא יכול לענות על מה הוא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 הבין, לא על מה המדינה זיהתה או לא זיהתה,

 23 בסדר. אני ער לזה גבירתי. אני, ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2961 

 1 רק מה הוא מבין.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2מה שהוא מבין. ומה שהוא הבין זה שהתביעה מזהה שההגנה תטען שאתה המרצה ברור. רק  ש.

 3 הגדול ולכן אתה רצית גם לרצות את החוקרים ולכן תדע מה להשיב בטענה של הריצוי, נכון?

 4 לא. ת.

 5 מה לא? ש.

 6 אני לא מרצה גדול ואני לא יודע מאיפה אתה מכניס את כל המילים.  ת.

 7 זה. אני לא, התביעה הכניסה את ש.

 8 בסדר, אז תשאל את התביעה אם אתה רוצה. ת.

 9 מה אתה הבנת מזה? מה אתה הבנת?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בדיוק. ש.

 11אני הבנתי את הנקודה, בין היתר כי אני קראתי גם במשך השנים את כל השופרות למיניהם  ת.

 12, קווי ההגנה -, זה דברים ששכותבים את כל הדברים, זאת אומרת לא הופתעתי ממה שיש פה

 13האלה רובם נכללו בכתבות שונות מתדרוכים שלא אני לא יודע מי, ולא הופתעתי מהדבר הזה 

 14 יותר מדי.

 15 אז תראה, ש.

 16ומה שהבנתי אז, הבנתי שיטיחו, יכולים להטיח בי ש'אתה אמרת חלק מהדברים כי רצית לרצות  ת.

 17 .את החוקרים' זה מה שהיה, לא היה פה מה להסביר

 18ברור. לגביך על העניין הזה של ריצוי אין מה להסביר. הכל כתוב. עכשיו בוא נעבור 'וואלה, שאול,  ש.

 19 הסיקור'. אתה רואה? הטיעון השמאלני. מה אמרו לך לגבי הטיעון השמאלני? מה הבנת?

 20שבקודם זה כאילו היה לגבי, עכשיו זה כאילו שהאתר שמאלני, שהכתבים שמאלניים. האתר יש  ת.

 21 ו קו שמאלני, ל

 22 ומה המשמעות של זה לתיק שלנו? ש.

 23 שאם האתר הוא שמאלני אז בסך הכל זה מתחבר עם הטיעון האידיאולוגי של שאול ואיריס. ת.
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 1 ושל האיזון? ש.

 2 כן. ת.

 3 נכון. עכשיו הנקודה הבאה, 'רק לא להרגיז'. ש.

 4 שהם רצו רק לא להרגיז. ת.

 5שאנחנו רואים  אותו בשורה של מופעים אצל שאול ואיריס שאול ואיריס רצו, נכון. זה מוטיב  ש.

 6אלוביץ' לגבי הרוסי, השר הזה, הגורם ההוא, לא להרגיז, ואז מה הסבירו לך? הרי הם רוצים 

 7 שתתן מענה. מה הסבירו לך שלגבי המוטיב של רק לא להרגיז?

 8 אני לא קיבלתי הסברים. אמרו לי, ת.

 9 ד לי מה הבנת.אני אסביר לך, אני אסביר לך ותגי ש.

 10 בבקשה. אני הבנתי. ת.

 11תראה, אני רוצה רק לדקדק בנושא הזה. אמרו לך ככה, האם השיחה הייתה 'תרשום, תחת וואלה  ש.

 12 שאול הסיקור',

 13 לא, ת.

 14 שניה, בוא נבין רגע את הדיאלקטיקה. ש.

 15 זה כותרות שלי. ת.

 16 יטות.או, זה כותרות שלך לשיח שהיה ביניכם, נכון? בינך לבין הפרקל ש.

 17לא היה, שוב, אני מסביר לך עוד פעם. לא היה שיח. התחילו לתת, יכול להיות שבמקרה מסוים  ת.

 18אמרו. אחרי זה ב'וואלה שאול  2אמרו 'זה תדרוך,' יכול להיות שעל משהו מסוים אמרו כללי, ויד 

 19יך, ואחרי סיקור' זה אני זוכר שזה אני עשיתי ואני רשמתי את הכותרת 'מציג את עצמך כצדיק' על

 20זה פה, יכול להיות שאמרו, 'יכולים להגיד על האתר' או משהו כזה ואז אני רשמתי את הכותרת 

 21אמרו לי. בכללי אמרו לי, 'יש  2פה, פה זה הכותרת שלי. לא אמרו לי 'וואלה שאול הסיקור'. ביד 

 22רו כותרת, משהו כללי', להגיד לך משהו כללי, בשיבוש אמרו לי 'מציג את עצמך כצדיק', לא אמ

 23 אמרו את זה ראשון אז רשמתי את זה ראשון. אז רשמתי את הדברים.
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 1עכשיו אנחנו ב'רק לא להרגיז'. אנחנו עכשיו משתדלים לא להתרגז. עכשיו, קודם כל, אתה זוכר  ש.

 2 אצלך היה המוטיב הזה ש'לא רוצה להרגיז' באופן פרסונלי? 2שגם ביד 

 3 כן. ת.

 4ל 'רק לא להרגיז' כמוטיב אצל שאול ואיריס 'רצו רק לא להרגיז' כפי יופי. עכשיו כשדיברו איתך ע ש.

 5שכתבת. אני מבקש שתנסה לשתף את בית המשפט האם זה הסתכם באמירה, בשורה שכתובה או 

 6 שהיה לזה פיתוח מסוים?

 7 לא זכור לי שהיה פיתוח. ת.

 8 מה הבנת שזה קו ההבנה? מה הבנת כשקו ההגנה ב'רק לא להרגיז'? ש.

 9 משהו לגיטימי מבחינתם שהם רצו לא להרגיז את ראש הממשלה, וזהו.שזה  ת.

 10 נכון. וגם באופן כללי. שלא רוצים להרגיז את פלוני ואלמוני. זה מה שהבנת.  ש.

 11 בסדר,  ת.

 12 זה ... וטבעם, נכון? ש.

 13 אני הבנתי את זה בהקשר של רוה"מ. בסדר. יכול להיות שזה מתייחס, ת.

 14 בסדר גמור.  ש.

 15 שאלתי שאלות.אני לא  ת.

 16אגב, אמרת אם זה לגיטימי או לא לגיטימי, מה, אתה הרי לא יושב כצד במשפט. אתה מבין שאתה  ש.

 17 צריך להיות עד, מה שנקרא, עד עובדתי, נכון?

 18 כן. ת.

 19 צריך להעיד על עובדות, על דברים שעשית, יש לך משהו לתרום לבית המשפט בצד האישי שלך. ש.

 20 נכון. ת.

 21 תראה, איך יכול להיות, אני מניח שזה מה שכתוב שם, זה השורה הבאה, בסדר. עכשיו ש.

 typo 22כן, זה  ת.
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 1, שהיה צריך לדרדר כל כך הרבה אם הייתם בעדו. בוא תפרש את זה. מה אמרו typoאין בעיה, זה  ש.

 2 לך?

 3 פה אמרו לי, זה אני זוכר כי הופתעתי.. אז אמרו, 'אם אתם הייתם בעדו אז הכתבות הן כולן ת.

 4 ,-חיוביות אז למה צריך לדרדר'. זה כאילו סותר את ה

 5 סותר את התזה הכללית של הסיקור המוטה, נכון? ש.

 6 נכון. ת.

 7 ולכן אמרו לך 'בוא תתכונן, שזה קו הגנה. ודע מה תשיב למה שיטיחו בך', נכון? ש.

 8 כן. ת.

 9 השנאה שלך לביבי. מה אמרו לך לגבי העניין הזה? ש.

 10 את זה שאתה שונא את ביבי'.כלום, אמרו 'יעלו  ת.

 11 ואיך זה קשור לתיק? אתה יודע, אנשים אוהבים, שונאים, אבל איך זה קשור לתיק שלנו? ש.

 12 שיגידו ש'זה היה המוטיב בהתנהלות שלך'. לא יודע למה. ת.

 13 מוטיב או מוטיבים במספר תחומים לגבי התיק הזה, נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15 זה מה שאמרו לך, טוב, ש.

 16 אמרו דבר, עוד פעם,  לא.. לא ת.

 17 אני רואה מה כתבת. ש.

 18 אתה אומר דברים נוספים שאני, עוד פעם, אני לא, ת.

 19אני שואל. אני שואל אותך מה הקשר בין השנאה שלך, מה הבנת שאמרו לך בפרקליטות לגבי  ש.

 20 השנאה שלך לראש הממשלה. מה אמרו לך? איך זה קשור?

 21 י לראש הממשלה.דבר ראשון, לא אמרו לי שיש שנאה של ת.

 22 כתוב 'שנאה שלך לביבי'. ש.

 23 אמרו שיטיחו בי ש'יש שנאה שלך לביבי'. ת.
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 1 טוב, זה אנחנו קוראים מה שאתה כותב. ש.

 2 מה אתה קורא מה שאני כותב? ת.

 3 אתה רוצה שאני אחזור עוד פעם על כל ההתבטאויות הגסות שלך? ש.

 4 כן. תחזור. ת.

 5 כן?  ש.

 6 כן. ת.

 7 אתה לא שונא אותו? ש.

 8 לא.  ת.

 9 לא? פתאום מה, אתה מאוהדיו? ש.

 10 לא, לא קשור לאוהדיו. אתה רוצה לשאול אותי אני אגיד לך. ת.

 11 תראה, אני אגיד לך מה קרה, בפרקליטות,  ש.

 12 .... שאלת שאלה, ת.

 13 עצור, אני אשאל את השאלה. ש.

 14 אלה?אתה שאלת אם אני שונא אותו. אתה שאלת שאלה? אתה רוצה שאני אענה לך על הש ת.

 15לא. אני אגיד לך מה אתה כותב. ואם תרצה להשלים, תשלים. בפרקליטות הלכו על מה שכתבת  ש.

 16ובדקו מה אתה כותב לגבי ראש הממשלה, וזיהו קו מאוד מאוד ברור, שלאחרים אתה כותב דברים 

 17מאוד חנפים, ולגבי ראש הממשלה אתה כותב דברים מאוד קשים, שהוא מחריב את המפעל 

 18 הציוני, 

 19 ... ו"ד יהודית תירוש:ע

 20 אני באמצע השאלה. ש.

 21 סליחה, חשבתי שסיימת. עו"ד יהודית תירוש:

 22אדוני אומר 'בפרקליטות עשו' 'בפרקליטות עשו'   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אז הגברת קמה להגיד 'אל תגיד מה עשינו'. 
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 1החומר. אנחנו הצגנו קווי הגנה לעד, אתה נכון, ומה חשבנו ואיך ניתחנו את  עו"ד יהודית תירוש:

 2חוקר את זה, זה בסדר גמור. חברי חוקר, זה בסדר. אחרי ההחלטה של בית המשפט, אנחנו חשבנו 

 3שזה לא חומר חקירה. אבל בסדר. אבל מכאן ועד להטיח בפני העד מה בפרקליטות חשבו ואיך 

 4 ל את העד.ניתחו את חומר החקירה, לדעתנו זה לגמרי מוגזם. אפשר לשאו

 5יש לי הצעה. כל מקום שבו עו"ד בן צור אומר   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 ', נראה את זה כך.-', 'אני חושב ש-'בפרקליטות חשבו' הוא יגיד 'אני אומר לך ש

 7לא, אני חושבת שגם העד, זאת לא שאלה רלוונטית לעד. השאלה הרלוונטית  עו"ד יהודית תירוש:

 8הוצג לך', 'מה נאמר', 'מה אמרת' אם רוצים, אפשר גם להגיד לו 'גם מהחומר עולה לעד זה 'מה 

 9שאתה באמת שונה את ראש הממשלה', אם כך חברי מנתח את הדברים, אבל אני לאח ושבת 

 10 שזאת שאלה רלוונטית לעד מה שהוא יענה על מה בפרקליטות חשבו על חומר החקירה.

 11זה עניין של ניסוח, כל זמן שזה לא מתקבע על זה שזה מה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שחשבתם.

 13 אז בוא אני אשאל אותך מהתחלה. ש.

 14 אני חושבת שזה.. עו"ד יהודית תירוש:

 15הפרקליטות הציגה לך, סליחה, בוא נעשה את זה מהתחלה, כי אני מבין שיש פה היתממות לא  ש.

 16 ,-קדושה, ש

 17 גדת, לתארים האלה. גם לזה אני מתנ עו"ד יהודית תירוש:

 18 מה זה ... זו לא שאלה. ש.

 19עם כל הכבוד, אפשר לדבר בצורה מכובדת ולא צריך לתת תארים שמיד אחר  עו"ד יהודית תירוש:

 20 כך גם מתפרסמים כנראה ביודעין בכל מקום אפשרי.

 21 או, הגברת תירוש, ש.

 22 כן. עו"ד יהודית תירוש:
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 1בן צור, אדוני חוקר את העד. לא צריך לחלק עו"ד   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הערות לתביעה.

 3בבקשה. אני אשאל ככה. מי שהציג לך שיהיה קו של שנאה שלך לראש הממשלה זו הפרקליטות,  ש.

 4 נכון?

 5 אמת. שעלול להיות, שעשוי להיות, מה שאתה רוצה. ת.

 6 עשויים לשאול אותך או עשויים לשאול אותך, ש.

 7 '.יגידו לך 'שנאת אותו ת.

 8שנאת אותו. נכון. אוקיי. מכיוון שאני מניח, אני אומר את זה כרגע במאמר מוסגר וזה כרגע לא  ש.

 9התכתשות, שיש לזה, לא סתם הם העלו את זה כקו הגנה, יש להם בסיס להעלות את זה. נכון? 

 10 הלאה, בוא נתקדם.

 11 אתה שואל אותו? עו"ד יהודית תירוש:

 12 לאיפה אתם המצאתם קו הגנה כזה. לא, אני רק תיארתי גברת תירוש, ש.

 13 אז תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 14 לא. ש.

 15 עו"ד תירוש, גבירתי ישבה בשקט כל היום.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 מה קרה, תפסנו משהו?  ש.

 17 לא תפסנו שום דבר.  עו"ד יהודית תירוש:

 18ה בשקט כל היום, אבל תתני לו גבירתי ישב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 לחקור, גם עכשיו.

 20 אבל זאת לא המטרה לשבת בשקט. המטרה היא להתנהל נכון גבירתי.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 ברור. ש.

 22אני יושבת בשקט כשאני לא צריכה להתנגד. אבל במקרה הזה אי אפשר  עו"ד יהודית תירוש:

 23 לך' ולא לתת לעד להשיב.להגיד בחלל האולם 'יש בסיס למה שהתביעה הציגה 
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 1 אם העד יבקש להשיב הוא ישיב. עם:-כב' השופט משה בר

 2 אז אני אשאל אותך שאלה, בוא, חבל על הזמן. ש.

 3 גבירתי לא צריכה לדאוג. העד עונה לשאלות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4שיש שנאה שלך לביבי, אז אני אשאל אותך, כשהציגו לך בפרקליטות שיגידו לך או יטיחו בך  ש.

 5מאיפה אתה, אתה היית בפגישה בפרקליטות, על סמך מה אתה משער שאמרו לך את הדבר הזה? 

 6 חלמו בלילה או על בסיס חומר שהם ראו? 

 7 ... עו"ד יהודית תירוש:

 8 אני שואל אותו כרגע מה ההתרשמות שלו. לא אותך. ש.

 9 תדבר בצורה מכובדת. עו"ד יהודית תירוש:

 10 יודע מה הם חשבו. אני יכול להגיד לך מה אני.אני לא  ת.

 11 לא שאלתי מה הם, על סמך מה הם שאלו. ש.

 12 אבל , אני מתנגדת לשאלה. עו"ד יהודית תירוש:

 13 אני לא יודע על סמך, ת.

 14 הוא לא יודע. תודה. ש.

 15הוא עונה, די. הוא עונה. הוא יודע לענות. הוא עונה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ד.לב

 17על סמך מה הם אמרו לי דברים אני לא יודע, על סמך מה אני הבנתי מהדבר, הבנתי שזה קשור  ת.

 18להתבטאויות שלי וגם קראתי בעיתונים שאומרים ששנאתי את ביבי. שאול ואיריס אומרים 

 19 שאילן שנא, אז זה התחבר לי. לא הופתעתי.

 20 די הפרקליטות. נכון?'יש מקומות שאני מנחה נגדו. שנאה'. זה מוצג לך על י ש.

 21כן. עוד פעם, כשאני רושם בסימן שאלה, אז אני לא בטוח זה אם הם, במקרה הזה זה כמו המקרה  ת.

 22הוא, או שרשמתי לעצמי האם יש מקומות שאני מנחה או שאמרו לי 'תשים לב, יש מקומות שאתה 

 23 מנחה נגדו'. אינני זוכר לבטח.
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 1 .רלהיזכאז בוא ננסה רגע  ש.

 2 כר לבטח.אינני זו ת.

 3כשאתה אומר על סימן שאלה בשונה מאי סימן שאלה, אתה לא משוכנע אם אתה כתבת את זה  ש.

 4 בעצמך תוך כדי השיח שהיה או שמוצג לך את זה בצורה ישירה, נכון? על ידי הפרקליטות?

 5 אמת. ת.

 6ש'יש אוקיי. אבל זה קשור, אני מניח, אולי גם לכיתוב הקודם, שנאה שלך לביבי וההמשך זה  ש.

 7מקומות שאתה מנחה נגדו? שנאה?' שאתה מבין שיש פה קו, כך מציגים לך, ותגיד לי אם אני טועה 

 8במה שאני מציג לך, שאתה בעצם פועל מתוך המערכת נגד ראש הממשלה. זה מה שיגידו לך. ומונע 

 9 מתוך שנאה.

 10שניה, אינני זוכר התשובה שלי היא כזאת. 'שנאה שלך לביבי' אמרו לי את העניין. את השורה ה ת.

 11אם אמרו לי או שאני רשמתי את זה לעצמי לבדוק, כי יש מקומות שאני רציתי לעצמי לרשום 

 12לבדוק, מתוך מה שנקרא זהירות אני פה, מקומות שהייתי בטוח שזה הערה שכתבתי לעורך הדין 

 13, כן כללתי או לעצמי, אז אני הוצאתי את זה, מקומות שלא הייתי בטוח ושיכול להיות שכן אמרו לי

 14 פה. אבל אינני בטוח.

 15 עכשיו ככה, כשאתה כותב בסימן שאלה ואז אתה אומר 'ייתכן שכתבתי לעצמי כדי לבדוק', ש.

 16 נכון, ת.

 17'יש מקומות שאני מנחה נגדו', אתה צריך ללכת לחומרים לבדוק אם הנחית נגדו? זה מה  ש.

 18 שהמשמעות שאתה מספר לנו?

 19 נכון. ת.

 20נאה?' הרי אני יודע את מי אני אוהב ואת מי אני מתעב, בסדר? לא צריך טוב. וכשאתה כותב 'ש ש.

 21לבדוק, קח דרכי, הרבה יותר מתון דרך אגב. אתה צריך לבדוק בעצם אני מבין כך, שאתה כותב 

 22זו המשמעות?  'שנאה?' האם בחומרים שיעיינו תהיינה אינדיקציות לביטויי שנאה שלך. נכון?

 23 שהסברת כרגע.שאתה כותב '?' לפי מה 
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 1 נכון. אני זכרתי שהייתה לי התנגדות לו, לא זכרתי שזה ביטויי שנאה, זה הכל.  ת.

 2 כן אבל אתה רצית לבדוק, ש.

 3 ..שאני שונא אותו, לראות אם המילה שנאה. ת.

 4אז אני רוצה להבין, אמרו לך, 'תשמע', שורה לפני זה, 'יטענו שאתה שונא את ראש הממשלה',  ש.

 5ה?', זה אומר, אני צריך ללכת לבדוק בחומרים  אם אפשר שתהיינה אינדיקציות אתה כתבת 'שנא

 6 לביטויים שנקרא להם כרגע בעדינות ביטויים לא אוהדים, בלשון המעטה, נכון?

 7 ביטויי שנאה. ת.

 8 ביטויי שנאה. בסדר גמור. 'אני צריך לבדוק אם יש בחומר'? ש.

 9 צודק. כי לא זכרתי שהיו ביטויים כאלה. ת.

 10 טוב. עכשיו, 'מכל בקשה עשיתם במערכת דרמה'. מה הבנת כשאמרו לך? ש.

 11 'המערכת' זה אני הוספתי, לא משנה, ת.

 12 'עשיתם', בסדר. כן. ש.

 13 שאנחנו התנגדנו, יצרנו קשיים מכל בקשה לסיקור מוטה כאילו, זה לקח זמן וכן הלאה. ת.

 14 ,-זאת אומרת אמרו לך בעצם 'מה שיגידו לכם ש ש.

 15 ם.שלא נענית ת.

 16לאחד, מכל מיני מחנות -שניה. שבשונה מכל הודעת דוברות אחרת שקיבלתם ואחרי זה נראה אחד ש.

 17כאלה ואחרים, פה כשהיו פניות עשיתם דרמה. נכון? ולכן תתכונן להקשיב, ולכן תאתר את 

 18 התשובה להיבט הזה. נכון? זה מה שאמרו לך?

 19זה שלך. זה מה שאמרו לי. אמרו לי 'אתם  כל התיאור שלך, להבדיל מאחרים וזה, אני לא יודע, ת.

 20 עשיתם מכל בקשה דרמה', 'לקח זמן. כל דבר עד שירד לקח זמן וכדומה, התנגדתם'.

 21 לדבר הזה התנגדתם. בסדר גמור. ש.

 22 לא אמרו לי בהשוואה לאחרים, לא בהשוואה לאחרים. ת.

 23 פרש.אוקיי. בסדר. זה אנחנו נגיד לך. תיאור שלך קיצוני סובייקטיבי. ת ש.
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 1זה יותר קשור ל'מציג את עצמך צדיק'. לקודם, אבל לא משנה, זה בתוך הרישום. שהתיאור שלך  ת.

 2 שסיקור מוטה וכדומה הוא קיצוני, הוא סובייקטיבי, זה לא היה כל כך חזק.

 3אני רוצה רגע, בעצם יש פה שני אלמנטים. אחד קיצוני ואחד סובייקטיבי. בוא נפרש. קיצוני  ש.

 4 את הדברים. זו המשמעות של קיצוני. כן? כשאתה מקצין

 5 נכון. לרעת הנאשמים כאילו. ת.

 6לרעת הנאשמים. וסובייקטיבי, שאתה בעצם לא בא עם איזה עניין אובייקטיבי ואומר 'הנה, כל  ש.

 7 הכתבות, הנה כל מה שעלה באתר' אלא הסיפור שלך הוא סיפור סובייקטיבי.

 8או בצורה שאני מתאר היא סובייקטיבית, היא לא  לא, שכאילו האינטרפרטציה שלי בתיאור ת.

 9 אובייקטיבית.

 10 כן. אגב, בהכנה השתמשו איתך בהיגד 'סיקור מוטה'? ש.

 11 אני לא זוכר. ת.

 12 .רלהיזכתנסה  ש.

 13 אני באמת לא זוכר. ת.

 14 אתה יודע שהם ירדו מהטענה הזאת באיזה שהוא שלב? ש.

 15 לא, ת.

 16ה טענה של סיקור מוטה והטענה הזו עברה מן כמי שקרא את החומר, האם אתה יודע שהיית ש.

 17 העולם?

 18לא.  כשקראתי את החומר לא התמקדתי בטענות נגד, התמקדתי יותר בתשובות שהטילו את זה  ת.

 19עלי. התמקדתי בדברים שהנאשמים במענה שלהם אומרים שאני עשיתי. לא התמקדתי 

 20 תי בזה.באסטרטגיה של התביעה וכדומה. קראתי את זה פעם אחת, ולא השקע

 21 טוב. עכשיו בעצמך אמרת, אני בשורה הבאה,  ש.

 22 כן, אדוני לא צריך לחכות, אני מקשיבה כל הזמן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 עניין של נימוס. אוקיי. טוב. ש.
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 1 לא, אני מקשיבה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2מיוחד )טייקונים( וגם פוליטיקאים אחרים ביקשו'. בוא מאה אחוז. 'בעצמך אמרת שאין כאן דבר  ש.

 3 תסביר לנו מה כתוב קודם כל.

 4אמרו לי, אתה אמרת בעצמך, זאת אמירה שלי שטייקונים קונים גופי מדיה, לא בשביל רווח  ת.

 5 וכדומה, ושזה לא מיוחד וגם פוליטיקאים אחרים ביקשו, לא ראש הממשלה רק..

 6רו, 'טייקונים', אני יודע שאמרת בחקירות שלך. עד כאן בסדר. החלק אני רוצה רגע להבין. כשאמ ש.

 7 השני, 'גם פוליטיקאים אחרים' ביקשו. מה נאמר לך? איך עלה הנושא שהפוליטיקאים האחרים? 

 8 נדמה לי שהזכירו גם את הרוסי, אני לא זוכר בדיוק, אני זוכר, אמרו,  ת.

 9 הציגו לך שמות? ש.

 10 אני לא חושב. ת.

 11 מה? ש.

 12אני לא חושב. אמרו 'תשים לב שיכולים להגיד שגם פוליטיקאים אחרים ולא ראש...', תשים לב  ת.

 13 שיש גם פוליטיקאים אחרים ולא רק ראש הממשלה. 

 14 טוב.  ש.

 15 את הרוסי אני זוכר אבל אני לא זוכר אם זה מזה או מהריענון. ת.

 16 חיכיתי ש... עו"ד יהודית תירוש:

 17 שאנחנו רוצים להמשיך.מה, ניתנה תשובה. נדמה לי  ש.

 18רגע, שניה, מותר לדבר. חיכיתי שהעד ישיב. בגלל שחברי אמר 'את המילה עו"ד יהודית תירוש: 

 19טייקונים אני זוכר מהחקירות' אז אני רק אגיד לחברי שגם את האמירה על פוליטיקאים שביקשו 

 20 יש בחקירות.

 21שניווטו אותך לגבי קו  הסוגיהדיקה, כל אגב, בריענון אני רק אגיד לך, במסמך הריענון, למיטב הב ש.

 22 לגבי פוליטיקאים אחרים, לא מופיע לא קווי הגנה ולא פוליטיקאים, אבל זה,

 23 פוליטיקאים מופיע בחקירות שלו. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 כן. תודה. ש.

 2עוד פעם, אנחנו לא צריכים להוסיף דברים שהעד אומר לפי ההנחיות שלנו  עו"ד יהודית תירוש:

 3אים בחקירות שלו. גם פוליטיקאים אחרים וגם טייקונים שרוכשים עיתונים בשביל, כל זה שנמצ

 4 נמצא בחקירות שלו, וחברי יודע את זה.

 5חברך יודע מה בדיוק צריך להיות בריענון ומה אסור שיהיה בריענון, חברך יודע בדיוק מה שנעשה  ש.

 6ם העסקיים עם ניר חפץ. איזה קשרים כאן. ניר חפץ, קשרים עסקיים. בוא עכשיו נדבר על הקשרי

 7 היו לך עם ניר חפץ?

 8לא היו לי קשרים עסקיים בכלל. אני אומר עוד פעם 'יכולים להטיח בך שהיו קשרים עסקיים'.  ת.

 9יכול להיות שהזכירו את זה סביב הכסף של הקמפיין, אני לא זוכר. אמרו 'יכולים להגיד לך שהיה 

 10 לך קשר עסקי איתו' או משהו כזה.

 11 היו לך קשרים עסקיים עם ניר חפץ? היו מחשבות עסקיות עם ניר חפץ? ש.

 12 כלום. אפס. ת.

 13 היו דיבורים על מיזמים עם ניר חפץ? ש.

 14 אפס. המיזם היחיד היה דיבור בין שי מגל לבינו, בכלל לא במעורבותי והוא לא יצא לפועל. ת.

 15 המיזם עם שי מגל, מה הוא? ש.

 16שי מגל הובא בשביל לעשות אותם שבהם, נדמה לי שהייתה איזו היה מיזם, שורה ממיזמים ש ת.

 17שהיא חברה של ניר חפץ של סקרים או משהו כזה, ואז טיב המיזמים ששי מגל קידם היה שחברות 

 18באות אלינו, במקום לשלם לנו בכסף על פרסום, הן מקבלות פרסום והן נותנות אקוויטי, או 

 19סף לזה. שי מגל גלגל את זה, לא הייתי באף פגישה כזאת, נותנות איזה שהוא מינימום גרנטי גם בנו

 20 דיווח לי באיזה שהוא שלב, ואחרי זה זה לא יצא לפועל.

 21 אתה המלצת למקם את יונה ויזנטל באיזה שהוא חברת מדיה שניר חפץ רוצה להקים? ש.

 22רוצה להקים ניר חפץ אמר לי באחת משתי פגישות שהיו לנו, או שלוש, במשך עשור, אמר לי שהוא  ת.

 23 איזו שהיא חברת מדיה ושאל אותי אם אני מכיר מישהו שיכול למנכ"ל, המלצתי על יונה ויזנטל.
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 1 ניר חפץ דיבר איתך על לקוחות אחרים שלו? ש.

 2לא זכור לי. נדמה לי שפעם אחת הוא ביקש משהו על ארקיע, איזו שהיא כתבה לגבי ארקיע. לגבי  ת.

 3 לו והוא ביקש.לקוח שלו בארקיע, שארקיע לקוח ש

 4 כן. אתה יודע שאחד,  ש.

 5 כמדומני, אני חושב שמסמסתי את זה. ת.

 6 , אחד מהנושאים הוא שניר חפץ אומר שהיו לו אינטרסים עצמיים.-אתה יודע שאחד מקווי ה ש.

 7 ניר חפץ מה אומר? ת.

 8של הגברת הוא אומר 'היו לי אינטרסים לעצמי'. כך הוא מתבטא. כלומר, הוא לא רק דובר בעיקר  ש.

 9 נתניהו, יש לו, קודם כל, אתה ידעת שהוא עושה עוד דברים. נכון?

 10 לא. ת.

 11 מההתרשמות שלך, מה ידעת? ש.

 12 אה טוב, תשמע, הוא סיפר, אני אומר עוד פעם, הפגישות שלי עם ניר חפץ,  ת.

 13 , זה מה שאמרת,2-3הבנתי, היו  ש.

 14 נכון. סך הכל. ת.

 15 נכון. אוקיי. ש.

 16פעם אחת שהוא רוצה להקים איזה שהוא דבר כזה, אני לא זוכר בדיוק מה זה אז הוא סיפר לי  ת.

 17היה, לא זכרתי את הפרטים, ואז המלצתי לו על יונה, לגבי המיזם הזה בכלל לא הייתי מודע לו 

 18ושי מגל הביא את זה באיזה שהוא שלב ואמרתי לו 'יופי', לצד סדרה אחרת של מיזמים, וזה לא 

 19יע הוא כתב שזה לקוח שלו או משהו כזה וזה חשוב לו, זה מה שאני זוכר. יצא לפועל, וסביב ארק

 20 ,-נדמה לי שמסמסתי והוא כעס על זה. לא זוכר את ה

 21 .כסוגיהעכשיו בוא נדבר על 'זאב החבר', אומרים לך, האם הייתם חברים. נכון? הציגו לך  ש.

 22 נכון. ת.

 23 נכון. למה, למה המשמעות? ש.
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 1 , יכולים לטעון שהייתה בינינו חברות וזה היה המניע למה שעשיתי.-ושהייתה בינינו חברות  ת.

 2 ולכן אתה צריך לדעת מה להשיב לעניין של החברות? ש.

 3 כן. כל דבר פה זה לדעת להשיב. ת.

 4נכון. גם אני חושב. עכשיו, 'היית סוכן כפול'. אז קודם כל בין שאול לחוקרים, תסביר על מה  ש.

 5 מדובר?

 6שאתה היית סוכן כפול'. נדמה לי שרשמתי '?'. אני חושב שזה נאמר לי. עוד פעם, 'יכולים לטעון  ת.

 7בין שאול לחוקרים, שכאילו אני שיתפתי פעולה בלשלוח לו וואטסאפ או סמס בשלב שהחקירה 

 8 הייתה סגורה, שיכל להטעות אותו.

 9 ושביקשו ממך להקליט תוך כדי החקירה, לשמש מעין סוכן ולהקליט שיחות איתו, ש.

 10 אני לא זוכר אם העלו, אני לא זוכר אם הפרקליטות העלתה את זה, לדעתי דיברו על הסמס. ת.

 11 רק על סמס ולא על ניסיון להקליט אותו? ש.

 12 אני לא זוכר שהעלו את ההאזנה. ת.

 13 .רלהיזכתנסה אולי  ש.

 14 , לא,-אינני זוכר. יכול להיות ש ת.

 15הרי. אם אתה שולח מחדר החקירות סמס אומר 'תשמע' תראה, אני אגיד לך, 'סוכן כפול', זה מונח  ש.

 16לא יודע, 'אני בביקור אצל רופא' אתה לא יכול להגיד שאתה בחקירה, זה בסדר, סביר. סוכן כפול 

 17זה מונח עם משמעות. ולכן כשאמרו לך 'סוכן כפול' המשמעות היא שהניסיון שלהם, שאפשר אחרי 

 18היותך עד ונחקר, ותקליט אותו. נכון? זה מה זה לראות מה קרה איתו, שאתה תלך תוך כדי 

 19 שביקשו ממך קודם כל? אתה זוכר שהתבקשת?

 20 כל החלק הראשון שלך, שאמרת, לא נכון. ת.

 21 מה לא נכון? ש.

 22 שהם חשבו, שהם זה, או מההתנהלות,  ת.

 23 בוא נעשה אופרטיבית, ש. 
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 1ר בעשרות כתבות בעיתונות. אדוני, כשהעלו את הקטע של סוכן כפול לא הופתעתי כי זה הופיע כב ת.

 2 שאני סוכן כפול. 

 3 ביקשו ממך להקליט אותו? ש.

 4זה לשאלה הראשונה שלך, ולא הייתי צריך שום הסבר מאף אחד. לחלק השני, כן, ביקשו ממני  ת.

 5 להקליט אותו, וגם את ניר חפץ, ולא הסכמתי.

 6 ייתה התשובה שלך?יופי. בסדר. בהתחלה אמרת שכן, וצריך לבדוק עם עורכי הדין? זו ה ש.

 7לא בדיוק אמרתי שכן. אמרתי שאני אבדוק, אמרתי שזה, הרווחתי זמן ומסמסתי את זה ואני,  ת.

 8 בסופו של דבר לא הסכמתי.

 9 טוב, עכשיו בין שאול לכתבים, מה זה סוכן כפול בין שאול לכתבים? ש.

 10 שכאילו אני לשאול הצגתי תמונה אחת ולכתבים תמונה אחרת. ת.

 11שיו, אולי אתה משקר גם עכשיו, זה אנחנו, אין לנו אלא להצטרף לעתים, עכשיו הקלטת יופי. עכ ש.

 12 רק מה שנוח לך, זה תחת הכותרת 'סוכן כפול', או לא, אני לא יודע, 

 13 לא, לא חושב שזה קשור. עוד פעם, זה לא כותרות, זה אני עשיתי את הכותרות.  ת.

 14 אבל זה מה שאמרו לך. ש.

 15להטיח בך', עזוב את הסוכן כפול, אני רשמתי את זה פה, אמרו 'יכולים להטיח  כן, אמרו 'יכולים ת.

 16 בך שהקלטת רק מה שנוח לך'.

 17 עכשיו, אני אגיד לך, אתה אמרת שביקשו ממך להקליט את שאול ואת ניר חפץ, ש.

 18 שמה? כן. ת.

 19 אמרת שמסמסת את זה. ש.

 20 לא , לא, בסדר. ת.

 21 זה מה שאמרת לפני דקה. ש.

 22זוכר שבשלב מסוים אמרו לי 'אולי את שאול אתה לא רוצה, לא נוח לך כי הוא במעגל כן. אני  ת.

 23 הבא, אז תקליט את ניר חפץ'. נדמה לי שהיה משהו כזה. אמרתי ש..
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 1אני אגיד את זה בזהירות המתחייבת וייתכן שאני שוגה, ייתכן שאני שוגה, אני לא זוכר שראיתי  ש.

 2חפץ, ואם אני טועה אז אני מתנצל מראש. ומי ביקש ממך? תיעוד לכך שהתבקשת להקליט את ניר 

 3 מתי ביקשו ממך את זה?

 4, אני חושב שזה 2כל השיחות על ההאזנה הידידותית היו בפגישה אחת מהאחרונות. אחת לפני יד  ת.

 5 שמינית.

 6 בפגישה השמינית? ש.

 7 כן. ממש, נגמרה כבר החקירה ואז הצטרף קנר, ת.

 8 בפברואר. 8 עו"ד ז'ק חן:

 9 אני לא זוכר את התאריך, ת.

 10 ?-ו ש.

 11 זהו. אני חושב שזה הוא אמר.  ת.

 12 שהוא אמר לך? ש.

 13 אבל פולינה ויריב היו שם. ת.

 14 וגם פולינה ויריב. אוקיי. בחדר חקירות או מחוץ לחדר חקירות? ש.

 15 לא, בחדר חקירות.  ת.

 16דבר שהוא בעל כי זה צריך להיות מתועד, לכן אני אמרתי שאני זהיר בהתבטאות, אבל זה  ש.

 17 משמעות. עכשיו, זה היה בשלהי החקירות שלך. גם הפגישה כנראה פגישה לפני אחרונה,

 18 נגמרו החקירות בעצם ואז, ת.

 19 חברי מצא. עו"ד יהודית תירוש:

 20 מצא אז יפה. אמרתי שאם אני טועה אז אני טועה. תפנה אותנו ואנחנו נבדוק? ש.

 21 ..1מתחיל משורה  3847קובץ  דובר:

 22 . אנחנו נבדוק. תודה. אוקיי. עכשיו 'הקלטת רק מה שנוח לך', מה אמרו לך?תודה ש.

 23 זה מה שאמרו, 'יטיחו בך שהקלטת רק מה שנוח לך'.  ת.
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 1טוב. עכשיו, כשאתה לקחת את הרישום הזה אליך, אני מניח לביתך, כך אנחנו מבינים, את  ש.

 2מר הלכת ובדקת, נניח אם יש הרישום מהשיחות, נכון? מהשיחה שהייתה לך, הלכת ובדקת? כלו

 3 ביטויים שהם ביטויי שנאה, האם, משימות ... לבצע?

 4 כן. ת.

 5בסדר גמור. אמרת מר ישועה, שגוללו בפניך את החומר, אמרת לנו, לשאלה שלי, שזה היה לפני  ש.

 6 קווי ההגנה. אני מדייק במה שאמרתי?

 7 כן. בריענון. ת.

 8 ,-על ה בריענון. אז מה, עברתם על המחשב ועברתם ש.

 9 לא, זה הוקרן על הקיר ורצו על אלפי שורות. ת.

 10 בסדר. טוב. אוקיי. ש.

 11 על מה שאתם קוראים 'רול'.  ת.

 12 מה שאנחנו קוראים 'רול'. ישן.  ש.

 13 אתה קורא רול ישן, כן. ת.

 14 עכשיו בוא נדבר על מוטי שרף. מי זה מוטי שרף? ש.

 15 הוא יועץ התקשורת של שאול. ת.

 16 לכתבה שלו? בנוגע אליו? הוא פנה אליך בקשר ש.

 17 אני לא זוכר. ת.

 18. הוא מבקש לדייק איזה שהוא פרסום ואתם מטפלים. 13992אני אראה לך. אני אקריא, זה קצר.  ש.

 19 נכון?

 20 רק רגע, תן לי לקרוא בבקשה. אתם רצים. אפשר לקרוא? ת.

 21 כן. בבקשה. ש.

 22 אוקיי. ת.

 23 זה מה שהיה, נכון? פנה, טופל.  ש.
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 1 ל כן.לא זכרתי, אב ת.

 2 .2013בוא נדבר רגע, אבי בנטל, החומר החדש, מה היה התפקיד של אבי בנטל? אני מדבר בשנת  ש.

 YNET . 3מנכ"ל  ת.

 4 מה הייתה תדירות השיחות, הפגישות? ש.

 5תלוי, בתקופות שהיו עניינים משותפים לטפל בהם אז קצת יותר, למשל ועדת מידרוג, נגישות,  ת.

 6 ואתר וואלה, בסך הכל זה שתי מובילות השוק אז, YNETאינטרסים משותפים של אתר 

 7 שאלתי מה הייתה התדירות. ש.

 8אז אני אומר עוד פעם, שיש תקופות שבהן זה יכל היה להיות גם שדיברנו אולי כמה פעמים ביום,  ת.

 9 ויש תקופות שלא דיברנו חודשים.

 YNET ,10ך לא מעט שיחות עם בסדר גמור. אגב, אני מבין, רק אני עושה איזו שהיא פאוזה, שיש ל ש.

 11? נכון? מיפינו פחות או יותר 10לא מעט שיחות עם גלובס, לא מעט שיחות עם יוסי ורשבסקי ערוץ 

 12 את מי שאתה יותר קרוב אליהם?

 13 כן. היה גם תקופה מסוימת שהיו שיחות גם עם קשת. ת.

 14 גם עם קשת, נכון. ש.

 15 היה גם שיחות עם רשת. ת.

 16 גם עם ישראל היום. ש.

 17 נכון. ת.

 18 טוב. בסדר. הכל בסדר. ש.

 19 וגלובס,  10השיחות היו דרך אגב עם כל הגורמים האלה שציינת, ישראל היום, קשת, רשת, ערוץ  ת.

 20 . נשארנו עם 'חדרי חדרים' אולי שלא. כן.YNET ש.

 21 עם כולם זה היה סביב שת"פים עסקיים, בתקופות כאלה או אחרות. ת.

 22 כן, וסיקור גם? ש.
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 YNET, 1בקטנה, כמעט ולא. ועיקר הפעילות הייתה סביב פעילות עסקית והסכמים שחתמנו. עם  ת.

 2אותי מעניין, אני אגיד לך רק, ואם תרצה להשלים תשלים, אותי מעניין שיש לכם את הצירים  ש.

 3העסקיים, ותמיד המופעים של הסיקור אגב הצירים העסקיים. בסדר? אז יש לך שת"פ עסקי, 

 4ברכה בעסקיכם. אני תמיד מדבר על הרקע השת"פי, איפה זה מופיע בסיקור. בסדר? תעלו ותישאו 

 5 זה מה שלי חשוב. לכן כל דבר שאני אראה לך,

 6 לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה. ת.

 7 לא הבנת? ש.

 8 לא מבין את האמירה או את השאלה. ת.

 9ן השת"פ העסקי. אני נכנס , אני לא נכנס לתוכ10אני אומר לך, אני מראה לך נניח גלובס, ערוץ  ש.

 10מההשתלבות הסיקורית שיושבת או לא יושבת על השת"פ העסקי. בסדר? אותי מעניין הסיקור. 

 11 זהו. זה הערת מבוא והמשך לכל דבר.

 12 אוקיי. ת.

 13, קשר תדיר בתקופות מסוימות, אני מפנה YNETעכשיו היינו באבי בנטל, אמרת היה מנכ"ל  ש.

 14 אותך לחלק מהחומר החדש, 

 15 

 16 299מוגש ומסומן נ/

 17 

 18 39-דקות ו 4הוא כותב לך 'יש בראשית של ברנז'ה תמונה לא טובה', אתה אוטומטית משיב תוך  ש.

 19 שניות 'מחליפים', אתה רואה? נכון?

 20 כן כן. ת.

 21אוקיי. ואז אתה גם מוסיף 'הגדול בחור יפה, הייתי מצביע לו לראשות הממשלה, כי נשבע לך דופק  ש.

 22 יניק טוב'. הגדול זה?את הערבים כמו מפא"

 23 נוני מוזס. ת.
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 1אמרתי לך שאתה זיהית חומר של ראשי ממשלה בשורה של אנשים? אתה זוכר שאמרתי שנפרע  ש.

 2 את השטר הזה?

 3 נכון.  ת.

 4בנובמבר  14-אוקיי. טוב. אז אתם ממשיכים. בוא נראה הלאה אני מראה לך התכתבות נוספת מה ש.

2013. 5 

 6 

 7 300מוגשת ומסומנת נ/ 2013בנובמבר  14-התכתבות מה

 8 

 9פה יש דין ודברים, בוא תקרא את זה. בינך לבין מר בנטל. הוא פונה אליך 'אתה בארץ זמין' אתה  ש.

 10 רואה, בהתחלה?

 11 כן. ת.

 12 ואתה כותב לו 'טיפלתי'. אני מניח שדיברתם, נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14 ?אוקיי. ואז, איך דיברתם? איך יכול להיות שדיברתם? וואטסאפ מן הסתם ש.

 15 או טלפון. ת.

 16או טלפון, יפה. אוקיי. 'תודה', 'עלה'. אתה מבקש לקדם תמונה לראשי, נכון? ו'מטפל בכיף'  ש.

 17 ו'בוצע'.

 18 כן. ת.

 19 אוקיי. טוב. אתה זוכר שאתה גם פנית לינון מגל בעניין הזה או שלא זכור לך? ש.

 20 לא זכור,  ת.

 21 כך זה עובד? דרכו של עולם? ש.

 22 מניח שכן. ת.
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 1, דרך אגב, החשיבות להראות כמה חסר 3016-3043הנה, אנחנו יכולים להראות, זה שורות אוקיי.  ש.

 2 מה שהוצג לנו עד עכשיו. אז בוא תעיין, אתה יכול לעיין מר ישועה, אפשר לקרוא את זה במהירות,

 3 פה? ת.

 4י, לא, על מה שברול. זו ההתכתבות שלך עם ינון מגל אגב הפניה של מר בנטל. אתה מסכים אית ש.

 5 שקודם כל זה תיאור נכון? הפרטים לא חשובים לי כל כך,

 6 אוקיי. בסדר. ת.

 7 רק תגיד, ש.

 8 מאשר. ת.

 9מאשר. תודה רבה. טוב. אתה מסכים איתי גם שכשאנחנו רואים פה את ההתכתבות שלך עם ינון  ש.

 10מגל בלי לקבל את הצד השני, כלומר מה הייתה הפניה של בנטל וההתכתבות, אנחנו לא רואים 

 11תמונה מלאה. נכון? רק כשאנחנו מקבלים את הרול החדש עם הפניה לבנטל אנחנו מבינים על מה 

 12 זה סוגר לנו את התמונה. היה הדין ודברים בינך לבין ינון מגל. נכון?

 13 לא יודע. ת.

 14 לא יודע? ש.

 15 לא בדקתי את כל הרצף הזה וההוא בשביל לעשות את הבדיקה. ת.

 16אוקיי. בוא נדבר על המפיק בני מנשה. מי זה המפיק בני מנשה? ... אני אז אנחנו בדקנו. זה המצב.  ש.

 17 מכיר, אז שלא יתפרש משהו,

 18 סליחה? ת.

 19 יש מפיק בשם בני מנשה. אתה זוכר שהוא פונה אליך? ש.

 20 כן. ת.

 21 מה הוא? ש.

 22 מפיק בתחום, יש לו כל מיני הפקות של אני חושב של אמנים, מייצג אמנים, יש לו אירועים. ת.

 23 הוא פנה אליך בענייני סיקור של אמנים שהוא מייצג אותם? ש.
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 1 יכול להיות. ת.

 2 יכול להיות או שכן? ש.

 3 לא זוכר, יכול להיות שהוא פנה לגבי אומן, שניים. ת.

 4 האם הכלל שצריך להגיד ש'יכול להיות שכן' זה כן קטיגורית או ש'יכול להיות שכן' זה כן או לא? ש.

 5 אני מניח שכן. ת.

 6 בוא תהיה יותר מפורש. בסדר? אוקייאז  ש.

 7 אין בעיה.  ת.

 8לפברואר  27-טוב. אז בוא אני אראה לך התכתבות, מספר התכתבויות איתו, זה התכתבות מה ש.

2016 9 

 10 

 11 301מוגשת ומסומנת נ/ 2016לפברואר  27-התכתבות מה

 12 

 13 רואה?  וכל הדברים האלה, כבודם, זה מהחומר החדש. הוא פונה בשבת בקשר לפרסום. אתה ש.

 14 כן. ת.

 15ואתה מתנצל שלא ענית בבוקר כי לא ראית, ואתה כותב לו 'עדכן אותי אם משהו לא מסתדר'.  ש.

 16 אדוני רואה את זה?

 17 כן. ת.

 18 אוקיי. והוא כותב לך שזה 'טופל'. ו'אתה איש יקר'. אתה זוכר במה מדובר? ש.

 19 לא. ת.

 20אנשים נניח, בספירה  200עם עוד לא זוכר. הפניה הזו, ההתכתבות הזו משקפת את השיח שלך  ש.

 21 חלקית?

 22 לא. ת.
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 1לא? טוב, בוא נמשיך כדי שלא, כן. עכשיו אתה כותב פה ש'ביקשת למתן'. למתן מה, אתה יכול  ש.

 2 לזכור?

 3 לא זוכר. ת.

 4 ומה זה 'למתן'? בוא תסביר לנו, למרות שהדברים ... ש.

 5רך אגב, להשכלה כללית, בני מנשה אולי יש ידיעה שהיא מאוד שלילית והוא רוצה למתן אותה. ד ת.

 6 זה איש שמחובר לניר שלום, 

 7 ... ש.

 8אני יודע, שהרשת התמנונית, מה אתה רוצה שאני אעשה? זה הרשת שאליה חוברתי. מה אתה  ת.

 9 רוצה שאני אעשה?

 10 'אליה חוברתי'. אתה כולך, הדייג הראשי, לא דג מפרפר ברשת, אם לא הבנת את זה עד עכשיו. ש.

 11 ון, נכון,לא, נכ ת.

 12 זה מה שהפרקליטות כתבה לך גם בהכנה. בוא נתקדם עם עוד בני מנשה, ש.

 13נכון, אתה צודק, שאול נקלע בטעות לשם ואין לו קשר לעולם התקשורת, לכן, אין לו קשר לעולם  ת.

 14 התקשורת. אבל הוא חיבר, הוא עשה את החיבורים,

 15ות אותי. אני מאמין לכל מילה של שאול, האמת, מבחינתי הקטטות רחוב האלה לא כל כך מעניינ ש.

 16הקופסה השחורה בינך לבין  I couldn't care lessלא מאמין למילה שלך, וזה לא מעניין אותי, 

 17 שאול אבל בוא נתקדם.

 18 לא אדוני, תקשיב, עוד פעם, אני מבין שחלק מהמקרים זה לא נוח לך, אבל, ת.

 19 לא, זה נוח לי מאוד. ההיפך. ש.

 20 רגע, הוא נשאל שאלה. תן לו לענות.  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 21 כן בבקשה. ש.

 22אני מסב את תשומת ליבך ובית המשפט ששאול היה מוקף במארג של אנשי קשר, ניר שלום היה  ת.

 23אחד המרכזיים, הוצג לי כאיש, הוא אמר 'זה אני', אתה עושה מה שהוא מבקש, ניר שלום הציג 
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 1, זהו, אני מכיר אותו? מאיפה אני -ים זה בני מנשה, חבר נפש שלו ואנשים שונים, אחד מהאנש

 2 מכיר אותו? הוא מציג לי אותו.

 3 הציג לך. אני לא יודע. אתה מכיר רק את גן שורשים. עכשיו תראה, ש.

 4 סליחה, אדוני, גן שורשים, ליברמן וכדומה הוראות מפורשות של שאול בחומרים. ת.

 5 מצוין. ש.

 6פעמים, 'אתה לא בסדר עם הרוסי', 'דופקים את הרוסי', 'הוא היחיד שאפשר  7פעמים,  6אתה לא,  ת.

 7לסמוך עליו', 'עכשיו אני צריך  אותו', 'עכשיו זה תקופה רגישה', מה אתה רוצה ממני? 'שפר את 

 8 היחסים איתו', מה אתה מתכחש לזה?

 9 ,טוב. בוא נתקדם, אני רוצה להראות לך עוד התכתבות עם בני מנשה ש.

 10 דרך אגב, חלק גדול מהרשימה שאתה, בשביל זה אני רשמתי, לא רשמתי תשובות. ת.

 11 למה אתה מגויס כל כך? ש.

 12 חלק גדול, ת.

 13 ,-אבל אני שאלתי אותך שאלה פשוטה. שאלתי אותך על בני מנשה, אתה כרגע פותח ב ש.

 14 אדוני, זה רלוונטי, זה רלוונטי, זה רלוונטי, ת.

 15 אתה מגויס, ש.

 16 רגע, אי אפשר שניכם ביחד.  אב"ד: -פלדמן -ת ר' פרידמןכב' השופט

 17 אבל למה הוא משיב? ש.

 18 תשמע, זה שאתה זורק כל מיני, אמרתי לך, כל מיני דברים וכינויים ומרים את הקול, לא משנה, ת.

 19 זה ... ש.

 20לא משנה את תשובותיי. גם זה שאתה מציג חלקי דברים, לא משנה את תשובותיי, אין קשור  ת.

 21ויס או ללא מגויס. אתה מציג פה תמונה, התמונה היא חלקית, חלק גדול מהאנשים פה, אתה למג

 22לא רצית שאני אעבור. זה אנשים שאני מקבל הוראה ישירה מהבוס שלי לטפל בהם. כולל אבי 

 23 בנטל.
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 1 אדוני אמר את זה, נמשיך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2לחברי מהודעות בחומר החקירה ממש, שיש קשר בין שני זה גם ידוע  עו"ד יהודית תירוש:

 3 האנשים, אז אין טעם להתווכח.

 4 כשחברך יקבל את כל החומר שלו ... אז נדבר. ש.

 5 החומר הזה מצוי... עו"ד יהודית תירוש:

 6עו"ד תירוש, אם זו לא התנגדות, נדמה לי שדיברנו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7גדות, מי שיש לו התנגדות קם. אם אין התנגדות, תנו לעניינים להתנהל. כולם. על הכללים. יש התנ

 8 לאו דווקא לגבירתי. לא לקום סתם.

 9 טוב, בוא נמשיך רגע עם בני מנשה, הוא כותב לך,  ש.

 10 כן. מי כותב?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 בני מנשה כותב למר ישועה, לעולם זה למר ישועה.  ש.

 12 

 13 .302התכתבות בין מר ישועה למר בני מנשה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15זה מגוחך שכל שלושת השמות האחרונים, מוטי שרף, אבי בנטל, בני מנשה, זה שאול . זה מגוחך  ת.

 16 פשוט.

 17 למה אתה, מר ישועה, ש.

 18מר ישועה, אמרת את זה קודם. תתמקד עכשיו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 לים,בשאלה ששוא

 20 זה פשוט מול עיני אז זה קופץ לי. ת.

 21 רק תשובות לשאלות. בסדר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 מר ישועה, אני אגיד לך, הפרקליטות אמרה לך שאתה קיצוני. היא כתבה לך את זה. ש.

 23 מה היא אמרה לי? ת.
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 1 הפרקליטות בהכנה,  ש.

 2 היא לא כתבה, ..א.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3לא, נאמר לו. נאמר לו. בסדר. ברור שהיא לא,  היא רק עשתה דבר שלא ייעשה אבל זה בסדר. זה  ש.

 4 נשים את זה בצד. 

 5 זה אתה אומר. עו"ד יהודית תירוש:

 6 ברור שאני אומר את זה. ועכשיו,  ש.

 7 הפרקליטות אמרה לי, ת.

 8 לא, אנחנו בשאלה על בני מנשה. ש.

 9ו, הפרקליטות לא אמרה לי את זה, הפרקליטות אמרה לי שאתה תטיח, ואני אתה אמרת משה ת.

 10ממה שרשום שם לא הופתעתי, התאכזבתי מהתדרוך של הפרקליטות כי קראתי  90%-אומר לך ש

 11 אותו כבר בכל השופרות.

 12 טוב. מה השאלה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13בי הזמרת עדן בן זקן, ומבקש למתן איזה שהוא השאלה היא פשוטה. פונה אליך מר מנשה לג ש.

 14 פרסום. נכון? תסתכל, 

 15 זה אותו אחד? ת.

 16 כן.  ש.

 17 אוקיי. ת.

 18 פעלת? אתה זוכר? ש.

 19 אינני זוכר. ת.

 20 אוקיי. עכשיו, השתמשת בביטוי 'שופרות'.  ש.

 21 כן. ת.

 22הזאת. מי הם השופרות? הרי אתה משתמש בזה  הסוגיהאז בוא, כי לדעתי זה חשוב לנו לברר את  ש.

 23 בצורה מגונה. אז מי הם השופרות?
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 1 יש אנשים שבאופן קבוע כתבו כל הזמן את הגרסאות של התקפה נגדי. ת.

 2 הגרסאות של התקפה נגדך או, תקשיב טוב, ש.

 3 אלי ציפורי, אבי וייס, וכדומה. ת.

 4 אלה אנשים, שניה,  ש.

 5 ועוד אחרים. ת.

 6שלך. אנחנו צריכים להבין מי ניצב או יושב  state of mind-שכותבים, זה חשוב האלה אנשים  ש.

 7בפני בית המשפט. אלה אנשים, מנית פה מספר שמות, שכותבים שהם בדקו למשל את החומרים 

 8בתיק, ושאין סיקור מוטה ואין שום הטבות רגולטוריות, אלה אנשים שכתבו את הדברים הללו, 

 9 '. עד כאן תיאור מדויק של מה שעלה מהתשובות שלך?ואתה קורא להם 'השופרות

 10 לא. ת.

 11 סליחה. בוא נפרק את זה. ש.

 12אתה אומר שהם אנשים שקראו את התיק וכדומה. בעיני זה אנשים שאתה רואה שהם מזינים  ת.

 13 אחד את השני והם מקבלים תדרוכים.

 14 מאיפה הם מקבלים תדרוכים? ש.

 15 מה? ת.

 16 ממי הם מקבלים תדרוכים? ש.

 17 לא יודע. ת.

 18 אתה ממציא את זה? ש.

 19 אני ממציא? ת.

 20 שאתה אומר, האנשים האלה,  אחד מהם למשל עיתונאים מאוד בכירים,  ש.

 21 מי זה? ת.

 22אלי ציפורי כתב בגלובס הרבה מאוד שנים, הגרפומן הכי בכיר שלהם תקופה מאוד ארוכה, אז  ש.

 23 ראת לו 'שופר'. אתה מספר שהוא מקבל תדרוך. מאיפה המצאת את ההמצאה הזו? וק
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 1 המצאתי את ההמצאה? ת.

 2 כן. ש.

 3 למה המצאתי? ת.

 4 מי תדרך אותו? ש.

 5 בטוח שהוא תודרך. ת.

 6 מי תידרך אותו? ש.

 7כשאתה רואה שאצלו ואצל סדרה של אחרים מופיעים אותם דברים, שזה העתק מדויק של מה  ת.

 8 לי שתדרכו אותו. שאתם אומרים, אז אני מניח שמתדרכים אותו. הוא לא דיבר איתי ואמר 

 9אני רוצה רגע להבין, כששורה של עיתונאים מסוימים כותבים פעם אחר פעם מה שהפרקליטות  ש.

 10 אמרה במשך החקירה, במשך השנים, זה שופר או זה משהו אחר? לפי התפיסה שלך?

 11 תראה, ת.

 12 הזה, להבין.  setting-כי זה נורא חשוב לנו ה ש.

 setting, 13-כן, ה ת.

 14 הוא חשוב מר ישועה, עם מי אנחנו מתעסקים פה. setting-ה ש.

 15נכון, נכון, עם מי אנחנו מתעסקים, עם מי אני מתעסק? עם עורך דין שנופל על הרצפה מזה שראש  ת.

 16 הממשלה לא רוצה שריבלין ייבחר לנשיא?

 17 מה זה קשור? ש.

 18 מה זה קשור, מה זה קשור.  ת.

 19 מר ישועה, אתה מגויס ומתוזמן, ש.

 20לך, תשמע, כל הדברים האלה שאתה זורק, אמרתי לך עוד פעם, מבחינתי חסרי אני אענה  ת.

 21משמעות. כמו שידעו כל עם ישראל, כל ילד, מה מרשך רצה לגבי בחירת הנשיא, כולם ידעו את 

 22 זה, היה קמפיין שלם לעניין הזה, באותה צורה,

 23 על מה אתה עונה לי? ש.
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 1 נדהמת גם אז, זרקת לי פה בפאתוס שיטת ... גם כל עם ישראל יודע מי זה השופרות. ואתה ת.

 2 אולי נעשה קצת סדר,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 נעשה סדר. בשאלות. שאלה ותשובה. ש.

 4 נעצור עכשיו.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כן אני מסכים. זה גולש. זה גולש אבל חשוב אני חושב להבין. ש.

 6 שאלה ותשובה. תשתדל, קצר, ממוקד.  אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 7 הוא נדהם מהמילה 'שופרות', הוא שמע אותה פעם ראשונה פה. ת.

 8 עכשיו שאלה ותשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9בוא, השופרות מבחינתך זה אותם עיתונאים או אנשי תקשורת שכותבים בניגוד לתזה של  ש.

 10 א?התביעה. כן או ל

 11 בכלל לא. ת.

 12 אז מי השופרות? ש.

 13 שופרות, ת.

 14 מי זה, תן לי את השמות של השופרות. ש.

 15 נתתי לך שתי דוגמאות. ת.

 16 שניים. יש עוד? ש.

 17 יש עוד הרבה. ת.

 18 מי עוד? ש.

 19 אני לא מכיר את כולם בשמות. ישנם עוד, יש ריקלין, יש עוד אחרים. ת.

 20 עמית סגל הוא שופר לשיטתך? ש.

 21 חושב.אני לא  ת.

 22 למה, אתה מפחד ממנו? ש.

 23 לא מפחד מאף אחד. ת.
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 1 אוקיי.  ש.

 2אני חושב שלפעמים, הרבה מאוד פעמים הוא הוגן, אני חושב שלפעמים הוא מוטה אבל אני לא  ת.

 3 חושב שהוא שופר, אני חושב שהוא עיתונאי עצמאי.

 4שהיא לא פרו התזה  אבל כל מי שכותב, שניה, בוא נשים רק, אתה כינית כל מי שיש לו כתיבה ש.

 5 התביעתית,

 6 אני, לא, לא, ת.

 7 תקשיב לשאלה, את כינית אותו 'שופר'. ש.

 8 אולי מה זה שופר באמת? מה זה שופר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אוקיי. תגיד מה זה 'שופר'. בדיוק. מה זה שופר? ש.

 10 תשמע, אתה קורא עיתונים? ת.

 11 מר ישועה, ..  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מר ישועה... ש.

 13ובמדיה 'שופר', אני לא המצאתי את הביטוי הזה. אני לוקח  תבעיתונוהשופרות זה מי שמכונה  ת.

 14 אותו,

 15מר ישועה, אחרים לא יושבים פה עכשיו על דוכן   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 העדים,

 17 סליחה, לא שמעתי. ת.

 18אמרתי אדוני לא המציא, אבל אחרים לא יושבים   אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 19 פה עכשיו. אדוני יושב, משתמש בביטוי אז אדוני יסביר מה זה הביטוי. למי אדוני קורא  'שופר'.

 20 עיתונאים מגויסים לטובת עניינו של ראש הממשלה. נקודה. ת.

 21 יין של עדן בן זקן?, אז אתה זוכר אם התערבת בענ-תודה רבה. עכשיו בוא נעבור ל ש.

 22 לא זוכר. ת.

 23 לפי דרכך, אתה חושב שאתה יכול להגיד מה סביר שעשית? ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 2992 

 1 תראה, לפי דרכו, ת.

 2 אני שאלתי בדרכך עכשיו. לא בדרכו. ש.

 3אני עונה לך, דרכי היא, אני שכיר של שאול, שאול אמר לי לציית למה שניר שלום אומר, בני מנשה  ת.

 4 הוצג על ידי ניר שלום,

 5 השאלה מה עשית. לא ..  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 6 מה עשית. עוד פעם שעה? ש.

 7 סביר להניח שכן.  ת.

 8 תודה. ש.

 9 או שלא. אינני בטוח אבל. לא כל דבר זה, ת.

 10'אני לא בטוח' זה תשובה. אדוני לא צריך את המסביב. אז   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 בטוח, בסדר, זה תשובה. תגיד כן זה כן, או לא

 12 בסדר. את יודעת, התשובות לפעמים הן קצת מורכבות, ת.

 13נכון. אבל לא תמיד הן מורכבות. לפעמים הן יותר   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 פשוטות.

 15 ימים ואני משתדל לענות כמיטב יכולתי. 19אני יושב פה רק  ת.

 16ני מסכימה, אתה באמת עונה ולפעמים זה פשוט א  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 יותר ולפעמים זה מורכב יותר.

 18 גם אני, למרות מה שהוא מצייר, גם אני בנאדם. ת.

 19 ימים, אם אתה צריך הפסקה אז תגיד. 19...   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לא, אני לא רוצה הפסקה. אחר כך כותבים שהרגשתי לא טוב. ת.

 21לא יכתבו, כל אחד כאן גם אם הוא מרגיש טוב   אב"ד: -פלדמן -ת ר' פרידמןכב' השופט

 22 רשאי לבקש הפסקה.
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 1ימים ביקשתי חמש דקות אמרו 'היום ישועה ישב שפוף והוא ביקש חמש דקות'. אז  17לא, אחרי  ת.

 2 אני יושב עכשיו זקוף,

 3 איזה שופר כתב את זה?  ש.

 4 )מדברים ביחד(

 5 ל. זה דיון מאוד חשוב הדיון השופרי הזה, אני אגיד לך למה,בוא, אני רוצה רגע לשאו ש.

 6 כן. הוא מדהים אותך. המילה 'שופרות' מדהימה אותך. ת.

 7תקשיב מר ישועה, אני רוצה להגיד לך משהו, שום דבר לא מדהים אותי. בסדר? שום דבר לא  ש.

 8מעות בתיק מהסוג הקוגניטיבית יש לה מש ההטיה, כי ההטיהמדהים. מה שמדהים אותי אבל, זה 

 9הזה, אם לא הבנת. זה אולי טיפה עמוק מבחינתך אבל זה בהמשך. אני שואל אותך כרגע, דיברת 

 10לי כרגע שופרות מהצד השני. יש דבר כזה או אין דבר  ןתיתעל שופרות של צד אחד. עכשיו בוא 

 11 כזה?

 12 אני לא חושב. ת.

 13 אתה לא חושב? ש.

 14 לא. ת.

 15עיתונאי שמהדהד את מסרי הפרקליטות פעם אחר פעם, לילה אחר זאת אומרת אם יש כתב או  ש.

 setting 16-לילה, זה לא שופר לשיטתך? רק שנבין את ה

 17 תראה, אדוני, ת.

 18 כן/לא? ש.

 19 בעיניך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 בעיניך. ש.

 21 כל מה שאני אומר הוא בעיני. חוץ מדברים שאתה מנסה לייחס לפרקליטות. ת.

 22 אתה הדובר הרשמי. ז'ק חן:עו"ד 
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 1אני דובר של עצמי אדוני. עוד פעם, הביטוי שופרות הוא לא ביטוי שהמצאת, הוא מיוחס לשורה  ת.

 2 של עיתונאים שנתפסים כמגויסים. בסדר? 

 3 מי תופס, ש.

 4 רק שניה אחת. תן לי להשלים את המשפט. אז לא נפלת מהירח שאמרתי את זה והבנת בדיוק מה, ת.

 5 ני איתך. לא הבנת, זה טוב לי.הפוך, א ש.

 6 אני יודע שאתה איתי, אתה איתי ואני איתך באותה מידה. ת.

 7מה התשובה? תשובה ונעבור הלאה. מיצינו את   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 השיחה הזאת, לראש השנה עוד יש זמן.

 9י יש עיתונאים. זה מה שאני אז זה הביטויים. אין שופרות ושופרות נגד, יש שופרות, ומהצד השנ ת.

 10 ראיתי, והשופרות, אני ציינתי שני שמות קיצוניים,

 11 אתה לא יודע, ש.

 12מר ישועה, עו"ד בן צור, נראה לי שנושא השופרות   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 מוצה עד תום.

 14זה בסדר גמור. ...  בסדר גמור. זה תיק, אני מזכיר, תיק של סיקור אובייקטיבי, איזון, זה נושא, ש.

 15שעשו בבריטניה, נספר עליהם אחרי זה, קצת עיתונאים ופוליטיקאים, איך זה עבד שם. בסדר 

 16גמור. זה להמשך. קוקה קולה, בוא תספר לנו קצת על הקשר שלך עם סמנכ"ל השיווק בחברת 

 17 ל.קוקה קולה ומה היו הפעולות שלך לטובת חברת קוקה קולה, כמובן לא כשותה, אלא כמנכ"

 18אוקיי. קודם כל אני לא שותה, אשתי אוסרת עליי. דבר שני, הוא סמנכ"ל שיווק היה תקופה  ת.

 19מסוימת, קוקה קולה הוא מפרסם חשוב, פגשתי אותו פעמיים או שלוש ויש גם מספר פעמים 

 20שבהן שמנו כתבה אוהדת או משכנו כתבה אוהדת או הורדנו כתבה שלילית. אמרתי כבר בזמנו 

 21ם גדולים היה את זה, אני רק אציין שהיה את זה בוואלה אולי בעשירית ממה שיש שמול מפרסמי

 22 את זה באתרים אחרים.

 23 רגע, אני רוצה רגע להבין, באתרים אחרים, אתה מתכוון לכלי תקשורת אחרים? ש.
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 1 כן. ת.

 2 ואתה אומר שבכלי תקשורת אחרים אתם הייתם מאוד מדודים ומתונים בנושא מפרסמים? ש.

 3ושב שאנחנו היינו נאיביים בתוך הקטע של הקשר שלנו עם מפרסמים, זה גם נושא דרך אגב אני ח ת.

 4שהוא נדון היום, ציינתי כבר, בבית משפט מחוזי, כי הגבולות לפעמים בין פרסום לבין תוכן 

 5 מתערבבים, יש נושא של סימון תוכן שיווקי. וואלה הייתה יחסית אתר נאיבי במובן הזה.

 6 אתה אומר אתר נאיבי, אתה אומר 'היינו עשירית', זה ביטוי שלך, זאת אומרת כש ש.

 7 אני חושב שהיינו הרבה פחות מאחרים. ת.

 8בהשוואה לכלי תקשורת אחרים, מה שאתה אומר לנו, וכרגע תמנה את כלי התקשורת שאתה  ש.

 9 מתייחס כי התייחסת אליהם.

 YNET. 10למשל  ת.

 11 רת', ברבים, מי עוד?. אמרת 'כלי תקשוYNETהבנתי. ידעת שתגיד  ש.

 12 כי זה הרפרנס שלי. YNET-התכוונתי בעיקר ל ת.

 13 כי לא נעים לך מאחרים? משופרות אחרים לא נעים לך? ש.

 14לא, לא שלא נעים, וואלה הוא אתר אינטרנט, אלה שני האתרים, גם מאקו נמצא שם. גם מאקו  ת.

 15ומאקו.  YNETלדעתי, כן, גם מאקו לדעתי נמצא בתוך הקטע. בשלישיה למעלה יש את וואלה, 

 16אני חושב שאם יש אתר שהיה הכי צנוע בעניין הזה של ערבוב בין תוכן לבין פרסום וכדומה, 

 17 מפרסמים, זה וואלה. ובהליכה לקראת

 18 מאקו שייך למי? רק שתגיד לנו? ש.

 19 .12מאקו זה חלק מקבוצת קשת או  ת.

 20 . מה שקרוי.2ערוץ  ש.

 21 זה חלק מקבוצת, YNETנכון.  ת.

 22 בסדר, אז אתה אומר ככה: אנחנו בנושא הזה הכי צנועים ונאיביים. ש.
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 1 אותך.אני אגיד לך למה גם. אני אגיד לך למה, זה בטח מעניין  ת.

 2 בטח. מאוד. ש.

 3 כי כמו שהבנת, אני לא צנוע. ת.

 4 לא יודע אם יש סיבה טובה לאי הצניעות שלך, אבל  בסדר, כן? ש.

 5 ימי עדות? 18אפשר לספר על זה בדיחה, אחרי  ת.

 6 אפשר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 זה קשור לצניעות? עם:-כב' השופט משה בר

 8לא. אני אוהב לצטט את המפא"יניקים תמיד, אז ציטטתי פעם את  אם זה לא היה קשור אז ת.

 don’t be so humble you 9אשכול, עכשיו אני מצטט את גולדה, היא אמרה פעם לשגריר הבריטי 

are not that great,10 . אז 

 11זה משפט ידוע, יש את זה גם ביידיש, אמרו את זה גם, צ'רצ'יל, אבל לא חשוב, בסדר. ההקשרים  ש.

 12 שלך מאוד לוקים, בוא נתקדם. םורייההיסט

 13אבי התימני מדבר יידיש, אני לא. בכל אופן, שניה אחת, אני אסביר למה. תראה, וואלה הייתה  ת.

 14, לכן YNET-עוף מוזר במובן שהיא אתר אינטרנט וגוף מדיה שהוא לא חלק מקבוצת תקשורת. ל

 15חומרים הישנים והחדשים הרבה פעמים הפסדנו להם מכרזים וגם למאקו, בטח כשעברת על ה

 16ראית שאני קובל על זה, מאקו הוא חלק מקבוצת תקשורת גדולה שזה קשת שיש להם מסך 

 17, יש קבוצת ידיעות. הם יכולים בעיתון המודפס לשים YNET-טלוויזיוני, יש להם עוד מסך. ול

 18ובה דברים. אז יש הרבה מפרסמים גדולים שהם שמים תקציב, למרות שאני נותן הצעה יותר ט

 19-בוואלה, הם שמים בסוף את התקציב שלהם, ואני הרבה פעמים קובל על זה, הם שמים את זה ב

YNET ,20 או מאקו, למרות שנתתי הצעה יותר טובה. אחר כך אתה רואה שיש מוסף 

 21 זה לא קשור לחשיפה? עם:-כב' השופט משה בר
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 1ת. בשביל זה ציינתי את קשור לזה שנתנו במדיה הנוספת עוד משהו, שלי אין את המדיה הנוספ ת.

 2ערוצית ולא הייתה -זה, לא בגלל שוואלה הייתה פחות אגרסיבית או ניסתה פחות, היא הייתה חד

 3 לה עוד פלטפורמה. אחרים היו על שתי פלטפורמות.

 4אז מה שאתה בעצם אומר, כי אנחנו רואים, ראינו, רואים ונראה כמידת הצורך, שיש בעצם  ש.

 5ל כתבות, שורה ארוכה של אירועים שקשורים לסיקור  שהם פרי העלאה של כתבות, הורדה ש

 6אינטרסים מסחריים, נכון? זה מה שאנחנו רואים אצלך, ואתה אומר שאצלנו זה היה, בוואלה, 

 7במינון נמוך יותר, ביחס לשני כלי תקשורת מרכזיים נוספים, כי שם הייתה להם גם פלטפורמה 

 8 רת כרגע?נוספת. נכון? זה תיאור הוגן של מה שאמ

 9 זה נכון. ת.

 10 עו"ד חן אתה בסדר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 כן. אני לוקח טיפה אויר גבירתי. תודה. עו"ד ז'ק חן:

 12 אתה רוצה לצאת קצת?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אני מסתדר. תודה. תודה רבה. עו"ד ז'ק חן:

 14הזה, אני שאלתי אותך ואני רוצה בכל אופן תשובה אם יש  עכשיו, לפני שאני אמשיך איתך בנושא ש.

 15 לך, 

 16 בבקשה. ת.

 17בכל, למיטב זכרוני בחקירות ברשות, לא מצאנו את ההיבט המסחרי והשפעתו על הסיקור בוואלה  ש.

 18ובכלל. אנחנו מדברים על סיקור של גורמים עסקיים רבי עוצמה, זה לא, בלי לזלזל בחנות מכולת 

 19 עסקיים שיש להם השלכה על הציבוריות הישראלית, בחלקם לפחות. נכון?קטנה, זה גורמים 

 20 נכון. ת.

 21יש איזו שהיא סיבה שנמנעת מלציין את ההיבט הכל כך רחב של ההשלכה של הצד העסקי והצד  ש.

 22 הסיקורי בסוגיית ההתערבות? יש סיבה טובה לכך?

 23 נתי אותו או לא,אתה יכול לשאול אותי על כל דבר שלא נשאלתי עליו, למה ציי ת.
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 1 אז אני אגיד לך, ש.

 2 רגע, אני אענה לך. אני רוצה לענות לך. בסדר? ת.

 3 בבקשה. ש.

 4יש שני חלקים לתשובה. חלק אחד, זה שאני עניתי על מה שנשאלתי, מן הסתם. ואם הייתי נשאל  ת.

 5 אז הייתי עונה.

 6 אבל שאלו אותך, סליחה שאני קוטע אותך כי זה רלוונטי, ש.

 7 ה לענות.אני רוצ ת.

 8 בבקשה. ש.

 9קח נורמטיביים בין גופי מדיה לבין -קח, יש יחסי תן-חלק שני, אני חושב שאין קשר ליחסי התן ת.

 10מפרסמים. הם קיימים, הם ידועים, הם לא כרוכים בהשתלטות של אותו מפרסם על האתר. הם 

 11 , בלי השוואה בכלל.-לא כרוכים לא בכמות ולא באינטנסיביות, אפילו לא ב

 12 למה אתה משיב? ש.

 13 אדוני אני משיב לך על השאלה שלך. שאלת אותי למה בחקירה, ת.

 14 למה לא אמרת? למה אתה עוד פעם מחבר משהו שלא קשור? ש.

 15 אני מחבר משהו שאתה לא רוצה לשמוע, אבל תקשיב לתשובה. ת.

 16 ונה?ברור שאני לא רוצה לשמוע דברי להג שלא קשורים. למה אתה עונה? לאיזה שאלה אתה ע ש.

 17 מר ישועה...  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18אני רוצה לענות את תשובתי. למה לא הזכרתי את המפרסמים. הוא שואל למה לא הזכרתי את  ת.

 19 המפרסמים. 

 20 ששאלו אותך על התערבויות, ש.

 21האחד אני עונה לך למה. כי אלה דברים שונים. אלה שני דברים שונים ואתה מנסה להסיק מהדבר  ת.

 22ארבע פעמים בעשר שנים. ובפעם השניה -על יש שלוש-על, אז אל-על הדבר השני. לדוגמה אל

 23והשלישית אני כבר אומר לו 'לא'. וגם עם מפרסמים אחרים שצוין פה. לפעמים אתה אומר כן, 
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 1ולפעמים אתה אומר לא. והוא לא משתלט, והוא פונה בצורה עדינה, והוא מבקש דבר אחד מסוים. 

 2 ה שום קשר לצורה שבה וואלה שועבדה למרשך. שום קשר.אין לז

 3 דיברת על זה, מר ישועה, ש.

 4זה לא אותו דבר. זה דברים נורמטיביים שקורים בכל האתרים, ומה שקרה לנו עם ראש הממשלה  ת.

 5 מרשך לא קרה באף אתר. זו התשובה המלאה.

 6יום. תזכור, יום יום נקלף את -וםמר ישועה, התשובה המלאה הזו, אמרתי לך, אנחנו נקלף אותה י ש.

 7 האמירות שלך.

 8 מה זה המילה 'תזכור'? ת.

 9 תזכור שנקלף את זה. זה מה שאמרתי. עכשיו אני שואל אותך שאלה פשוטה, ש.

 10 אה, חשבתי שאתה מנסה לאיים עלי. ת.

 11לא, זה לא איום. זו הודעה ידידותית. ועכשיו אני אומר לך את הדבר הבא. שאלו אותך בחקירות  ש.

 12שלך על התערבויות. שאלו אותך אם אתה היית מנכ"ל מתערב, מנכ"ל לא מתערב, מתי התחלת 

 13להתערב. כל העולם השלם המסחרי, ואני אומר לך, גם הפוליטיקאים שראינו את ההיקפים 

 14כל העולם הזה נשתכח מתשובותיך. אני שואל אותך למה. למה לא טרחת, למה שניסית להצניע, 

 15ציינת תמונת עולם בדויה, שאני מנכ"ל, קומה ראשונה, קומה חמש, לא מעורב בשום דבר בשום 

 16 דבר. איך זה קורה? 

 17אם זו אותה תשובה שענית קודם, אל תחזור. אם   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 וסיף אז תוסיף.יש לך מה לה

 19 זו אותה תשובה, ועם סימני קריאה. ת.

 20 אותה תשובה. אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אז עכשיו אני שואל אותך, אותך שאלו על עובדות, נכון? ש.

 22 לא, אל תשאל אותה שאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אותך שאלו על עובדות, נכון? אתה עד עובדתי, כך אתה  לא לא, לא שואל את אותה שאלה גבירתי. ש.

 2 אמור להיות. שאלו אותך על עובדות. מה היה.

 3 מי שאל אותי על עובדות? על מה אתה מדבר? ת.

 4 החוקרים המשטרה, בתביעה, שאלו אותך עובדות. נכון? היה/לא היה, תאר.  ש.

 5 לה הזאת. הרי שאלה נשאלת,אני לא זוכר עכשיו את השאלות, אני לא זוכר מה קדם לשא ת.

 6 צעד,-תראה, אתה, בוא נלך צעד ש.

 7 שאלה נשאלת, ת.

 8 אבל עוד לא שאלו אותך שאלה עכשיו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 הוא אמר 'שאלו אותך על עובדות הרי'. ועצר. ת.

 10 בסדר. תקשיב לשאלה עד הסוף.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שואל שאלה ואני מתחיל לענות לא לכיוון אז הוא עובר לשאלה אחרת.כשהוא  ת.

 12מר ישועה, אנחנו נותנים לך לענות, אבל תן לו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לשאול. תקשיב לשאלה עד הסוף ואז תענה.

 14 טוב בסדר. ת.

 15 אולי כל זה יהיה מיותר כבר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 סליחה כבודה. אני לוקח אויר, אני שותה מים. ת.

 17הכל בסדר, רק תקשיב רגע. תשתה מים, תיקח   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אויר,

 19אל תעשה את זה בסדר ההפוך. קדימה. עכשיו תראה, אתה מבין או הבנת את תפקידך שאתה  ש.

 20יי.קיו, אתה עד שאמור לתת מענה א 160אמור לתת מענה לשאלות עובדתיות. זה נכון? אתה עד, 

 21 לשאלות עובדתיות. את זה אתה הצלחת להבין?

 22הבנתי שאלות עובדתיות, אני חושב שלפעמים שאלו אותי גם מה אתה חושב. אני לא יודע לענות  ת.

 23 על זה.
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 1 או, שניה, זהו, השאלה מה אתה חושב, ש.

 2 י 'תקשיב, מה דעתך' אני לא זוכר.אני לא זוכר איך שאלו אותי. שאלו אותי עובדה, או אמרו ל ת.

 3 דעתך לא כל כך, ש.

 4 אוקיי. גם זו תשובה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5אני לא זוכר איך שאלו אותי את זה. האם אני יודע אם החוקרים הקפידו לשאול אותי רק על  ת.

 6 עובדות, אינני יודע.

 7 מר ישועה, אל תילחץ יותר מדי. שתית מים, נשמת אוויר, בוא נתקדם.  ש.

 8 תודה. ת.

 9תודה. עכשיו תראה, שאלו אותך שאלות האם התערבת /לא התערבת ואתה אומר 'תראו, אני  ש.

 10התערבתי רק בעניין מסוים ולא התערבתי בעניינים אחרים'. זו הייתה התמה המרכזית שלך. אני 

 11י ורחב, ייתכן שהוא שגוי בפינות. אתה אומר לי 'תשמע, יש לי מסקנה, אומר את זה באופן כלל

 12אני לא אמרתי א', ב', ג' כי פה היה לי משהו אחר. אני אגיע למשהו האחר'. אבל למה אתה נמנעת 

 13מלתת תשובות עובדתיות לשאלות עובדתיות ביחס לאמירות עובדתיות שלך שנוגעות לשאלה 

 14 'התערבת/ לא התערבת'

 15 אולי תבהיר את השאלה, היא כללית מדי.  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 16זולתי פניות של מטעם ראש הממשלה. נכון?  2012אדוני אמר שהוא לא התערב בשום דבר עד סוף  ש.

 17זה מה שאמרת? ועד אז היית עולה מקומה ראשונה לקומה חמישית, 'בוקר טוב'. זה פחות או יותר 

 18 מה שאמרת?

 19 ? 2012שעד סוף  ת.

 20 מה? ש.

 21 התחלתי להתערב בפניות של ראש הממשלה. 2012-אמרתי שמ ת.

 22 ושכחת את כל ההתערבויות הנוספות שהיו לך? ש.

 23 איזה התערבויות נוספות? ת.
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 1 תודה. בוא נתקדם. בוא נלך לקוקה קולה. נחזיר את קוקה קולה. ש.

 2 

 3 303מוגש ומסומן נ/

 4 

 5שיו הביתה. מצוין' והוא כותב לך 'תודה' 'ירד מיד זה מהחומר החדש. אתה כותב לו 'הגעתי עכ ש.

 6 . קודמת לזה שיחה,1-אחרי שביקשת'. אני מניח ש

 7 איפה אדוני?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 גבירתי. 10:22משעה  ש.

 9 אוקיי. בסוף הדף. בסדר. האחרון.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 )מדברים ביחד(

 11בסדר. זה אותו נוסח. כן, הוא רק הגיע הביתה   אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 12 בסוף. 

 13 אבל הרעיון תמיד אותו רעיון. אתה מוריד משהו מיד אחרי שהוא ביקש, נכון? ש.

 14 נראה שכן. ת.

 15אוקיי. עכשיו, כשאתה כותב 'זה טבעה, כלום לא מכוון, בטח מלמעלה' 'זה', צריך להיות 'זו',  ש.

 16 ה'. מה זה? מי זה החיה?'טבעה של החי

 17 עיתונאות. ת.

 18 אוקיי.  ש.

 19 מדיה. מדיה. ת.

 20מדיה. אוקיי. עכשיו אתה כותב לו 'בבקשה רק אל תדבר על הקשר בינינו כי זה יגרום לי הרבה  ש.

 21 נזק'. למה הכוונה?

 22 מול המערכת. ת.
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 1אצלך, שוב  'למה רודפים אותנו 12:19מול המערכת. אוקיי. עכשיו הוא שואל אותך כך, בשעה  ש.

 2 עלה סרט מיותר וישן'. אתה רואה את זה?

 3 רגע, חשבתי שלזה התייחסת עכשיו. ת.

 4 ,-לא, התייחסתי קודם ל ש.

 5 למה? לא הבנתי למה התייחסת קודם. ת.

 6 'הגעתי הביתה, ירד מיד אחרי שביקשת'.-התייחסתי ל ש.

 7 עכשיו אתה מראה לו פשוט את תחילת ה.. עו"ד יהודית תירוש:

 8 אני מראה לך את ההתכתבות ועכשיו אני שואל אותך,בסדר,  ש.

 9 אני לא, ת.

 10 הכל בסדר, אני שואל אותך שאלה, ש.

 11 רק רגע. אה, רגע, לא הבנתי. הצגת לי קודם, התייחסת לסוף ועכשיו להתחלה?  ת.

 12 נכון. ש.

 13 בסדר. ת.

 14סדר  עכשיו, אתה כותב לו, התשובה שלך 'מטפל מיד. איפה, מה שם הכתבה' בוא נראה את ש.

 15 הפעולות שלך. אין לך מושג במה אתה צריך לטפל. אתה מהנהן בחיוב, נכון?

 16 כן. ת.

 17 אוקיי. אתה מיד אומר שמטפל. ש.

 18 כן. ת.

 19 ואחרי זה אתה אומר לו 'רק תפנה אותי במה אני צריך לטפל'. ש.

 20 נכון. ת.

 21 בסדר. אתה זוכר במה מדובר? ש.

 22 י יש פה גם חלב וגם סודה. לא זוכר.אני מתאר לעצמי שמשהו שלילי על קוקה קולה כ ת.
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 1הבנתי. אין איזה ערך ציבורי בפרסום של, לא יודע, חלב, סודה, קוקה קולה? שאתה לא מהרהר  ש.

 2 לשניה אם נכון, מיד להגיד 'אני מטפל', 'קובר', בלי שאתה יודע אפילו מה?

 3'רודפים  תראה על מה הוא עונה 'מיד מטפל'.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אותנו' אז הוא על זה עונה 'מיד מטפל'.

 5 לא, גבירתי הוא אומר ככה, ש.

 6 הכל בסדר, אני רק אומרת,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 ההוא אומר 'רודפים אותנו', קוקה קולה אומר 'רודפים אותנו',  ש.

 8 הוא אומר 'מטפל מיד'.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9נכון. בדיוק. הוא לא יודע במה, הוא לא יודע כלום, הוא מיד מטפל. לא הולך לעיתונאי להגיד לו  ש.

 10'מה יש פה, איזו כתבה, יש בזה ערך', הוא, אומרים לו קוקה קולה שרודפים אותם, אגב, זה 

 11פעם על הרדיפה שיש לנו, אחרי זה רק נראה איך  350,000גבירתי תשמע את זה כנראה בתיק הזה 

 12פלים ברדיפה, פה הוא אומר 'מטפל'. 'רק תגיד לי במה אני צריך לטפל'. בסדר גמור. אז אני מט

 13שואל אותך שאלה נורא פשוטה. אני חוזר לשאלות שלי. לא חשבת שיש איזה שהוא עניין לבדוק 

 14 רץ וקובר?-אם יש איזה שהוא ערך עיתונאי לפני שאתה אץ

 15אבל נראה שלא. נראה שלא.  אני אמרתי פה כבר כמה לא רואה את כל מה שיש פה ואת כל הרצף,  ת.

 16, שאני כמנכ"ל של גוף מדיה נאלץ לעשות 4000פעמים ואמרתי גם בראיונות שלי לפני שהתחיל תיק 

 17 שיקולים מסחריים, 

 18 טוב. ש.

 19ואני נותן לך עוד שורה אם אתה רוצה, שתשמח עליה בטח, מצב המדיה בכל העולם הוא כזה של  ת.

 20בגלל האבולוציה של גוגל וכדומה, שמקורות ההכנסה של מדיה נהפכו מאוד תלויים גופי חדשות, ו

 21, מנויים, לפני כן היו מודעות גדולות שהן לא כמו גוגל, ולפני subscriptionבפרסום, לפני כן היה 

 22לקח את כל השווי של קבוצת ידיעות אחרונות, כי כל הנספח  2זה היה לוחות, אתר כזה כמו יד 

 23השבוע של המודעות מילים היה מכניס חצי מיליארד שקל לאותה קבוצה וזה נעלם, הזה בסוף 
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 1ולכן הגופים נעשו יותר תלויים ואני מנכ"ל של גוף כזה, גוף מסחרי, והייתה התחשבות במספרים. 

 2 , על פני כל התקופה,350ולא  350,000אין לזה אבל שום דמיון, לא 

 3 וככה אתה אומר גם, ש.

 4קולה, אני אומר עוד פעם, וגם עם מפרסמים אחרים, מקרים בודדים וגם עם חלק  יש פה עם קוקה ת.

 5שניים, מפסיקים. והוא לא עושה כל מה שהוא רוצה באתר, אבל -גדול מהמפרסמים אחרי מקרה

 6 הודיתי שאנחנו תלויים בפרסום.

 7 וככה אמרת לנו גם שאתרים, כלי תקשורת מקבילים? ש.

 8ינתי, אני חושב שזה היה יותר, ואני אומר עוד פעם, כל נושא של אני חושב שבאתרים אחרים צי ת.

 9תוכן הגבולות בין תוכן לבין פרסום, הם היטשטשו בהרבה גופים עיתונאיים בגלל המצוקה שלהם 

 10 של הכנסות מפרסום,

 11 תודה. ש.

 12 ,-עד כדי כך שזה מגיע לזה שצריך עכשיו לקבוע לזה רגולציה וחוקים וזה מתברר היום ב ת.

 13ודה. ברגולציה יש מה שנקרא, רק בוא נסגור את הנקודה הזאת כי אתה מתעתע משהו, יש עניין ת ש.

 14 של תוכן מקודם ותוכן משווק ואז צריך לזהות את זה,

 15 נכון. ת.

 16אז צריך לכתוב. דרישה הרגולטיבית היא שלא יהיה טשטוש בין שיקול מסחרי לשיקול עיתונאי  ש.

 17 דם ומתי זה תוכן משווק. נכון?ולכן צריך לציין מתי זה תוכן מקו

 18 כן. ת.

 19אוקיי. עכשיו בוא נדבר על התכתבות נוספת שלך עם זמיר מקוקה קולה. מה התפקיד של שמיר  ש.

 20 היה?

 21 סמנכ"ל שיווק ... ת.

 22 

 23 304התכתבות מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2י, אני 'עזור לי אני יודע בוודאות שהצעתנו הכי טובה, אל תאכזבנ 7:00פה אתה כותב לו בשעה  ש.

 3 ברבעון קשה מאוד וזה מאוד חשוב לי, לא הייתי מציק לך אחרת'. אתה רואה?

 4 כן. ת.

 5 אוקיי. אז עכשיו, קודם כל אני מבין שיש לך איזה יעד אישי שאתה נמדד לפיו, נכון? ש.

 ebitda. 6, יש לי ויש לכל הסמנכ"לים יעד של -היעדים של ה ת.

 7נכ"לים, אכפת לי אתה. אתה כותב 'אני ברבעון קשה ברור. אתה, אני עכשיו לא אכפת לי הסמ ש.

 8 מאוד וזה מאוד חשוב לי', 

 9 כן. ת.

 10 אוקיי. תסביר איזה רבעון קשה ולמה זה חשוב לך? ש.

 11 אינני זוכר איזה רבעון זה היה. ת.

 12 .2016-כתוב. זה ב ש.

 13 רק רגע, בסדר, ת.

 14 .2016במרץ. רבעון ראשון  ש.

 15ואם אתה רוצה, אני גם אשמח אותך שאני לא בטוח שהוא  אינני זוכר את הפרטים של הרבעון ת.

 16 היה קשה. יכול להיות שאני לוחץ עליו כדי לגרום לו לשים את זה אצלי. זה בטח ישמח אותך.

 17 אני אגיד לך ככה, זה לא ישמח אותי, ש.

 18הכל מותר, גם קצת מניפולציות, גם, כדי לקבל פרסום? בשביל  עם:-כב' השופט משה בר

 19 תקציב?לקבל 

 20 תראה, כבודו, מנכ"ל הוא גם איש מכירות, ת.

 21 אני שואל.  עם:-כב' השופט משה בר

 22 כן. מנכ"ל הוא איש מכירות, זה השפה שנקוטה, ת.

 23 אין כללים גם לאיש מכירות, קצת,  עם:-כב' השופט משה בר
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 1 כן, וגם אבל זה, סליחה מה הייתה השאלה? ת.

 2אדוני אומר 'גם אם זה לא בדיוק המצב, אני אתיקה. בכל זאת,  עם:-כב' השופט משה בר

 3 אומר את זה כדי להשיג מטרה' שאדוני סבור שהיא מאפשרת נקיטת אמצעים כאלה?

 4מכירות זה תחום אגרסיבי. גם הוא יכול לכתוב לי שזה הגרושים האחרונים שלו ונגמר וזה לא  ת.

 5זה רבעון קשה', זה מונח, נגמר, זו שפה כזאת בין אנשי מכירות לבין אנשי מכירות 'אח שלי, 

 6ועכשיו לקחת את זה מפה לתוך האתיקה, אני אומר עוד פעם, זה המצב, החברות חיות על חרבן, 

 7, כל שקל שלו נכנס אלי, קשור ליעדים, וברור שכולם zero someהחברות נלחמות על כל שקל, זה 

 8שקל,  20,000שקל,  100,000יום על כל תקציב, על כל שקל. -רוצים להגיע ליעדים אבל נלחמים יום

 9 שקל.  כך מנהלים חברות. 10,000

 10 אני לא בטוח שכך, תראה, ככה אתה מנהל את החברה שלך, ש.

 11 יכול להיות. ת.

 12 ואני הכרתי איזה כמה מנכ"לים בחיים שלי, ודוגמתך לא ראיתי, וכשאתה כותב לאנשים האלה, ש.

 13 כ"לים? אני לא הבנתי.ראית את כל ההתכתבויות של כל המנ עו"ד יהודית תירוש:

 14ראיתם את כל כלי התקשורת בפרסומים? ראיתם מה היה בכלי התקשורת המקבילים? ראיתם  ש.

 15מה .. .השליליים? עשיתם בדיקה בתיק הזה? שאת שואלת אותי שאלות? או שהנדסתם את העניין 

 16 הזה שם מהתכתובות לתוך כתב אישום מתוקן, 

 17 עו"ד בן צור, יש לאדוני שאלה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 יש. כן. עכשיו אני שואל אותך שאלה, ש.

 19לגבי ההערה שלך למנכ"לים אחרים, שהערת לגביי, אני יכול להגיד לך שאני המנכ"ל שהיה מעורב  ת.

 20 הכי פחות במכירות. הכי פחות.

 21שלך.  state of mind-תודה. ובסיקור כמובן. אבל עכשיו תגיד לי כך, אני רק רוצה להבין רגע את ה ש.

 22אתה אומר, אולי קצת, קח בחשבון שיכול להיות שבכלל זה לא נכון שהרבעון הזה לא היה רבעון 
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 1קשה וזה לא היה חשוב לי. זאת אומרת שיכול להיות פער עצום בין התוצאה העסקית שהייתה 

 2 לבין מה שכתבת. זה מה שאתה אומר לנו? 2016באותו רבעון ראשון של 

 3 יות שכן, יכול להיות שלא, יכול להיות שהקצנתי, זו שיחת מכירות, למקרה שלא הבנת.יכול לה ת.

 4 טוב. עכשיו תראה מה אתה כותב פה בהמשך. אני מגיש שתי התכתבויות נוספות.  ש.

 5 

 6 305התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 7 306התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9פה אני אגיד לך בקצרה, יש פה התכתבויות, זה הכל מהחומר החדש, לגבי תקציבים שאתה מבקש  ש.

 10 ומקבל. אתה רואה, מר ישועה? 

 11 לאיזה מההתכתבויות אדוני מתייחס?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 .2016ביוני  16-אני מפנה למשל גבירתי להתכתבות מ ש.

 13 של זה. של הקודם?רגע, העמוד הבודד זה המשך  ת.

 14 נכון. ש.

 15 כרגע אתה בעמוד הבודד?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ,-לא בעמוד ה ש.

 17 קודם הבודד? ת.

 18תקרא את שניהם. זה פחות חשוב לי. את שתי ההתכתבויות. אתה יכול לקרוא את זה במהירות.  ש.

 19 יש לי שאלה פשוטה. אדוני רואה?

 20 כן. בבקשה. ת.

 21 וצה לגייס תקציבים, נכון?טוב. אתה ר ש.

 22 כן. תמיד. ת.

 23 תמיד, ואתה גם מפעם לפעם פועל עבור הסיקור של אותם גורמים. נכון? ש.
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 1 כן. ת.

 2וגם לך יש השפעה, אתה גם באופן אישי מוטב מהעניין כי הביצועים שלך, ההכנסות שלך, גם  ש.

 3 תלויות באופן מסוים מעבר לשכר הקבוע, בביצועים של האתר, נכון?

 4 כן. כמו כל מנכ"ל. .ת

 5יופי. ולא העלית על דעתך כמובן, תאשר לי, שכשאתה דן בסוגיה המסחרית והתקציבים, ואתה  ש.

 6מעלה כתבה, מוריד כתבה, מטייב פרסום או ההיפך, שיש פה איזה שהוא משהו פרובלמטי, אפילו 

 7 לא בצד האתי? 

 8האגרסיביות של עבודה של מפרסמים נכון. אני חושב שבצד האתי כן העליתי, כי שוב, הקטע של  ת.

 9מול גופי מדיה הוא נושא שעלה ולאט לאט הוא התפתח, התחילו להיות חוקים בהמשך הזמן, כן 

 10 לסימון, כן להפרדה, ולאט לאט,

 11 אז אתה אומר ככה, שאולי, ש.

 12רק שניה, תרשה לי לסיים את המשפט. לאט לאט במשך הזמן התחלנו להחיל גם, לעשות  ת.

 13ם משרד מיתר, עם יוסי עבאדי, על הרגולציה ועל הסימון והאי סימון ולאט לאט תדרוכים. ע

 14 התחילו להיקבע לתוך הסיפור הזה סטנדרטים. אבל גופי המדיה חיים ממלחמה קשה מאוד,

 15אז בוא נסכם את זה, אני לא יודע, מתי זה לאט לאט שהתחילו הדיונים עם יוסי עבאדי, מתי זה  ש.

 16 היה פחות או יותר?

 17 לא, לכל אורך הדרך. זה תהליך שהתפתח.  ת.

 18אז אם אני אומר ככה, אתה לא חיית בשום תודעה שיש בזה משהו פסול, בשלבים מסוימים הבנת  ש.

 19 שיש פה סוגיה אתית שצריך למסד אותה, נכון?

 20 . אין לי משהו שוואלה נפרדת מהתעשייה.ההתעשיינכון. אני וכל  ת.

 21ועלים. תכתובת שלך עם מי שהייתה, אתה זוכר את השם של דוברת טוב, בוא נדבר רגע  על בנק הפ ש.

 22 בנק הפועלים, אולי דאז?

 23 עופרה. ת.
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 1 עופרה מה? ש.

 2 לא זוכר. ת.

 3 פרויס כנראה? ש.

 4 יכול להיות. ת.

 5 

 6 307תכתובת מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8קידומים היא  כותבת לך כך: שהיא סומכת עליכם, שמיום שלישי, משהו גם בשידורי טלוויזיה, גם  ש.

 9 באתר מהסניף, הנושא הכי חשוב בבנק, ציון זה ציון קינן אני מניח, נכון?

 10 כן. ת.

 11 מנכ"ל הבנק דאז? ש.

 12 נכון. ת.

 13 'ביקש שזה יימשך לאורך תקופה, תודה'. ותשובתך? ש.

 14 עד חצי המלכות. ת.

 15 'עד חצי המלכות' זה מה שאתם רוצים, נכון? ש.

 16 כן.  ת.

 17 אני מראה לך התכתבות נוספת ש.

 18 

 19 308התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 20 

 21אני כבר  אומר לך שההקשר הוא  2015ביוני  23-זו ההתכתבות בינך לבין דוברת בנק הפועלים מה ש.

 22שהיה דיון בבית המשפט באותו יום, ביקשו להוציא צו הרחקה לעו"ד ברק כהן, בקבוצה שנקראת 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021מאי  31

 

 3011 

 1תבות ביניכם. עד כאן זה ברור 'באים לבנקאים' פעילים חברתיים, ועל הרקע הזה יש את ההתכ

 2 לך?

 3 כן. ת.

 4 אתה זוכר את העניין? ש.

 5 אני זוכר בגדול את הסיפור של הלחץ עם ה'באים לבנקאים'. לא זוכר את המקרה הספציפי. ת.

 6 והיא כותבת לך שהעלו סרט שהוא סרט שנותן במה ענקית להסתה. אתה רואה? ש.

 7 רואה. ת.

 8 נכון? ש.

 9 כן.  ת.

 10 לא העלו סרט, רק דיווחו. אתה רואה? YNETואומרים לך 'תראה,  ש.

 11 רואה הכל. ש.

 12 רואה הכל.  ת.

 13 מה אדוני עושה, אתה יודע? ש.

 14 משוחח עם העורך הראשי. שוחחתי עם העורך הראשי. ת.

 15יפה. אז בוא עכשיו נראה את השיחה שלך עם העורך הראשי כי אנחנו רואים פה, ראינו עד עכשיו  ש.

 16שן, עכשיו אנחנו רואים את החדש, אז יש לנו תמונה מלאה. אנחנו מקרינים לך משורה רק את הי

 17 , זו השיחה שלך עם אבי אלקלעי או ההתכתבות בקשר לפניה של הדוברת של הבנק, נכון?11043

 18 רק שניה. ת.

 19 בבקשה. אדוני רואה? ש.

 20 רואה.  ת.

 21בקשים להוריד את הכותרת שייחסו אוקיי. בעצם מה שקורה כאן, אם נתמצת את האירוע הזה שמ ש.

 22 הפעילים החברתיים למנכ"ל הבנק, הם כינו אותו גנב, צריך למתן את הכותרת, נכון?

 23 כן. ת.
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 1ועל הדרך כמובן אתם משמיצים, דווקא החבר'ה, חלק מהם לא רעים, את ברק כהן ואת הקבוצה  ש.

 2 שלו, נכון? בדרך? ביניכם? אתה ואבי אלקלעי?

 3 לא רואה איפה, ת.

 4 'חבורת האידיוטים', לא חשוב, זה לא נורא חשוב, .ש

 5 אני לא רואה. אה, כן רואה. כן. ת.

 6 טוב. עכשיו אני רוצה להציג לך את הכתבות ואיך זה עבד באתר. בסדר? אני מציג לך, ש.

 7 מה אדוני מציג? כתבה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 את הכתבה, אני מיד מגיש גבירתי.  ש.

 9 . זה לא מה שאנחנו רואים על המסך. 309נ/  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 10 זה הוגש? טוב. אז תסתכל.  ש.

 11 קיבלנו משהו אחר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אנחנו מראים לך את הכתבה הראשונה ואת הכתבה השניה.  ש.

 13 ו הראשונה?רגע, איזו מהן ז  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 past pages . 14-הראשונה זה מה שנקרא ה ש.

 15 הראשונה זה מה שעל המסך?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16למטה. לא, זו הכתבה השניה גבירתי, זו הכתבה המתוקנת כבר. הכתבה הראשונה, זה נראה כך  ש.

 17 גבירתי, 

 18בסדר, אני רואה, אני מנסה לראות את השעות,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 את  התאריך, משהו. 

 20 , צריך להוסיף שעתיים.  7:27PMהשעות למעלה  ת.

 21 

 22 309כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 23 310כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2אוקיי. אז עכשיו תאשר לי בטובך מר ישועה, שבכתבה הראשונה שביקשו את ההתערבות בה  ש.

 3 ים עברו למנכ"ל בנק הפועלים וצעקו לעברו גנב'. ו'צפו'. נכון?הכותרת הייתה 'הפעיל

 4 נכון. ת.

 5והכותרת שבאה היא 'מנכ"ל בנק הפועלים ביקש להרחיק פעילים, צפו בקבלת הפנים בבית  ש.

 6 המשפט', נכון? תסתכל.

 7 רק שניה. ת.

 8 מאשר וגם,  ש.

 9 רק שניה. ת.

 10 בבקשה. ש.

 11 כן. ת.

 12 ט שלו בכותרת המשנה 'חשש לחייו' נכון?וגם הכניסו שם תגובה של הפרקלי ש.

 13 כן. ת.

 14 תודה. עכשיו בוא נדבר על מנכ"ל בטרפלייס. ש.

 15 

 16 .311מוגש ומסומן נ/

 17 

 JWT 18?. מי זה JWTזה לא מנכ"ל בטרפלייס, זה מנכ"ל  ש.

 19 לא זוכר. ת.

 20 זה משרד פרסום.  ש.

 21 אה, סליחה. ת.

 22 אתה לא זוכר את משרד הפרסום שלך? ש.

 23 שאתה מדבר על מפרסם.סליחה. חשבתי  ת.
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 1, שם החבר'ה 2012ביוני  30-לא, זה מנכ"ל משרד הפרסום, אני אפנה אותך להתכתבות החדשה מ ש.

 2קשוחים, בוא תראה איך הוא אומר את זה. 'מסתבר שמחלקת התוכן שלכם העלתה סקר שפוגע 

 3. נכון? מסך הקמפיין אצלכם, מציעה שלטובתכם תסירו אותו לאלתר 50%תדמיתית בבטרפלייס, 

 4 אתה רואה?

 5 כן. ת.

 6 אוקיי. והם מודיעים לכם שאתם חייבים להוריד את זה ואתה כמובן כותב 'מטפל'. נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8 תודה. גיתם. מה זה גיתם? ש.

 9 משרד פרסום גדול.  ת.

 10 אוקיי. בוא אני אציג לך מהחומר החדש, ש.

 11 

 12 312מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 מי זה עידו הרטוב? ש.

 15 שהוא היה מנכ"ל שם.אני חושב  ת.

 16 מנכ"ל משרד גיתם. גיתם זה תאומים? מי זה גיתם, אתה זוכר? ש.

 17 כן. משה תאומים ומודי כידון ששאלת, ת.

 18מודי כידון מקודם שראינו, והוא פונה, אני מפנה אותך להתכתבות שלך איתו. הוא כותב לך,  ש.

 19 סליחה, אתה כותב לו 'אמרו לי שכבר עלה' נכון?

 20 כן.  ת.

 21 ז אתה אומר לו 'כבר קוברים את זה' נכון?וא ש.

 22 כן. ת.

 23 מה זה 'קוברים את זה'? ש.
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 1 מורידים או מדרדרים. ת.

 2 או מדרדרים או מסירים לגמרי. נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4, ותאשר לי שזו 15699טוב. אני מפנה אותך להתכתבות שלך במקביל עם אבי אלקלעי מהרול,  ש.

 5 בעניין של גיתם. נכון? ההתכתבות שלך המקבילה עם אבי אלקלעי.

 6 עוד פעם?  ת.

 7 אתה זוכר במה טיפלת שם? מה קברת? ש.

 8 . 28-וזה מה 19.2-זה מה ת.

 9 נכון. זה עניין נוסף. ש.

 10 אה סליחה, זה לא זה. ת.

 11 לא לא, שאלתי אם אתה זוכר בעניין הנוסף במה טיפלתם.  ש.

 12 רגע שניה, לא עקבתי. על מה להסתכל פה? ת.

 13 עם אבי אלקלעי. על ההתכתבות שלך ש.

 14 מ'לא שלחת לי הסלולרי'? ת.

 15 נכון.  ש.

 16 אני לא רואה פשוט מי שולח למי פה. ת.

 17 אבי אלקלעי, ש.

 18 שולח אלי? ת.

 19, מה שיוצא מזה, של גיתם, כדי שאני אוכל -נכון. 'תשלח לי את הסלולרי', שאני אומר לך את ה ש.

 20 לטפל.

 21 ת.   אוקיי.

 22בנוגע לגיתם 'שלח לי את הסלולרי ואני אטפל'. אתה זוכר על  אוקיי. אז כנראה דיברתם על טיפול ש.

 23 מה זה?
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 1 לא. ת.

 2 פרסום מן הסתם. נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 בוא נדבר קצת על מקדונלד'ס. מה היה הקטע שלך עם מקדולנדס? לגבי סיקור? לא כצרכן מזון. ש.

 5 אני זוכר שהיו כמה פעמים, ת.

 6 סליחה? ש.

 7 תלונות, לעמרי, אני זוכר שאיזה פעמיים היו לו ת.

 8 עמרי זה עמרי פדן? ש.

 9 עמרי פדן. כן. ת.

 10 הוא הבעלים של מקדונלדס? ש.

 11 כן. ת.

 12 הוא פנה אליך בקשר לסיקור? ש.

 13 כן. ת.

 14 אתה פעלת עבורו לפי הבקשות שלו? ש.

 15אני לא זוכר כבר, נדמה לי שבשלב מסוים, בהתחלה משהו כן אולי, אני לא זוכר, בשלב מסוים  ת.

 16 היה הזוי. אני כבר לא זוכר מה היה שם.הפסקנו, זה 

 17 אז בוא נראה כמה זה הזוי היה. בוא נלך להתכתבות,  ש.

 18 

 19 313התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 20 

 21. כותב לך עמרי פדן 'הגיע, עוד מעט אשלח תקציר', אתה 2015במאי  10-כותב לך, זו התכתבות מה ש.

 22 רואה?

 23 כן. ת.
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 1 ואז הוא שולח לך משהו. נכון? ש.

 2 .כן ת.

 3עכשיו תסביר רגע, כשהוא פונה אליך, אנחנו רואים פה איזו שהיא פניה ראשונה. קודם כל היה  ש.

 4 ביניכם קשר מוקדם? שוחחתם ביניכם מן הסתם?

 5 יכול להיות שהוא טילפן, אני לא יודע. ת.

 6 סליחה? ש.

 7 יכול להיות שהוא טילפן. אני לא זוכר את זה כל כך. ת.

 8 ת?למה הוא פונה אליך ישירו ש.

 9 ככה עמרי. ת.

 10 לא לעורך או לכתב הרלוונטי, בצינורות הנורמליים, כמו שאתה קורא לזה? המקובלים? ש.

 11 ככה מנכ"לים של חברות עובדים. ת.

 12 נכון. ככה מנכ"לים עובדים. ש.

 13 מנכ"ל פונה למנכ"ל. ת.

 14 מנכ"ל למנכ"ל. ש.

 15 חלקם, לא כולם. ת.

 16שמציג את עמדת החברה בצורה שתואמת את עמדת טוב. עכשיו, הוא רוצה שאצלך יהיה פרסום  ש.

 17החברה, נכון? הייתה שם סוגיה של פגיעה של מקדונלדס בזכויות עובדים. הנוער העובד עשו 

 18עליהם סבוטאז', לשיטתם, והיה להם דין ודברים שם, זכויות של עובדים צעירים ולכן היה שם 

 19 מאבק תקשורתי איגודי רחב. זה ההקשר. אתה זוכר אותו?

 20 לא. .ת

 21, אתה זוכר או לא זוכר, אתה כותב לו 'יטופל על any howלא. אז אני מזכיר לך. אז עכשיו,  ש.

 22 הבוקר'. אתה רואה?

 23 כן. ת.
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 1 אוקיי. בלי הרהור, בלי היסוס, בלי שום השגה, נכון? ש.

 2כן, אבל אני אומר לך עוד פעם, גם אני כשאחר כך, לא זוכר מה היה אבל נדמה לי שזה היה  ת.

 3 ופת ינון, לא, לא בטוח. בתק

 4 לא, זה לא היה בתקופת ינון. אוקיי. ואז, אני אראה לך את ההתכתבות, ש.

 5 

 6 314התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8הוא כותב לך 'בוקר טוב', הוא לא ראה כתבה, עמרי, ואתה כותב לו 'היי. אבי אלקלעי העורך  ש.

 9שאירנה זו אירנה שלמור מיחסי הציבור של הראשי מטפל בכול, יעבוד מול אירנה', אני מניח 

 10 מקדונלדס?

 11 סביר, אינני זוכר. ת.

 12 'ויוציא כתבה מתקנת'. בקיצור אתה מתפעל. נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14צור, אנחנו נעשה עשר דקות הפסקה, תגיד כשנוח -עו"ד בן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לך.

 16של חקירה, חצי שעה, והפרק הבא הוא פרק משמעותי דקות  20אני אומר לכבודם כך, לי יש עוד  ש.

 17ואחר. לפי נוחות בית המשפט, אני לא הייתי רוצה להתחיל היום, אז בית המשפט רוצה שאני 

 18 אמשיך עכשיו?

 19 למה, יש בעיה להתחיל היום את החלק שני?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20על תחילה של נושא, אני מעדיף לחקור נושא חדש  כן. כי אני לא רוצה לחקור איזה חצי שעה רק ש.

 21 ברצף. אז איך שנוח, אפשר לעשות הפסקה עכשיו,

 22 לא, אז נמשיך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 בסדר גמור. ש.
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 1 מר ישועה? בסדר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כן. ת.

 3 אז נמשיך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 תודה. דני פדרמן, מכבי תל אביב.  ש.

 5 

 6 315התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8בקיצור, הוא פונה אליך, הוא חלק מהבעלים שם, חלק מהבעלים של מכבי תל אביב, משהו בקשר  ש.

 9 לפרסום, אתה, כתבה, כמובן מטפל. נכון?

 10 כן. חבר של, ת.

 11 חבר של אור. מצוין. אוקיי. נכון? חבר של אור, טיפלת? ש.

 12 כן. ת.

 13תודה. עכשיו אני אפנה אותך לידיעה שהתפרסמה בכלכליסט לגביך, של גולן חזני. אני רק רוצה  ש.

 14 להבין מה עבר אצלך אז בשלב הזה. זה מהחומר החדש,

 15 זה התכתבות או ידיעה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ,-התכתבות. התכתבות ואחרי זה אני אגיש את ה ש.

 17 לא, זה ידיעה מה שהוא מגיש. עו"ד ז'ק חן:

 18 את ההתכתבות, קודם את ההתכתבות. אפשר את הידיעה וההתכתבות ביחד. ש.

 19 

 20 316התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 21 317ידיעה מוגשת ומסומנת נ/

 22 

 23 תודה. אתה פונה לגולן חזני מבקש לשקול פרסום שיפגע בסיכוייך. אתה רואה? ש.
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 1 כן. ת.

 2 לכאורה בסיכוייך. ש.

 3 כן. ת.

 4 עכשיו, גולן חזני בדרך כלל לא סופר אף אחד, אז רק תסביר לי למה אתה פונה אליו? ש.

 5 לא רצינו שהוא יפרסם את הידיעה הזאת כדי לא, לא לעורר קינאה אצל המנכ"לים בקבוצת בזק. ת.

 6אתה אומר 'אנחנו לא רצינו'. אתה כותב לו, עזוב את הריבוי המלכותי, אתה כותב לו 'אשמח אם  ש.

 7 הפרסום עכשיו, רק יפגע בי ובסיכויי'. אז הכתיבה שלך היא מאוד פרסונלית. 'אני, אילן'. תשקול

 8אבל הכתיבה שלי הייתה בהמשך לשיחה עם שאול ואיריס ויש לזה לדעתי גם ביטוי בכתובים. לא  ת.

 9 רצו שהדבר הזה יעלה בגלל, שזה יעורר לחצים או קינאה אצל מנכ"לים אחרים בקבוצה.

 10 יש חופשי, וסורבת, וטוב שסורבת, לפנות לכלי תקשורת אחר שיימנע מפרסום?ואתה מרג ש.

 11 כן. ת.

 12 לא ראית עם זה שום בעיה? ש.

 13 כן. ת.

 14 תודה. עכשיו אני עובר איתך קצת למקטע שלך ושל מדמון. בסדר? אתה איתי? ש.

 15 לגמרי. ת.

 16 ' באופן מסוים?אני מניח שקרנך עלתה בעיני שאול אלוביץ 2עכשיו תראה, אחרי עסקת יד  ש.

 17 מן הסתם. ת.

 18, בוא נראה מה קורה פה. שולח לך שאול 4886מן הסתם. אני מפנה אותך להתכתבות ברול הישן  ש.

 19ושם איתן מדמון מחמיא לך באופן משמעותי,  2הודעה שהוא קיבל מאיתן מדמון לגבי עסקת יד 

 20 נכון? בוא תקרא.

 21 כן. ת.

 22 א מנכ"ל גלובס.עכשיו איתן מדמון הוא חבר טוב שלך, הו ש.

 23 נכון. ת.
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 1 אתה ידעת על מה שהוא הולך לשלוח לשאול? ש.

 2 אני לא חושב. ת.

 3לא חושב. אוקיי. אז תראה מה שאול כותב לך, אתה כותב לשאול שהוא מעביר לך 'אני אאמין  ש.

 4בזה', יפה. עכשיו בוא נראה מה קורה בינך לבין מדמון בחומר החדש ונבדוק את תשובתך, נבדוק 

 5 התשובה שאמרת לפני דקה. כמה חשוב לקבל את החומר.את 

 6 

 7 318התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9ואז אתה כותב לו, הוא כותב לך שהוא קם והכל בראשית וכל הכבוד, ואז אתה כותב לו עוד פעם  ש.

 10 על הרומני הקמצן, אתה רואה?

 11 כן. ת.

 12בוא נחזור לתכתובת. אני מגיש  מיליון שקל באותה שנה, ועכשיו 20זה אותו אחד שקיבלת ממנו  ש.

 13 את המשך התכתובת.

 14 

 15 319המשך תכתובת מוגש ומסומן נ/

 16 

 17בוא תסתכל את הבישול הקטן שאתה עושה עם החבר מדמון ביחס לשאול. הוא כותב לך בשעה  ש.

 18, 'תן לי רשות לסמס לאלוביץ' איזו מילה טובה עליך', אתה רואה מר ישועה? אתה קורא 11:00

 19 מהר,

 20 כן. ת.

 21 ואתה אומר לו 'תהיה זהיר כי הוא יודע שאנחנו אחים', נכון? ש.

 22 כן. ת.

 23 , נכון?11:53ואז הוא שולח לך טיוטה של מה שהוא הולך לשלוח לאלוביץ' בשעה  ש.
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 1 אהה. ת.

 2ואז אתם מתקנים את הטיוטה, נכון? בוא נקרא. הוא כותב לך 'חכם', 'תוקן ונשלח' 'איך היה'  ש.

 3כותב לו 'אלוהים בירך אותך באיזמל מנתחים היכולת לבטא בדיוק אתה כותב לו 'מותק' אתה 

 4את העיקר' ו'אתה חבר אמיתי ומרגש כל פעם באהבת האדם והנתינה שבך יש רק טוב', כשאתה 

 5 רוצה לכתוב משהו טוב, ואז שולח לך מדמון את מה שהוא מתכוון לשלוח לשאול, נכון?

 6 כן. ת.

 7 סופי שנשלח, אם אתה רוצה לראות את התשובה. נכון?טוב. ואז הוא כותב לך שזה הנוסח ה ש.

 8 כן. ת.

 9אוקיי. ואז תראה מה כותב שאול שאתה משמיץ אותו פה, הוא כותב לאיתן, שלא יודע את מה  ש.

 10, 'תודה איתן על פרגון והמילים החמות. אני מעריך 1:20שאתם עושים מאחורי הגב, זה בשעה 

 11פחה חרוץ נאמן ובעל יכולת פנומנלית. חג שמח'. אתה זאת מאוד, השאפו מגיע לאילן שהוא בן מש

 12 רואה?

 13 כן. ת.

 14אז בוא נבין רגע מה עשיתם פה. מאחורי הגב של שאול אתה ומדמון החלטתם להאדיר את שמך  ש.

 15 עבורך, כאילו לבשל פניה. אתה מהנהן בראש. עד כאן נכון?

 16 רק רגע. ת.

 17 בבקשה. ש.

 18 הייתה הצעה שלי. הוא הציע את זה. אני לא הצעתי, זו לא ת.

 19 אני לא שומע? ש.

 20 , 5.6, זה -עוד פעם, באותה תקופה שאול עשה בעיה, עוד לא  אישר לי את ה ת.

 21 זה לא השאלה, ש.

 22רק שניה אחת. אני עונה לך את הרקע. הוא לא אישר לי את הבונוס, למרות שכולם אמרו אחרי  ת.

 23 סמס'. זה הכל.כל מה שעשיתי שזה מגיע, ואז הוא כתב לי 'תן לי רשות ל
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 1 ונתת רשות. ש.

 2 הייתי מתוסכל, אמרתי לו 'כן', נתתי לו רשות. ת.

 3אז עכשיו אני רק שואל אותך, קודם כל לפני דקה לא זכרת שאתה בישלת עם מדמון את הפניה  ש.

 4 מאחרי הגב לשאול אלוביץ', נכון? 

 5 נכון. ת.

 6 ות, אתה רואה את התגובה הזאת?. התגובה האלגנטית של שאול שאומר שמגיעות לך הברכ2טוב.  ש. 

 7 כן. ת.

 8 וזה בניגוד מוחלט לכל הטינופים שלך מאחורי הגב שלו, נכון? ש.

 9מה שחשוב לי זה לא מה שהוא ענה אלא זה שבאותה תקופה הוא הוציא לי את הנשמה עד שהוא  ת.

 10 הסכים לתת לי משהו.

 11 משהו? ש.

 12 כן. ת.

 13 כמה זה משהו? ש.

 14 , מה שנותנים לכל מנכ"ל. 2% ת.

 15 כמה זה משהו בכסף? ש.

 16 מיליון. 15 ת.

 17 ?10תודה. אוקיי. קיבלת הצעת עבודה מערוץ  ש.

 18 היה, כן. ת.

 19 הייתה? ש.

 20 כן. ת.

 21 אוקיי. אני רוצה להציג לך התכתבות. הצעה אמיתית? אקטואלית? ש.

 22 אני לא יודע, זה היה ראשוני. ת.

 23 מי דיבר איתך על זה? ש.
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 1 

 2 320מוגשת ומסומנת נ/ התכתבות

 3 

 4 , אני לא בטוח. יכול להיות שרודב.-אני לא זוכר, יכול להיות ש ת.

 5 רודב, למה רודב פונה אליך? מתוקף מה? ש.

 6אני חושב שבאותה תקופה, יכול להיות שהוא היה איזו שהיא תקופה קצרה מעורב עם בעלי מניות,  ת.

 7 שפנו אליו לבדוק את זה. אינני זוכר. אינני זוכר. הייתה לו איזו שהיא פוזיציה שם, או

 8אתה לא זוכר. אז אני רוצה להגיש התכתבות. תן קצת את הרקע של רודב, כי נדמה לי שבית  ש.

 9 המשפט לא מודע לכך.

 10 שלמה רודב היה יו"ר בזק, ת.

 11 מתי? ש.

 12 לפני ששאול נכנס וגם אחרי ששאול עזב. ת.

 13 ובתקופה הזאת, ש.

 14יה, הוא היה בחוץ, והייתה איזו שהיא שיחה, אני לא זוכר. הוא שאל לא, בתקופה הזאת הוא לא ה ת.

 15, 10אותי, הוא עשה גישוש אם אני, אני לא זוכר מה, יכול להיות שהוא היה מועמד לרכוש את 

 16 אינני זוכר באיזו פוזיציה.

 17 .2014אוקי. אנחנו מדברים פה על שנת  ש.

 18 כן. ת.

 19 עבודה לפי מה שאנחנו רואים. ? יש לך הצעת10יש סיבה שלא הלכת לערוץ  ש.

 20 אני אהבתי את איפה שהייתי. ת.

 21 סליחה? ש.

 22 אהבתי את וואלה. ת.

 23 אהבת. למרות ..., טוב. עכשיו, נגיש רק מסמך שבינך לבין מדמון. רק תאשר לי שהוא הוחלף, ש.
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 2 321התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 3 

 4 רק תאשר לי שזה מסמך שהוחלף בינך לבין מדמון?  ש.

 5 איזה מסמך זה? :דוברת

 6 זו התכתבות, לא מסמך. רק תאשר לי  ש.

 7 כתוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן או לא? ש.

 9 שניה. ת.

 10 רק תאמר לי אם זה הוחלף בינך לבין אדון מדמון. ש.

 11 כן. ת.

 12תודה. עכשיו, הדברים האלה שאתם כותבים זה דברים שבידיעה שלכם? בהשערה שלכם?  ש.

 13 רק כדי להבין איפה אנשים מדברים?בשמועות? 

 14 יכול להיות הכל. ת.

 15 יכול להיות הכל. ש.

 16 במקרים שונים, דברים שונים, לא יודע. ת.

 17 . אתה אומר שקיבלת הצעת עבודה,10אני רוצה רגע לחזור לעניין של הצעת העבודה בערוץ  ש.

 18 אמרתי שהיה גישוש. ת.

 19, ואתה לא  אוהב את שאול, abuse-ונורא סבלת, ו היה גישוש. אתה מספר לנו שכאן נורא קשה לך, ש.

 20למרות שאני חושב שזה היה צריך להיות הפוך בנסיבות שאנחנו רואים, אז קיבלת הצעה, ואל 

 21 תמכור לי את הסיפור 'זה מפעל שלי', למה לא הלכת למקום אחר? אתה מנכ"ל שכיר?
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 1הצעה קונקרטית, זה היה גישוש. קודם כל זה היה גישוש, אמרתי את זה מהתחלה. זו לא הייתה  ת.

 2היה בקטע מאוד בעייתי ובגדול אני נהניתי לבנות את וואלה ולהביא אותה לאן שצריך  10ערוץ 

 3 להביא אותה.

 4 תודה. בוא נדבר קצת על ישראל היום. מי זאת ציפי קורן? ש.

 5 מנכ"לית ישראל היום בזמנו. ת.

 6 טוב. אני מראה לך פניה שלה.  ש.

 7 

 8 322י קורן למר ישועה מוגשת ומסומנת נ/פניה של גב' ציפ

 9 

 10 היא פונה אליך לגבי, כתבות לגבי ישראל היום. אתה רואה? ש.

 11 כן. ת.

 12 , נכון? או שיש לך הסבר אחר אז בבקשה.TGIאני מניח שזה בנוגע לסקרי  ש.

 13 , או משהו על שלדון, אני לא יודע.TGIאני לא זוכר על מה זה, או  ת.

 14מה זה? בוא נשים את  TGIושלדון.  TGIעזור לך. אז אתה זוכר שניים, זוכר יש גם וגם, אני כבר א ש.

 TGI. 15הכתבה, נראה מה זה הכתבה של 

 16 המודפסת בעיקר. תהעיתונוזה מדד הרייטינג של המדיה, של   TGI ת.

 17 

 18 323כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20זה נושא שהעסיק את הנה אני מראה לך כתבה, זה כנראה, הנושא של נתוני התפוצה לפי הסקר,  ש.

 21 כלי התקשורת, נכון?

 22 ברור. ת.
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 1 ברור. ולכן היא פונה אליך, ככה זה משתמע, בנוגע לסיקור של הסקרים לגבי התפוצה. נכון? ש.

 2 כן. ת.

 3עכשיו אתה כותב לה, תסתכל, 'טופל. את צודקת בכל, תוך דקות הכל יסודר, והנחיתי גם  ש.

 4 הפעילות שלך. עד כאן נכון? הקראתי נכון?מערכתית'. אם למישהו היה ספק בארסנל 

 5 כן. ת.

 6אוקיי. עכשיו, אתה עושה את זה מתוך הכרה שהיא צודקת ולכן אתה מסדר את הכל מיד ומנחה  ש.

 7 את המערכת? למה אתה עושה את זה?

 8ציפי כמעט ולא פנתה אלי אף פעם, היה לנו שיתוף פעולה מאוד גדול איתם, בדרך כלל היא לא  ת.

 9ונית או פנתה על משהו שהוא לא סביר. אני לא זוכר מה היה. יכול להיות שהיא גם הייתה קטנ

 10 צדקה.

 11 אתה אפילו לא יודע, ש.

 12 לא זוכר פשוט מה היה. ת.

 13כי אתה מיד מטפל בכל. אתה לא בודק שום דבר, אתה ישר מטפל, אילן מסדר. בוא נסתכל על עוד  ש.

 14 התכתבות איתה,

 15 שעה, יכול להיות שבדקתי. אמרתי ש'את צודקת' אחרי חצי ת.

 16 הסבירות שבדקת היא אפסית. ש.

 17 אוקיי. ת.

 18 

 19 324התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 20 

 21 הנה, תכתובת נוספת בעניין כיתוב זדוני מתחת לתמונה של שלדון אדלסון, אתה רואה? ש.

 22 כן. ת.

 23 ר מטפל'. נכון?אתה בניו יורק ו'מטפל'. 'כבר מטפל'. לא 'מיד מטפל', הפעם היית יותר מדוד, 'כב ש.
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 1 כן. ת.

 2 דקות אחרי שהיא פונה אליך. 2אוקיי. וזה קורה תוך  ש.

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. אתה זוכר על מה מדובר שם? ש.

 5 לא. ת.

 6 אבל פנו, טיפלת? ש.

 7 כן. ת.

 8רגע, אני מתנגדת לאמירה הזאת. אם אתה מציג לו משהו ואתה יודע שיש  עו"ד יהודית תירוש:

 9תמונה שלמה שלא מדייקת את מה שאתה אומר, זה קרה כמה פעמים. את זה ברול הישן, ויש שם 

 10, לא רגע אחרי זה. אז live-אני אגיד מה שצריך להגיד בחוזרת, אבל עכשיו אני תופסת את זה ב

 11בכיתוב ברול כתוב בדיוק מה שקורה, התכתבות עם ינון על זה והוא אומר לו באיזה שהוא שלב, 

 12 בל יש שם התכתבות, אני יכולה להגיד לכם את מספר ההודעה,אני לא רוצה להעיד במקום העד, א

 13 את יכולה, אין שום בעיה. ש.

 14 רגע, מותר לי להתנגד גם.עו"ד יהודית תירוש:  

 15לא, ההיפך, אני חושב שהשלמות היא חשובה. החיבור בין הישן לחדש, שיציג תמונה נכונה, אנחנו  ש.

 16 על זה,

 17 התמונה,הישן מציג את כל  עו"ד יהודית תירוש:

 18 חוץ מהפניה. ש.

 19שיכולתם גם אתם לראות ולבקש כל מה שחסר לכם. את כל מה שחסר, כולל  עו"ד יהודית תירוש:

 20 ... רגע, אבל זה לא העניין עכשיו, עכשיו אנחנו מדברים על זה,

 21 .... שורה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22. בהמשך 1766-אים את הפניה, ואני מפנה גם לרו 1761-, ב1761-זה מתחיל ב עו"ד יהודית תירוש:

 23 ההתכתבות.
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 1 ... שנציג לך את זה מר ישועה? אבל אולי ... ש.

 2 לפני כן, כבודכם, נאמרה כאן האמירה, אני פשוט, עו"ד ז'ק חן:

 3 לא יודע מה יש שם. ת.

 4זה, זו נאמרה כאן אמירה על ידי התביעה 'יכולתם לבקש'. יש לנו הרבה מה לומר על  עו"ד ז'ק חן:

 5אמירה שמכוונת כמובן גם אלינו, לכל ספסלי ההגנה. אנחנו מתכוונים להגיש בקשה לבית משפט 

 6 ונתייחס שם, אולי לא כדאי עכשיו.

 7 ברור. אנחנו ממתינים. עו"ד יהודית תירוש:

 8 אבל כמובן שאנחנו לא מסכימים לדבר הזה, זה, עו"ד ז'ק חן:

 9 יי.אוק  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 זה. קשה למצוא את המילים. נמצא אותן. כשנכתוב, נמצא את המילים. עו"ד ז'ק חן:

 11 ההערה נרשמה. תודה עו"ד חן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מה היה הקשר שלך עם רוני מאנה? ש.

 13 הוא חבר של שאול. ת.

 14 ומה היה הקשר שלך איתו? ש.

 15שאני אזמין אותו לאירוע ביום העצמאות, נדמה לי שהוא כלום, הוא הציג לי אותו, הוא ביקש  ת.

 16עשה איתו איזו שהיא עסקה, לא יודע, של נדל"ן או, לא יודע, בכל אופן הוא היה חבר שלו והוא 

 17 הציג לי אותו, מעבר לזה כלום.

 18 הוא פנה אליך בענייני סיקור? ש.

 19 יכול להיות. ת.

 20 טוב. הוא פנה אליך בענייני סיקור? ש.

 21 היות.יכול ל ת.

 22 אני רק אציג לך את זה, לא אכנס יותר מזה.  ש.

 23 
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 1 325התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3 יש פניה, לא משנה כרגע התוכן שלה, אתה כותב לו 'הכתבה נקברה' בכל מקרה. נכון? ש.

 4 כן. ת.

 5 אדוני קבר אותה? ש.

 6 כן. ת.

 7היו לך עוד הרבה אוקיי. אם אפשר חצי דקה כבודה. תאשר לי בטובך מר ישועה, שיש לך,  ש.

 8התכתבויות עם שורה של גורמים בנושא סיקור, שאנחנו הצגנו רק חלק. פשוט אנחנו יכולים לבלות 

 9 פה ימים על ימים בנושא הזה. אתה זוכר או לא זוכר?

 10שנים, יש באופן טבעי  13לא זוכר שהיו הרבה התכתבויות. אני מניח עוד פעם שהיו, הייתי מנכ"ל  ת.

 11לא חושב שהיו, אני לא יודע מה זה הרבה, אני לא יודע איך לכמת את מה שאתה הרבה פניות, אני 

 12 אומר.

 13הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד אירועים והרבה מאוד סיקורים, אני מדבר על עשרות ומאות.  ש.

 14 בסדר? מאות.

 15 אני לא יודע מה זה עשרות ומאות. ת.

 16את הדבר  הבא. אני אומר לך את זה, אנחנו פניות אינסופיות אליך בסוגיה של סיקור, קח בחשבון  ש.

 17חקרנו על חלק בלבד של האנשים שפנו אליך בנושא סיקור. חלק בלבד. ואני אומר לך שאנחנו 

 18חוסכים מבית המשפט בשלב זה לפחות, חלקים, ואנחנו מן הסתם נקבל חלקים נוספים שקשורים, 

 19רבות בסוגיית הסיקור באתר. ולכן אני אומר לך שאתה עסקת, תקשיב טוב לשאלה שלי, עסקת 

 20 כן או לא?

 21 עסקתי בסוגיית  הסיקור באתר, חלק גדול מהאנשים פה זה חברים של שאול, לבקשתו, ת.

 22 הכל בסדר. תודה. ש.

 23 חלק זה מפרסמים, בהקשרים, וחלק זה פניות לגיטימיות. ת.
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 1עלה' 'מיד' 'כבר'. ולכולם אתה נהגת לתת את התשובות ונהגת בהתאם, 'מטפל' 'מדרדר' 'קובר' 'מ ש.

 2 נכון או לא?

 3אני לא יודע מה זה 'כולם', אני לא יודע מה זה הרבה, מה שאתה מציג לי אני יכול לאשר, מה  ת.

 4 שאתה לא מציג לי אני לא יודע לאשר. לא ספרתי.

 5אני אגיד לך כך, אני לא רואה את האנטי. אני לא רואה שמישהו שפונה אליך ואתה אומר לו 'צר  ש.

 6ה ידי', 'צר לי, אני לא יכול'. כמובן בשוליים יכול להיות, אבל את זה אני לא רואה. אני לי, קצר

 7 רואה את ה'מטפל', 'מטפל', 'מטפל'. עד כאן, זה משקף את מה שראינו עד עכשיו?

 8יכול להיות שאלה הפניות שמגיעות אלי זה מאנשים שמוכרים, אז אני מטפל. עוד פעם. יכול להיות  ת.

 9אנשים שלא מוכרים, אז הם לא מגיעים אלי בכלל. האנשים שנמצאים פה הם כולם, שיש פניות מ

 10חלקם הגדול, ברשימה רק שנמצאת פה, מוטי שרף זה שאול, אבי בנטל זה שאול, בני מנשה זה 

 11שאול, ציון קינן שאול, ישראל היום מחובר גם, רוני מאנה זה שאול, אז אני אומר לך עוד פעם. 

 12לי, ברור שאני זה, מפרסמים כבר אמרתי את מה שאמרתי, אני לא יודע אנשים ששאול מפנה א

 13 איך לענות לשאלה הכללית שלך.

 14 אם אפשר לעצור ברשות בית המשפט, כי הגעתי לנקודה ונמשיך מחר בנושא אחר. ש.

 15 בסדר גמור. אנחנו נעצור כאן. תודה לכולם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 

 17 -הדיון הסתיים  -

 18 

 19 

  20 
 21 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2 עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד אסף עיסוק  :מטעם המאשימה

 3 –צור; עו"ד אסנת גולדשמידט  –צור; כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 שרייר 

 5 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם  

 6  )הגיעה באמצע( עוזר –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  

 7 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  
<#1#> 8 

 9 

 10 פרוטוקול

 11 

 12 פרוטוקול הדיון הוקלט

 13 . צור-בן בועז ד"עו ידי על ישועה אילן העד של הנגדית חקירתו נמשכה
 14 

 15 : מוצגים הוגשו

 16 330/נ; בחירות סקר, גלובס כתבה – 329/נ; וואלה מאתר וסרטונים ראיונות, כתבות - 328/נ – 326/נ

 17, כתבות - 355/נ – 341/נ; Ynet פרסום – 340/נ; וואלה מאתר וסרטונים ראיונות, כתבות - 339/נ –

 18 357/נ; 23.2.2018 - 20 מערוץ וסרטון היום מישראל כתבה – 356/נ; וואלה מאתר וסרטונים ראיונות

 19 - 380/נ – 377/נ; הארץ עיתון כתבה – 376/נ; וואלה מאתר וסרטונים ראיונות, כתבות - 375/נ –

 20 . וואלה מאתר וסרטונים ראיונות, כתבות

 21 

 22 
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<#4#> 1 
 2 החלטה

 3 

 4 . 2.6.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

  5 
<#5#> 6 

 7 במעמד הנוכחים.  01/06/2021, כ"א סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 8 

 9 
  10 

  11 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 1 היום. 20-01-67104 פלילי בתיק אנחנו. לכולם טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .לעמוד מעדיף אתה אם אלא לשבת יכול אתה, טוב בוקר, ישועה מר. 2021 ביוני

 5 .שלי הגב בגלל לישיבה עמידה בין אהיה אני שהיום להיות יכול :ישועה אילן מר

 6-בן ד"עו. לעמוד יכול אתה, לשבת יכול אתה. שתחליט מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .טוב בוקר, צור

 8 .טוב בוקר :צור-בן בועז ד"עו

 9 .בבקשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .שאמרת כפי, האישום כתב את שקראת מניח אני, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 11 .מזמן. כן :ת

 12 תגיד ואתה אותה לך  אגיד אני. הפרקליטות של המרכזית הטענה מה שבייסיקלי יודע ואתה :ש

 13 ומאז 2012 בדצמבר 27-ב' אלוביץ הזוג ובני  הממשלה ראש בין ערב ארוחת שהייתה. יודע אתה אם לי

 14 אתך לעבור רוצה אני. הטענה יותר או פחות זאת. השניים בין שוחד עסקת שהיא עסקה נוצרה

 15 ?2013 של הבחירות היו מתי זוכר אתה. 2013 בחירות על ולהסתכל

 16 .שבינואר דומני :ת

 17 .נדייק בוא :ש

 18 .במארס או :ת

 19, שבחירות אומרת הנוספת הטענה, היא הטענה, כלומר. 2013 בינואר 22-ב היו הבחירות :ש

 20 נמצאים אנחנו אז. המאשימה אצל נטען כך. חשוב מאוד מאוד עניין זה, הבחירות בתקופת סיקור

 21 שבועות שלושה, הבחירות ועד 2012 בדצמבר 27-ב הערב ארוחת של התיאור שבין הזמן בקטע כרגע

 22 שהסיקור התביעה טענת  את בזוכרנו מדברים אנחנו עליו המיקום זה. 2013 בינואר 22-ב, מכן לאחר

 23 . מהותי עניין הוא הבחירות מועד סביב
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 1 ולא פחות לא, שוחד על, הטענה לפי, מסכמים שם, הערב ארוחת אחרי קורה מה ונסתכל נתחיל בוא

 2 נעבור אנחנו. עסקה אותה אחרי יום, 2012 בדצמבר 28-ב, אחרי יום הזה בעניין אתך אתחיל אני. יותר

 3 אחרי יום יום האתר על נעבור אנחנו, לכבודם גם אומר אני. האתר על נעבור אנחנו.  יום יום האתר על

 4 .הבחירות עד בסיקור שוחד לעסקת הטענה

 5 ?מגישים אתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 סרטונים נראה אנחנו שלפעמים אומר כבר אני. בהחלט. ומראים מגישים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 7 .המצב בעצם זה כי מהעניין חלק זה אבל מייגע קצת זה. פרסומות אלה ולפעמים האתר בתוך שהיו

 8 ?מדברים אנחנו ימים כמה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 עד, השוחד וסיכום ערב ארוחת, הטענה שזו, 2012 בדצמבר 27 היא התקופה :צור-בן בועז ד"עו

 10 אלה, הבחירות שתקופות אומרת התביעה של  הטענה. שבועות שלושה. 2013 בינואר 22-ב הבחירות

 11 . הסדר לפי, 2013 את כרגע בודקים אנחנו. 2015-וב 2013-ב, שתיים היו. ביותר החשובות התקופות

 12 אבל, חברי ידי על נקבעת לא התזה הרי כי חשוב מאוד לא זה, אומר רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 והבינו ידעו שהנאשמים נכתב. שוחד עסקת שם נכתב לא. האישום לכתב 21-ו 20 בסעיף מופיעה התזה

 14 .השני הצד של האינטרסים את אחד כל

 15 .כתוב שכתוב מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .מדייקת אני ולכן האישום בכתב נאמר מה לעד מציג אתה :תירוש יהודית ד"עו

 17 לי טוב וזה מדייקת התביעה. שוחד לעסקת טוענים לא אנחנו, התביעה אומרת. כן :צור-בן בועז ד"עו

 18 אינטרס. האינטרסים של הבנה על מדברים אנחנו. שוחד עסקת על מדברים לא אנחנו. הזה בדיוק

 19 את גם ונזכור בסיקור קרה מה נבדוק בוא אז. סיקור,  הממשלה לראש שמייחסים אינטרס, אחד

 20 .עכשיו עד הדרך כל לאורך שירותיך

 21 .אותו נראה, רלוונטי לנו שנראה סרטון שיש והיכן מקרינים, מגישים אנחנו. הכתבה את אגיש אני

 22 . הכתבה זו. 26/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 . גברתי, מהכתבה חלק הוא הסרטון :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .המזכירות דרך תגישו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 3 .הסרטונים כל של קובץ עוד יהיה אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .מקובל :צור-בן בועז ד"עו

 5, הפראייר ביבי, מציגה עבודה" היא הכותרת, ערב ארוחת אותה אחרי יום. הכותרת מה נסתכל בוא

 6 על ללגלג הזדמנות מפספסים לא העבודה במפלגת. "לטקסט ניכנס בוא עכשיו". בזול אירוע תפיק כך

 7 כך, העבודה מפלגת". ביתנו הליכוד של הקמפיין של ההשקה עלויות הוא הנושא והפעם ביתנו הליכוד

 8 ולמה מה על העניין את שמסביר הגורם". פראייר יצאת, ביבי" הכותרת תחת סרטון משחררת, כתוב

 9 זה. נסתכל בוא עכשיו. אזולאי דני, העבודה מפלגת של הוותיק האירועים מפיק זה, הפראייריות

 10 .שאלות כמה אותך אשאל ואני הסרטון על תסתכל. הכיתוב

 11 (.סרטון הקרנת)

 12 מפיק ואני אזולאי דני שמי. שקל אלף 700 לכם עלה בירושלים שהאירוע שמעתי, נתניהו בנימין מר"

 13 לחצי לא אפילו, שמגיעים לסכומים הגעתי לא מימיי. שנה 30-כ מזה העבודה מפלגת אירועי את

 14 אבטחה, אלף 25 – ותאורה הגברה, אלף 40  - אולם... בירושלים אירוע לעשות אלף 700. הזה מהסכום

 15. אלף 180. אלף 80 עוד? חדד שרית. משתולל אתה. אלף 100 – הסיפור כל. אלף 20, אלף 15 – וסדרנים

 16 ... ".האירוע את לעשות יכולת. ביבי פראייר יצאת? 700-ל הגעתם איך

 17 . סיקור מעט לא נראה אנחנו, אומר כבר אני :צור-בן בועז ד"עו

 18 כי העד דרך זה כל את לראות צריכים אנחנו אם השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 סיקורים 100 יש אבל כך אמרת, תשמע לעד להגיד רוצים  אם. יש, שיש הסרטונים. יש, שיש מה

 20 .זה את לו להגיד אפשר, שליליים

 21 הממשלה לראש שמייחסים השוחד זה, גברתי. גברתי אותו לעמת רוצה אני. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 22 .בישראל
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 1 שכדי אומרת רק אני. אדוני את מגבילה לא אני, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . אחד אחד על העד את לשאול צריך לא. זה את להגיש פשוט אפשר, לנו להראות

 3 .שאלות לשאול חייב אני :צור-בן בועז ד"עו

 4 כל ועל הסרטונים כל על לעבור צריך לא לעד להגיד כדי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 . הכול הכול ועל הכתבות

 6 - - - התהומי והוויכוח תהומי  ויכוח לנו יש :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?לנו זה מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8, מוטה סיקור היה, מוטה אתר, שבוי אתר היינו אנחנו אומר העד. ולנו לתביעה :צור-בן בועז ד"עו

 9 המתת זה. שישנם האינטרסים של הבנה מאותה חלק וזה הממשלה ראש לטובת מוטה סיקור היה

 10  בדיקה עשינו שאנחנו כללית כאמירה אומר אני. הסיקור מתת הוא לנו שמיוחס המתת.  לנו שמיוחס

 11 יכול לא אני, הזה העניין את להראות כדי. נגטיבי סיקור היה הוא ברובו - באתר שהיה הסיקור של

 12 עם העד את לעמת גם רוצה אני. מסמכים של אסופה, מסמכים אגיש אני, הנה, זה את להשאיר

 13 אומר ואני שהתקבל שטוענים... -ה זה. מוטה סיקור על פעם אחר פעם העיד העד כי האלה השאלות

 14, שביסודו אתר היה הזה שהאתר אומר ואני, זה את בדקו שלא שהם אומר ואני,  מקצתי ולא מיני שלא

 15 שלושה, הנה, להגיש, להסתפק אוכל לא אני. הפראייר ביבי דוגמת אתר היה, שלו גדולים בחלקים

 16 קורה מה, עובדים הדברים איך, העד את שאלות לשאול גם חייב אני. משם נתקדם ובוא קלסרים

 17 .להתלבן צריכים האלה הדברים. עבד זה איך, זה את שלח מי, העבודה את מציג כשמישהו

 18 אומרת רק אני. הבנתו כמיטב יעשה אדוני, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .יש כאלה כמה יודעת לא אני,  לו יציג, אותו ישאל, יתחיל שאדוני

 20 .היום. עשרות :צור-בן בועז ד"עו

 21 .קודם יתחיל אדוני. אותו לשאול כולם את צריך לא אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 התקופה שזו לי שאומרים בתקופה אני. עשרות היום לעד מראה אני. אתחיל אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 שזה הבחירות תקופות אלה. 2015 בחירות ותקופת 2013 בחירות תקופת, מרכזיות תקופות שתי –
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 1 קרה מה לראות רוצה אני, האישום כתב מתחיל כך, 2013 בחירות בתקופת אני. המשמעותי העניין

 2 את. לטובתנו מוטה סיקור בדמות שוחד מאשר יותר ולא פחות לא ממנו קיבלתי שאני הזה באתר

 3 .כל קודם, האתר דרך? הזה העניין את לפרוך אפשר איך. לפרוך צריך הזה העובדתי העניין

 4 . הלאה ונראה יתחיל אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5  - הגנה קו של רלוונטיות עם כרגע מתווכחת לא אני. שוב להגיד רוצה רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 6. באתר הסיקור היה המתת הזמן כל אומר חברי. לדייק רוצה כן אני  - זה את מקבלת אני בהחלט

 7 ולא משפחתו בני ידי ועל הנאשם ידי על שהופנו לדרישות כהיענות האישום בכתב הוגדר המתת

 8. המתת של העניין על לדייק רוצה כן אני אבל הזה בקו יחקור שחברי בעיה שום לי אין. באתר כסיקור

 9 את שמה אני הזה בעניין. סעיפים בעוד ואולי האישום  לכתב 23, לי נדמה, בסעיף מוגדר המתת

 10 . השולחן על הדברים

 11 .זה על אשיב אני :צור-בן בועז ד"עו

 12 .חן ד"עו. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לא אנחנו. חברי עם בתיאום לייעל מנת על לחקירה נערכנו אנחנו. המשפט בית ברשות :חן ק'ז ד"עו

 14 ד"עו, שותפתי, עמיתי עם  חילקנו כך. הדברים של ושילוש כפל יהיה שלא כדי הסיקור על הרבה חקרנו

 15 נחקור לא שאנחנו חברי עם דיברנו וכך – להתרשם יכולים כבודכם – הנושאים את ואני רוזן מיכל

 16 .יחקור שהוא כיוון עליהם

 17 את מגבשים שכבודכם ידוע. כבודכם הם, כאן לנאשמים, שלנו ללקוחות בעולם החשובים האנשים

 18 יגיעו שהפרוטוקולים היקף רחב כך כל בתיק במיוחד, הדיוני הפרוטוקולי הזיכרון פי על רק לא דעתם

 19 שבעה. דיוני זיכרון גם יש. זמן מאוד הרבה ובחלוף מאוחרים יותר בשלבים גם ייבחנו והמסמכים

 20 מההודעות, פנטסטית בצורה עדותו את, לשיטתנו כך, והקצין ראשית בחקירה כאן העד עמד ימים

 21 כל ואמר חזר הוא. הסיקור נושא היתר בין, אותם מכירים שאנחנו הנתונים מול ואל במשטרה שמסר

 22 .אביוז לו עשו, משועבד, קיצונית בצורה מוטה היה שהאתר הזמן
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 1 נדמה. אוהד בסיקור שמדובר כמוהו בדיוק המדינה טענה לשימוע שבזימון שנכון נתונים שלושה אלה

 2  אבל. זה מה יודע אלוהים, חריגה להיענות פניו את ושינה מוטה היה שהאתר בשימוע לה שהוכח לי

 3 צריך מה מול להדגים ביקשה חברתי של הנגדית חקירתה הזה ובעניין משמיעה החריגה ההיענות גם

 4 םטריוויאליי דברים על וכולי ההתנגדויות, הדעות, ההשקפות בשל רק לא, הזה באתר להתמודד היה

 5 משליך הזה הדבר. לעומתי מאוד מאוד אתר מול אל אלא אחרות סיקור לבקשות באשר הודגמו שלא

 6 .חריגה היענות אותה של בהקשרים חברתי מפי שנשמע הדבר, הכמות על והן והאיכות המהות על הן

 7 ההיענות מטענת גם וכנגזרת העד של המוקצנת העדות מול אל כבודכם של הדיוני הזיכרון לצורך, לכן

 8 בתקופה שלא בוודאי, ובסביבה  בעולם הייתה לא' אלוביץ גברת -' אלוביץ מר עמד מה מול, החריגה

 9 החריגה להיענות הטענה בין שיש העצום הדיסוננס את, הפער את לכבודכם להראות צריך – הזאת

 10 .המציאות לבין המוקצנת העד של עדותו ובין המציאות לבין

 11 האישום כתב את בחרו הם, לעשות מה אין, מנוס שאין וסבור חברי לדברי מצטרף אני הזה במובן

 12 זה. זה את להפריך צריכים אנחנו אז, והתקשורת הסיקור מעולמות כזו טענה ולטעון הזה התקדימי

 13 .מתיש

 14 דבר שום מכם מונעים לא אנחנו, צור-בן ד"ועו חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 מה, לנו מציגים שאתם מה היא הראיה  דבר של בסופו הרי, אומרים שאנחנו מה כל. להגנה שקשור

 16 כמה השאלה. היה סיקור לאיזה הראיה בעצם זו. הסיקור של התיעוד. הסיקור, לעד מציגים שאתם

 17 .יתקדם ואדוני יתחיל שאדוני מציעה אני. ההערה הייתה זו. יוגש הכול הרי בסוף כי לבוא צריך מזה

 18 אומר כבר אני, גברתי כי העניין את למסגר רוצה אני אופן בכל אבל אתחיל אני :צור-בן בועז ד"עו

 19 צריכים ואנחנו לפניות מתייחס האישום לכתב הנספח גם כי זמן ייקח זה. זמן ייקח  זה, לכבודם

 20 המשפט שבית גם חשוב זה, אופן בכל. נעשה מה לראות צריכים אנחנו. הכולל ההקשר את לראות

 21 .הולך זה לאן, המסגרת את  ישמע אולי

 22 הוא מה, אותו רואים לא אנחנו. לו שקופים לא אנחנו, וואלה בתוך פנימי שיח כל, מבחינתנו אנחנו

 23 שהדוברים ומה, יודעים שאנחנו מה. שחורה קופסה זו מבחינתנו.  לו משיב אלקלעי ומה לאבירם כותב
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 1, לנו לספר כשבאים. באתר קרה ומה פניות היו איפה. שיודעים  מה זה. באתר קרה מה זה, יודעים

 2 – הזו התזה בשביל גם, חריגה היענות ועכשיו מוטה סיקור על, לנו שאמרו כפי, בהתחלה  לנו סיפרו

 3 פוליטיים שחקנים מול עבד זה איך לראות חשוב – כשוחד חריגה היענות זה מה יודע אלוהים באמת

 4 פוליטיים גורמים מול עבדו האלה הדברים איך – זה את בדק לא אחד אף  – להבין, כלומר. אחרים

 5 שאנחנו דברים אלה. אופרנדי המודוס מה, דוברים עובדים איך, עלה לא, עלה כן, נעשה ומה אחרים

 6 להחליט יהיה שאפשר המשפט לבית תמונה בסוף שתהיה כדי, כלומר. להראות אותם גם צריכים

 7 .רלוונטי זה, לגביה

 8 יכולתם, נסיבות על מדברים. תיעוד ואיזשהו ארוחה איזו שיש לא היא לשוחד הטענה. מזכיר אני

 9 באמת תיק שהוא בתיק שלהם הבסיסית הטענה זו הרי. הסיקור של בעניין הבנה שהייתה ללמוד

 10 .סוגיה זו, כמתת סיקור, כלומר. תקדימי

 11 רוחבית מלאה בדיקה נעשתה לא אם. באתר קרה מה נבדוק בואו. הנסיבות את נבדוק בואו, הנסיבות

 12 יוכל משפט בית אך, עובד הזה העניין איך של, המקבילים באתרים קרה מה של, באתר קרה מה של

 13 צריך לזה שגם, מוטה אתר, שבוי אתר היינו פעם אחר פעם דקלם, העד בא? להכריע דבר של בסופו

 14 .ההגנה של בליבה והם מבחינתנו חשובים הם הללו הדברים כל. להתייחס

 15 מה אומרת רק אני. בעיה שאין כבר אמרתי, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 - - - באתר קרה

 17 .אליו שאלות כולל :צור-בן בועז ד"עו

 18 .... ראיות אלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 - - - אסתפק לא אני  גברתי אבל, נכון :צור-בן בועז ד"עו

 20 .אמרתי. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .נתקדם. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 22 .נתקדם. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 הרבה לא. לבחירות הערב ארוחת בין יום יום כרגע עוברים אנחנו, לך מזכיר אני :צור-בן בועז ד"עו

 2 תאשר – כתבה היא הזו הכתבה. הזה בנושא שאלות כמה אותך לשאול רוצה אני. שבועות שלושה. זמן

 3 לא. אותה לכם שלחו העבודה מפלגת של נים"היחצ. העבודה מפלגת זו אותה לכם ששלח שמי – לי

 4. המפוארים התחשיבים את שהציג העבודה מפלגת של  האירועים מפיק את ואיתרתם הלכתם אתם

 5 ?נכון

 6 שמישהו מופרך לא זה. רצינית כתבת היא, שלו טל זה. יודע לא באמת אני. יודע אינני :ישועה אילן מר

 7 .זה עם אליה פנה

 8 .עובד זה כך. מופרך לא זה. נכון :ש

 9 זה. יודע לא אני אבל. זה על משהו עשתה שהיא להיות יכול. אליה פנה שמישהו מופרך לא זה :ת

 10 .הכול את כתבה כבר היא ואז אליה שפנו מופרך לא

 11 .מופרך לא :ש

 12 .לא :ת

 13 .כתבה שהיא :ש

 14 כי מזה התחיל שזה מופרך לא. האתרים את מציפות המפלגות כאלה בתקופות.  מופרך לא :ת

 15 .רגילה כרונולוגית ידיעה איזו לא זאת

 16 ביבי על, הזאת לכתבה ביחס הממשלה ראש דובר מטעם פנייה איזושהי קיבלתם לא. נכון :ש

 17 ?נכון. הפראייר

 18 .זוכר לא אני. שקיבלנו זוכר לא אני :ת

 19 .נתקדם בוא. מאוחר יותר הרבה מגיעות הפניות. רול-ה את לנו יש. האישום כתב את לנו יש :ש

 20 .זוכר לא אני, זה על ספציפית :ת

 21 כשאומרים. אלמנטרי די לי נראה זה שלך ההבנה שמבחינת שאלה אותך לשאול רוצה רק אני :ש

 22 תקציבים וקובע ההפקה פרטי את סוגר ממשלה ראש להערכתך, אירוע מפיקים ואיך הפראייר ביבי

 23 ?זה את שעושים גורמים שיש או הזה לעניין
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 1 .יודע לא :ת

 2 .בזה שמטפלים אנשים שיש או, הגברה, תאורה וסוגר יושב הממשלה ראש? חושב אתה מה :ש

 3 אינני, החלטות בקבלת שלו המעורבות רמת מה. שמטפלים אנשים שיש לעצמי מתאר אני :ת

 4 . יודע

 5 .פריט פריט וסגר ישב שהוא אפשרות שיש אומר אתה. השערה גם לך אין :ש

 6 של באישיות תלוי זה. בפרטים המעורבות רמת מה יודע לא אני. שלא סבירה אפשרות ויש :ת

 7 .האיש

 8 דוברים באמצעות מפלגות בחירות תקופת שלפני אמרת. שאלה אותך לשאול רוצה אני :ש

 9 ?נכון. בחומרים מציפים

 10 .ברור :ת

 11 ?לכם שולחים הם חומרים של סוג איזה :ש

 12 .בזה התעסקתי לא. כללית מידיעה זה את אומר אני. אלי הגיע לא זה :ת

 13 .נתקדם, אצלך לא זה אם :ש

 14 .אצלי לא זה :ת

 15 .2012 בדצמבר 28-ב, יום באותו עכשיו אני. נתקדם. תודה :ש

 16 .327/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 עם כלכלי הסכם הקפיאה הממשלה, במערב לקריאות בניגוד: "היא הכותרת אז :צור-בן בועז ד"עו

 18 לעמדת בניגוד שפועלת כמי ישראל את ומציג ביקורתי הוא שהטון לי ותאשר תעיין". הפלסטינים

 19 .לאומית-הבין הקהילה

 20 .ביקורתית כתבה. כן :ת

 21 .נוספת כתבה, נוסף אייטם, בדצמבר 28-ב, יום באותו אנחנו :ש

 22 .328/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 בוא? רואה אדוני". הבאה הממשלה בראש שאעמוד סיכוי מתאפשר" :'יחימוביץ :צור-בן בועז ד"עו

 2 ביתנו הליכוד היחלשות על שמלמדים מהסקרים מתבשמת העבודה ר"יו. "בקצרה הטקסט על נעבור

 3 ".השמאל גוש מטעם הממשלה לראשות מועמד על להמליץ: לבני. חדש מצב מייצר והדבר

 4". בחיפה ביקור במהלך" במלים שמתחילה לכתבה השנייה הפסקה מאמצע אותך להפנות רוצה אני

 5. שאלות שלוש-שתיים אותך אשאל ואני זה את נקרא בוא.  המסך על גם זה את לך מראה אני, הנה

 6 - - -" המולד חג לרגל, בחיפה ביקור במהלך"

 7 ?כאן נמצא זה :ת

 8 .שלו האחרונות השורות בשלוש, השני בעמוד, הכותרת מעל. כן :ש

 9 ".ביקור במהלך. "רואה. כן :ת

 10 דוקטור, קתולית היוונית העדה של הארכיבישוף אצל המולד חג לרגל, בחיפה ביקור במהלך" :ש

 11 חופש שמבטיחה ופלורליסטית צודקת חברה של חשיבותה את העבודה ר"יו הדגישה, שקור אליאס

 12 הארכיבישוף של  קריאה יש כן ואחרי". העבודה מפלגת של לרגליה נר,  הדתות כל לבני מצפון, דת

 13 היהודי הטרור לגל' יחימוביץ  התייחסה ואז, בבחירות ולהצביע הדמוקרטי בהליך חלק לקחת שקור

 14 .גזענות, ונדליסטיים מעשים, ומנזרים כנסיות מספר שהושחתו

 15 .קראתי :ת

 16. הארכיבישוף אצל שהתקיים ביקור או לכנס לחיפה נסעה לא שלו טל שהגברת לך אומר אני :ש

 17 חושבת שהיא מה את  וואלה-ול שלו לגברת שלחה, ציבור יחסי, דוברות, העבודה מפלגת, שקרה מה

 18 ?נכון. המפלגה ר"יו של מפיה לפרסם שנכון

 19 .יודע לא אני :ת

 20 . השערה :ש

 21 .יודע לא אני. להיות יכול. סביר. מופרך לא :ת

 22 .השערה. כן :ש

 23 ?שלו...  :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .בדקנו אנחנו. כלום בדקתם לא אתם :צור-בן בועז ד"עו

 2 המפלגה של הודעה אליה שהועברה סביר האם אומר אני. לא או נסעה היא אם יודע לא אני :ת

 3 .כן. משם ושזה

 4, מועמד על נגטיביות אמירות כשיש, לי תאשר, כלל בדרך. הלאה נראה בוא. גמור בסדר. נכון :ש

 5 ?נכון. להגיב האפשרות את השני לצד נותנים, מפלגה על, תנועה על

 6, כרונולוגיה זה אם. כן אז, השני הצד נגד  ספציפי נושא על ספציפית שהוא משהו זה אם. תלוי :ת

 7 ?השני החלק על או זה על מדבר אתה? הביקור על, יגיב מה על כי  בהכרח לא, הביקור שפה כמו נגיד

 8 עצם על כרגע אומר אני. ביקור זה ביקור. הביקור על מדבר לא אני. הטקסט על מדבר אני :ש

 9 פוליטית מפלגה של טקסט הוא, מהדהד, כך זה את נשים בוא, הזה הטקסט. טקסט שהוא הטקסט

 10 ?נכון. מסוימת

 11 .ביתנו הליכוד היחלשות על המלמדים מהסקרים מתבשמת היא כי כן. מתחרה. כן :ת

 12 .העבודה עם םפייבוריטי של טקסט שזה מסכימים שאנחנו טקסט זה. נכון :ש

 13 .כן :ת

 14 .נתניהו, הליכוד עם נגטיבי :ש

 15 .נכון. כן :ת

 16 לבני הייתה מי.  לבני זאת, תסתכל, הזה בעניין להגיב שבחרו המגיב. המגיב מי נראה בוא :ש

 17 .התנועה ראש יושבת הייתה? נכון, התנועה ראש הייתה היא? שלב באותו

 18 ?תנועת.  זוכר לא כבר :ת

 19 .התנועה לה שקראו המפלגה. התנועה :ש

 20 . כן. קדימה של המשך. כן :ת

 21 האחרונה לפני בפסקה זה.  לבני אצל קורה מה נראה בוא. תראה, הנה ואז. שם בתנועה הכול :ש

 22 התנועה ר"יו היא נתניהו נגד לצאת ממשיכה שעוד מי: "אחרונות לפני פסקאות שתי.  הכתבה של

 23 מפני הזהירה, החמאס אנשי, מאזן אבו הרשות ר"יו בין שיצא ההקבלה על אותו תקפה, לבני ציפי
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 1 בנט, ליברמן, נתניהו של החלום, לישראל נתניהו של מסוכנת תגובה, קיצוני הימני האגף התחזקות

 2 ישראל על לשמור שרוצה מי כל של ביותר הגדול הסיוט, המדינה על שהשתלטו הקיצונים וחבורת

 3 ".סבא בכפר די'מג פורום במסגרת לבני היום אמרה. ודמוקרטית יהודית כמדינה

 4 שנאמרו לבני הגברת של שהדברים מניח אני. ראשונה סוגיה. הזאת בסוגיה שאלות כמה נשאל בוא

 5 אלא ולביקורים לכנסיות, שעה שעה, יום יום נסעה שלכם שהכתבת לא זה, סבא בכפר  די'מג בפורום

 6 . התנועה ידי על שהוצא חומר זה

 7 לפוליטיקאים גם ישירות מחוברת היא. שלו טל של ברמה כתבת או התנועה או זה. סביר. כן :ת

 8 .עצמם

 9 .ברור :ש

 10 מנהלי גם להיות יכול זה בחירות בתקופת, דוברות ברמת או להיות יכול שזה אומר אני :ת

 11 שהיא ידיעה זאת. יודע לא אני. אתה דיברה אישית שהיא או, שנמצאים פונקציונרים עוד יש. קמפיין

 12 או ריאיון איזשהו לא זה. בכרונולוגיות יותר שהוא משהו  זה. בחוץ שקרו דברים על מדווחת יותר

 13 .משהו

 14 .די'מג לפורום נסעה לא שלו הגברת הנראה ככל. בסיסיות אפשרויות שתי יש :ש

 15 .חושב לא. לא :ת

 16 .התנועה של כתובה הודעה קיבלה שהיא אחת אפשרות :ש

 17 .כן :ת

 18 .כתוב טקסט לה שלחו ואז שוחחה שהיא שנייה ואפשרות :ש

 19 .כן :ת

 20 ?נכון :ש

 21 .נכון :ת

 22 ?נכון. שאין כמובן, האלה לסיקורים ביחס הממשלה ראש נתניהו מטעם מי של פנייה :ש

 23 .כאן רואה לא אני. לא :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3046 

 1 ועל הקיצוניים חבורת על לדברים הליכוד של, שלו מישהו של תגובה להכניס, תגובה :ש

 2 .עובדתית.  לנכון מצאו לא. קיים לא פה גם, ועוד ההשתלטות

 3 .מופיע לא שזה רואה אני עובדתית :ת

 4 האלה הבחירות איך זוכר אתה. מהסקרים מתבשמת' יחימוביץ שהגברת היא הכותרת, אגב :ש

 5 ?הזאת ההתבשמות מרוב הסתיימו

 6 .זוכר לא אני. לא :ת

 7 להמשיך רוצה אני, תראה. להמשך, כך אחר אולי זה. 15' וליחימוביץ לליכוד 31. לך אזכיר אני :ש

 8 סקרים איזה לבדוק הלכנו אנחנו. מהסקרים מתבשמת, כתוב כך' יחימוביץ הגברת הרי. הזה בעניין

 9 אנחנו. הזאת בסוגיה העיתונאי תפקיד מה נראה גם כך ואחר הטענה את שאפשרו שהתפרסמו אז היו

 10 .שמצאנו הסקר זה.  גלובס העיתון של סקר והוא כן לפני אחד יום שהתפרסם אחד סקר מצאנו

 11 .329/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 יום שהתפרסם היחיד הסקר שזה אומר אני. עצמו בעד דובר הזה הסקר. תראה :צור-בן בועז ד"עו

 13 65 יוצר – אולי רופף יותר קצת מונח זה היום – הימין גוש לזה שנקרא רואים אנחנו אז. כן לפני

 14 .פשוט זה. הסכימה את עשינו? רואה אתה. מנדטים 22 זה ומרצ והעבודה מנדטים

 15 .אומר שאתה מה את מקבל.  בסדר :ת

 16 . גלובס זה :ש

 17 .זה את לקרוא צריך לא אני :ת

 18 בזה נטפל כך אחר, טיימס יורק ניו לא שהוא – באתר לנו יש. שאלה לשאול רוצה רק אני :ש

 19 ?נכון. דעה מאמרי שהם איזה גם לפעמים – נפרדת בצורה

 20 ?וואלה של באתר :ת

 21 .תקשורת כלי בכל. כן :ש

 22 .באתר אמרת :ת

 23 ?נכון. פרשנות מאמרי, דעה מאמרי יש. כן. באתר :ש
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 1 .נכון :ת

 2? נכון. לתווך לפעמים גם הוא, לדברר רק לא הוא התקשורת כלי של התפקיד גם לפעמים :ש

 3 .שנאמר למה להתייחס

 4 .ברור :ת

 5, הבאה הממשלה בראש שיעמדו אפשרות שיש שכותבת מנדטים 15 עם מפלגה כשיש, כלומר :ש

 6 כותב היה השני הצד אם, נקי שיישאר בסדר וזה, נקי שיישאר לך אומר כבר אני. האמירה הייתה זו

 7 הממשלה ראש של הניתוק על מדברים היו, הממשלה  בראש אעמוד אני אבל מנדטים 20 לי שיש

 8 ?אצלכם כאלה כתיבות היו? הזה מהסוג דברים להגיד יכול הוא איך על? מהמציאות

 9 .יודע לא אני :ת

 10 .הבנה אותה שהתגבשה היום. הערב ארוחת אחרי ביום אנחנו. נתקדם בוא. תראה. טוב :ש

 11-ש לסקר הפניה יש', יחימוביץ של, מציג שאתה הזאת בכתבה, פה, צור-בן ד"עו, אגב דרך :ת

 12 .זמן באותו עשה וואלה

 13 וואלה– לא  התבשמה היא כי לפני יום סקר על הלכתי. רחוק יותר, זה לפני זה. נתונים אותם :ש

 14 .לפני יום שהיה ממה התבשמה היא אלא

 15 - - - הליכוד, 15-ל ממריא בנט – כתבה כאן שיש אומר אני :ת

 16 . בגלובס גם זה. נכון :ש

 17 .דבר אותו זה :ת

 18', יחימוביץ שהגברת שהסקר אמרנו. שאמרנו מה זה? מנדטים 15 עם ממשלה אפשר. נכון. כן :ש

 19 כאן עד, מהסקרים מתבשמת היא, בבחירות תזכה היא, הודעה שולחת היא. סדר נעשה בוא, סליחה

 20 . הלאה נתקדם בוא, די'מג פורום, לבני של תגובה ראינו

 21 הצורה על שאלת אתה'. ליחימוביץ  לבני של. לבני של תגובה שזאת חושב לא אני, אגב דרך :ת

 22 נותן וזה כאן רלוונטי זה כי אחזור אני אבל פעם הסברתי כבר אני. מעבר עושים והאם עובד שזה

 23 או שהדסק לא זה טבעי באופן, שוטפת כרונולוגיה. שוטפת כרונולוגיה יש. שאומרים מה לכל מסגרת
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 1 זה, קרה זה, קרה זה מדברים. לעיתונות הודעה לך מוציאים שונים גופים. ובולשים יושבים הכתבים

 2 במבזקים לפעמים, מעלים אז. המעוניינים מהגורמים וגם הידיעות מסוכנויות וגם זורם וזה קרה

 3. מדווחים. הכרונולוגי הקו שהוא הראשון הקו זה. מעניין יותר זה כי אייטם יעשו מזה ומחליטים

 4 פרשנות זה סביב נותנים, נושא כל כמעט, דיווח רק מאשר עומק יותר שמצריכים שבנושאים ברור

 5 להזמין יכולים, עולם של ברומו, מעניין מאוד שהנושא חושבים, שלישי מעגל. שני מעגל זה. והעמקה

 6 חמישית-רביעית רמה, כבר לרביעית הגעתי, רביעית רמה. הזה לדבר צד עוד ייתן שמישהו, דעה מאמר

 7 .פרויקט מזה שעושים להיות יכולה

 8 .מצוין :ש

 9 .הרמה זו. גדול תחקיר או פרויקט :ת

 10, כתבה שבאותה שלך הדיוק את ונקבל כיוון מכל עלינו שהרעיפו הטוב כל את נראה בוא אז :ש

 11 .לבני הגברת של תגובה לא זאת

 12 .ידיעות כמה של רצף אולי היה :ת

 13' מיחימוביץ קטנה סנוקרת -  מוצלח לא ביטוי זה כאן ימין - מימין קטנה סנוקרת. נכון :ש

 14 כתב לוקחים איך. יום באותו, הבא הפרסום את לך להראות רוצה אני. נתקדם בוא. מלבני והשנייה

 15 .נתניהו הממשלה בראש סונטים וקצת ליברמן נגד אישום

 16 . 330/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 זאת כי נסתכל בוא. ליברמן נגד אישום כתב ועומד תלוי היה הזה בשלב. הקשר :צור-בן בועז ד"עו

 18 מצהיר נתניהו. "לנו יש מה נראה בוא. פרשנית יותר כתיבה היא אלא כרונולוגיה של לא כתיבה כבר

 19". מהשרים לאחד כפיקדון זה את יעביר הוא אם והשאלה ליברמן את מגבה שהוא רענן עץ כל תחת

 20 לנוכח נתניהו של מכיוונו יצא לא קר רוח משב אף, ציבוריות נורמות על מילה אף: "השנייה הפסקה

 21 יפסיק אם נתניהו יעשה טוב: "משנה כותרת יש ואז". להיפך אלא ליברמן פרשת של ההסתעפויות

 22 ".לליברמן התיק שמירת על להצהיר
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 1 רענן עץ כל תחת מצהיר שהוא הממשלה ראש כלפי ביקורתי טון כאן  שיש ישועה מר אתי תסכים

 2 .ציבוריות נורמות על מילה ואין התיק את ישמור שהוא

 3 .מסכים :ת

 4 אנחנו. הזה הפסגה מפגש. ההבנות מפגש אחרי שלושה-יומיים. בדצמבר 30-ל עוברים אנחנו :ש

 5 .הליכוד של הקמפיין פתיחת את מסקרים איך זה את נשווה זה ואחרי קמפיין פתיחת על כתבה נראה

 6 .331/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 תקווה תולה. "הכותרת את כל קודם נראה בוא. הסרטון את להקרין רוצה גם אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 .תקווה, תקווה? נכון. אוהדת כותרת זו". בחירות קמפיין השיקה לבני, בתקווה

 9 . כן :ת

 10 ?נכון". יזכה נתניהו אם קודר עתיד. הפחד את תנצח התקווה: "המשנה כותרת :ש

 11 .כן :ת

 12 - - - חשיבות שיש לי ותאשר התמונה על תסתכל. זה את נציג עכשיו :ש

 13 (.סרטון הקרנת) 

 14 .לבני של הציבור יחסי ידי על נשלחה הזאת שהכתבה כל קודם אתי תסכים. נמשך זה כך :ש

 15 .סבירה הנחה. ידיעה לי אין, שוב. סבירה הנחה :ת

 16 - - - לסרטון מתחת כתוב כי, מוחלט זה למה לך אגיד אני :ש

 17 .פעמי חד צ"יח :ת

 18 . כן :ש

 19 יודע הוא מה יגיד שהעד, חקרנו כשאנחנו ביקשו שחבריי כמו  - מבקשת רק אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 שזאת מה, שיגיד, אישית מידיעה יודע שהוא מה. כאן גם שנקפיד – שלו ההערכה ומה אישית מידיעה

 21 .שיגיד, שלו הערכה

 22 אז, לסרטון מתחת, פעמי חד צ"יח כשכתוב. אותך אשאל אני ולכן מכבד מאוד אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 .אחרת דרך אין? נכון. ציבור יחסי ידי על שנשלחה הודעה זאת, לסרטון מתחת פעמי חד צ"יח
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 1 .ברור זה, צ"יח :ישועה אילן מר

 2 - - - אותו לשאול רוצה אתה. צ"יח...  :תירוש יהודית ד"עו

 3 האלה הכתבות את מראה ואני אותו לשאול רוצה שאני מה אותו שואל אני, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 4 מה ונראה סיקור על אישום כתב להגיש החלטתם לפני זה את לעשות טרחתם ולא אותן בדקתם שלא

 5 .הלאה קורה

 6 .גמרנו. אמרה גברתי, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .הסרטון את להקרין אופן בכל רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 ?נמוך כיסא על מהזמן חלק אשב שאני אפשרות איזו יש, כבודה :ישועה אילן מר

 9 ויסדרו ישב אדוני, ישועה מר. עליו לשבת יכול אתה. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .היתר כל את כן אחרי

 11 .סליחה. תודה :ישועה אילן מר

 12 .מהסרטון רחב יותר טיפה חלק להראות רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 .ווליום-ה את תורידו אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .שלנו לא הגברה זאת. ניסינו :צור-בן בועז ד"עו

 15 .ווליום-ה את מעלים, סרטון שם אתה. האתרים של טריק זה :ישועה אילן מר

 16 . בטלוויזיה בפרסום גם זה :ש

 17 .שלי שיטה לא זאת. מהדברים חלק זה :ת

 18. נתקדם. עולה לא זה. עליו לעבור תוכל בינתיים. הטקסט על גם אתך נעבור תכף. תסתכל :ש

 19 הקמפיין את רשמית היום השיקה התנועה מפלגת. "עצמו הטקסט על נעבור בוא. הבנו, הרוח מבחינת

 20 שפרסמה – מדלג אני – הסרטון גם כמו, הקמפיין, חוצות שלטי יש, הפחד את תנצח התקווה, שלה

 21. החמאס לגבי ההכרזות את מדגיש". ליברמן-נתניהו שלטון מפני והפחדות באזהרות מאופיין התנועה

 22 אותי תקן, ציטוט יש זה ואחרי. ההמשך שזה", תקווה של מדינה מול מבודדת מדינה. "מדיני מסר

 23 ? נכון. לבני הגברת של מהדברים ארוך מאוד מאוד, טועה אני אם
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 1 .כן :ת

 2 מערכת זאת, הזה הפמפלט על או הכתבה על שחתום מי. עובד זה איך על קצת נדבר בוא :ש

 3 .למעלה כתוב זה?  נכון. וואלה

 4 .כן :ת

 5 תחת כתוב היה הוא, האירוע את לסקר הולך שהיה שלכם כתב היה שאם להניח נוטה אני :ש

 6 ?נכון. שמו

 7 אתה – כתב דרך מועבר היה גם זה אם. האירוע את לסקר שהולך כתב דווקא לאו. בוודאי :ת

 8. לא או הלך הוא אם הקטע לא זה. הידיעה את והביאה לסקר הלכה לא שלו שטל קודם אמרת בעצמך

 9 .נגד תגובת להשיג, זה את לכתוב, זה על לעבור, זה על להסתכל לאחריותו הועבר זה אם הוא הקטע

 10, התנועה – שלוש, לכתב נשלח לא גם זה - שתיים, היה לא כתב - שאחד אומרים אנחנו :ש

 11 .שלכם למערכת זה את שלחו התנועה של האנשים, הדוברות

 12 .נראה זה כך. לגמרי :ת

 13 את גם יש. כתבה אותה של האחרונה הפסקה על תסתכל. ההמשך עם משתלב גם וזה :ש

 14. אחר סימן בנושא יעמוד יום כל, ימים ארבעה בן מסע, המפלגה חברי מאחינו: להמשך התוכנית

 15 שמועבר מה שזה לכך נוספת ראיה, אינדיקציה – זה את אישרת כבר אתה, צריך לא – זאת, כלומר

 16 .נכון. למערכת התנועה ידי על

 17 .לגמרי :ת

 18 ראש מקל לא שאני מקומות מיני בכל ביקורים שיהיו לפרסם ערך מצאתם אתם וגם :ש

 19 לשכת. בכתבה מופיע זה?  נכון. המחתרת אסירי ומוזיאון פניציה מפעל של, בחשיבותם במילימטר

 20 ?נכון. השומר בתל הגיוס

 21 .המפלגה של PR הודעת של פייס אנד קט נראה די זה. כן :ת

 22 אבל, העניין על רחב דיון איזה שם היה. בכותל הממשלה ראש של ביקור איזה לנו יש. נכון :ש

 23 .בהמשך כמובן לזה נגיע. נתקדם בוא
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 1 .כתב לזה שמים לא גם, כזה פייס אנד קט שזה בגלל :ת

 2 ההמשך מה נראה בוא אבל, השני שבצד השחור מול תקווה, לבני, תראה. גמור בסדר. ברור :ש

 3 . 2012 בדצמבר 29, יום באותו

 4 .332/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5, אופן בכל אבל טענה אין, לי תאשר, עכשיו עד, אגב. כאן לנו יש מה נסתכל בוא  :צור-בן בועז ד"עו

 6 .כזה דבר על יודע לא אתה. הממשלה ראש דובר מטעם אחד אף של פנייה שום הייתה לא

 7 .כזה דבר לי זכור לא :ת

 8 כמה ונשאל תעיין בוא? רואה אתה. לבנט  התייחסות, 2012 בדצמבר 29-ב, יום באותו יש :ש

 9 .שאלות

 10 .אוקיי :ת

 11 . בנט של הפייסבוק מאתר הוא הפרסום, אחד. בעניין קצת נדקדק בוא :ש

 12 .פוסט לקחו. כן :ת

 13 .וואלה מערכת תחת מופיע גם זה ולכן. נכון :ש

 14 .נכון :ת

 15 ?נכון. ככתבה אותו ושמו לקחו, בנט של פוסט, כלומר :ש

 16 .כן :ת

 17 .לקח מי שיגיד, לקחו אמר שהעד אולי :תירוש יהודית ד"עו

 18 . וואלה. המערכת לי כתוב. אשמח אני. להיפך :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?לקחו זה מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .מי בדיוק יודע לא. החדשות בדסק מישהו, יודע לא :ישועה אילן מר

 21 נגד נגטיבי פרסום שזה היא המהות, זה בעצם לנו שיש מה. לנו יש מה נבין בוא :צור-בן בועז ד"עו

 22 – פעם אחר פעם  2015-וב 2013-ב אותו נראה כן שאחרי – בנט של הקו את שמשרת הממשלה ראש
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 1 בכל משתרש זה איך, פעם אחר פעם אותו לך אראה שאני קו וזה בנט את תוקף שהליכוד אומר והקו

 2 .בנט את מבקש נתניהו, תציינו – החדש בחומר לך שלח שהוא מה כולל בחירות מערכת

 3 .לכתבה בקשר שאמרת מה את עכשיו הבנתי לא :ת

 4 .לך אגיד אני :ש

 5 שלא לי משנה לא זה, אענה שאני רוצה לא ואתה הבנתי לא אם. אענה שאני רוצה אתה אם :ת

 6 .הבנתי

 7 של בבחירות בנט של שהקו יודע אתה האם. זה את נפרק בוא. מדי מורכב זה. צודק אתה :ש

 8, האלה לתקיפות תיכנעו אל ולכן. מושרש עקבי קו? אותו תוקפים ונתניהו שהליכוד היה 2015-וב 2013

 9 .זה את לך נראה אנחנו. בסדר גם זה, יודע לא אתה אם. אתן תסכימו אל

 10 בין קרב שהיה שקרה מה מתוך יודע אני אבל בקמפיין אז הצירים של בעומק התעמקתי לא :ת

 11 ?חדש מה. הליכוד לבין בנט

 12 .מופיע זה. בפייסבוק כותב הוא מה תסתכל. קורה מה לך אגיד אני :ש

 13 .מכיר שאתה הקרבות את שיש מזה לבד, אז ספציפית זכרתי לא :ת

 14 הטיקט וזה אותי ותוקפים והקורבן הקטן אני של תפיסה הייתה בנט של והתפיסה מכיר אני :ש

 15 הוא מה תראה. בהמשך זה את לך אראה אני. כתבה שתעלה זה את לך כתב אפילו הוא. בבחירות שלי

 16, לבני בו שהטיחה להאשמות ביחס, בנט, שלו בפוסט אומר הוא. אותו מצטטים שתאם, כאן כותב

 17 בשבת, "הנה, ואז". מצטרפת לבני גם ועכשיו נתניהו של חדש נוהל נהיה זה, "לבני ציפי על גם עכשיו

 18 רואה אדוני עכשיו". לבני גם זה את לי עושה ועכשיו נגדי החדשות ערוצי כל על הסתער נתניהו שעברה

 19 ?אומר שאני מה את

 20 .כן :ת

 21 איזושהי ראית עכשיו עד, ביחס הממשלה ראש דוברי מטעם מישהו של פנייה הייתה. יפה :ש

 22 ?פנייה איזושהי לך זכורה? פנייה



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3054 

 1. כזאת פנייה זוכר לא אני. בציר הייתי לא תקופה באותה, פעם עוד, ידיעות של הזה הסוג.  לא :ת

 2 - - - פנייה שהייתה להיות יכול, אגב דרך

 3 .האחרונה הפסקה על להסתכל רוצה אני :ש

 4 .אחד דבר להגיד רוצה אני :ת

 5 .בבקשה :ש

 6 עדיין, עובדיה בן טלי אז נמצאים, הדסק ראש, אבירם אז נמצאים, דסק יש. עובדת המערכת :ת

 7 מהם שלמי להיות יכול. ינון ונמצא  ינואר עד עובדת היא, נמצאת עובדיה בן טלי, כן, לי נדמה נמצאת

 8 שפנו להיות יכול. להשפיע לבקש אלי פנה שמישהו בציר היה לא זה אבל  בתלונות – יודע לא אני – פנו

 9 .יודע לא אני. רגילה מערכת עבודת במסגרת אליהם

 10 באותה אני. נגמר לא זה אבל, תראה. יודעים שלא שמה תירוש הגברת אמרה. יודע לא אתה :ש

 11 תוקפת, האחרונות שורות בשלוש, לבני. ללבני גם התייחסות יש.  שלה האחרון בחלק תסתכל. כתבה

 12, קיצוניים, הפינוי את עצר, הקיצוני לימין לקרוץ ממשיך נתניהו התנועה ר"יו לדברי. "נתניהו את

 13 .רואה אתה". התנגשות יוצרים, הכול את מחללים

 14 .כן :ת

 15 .קשים דברים. סטייטמנט באנדר? נכון. אוהד כך כל לא :ש

 16 .נגדו זה. מאלה קשים היו. כן :ת

 17 .נוספת כתבה הנה. לחודש 30-ב אנחנו. הלאה נעבור בוא. ברור :ש

 18 .333/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19". הפלילי בהיבט גם טורס ביבי את בוחנת הפרקליטות. "הכותרת מה נסתכל בוא :צור-בן בועז ד"עו

 20, הפרשה את בודק המשפטי היועץ, דוח טיוטת שהגיש לאחר, המדינה מבקר" משנה כותרת לנו יש ואז

 21 נסתכל בוא". פלילית חקירה על להחלטה תוביל שהבדיקה הכרח אין, ל"לחו נתניהו של נסיעותיו... 

 22 כותרות ואת הכותרות את כותב מי המשפט לבית תגיד. לכותרת המשנה כותרת בין הפער על רגע

 23 ?עובד זה איך? המשנה
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 1 או יסט'פייג הום או ראשי עורך אז, ראשי בעמוד שהיא ידיעה זה אם. ממוקם זה איפה תלוי :ת

 2 .יחד זה את עושים הם, דסק ראש

 3 .בסדר. העניין לפי אז, אחרים במדורים זה ואם :ש

 4 .זה את שכתב הכתב, אחרים במדורים זה ואם :ת

 5 העניין לפי – אלה הם העורכים, מהכתבים אובחן זה, שחשוב מה. העורכים אלה כלל בדרך :ש

 6 ?נכון. הכותרות את שקובעים –

 7 .בטוח לא אני. חושב אני. זה עם מתעסקים פחות, אחרים במיקומים. מסוימים במיקומים :ת

 8 .בטוח לא אתה :ש

 9 .בטוח לא אני :ת

 10 .הראשית לכותרת המשנה כותרת בין הפער את נראה בוא :ש

 11 . כותרת כל על יסתכל שהוא אפשר אי, ביום ידיעות מאות יש :ת

 12 .שקובעים אלה הם שהעורכים עולם של שדרכו כותרות אלה, משמעותיות שכותרות מניח אני :ש

 13' פייג בהום משמעותית ידיעה כל, בחדשות משמעותית ידיעה כל, ראשית ידיעה. בוודאי :ת

 14 .אותו רואה דסק וראש אותו רואה העורך', פייג הום-שב דבר כל, בוודאי

 15 הכתבה, כל קודם. מקטן  יותר. כאן שיש קטן  מניפולטיבי משהו שזה אומר אני. נסתכל בוא :ש

 16 ?נכון, זה את רואה אתה. פלילית חקירה, הפלילי בהיבט בחינה, אומרת זאת? נכון. נעימה לא היא

 17 .השאלה מה הבנתי לא :ת

 18 .אותו מסגרו איך נראה תכף. שלילי נושא הוא. חיובי נושא לא הוא שהנושא אומר אני :ש

 19 .השפיע שהוא חושב לא אני. יותר אינפורמטיבי :ת

 20 .שאלה אותך אשאל אני בוא :ש

 21 .שלילית כתבה כאן שיש חושב לא אני, שלילי התוכן :ת

 22 אתה? נכון. המשפטי היועץ של לבדיקה דוח טיוטת מעביר המבקר.  הכותרת את נראה בוא :ש

 23 ?זה את רואה
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 1 .נכון :ת

 2 כעניין יודע אתה זה. פלילית חקירה בסוף נפתחה שלא, שקרה מה אגב, יודעים אנחנו :ש

 3 ?שבעובדה

 4 .נסגר שהתיק חושב אני. כן. שכן דומני :ת

 5 . חקירה נפתחה לא. לא :ש

 6 .בסדר :ת

 7 חקירה על להחלטה תוביל שבדיקה הכרח אין: "אומרת המשנה כותרת. הכותרת איך תראה :ש

 8 בהיבט גם טורס ביבי את בוחנת הפרקליטות: "אומרת הכותרת למה אז. נכון תיאור שזה" פלילית

 9 "?הפלילי

 10 שהעד כדי לעד בהצעה שהיה מה להציג אפשר. לשאלה להתנגד רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 יש אבל. לאנשים הורה שהוא ומה עשה שהוא מה, התנהל בגדול שהאתר איך לגבי טענתו עם יתמוסס

 12 יש – בינתיים כאן מתאר שהעד מה לפי – הבנתי מיטב לפי שהוא, גורפמן גלעד, הזאת בכתבה כתב

 13 תלוי, לא אולי, הכותרת על מחליט עורך אולי אמר העד. תיראה הזאת הכתבה איך מחליט שהוא כתב

 14 המשנה כותרת בין לפערים שקשורות לשאלות להשיב יכול לא העד. נמצאת היא והיכן בכתבה

 15 שכתב כתב כשיש לא או יחד הודעות מאמצות הן אם, אחרות כתבות לגבי, הכתבה תוכן לגבי לכותרת

 16 .אותן

 17 ?מתנגדת גברתי השאלה של חלק לאיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18. למה. לכותרת המשנה כותרת בין העד את ששואלת  לשאלה מתנגדת אני :תירוש יהודית ד"עו

 19. בזה עסק לא הוא, יודע לא שהוא אומר גם הוא אבל, האלה לשאלות לענות מתנדב העד. למה לשאלה

 20 שליליות  - חברי של הקו זה – היו שהנה כעובדה לעד להציג אפשר. זה את אותו לשאול אפשר אי

 21 כתבה למה אבל שלו המקורית לטענה בהתייחס לענות יכול הוא זה על, בסדר. 1 נאשם נגד באתר

 22: לעד להגיד הן המתבקשות השאלות, אחרת או כך  נבחרה כזאת כותרת ולמה אחרת או כך נכתבה

 23 ?הזאת בכתבה מעורב אתה, אדוני
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 1 .נשמעה ההתנגדות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 זו. כותרות איזה מחליט לא הכתב שכעובדה כיוון, אחד. כדלקמן היא התשובה :צור-בן בועז ד"עו

 3 .אחת טעות

 4 .העד לא גם אבל :תירוש יהודית ד"עו

 5 ?הזה העניין על ישיב לא שהעד למה :עם - בר משה השופט' כב

 6 . הזה הדבר על ידיעה לו אין. שלו בהערכות הדברים את אומר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 7 .ידיעה לו שאין שיגיד אז :עם - בר משה השופט' כב

 8 ?הזה בדבר הערך מה אז :תירוש יהודית ד"עו

 9 לא זה. זה על לומר לו שיש מה, לניסיונו בהתאם הוא הערך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .שהיה מה שזה אומר בהכרח

 11 הדברים. בהם מעורב והיה עשה שהוא דברים על הראשית בעדותו העיד העד :תירוש יהודית ד"עו

 12 .אליו הועברו לא האלה

 13 את שערך מי או כתב למה להעיד יכול לא הוא, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .זה על להגיד מה לו יש אם מניסיונו להעיד יכול הוא אבל, ערך זה

 15 ?משהו להוסיף רוצה אתה

 16 היית, ל"מנכ היית אתה. פער שיש אתי מסכים אתה. נוספת פעם אשאל אני. כן :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?לכותרת המשנה כותרת בין פער יש. הניואנס כרגע לא ולכן, בתכנים מעורב

 18 .ארוכה יותר אחת, קצרה יותר אחת. יש תמיד :ישועה אילן מר

 19 .המהותי הדבר על מדבר אני. ארוכה יותר עוד היא והכתבה, ברור זה, בסדר :ש

 20 ואני הכתב זה מי אפילו זוכר לא ואני כאן זה את כתב מי יודע לא אני, כותרת. לך אענה אני :ת

 21 צריכה כותרת בגדול אבל. ההחלטה בתוך מעורב היה מי ולכן הופיעה הזאת הכתבה איפה יודע לא

 22 .המשנה כותרת מאשר נשכנית יותר לפעמים היא, רייטינג תמשוך שכותרת וכדי רייטינג למשוך

 23 .נכון :ש
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 1 של טיבה זו. מבהירים המשנה ובכותרת  בכותרת עוקצני היותר הצד את כותרת לפעמים אז :ת

 2 .העיתונות

 3 נתקדם בוא. פלילית...  לכאורה שאין למרות פלילית... כשיש רייטינג שיותר ספק אין. תודה :ש

 4 .הלאה

 5 .הארוחה אחרי שלושה-יומיים. בדצמבר 30, יום באותו לך להראות רוצה אני

 6 .334/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7. הממשלה לראש ביחס וואלה-ב הופיע זה ואיך פרס הנשיא אמר מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 8 בכנס וחריף מתריס בנאום: "היא המשנה כותרת. פרטנר הוא מאזן שאבו ואמר העמדה את הביע פרס

 9 אתה". החוץ מדיניות על ביקורת ומתח וליברמן נתניהו את הנשיא במרומז ביקר החוץ משרד של

 10 ?רואה

 11 .כן :ת

 12 מרומזים דברים היו לא פרס הנשיא של שהדברים לי ותאשר הכתבה גוף את לקרוא יכול אתה :ש

 13 .שלו כללית דיפלומטית משנה על דיבר הוא אלא מרומזת ביקורת או

 14 ?על דיבר הוא :ת

 15 .שלו כללית דיפלומטית משנה, תפיסה, עמדה :ש

 16 .לקרוא רגע לי תן :ת

 17 .לרפרף יכול אתה. האחרון בעמוד זה. שעולה מה שזה לך אומר אני :ש

 18 .אותי תשאל. כן :ת

 19 ועל נתניהו על הנשיא של במרומז ביקורת, פרסונלית שהיא המשנה כותרת. אותך אשאל אני :ש

 20 החליט, כלליות  תפיסות ועל דיפלומטיים דברים על דיבר הנשיא, כלומר. נוסף צעד כבר זה, ליברמן

 21 ?לא או כן. נתניהו על כביקורת האלה הדברים את לייחס העורך

 22 .לשאלה מתנגדת אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 ?העורך החליט מה לגבי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3059 

 1 העורך כנראה למה מאוד יפה רואים, יום באותו מקבילים באתרים מסתכלים אם, אגב. כן :ת

 2 גם שהיא, שלו טל במקום להעיד יכולה לא אני גם, שוב אבל. לכתוב שהחליטו מה את החליטו והכתב

 3 כאן שיש להסיק אפשר ומולה הספציפיות השאלות את אותה לשאול ואפשר הזה בתיק עדה במקרה

 4 הטענה עם נניח מסתדר זה ואיך נתניהו את מבקרת והיא נתניהו על ביקורת כתוב שבכותרת כתבה

 5. ההתנגדות על מדברת  רק אני, לזה נכנסת לא אני. חברי שיבחר איך או שבוי או בעד אתר שזה שלו

 6 יודע לא שהוא אמר העד כי, הכתב או הזאת הכותרת את החליט  העורך למה לשאלות היא ההתנגדות

 7 שכתוב זה במקרה גם שלי ההתנגדות על חוזרת ואני זה על לענות יכול הוא לא. החליט הזה במקרה מי

 8 .בתיק עדה שהיא שלו טל

 9 ?להשיב רוצה אתה, צור-בן ד"עו. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10. הכותרות את שכותב זה לא הוא הכתב כרגיל. קצרה תשובה. גברתי ברשות :צור-בן בועז ד"עו

 11 כמעט עובד זה כך. עובד זה כך. נוספת פעם העד את לשאול אפשר. מערכת של עבודה פרי זה כותרות

 12 .המערכות בכל

 13 .ענה והוא הזאת השאלה את נשאל כבר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .הפער על אותו שואל אני ולכן נכון :צור-בן בועז ד"עו

 15 .שעשה מה עשה אחר מישהו למה אותו שואל אדוני אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 על מסתכל כשאתה. שונה בצורה זה את אשאל אני. כך זה את אומר אני, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?לא או הטקסט לבין המשנה כותרת, הכותרת בין פער יש, מדיה גוף שהיה גוף של ל"כמנכ זה

 18 - - - כאן רואה לא אני :ישועה אילן מר

 19 .הפער זה. פרסונלית כותרת היא והכותרת פרסונליים דברים לא הם שנעשים הדברים :ש

 20 ?פרסונלית היא שהכותרת :ת

 21 .פרסונלית ביקורת. כן :ש

 22 .דעתי את ישנה לא איש, הכותרת דווקא אז :ת

 23 .המשנה כותרת, לא :ש
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 1 .כותרת אמרת. סליחה :ת

 2 .המשנה כותרת. צודק אתה :ש

 3 .פרסונלית לא שהיא הכותרת מול פרסונלית היא המשנה שכותרת אומר אתה :ת

 4 .גופם הדברים מול. לא :ש

 5 .הדברים את שמע שהוא להגיד יכול הוא :תירוש יהודית ד"עו

 6 .דעתו מה לומר יכול והוא שונתה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 כתב והגשתם שקורה ממה סנטימטר כאן בדקתם לא. הזה בתיק כלום בדקתם לא :צור-בן בועז ד"עו

 8 .סיקור על כזה אישום

 9 ?להוסיף מה לך יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 וגם לכותרת גם אחראית שהיא מניח אני, חתומה שלו שטל שכיוון לומר יכול אני :ישועה אילן מר

 11 היא זה אבל, העורך עם זה את קבעה שהיא להיות יכול. הכול את קובעת לדעתי שלו טל. למשנה

 12 מתחילה היא. הטקסט של לתוכן בהלימה לחלוטין לי נראים המשנה וכותרת הכותרת, שנית. קובעת

 13 עוברת היא. מרומזת ביקורת אומרת היא כך אחר עצמו הטקסט בגוף גם, אגב ודרך מתריס בנאום

 14 .הדברים שני בין הלימה, התייחסות איזושהי יש, אומרת זאת. לזה

 15 .לך מציג אני. מרצ עכשיו. יום באותו.  נמשיך בוא. רבה תודה :צור-בן בועז ד"עו

 16 .335/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 הראשונה בפסקה תסתכל, זה אחרי. ביבי חוסם לגוש להתחייב מרצ של פנייה :צור-בן בועז ד"עו

 18, דמוקרטיה בעד, מדיני קיפאון, חברתי עושק, גזענות חוסם גוש. ביבי חוסם גוש זה מה, השני בעמוד

 19 ?זה את רואה אדוני. שלום בעד, חברתי צדק, ומתן משא

 20 .כן :ת

 21 ?נכון. מרצ של המסרים אלה. בנושא שאלות שלוש לי יש :ש

 22 .כן :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3061 

 1 לא, מדיני קיפאון, חברתי עושק, גזען. נתניהו הממשלה ראש את עוינים מסרים כמובן אלה :ש

 2 .דמוקרטי

 3 . הממשלה ראש נגד מרצ. כן :ת

 4 ?נכון. התבקשה לא תגובה שום, אליכם פנייה שום הייתה לא :ש

 5 .יודע אינני :ת

 6 . יום באותו  עוד אנחנו :ש

 7 .336/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8  אתה". ביותר הטוב השגריר פרס. הליכוד נגד שמאל-המרכז: "היא הכותרת  :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?רואה

 10 .כן :ת

 11 לדברי בהתאם הליכוד מתקפת את גינו הגוש ראשי, "תראה. מודרכת בצורה זה על נעבור :ש

 12 מנסה נתניהו: גלאון. בזויה השתלחות': יחימוביץ. לשלום פרטנר הוא מאזן אבו כי שאמר הנשיא

 13 זו, כאן רואים אנחנו שבעצם מה. המשנה וכותרת הכותרת כאן עד". לבנט שהלכו מנדטים להשיב

 14. ההקשר זה. פרס הנשיא שאמר דברים על לליכוד שהייתה ביקורת על השמאל מפלגות של תגובה

 15 ?רואה אתה

 16 ?שאמר ביקורת :ת

 17 בזויה השתלחות השמאל מפלגות ואז הליכוד של ביקורת הייתה. דברים אמר פרס הנשיא :ש

 18 ?בסדר. הזה הדבר וכל

 19 .כן :ת

 20 הירידה בעקבות המדינה נשיא במוסד הליכוד של הפגיעה על קשות אמירות כאן לנו יש אז :ש

 21 .הנשיא את נתניהו של אגרסיבית תקיפה, הנשיא כלפי שפלות אמירות אומרים, בסקרים

 22 .בכתבה ישנו זה? אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 . יש מה נראה בוא עכשיו. בכתבה זה.  מגיע אני. מיד, הנה  :צור-בן בועז ד"עו
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 1 ?אליו השאלה מה. כתוב, בכתבה שיש מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 מה? נכון. לתגובות שהוקדש אייטם הוא הזה האייטם. כתוב עוד מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 3 לראש שמייחסים מה  על הגיב שמאל-המרכז מה, תגובות של אייטם זה, כלומר. שמאל-מרכז תגובות

 4 . הממשלה

 5 .בעקבותיה ולתגובות שראינו הקודמת לידיעה  אפ פולו זה. אוקיי :ת

 6 מה נראה בוא. תסתכל, הנה. הממשלה ראש אמר מה לך להראות רוצה אני עכשיו אז. יפה :ש

 7 הציבור מעמדת שמנותקת אישית פוליטית דעה השמיע שפרס אמר ארדן ההסברה מטה ר"יו. "נאמר

 8 אני: ואמר יותר מתונה בעמדה לנקוט בחר נתניהו בנימין הממשלה וראש מאזן אבו לגבי בישראל

 9 נעשו מניפולציות איזה נראה בוא עכשיו.  המדינה נשיא את מכבד אני, אמר". המדינה נשיא את מכבד

 10 . שלב באותו וואלה באתר נעשה ומה המדינה נשיא את מכבד אני האמירה על כאן

 11 ?נכון. ממלכתית אמירה זו, המדינה נשיא את מכבד אני שהאמירה אתי מסכים אתה

 12 .לגמרי :ת

 13, בזויות אמירות - אותו מכניסים שאתם מפלגות של זעם של צנטרום מין איזה כאן יש ואז :ש

 14 נתחיל, מפלגה של דוברים לא הרי אתם, זה איך להבין רק רוצה אני ואז. פגיעות, שפלות השתלחויות

 15 ?נכון, מפלגתי של דובר לא הוא התקשורת כלי? נכון, דבר דבר

 16 - - -ש מהתקופה חוץ. ודאי :ת

 17 מבלים אנחנו כרגע. שעה ושעה יום יום עוברים  אנחנו, אמרנו, התקופה. לזה נגיע אנחנו :ש

 18 את כרגע ונראה התקופה בתוך הוא, זמן שייקח הבילוי, לנו ניקח שאנחנו הבילוי זה. בתקופה

 19 .נוספת פעם אותך לשאול רוצה אני. התקופה

 20 ?מאיפה, הזה הדבר. שאלה, סליחה :ת

 21 .הכתבה מתוך :ש

 22 .אותו קיבלת אם, לך שנתנו נייר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .זה בתוך זה :ישועה אילן מר
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 1 בעמוד תראה? מצאת. להיות אמור לפחות. בפנים זה. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .זה את קיבלת אם, שלך השני

 3 ".הליכוד של ההסברה מטה ר"יו אמר לדברים בתגובה.  "התמקמתי. כן. כן, אה :ישועה אילן מר

 4 .המסך על גם לך מותקן זה :צור-בן בועז ד"עו

 5. אחר במקום נאמר כאילו שזה חשבתי. אחר ממקום לקוח שזה חשבתי. הבנתי אני :ישועה אילן מר

 6 ?אלי השאלה מה, אוקיי

 7 צנטרום לזה קראתי, פה יש. המדינה נשיא את מכבד אני, הממשלה ראש של אמירה לנו יש :ש

 8 .נכון כאן עד. בחיוב מהנהן אתה. תגובה אחרי תגובה מכניס שלכם שהאתר המפלגות כל של זעם של

 9 .כן :ת

 10 גלאון זהבה חברתנו של זה, ההמשך על כאן נניח, תסתכל למשל כי התגובות את נראה בוא :ש

 11 מפלגה עם הקרב מזבח על הנשיאות כמו וחשוב ממלכתי מוסד להקריב מסוגל הממשלה ראש"ש

 12, המדינה בנשיא בכבוד לנהוג צריך כמובן, "עתיד יש כן ואחרי". ומסוכן קטן פוליטיקאי הוא. יריבה

 13 מפלגת ראש יושב את כמובן לנו יש, הארסנל את להשלים כדי, כן אחרי". ניגוח ככלי בו להשתמש לא

 14 של הבזויות השתלחויות עלה מפוארת המאוד המסה את שנושאים התנועה ראש יושבת ואת קדימה

 15 .הממשלה ראש

 16 אליכם פנה לא אחד שאף  לי תאשר, ראשונה שאלה. אליך לי שאלות כמה עכשיו. העובדות כאן עד

 17 .הממשלה ראש מטעם דבר שום, אתכם דיבר ולא

 18 .דע יו לא אני :ת

 19 .כלל טענה  אין, פנייה שהייתה יודע אתה אם. יודע אתה אם :ש

 20 .אתה מתמודד אני טענה יש אם רק :ת

 21 .אומר שאני מה זה. פנה שמישהו טענה אין, לא :ש

 22 .שניים עוד עם, הראשית הכותרת, הזאת הכתבה על חתומה שלו טל. יודע אינני :ת

 23 ?פנה מישהו אליך. פשוט זה את נעשה בוא :ש
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 1 .אלי שפנו זוכר לא. לי זכור לא, לא :ת

 2 מודעות לוח לא הוא תקשורת כלי? נכון, מודעות לוח לא הוא האתר. להבין רוצה אני. נתקדם :ש

 3 ?נכון. דעת שיקול שמינית איזה להזמין צריך בעיקרון. מסר, מסר, מסר שם שאתה

 4 .נכון :ת

 5 אחרי' ח כאן יש כך ואחר" המדינה נשיא את מכבד אני" הייתה האמירה שאם אתי תסכים :ש

 6 שמים אתם? נכון. האתר בתוך אותו לשים מניעה הייתה לא שכלפיהם פער יש, ומשתלח בזוי על' ח

 7, בזויות אמירות על הממשלה ראש את שתוקפות המפלגות כל של האמירות כל את מודעות כלוח

 8 היא אליך שאלתי". המדינה נשיא את מכבד אני" זה אמר שהוא מה שכל בשעה ופוגעניות משתלחות

 9 ולא עיתונאי דעת שיקול שמינית להפעיל צריך לא – בסדר גם זה, יודע לא אתה אם – לשיטתך האם

 10 .שכזה פמפלטי מודעות ללוח האתר את להפוך

 11 ומתוך לי שהגשת מה מתוך, הספציפיים הפרטים את להכיר בלי עליך חולק אני כאן, תראה :ת

 12 .ביותר רצינית פוליטית פרשנית היא שלו טל. רואה שאני מה

 13 היא, ברורים יהיו שהדברים כדי, שלה הכתיבה כל, שלו טל על נסתכל אנחנו. שם תמיד היא :ש

 14 .מתנצל אני, סליחה. נגד, נגד, נגד תמיד

 15 זה והאם פמפלט שזה לשאלתך ומגיב זה על מסתכל אני, שנית. מעורב הייתי לא אני, ראשית :ת

 16 - - - וכדומה אותו שונאת שהיא שלך והאמירה רצינית עיתונאית היא שלו טל. בסדר כן או בסדר לא

 17 .שונאת אמרתי לא :ש

 18 לא אני, שנית. כאן פמפלט שום עשתה לא שהיא עלי אמונה היא, כל קודם. נגדו שהיא או :ת

 19 כתוב – הדברים של לעומקם להיכנס מבלי, שוב – מסתכל אתה אם. אמר שהוא מה כל שזה יודע

 20 היא בעולם ישראל גינוי את מעודד פרס כי האמירה', "יחימוביץ לשלי משמאל, השנייה בפסקה

 21 להיות יכול, מכבד שהוא אמר הממשלה שראש מה שכל כאן בהקשרים חושב אני אולי". שפלה אמירה

 22 נותן שאתה מה מתוך. עליו מסתכל אני, לי נותן שאתה מה רק. יודע לא אני. דברים עוד אמר  שהוא

 23 .דברים עוד שיש רואה אני, לי
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 1 ?הממשלה ראש של מפיו :ש

 2. לזה ומתייחסים שפלה אמירה היא ישראל גינוי את מעודדת פרס של שהאמירה כאן כתוב :ת

 3 נראה. הנשיא את רבה באגרסיביות תוקפים ונתניהו שהליכוד הראשונה הפעם זו אין, בגופו עוצר פרס

 4 את מכבד אני זה אמר שהוא מה שכל אומר שאתה מידע פער איזה כאן יש, מידה פער כאן שיש לי

 5 .המדינה נשיא

 6 . הנחות שכולה תשובה שומעים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .נתקדם :צור-בן בועז ד"עו

 8 .יודע לא אני :ישועה אילן מר

 9 עמדת, ביתנו הליכוד על יום באותו וואלה-ב שיש הכתבה את מראה לא אתה :תירוש יהודית ד"עו

 10 ?ביתנו הליכוד של העמדה על? מהציבור מנותקת פרס

 11 .משלימה חקירה שעשיתם הבנתי, תירוש גברת :צור-בן בועז ד"עו

 12 .לא :תירוש יהודית ד"עו

 13 בחקירה התערבות זו. התנגדות הייתה לא זו, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .מקוום לזה אין. נגדית

 15 מתנצלת אני. גברתי סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 16 הממשלה ראש של עמדה ויש הליכוד של עמדה יש, נהירים יהיו שהדברים כדי :צור-בן בועז ד"עו

 17 איזושהי עשו לא, כאן שעשו מה את שעשו שלפני, חבל באמת, שחבל נהירים יותר עוד יהיו והדברים

 18 .הזה האתר של מינימלית בדיקה

 19 הזה בתיק. בחלל תגובה בלי הזאת אמירה אתה להפריח הזמן כל אפשר אי :תירוש יהודית ד"עו

 20 .הממשלה ראש של מסביבתו גם, רבים עדים נחקרו

 21 בתיק כלום בדקתם לא. זה את בדקתם לא. האתר את בדקתם לא. הזמן על חבל :צור-בן בועז ד"עו

 22 .הזה

 23 ?לומר רצתה גברתי מה, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .נכונים לא דברים יגיד לא שאדוני :תירוש יהודית ד"עו

 2 .אתקדם אני. עשו שהם מה על הגנה צו לתת רצתה היא :צור-בן בועז ד"עו

 3 .מותר זה. תגובות מזמין זה אז, דברים אומר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4-ל' יחימוביץ הגברת של הזמנה יש. 2021 בדצמבר 31-ל אמשיך אני. גברתי תודה :צור-בן בועז ד"עו

 5 שמתאמים ציבור יחסי, הפקה אנשי עם כמובן קשור זה לריאיון הגעה של שתיאום מניח אני. וואלה

 6 ?נכון. הריאיון את

 7 .כן :ת

 8 .2021 בדצמבר 31-מ זה. הכותרת את לך להראות רוצה אני :ש

 9 .337/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 - - - שהריאיון לך אומר כבר אני. הארוחה אחרי ימים שלושה :צור-בן בועז ד"עו

 11 .בווידאו שעשו בריאיון שנלקחו טקסטים אלה :ת

 12" למשל, הכותרת את בוחרים כאשר. הריאיון בנושא שאלות שתי אותך לשאול רוצה אני. נכון :ש

 13 לוקחים, כלומר. מערכתית בחירה זו", לנתניהו מזיז לא רגילים אנשים של הקיום, וואלה-ל' יחימוביץ

 14 ?נכון. בכותרת לשים מה ומחליטים שישנו הטקסט מכל

 15 .נכון :ת

 16 ?נכון. שיישמע חריף הכי הדבר לא זה, לנתניהו מזיז לא רגילים אנשים של הזו הבחירה כמובן :ש

 17  .לגמרי :ת

 18 או, 2013 בתחילת לך להראות כדי בקצרה הריאיון של ההתחלה את לך להראות רוצה אני :ש

 19 מה, אומרת זאת. קרטונים כמה היה שהאולפן לי נדמה – מעליב כמשהו יישמע שלא – 2012 סוף

 20 בשלב חובבני מאוד משהו פשוט זה. לך אראה אני. 2012 בדצמבר 31 זה וכרגע וואלה באולפן שמופיע

 21 .המצב שזה לי ותאשר הזה

 22 '(.יחימוביץ שלי עם ריאיון, סרטון הקרנת)

 23 .לך שלום, העבודה מפלגת ראש יושבת', יחימוביץ שלי -
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 1 .שלום -

 2 .הכסף את לקחת מתכוונת את לאיפה, מפורטת תוכנית לך יש -

 3 הכלכלית בתוכנית. ושוב שוב נתניהו ממשלת של החולבת הפרה שזו הביניים ממעמד  לא...  -

 4 כיוון גם משמעותית בצורה הוגדל הביניים מעמד של הנטו, מפורטת מאוד שהיא שלנו

 5 גם, היום משלם שהוא מכפי כסף פחות יעלו, בריאות כמו, להם זכאי שהוא הבסיס ששירותי

 6... התעסוקתי הביטחון להעלאת... וגם והמזון הדיור מחירי להורדת מפורטת שהתוכנית כיוון

 7 .בכבוד

 8 .שאלות שלוש-שתיים אותך אשאל אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 .האולפן לפני, הפרוביזורי האולפן זה :ישועה אילן מר

 10 ?הכוונה למה, פרוביזורי אולפן אומר כשאתה :ש

 11 .הבחירות ביום ממש לדעתי שהשקנו גדול אולפן לפני קטן אולפן :ת

 12 ?נכון. לזה נקרא, מאולתר מאוד משהו, דצמבר סוף עד שהיה משהו על כרגע מדברים אנחנו :ש

 13 אחרי, 15-וב המערכת של בקומה גדול אולפן הושק, 2013 של בבחירות. פשוט אולפן. כן :ת

 14 .גדול אולפן הושק, הבחירות

 15 אפשר אבל הריאיון כל את הראינו לא. הכותרת של הבחירה את ראינו, האולפן את ראינו :ש

 16, שואל המראיין, אומרת זאת. לזה נקרא מופרע בלתי ריאיון הוא. אותו ונגיש, אותו לראות כמובן

 17 ?כלל בדרך אצלכם בראיונות עבד זה כך. בנחת משיבה המתראיינת

 18 .אצלו שקט היה לא פעם אף. ינון עשה הראיונות את :ת

 19 .לך להראות יכולים אנחנו, כאן הריאיון :ש

 20 .דע יו לא אני :ת

 21 ת לריאיונו. נינוח מאוד ריאיון שהוא לך אומר אני, סופו ועד מתחילתו הריאיון את ראינו :ש

 22 .בהמשך נגיע אחרים
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 1 אהב והוא הנחות היו לא ינון אצל. מאוד קריטי זה, תקציב תיקחי מאיפה ראשונה שאלה :ת

 2 .יודע אינני. הסוף עד כאן ראיתי לא, יודע לא אני אבל. טיזינג לעשות

 3 שום אליכם הייתה לא, אגב. שם עבדתם איך, אחרים ראיונות כך אחר ונראה נראה אנחנו :ש

 4 .אליך פנה לא אחד אף. לנתניהו מזיז לא רגילים אנשים של קיומם, הבחירה אחרי פנייה

 5 .זוכר אינני :ת

 6 של עבודה של הפסקה, כמובן יום באותו אבל שנשתכחה לסאגה עוברים אנחנו עכשיו :ש

 7 ביחס וואלה כתבה מה נראה ובוא כזה אירוע היה. קרה מה נראה ובוא הממשלתי הסטטיסטיקן

 8 ?נכון. גבה זקפת לי נדמה שכרגע הזה העניין על הממשלה לראש

 9 .לא :ת

 10 .הכתבה את לך נראה בוא :ש

 11 .338/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12. כאן שהייתה טרללת, החריף בביטוי אשתמש לא אני. כאן קרה מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 13 ראש" המשנה וכותרת" מייל בהודעת שפוטר הסטטיסטיקאי בפני התנצל נתניהו: "הכותרת

 14, ראוי לא זה. עבודתו סיום על התבשר שבו האופן על התנהל, יצחקי לפרופסור התקשר הממשלה

 15 את רואה אתה, כאן את". קו יישר לא כי פוטר ראוי פקיד" תקפה' יחימוביץ ואז" קרה זה כיצד אברר

 16 ?זה

 17 .כן :ת

 18 לפני הסתיים המינוי. השנייה הפסקה על תסתכל, כל קודם.  כאן קרה מה נראה בוא עכשיו :ש

 19 פעם וכל פקע המינוי. חודשים שלושה מדי זמנית הוארך ומאז בתפקיד שנים 12 אחרי, וחצי שנה

 20 .זמנית הוארך

 21 .אוקיי :ת

 22 הכהונה של נוספת הארכה בוצעה שלא, זה את ראינו גם, מבינים שאנחנו מה בעצם אז :ש

 23 .וחצי שנה לפני שהסתיימה
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 1 .מייל קיבל הוא :תירוש יהודית ד"עו

 2 מה ותתייחסי, סליחה, חשוב לא, בדיני קצת ותביני קדימה שורה עוד תקראי אם :צור-בן בועז ד"עו

 3, נכון לא אותי תפרש שלא, סליחה, כמובן. הסתיימה שהכהונה רואים אנחנו. הזאת לכהונה קורה

 4 את שמפסיקים לפני אדם עם לשוחח שצריך מסכים אתה, ישועה מר. אדם עם לשוחח שצריך ברור

 5 .שאלה אין זה על הרי? נכון, שלו העבודה

 6 .חוק זה :ת

 7 על מודיע לא או שמודיע והוא המעסיק הוא הממשלה שראש טענה איזושהי יש. בדיוק :ש

 8 אנחנו כאן עד. להתנצל בחר הוא אבל שלו בטריטוריה לא זה? נכון, שלא ברור הרי. כהונה הפסקת

 9 ?העובדות את רואים

 10 .שכתוב מה את קורא אני. במקרה בקי לא אני. יודע לא אני :ת

 11. ותכף', ביחימוביץ נתחיל. הזה בעניין עכשיו קרה מה נראה בוא. שכתבתם מה מתוך. תקרא :ש

 12 בחריפות תקפה היא אז". קו יישר שלא הגון פקיד של הדחה: "משנה כותרת. בא זה מאיפה לי תגיד

 13 המדיניות על האמת את לומר שהעז בכיר בפקיד מתנקם שהוא כבד חשש קיים: "הממשלה ראש את

 14 להניח יש –" הממשלה ראש של הרוח הלך עם קו ליישר הסכים שלא בכיר פקיד של הדחה, הכושלת

 15 אמיתית תמונה להציג שמעז מי כל. השבוע המדינה נשיא של השתקה ניסיונות" – מושג לה אין, כמובן

 16 באופן נתניהו ידי על מושתק, לכלכלה נתניהו של הבדים וסיפורי המספרים את ולתת המציאות של

 17 .עובד הזה הדבר איך להבין רוצה אני". אפלים משטרים המזכיר

 18 ?אז האוצר שר היה מי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .זיכרוני למיטב לפיד היה זה כך אחר בבחירות? 2012-ב :צור-בן בועז ד"עו

 20 .הזאת  בכתבה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .שטייניץ יובל. תשובה ניתן. אסתכל אני :צור-בן בועז ד"עו

 22 כמה רוצה אני, כל קודם, תראה.  באתר כמובן לו שנעשה והסיקור הממשלה ראש את כרגע נראה בוא

 23 יש, אפלים במשטרים, בהשתקה, בהדחה מדובר וכי להניח שיש' יחימוביץ הגברת כשאומרת. שאלות



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3070 

 1 שכבר בעצם מוצא שהוא אחרי הדברים את לבדוק אתר שלה מינימלית התייחסות או חובה איזושהי

 2 .שלו הכהונה הפסקת על להתנצל כדי מתקשר הממשלה וראש הסתיימה התחתונה

 3 .הדרך על :דובר

 4 . שלו הכהונה הפסקת דרך על :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?לדבר המשך יש :ישועה אילן מר

 6 - - - הזה הסטטיסטיקאי. המשך יהיה :ש

 7 .פה. לא :ת

 8 . המשך אין. לא :ש

 9 .לינק זה. אחר אייטם של כותרת זה :ת

 10 ?ישועה מר תשובה איזושהי יש.  כן :ש

 11 ?אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ? לא, גבול יש, יודע אתה, אפלים משטרים, מאוד שלילי פרסום, ראשונה שאלה :צור-בן בועז ד"עו

 13 היא והתחושה משעה יותר אדוני את שומע אני? כמומחה אותו שואל אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 14 מבקש אדוני. שולית די תרומה היא בפניו מטיח שאדוני להנחות נגדית בחקירה עד שלה שהתרומה

 15, בצדק טוען  שאדוני מה את להביא הנכונה הדרך זו אם יודע לא אני. אמירות, השערות ממנו לקבל

 16 אם השאלה. מוטעה סיקור לא ודאי, אוהד סיקור  היה לא בעצם שהסיקור העובדה בדבר, לשיטתו

 17 מתבקש לא, שבידיעתו עניינים על להעיד מתבקש שלא העד של נגדית חקירה באמצעות, הדרך זו

 18 מגורם אותן שנקבל בטוח לא שאני השערות, הערכות, סברות לתת אלא, באתר שהיו דברים על להעיד

 19 .באתר קורה מה שינתח מומחה דעת חוות. אחר

 20 בנושא שלנו העדים את נביא כמובן אנחנו ההגנה פרשת במסגרת. לאדוני אומר אני  :צור-בן בועז ד"עו

 21 שקרה מה של אמפירית בדיקה לא ואפילו מומחה לא, בדיקה שום לצערנו עשתה לא התביעה. הזה

 22 שום. שעלו המקבילות הידיעות היו מה, שם עבד זה איך, מקבילים באתרים שקרה מה לא, באתר

 23 חי כרגע אני. בדיעבד תמונה איזושהי לראות בלי אישום כתב הרכיבו מזה, הזה רול-ה את לקחו. דבר
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 1 המשפט לבית ואמר, וואלה ל"מנכ היה, אתו לפתוח שהחליטו ראשון תביעה את  כרגע. התביעה מידי

 2. פעם אחר פעם אמר הזה שהעד מה זה. מוטה סיקור, מוטה סיקור, מוטה סיקור, מוטה סיקור שהיה

 3 .היה מה ולהראות הזה העניין את לפרוך בשביל

 4 - - - נכון זה האם ויאשר בכתבה שיעיין מבקש אדוני אם :עם - בר' מ השופט' כב :ת

 5 לי יש כן אם אלא, 9פורסם לא, פורסם רק שאלה תהיה לא. ההערה את מקבל אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 .המשפט בית בפני תמונה שתהיה להראות חייב כן אני אבל מקבל אני. קונקרטית שאלה

 7 .הדרך על. המהות על מתווכחים לא אנחנו, צור-בן מר. מסכים אני :עם - בר' מ השופט' כב

 8 . גמור בסדר. מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 .וחצי שעה לפני זה על שדיברנו לי נדמה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .עם – בר השופט כבוד להערת בתשובה קונקרטיזציה זאת עכשיו אבל :חן ק'ז ד"עו

 11 באותו נמצאים נחנו וא שמענו. בבוקר שהייתה הערה אותה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .מקום

 13 .סיפורים רק ראיתם. עכשיו עד זה את ראיתם לא :צור-בן בועז ד"עו

 14 .זה את תגישו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .כך דרך אבל זה את נגיש :צור-בן בועז ד"עו

 16 .להוסיף רוצה אני לכאן. העד בפני הזו הדרך מדוע שמתייחס מסוים חידוד יש :חן ק'ז ד"עו

 17 ?מוסיף הוא מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 לעומת הדיוני הזיכרון על דיברתי קודם. המשפט לבית להשיב רוצה שאני הנקודה זו :חן ק'ז ד"עו

 19 המוצגים בתיק קלסרים חמישה עכשיו אנחנו. שנים בעוד ארוך כזה במשפט הפרוטוקול של הזיכרון

 20, הנכבד המשפט בית להערת  אולי ובחידוד לכך מעבר, בסוף אבל. לעדויות מוסיף לא הוא כי העד בלי

 21 בחקירה – זה את ישמע שהעד לי אכפת ולא – הראינו אנחנו, כמשל 2013 ששנת לזכור צריכים אנחנו

 22 בתחילת היטב זוכר הוא, 2013 בשנת פיק אותו את, המשטרה בחקירת זכר לא שהעד מה כיצד הראשי

 23 מוחלטת בהתאמה, 2013 בשנת כפיק באמת, אגב, ובסופה חשוב כך כדי עד הנושא. הראשית החקירה
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 1 שלו החקירה בין שיש הפערים את לפעמים גם הסביר העד, שאלות אגב. האישום שבכתב לתזה

 2 בזמן הדברים את לזכור היה חייב לא הוא כי בהם נזכר שהוא דברים ואלה שלו העדות לבין במשטרה

 3 נבנתה בסיסה שעל היחידה הדוגמה אבל. כבודכם בפני הניח שהוא ההסבר זה. החקירה בזמן, אמת

 4 ארוחת לאותה סמוך כך הכול ובמועד 2013 בחירות של בפיק מוטה סיקור של לכת מרחיקת טענה

 5 .הראשית החקירה את וסיים הראשית החקירה את שפתח בנט אירוע היה – ערב

 6, בנט הכנסת חבר, בנט של בעניינו שנתבקשו פרסומים שלושה שמבין? הראשית בחקירה הוזכר לא מה

 7, הבחירות ועדת של החלטה אגב, אחד פרסום עם נותרנו. לגמרי נעלם זה. פורסמו לא כלל שניים

 8 מחקירת זיכרונו להתרענן היה יכול לא ולכן פיק אותו את להעמיד ניסו גבו שעל, לחלוטין לגיטימי

 9 .דבר נפל לא כי המשטרה

 10 הפרסומים של הקריטית המסה את – להוסיף שרציתי החידוד זה – לעד שיציגו, לטעמנו, חשיבות יש

 11 אתו לחדד ואז דוגמה אותה מול אל ראשו נתניהו הממשלה ראש נגד היו שכולם ממש תקופה באותה

 12 של והגבבה הקש את, קש לא אפילו, הרצוץ קנה משענת את, הזאת ההקצנה את, האלה הפערים את

 13 .הנגדית החקירה דרך רק לעשות אפשר הזה הרושם ואת  בנט הכנסת חבר בעניין פרסום אותו

 14 ותשאלו עליהם שיסתכל... שישה-חמישה אותם את לו תנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .אותו

 16 זה, תזה לנו שיש ואמרו האישום כתב במסגרת באו. הזה בעניין להשלים רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 17, עצמיות החלטות 150-ו  פניות 150 היו. האישום כתב את ותיקנו, חריגה  היענות, מוטה סיקור לא כבר

 18 וגם, הכוללת בתפיסה.  נברא ולא היה לא אמרנו אנחנו. הדוברים אלה וחלק נתניהו הגברת זה וחלק

 19 ולא הממשלה ראש בידי שנשבה, מוטה אתר, שבוי אתר איזה כאן יש, אותה ביטא שהעד התפיסה

 20 . דבר שום לפרסם יכלו

 21 לפני אותו ששאלנו מזכיר אני. פרסומים מאות כמה היו הזו התקופה שבכל חשב העד. מוסגר במאמר

 22 להיות יכול. הזה בעניין כותרות בקירוב 5,000-כ ויש אזכורים אלף 15 שיש אמרנו ואנחנו יומיים

 23 יכולים לא אנחנו אבל. שלו באתר נעשה מה יודע לא פשוט שהוא, יגיד שהעד מה על ישפיע שזה אפילו
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 1 זה את לקשור גם שננסה ההערה את מקבל אני. הרחבה התמונה את וליצור לעבור ולא להשאיר

 2 .הזה בעניין יותר חקירתית בצורה זה את לעשות אדע אני. פורסם לא, פורסם, כלומר. לשאלות

 3 .משקף, שכתוב שמה יאשש אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .משקף זה :צור-בן בועז ד"עו

 5 מומחה או בחירות בתחום או הפוליטי בתחום מומחה יש אם יודע לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .לאתרים

 7 איזושהי שיש, כלומר, חריגה להיענות שטוען סיקור של שבתיק מצפה הייתי אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 צריך, טענה שמייחס שהתובע עולם של דרכו – סיקור של בסוגיה חריג שהוא משהו ויש מקובלות

 9 .הזאת השלולית לתוך כולנו את מצמיד שהוא לפני הזאת הבדיקה את לעשות

 10 ושאלו החקירה בתום הוציאו הם הכתבות את כי, עשתה לא והיא, עשתה לא שהתביעה מה, שנית

 11, האלה הדברים את. סיקור של בנושא שוחד של שלם תיק בנו זה ועל מקרים עשרים או עשרה על אותו

 12 האלה הדברים את. מתודולוגית מאוד בצורה זה את עושים ואנחנו חודשים עושים אנחנו, כבודם

 13 של ובבחירות, ושוחד ארוחה, עסקה שהייתה  לנו וסיפרו באו למשל אם כי להראות נצטרך אנחנו

 14 בדצמבר 27-מ שליליות כתבות עשרות שיש לכבודם אומר ואני,  השוחד של הראשון המופע זה 2013

 15 שוחד של תיק לנו פנו זה אחרי זה על – שנענית אחת פנייה או פניות שתי ויש, הבחירות מועד עוד

 16 אפשר אי. נראה אנחנו הזה ההפוך העולם את. הפוך עולם זה. שבוי סיקור שהיה חריפה בתקופה

 17 .באוויר כך אותו להשאיר

 18 .העד של העדות תלוי לא זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 יותר תהיינה והשאלות מהירה יותר בצורה זה את אעשה אני לכן. גברתי מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 20 .הדברים את אציג אני. זה את אציג אני אבל ממוקדות

 21 התרומה את בוחנים תמיד אנחנו. הדברים את להציג לאדוני נותנים אנחנו :עם - בר' מ השופט' כב

 22 .העד של תרומה. נגדית בחקירה העד של

 23 .העד את הביאו הם. גורם איזשהו הביאו לא הם. סליחה, מתנצל אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1. מספיק עשתה לא שהתביעה יתכן. בתביעה עוסקים לא אנחנו. מקבילה...  :עם - בר' מ השופט' כב

 2 לגבי השאלה. גמור בסדר זה, ההיפך את שמלמדות ראיות להביא רוצה אדוני אם. טען אדוני

 3 אני, קורא אני, שלו טל את תשאלו, יודע אינני כאן העד אומר. הראייתי בתחום עוסק אני. המתכונת

 4 בעלת הפוליטי בתחום העד מומחיות כמה עד  יודע לא גם אני, אגב. מסכים לא או מסכים כן אולי

 5 שיבוא, הפוליטי בתחום שעוסק גורם ינתח שיבוא להיות יכול. יודע אינני. שלא יתכן, שכן יתכן. משקל

 6 .גבוה יותר הרבה משקל לזה ויהיה כתבות וינתח

 7 שהם מה. סלקציום מיני כל זה, האלה מהכתבות חלק. בוכה הנביא זה על,. אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 8 - - - עשו הם, כאן לנו עשו

 9 .אדוני עם מתווכח לא אני. צודק אולי אדוני. לזה נכנס לא אתה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 וכשיגיע, לעורך אותי תשלח היא שלו טל כשתגיע הרי, תפקידך זה לו אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 שאלות לי יש. בפניו אציג אני. המרכזי העד זה. שיהיה מה זה.  ההוא לעורך אותי ישלח הוא העורך

 12 .המשפט בית בפני מונחת להיות צריכה התמונה אבל אותן אשאל ואני קונקרטיות

 13  אנחנו. המשפט בית בפני במלואה פרוסה להיות צריכה שהתמונה מסכים אני :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .המתכונת לגבי היא השאלה. הזאת בשאלה עוסקים לא

 15 .האיחור על מתנצלת אני. טוב בוקר כל קודם? מילים כמה לשי מרשה כבודכם :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 ?מאילת באה גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 17 רוצה אני. שלנו ההתחייבויות כל את לקיים ניסינו כי התחלפנו לכן. אדוני כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 להגיד ידע הוא הראשית בחקירה, להגיד יודע שהוא אמר כן העד. הזה בהקשר בדיוק משהו לומר

 19 הלא הדברים את, השוליים את מציגים אתם. אנקדוטה אנחנו. אנקדוטה אתם אמר והוא מצוין

 20 להגיד אותו  מזמינה הייתה לא התביעה אם, ראשית בחקירה זה את אומר היה לא העד אם. אמיתיים

 21 חייבים אנחנו לכן. אמר כן העד אבל נכון כמובן הוא אומר שאדוני מה כל, ראשית בחקירה זה את

 22 .המציאות את לפרוס שאמר הזה עד בפניה
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 1 חייבת היא אבל. ומעייפת מתישה, ארוכה היא, חיינו של המציאויות כל כך, מטבעה המציאות

 2 חלילה לא, שלנו ולטענות להגנה מתכוונת אני, אותנו – כאנקדוטה אותנו שצייר הזה העד מול להתברר

 3 שלא הראשית בחקירה יפה כך כל להגיד שידע הזה העד, לכן. כשונה המציאות ואת – פרסונלי באופן

 4 להגיד ידע היא בראשית זה את, נתניהו לטובת ומוטה מוטה כולו היה ושהאתר נתניהו  נגד כתבות היו

 5 לעד זה את להציג חייבים אנחנו. עשינו אנחנו. זה את לבדוק עבודה שום עשתה לא כשהתביעה מצוין

 6 את להציג חייבים הייתם, אמר העד: ותגיד התביעה  תבוא בצדק, הזה לעד זה את נציג לא אם. הזה

 7 .להיעשות שחייבת הנחה שזו חושבת אני לכן. בפניו זה

 8 .בחקירה להמשיך צור-בן למה ניתן. בסדר. מינון של עניין גם זה :עם - בר' מ השופט' כב

 9 סליחה. אומר כבר אני. ארוך יהיה שזה זה במובן ודמעות יזע, דם להבטיח יכול אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 .אתנו מדברים מה על להראות צריך שאני השורש זה, שלי המצב זה. זה את אומר שאני

 11 . בסדר :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .הגזרה זו, האישום כתב זה.  לעבור חייב אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 .היום עליו חוקר שאדוני הנושא זה, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 . היום גם :צור-בן בועז ד"עו

 15 ועוד דוגמאות מציג אדוני. ואמירה שאלה הייתה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16. כך חושב אני, כך חושב אני ואומר קורא שהוא לזה מוסף ערך הרבה אין, כבר שאמרנו כמו. דוגמאות

 17. יוגש ממילא זה כל. יודעים אנחנו לקרוא.  -ש לך אומר אני לי להגיד אפשר. לקרוא יודעים אנחנו

 18-ש נכון, -ש נכון, -ש נכון האם קלסרים חמישה על אותו לשאול צריך לא. מדגמית אותו לשאול אפשר

 19 אנחנו באמת כי הזה בנושא החקירה את קצת ולצמצם לפרוטוקול הכול את ולהגיש מדגמית לשאול. 

 20 .לבד לקרוא יודעים באמת אנחנו.  מעריך הוא, חושב אני אומר שהוא וחצי שעה ושומעים יושבים

 21 .הזה הנושא את ונסיים זה על יחשוב, זה את ישקול אדוני

 22 אחת מבחינתנו זו, באתר היה ומה הסיקור שבסוגיית לומר רוצה אני אבל מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 .המרכזיות הסוגיות
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 1 .לנו ברור זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2, רבעי-ושלושת שעה לפני, לדעתי, היום עד. הזה בעניין כבודה להשלים רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 ראש של בשירותו עבד, שבוי אתר, מוטה אתר שזה – הזאת התפיסה את שידר העד – הייתה התפיסה

 4 .הממשלה

 5 .העדות זאת. התפיסה לא זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6, טענו כבר אנחנו. מקומות מיני בכל שנים כבר נאמר זה, אגב.  וחומר קל. בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 7 האלה הדברים. מקצתי ולא מיני שלא, המקדמיות בטענות וגם האישום לכתב שלנו בתשובה גם

 8 חושבים הם מה אומרים שלא זה במובן קלה הוכחה היא יחסית הוכחה גם בסוף הרי. הוכחה הטעונים

 9 .אובייקטיבי מבחן אלא, הייתה שלא או שהייתה או  בארוחה שהיה

 10 אנחנו בעצם. נגדו זה, בעדו לא זה, כן, אומר הוא אם אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 להגיד יכול והוא נגד שזה לחשוב יכולים ואנחנו בעד זה. אתו להסכים לא יכולים, אתו להסכים יכולים

 12 .הפוך

 13 הודעות מוציאות אחרות מפלגות של דוברות, עובד זה איך רואים אנחנו למשל אם :צור-בן בועז ד"עו

 14 עולם כאן בנו. כאלה עשרות. מהשוחד חלק זה, שלנו דוברות הודעת, האישום בכתב ואני שמפורסמות

 15 .אותו להחריב יסוד עדי צריכים שאנחנו

 16 .הגיעה זו השלה איך הכתבה על מדברים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .חשוב זה למה אסביר אני. גברתי חשוב זה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .המשפט את להשלים לי ייתן אדוני, רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 20 הפעם ואולי שוב מזלי את אנסה אני אבל אמרתי כבר אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 אנחנו. וכולי ופרסמתם העבירה הזו הדוברות,. הגיע זה איך השאלה על מדברים לא אנחנו. יצליח זה

 22 לא, הכתבה את הכין לא והוא קרא הוא. מוטה סיקור זה אם לנו ותגיד תקרא  - השאלות על מדברים

 23 בפרסום מעורב שהוא אחת כתבה על שמעתי לא עכשיו עד. הכתבה את הכניס לא, הכתבה את ערך
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 1 כתוב אם ולראות ולקרוא אותה שהכניס מי התכוון מה על להעיד יכול לא הוא? לנו נשאר מה אז, שלה

 2 לא אני וגם זה בשביל אותו צריכים לא אנחנו – רע סיקור או טוב סיקור זה אם, מוטה זה אם, כך

 3 והוא אחד דבר לחשוב יכול אדוני. הזה בעניין חושב שהוא מה, שלו הדברים של המשקל כמה יודעת

 4 דברים יש, בשבילם אותו שמוכרחים דברים יש? יכריע שזה אומר זה? מה אז, אחר דבר לחשוב יכול

 5 .שלו בעדות מוסף ערך שום להם שאין

 6 אני שאומר מרכז ועד מתכלל עד שהוא, אותו הביאה שהתביעה עד אין, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 7 התביעה. כזה דבר אין. עובד זה כך, שלהם האפיון זה, הפרסומים אלה, בדקתי אני, דעת חוות נתתי

 8 .כזה אחד אף שלה בעדים ואין כזו עבודה עשתה לא

 9 .העבודה את עשתה ההגנה אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 לעד חכה, אוקיי, שיגיד עד אין. התביעה של העדים את ללמד מתחיל אני, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 11 .כזה אחד אין. דרכו זה את תעשה, הבא

 12 וכתבה כתבה וכל ומסמך מסמך כל לעד להציג צריך לא זה בשביל, צור-בן מר :שחם' ע השופט' כב

 13 יש אם יודע לא אני, אגרגטיביים נתונים לכם יש אם, זה בשביל. תמונה וכל משנה וכל כותרת וכל

 14, הנתונים. הנתונים את תציגו -  יש אם אבל, סיסטמית בצורה ובדקתם ישבתם אם, לא או כאלה

 15  בכל מהעד נשמע לא זה, לא או כן, נכונים שלכם המספרים את לראות. בפנינו יהיו, עצמם החומרים

 16, כאלה היו 500, פרסומים 1,000 היו, יודע לא אני – יש אם. החומר מכל לראות נצטרך זה את. מקרה

 17 לנו תהיה ואז התייחסותך את מבקש אני, ראינו אנחנו, בדקנו אנחנו, לעד יציג אדוני – כאלה היו 300

 18 אחר ובטון כזה בטון, חיובי לא, חיובי כן, מלומד ניתוח ולנתח כתבה כתבה לעבור. התייחסותו את

 19 .בזהירות עכשיו מתבטא אני. מאוד נמוך הוא זה של הערך – אלמוני ודרך פלוני דרך ועבר

 20 נסיבתית טענה על כאן מדברים בסוף הרי. להערות חשיבות שיש כבודו חושב אני :צור-בן בועז ד"עו

 21 .הרגולציה על נדבר ואנחנו סיקור תקבל אתה. לשוחד הבנה איזו שהייתה

 22 .העובדתי בחלק אנחנו כרגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .בדיוק :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .בעובדות אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 בליבה האלה הדברים מבחינתנו כי האלה הדברים את להגיד דקות שתי מבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 לנושא ולהתייחס קלסרים כמה להגיש, מהעניין גדול חלק נחטיא שאנחנו חושב אני, לי וצר הגנה שלה

 4 .הזה

 5 את לי ניצחת, שלכם השיחות כל על יודעים לא, הממשלה כראש, אנחנו, ואומרים  באים אנחנו אז

 6 אם, לדעת יכולים אנחנו מה. שלהם הפנימיות הקבוצות דף בתוך שכתבו שטויות מיני כל, הבחירות

 7 לא פנייה או שיגרתית פנייה, פנייה הייתה לא או פנייה הייתה, דוברים, לדעת יכולים אנחנו? בכלל

 8  חשוב בלתי או חשוב היה הזה האתר וכמה נראה הזה האתר ואיך הזה באתר היה מה, שיגרתית

 9 יכולה לא אז. הטוב במקרה מאוזן ומקסימום עוין די אתר או טען שהוא כמו שבוי היה הוא ובייסקלי

 10 .תמורה לאיזושהי, לשוחד טענה שום להיות

 11 כתבה ללכת של שהערך אומרים אנחנו. לעד להציג בוודאי יכול אדוני זה את :שחם' ע השופט' כב

 12 פחות יש לזה, הלום עד הגענו ואיך שלה המסקנה מה, כתבה כל של דקדקני ניתוח אתו ולעשות כתבה

 13 מה, לשיטתכם הזה הדבר של שלמה תמונה להציג מתכוונים שאתם מבינים אנחנו אם. הכול זה. ערך

 14 או פחות יודעים כבר שאתם מניח אני זה של המסקנות את אז, וכולי משם עולה לא ומה משם עולה

 15 .יותר

 16 .בהן משוכנעים :צור-בן בועז ד"עו

 17 אנחנו, בדקנו אנחנו: לו לומר אפשר. לעד להציג  אפשר זה את. גמור בסדר :שחם' ע השופט' כב

 18 .המסקנות את לך מציגים אנחנו,. עשינו אנחנו, ראינו

 19 - - - לפני תשתית שבונים בלי, אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 20 .קיימת התשתית :עם - בר' מ השופט' כב

 21, רואים שאנחנו הזה בנספח. התשתית של ראשיתה את גירדנו כרגע אנחנו, אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 22 אם. וכך כך ביום פנייה הייתה שבועיים ואחרי וכך כך ביום פנייה הייתה לי שאומרים אראה אני אם

 23 שהפניות להראות אצטרך אני, סטנדרטית פנייה היא, דוברות של פנייה היא שפנייה למשל אראה אני
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 1 לפני ימים ושלושה. חריגה להיענות טענה שום אין ולכן אחר מקום בכל והתפרסמו דוברות היו האלה

 2 של סיפור כאן לנו שיש כאן לנו לספר באים כן ואחרי שליליות כתבות שמונה היו, כן אחרי ויומיים כן

 3 ברמה לא, המשפט בית בפני  להיות צריכים הללו הנתונים, האלה העובדות. סיקור לגבי שוחד

 4 .להתייחס יוכל ושהעד המשפט בית בפני פרוסים להיות צריכים הם. אגרגטיבית ברמה ולא מסקנתית

 5 ופחות סטטיאטו יותר קצת בקצב זה את אעשה שאני המשפט בית של ההערה את מקבל כן אני

 6 סיקור של הזה בנושא, הזה ההליך ולמה מה על להראות אצטרך כן אני אבל. מקבל אני זה. להתעמק

 7 ההגנה זאת זה את שעושה מי ראשונה פעם,  בדיקה שום פה שאין, חיובי סיקור, חריגה היענות, חריג

 8. למסקנה להגיע נוכל לא. זה בנושא אותן כתבה והתביעה אותן השמיע שהעד כלליות למנטרות בניגוד

 9 איך, עובד תקשורת חצר איך, עובדת תקשורת איך ולהסביר הנתונים את ולברר האמת את לברר כדי

 10 על בשאלה אנחנו ועכשיו מתערב הבלתי ל"המנכ של הטענה את פרכנוה הראשונים ביומיים אנחנו

 11 - - - ההיענות של השאלות ועל הסיקור אופי

 12, רלוונטי והכול לעניין שהכול אומר שאדוני מה כל? העד חקירת באמצעות זה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 ?העד של נגדית חקירה באמצעות זה כל

 14 .אחר עד שום כרגע לי אין :צור-בן בועז ד"עו

 15 ואדוני למהות חוזר הזמן כל אדוני. המהות על לא. הדרך על היא השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .המהות עם אדוני על חולקים לא שאנחנו מבין

 17 .הדיון את ונקצר נגיש שאנחנו במובן ההערה את מקבל כן אני :צור-בן בועז ד"עו

 18 זו כי לא ממש. רלוונטיות ראיות מאתנו שיחסוך מאדוני מבקש לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 19 לנושא עד שלה שהתרומה בטוח לא ואני העד של הנגדית החקירה את שומע אני. העניין של ההגנה

 20 .כזו תרומה היא להוכיח מבקש שאדוני

 21 לאדוני אמרנו. עד בחקירתה יקצר אדוני, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 רואה לא אני הדברים פני ועל ומקשיבים כאן יושבים אנחנו. השאלות את ושמענו העד את ששמענו

 23 .הנושא את להקיף בשביל היום מאת יותר צריך אדוני איך
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 1 לתקופה שמתייחס אישום כתב לנו יש. 2013בחירות של יום יהיה כבודה הזה היום :צור-בן בועז ד"עו

 2 .שנים ארבע של

 3 .והבחירות הארוחה בשאלת מתמקד שהוא אמר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 שני. הבנה הייתה ושם דצמבר בסוף ארוחה שהייתה אומר האישום כתב, כבודה :צור-בן בועז ד"עו

 5 צומת, 2013בחירות, אחד צומת – הבחירות צמתי הם הרלוונטיים הצמתים, הרלוונטיים המועדים

 6 לנו יש. 2013 בחירות של ראשון בצומתה היום אני. המרכזיים הצמתים שני אלה. 2015 בחירות, שני

 7 .2015 את

 8 .2013 את נסיים היום :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 10 היום ההפסקה. היום בדיון סדר קצת עוד אעשה אני אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 מציעה אני. בה להיות חייבים שאנחנו זום-ב שופטים ישיבת לנו יש כי ארוכה יותר קצת תהיה

 12 שלנו ההערות לאור אם יראה ו הדברים על שוב יעבור – שעה עוד לנו יש, 11:55-ב נצא – שבהפסקה

 13 .משהו לשנות מקום יש

 14 .כבודם גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 15 לא אותנו יבין לא שאדוני. בעתיד רלוונטיות ראיות לחסוך צריך לא אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .בטיעון שובה שאדוני סבורים לא אנחנו. נכון

 17 שהיה לסיקור מענה היה זה, שהרצוג למשל אמר העד. דוגמה אתן אני. מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 18. משמעות חסרת אמירה של ברמה נשאר הכול זה הרי. זה את להראות צריך אני. 2015-ב נגדו נגטיבי

 19 .להראות אצטרך אני

 20 .הדרך היא השאלה. להראות צריך לא שאדוני אמרנו לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .גמור בסדר. נבדוק בהפסקה אנחנו. שלי האתר דרך לא, שלו האתר דרך :צור-בן בועז ד"עו

 22 .זה את נגיש אנחנו. אחרת לכתבה עברנו עכשיו,  יום לאותו אתך עובר אני

 23 .339/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 שאלות שתי אותך ואשאל מהסרטון חלק אראה אני, הכתבה את לך אקריא אני :צור-בן בועז ד"עו

 2. רואה שאתה כמו, נתניהו של...  עם ריאיון מקיימת' יחימוביץ הגברת. כתבה כאן יש. עבד זה איך

 3 שאלות שתי אותך ואשאל, גדולה אחת בחירות תעמולת שכולו הסרטון את בקצרה להראות אפשר

 4 .קצרות

 5 (.סרטון הקרנת)

 6 ישיבות בתחילת כלל בדרך מוסר הוא הודעותיו ואת לעדות לבוא  מסר הממשלה שראש כיוון -

 7 אנחנו ברירה בלית. היטב מתוזמן לריאיון מגיע, רחוקות לעתים, זמן בכמה פעם, הממשלה

 8 .עמדה מול עמדה נציג, שיש מה עם יכולתנו כמיטב לעשות, עימות במעין להסתפק צריכים

 9 הייתה שלכם הכתבת. ראשונה שאלה. שאלות כמה אותך אשאל אני עכשיו :צור-בן בועז ד"עו

 10 ?הכול את קיבלה שהיא או סרטון אה צילמה היא ושם במודיעין

 11 .יודע לא :ישועה אילן מר

 12 ?מניח אתה מה :ש

 13 .כן? שלו טל :ת

 14 .יודע לא שהוא אומר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15' גב של המסרים כל, במודיעין העבודה מפלגת של אירוע. בסדר, יודע לא אתה :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?נכון. אין הליכוד של תגובה'. יחימוביץ

 17 .מסתכל אני. יודע לא :ת

 18. בסוף תגובה יש כלל בדרך. ביחד זה את נעשה בוא. להחריש משתדל ואני להחריש לי אמרו :ש

 19 .שם אין. הזמן על חבל, פעם מאה לחפש יכול אתה. אין? נכון

 20 .אחת פעם מחפש אני. פעם מאה מחפש לא אני :ת

 21 .יקרה לא זה, אין, ושוב שוב חפש ל יכול אתה, אמרתי לכן :ש

 22 .הרביעי לעמוד עכשיו עובר אני. ושוב שוב מחפש לא אני :ת

 23 '.יחימוביץ הגברת של המסרים על ארוכה מאוד כתבה יש :ש
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 1 .בעיה לי אין, שאין להגיד רוצה אתה :ת

 2, השני מהצד  המתקפה, נראה בוא. 2013 ינואר  1, יום חולף. נתקדם בוא. שאין לך אומר אני :ש

 Ynet. 3-ב שהיה בסיקור, ההקשר את לך להראות מתחיל אני. שם קרה מה נסתכל בוא. בנט

 4 .340/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 באתר הותקף היהודי הבית ר"יו. "Ynet-ב פרסום זה. כאן לנו יש מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 6 שהביעו נאמר בליכוד ואז, בליכוד אחיי לכם קרה מה, בפייסבוק המודעה את שיתף, ליכודניק שנקרא

 7 איזשהו של אמירה כאן הייתה, כלומר. השואה ניצולי של גב על ספין שזה ותקפו מהפרסום נפש שאט

 8 והליכוד הליכוד נגד בו לחפור כקרדום אותה הפך, הזאת האמירה את מבנט לקח הזה האדם ו אדם

 9 .תקרא? רואה אתה? נכון. שהיה מה זה. מהאמירה התנער

 10 ?כקרדום זה את לקח אדם. הבנתי לא :ת

 11. הרשימה של בירכתיים שהיה מישהו. בנט נגד, צהוב טלאי, יהודי גטו, משהו פרסם אדם :ש

 12 הגיב נפש בשאט והליכוד הפרסום על פוליטי הון לעשות רצה בנט. הזה מהפרסום התנער הליכוד

 13 מה שהסביר Ynet-ב הפרסום זה. אצלכם היה מה נראה בוא עכשיו. העובדות אלה כאן עד. לעניין

 14 .וואלה-ב המקביל הפרסום עכשיו, הנה. קרה

 15 .341/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 שאני רוצה אתה. לעיין יכול אתה. הפרסומים שניו בין ההשוואה את נעשה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?קצר יהיה שזה כדי, כדי תוך מדריכות שאלות אותך אשאל

 18 .שניהם בין אשווה שאני רוצה אתה. לעיין הספקתי לא עוד :ת

 19 התגובה את אין המשנה בכותרת אצלכם. המשנה  ובכותרת בכותרת, בכותרות תתחיל. כן :ש

 20 ?נכון. ההתנערות של, הליכוד של

 21 .כן. אוקיי :ת
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 1 התמודד שהוא מסוים פעיל, שפרסם אחד שאותו כתוב Ynet-ב. מהיר זה את אעשה אני :ש

 2 ?נכון. נבחר לא שהוא קיים לא זה אצלכם.  נבחר ולא  בפריימריז

 3 .נכון :ת

 4 ?לך מוכר בעיתונות פירמידה של הכלל. כללית שאלה, אותך לשאול רוצה אני שלישית נקודה :ש

 5  .מתכוון אתה למה יודע לא :ת

 6, כותרת, ביותר החשובים בדברים מתחילה כלל בסדרך הידיעה. מתכוון אני מה לך אגיד אני :ש

 7 ?נכון. בכתבה האחרונה האות את לקרוא טורחים לא מהקוראים ורבים הטקסט, משנה כותרת

 8  .כן. אוקיי :ת

 9 של המסגור שיהיה כדי כלל בדרך משנה בכותרת שמים, לתגובות הכותרות את שמים לכן :ש

 10 ?נכון. האחרונה הפסקה עד שיחכו ולא העניין

 11 .החוק זה אם יודע לא אני :ת

 12 .כזה חוק אין. חוק לא זה :ש

 13 .סביר נשמע. הכלל זה אם יודע לא אני :ת

 14 .אוקיי. סביר לך נשמע :ש

 15 .לבט אמור זה, קוראים לא או קוראים לאם קשר בלי. הוגן נשמע :ת

 16 ?לבטא אמור מה :ש

 17 .משמעות שם יש אם. הדברים שני את :ת

 18 .המשנה כותרת :ש

 19 וזה, מסקנות להסיק, לקרוא צריך ואני שניים לי נותן אתה, שוב אומר אני, אגב דרך. כן :ת

 20, המשנה כותרת על אומר שאתה מה את מכחיש לא אני, וואלה בתוך שכתוב מה על מסתכל אני. תהליך

 21 שמביעים חדשות וואלה-ל נמסר הליכוד של ההסברה ממטה זאת עם" כתוב הראשונה בפסקה אבל

 22 לא אני. למעלה זה את הכניס לא הוא אולי. ההתנגדות את וואלה בתוך יש, אומרת זאת". נפש שאט

 23 .ההשוואה כל את לעשות יכול
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 1 .בכותרות אני :ש

 2 שפסקה ואמרת פירמידה אמרת אתה. ההתייחסות, מנותק לא הוא אומר שאני מה. בסדר :ת

 3 .מופיע שזה רואה ואני הראשונה הפסקה את קורא במקרה אני אז, חשובה גם הראשונה

 4 .אילן בבר הסטודנטים אגודת של כינוס לך מראה אני. הלאה. תודה :ש

 5 .342/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6, 2013. כללית שאלה? בנט נגד סיקרת אתה. נגדו שפעלתם בנט של בסיקור אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?בנט נגד שסיקרתם אומר שלך הזיכרון

 8, וזאב שאול גם ואז, זוכר אני, גם בינינו דנים שאנחנו כך כדי עד בנט נגד מלא קמפיין היה :ת

 9. בנט נגד לכם יש מה שואלים כבר והם נגדו רביעית או שלישית ידיעה תהיה שזאת להם אומר ואני

 10 .כזה משהו לזאב ואומר מסכים אפילו שאול גם

 11 .בנט נגד, בקיצור :ש

 12 .כן :ת

 13 ?רואה אתה". השנאה לשיח די. "בנט על פרסום הנה. נסתכל בוא :ש

 14 .אוקיי :ת

 15". קרה מה בליכוד חבריי את שואל אני. "בטקסט, שלה בהתחלה או הכתבה בהמשך תסתכל :ש

 16 ?רואה אתה

 17 .כן :ת

 18 שמתחילה הפסקה, האחרונה הפסקה על בטובך תסתכל". השנאה שיח עם מספיק" :ש

 19 .האחרונות לפני שתיים". לאחר"ב

 20 .האחרון בעמוד :ת

 21. למשטרה פנייה הייתה, האינטרנט מאתר להוריד סירב, המפרסם את להדיח החליטו הליכוד :ש

 22 ?רואה אתה

 23 .כן :ת
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 1 אחר פעם בנט את שמשרת בפרסום הליכוד של העמדה את לפרסם לא למה. ראשונה שאלה :ש

 2 בפתיחה או בכותרת פעם

 3 .יודע לא :ת

 4 מנסה שנתניהו פעם שכל 2015-ג ובם 2013-ב גם היה בנט של שהקו יודע אתה האם. שנית :ש

 5 האמירה  את לפרק רוצה אני, נגדו עוין פרסום לכם היה אמרת. שלו הקו היה זה, אותו ולחסל בו לפגוע

 6 מנסים והליכוד שנתניהו היה 2015-ו 2013בבחירות בנט של המרכזי שהנרטיב יודע אתה האם. שלך

 7 ?לשמיים תנועה עושה אתה? זה את יודע לא אתה. כמובן פוליטית? אותו ולחסל בו לפגוע

 8 מזה לא 2013 לגבי שאמרתי מה את שכשאמרתי זוכר אני. מרכזי נרטיב שזה זוכר לא אני :ת

 9 .שקיבלתי המיילים של ההפצצה התחילה אז. שלו הנרטיב שזה שקראתי

 10 .ההפצצה את תשמור. נגיע :ש

 11 .השאלה את שאלת :ת

 12 .תשובה רוצה אתה. שאלה שאל אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 קפצונים. ההפצצה את כך אחר נראה אנחנו. זה קצת לי עשתה הפצצה המילה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 14 האם שואל כרגע אני. הקפצונים או ההפצצה של לעניין, לזה נגיע אנחנו. לשאלה חוזר אני. שם היו לא

 15 .לא או כן, פוליטית בו לפגוע מנסים והליכוד שנתניהו היה הללו בבחירות בנט של שהנרטיב יודע אתה

 16 זה את זוכר לא אני אבל, עצמו על חוזר זה כי זה את יודע אני היום אולי. אז זה את זוכר לא :ת

 17  .אז לזה מודע הייתי לא. אז

 18 את, באמצעותך לקדם ביקש שהוא מה את החדש והחומר החדש רול-מה שראינו זוכר אתה :ש

 19 ?באמצעותך לקדם ביקש שהוא הכותרת הייתה מה זוכר אתה. הכותרת

 20 .לא :ת

 21 זאת". בנט תצביעו אל, בנט את לחסל מנסה נתניהו. "החדש החומר זה. לך אקריא אני :ש

 22 ?בנשכחות נזכר עכשיו. הזה המסר את לדברר כדי בך השתמש הוא, אומרת

 23 ?תאריך באיזה, היה זה מתי. כן. אמר שהוא במה נזכר :ת
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 1 .2015 במארס 16. 2015 של הבחירות לפני יום. 2015 מארס :ש

 2 .תיקון עשינו, נגדו שהיה הגדול הקמפיין שאחרי שלי בעדות אמרתי :ת

 3 זה. הגדולים הקמפיינים על הטענות את נבדוק אנחנו. לך אומרים שאנחנו מה בדיוק זה :ש

 4. הפצצות ועל גדולים קמפיינים על, אפליה על טענותיך את לבדוק, לעשות צריכים שאנחנו מה בדיוק

 5 .ייבדק הכול

 6 .כאן זה את הצגתם :ת

 7 .כמובן עיתונאי מופת עוד. יום באותו סיקור עוד כאן נעשה בוא :ש

 8 .343/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 של התייחסות כאן יש'. יחימוביץ זה. סנוקרת פעם כל, ושמאלה ימינה, יום באותו :צור-בן בועז ד"עו

 10. כבודם, הסרטון את לראות גם רוצה אני. הבחירות אחרי יטיל שנתניהו לגזרות' יחימוביץ הגברת

 11 .חלק נראה

 12 (:סרטון הקרנת)

 13 במעמד פגיעה, מכיר שהוא היחידה בדרך יצר בעצמו שהוא בתקציב החור את לסגור מתכוון ביבי"

 14 .הבחירות אחרי... לכן. פעמיים הפסיד כבר ביבי אבל ובעניים הביניים

 15 ולשלם מכסכם להוציא ותצטרכו בבריאות בחינוך לכם יקצצו שאחרי שביום סיבה שום אין -

 16 לגמור תצליחו ולא קשה כך כל תעבדו זה שאחרי שביום סיבה שום אין. האלה הדברים על

 17 את להוריד דרך מציעים אנחנו, כלכלנים 50 אותה שכתבו הכלכלית התוכנית. החודש את

 18 ...".הדיור מחירי

 19 .נעצור אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?בחירות מתעמולת חלק זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 . חדשותית מידיעה חלק. וואלה מאתר חלק זה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 22 .מהסרטונים חלק כמו נראה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 כתשדיר מופיע זה ברגיל. בחירות מתעמולת חלק זה. העניין בדיוק זה. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 2 .ואלה בתוך זה כאן, בחירות

 3 .לשאול התכוונתי בחירות תשדיר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .הזה המפואר באתר זה כאן :צור-בן בועז ד"עו

 5 .השאלה הייתה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .המשועבד האתר, המוטה הסיקור. התשובה זו :צור-בן בועז ד"עו

 7 אין, לימוד בשכר עלייה, חובה חינוך בחוק קיצוץ אחוז 50, גזרות כאן שיש' יחימוביץ הגברת אומרת

 8. עזוב. לא? הבחירות אחרי אחוז 50-ב עלה לימוד השכר? לידיעתך התממשו האלה הדמיונות – תרופות

 9 .נעזוב, לעזוב לי אמרו

 10 העליתם ופשוט, תשדיר, העבודה מפלגת של סרטון לקחתם או מקום באותו הייתה שלכם הכתבת

 11 .לאתר אותו

 12 .העיתונאים במסיבת זה, מקום באותו :תירוש יהודית ד"עו

 13 .ברור. כן :צור-בן בועז ד"עו

 14 .מדבר אתה מה על יודע לא הוא. לו תגיד :תירוש יהודית ד"עו

 15 .שואל אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 .עיתונאים מסיבת שזאת רואים איפה :ישועה אילן מר

 17 .בכתבה כתוב :תירוש יהודית ד"עו

 18 .הכתבה בתוך :צור-בן בועז ד"עו

 19 .לקרוא לו נותן לא הוא :תירוש יהודית ד"עו

 20 .חודשיים כאן נבלה, זה את לקרוא לו ניתן אם :צור-בן בועז ד"עו

 21 .התייחסותו את רוצים אם, וצים ר מה :תירוש יהודית ד"עו

 22 הכול, עשיתם לא שאתם מה. המשפט בית לאישור בכפוף חודשיים נבלה. בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 23 .כאן ייעשה
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 1 .יודע לא אני :ישועה אילן מר

 2 ".היום העיתונאים מסיבת" כתוב השני בעמוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 הגזרות על כאן המובא סרטון הושק העיתונאים מסיבת במסגרת. "רואה אני. כן :ישועה אילן מר

 4 פרשנית טלי. הייתה שהיא סבירות יש. הייתה שהיא להיות יכול". הבחירות אחרי המתוכננות

 5 הייתה היא אם,  מהטקסט משתמע משהו אם יודע לא. יודע לא. הייתה שהיא סבירות ויש פוליטית

 6 .לא או פיזית

 7 ?נכון'. יחימוביץ הגברת של דבריה של דיבור או ציטוט כאן יש :ש

 8 .כן :ת

 9 .כלשהי פנייה הייתה אליך :ש

 10 .פניות רשימת עשיתי לא. לי זכור לא זה, לא אומר כשאני.  לי זכור לא. לא :ת

 11 בוא. מען סוכנות על קצת נדבר בוא. הכלל זה. לי זכור תגיד אז, לך שזכור משהו היה אם :ש

 12 .2013 בינואר 2-ב. השבוי האתר במנהרת צעד צעד מתקדמים אנחנו. סיקרתם אתם איך נראה

 13 .344/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ואם אותך לשאול רוצה אני. הפלסטינים הביטחון מנגנוני דובר של ציטוט יש כאן :צור-בן בועז ד"עו

 15 בכתבה הראשונה בפסקה שמצוטט הדובר. בסדר גם זה, תשובה לך אין ואם, תגיד, תשובה לך יש

 16 ?רואה אתה. לפיצוץ האזור את שדוחפת בישראל הימין ממשלת על מדבר

 17 .כן :ת

 18 מערכתית בחירה שזו או? הזה הפער מה? לפיצוץ דוחפת נתניהו ממשלת מופיע בכותרת למה :ש

 19 כאלה שיהיו בסדר וזה – לאוזן ערבים לא שכמובן דברים אפילו, פרסונלי באופן זה את לייחד שלכם

 20 ?נכון. הפלסטיני הגנרל לדברי. נתניהו ממשלת אומרים ואתם ימין לממשלת –

 21 נתניהו וגם ימין גם אמר הוא אם יודע לא אני. ספציפי באופן כאן היה מה יודע לא אני, תראה :ת

 22 לקרות יכול שלגמרי דבר זה אבל, לנתניהו ימין ממשלת  תרגם שהוא או, זה את כתב הוא וכאן
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 1 יודע לא אני אבל. רייטינג בשביל מקצינים, לך אמרתי, לפעמים בכותרות. סבירה פרשנות זו. בכותרת

 2 .שם היה מה יודע לא אני. יודע אינני. נתניהו את תקף כן אולי בריאיון אם

 3 .אותה תקריא. הנפלאה הכותרת את נראה בוא, יום באותו. הבאה לכתבה נעבור בוא :ש

 4 ".בטוסיק קבוע כאב, נתניהו: 2013-ל התחזית" :ת

 5 ?חיובי לא או חיובי זה אם פרשנות צריך :ש

 6 .345/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ?לעד השאלה מה

 8 עד התיאוריה.  להתרשם גם צריכים אנחנו בסוף. שאלות כמה העד את אשאל אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 .השבוי האתר על שמענו, עכשיו

 10 .הבאה השאלה מה שאלתי רק אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .כאן שכתובה לוהן לינדזי זו מי היא הבאה השאלה :צור-בן בועז ד"עו

 12 .הוליוודית כוכבת, לון לינדזי :ת

 13 ?נכון. תדיר שמסתברת :ש

 14 .כן :ת

 15 .נכון. לוהן לינדזי לאותה הוא נתניהו של והדימוי :ש

 16 שביבי שהתחזית אומר מתייחסת היא אליו  פוליסי פורן-מה הכתב.  נתניהו של הדימוי לא זה :ת

 17 .גבוהה לזה הסבירות, כלומר. לוהן שלינדזי התחזית כמו זה העולם את יעצבן

 18 על מתנצל אני – דוגמת משהו,  לפיד, הרצוג, לבני על פרסמתם אתם, חדשות אתר אתם :ש

 19 ?הזה מהסוג פרסום איזה לכם היה. באיבר קבוע כאב – הזאת הוולגרית הכותרת

 20 .מלצטט נמנעת אתמול :ת

 21 ?מה את :ש

 22 .שגרתי לא זה. יודע לא אני. פעם מדי. משהו   שם היה :ת

 23 .שגרתי לא זה :ש
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 1. שכותבים ברור ה'בבראנז. ה'בראנז כתבת לא היא שלו טל, תראה. שכן להיות יכול. יודע לא :ת

 2 .שכותבים ברור סלבס-ב

 3 .סלבס-ב לא אנחנו :ש

 4 .שמרנית די כתבת והיא שלו טל זו, שוב אבל נדיר יותר בחדשות. סלבס-ו ה'בראנז :ת

 5. שישנה כזו אוונגליסטית, קונסרבטיבית כתיבה זאת. שמרנית כתיבה זאת. שמרני זה, אה :ש

 6 .הזה הדבר להאמין לא פשוט

 7 קצת זה. כלל בדרך שמרנית כותבת שלו שטל אומר אני. שמרנית שהכתיבה אמרתי לא :ת

 8 .שחריג

 9 את לשים זה אחר מישהו של או שלה המערכתית והבחירה קונסרבטיבית היא שלו טל אז :ש

 10 ככאב, מה יודע השד או  טיזינג איזשהו לעשות כדי – ולמה אותך אשאל ואני אחד רגע עצור – נתניהו

 11 ?נכון. איבר באותו קבוע

 12 .כן :ת

 13 .הבחירה זו :ש

 14 .בטוסיק. כן :ת

 15 בני סתם או אדם בני סתם אלא הממשלה ראש לא. עליהם שכתבו אחרים על זוכר לא ואתה :ש

 16 ?נכון. הזה מהסוג משהו עליהם שכתבו מהישוב אדם

 17 .לעת מעת כתבו אם אתפלא לא אני, תראה :ת

 18? זוכר לא, אין, יש? ומשתלחת וירודה וולגרית כזו כתיבה זוכר אתה אם שאלתי. תתפלא אל :ש

 19 .דוגמה תן

 20 .זוכר לא אני :ת

 21 .טוב רק עלינו מרעיפים ואתם הערב ארוחת אחרי ימים חמישה אנחנו :ש

 22 .346/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 על שמדברת – לב שם שאתה כמו שיטתי באופן זה את נעשה – כתבה כאן יש :צור-בן בועז ד"עו

 2 בנט לטובת מהקמפיין חלק שזה לך מציג אני? רואה אתה". חוששת בליכוד הרביעית העשירייה"

 3 ?יודע לא, לא, כן. לבנט שתזלוג הרביעית העשירייה של חשש איזה שמבטא כאן שנעשה

 4 ?אותי שואל אתה מה. ברפרוף עברתי. רגע רק :ת

 5 .בנט את משרת זה אם :ש

 6 .הפוך :ת

 7 ?זה את קראת. אליו עוברים הקולות, הרביעית העשירייה. אליו עובר :ש

 8 ?הפנייה את מוביל מי. כמובן :ת

 9 .אתה לי תגיד :ש

 10 ?איפה". הכהן שאמה כרמל הכנסת חבר היום אמר" :ת

 11 ?קשור זה מה :ש

 12 ?אומר אתה בנט לטובת משהו וזה הליכוד של איש :ת

 13? זה את יזם שהוא יודע אתה מאיפה? איפה, גלויה בשיחה זה את אומר הוא, זה את יוזם הוא :ש

 14 ?ממציא אתה מה

 15 . אותה מוביל מי רואה אתה, הזאת הידיעה, ידיעה לך יש? ממציא אני מה זה מה :ת

 16 .המשנה כותרת על תסתכל :ש

 17 שאני מה, לפוליטיקה מומחה בתור אותי שואל אתה אם – משרת זה. לענות תן. שנייה רק :ת

 18 הערבים כמו זה. לי שתו, לי אכלו בסגנון זה, ליכוד איש זה את יוזם. אומר שאתה למה הפוך זה – לא

 19 אחרת כי תצביעו, הליכוד תומכי את מזהיר והוא נכון לא קמפיין מנהלים אנחנו אומר הוא. נוהרים

 20 .בנט נגד זה. לבנט יעבור זה

 21 כותרת. שלך התשובות של האוטנטיות את נבדוק זה ואחרי המשנה כותרת על תסתכל :ש

 22 חלק של הבאה בכנסת במיקומם  ספק מטיל היהודי הבית שקיבלו הקולות כל סך" המשנה

 23 ".הקמפיין את שמבקרים מהמועמדים
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 1. לכאן מצביעים וזה גוואלד אומר אתה. קלאסי גוואלד קמפיין זה  אבל פוליטי מומחה לא אני :ת

 2 .ידועה שיטה זו

 3 .ונקרין סוער לקרשנדו נעבור בוא עכשיו :ש

 4 .הכתבה את אהב לא בנט :ת

 5 .בנט של הפוליטי  כיועץ אומר אתה זה :ש

 6 .וישרה ברורה בצורה אותי ששאלת מהרגע שלך לשאלות שעונה כמי אומר   אני :ת

 7 לועגת הרשת, לנתניהו שלועגים כתבתם פעמים כמה. בנט על ההתנפלות כנראה זו. הבנתי :ש

 8 במהלך זוכר אתה פעמים כמה. עליכם חביב היה הזה הביטוי? לנתניהו לועגים אנשים, לנתניהו

 9, לנתניהו לועגים אנשים, לנתניהו לועגת הרשת שהביטוי לי תאשר. השנים ארבע במהלך? השנים

 10 .שריר מונח היה הממשלה לראש אותו שהדבקתם לעג המונח, לנתניהו לועגים בעולם

 11 .סטטיסטיקה עשיתי לא. מושג לי אין :ת

 12 בינואר 2, יום באותו כאן עשיתם מה נראה בוא. הסטטיסטיקה את לעשות התחלנו אנחנו אז :ש

 13 .זה את נגיש. נקרין וזה, 2013

 14 .347/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .לראות נתחיל בוא. השוחד בתוך, אחת במכה תעמולה תשדירי שלושה :צור-בן בועז ד"עו

 16 (:סרטון הקרנת)

 17 ...".המחייה מיוקר שתשכחו כדי, שתפחדו כדי, בו לכם ועושה כאן עומד אני"

 18 .סוער קרשנדו, לך אמרתי. השני את עכשיו :צור-בן בועז ד"עו

 19 (:סרטון הקרנת)

 20, שקל אלף 200, האומה". ... בתורה כתוב זה. אומרים אנחנו רק לא זה. להתגייס חייבים כולם"... 

 21 שאי דברים יש... שקל אלף 80, ... שקל אלף 150 ענק ממש מסך, שקל אלף 50, פישר דודו של הנחיה

 22 ".משלמים כולנו השאר כל על. יותר אתם לחיות אפשר

 23 ?נכון, הסרטונים את לכם שולחת עתיד יש. הזה הדבר על שאלות כמה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 להיות יכול. שלחה היא אם יודע לא אני. הסרטונים את שולחת הוא אם יודע לא :ישועה אילן מר

 2 קטעים גם יש, אחרים נושאים של גם, בחירות של קמפיינים של סיקורים בזמן. שלחה שהיא

 3 את מוסיפים ואז השני נגד אחד שונים גורמים שעושים מדברים או מהרשת או שאוספים מצחיקים

 4 .לפיד של זה. נגדו שזה ברור. ביבי בעד לא שזה ברור.  שלחו שהם להיות מאוד יכול. הצבע בשביל זה

 5 .זה את לכם שלחו אז. ציבור יחסי כאן כתוב. אמיתי לא פשוט זה :ש

 6 .שכן מניח אני :ת

 7 באתר שמתם זה ואת מלעיגים הכי, נגטיביים הכי סרטונים שלושה לקחה,. עתיד יש הלכה :ש

 8 ?לא או נכון. הבחירות לפני שבועות שלושה, ערב ארוחת אותה אחרי שלכם

 9 .כן :ת

 10 ? ראית. סרטונים שלושה כאן יש עכשיו :ש

 11 .כן :ת

 12 ?תקופה באותה הליכוד של סרטונים שני או סרטונים שלושה פרסמו וואלה-ש מקרה איזה יש :ש

 13 .יודע אינני :ת

 14 ?הזאת התעמולה למכונת להגיב לנתניהו תגובה אפשרות נתתם.  טוב. יודע אינך :ש

 15 בטוח לא אני. אנשים ולהצחיק זה בתוך הצבע של הממד את יותר לתת שבאים סרטונים אלה :ת

 16 וואלה-ב שער כתבת לא זאת. שלהם סרטונים ייתנו הם אם, להיות יכולה. לתגובה בא אתה זה שבתוך

 17. שונות עמדות ומקבל תגובות ומקבל אחד נושא על סקירה עכשיו נותן הפוליטי הפרשן או שהכתב

 18 את לראות אוהבים קוראים, היתוליים דברים גם יש מלחמה של הקטע בסוף. מלחמה זו, הבחירות

 19 מסכים אני? לזה תגובה יבקשו למה. זה את שמו הם, מצחיק שזה חשבו, להם שלחו, האלה הדברים

 20 .תגובה לבקש צריכים אחרים שלדברים

 21 לשים שאפשר, מלעיגים, להעלות שאפשר העוינים הדברים אחד שזה אתי מסכים אתה  :ש

 22, כלפיו שהעליתם מה כל, מתפוצצות הרשתות, כלפיו עלה, שלכם בסיקור, הממשלה ראש על? אותם
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 1 אתה, העדת כשאתה? לך מציג שאני הפרסום לכל מודע אתה. סוגריים פותח אני. אותם לך אראה אני

 2 ?שהתפרסם למה מודע היית

 3 יום כל עברתי לא. מודע הייתי שלא חושב אני לחלק, מודע שהייתי לעצמי מתאר אני לחלק :ת

 4 הרגילה המערכת עבודת בתוך שזרמו דברים אלה. אלי שפנו לפניות מודע הייתי אני. הידיעות כל על

 5 .עכשיו ראשונה פעם ראיתי. לא – ראיתי אם שואל אתה ספציפית זה את. אלי קשר בלי

 6 .מודע היית לא שלחלק אומר אתה :ש

 7 .דרכי עובר לא בכלל זה כי מודע הייתי לא גדול לחלק. מודע הייתי לא גדול לחלק :ת

 8 – לראשונה כאן המוצגים בסרטונים שכתוב שלכם ההיתולי הממד של הזו לכותרת חוזר אני :ש

 9 ?נכון, כמובן עיתונאית חשיבות זאת, אומרת זאת – משנה בכותרת כאן רואה אתה

 10 .בסדר :ת

 11 ?נכון. משהו בזה יש אבל, דמיקולו טיפה :ש

 12 .רייטינג עושה שזה במובן עיתונאית חשיבות יש :ת

 13 .עלה אצלכם רק וזה :ש

 14 .יודע לא :ת

 15 .הבלעדיות של הביטוי סה. לראשונה כאן המוצגים סרטונים כתוב. ראשונה דרגה כתוב זה כי :ש

 16 . בלעדיות לא היא ראשוניות. ראשוניות של ביטוי זה. לא :ת

 17 ?נכון. ראשונים זה, ראשונים אתם אם. ככה נסכם בוא :ש

 18 לא אני או דקות כמה או שעה של אולי מרווח איזשהו לך שנתנו אמרו זה, ראשונים אתם אם :ת

 19 .יודע

 20 באתרים עולה לא זה, שמספיק שיחליטו או נוספים באתרים יעלה שזה אפשרות יש ואז :ש

 21 .הזה הכלל זה? נכון. נוספים

 22 לגביה אותי שואל אתה. בלעדיות לא זאת, ראשוניות. אצלך רק עולה זה, בלעדיות זאת אם :ת

 23 זה את זרקו בטח. וואלה אתר בשבילך זה את הפיקו שהם מניח לא אני, שוב. לדעת בלי, סרטונים
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 1 באתר רק זה את לשים שווה לא זה. 0מקום בכל היו מפלגות של סרטונים. ברשת כולל, מקום בכל

 2 .גדול הכי האתר הוא אם אפילו, אחד

 3 עכשיו. שיטתי באון הדברים את מציג שאתה קודם אמרת. לשאול מבקשת אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 אני אם, לעד מראה לא אתה, העד בפני מציג שאתה המצג את להבין כדי רק. אחד יום עובר אתה

 5 .להראות בוחר שאתה דברים לו מראה אתה. הזה באתר שהוצג מה כל את, נכון מבינה

 6 .לו הצגת שאת ממה מאה פי בערך לו מציג אני :צור-בן בועז ד"עו

 7 .השאלה הייתה לא זאת :תירוש יהודית ד"עו

 8 . כמה פי לו מציג שאני לו אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 לעד אמר חברי.  השאלה הצגת לאופן מתנגדת נכון יותר או שאלה שואלת אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 .שיטתי באופן עובר אני

 11 .לא :צור-בן בועז ד"עו

 12 ואני שלי ההתנגדות לגבי  יחליט המשפט ובית ההתנגדות את להשלים לי תן :תירוש יהודית ד"עו

 13 חולף עכשיו ואמר שהציג מה את הציג. הקודמת בשאלה שיטתי באופן עובר אני לעד אמר חברי. אשב

 14 שהוצג מה כל את לעד הציג לא שהוא יודע שחברי מאחר חסרה הצגה שזאת אומרת אני. יום עוד

 15 אני לכן. הימין ולמפלגות,  1 לנאשם, לנתניהו בקשר וגם הפוליטי בהקשר יום באותו וואלה באתר

 16 וזה לו להראות בוחר שהוא דברים  לו מראה הוא. חסרה היא הזה באופן הזאת שההצגה חושבת

 17 .גמור בסדר

 18 ?שיטתי באופן לאמירה? ההתנגדות למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 דברים לך מראה אני לו יגיד שחברי. שיטתי באופן יום עוד חולף  לאמירה. כן :תירוש יהודית ד"עו

 20 .האתר תמונת כל שזאת לא אבל, גמור בסדר. באתר שהיו

 21 .העד את להדריך קל ניסיון איזה כאן שיש לי נדמה :צור-בן בועז ד"עו

 22 .לא ממש :תירוש יהודית ד"עו
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 1 נכבדה מסה מציג אני, שנית. עבד לא או עבד זה אם ונראה התשובות את נראה תכף :צור-בן בועז ד"עו

 2 עשתה לא, עכשיו בחקירה שלהם ההכנה, עכשיו עד לדעתי התביעה. באתר שהיו פרסומים של מאוד

 3 היא, סיקור של בתיק השוליים של בשוליים, מזעיר מעט הציגה התביעה. שישנו בתהליך בדיקה שום

 4. שישנה המסקנה את שתשקף פרדיגמה שזו כנראה וחשבה  שהיו מה של בודדות כתבות הציגה

 5 כאן מדברים אנחנו מה על להבין צריך שבסוף והתשובה האלמנטריים הדברים את עשתה לא התביעה

 6 - - - האתר כל את לו להראות צריך אני אם, עכשיו. הזה בהליך

 7 לו שמציגים שמה להגיד רק שצריך אמרתי. לו להראות צריך שאתה אמרתי לא :תירוש יהודית ד"עו

 8 .האתר כל תמונת לא זאת

 9 מה כל לא שזה מחלוקת שאין חושבת אני, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .ימים באותם באתר שהיה

 11 . אלפים אלה. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 12 .נרשמה ההערה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .הפרסומים של העיקר את המרכזיים בצמתים בעיקר מראה אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 רק שהיה השתמע השאלה מתוך שאולי תירוש ד"עו אמרה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .זה רק שהיה כזו טענה אין. זה

 16 .לא :צור-בן בועז ד"עו

 17 .נמשיך עכשיו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 משקף זה והאם אתר באותו שישנה קריטית מסה מציג אני. דברים מיליון עוד היו :צור-בן בועז ד"עו

 19 5,000-ל וקרוב פרסומים אלף 15 היו כי, לא? תקופה באותה הממשלה ראש על הפרסומים כל את

 20 .הכול את לשקף יכול לא זה שנים בארבע בהגדרה אז, כותרות

 21 בעולם נמצאים אנחנו שוב. אחד משפט רק. אחד משפט לומר נאלץ אני שוב, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 22 - - -  לך אציג אני בוא, לעד והציגה באה ההגנה לא. הפוך

 23 .מציגים לא או מציגים מה, ההגנה נגד חלילה טענה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .אותה לשנות צריך אכן, השיפוטית המילה שהצגת המשפט בית להערת מגיע אני :חן ק'ז ד"עו

 2 .ההתנגדות הייתה זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 ?התנגדות איזו :צור-בן בועז ד"עו

 4 ההערה שכל אומר המשפט בית שגם חושב אני. חברתי של להערה להשיב מבקש אני :חן ק'ז ד"עו

 5 לא שההגנה משום? ההפוך העולם זה מדוע. ההפוך העולם זה עכשיו אבל. בסדר אולי אז, זה הייתה

 6 לא היא כאשר העד את מזמינה היא, תזה לבסס באה כשהיא רק. תזה לבסס באה התביעה. תזה באה

 7 שהאתר ולומר לבוא, נכון לא שזה יודעת והיא בדקה היא יותר הגרוע ובמקרה הגרוע במקרה בדקה

 8. האישום כתב של התזה את תואם זה כי כהנחתה עליו נפל וזה, ביבי רק היה, משועבד היה 2013-ב

 9 .מופרך הוא הזה הדבר

 10 עכשיו. באמירתו הסתפקו. אחד דובדבן אפילו מצאו לא כי פיקינג רי'צ לא אפילו זה. פיקינג רי'הצ זה

 11. הפוכים פרסומים רצוף שהאתר אלא לו הראתה לא שהתביעה רק שלא מראים ואנחנו באים אנחנו

 12 התביעה מאשר יותר אחוזים במאות שיטתי באופן זה. שיטתי באופן צור-בן ד"עו אומר הזה בהקשר

 13 .בוודאי זה. לו הראתה

 14 .זה את הבהיר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 שנתתי הזה הטעם משום, במקומה לא היא, הכבוד בכל, תירוש ד"עו של הקימה לכן :חן ק'ז ד"עו

 16 בעולם מוטעה להיות יכול לא, 2013 בשנת באתר היה מה לספר שהתיימר מי. הנוסף הטעם ומשום

 17. הפוך שיטתית לך אומר אני, לו להגיד יכול הוא מקסימום. הסניגור לו שמציג תזה מול אל ובסביבה

 18 שאנחנו לטעון יכולה חברתי שעכשיו משפט בית בפני טוענים לא אנחנו. תקום שהיא מקום היה ולכן

 19. מופרך מצג שהציג עד בפני אנחנו. טענותינו את שסותרים בידינו שיש בנתונים משפט בית את מטעים

 20 את מפריכים אנחנו. תמיכה ללא עשה שהוא מה  זה בראשית, אגב דרך. נכון לא להגיד יכול הוא אז

 21 .הפוך שיטתית להגיד יכול הוא אז. זה

 22 .תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 2-ב שאם חברתי שלאמירת לי נדמה.  נוסף פרסום היה לא בינואר 2-שב  לי נדמה :צור-בן בועז ד"עו

 2 - - - דבר שום היה לא בינואר

 3 .טועה אתה :תירוש יהודית ד"עו

 4 .טועה שאני נקווה אז :צור-בן בועז ד"עו

 5 .הוויכוח על חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 . נוספת כתבה לך מראה אני. בינואר 3-ב אני. נתקדם :צור-בן בועז ד"עו

 7 .348/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 להיכנס קשה יהיה כי בנפרד הסרטונים את נגיש אולי  אנחנו. סרטון כאן יש :צור-בן בועז ד"עו

 9 .שאלה אשאל ואני הסרטון את אופן בכל להראות נבקש. אליהם

 10 ?ציטוט לא זה? לא, כאן כתוב, בסרטון שיש מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .עיניים מראה טוב לפעמים. חלקי :צור-בן בועז ד"עו

 12 או ממשלה תרכיב היא', יחימוביץ הגברת של הודעה כאן יש.  שאלה אותך אשאל אני, עולה שזה עד

 13 ?זה את רואה אתה. לאופוזיציה שתלך

 14 .כן :ישועה אילן מר

 15 כאן עד. ייבחר נתניהו אם החוק לשלטון יקרה מה. רעה כותרת היא המשנה כותרת כמובן :ש

 16 ?בסדר

 17 .כן :ת

 18. שלו הטבעיים והשותפים לליכוד מנדטים 66 הן התוצאות. וואלה סקר, סקר בסוף שם יש :ש

 19 ?רואה אתה

 20 ?האחרונה בפסקה :ת

 21 הרכבת של הסבירות על הכתבה בתוך, הפרסום בתוך אמירה שום שאין סיבה איזו יש. כן :ש

 22 ?שלה הסרטון את להציג רק אלא כזו שאלה לשאול העיתונאים ממסיבת או ממשלה

 23 זה את לשאול לא למה היא השאלה :ת
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 1 .הזה העניין של הסבירות על ולכתוב לשאול לא. כן :ש

 2. הייתה שהיא מאיפה חוזרת שהיא להיות יכול.  זה את כתבה שלו טל. יודע לא אני, ראשית :ת

 3 יש ואז כותבת שהיא מה את כותבת היא. משם חוזרת שהיא ת להי יכול. עיתונאים מסיבת הייתה זו

 4 . זה את מוסיפה היא ואז שלה חומרים עוד לה

 5 .יודע שלא אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .דע יו לא אני :ישועה אילן מר

 7 .שאלה אותך אשאל ואני מהסרטון חלק על נסתכל בוא. יודע לא אתה :צור-בן בועז ד"עו

 8 (:סרטון הקרנת)

 9 ראש של תוכניותיו לגמרי ברור. התחומים בכל יתברר הכול. ברורה מאוד למאוד התמונה את יהפכו"

 10 חברתי גיהינום כאן שיחולל, פעם אי פה שהיה ביותר האכזרי הגזרות לתקציב באשר  נתניהו הממשלה

 11-נתניהו לבין בנט בין וההזויה הפרועה התחרות גברה כך, נחלש ביתנו שהליכוד ככל. כלכלי וכאוס

 12 ".סטרוק האורית לבין בליכוד הפייגלינים בין, ליברמן

 13 אתה', יחימוביץ הגברת של סרטונים, עתיד יש של סרטונים. שאלה עכשיו. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?בכלל אם, תקופה באותה העליתם נתניהו של סרטונים כמה זוכר

 15 .זוכר לא :ישועה אילן מר

 16, לפיד', יחימוביץ הגברת של אנר'מהז סרטון שום עלה ולא זהירים הייתם, בדיקה הייתה אם :ש

 17 ?שלכם שהייתה בחירה על משהו אומר זה

 18 .שהיה מה של לפניי התמהיל כל את רואה לא אני :ת

 19 ?נכון כאן עד, רואים אנחנו אחד שמצד סרטונים. לך אומר אני :ש

 20 .כן :ת

 21 לא אנחנו – הסוף עד עמוק בדקנו שלא, טועה שאני יתכן – ראינו לא שאנחנו לך אומר אני :ש

 22 לצד העדפה כאן שיש המשמעות מה, המצב זה אם. תקופה באותה נתניהו/ליכוד של סרטונים מצאנו

 23 ?לא או שלו סרטוניו העלאת דרך על אחד
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 1 מחוברת הייתה שלו טל. שלו טל את מכיר אני. דחף לא הזה שהצד להיות יכול. לא לגמרי :ת

 2 לא אנחנו אומרים הם בינינו בתכתובות אפילו. לצחוק יכול אתה. ביבי של מושבעת ואוהדת לליכוד

 3 הייתה היא. אדום כרטיס מקבלת היא ועכשיו לשני אחד ממקום עוברת היא, לה קרה מה מבינים

 4 יודע לא ואני יודע לא אני לכן. הייתה תמיד היא, אתה כשדיברתי תמיד. שלו כידידה עליהם מקובלת

 5 .האחרים הדברים מה יודע לא אני. התמהיל כל היה מה

 6. רצינית לא היא. התשובה של האינטליגנציה על לדבר רוצה לא אני, סליחה, תשמע, ישועה מר :ש

 7. השני הצד של תשדיר אין, מסוימים גורמים של, תשדיר, תעמולה סרטון אחד שסרטון  לך אומר אני

 8 היענות של סיפור לנו יש כי אחת תשובה כבר זאת. בסדר. שלחו שלא להיות שיכול לי אומר אתה. אין

 9, מעלים לא ואחד מעלים שאחד אובייקטיבית, העניין עצם, אותך שואל אני אבל. כך כדי עד, חריגה

 10 ?שלא או שכן מי של והפוזיטיבי שלא מי של הנגטיבי במובן הסיקור על השלכה לזה יש

 11 דברים היו אם אבל חיובי פחות שזה ברור. הכולל התמהיל בתוך זה את לראות צריך אני :ת

 12 . יודע לא אני, אחרים

 13 .יודע לא התשובה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .הזאת ההתחמקות גם :צור-בן בועז ד"עו

 15 אם. ושם אחת נקודה לוקח אתה. פעם עוד לך מסביר אני. התחמקות שום כאן אין :ישועה אילן מר

 16 - - - אחרים דברים עשרה היו

 17 . דבר כל רואים אנחנו, ישועה מר :ש

 18 אומר אני. ראיתי אני שגם דברים ויש שם הייתי אני גם. רואה אני גם. רואים שאתם מבין אני :ת

 19 של הנספח את קראתי לא האישום בכתב אפילו, לך שאמרתי כמו. מחקר עשיתי לא שאני פעם עוד

 20 וקיבלתי שהייתי איפה הייתי, אחד דבר רק עשיתי. מחקר עשיתי לא פה וגם, אותי עניין לא, המקרים

 21 .מחקר עשיתי לא אני. הכול זה. ועניתי עליהן נשאלתי. שקיבלתי הוראות

 22 התקשורת יועצי של הודעה עוד ונראה נמשיך בוא. אומר שאתה מה מאוד חשוב זה. תודה :ש

 23 .הפעם אריאל מאוניברסיטת, בנט של
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 1 .349/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 מדרך? שלחו המטה? תקשורת יועצי של הודעה, שסיקר שלכם איש זה. תסתכל :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?הכתב זה, ויינר וש'ג. העבודה

 4 .כן :ת

 5 ".הארץ"ב הוא היום :ש

 6 .כן :ת

 7 מהמטה הגיע שזה או אריאל לאוניברסיטת נסע שהוא היא העולם דרך אם אותך שואל אני :ש

 8 .אפשריות האפשרויות שתי או

 9 .אפשריות האפשרויות שתי :ת

 10 ?רואה אתה". היום ישראל" של סקר גם כתבה באותה כאן פרסמתם :ש

 11 .השני בעמוד :ת

 12 ?נכון. לבנט שמחמיא סקר הוא הסקר. נכון :ש

 13 .כן :ת

 14 ?נהוג היה? אצלכם אחרים תקשורת כלי של סקרים לפרסם נהוג :ש

 15 .כן :ת

 16 ?כן :ש

 17 .כן :ת

 18 .שלנו להמשך גם הזאת  התשובה את ניקח אנחנו. תודה :ש

 19 .להפסקה נצא, הזה הקטע עם סיים אדוני אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .גברתי בבקשה, כן :צור-בן בועז ד"עו

 21 לא זה. נשוב 12:45 שבשעה מקווה מאוד אני, שאמרתי כמו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .בנו תלוי כך כל

 23 ה ק ס פ ה
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 1 בקושי שאתה רואה אני, ישועה מר. הפסקה לאחר אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .הולך בקושי וגם מתרומם ובקושי מתיישב

 3 .גמור בסדר אני. חדש יהיה זה ובבוקר בערב יסתדר זה :ישועה אילן מר

 4 רוצה העד אבל טוב לא במצב נראה הוא כי העד את שאלנו. קטנה הערה, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 5 - - - טוב תרגיש לא שאם אומרת זאת בכל אני. להמשיך רוצה הוא ולכן לסיים

 6 בערב אני. תרגילים לי יש. זה את משחרר ואני לפעמים לי קורה. גמור בסדר אני :ישועה אילן מר

 7 .אשחרר

 8 אתה אם, גב בכאבי עוסקים שאנחנו מאחר, אומר רק אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 כל ל"כנ. תגיד, משחרר אולי שזה, קצת לזוז כדי הפסקה תרצה אם. לעמוד יכול אתה – לעמוד צריך

 10 .למישהו יש אם, גב כאבי לו שיש כאן אחר אחד

 11 .בסדר אני. תודה :ישועה אילן מר

 12 ובכל לפרוטוקול נאמר שזה מאחר, לפרוטוקול להעיר רוצה שאני השני הדבר :תירוש יהודית ד"עו

 13. בתיק עדה היא שלו שטל בטעות כאן אמרתי שאני, ריקושטים שמקבלים באנשים מדברים אנחנו זאת

 14 .התביעה עדי ברשימת עדה לא היא

 15, צור-בן ד"עו. עדה לא שלו טל, כן אם. מתקנת שגברתי טוב :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .ממשיכים אנחנו

 17 .נט-ב בקשה הוגשה :צור-בן בועז ד"עו

 18 ?למדינה עותק העברתם. ראינו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 21 חלק לגבי לפחות, הדברים את להתאים ננסה ולכן המשפט בית הערת את שמענו :צור-בן בועז ד"עו

 22 .אותה נגיש אנחנו. בינואר 3-ה, יום באותו שפורסמה נוספת בכתבה אני. מהפרסומים

 23 .350/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 שהכתבה לך אומר אני, אחת. הזאת הכתבה לגבי אליך לי קצרות שאלות שלוש :צור-בן בועז ד"עו

 2 .נתניהו הממשלה ראש כלפי נגטיבית היא הזאת

 3 .מסכים :ת

 4 לבית שלו תקיפה, כלומר, להעביר רוצה שבנט המסר על לך שאמרתי שמה בהנחה. שתיים :ש

 5 .שלו הקמפיין את משרת זה, נתניהו ידי על היהודי לבית היהודי

 6 .מסכים :ת

 7 .אליך פנה לא אחד אף. תגובה לתת התבקשת לא :ש

 8 .לי זכור לא :ת

 9 .יותר קצת נתעכב פה. הבאה הכתבה :ש

 10 .351/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 חדד שרית הופעת, הבחירות ועדת" היא הכתבה של הכותרת. בינואר 4-מ כתבה :צור-בן בועז ד"עו

 12 הופעת" כי קבע רובינשטיין העליון המשפט בית ששופט, שנאמר מה, במשנה". החוק על עבירה בליכוד

 13 ליועץ ההחלטה את העביר הוא. התעמולה דרכי חוק על הפרה הייתה הקמפיין השקת בכנס הזמרת

 14 . ציטוט כאן עד". בעניין מאסר עונש להטיל יכול שאף ויינשטיין המשפטי

 15 .לסיקור שראוי אייטם היא בחירות בתקופת בחירות ועדת של שהחלטה אתי תסכים, כל קודם

 16 .כן :ת

 17 ?רואה אתה. בעניין מאסר עונש להטיל יכול המשפטי היועץ. המשנה לכותרת לעבור רוצה אני :ש

 18 .כן :ת

 19 על מאסר עונש שהוטל מקרה פעם אי מכיר אתה האם. חדד שרית הזמרת של הופעה על :ש

 20 ?בכנס השתתפות

 21 .בזה מבין אינני :ת

 22 ?יעצרו בדיוק מי את לנו להגיד, להניח יכול אתה האם :ש

 23 .בזה מבין אינני. משפטן לא אני. יודע לא אני :ת
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 1 כאן תסתכל. לקרוא נמשיך בוא, הזה מבו'ג הממבו את מבינים לא אנחנו אם. מבין לא אתה :ש

 2 אליקים העליון המשפט בית שופט, רובינשטיין השופט, הבחירות ועדת ר"יו. הראשונה הפסקה על

 3 דרכי חוק של הפרה מהווה בכנס חדד הזמרת של – קצת מקצר אני – שההשתתפות קבע רובינשטיין

 4 חודשי שישה עד של עונש להטיל שיכול ויינשטיין המשפטי היועץ לידי ההחלטה את העביר, תעמולה

 5 רשימת על עונש להטיל ויינשטיין יחליט – בעברית טעות – באם כי להניח ניתן זאת עם. קנס או מאסר

 6 ?רואה אתה. בלבד בקנס יסתפק, ביתנו הליכוד

 7 .כן :ת

 8, המשנה כותרת, מאסר עונש להטיל שאפשר הכותרת בין הפער את להבין רוצה אני עכשיו :ש

 9 שיהיה לכתוב למה. בקנס להסתפק יכול  שזה, ונהוג והגיוני סביר יותר קצת שהוא הכתבה תוכן לבין

 10 ?הזאת ההמצאה מאיפה? בכותרת מאסר

 11 .ניואנס זה. המצאה שזאת חושב לא אני :ת

 12 ?נכון. מאסר, החוק על עבירה, ליכוד. הממשלה ראש כלפי נגטיבי ניואנס הזה הניואנס :ש

 13 ?שבכלל או מול מאסר עונש להטיל יכול אף :ת

 14 שכתוב התוכן מול אפילו, ושנית,  משפטית  בדיה כמעט שזו לך אומר אני. המציאות מול :ש

 15 .קנס – הכתבה בתוך

 16 .לליכוד שלילית ידיעה היא כולה הידיעה. ניואנס שזה חושב אני :ת

 17 .שלילי יותר עוד הוא והמאסר :ש

 18 .ניואנס זה, בפנים שמופיע מה, האלה הניסוחים בין :ת

 19 נסתכל בוא בחירות אותן על המבקר דוח מגיע, שנה חולפת. ממשיכים איך עכשיו נראה בוא :ש

 20 .היהודי ולבית לליכוד קשור הוא ואיך משפיע הוא ואיך הסיקור היה ומה המבקר בדוח יש מה כרגע

 21 ?המבקר דוח זה. 352/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 . קודם שראינו אירוע לאותו ביחס המבקר דוח על פרסום זה :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?רואה אתה
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 1 .כן :ת

 2 והמבקר החוק על עבר לא הדוח לפי הליכוד. הבאים הדברים את לך ואומר לעיין לך מציע אני :ש

 3 . זהו. ראוותני פחות יהיה שהכנס להקפיד היה שראוי קובע

 4 ?שמה? קובע הוא מה :ת

 5 .ראוותני פחות יהיה שהכנס להקפיד ראוי או שרצוי :ש

 6 .אוקיי :ת

 7-ל קרוב הוציאו, המבקר מוצא כך, היהודי הבית. כתבתם מה נראה ובוא, החוק על עבר מי :ש

 8 .כתוב כך. אסמכתאות כל ללא שקלים מיליון 10

 9 ?זה על להסתכל צריך אני :ת

 10 .כתוב זה. לך אומר אני. לא :ש

 11 .השני בעמוד זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 בית לנו שיש פרסמתם איך. זה את פרסמתם איך נראה בוא, עכשיו. השני בעמוד :צור-בן בועז ד"עו

 13 הכותרת מה. להקפיד וראוי החוק על עבירה אין הליכוד ושלגבי, חריגה שקלים מיליון 10, יהודי

 14 .רואה אתה". ומופרז ראוותני חדד שרית עם הליכוד עם כנס? "שלכם

 15 .כן :ת

 16 כותרת היא, אחת: הבאות הפעולות את עושה הזאת שהכותרת אתי יסכים אדוני עכשיו :ש

 17 ?נכון. החוק על עברו שלא מצא שהמבקר למרות, הממשלה ראש כלפי, כלומר, הליכוד כלפי נגטיבית

 18  .לך אגיד ואני הידיעה את לקרוא לי תן. לקרוא צריך אני :ת

 19 מיליון 9.6, היהודי הבית שאחרי כתוב. לך אעזור אני. הזמן על חבל כי אותך אפנה רק אני :ש

 20 פי על נהגו התורה ויהדות ס"ש, קדימה, ל"תע-ם"רע, ש"חד, מרצ, עבודה, ביתנו הליכוד, חריגה שקל

 21 ?להמשיך אפשר. המבקר מוצא כך. החוק פי על נהגו הם. מצא שהמבקר מה זה. החוק

 22 .רגע :ת

 23 .המסך על גם להסתכל יכול אתה. המסך על מותקן זה :ש



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3106 

 1 ?כאן נמצא זה :ת

 2 .מבוסס יהיה שזה משתדל אני, לך אומר שאני מה. המסך על לך מראה אני, הנה. כן :ש

 3 ?אומר אתה מה אז. בסדר. מאמין אני :ת

 4 ביחס, הליכוד כנס שאומרת הכותרת, כחוק נהג שהליכוד שמוצאים שברגע לך אומר אני :ש

 5 ?לא, כן. נתניהו-ליכוד נגטיבית כותרת שהיא אחת כותרת זאת, ומופרז ראוותני, למבקר

 6 .אוקיי :ת

 7 ?כן אוקיי :ש

 8 ?לא. המבקר ידי על נאמר זה. נגטיבית כותרת זו. בסדר :ת

 9 לא סכום, שחרג כמי נמצא בנט. בנט את נראה בוא, שתיים". כחוק" הוא העניין של הלב :ש

 10 - המפלגה על אלא פרסונלי באופן אישית עליו לא – קנס עליו ושהוטל שקלים מיליון 9.6 של מבוטל

 11 ? רואה אתה. שקלים אלף 380 של

 12 .אוקיי :ת

 13 .המשנה בכותרת ולא בכותרת הזה העניין על מילה וחצי מילה אין :ש

 14 .במשנה יש :ת

 15 ?נכון. החוק על עובר שלא ליכוד זה,  עצמה בכותרת. כן. במשנה :ש

 16 .כן :ת

 17 לעונש ציפייה שיש שם כתוב והיה לפני שהיה הקודם הסיקור את ראינו. להבין רוצה אני :ש

 18 ?זוכר אתה. מאסר

 19 .כן :ת

 20 ?נכון כאן עד. שלילי אבל מופרך? נכון, שלילי :ש

 21 .כן :ת

 22 הוא הזה לעניין בנוגע הבא והפרסום, המבקר לפי, כדין נהג שהליכוד רואים אנחנו עכשיו :ש

 23 .לליכוד נגטיבי פרסום
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 1 .אוקיי :ת

 2 ?נכון. בסוף. בלבד המשנה בכותרת מופיע, שקלים במיליוני שחורג שבנט רואים אנחנו :ש

 3 .כן :ת

 4 . פרסום עוד נגיש :ש

 5 .353/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 תאשר רק. דאז כ"השב ראש שהיה דיסקין דברי לגבי פרסום. זה את אגיש רק אני  :צור-בן בועז ד"עו

 7 .לפחות אליך, פנייה הייתה ושלא הממשלה לראש נגטיבי פרסום שזה, בקצרה לעיין יכול אתה, לי

 8 ?השאלה מה. רגע :ת

 9 .קשים דברים? הממשלה לראש נגטיבי :ש

 10 .ברק אהוד ונגד הממשלה ראש נגד לשעבר כ"השב ראש שאמר משהו של דיווח :ת

 11 .כאן הממשלה ראש את לנו יש. אחד של במחיר שניים לנו יש. כן :ש

 12 .כן :ת

 13 .פנייה אליך הייתה לא, שנית :ש

 14 .לי זכור לא. לא :ת

 15 .סליחה. בעיקר או, האופוזיציה של הגלריה זאת, כאן שמגיב מי כל, שלוש :ש

 16 ?שמיר זה מי :ת

 17 אני – ופואד מופז ושל לבני של המרכזית שהגלריה לך אומר אני. ביתנו ישראל זה שמיר :ש

 18 - - - הגלריה עיקר לך אמרתי

 19 קראתי לא אני. מהר זה את קורא אתה. משהו לך להגיד רוצה אני. פעם עוד להסביר רוצה אני :ת

 20 אסכים שאני רוצה אתה אם. עליה להסכים צריך שאני אמירות של שורה אומר אתה. הזה הדבר את

 21 .ואתה לקרוא צריך אני, בתור עליה

 22 ?מה בתור :עם - בר' מ השופט' כב

 23 .מה בתור יודע לא אני, לזה להסכים. יודע לא אני :ישועה אילן מר
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 1 ?מודאג אזרח בתור, מה בתור :עם - בר' מ השופט' כב

 2 לא נגיד. הדברים את יותר או פחות שמכיר, בסדר, אינטרנט של ל"מנכ. יודע לא אני :ישועה אילן מר

 3. כן לך אומר אני אז, ביתנו מישראל שהוא יודע לא אני, זה שמיר איזה ידעתי לא, ששמיר רואה הייתי

 4, חיובית או שלילית כותרת זאת כזה משהו האם לי אומר אתה שאם זה לך נותן שאני האישורים כל

 5 הסתייגות של מילה להגיד רוצה אני וגם. שלילי שזה ברור, שלילי שזה שמתי שברור אומר אני אז

 6 . השלילי לגבי

 7 עכשיו להתחיל מקרה כל יכול לא אני, הזה המקרה את ניקח, סתם – דבר של שבסופו חושב אני

 8 שהיא לך אומר אני, הדעות לכל רצינית כתבת, שלו טל – ברורים מקרים יש גם, לדיונים להיכנס

 9 תעמולת או לגיטימית ביקורת, דסקין דברי, לב תשים, נותנת שהיא הכותרת. ביבי את שאוהד בקצה

 10 הפוליטית והמערכת. איזון איזשהו עושה כבר היא עצמה הראשית בכותרת, אומרת זאת. בחירות

 11 ואומר בא שאתה חושב לא אני. נתניהו נגד במתקפה שיצא כ"השב ראש נגד בדיוק לא זה – גועשת

 12 כאילו היא. מיתנה אפילו שהיא ולהגיד לבוא יכול ואתה זה על מדווחת היא. שלילי הוא הזה שהדבר

 13 .תעמולה דיסקין דברי,  לא: אומרת היא אז, בסדר לא נתניהו, דיסקין להגיד במקום, זה את מתחילה

 14, וכתבה כתבה כל על נותן שאתה שהצהרות אומר רק אני. הזה לסיפור להיכנס כתבה בכל רוצה לא אני

 15 לקרוא בלי, שלא מקומות. לך אגיד אני, לי ברור נורא שזה מקומות. אחריות עליהן לקחת יכול לא אני

- - - 16 

 17 .בסדר הכול. לא תגיד אז :ש

 18 - - - שההכוונה בטוח ואני, אותי מכוון ואתה :ת

 19 .בסדר הכול. בעיה אין. תגיד, מסויג שאתה לי להגיד רוצה אתה אם. בסדר זה :ש

 20 .להיפך. מוטה לא שהיא יודע ואני טל את מכיר אני. מסויג אני כאן :ת

 21 .שנכתב מה של עניין זה. פרסונלי עניין לא זה :ש

 22 .נכון  :ת

 23 .אותה נקרין. הבאה לכתבה נעבור בוא :ש
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 1 .354/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?רואה אדוני". לעניין חשיבות רואים איננו, מצע פרסם טרם הליכוד: "כותרת :צור-בן בועז ד"עו

 3 .רואה :ת

 4 מפלגת, לבחירות משבועיים פחות, בנטל שוויון, ומדינה דת בתקציב קיצוץ: "המשנה כותרת :ש

 5 ?רואה אדוני". בקרוב עקרונות ונפרסם... ארדן השר. לבוחרים יעדיה את הציגה טרם השלטון

 6 .לגמרי. כן :ת

 7 .חשוב לא, מצע אין? שלילית :ש

 8 .ביקורת כאן יש. גדול נורא נורא.... זה שלילית המילה :ת

 9 . בסדר הכול. ביקורת יש :ש

 10 חלק. ביקורת שיש חושב אני. הליכוד נגד שלילית  כתבה שזאת חושב לא אני. ביקורת כאן יש :ת

 11 . שלילי היה, שהראית מהדברים

 12 .טוב מכל עלינו הרעיפו, לך אמרתי. נמשיך בוא :ש

 13 .מסוים מנעד איזה פה יש. בינארי לא זה :ת

 14 לשאלות דוגמאות אלה כל. "הכתבה של התחתונה השורה על גם נסתכל בוא. מנעד. בסדר :ש

 15 תהיה שאם לומר יכולה תמיד שלטון מפלגת. לפחות הבאות השנים בארבע ישראל מדינת של קריטיות

 16 אותם בדיוק הם מה, אחת שאלה רק נותרה. עקרונותיה את לבצע תוכל מספיק וחזקה גדולה

 17 ?שלילי". עקרונות

 18 .לא :ת

 19 ?הזה בעניין פנייה אליך הייתה. תודה. טוב? לא :ש

 20 .לי זכור לא :ת

 21 .הבחירות לתוך מתקדמים. בינואר 10-ב עכשיו נמצאים אנחנו. דעה מאמר על נדבר בוא :ש

 22 .355/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 27. ערב ארוחת אותה אחרי שבועיים אנחנו. רגע אתי תהיה, ישועה מר. נמקם בוא :צור-בן בועז ד"עו

 2 השבועות שבשלושת אתי תסכים. הבחירות בתקופת אנחנו עכשיו. הבנה הייתה ששם אמרו, בדצמבר

 3 זו? נכון, חודשים ככמה מוגדרת כלל בדרך בחירות תקופת – פאוזה רגע נעשה בוא – האחרונים

 4 . המקובלת התפיסה

 5 .כן :ת

 6 ?מוסכם. הבחירות תקופת בתוך עמוק זה, הבחירות לפני שבועות שלושה נגיד בוא :ש

 7 .כן :ת

 8, לנו שאמרת מה נכון מבין אני אם, הדעה מאמר. שמתפרסם דעה מאמר על נסתכל בוא אז :ש

 9 .יותר רחבה פרספקטיבה להציג, להעמיק בעצם מוציאים דעה שמאמרי, לי ותאשר

 10 למערכת מחוץ נוספים אנשים של והפרשנית החדשותית הכרונולוגיה על נוספת דעה לתת או :ת

 11 .פרילנסרים אלה. האתר של הקבועה

 12 .הדעה מאמרי את שיכתוב מי את בוחרת והמערכת :ש

 13 .ודאי :ת

 14 ?רואה אתה,  לישראל החדשה  הקרן לית"מנכ.  כאן נבחר מי נראה בוא אז :ש

 15 .רואה. כן :ת

 16 בתכלית עוינת לישראל החדשה הקרן. שיפוטית ידיעה כמעט זאת, להניח יכול שאתה כמו :ש

 17 ?נכון. הממשלה ראש את

 18 .בסדר. אותה הכרתי לא אני, כן :ת

 19, הכול בכלל לגיטימי.  תפיסות שתהיינה לגיטימי, אגב? נכון, התפיסות אלה של במובן בסדר :ש

 20 חלק.  קורה, לעשות מה. הממשלה ראש את עוינת שהיא היא התפיסה? נכון. התפיסה זאת אבל

 21 ?נכון כאן עד. עוינים חלק, אוהבים

 22 אני. נחשבת ישראל קרן שבשיח מודה  רק אני. לא או עוינת היא אם דעה מחווה לא אני. כן :ת

 23 .שם ההדדית השנאה התחילה מתי יודע לא. מאוחר יותר או כאן היה זה אם יודע לא
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 1, אחר עניין זה, שנאות גם במערכת נראה תכף.  עמדות של  עניין זה. שנאות של עניין לא זה :ש

 2 .העמדות בסוגיית אנחנו. השנאות בסוגיית לא כרגע אנחנו אבל

 3 - - - שהוא כמשהו סומנה היא מתי יודע לא שאני התכוונתי :ת

 4 ?נכון לא או נכון. ככלל, הממשלה ראש של מהעמדות מעלות 180 שונות עמדותיה :ש

 5 .שכן מניח אני. ממתי יודע לא אני :ת

 6 אתה". משטר כשיטת השליח את להרוג: "היא הכותרת.  הכתיבה את נראה בוא עכשיו :ש

 7 ?רואה

 8 .כן :ת

 9, כתיבה כאן יש ואז, קודם אותו שראינו אחד אותו, לסטטיסטיקאי חוזרים אנחנו כמובן :ש

 10 יכול אתה. תקרא? נכון. הממשלה ראש כלפי ביותר ביקורתית כתיבה שהיא, החדשה הקרן לית"מנכ

 11 .הסיכום זה. הסוף את תקרא. הסיום את גם לקרוא

 12 .כן :ת

 13 ?נכון. קשה  כתיבה :ש

 14 .כן :ת

 15 ?אצלכם דעה מאמרי שפרסמו ימניים כותבים היו 2013-ב :ש

 16 .שלהם הדעות על  הסתכלתי לא. יודע לא אני :ת

 17 .אותם העסקת אתה :ש

 18 אנשים מתוך, פול איזשהו מתוך אותם בחרה המערכת. העסקתי לא אני הדעות כותבי את :ת

 19 מסוים בשלב. הכותב מי ידעתי לא. החדשה הקרן לית"מנכ שהיא אפילו ידעתי לא גם. מכירים שהם

 20 .מי ידעתי לא. שם היה מי בראש לי אין. ימניים  שנוסיף אמרנו. ימניים עוד להוסיף שצריך דיון היה

 21 .נבדוק אנחנו :ש

 22 .פרילנסרים הם. וואלה של מועסקים לא הם :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3112 

 1 מזוהה ל"סג אראל. עליך ל"סג אראל אומר מה נראה ובוא  היו שלא לך אומר אני. נבדוק בוא :ש

 2 ?מוסכם כאן עד? נכון. ימין צד לו נקרא, הצד עם

 3 .כן :ת

 4 .אותו ונשמע העניין על אומר הוא מה נראה בוא :ש

 5 .356/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 מה על מדבר ל"סג אראל. 20 מערוץ זה. כמובן שלך ההתייחסות את אבקש ואני :צור-בן בועז ד"עו

 7 .וואלה-ב שהיה

 8 (:סרטון הקרנת)

 9 לא מי, מחיר סיכמנו, חוזה על ישבנו כבר, שלי חבר הוא, וואלה-ל אותי להביא רצה הוא, מגל ינון"

 10 תראו. לנתניהו חיובי כך כל סיקור נתן וואלה... ישועה אילן...?  את ולא אותי לא? וואלה-ב אותי רצה

 11 מוכן אני. הימין ממשלת בעד, נתניהו בעד טורים שכתב האחרונות השנים בעשר וואלה-ב... לי

 12 ...".לחכות

 13-ב שכתב מימין אחד טור בעל לי תראה, התקשורת את שחי ל"סג אראל אומר :צור-בן בועז ד"עו

 14 אותך שואל אני. ונגד ונגד נגד שכתבו עשרות לך אראה אני. אחד לי תן? לי להגיד יכול אתה. וואלה

 15 .אחד על

 16 .וואלה-ב כתב ל"סג אראל :ת

 17 ?מתי :ש

 18 הבעתי, בכור גיא, ריקלין, ל"סג אראל של השם הועלה 2016-ב, שלו השם את שהעלו מהרגע :ת

 19 היא, שיבוא הסכמתי לא שאני שלו לאמירה מתייחס אני, הוראה ונתתי האלה האנשים לכל הסכמה

 20 הזמן כל ואמרתי ל"סג אראל את להביא אפשר, בבקשה, לינון אמרתי. נכון ההיפך. לחלוטין שקרית

 21 התפרסם כי עזב אראל. אצלנו כתב והוא שיכלו ברגע אתו וסגרו אראל עם תסגרו, אראל עם תסגרו

 22. התאנה על שהוא מישהו בתור מובא שהוא נעים לא לאו והיה דרישות בגלל הובא שהוא מסוים בשלב
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 1 חדשים, שיש החומרים ובכל הטקסטים בכל עובדתית, ולריקלין לו התנגדתי שאני האמירה, כל קודם

 2 .הראשון מהרגע הסכמה הבעתי שאני יראו, כישנים

 3 ?זה ממתי, צור בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . לגברתי אומר כבר אני :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?היה זה מתי, עורך היה מגל כשינון. עושה שאתה הסלט מה לך אגיד ואני סלט עושה אתה

 6 .2013-2014 :ישועה אילן מר

 7 .2018 בפברואר 23. 2018 בפברואר פורסם זה, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 8 אמר ישועה ואז מגל ינון מול חוזה על ישב שהוא ל"סג אראל כשאומר. הסלט את נבדוק בוא עכשיו

 9 .לא או כן. שאלה אותך שואל אני. עצור? לקרות יכול זה, רוצה לא שהוא

 10 .נכון לא :ת

 11 .2014-2013. העורך הוא מגל שינון בתקופה רק בהגדרה להיות יכול זה. רגע :ש

 12 .אוקיי :ת

 13 ?נכון כאן עד :ש

 14 .כן :ת

 15, אומר אתה. פשוט, לא או כן, שאלה אותך שואל אני. נברא ולא היה לא אומר אתה. שתיים :ש

 16 היה לא זה, עורך מגן ינון של היותו בתקופת אותו רצית לא שאתה שאומר, ל"סג של לדברים בניגוד

 17 . נברא ולא

 18 .נכון :ת

 19 העיתונאים כל את. נביא אנחנו העיתונאים כל את. העדים כל את נביא בסוף אנחנו. תודה :ש

 20 .שם שהיה מה על נביא אנחנו

 21 .להביא יכול אתה :ת

 22 . אביא אני :ש

 23 .לריקלין וגם לו גם :ת
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 1 .קונסטרוקטיבי ערפול איזה נעשה לא בוא, מהימין כותבים העסיקה וואלה-ש אומר כשאתה :ש

 2 . העסיקה וואלה-ש אמרתי לא אני :ת

 3 סוף, בשנים. וברורה נהירה תהיה שהשאלה כדי, השאלה את שאלתי אני. אותך שאלתי אני :ש

 4 אתה אם. ככלל. מהימין אנשים העסיקה לא וואלה-ש שבעובדה כעניין לך אומר אני, 2016 סוף, 2012

 5 .ומתי מי תגיד, היו, לא אומר

 6 2012 בסוף הבאתי ואותו ימין איש הוא ראשי לעורך ומיניתי אותו שהבאתי מגל ינון כל קודם :ת

 7 טלי את שלחתי. טלי את לשלוח אותי הנחו ואז טלי שזאת ראשית לעורכת מתחת אותו והבאתי

 8 .אותו אישרתי. מיד אותו והבאתי

 9 ?כתב היה הוא? אז כתב מגל ינון :ש

 10 ראשי עורך היה הוא. בוודאי, עיתונאי היה הוא. אתו ראיונות אלה, כאן שהראית הראיונות :ת

 11 - - - בעיתון

 12 ?כתב הוא :ש

 13 אני. התמלול את קיבלו גם והראיונות בטלוויזיה שלו ראיונות על עבד ינון. כתב שהוא בוודאי :ת

 14. אותי עניין לא. בכלל ושמאל ימין על הסתכלתי לא. ראשי עורך הוא אבל כתבות כתב הוא אם יודע לא

 15 גם, פעם עוד לך אומר אני.  לצחוק יכול אתה. שלו טל, שהיו נוספים אנשים. הסתכלתי לא

 16 מעריכה היא, שלהם היא. כועסים הם למה מבין לא שאני אומר אני ושאול איריס עם בהתכתבויות

 17 כרטיס לה הוציאו והם משהו על עליה נרווים קיבלו הם עכשיו אבל, נכון, כן, אומרים הם. אותם

 18 היא - כבר שאם,. שנייה למישהי למשל דוגמה. לא ועכשיו הייתה כן היא כן לפני, אומרת זאת. אדום

 19. שמאל או ימין שהוא חושב לא אני. שמאל ולא ימין לא, לחלוטין הוא יששכרוב אבי. שלו בצד הייתה

 20 הם, שהבאתי נהרי ואורן אלון יעקב. לגמרי מקצוען הוא. ולהגיד לבוא יכול שמישהו חושב לא אני

 21 .אותו להביא לא לי אמרו, משעל נסים את להביא ניסיתי. שמאל אנשי לא הם. יודע לא? שמאל אנשי

 22 הכותבים היו מי היא שלי השאלה. פשוטה היא שלי השאלה. שלי השאלה על תענה. תברח אל :ש

 23, נוספים שמות לך יש אם. שמות שני עכשיו עד ואמרתי, המפה של הימני בצד כותבים הם שלשיטתך
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 1 העין שנקרא מגזין שיש לך אומר אני. שלו טל לי אמרת, עורך שהוא מגל ינון לי אמרת. אותם תגיד

 2 .הזה המגזין את מכיר אתה, השביעית

 3 . הנקודה את מבין לא אני. צורף הוא. ל"סג אראל אגב דרך גם :ת

 4 ?הגיע ל"סג אראל מתי :ש

 5 . צורף הוא מתי זוכר לא אני :ת

 6 .שלנו למשפט רלוונטי לא זה. 2017-ב :ש

 7 אתו חתמת לאבירם אומר אני. אתו שיחתמו לוחץ אני כן לפני שחודשים תסתכל, אגב דרך :ת

 8 .התפלאתי לכן. נגד  אומר שאני אחת פעם אין. אתו תחתום? כבר

 9 ?נכון. התקשורת של ביקורתית בחינה, לזה נקרא, שעורך מגזין זה, השביעית העין :ש

 10 .כן :ת

 11 אתה. הממשלה ראש אנטי תפיסה, לזה נקרא, היא, לגמרי לגיטימי, שלו הבסיסית התפיסה :ש

 12 ?יודע אתה זה את כאן עד. ברור. ליברלי מגזין. יודע לא

 13 בעד הוא. כן. ליברלי הוא. עצמאי הוא. הממשלה ראש אנטי מגזין זה אם יודע לא אני :ת

 14 .שלו הדגל זה. החופשית העיתונות

 15 התקשורת עולם את להביא החליטו, הזה התיק, לעשות מה. בסדר וזה, דוגמה לך אתן אני :ש

 16 ?משהו על מלמד זה. החדשה הקרן ידי על ממומן אחוז 70. המשפט בית לתוך

 17 ?ממה אחוז 70 :ת

 18 .מתקציבו :ש

 19 .אוקיי? השביעית העין של :ת

 20 הייתה לא שלו טל. אתך גם פעם השביעית העין את כן אחרי נבדוק אנחנו, לך אראה לא אני :ש

 21? מסכים לא? מסכים אדוני. הכתבות את בדקו כי, הממשלה ראש על אוהדת כתבה לכתוב מסוגלת

 22 ?יודע

 23 .לחלוטין מסכים לא :ת
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 1 .אחד. ימין בצד שכתב אחד שם לי תן, 2013-ב. 2013-ב אנחנו. 2013 שנת על אתך דיברתי אני :ש

 2  ?ינון הראשי והאנקור מהעורך חוץ :ת

 3 . חוץ :ש

 4 - - - לך מסביר אני :ת

 5 .לי תגיד. תסביר אל. שם שאלתי :ש

 6 .קודם עוד שהתחיל התשובה את יסיים הוא. לענות לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 . שלהם הפוליטי השיוך לפי אנשים העסקתי לא אני :ישועה אילן מר

 8 .תודה :צור-בן בועז ד"עו

 9. למערכת עיתונאים של בגיוס בכלל תקופה אותה עד עסקתי לא. משפט אתה לסיים לי תן :ת

 10 לשלוח כשאמרו. מגל וינון עובדיה בן טלי היו שהבאתי הראשונים הגיוסים. לעצמה גייסה המערכת

 11 אותי שואל כשאתה.  שמאל, ימין של הקטע את בכלל לי היה לא. ינון את מיניתי היסוס בלי, טלי את

 12 .יודע לא אני – ימין או שמאל הוא ואם השיוך מה

 13 .בסדר זה. יודע לא אתה :ש

 14 . המשפט את לסיים רוצה אני :ת

 15 .ונתקדם יסיים הוא. התשובה את לסיים לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .קונפליקט זה. להתקדם המשפט בית של האמירות תחת מונע אני: צור-בן בועז ד"עו

 17 .משהו לומר מנסה הוא. יודעת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .לומר מנסה הוא, התשובה מאשר חוץ, הכול. מהתשובה חוץ :חן ק'ז ד"עו

 19 .להגיד צריכה לא כבר אני, ובית. יענה הוא, אלף, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .תודה. סליחה :חן ק'ז ד"עו

 21 .מתנים אנחנו צרותינו את :צור-בן בועז ד"עו

 22 .לומר שרצית מה תאמר. התשובה את תשלים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .המחשבה את לי קטעתם. רגע :ישועה אילן מר
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 1 .ימין או שמאל לפי לקחת שלא אמרת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2. כך אחר נכנס זה. הפוליטיות הנטיות את בדקתי ולא ושמאל ימין לפי לקחתי לא :ישועה אילן מר

 3 שלי הנאיביות את רוצה אתה, לך מראה רק. מדי שמאלנים לא אתם, מדי שמאלנים אתם לי אמרו

 4 לגמרי שנחשב מגל ינון ואת שמאלנית שנחשבת עובדיה בן טלי את השני ליד אחד שם שאני, בעניין

 5 אומר כשאתה. התפקיד את ייקח שהוא ולאשר להמליץ בעיה לי אין הולכת וכשהיא יחד שיעבדו, ימני

 6. שמאליים או ימניים הם אם ויודע ביניהם עברתי לא אני, שמאלי או ימני שהוא נוסף אחד לי תן לי

 7 שנאמר יודע אני, שלו טל למשל, הזה הנושא עלה שכן אלה שלגבי יודע אני. אחד דבר רק יודע אני

 8 לא שחלקם אומר לא זה שמות לך נותן לא שאני זה. אותו מעריכה, הממשלה ראש של ידידה שהיא

 9 .מפלגתיות בדיקות עשיתי לא. בדקתי לא. יודע אינני. שמאליים וחלקם ימניים היו

 10 לך אגיש אני. נוספת כתבה. נתקדם בוא. יודע ואינני נאיבי אני. יודע אינני, טוב: צור-בן בועז ד"עו

 11 .אותה

 12 .357/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 נגטיביים, אולמרט דברי. בינואר 11-ב כרגע אנחנו. הזמן בציר מתקדמים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?הממשלה ראש כלפי

 15 .כן :ת

 16 ?הזה בעניין משהו התבקשת :ש

 17 .לי זכור לא :ת

 18 .בינואר 12. אחרי יום :ש

 19 .358/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .אחת הערה להעיר רוצה אני :ישועה אילן מר

 21 .הערה להעיר צריך לא אתה :צור-בן בועז ד"עו

 22 .רוצה הוא אם הערה להעיר לו מותר :תירוש יהודית ד"עו
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 1 כבקשתך תוכנית לא זאת. הלאה נמשיך אנחנו, תשובה סיים הוא אם. בטוח לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 2 .בינואר 12, הבאה הכתבה על תסתכל. להערות

 3 מציין רק אני, הפוליטי לניתוח מומחה להיות כאן מתבקש שאני לי נראה, כבודה :ישועה אילן מר

 4 ראש בעד כותרת לא שזאת מסכים אני, כן אומר ואני כזה משהו או שלילי זה האם אותי שכששואלים

 5 .שלילית קונוטציה בה יש, שלילי המילה.  הממשלה

 6 .הכוונה לזו. הממשלה ראש נגד זה האם הייתה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 לגמרי ביקורת שזו לחשוב יכול שאני,  שלילי שזה אומר שכשאני מבהיר רק אני :ישועה אילן מר

 8 אני. אמרתי שאני אמירה כך אחר תהיה שלא הנקודה את להבהיר רוצה אני. כזה משהו או לגיטימית

 9 .מבהיר

 10 פרשן לא אני, תשמע, אומר אתה. שאמרת למה בהמשך שאלה  אותך אשאל אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 ?כרגע המשפט לבית שאמרת מה זה? נכון. לי קשה או לפעמים סיקור לאפיין יכול לא אני ולכן פוליטי

 12 .עצמה הכתבה כל את קורא לא אני וגם זה גם :ת

 13 זה, פעם אחר פעם הזאת המנטרה את שדקלמת, מוטה סיקור ואמרת שבאת רק. בסדר הכול :ש

 14 אמירה זו, הממשלה ראש לטובת מחוטה אמרת. התרבותי או הפוליטי הלקמוס בנייר מוטה סיקור

 15 ?נכון. הכדורגל של בעגה, בתחום בכלל שאני בטוח לא אני, תשמע, אומר שהיום מישהו של מסקנתית

 16 .הדברים של מוחלטת הטעיה עושה אתה אבל, לא. כן :ת

 17 .השאלה את נפרק בוא. אוקיי. מוחלטת הטעיה רק :ש

 18 .אענה ואני משהו לי אמרת. שאמרת למה אענה ואני הטעיה עושה אתה :ת

 19 .תתייחס. תענה. בבקשה :ש

 20 כותרת, אחרת או כזו כותרת יש שאם הערה הערתי. השני את אחד סותרים לא הדברים שני :ת

 21 שאני כמו תתורגם לא, שלילי זה, כן לי האמירה או שלי שההצטרפות מבקש אני, הממשלה ראש נגד

 22 ביקורת שזו להיות ויכול נגדו מוטה שהוא משהו שזה להיות יכול, שלילי כי, משהו כאן שיש אומר

 23 שבמקום זה עם מתיישב זה איך, הקטע לגבי. ביקורת זו לפעמים, שלילי אלי זה לפעמים. לגיטימית
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 1 היו. פוליטי מומחה שום לזה להיות צריך לא, ממשלה לראש מוטה סיקור היה שזה אמרתי אחר

 2 איריס, שאול דרך ומבנו מרעייתו, ממשלה מראש ידיעות וקיבלנו אחרות ידיעות והיו מסוימות ידיעות

 3 בהקשר דווקא היה לא הוא הגדול חלקם, אגב דרך. וכך כך תשנה זה את עכשיו לי ואמרו ואחרים

 4 הדברים לגבי לפוליטיקה מומחה להיות צריך לא אתה אבל, פוליטי שהכול להגיד יכול אתה. פוליטי

 5 הזאת לשאלה גם עונה אני ולכן. ימין-שמאל של בהקשר היו לא גם הם. אחרת או זו מפלגה בין האלה

 6 הממשלה ראש כי וכך וכך כך תעשה לי אמרו אם? קשור זה מה. שאמרתי להיות יכול זה איך, שלך

 7 ?פוליטי מומחה להיות צריך אני, רוצה

 8 בסוף רואים אנחנו כי הבאה לכתבה נתקדם בוא. הגון ואזרח ישר אדם להיות צריך אתה. לא :ש

 9 .שלך בביטויים, כלשונך כמובן, נהור סגי, התוסס האתר את

 10 .359/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 כאן יש'. ביחימוביץ אנחנו. רצף המילה את אוהב אתה. רצף כאן יש. זה את נגיש :צור-בן בועז ד"עו

 12 ? המשנה כותרת את רואה אתה. קולות לאסוף המפלגות ראשי של למאמצים התייחסות

 13 .אוקיי :ת

 14 ראשי, משנה כותרת'. יחימוביץ, ראשית כותרת, אחד. בכתבה הבאים הדברים את רואה אני :ש

 15 ?רואה. לבני וציפי מופז זה שם שמופיע ומי המפלגות

 16 .כן :ת

 17 לכתבת חומר שמוציאים דוברים מעט לא כאן שיש, בכתבה תעיין אם, כאן רואים אנחנו :ש

 18 .תסתכל? נכון. הפוליטית

 19 . מסתכל אני :ת

 20 שני כאן רואים שאנחנו בטובך לי תאשר. לפיד יאיר את. לבני ואת מופז את כאן רואים אנחנו :ש

 21 רצה שהכתבת לא זה, ושנית, המפה של השמאלי בצד היא ההתמקדות. התייחסות מבקש ואני דברים

 22 תרבות שבת, פה תרבות שבת. בכתבה שמופיע מה את מהמפלגות קיבלה היא אלא לאירוע מאירוע

 23 .שם
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 1 ?כאן שמופיע ויעלון :ת

 2 .התמקדות לך אמרתי. מאוזן. הגון הוא הגון אזרח. הגון אזרח. הגון תהיה. התמקדות אמרתי :ש

 3 את קיבלה שהיא או באירועים הייתה היא אם היא השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?החומרים

 5? לא או כן. הרוב. המפה של השמאלי בצד היא ההתמקדות. שאלתי שאלות שתי :צור-בן בועז ד"עו

 6 .כמובן הכותרות כולל

 7. אתן מסכים לא שאני להסכמות אותו מובילים השאלות של הניסוחים, שוב, תראה :ישועה אילן מר

 8 .לגיטימית כתבה שזו חושב אני

 9 .לגיטימית היא אם שאלתי לא :ש

 10, שמאל שזה אומר אתה. שמאל זה לפיד יאיר או שמופז חושב לא אני. טל של כתבה. שנייה רק :ת

 11 את ואומרים שמאל חלקן, מרכז חלקן, ימין חלקן, המפלגות כל על עוברים. שמאל שזה חושב לא אני

 12 את ונותנים' יחימוביץ את נותנים, המפלגות כל ראשי שאומרים מסכים אני, בכותרת. שכולם מה

 13 קיבלה מפלגה כל, השאר אבל, משנה בכותרת, מסכים אני לזה. זה את נותנים ולא  לבני ציפי מופז

 14 .בכותרת היא כי', יחימוביץ לכיוון מוטה טיפה שזה להגיד יכול אתה. ע קט

 15 היא אלא הדברים את ולקחה תרבות שבת אירועי בכל הייתה לא שהכתבת גם נסכים בוא :ש

 16 .מהמפלגות זה את קיבלה

 17 .מניח אני :ת

 18 ?לבני של אותו הראינו שקודם לתקווה תקווה הקמפיין את ראינו איך זוכר אתה :ש

 19 .כן :ת

 20 באותה הליכוד השקת סוקרה איך נראה בוא. בוראים אנחנו חדש עולם. אופטימי מאוד זה :ש

 21 . הכותרת הנה. בחירות מערכת

 22 .קיבלנו. 359/נ. הוגש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .נגטיבית כותרת היא הכותרת :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .כן :ת

 2 ?נכון. יש חדשים שלטים, אין עדיין מצע, הליכוד קמפיין :ש

 3 .מוסכם :ת

 4 ?נכון. אליכם פנה לא אחד אף :ש

 5 .יודע לא :ת

 6 .פנה לא אחד אף אליך :ש

 7 .פנו לא. לא :ת

 8 13, הלאה נמשיך בוא. הבחירות לפני ימים עשרה או ותשעה הארוחה אחרי ימים 15 אנחנו :ש

 9 . בינואר

 10 .360/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ולבנת נתניהו של התעלמות. "הכותרת הנה. התרבות עולם את עכשיו לנו יש :צור-בן בועז ד"עו

 12 ?רואה". מביכה לאוסקר מהמועמדים

 13 .כן :ת

 14 שבורות מצלמות חמש את לברך טרחו לא התרבות ומשרד הממשלה ראש: "משנה כותרת יש :ש

 15 אינטרסים רק. אותם מעניינת לא מקומית שיצירה  מוכיחה, לאוסקר מועמדים שהיו הסף ושומרי

 16 ?נכון". צרים פוליטיים

 17 .כן :ת

 18 ?שלילית :ש

 19 .כן :ת

 20 ?הזה בעניין אליך פנו :ש

 21 .לא :ת
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 1 :שלך ההתייחסות את ומבקש מצטט ואני, המשפט אחרי שעוקב ל"סג אראל כרגע כותב :ש

 2 משקר הוא". אישר לא ישועה. וואלה כעורך בתקופתו ינון עם מחיר חוזה סיכמתי אני. משקר ישועה"

 3 ?משקר אתה או

 4 ושל  שלו השם את העלה שינון מהרגע. ל"סג אראל להבאת התנגדתי לא פעם אף משמעית חד :ת

 5 .הסכמתי, ריקלין

 6 כעורך בתקופתך ינון עם סיכמתי אומר כשהוא. בפוליגרף להיבדק מוכן שהוא כותב הוא :ש

 7 .מעולם דברים היו לא, אישר לא וישועה וואלה

 8 .כזה דבר לי זכור לא :ת

 9 ?היה לא או זכור לא :ש

 10 .ההיפך לי זכור :ת

 11 .בתרבות כרגע היינו אז. נמשיך. תודה. ההיפך לך זכור :ש

 12 .2013 לא. אחרת בתקופה היה זה, מקרה כל  :עם - בר' מ השופט' כב

 13. כרגע נמצאים שאנחנו היכן, לזה נקרא, הראשונה התקופה על מדברים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 14 .כזה דבר שום פשוט זה, מהימין כותב שום היה לא אומר כשאני

 15 שמות אלה, ריקלין כמו, שלהם השמות את שהעלו, אליהם התייחס שהעד השמות. 2013-ב אנחנו

 16 .העניין של המסגור רק זה. כך אחר שנים אצלך שעולים

 17 .נוספת כתבה לך אראה אני

 18 .361/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 כשאתם. ראשונה שאלה. אותי הצחיק זה. וביבי חדד שרית, גפן אביב. אותה נגיש :צור-בן בועז ד"עו

 20 ציפי נניח? כלל בדרך אחרים על גם לכתוב נהגתם כך, ממשלה ראש זאת בכל, ביבי בכותרת כותבים

 21 ?שלכם בבחירות שם עושים הייתם מה? בנט או נפתלי? יאיר או לפיד? לבני או
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 1 את כותבים איפה גם תלוי, שיש חושב לא אני. ביבי נגד מיוחד משהו כאן שיש חושב לא אני :ת

 2 יותר זה שם, חדשות בתוך או, חופשית שתר יו השפה, כזה משהו או תרבות, מקומות בתוך, זה

 3 .פורמלי

 4 בדרך משפחה שמות אלא כינויים כותבים לא אחרים ואצל ביבי וכותבים בחדשות זה אם :ש

 5 ?נכון לא או נכון. מקטין זה אז, כלל

 6 .מגמתי שזה חושב לא אני :ת

 7 .נראה כך אחר, מגמות. מגמתי זה אם לא, מקטין זה אם שאלתי :ש

 8 שזה חושב לא אני. חופשי באופן ביבי בביטוי משתמשים. מקטין שזה חושב לא אני :ת

 9 .שלילית בקונוטציה

 10 מתייחס שזה מניח אני. בו ירו שר כשהוא, גפן אביב את הצחיק, כאן הכתבה. נתקדם. בסדר :ש

 11 ?מסכים, שלילי זה. רבין לרצח

 12 .בדיחותה  זה, שוב :ת

 13 ?לא או כן. חשבוננו על היא הבדיחה. שלילית בדיחה :ש

 14 .כן. כן :ת

 15 .יום מאותו נוספת כתבה לך מציג אני :ש

 16 נמצאים אנחנו? עוברים אנחנו כאלה כמה,  צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .בבוקר הערות נשמעו בו מקום באותו

 18 אחד משפט אומר אני. הבחירות מועד עד נגיע אנחנו. קצבי יותר זה את עושה אני :צור-בן בועז ד"עו

 19 בכתב לנו אומרים. הבחירות בתקופת חריגה היענות שהייתה לנו אומרים. ברורים יהיו שהדברים כדי

 20 אנחנו. הפניות לגבי היה מה כך אחר שנראה פניות של מקרים שמונה להם שיש, בנספח, האישום

 21 .הזה באתר הפרסום היה מה יסתכל המשפט שבית צריכים

 22 .נסתכל אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ידעת, אותן זכרת אתה, אותן לך מראה שאני הכתבות כל. שאלה אשאל אני, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?עליהן

 3 .לא :ישועה אילן מר

 4 ההגנה לקווי חשוב מאוד זה אבל, גברתי מהיר זה את נעשה אנחנו. חושב אני גם :צור-בן בועז ד"עו

 5 .שלנו

 6 .ביחד כולה את ויאשר עליה שיסתכל הערימה כל את לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .2013 את היום לסיים נשתדל אנחנו, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 8 .צורך אין באמת. 2013 את היום נסיים אנחנו. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 בתמצית לנו חשוב זה. שמתייחסים הפניות מועדי עד הסיקור על שעה חצי לי יש :צור-בן בועז ד"עו

 10 .שלב באותו היה מה להראות ת החשיבו

 11 .דבר לכל שלו אישור צריך לא רק, תראו שלא אמרנו לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .קצרות שאלות אלה :צור-בן בועז ד"עו

 13 .זה את צריך לא. שלילי או חיובי זה אם, כך כותבים אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .פתאום מה לנו יגידו כך אחר :צור-בן בועז ד"עו

 15 לך שיש אומר אדוני. דוגמיות מציגים אתם. לכם יגידו לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .כאלה מסמכים 15

 17 .בדיקה לפי אזכורים אלף 15 :צור-בן בועז ד"עו

 18 .אותו לשאול כולם על צריך לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 20 יכולים אנחנו, אותו שואלים אתם. דוגמיות אמרתי לכן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 כל דרכו להעביר צריך לא אבל, שלילי זה, שלילי זה, שלילי זה בסוף אותנו תפנו. כך אחר לבד לקרוא

 22 .וואלה-מ באו האלה שהכתבות לכך יתכחש לא אחד אף. כזה נייר

 23 .וואלה-מ באו האלה שהכתבות לחלוק יכול לא אחד אף, גברתי :צור-בן בועז ד"עו
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 1 שזה שיגיד כדי האם? אותו צריכים אנחנו למה, לכן. אמרתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 אף מצאנו ולא שליליות כתבות וכך כך שמצאנו לו להגיד כדי אם. לבד לקרוא יכולים אנחנו, שלילי

 3 .אותו לשאול אפשר זה את, חיובית כתבה

 4 .הזה בנושא כמובן לשאול יכול אני אותו רק, פנייה הייתה לא או פנייה הייתה אם :צור-בן בועז ד"עו

 5 לו להראות אפשר, פנייה הייתה לא או פנייה הייתה אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .פנייה הייתה לא או פנייה הייתה, כתבה

 7 .מהר אתקדם אני :צור-בן בועז ד"עו

 8.  העדות את צריך לא. סיכומים מיני מעין  להגיש דקות 20 נניח מקבל אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 9 .רקורד און המשפט לבית יובאו שהדברים חשוב לאדוני הרי

 10 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 11. הבדל אין כמעט שלמעשה לאדוני לומר רוצה שאני מה  אבל, הבנתי כבר אני :עם - בר' מ השופט' כב

 12 מתעקש לא גם אדוני. המקרים של מוחלט ברוב, המקרים ברוב מהותי לא משהו הוא, טכני הוא

 13 . נתקדם, נתקדם, יודע לא, זוכר לא אומר כשהוא

 14 את לקבל צריכים אנחנו צור-בן ד"עו אומר, טענה יש האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 שיש רול-ב שיש שמה טענה יש האם. דבר כל, לעשות, לדרדר, להוריד פנייה אליו הייתה האם תגובתו

 16 .נייר נייר כזו בשאלה לעבור צריך עדיין? אחרות פניות שיש להיות יכול, כולם לפני

 17, התביעה, מאתנו ביקש המשפט כשבית, המשפט לבית בזמנו אמרתי. אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 ועדים העד אבל ההתכתבויות של רול-ב שמצויים דברים מאוד הרבה שיש אמרנו, הנספח את לפרט

 19 אמרתי שאז זוכרת אני לכן. טלפון שיחות גם לעתים שהיו כך על מדבר גם עצמו העד אבל, אחרים

 20 יש אבל לראות יכולה נניח אני הרוב את אם – אחת דוגמה נתתי – יש אם, הנספח לגבי המשפט לבית

 21 מה תפרט שהתביעה? אותן אפרט אני איך, הזה העד של רק לא כלליות מעדויות עולים שגם דברים

 22 .יודעת שהיא



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3126 

 1 היו אם תגובה מהעד לקבל צריך שהוא צור-בן ד"עו אמר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .שלך התשובה זו. הבנתי. פניות  אליו

 3 אם, מקום כל, טענה התביעה', א נספח שבמסגרת לומר רוצה אני, ושנית, צריך :צור-בן בועז ד"עו

 4 לנו יש אולי, לא, ולהגיד לבוא כרגע הניסיון. לא או פנייה הייתה, מעורבות לא או מעורבות הייתה

 5 .חזית הרחבת לכל מתנגדים אנחנו. סותר, האישום כתב את לתקן שיצטרכו אחרי, נוספים דברים

 DAY ONE. 6-מ נאמר זה :תירוש יהודית ד"עו

 7 .אישום כתבי עם חי אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 לדעת כדי הייתה השאלה. ויכוח כאן לעורר התכוונתי לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .דבר כל על אותו לשאול להתחיל צריך האם

 10 שאלה הייתה לא זאת. ולייעל למקד כאן נמצא המשפט שבית חושב אני, לי יורשה אם :חן ק'ז ד"עו

 11 התמקדה המשפט בית של השאלה. המחלוקת בדיוק מה לראות של הזה במובן. עמדה נקיטת של

 12, טלפון שיחות עוד היו רול-שב ולהגיד כך לעשות אז. 2013 זה. כרגע עליו חוקר צור-בן ד"שעו בנושא

 13 המחלוקת נקודת את בדיוק לברר המשפט בית של  - סבור אני כך – לניסיון מתייחס לא אמיתי באופן

 14 בין עומדים אנחנו. מנוס אין ולכן חברתי בוחרת כך אבל. 2013 בחירות של הזו הזמן לנקודת ביחס

 15 .לסדן הפטיש

 16 טוענה לא היא, נכון הבנתי אם, תירוש הגברת שלש הטענה כי מנוס יש לכאורה :שחם' ע השופט' כב

 17, האלה הכלליות האמירות עם להתמודד כדי. כלליות אמירות שדיש טענה היא. ופרסום פרסום כל על

 18 זה לכן. פנייה הייתה לא או פנייה הייתה אם ופרסום פרסום כל על  עכשיו העד את לחקור צריך לא

 19 .ופרסום פרסום כל על אותו לשאול צריך למה ברור לא לכאורה. נשאר והמיקוד נחוץ לא

 20 .אחדד אני אולי :תירוש יהודית ד"עו

 21 הטענה. פנייה הייתה ופרסום פרסום כל שעל המדינה של הטענה שיש שמעתי לא :שחם' ע השופט' כב

 22 אחרים ובמקומות כאלה במקומות כלליות אמירות שהיו, וכולי רול-מה לבד, הייתה תירוש הגברת של



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3127 

 1 לא אני. לכאן או לכאן אור כך על שופך לא הוא, אומר עכשיו שהעד מה זה אבל. גמור בסדר. פניות על

 2 .לנו יעזרו האלה הדברים איך, דין פסק לכתוב כשנצטרך, יום של בסופו איך להבין לגמרי מצליח

 3 על מדברת לא היא. המשפט בית עמדת את לחלוטין הבנו שאנחנו חושב אני, אדוני :חן ק'ז ד"עו

 4 להחליט דבר של ובסופו קלסרים לקבל יכול משפט בית הרי. ההוכחה דרכי על מדברת היא. המהות

 5 .יודע לא, יודע לא, יודע לא אומר שהעד מתברר כאשר הקלסרים סמך על במחלוקות

 6 ההתייחסויות בקבלת התועלת לנו ברורה שלא זה אומרים שאנחנו מה :שחם' ע השופט' כב

 7 בא לא זה. ההגנה מטענות למעט לא. כאן שעומדים מהפרסומים ואחד אחד לכל האלה הספציפיות

 8 לפי ליפול תצטרך שההכרעה כנראה דבר של שבסופו זה שאמרנו מה. ההיפך. ההגנה מטענות למעט

 9 .שם יש מה לראות נצטרך. שיוגשו החומרים

 10 .שאמרתי מה כל זה :חן ק'ז ד"עו

 11 .אפילו זה את ראינו לא אנחנו. לכאן או לכאן :שחם' ע השופט' כב

 12 השאלה דרך דווקא אבל המשפט בית של הפנייה את הבנו אנחנו לכן. אדוני ברור :חן ק'ז ד"עו

 13 הצורך מתחדד – לאדוני להשיב מבקש ואני – זה דרך דווקא, התביעה לספסלי שהופנתה האחרונה

 14 ושדים  רוחות עם להתמודד יכולים אנחנו שאיך משום. התמונה את להגיש וצריך ברירה אין מדוע

 15 - - - פניות 315-ל הזה המשפט את שמגדרת משפט בית של החלטה שיש למרות שאומרים

 16 .אישום בכתב עוסקים אנחנו. ושדים רוחות עם מתעסקים לא אנחנו :שחם' ע השופט' כב

 17 .טלפון שיחות. ושדים רוחות הייתה חברתי של התשובה. בדיוק :חן ק'ז ד"עו

 18 לגבי האישום בכתב מסוימת טענה  עם, שהיו הפרסומים עם, היום בסוף אבל :שחם' ע השופט' כב

 19 איננו.  קיימות ושיהיו  שקיימות הראיות ועם זה עם. להתמודד צריך זה עם, היה שלא ומה שהיה מה

 20 יעזור זה דבר של בסופו איך, העד של הפרטנית ההתייחסות נדרשת למה זה ברור שלא מה. יודעים

 21 .הדעת את מניחה תשובה שמעתי לא עכשיו שעד להגיד אפשר. להכריע לנו
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 1, אישום מכתב חיים אנחנו. דיונית כהערה אומר אני, ראשית. לאדוני אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 2 בסוגיה היסוד כללי אלה. המחלוקת זאת. פה בעל אמרנו, כלליות אמירות עם ולא, מתוקן אישום כתב

 3 .מאליו ברור זה. חזית הפרת לכל מתנגדים אנחנו לכן. הזאת

 4 שלו ההתייחסות את ולבקש העד את לעמת מבחינתנו מהותית חשיבות שיש חושבים אנחנו. שתיים

 5 אמירה איזו עם שבא העד, אחד. מובנים בשני שליליים פרסומים היו שלטעמנו פרסומים של לסדרה

 6 ידעתי לא אני, הפרסומים כל את מכיר לא אני, טוב, אמר גם הוא זה ואחרי המשפט לבית מסקנתית

 7 - - - מסה כאן מציגים אנחנו. העיד שהוא לדעת חשיבות יש. אותם

 8 מיפוי איזשהו, שאתם הנחתי. קודם אמרתי אבל עצמי על לחזור רוצה לא אני :שחם' ע השופט' כב

 9 לראש שנגעו פרסומים איקס היו, מיפוי עשינו  לעד להגיד יכולת לכם ויש עשיתם הדברים של

 10 לא תמונה היא שהצגת התמונה, שלילי היה וכזה כזה מספר, חיובי היה וכזה כזה מספר, הממשלה

 11 למה ברור לא כך לשם. היפותטי זה כל. לא או להגיד הולכים שאתם מה זה אם יודע לא אני. נכונה

 12 לא, להבין שהצלחתי כמו, לא והם התמונה מלוא את ממצים לא הם שממילא פרסומים  לקחת צריך

 13, שלו התייחסות לקבל שצריך זה? דבר של בסופו יועיל זה מה. התמונה מלוא את למצות מתיימרים

 14 מצד, כלים לנו יש ואז הראיות דיני פי על התמונה את מניחים, שלו התייחסות מקבלים אז. מבין אני

 15 ההתייחסות לגבי עמדתנו היא ומה עד שלה התייחסותו מה   להגיד שני ומצד היה מה לקבוע אחד

 16 שכרגע משאבים משקיעים שאנחנו בלי הזאת בדרך יומה מלוא את מקבלת שההגנה נדמה. הזאת

 17 להגיש מכם למנוע כדי לא היא ההערה. ההערה כל זאת. מביא שזה התועלת את לראות קשה לפחות

 18 .עמדה נקיטת כאן אין. ברור לגמרי שיהיה. דבר שום לטעון או דבר שום

 19 אחרי כבר נמצאים אנחנו, המשפט פתיחת אחרי נמצאים שאנחנו לומר רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 20 שלא סיפור הוא באתר הסיקור היה מה של הנושא.  עלה לא שכמעט נושא הוא הזה הנושא. שיש עדות

 21 שאנחנו מה, אלף, מבחינתנו ולכן. הזה התביעה עד של מסוימת מאוד בפרספקטיבה סופר הוא. סופר

 22 שעשתה לסלקציה בניגוד, שם ואחד פה אחד לא זה כרגע מציגים שאנחנו מה. שמשקף מה זה, מציגים

 23 .יותר מעט על העד את וחקרה מינורי מאוד מאוד משהו והציגה  התביעה
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 1 .טיימינג של עניין זה, צור-בן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 2 הזה האתר שבעצם היא ההנחה ואז, שבוי ואתר אביוז, מוטעה סיקור על אמירות :צור-בן בועז ד"עו

 3 את אגיד רק אני אם אבל. הנכון הוא ההיפך. הנכון הוא שההיפך אומר ואני תעמולה כלי איזה היה

 4 העד את לשאול וגם זה את להראות צריכים אנחנו ולכן ראייתי מספיק לא זה, זה את אזעק או זה

 5 .שלו האמירות את לאמת  כדי בסוגיה שאלות מספר

 6 .דבר שום לנו מחדש לא הוא אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .טוב גם זה. מחדש לא הוא אז :צור-בן בועז ד"עו

 8 .זה זה כאן שרואים שמה נכון, זה על תסתכל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 . שלנו השאלות אלה. אליך פנו ולא אליך פנו וכן. ידעת ולא ידעת וכן שלילי וזה :צור-בן בועז ד"עו

 10 על כאן נשאל לא הוא, צור-בן ד"עו,  תראה. נשאל לא הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 את או חלקם את או, אותם שיקרא, באתר שהיו פרסומים על נשאל הוא. כרגע. עשה שהוא דברים

 12 נכון, תקרא לו אומרים.  אפילו זוכר לא הוא, אפילו מכיר לא הוא רובם את או מהם מיעוט או כולם

 13 ?לנו נותן זה מה. אוקיי. שלילי זה, פעם כל לך שמים ואנחנו כאן שכתוב שמה

 14 .דברים שני  זה. נותן זה מה אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 15, אותם צריך? הדברים את לנו להגיש מעבר לנו נותן זה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ?לנו נותן האלה לדברים בקשר הזה הספציפי לעד השאלות מה אבל, שלא אמרנו לא

 17 .אשלים אני כך ואחר תתייחס חברתי :צור-בן בועז ד"עו

 18 זה על כבודכם לי יסלחו. כבודכם את להבין מנסה אני כי שאלה כמעט זאת :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19 ואמר כמומחה דעתו חוות את בעצם ונתן ראשית לחקירה העד עלה הרי. שאלה מפנה כמעט שאני

 20 יכולה הייתי שלא ודאי. מומחה עולה היה העדים דוכן שעל רגע נניח. מוטה היה באתר הסיקור

 21 דבר לו להראות צריכה הייתי. כלפיך טענתי זו לו ולהגיד כותרות או כתבות 5,000 לו להביא להסתפק

 22, מומחה אמירת מסוג שהיא, כללית אמירה, עמדה שמשקפת, שלו הזאת העמדה איך אופניו על דבור
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 1 – שלו הערכה, דעת חוות לתת יכול שהוא בזה? עובדתי מעד נבדל הוא במה, מומחה הרי  - דעת חוות

 2 . הזה האתר על הביאה שהתביעה מומחה כעד כמעט שלו האמירה הייתה זאת

 3 שאלות בעקבות ונשאל בא הוא כי, מדויק כך כל שזה בטוח לא אני :עם - בר' מ השופט' כב

 4 שלו העדות אבל הוסיף שהוא נכון. אישר והוא אחרת ולאמירה כזו לאמירה, רול-ל שמתייחסות

 5-ל אותו שמפנים כדי תוך, לטענתו, אליו שהופנו קונקרטיות לדרישות או לבקשות לכאורה מתייחסת

 6 .יכול שהוא בטוח לא אני, המסקנות לגבי. אמר שהוא מה זה. זה את לאמת ומבקשים רול

 7 .לומר שרציתי מה בדיוק זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 לא הוא, קיבל לא הוא כאן.  נשאל הוא, רול-ה לגבי. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .זה על שחתומים אחרים אנשים יש. חיבר לא הוא, אמר לא הוא, נתן

 10 - - - הייתה העד של האמירה אבל :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 11 כתוב שאם לנו להקריא בגדר הוא? כאן עושה הוא מה אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ?חיובי או שלילי אומר זה, משהו

 13 בסוף. אומרת שאני מה את להשלים רוצה אני אבל לא בדיוק זה. לא ממש. לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 ראייתי תוקף לה אין, לומר אפשר שזה יאמרו שכבודכם או, הזאת המסקנה. מסקנה לעד הייתה

 15 .ערך נטולת היא האתר של לאפיונו באשר הראשית בחקירה העד של מסקנתו. מבחינתנו

 16 של בסופו זה. החומרים יסוד על להתקבל תצטרך הזו המסקנה דבר של בסופו :שחם' ע השופט' כב

 17 .בפנינו יובאו הם, יוגשו הם, מהנחה יוצאים אנחנו כך, החומרים  לכן.  המרכזי הנדבך דבר

 18 .ברור זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19 ותציגו, מתי יודע אינני, מחר או היום תעמדו שאתם חושבים לא אתם גם הרי :שחם' ע השופט' כב

 20 שהדבר חזון אין. האישום כתב תקופת כל במשך כריכה ועד מכריכה וואלה-ב שהיה מה כל את לו

 21 ולכן. ההתחלה נקודת את עברנו. באתר שהיה מה לכל התייחסות תהיה לא ממילא אז, יקרה הזה

 22 את אומר אני. מידה ושל ההיקף של שאלה הכול. השאלות להצגת  ערך שאין אומרים לא אנחנו

 23 אנרגיה להשקיע ששווה כמה. הכול זה. למידה מתקרבים שאנחנו לי נדמה. האישית התרשמותי
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 1 בצורה שאלות להציג מההגנה מנענו לא אנחנו. לשם מתקרבים שאנחנו חושב אני, הזה בעניין דיונית

 2 דבר של בסופו צריך אבל מאליו מובן זה.  מאדוני וגם' אלוביץ הזוג בני של גם, בחקירות, נרחבת

 3 אני שלפחות מה זה – מרגישים אנחנו. דין פסק לכתוב היום בסוף לנו שתעזור מטרה איזושהי לשרת

 4 .משם להתרחק מתחילים שאנחנו – מרגיש

 5 משום זה על לוותר נוכל לא. זה על לוותר נוכל לא, שתיים. נצמצם אנחנו, אחד :צור-בן בועז ד"עו

 6 .להקשיב עובדתית קצת גם שחייבים יסודית תפיסה כאן שיש

 7 זמנים מסגרת לאיזושהי לתחום צריך בעיניי. לוותר מאדוני  מבקשים לא אנחנו :שחם' ע השופט' כב

 8 משם ויתקדם הבנתו כפי הזאת המסגרת בתוך צעדיו את יכלכל אדוני. החקירה של הזה לשלב סבירה

 9 .הלאה

 10 . לעשות מנסה שאני מה וזה 2013 את לסיים אנסה אני שהיום אמרתי אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 .היום יסיים שאדוני אמרנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .במשימה נעמוד אנחנו אבל 2013 את לסיים בינתיים לי קשה קצת :צור-בן בועז ד"עו

 13 .תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 בחקירתו הובא לא העד. דברים הרבה כאן נאמרו כי משהו לומר לי חשוב  :תירוש יהודית ד"עו

 15 אליו שהופנו דרישות בשל מוטה סיקור על דיבר הוא. פוליטי לסיקור כמומחה דיבר לא וגם הראשית

 16 הסתכלות מתוך לא. המוטה הסיקור לכן. עדותו הייתה זאת. מוטה הסיקור ולכן ביצע שהוא והנחיות

 17 האלה העובדות על לדבר על לדבר היא הרלוונטיות בעיניי, צריכות השאלות ולכן. פוליטי מומחה של

 18 הרלוונטיות בעינינו. רלוונטיות להיות יכול הגנה קו לכל, חבריי. מוטה סיקור זה והאם מסר שהוא

 19 .לומר לי חשוב היה מקרה בכל. מוגבלת היא האתר נראה איך של

 20 על. מסוים למשהו מגויס היה שהאתר טענה על נחקר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 . כאן נחקר הוא זה

 22 האלה לדרישות המקרים ברוב היענות ועל אליו שהופנו דרישות על דיבר העד :תירוש יהודית ד"עו

 23 אבל. דברים עוד על אומר לא ואני אחרים עדים יש אז, דיבר לא הוא שאולי או – על דיבר גם  והוא
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 1 ולהיבטים פוליטי לסיקור כמומחה לא, מוטה סיקור על דיבר הוא כך ומתוך עדותו עיקר היה זה

 2 הוא ולכן. עיתונאי דעת שיקול מהפעלת להבדיל, להנחיות היענות בשל היא ההטיה אלא פוליטיים

 3 .עדותו את הבנתי אני כך. מוטה סיקור היה שזה אמר

 4 .יענה הוא גם כך עכשיו ולכן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 .בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 6 גם. פוליטי לסיקור מומחה כעל עליו שדיברו ולחבריי לחברתי עניתי אני ולכן :תירוש יהודית ד"עו

 7 .פוליטי לסיקור מומחה לא שהוא אמר כבר עצמו העד

 8, מאוחר, מסוים בשלב החומרים על שעברה התביעה אפילו. משפטים שני אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 זה. אחרת טענה יש. מוטעה סיקור של טענה שום אין. מוטעה סיקור של טענה של רבע העלתה לא

 10 .נעלמה הזו הטענה, מוטעה לסיקור עבר, חיובי בסיקור התחיל. מוטעה בסיקור התחיל

 11 זה מה. המבוקש של הנחה איזושהי זוהי, מוטעה סיקור של טענה שיש אומרת חברתי כאשר, שתיים

 12 בפרספקטיבה קורה מה? אחרים אצל קורה מה? המינון מה? מוטה סיקור זה מה? המבוקש של הנחה

 13? הזה העניין עובד איך? דוברות פניות עם קורה מה? שנעשים אחרים אתרים עם קורה מה? הכללית

 14 לאחד אחד לכם נראה אנחנו. לא? גמור בסדר, מוטה סיקור שיש כזו אמירה באיזו נסתפק אנחנו, מה

 15 .עובדים האלה הדברים איך

 16 אני, משועבד אתר של אמירות לו היו, קיצוני יותר אמר והוא, מוטה סיקור לי היה ואומר בא כשהעד

 17, בטענה נמצאים כשאנחנו. מזה יותר עכשיו להראות רוצה אני. משועבד אתר זה אם להראות רוצה

 18, התפרסם מה רואים, תקשורת אנשי, דוברים בסוף.  וואלה בתוך הפנימיים הסיפורים את חי לא אני

 19 צריך, שכזו טענה בשביל. שוחדית להבנה טענה לנו שיש מזכיר אני. כללית מסקנה איזושהי מגבשים

 20 שבאים מובהק ומאוד ברור ומאוד קריסטלי מאוד משהו להיות צריך. היתר בין, הנסיבות את לבדוק

 21 הטיה איזושהי אקבל ואני סיקור איזשהו פה לי שיש אומר שמישהו, שוחדית להבנה וטוענים

 22 בואו, הזה העניין את לקחו הם כך כדי עד, ממשלה כראש בחובתי אמעל שאני כך כדי עד משמעותית

 23 אחר יום הזה האתר את רואים היו כשהם להבין יכולים היו הדוברים מה, הזה באתר קרה מה נראה
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 1' אלוביץ ואיריס', אלוביץ ושאול', אלוביץ אור של מהתכתובות לא לגבש היה אפשר תודעה איזו, יום

 2 שישנה המודעות זו, חוץ כלפי הזה באתר היה מה. אותנו מעניין לא. האלה הדברים וכל אלקלעי ואבי,

 3 בא פתאום. אחרים גורמים עם נעשו האלה הדברים ואיך דוברים של העבודה בשיטת קורה ומה

 4 שאלה, נכון לא שזה לאחד אחד להראות צריך אני. ולכן  הציוני המחנה את הפלינו סיפור לנו ומספר

 5 .בדותות

 6 של הליבות לאחת הולך זה. להראות צריכים אנחנו אבל הזה המקטע את אקצר. כרגע אקצר אני

 7 שלא בדיעבד המצאה זאת. מתת שום פה אין, לכבודם אומר ואני. לנו שמייחסים המתת זה. התיק

 8 שלא שלהם מההתכתבויות שורות כמה לקחו. אמיתית עבודה שום נעשתה שלא, נסרקה שלא, נבדקה

 9 .סיקור על טענות בנו זה ועל  אותנו מעניינות

 10 .למסגרת נחזור אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .רבה תודה. למסגרת נחזור :צור-בן בועז ד"עו

 12 .362/נ המסך על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 שאלה על רק לי ותענה הכותרת על תסתכל. בטובך תסתכל. זה את לך מציג אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 אני – מניח אני. הירדן שבעמק כנרת  אקדמית מכללה. כנרת במכללת כנס שם יש. וקצרה פשוטה

 15 מי, למכללה הלך שהכתב סביר אם, ושתיים? להבנתך חיובי, שלילי, אחת, שאלות שתי אותך שואל

 16 ?לו שנמסר משהו שזה או, הזאת הכתבה על שחתום

 17 ידיעה לי אין, לא או היה הוא ואם הממשלה ראש נגד ביקורתית היא הכתבה :ת

 18 . בינואר 14. נתקדם. נוסף יום. תודה :ש

 19 ?תאריך באיזה? הבחירות היו מתי :ת

 20. פחות לא. לשוחד, יודע לאלוהים קריסטלי ביטוי יש כאן. כך אחר ויום שבוע. בינואר 22-ב :ש

 21 . הסיקור

 22 .363/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 שאלה שום לי אין. וואלה-ב מתפרסם, נקצר, לי תאשר רק, ישועה מר. תסתכל :צור-בן בועז ד"עו

 2 .אותו לסמן רק. הבא לפרסום אעבור אני. המשפט בית הערת את שמעתי. להתקדם רוצה אני כי כרגע

 3 ?השאלה מה :ת

 4 .להתקדם רוצה אני. וואלה-ב שזה טכנית לי תאשר. שאלה אין :ש

 5 .וואלה-מ נראה זה :ת

 6 .זה את נגיש :ש

 7 .364/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .טכני עניין זה. דרכך להגיש רוצה רק אני. קצר זה :צור-בן בועז ד"עו

 9 .אחר אחד כל פני על וואלה-ב שזה לאשר יתרון שום לי אין :ישועה אילן מר

 10 בגלל שקל אלף 18 תשלם משפחה כל: כותרת', יחימוביץ. ל"המנכ היית אתה אבל מסכים אני :ש

 11 ?רואה אתה. נתניהו שיצר הגירעון

 12 .כן :ת

 13 .נתניהו שלילי שזה, אחד. דברים שני לי תאשר :ש

 14 .מאשר :ת

 15 .כאן מועלים שלה המסרים כל'. יחימוביץ הגברת של לעיתונות הודעה בעצם זאת, ושתיים :ש

 16  ?המלאה הכתבה זו. זה את לאשר יכול לא אני :ת

 17 .המלאה הכתבה זו. כן :ש

 18 ?עמוד רק :ת

 19 מסרי. סיכמנו, שלילי. המסך על זה את לראות יכול אתה. להסתכל יכול אתה. עמוד רק :ש

 20 .לי תגיד',  יחימוביץ

 21 .יודע לא אני. טל עם טלפון בשיחת או בהודעה, נעשה זה איך יודע לא אני :ת

 22 .האפשרויות שתי אלה? נכון. הודעה או שיחה או :ש

 23 .כאן ברוורמן את רואה אני. זה את לה שלחה או :ת
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 1 ?העבודה מפלגת זה ברוורמן :ש

 2 .כן :ת

 3 ?לעניין חותמת הוא :ש

 4 . כן :ת

 5 . לבנט נעבור בוא :ש

 6 .365/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7. כאן לנו יש מה נראה בוא. שבוע בעוד והבחירות הארוחה אחרי יום 18 כבר אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 8 .לריאיון מקדימה כתבה שזו כאן לי תאשר

 9 .כן :ת

 10 זה. הליכוד של למתקפות מושא הוא בנט, פעם עוד, הזה בעניין, בקצרה פה שמופיע המסר :ש

 11 ?נכון. האלה בבחירות הקלאסי  הבנטי הסטייטמנט

 12 .כאן מופיע זה אבל, הקלאסי הבנטי הסטייטמנט זה אם יודע לא אני :ת

 13 .תודה :ש

 14 .הסטייטמנט היה מה יודע לא :ת

 15 ?זה על שחתום מישהו אין למה, וואלה כמערכת מופיע כשזה, אגב. הריאיון את לנו יש :ש

 16 .אינפורמטיבי יותר זה. מהותי משהו כאן אין כי :ת

 17 .שלו ציטוט יש. בנט של למסר אינפורמטיבי זה :ש

 18 אתו לו יש, ינון. כזה מישהו או מדיני או פוליטי פרשן או כתב זה בשביל צריך לא, מתכוון אני :ת

 19 .תכתוב מהדסק למישהו אומר הוא אז, תקופה באותה העורך הוא, ריאיון

 20 .שלו מהדברים ציטוט, שנייה פסקה  כולל :ש

 21 .כן :ת

 22 .הריאיון את לך מראה אני. נתקדם בוא. הלאה.  טוב. כולל :ש

 23 .רגע רק :ת
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 1 .366/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2. המרתק הריאיון של ההקרנה על אוותר אני, המשפט בית הערת שנוכח אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 3. ראיין מגל ינון. הכותרת את תראה רק. אותו אקרין לא אני. נינוח מאוד ריאיון שזה אומר אני

 4 .לאויב אותנו הפכו, השתגעו בליכוד: שוב היא הכותרת

 5 .נכון :ת

 6 - - - אתי להסכים נוטה אתה שכבר לי נדמה, פעם אחר פעם לך שאמרתי מה שזה :ש

 7 .להסכים נוטה :ת

 8 .הזה העניין את מהדהד בנט בעצם שזה :ש

 9 .חוזר מוטו זה. נכון :ת

 10 שהיה לריאיון נגיע כך אחר. העניין את אחסוך אני. ריאיון של דקות 24 לנו יש, תראה. אוקיי :ש

 11 . הממשלה ראש אצל

 12 .הבחירות לפני שבוע, בינואר 15, למחרת יום, כתבה עוד

 13 .367/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .רואה אני סובל אדוני, ישועה מר :שחם' ע השופט' כב

 15 .נהנה אדוני :ישועה אילן מר

 16, סגורות בשיחות, ... אחד. עניין באותו אנר'ז מאותו היו כתבות כמה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 17 ?חיובי? שלילי. עצמי להרס מוביל, פחדן נתניהו

 18 .שלילי :ת

 19 ?זה את מבין אתה. מבלומברג שלקוח טקסט זה :ש

 20 .גולדברג פרי'ג. בלומברג לא. כן :ת

 21 ...ובלומברג המדיני הפרשן, גולדברג פרי'ג :ש

 22 .אוקיי :ת

 23  - -  – עדה לא היא, כאן תהיה לא הרי שלו טל כי – יודע אתה אם, שלך ההנחה :ש
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 1 .אותה להביא יכול אתה :תירוש יהודית ד"עו

 2 .הזה בתיק שלנו הבעיה זו. הכול את בדקתם שלא חבל. להיות יכול :צור-בן בועז ד"עו

 3 .מאוד הרבה בדקנו :תירוש יהודית ד"עו

 4 מיקי כקשבנו כאן פעלה שלו שטל היא שלך ההנחה, שלי השאלה. רולים בדקתם :צור-בן בועז ד"עו

 5, שראינו פוליסי פורן-ו, שראינו מען הידיעות שסוכנות או? הללו הדברים את ודגה דאז גורדוס

 6 .הפוליטית לכתבת נגטיבי עניין בעלי גורמים ידי על שמועברים מידעים זה, ובלומברג

 7 ?האפשרויות שתי מה. פעם עוד תחדד :ת

 8 מען את לבדוק והלכה, שראינו פוליסי פורן את לבדוק והלכה, בלומברג את לבדוק הלכה היא :ש

 9 ?לבדוק הלכה היא, האלה הדברים כל. הפלשתינאית הסוכנות שזו

 10 ?לה ששלחו או לבדוק הלכה :ת

 11 .נכון :ש

 12 אמצעי אחרי עוקבת  היא אז, רצינית בחורה היא, כמוה פוליטי פרשן של העבודה. יודע לא אני :ת

 13 .התקשורת

 14 ?לפרסם חשוב זה למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 פנייה הייתה שאם  טענה יש האישום בכתב. ישמע שהעד. חשוב זה למה אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 לחם שזה אומרים אנחנו. הטענה זו. אוף הרד אן. שמיים שומו זה, פוליטי ליריב ביחס הליכוד מטעם

 17 מפלצת כאן יצרו. האלה השאלות את שואלים אנחנו לכן. תקשורתית-הפוליטית ההתנהלות של החוק

 18 הם הממשלה לראש חשוב זה בחירות. גפרורים על שבנוי בניין, מופרך משהו איזשהו כאן שמייחסת

 19 .עליהם משהו שיגידו נשמע לא זה פוליטיים יריבים, כתבו

 20 .יודע לא? אליה הגיע זה איך יודע אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21. קורא הוא, בתחומו אחד כל, מדיני פוליטי כתב. סבירה הנחה לעשות יכול  אני. לא :ישועה אילן מר

 22. פול-ב בא חלקו הסתם מן. קוראת שהיא שונים מקורות לה יש, בלומברג מסתכל הוא, מחובר הוא

 23 . יודעים הם. פוש-ב להיות יכול חלקו. שישלחו מבקשת, משהו ראתה, קראה היא
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 1 ?הם זה מי :צור-בן בועז ד"עו

 2 ידיעה לו נותנת היא פעם. השני את אחד מזינים הכתבים, רשתות באותן השונים האנשים :ת

 3 . כן, לה שלחו שהם להיות יכול. לה נותן הוא פעם, פולו עושה והוא

 4 ?שולח פוליטי יריב שגם אפשרות יש :ש

 5 ?שולח פוליטי יריב זה מה. הבנתי לא :ת

 6 .ליבה תשומת את מפנה :דובר

 7 .אליה שולחים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .עתיד יש, הציוני המחנה יש, שלו גברת, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 9 .ודאי :ישועה אילן מר

 10 כפי, התפרסמה הכתבה, תראה. עובד זה כך. שיש ברור. ההמשך את נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 11 .עניין באותו  נוספת כתבה נראה בוא. בינואר 15-ב, שראינו

 12 .368/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לשמאל הולכים עכשיו, הפחדן הממשלה ראש, לאובאמה שייחסו מה אחרי, לקחו :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?רואה אדוני. לאובאמה ביחס שכתבו מה על דעתו מה שיגיד

 15 .כן :ת

 16 ?נכון, חיובי לא :ש

 17 .לא :ת

 18 .עניין באותו נוספת כתבה :ש

 19 .369/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 מיד. קריאה סימן עם כתבות מציג חברי. פעם עוד  בזהירות לומר רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 21 כשאתה הזאת לנקודה לב לשים פשוט צריך. דברים מאוד בהרבה הפוכות אחרות כתבות יש אחריהן

 22 אפשר אי אבל, חסר להגיד רוצה לא אני, הטעיה להגיד רוצה לא אני. הכול זה. הדברים את לו מציג

 23 .כעובדות זה את להציג
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 1. לפני בדיקה נעשתה שלא, עמוקות, עמוקות מצער, אחד. אלה בשניים אתייחס אני :צור-בן בועז ד"עו

 2, עובדים האלה הדברים ואיך האביוז ואת השבוי האתר את מראה אני, שתיים. בדיקה שום נעשתה לא

 3 או במשטרה לעד שהציגו מה, ושלוש. האלה הדברים את אשאל אני לכן. שישנו  המוטה הסיקור ואת

 4 ובבית ובפרקליטות, עושים שהם מה זה, סיקור של בדיקות על אמונה כמובן שהיא ערך ניירות ברשות

 5 .זה את פותחים אנחנו. מזעיר מעט – המשפט

 6 .פיקינג רי'בצ זה את עושים :תירוש יהודית ד"עו

 7 ?פיקינג רי'צ אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 .שכן ברור :תירוש יהודית ד"עו

 9 .נתפס בלתי מעשה כאן עשתה הפרקליטות? אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 .נמשיך, תירוש ד"עו, התנגדות אין אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11. הממשלה ראש-אובאמה של בעניין כתבות שתי ראינו. ההמשך את נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 12 פעם. נתניהו עם במשבר שהוא אובאמה דברי על לחשיפה מתייחס וואלה. המשך כאן שיש לי תאשר

 13 ?נכון. שלישית

 14 .כן :ת

 15 מצטטת שהיא או סגורה בשיחה אובאמה אמר מה יודעת שלו טל, אגב. נתקדם בוא. תודה :ש

 16 ?שכתב אחר מישהו

 17 ?שואל אתה מה. כאן יש מה יודע לא אני. לקרוא לי תן. רגע. יודע לא :ת

 18 ?מישהו ציטטה שהיא או יודעת היא האם :ש

 19 .גולדברג דרך זה, כאן קורא שאני ממה, חושב אני :ת

 20 .עניין באותו כתבות שלוש לנו יש. נוספת לשאלה עובר אני :ש

 21 .דע יו לא אני אז". וואלה-ל אובאמה דברי חושף" כתבה היא שני מצד :ת

 22 .עניין באותו כתבות שלוש לנו שיש לי תאשר :ש

 23 .כן :ת
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 1 ?נכון. יומיים-יום באותם :ש

 2 .כן :ת

 3 .נגטיביות כמובן וכולן :ש

 4 .נכון :ת

 5 .הבאה לכתבה נעבור בוא. תודה :ש

 6 .370/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 מסיבת עוד. שאלות שתי כאן יש כמובן'.  יחימוביץ שלי הכנסת לחברת התגעגענו :צור-בן בועז ד"עו

 8 .העבודה מפלגת של עיתונאים

 9 .כן :ת

 10. בנתניהו הלמה? רואה אתה. בנתניהו הלמה שוב העבודה מפלגת ר"שיו המשנה כותרת :ש

 11 ?מכוון? שלילי

 12 ?מכוון אומרת זאת מה. מכוון שזה חושב לא אני :ת

 13 חושב שאתה דבר זה, בנתניהו הלמה. הולמת אני אומרת לא היא. הולמת שהיא אומרים אתם :ש

 14 ?משמעות נטול, חיובי, שלילי דבר שהוא

 15 איך. אותו תוקף כשמישהו חיובי לא שזה ברור. יודע לא אני. מהעברית חלק שזה חושב אני :ת

 16 מילים לא. יודע לא. ביקרה, הלמה, תקפה לכתוב יכולה היא אז, אותו תוקפת היא? תכתוב היא

 17 .חיוביות

 18 ממש אבל, הזאת בכתבה קלות תעיין אפילו – רואים ואנחנו מעט לא על כאן עוברים אנחנו :ש

 19 של סיקור איזשהו זוכר אתה. כלכליים קשים דברים כאן יש – ממנה להתרשם רק, לקרוא צריך לא

 20 על מדבר אני? נרחבת כך כל בצורה הללו המסרים את מהדהד שבעצם הממשלה ראש של או הליכוד

2013. 21 

 22 .השאלה את מבין לא :ת

 23 ?בסדר כאן עד. בחירות תקופת, 2013 :ש
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 1 .כן :ת

 2 עד. העבודה מפלגת נניח של המסרים שכתובים, השנייה אחרי אחת, כתבות רואים אנחנו :ש

 3 ?זה את רואה אתה כאן

 4 .כן :ת

 5 הממשלה ראש, לליכוד ביחס דומה או סימטרי משהו 2013 לך זכור אם אותך שאלתי אני :ש

 6 ?דאז

 7 - - - אחרי עקבתי לא אני. שלא לי זכור לא, שכן לי זכור לא :ת

 8 . זכור לא זה, זכור לא. בסדר הכול :ש

 9 . שלא לי זכור ולא שכן לי זכור לא. אומר רק אני :ת

 10 .נושא באותו, כבר רביעית, נוספת כתבה הנה. תודה. חשובות תשובות. חשוב גם זה. עקבת לא :ש

 11 .371/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ? נכון. הבחירות לפני ימים שישה נמצאים  אנחנו. בינואר 16-ב כבר אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 13 .כן :ת

 14 לסיקור בנוגע אליך שהייתה פנייה שום לך זכורה לא. אליך בינתיים פנייה אף לך אין. שתיים :ש

 15 .הממשלה ראש

 16 רולים-ב, סמסים-ב נמצא זה, ווטסאפים-ב נמצא זה. אלי הפניות של רשימה עשיתי לא אני :ת

 17 זכור אם לי כשאמרת, פה אומר אני. לי אמרו, משהו על אותי שאלו. רשימות עשיתי לא אני. הישנים

 18 או טופל ואמרתי טילפנו משהו שעל שולל לא זה אבל פנייה שהייתה לי זכור לא – פנייה שהייתה לי

 19 שהיו הקשים המקרים את בבירור זוכר אני, פעם עוד אומר אני. סביר לי נראה לא. לא אחר משהו על

 20 - - - ה בתוך

 21 .פשוט שאלתי אני, ישועה מר. למקרים נגיע אנחנו :ש
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 1-ב נגמר זה שבהם קשים לא מקרים הרבה היו גם קשים מקרים לצד. תשובה לך נותן אני :ת

 2 נראה, לי שהצגת שמה לי נראה. לא או שכן לחתום דבר כל על עכשיו יכול לא אני. כזה משהו  או טופל

 3 .פנייה זה על הייתה שלא לי

 4 .2013 שנת :ש

 5 .נכון :ת

 6 ?2013 של בבחירות אנחנו :ש

 7 .כן :ת

 8 עד. רול-ה לפי, פנו מתי יודעים אנחנו. חלקית כרגע שהגיע הזה המפואר רול-ה את לנו יש  :ש

 9 .כתוב. יודע אתה כאן

 10 .רול-ה את זוכר לא אני :ת

 11 .רול-ה את שריכז אישום כתב לנו יש. רול-ה את יודעים אנחנו :ש

 12 2013-מ זוכר שאני הדרך אבני, הנקודה את ציינתי הרי, 2013-מ זוכר שאני מה, רול-ה :ת

 13, אחד. כאן שהצגתי מה זה, 2013 תחילת, 2012 סוף היה זה, הסיפור בתוך מעורבות תחילת מבחינת

 14 - - - עובדיה בן שטלי הדרישה

 15 . בסיקור אני. תברח אל. בסיקור אנחנו :ש

 16 .רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .ובעורכים בכתבים תלוי סיקור, יופתע אדוני :ישועה אילן מר

 18 .עובדים על מדבר והעד סיקור לגבי שאלה שאלתי אני, כבודם :צור-בן בועז ד"עו

 19 .שייך זה, מצטער אני :ישועה אילן מר

 20 . רגע רק, ישועה מר. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .גבול לזה יש :צור-בן בועז ד"עו

 22 ?השאלה על תחזור אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 לא, פנייה שום הייתה שלא לך אומר אני.  פשוטה נורא הייתה שלי השאלה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 2, פנייה לי הייתה אומר אתה אם. 2013 ינואר בחודש 17-ה עד פנייה שהייתה המאשימה ידי על נטען

 3, זה אחרי שנים כמה סער גדעון עם הארוחה את זוכר לא אני רק 2013 בינואר בפנייה נזכר אני פתאום

 4 .אותו ונבחן הזה העניין את ונשפוט זה את לנו תגיד אז

 5 .זוכר אני מה לך אגיד אני, עכשיו שאמרת הדייסה כל :ישועה אילן מר

 6 .אותה עושה שאתה דייסה זאת :ש

 7 סיקור של תחילתו. ככה זה זוכר שאני מה. הדייסה את להגיד. לדבר לי תן אז. גמור בסדר :ת

 8 יש 2013-ב האם מדברים אנחנו. 2013 סביב, התערבות – רוצה רק שאתה מה, מוטה לא, מוטה

 9 .לא או התערבות

 10 - - - לגבי פניות אליך היו בינואר 17 עד האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .כזאת טענה אין. פשוטה היא. השאלה זו? סיקור :צור-בן בועז ד"עו

 12 אבל אחרת תשובה כל? זוכר לא, זוכר כן, זוכר אתה האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ?פניות אליך היו האם

 14 .סיקור בעניין :צור-בן בועז ד"עו

 15 יודע לא אני, זה את לציין חייב אני, מצטער אני, לצערי קשור זה. תשובה אתן אני :ישועה אילן מר

 16 .קרה שזה איך את לציין בלי לתשובה להגיע איך

 17 ?זוכר אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .זוכר אני מה אגיד אני, כן :ישועה אילן מר

 19 .בינואר 17-ה עד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .גברתי, אירועים שני זוכר אני. בינואר 17 של תאריך זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 21 .2013 של הבחירות לפני. 2013 בחירות :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 אירועים שני זוכר אני, 2013 בחירות סביב, אומר אני. מזה בורח לא אני. סביב. כן :ישועה אילן מר

 23 .עלינו הלחץ תחילת את שביטאו משמעותיים
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 1 .עכשיו עד לנו שהציגו הפרסומים לגבי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 אחד. יודע אינני. אליהם קשור לא שזה להיות יכול, אליהם קשור שזה להיות יכול :ישועה אילן מר

 3 -2012 סוף,  לזוז תצטרך שהיא סוכם כבר 2012 בסוף ואז אז פעולה שיתפה לא עובדיה בן שטלי היה

 4 על דובר מה הרי, עורכת שם יושבת ואם אנשים דרך היא לפועל להוציא  היכולת כי, 2013 תחילת

 5 והיא אליה שפניתי כנראה. הדברים את ממקם אני אז בדיוק. לו תעזור שבועות לכמה הזזתה? טלי

 6 .צרות עשתה

 7 עכשיו מדבר אתה? משער שאתה או  זוכר אתה, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 ?מה על או האלה הכתבות על

 9 בכמה, עכשיו לי שהוצגו האלה הכתבות של התקופה היא עובדיה בן טלי של התקופה :ישועה אילן מר

 10 קיבלתי ואז פעולה שיתפה לא היא, עובדיה בן לטלי לפנות התחלתי תקופה באותה. האחרונות השעות

 11 . אז בדיוק זה. עובדיה בן טלי את להזיז הנחיה

 12 ?האלה לכתבות קשור שזה חושב אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13. הסכימה לא והיא פניתי מאלה חלק לגבי שכבר להיות יכול. קשור זה אם יודע אינני :ישועה אילן מר

 14 אחת לגבי אליה פניתי אם זוכר לא אני. מסכימה לא היא כי? עובדיה בן טלי את מזיזים אנחנו למה

 15 בתקופה בדיוק זה, פעולה שיתפה לא עובדיה בן טלי שאז פעם עוד אומר אני. שלוש או שתיים או

 16 . הזאת

 17 מה לך יש, וכדומה ושאול רובינשטיין מזאב שמגיע הרצף של הנושא את הוא זוכר שאני הבא הדבר

 18 היו ימים כמה זוכר לא, שם היו. 19, 18, 17-ה של רול-ב שנגלל מה. האלה השטויות אוסף עם לעשות

 19 .שם

 20 ?2013 ינואר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 שהוצג זוכרים אתם. 21-ב הן הבחירות. הבחירות שלפני ימים כמה ואתם אלה. כן, כן :ישועה אילן מר

 22 ינון, מוזזת טלי אז. השבוע סוף את גם מראים שלא זה על קבלתי ואני חן ד"עו ידי על 17-ה כאן לי

 23 - - - 17-ב מתחיל ועכשיו לסיפור נכנס
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 1 - - - 2015 במאי 17-ב :תירוש יהודית ד"עו

 2 .רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .מתנצלת אני. סליחה... לא ממש :תירוש יהודית ד"עו

 4 שיש הפניות.  הסלט את עושה אתה איפה לך אגיד ואני מכוון סלט עושה אתה :צור-בן בועז ד"עו

 5 החומר את שראינו עד, עובדיה בן טלי, כרגע שאמרת הסיפור. עליהן נשאל אנחנו, התייחסות אליהן

 6 בחקירה עליו לספר ושכחת שם שמופיע 10 ערוץ סיפור ואת פלאפון סיפור כל את, מפנינו שהוסתר

 7 או נכון האם לך ואמרתי אתך תכתובות יש. פשוטה נורא שאלה אותך אשאל אני. מופיע לא, הראשית

 8 בחודש 17-ה עד האלה הכתבות של הערימה כל של סיקור של בעניינים פניות היו שאליך נכון לא

 9 ?לא או כן? הבחירות לפני ימים חמישה, ינואר

 10 מה את נכון הבנתי אם. אמר שהוא מה עכשיו אמר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .להיות יכול אבל זוכר לא אני אמר הוא, אמר שהוא

 12 .טוב. להיות יכול :צור-בן בועז ד"עו

 13 .נכון הבנתי אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .אותו להבין אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 15 .מובן לא שאני לא אבל דברים בהרבה אותי להאשים יכול אתה :ישועה אילן מר

 16 .ביושר זה את לוקח אתה :צור-בן בועז ד"עו

 17. ישקף שהפרוטוקול חשוב נורא, המשפט בית הערת בעקבות.  שיירשם מבקש אני, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 18 זה אבל: הערה נשמעה התביעה מספסל, העד מתשובת התרשמותו את אמר המשפט שבית לאחר מיד

 19 .נכון לא

 20 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 21 .שאמרתי מה לא זה. נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 22 .שאמרת מה בדיוק זה :צור-בן בועז ד"עו

 23 .שאמרנו מה לא זה. לא ממש :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .מוקלט כאן הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . נכון לא שזה אמרנו לא :תירוש יהודית ד"עו

 3 .המשפט בית מהתרשמות מתקן העד מה עכשיו נשמע :צור-בן בועז ד"עו

 4 שאמרת מה על משהו עוד להוסיף רוצה אתה, ישועה מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ?עכשיו

 6 - - - בי הטיח הוא כי  לחדד רוצה אני. כן :ישועה אילן מר

 7 .האמת את :צור-בן בועז ד"עו

 8 .לענות לו לתת צריך, דברים לו אומרים. לענות לו לתת צריך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 . לאמת הופך מיד הוא, אמת שהוא משהו אומר אתה שאם ברור  :ישועה אילן מר

 10 .בשונה :צור-בן בועז ד"עו

 11 .באמת. די :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .האמת את תמיד שאומר וממרשך ממך בשונה :ישועה אילן מר

 13 . ההערות עם גמרנו. תשובה, שאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ?התייחסת למי, ממרשך בשונה אמרת :צור-בן בועז ד"עו

 15 .צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 . להבין רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 17 .למרשך :ישועה אילן מר

 18 הוא. כאן מילה אמר שלא ממרשך בשונה אומר הוא. העד של העמדה זו. חשוב זה :צור-בן בועז ד"עו

 19 .משמעות בעל דבר זה, גברתי, סליחה. יודע כבר

 20 .התשובה את להשלים לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .סליחה. להשלים לו אתן אני :צור-בן בועז ד"עו

 22 ?בסדר. זה את מוחק אני אז, להגיד צריך שחושבים דבר כל שלא אמרה כבודה :ישועה אילן מר

 23 . מוחק לא אני, לא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 . תמחק אל אז :ישועה אילן מר

 2 .תשובה לנו תן. ויכוח כאן תנהל אל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 תחילת. שם עובדיה בן כשטלי היא עלי הלחצים תחילת. תשובה לכם נותן אני :ישועה אילן מר

 4 שאול לבין ביני  ההתכתבויות את יש זה סביב. דצמבר של האחרונים בימים קורית האלה הלחצים

 5 שאני ביקש הוא, שאול אצל בדצמבר 28-ב ראשונה פגישה הייתה שגם ודומני עובדיה בן טלי לגבי

 6 בן לטלי פניתי – התבקשתי אז. האלה הבעיות היה והנושא, בכתובים מופיע זה, הביתה אליו אגיע

 7 היה לא הוויכוח, עובדיה בן טלי אבל כתבה איזו לגבי זוכר אינני, דברים כמה לעשות וניסיתי עובדיה

 8 בן טלי עם הוויכוח היה זה על. האלה הדברים על היה זה. אחר דבר שום על היה ולא פלאפון על

 9 ושאמרו האלה הדברים בגלל עזבה היא אלא 10 ערוץ בגלל וואלה את עזבה לא עובדיה בן וטלי עובדיה

 10 הסיקור. המוטה הסיקור את להפעיל להתחיל הרצון סביב היה זה. הזוג על מקובלת לא שהיא אז לי

 11 זאת. זה את לעשות דרך לי אין. ראשי עורך דרך מופעל הוא, האוויר דרך מופעל לא המוטעה

 12 . ראשונה להתחלה האינדיקציה

 13 מסמכי קובץ עם הגדול באימייל מתחיל, כאן דבר שום בלבלתי ולא, מתחיל הזרם, השנייה הנקודה

 14, 17 ונמשך, ביום טועה אני אולי, לחודש 17-ב שמתחיל בנט נפתלי נגד הקמפיין על מקבל שאני וורד

 15 .זוכר שאני מה זה. ההפצצה מתחילה  ואז כתבות של רצף לפרסם צריך שאני 20, 19, 18

 16. הזאת הנקודה את לסגור שאלות שלוש-שתיים. לזה נגיע, קפצונים או הפצצה :צור-בן בועז ד"עו

 17 .אמת אמירת לגבי? התכוונת למה. המשפט בבית מילה אמר לא שעוד, ממרשך בשונה אמרת

 18 .וליושר לאמינות סמל שהוא :ישועה אילן מר

 19 . נהור סגי בלשון זה :חן ק'ז ד"עו

 20 ?אמיתי זה או נהור סגי זה :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?מבין אתה איך :ת

 22 .להבין אפשר אי אתך? אתה איך :ש

 23 .בעיה שיש בעיתונים קורא אני :ת
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 1 .דעת חוות לנו לתת בא, בעיתונים שקורא עד. אוקיי. בעיתונים קורא אתה, אה :ש

 2 .מתפלא ואתה ריבלין נגד הממשלה שראש בעיתונים קורא אני. נכון :ת

 3 .הבנת לא אם, לבדיחה עצמך את הופך אתה, ישועה מר :ש

 4 .נכון לא שזה גם מה, אישיות הערות בלי. רגע רק :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .אליך פניות על מדבר כרגע אני. ההערה את מקבל אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 .עונה לא אני :ישועה אילן מר

 7 שלא מה, 10 ערוץ, פלאפון לא, עובדיה בן טלי ענייני לא.  אליך פניות של בסוגיה כרגע אני :ש

 8 .ישירות אליך. היה

 9 .פניות זה, עובדיה בן טלי :ת

 10 ?לא או כן, בינואר 17 עד פנייה הייתה. קונקרטית אליך. אליך פנייה על שאלתי :ש

 11 .נשאל הוא פעמיים. זה על ענה הוא :תירוש יהודית ד"עו

 12 .צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 מספר שפרסום לי תאשר. נתניהו-אובאמה, הנקמה עת הגיעה: לפרסום נחזור בוא :צור-בן בועז ד"עו

 14 .עניין באותו 4

 15 .מאשר. כן :ישועה אילן מר

 16 . 371/נ. הוגש זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .נוספת כתבה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .372/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 הנרטיב שוב זה, בנט נגד מאבק גם. דואט זה עכשיו. הנרטיב פעם עוד. בינואר 16 :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?נכון, בנט של

 21 .מאשר :ת

 22 .אובאמה עם היחסים ושוב :ש

 23 .נכון :ת
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 1 .הבחירות לפני ימים חמישה אנחנו. קדימה עובר אני. הלאה. תודה :ש

 2 .373/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .בינואר 17 :צור-בן בועז ד"עו

 4 '.א בנספח הסיקור אירועי מתחילים כאן :עם - בר' מ השופט' כב

 5 אני. מעצמו לא זה. עולם איזה יש, הקשר איזשהו יש רק, מגיעים אנחנו מיד. כן :צור-בן בועז ד"עו

 6 ?נכון, דעות מדור של בכתיבה כאן אנחנו. כרונולוגית הולך

 7 .כן :ת

 8 ?הזאת הכתיבה על חתום מי יודע אתה :ש

 9 .בסוף קורא אבל מכיר לא :ת

 10 וזה – שגיבש הגורם היה הוא, ספיבק פרופסור. ל"מנכ שהיה כמי להכיר צריך אתה, חבל :ש

 11 ובסוף לכלכלה טוב נתניהו: היא הכותרת. האוהלים מחאת אנשי עבור ההמלצות את – גמור בסדר

 12, העבודה מפלגת היא, המחאה עקרונות את שאימצה" – מצטט אני -= היחידה שהמפלגה כותב הוא

 13 נלהבת קריאה כאן יש ולכן, לך אומר ואני" הכלכלי בנושא יסודית עבודה שעשתה היחידה המפלגה זו

 14 ?נכון. העבודה למפלגת להצביע הדעות בטור

 15 .כן. רגע :ת

 16 .נוספת כתבה :ש

 17 .לשם דוחף שהתוכן ברור אבל, להצבעה ישירה קריאה לא :ת

 18 .שאלה סימן, לכלכלה טוב נתניהו בכותרת. כן :ש

 19 .נכון :ת

 20 .כתבה עוד הנה :ש

 21 .374/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 סכנה נתניהו: כנס, שוב, העבודה של סופי האין הדברור במסגרת. בחודש 17-מ :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?נכון. לדמוקרטיה
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 1 .כן :ת

 2 ? רואה אתה". המריעים הפעילם מאות לקול" כתוב, הכתבה בתחילת כאן יש, תראה :ש

 3 .רואה. כן :ת

 4 תגיד רק. נחמד זה, 20 שם גירדו שאם אחת שנייה אולי לך מציע ואני בסרטון הסתכלנו אנחנו :ש

 5 .אותם תספור בוא. הנה. תסתכל. זה את ולהעצים להאדיר למה לי

 6 (:סרטון הקרנת)

 7 לתוך זוחלות האחרות המפלגות כל. אותם תשווה. ביתנו הליכוד של לנבחרת אותם ותשווה תסתכלו"

 8 ".הממשלה

 9 .הזה העניין על שאלות שלוש אותך נשאל. לסגור אפשר. זהו :צור-בן בועז ד"עו

 10 .ההקלטה את סגרו הם. לספור יכולתי לך :ת

 11?  נכון,  קשה כותרת היא הכותרת, כל קודם, תראה.  הצטמצמו המאות. 17 בערך ספרנו :ש

 12 ?מסכים. לדמוקרטיה סכנה נתניהו

 13 .לגמרי :ת

 14 .מאות או 20 אלה אם, העשרות על או המאות על דיברנו. שתיים :ש

 15 .יכול לא אני זה :ת

 16 ?נכון'. יחימוביץ שלי דברי של הדהוד בעצם היא הזאת הכתבה שכל לי תאשר. כמובן מריעים :ש

 17 .מאשר :ת

 18 .שאלות כמה נחסוך :ש

 19 שאדוני חשבתי. נכון קודם  הבנתי לא אולי, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .דקות 20 בתוך האלה הדברים על החקירה את מסיים

 21 .דקות חמש עוד :צור-בן בועז ד"עו

 22 ?זה אחרי ומה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .השטח הפצצת. הפניות על. האישום בכתב כותבים שהם מה :צור-בן בועז ד"עו



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  01

 

 3151 

 1 אדוני. שאלה איזושהי יש, זה את יסיים כשאדוני. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .קודם יסיים

 3 .שאלות אשאל לא אני אפילו. אחת כתבה עוד אציג אני :צור-בן בועז ד"עו

 4 .375/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ?נכון. נעצור ובזה חיובית לא כותרת לקחת דרעי השר בדברי הצליחו מפה גם :צור-בן בועז ד"עו

 6 .חיובית לא. כן :ישועה אילן מר

 7 ?זה של ההגשות את סיימנו.  שאלה יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 שמונה מונה האישום שכתב למה מתייחס עכשיו אני. המשך עוד יש. הזאת לעת :צור-בן בועז ד"עו

 9 .22-ה עד 17-מה פניות

 10 צפוי מה. 2013- ב אנחנו היום. שאלה, ממשיך שאדוני לפני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .שנבין כדי? בהמשך כאלה חקירות מבחינת לנו

 12 כי מוקלט יהיה לא שזה מבקש הייתי, ושנית, יצא שהעד מבקש הייתי,  ראשית :צור-בן בועז ד"עו

 13 .בעדינות לזה נקרא, חרוץ עד הוא והעד נגדית בחקירה אופן בכל אני

 14 . יצא העד. אוקיי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .היום בסוף יכול גם אני, המשפט לבית נוח זה אם :צור-בן בועז ד"עו

 16 את נעצור. קצת ללכת ישועה מר בשביל גם טוב זה. לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .ההקלטה

 18. להקלטה חוזרים אנחנו. שאלות כמה כאן היו. לאולם מחוץ היה והעד  ההקלטה את הפסקנו אנחנו

 19 .לאולם מחוץ עדיין העד

 20 שלכאורה רואים, העד באמצעות הציג שאדוני מה. אדוני את אשאל אני :עם - בר' מ השופט' כב 

 21 .שלילי סיקור על, אוהד לא בוודאי סיקור על מעידים

 22 .נכון :צור-בן בועז ד"עו
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 1 הייתה המדינה מנגד שאם להבין יכולתי. בעייתי שהוא כשלעצמו סיקור :עם - בר' מ השופט' כב

 2 לא שזה להראות הכולל במכלול מבקש היה אדוני, חיובי סיקור נראה שלכאורה מה, לסיקור מפנה

 3 טוענת היא, האישום כתב את נכון מבין אני אם, טוענת שהמדינה מה אבל. מעיד בהכרח ולא מלמד

 4 יוכחו האלה הדרישות אם. דרישות פי על אלא כשלעצמו הסיקור רק לא, קונקרטיות דרישות פי על

 5 את שואל שאני השאלה, לפנינו נשמעו לא עוד העדים כי השני הצד על כרגע מדבר לא אני, אחד מצד

 6. שלילי סיקור גם שהיה העובדה, שהוכחו ככל שהוכחו הדרישות לצד שהיה העובדה מידה באיזו אדוני

 7 .משליך זה כמה עד

 8. שחלקן פניות אלה, מונח זה דרישות המונח, אחד. בקצרה. כך לאדוני אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 עם הזה בעולם קורה מה לראות צריך לעולם. שישנו מכלול איזשהו לראות צריך לעולם, שתיים

 10 - - - וואלה-מ שנשלחת סטנדרטית פנייה יש אם, כלומר. הקשר לראות צריך לעולם. אחרים גורמים

 11 מבקש שאדוני העוין לסיקור נדרש לא הוא אבל נכון זה אומר שאדוני מה כל :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .בסדר וזה כשלעצמו לטעון יכול אדוני. לנו להציג כרגע

 13 פנייה יש זה אחרי ו שליליות כתבות  10 יש נניח אם. לאדוני דוגמה אתן אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 שבסוף ראינו, אגב. פנייה זה ואחרי ארבע-שלוש, המקרה נניח זה, חיובי שהוא שנניח סיקור שמבקשת

 15 ורוב מפרסמים אתם  - נוספים ולאתרים – סקר באותו וואלה-ל ואומרים סקר וואלה-ל שולחים 2016

 16 הבנה או שוחד עסקת לנו שיש בטענה שאנחנו מזכיר אני. שישנן הכתבות עם נגטיביים הם הפרסומים

 17 .חיובי משהו וניתן חיובי משהו נקבל אנחנו. שוחד של

 18, בייסיקלי, נגטיבי כאתר נתפס שהאתר היא התמונה, חיובי משהו של לא היא התמונה בסוף אם

 19 עניין הכול זה כמובן? שוחד של עניין של הבנה איזושהי על כאן לדבר אפשר איך, היותר לכל מאוזן

 20 של שפניות – צרה נגזרת רק שראינו – אחרים פוליטיקאים אצל למשל רואים אנחנו אם כי מידה של

 21 בתוך תעמולה בבחינת אפילו לפעמים, זה את ומהדהדים שבשגרה כדבר זה את שמעלים, דוברות

 22 - - - שלילי זה לפני שתיים. נענה לא, נענה כן, פעם פנינו. נראה אנחנו זה ואת, הזה האתר

 23 .אלה על מדבר לא אני. אחר משהו זה, שהועברו פוליטיקאים של בקשות :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 היענות אין, ישראל במדינת הפלילי בקודקס, הקודש בכתבי אין, כבודו.  קשור זה :צור-בן בועז ד"עו

 2 יש גם. בו היו שלא תיק זה, תקדימי תיק שזה בעצמם אומרים הם. סיקור של תיק לא זה הרי. חריגה

 3 ויש שישנו אובייקטיבי מידה קנה איזשהו מניח החריגות של האלמנט. חריגות של אלמנט כרגע פה

 4 שאלות עוד רוצים? המקובלות ושל החריגות של הפרופוזיציה נשענת מה על. חריג שהוא משהו כאן

 5 לפעול רוצה אני: במוצהר אומר", הארץ" עיתון דוגמת כמו דוגמה? עמוקות יותר שאלות, אשאל שאני

 6 האם אבל. זה את להגיד לו מותר? זה את להגיד לו מותר האם. זה את אומר הוא. הממשלה ראש נגד

 7 את אומר הוא? הממשלה ראש את להפיל רוצה אני אומר כשהוא האובייקטיבית המידה את קובע זה

 8 לשאול נתחיל אנחנו שממנו האמצע קו זה האם. שישנה המערכת  זו, שלנו המשטרה זו. במוצהר זה

 9 ? הזאת הקביעה מה?  וואלה באתר היה מה, רגע? השאלות את

 10 ממשלה ראשי בין דיונים היו, עמוקות שאלות אלה כי חשוב וזה, בבריטניה בזמנו. דבר עוד אגיד אני

 11 בהטבות מופגנת תמיכה שם שהייתה כיוון עמוקות מאוד שאלות עלו ושם מסוימים ועיתונים

 12 שורות כמה כאן לקחו לכן. עובדים האלה הדברים איך, הזאת בסוגיה פרלמנטרי דיון היה. כלכליות

 13 ועל מנטרות כמה שדקלם – מעצמו רואים אנחנו כך – כמעט מדובר מה על ידע שלא עד לקחו, רול-ב

 14 דוקטורט עשינו אנחנו. מדובר מה על יודעים שהם בלי לסיקור ביחס בתיק שוחד של תזה פה בנו זה

 15 הדברים ואיך, אחרים במקומות הדרישות היו ומה, שישנם הפרסומים ומה, יש כתבות כמה וראינו

 16 מוחלטת... זאת. הקוליפיקציות את להם אין, הכבוד בכל. מומחים של דעת וחוות, עובדים האלה

 17 .העניין את יבנו זה ועל רול-ב שורות כמה על שיסתכלו חוקרים כמה ולקחת לבוא

 18 קונקרטית דרישה שהייתה יסתבר אם אבל, נכון הכול, אומר שאדוני מה כל :עם - בר' מ השופט' כב

 19 אומר ואינני באמת יוכח אכן אם, זה וכנגד, מבטא שהאתר פוליטית דעות כמה בהכרח שלא מסוימת

 20 .שונה קצת זה אז – השני הצד, שיוכח

 21 . הרגולציה של לפרק הגענו לא עוד. לאדוני אשיב אני :צור-בן בועז ד"עו

 22 .לא אומר ולא שכן אומר לא עוד אני :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 היועץ אם כי אליו להיכנס מסוכן מאוד עולם זה. הרגולציה של לפרק הגענו לא עוד :צור-בן בועז ד"עו

 2, ומתדרכים יושבים – השני הצד של הדוגמה את אקח אני – והפרקליטות לממשלה המשפטי

 3 הסיקור את להיטיב רוצים והם ונפגשים מדבררים והם, הודעות ומוציאים, פעם אחר פעם מתדרכים

 4 אותו את לעשות סימטרי באופן רוצה שמישהו שבטענה? שלנו הטרוניה מתי. טרוניה לי אין – שלהם

 5 .פלילי לתיק הופך זה, הזה בנושא דבר אותו את כמעט או דבר אותו את עושים ושכולם דבר

 6 הבנו ולא התנהגנו ולא ידענו לא אנחנו אבל בסוגיה אגע אני. רגולציה לא, רגולציה כן, כן לי יגידו

 7 מתת מקבל שהוא דעתו על העלה לא ישראל ממשלת ראש. נברא ולא היה לא. מתת מקבלים שאנחנו

 8 ראש דוברי לפי, הזה האתר, לכבודם אומר כבר אני. שלו בחשיבות גם ניגע כך שאחר הזה מהאתר

 9, הבחירות בזכות רק אותו שעניין אתר זה, אותו עניין שלא אתר זה, כאן הכול את שם אני, הממשלה

 10 נטול כמעט אתר. תקופה באותה אומר ארדן גלעד זה, מחר או אני לא זה, בכלל פורנו לאתר נחשב זה

 11, טלוויזיה ערוצי, עולם של דרכו, הממשלה לראש חשובים תקשורת כלי של היררכיה יש. חשיבות

 12 שרה לגברת שהיה למה נוגעים בכלל הדברים עיקר. יום סדר קובע שלא אתר זה. כתובה תקשורת

 13 האלה הדברים כל את  אקלקטי באופן כאן קיבצו, הזה בעניין עסקו שלה מהדוברים חלק, נתניהו

 14 .לכם להראות רוצים שאנחנו מה וזה מדומה כולה והיא מסה כאן אין.  מדומה מסה איזו ליצור וניסו

 15 מדבר הוא. בהדגשה בדבריו פתח צור-בן ד"ועו מהותית היא שהשאלה מכיוון, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 16 - - - חייב אני אבל, נכון שאכן מה, שחור חור זה מבחינתו וואלה באתר שקורה מה על

 17 שאלה שאל  עם – בר השופט. צור-בן ד"לעו שאלה יותר זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . עכשיו כללית שאלה לא זו. צור-בן ד"עו את

 19 צור-בן ד"ועו צור-בן ד"לעו שהופנתה הזו השאלה, הראוי הכבוד בכל, גברתי אבל, נכון :חן ק'ז ד"עו

 20 נוגעת המהותית הזאת השאלה, עליהם אחזור לא ואני חפיפה של עניינים יש אמנם, שלו מהזווית ענה

 21 לחזור בלי משפטים שלושה, המשפט בית ברשות ולכן. הנטענת השוחד טענת של השני הצד, אלינו גם

 22 .צור-בן ד"עו שאמר מה על

 23 .הפסקה דקות חמש ונעשה משפטים שלושה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ?שלושה אמרתי. תודה :חן ק'ז ד"עו

 2 .כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 לא ודאי -... לא לדרישות היענות. הראשון המשפט. משפטים בשלושה זה את אעשה אני :חן ק'ז ד"עו

 4 .חריגות  - כאן להניח מבקשים שאנחנו בנסיבות לא בוודאי, בהכרח

 5 .נקודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 היענות היא, האישום בכתב הנטען לשוחד הבסיס שהיא הנאה טובת של ההגדרה. נקודה :חן ק'ז ד"עו

 7 .ראשון משפט. נקודה. אחר משהו לא, אוהד סיקור לא, כסף לא. חריגה

 8 שעבר עליו העיד שהעד זה מה את תוכן ולמלא תשתית להניח גם צריכים אנחנו, כבודכם. שני משפט

 9 כאשר. להרגיז בלא" 2 יד" של בהקשר ספציפי באופן, אצלו גם הזאת התקופה כל לאורך השני כחוט

 10, הכרחית, מתחייבת נסיבתית מסקנה ללא' אלוביץ מר של רצונו זה מה מדגימים אנחנו, האתר זה

 11 .שני משפט זה.  הזה הדבר נזק עושה זה... לא אלא שוחד הסכם, יחידה

 12 אבל השני במשפט שאמרתי במה כרוך זה. נסיבתית במסקנה שמדובר מדגיש רק אני. שלישי משפט

 13 הסכם של כתוצאה, רול-ב שקוראים מה, בהיענות בהכרח שמדובר יחידה מסקנה לאותה להגיע כדי

 14 עושים שאנחנו מה וזה נסיבתית מסקנה מאותה לצאת כדי הנסיבות את להניח צריכים אנחנו, שוחדי

 15 .תודה. עכשיו

 16 .הפסקה דקות שבע. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ה ק ס פ ה

 18 

 19 .הנגדית לחקירה חוזרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ארוחת ממועד שבועות שלושה שחלפו ראינו. בינואר 17-ב  אנחנו, ישועה מר. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 21 מופיעה ראשונה פנייה.  הראשונה בפנייה כרגע ואנחנו ראשונה לפנייה טענה יש שבו המועד עד הערב

 22 .העובדות את נבדוק ובוא אומרים מה לך אומר אני. האישום לכתב' א בנספח, 1 בפריט

 23 ?אדוני סעיף באיזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .הבחירות לפני ימים חמישה, בחודש 17-ב אנחנו. 1 בסעיף :צור-בן בועז ד"עו

 2 .נטען כך. 17-18 :עם - בר' מ השופט' כב

 3 דרישות שהיו לנו אומרים.  ההקשר מה נסתכל בוא. לנו שיש מה זה. נכון. 17-18. כן :צור-בן בועז ד"עו

 4 בלבני תומך שבנט מפרסם?  רואה אתה'. יחימוביץ ושלי לבני, בנט לתמיכת בנוגע פרסומים בעניין

 5 ?ראינו כאן עד. שמייחסים הפנייה מהות זאת'. וביחימוביץ

 6 .כן :ת

 7 .2012 בדצמבר 23-ב" הארץ" מעיתון כתבה לך מציג אני. ההקשר את נראה בוא :ש

 8 .376/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9" מנתניהו יותר וטובה קשוחה לבני, מגרון הריסת אחרי בנט: " היא הכותת  :צור-בן בועז ד"עו

 10 בנט את הכעיסה ממשלה כראש נתניהו של התנהלותו, "תסתכל אם, עמוד באותו האחרונה ובפסקה

 11 ?רואה אתה". נתניהו של להפלתו בבחירות לפעול שבכוונתו הודיע שהוא כך  כדי עד

 12 .כן :ת

 13 ?ראינו כאן עד". מביבי יותר טובה לבני לדבריו" :ש

 14 .מכיר אני הבאות השורות את. כן :ת

 15 .מכיר אתה :ש

 16 .לעשות שהתבקשנו מה זה :ת

 17 .ההקשר מה רואים אנחנו :ש

 18 .מזהה אני הבאות השורות את, הכרתי לא זה כל את. מזהה שאני אמרתי :ת

 19 ". הארץ" בעיתון אני :ש

 20 .התבקש שהוא השורות לגבי  אמר הוא :תירוש יהודית ד"עו

 21 .בדצמבר 30-ב Ynet את לך להראות רוצה אני. שם יש מה נראה בוא. גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 22 .377/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 והוא. בממשלה אתה לשבת מוכן, אמת אשת' יחימוביץ: בנט. דבר אותו Ynet-ב  :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?רואה אתה. שמאל-המרכז מגוש מפלגות עם בממשלה לשבת מוכן אני, אומר

 3 .כן :ת

 4 שנוגע פרסום להעלות שמבקשים הייתה 1 בנספח שמופיעה כפי שהפנייה זוכרים שאנחנו מה :ש

 5 ?בסדר כאן עד. שהייתה הפנייה זו'. יחימוביץ בשלי ולבני בנט לתמיכת

 6 ?כן. רצף היה זה. הפניות אחת. כן :ת

 7 .נעשה לא מה בעיקר, פנייה פנייה נראה אנחנו, לך אמרתי, לי האמן. אחת אחת אעבור אני  :ש

 8 .בסדר :ת

 9 כן לפני בתקשורת ביטוי לכך שיש הפנייה את יש ולמה מה על, ההקשר את רק רואים אנחנו :ש

 10 ?ראינו כאן עד. ובלבני' יחימוביץ בשלי תומך אני, בנתניהו תומך לא אני שאומר בנט לגבי

 11 .ראינו. כן :ת

 12 בנט את מארחים שאתם לך מזכיר אני, בינואר 14-ב, כן לפני שלושה-יומיים, עכשיו. אוקיי :ש

 13 .וואלה זה שעכשיו באולפן

 14 .נכון :ת

 15 .שהיה הפרסום את לך נראה :ש

 16 ?כן. שראינו מה זה :ת

 17 . שראינו :ש

 18 .378/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 קצת מקצר אני – ויורים לאויב אותנו הפכו, השתגעו בליכוד: וואלה באולפן בנט :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?רואה אתה. הסרוגות הכיפות על –

 21 .כן :ת
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 1 האתר על הסתכלתי שאני לך להגיד רוצה ואני פנייה שהייתה אומרים אנחנו, שראינו אחרי :ש

 2 אבל, שראינו כמו, האחרים התקשורת כלי בכל עלה. הזאת הפנייה בעקבות שעולה כתבה מצאתי ולא

 3 ?תשובתך. כזאת כתבה אין וואלה-ב

 4  - - - שבעקבות זוכר. עלה לא ומה עלה מה זוכר לא :ת

 5 - - - לכאורה, אומרת זאת. נענתה הדרישה רשום :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .אומר שאני מה זה. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 7 .אלינו פניות של רצף שהיה זוכר אני. זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 8 .מהרצף אותי עזוב. אחד אחד כרגע אנחנו. לא, לא, לא :צור-בן בועז ד"עו

 9 אחת כל זוכר לא אני. כתבות של רצף והעלינו  פניות של רצף שהיה זוכר אני. יודע לא אני :ת

 10 . לבדוק יכול אני. מהן

 11 כתבה מצאנו לא אנחנו אבל. מתיימרים לא אנחנו.  שגויה שלנו שהבדיקה יתכן. בדקנו אנחנו :ש

 12 .אותה לך אראה שאני כתבה זאת מצאנו שכן מה. אחרים מאתרים בשונה, לפנייה בהתאם שעלתה

 13 .379/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ?רואה אתה.  הפנייה יום שזה שאומרים היום, בחודש 17-ה של יום באותו :צור-בן בועז ד"עו

 15 .שנייה רק. רגע :ת

 16 ולפיד שהוא בנט שאומר דברים אלה,  שמצאנו מה זה, בחודש 17-ב שעולה רואים שאנחנו מה :ש

 17 ?רואה שאתה. כוחות לשלב רוצים ושהם חברתית אחדות לממשלת קוראים

 18 .כן :ת

 19 יש. שעלה מה לבין הראשון בפריט' א בנספח שמופיעה כפי הפנייה בין קשר שאין לי תאשר :ש

 20 לא. ולפיד בנט בין מופלאה אחדות זאת רואים שאנחנו ומה' ויחימוביץ ללבני בנט בין הקשר על פנייה

 21 ?נכון.  קשור

 22 .לקרוא צריך אני. רגע :ת

 23 . תקרא. בבקשה :ש
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 1 ?פרסומים הביאה, המאשימה, המדינה, העד של הראשית החקירה במסגרת :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .ולא כמעט, לא :צור-בן בועז ד"עו

 3 .להבין רוצה אני? הובא שלא מה את להוכיח רוצה אדוני אז :עם - בר' מ השופט' כב

 4 יותר ליריעה הולך אני אבל הביאו ולא הוכיחו וכן הוכיחו וכן נטלים על אדבר אני :צור-בן בועז ד"עו

 5. זה את עשו לא הם. התפרסם כך, נדרשה כך, היה כך, 1 פריט הנה, ואמרה הלכה לא התביעה. רחבה

 6 .כלום כמעט עשו לא הם

 7 אני, מכיר חברי וגם ראיות עוד עם שלמה תביעה פרשת לנו יש. הראשון העד זה :תירוש יהודית ד"עו

 8 .כתבות והיו כתבות על שהסתכלו בתיק שהיו חוקרים של מזכרים, מכיר שהוא מקווה

 9 התקשורת בתחום הדיליטנטיים החוקרים של הדיליטנטיים המזכרים את ראינו :צור-בן בועז ד"עו

 10 .נעשה שאנחנו ממה מילימטר עשתה לא שהמדינה היא התשובה אבל. להעליב בלי, לפחות

 11 .יש כתבות אבל :תירוש יהודית ד"עו

 12 עשו לא שהם היא התשובה. רלוונטיים לא פוליטיקאים עם... -ש אמרה המדינה :צור-בן בועז ד"עו

 13 . כבודו, זה את נעשה ואנחנו זה את

 14 .שביקשו הכתבה זאת שלא מסכים אני :ישועה אילן מר

 15 וכמובן ולפיד בנט מבחינת חיובית, לזה נקרא, כתבה היא שעלתה הכתבה, מזה יותר. נכון :ש

 16 .נתניהו, הפוליטי לאופוננטה נגטיבית

 17 .שביקשו מה לא זה. ברור זה, לבנט לפחות חיובית. נראה זה כך. כן :ת

 18 קשר לך היה שלא דיברנו, זה את לשים חשוב וזה, אמרנו. הזה בעניין מבוא שאלת, שאלה עוד :ש

 19 ?נכון. סיקור על Ever אתך דיבר לא, הממשלה ראש עם

 20 .אמת :ת

 21 .2013 תחילת?  הברית בארצות? בישראל? ההוא בשלב רובינשטיין זאב נמצא איפה :ש

 22 .המייל את לי העביר ושאול לשאול העביר הוא. זוכר לא אני :ת

 23 .היה הוא איפה שאלתי :ש
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 1 .זוכר לא אני :ת

 2 לא אתה, משהו רובינשטיין מזאב קיבלתי, שמעתי: לך אומר שאול אם. אוקיי. יודע לא אתה :ש

 3 או היה זה אם יודע לא אתה, ידיעה איזושהי לך מראה לא הוא, -מ שמעתי אומר הוא אם לדעת יכול

 4, נתניהו גברת דעת על פועל, עצמו דעתך על פועל רובינשטיין זאב אם לדעת יכול לא גם ואתה, היה לא

 5 .ידיעה לך אין. מישהו מטעם פועל, נתניהו דעת על פועל, הדובר דעת על פועל

 6 ?הראשון החלק את להגיד רוצה אתה :ת

 7 . נוספת פעם נחזור :ש

 8 .שאלות כמה היו :ת

 9 רובינשטיין זאב, -ש לי אמרו, -ש שמעתי אומר שאול אם. צודק אתה. ששאלות את נפצל אז :ש

 10 .לו אמר לא או לו אמר הוא אם יודע לא שאתה היא ראשונה שאלה, לי אמר

 11 .ממנו לי העביר הוא. כן :ת

 12 אמר, -ש שמעתי אומר הוא אם אבל. כתוב, יודעים אנחנו אז, ידיעה מעביר הוא אם. אמרתי :ש

 13 ?אתי מסכים. נכון לא או נכון זה אם יודע אינך, -ש לי

 14 .כן :ת

 15 אתה, אחד, פונה או אומר רובינשטיין כשזאב. למעלה והקומות רובינשטיין זאב לגבי, שתיים :ש

 16 גברת דעת על נניח פונה שהוא או, דובר דעת על פונה שהוא או, עצמו דעת על פונה הוא אם יודע לא

 17 ?נכון. פועלות נפשות הרבה יש. יודע לא אתה. נתניהו בנימין דעת על פונה שהוא או, נתניהו

 18, לי מועבר שזה הצורה  סמך על לשער יכול אני. אחוז מאה של בוודאות לדעת יכול לא אני :ת

 19 .לי נאמר

 20 אם. הנקודה את סוגר אני.  הזה העניין את ונבדוק להשערות כך אחר נגיע אנחנו. בסדר הכול :ש

 21 .שאול את יש מעליך אז, הראשונה בקומה נמצא נניח ואתה, לקומות זה את נדמה  אנחנו בעצם

 22 .ניר או זאב לפעמים או שאול או. נכון :ת

 23 . לא. שנייה. רגע :ש
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 1 .ישירות אלי פונים הם לפעמים :ת

 2 .ניר או זאב את יש מעליו לפעמים. שאול. גמור בסדר :ש

 3 .נכון :ת

 4 ?נכון, ישירות אליך פונים ניר או זאב לפעמים :ש

 5 .שאול וגם ישירות אלי פונים וניר זאב לפעמים. נכון :ת

 6 - - - ראשונה קומה אתה אז. הבנתי :ש

 7 ?קרקע? אני קומה איזה. ראשונה מקומה לי מעבירים :ת

 8 ישנו מעליך. ראשונה קומה אתה. טוב  יותר יהיה זה, הראשונה הקומה את ניקח או. קרקע :ש

 9 ?נכון. השנייה בקומה שאול

 10 .איריס/שאול. כן :ת

 11 קומה נמצאים הם אז. אליו פנו חפץ או שזאב שאול של אמירות או פניות יש לפעמים אם :ש

 12 .מעליו

 13 .כן :ת

 14 בקומות יהיה מי, הרלוונטיות הקומות. קומות או קומה עוד יש הזאת הקומה מעל :ש

 15 ?הרלוונטיות

 16 .בנו, רעייתו, הממשלה ראש :ת

 17 ?נכון. מערכת, דוברים :ש

 18 .וזאב ניר של קומה באותה היו הם הדוברים :ת

 19 מסכים אתה. מדרגה עוד לנו יש, כלומר. דן לירן עם, סטנדלר עם נניח מדבר לפעמים זאב. לא :ש

 20 ?אתי

 21 .יודע לא אני :ת

 22 .הדיירים את ערבבת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .כך כל נאה לא הדירה :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .נכון זה :תירוש יהודית ד"עו

 2 שפה הדירה. תירוש גברת, האישום לכתב התכוונתי נאה לא הדירה כשאמרתי :צור-בן בועז ד"עו

 3, הרבה כך כל כרגע שיש זה כרגע אומר שאני מה כל. נאה לא מאוד דירה היא אותה עיצבתם אתם

 4 . ראייתיות מסקנות לזה יש – אמר שהוא, אמר שהוא, אמר שהוא, אמר שהוא

 5, היא הטענה, זוכר אתה אם. השני לפריט נעבור ותכף הראשון הפריט של לעניין נחזור. נתקדם בוא

 6', יחימוביץ ושלי לבני בציפי בנט של התמיכה את להראות בקשה שהייתה, הראשון בפריט שמופיעה

 7 .בפריט שכתוב מה זה? נכון

 8 ?יניב אלדד ולא לבני :ישועה אילן מר

 9 .הראשון הפריט.  אחר לכיוון הממשלה ראש נגד דברים בטוויטר כותב יניב אלדד. לא :ש

 10 .ראשון פריט זה מה יודע לא אני :ת

 11 . לך אומר אני :ש

 12 .הראשון הפריט את לו תקריא אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .לו הקראתי :צור-בן בועז ד"עו

 14 - - - הייתה אלי שהפנייה זכרתי אני :ת

 15 . יניב אלדד אין :ש

 16 .אופן בכל כאן לא :עם - בר' מ השופט' כב

 17 .טועה אני אולי. לי שהועבר מה :ישועה אילן מר

 18 .הראשון בפריט לא :עם - בר' מ השופט' כב

 19 .הראשון בפריט לא אבל, טועה לא אתה :תירוש יהודית ד"עו

 20 '. יחימוביץ ובשלי בלבני תומך שבנט להראות שרוצים אמרנו. הראשון בפריט אני  :צור-בן בועז ד"עו

 21 .אוקיי :ת
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 1  שבנט שאומר פרסום שיש ראינו, שתיים. אחד כאן עד', יחימוביץ שלי על דבר שום שאין ראינו :ש

 2 אם, הקשר את להראות שרוצים שאמרו לבני ציפי לגבי, ושלוש. שתיים זה? נכון. אחים הם ולפיד

 3 .זה את נגיש, שנאמר מה, לבני ציפי, אותו לך אראה אני, שהיה הפרסום על תסתכל

 4 .380/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 תהיה לא שהיא אומרת היא. למדינה ומסוכן קיצוני אתה: בבנט הטיחה לבני  :צור-בן בועז ד"עו

 6, בבקשה לנו תראו, פנייה שיש שאומרת שהטענה בעצם רואים שאנחנו מה. והחרדים בנט של בממשלה

 7 שמתפרסם מה', יחימוביץ ובשלי בלבני תומך שבנט Ynet-וב" הארץ"ב קודמים פרסומים שראינו כמו

 8 ?נכון. אפס זה

 9 .שביקשו הידיעה לא זאת :ת

 10 . קורה, לעשות מה.  נכון :ש

 11 . אחר מכיוון אבל בנט נגד היא :ת

 12 .שהתבקש מה לא :ש

 13 .נכון :ת

 14 .שני פריט.  תודה :ש

 15 .שנייה. רגע :תירוש יהודית ד"עו

 16 ?רוצה את מה :צור-בן בועז ד"עו

 17 לדבר רוצים אם. העד בפני מוצג. להתנגד לי מותר, הכבוד כל עם. רוצה כן אני :תירוש יהודית ד"עו

 18 נענית לא לעד להציג אפשר אי.  להציג מותר זה, בסדר זה, שביקשו כתבה לא שזאת, הזאת הידיעה על

 19. לעד מטעה מצב להציג אפשר אי. לדרישה ההיענות, קיים זה הכתבה שבתוך כתבה כשיש לדרישה

 20 .שביקשו הכתבה לא זאת, הזאת שבכתבה רק לו להגיד אפשר

 21 .הבנתי לא? אחרת כתבה יש :עם - בר' מ השופט' כב

 22 .אפילו החקירה בחומר. אחרת כתבה יש. כן :תירוש יהודית ד"עו

 23 ?יודע לא, זוכר לא והעד :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 . לכך לב שם לא חברי  אולי :תירוש יהודית ד"עו

 2 .העד על מדבר אני, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 3 - - - עם שני מצד ורצף, וזאב שאול עם אחד מצד רצף יש לי :ישועה אילן מר

 4 .הכתבה על מדברים. האדם על מדברים לא, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 5 לי אומרים הם ואז למטה פונה ואני אלי שפונים זוכר אני. הכתבות את זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 6 עשינו, לעשות אפשר שאי לי אומרים הם ואז אחד עוד רוצה אני. שלוש עשינו כבר, שתיים עשינו כבר

 7 . שם אז שהייתה כתבה כל כרגע זוכר לא אני. שלוש כבר

 8 .העד את תדריכי? מתייחסת גברתי כתבה לאיזו, תירוש גברת :צור-בן בועז ד"עו

 9 . לגמרי מדייק לא חברי? העד את להדריך צריכה אני :תירוש יהודית ד"עו

 10? היענות של כתבה היא כתבה איזו. קדימה. הזה העניין את נבדוק? כתבה איזו :צור-בן בועז ד"עו

 11 .מה יודע ואלוהים מטעה ואני מדייק לא שאני אמרה חברתי

 12 ברקוד, החקירה חומר מתוך. לי שיש... -ה מתוך ולא החקירה לחומר מפנה אני :תירוש יהודית ד"עו

 13 מצאו חבריי אבל. מדבר שאתה כדי תוך הכתבה את מצאתי כי באינטרנט במקרה מולי גם זה. 2908

 14 .החקירה בחומר גם זה את

 15 ?החקירה תאריך מאיזה :צור-בן בועז ד"עו

 16 .בינואר 18-מה  :תירוש יהודית ד"עו

 17 .הכתבה על נסתכל  בואי. הכתבה של הכותרת מה נראה בואי :צור-בן בועז ד"עו

 18 . הכתבה בתוך על תסתכל אבל :תירוש יהודית ד"עו

 19 .קדימה. בואי :צור-בן בועז ד"עו

 20 .בדיוק מצוטט :תירוש יהודית ד"עו

 21 ?הכותרת מה: דובר

 22 אנחנו? אומרת זאת מה. הכתבה בתוך נאמר זה. הכותרת של עניין רק לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 23 ?בכותרת היא שההיענות אמרנו
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 1 ?הכתבה של הכותרת מה :צור-בן בועז ד"עו

 2 .כתבה יש :תירוש יהודית ד"עו

 3 .הכתבה את נבדוק בואי, קדימה :צור-בן בועז ד"עו

 4 .הברקוד על תסתכל :תירוש יהודית ד"עו

 5 .הכתבה את תציגי. נראה בואי. לי תראי. לא :צור-בן בועז ד"עו

 6 .בחוזרת אותה אראה אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 .הנגדית בחקירה שהטעיתי ואמרת קמת באמצע. עכשיו? למה, לא :צור-בן בועז ד"עו

 8 .שלי רול-ה מול זה כי, נכון :תירוש יהודית ד"עו

 9 לגבי אחרת כתבה שיש אומרת את. העניין את נבחן בואי, אדרבה, למקובל בניגוד :צור-בן בועז ד"עו

 10 .הכתבה את נבחן בוא, קדימה. ונראה כרגע הכתבה את שימי. ההיענות

 11 .בינתיים תמשיך בוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .2908 ברקוד :תירוש יהודית ד"עו

 13 .אותה להקריא יכולה את. הכתבה את לך יש אבל :צור-בן בועז ד"עו

 14 .תמשיך בינתיים. הזמן על חבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .עצמך את תבדוק :תירוש יהודית ד"עו

 16 פעם אחר פעם אראה אני, לכבודם אומר אני, שהיה מה בין ההבדל. בדקתי אני :צור-בן בועז ד"עו

 17 .פעם אחר פעם. סרק. סרק, נענתה הדרישה, נענתה הדרישה שכתבו

 18 ?נענתה לא כי או דרישה הייתה לא כי :עם - בר' מ השופט' כב

 19 . סתם. נענתה שהדרישה היא הטענה. נענתה לא :צור-בן בועז ד"עו

 20 .ולהראות להתחבר יכולים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 21 .המסך על זה את להם יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22, המסך על זה את לך יש אם. זה את מעלים אנחנו. המסך על זה את לנו אין. לא :צור-בן בועז ד"עו

 23 .תעלי
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 1 ?להמשיך בינתיים אפשר, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .קדימה. נענתה שהדרישה, התביעה שאמרה מה את לבחון רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 כל את ונחבר שלכם בשולחן תתחברו. הכבל את לכם יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . המסך

 5 .התביעה שאמרה למה  מתייחסים כרגע אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 6 .ברור :תירוש יהודית ד"עו

 7 ?הכתבה זאת :צור-בן בועז ד"עו

 8 .למטה כולל הכתבה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 9 .רגע? למטה, אה :צור-בן בועז ד"עו

 10 .הסוף ועד מהתחלה, הכול את נראה בוא, רגע, לא :תירוש יהודית ד"עו

 11 למה לקמוס נייר זה, זה אחרי נראה.  הסוף ועד מהתחלה נראה בואו.  בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 12 זו.  כרגע לראות צריכים אנחנו מה תזכרו. לכתבה נלך. מתחילתה הכתבה על נסתכל בואי. שעשיתם

 13 ?גברתי הכתבה

 14 .הכתבה זאת :תירוש יהודית ד"עו

 15 כרגע אנחנו. נגדית בחקירה עכשיו אני, הטעיתי. עובר עכשיו אני. נעבור בואו :צור-בן בועז ד"עו

 16 - - - להעלות דרישה יש האם בסוגיה

 17 ?מפנה המדינה אליו החלק איפה. שנראה כדי תעצרו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .מהתחלה נתחיל בואו. וסוף אמצע, התחלה יש, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 19 .זה את מריצים הם אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 נתחיל בואי.  תתגלה הפרסה כל. לכל נגיע אנחנו.  הסוף עד מהתחלה נלך אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 21, הנה, התביעה אומרת? רואה אתה'. יחימוביץ ושלי בלבני תומך שבנט לפרסם  בדרישה אנחנו. כך

 22 לא. נתניהו לצד בנט מודעות להוריד: הכותרת. דבר דבר לי ותגיד נתחיל בואי. לדרישה העדות זאת

 23 ?נכון,  קשור
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 1 .הלאה וכן בלבני תומך בנט, נגדי בקמפיין הליכוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 ?ישועה, מסכים.  קשורה לא הכותרת, אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 .לזה קשורה לא. אחרת לבקשה קשורה הכותרת :ישועה אילן מר

 4 של פרסום להסיר וחייב העתירה את קיבל רובינשטיין השופט:  המשנה כותרת :צור-בן בועז ד"עו

 5', וביחימוביץ בלבני בנט של לתמיכה כרגע קשור לא. שכתוב מה זה? רואה אתה? נכון. נתניהו עם בנט

 6 ?נכון

 7 .הלאה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .שלך דיווח יש. לקרוא נמשיך בוא. הלאה :צור-בן בועז ד"עו

 9 .הכותרת. הדיווח לפני, רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .הדיווח לפני :תירוש יהודית ד"עו

 11 .נגדי בקמפיין הליכוד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .הליכוד זה :צור-בן בועז ד"עו

 13 .חלק זה? משנה זה מה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .בקמפיין יצא הליכוד. בקמפיין הליכוד :צור-בן בועז ד"עו

 15 . מביבי טובה לבני את יש פה, הנה :ישועה אילן מר

 16 . הבחירות בתקופת הליכוד מפלגת  של קמפיין? נו :צור-בן בועז ד"עו

 17 .תגובה הייתה זאת? זה את להעלות ביקש מי אבל :תירוש יהודית ד"עו

 18 .ייאמן לא זה... לקמפיין תגובה זאת :צור-בן בועז ד"עו

 19 חברי... העד בפני יציג חברי. זה את להעלות דרישה הייתה. שחשוב מה לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 20 . למטה גם זה את לראות אפשר אז. נגדית בחקירה זה את לעשות לי הציע

 21 ?החריגה ההיענות זאת. קמפיין יש :עוזר - רוזן מיכל ד"עו
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 1 הייתה אם מדברים אנחנו. זה את להדגיש חייבים אנחנו.  מביבי יותר טובה לבני :תירוש יהודית ד"עו

 2 הדברים  את להעלות, אישום לכתב בנספח תוארה הדרישה. הטעיה כאן הייתה לא או הטעיה כאן

 3 - - - לגיטימי לא זה אם לא, לגיטימי זה אם לא, האלה

 4 .נכון לא זה. סליחה, לא, לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5. אחרת כתבה בתוך נענתה הזאת הדרישה. לא או מקמפיין חלק זה אם לא :תירוש יהודית ד"עו

 6 דברים היו לא כאילו, והתנגדתי קמתי זה על ורק, לעד הציג חברי. אחרת אמרנו לא אנחנו, בסדר

 7 קודם אז. זה על דבר שום הועלה לא, שהועלה מה בעצם זה לו ואמר אחרת כתבה לו הראה, מעולם

 8 .נכון לא שזה זה  להגיד שביקשנו מה כל, כל

 9 . אחד. שלנו ההתייחסות עכשיו :צור-בן בועז ד"עו

 10 זה. גמרנו. יתקדם ואדוני תוגש הזאת הכתבה, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .יתקדם אדוני. הזה הנושא על שיש מה

 12 .אחד משפט אומר אני רק.  ככה אשאל ואני אתקדם אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 .זה את תגישו. שיש מה ראינו. צורך אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 מפלגות של קמפיינים מראה שאני אמרתי שאני, הקמפיינים את מראה גם אני ולכן :צור-בן בועז ד"עו

 15 .ההקשר את לתת כדי, כן לפני וואלה אתר בתוך שעלו אחרות

 16 האישום ובכתב אחד באירוע כשכותבים. משפטים שלושה מבקשת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 17 קמפיין על סיקור מזה קוראים לא, לבני בציפי בנט השר לתמיכת בנוגע פרסומים להעלאת דרישות

 18 .הליכוד של

 19 .באמת, אוי :תירוש יהודית ד"עו

 20 .בתגובה :צור-בן בועז ד"עו

 21 .לקמפיינים בתגובה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 22 ?משנה זה מה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 לא, זה של ההשלכות כל. טענה יש. לזה נכנסים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .יוגש שזה רק.  צור-בן ד"עו, בבקשה. העד של החקירה עם מסיימים אנחנו כרגע. כרגע בזה נדון

 3 .יוגש הכול. גברתי יוגש הכול :צור-בן בועז ד"עו

 4 .מוצג יהיה שזה כדי זה את ונגיש הבאה לישיבה זה אל נדפיס אנחנו, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 5 במסעדה בנט נפתלי של רעייתו של עבודתה על כתבה להעלות דרישה. השני הפריט :צור-בן בועז ד"עו

 6 ?רואה אתה. כשרה לא

 7 .רואה איפה :ת

 8 .וואלה-ב דבר שום התפרסם לא לך אומר אני, כל קודם. שכתוב מה זה. שומע :ש

 9 .הסכמנו לא ואנחנו ימים שלושה של קרב זה על היה. אפשרנו לא אנחנו כי. נכון :ת

 10 .הזה מבו'ג הממבו וכל חריגה והיענות סיקור של בתיק כרגע אנחנו. הדרישה :ש

 11 . סליחה, אה :ת

 12 ?נכון. העליתם ולא פנייה הייתה :ש

 13 .העלינו ולא דרישה הייתה. כן :ת

 14 שצריכה יאיר של החברה על שכתבה ראיתי. התקשורתי ההקשר את גם נראה בוא עכשיו :ש

 15 רעייתו של הסיקור של הנושא היה איך נלך בוא. אתכם שהעסיק הנושא זה, להתנשק לא או להתנשק

- - - 16 

 17 עוד לאדוני יש. החקירה עם עומדים אנחנו היכן שנדע רק :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ?שאלות הרבה עוד או שאלות קצת

 19 אני, אליהם להתייחס צריך שאני הפריטים שמונה של לעניין. אשיב אני, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כשעה של גודל סדר צריך שאני מעריך

 21 .עכשיו טעם אין. בבוקר מחר נמשיך אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .דקות שתי של עניין לא זה. טוב :צור-בן בועז ד"עו

 23 .מחר נמשיך :עם - בר' מ השופט' כב
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 1 .בקשה הבוקר הגשנו אנחנו, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 2 .אותה קראנו  לא עוד. שהוגשה ראינו. אותה ראינו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 בקשות מגישים לא, ברצף ממשיכים אנחנו איך מתלבטים הזמן כל אנחנו אבל. בדיוק. כן :חן ק'ז ד"עו

 4 אף נעשה שלא מה, משפטו את ולדחות הדיונים את לעצור מבקש  הממשלה שראש אומרים כך שאחר

 5 .להפסיק מבקשים לא שאנחנו העד של עדותו כדי תוך זה את הגשנו לכן. חשוב לא אבל פעם

 6 .גמור בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .התביעה של התייחסות דורש הזה הדבר :חן ק'ז ד"עו

 8 .כתוב מה נראה. נכון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .להיערך תנועה כדי ותוך החומרים את לקבל שנוכל כדי :חן ק'ז ד"עו

 10 אולי. המדינה עמדת מה לשמוע כל קודם דורש הזה הדבר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .מסכימה היא

 12 .הבקשה את המדינה של קריאה כל קודם דורש זה :תירוש יהודית ד"עו

 13 . בוודאי :חן ק'ז ד"עו

 14 .יטופל זה. לזה ערים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 כבר נחשף שזה מכיוון, שלנו הבקשה את תקרא שהמדינה שעד מניח אני. רבה תודה :חן ק'ז ד"עו

 16 עברה שהיא מה את לקרוא טרחה כבר המדינה אז, כשבועיים לפני חברתי של הנגדית חקירתה בסוף

 17 .נוספים חומרים על המשטרה עם פערים צמצמה כבר היא, ברפרוף עליו

 18 .קראנו לא עוד, מלרפרף חוץ, אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .מהר ללכת יכול שזה לומר מנסה אני. טענה לא זאת :חן ק'ז ד"עו

 20 תראה שהמדינה נראה. תסכים המדינה אולי. תגובה נבקש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 . בכלל מדובר מה על

 22 .ברפרוף זה את תקרא שלא רק :חן ק'ז ד"עו
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 1 אמר אדוני.  הדיון את כאן עוצרים אנחנו, אלף. דברים שני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .הנספח של הראשונים הפריטים לגבי שעה עוד לו שיש

 3 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 4 .2015 לשנת עובר שהוא אמר אדוני כך אחר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .שקשורים נוספים נושאים לבין בין לנו יש  אבל ייחקר זה שגם אמרתי. סליחה.  לא :צור-בן בועז ד"עו

 6 לרצף שוב שנגיע שככל זה לומר רוצים שאנחנו מה רק, כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7, בערך פעמים אלף היום שהערנו והערות והגשה והגשה הגשה של, היום לנו שהיה כמו, חקירות של

 8 חושבים תעשו, תיערכו. הזה בעניין החקירה את נגביל אולי אנחנו, הזה למצב נגיע שאם בחשבון קחו

 9 .לזה נגיע שלא כדי להתחשב ותנסו נוספת פעם

 10 כמובן אבל המשפט בית הערות ברוח העניין את ולהדק להצטמצם ננסה אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 11 . הדברים את להראות שנצטרך

 12 שקיבלתי המסמך את חזרה ישועה למר חייבת אני. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .לכם רבה תודה. ההערות עם המסמך. אתמול

 14 

 15 הסתיים הדיון

   16 
 17 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה    
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 

 2 :נוכחים

 3  יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד ניצן וולקןעו"ד  :מטעם המאשימה

 4דקלה  דצור; עו" –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5שרייר  –; עו"ד ישראל וולנרמן; עו"ד אסנת גולדשמידט סירקיס

 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן  2נאשם 

 7 עוזר –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  

 8 ריאל אילוז עו"ד א 4ב"כ נאשם  
<#1#> 9 

 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 פרוטוקול הדיון הוקלט

 14 . צור-בן בועז ד"עו ידי על ישועה אילן העד של הנגדית חקירתו נמשכה 
 15 

 16 : מוצגים הוגשו

 17 – 384/נ"; הארץ" כתבה – 383/נ; Ynet מ כתבה – 382/נ; שונים תקשורת מכלי כתבות שש – 381/נ

 18 387/נ; 12 חדשות כתבה – 386/נ; Ynet כתבה – 385/נ; 17.1.2013 המרכזית הבחירות ועדת החלטת

 19; טלוויזיה מערוצי כתבות תמלילי – תקשורתי מידע" יפעת" – 389/נ"; היום ישראל" כתבות – 388/נ –

 20 – 394/נ'; ב רשת תמליל – 393/נ; nrg כתבה – 392/נ; Ynet כתבה – 391/נ"; הארץ" כתבה – 390/נ

 21 400/נ"; הארץ" כתבה – 399/נ; Ynet כתבה – 398/נ; וואלה תבותכ – 397/נ – 395/נ; 1 ערוץ תמליל

 22 411/נ; וואלה כתבות – 410/נ – 407/נ; וואלה Past Pages – 406/נ – 402/נ; וואלה כתבות – 401/נ –

 23                ;וואלה פרסום – 413/נ; שונים תקשורת מכלי פרסומים אסופת – 412/נ'; ב רשת תמליל –
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 1 ולא הוצג) האישום לכתב בנספח 8 פריט לגבי סרטון – 415/נ; הבחירות מיום וואלה כתבות – 414/נ

 2; וואלה כתבות – 421/נ – 417/נ; הבחירות מיום התקשורת בכלי פרסומים אסופת – 416/נ(; הוגש

 3 אסופת – 424/נ(; הוגש ולא הוצג) 2018 סגל עמית סרטון – 423/נ; 25.3.2018" גלובס" כתבה – 422/נ

 4 ח"דו – 427/נ; וואלה באתרי חיפושים גרף – 426/נ – 425/נ; הבחירות לגבי תקשורת מכלי כתבות

 5; 2013 בזק תקופתי ח"דו – 429/נ; 2016 – 2014 בזק תקופתי ח"דו – 428/נ; 2010 וואלה תקופתי

 6 כתבה – 432/נ"; השביעית העין"מ כתבה –( 60/נ -ל זהה) 431/נ"; השביעית העין"מ כתבה – 430/נ

 7 מכירת לגבי כלכליסט כתבה – 434/נ; וואלה מכירת לגבי" גלובס" כתבה – 433/נ"; השביעית העין"מ

 8" טיים" של המשפיעים 100 לגבי וואלה כתבות – 441/נ – 439/נ; התכתבויות – 438/נ – 435/נ; גלובס

 9 . בוואלה הררי אמנון של כתבות אסופת – 445/נ; וואלה כתבות – 444/נ – 442/נ; שונות בתקופות

 10 

 11 
<#4#> 12 

 13 החלטה

 14 

 15 . 7.6.2021הדיון הבא קבוע ליום 

  16 
<#5#> 17 

 18 במעמד הנוכחים.  02/06/2021, כ"ב סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 19 

 20 
 21 

 22 

    23 

  24 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3ביוני  2-היום ה 20-01-67104בוקר טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 . מר ישועה בוקר טוב.2021

 5 בוקר טוב. העד, מר אילן ישועה:

 6כן, אדוני מדבר בשם העיתונאים )לעיתונאי מר איתמר לוין(  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 שהצטרפו היום לאולם?

 8נכון גבירתי. בוקר טוב, אנחנו מאוד שמחים להיות פה עם כולכם, יש לנו רק בעיה  לוין:מר איתמר 

 9קטנה של תנאי עבודה שלדעתנו הם לא רק לא מספקים אלא אפילו מסכנים את הבריאות שלנו, 

 10משום שהאפשרות לשבת פה משך שבע שעות ביום שלושה ימים בשבוע על פני תקופה לא קצרה 

 11ת בצורה משמעותית בגב, לא אכפת לי להגיד לפרוטוקול שאני לפני חודש על ספסלים היא פוגע

 12כמעט אושפזתי על הדבר הזה, על הספסלים, לפטופים על הברכיים זה גם כן דבר שהוא לא בדיוק 

 13בריאותי ומומלץ לכן אנחנו מבקשים את עזרת בית המשפט להבטיח שיהיו לנו תנאים מינימליים 

 14 לעשות את,

 15 )צוחק( :העד, אילן ישועה

 16 אילן מה מצחיק? תנאים מינימליים לעשות את עבודתנו. מר איתמר לוין:

 17 מר ישועה, זה לא מנומס. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 לא, בגלל הגב שלי אני, העד, אילן ישועה:

 19 הגב שלך אני יודעת, ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 זה היה בסימפטיה.  העד, אילן ישועה:

 21 אם זה בסימפטיה, סליחה. בסדר. אני מתנצל.  תמר לוין:מר אי

 22 )מדברים ביחד(
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 1, אנחנו יודעים שיש פה הצפייאם ירשו לי עוד דקה, יש פתרונות. היה לנו אולם  :מר איתמר לוין

 2מצוקת אולמות, אבל אני לעניות דעתי בתור מי שנמצא לא מעט בבניין הזה, נדמה לי שלא כל 

 3ם אז יכול להיות שאפשר לחזור לפתרון הזה, אפשר ליצור אולם האולמות תפוסים כל הימי

 4עיתונות מחוץ לבניין, להחיל עליו את כל הכללים וכמובן שנעמוד בהם. במשפטים אחרים 

 5 המשפטים אפילו משודרים החוצה.

 6מר לוין אני מתנצלת שאני מפסיקה את א דוני, אבל אנחנו פשוט  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7אחראים על הנושא הזה. זה נושא שמטופל על ידי המזכירה הראשית, על ידי הסגנית שלה, זה לא 

 8נושא לא בטיפול שלנו איפה ישבו, איך ישבו, אנחנו שומרים על המגבלות של האולם שלנו, מעבר 

 9לזה כל מה שמחוץ לזה, זה לא בטיפול שלנו. אבל אני יכולה להגיד שאני יודעת שיש כאן מצוקה 

 10למות, ולכן מה שנהניתם ממנו עד עכשיו להיות באולם אחר אני מניחה שנהניתם, כי גם של או

 11יותר, שם גם אפשר להסתובב וכאן לא, זה כנראה לא אפשרי יותר. אבל כל דבר שנוגע לתנאים, 

 12לאיפה, איך, מה ומי, הכתובת היא לא אנחנו. אנחנו מקבלים אתכם בברכה אצלנו באולם, אנחנו 

 13 השאר. לא אחראים על

 14ואנחנו שמחים להיות כאן. אם גבירתי תרשה לי עוד משפט אחד, אני בכל זאת חושב  :מר איתמר לוין

 15שלאמירה של כבודכם אפילו כהנחיה למזכירות למצוא פתרון או לעשות כל מאמץ למצוא פתרון, 

 16מאוד אינטנסיבית ואני חושב שאת  אני חושב שיש לה משקל, בעיקר כשאנחנו נמצאים בצורה

 17העקרונית, שוב, לעניות דעתי, נדמה לי שבעיות  הפתרון ראוי למצוא כבר עד הדיון הבא, וברמה

 18טכניות צריכות לסגת בפני עקרונות על שכולנו מכירים אותם של פומביות הדיון וחופש הביטוי 

 19אנחנו  –כמו שאמרתי קודם, יש להן פתרון  –וחופש העיסוק, בעיות טכניות שיש  תהעיתונווחופש 

 20 פשוט מבקשים את עזרת בית המשפט כי נדמה לנו שבית המשפט יכול לתת למזכירות את ההנחיה

 21 הראויה.

 22אני מציעה שתפנו באופן רשמי לגורמים שמטפלים בדברים האלה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23מסודרת רשמית וככל שיוכלו לעזור לכם, יעזרו. אם אי אפשר אז אי אפשר. בית תעשו פניה 
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 1המשפט לא נהנה פה מעודף אולמות, עודף מקום, רק ביומיים האחרונים השתנו כאן התנאים, 

 2אבל תפנו בצורה רשמית ומסודרת ואני בטוחה שאם יוכלו לעזור לכם יעזרו, ואם לא יוכלו, אז 

 3 מה שיש. אבל תפנו בצורה רשמית, מסודרת. כל אחד יצטרך להסתדר עם

 4 בסדר, כי אני חושש מאוד שבצורה הזאת אנחנו לא נוכל לעשות את עבודתנו. :מר איתמר לוין

 5טוב, אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרתי. אוקיי? אז סליחה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6שיו, ואני שוב יכולה רק להציע שתפנו אבל זה מה שאני יכולה לומר. אנחנו נתחיל את הדיון עכ

 7 למי שצריך בצורה מסודרת ואני בטוחה שאם אפשר, יעזרו לכם. ככל שזה אפשרי. בסדר?

 8 תודה גבירתי. :מר איתמר לוין

 9תודה בכל אופן. אני רק רוצה להזכיר לכל מי שהצטרף אלינו  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10. כל מי שקשה לו לנשום, לא יכול להוריד את המסכה לאולם, יש חובה לשבת עם מסכות באולם

 11באולם. אני אומרת את זה כבר, כי אנחנו בבוקר והיום עוד ארוך. אנחנו ממשיכים. בבקשה עו"ד 

 12 בן צור, בוקר טוב לאדוני.

 13 בוקר טוב כבודם. :עו"ד בועז בן צור

 14 בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 

 16צור בהמשך -שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד בועז בןמר אילן ישועה, לאחר  - 1ע"ת 

 17 חקירה נגדית:

 18מר ישועה, אנחנו בפריט השני שמופיע באותו נספח א'. הפריט הזה אומר שהייתה דרישה להעלות  ש.

 19כתבה על עבודתה של רעייתו של נפתלי בנט במסעדה לא כשרה. עכשיו, המונח 'דרישה', 'פניה' אני 

 20 גע, תאשר לי שדבר לא פורסם בעניין?שם אותו בצד כר

 21 אני מאשר. ת.

 22טוב. תאשר לי גם שאין לך שמץ של מושג אם פניה שכזו שלא פורסמה, מי יזם אותה, איך יזם  ש.

 23 אותה, איזה דובר, איזה גורם? אתה לא יודע.
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 1 שמץ של מושג, זה לא נכון, יש לי שמץ של מושג. זה הועבר מזאב. ת.

 2 מזאב. ש.

 3 אפשר להשלים את התשובה?  ת.

 4 בבקשה.  ש.

 5זה הועבר מזאב רובינשטיין ולאורך הדרך בהתכתבויות כשהייתה התנגדות של המערכת לנושא  ת.

 6האייטם על אשתו של בנט שאתה מציין אותו, אז הוא אמר וכתב וזה הועבר אלי, שהנושא של 

 7גו, זה חשוב לו ולה בטירוף, זאת אשתו, היה עוד נושא, נדמה לי אלדד יניב, היו שני נושאים שהוצ

 8אומרת לאורך הדרך היו מספר פעמים בתוך התהליך שניסו ללחוץ על המערכת ועליי כן לעשות 

 9את זה, שהבהירו שלהם זה חשוב, הכוונה לראש הממשלה ורעייתו. אז שמץ של מושג, עכשיו 

 10 תעשה עם זה,

 11ים המעורבים, אתה אומר שמישהו אמר אני אעשה עם זה כי יהיה לנו פרק שלם בסוגיה של הגורמ ש.

 12 שלמישהו זה חשוב. 

 13 מישהו כתב. כן. ת.

 14 מישהו כתב. תודה. ש.

 15 נכון. ת.

 16 אז אנחנו כרגע בפריט השני, אתה עושה תנועה, עד כאן,  ש.

 17 נכון. ת.

 18אנחנו בפריט השני שלא עלה, עכשיו, האם אתה יודע שהיה דיון תקשורתי לפני ואחרי בסוגיה  ש.

 19 במקומות אחרים, לא בוואלה?הזאת, 

 20 בנושא  אשתו של בנט? ת.

 21 כן. זה נושא שהעסיק את הציבור הדתי, זה נושא שהעסיק את, ש.

 22 לא. ת.

 23 אז אני רק אניח לך מספר כתבות, אתה אומר 'לא', אני אניח מספר כתבות, אפילו להקרין אותן. ש.
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 1מערכת אז הביעה התנגדותה ואני אה, סליחה, רק במילה אחת, תיקון קטן. למיטב זכרוני כשה ת.

 2חזרתי לשאול ולזאב עם ההתנגדות לעניין של אשתו של בנט, נדמה לי שציינו שזה נושא ממוחזר. 

 3 אז יכול להיות שמזה כן ידעתי אז שזה כבר היה, אבל אני לא זוכר שראיתי את הידיעות.

 4שורתי בכלי תקשורת שהיה דיון תק –לא עלה, השניים  –אז אנחנו מסתפקים בשניים. אחד  ש.

 5 אחרים. אנחנו נגיש,

 6 שאלת אותי אם ידעתי. ת.

 7 אז אתה אומר שבגלל שזה כבר נושא שעלה אז ... ש.

 8 עכשיו אני, לא, לא הלכתי להסתכל על זה. לא הלכתי להסתכל. ת.

 9 בסדר. תודה. אנחנו נגיש את זה בריכוז. ש.

 10 בינתיים או שאנחנו עם זה?אדוני אולי רוצה להמשיך  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 הנה אנחנו מגישים גבירתי, ממש שניה אחת.  ש.

 12 רק תגידו לנו מה יש פה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13יש פה פרסומים מאוחרים ומוקדמים ממעריב, מכיכר השבת, מחדרי חדרים, מסרוגים ומחדשות  ש.

 NRG. 14-. ומ12

 15 כמה סך הכל?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 שישה פרסומים גבירתי. ש.

 17 

 18 381שש כתבות מוגשות ומסומנות נ/

 19 

 20 עכשיו אנחנו בפריט השלישי מר ישועה, ש.

 21 רק תגיד לנו מה, כי הפריט השלישי ...לכתב האישום אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 נספח א'. אנחנו בפריט השלישי בנספח א'.  ש.

 23 ....  עו"ד יהודית תירוש:
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 1גברת תירוש. מחקר תקשורת אנחנו עשינו. שם יש פניה לגבי פרסום שעניינו סליחה? תקבלי,  ש.

 2שהליכוד זכה בעתירה להסרת שלטים ומודעות שפרסמה מפלגת הבית היהודי. בסדר? אוקיי. בוא 

 3 נראה את הרקע.

 4שניה, רק סליחה. אם רצית להגיש משהו, אני קיבלתי שלושה, יכול להיות  עו"ד יהודית תירוש:

 5 לושה, שיש עוד ש

 6 תיכף אני אתן לך את ההשלמה. כן. ש.

 7השאלה אם רצית להגיש משהו בשביל להגיש או רצית שהעד יתייחס לדבר  עו"ד יהודית תירוש:

 8 הזה?

 9. אנחנו רואים גם שיש 2. שלא היה, לא עלה שום דבר. 1אני אגיד לך בדיוק מה קורה. אנחנו ראינו  ש.

 10 ,3רקע תקשורתי לכל הנושא. 

 11 אז רגע, כשאתה אומר, תירוש: עו"ד יהודית

 12 אני באמצע משפט. ש.

 13 תני לו לענות. רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14. אני שמעתי אתמול את בית המשפט ובהקשרים מסוימים, מסוימים, אני אצמצם, ולא אעבור 3 ש.

 15 אחד ולא אשאל את העד, אבל אלה פרסומים בתקשורת בדיוק בסוגיה הזו שלא עלתה-אחד-אחד

 16בוואלה, עלתה במקומות אחרים, ולכן אני מגיש וחוסך כרגע את השאלה האם זה עלה ועלה ועלה. 

 17 זו הסיבה.

 18 עו"ד תירוש, יש התנגדות למשהו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אני פשוט,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 אם זו התנגדות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21דברת רק על התנגדות. העבירו לי בינתיים רק ארבע  כתבות ואני כן. אני מ עו"ד יהודית תירוש:

 22מסתכלת עליהן תוך כדי. והכתבות האלה עוסקות במשהו שונה מאשר מה שהדרישה שהועברה. 

 23לכן אני חושבת שכשמציגים משהו, צריך להציג אותו רגע לעד, שהוא יראה את זה, או שאם לא, 
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 1ה לא הדרישה שהועברה לעד. הדרישה שהועברה לעד אז אני באה ואומרת כאן את ההתנגדות, שז

 2 היא על רעייתו של מר בנט שעבדה במסעדה לא כשרה,

 3 עו"ד בן צור אמר שלא פורסם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 נכון. ש.

 5לא פורסם בוואלה. אבל הוא נתן להבין בשאלה שלו שכל הדברים האלה  עו"ד יהודית תירוש:

 6 פורסמו במקומות אחרים.

 7ומה העד יכול לתרום אם יוצגו לו כתבות שפורסמו במקומות אחרים? אני  עם:-כ' השופט משה בר

 8 לא,

 9 אין בעיה, אבל זה פשוט לא ... אז כשמציגים משהו, עו"ד יהודית תירוש:

 10 הרי הכתבות מוגשות לעצם העובדה שהיה פרסום.... עם:-כ' השופט משה בר

 11 אני אעשה, אני אעזור לך. ש.

 12 לא, אל תעזור לי. תודה. אני כן רוצה להבהיר. חברי אומר כאן, ית תירוש:עו"ד יהוד

 13 אנחנו חוזרים כאן לדיון מאתמול.  עם:-כ' השופט משה בר

 14לא, חברי אומר כאן דברים, מציג טענה עם איזו שהיא עובדה בתוך הטענה  עו"ד יהודית תירוש:

 15ו. האמירה שלו והמוצגים ואומר גם שהכתבות שהוא מגיש הן כתבות שתומכות בטענה של

 16 שמוצגים נשארים כאן בחלל הפרוטוקול ובאולם בלי שום התייחסות כי הוא לא נתן את זה לעד.

 17 התייחסות של מי?  עם:-כ' השופט משה בר

 18אז אני מתייחסת לזה ואומרת שהוא מטעה בשאלה שלו. הוא אומר בשאלה  עו"ד יהודית תירוש:

 19 לעד, 

 20 רגע אחד, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 רגע, אבל אפשר להשלים את התשובה? עו"ד יהודית תירוש:

 22רגע, עו"ד בן צור, אולי אדוני יחזור על השאלה. אדוני נתן לנו קובץ  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 ,-של כתבות מ
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 1ש.  אני אתן את ההקשר במשפט אחד. הייתה פניה, הפניה לא נענתה. לא היה שום דבר. אוקיי? יכולתי 

 2של, נקרא לזה אדיקותו של מר בנט, והעובדה אם אשתו היא  שהסוגיהלעצור פה. אבל אני גם מראה 

 3 דתיה או לא דתיה, זה סוגיה שהעסיקה את התקשורת, ולכן אמרתי לצורך זה, הגשתי את אותם

 4 פרסומים כדי להראות את ההקשר.

 5 אין טענה שיש כאן  פרסום בנושא המסעדה הלא כשרה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 ש.  לא. אין.

 7 אין טענה, זה כתבות, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 ש. לא, אמרתי שהנושא,

 9 ...  עו"ד יהודית תירוש:

 10 ש, רגע.רגע, עו"ד תירו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 גבירתי לא צריכה לקום כל רגע. עם:-כ' השופט משה בר

 12 ש. זה לא נורא מרגש, האמיני לי, יש דברים יותר מרגשים.

 13 לא מרגש, עו"ד יהודית תירוש:

 14 ש.  את ... מאוד נרגשת.

 15 צריך לדייק. קטן וגדול צריך לדייק. עו"ד יהודית תירוש:

 16 ם.ש.  זה חד וחלק. קטן וגדול מדייק. .. בגדולי

 17 עו"ד תירוש, אם עדיין גבירתי רוצה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אני רוצה להגיד משפט אחד, ש.

 19 רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 לא, אני אעשה את זה פשוט. פשוט לא יאמן. ש.

 21ש זה רגע. אני אתן לכם לומר. אני רק רוצה שנדייק. מה שאדוני הגי אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 חמש כתבות מכלי תקשורת שונים שאינם וואלה,

 23 נכון. לפני ואחרי. נכון. ש.
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 1 רגע. שעניינן משפחת בנט, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2אני אגיד מה העניין. משפחת בנט, אוכלים במסעדות לא כשרות כן כשרות, אדוקים, דתיים, זה  ש.

 3 הסיפור.

 4י הזוג בנט, והן לא קשורות לאותה כתבה, לא אותו פרסום רגע. בנ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 שנטען ושלא פורסם.

 6לא פרסום, נכון. אני אשלים רגע במענה. חבל, זה ייקח עשרים ישיבות כל הסיפור הזה שלנו. יש  ש.

 7 עוד אחד לבית משפט,

 8 יש לנו חמש כתבות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אז הנה השישי.  ש.

 10 לי יש ארבע. אז אם אפשר, תירוש:עו"ד יהודית 

 11 אז הנה, נשלים לך את הכל. אמרתי לך, התקשורת כולה תצוף בסוף. חוץ מה... שלכם. ש.

 12 אין שום בעיה. גם כל מה שלא רלוונטי, עו"ד יהודית תירוש:

 13 מה שלא רלוונטי, יתחילו להעביר את הטלפונים. ש.

 14 לומר?כן. מה אדוני רצה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15מה שרציתי לומר, אני די חוזר על עצמי כבר בעניין הזה. הייתה פניה, הפניה לא נענתה, יכולתי  ש.

 16 הסוגיההזו היא סוגיה שהעסיקה את התקשורת. כשאני אומר ' שהסוגיהלעצור בכך, הראיתי 

 17לא כן כשר, לא כשר, אכלו במסעדה כשרה, האדיקות שלהם, זה הסיפור. זה הכל.  הסוגיההזאת', 

 18כתבה ולשאול את העד, שמעתי את בית המשפט, בהקשרים -יותר ולא פחות. אני יכול לעבור כתבה

 19מסוימים אני אצמצם את העניין הזה, זה כתבות שהתפרסמו, דוברות בעד עצמן, קשורות לעניין, 

 20 ואני יכול להתקדם לדעתי.

 21 אוקיי. עו"ד תירוש? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 אני רק, רוש:עו"ד יהודית תי

 23 ההתנגדות עדיין בתוקף? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1ובעדינות, השאלה עכשיו  אני רק רוצה לדייק את ההתנגדות שלי, בסדר? עו"ד יהודית תירוש:

 2נוסחה אחרת מהשאלה קודם. אני מפנה לכך שחלק ניכר מהכתבות או חלק מהכתבות, לפי מה 

 3 ,2018-שהספקתי לראות הן בכלל מ

 4 אמרתי לפני ואחרי. ש.

 5 אוקיי. אז בסדר. לא באותו זמן, עו"ד יהודית תירוש:

 6 אמרתי לפני ואחרי.  ש.

 7 .. ולא עוסקת במסעדה שעליה, בדרישה שהתבקשה. עו"ד יהודית תירוש:

 8 טוב. ש.

 9עו"ד תירוש, אני רק רוצה להזכיר שאנחנו אתמול ביקשנו מעו"ד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10נייר, לא להציג כל נייר, כי זה לא נותן כלום, אפשר פשוט לתת לנו ואנחנו -לעבור ניירצור לא -בן

 11 נראה. בעצם זה מה שהוא עשה עכשיו.

 12בסדר, ועדיין, כשמתלווה לזה אמירה, אם מגישים אין בעיה. אם מתלווה  עו"ד יהודית תירוש:

 13 לזה אמירה היא צריכה להיות נכונה. זה הכל.

 14 אוקיי. ההערה נרשמה, עו"ד בן צור, אב"ד: -ן פלדמ-כ.ה. ר' פרידמן

 15אחד ובעקבות ההערה יש מקרים -, ואני אומר, יש מקרים שאני אוציא אחד-אני שמעתי את ה ש.

 16 אחד. כדי שלא יהיו אחרי זה ויכוחים כאלה.-שאני אוסיף אחד

 17נת הדיון אני לא חושבת שההערה של עו"ד תירוש קובעת את מתכו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18אלא נראה לי שבית המשפט קובע את מתכונת הדיון. זה מה שניסינו לעשות אתמול, אז תתמקד 

 19 בזה.

 20, 1לא נענה,  2-גבירתי אני מבקש להמשיך. בסדר גמור. אני בפרק השלישי. בסדר? אז ראינו ש ש.

 21זכה  נחזור אליו, אני כבר אומר לך, אני בשלישי. הטענה היא דרישה לפרסם כתבה שהליכוד

 22בעתירה להסרת שלטים ומודעות שפרסמה מפלגת הבית היהודי. טוב, עכשיו בוא נראה מה היה. 

 23 . זה מוקרן כרגע. 2013בינואר  16-, מהYNET-אני אתחיל בלהציג כתבה ב
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 1 אתם נותנים לנו את זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 בשלט אחד עם נתניהו".כמובן גבירתי. הכותרת היא "חיבוק הדב של בנט. מככב  ש.

 3 

 4 .382כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6כותרת המשנה "בצעד חריג יוצא הבית היהודי בקמפיין חיובי שבו מופיע היו"ר בנט דווקא עם  ש.

 7 יריבו הגדול בגוש הימין, המטרה למשוך קולות מתנדנדים, בליכוד זעמו: 'גניבת דעת'. אתה רואה?

 8 כן. ת.

 9. ש"נתניהו גויס לקמפיין בעל כורחו כחלק YNET-בפסקה השניה. ב זה הרקע. עכשיו תסתכל גם ש.

 10מהניסיון של הבית היהודי למשוך קולות נוספים מיתר מפלגות הימין ובעיקר מהליכוד". ואז גם 

 11בהמשך, "בכל מקרה, ההצגה של יריבים מאותו גוש יחדיו בקמפיין חיובי היא מהלך חריג". זה 

 12 מה שכתוב, מוכר לך הרקע הזה?

 13 כן. .ת

 14 לינואר. 17-עכשיו אני מציג לך כתבה שבעיתון הארץ פורסמה יום למחרת, ב ש.

 15 

 16 383מוגשת ומסומנת נ/ 2013לינואר  17כתבה מיום 

 17 

 18הנה הכותרת, "הקמפיין החדש של בנט 'חזק ביחד עם ביבי'" ושוב יש התייחסות לקמפיין,  ש.

 19יוצא בקמפיין ששם יש את בנט לצד תסתכל, בפסקה הראשונה, דוברת בעד עצמה, שהבית היהודי 

 20 ראש הממשלה וכתוב 'חזקים ביחד בוחרים בנט'. אתה רואה?

 21 כן. רואה. ת.

 22אז אתה מסכים איתי שהקמפיין, שתיכף נראה את המשמעות המשפטית שלו, היה נושא  שהעסיק  ש.

 23 את התקשורת. הקמפיין של בנט?
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 1 כן. ת.

 2 וגשה עתירה של הליכוד לוועדת הבחירות המרכזית?כן. עכשיו, ואז כשמוגשת, האם אתה יודע שה ש.

 3 כן. ת.

 4 האם אתה יודע שניתנה החלטה של ועדת הבחירות המרכזית? ש.

 5 כן. ת.

 6 האם אתה יודע מה ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית? ש.

 7 להסיר את החיבור הזה, להסיר את התמונה של ראש הממשלה. ת.

 8טה חריפה, בטח בטרמינולוגיה המשפטית. החלטה של עכשיו אנחנו נגיש את ההחלטה כי ההחל ש.

 9 כבוד השופט רובינשטיין.

 10 

 11 384החלטת כב' השופט רובינשטיין מוגשת ומסומנת נ/

 12 

 13, אתה יכול לקרוא כמובן הכל אבל זה דובר בעד עצמו, לפסקה ו' בעמוד -אני מפנה אותך ל ש.

 14לטים שמוצגים יחד, עלולים השלישי, ושם נקבע ש'לדידי המקרה שלפנינו בא ב... של אלה הש

 15ליצור בכל הכבוד את הרושם המוטעה כי השניים חברו יחדיו וההצבעה היא כזו וכזו' ולכן ניתן 

 16צו שאוסר על פרסום כפי שנעשה. עד כאן? את זה אתה מכיר. זה ראינו. עכשיו, האם אתה יודע 

 17 בכמה כלי תקשורת פורסמה ההחלטה של ועדת הבחירות?

 18 לא. ת.

 19נראה. בוא נראה. היענות חריגה מספרים לנו. טוב. אני אראה לך כתבה, עכשיו אני אציג  אז בוא ש.

 20 בינואר.  18-, מהYNET-מספר כתבות, הנה כתבה ב

 21 ?-אתם מגישים אחד אחד או את כל ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 פרודיה הזאת.אחד. פה כבר, כן, אמרו לנו 'דרישה שנענתה'. אז תיכף נדבר על ה-נגיש אחד ש.

 23 
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 1 385נ/מוגשת ומסומנת  YNET-כתבה מ

 2 

 3, 'נתניהו ובנט לא ביחד, יוסרו מודעות הבית היהודי'. ואז יש YNET-אז הנה כתבה ראשונה ב ש.

 4 תיאור של מהלך הדברים כפי שהתייחסנו, אתה מבין שזה הפריט השלישי שדיברנו עליו, נכון?

 5 כן. ת.

 6 מאותו יום. 12שהתפרסמה בחדשות טוב. אני רוצה להציג לך כתבה  ש.

 7 

 8 .386מוגשת ומסומנת נ/ 12כתבה מחדשות 

 9 

 10שוב, 'בנט ונתניהו כבר לא חזקים ביחד', אתה רואה, מה שהיה הוא שהווה, ואז שוב 'בעקבות  ש.

 11העתירה הורתה הוועדה להסיר את שלטי התעמולה שבהם בנט נראה לצד נתניהו'. קבע השופט 

 12 ור מצג שווא .נכון?רובינשטיין שזה עשוי ליצ

 13 כן. ת.

 14 טוב. אני אראה לך עוד שני פרסומים, בישראל היום.  ש.

 15 

 16 387כתבה מישראל היום מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18צור, הפרסומים הללו שאדוני מפנה אליהם היו בעקבות דרישה -מר בן עם:-כ' השופט משה בר

 19 מטעמו של? 

 20 אדוני אני כבר, ש.

 21 כול להשיב על זה, אבל זה אדוני אולי יודע.זה העד לא י עם:-כ' השופט משה בר
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 1לא נוח לי, אדוני, חמש דקות זה יגיע. בסדר? זה פשוט, זה כמעט קומדיה, דרך אגב, על חשבוננו.  ש.

 2עכשיו אני אגיד לך כך, אז ראינו בישראל היום אותו דבר, לא אשאל. עכשיו אנחנו גם יודעים, 

 3 ,-אגב, סליחה, בפרסום ב

 4 

 5 388ם מוגשת ומסומנת נ/כתבה מישראל היו

 6 

 7או שיש  YNET-טוב. עכשיו, אני אומר לך גם את הדבר הבא, שלאתר בכלי תקשורת, נניח ב ש.

 8אתרים, זה אנחנו יכולים בכוחותינו הדלים משהו לעשות, אבל אנחנו גם פנינו, אני אתן איזה 

 9שר אחר. אולי תגיד שהוא הקשר, כי זה חשוב, תגיד לנו מי זה, מחברת 'יפעת', הזכרנו אותה בהק

 10 מה אתה יודע על חברת יפעת?

 11יפעת בקרת מדיה, חברה שסוקרת כל יום את כל התקשורת, גם מודפסת, גם הדיגיטלית,  ת.

 12 אלקטרונית, ומכינה ממנה תיעוד.

 13 והיא נחשבת לחברה המובילה בתחום מחקרי המדיה נכון? ש.

 14 כן. בישראל. ת.

 15חנו, אני אומר לך, אתה לא חייב להתייחס כמובן, מה בישראל. אנחנו בישראל. עכשיו, אז אנ ש.

 16שהתביעה לא עשתה אנחנו עשינו ואז אנחנו פנינו לקבל את הפרסומים שלא נמצאים, שלנו קשה 

 17. ואז קיבלנו מ'יפעת', אני אציג את המסמכים שקיבלנו 10לאתר אותם, נניח תמלילים בערוץ 

 18, גל"צ, רשת ב' ועוד ערוץ 2, ערוץ 10ים מערוץ מהם, לגבי אותו אייטם. אני אציג שורה של תמליל

 19, אולי נעשה 2. ואחרי זה ערוץ 10, בסוגיה של ההחלטה של ועדת הבחירות. אני אתחיל בערוץ 2

 20 את זה לפי סדר.

 21 נסמן את כולם ביחד. את כל האוסף. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 2. אחרי זה אני מגיש את  גלי צה"ל, ואני אגיש את רשת ב' ועוד ערוץ 2אני מגיש עכשיו את ערוץ  ש.

 23 אחד, 
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 1 

 2 .389מוגש ומסומן נ/

 3 

 4עכשיו, איך כל כלי התקשורת במדינת ישראל יודעים על ההחלטה של ועדת הבחירות? תן לנו את  ש.

 5 התשובה שלך?

 6 חירות וגם מהליכוד. הם מקבלים, אני מתאר לעצמי, גם מוועדת הב ת.

 7אוקיי. ויש דובר, לוועדת הבחירות יש דובר. נכון? יש לו גם שם. אתה מכיר אותו? לא מכיר אותו?  ש.

 8 אבל אתה יודע שיש דובר לוועדת הבחירות?

 9 אני מתאר לעצמי. ת.

 10נכון. וההחלטה מופצת לכל כלי התקשורת. החלטת ועדת הבחירות, כפי שמצאנו שהתפרסמה בכל  ש.

 11 התקשורת, היא החלטה שמופצת מהדוברות של הוועדה לכל כלי התקשורת. נכון? כלי

 12 מן הסתם. ת.

 13מן הסתם. אבל בוא נראה מה קרה אחרי זה. הבית היהודי אחרי ההחלטה ניסתה למסמס את  ש.

 14 ההחלטה של כב' השופט רובינשטיין, אתה זוכר מה קרה אז?

 15 לא. לא. ת.

 16שקל. בוא אני אראה לך מה קרה בהמשך, רק פשוט  70,000היא נקנסה בסכום שנחשב שיא, של  ש.

 17 לסגור את הפריט הזה, אין לי שם אחר. אז אני מציג כרגע פרסום מ"הארץ", 

 18 

 19 .390כתבה מעיתון הארץ מוגשת ומסומנת נ/

 20 

 21שקל'. איך קראתם  72,000. הנה, אתה רואה? 'הבית היהודי שוב הפרה', 'YNET-פה יש פרסום ב ש.

 22 למר בנט אצלכם בהתכתבות הפנימית? 

 23 שובב, הדתי השובב. ת.
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 1 אוקיי.  ש.

 2 

 3 391מוגש ומסומן נ/ YNET-פרסום מ

 4 

 5 . עוד פעם קנס. NRG ש.

 6 

 7 392מוגש ומסומן נ/ NRG-פרסום מ

 8 

 9 .1תמליל מרשת ב'. ותמליל מערוץ  ש.

 10 

 11 393תמליל מרשת ב' מוגש ומסומן נ/

 12 394ומסומן נ/מוגש  1תמליל מערוץ 

 13 

 14, תאשר לי 10עכשיו, לפי 'יפעת' מר ישועה, ותיכף אני אבקש שאלה, קטנה, היה גם פרסום בנענע  ש.

 15 ?13, ערוץ 10זה בעצם מה שהיום זה ערוץ  10שנענע 

 16 האתר דיגיטל שלהם. כן. ת.

 17ליך. הזו. עכשיו כמה שאלות א הסוגיהטוב. עכשיו, היו עוד, אבל באמת נדמה לי שמיצינו את  ש.

 18קודם כל, בחקירה שלך, תאשר לי שלא הראו לך, 'אוקיי, יש פריט מסוים, הוא עלה במקום א', 

 19 ב', ג', ד', ה'', מילה לא נשאלת ולא התייחסת. נכון?

 20 אמת. ת.

 21 זה היענות חריגה, כמו שאנחנו מבינים,  ועכשיו, בוא נראה את האייטם שעלה בוואלה. בסדר? ש.

 22 
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 1 395ן נ/פרסום מוואלה מוגש ומסומ

 2 

 3עכשיו בוא נסתכל גם על איך אתם סיקרתם את זה, אם רוצים פה לדקדק כבר עד הסוף, אצלכם  ש.

 4הניסוח אגב הכי מתון, לא רוצה להגיד 'הכי', תמיד ניתפס בקצוות, אבל הוא מתון בהשוואה 

 5שהיה לניסוחים בכלי תקשורת אחרים, כי המונח זה 'להוריד' ולא 'להסיר', העניין של הטעיה 

 6 חלק מההחלטה לא מופיע בתוך הכותרת, בכותרת המשנה. נכון? אתה ער לדקויות הללו?

 7 אני יכול להתחיל להיות ער, להסתכל. אני לא,  לא קראתי את הכל. אני לא יכול, ת.

 8 אז בוא אני אציג, רק אשאל אותך שאלות. אתה צודק, בוא נסכים ככה, שלהוריד, ש.

 9 ... ת.

 10ל אותך שאלה. כי הטקסטים פה. אם מופיע הטעיה במקום א' ואצלכם לא שניה, בוא רק אשא ש.

 11 מופיע, אז אין ספק שהמונח 'הטעיה' זה מונח חריף, נכון?

 12 כן. ת.

 13אוקיי. ו'להוריד' או 'להסיר', כן?  'הצטווה להוריד' ו'הצטווה להסיר'. אתה מסכים איתי שלהסיר  ש.

 14 זה יותר חריף מאשר להוריד?

 15 לא יודע. ת.

 16 המונח 'פסל'. הוא יותר חריף מאשר 'להוריד'. נכון?ו ש.

 17 כן. ת.

 18 הוא באותו נושא. טוב. אז זה הפרסום בוואלה, עכשיו בוא נראה את ההמשך בוואלה. בסדר? ש.

 19 

 20 396פרסום מוואלה מוגש ומסומן נ/

 21 

 22בוא נראה מה וואלה עשתה באותו הקשר. קודם כל האם אתה יודע, שאלת מבוא, שאנחנו נמצאים  ש.

 23 שלושה ימים לפני הבחירות?
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 1 .19-, אנחנו ב21-כן. אה, הבחירות ב ת.

 2 .19, 22-ב ש.

 3 ? אוקיי.22-אה, ב ת.

 4 כן. קורה. ש.

 5 אה, כן.  ת.

 6 שלושה ימים. עכשיו, האם אתה יודע שיש איסור פרסום על תעמולת בחירות בתקופה הזו? ש.

 7 כן, נדמה לי שהוא לא חל על האינטרנט. ת.

 8 נדמה לי שכן.  ש.

 9 מה? ת.

 10נדמה לי שכן, תיכף אני אגיד לך באיזה הקשר. ואז, בוא תראה מה עשיתם עבור הקמפיין של בנט.  ש.

 11תראה את הפרסום. אחרי הפרסום של ההחלטה של ועדת הבחירות שראינו שהיה אצל כל 

 12הארסנל, אתם יוצאים בפרסום, בכתבה נוספת, 'מודעת בנט ונתניהו, פני ראש הממשלה כוסו 

 13 אתה רואה את זה?בצבע'. 

 14 כן. ת.

 15אוקיי. ומה שנכתב שם זה שאחרי שהורו להסיר את החיבור הזה, ולפסול את המודעה, אז פעילי  ש.

 16לבעיה,  ואז כדי להסתיר את  פרצופו   -או שובבי, זה אני מוסיף  -המפלגה מצאו פתרון יצירתי  

 17תניהו בצבע אפור. אתה של ראש הממשלה ולא להסיר את המודעה כולה, צבעו את הפרצוף של נ

 18 רואה?

 19 כן. ת.

 20 אז עכשיו, ואז בוא נראה איך זה נראה,  ש.

 21 יש את זה במה שהוגש. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22יש את זה במודפס. אוקיי. התמונות במודפס. בסדר גמור. אז עכשיו בעצם מה שקורה כאן, רק  ש.

 23לכו ובמקום להסיר צבעו, בעצם זו בוא נסכם את וואלה בנקודה הזו, אחרי שהחכמולוגים ה
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 1התחכמות עם ההחלטה, אז בעצם חזרו, הפרסום הזה חוזר פחות או יותר על הקמפיין של בנט 

 2 באותו שלב, נכון? תוך שובבות משהו.

 3 למה? ת.

 4למה זו גם תשובה. אוקיי. כי אתם מפרסמים את שלט הבחירות שלהם, אתם מפרסמים את פתק  ש.

 5 "טב", מופיע ... זה למה. מה אדוני בוחן בבקשה?ההצבעה עם האותיות 

 6אני מסתכל ורואה שמה שאמרת, אני לא מסכים עם מה אתה אומר. אני רואה שמה שאתה אומר  ת.

 7שמציין על  YNETשל "טב" וכדומה מופיע גם בידיעות האחרות של העיתונים האחרים, למשל 

 8 ,-הקנס ועל זה, אז הוא גם שם את הדבר כי מתייחסים ל

 9 ברור. לא הבנת, אני בקטע האחרון כרגע. ש.

 10 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 11 אני בפרסום, ש.

 12 ... עו"ד יהודית תירוש: 

 13 לא, אני רק אמקד אותו.  ש.

 14 אני מבין שאתה בפרסום. ת.

 15 אני בפרסום האחרון, שפני ראש הממשלה כוסו בצבע.  ש.

 16. 19-. אצלנו זה עוד ב20-אחרי. זה הפרסום האחרון, ב, זה YNET-כן. אני יודע, אני שם. וגם ב ת.

 17שם  YNET-אצלם זה עוד יום אחרי, ומתייחסים לזה שהם שוב הפרו את החוק, הם התבקשו, ו

 18את זה, תסתכל, עם ה"טב" ועם הכל. זאת אומרת שהעיתונים מפרסמים אז הם מתייחסים 

 19תו של נתניהו...' והכותרת מתחת לגופים האלה ודווקא כתוב מתחת 'לאחר פסילת הקמפיין, דמו

 20לתמונה שבה הצללית נצבעה, 'רובינשטיין קיבל את הדעה כי המודעות גורמות להטעיית הציבור'. 

 21 אני לא חושב שהכתב ניסה פה להתחכם. לשאלתך.
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 1כותבים שהם הפרו  YNETאוקיי. האמת שזו לא חשובה, בכל אופן אני אשאל שתי נקודות על זה.  ש.

 2 שזה פתרון יצירתי. אתה רואה את ההבחנה בין השניים? יש לי עוד שאלה אליך,ואתם כותבים  

 3 אני רוצה להגיד רגע איזו שהיא נקודה.  ת.

 4 בבקשה. ש.

 5אני לא יכול כרגע לעשות השוואה, כל מה שכתוב אצלי במאמרים שונים לעשרה מאמרים שנתת.  ת.

 6חליטה לפסול'. כתוב 'הורתה להסיר', אתה רוצה אז אני אשווה, אני רואה גם אצלי בזה שכתוב 'ה

 7 'דרישה לפסול מועמד בבית יהודי', אני לא יודע, אתה לוקח איזו מילה מסוימת,

 8 מר ישועה, מר ישועה, ש.

 9 יכול להיות, כששאלת אותי האם 'פסל' זה יותר חריף, אמרתי לך כן. אני לא יכול, ת.

 10הקמפיין היצירתי הזה? הלך הכתב  אני אתקדם. מר ישועה, אני אתקדם. מאיפה קיבלתם את ש.

 11וצילם את המודעות עם ההתחכמות או שזה מה שהוציאו לכם? או שהבית היהודי הלך, צילם 

 12 ושלח? מה אתה חושב?

 13 . אני זוכר שנדרשנו להוציא צלמים.1א. אני אגיד למיטב זכרוני, אני לא זוכר במאה אחוז.  ת.

 14 ממי נדרשתם? מי דרש? ש.

 15השלושה ימים האלה של הסאגה של זאב, שאול וכדומה, נדרשנו, או שבגלל  נדמה לי אז שבתוך ת.

 16הלחץ הזה אמרתי 'אני מוציא עכשיו צלמים', אני זוכר שדובר על הוצאת צלמים. אני לא זוכר 

 17בדיוק מה היה. בסדר? יכול להיות שקיבלנו את זה גם מהמפלגה של בנט, יכול להיות שקיבלנו 

 18יודע. כי גם הליכוד רצה להראות, אם עושים את  זה לא בסדר, אז גם את זה גם מהליכוד, אני לא 

 19לו היה, אינני יודע. אבל אני זוכר גם שהיה קטע כשהוצאנו, אני זוכר שהוצאנו גם צלמים 

 20 לסטיקרים כי אני זוכר שאני מדווח, באחד המקומות אני מוציא גם צלמים כי,

 21ור לאירוע הראשון. אז מה שאנחנו רואים פה טוב. אז עכשיו בוא נסכם את האירוע הזה ונחז ש.

 22שהייתה החלטה של ועדת הבחירות, ההחלטה הזאת, תאשר לי, ההחלטה הזאת פורסמה בכל כלי 

 23 התקשורת במינונים חריפים יותר או פחות, ואצלכם פחות חריף. עד כאן נכון?
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 1 אני לא חושב. ת.

 2 הוא פחות חריף? אתה לא חושב שבכל כלי התקשורת? אתה לא חושב שהפרסום ש.

 3 אני אין לי כלים פה להשוות, ת.

 4 אין לך כלים, זה הלאה. נתקדם. פורסם בכל כלי התקשורת. עכשיו בוא נעבור, ש.

 5 רק שניה, אני רוצה לענות לשאלה. ת.

 6 בבקשה. ש.

 7אני זוכר שבגלל שלא נענינו אז לנושא של הידיעה על אשתו של בנט, אז אני זוכר שבמהלך סוף  ת.

 8 ,-יה לחץ בנושא הזה שהסטיקרים וההשבוע ה

 9 למה אתה עונה לי כרגע? ש.

 10 על השאלה. ת.

 11תקשיב טוב. אני שאלתי אותך שאלה פשוטה. ההחלטה הזו הייתה והיא פורסמה בכל כלי  ש.

 12 התקשורת, 

 13 חריף יותר או חריף פחות. ת.

 14המעשיות. אם אתה  ואז אתה מתחיל לספר לי כרגיל את סיפורי וחריף יותר או חריף פחות. נכון? ש.

 15 אומר,

 16 תן לו לענות. הוא מבין את השאלה, תן לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 אדוני, אתה רואה שאני זוכר את השאלה? ת.

 18 טוב. אני אתן לך לענות. אין בעיה, אני אתן לו לענות. ש.

 19לעד. לא רק משום מר בן צור, אדוני צריך לברור בקפידה את השאלות  עם:-כ' השופט משה בר

 20התשובות שאדוני צופה שהעד יכול להשיב, שלכאורה לא תואמות את הקו של אדוני, אלא משום 

 21גם המשקל שניתן לעדויות לגופן, באותן שאלות שאדוני שואל את העד. כי דעותיו, ככל שהן 

 22תחום, חשובות, הן לא דומות לידיעותיו. וסברה שמענה העד, אני לא יודע עד כמה הוא מומחה ב

 23 ואדוני מבקש ממנו היבטים כאלה ואחרים, ואז אפשר לקבל תשובות אחרות.
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 1 אני מקבל את ההערה של בית המשפט. עכשיו, ש.

 2 ,-אני חושב ש ת.

 3 אתה רוצה להשלים. בוא נשלים. ש.

 4אני רוצה להשלים. שאלת אותי האם אני חושב שהכיסוי בוואלה בהשוואה לכיסויים בעיתונים,  ת.

 5ת האחרים בנושא הזה, באישיו הזה של החלטת ועדת הבחירות והמודעה הזאת, בכלי התקשור

 6 הוא היה פחות חריף, אני משתמש במילה שלך, בהשוואה, קצת יותר מתון, יותר ... אני לא זוכר,

 7 זו שאלה עובדתית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 כן.  ת.

 9זה העד. שיטת ישועה סיפורי ישועה. תגיד להסתכל בפרסום ולהגיד. הוא מספר סיפורים כרגיל.  ש.

 10 אם זה יותר חריף או פחות חריף. בלי פולקלור.

 11לא למה. אם זה פחות או יותר, אם אתה יכול לענות. לא למה, מה,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 ... 12 

 13 למה, ו... ואמרו, ש.

 14 י ידיעות בנושא,אוקיי. אם אני זוכר שלחצו עלינו שלושה ימים ולכן היו יותר משת ת.

 15 הוא לא עונה. ש.

 16רק שניה. אני עונה, זה לא משנה מה שאתה, תן לי בבקשה לענות. אני זוכר שהיו יותר משתיים,  ת.

 17זה רלוונטי. אם אני זוכר, שבשלב מסוים אני אומר לשאול 'תשמע, אי אפשר, יש לנו כבר שלוש 

 18את אשתו נעשה מחר'. אם אומרים ....  עכשיו על הנושא הזה, ואני לא יכול להעלות עוד נושא, אז

 19'אז תשאיר את זה כל הסוף שבוע וגם ביום ראשון', משך הזמן של זה, בראשית של בחירות, יש 

 20לזה משמעות. לכן אינני יכול להסכים לקביעה של עו"ד בן צור שאנחנו טיפלנו בנושא הזה של 

 21 הסיקור בצורה פחות חריפה,

 22 ה שאתה אומר שזה לא משקף את מה שהיה?מ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1נכון. זה לא משקף את מה שהיה. לא בדרישות, לא בהיענות לדרישות, שמתבטאת לא רק במודעות  ת.

 2ובמספרן, לדעתי היו עוד, אתם עושים את הסקרים, אני לא מחליף אף אחד פה, אני לא מתחיל 

 3בר שלוש. ודבר שני, להשאיר את זה להוציא מודעות. אני זוכר שבשלב מסוים דובר על זה שיש כ

 4 במקום ראשי ו'תשאיר את זה כל השבת שהחברים יראו'. זה הכל. זה מה שאני מציין.

 5 טוב. השאלה שלי הייתה פשוטה. הפרסום גופו בהשוואה לפרסומים אחרים,  ש.

 6 טוב, הוא ענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 ענה. הפליג. אבל עכשיו אני הולך, ש.

 8 א  הפלגתי.ל ת.

 9 הוא ענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 ענה, לא משנה. הלאה. ש.

 11 דנו פה בעדויות שפרסום נקבע לא רק על פי המודעה אלא איפה היא נמצאת וכמה זמן. ת.

 12 מר ישועה, זו לא הייתה שאלה עכשיו. אוקיי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 טוב. ת.

 14יט הראשון שאמרתם שהוא עלה, תיכף חברתי קמה ואמרה שהוא אז ראינו כך, ראינו את הפר ש.

 15 עלה, 

 16 מה זה הראשון, תזכיר לי? ת.

 17 הפריט הראשון שמופיע בכתב האישום זה התמיכה של בנט בלבני ויחימוביץ'. ש.

 18 נכון.  ת.

 19היא אמרה 'לא, זה עלה', תיכף נתייחס לזה. ראינו פריט שני שלא עלה, אתה זוכר על מה אני  ש.

 20 מדבר?

 21 אה, פריט שני עם אשתו, כן? ת.

 22 נכון. לא עלה, מסכימים. ש.

 23 נכון. לא עלה. ת.
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 1 ופריט שלישי ראינו את ועדת הבחירות שעלה אצל כולם. ש.

 2 כן. ת.

 3אוקיי. ואנחנו כרגע בפרסום הזה של ועדת הבחירות. ואז, אתמול קמה חברתי ואמרה שהפריט  ש.

 4 הראשון נענה. אתה זוכר?

 5 כן. ת.

 6 והיא כמובן השתמשה במונח 'הטעיה' החביב עליה. ש.

 7 כי אמרת שזה לא עלה. עו"ד יהודית תירוש:

 8עכשיו אני מדבר. ואז אנחנו אמרנו, איך יכול להיות, הרי אנחנו בדקנו את האתר ולא ראינו איזו  ש.

 9ד שהיא כותרת על התמיכה של בנט בלבני ויחימוביץ'. לא ראינו כותרת כזו. ואז יש לנו פה אח

 10, שזה העניין של ועדת הבחירות 395במחיר של שניים או ההיפך. כי מה חברתי אמרה? ביחס לנ/

 11שם גם יש איזו שהיא פיסקה, בעמוד השלישי כבודם, על  -זה הפרסום הסטנדרטי  -בסוגריים 

 12, תסתכלו בפסקה הזו, וזו 3קמפיין נגדי של הליכוד. ואז  הטענה הייתה, 'הנה, תסתכלו בעמוד 

 13 שה נענתה'. אתה זה אתה זוכר? זה סידור של העובדות כרגע. זה זכור לך?'הדרי

 14 זכור לי ממתי? מאתמול? ת.

 15 מאתמול . מהדיון אתמול. ש.

 16 כן. ת.

 17אוקיי. אז עכשיו בוא נראה מה יש פה. את הדרישה נענתה, אני חוזר לפריט הראשון, קודם כל  ש.

 18, כלומר, התמיכה של 3-ו 1בפרסום אחד? אתה מסכים איתי שכל העניין הזה מופיע לפי הטענה 

 19 בינואר. 18-זה הסרת המודעות, זה מופיע בפרסום אחד מה 3-בנט בציפי לבני ו

 20 כן. זה מה שאני רואה. ת.

 21 ,-זה מה שאתה רואה, עכשיו בוא נבדוק את ה ש.

 22 אני אומר שאני לא יודע אם היה עוד אחד, ת.
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 1אינו, הם מצאו איזו פסקה, בוא נדבר על  הפיסקה אתה לא יודע, האמן לי, אנחנו בדקנו, לא ר ש.

 2 הזאת.

 3 עו"ד בן צור, זה המסמך שאתמול דיברנו עליו? רק לדעת, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 אתמול שחברתי קמה ואמרה 'אתם לא ראיתם שיש איזה שהוא מקום', ש.

 5 בסדר. זה המסמך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6חנו חיפשנו איזו שהיא כותרת לראות אם נענה, לא מצאנו. בסדר? אז אמרו 'הנה, כן. אוקיי. כי אנ ש.

 7יש לך פיסקה'. אז בוא נראה את הפיסקה הזאת. בוא נראה שכשאומרים 'הטעיה', לאן זה הולך 

 8ההטעיה הזאת. קודם כל, האם אתה יודע, טוב, אני ממשיך. עכשיו תראה, תסתכל מה קורה כאן. 

 9 ד השלישי מתייחסת למה? בוא נקרא ביחד. לקמפיין של הליכוד. נכון?הפיסקה האחרונה בעמו

 10 כן. ת.

 11כלומר שהליכוד עושה קמפיין, הליכוד עושה קמפיין של החיבור בין, שמתייחס לחיבור בין בנט  ש.

 12 לבין יחימוביץ'. עד כאן נכון? זה מה שכתוב.

 13 לבני ויחימוביץ'.  ת.

 14 לבני ויחימוביץ'.  ש.

 15 נכון. ת.

 16נסתכל רגע פיסקה אחרי זה. רק נמשיך לקרוא. ואז כתוב כך: 'הבחירה בהצגת ליבני בוא  ש.

 17כמחוברת לבנט מעניינת דווקא לאור הדברים החריפים בהם תקפה אמש את יו"ר הבית היהודי, 

 18כפי שנחשף בוואלה חדשות. 'אתה קיצוני, מסוכן למדינה ולא יודע מהי דמוקרטיה' הטיחה יו"ר 

 19 שו באולפנים'. אתה רואה?התנועה בבנט כשנפג

 20 כן. ת.

 21אז בוא נראה מה יש לנו כאן. יש לנו את ההיפך. ואני אגיד לך מה זה ההיפך ואני אבקש את  ש.

 22. הרי מה שהתבקשתם לפי הטענה בפריט הראשון זה להראות שיש חיבור בין 1ההתייחסות שלך. 

 23 בנט לליבני ויחימוביץ', נכון?
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 1 כן. ת.

 2למטה, יש איזה שהוא קמפיין של הליכוד, אבל  3. שיש קמפיין, בעמוד 1 אוקיי. מה שכתוב כאן: ש.

 3. שזה לא מתיישב, 'לא מתיישב', כותב הכתב שלכם, כי יש בעצם תקיפה בין השניים. ההיפך 2

 4 מחיבור. נכון? כך כתוב.

 5 כן. הוא מציג את זה כסתירה מסוימת. ת.

 6 17-ורק שנסתכל רגע מה הייתה הכותרת ב כסתירה מסוימת. אוקיי. רק שנסגור את העניין הזה, ש.

 7, נקרין, הנה 380נ/-לחודש ב 17-. הכותרת הראשית ב380לחודש, יום לפני כן, באתר. וזה הוגש, נ/

 8הכותרת. ביום הפניה שנעשתה שאמרו לכם או ביקשו מכם 'תראו שבנט תומך בליבני' הכותרת 

 9 הראשית הייתה, מה? '

 10 ליבני הטיחה בבנט' ת.

 11 צוני ומסוכן'. כלומר הפרדה מוחלטת, נכון?'אתה קי ש.

 12 כן.  ת.

 13 תודה.  ש.

 14 דרך אגב, בכותרת של ועדת הבחירות, בכותרת המשנה יש הפנייה לזה. אם כבר דנים בכותרות. ת.

 15 שניה, עו"ד בן צור לא שומע אותך. עו"ד בן צור? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כן, אני ממשיך גבירתי. ש.

 17 הוא מוסיף משהו. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 18 הוא רוצה להוסיף, ש.

 19לגבי הכותרות. כן. הכותרת של המאמר שדיברת עליו 'ועדת הבחירות: להוריד את מודעות בנט,  ת.

 20ששם מופיע הקמפיין הנגדי ובסופו יש גם את הקטע שהוא לכאורה סותר את זה, בכותרת המשנה 

 21 מופיע מה שהליכוד ביקש.

 22 מפיין של הליכוד.מה, ק ש.

 23 בסדר. ת.
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 1עצור. אתם דיבררתם קמפיינים של מפלגות יש עתיד, תנועה, מחנה הציוני, עם סרטונים והעליתם  ש.

 2 אותם בלי מילה של הסתייגות, מחשבה, ראינו אתמול. עד כאן נכון?

 3 חלק. ת.

 4 חלק. פה,  ש.

 5 חלק קטן מהתמונה. ת.

 6 ויש רזרבציה של הכתב. נכון? רגע סליחה, פה יש איזו אמירה על קמפיין  ש.

 7 אוקיי. ת.

 8עם  3אוקיי. דבר נוסף, מה שחשוב לנו שיש הבדל בין כותרת ראשית נכון? לבין איזה שהוא בעמוד  ש.

 9 אמירה והסתייגות. אתה מסכים שיש פער, נכון?

 10 יש את הפירמידה שלימדת אותנו. ת.

 11 יש את הפירמידה. כן. ש.

 12 ואחרי זה הטקסט.יש כותרת ראשית, כותרת משנה  ת.

 13 אתה לומד תקשורת תוך כדי הדיון. בסדר. אולי תלמד גם משפטים ואז זה בכלל יהיה שלם. ש.

 14 חס וחלילה. ת.

 15עכשיו דרך אגב, בוא נחזור, עזוב. אוקיי, אז ראינו בעצם פריט ראשון מה היה, תמונה מלאה,  ש.

 16שני ראינו שלא, פריט שלישי  פריט ראשון עברנו, איך, מה. כרגע סגרנו את הנקודה הזו, פריט

 17 ראינו שכל העולם מפרסם. בוא נעבור לפריט הרביעי. התשובה שלך, הנהנת בחיוב כמדומני?

 18 כן. ת.

 19 אז בוא נעבור לפריט הרביעי. ש.

 20 אמרתי שראינו. כן. ראינו. כל מה שאתה אומר שראינו, ראינו. ת.

 21ת פרסום על התבטאות של יניב, אלדד מה שראינו ראינו. אוקיי. פריט רביעי, יש דרישה להעלו ש.

 22 יניב, שקורא להצביע לבנט. אתה רואה? 

 23 כן. ת.
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 1 אוקיי. עכשיו קודם כל, לא התפרסם דבר. ש.

 2 נכון. ת.

 3נכון. בוא נראה בכל אופן עוד קצת, למרות שיכלתי לעצור פה, בוא נראה בכל אופן מה כן התפרסם  ש.

 4 בוואלה לגבי החבר אלדד יניב.

 5יש פה איזה שהוא מינוח שדורש אולי הסבר בהמשך. 'הדרישה טופלה', מה  עם:-ברכ' השופט משה 

 6זה המונח 'טופלה'? זו טרמינולוגיה שאני כרגע לא מנתח אותה, אבל אני אומר לאדוני, אדוני ער 

 7 לכך,

 8אדוני אני ער, סליחה, אני אומר את זה כך. אני ער לכל היגד שטבעו אותו פה, אני ער לניסיונות  ש.

 9יצר מתוך ההיגדים גופם איזה שהם מסקנות שכתוב 'דרישה' וזה משהו שנשלח בהודעת דוברות לי

 10 לכולם אז להגיד 'דרישה' זה מייצר איזה שהוא נרטיב, להגיד 'טופלה', 

 11 הגדיר את זה כדרישות. 2נאשם  עו"ד יהודית תירוש:

 12 סליחה? מי הגדיר את זה? ש.

 13 .2נאשם  עו"ד יהודית תירוש:

 14הגדיר את זה כדרישות. את כל המסמך הוא הגדיר כדרישות או שזו המצאה שלכם?  2נאשם  ש.

 15סליחה, יש 'הודעות לדוברות' יש 'אולי תשקלו להעלות', כל מיני דברים כאלה. יש דברים פנימיים, 

 16כל דבר הם קראו לו 'דרישה'. סתם המצאה. זה להנדס משהו. כמו הסיקור המוטה. אנחנו צריכים 

 17 רגליים של כל הסיפורים הללו. עכשיו אני רוצה רגע להמשיך, יכולתי לעצור,לשבור את כל ה

 18ובהמשך להערת אדוני. אנחנו ביקשנו  2ברשותך, מכיוון שהיא העירה בקשר לנאשם  עו"ד ז'ק חן:

 19לתקן את כתב האישום כדי שנדע מה גדר המחלוקת. כבודכם נתן החלטה, חבריי ישבו הרבה זמן 

 20נקודות שהוא נספח. זו הזדמנות טובה לומר שבהחלט צריך לשים לב ה 315והכינו את מסמך 

 21דרישות שהן חריגות ושהן נענו. כאשר קוראים  315-לניסוחים כי אנחנו עלולים לטעות שמדובר ב

 22בקפדנות, בקפדנות, כל אחד מהסעיפים אנחנו שמים לב ללוליינות הניסוחית, למשל השוו נא, שני 

 23הדרישה טופלה במעורבות ונענתה.  –ה טופלה במעורבות והשני הדריש –סעיפים צמודים: אחד 
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 1שאוחז חברי יש רק 'טופלה' משמיע כאן, שלא נענתה. ממילא גם לא חריגה, אבל זה נניח  4בסעיף 

 2 לוויכוחים אחר כך. אבל ההערה הזאת, 

 3 טוב, זה לא.. אין צורך להשיב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4ן שחברתי באמצע המענה של חברי מצאה לנכון, זה כנראה מדבק, 'שאול אבל מכיוו עו"ד ז'ק חן:

 5. זו דוגמה, שמראה כיצד על פחות מכרעי תרנגולת, לוליינות 315-אלוביץ'' הפך להיות האחראי ל

 6ניסוחית, מן התחכמויות כאלה ואחרות אנחנו עכשיו נאלצים פה לחקור ולעשות ניתוח לב פתוח 

 7ר אנחנו מדקדקים בסדר האותיות ומנסים לפרש פרשנויות עדים לכל התקשורת הישראלית, כאש

 8 מעוניינים שמדביקים את התביעה ב'אבל בסוף זה שאול'. 

 9 גבירתי אני לא רוצה להשיב להתנגדות אבל אני כן רוצה להגיד משהו, עו"ד יהודית תירוש:

 10שלו לא הייתה נשמעת זו לא התנגדות זה תגובה להערה של גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 לא היינו שומעים את כל הסיפור הזה.

 12אני מקבלת את זה אבל אני כן רוצה להגיד משהו על הנספח כי כן חשוב  עו"ד יהודית תירוש:

 13לשים את הדבר  הזה כאן, להסביר, במיוחד לשאלת אדוני על הבדלים בניסוחים. אנחנו בדיון 

 14בודכם שלא הכל, כמו למשל גם באישומים אחרים, הראשון שדיברנו על הנספח בזמנו, אמרנו לכ

 15לא תמיד הכל מצוי בראיות פרטניות ולפעמים יש עדויות כלליות ואמר לנו בית המשפט בעצם 

 16'תפרטו את הראיות שידועות לכם. אתם לא מתגרשים מהעדויות הכלליות שלכם שיבואו ויעידו' 

 17פח' אני שבה ואומרת, יריעת המחלקות ולכן זה נוסח כך. כשחברי אומר 'יריעת המחלוקת זה הנס

 18היא כתב האישום, הנספח מתאר את הראיות הפרטניות שהיו לנו, אנחנו לא מתגרשים מהעמדה 

 19העקרונית שלנו שיש עדויות כלליות שהן לא מתות כשיש נספח. אם העד הזה או עדים אחרים 

 20יכול לקרות שגם לא היה ידברו על היענות ודרישות, שאין לנו את הראיות הפרטניות כמו שהיה 

 21לנו את הנספח ועדיין היו עדים באים ומדברים כאן על דברים כלליים ובית המשפט היה צריך 

 22להחליט אם הוא מקבל את זה או לא מקבל את זה, אנחנו שבים ואומרים, אנחנו לא נפרדים, 

 23ן גם הנספח יריעת המחלוקת היא כתב האישום והנספח כדברים שהיו לנו שם ראיות פרטניות ולכ
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 1מפורט כך, בגלל שבמקום שלא הייתה לנו ראיה פרטנית ואנחנו לא יכולנו להתחקות במדויק אחר 

 2האירוע הפרטני, אנחנו לא אמרנו משהו שסברנו שאינו מדויק. יש עדים רבים, לא רק העד ישועה, 

 3שמדברים על ההתנהלות באתר ומה שהיה שם והם חלק ממסכת הראיות כאן שתומכת בכתב 

 4 אישום. חשוב  היה לי להגיד את עמדתנו.ה

 5גבירתי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה לצורך הבירור של מול מה אנחנו מתמודדים  עו"ד ז'ק חן:

 6כאן בנקודת המחלוקת. זו נקודה מאוד חשובה. יכול להיות שהיא עלתה אגב איזו שהיא אמירה 

 7חשבתי שאתמול היה רמז מטרים אזוטרית, אבל מה שחברתי עשתה עכשיו, בעקבות מה שאני 

 8בהתבטאות דומה, אבל רמז מטרים, היא בעצם חוזרת אחורנית והדבר שוב עלי פרוטוקול, כאשר 

 9חברי עו"ד בן צור ביקש לברר מהי בדיוק זירת המחלוקת איתה אנחנו מתמודדים, בעקבות 

 10 315הם אותם החלטת כבודכם, שקיבלה את טענותינו. וזירת המחלוקת, בורר מול בית המשפט, 

 11.א. אנחנו 315, ואנחנו לא מתמודדים עם אירוע 316אירועים. אנחנו לא מתמודדים עם אירוע 

 12אירועים, זו זירת המחלוקת. זו המשמעות של החלטת כבודכם, שחור על גבי  315מתמודדים עם 

 13לבן, החלטה של שלושה שופטים של בית משפט מחוזי. זה גם דבר שנאמר חד משמעית באולם 

 14ת המשפט בדיון הראשון, רשום עלי פרוטוקול. מה שאומרת חברתי עכשיו, אם היא מתכוונת בי

 15האירועים היא תשתמש במסכת עובדתית רחבה יותר מאשר  315-לכך שכדי להוכיח את האמור ב

 16זו שנוגעת לכל אירוע ואירוע, אני יושב. זכותה. בוודאי. אבל אם היא אומרת שהיא לא מגבילה 

 17האירועים שבכתב  315אירועים, אנחנו עכשיו באירוע גדול. הרבה יותר גדול מכל  315-את עצמה ל

 18האישום. אנחנו באירוע גדול. היא למעשה לא מקבלת את החלטת בית המשפט, היא למעשה 

 19מבקשת לומר שהיא שומרת לעצמה את הזכות לאירועים נוספים והיא למעשה אומרת בכך שהיא 

 20נו לתומנו שהוגדרה היטב בהחלטה והובהרה עלי פרוטוקול פורמת את יריעת המחלוקת, שחשב

 21 גם בהסכמת המאשימה בדיון הראשון, ואנחנו נמצא את המופע בפרוטוקול.

 22אדוני, אני לא בטוח, אני קורא פה את כתב האישום ואת הזה, אבל לא צריך  עם:-כ' השופט משה בר

 23 לקבל החלטה...
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 1 ממש לא. עו"ד יהודית תירוש:

 2 ממש כן. וזה כתוב שחור על גבי לבן, גם בהחלטה וגם ב... עו"ד ז'ק חן:

 3 ההחלטה של כבודכם, עו"ד יהודית תירוש:

 4רגע. כן. מה גבירתי התחילה לומר? לא לחזור על אותו דבר, כי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 גבירתי..

 6 אני לא אחזור על כל הדברים,  עו"ד יהודית תירוש:

 7 לא, לא לחזור. ב"ד:א -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8אבל אנחנו כן אומרים, בוודאי שקיבלנו את החלטת בית המשפט שביקשו  עו"ד יהודית תירוש:

 9 315-לפרט, בית המשפט ביקש לפרט את  הידוע לנו ואנחנו בוודאי לא מגבילים את עצמנו ל

 10 אירועים,

 11 מה? עו"ד ז'ק חן:

 12 י דקה. את זה גבירתי אמרה כבר.גבירתי אמרה את זה לפנ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13נכון. זו לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה, אמרנו את זה מהיום   עו"ד יהודית תירוש:

 14 הראשון.

 15 ממש לא.  עו"ד ז'ק חן:

 16 אני רוצה, זה גם חשוב, ש.

 17 רק אני אוסיף, עו"ד יהודית תירוש:

 18 לא, עכשיו אני. ש.

 19 ... עו"ד יהודית תירוש:

 20 ה עניין חשוב. אבל אמרתי שז ש.

 21 אבל אתה תענה, רק רגע. אני רק מוסיפה משהו. אסור?  עו"ד יהודית תירוש:

 22מישהו יכול להפנות אותנו לתאריך של ההחלטה? כדי שנראה מה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 בדיוק כתוב בה, מה הניסוח המדויק שלה?
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 1 להיות קונקרטי... בין היתר, לפרט. זו ההחלטה. ש.

 2 לא, אנחנו זוכרים את תוכן ההחלטה.  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 3 לא, לא. האם זה גדר המחלוקת או לא. עו"ד ז'ק חן:

 4 מה התאריך, זה הכל. עם:-כ' השופט משה בר

 5 בדצמבר, וכבודכם, אנחנו מפנים, 14-ה עו"ד ז'ק חן:

 6 רגע עו"ד חן, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 סף להחלטה, לפרוטוקול הדיון שאנחנו נפנה אתכם אליו גם.בסדר. בנו עו"ד ז'ק חן:

 8 לדצמבר. 6-פרוטוקול הדיון הוא מה עו"ד יהודית תירוש:

 9 שבדיוק השאלה הזו עלתה. עו"ד ז'ק חן:

 10 רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11פה לא של התיקון. של אחרי התיקון. שלא תיפול חלילה כאן טעות, בניווט שלנו  עו"ד ז'ק חן:

 12 בזירת המחלוקת.

 13 גבירתי, 464אני רק מקריאה מעמוד  עו"ד יהודית תירוש:

 14 רגע, יש לנו את ההחלטה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 אבל חשוב לי להקריא מהפרוטוקול. עו"ד יהודית תירוש:

 16 עוד שניה, רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 את דבריו של? ש.

 18 ד השופט שחם במענה לדברים שאני אמרתי.של כבו עו"ד יהודית תירוש:

 19 אחרי ההחלטה או לפני ההחלטה? ש.

 20 לפני ההחלטה. עו"ד יהודית תירוש:

 21 אז ההחלטה מדברת בעד עצמה. ש.

 22 אבל אני מפנה גם לפרוטוקול.  עו"ד יהודית תירוש:

 23 לא, יש כללים.  ש.
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 1 אפשר רגע לשמור על שקט? רק רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 .33זה סעיף  ש.

 3 אנחנו שם, זה בסדר. כ' השופט עודד שחם:

 4 אפשר לומר משהו? עו"ד יהודית תירוש:

 5 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6אני מפנה גם בהחלטה כתוב אבל היא רפרנס למה שהיה בדיון לדעתי. בהחלטה  עו"ד יהודית תירוש:

 7 בר ידוע למאשימה'. הדברים האלה לא,כתוב בסעיף ב' 'ככל שהללו ידועים כן יש לפרט, ככל שהד

 8 גבירתי תעיין בסעיף ד'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9לא, ככל שידוע למאשימה באמצעות מי פנו הצדדים. באמצעות. מדובר פה  עם:-כ' השופט משה בר

 10 על הדרך, 

 11ידוע לא, לפני כן היה 'ככל שידוע למאשימה'. 'תפרט את הדברים ככל ש עו"ד יהודית תירוש:

 12 למאשימה'. 

 13 גבירתי תסתכל על סעיף ד'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14אני תיכף על סעיף ד'. אני רק רוצה לומר משהו, אני תיכף אסתכל על סעיף  עו"ד יהודית תירוש:

 15ד' גבירתי. אני רוצה להפנות גם לפרוטוקול כי גם כב' השופט שחם וגם גבירתי כשפנתה לעו"ד 

 16אמרה כבוד  473שהיה גם את השיח המוקדם, גם עם כב' השופט שחם, בעמוד  בועז בן צור אחרי

 17 ה שופטת 'הם לא אומרים שהם לא רוצים להתחייב, הם רוצים לגבי חלק,' 

 18 ממתי זה? 473 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 לדצמבר. 6-מה עו"ד יהודית תירוש:

 20 לדצמבר. 14-אבל ההחלטה היא מה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 בסדר גמור, אבל רגע אני רוצה להקריא כי אני חושבת שהדברים מתכתבים. עו"ד יהודית תירוש:

 22 גבירתי תקריא.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1אומר לנו 'לכאורה אתם יודעים על  464גם כב' השופט שחם בעמוד  עו"ד יהודית תירוש:

 2שהסברתי שאפשר להעיד את העדים באופן המקרים'. אני אומרת 'לא על כל המקרים', אחרי 

 3כללי, והשופט שחם אומר 'שוב, הבנתי, בסדר, בלי למצות. כל מה שהגברת אמרה, אז אותם 

 4מקרים שאתם יודעים אתם צריכים לפרט' ובהמשך, 'בגלל זה התחלנו בשאלה מה ניתן, מה אתם 

 5ים לכתוב, זה מובן, מה יודעים. אם אתם לא יודעים, בסדר, מה שאתם לא יודעים אתם לא יכול

 6אומרת לעו"ד בועז בן צור 'הם לא  473שכן יודעים, זאת שאלה אחרת' וכבוד השופטת בעמוד 

 7אומרים שהם לא רוצים להתחייב. הם אומרים לגבי חלק 'נכון שיש לנו פרטים שלא הכנסנו אבל 

 8מר עו"ד בועז בן ישנם עדיין חלקים שיש לנו לגביהם עדויות כלליות שאין בהם פרטי פרטים' ואו

 9צור 'אז גבירתי שיעשו את זה, אני מקבל. שיעשו את האנליזה'. מה שאני רוצה להגיד, והייתה לנו 

 10, הרי לכאורה לו היו לנו רק -גם דוגמה לזה אתמול, ולכך גם התכוונו, גם מעדים אחרים. יש את ה

 11ת העדויות הכלליות עדויות כלליות בלי טלפון ששומר את הדברים, היה בית משפט בא, שומע א

 12ומחליט את ההחלטות שלו. במקרה הזה יש לנו גם עדויות אבל יש גם דברים אחרים, למשל העד 

 13 סיפר רק אתמול שהסיפור עם הגברת טלי בן עובדיה היה בסוף דצמבר תחילת,

 14 היה... לא? ש.

 15א כן עדה רגע אבל. יש לנו גם עדים אחרים. גם הגברת טלי בן עובדיה הי עו"ד יהודית תירוש:

 16ובזה אני לא ... והיא תגיע. אז יש לנו עוד עדויות כלליות שלא נמצאות כי לא הכל היו גם תקשורות 

 17אחרות, לא רק בטלפון. הרבה בסמסים, הרבה בהתכתבויות. ולכן לטעמנו, אני מיד קוראת, אני 

 18 מיד אקרא את ההחלטה, 

 19ייתכן שעלו  ה את אותם אירועים?גבירתי טוענת כאן שנספח א' לא ממצ עם:-כ' השופט משה בר

 20במהלך הדיון אירועים נוספים שמבססים את עבירת השוחד, זה מה שגבירתי אומרת בצורה 

 21 מפורשת?

 22 כן, אני אומרת שההתנהלות של האתר, מפורטת בכתב האישום, עו"ד יהודית תירוש:
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 1גנה לא יודעת זאת אומרת יעלו אולי עדויות על אירועים מסוימים שהה עם:-כ' השופט משה בר

 2עליהם. זאת אומרת היא תשמע אותם לראשונה במהלך העדות? זה מה שגבירתי אומרת? אני 

 3 רוצה להבין. כאשר ההחלטה מדברת בצורה מפורשת שצריך לפרט. 

 4אנחנו פירטנו את כל האירועים שעלו מתוך הראיות. עדיין, התנהלות האתר  עו"ד יהודית תירוש:

 5 ות האתר,מתוארת בכתב האישום והתנהל

 6בסדר, התנהלות כללית מתוארת, אבל צריך להיות קונקרטיים, גבירתי הרי  עם:-כ' השופט משה בר

 7יודעת, זה מושכלות יסוד, כשמבקשים להרשיע אדם בעבירה צריך לייחס לו את העובדות 

 8 שמקימות את העבירה וגבירתי פירטה לכאורה את ...

 9דה תבוא ותגיד 'פנו אלי במספר מקרים להוריד אבל אם הגברת, נניח, ע עו"ד יהודית תירוש:

 10כתבות ואני לא הסכמתי ועזבתי' ובא העד ומספר גם שהוא פנה וביקש להוריד כתבות ואין לנו 

 11 את הראיות האלה בתוך הרול בגלל שהדברים היו בטלפונים,

 12ירה אז אנחנו נרשיע על סמך אמירה כללית? אנחנו נתבקש להרשיע על אמ עם:-כ' השופט משה בר

 13 כללית להוריד כתבות? מה, איזה כתבות, מתי, איפה, מה, כלום? 

 14אנחנו נבקש לייחס את האירועים האלה לנאשם גם מבלי להצביע על  עו"ד יהודית תירוש:

 15אירועים ספציפיים, זה לא היה עבירות ספציפיות. כבר אמרנו שאנחנו לא מייחסים עבירות 

 16על התנהלות כללית שאפשר להוכיח אותה גם דרך  נפרדות לכל אירוע, אבל אנחנו כן מדברים

 17 עדים. זה מה שאני אומרת, לא אירועים ספציפיים נוספים. התנהלות כללית של אתר דרך עדים.

 18 טוב. תודה לגבירתי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19תב רק משפט אחד. אנחנו באנו לנהל כאן משפט. כשאנחנו באנו לנהל כאן משפט אנחנו ראינו כ ש.

 20אישום כללי בהתחלה, ומעורפל, ולכן ביקשנו דיוק, מיקוד ופירוט. זה מה שיש בפנינו. אני מבקש 

 21מבית המשפט לשים לב מתי קמה התביעה והתחילה להגיד 'לא, יש לנו עוד דברים', רק כשהתחלנו 

 22 לגרד,

 23 ... עו"ד יהודית תירוש:
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 1 די. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2את הסיקור שהיה ולהתייחס לפריטים שמופיעים. אז אני אומר לכבודה, רק כשהתחלנו לגרד  ש.

 3אנחנו הכנו את ההגנה שלנו על דעת מה שמופיע בכתב האישום וזה מה שגודר את הפלוגתאות, 

 4זה והמענה גודר את הפלוגתאות. כשאנחנו הלכנו ופירקנו את אותו נספח א', ולהראות מה זה 

 5ין פנימי, ומה לא הוסר, ומה המינון שישנו, ואיך זה נעשה עם דוברים, ומה לא קשור, ומה זה עני

 6האחרים ומה קורה בסיקור כולו, זה אחד מהבסיסים של ההגנה שלנו. עכשיו אם באה התביעה 

 7ואומרת 'לא, לא, סליחה, אתם יכולים להתכונן, זה הכל בסדר, אבל אני אגיד לכם שאולי תבוא 

 8א' ב' ג' נמצא, -נדמה לי שאם העדה כבר הייתה ומסרה הודעה ואיזו שהיא עדה ותגיד א', ב', ג'' אז 

 9ושהכינו את כתב האישום ואת התיקון של כתב האישום, אז כל מה שעדים אמרו היה בפניהם, 

 10על דעת כך הם היו צריכים לגבש את כתב האישום. כך זה עובד. כך הדברים הללו עובדים. אנחנו 

 11בשום פנים ואופן עם איזו שמירה של איזו מחסנית 'שאולי לא נוכל ... הגנה, לא נוכל ... הגנה 

 12 מישהו יגיד משהו ואנחנו לא מוגבלים ולא  כבולים' כי בדיון לפני אמר כך .... זה לא עובד.

 13 טוב. זה משפט ארוך. אדוני אמר משפט אחד.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 כן. משפט אבל עם סימן קריאה מבחינתנו בסוף. ש.

 15סיימנו את הנושא, אנחנו ניתן החלטה מאוחר יותר, אנחנו  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 16 ממשיכים. סיימנו. 

 17 גבירתי, משפט קצר שלא מתווכח,  עו"ד ז'ק חן:

 18 שמענו את כולכם, אנחנו ניתן החלטה מאוחר יותר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 , אני חושב שמה שאני רוצה לומר,אבל גבירתי שמעה אחר כך את התביעה עו"ד ז'ק חן:

 20 היא ענתה לטענות של אדוני. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 לא, עו"ד ז'ק חן:

 22 אוקיי. משפט אחד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 שמעה את התביעה את התשובה שלי, אני מבקש, עו"ד ז'ק חן:
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 1 ארוך. עוד משפט אחד. רק שלא יהיה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 משפט אחד. עו"ד ז'ק חן:

 3 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4משפט אחד. ועוד פעם, לא לגופו. אני חושב שההחלטה של כבודכם מדברת בעד  עו"ד ז'ק חן:

 5 עצמה.

 6 אז את זה צריך להגיד לנו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7ומר. אני מבקש החלטה של בית לא, זה הפתיח. זה הפתיח למשפט שאני רוצה ל עו"ד ז'ק חן:

 8המשפט בפעם הראשונה שמתייחס למה שהתביעה מנסה לעשות פעם אחר פעם, לא להכיר 

 9 בהוראות הדין והחלטה של כבודכם. יש גבול.

 10 חשבתי שאתם מפנים להחלטה שכבר נתנו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11בדרך חתחתים לחזור בכם נכון. אבל חברתי מה אומרת? היא מבקשת מכם  עו"ד ז'ק חן:

 12מהחלטה שכבר נתתם תוך הפניה לפרוטוקול של הדיון שקדם להחלטה שנתתם, כאשר, וזו לא 

 13הפעם הראשונה. הוראות הדין זה להעביר לנו חומר חקירה,  היא לא עשתה את זה. הוראות הדין 

 14 זה לכבד את החלטות בית המשפט, היא לא עושה את זה.

 15 עו"ד חן המשפט הסתיים.  ב"ד:א -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 ואני מבקש התייחסות לזה. עו"ד ז'ק חן:

 17תודה לאדוני. אנחנו ניתן החלטה מאוחר יותר ואנחנו ממשיכים עם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 העד. עו"ד בן צור בבקשה. 

 19קודם כל  תודה. אז אנחנו בפריט הרביעי, מר ישועה, אני מחזיר אותך לנשכחות, לא רחוק מדי. ש.

 20 אמרנו הייתה פניה, דבר לא פורסם, זה סיכמנו. נכון? אלדד יניב.

 21 כן. ת.

 22 ,-לא פורסם. אוקיי. אז רק כדי לסגור את העניין יכולתי לעצור פה, אבל תסכים איתי גם ש ש.

 23 אה, נתת לי משהו. סליחה. ת.
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 1כון? אתה מסכים איתי כן. נתתי לך. אלדד יניב כותב באופן שגרתי כנגד ראש הממשלה נתניהו, נ ש.

 2 רק על הדבר הזה?

 3 כן. ת.

 4אוקיי. אז נגיש את זה, חבל להראות, חבל על הזמן, רק נגיש את המסמך הזה. בזה נגיע לפריט  ש.

 5 החמישי. הוגש. אוקיי.

 6 זה הוגש? איזה מהם זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 ת. יש אנציקלופדיה כזאת.'להעניש את הפוליטיקאים על הבחירות'. זה כתיבה, זה אח ש.

 8אני לא רואה את זה אצלי. זה סומן קודם או לא סומן? כי אני לא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 רואה אותו אצלי.

 10 אומרים לי גבירתי שלא סומן. ש.

 11 397לא סומן. אז יהיה נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 

 13 .397כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15 .397אה, אני רואה שזה סומן אבל אין לי אותו. הנה, יש לי. בסדר נ/ אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 16לא פורסם, אגב, יש לנו גם תוצאות של יפעת אבל מכיוון שזה אושר אז אין בעיה.  4אוקיי. פריט  ש.

 17 . השתתפות אביו של בנט בהפגנה נגד יצחק רבין. אתה רואה?5פריט 

 18 כן. ת.

 19 סם?נכון שלא פור ש.

 20 לא פורסם כי זה, מיד הורו לנו שנסוגים מזה. ת.

 21או. אז בוא נראה, בוא נבין את העניין פה. בוא נראה מה היה כאן בנושא הזה. לפי החומר. בקצר.  ש.

 22 ותיכף נבין גם מה המשמעות של העניין. יש פניה של שאול, שמגיעה מזאב רובינשטיין,

 23 פניה של זאב. ת.
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 1 .9:51עה של זאב, הפניה היא בש ש.

 2 למה אדוני מפנה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 זה לרול, גבירתי, ש.

 4 לרול הישן מה שאנחנו קוראים, ברול.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 לא צריך להקריא גבירתי, אני פשוט רוצה לקצר. הייתה פניה, ש.

 6 איזה מספר זה רק ברול, שנוכל לעקוב? כ' השופט עודד שחם:

 7. שעה ורבע לערך אחרי זה, באותו  9:51בשעה  2013לינואר  19-. פניה ב1102שה אדוני, שורה בבק ש.

 8 , 11:05-יום ב

 9 במוצאי שבת, נכון? ת.

 10 כן. כותב לך שאול 'מהחבר' שזה רובינשטיין, תסכים איתי, 'לא להוציא את מה שהעברתי'. ש.

 11 נכון. ת.

 12 כבודם. 1105זה שורה  ש.

 13 נכון. ת.

 14 . הסכמנו שהאייטם לא פורסם?1ה מה קרה כאן. אז בוא נרא ש.

 15 אמת. ת.

 16דקות אומר 'לא  10-, בוא נראה, וננסה להבין איתך. אוקיי? רובינשטיין פונה ואחרי שעה ו2טוב.  ש.

 17 לפרסם'. עד כאן נכון?

 18 נכון. ת.

 19ותנו אז עכשיו בוא נבין רגע מה, אני יודע שזו סברה, אבל מכיוון שלא חטאת במובן של, שיתפת א ש.

 20במיליוני סברות, בוא ניקח עוד סברה שיש לך ואם אתה לא יודע זה גם בסדר. אני אומר לך שזו 

 21פניה שהייתה על דעתו של רובינשטיין בלבד, כי אדם לא משנה את דעתו תוך שעה ומי שהבין 

 22שבכלל אם יעלה, זה משרת את הקמפיין של בנט ולכן הפניה שהייתה על דעתו של רובינשטיין, 

 23 ראה בדק, אלוהים יודע עם מי,שכנ
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 1 מה, בתור מה הוא יענה על זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 בתור מי ששיתף אותנו בכל סברותיו ... מדינת ישראל. ש.

 3 זו לא שאלה אליו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 בתור מי שמה? ת.

 5גבירתי, במובן זה, אני אשאל אותך, אז טוב, אז אני אעשה את זה כך, אני מקבל את ההערה של  ש.

 6 בוא ניקח את העובדות, בסדר?

 7 טוב. ת.

 8. הייתה פניה ואחרי שעה ורבע מי שפנה אמר 'נא לא 2אישרת,  –. לא עלה 1אוקיי. עובדה, אמרנו,  ש.

 9 לפרסם'. עד כאן נכון?

 10 נכון. ת.

 11ן של בנט לפי מה שהבנת אז טוב. אוקיי. עניין שלישי רק תגיד לי, שאישרת לנו אתמול, שהקמפיי ש.

 12 זה שתוקפים אותו מהליכוד? 2013בבחירות של 

 13 הבנתי,  ת.

 14 הבנת ממה שראינו. ש.

 15 מתוך מה שהצגת לי, ת.

 16 נכון, ש.

 17 שזה אחד המוטיבים המרכזיים. ת.

 18תודה. אוקיי. עכשיו רק אני, אוקיי, למעשה יכולתי לעצור פה אבל כדרכנו אנחנו קצת מרחיבים  ש.

 19כדי להראות איזה שהוא הקשר, אתה יודע, דיברנו על הקשרים לפעמים, קונטקסט, אבל טיפה 

 20 כמו שקראת לזה. הנושא הזה הוא נושא גם שנדון בתקשורת בכללותה. זה אתה יודע?

 21 כן. ת.

 22טוב. אז בוא נציג כדי שהדברים יהיו ברורים על מה אנחנו מדברים, נציג חלק. אני מציג פרסום  ש.

 23 2013ינואר ב 19 -, מהYNET-מ
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 1 

 2 398מוגש ומסומן נ/ 2013בינואר  19-מה YNET-פרסום מ

 3 

 4 2013לינואר  18-אני אציג כתבה בעיתון הארץ ב ש.

 5 

 6 399כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8 אבל חבל על הזמן, זה חלק מהעניין. אז בוא נתקדם. אוקיי? 4אני יכול להפנות שם לעמוד  ש.

 9 להסתכל על זה? ת.

 10ת לי שהנושא הזה הופיע בתקשורת ואני מראה רק תקשורת שזה הופיע. חבל לא, אין צורך. אמר ש.

 11על הזמן. אין צורך שתקרא, כי בית המשפט יוכל, בעניין הזה יהיה לך, אחרי שאישרת להם. בוא 

 12נתקדם בפרסומים באתר. אנחנו נמצאים יומיים לבחירות, ואז וואלה עולים עם כתבה, אני אראה 

 13 ומיד נגיש.  לך אותה. זה מוקרן כרגע

 14 

 15 ר.פ.פ.( 400)תוקן לנ/ 340פרסום מוואלה מוגש ומסומן נ/

 16 

 17זה פרסום בוואלה, יומיים לפני הבחירות. תחקיר עמוק, 'נפתלי בנט הוא הזוכה בבחירות  ש.

 18 ויקיפדיה'. אתה רואה?

 19 כן. ת.

 20 יש שתי שאלות, כמומחה לויקיפדיה כמובן. אחד,  זה פרסום חיובי לבנט, נכון? ש.

 21 כן. ת.

 22, בוא נשאל את האפשרויות. מישהו הלך וספר מה קורה בויקיפדיה של בנט -. אתה חושב ש2כן.  ש.

 23 או שבנט הלך והוציא את זה החוצה. מישהו, אני מתכוון מהעיתון?
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 1 לא, הם פרסמו את זה, ת.

 2 מי זה 'הם'? ש.

 3 הסניף הישראלי של קרן ויקימדיה פרסם את רשימת הפוליטיקאים. ת.

 4 ומי שלח לכם את זה?נכון.  ש.

 5 לא יודע. או שויקימדיה שלחו, אני מניח שהוא קידם את זה. ת.

 6 מי זה 'הוא'? ש.

 7 בנט. שהוא ראשון. ת.

 8נכון. בסדר גמור. אוקיי. טוב. קידם את זה, רק כדי שהדברים יהיו נהירים, פשוט שלחו לכם כדי  ש.

 9 שתעלו את זה, זה קידם?

 10 אתה שואל אותי האם זה סביר,אני אין לי ידיעה. אני אומר,  ת.

 11 כן, סביר, הבנו. ש.

 12שמישהו שיצא ראשון בסקר של גוף לא תלוי יפיץ את זה בתקופת בחירות, התשובה שלי היא כן.  ת.

 13 אין לי ידיעה. אם הכתב עשה את זה מזה שהוא קיבל מהם או ממנו. 

 14הרבה. תיכף גומרים את מאה אחוז. בסדר גמור. יפה. אז הגענו לפריט השישי. לא נשארו לנו  ש.

 15 . יש טענה,2013בחירות 

 16 מה זה שישי? לא הבנתי. ת.

 17 הפריט השישי בנספח א'.  ש.

 18 הנספח לכתב האישום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 הנספח שרוצים כרגע לפרוץ את גדריו. ש.

 20 אירוע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 אוקיי. בסדר. ת.

 22 לזה דרישה,  תקראו לזה אירוע, תקראו ש.

 23 ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 אפשר לקרוא לזה אירוע, אפשר, פרשה, אפשר בכל מיני. ש.

 2 אין לו את זה לפניו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 אני מבין גבירתי, אני רק ציינתי את הטרמינולוגיות שנבחרות, יש בהן לפעמים משמעות, ש.

 4 זה מה שכתוב.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 אוקיי. קודם כל, אז יש פה פניה, או דרישה, כך הם כתבו, בטענה להסרת פרסום של דברי ליברמן. ש.

 6 דרישה להסיר פרסום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7מנדטים. זה  40כן. מה שאמרתי. דרישה להסרת פרסום של דברי ליברמן שנתניהו יקבל בבחירות  ש.

 8 הפריט. בסדר?

 9 דרישה להסיר את זה? ת.

 10 כן. זה נשמע מוזר? נכון? אבל תיכף נראה. ש.

 11 לא, כי זה נשמע טוב. ת.

 12 לא הוסר. –נכון, זה בדיוק. קודם כל אבל, טוב, לא טוב  ש.

 13 אוקיי. ת.

 14לא הוסר. תיכף אני אראה לך. הדרישה. הם טוענים שהייתה דרישה להסרה ובוא נראה  נכון? ש.

 15אז בוא נראה את האתר ונראה שזה טוב/ לא טוב, לא הוסר. אז בוא  כרגע את האתר. אוקיי?

 16 נסתכל.

 17 לא, הבנתי למה זה לא טוב. ת.

 18 , טוב, לא טוב, בוא נסתכל על מה שיש לנו בשעה,Any howהבנת למה זה לא טוב. טוב. אוקיי.  ש.

 19 זה הפוך ל'גוועלד'.  ת.

 20 ם ובוא נסתכל,הנה, בוא נגיש. אני אציג לך את האתר במופעיו השוני ש.

 21 

 22 (ר.פ.פ. 401)תוקן לנ/ 341מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1 ש.  בוא נראה אם זה הוסר.

 2אדוני זוכר שהייתה דרישה כזו להסיר? מעבר לשאלה אם זה הוסר או לא  עם:-כ' השופט משה בר

 3 הוסר. הייתה דרישה? כי הרישא מדבר על דרישה להסיר.

 4 מעורפל. ת.

 5 מעורפל? עם:-כ' השופט משה בר

 6, תוריד כבר את ליברמן'. wordingאני כבר לא יודע אם זה, אני זוכר שהיה פעם אמירה משהו ' ת.

 7 עכשיו אני לא זוכר 'תוריד כבר את ליברמן', 

 8 אדוני... בהקשר, עם:-כ' השופט משה בר

 9אני לא יודע אם זה היה פה או היה במקום אחר. אני זוכר באיזה שהוא מקום מעורפל, אבל אפשר  ת.

 10 על זה ברול, ישן, חדש, להסתכל

 11אז אני אראה כרגע. אמרו לנו שיש דרישה, ואמרו לנו 'הדרישה נענתה', אז בוא נבחן את הטענה.  ש.

 12 נכון? מזל שיש לנו את החומר. אז הנה, אני מראה לך את הכותרת הראשית,

 13 חלק מהחומר. עו"ד ז'ק חן:

 14, תסתכל 13:31ואז אני מראה לך,  12:41-בחלק. כמובן. אני מראה לך את האתר. הפניה הייתה  ש.

 15 ותאשר לנו,

 16 ?12:41-איפה אנחנו רואים פניה ב כ' השופט עודד שחם:

 17 1096בשורה  ש.

 18 אדוני ברול? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 כן. ש.

 20 אה, יש פניה אלי. ת.

 21 כן. פניה, 'תסיר את הכותרת'. תצניע את הכותרת, להוריד כותרת.  ש.

 22 להוריד כותרת. אב"ד: -פלדמן -מןכ.ה. ר' פריד

 23 כן. בוא נראה מה היה באותו יום.  ש.
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 1 

 2 ר.פ.פ.( 402)תוקן לנ/ 342כתבה מוגש ומסומן נ/

 3 

 4 ומשהו. 390גבירתי, לפני זה היה נ/

 5 – 340. זה מרוב מוצגים. נ/400-במקום ל 340-סליחה. עברתי ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 .401לנ/תוקן  – 341נ/. 400תוקן לנ/

 7 גבירתי בשיטה הזאת נחזור ליום שלפני הגשת כתב האישום. עו"ד ז'ק חן:

 8 , תגיד רגע לבית המשפט?past pagesאז עכשיו, מה זה  ש.

 9 הוא כבר אמר. עו"ד יהודית תירוש:

 10 באיזו שורה אדוני אמר שזה הופיע, הדרישה? עם:-כ' השופט משה בר

 11 , עכשיו אנחנו מסתכלים על האתר אחרי.12:41ומר, בשעה זה לא דרישה, זו הייתה פניה, אני רק א ש.

 12 לא, אדוני אומר שזה הופיע ברול? באיזו שעה? עם:-כ' השופט משה בר

 13 .12:41 ש.

 14 ותודה על התיקון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15עכשיו נסתכל על האתר מה קרה אחרי, ונראה ששום דבר לא קרה פשוט. תאשר לי שכרגע אנחנו  ש.

 16 מר ישועה? 13:31באתר בשעה 

 17 כן. ת.

 18 כותרת ראשית, נכון? בוא תסתכל. ש.

 19 כן. ת.

 20 . 14:30אוקיי. עכשיו בוא נמשיך הלאה, בשעה  ש.

 21 באיזו שעה הפניה? ת.
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 1,  וזה נמצא שעות בתוך האתר שלכם, ואני אני אראה לכם שזה נמצא שעות בתוך האתר 12:41ש. 

 2נגיש את זה, פשוט שזה כבר יהיה. אין לנו להקריא, אבל אנחנו ושום דבר לא קרה, ולא ... בוא רק 

 3 נגיש כרגע,

 4 

 5 403מוגשת ומסומנת נ/ 14:30כותרת משעה 

 6 

 7 15:30. תסתכל רגע מר ישועה, 15:30-אוקיי. השלב הבא, אנחנו מסתכלים ב ש.

 8 .15:30אין לי  ת.

 9 '?הנה, תסתכל על המסך. תאשר לי שזה מה שנקרא אצלכם 'טעימה ראשונה ש.

 10 נכון. ת.

 11 

 12 404מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 זה בראש האתר כטעימה ראשונה, נכון? תסתכל איך זה נראה. ש.

 15 כן. ת.

 16 .16:30טוב. הלאה.  ש.

 17 

 18 405מוגש ומסומן נ/

 19 

 20, שוב ראש האתר כמה שקרוי 17:30, בוא תסתכל. זה מה שאנחנו רואים עכשיו, 17:30-ונסיים ב ש.

 21 טעימה ראשונה, נכון?

 22 ה.אין לי את ז ת.

 23 הנה, תראה. ש.
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 1 

 2 406מוגש ומסומן נ/

 3 

 4 , ראש האתר, טעימה ראשונה?17:30אדוני מאשר?  ש.

 5 טעימה. כן. ת.

 6 סליחה? ש.

 7 כן. טעימה בעמוד הבית. ת.

 8תודה. טוב, אז מיצינו את הנקודה הזאת, אבל אני רוצה להתעכב על אירוע שהיה סיקור בעניין  ש.

 9שלנו. אנחנו נמצאים בימים האחרונים לפני הבחירות. יש אירוע משמעותי, אני אקשר אותך 

 10לאירוע ונראה איך סיקרתם את הליכוד ואת הצד השני. ראש הממשלה, אני אזכיר, מודיע על 

 11 או רשות מקרקעי ישראל. זוכר את זה? מנהללון ליו"ר מועצת המינוי של כח

 12 כן. ת.

 13 וזה גרר שתי מסיבות עיתונאים. אחת של הליכוד והשניה של העבודה. אוקיי? ש.

 14 אוקיי. ת.

 15 עכשיו, אני אומר לך ששתי המסיבות הללו נאסרו לשידור על ידי יו"ר ועדת הבחירות. אוקיי? ש.

 16 אוקיי. ת.

 17לוש אפשרויות. יש שתי מסיבות עיתונאים באותו נושא, אחת ליכוד, אחת העבודה עכשיו יש לנו ש ש.

 18ושתיהן נאסרו לפרסום. בוא אני אגיד לך שלוש אפשרויות, תגיד לי מה בחרתם לדעתך לעשות. 

 19אפשרות אחת שווה, לסקר את שתיהן,... לסקר את שתיהן. זו אפשרות אחת. אפשרות אחת, לתת 

 20יכוד, או אפשרות שלישית מוטה לעבודה. מה אתה חושב שבחרתם? סיקור שנקרא לו מוטה לל

 21 יומיים לפני הבחירות, אותו אירוע קריסטלי, מה עשיתם אתה חושב?

 22 אם אתה שואל אותי, אני מתאר לעצמי, ת.

 23 תנסה, אתה יודע, כן, אם אני שואל אותך ברור שזה.. אבל אני נותן לך את האפשרות. ש.
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 1 ה לעבודה.אם אתה שואל אותי, מוט ת.

 2 לא שמעתי? מוטה לעבודה. נכון. ש.

 3 מתוך השאלה אני מבין. אחרת לא היית שואל כנראה. ת.

 4אוקיי. יום לפני הבחירות, בוא נראה מה עשיתם. בסדר? נעיין בפרסומים פשוט. הכתבה הראשונה  ש.

 5 היא יומיים לפני זה, יש כתבה על מינוי השר כחלון. 

 6 

 7 407כתבה מוגש ומסומן נ/

 8 

 9מקרקעי ישראל'.  מנהלאם אתה רואה, הכותרת 'מחטף בחירות? כחלון ימונה ליו"ר מועצת  ש.

 10'יממה וחצי לפתיחה הודיע נתניהו 'המינוי במטרה להפחית מחירי הדיור'. יחימוביץ': 'פאניקה 

 11 של נתניהו' 'מסיבת העיתונאים נאסרה לשידור בשל חשש תעמולה'. אתה רואה?

 12 כן. ת.

 13 תי שהכותרת 'מחטף בחירות?' בראשית, זה שלילי. נכון?אוקיי. תסכים אי ש.

 14 כן. ת.

 15גם אני חושב. אוקיי. אני אפילו אחסוך כרגע את השאלה איך אתם מכניסים תגובות ... בכותרת  ש.

 16משנה, זה יהיה לנו פרק נפרד אולי. בוא נתקדם לסוף הכתבה. אתם כותבים שמסיבת העיתונאים 

 17בשל חשש תעמולה'. אבל התגובה כמובן של מפלגת העבודה, נאסרה לשידור, במשנה, סליחה, '

 18 ובוא תסתכל בגוף הכתבה, מופיעה בהרחבה. תסתכל. נכון?

 19 תגובה טקסטואלית אתה מתכוון? ת.

 20הנה, כן, תסתכל. אני מראה לך אותה. כמובן שזה פה, יש כאן 'הפאניקה של..' ו'גיהנום חברתי'  ש.

 21 הדברים מדווחים.'זה תפקיד סרק', המסיבה נאסרה אבל 

 22 זה ... אירוע ב.. עם:-כ' השופט משה בר
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 1לא, אדוני, אבל, אירועים אין מבחינתנו, לא שום דבר, אבל בוא נראה מה נעשה באותם ימים.  ש.

 2 ואנחנו יומיים לפני הבחירות. הרי זה כל הרעיון. אוקיי. 

 3 כן. ת.

 4יש מסיבת עיתונאים של מפלגת  בוא נתקדם. עכשיו, אני מציג לך עכשיו, יום לפני הבחירות ש.

 5 העבודה. כשנאסרה, אני מזכיר לך, מסיבת העיתונאים נאסרה לפרסום.

 6 

 7 408מוגש ומסומן נ/

 8 

 9 נפסלה לשידור. ת.

 10 נפסלה לשידור. ש.

 11 לכן כנראה אפשר לפרסם את התוכן ... ת.

 12לך, הליכוד, כן, בדיוק. אמרנו, בוא נראה מה פרסמתם או לא פרסמתם של הליכוד, אני כבר אמר  ש.

 13אמרתם 'מחטף בחירות' בלי להסביר את הרציונל או להתייחס, ובוא נראה מה עכשיו פרסמתם 

 14לגבי גברת יחימוביץ', טקסט מאוד ארוך, תאשר לי שזה טקסט מאוד ארוך בעניין של המינוי של 

 15 כחלון.

 16 כן. ת.

 17הגברת יחימוביץ',  אוקיי. אז אתם מסקרים את מסיבת העיתונאים פה ואתם כותבים מה אומרת ש.

 18 נכון? כמובן דברים חריפים. 'מינוי פאתטי' 'לא חוקי', 'נתניהו לא רוצה שהציבור יידע את האמת'.

 19 נכון. ת.

 20 עד כאן נכון. אוקיי. ויש גם צילום של מסיבת העיתונאים, שלחתם צלם. נכון? כך כתוב. ש.

 21 כתוב ששלחנו? ת.

 22 וב,צלם שלכם הופיע. אני אראה לך איפה זה כת ש.

 23 יונתן רונן?  ת.
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 1 זה שלכם או שקיבלתם? תגיד לי. ש.

 2 אני לא זוכר.  ת.

 3 אתה לא יודע. ש.

 4 יש לנו הרבה פרילנסרים, ת.

 5 -שתי אפשרויות. או ששלחתם או ש ש.

 6 קיבלנו. ת.

 7קיבלתם. אוקיי. עכשיו, כדי להגדיל תורה ולהאדיר אז כמובן שמי שמופיע שם מגיב, זה יצחק  ש.

 8 שמולי, זה כדי לייצר את הגיוון, הפלורליזם.הרצוג, והחבר 

 9 טוב, בסדר, זה הכל לפנינו. מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 מר בן צור, הדברים ברורים. עם:-כ' השופט משה בר

 11 ,-אוקיי. הנקודה ברורה. אוקיי. עכשיו בוא נראה מה היה אצל ה ש.

 12 אבל מה השאלה אליו, אנחנו רואים. בסדר. ראינו.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 ראיתם. אז עכשיו בוא נראה כאן, ש.

 14 אני רואה שבסוף גם השר כחלון מתייחס. ת.

 15 בסוף. ש.

 16 סוף ה... ת.

 17יש גם כתבה נוספת עם השר כחלון. לא מראים לו הכל. צריך להגיד את זה.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 כי אי אפשר,

 19 לא, לא, ש.

 20 בעינינו זה לא חלק מתזת כתב האישום. ... ית תירוש:עו"ד יהוד

 21 בעינינו זה חלק שהיה, ש.
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 1בסדר, לגיטימי. כשמציגים לעד רק ואומרים לו 'בוא נראה, זה ככה אתם  עו"ד יהודית תירוש:

 2התייחסתם באתר לנושא הזה', צריך רק להגיד לעד, 'אנחנו לא מביאים בפניך הכל כי יש גם כתבה 

 3 לון, שמדבר על זה'. זה לא מוצג כאן. זה בסדר, אבל רק שזה יהיה ברור.עם כחלון על כח

 4, זה מטבע עובר לסוחר. זה ביטוי לא -חברתי, אני מתעב להשתמש בביטוי 'מטעה'. זה ביטוי ש ש.

 5חביב. בדרך כלל אנשים לא עושים את זה בכוונה. לכן אני אומר, לכן אני לא אשתמש בביטוי 

 6. אני משווה את הסיקור של מפלגת 1הכל היא טועה בשניים אלה. 'מטעה', אני אגיד שבסך 

 7. לגבי דברים שאמר כחלון, הם לוקחים בכלל ממקום אחר ומעלים 2-העבודה ולעניין של הליכוד, ו

 8 את זה, לא קשור, כרגע לא נפליג לסמטאות הללו.

 9 טוב. בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 10 -תראי איזה, קיבלת גם,.. עכשיו בוא רק נסכם את האוקיי. בסדר. ואמרתי לך שאת לא מטעה.  ש.

 11 אני לא מטעה, אני גם לא טועה במקרה הזה. עו"ד יהודית תירוש:

 12 כן. נסכם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13. את ההודעה 2-. לא סיקרתם. ו1נסכם את העניין הזה. את מסיבת העיתונאים של הליכוד  ש.

 14 עובדות. נכון? קראתם לה 'מחטף בחירות'. עד כאן 

 15 כן. ת.

 16 כך כתוב, כך אנחנו רואים. ש.

 17 קראנו 'מחטף', קראנו, אם סיקרנו את ההם או לא, אני לא יודע, אין לפני את התיעוד. ת. 

 18 אז אני אומר לך. ש.

 19 אם אתה אומר, ת.

 20ת זה 'פרסום סיור שערך נתניהו במסגר 7פריט  . בסדר?7כן. אוקיי. תודה. בוא נגיע עכשיו לפריט  ש.

 21 מסע הבחירות ושהוא קיבל את ברכתו של ניר ברקת'.

 22 ,-דרישה ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 סליחה? ש.
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 1 תגיד לו, זה לא לפניו. דרישה לפרסום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 אוקיי. בסדר. דרישה. התביעה טוענת וההגנה כופרת, ש.

 3 אבל אתה מזכיר לו שהתביעה טוענת, עו"ד ז'ק חן:

 4 כן בדיוק. התביעה טוענת שהייתה דרישה לפרסום. ש.

 5 בחקירה הנגדית.. התביעה טוענת. עו"ד ז'ק חן:

 6בכתב האישום יש נספח א', כרגע התביעה רוצה קצת לברוח ממנו, אני מקווה שלא יתנו לה, אבל  ש.

 7כתו כתוב 'דרישה לפרסום סיור שערך נתניהו במסגרת מסע בחירות וקיבל את בר 7כרגע בפריט 

 8 של ניר ברקת'. אוקיי?

 9 אוקיי. ת.

 10, נתחבר לאתר באופן כללי באותו -טוב יופי. עכשיו בוא נראה מה יש לנו פה. בוא נתחיל קצת ב ש.

 11 שלב. אנחנו נמצאים יום לפני הבחירות. אז הנה לך פרסום ראשון באותו יום, יום לפני הבחירות.

 12 

 13 409פרסום מוגש ומסומן נ/

 14 

 15רופ' סוזי נבות, מאמר פרשנות לגבי המינוי של השר כחלון, המינוי שראינו יש כאן כתיבה של פ ש.

 16 אותו קודם, וההתייחסות לכך היא שהמינוי אינו כדין. בסדר?

 17 אוקיי. ת.

 18אוקיי. פרסום. נדמה לי שאחרי זה זה כמובן אושר, אבל בסדר, עכשיו בוא נסתכל עוד אייטם,  ש.

 19 באותו יום,

 20 ודם,זה לא קשור למה שאמרת מק ת.

 21לא, אני רק מראה מה היה באתר באותו יום, בסדר? רק כדי שנקבל, אתה יודע, את האתר באותו  ש.

 22יום. חשוב. בוא תזכור את הקמפיין של בנט שדיברנו עליו, שעמדנו עליו, הנה, תראה, עוד, זה 

 23 הדהוד של הקמפיין.
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 1 

 2 410מוגש ומסומן נ/

 3 

 4 גד בנט. אתה רואה את זה?, הליכוד משתמש גם ביגאל עמיר נ90-בדקה ה ש.

 5 כמה כאלה אדוני עוד אדוני רוצה להציג לו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 מעט. ש.

 7 כי אנחנו שוב מתחילים לעבור על ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8גבירתי, יום לפני הבחירות, זה מעט גבירתי, ואני רוצה להראות ששוחד בחירות זה הדבר האחרון  ש.

 9שר להגיד, זה הסנוקרות לפני הבחירות, זה מה שהיה פה. אבל זה מעט יהיה. עכשיו, בדקה שאפ

 10 , הכותרת היא 'הליכוד משתמש גם ביגאל עמיר נגד בנט' אתה רואה? 90-ה

 11 כן. ת.

 12 . הליכוד מודיע 'זה לא על דעתנו', אתה רואה? בכותרת המשנה?1בוא נראה שני דברים רק.  ש.

 13 כן. ת.

 14. תזכור רגע, דיברנו כבר על המוטיבים שמשתמשים בשואה נגדו ועכשיו יגאל עמיר 2-ואוקיי.  ש.

 15נגדו, כך הוא כל פעם מעלה סרטון שמישהו, שמישהו מעלה ואומר 'זה הליכוד תוקף אותי'. אתה 

 16 זוכר שדיברנו על זה?

 17 את השואה לא זכרת? אוקיי, ת.

 18 זה משהו מרנין. כן. הגטו היהודי, אתה יודע, היו שם.. אוצר הדימויים ש.

 19 אוקיי. ת.

 20 אז פה עוד פעם, ש.

 21 אוקיי. ת.

 22. ניר 7. אז ראינו מה קורה לנו ביום הבחירות, בוא נעבור לפריט 7אוקיי. עכשיו בוא נעבור לפריט  ש.

 23 ברקת ראש העיר ירושלים דאז, נכון? 
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 1 כן. ת.

 2. 1136-כבודם, זה ברול ב עכשיו בוא נראה מה נשלח. נשלחת הודעה לעיתונות. בוא נקרין אותה. ש.

 3הנה, תסתכל רגע בטובך. בוא תעיין ותאשר לי שזו הודעה סטנדרטית לעיתונות, תיכף אני אראה 

 4 לך איפה זה פורסם באמת.

 5 כן. נראה הודעה סטנדרטית. ת.

 6סטנדרטית. עכשיו, תאשר לי שקיבלתם את ההודעות לעיתונות של מפלגות אחרות כדבר  ש.

 7 שבשגרה?

 8 הגיע אלי אבל כן.כן. לא  ת.

 9 עכשיו בוא נראה איפה זה פורסם, ש.

 10 לא הגיע אלי אבל כן, ת.

 11אבל קיבלתם. עכשיו בוא נסתכל איפה זה פורסם, נראה רק חלק. נראה רק חלק איפה הדבר הזה  ש.

 12 פורסם. אז אני אציג תמליל מרשת ב'.

 13 

 14 411תמליל מרשת ב' מוגש ומסומן נ/

 15 

 16 ת את הפרסום של אותה הודעה לעיתונות. אוקיי? אז הגשנו משורה של כלי תקשור ש.

 17 זה כמה פרסומים? כ' השופט עודד שחם:

 18 כן. היו כמה פרסומים כבודו. ש.

 19 כמה פרסומים יש? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 נדמה לי שצריכים להיות שישה. ש.

 21 

 22 412קובץ פרסומים מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1הזמן שלך. זה דובר בעד עצמו. אז בוא נסכם רק את  העניין  אוקיי. לא צריך ... מר ישועה, חבל על ש.

 2 הזה, הודעה לעיתונות, כך אישרת לנו ושאנחנו רואים שהופיע בעוד כלי תקשורת. עד כאן נכון?

 3 רגע, זה משהו אחר קיבלתי. ת.

 4 חבל על הזמן זה מופיע, מר ישועה, האמן לי. ש.

 5 רק שניה. קיבלתי פשוט משהו אחר.  כן. ת.

 6כן. יופי. אוקיי. אז עכשיו בוא נראה רק מה קורה באותו יום באתר. אני מציג כתבה נוספת או  ש.

 7 . 37פרסום נוסף באותו יום, 'ביקורת על נתניהו'. עבור לעמוד 

 8 

 9 413כתבה מוגשת ומסומנת נ/ 

 10 

 11 אני אקצר את ההתייחסות לנושא הזה. פה יש משהו של דן מרגלית שכותב בישראל היום והעבירו ש.

 12אותו מעמוד לעמוד, מה שקורה כאן, וואלה, שניים במחיר מבצע, כלומר מבקרים גם את נתניהו 

 13 וגם את ישראל היום. שלא ביקרו מספיק את נתניהו. זה בעצם מה שקורה לנו. נכון?

 14 כן. ת.

 15. יום הבחירות. שם יש דרישה לפרסם את הנאשם נתניהו 8תודה. אוקיי. אז עכשיו הגענו לפריט  ש.

 16ור בכותל, בקלפי, להוריד תמונה של בנט, סרטון של הנשיא בקלפי. אז קודם כל נראה מה מביק

 17 קרה. יום הבחירות,

 18 לא שמעתי. מה הייתה הדרישה? ת.

 19אומרים לנו ככה: לפרסם תמונות מביקור בכותל, שלו ורעייתו בקלפי, תמונה, להוריד, של בנט,  ש.

 20 כל מה קרה באתר שלכם, נתחיל באתר הבית. וסרטון של הנשיא .בוא נראה מה קרה. בוא נסת

 21 בעמוד הבית. ת.

 22 באתר הבית ביום הבחירות. ש.

 23 מה זה אתר בית? ת.
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 1 תסתכל, אני אלמד אותך משהו על וואלה. תיכף תראה. ש.

 2 עמוד בית. ת.

 3זה סוקר מה קורה בכל היום. אתה יודע שיש לכם, יש מן פונקציה כזאת שסוקרת מה קורה בכל  ש.

 4 ?היום באתר

 past page?. 5-ב ת.

 6 כן. ש.

 7 לא. ת.

 8 הנה, אנחנו מראים לך את יום הבחירות, זה כל התוצאות של יום הבחירות. ש.

 9 כל הדגימות. ת.

 10כל הדגימות של יום הבחירות. בדיוק. אנחנו נגיש את זה כבודם, אבל אפשר לראות גם על המסך  ש.

 11 וגם פה. 

 12 

 13 414מוגש ומסומן נ/

 14 

 15 המוצג איננו קריא, מר בן צור. בצורה שזה הוגש, אי אפשר להבין, כ' השופט עודד שחם:

 16אז אנחנו ננסה לטייב את העניין כבודו. אנחנו נרשום. אבל קבל ממני מר ישועה, ואתה יכול לעיין,  ש.

 17 אתה איתי מר ישועה?

 18 כן. אני לא יכול לעיין, אבל בסדר, ת.

 19ה, התמונה, לכן זה קל, התמונה של ראש בסדר, אני אומר לך, אגב, זה קל, אני אגיד לך ככ ש.

 20. לכן 22:34הממשלה נתניהו לא מופיעה בכל היום באתר הזה, אלא רק אחרי סגירת הקלפיות, 

 21אנחנו לא צריכים לקרוא פה כל טקסט, התמונה, אתה יכול להסתכל, בדקנו, לא מופיעה לאורך 

 22 כל יום הבחירות. עד אחרי המדגמים של הטלוויזיה. בסדר?

 23 דוגם אחת לכמה זמן? זה ת.
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 1 הנה, זה מה שיש לנו. אתה יכול לספור כמה יש לך, פעם בשעה. ש.

 2 ?-פעם ב ת.

 3 פעם בשעה. הקלפיות נסגרו ואז מעלים. עובדה.  ש.

 4 אני אומר שיכול להיות תיאורטית שזה היה במרווחים. ת.

 5כל אופן. תשמע, זה מה בעשר דקות. יכול להיות, אבל יכול להיות שבעיקר לא כי זה, אתה יודע, ב ש.

 6 יש. יש לך זיכרון אחר? בוא נשים את זה יותר פשוט. אתה זוכר שזה עלה?

 7 לגמרי לא. ת.

 8 גם אני חושב שלא. הלאה. בוא נראה עכשיו את סרטון יום הבחירות, ש.

 9 אלא אם כן כתבתי בטקסט, עלה. ת.

 10א, אבל בוא נראה את הסרטון תשמע, א. לדעתי לא כתבת, ב. אם כתבת אז אתה יודע, זה לפעמים ל ש.

 11 עכשיו.

 12 לא, אם כתבתי 'עלה' זה תמיד עלה. ת.

 13 בוא נראה את הסרטון. ש.

 14 שניה, תעבור בינתיים. :עו"ד דקלה סירקיס:

 15אז בוא נדבר רגע על יום הבחירות. בסדר? תאשר לי שביום בחירות ברגיל שעד שהתוצאות  ש.

 16שיא מצביע, את ראש הממשלה מצביע, את מתפרסמות זה יום שהוא מת ולכן מראים לנו את הנ

 17ראשי המפלגות מצביעים, נכון? ככה זה עובד בהרבה כלי תקשורת? אני תיכף אראה לך עשרים 

 18 בערך.

 19 בסדר, אוקיי. זה לא יום מת, זאת אומרת, ת.

 20 כן, אבל צריך למלא אותו. אתה יודע.  ש.

 21 אוקיי. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  02

 

 3231 

 1זה כמה דקות אבל זה חשוב כי זה הסרטון של  אוקיי. עכשיו אני רוצה להראות לך את הסרטון, ש.

 2יום הבחירות שאומרים לנו שיש פה משהו של איזו שהיא היענות, השד יודע מה. אז בוא נראה 

 3 את הסרטון של יום הבחירות שעולה בוואלה.

 4 מה זה סרטון של יום הבחירות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 , 8הם אומרים לנו גבירתי, שיש, זה מופיע בפריט  ש.

 6 אדוני מתייחס לסרטון של נשיא המדינה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 , אז בוא נסתכל. זה הרפרנס.8אני מראה את הסרטון שהועלה בוואלה באותו יום. בסדר? פריט  ש.

 8 הבחירות.לא, בסדר. רק לדעת.. סרטון יום  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 זה הרפרנס, סרטון ביום הבחירות, בוא נראה את הסרטון. בבקשה.  ש.

 10 )מוקרן סרטון(

 11מי זה, רק כדי שיהיה ברור? זה הנשיא. נכון? זהו, עכשיו בוא נראה מה יש לנו פה. ראינו, תאשר  ש.

 12 לי כך, סרטון שהועלה בוואלה, נכון? 

 13 כן. ת.

 14 הממשלה, כולם מופיעים בו. נכון?כל ראשי המפלגות, מהנשיא, ראש  ש.

 15 אמת. ת.

 16וגם בית המשפט התרשם כמה זמן ניתן לכל אחד לדבר או לא לדבר, לא צריך את הפרשנות שלך.  ש.

 17 עד כאן, ראית, אתה מסכים איתי שכל אחד דיבר ודיבר והוקרן?

 18 כן. ת.

 19אה, בוא נראה מה תודה. לא, כי אצלנו זה שוחד. אצלנו שוחד הדבר הזה. עכשיו בוא נראה הל ש.

 20קורה, סרטון הבחירות הזה. עכשיו בוא נראה מה קורה בכלל על דוגמאות של סיקורי ימי בחירות, 

 21אגב, פה שהיה לו זמן מסך הרבה יותר קצר יחסית,  –אני אעשה את זה בקצרה, שראש ממשלה 

 22 מסוקר תדיר בכל כלי התקשורת ביום בחירות.
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 1בן צור, אני אסמן איך שהוא את הסרטון הזה, מתי שהוא עו"ד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 ,-תעבירו אותו ב

 3 אולי קישור, אני מודה שאני, אנחנו נפעל, ש.

 4, הוא לא אצלי. באיזו שהיא דרך תדאגו שזה 415אני אסמן אותו כנ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 זה רק הערה לפרוטוקול. יגיע כמוצג.

 6די לקצר, נגיש אסופה של סיקור של ראש הממשלה ביום בחירות, איך זה אני יכול להגיש כרגע, כ ש.

 7 , במאקו, בשורה ארוכה של כלי תקשורת.YNET-נראה. בגלובס, ב

 8 ?2013זהו? אנחנו מסיימים עם יום הבחירות של  עם:-כ' השופט משה בר

 9 .2013חצי שעה מסיים את -דקות 20כבודם, אני עוד  ש.

 10 

 11 416וגשת ומסומנת נ/אסופת סיקור ראש הממשלה מ

 12 

 13 אני אגיד מה אני מגיש בכל אופן שזה יהיה לפרוטוקול. ש.

 14 אתמול אדוני העריך בשעה את כל הסיפור הזה אם אני זוכרת נכון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 שעה וחצי, וגבירתי, אני בשעתיים וחצי, וכן, אני, ש.

 16 בסדר, אז תשתדל. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17עשרים דקות. אני חושב שזה חשוב... את השוחד ביום הבחירות -אמרתי. לדעתי זה רבע שעה ש.

 18כשראש הממשלה הכי פחות נמצא שם וכולם מדברים והוא קיבל שוחד כי  הראו את התמונה 

 19 שלו. פשוט לא ייאמן.

 20 שם? ויתמקד באירועים 2015-רק למען הסדר, אדוני יעבור לאחר מכן ל עם:-כ' השופט משה בר

 21. ועוד. אבל אני רשמתי את 2015היום אדוני אני אמשיך בנושאים אחרים. ואני אגיע, יהיה גם  ש.

 22הערת בית המשפט שאמר לי שאני לא מחויב להתייחס, כי אני התכוונתי כן להתייחס לכל פריט 
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 1ופריט ולהראות, אבל אנחנו שמענו את ההערה של בית המשפט ואני אגדר את זה, לקטיגוריות, 

 2 לא משנה באיזו שיטה, כי התכוונו לפרוך כל פריט שהם מדברים עליו, אבל נצמצם.

 3 טוב. יש לנו. בבקשה עו"ד בן צור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4סומן. אוקיי. עכשיו בוא רק נסגור את יום הבחירות, מה פורסם בוואלה. אז הנה תראה כותרת  ש.

 5 נכון מר ישועה?בוואלה, ביום הבחירות. יום משפיע, 

 6 ודאי. ת.

 7 

 8 417כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 9 

 10הנה 'בריטניה במסר לבוחר הישראלי: תהליך השלום גוסס' כותרת משנה 'אזרחי ישראל  ש.

 11בקלפיות, ויליאם הייג, שר החוץ מזהיר לגבי מדיניות ההתנחלויות שגורמת לישראל לאבד את 

 12 אה את זה, נכון?תמיכתה, השעון מתקתק, השלכות הרסניות' אדוני רו

 13 כן. ת.

 14 ואדוני יאשר לי כמובן שמבחינת נתניהו זה פרסום שלילי? בריטניה במסר לבוחר הישראלי. ש.

 15 כן. ת.

 16עכשיו בוא נעשה רגע איזה שהוא סיכום ביניים על מה שיש לנו. אמרו לנו שיש לנו ביום הבחירות,  ש.

 17יכום ביניים ונראה מה ראינו ביחס אז בוא נעשה ס סליחה, עד הבחירות שמונה פריטים. אוקיי?

 18ראינו שהכותרת הייתה הפוכה,  –לאותם שמונה פריטים. לגבי הפריט הראשון, יחימוביץ', בנט 

 19 ראינו את זה ארבע שורות, קמפיין הליכוד, כתבה של וואלה, זה אתה זוכר.

 20 לא זוכר שהכותרת הפוכה, זוכר שזה הופיע בפנים. לא ככותרת. ת.

 21 המערכת..  זה מה שראינו.לא ככותרת, ו ש.

 22 ,-זה הופיע בהקשר של ה ת.

 23 כן, בארבע שורות. ש.
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 1 לא, לא ככותרת הפוכה. זה הופיע בהקשר של, ת.

 2 להסרה של הידיעות. ש.

 3 להסרה של הידיעות. ת.

 4 נכון. אז ראינו. ש.

 5 שולב בידיעה אחרת. ת.

 6 כן. פריט שני גילת בנט לא פורסם. ש.

 7 נכון. ת.

 8 לטה של ועדת הבחירות פורסמה,הח –פריט שלישי  ש.

 9 עו"ד בן צור, למה צריך לסכם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 גבירתי יש איזו מסקנה. יש פה שתי שאלות. נגיע לזה, זה חשוב לי. ש.

 11 טוב. בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 , רחב, נכון?across the boardהעניין השלישי, הסרה של המודעות של הבית היהודי פורסם  ש.

 13 כן. ת.

 14 אלדד יניב לא פורסם. נכון? ש.

 15 נכון. ת.

 16 הפגנות, אבא של בנט, לא פורסם.  ש.

 17 נכון. ת.

 18 ליברמן לא הוסר. ראינו. ש.

 19 הוא הורד, אני לא יודע אם זה היה בקצב, ת.

 20 היה חמש שעות באתר. ש.

 21 לא יודע, אבל זה הורד מהראשית. ת.

 22 הוא לא הוסר. זה היה באתר. ש.

 23 הוא הורד מהראשית הוא אומר. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 למה את עוזרת לו? :עו"ד דקלה סירקיס

 2 אני לא עוזרת, אני חוזרת על מה שהוא אמר. עו"ד יהודית תירוש:

 3אל תפריעי לי לחקירה. הרי ברור שבאינטרנט זה בראשית ויורד ויורד ויורד. זה לא הוסר, זה היה  ש.

 4 .חמש שעות באתר מלמעלה עד.

 5 אני לא...  ת.

 6 אדוני שואל והוא אומר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 אדוני יתקדם. הוא אומר, עם:-כ' השופט משה בר

 8 אני לא יודע את הקצב שזה הורד. זה הכל. ת.

 9אתה לא יודע, ראינו, חמש שעות. הלאה, סיור עם ניר ברקת ראינו שזה פורסם כהודעה לעיתונות  ש.

 10 רת.בשורה של כלי תקשו

 11 נכון. ת.

 12 ויום הבחירות, ראינו, בית המשפט התרשם מהסיקור שהיה. עד כאן נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14יופי. אז עכשיו אני רציתי לשאול אותך את השאלה הבאה. אתה אמרת שהוטלו פצצות על בנט.  ש.

 15דע זה ביטוי שרשמתי. אני אמרתי לך, אפילו קפצונים לא היו. עכשיו אני ראיתי, לגבי בנט אתה יו

 16מה יש שם? כתבה אחת שאומרת שהורו להם להסיר את התעמולה וארבע שורות שהסתייגו מהם. 

 17, 'פצצות'. עכשיו תסביר לי, תיכף תראה את החיובי אצלו. איך באת 2013זה בנט בבחירות של 

 18לבית משפט גם בחקירה הראשית ואמרת 'היה קמפיין נגד בנט', ביום שהלכו לנשיא המדינה, לפני 

 19 משהו. יש לך כתבה אחת אינפורמטיבית גרידא, איפה הפצצות נגד בנט? זה הפוך.חודש ו

 20 אוקיי. ת.

 21 כן מר ישועה? ש.

 22 אה, אני אשמח אם תזכיר לי בדיוק את ההקשר שבו אמרתי את זה. ת.
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 1אמרת את זה שלוש פעמים. תקשיב טוב, אני אגיד לך את ההקשר. הרצף, תקשיב, אמרת את זה  ש.

 2זכה לכותרות ראשיות ש'היו פצצות' בניסוח אחר, על בנט. אני אומר לך שזה פעם אחר פעם. זה 

 3 הבל ורעות רוח, תקשיב טוב, אני אתן לך את השאלה.

 4שניה, אני רוצה לענות לך על השאלה בצורה ברורה. אני רק אומר עוד פעם, תגיד לי בדיוק את  ת.

 5 ההקשרים שאתה מצטט אותי.

 6 להפנות אותנו איפה זה נמצא בפרוטוקול, שנוכל לראות?אדוני יכול  כ' השופט עודד שחם:

 7 למשל פרוטוקול מאתמול,  ש.

 8 אתה לא חייב, אני יכול לענות גם בלי. ת.

 9למשל פרוטוקול מאתמול שהעד אמר שהיו 'הפצצות' ו'הפגזות' על בנט בתקופת הבחירות של  ש.

2013 , 10 

 11 בפנינו, בסדר.לא, בסדר, אם זה לא בפרוטוקול  כ' השופט עודד שחם:

 12כן. ובחקירה הראשית שלו הוא גם אמר, בחקירה הראשית הוא פתח בזה שהיו התקפות על בנט  ש.

 13 באתר לפי בקשות נתניהו,

 14 בגלל זה שאלתי איפה זה נמצא.  כ' השופט עודד שחם:

 15 כבודו, אני לא זוכר אבל נבדוק את זה. זה היה אתמול, אין לנו את הפרוטוקול הזה, ש.

 16 לא, אבל של הראשית כבר כן יש. עודד שחם:כ' השופט 

 17מן הסתם. נכון. אוקיי. אז אני אומר לאדוני, זה נאמר פעם אחר פעם. בסדר? זה אפילו נכתב בכלי  ש.

 18 התקשורת,

 19 מה אמרתי בראשית? פצצות? ת.

 20לא. 'מתקפות'. ופה אמרת אתמול, אני מזכיר לך גם את הדיאלקטיקה שהייתה בינינו. אתה אמרת  ש.

 21 צצות' או 'פצצות', ואני אמרתי לך 'קפצונים אין' כי ידעתי מה יש. ועכשיו אני מבקש, 'הפ

 22 בסדר. אני אענה. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  02

 

 3237 

 1כתבה אחת אינפורמטיבית בארבע שורות, ותיכף אני אראה לך את הקמפיין החיובי שעשיתם  ש.

 2 לטובת בנט ואז תגיד לי איך העזת לבוא לבית משפט ולהגיד את הדברים הללו.

 3י. אנחנו, העדות שלי מתבססת, אני לא עשיתי סקרים באתר או בהשוואה של האתר אוקי ת.

 4שלי ועל מה שקראתי והוראות שאני קיבלתי משאול  ןהזיכרולאחרים. העדות שלי מבוססת על 

 5, זה היה בעצם המופע הראשון של תחילת 2013לחודש בינואר  17-20ומשאול ומזאב. בתאריכים 

 6 אינטנסיבית במה שקורה באתר.ההתערבות של שאול בצורה 

 7 אבל אדוני זוכר את ההקשר בהקשר לבנט בתקופה הזו עדיין גם היום? עם:-כ' השופט משה בר

 8 כן. אני מתמקד, ת.

 9 אבל ראינו את הדבר. פשוט לא ייאמן מה שעושים פה. כן. ש.

 10 אני אומר על סמך מה אני העזתי להגיד את הדבר הזה. ת.

 11 באמת העזת. ש.

 12היה רצף למעשה של שיחות, אני זוכר, זה היה  21-ל 17-שזה יום ראשון, או, בין ה 21-ל 17-בין ה ת.

 13בוואטסאפ או בסמס, בין שאול וביני. זה מתועד בתוך החומר, ובין זאב לביני ששם פעם ראשונה 

 14 פג... ואז שאול אומר לי 'אתה תקבל חומר מזאב רובינשטיין' אני מקבל קבוצה של,

 15 הם מדברים על בנט? אב"ד: -דמן פל-כ.ה. ר' פרידמן

 16זה היה כולו על בנט. זה היה אירוע  21-עד ה 17כן. הכל על בנט עכשיו. הכל רק על בנט. האירוע  ת.

 17מתגלגל של ארבעה ימים שבהם כמנכ"ל פעם ראשונה התחלתי לקבל הוראות רצופות. אני 

 18ואז יש שם רצף שבהתחלה  מסכים, וואלה רק התחילה אז את צעדיה. העורכת נשלחה וינון נכנס.

 19שאול שולח לי, אני לא זוכר כמה קבצי מייל היו שם, שזה היה דבר חריג, שמועבר מזאב. זאב 

 20שלח לו במייל, שאול שולח אלי. ציינתי גם בעדותי שפה עוד שאול היה בתחילת דרכו ואמר לי 'יש 

 21ת תחילת ההשפעה לך מה לעשות עם השטויות האלה' ושלח לי את זה. ושגם אני שזה סימל א

 22במובן שעוד התנהגנו חצי נורמלי, כי שאול שולח לי 'יש לך מה לעשות עם השטויות האלה', וגם 

 23כשאני מעביר את זה לינון ואבירם שהיו יחד איתו, דומני שהעברתי להם את זה במייל, מחקתי 
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 1מר שהגיע אלי רק את זאב רובינשטיין, שלא יראו מאיפה זה בא, אני זוכר שכתבתי אפילו, 'זה חו

 2בעילום שם, די בטוח שהוא מגמתי, תבדקו ואם יש לזה ערך ציבורי וזה לא שטויות תפרסמו', 

 3מסמל שזו הייתה תחילת הדרך של סיקור מוטה ועוד אני, נדמה לי שגם אני אמרתי פה בחקירה 

 4היה  שלי שאחרי זה בשעות ובימים אחרי זה הייתי צריך לבלוע את המלים שלי חזרה כי יותר לא

 5 לי חומר שאני מקבל,

 6 אל תגיד לי ש...  ש.

 7 אדוני תן לי לענות בבקשה. שאלת אותי משהו, ת.

 8 אין בעיה, תמשיך. ש.

 9 אני אתן את התמונה המלאה. ת.

 10 תמונת ההפצצה. ש.

 11ואז התחיל בעצם רצף שבמסגרתו, אני לא ספרתי את הידיעות שעלו ואני לא יודע אם מה שהוא  ת.

 12הגיש זה הכל. לדעתי זה לא הכל. התחיל רצף של ידיעות לטובת בנט. הידיעות שעלו, אני זוכר 

 13שיש עוד ידיעות, גם 'למה אתה מתבכיין', אני זוכר שהיו עוד ידיעות, והרצף הזה נמשך על פני 

 14ה ימים כשבתוכו הנושא של אשתו של בנט לא עלה בגלל התנגדות נחרצת שלנו, ואז נאמר ארבע

 15'טוב, כפיצוי לפחות תשאיר להם את זה כל השבת ועד יום ראשון שיראו את זה' ואז השארנו 

 16ידיעה, אני מזכיר, שידיעה זה לא רק חשוב לדגום אותה לרגע מסווים, אלא גם חשוב איפה היא 

 17-ן היא הייתה. זה מה שמופיע בהוראות אלי. בהוראות אלי אני מקבל שישההופיעה וכמה זמ

 18שבעה, שמונה מסמכי וורד, חריג, מעביר אותם, מלווים אותי על פני ארבעה ימים, כולל סוף 

 19השבוע, אני מעלה את הרצף של הידיעות האלה, לדעתי יש עוד ידיעות ממה שהיו פה וכאמור 

 20אנחנו מחליטים לא להעלות את אשתו של בנט אז אומרים 'כפיצוי הרצף היה יותר גדול, ובסוף, כש

 21תעלו את האבא' ואז אחרי שעה אומרים 'אל תעלו את האבא' אבל לפחות את זה תשאירו עד יום 

 22ראשון. ודובר גם על איזה שהוא ראיון שאולי ינון יעשה עם ראש הממשלה ושם הוא ייתן לו 
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 1תה מבחינתי סובייקטיבית שאני נמצא מול הבוס שלי אפשרות לשים את שאר הדברים. זה אז היי

 2 הפעם הראשונה שהזיזו את העורכת והתחילו לתת לי הוראות רצופות. זה הכל.

 3יופי, עכשיו תראה, אני אגיד לך כך, א. פעם ראשונה, תיכף נדבר, אבל ראינו הרי מנכ"ל מתערב  ש.

 4זה לא אם מישהו דיבר איתך, כן/לא, יומיים ונמשיך לראות, כשאתה אומר 'הטלנו פצצות על בנט' 

 5 זה הפרסום באתר. 

 6 אז , ת.

 7עצור רגע. זו השאלה שלי ואני אתן לך את התשובה. הפרסום באתר זה הדבר הכי מינימליסטי  ש.

 8שישנו לבד מהתמיכה בקמפיין. אבל לגבי נתניהו, הרי כתבתם בעשרות כתבות 'סכנה לדמוקרטיה' 

 9וכאן זה נראה לך כמובן טבעי. אבל אצל בנט שהוא צריך להוריד 'משטרים אפלים' 'חורבן' 'הרס', 

 10 , אני לא רוצה כרגע לכנות את זה בשום תואר,-מודעה, זה פצצה. אדוני יכול ליישב את הפער  ה

 11 כן. ת.

 12כן. בבקשה. תיישב מר ישועה. רק תיישב עם עובדות. לא עם תחושות, ולא עם מחשבות ולא עם  ש.

 13 קונטקסטים. עובדות.רצפים ולא עם 

 14טוב. אז עובדה אחת, כמנכ"ל אני פעם ראשונה נמצא על רצף הוראות של הבוס שלי, רצף הוראות  ת.

 15 שמתועדות שהוגשו, זו עובדה אדוני.

 16 .... ש

 17 הוא עונה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 הוא עונה גבירתי? זו תשובה? ש.

 19 זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 בוודאי שזאת עובדה. .ת

 21אני שאלתי על פרסומים. הרי היית מנכ"ל שהתערב באתר הזה שנים. אני שאלתי אותך על  ש.

 22מהתחושות שלך. אני שואל מה פרסמתם  I couldn’t care lessפרסומים. לא על תחושות שלך. 

 23 באתר הזה ביחס לראש הממשלה וביחס לבנט.
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 1ה, השאלה כרגע היא לא לגבי ההתכתבויות אלא לגבי מה מר ישוע אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 שיצא כפרסום.

 3 . הן יצרו יבול שאת חלקו לא הוצג פה לדעתי. אני זוכר,2. היו התכתבויות. 1אני עונה. אמרתי.  ת.

 4 הצגנו הכל מר ישועה. ש.

 5 לא, ת.

 6 התשובה היא שיש כנראה ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7: מה אתה מתבכיין' יש את הכתבה הזאת פה? הצגת? על התאריכים שאנחנו כן, 'הליכוד לבנט ת.

 8 מדברים עליהם.

 9 מאיזה פריט? :עו"ד דקלה סירקיס

 10 אני לא יודע מאיזה פריט.  ת.

 11 סליחה, מר ישועה, אתה לא מדבר עם אף אחד חוץ מלהשיב לבית המשפט תשובה. בוא תענה. ש.

 12 ריד את הטון קצת.רגע, א. תו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13, אני אומר את זה ברצינות כרגע -אני אוריד את הקול. בסדר גמור. פשוט גבירתי יש דברים ש ש.

 14 כפרקליט, קשה אפילו לראות את השיבוש ה... הזה.

 15 רגע. בוא נקצר התשובה היא שלדעתך יש עוד פרסומים?   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 ת.  נכון. 

 17 זכורים לך פרסומים נוספים, זו התשובה? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 18 ת.  זכרתי דבר אחד, אני לא אשב לעשות סטטיסטיקות. 

 19 אוקיי. זו התשובה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20. משך הזמן, ביקשו ממנו 'אוקיי, אם אתה לא מעלה את זה 3ת.  לא, הוא שאל אותי עוד דברים. 

 21ה כל הסוף שבוע ושבת' אז משך הזמן הוא גם קובע ואיפה זה נמצא, זה גם כפיצוי תשאיר את ז

 22כן חשוב. ונקודה רביעית, אני לא מחליף את התביעה ואני לא עושה מחקרים ואני לא עשיתי 

 23 מחקרי השוואה.
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 1לא, השאלה הייתה לגבי מה שאדוני אמר, לא לגבי מה שהתביעה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

... 2 

 3. לגבי מה שאדוני אמר, ההוראות שהוא קיבל ומה שהוא פרסם, כולל דרך אגב ששאול גם בסדר ת.

 4אומר שם בתוך זה באיזה שהוא שלב, 'הסברתי לזאב שאי אפשר יותר להגזים כי כבר שואלים 

 5 את המנכ"ל למה הוא נגד בנט.' שאול בעצמו כותב את זה שם, כי הוא מבין שזה לא הגיוני.

 6 אוקיי, זו תשובתך. בסדר. אב"ד: -מן פלד-כ.ה. ר' פרידמן

 7אני אומר לך שני דברים בנושא הזה, א. זה לא נשאל כמו שאתה אומר, ואני שאלתי אותך,  ש.

 8כשאמרת שהייתה כתבה אחת ואולי עוד כתבה, זה מבחינתך הפצצות? רק כדי שבית המשפט 

 9 ישמע, זה מבחינתך הפצצות על בנט?

 10 מבחינתי אז, ת.

 11 כן או לא? ש.

 12 מבחינתי אז היה לחץ של ארבעה ימים, ת.

 13 עוד פעם, ש.

 14 לחץ של ארבעה ימים, ת.

 15 מה התפרסם? אתה לא מבין את השאלה. ש.

 16מה שהתפרסם אני אומר לך עוד פעם, פרסמנו, אני זוכר שאמרנו לו 'את הדבר הזה נדחה  ת.

 17 לראשון כי כבר פרסמנו היום שלוש נגד בנט'.

 18 זה ההפצצה? ש.

 19 כן. ת.

 20ההפצצה. תודה. עכשיו שניה אחת, כשכותבים על נתניהו במשך שבועות, אותן שבועות שלפני זה  ש.

 21הבחירות, עשרות, עשרות כתבות של שחיתות ושל פגיעה בדמוקרטיה ושל משטרים אפלים ושל 

 22 הגעה לפשיטת רגל ושל ... איך אתה קורא לזה?

 23 יש לי שאלה, ת.
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 1 ה.לא, אין לך שאלה. יש לך תשוב עו"ד ז'ק חן:

 2 לא, יש לך תשובה. סליחה, זה השמדה, בטרמינולוגיה ההפצצתית. ש.

 3 אני אתן לך, ת.

 4 תענה כמו שאתה יכול. מה שאתה יכול, אם אתה יכול, תענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 ודאי שאני יכול. ת.

 6 רק שניה אחת, חכה רגע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 ולעשות שני דברים? גם להשיב וגם,אתה לא יכול להתרכז  ש.

 8 אני יכול לגמרי. ת.

 9 לא, זה לא מרגיש שנוח שהעד עונה ו...  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 אה, בבקשה מר ישועה. ש.

 11 כן. בבקשה מר ישועה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12זוכר אז כמה שנים הוא ראש ממשלה? ראש ממשלה בתקופת בחירות? הוא מכהן כבר זמן מה, לא  ת.

 13 זה היה כבר, שבע שנים, שש שנים? 

 14 ארבע. דובר:

 15אוקיי. ולדעתי בוואלה כמו בכלי התקשורת האחרים, זה טבעי שמבקרים את ראש הממשלה. אני  ת.

 16לא חושב שאנחנו עשינו את זה יותר מאחרים, אתה הצגת אותנו, הצגת ידיעות אחרות חיוביות 

 17אחרים, עשית את הידיעות השליליות האלה שמופיעות אצל  לראש הממשלה שמופיעות בעיתונים

 18 אחרים, אצל אחרים לא הופיעו ידיעות שליליות על ראש הממשלה?

 19 אז אתה ... היית כמו כולם? ש.

 20 לא, ת.

 21 תודה. יאללה. תודה. בוא נתקדם. ש.

 22 לא יודע, זה מחקר. הצגת את מה שאתה רוצה בעיניך. ת.

 23 הסגירה של אחרי יום הבחירות איך זה פורסם, טוב. נתקדם. בוא נראה רק את ש.
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 1 דרך אגב, גם לגבי קטעי הווידיאו, ת.

 2 אין דרך האגב ואין דרך הישר. ש.

 3בוואלה עולים הרבה קטעי וידאו ביום. אני לא יודע אם זה הקטע וידאו  והווידאגם לגבי קטעי  ת.

 4 ,-ת ההיחיד. מוצגת תמונה, אינני יודע אם היא היחידה. אני לא מחליף א

 5 אתה לא התביעה אתה אומר. ש.

 6צדדים פה ואתחיל לעשות סקרים ואדגום את הכל וגם הדגימות שנתנו פה הן לא מציגות את היום  ת.

 7 במלואו.

 8, בוא נראה מה קרה אחרי הבחירות באתר, מר ישועה, -ממה ש 700אין ספק. הן מציגות בערך פי  ש.

 9 תשובות.-שאלות

 10 אנחנו עוברים לשאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 נכון.  ש.

 12 זה מה ש, זו ההתנגדות של עו"ד תירוש וזה מה שהעד אומר. הנה, מצאנו. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 13 כן. זה חלק מהמטלות של הריענון שקיבלת, ש.

 14 עו"ד בן צור, אפשר להתקדם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 בטח שאפשר. כבודם. ש.

 16 

 17 418נ/ מוגש ומסומן

 18 

 19 ?2013בוא נראה איך סוקרו התוצאות של הבחירות. אתה זוכר את התוצאות של הבחירות בשנת  ש.

 20 בגדול. לא כל כך. ת.

 21, אבל 15-מנדטים, יחימוביץ' אמרה שתרכיב ממשלה נדמה לי על ה 31אוקיי. אז הליכוד זכה,  ש.

 22 אנחנו רואים שזה עובד, עכשיו בוא נראה איך סיקרתם. קצר.

 23 , מה התוצאות תגיד, לא זוכר.לא ת.
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 1 ? אתה זוכר?2013מי ניצח בבחירות של  ש.

 2 לא, אני לא זוכר. אני לא זוכר בדיוק מה היה שם. ת.

 3מנדטים, הורכבה קואליציה. בסדר עד  31אוקיי. ראש הממשלה היה מר נתניהו, הליכוד קיבל  ש.

 4 כאן? אתה איתי?

 5 כן. ת.

 6 23-ארבע כתבות רק לראות את ההקשר, ב-ראות לך שלושבוא נראה איך סיקרתם. אני רוצה לה ש.

 7 זה יום למחרת הבחירות, 'בעולם מבינים, נתניהו יצא מוחלש מהבחירות'. אתה רואה?

 8 כן. ת.

 9אוקיי בוא נתקדם הלאה. אני רק מציג, אני לא שואל שאלות, ייתכן שאני אשאל שאלה אחת, אני  ש.

 10 בינואר,  24-אראה לך פה את יום המחרת, ה

 11 

 12 419מוגש ומוצג נ/

 13 

 14'הגרעין האיראני לא מחכה לממשלה הבאה'. שוב, פה תסתכל בכותרת המשנה, ראש הממשלה  ש.

 15 מוצג כמוחלש, כמו בכתבה הראשונה. נכון?

 16 כן. ת.

 17 אתה מסכים איתי שמוחלש זה שלילי? ש.

 18 כן. ת.

 19 הכתבה הבאה, ש.

 20 

 21 420כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 

 23 הקמפיין. אתה רואה? ןכישלומדברים על  ש.
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 1 אוקיי. ת.

 2 והכתבה האחרונה, בוא נראה מה כתוב כי עליה אני אתעכב קצת יותר. ש.

 3 

 4 421כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6 בוא נקרא אותה ביחד. 'בנימין נתניהו עושה דופלגנגר', אולי תגיד לבית המשפט הזה דופלגנגר? ש.

 7 אין לי מושג. ת.

 8ל מישהו דומה ומלעיגים עליו. בסדר? פחות או יותר. אז בוא נראה אין לך מושג. לוקחים תמונה ש ש.

 9מה כתוב. הבדיחה היא עליו, לא איתו. בוא נקרא ביחד. 'זמן רב שביבי מנסה להיות בעניינים אז 

 10הוא מעלה סטטוסים לפייסבוק וציורי פצצות ומשולשים כמו שהילדים אוהבים', ואז, אני מקצר, 

 11לדמות שלו בארץ נהדרת. ואז, בוא נסתכל ביחד, אפשר להדגיש,  שינו את תמונת הפרופיל שלו

 12הפסקה השניה. 'למעשה, למרות נצחונו הצפוי בבחירות הוא יכול לחזור לאפרוריותו, זו שבאה 

 13לידי ביטוי בתשדירי הליכוד ביתנו, משפחות אציליות שלו, של אשתו, מפת ארץ ישראל, צרור 

 14או צרה או צרה צרורה, למרות כל זה חשוב להיות  מסרים, כל כך סאחי, הקמת ממשלה רחבה

 15מגניב, אבל ביבי שוכח דבר אחד, בזמן שהוא ניסה לשכנע שישראל חזקה תחת מנהיג חזק, החזק 

 16האמיתי היום הוא ... של אשתו שתחיה, יאיר לפיד, הוא יודע לנגד בגיטרה, לשיר ביטלס, ... 

 17משך. תסכים איתי שזה סיום לא רע למערכת הקלינטונים, זה יותר מגניב' וזה נמשך ונמשך ונ

 18 הבחירות שהגחכה של נתניהו וכתיבה חיובית על אדון לפיד? כן?  באתר השבוי כמובן.

 19זה כתיבה בתוך וואלה תרבות, אייטם עוד פעם אזוטרי בתוך וואלה תרבות. אני מסכים שהוא  ת.

 20 נגדו, 

 21 איך סיכמו שני כותבים, כן, והבדיחה היא על חשבון מי? עכשיו בוא נסתכל רגע ש.

 22 רגע, רק שניה. ת.

 23 בבקשה. ש.
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 1 אוקיי. כן. ת.

 2עכשיו אני רוצה להראות לך שניים שכתבו על איך הם תפסו את האתר של וואלה בתקופה   ש.

 3הרלוונטית. אני אתחיל באלי ציפורי, אלי ציפורי היה עורך משנה כמדומני בגלובס וכתב הרבה 

 4 שנים. את זה אתה יודע?

 5 כן. ת.

 6 ואתה יודע שהוא ערך בדיקה, ש.

 7 מה אדוני מציג לנו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 2018אני מציג לעד כתבה של גלובס ממרץ  ש.

 9 

 10 422מוגשת ומסומנת נ/ 2018כתבה ממרץ 

 11 

 12 אנחנו לקראת הסוף בעניין הזה מר בן צור? עם:-כ' השופט משה בר

 13כתבות ומאמרי דעה בוואלה. אני  4,000כן. אנחנו לקראת הסוף. אלי ציפורי כפי שהוא כותב, בדק  ש.

 14מפנה אותך לעמוד השני. יש שם הפניה שלו לפרסום באתר מידה ואחרי זה את הבדיקה שהוא 

 15 עשה. 

 16 עוד פעם? מה עם אתר מידה? לא הבנתי. ת.

 17 תסתכל בפסקה השניה.  ש.

 18 מידה כאילו?הוא מתבסס על אתר  ת.

 19לא, הוא אומר מה שפורסם באתר מידה, זה בפסקה השניה, בפסקה השלישית מה הוא, ציפורי,  ש.

 20עשה. אוקיי, אז בוא נמשיך לשאול את השאלות. מה שהוא אומר, הוא אומר כך: 'אני פניתי לגוף 

 2015-21ים כתבות ודעות, שהשם 'נתניהו' הוזכר בשנ 4,000-שמתמחה, עברתי על כותרות של קרוב ל

 22והוא אומר, המסקנה המידתית של מידה והמסקנה של הטענה של הארץ, התוצאה היא  2016

 23שאין עדות שנתניהו קיבל סיקור מלטף באתר באופן קיצוני, נהפוך הוא, רוב מאמרי הדעה היו 
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 1נגד נתניהו' מצרף מדגם של הכול, 'ולטענה שאתר וואלה הוא אתר פרסומי של משפחת נתניהו אין 

 2ולא שום את  4000, לא 400. אתה לא בדקת לא 1ן רגליים במציאות.' והשאלה שלי היא כך, אם כ

 3 הכתבות שהיו לכם בתוך האתר בתקופה הזו. נכון?

 4 נכון. ת.

 5 אתה גם לא ידעת, כשהתחלנו להראות כתבות, אמרת 'תשמע, חלק גדול אני לא מכיר', אני צודק? ש.

 6 נכון. זה לא עבר דרכי בכלל. ת.

 7עבר דרכך. ואתה גם לא יודע איזה בחינה נעשתה, אם נעשתה, על ידי הפרקליטות שהעידה לא  ש.

 8 אותך. נכון?

 9 ברור. ת.

 10ברור. ואתה גם יודע שאתה נשענת מבחינתך, זה אתה כן יודע, על כמה, נקרא לזה 'עשרות' של  ש.

 11 כתבות. בהכללה. נכון?

 12 לא יודע. 80, 100כן. עשרות,  ת.

 13אתה גם לא יודע מה פורסם באתרים אחרים ביחס לפריטים שמדברים איתנו  בסדר גמור. יופי. ש.

 14 בוואלה. נכון?

 15 נכון. ידע כללי, אבל לא, קראתי עיתונים אבל לא עשיתי סקר. ת.

 16מאה אחוז. אבל אתה כן יודע אם כך, מידע כללי, שחלק מהפריטים שהתפרסמו אצלכם בוואלה  ש.

 17 התפרסמו במקביל בכלי תקשורת נוספים?

 18 זה ברור. ת.

 19זה ברור. עכשיו בוא נראה רגע את עמית סגל, אפשר להגיד שהוא הפרשן הפוליטי נניח המוביל,  ש.

 20 אני אפגע בכמה חברים שלי, אבל נניח המוביל במדינת ישראל בשנים האחרונות?

 21 בכיר. ת.

 22סות שלך בכיר. טוב. אז בוא נסתכל רגע מה הוא אומר. נסתכל על ראיון ואני אבקש את ההתייח ש.

 23 בקצרה. 
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 1 אדוני מגיש את זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 כן. אנחנו נגיש את זה במדיה. ש.

 3 ממתי זה ואיפה? עם:-כ' השופט משה בר

 4 , באיזו שהיא מכללה. בית ספר לתקשורת אוניברסיטת אריאל.2018-ב ש.

 5 א.אני מסמנת אותו ותגישו את זה איך שהו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 כן. ש.

 7 

 8 423מוגש ומסומן נ/

 9 

 10 )מוקרן סרטון(

 11התייחסותך. אתה הרי לא קראת, לא ראית את הכל. הוא צרכן תקשורת אובססיבי, הוא אומר  ש.

 12 'תשמע, לא רק שלא בעד, נגד'. התייחסותך הכללית.

 13 לציפורי לא להתייחס? ת.

 14 אתה יכול להתייחס לשניהם. ש.

 15מילה. הוא עוסק באופן אובססיבי בתיק הזה והכתיבה היא די חד תראה, לגבי ציפורי אני אומר  ת.

 16 מגמתית, תמיד בעד הנאשמים,

 17 הוא עבד אז בגלובס. זה פורסם אז בגלובס. ש.

 18 בסדר. ומה קרה אחר כך? ת.

 19אני לא מבין, זה לפי איפה שהוא נמצא או לפי התוכן? מה אתה מספר לנו סיפורים? מה אתה  ש.

 20 לגוף העניין. לא לגוף האדם.רוצה להגיד לנו? דבר 

 21 לי לדבר אני אדבר, אחרת אני לא אצליח לדבר. ןשתיתכל פעם  ת.

 22 לעניין. ש.

 23 כן מר ישועה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1יצא, הוא נחשב כמגויס, קראתי  4000ציפורי ידוע כעיתונאי שהוא בשנים האחרונות מאז שתיק  ת.

 2 בצורה די מגמתית,לזה 'שופר' אתמול, לטובתו, וכותב 

 3 טוב, האמת זה טוב לנו. ש.

 4שניה אחת. אני לא אומר את זה אם זה טוב לך או לא, אני אומר לך מה שאני יודע. אני לא יכול  ת.

 5להתייחס בצורה רצינית למה שהוא כותב. ואני לא יודע, יכול להיות שיש לו מחקר מבוסס שהוא 

 6ו נכתב בעיתון על ידי מישהו אני לא יכול עשה, אז בסדר. אז מציגים את המחקר. זה שמשה

 7 להתייחס אליו, בטח כשאני יודע שהוא מגמתי. לגבי,

 8 עמית סגל? עם:-כ' השופט משה בר

 9לגבי עמית סגל, עמית סגל הוא בהחלט עיתונאי רציני, הוא גם בנקודות מסוימות נחשב כמוטה  ת.

 10 לטובת ראש הממשלה,

 11 )מדברים ביחד(

 12 די. שאלתם אותו שאלה, תנו לו לענות. צריך לתת לו לענות. כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13הוא גם נחשב כמוטה לראש הממשלה, אבל הוא עיתונאי רציני. יכול להיות שזאת ההתרשמות  ת.

 14הסובייקטיבית שלו, שזה הדבר, אני לא יודע מה לעשות עם אמירות כאלה של עיתונאים שאחד 

 15שני לפחות נחשב כמישהו שאוהד או נמצא יותר במחנה, נוטה הוא לגמרי מגויס ונחשב שופר ו

 16יותר למחנה שאוהד את ראש הממשלה. אני לא יודע מה להתייחס לתוך הדבר הזה. אם מראים 

 17לי מחקר מדעי ואומרים 'תשמע, דגמו כך וכך' ואיך מצאו את המילה 'ראש הממשלה' והאם זה 

 18 בכותרת ראשית, ומדדו את זה לפי פרמטרים,

 19 התשובה ברורה. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כ.ה.

 20כן, אז אפשר, אני יכול להתייחס למחקר ולהגיד 'אתה יודע מה, אני מבין את מה שאתה אומר'  ת.

 21 אבל זה אנקדוטלי וזה מוטה.

 22 עו"ד בן צור, אפשר להבין שאלה שאלות סיכום של הנושא עד כה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 ייתה שאלת הסיכום של הנושא. אם מותר להציע כבודם,אפשר להגיד שזו ה ש.
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 1 ובזה סיימנו את הנושא עד כה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 סיכמנו.  2013כן. את הנושא של  ש.

 3אז אנחנו נעשה את ההפסקה עכשיו. חצי שעה. רגע, אדוני רוצה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 משהו?

 5לפרוטוקול של החקירות הנגדיות אגב שאלה שהתעוררה על חפיפה  כן. אנחנו באנו עו"ד ז'ק חן:

 6בחלק מהמוצגים של מוצגי ההגנה שהוגשו ומוצגי התביעה. בחלק מהמקרים ידענו לאתר, בית 

 7 המשפט איתר וציין, אבל לא בכל המקרים, לכן ראינו לעצמנו חובה,

 8זה יגיע בצורה מסודרת? זה חשוב אולי תגישו את זה דרך הנט כדי ש אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 כי זה עזרה לנו,

 hard copy. 10-כן, בוודאי שנגיש את זה בנט, יש לנו גם עותקים ב עו"ד ז'ק חן:

 11אוקיי אז אדוני ייתן עותק אבל תגישו את זה גם דרך הנט. שזה יגיע  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 מסודר. תודה לך. אנחנו נפגשים עוד חצי שעה.

 13 

 14 )הפסקה(

 15 )לאחר ההפסקה(

 16 

 17 אנחנו לאחר ההפסקה. קודם כל החלטה בנושא שעסקנו בו קודם אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 

 19 החלטה      

 20אישום, בשים לב למחלוקת שהתגלעה בין הצדדים במהלך הדיון היום בכל הנוגע לנספח א' לכתב ה

 21, בה קבענו כי "אין מקום 2020בדצמבר  14-ד להחלטה מיום ה33אנו מפנים לאמור בסעיף 

 22לדוגמאות וכאמור על המאשימה לפרט בכתב האישום ובנספח לו את הדרישות כלפי אלוביץ' ואת 

 23שלפיהן נספח א' לכתב האישום ממצה את הטענות ביחס לדרישות כלפי  ,המתת". קביעות אלה
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 1ת את מסגרת עומדות בעינן ותוחמו ,וביחס למתת הנטען ביחס לדרישות אלה 3-ו 2נאשמים 

 2 ההתדיינות בסוגיה זו.

   _______________                  ___________________                    ______________ 3 

 4 כ.ה. עודד שחם   עם-כ.ה. משה בר                      כ.ה. ר' פרידמן פלדמן     
 5 שופט          שופט    אב"ד  

 6 

 7 

 8 עד כאן ואנחנו ממשיכים. המשך חקירה נגדית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9תודה. אנחנו נרצה רק להגיש, לסגור את הנושא של סיקור יום בחירות עוד מספר פרסומים  ש.

 10 באגודה אחת.

 11 לא גמרנו? חשבתי שגמרנו את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 כן. רק ריכזנו פשוט. ש.

 13 טוב.  כל זה זה אחד? כ' השופט עודד שחם:

 14 

 15 424ריכוז סיקורים מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 זה סיקור מכלי תקשורת שונים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 זה סיקור בכלי תקשורת שונים באופן כללי, אני רק אומר את ההקשר, של יום בחירות. ש.

 19 מיום הבחירות? הכל מיום הבחירות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 שמסקרים ימי בחירות באופן כללי. איך זה, מה המודוס אופרנדי בעניין.מכלי תקשורת  ש.

 21 אוקיי. אנחנו עוברים לנושא הבא, כן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22אנחנו עוברים לנושא הבא. טוב, לפני שנעבור לנושא הבא שאלה אחת. הצגתי לך את הדברים של  ש.

 23 שופר',עמית סגל, התחלת להסביר לנו, 'שופר', 'חצי 

 24 לא אמרתי 'שופר' 'חצי שופר'. ת.
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 1 לא יודע,  ש.

 2 אמרת 'מוטה'. עו"ד ז'ק חן:

 3מוטה. אז מה שקורה, המשפט פה אתה יודע, הוא מיד משודר החוצה ואנשים מגיבים לעניין הזה.  ש.

 4 אני מבקש את ההתייחסות שלך למה שהוא כתב לדברים שלך. 

 5 מי זה הוא? סגל? עם:-כ' השופט משה בר

 6 גל. ס ש.

 7 עמית סגל?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8עיתונאית זה מופרך כמעט כמו לשמוע מאילן  הטיהכן. כתב. 'לשמוע מאילן ישועה ביקורת על  ש.

 9 עיתונאית'.  הטיהישועה ביקורת על 

 10 לא שידרו לו את המחמאות שהוא קיבל פה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11שהוא קרא, הוא מגיב מהר ואני רוצה את ההתייחסות שלך מר ישועה, זה אחרי ששידרו לו, אחרי  ש.

 12 לדברים הללו. זה מופרך או לא מופרך? כמו שהוא כותב?

 13 לא הבנתי מה הוא אומר. ת.

 14אוקיי. הלאה. תודה. עכשיו, אני רוצה קצת לפתוח פריזמה לתת את ההקשר על אתר וואלה בשוק  ש.

 15 התקשורת הישראלי. רן ברץ מוכר לך? 

 16 פגשתי אותו פעם אחת. .ת

 17 ותפקידו היה ראש מדור ההסברה,  ש.

 18 ראש מערך, לדעתי, ההסברה. ת.

 19 מערך, במשרד ראש הממשלה. נכון?   ש.

 20 כן. ת.

 21 2016בשנת  ש.

 22 אה, ת.

 23 אני אומר לך. ש.
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 1 כן, אוקיי. ת.

 2שלו טוב. עכשיו אני אקריא לך מובאות ואני אבקש את ההתייחסות שלך. אומר רן ברץ בחקירה  ש.

 3 ,4261, ברקוד 16בעמוד  2018לפברואר  19-מה

 4 סליחה, איפה הוא אומר את זה? ת.

 5 בחקירה. הוא נחקר. הוא מסר עדות. ש.

 6 אה, אוקיי. ת.

 7"האתר לא היה במוקד ההתעניינות שלי, רמת החשיבות ה יא בהתחלה טלוויזיה, אחר כך עיתונות  ש.

 8 חרי וואלה באופן קבוע". מודפסת, רדיו ואז אינטרנט. הקשבים לא עוקבים א

 9 קשבים? ת.

 10 "לא עוקבים אחרי וואלה באופן קבוע". ש.

 11 מה זה קשבים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12קשבים, אני מניח שזה הדוברים, מי שאוסף מידע מהתקשורת. אז עכשיו בוא נעשה רגע את  ש.

 13היו ונותרו מהדורות  ההיררכיה ואני מבקש שתאשר לי את ההיררכיה. כלי התקשורת המרכזיים

 14 החדשות בטלוויזיה?

 15 אתה יודע משהו בעניין הזה? זו שאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כן. אני אומר, זו ההיררכיה, אם יש לו הסתייגות מההיררכיה, שיגיד. ש.

 17 באיזו שנה הוא אמר את זה? ת.

 18ושב שהטלוויזיה כערוץ ואם אתה ח 2016-והוא היה ראש מערך ההסברה ב 2018-הוא העיד ב ש.

 19המרכזי השתנתה מתי שהוא, אז אתה מוזמן להגיד את זה לבית המשפט. תיכף אני אקריא לך גם 

 20 מה שאתה אמרת, זה יקל עליך אולי את התשובה.

 21 ?-עוד פעם תגיד את המשפט המדויק, אני מנסה להבין את ה ת.

 22 למכלול כלי התקשורת שישנם.אנחנו דנים כרגע בתפיסה של אתר וואלה ככלי תקשורת ביחס  ש.

 23 לא, אני מבין, אני רוצה להבין את המשפט רק,  ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  02

 

 3254 

 1אני אקריא לך שוב. "האתר לא הי במוקד ההתעניינות שלי. רמת החשיבות היא בהתחלה  ש.

 2טלוויזיה, אחר כך עיתונות מודפסת, רדיו ואז אינטרנט" זו ההיררכיה שהוא מונה אותה. אני כבר 

 3 אצל כולם. ואני מבקש את ההתייחסות שלך. אומר לך, היא מופיעה

 4 מה זאת אומרת אצל כולם? ת.

 5 עזוב כולם, הלאה, תתייחס אתה. אני אומר לך, ש.

 6 אני רוצה להבין את השאלה כי זו אמירה כללית כזאת, ת.

 7מה דעתך לגבי מה שהוא אומר. זו דעתו והשאלה היא מה יש לך  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 תה רואה את המקום של אתרי האינטרנט ביחס לכלי התקשורת האחרים.לומר. איך א

 9נכון. טלוויזיה, מודפסת, רדיו ואינטרנט. מבחינת החשיבות בקביעת סדר יום, סדר יום ציבורי.  ש.

 10 בסדר? נעשה לך את זה יותר ממוקד.

 11למה. כי אלה  אני חושב שהטלוויזיה והאינטרנט נמצאים במקום דומה. הם לא, עוד פעם, זה תלוי ת.

 12כלי תקשורת קצת שונים. כי בטלוויזיה אתה לא יכול להגיב, באינטרנט כן, יש רשתות חברתיות 

 13וכדומה. התופעה שהתרחשה במשך השנים האלה היא, זו תשובה קצת מורכבת, אני לא יכול 

 14 להגיב ב'כן' ו'לא', זה שברור שהאינטרנט והתקשורת של האינטרנט והרשתות החברתיות וכדומה

 15 ,-הפכו במשך הזמן לגורם המרכזי שקובע תוצאות של בחירות, מי ש

 16 אנחנו לא בתוצאות של בחירות. ש.

 17 הוא קובע השפעה פוליטית, ת.

 18 על סדר יום ציבורי. ש.

 19 אז זה הכל, בסדר, ת.

 20 כן, ואתה לא רשת חברתית, אל תשכח.  ש.

 21 שניה, אני מנסה רגע לענות. ת.

 22 בבקשה אדוני.  ש.
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 1שהקביעה של סדר יום נעשית בגדול על ידי טלוויזיה, קביעת סדר יום. טלוויזיה כי אני חושב  ת.

 2 בישראל יש מדורת שבט ויש תופעה של ריכוזיות, של מעט ערוצים,

 3 אוקיי, טלוויזיה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4עיתון אחד אז המהדורות חדשות הן קובעות יותר סדר יום. שוב, בישראל בגלל שיש ריכוזיות וב ת.

 5גדול וכדומה אז קבוצת ידיעות היא בהחלט קבוצה שקובעת סדר יום, אבל החשיבות של אתרי 

 6האינטרנט עלתה עם השנים ומבחנת האימפקט שלהם ברור שהם הפכו להיות גורם מאוד מאוד 

 7משמעותי. אני לא יודע למדוד את זה בדיוק כי ישראל היא קצת אנומלית בעניין הזה, אבל אנחנו 

 8ייחסים לישראל. הטלוויזיה חשובה, אני חושב שהייתי מדרג את זה טלוויזיה, אינטרנט ואחרי מת

 9וכמה אנשים נמצאים, זה הרי לפי  sharing-זה רדיו. כי בסוף מסתכלים על אחוזי הצפייה או על ה

 10, אנשים נמצאים בכל אחד מהערוצים האלה. אז בסוף media timeכמה מהזמן של המדיה שלהם, 

 11רך אגב, הכי הרבה נמצאים באינטרנט, אבל בגלל הריכוזיות של מדורת שבט בטלוויזיה, הם, ד

 12 היא יכולה לקבוע יותר את סדר היום.

 13טוב. אז דיברנו על טלוויזיה, עכשיו בוא נראה מה אתה אמרת על עיתונות מודפסת. בסדר? דיברת  ש.

 14כזי, בוא נראה מה אמרת על עכשיו כרגע על ידיעות אחרונות, אמרת אמצעי תקשורת מודפס מר

 15עיתון הארץ ונבקש את ההתייחסות שלך. אגב, מבחינת החשיפה אני כבר אומר לך ותאשר אם 

 16 אתה יודע, שמבחינת החשיפה של עיתון הארץ הוא נמצא אחרי ידיעות וישראל היום.

 17 נכון. ת.

 18"לא בהכרח מראה  ,18עמוד  3811קובץ  2018בינואר  7-וייתכן שגם אחרי מעריב. ואתה אמרת ב ש.

 19שההשפעה שלך נגיד היא כמו עיתון הארץ", אתה מתייחס לוואלה. "תראה, בעיתון יש איזה שהוא 

 20פער. לא בהכרח הרייטינג מצביע על ההשפעה, זאת אומרת טראפיק. להארץ נכנסים פחות ולדה 

 21 , אבל זה יותר קובע סדר היום"1/5מרקר מאשר לנו, 

 22 רגע נכנסים פחות, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 הרבה פחות, ש.

 2 אנחנו מדברים על, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 ש.  הארץ ודה מרקר.

 4הארץ העיתון הכתוב או מהדורה? כי 'נכנסים'. נכנסים זה לא בדיוק  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 קוראים. על מה הוא דיבר?

 6לשאול אותו מה הוא אומר. לא צריך לפרש אותו. הוא דיבר על עיתון הארץ ודה מרקר ואפשר  ש.

 7 ,1/5הוא אומר נכנסים, הוא אומר 

 8 לא, אדוני מקריא חלק, אולי זה .. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אני אומר, אני אציג לך כך, ש.

 10 אני אקל עליך.  ת.

 11 בבקשה. ש.

 12 פעם אחת מותר להקל עליך. ת.

 13 עיין שמנביע מתנות כל דקה, עוד לא הבנת את זה?להקל עלי? אתה לא מפסיק להקל. אתה מ ש.

 14 שניה.  ת.

 15 כן, אתה זוכר את זה, אתה זוכר את הדברים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16של הזמן שאנשים  share-כן. מה שהתכוונתי לומר תואם את מה שאמרתי, אמרתי שהאינטרנט, ה ת.

 17ה אותו משפט, זה פרפראזה, הטלוויזיה נמצאים הוא הכי גבוה אבל בישראל למשל הטלוויזיה, ז

 18קובעת יותר בגלל הריכוזיות מדורת שבט. על אותו משקל אמרתי שטראפיק הוא לא המדד היחיד 

 19לקביעה של השפעה של כלי תקשורת ונתתי כדוגמה שעיתון הארץ, למרות שהטראפיק שלו 

 20לל הברנד שלו שהוא משל וואלה, בג 1/5במודפס ובדיגיטל יחד, בסדר? שניהם יחד, הוא נניח 

 21הרבה שנים נמצא וכדומה, הוא נתפס כעיתון שקובע יותר סדר יום מאשר למשל משהו שיכול 

 22 להיות אתר. זה וריאציה על הדבר ההוא שאמרתי, אפשר לתת על הדברים האלה הרצאות שלמות.

 23 בסדר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  02

 

 3257 

 1ה בזמן. ואנחנו רוצים לראות מה היה בוואלה בסוף . חוזרים אחור2012נתקדם. אנחנו כרגע בסוף  ש.

 2, 2018בינואר  7-, איך הוא נתפס דרכך. מפנה אותך לחקירה מה2012. איך היה וואלה בסוף 2012

 3. אומר החוקר 'למעשה וואלה מתי משנה את הקו שלה לאפיק יותר 12-ו 11עמודים  3811קובץ 

 4 '. מאשר?2013, תחילת 2013חדשותי סיקורי?' ואז אתה משיב '

 5 לא, זו טעות. ת.

 6לא ... טעית. אני אקריא לך את ההמשך כי אולי תחזור בך מטענת הטעות, את הדברים שלך אני  ש

 7 אקריא לך, את ההמשך.

 8 ,-אני יכול להגיד לך את מה ש ת.

 9 לא, אני אקריא לך ואז תתייחס למה שאמרת. אני רוצה להקל עליך. ש.

 10 תודה רבה. ת.

 11שואלת אותך החוקרת 'למה זה קורה?' ואז אתה אומר 'כי המודל של וואלה זה ואתה אומר כך,  ש.

 12שוואלה צריכה להביא גולשים, רייטינג, והיא עושה את הכסף מזה שהיא מוכרת פרסום'. ואתה 

 13ממשיך, 'את הגולשים מהבינלאומי, זה שהם עשו אצלנו חיפושים, היה לנו מנוע חיפוש, השתמשו 

 14 במייל של וואלה',

 15 נלאומי?בי ת.

 16 אני קורא מה שתמללו מהחקירה שלך. ש.

 17 הבינלאומי אני אמרתי שם? ת.

 18 'את הגולשים מבינלאומי' זה מה שכתוב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 זה מה שכתוב. אני מקריא. ש.

 20 את הגולשים מבינלאומי? ת.

 21ה הוא כותב, או כך אמרת, תשמע, יש לי קושי עם אדם שכל הזמן לא מבין מה הוא אומר או מ ש.

 22 מה, להבין, אני מקריא לך. תתייחס. 
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 1טוב. אבל אולי יש קונטקסט, אז אני אקרא לך את ההמשך שיהיה לך את הקונטקסט ואת הרצף.  ת.

 2ואז אתה אומר 'היה לנו מנוע חיפוש, השתמשו במייל של וואלה, היה, זאת אומרת הייתה לוואלה 

 3, היא הייתה הרבה יותר מגוגל ואני נוכחתי לדעת תיבת מייל מאוד ידועה שהרבה מאוד השתמשו

 4באופן טבעי, בגלל התחרות של גוגל, ציינו בפעם שעברה את המעגל של התחרות, חיצוני, שזה גוגל, 

 5גוגל הציגה באופן טבעי מוצרים של חיפוש במייל שמגמדים את המוצר של וואלה והיה ברור לי 

 6נו בשביל חיפוש ובשביל מייל. ואז אמרתי 'אני לאט אנשים יעזבו אותנו ולא יבואו אלי-שלאט

 7.' עכשיו 20איש,  15, 10אחזק את מה שהיה', התפתח לפני זה בצורה אופורטוניסטית, היו פה ושם 

 8בוא נעצור רגע כאן, ואחרי זה נמשיך להקריא לך. אני אגיד לך מה אני למד ממה שאתה אומר, 

 9ו הרבה טראפיק, אבל המייל שהכניס לנו הרבה ואחרי זה נפתח את זה. אתה אומר 'תשמע, היה לנ

 10 טראפיק מתחיל להיפגע בגלל התחרות של גוגל', עד כאן אתה מאשר?

 11 כן. ת.

 12 אוקיי. 'ואז אנחנו צריכים בעצם לבנות תוכן'.  ש.

 13 כן. ת.

 14איש'. הרי רומא לא נבנתה ביום  20, 15, 10והבניה של התוכן בהתחלה, אתה גם אומר, 'היו פה  ש.

 15 ון?אחד, נכ

 16 נכון. ת.

 17ואז אתה גם אומר ואני מבקש את האישור, 'היה תוכן בוואלה,  הוא היה אופורטוניסטי, הוא היה  ש.

 18סביב סלבס, ספורט, כמה ורטיקלים יותר זוטים', זה כנראה 'זוטרים', 'היה גם חדשות, אבל אני 

 19אלינו, להתחיל אמרתי, אנחנו לא נשרוד אם אנחנו לא נדע להעביר את הגולשים שעדיין באים 

 20', ואז אתה ממשיך. 2013להתרגל לצרוך תוכן. זו הייתה האידיאה שמאחורי זה, ואז בתחילת 

 21עכשיו אני מבקש שתאשר לנו את מה שאתה אמרת. ומה שאתה אמרת זה שאתה מתחיל לבנות 

 22אנשים, זה אופורטוניסטי, ובהתחלה זה נע סביב  10-20, בהתחלה זה עם בין 2013תוכן בתחילת 

 23 ל מיני אלמנטים של סלבס, ספורט, ורטיקלים וגם חדשות. התייחסותך.כ
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 1והיא נשענה על  2006, סוף 2006-יש פה טעות כנראה שלי בציר הזמן. בגדול, אני הגעתי לוואלה ב ת.

 2. אני אחדד, ואקצר ואגיע ישר סלהיכנשלושה עמודי תווך של טראפיק. סיבות שגורמות לאנשים 

 3לשאלה שלך תיכף. מייל, חיפושים ותוכן. אם אמרתי בינלאומי זה טעות, כי בוואלה כמעט לא היו 

 4 גולשים בינלאומיים. 

 5 אנחנו לוקאלים. לוקאל פטריוטים. בוא נמשיך.  ש.

 6נים קצת נכנסו יותר מהעולם. בוואלה פחות. ואנחנו נשענו, בתוכן באמת על תכ YNET-כן. ל ת.

 7אופורטוניסטים אנקדוטליים כמו שציינת, ותכנים של עיתון הארץ, כי הוא היה עוד בבעלות. ציר 

 8, נדמה לי שזה הזמן. כשהארץ יוצא אנחנו כבר נערכים 2010עיתון הארץ יוצא.  2010-הזמן הוא שב

 9עלות את לפני זה וגם לאור המגמה שהוא יוצא, וגם לאור זה שהמייל והחיפוש יורדים, כדי לה

 10, אני התבלבלתי פה בלוחות הזמנים אולי, 2011, 2010-המשקל של התוכן. זאת אומרת שכבר ב

 11, וואלה משקיעה מאמצים ומשאבים גדולים בלבנות מערכת חדשות, וכפי שציינתי גם 2010-2011

 12בעדותי קודם פה, אסטרטגיה של אתר אינטרנט מתבטאת בנדל"ן שהוא נותן לנושאים שונים 

 13התוכן של וואלה היה ברובריקה  2010-2011בית שלו. כי אנשים באים לעמוד בית, ואם עד בעמוד ה

 14בשליש, או אפילו פחות מהשליש השמאלי של העמוד, בצד, כל השני שלישים האחרים היו 

 15, 2011-לנושאים שונים, שהם יותר פורטליים מה שקראו, אינדקסים ושופינג ודברים אחרים, ב

 16אני בטוח כבר, וואלה עשתה שינוי דרמטי בדף הבית כך  2011, 2011או  2010אני לא זוכר אם זה 

 17, דומה למה שיש היום אבל כמובן שזה התפתח, כשאתה נכנס, מה שאתה רואה בשני השליש -ש

 18כבר היו לוואלה  2011-הימניים שלך זה התוכן. התוכן הוגדל פי שניים ובתוך זה גם החדשות. ב

 19 איש, זה היה, 20, 15... זה לא היה -, וב2012-ב הרבה יותר אנשי חדשות, וגם

 20 אני מקריא לך. ש.

 21, שבה בגלל שהאינטרנט הפך 2013-אז טעיתי בלוחות הזמנים פה. הייתה תחנה נוספת זה נכון, ב ת.

 22לרחב פס, כלומר מאפשר שיהיו עליו שידורי טלוויזיה, החלטנו להקים אולפן ולהביא אנקורים 

 23את אומרת הייתה מדרגה. אבל דו"חות ועדת המידרוג התפרסמו כבר ולחזק עוד יותר את זה. ז
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 1אם אינני טועה, אני כמעט בטוח בזה, ודו"חות ועדת המידרוג נתנו אז גם את הרייטינג  2011בסוף 

 2 של וואלה כאתר חדשות והוא היה כבר אז גבוה.

 3 אנחנו נגיע לרייטינג,  ש.

 4 בבקשה. אני רק מסביר לך את ציר הזמן. ת.

 5אז אני אסביר לך את מה אתה אמרת לגבי ציר הזמן, אני רוצה לבדוק את טענת הטעות שלך. כי  ש.

 6, עכשיו אני אמשיך לך את הציטוט, 2013, תחילת 2013אתה באותה חקירה דיברת כמה פעמים על 

 7, אתם מתחילים לבנות את החדשות. כי אתה 2013וגם נתת בכך סימנים, כלומר למה זה בתחילת 

 8'אני אמרתי לא נשרוד אם אנחנו לא נדע להעביר את הגולשים שעדיין באים אלינו,  אומר כך:

 9מה  2013להתחיל להתרגל לצרוך אצלנו תוכן. אז זה היה האידיאה שמאחורי זה, ואז  בתחילת 

 10. בניתי אתר חדשות, קומה כך וכך, האולפן 1שעשיתי, עשיתי שני דברים מהותיים לעניין בעיני. 

 11'הבאתי את ינון  –אני מקצר  –השקתי אותו לקראת מערכת הבחירות', והשני  הראשון שבנינו,

 12?' אתה אומר 'כן'. כלומר, אתה חוזר פעם 2013מגל' אומר לך החוקר 'ינון מגל מגיע בתחילת 

 13, ועכשיו אתה אומר לי 'פשוט 2013, אתה נותן גם סימנים למה זה קורה בתחילת 2013שלישית על 

 14 כן או לא? שנתיים', -טעיתי בשנה

 15 אני אומר לך את העובדות.  ת.

 16 את העובדות. שאז הן לא היו בחקירה. ש.

 17, שהיא סביב יציאה, זה 2010-2011-והייתה אחת ב 2013-אדוני, היו שתי קפיצות. הייתה אחת ב ת.

 18 ,2011-עובדה, עיתון הארץ יצא ב

 19 ישועה, אין טעם לחזור.טוב, זו תשובתו. אין טעם לחזור. מר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20תודה. עכשיו תראה, אומרת לך החוקרת, אני מדלג קצת קדימה, 'מתי התחלת לחשוב על זה',  ש.

 21כלומר התהליך של החדשות. אתה אומר 'זה תהלך שאתה רואה שיורד משהו', משהו זה המייל', 

 22ה לוקח שנה? ז 2013אני מוסיף. 'אתה כמנכ"ל צריך שיעלה'. החוקר: 'אז אם זה עלה בתחילת 
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 1כמה זמן?' אתה: 'כן, זה תהליך. אני כבר הייתי בחברה שש שנים, הבנתי שלאט לאט אני צריך 

 2 לבנות את התוכן, היה תהליך שנמשך'. אתה מאשר את הדברים הללו? מסתייג מהם?

 2010-3-אני מאשר את כל הדברים הללו ומסיט אותם למועד יציאת 'הארץ'. טעיתי בקטע הזה, ב ת.

2011. 4 

 5 תודה, אבל מה זה בינינו טעויות. תודה. התקדמנו. ש.

 6 סליחה, יש, ת.

 7 אמרת שטעית, הכל בסדר. ש.

 8יש דו"חות של ועדת מידרוג ועשרה אמצעי מדידה אחרים והם התפרסמו אז. אז אפשר להסתכל  ת.

 9 על הדו"חות האלה.

 10-תה אומר לנו לגבי  הטוב. אנחנו נסתכל על הדו"חות. אנחנו נסתכל על הדו"חות ונשאל אותך. א ש.

, 11 

 12דרך אגב, זה לא  רק דו"חות ועדת מידרוג, יש גם דו"חות כספיים של חברה שרואים גם את הכח  ת.

 13 אדם.

 14 נגיע לדו"חות הכספיים בסדר? בוא נבדוק את זה. ש.

 15 בבקשה. ת.

 16 ניר חפץ מסר עדות כעד מדינה. אנחנו כמובן לא מקבלים כל מה שהוא אומר, אני רוצה להקריא ש.

 17 מובאה ואת ההתייחסות שלך, אם אתה יודע. זה אחרי חתימת הסכם עד המדינה,

 18 אחרי מה? ת.

 19 אחרי חתימת הסכם עד המדינה שלו. אתה יודע מה זה עד מדינה? ש.

 20 כן. ת.

 21 , 'תכתבי כמה מילים על האופן שבו נתניהו,'2018במרץ  5-תודה. ואז הוא אומר, בחקירה מה ש.

 22 עמוד? באיזה עו"ד יהודית תירוש:
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 1. 'תכתבי כמה מילים על האופן שבו נתניהו וגם אני רואים את אתר וואלה. 22עמוד  1809ברקוד  ש.

 2לאורך השנים, לאורך השנים, כן, בימים כתיקונם, בימים רגילים החשיבות של אתר וואלה היא 

 3יבורי. מזערית. נקודה.'. הוא אומר 'נקודה' במקור. 'האתר כמעט שאינו משפיע על סדר היום הצ

 4עותקים, משפיע על עשרות  60,000הדברים בוודאי נכונים. אני אתן לכם דוגמה, עיתון הארץ, 

 5מיליון'. עכשיו  100-ימים על סדר היום הציבורי של מדינת ישראל מאשר אתר וואלה עם למעלה מ

 6אני שואל אותך, אומר חפץ איך הוא ואיך הוא חושב או מתרשם שראש הממשלה תפס את האתר, 

 7'חשיבות  –למעט תקופות בחירות  –ומר 'לאורך השנים בימים כתיקונם', אני כבר מוסיף א

 8 מזערית', אפסית. התייחסותך?

 9אין לי מה להתייחס למה שהוא אומר, אני אומר רק, יש מחקרים. המחקרים מתייחסים לשני  ת.

 10של ועדת המדדים שציינו. מדד אחד מתייחס לטראפיק ובמדדי הטראפיק המדדים שהיו היו 

 11 , גוגל טרנדס, וכדומה, וכולם הראו שוואלה היא ראשונה.TIMהמידרוג, 

 12 עכשיו בוא נדבר, ש.

 13 רק שניה. אני רוצה לענות לחלק השני. ת.

 14 תענה לחלק השני, כן. ש.

 15בחלק השני הוא מתייחס לעוצמה שלך של הברנד, ולעוצמה שלך כגוף חדשותי. היא לא בהכרח  ת.

 16כמו שאמרנו, יכול להיות שלעיתון הארץ נכנסים חמישית מוואלה, תואמת את הטראפיק. כי 

 17יגידו שזה עיתון הארץ. אנחנו לכן  3כשיגידו לאנשים מי הגוף החדשותי אחרי זה, יכול להיות שפי 

 18קיימנו סקרי מודעות בוואלה לנושא של חדשות. כי אם אתה רוצה כהנהלה לכבוש מקום בתוכן, 

 19כל יום  סלהיכנ, הדבר שהכי גורם לאנשים killer application-ה ובתוכן ציינתי פה כבר בעדותי

 20הוא חדשות, אתה צריך לדעת איפה אתה ממוצב לא רק בטראפיק אלא גם במודעות. בסקרים 

 21. וגם את זה ציינתי. זאת YNET-האלה, שנעשו בתקופה שאתה מציין, וואלה הייתה שניה ל

 22. זה מה שהיא הייתה. YNET-אלה הייתה שניה לאומרת במודעות בלתי נעזרת ובמודעות נעזרת וו
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 1מבחינת אתרי אינטרנט, לא השווינו את זה לגופים מודפסים כי ההשוואה בעייתית הייתה מבחינה 

 2 מחקרית. זה מה שאני יכול,

 3אז בוא נמשיך. אנחנו מדברים כרגע על השפעה על סדר יום ציבורי. הוא אומר 'אפס'. עכשיו אני  ש.

 4 שואל אותך שאלה,

 5 דרך אגב, אני רוצה משהו, ת.

 6 לא, אני שואל אותך שאלה. ש.

 7 לענות לך על סדר היום הציבורי, ת.

 8 אני אדבר על סדר היום הציבורי, ש.

 9 ...כי פי משהו אתה צודק. ת.

 10 אם אני צודק אז תשיב. כן. ש.

 11 אנחנו כולנו עוצרים את נשימתנו. עו"ד ז'ק חן:

 12 גם הוא עצר כבר. נתקע. ש.

 13 ,-מה נירגע רגע ת.

 14 מהדרמה, כן. ש.

 15אז אני אמרתי טראפיק ואמרתי מודעות למותג או למותג כמותג חדשותי. שאת שני אלה מדדנו.  ת.

 16יכול להיות שמודעים אליך כמותג חדשותי ואתה פחות קובע סדר יום. קביעת סדר היום היא עניין 

 17ת שלהם. הם רגילים. שתלוי באמינות שלך וגם בראשוניות, אנשים רגילים את נעלי הבית הישנו

 18אם הוא רגיל לקרוא עיתון מסוים, כוחו של הרגל, והעיתון הזה קובע לו לקורא את דעתו, אז 

 19, אתה נלחם. אז אני מודה פה שיכול להיות up hillלהזיז מישהו שנמצא במקום אחד ולהיכנס, זה 

 20-ייתה שניה לשבקביעת סדר יום, למרות שבטראפיק וואלה הובילה ושבמודעות כגוף חדשותי ה

YNET 21, אני מודה שבקביעת סדר יום היא לא נתפסה עוד כגוף מספיק רציני ואני טענתי שמי 

 22 ששם אותנו לראשונה על המפה באמת היה ינון,
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 1 שמענו את זה. ש.

 2 , כי לזה אתה צריך, את האמינות אתה מקבל משמות של אנשים.2013-ב ת.

 3, תראה, אני אשאל אותך שתי שאלות בעניין הזה אנקור, הכל בסדר, עכשיו אני שואל אותך ככה ש.

 4עשרה סקופים או סיפורים  ךמזיכרונותן לנו  2013-2016של סדר יום ציבורי. קח את השנים 

 5 בלעדיים בוואלה שהמבחן הוא שאחרי זה הם עולים בכלי תקשורת אחרים בצורה משמעותית.

 6 אני לא זוכר. ת.

 7ן זוכר. מה שהגוגל זוכר. כשאתה עושה בגוגל 'פרסום ראשון גם אני לא. אבל אני אגיד לך מה אני כ ש.

 8בוואלה', כלומר חשיפת וואלה, מה אתה חושב שעולה? היום, אתמול. בוא נסתכל, 'פרסום ראשון 

 9 בוואלה',

 10 אין לנו. :עו"ד דקלה סירקיס

 11 לגוגל, סלהיכנאין לנו, אז אני אגיד לך, אפשר  ש.

 12 זה חסר משמעות. ת.

 13 חסר משמעות או לא, אני אומר עובדות. אני לא יודע אם ש.

 14 אתה לא, אבל אני יודע. ת.

 15 אנחנו יודעים. ש.

 16 אתה שואל אותי, לא? ת.

 17 קודם כל, סיפור אחד לא זכרת,  ש.

 18 אתה שואל, ת.

 19 לא, אני אגיד לך, אחד לא זכרת, ש.

 20 אני גם לא זוכר סיפור אחד של ידיעות או סיפור של, ת.

 21 ידיעות?אתה לא זוכר סיפור של  ש.

 22, אני אסביר כרגע, אתה רוצה שאני אסביר או שאתה -לא, אני לא זוכר בלעדיות מי הביא כיוון ש ת.

 23 לא רוצה?
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 1 לא. אני רוצה לשאול שאלה. אני אגיד לך מה כתוב ב'פרסום ראשון בוואלה',  ש.

 2 אין משמעות בחיפוש. ת.

 3ב שזה, מיכל אנסקי תיכנס לנעליה אני לא יודע אם יש משמעות או לא, אני יודע מה כתוב. כתו ש.

 4של מישהי, אני לא יודע, וכל הפרטים על החתונה של דנה פרידר, כלומר, בהחלט תחקירים בסדר 

 5 יום ציבורי מטלטל, כמו שאפשר להבין. נכון?

 6 אין לחיפוש הזה שעשית משמעות. ת.

 7 אין משמעות. בוא נתקדם. אומר ניר חפץ, ואני מבקש את ההתייחסות, ש.

 8 א, אני ... לך, שהוא קבע פחות סדר יום ציבורי.ל ת.

 9לא פחות. הוא לא קבע כלום. בוא נתקדם הלאה. אני אגיד לך מה הוא אומר ואני אבקש את  ש.

 10 ,24ההתייחסות שלך, ואחרי זה אני אראה לך את אבירם אלעד. 'ביבי ואני מבינים', בעמוד 

 11 מי אומר את זה?  ת.

 12 חפץ. ש.

 13 בבקשה. ת.

 14 ?2018למרץ  5-ד שוואלה והנה עכשיו ברגע החשיבות שלו היא אפס, אפס'. ובחקירה מה'טוב מאו ש.

 15 אתה ממשיך להקריא את כל הפסקה הזו? עו"ד יהודית תירוש:

 16 לא, אני אמרתי, בבחירות הוא אמר שיש חשיבות, אני שמתי את זה. ועכשיו אני אמשיך הלאה, ש.

 17 ה חודשים' זה המשך הפסקה פשוט.ארבע-'בלתי רגילה בשלושה עו"ד יהודית תירוש:

 18, 2013יום, נכון? פירקנו את -תקשיב מה אני רוצה להסביר לך, הרי בחירות אנחנו בודקים, יום ש.

 19ונגמור  2015את הפנטזיה הלא רומנטית הזו, אחרי זה נפרק את הפנטזיה העוד פחות רומנטית של 

 we 20אני וביבי  2015במרץ  18-, באת זה. ואז הוא אומר כך: 'תקשיב מה שאני רוצה להסביר לך

couldn’t care less ?21 מה יהיה כתוב בוואלה'. התייחסותך? אם יש לך 

 22 למרץ כלומר מספר ימים, 18-זה ב ת.
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 1 אחרי הבחירות. ש.

 2 זה לפני הבחירות, לא? ת.

 3 .17-לא, הבחירות ב עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4 , אחרי.17-הבחירות ב ש.

 5 אפשר,אה, זאת אומרת שבבחירות  ת.

 6בבחירות הוא אומר שיש חשיבות. הוא אומר אחרי הבחירות האתר הזה מעניין את ראש הממשלה  ש.

 7ואותי כקליפת השום. הוא גם דירג את ההיררכיה. טלוויזיה, מודפסת, רדיו, אינטרנט. זה מה 

 8 שהוא דירג, אבל אני כרגע עזבתי את הדירוג. אני אומר לך כרגע,

 9אותו משפט הוא אמר 'שרה ויאיר' . אז אם אתה מקריא את המשפט, אבל ב עו"ד יהודית תירוש:

 10 תקריא את המשפט. אם אתה לא מקריא, 

 11נדמה לי ששרה ויאיר לא עומדים פה, ונדמה לי שצירפתם פניות של שרה ויאיר וייחסתם אותן  ש.

 12ני לראש הממשלה, כדי להגדיל טובה ולהאדיר, ועכשיו את אומרת לי 'תגיד שרה ויאיר'. אז א

 13 אומר שרה ויאיר.

 14נדמה לי שיש ראיות בתיק שיוצגו לבית המשפט שגם מה שרעייתו ובנו של  עו"ד יהודית תירוש:

 15ראש הממשלה רצו, היה חשוב לו, ואותו עד שאתה מדבר עליו עכשיו. אז כשאתה מקריא משהו 

 16ועליהם הוא  ולי זה לא היה חשוב' אז הוא גם אומר 'עזוב רגע את שרה ויאיר'. 1ואומר 'לנאשם 

 17 גם מדבר אחר כך.

 18 אנחנו נגיע לשרה ויאיר, אנחנו נגיע לריבוי ואני שואל אותך נורא פשוט. ש.

 19 בבקשה. אני שמעתי את השאלה. ת.

 20 אוקיי. התייחסותך. ש.

 21התשובה שלי לא קשורה לשרה ויאיר, היא לא קשורה להערה של התובעת והיא לא קשורה גם  ת.

 22או  2014, 2013יא קשורה למציאות. לבוא ולטעון, אפילו בשנת לקול הרם שאתה שואל אותי. ה

 23, שאתר האינטרנט עם הטראפיק הכי גדול, בתקופות שבהן כל 2015-דקה אחרי הבחירות ב
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 1הקמפיינים של  הבחירות בעולם מוכרעים על ידי דיגיטל, לבוא ולטעון את זה, זה או אנכרוניסטי 

 2 מישהו משקר. אז זה,או מעיד על חוסר ידיעה או מעיד על זה ש

 3 מי השקרן...? ש.

 4זה אפילו, תשמע, זה קשקוש לבוא, אתה יכול להגיד 'זה פחות חשוב לי מזה בקביעת סדר יום'.  ת.

 5להגיד שהאתר עם הטראפיק, תראה, אתה לא יכול, אתה וניר, אפילו התובעת, לא יכולים לשנות 

 6אותו. הוא מופיע בכל אמצעי  את המידרוג של הטראפיק של וואלה. אתם לא יכולים לשנות

 7, לכן להגיד משפט כזה בעולם, YNET-המדידה. והוא מעל האתרים האחרים ובחדשות נושק ל

 8היו  2005. אני זוכר שבשנת רלהישאזה כאילו אנחנו מקיימים עכשיו דיון האם האינטרנט פה כדי 

 9 זמן.מזמינים אותי לכנסים 'האם האינטרנט יישאר' זה כאילו אתה נע במנהרת ה

 10 אז בוא נדבר על אבירם אלעד. ש.

 11 תקשיב, לבוא ולהגיד שוואלה לא חשובה, ת.

 12 לראש הממשלה, חשוב לו אמצעי תקשורת אחרים. כן. ש.

 13לראש ממשלה שמודע עד הסוף לחשיבות של דיגיטל ושל אינטרנט, אז באמת לא שמעתי דבר  ת.

 14 מופרך מזה.

 15בירם אלעד. ואני אבקש את ההתייחסות שלך. אז בוא נשמע הדברים המופרכים הנוספים של א ש.

 16 בסדר?

 17 אני אתייחס לכולם. כן. ת.

 18. 'לדעתי כל ההנחיות האלה, הייתה עליהן אפס 7, עמוד 2018פברואר  21-תמלול מה 4269ברקוד  ש.

 19 השפעה על הציבור'. 

 20 אתה יכול לחזור מאיפה אתה מקריא? עו"ד יהודית תירוש:

 21בירם אלעד. 'כל ההנחיות הכוונה כל הפניות, הייתה עליהן אפס . א1-14, שורות 7עמוד  4269 ש.

 22. כי אנחנו כלי תקשורת אחד מני רבים, ודבר שני, מדובר על בקשות מאוד 1השפעה על הציבור. 

 23 ספציפיות שחלקן לא התבצעו וחלקן במבחן התוצאה היו שוליים מאוד בהשפעה על הציבור'.
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 1 איפה זה בדיוק? באיזה עמוד? דובר:

 2. אז בוא נראה. בוא נפרק את הזה, וההתייחסות שלך. 'מג"ד בדובדבן', 'מלח הארץ' תזכור רגע, 7 ש.

 3פעם בערך. הוא אומר קודם כל, 'כל ההנחיות' הוא קורא לזה, אפס  17אתה יודע, דיברת על זה 

 4 השפעה על הציבור. כן/לא/לא יודע?

 5 אני לא מסכים. ת.

 6 לי תקשורת אחד מני רבים'. לא מסכים. אז הוא אומר 'כי אנחנו כ ש.

 7הוא אמר את זה, אבירם אלעד? זו  2013רגע, אמרת לו שזה בבחירות של  עו"ד יהודית תירוש:

 8 הייתה השאלה ולזה הוא אמר. אם אני רואה נכון,

 9 מה את רוצה? אני הקראתי לו. מה את רוצה כרגע? ש.

 10 שום דבר.ראשית, אפשר לדבר גם יותר יפה, לא יקרה  עו"ד יהודית תירוש:

 11 זה את צודקת. רק אל תגידי שאני מטעה. ואז אנחנו נהיה סימטריים בסוגיה הזאת. ש.

 12האפשרות להגיד התנגדות זה כשיש הטעיה. אני לא מדברת על הכוונה, אני  עו"ד יהודית תירוש:

 13 מדברת על התוצאה. זה נשים בצד. אבל בלי קשר אפשר לדבר יותר יפה.

 14 תחסכי את זה כבר. ש.

 15והתשובה של העד ניתנה, לפי איך שאני  2013השאלה נשאלה על בחירות  יהודית תירוש:עו"ד 

 16. ולכן אם אתה אומר לו ואתה מציג את זה כאמירה כללית רוחבית 2013קוראת את זה, על בחירות 

 17 על האתר בכל התקופה, זה לא מדויק. זה לא מה שהוא אמר. זה הכל.

 18 תודה. עכשיו בוא נחזור לשאלה, ש.

 19 זה לא נכון. 2013גם על  ת.

 20 . קפצונים, פצצות, ראינו.2013ברור. ראינו את  ש.

 21 לא, אני אומר, ת.

 22 לא, עזוב. תענה לי לשאלה. אני שואל אותך שאלה, תענה לי לשאלה. ש.

 23 שאלת את העד שאלה, תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:
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 1אז תשלים. 'אנחנו כלי תקשורת  תענה לי לשאלה. אני שואל אותך שאלה. אם אתה רוצה להשלים ש.

 2 אחד מני רבים', זה מן הסתם נכון?

 3 אז מה, אז מה אם אתה כלי תקשורת אחד מני רבים? ת.

 4 לכן מידת ההשפעה על סדר היום הציבורי היא פחותה. ש.

 5 זה לא קשור. ת.

 6 לא קשור. ש.

 7נשים היום, לא קשור. ברור שיש כמה כלי תקשורת אבל זה לא, אם אתה זורק משהו, תראה א ת

 8אני רוצה להסביר משהו על למה אינטרנט שונה מכלים אחרים. הוא כלי צריכה ופה הטעות שלו. 

 9בשביל זה אני הייתי מנכ"ל והוא היה עורך ראשי. תקשיב רגע. צריך להבדיל בין כלי תקשורת 

 10 20:00-סינכרוניים. נניח בערוצי הטלוויזיה, כשכולם משדרים מהדורת חדשות ב-א-סינכרוניים ל

 11, זה סינכרוני. יש מדורת שבט, לכן נלחמים כל כך על, אם רואים במהדורה של zero someאז זה 

 12, הוא קורא YNET-. האינטרנט זה לא ככה, הוא מרחק של קליק. הוא קורא ב10-לא רואים ב 2

 13בוואלה, הוא קורא גם בעוד עשרה מקורות אחרים. אנשים מבלים שעות באינטרנט, וגם אז, לכן 

 14ריבוי של כלי תקשורת לא קשור. לדברים האחרים שציינת, חלקם נכונים. אתה רוצה לחזור ה

 15 להסביר לי?

 16 טוב. נתקדם. ש.

 17 בסדר. חלקם נכונים.  ת.

 18 עכשיו תראה, ש.

 19 שהדברים שביקשו הזויים חלקם. נכון. אז אולי זה לא השפיע. ת.

 20 הוא אמר הזויים? ש.

 21 אמרת, אמרת משהו. אמרת משהו על הדברים.אה סליחה, אזוטריים או לא יודע מה  ת.

 22 שוליים. ש.
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 1 שוליים בהשפעה על הציבור. :עו"ד דקלה סירקיס

 2 מבחן התוצאה, היו שוליים. ש.

 3אני חושב שנכון, אני חושב שחלקם, כיוון שחלק מהסיקור שהתבקשנו לעשות היה בנושאים  ת.

 4י, אתה צודק. אזוטריים, אז, וגם אזוטריים, אני לא הכחשתי את זה אף פעם, אני קראתי לזה הזו

 5אנחנו לכן התפלאנו. אז באותם דברים ההשפעה של זה על סדר יום היא לא הייתה גדולה. זה 

 6 טיעון נכון.

 7מצוין. עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו אחד, כי קצת שאלנו לגביך, אני אתן רגע איזה שהוא    ש.

 8ים המקצועיים שלו היה צריך להגן על התזה הקשר. אתה היית בעצם מנכ"ל, איש שיווק שכל החי

 9א' הסבר למה -ע', אולי גם בש' וב-של הטראפיק מפני המתחרים. ולכן היו לכך מסעות, בס' וב

 10אתם אתר חשוב. בכל המלחמות על המפרסמים ומול גוגל ומול פייסבוק ומול מפרסמים, היה לך 

 11ש חשיבות לטראפיק ואמרתי לך את , אני שם לך את זה כרגע, את כתב ההגנה שלך, למה י-את ה

 12זה כהערה, אתה לא צריך להתייחס לזה, ועכשיו בוא נתייחס לחקירה שלך ברשות לניירות ערך. 

 13 בהתחלה הייתם פורטל, נכון?

 14 כן. אבל אז, ת.

 15 בוא נראה. הפורטל עסק במייל ובחיפושים. ש.

 16 לא רק. פורטל זה אינדקס כמו יאהו. ת.

 17 ?במשפט אחד, מה זה פורטל ש.

 18פורטל זה עמוד שאתה נכנס אליו והוא נותן לך אינדקס של הרבה תכנים או אתרים אחרים ואז  ת.

 19 אתה לוחץ ואתה יוצא משם. זו הנקודה. שאתה יוצא מהאתר.

 20 הייתם מאוד רווחיים? 2008-2010עכשיו, בשנים  ש.

 21 כן. ת.

 22 אתם מתחילים להפסיד כסף. 2012-ואז מ ש.

 23 אמת. ת.
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 1 בעצם כמו שאתה אמרת, לנסות להמציא את עצמכם מחדש. נכון?ואז אתם צריכים  ש.

 2 נכון. כן. ת.

 3כן. ואז, אני מראה לך מה תהליך ההמצאה מחדש. אני מפנה אותך לכתבה מהעין השביעית מיולי  ש.

 4 שהכותרת 'תמיד תוכלו להתפטר' 2013

 5 

 6 ר.פ.פ.( .3מן נ/המוצג כבר סו – )הסימון בוטל בהמשך 425מוגשת ומסומנת נ/ 2014כתבה מיולי 

 7 

 8 ואז בוא נעבור על הדברים ובוא נראה מה נאמר פה. אתה התראיינת, נכון? ש.

 9 כן. לצערי. ת.

 10 אמרת 'לצערי'? ש.

 11 כן. ת.

 12 למה? כי אנחנו מעמתים אותך עם דברים שאמרת? ש.

 13 לא, אף פעם לא מצטערים על ראיון שלא נותנים. ת.

 14 כן. עכשיו תראה, ואז אתה מסביר, ש.

 15 מר בן צור, זה לא הוגש כבר בעבר? ט עודד שחם:כ' השופ

 16 זה הוגש על ידי חברתי. ש.

 17 זה נראה מוכר הטקסט. כ' השופט עודד שחם:

 18מוכר. כן. מוכר וחביב. אבל התשובה היא כן, זה הוגש. אני עושה דיון יותר רחב קצת בעניין  הזה,  ש.

 19 זאת אומרת אני שואל קצת יותר רחב. אבל זה הוגש.

 20 בסדר, זו רק הייתה שאלה טכנית אם זה קיים כבר. עודד שחם:כ' השופט 

 21ושאלה בהמשך לשאלה הטכנית, אם טכנית כדאי שיהיה לה סימון  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 נפרד?

 23 אני מיד אומר לכם, בנייר כתוב מה המספר שלו. עו"ד ז'ק חן:
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 1 אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 או שזה,אז אפשר כבודם?  ש.

 3 מצאתם מה זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 מחכים לי? עו"ד ז'ק חן:

 5 אז אולי נסמן את זה, ברשות בית המשפט. ש.

 6 תמשיך בינתיים, אחר נראה אם להשאיר או לשנות את הסימון. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 לדברים שלך. אוקיי. אז בוא נסתכל רגע, אני מבקש את ההתייחסות שלך, בעיקר ש.

 8 איזה עמוד אתה? ת.

 9 למטה. 7אני מראה לך את זה על המסך. עמוד  ש.

 10 של המספור. בסדר. 7 ת.

 11, 'לעומת זאת מחזיקה מעמד. 2013נכון. 'מערכת הדואר האלקטרוני של האתר', אנחנו ביולי  ש.

 12ות לדבריו מניין המשתמשים הפעילים בדואר האלקטרוני של וואלה, אלה שעושים שימוש לפח

 13מיליון, זה אולי קצת מתחת לג'ימייל, אבל זה עדיין מספר גדול מאוד'.  2.5-3פעם בחודש עומד על 

 14 מדויק לאותו שלב?

 15 רק רגע, שניה. כן. ת.

 16 אוקיי. אני מדלג קדימה 'אז המייל של וואלה נשאר עוגן ולצד זה', ש.

 17 .3סליחה. אני הגשתי את זה. זה נ/ עו"ד ז'ק חן:

 18 .3אוקיי. אז אני מבטלת את הסימון הקודם. ואנחנו בנ/ אב"ד: -דמן פל-כ.ה. ר' פרידמן

 19 מבוטל( 425)סימון כתבה כנ/

 20. 'ואז לצד זה פיתחנו מאוד את התוכן. תוכן טקסטואלי, חדשות, ספורט, 3החקירה מתייחסת לנ/ ש.

 21 כלכלה ומצד שני תוכן וידאו, סרטים, סדרות'.

 22 כן. ת.

 23 , שהפך להיות עוגן רייטינג מרכזי' עד כאן נכון?VOD'פיתחנו גם בשנים האחרונות  ש.
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 1 כן. ת.

 2 . דואר אלקטרוני, נכון?1טוב. להבנתי יש לך שלושה עוגנים. אז.  ש.

 3 כן. ת.

 4 . עוגן של תוכן שכולל חדשות, בידור ואת כל מה שמאוגד תחת התוכן,2 ש.

 5 נכון. ת.

 6 , סרטים, סדרות. נכון?VOD. 3-ו ש.

 7 זה חלק מהתוכן. זה עוד סוג של תוכן.   VOD-אה, ה ת.

 VOD. 8-זה חלק או סגמנט, תחת הכותרת של התוכן יש לך גם את ה ש.

 9סגמנט של התוכן. החיפוש גם עוד היה אז, עוד פעם, החיפוש הלך והתכווץ, היה חיפוש, היה מייל  ת.

 10לידו,  VOD-והיה תוכן, אפשר להפריד אם אתה רוצה בתוכן את התוכן הטקסטואלי יותר ואת ה

 11הוא היה חשוב לנו כי הוא היה ז'אנר שונה. אפשר להפריד, אפשר לא להפריד, זה לא משנה. אבל 

 12 הוא תוכן.

 13אוקיי. עכשיו בוא נסתכל על גוגל טרנדס. אני אציג לך תרשים שלהם שרק נגיד שזה בעצם מדד  ש.

 14 אובייקטיבי של חיפושים שנעשים, נכון?

 15 כן. ת.

 16 

 17 425מוגש ומסומן נ/

 18 

 19. ומה שאנחנו רואים, העקומה הכחולה זה כניסה למייל, 2013-2016אז אנחנו הוצאנו את השנים  ש.

 20 והעקומה האדומה זה כניסה לחדשות. 

 21 אוקיי. ת.
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 1עכשיו, הגרף הכחול, אנחנו רואים שהיחס בין מי שחיפש וואלה דואר לבין מי שחיפש וואלה  ש.

 2 .1:4או  1:3של חדשות היה, שוב, תיכף נדבר על הפיקים, ביחס 

 3 אוקיי. ת.

 4 ?2014-אתה יודע מתי נולד הפיק? מתי יש לך את הפיק ב ש.

 5 זה מבצע צוק איתן או משהו כזה. ת.

 6נכון. ואז זה מתנהל כמו אתר... יפה. עכשיו, ואז גם בדקנו את החיפושים לפי מערכת גוגל של אתר  ש.

 7 וואלה תחת מילות חיפוש, ובוא נראה מה הבדיקה העלתה. 

 8 

 9 .426וגש ומסומן נ/מ

 10 

 11 גוגל טרנדס, קוראים לזה, עו"ד תירוש. כלי שגם אותו היה צריך לבדוק לפני. ש.

 12 מר בן צור, מה זה בודק בדיוק? כ' השופט עודד שחם:

 13 אני אגיד לאדוני.  ש.

 14 זה מספר כניסות? כ' השופט עודד שחם:

 15 כן. חיפושים. לפי מילה.  ש.

 16 ו את המילה 'וואלה' בגוגל?כמה אנשים הקיש כ' השופט עודד שחם:

 17בוואלה, וואלה חדשות, וואלה ... וזה הגרפים. אז בוא נראה כך. וואלה זה הגרף הכחול, זה מינואר  ש.

 18 ועד כנראה המועד של ההוצאה. אתה רואה?  עד היום. 2004

 19 כן. ת.

 20לה , אתה רואה? ואז מתחי2011-2012ומה שאנחנו רואים בעצם שזה מגיע לפיק בערך בשנת  ש.

 21 הירידה. נכון?

 22 כן. ת.
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 1ולגבי הגרף הצהוב, מה שאנחנו רואים, זה מה שמשקף, הגרף של וואלה דואר, והוא מתנהג די  ש.

 2 דומה לגרף הקודם. נכון?

 3 כן. ת.

 4 והגרף האדום זה וואלה חדשות, אתה רואה?  ש.

 5 כן. ת.

 6גרף של הדואר לבין  אוקיי. ואז מה שאנחנו רואים לגבי וואלה חדשות, שיש יותר התאמה בין ה ש.

 7 הגרף של החדשות. נכון?

 8לא בדיוק. יש התאמה בין הגרף של המייל לבין הגרף הכללי כי המייל הנפח שלו חשוב, זה משפיע  ת.

 9 על הכללי. 

 10 נכון. זה מה שאמרתי.  ש.

 11 , אה, סליחה.-המייל, לא ה ת.

 12האתר מתחיל  2012-נו שמזה מה שנאמר. תודה רבה. אוקיי. עכשיו בוא נדבר קצת על כסף. אמר ש.

 13 להפסיד, נכון?

 14 אה, כמדומני. כן. ת.

 15, התייחסת לשנים 16-18שורות  47עמוד  3828קובץ  2018כי אתה אומר בחקירה שלך מינואר  ש.

 16הרלוונטיות לחקירה, זה מה שאני אומר, ואמרת 'וואלה לא מכניס הכנסות. וואלה זה רק 

 17 גם את הדו"חות הכספיים. הפסדים', זה מופיע כמה פעמים, ותיכף נראה

 18 אוקיי. ת.

 19 רווחיים, נכון? 2010, 2009, 2008אוקיי. אז אמרנו כך,  ש.

 20 כן. ת.

 21 . 2010טוב. אני אציג לך גם את הנתונים מהדו"ח התקופתי של וואלה לשנת  ש.

 22 

 23 427מוגשים ומסומנים נ/ 2010נתונים מדו"ח תקופתי של וואלה לשנת 
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 1 

 2, 2008זוכר את זה בעל פה, אני אגיד לך את הנתונים שישנם בשנים  בוא תאשר לי, אולי אתה גם ש.

2009 ,2010 , 3 

 4 אוקיי. כן. ת.

 5 ? נכון?20,500,000הפורטל מרוויח, אני מעגל,  2008-אז אני אגיד לך, ב ש.

 6 איפה זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 ה פשוט.כבודם, בטבלה בראש העמוד. אתה רואה מר ישועה? ז 6זה בעמוד א' ש.

 8 בהחלט.  ת.

 9, הסחר 20.5. הפורטל 23,970,000מיליון שקלים. נכון?  24מתוך רווח כולל שאני מעגל אותו של  ש.

 10 . זה הרווח התפעולי של האתר, נכון?23,970,000, אגרגטיבית, 3.4

 11 כן. ת.

 12 זה דו"חות שאתה חתום עליהם, לא? כמנכ"ל. ש.

 13 כן. ת.

 14 כי אני רואה שאתה משתהה קצת.  ש.

 15 בסדר, אני לא זוכר את זה. ת.

 16מיליון שקל והרווח המצרפי  24. הפורטל, אני מעגל, 5א'-, אני ב2009-אז הנה, ככה כתוב. עכשיו ב ש.

 17 מיליון שקלים. נכון? 28-קרוב ל

 18 כן. ת.

 19 . נכון?15.4-, אני מעגל, והרווח הכולל כ11.7הפורטל  2010-ב ש.

 20 כן. ת.

 21שזה מתחיל להתגלגל לתקופות הרלוונטיות שלנו. אתה זוכר  2010-עכשיו בוא נראה מה קורה מ ש.

 22 ?2017עד סוף  2011-2012מה היו התוצאות הכספיות 

 23 לא, אני זוכר שהייתה ירידה. ת.
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 1 . אוקיי?2016אז בוא נראה. יש לנו את הדו"ח הכספי של בזק משנת  ש.

 2 

 3 428מוגש ומסומן נ/ 2016דו"ח כספי לשנת 

 4 

 5הנתונים הבאים, נעשה את זה קצר כי נדמה לי שאתה חייב לזכור את זה. תראה, אני אומר לך את  ש.

 6 בדו"ח הכספי של בזק התוצאות של וואלה מאוחדות לתוך התוצאות של בזק.

 7 אוקיי. ת.

 8אוקיי. וזה מופיע תחת 'אחרים'. ומה שנאמר לגבי אחרים שהעיקר זה וואלה. אתה איתי? אתה  ש.

 9 עוקב אחרי?

 10 כן. ת.

 11מיליון שקל.  190-אז עכשיו, אתה גם אמרת בחקירה שלך לחבריי שההכנסות באתר היו כטוב.  ש.

 12 הכנסות. אתה זוכר.

 13 . 120 ת.

 14 מיליון שקלים.  120 ש.

 15 . הכנסות ברוטו.120 ת.

 16מיליון  34, תאשר לי שוואלה מפסידה 2016-ב 7ברוטו. אז עכשיו תראה, אני מפנה אותך לעמוד  ש.

 17 שקל?

 18 אוקיי ת.

 19 מיליון שקל? 15 2015-ב ש.

 20 אוקיי. ת.

 21 , 2יש גם את הרווח החד פעמי של יד  2014-ב ש.

 22 אוקיי. ת.

 23 מיליון שקלים. 4יש לך הפסד של  2013-אוקיי. ו ש.
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 1 איפה זה? ת.

 2 בוא נציג, אפשר להגיש את הדו"חות? בוא נגיש את הדו"חות. ש.

 3 .2013. לא קיבלנו 2014אנחנו קיבלנו  כ' השופט עודד שחם:

 4  2013אני אגיש כבודם. אני מגיש את הדו"ח התקופתי של  ש.

 5 

 6 429דו"ח תקופתי מוגש ומסומן נ/

 7 

 8 אז בוא נסכם מר ישועה, ש.

 9 איפה אדוני ראה ש'אחרים' זה וואלה? כ' השופט עודד שחם:

 10 בכיתוב בביאור כבודו. אני אומר לאדוני כך, זה מופיע בתוך הביאור בטקסט.  ש.

 11 ?1.2.4ני מתכוון לסעיף אדו כ' השופט עודד שחם:

 12 1.2.4-, מתחת ל1.2מיד.  ש.

 13כתוב שם גם בזק אונליין. אז לא ברור מה היחס בין וואלה לבזק און ליין?  כ' השופט עודד שחם:

 14 אנחנו יודעים?

 15 אני יכול לדעת מה שכתוב, כבודו, כלומר ש'אחרים', ש.

 16לא לגמרי חד מהדבר הזה על מה לא, בגלל שזה נכרך הכול ביחד, זה פשוט  כ' השופט עודד שחם:

 17 אנחנו מדברים. אבל זה הכי טוב שיש לנו?

 18 זה מה שיש לי, בדיוק. נכון. אין לי את הדו"חות, ש.

 19 הדו"ח הוא לא דו"ח של וואלה, הוא דו"ח של בזק. ת.

 20 בסדר, אבל הדו"חות של וואלה מתאחדים לתוך הבזק, נכון? ש.

 21 בסדר, אבל אני לא, אני לא... ת.

 22 תראה, הדיוק של הפסד של מיליון ימינה או שמאלה לא מעניין, תאשר לי, ש.

 23 .10מיליון או  2אני לא יודע אם זה מיליון או  ת.
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 1 רווחיים ויפה, 2010עד  2008בדיוק. אבל אתם בשנים  ש.

 2 נכון. ת.

 3 , סליחה. ראינו את הנתונים.2012-מתחילים להפסיד ובסכומים משמעותיים. מ 2011-ומ ש.

 4 לא מדויק.  זה ת.

 5 ?2012-זה עניין אתה יודע, אמפירי, זה מספר. כמה הפסדתם ב ש.

 6 לא, אני אסביר לך רגע. ת.

 7 אל תסביר לי. תענה לי.  ש.

 8 מה ההבדל בין להסביר ולענות? ת.

 9 הסבר זה יותר יומרני. ולענות זה בית משפט. ש.

 10טוב. בסדר. אני אשתדל לענות ולא להסביר. בלי להסביר. בגלל שהצמיחה האורגנית של החברה  ת.

 11נפגעה בעסקים הרגילים שלה של הכנסות מפרסום וההוצאות שלה גדלו בגלל תוכן, בגלל זה בדיוק 

 12, פה נותנים 2. והרכישה של יד 2גובשה האסטרטגיה של לעשות צמיחה אנאורגנית ורכשנו את יד 

 13, זה היה 2011-2012-תונים נדמה לי של הפעילות של הפורטל. כשאתה אומר 'מפסידים באת הנ

 14, כמובן עד שמכרנו, כשמכרנו 2של מה שקראו וואלה זון, של הפורטל. אבל הרכישה הזאת של יד 

 15קיבלנו את הסכום הגדול. באותם שנים שהיא התאחדה, ההכנסות שלהם והרווחים שלהם איזנו 

 16מותנה או אפילו היינו  2012-ו 2011-ם אינני טועה, לכן התמונה של הפסד באת ההפסדים. אז א

 17 במאוחד, בעוד שסול לא הפסידה, סך הכל היינו ברווח. 

 18 הייתה לכם הכנסה חד פעמית, ש.

 19 .2014-לא אדוני, הכנסה חד פעמית זה ב ת.

 20 נכון. ש.

 21וואלה  2013, 2012, 2011-ב. אז אני מסביר לך ש2013, 2011-2012אתה אמרת עכשיו על השנים  ת.

 22נהנתה מההחלטה שלה לבצע רכישה אסטרטגית כזאת. שזה דרך אגב לא אסטרטגיה של וואלה, 

 23זה היה אסטרטגיה של גופי עיתונות בעולם שעברו לדיגיטל, והבינו שאם הם רוצים להרוויח 
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 1כבר פה המודפסת. הזכרתי  תבעיתונובדיגיטל הם צריכים לחקות את מה שעזר להם להרוויח 

 2שלמשל ידיעות, חלק גדול מהרווח שלו ושאר העיתונים המודפסים בעולם, המודעות מילים 

 3 שקל על זה למודעה. 800האלה, 'מכונית במצב טוב מרופא', שהיו משלמים 

 4 עכשיו מר ישועה, אז אנחנו ראינו, הדו"חות מדברים בעד עצמם, ש.

 5 לכן אני אומר, הדו"חות פה הם, ת.

 6 אנחנו רואים את הגרף של הירידה,הכל בסדר. ו ש.

 7 לא, רק סליחה,  ת.

 8 שניה, אני רוצה להשלים.  ש.

 9 הגרף הזה חסר משמעות. ת.

 10 חסר משמעות. ש.

 11 ... מה הוא אומר, ת.

 12 לא, אתה לא צריך להגיד כלום. אין ירידה.  ש.

 13 לא,  ת.

 14 הבאה. תקשיב, זו לא השאלה. אנחנו רוצים להתקדם. אני לא בגרף, אני הלאה בשאלה ש.

 15 אתה מראה גרף ואף אחד לא מבין מה רואים. ת.

 16 אז לא חשוב, אני בשאלה הבאה. ש.

 17 לא חשוב, אם אין לו שאלה אז אין תשובה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 ת. לא מבינים אז לא מבינים, אבל רואים תמונה. בסדר.

 19 תודה.  ש.

 20 הוא מנהל את החקירה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21עכשיו, תראה, אתה מנסה לייצר, כמו שאמרנו, בגלל המייל, בגלל הדואר, בגלל החיפושים, מנסה  ש.

 22 לייצר תוכן חדשותי. אתר חדשותי. נכון? זה אמרתי.

 23 נכון. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  02

 

 3281 

 1 אוקיי. ואתה רוצה לשמור דרך האתר על הטראפיק. ש.

 2 אני רוצה לשמור דרך? ת.

 3 דרך החדשות על הטראפיק באתר.  ש.

 4 כן. ת. 

 5 ואז יש לכם החלטה של מדיניות. ש.

 6 כן.  ת.

 7ההחלטה של המדיניות היא שבעצם האתר יהיה מאופיין כאתר, אני מתבטא כרגע בעדינות אבל  ש.

 8 נראה אחרי זה את ההמשך, מה אני רוצה להגיד, אתה יודע?

 9 צהוב? ת.

 10תר שלכם. צהוב או. אבל צהוב זו הגדרה רכה למה שישנו כי תיכף אני אראה לך איך ניתחו את הא ש.

 11 , מר ישועה? כי התראיינת על זה חמישים פעם או הרבה פעמים,-עד כדי היותו גובל ב

 12 ארוטיקה? ת.

 13 בפורנוגרפיה רכה.  ש.

 14 כחול. עו"ד ז'ק חן:

 15 כחול. בדיוק חברי עשה את כל הקשת של הצבעים. ש.

 16 אני פשוט שומע אותך חוזר על זה אז אני כבר יודע, ת.

 17 אני חזרתי? ש.

 18 ני יודע לאן אדוני, א ת.

 19אני לוקח אותך למציאות, אני מנחית אותך על קרקע המציאות. אז עכשיו בוא נסתכל רגע, נחזור  ש.

 20 כמדומני, 3לאותה כתבה, נ/

 21 הכל זה האנציקלופדיה בריטניקה של העין השביעית. ת.

 22קה של? לא העין השביעית זה שופר של מה שאתה אמרת. אז מה זה כרגע האנציקלופדיה בריטני ש.

 23 הבנתי מה שאתה אומר כרגע.
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 1 מה זה שופר של מה שאמרתי? ת.

 2לא יודע, אמרת כרגע, הסתכלת על הכתבה בעין השביעית, כשאני אומר לך מה אתה אמרת, ואתה  ש.

 3אומר לי שזה אנציקלופדיה בריטניקה של משהו ולא הבנתי את הזה, אבל עזוב, חבל על הזמן. אין 

 4 לנו זמן.

 5נאי, מה זה, זה ראיון עיתונאי, הוא מבין כל מה שאני אומר? הוא כותב את זה במדויק? ראיון עיתו ת.

 6 אני עורך  את זה אחרי זה? זה לא וואלה שמושא ה... עורך את הכתבה.

 7 'דבריי הוצאו מהקשרם'.  ש.

 8 לא ערכתי את הכתבה. ת.

 9 טוב, אז  בוא נסתכל כאן. תראה, ש.

 10 ומרים? אני יכול להסביר את הכל.לא קרה שכתב לא מבין חלק ממה שא ת.

 11מר ישועה, בוא, אנחנו קודם כל שואלים, לפני שאתה מסביר את מה שאמרת, בלקמוס של ה'ציני',  ש.

 12 'לא התכוונתי' 'שבוי' 'שיקרתי' 'אולי' 'תבדקו', יש כל מיני ניירות לקמוס למה שאתה כותב היום.

 13 כשהתשובה לא מוצאת חן בעיניך אתה עובר ללקמוס. ת.

 14 אני? אני מקריא לך מה אתה אומר ואתה אומר לי שאני ... ממה שאתה אומר. ש.

 15 עו"ד בן צור, מה השאלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16לא צריך להתקוטט את הקטטות האלה. בסדר. מאה אחוז. עכשיו בוא נסתכל, מה, תחום  ש.

 17 אנחנו מסכימים? התקשורת, העין השביעית, מגזין תקשורת שמנתח את התקשורת, זה

 18 לגמרי. ת.

 19אוקיי. ומה אתה אמרת. לפני שדבריך הוצאו מהקשרם כמובן. אז תראה, הכותרת של הכתבה,  ש.

 20למשוך גולשים רבים ככל הניתן אל  ןהניסיו, '5בוא נחזור אליה 'תמיד תוכלו להתפטר'. בעמוד 

 21תוך הידיעות קשור גם לסוגה ההולכת ונפוצה של כתבות בוואלה. במאמר מוסגר, אנחנו ביולי 

 22. 'כתבות שהמכנה המשותף שלהן כונה מעל דפי אתר זה 'פורנוגרפיה רכה' זה עובר אישור 2013
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 1אדוני, מאשר את  שלי מתוך הבנה שלדברים כאלה יש גם משמעות טראפיקית מאשר מגל'.

 2 הדברים?

 3 את מה אני מאשר? ת.

 4 את זה שיש כאן החלטה מערכתית לקחת כתבות שיש להן מכנה משותף של פורנוגרפיה רכה? ש.

 5 לחלוטין לא. ת.

 6 לחלוטין לא. ש.

 7 לחלוטין לא, ההיפך. כבר אמרתי את הדבר הזה. ת.

 8 טוב. בסדר. ש.

 9לתי על זה פה ואני אומר, ואלה העובדות. אמרתי את הדבר הזה, לחלוטין לא. אמרתי. נשא ת.

 10כשוואלה לא היה לה חדשות אז התוכן היה יותר מגזיני, צבעוני, והיא הייתה יותר באזורים 

 11הצבעוניים. ככל שוואלה נכנסה לחדשות היה לה נפח של תוכן חדשותי יותר, הוא תפס את החלק 

 12להם צהובים, או שאני גם יכול המרכזי של הזה, ודווקא החלק היחסי של התכנים שאתה קורא 

 13לקרוא להם צהובים, החלק של זה ירד ובוודאי לא הייתה שום הוראה לעשות כאלה דברים ולא 

 14 הייתה שום הנחיה ולא היה שום ...

 15. בסדר? נשאל 2013למה שהוא אמר ביולי  2021אז בוא נעמת בין מה שאדוני אומר היום ביוני  ש.

 16 אותך, תגיד מה שאתה רוצה.

 17 בקשה.ב ת.

 18אוקיי. ואז יש פה שאלות תשובות, גם עם ינון וגם איתך. אומרים לך, אני אחסוך חלק מהדברים,  ש.

 19 'יש הרבה ידיעות ארוטיות' ואז אתה אומר 'אבל מה רע בזה, תגידו לי, מה רע בזה'?

 20 נו? ת.

 21 זו הייתה העמדה שלך? ש.

 22כשזה מופיע בכל העיתונים, בכל גופי התייחסתי לצדקנות שיש ידיעה שרואים ציצי או משהו כזה,  ת.

 23 החדשות וגם אצלנו, ואמרתי שבעיני, זו הייתה התייחסות ערכית עקרונית. 
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 1 אהה, ש.

 2 אהה, כן.  ת.

 3 יש לנו פה, ש.

 4 רגע, תן לו להשלים את התשובה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 כן, כן. זה בסדר. ת.

 6 יש לנו פה את אמיל זולא, חופש הביטוי. ש.

 7אין פה שום אמיל זולא. זה בסדר. אילן ישועה לא אמיל זולה. אז זה מה שאמרתי שהצדקנות  ת.

 8-הזאת, גם אני אומר את זה במילותיי, בארצות הברית פוריטנים הכי גדולים ואסור להגיד את ה

F 9, והם הצדקנים הכי גדולים. אני מסביר את דבריי בתוך אותו ראיון ואומר 'ציירי הרנסנס ציירו 

 10שה עירומה, אז מה, זה מונע?' אני גם אמרתי להם שבעיני הצהוב, דבר צהוב זה לכתוב כתבה אי

 11עם תוכן לא ראוי. למשל לכתוב כתבה על הטרדה מינית על מישהו שלא הטריד מינית, זה 

 12 פורנוגרפיה.

 13 ברור. עכשיו תראה, העיתון, מכיוון שזה אנשים נבונים,  ש.

 14 אתה מבין למה אני מתכוון. ת.

 15 העיתון, האמת שלא,  ש.

 16 אז אני אסביר לך אם אתה רוצה.  ת.

 17 לא, אין צורך. ש.

 18 תשאל ואני אסביר לך. או לכתוב נגד משפחות שכולות, זאת פורנוגרפיה.  ת.

 19 אה, ש.

 20 לא מפריע לי ציצי של אשה שמופיעה. זה צריך להפריע. ת.

 21 בוא נדבר על הפורנוגרפיה הפרטית שלך באתר, ישועה. ש.

 22 נוף. אתה מבין מה זה טינוף?זה טי ת.

 23 מר ישועה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 השתמשת במילה 'טינוף'? ת.

 2 מר ישועה, תתמקד בשאלות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 מותר פעם אחת לצאת מכליי, 20-ביום ה ת.

 4 מר ישועה, אתה גייסת עכשיו,  ש.

 5 )מדברים ביחד(

 6הזאת נקלף כמו ההפצצות על  ההזיהנתקדם. גם לשם נגיע. אמרתי לך שנקלף כל דבר וגם את  ש.

 7 בנט.

 8 תקלף. ת.

 9 למעלה,  6עכשיו בוא נתקדם. עכשיו תראה, בוא נתקדם בעמוד  ש.

 10 איפה אנחנו? ת.

 11 , אני מקריא לך.6בעמוד  ש.

 12 של מה? ת.

 13 של אותה כתבה.  ש.

 14 שביעית.העין ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15קדימה, עזוב את זה כרגע, אתה שואל 'מה גוף תקשורת רציני, במה זה פוגע, למה זה פוגע' ואז  ש.

 16אומר לך המראיין 'כשגולשים שלכם נכנסים כדי לקרוא חדשות וכל הזמן רואים בצדדים איברים 

 17לקבל אינטימיים הם מבינים שמתייחסים אליהם כאל ... חרמנים ולא כמו אל בני אדם שרוצים 

 18מידע'. ואתה משיב, 'וזה בסתירה? שני הדברים האלה לא יכולים להיות אחד לצד השני? מה, אתה 

 19כלב מזיל ריר שאתה רואה ציצי צד אחד, אתה רץ הצידה ולא מסוגל לקרוא כתבה על אירן?' 

 20 כלומר מה שאתה אומר, יש לכם אסטרטגיה. ארוטיקה ואירן. כן /לא?

 21 לא, לא זה מה שאמרתי. ת.

 22 תודה. לא זה מה שאמרת. ש.
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 1לא, חד משמעית לא. אמרתי שזה פשוט מאוד צדקנות ונתתי גם את הדוגמה אחרי זה למה אני  ת.

 2מתכוון. לא אמרתי שזו אסטרטגיה, לא אמרתי, ואני אומר לך שזה ההיפך, כמות הפורנוגרפיה 

 3 ירדה. 

 4 טוב. ש.

 5 זה לא פורנוגרפיה דרך אגב.  ת.

 6 בוא נסתכל, ש.

 7 על רוב האתרים בעולם.תסתכל  ת.

 8 בוא נראה מר ישועה, ש.

 9 בוא נראה. ת.

 10הייתה כתיבה של ד"ר יובל דרור באתר העין השביעית, מומחה, סוציולוג, שימש דיקן בית הספר  ש.

 11לתקשורת במסלול האקדמי של המכללה למינהל, לימד ... התקשורת של האוניברסיטה בתל אביב 

 12וקרא את כל הכתבות.  home page-ל וואלה. ואז הוא נכנס לובבן גוריון, לבדוק את המדיניות ש

 13 2013כתבה, שוב, יולי 

 14 

 15 430כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17לסוגיית  סלהיכנ. ואז הוא אומר כך: 'במקום 2013ביולי  1ואז הוא בודק יום אחד, בוא תסתכל,  ש.

 18 האיכות',

 19 באיזה עמוד אנחנו? כ' השופט עודד שחם:

 20לסוגיית האיכות בוא נדבר רגע על סוג האייטם והכמות. שוקי  סלהיכנעמוד ראשון. 'במקום  ש.

 21ביולי את תשומת לבי לכך שראיון עם  1-טאוסיג, עורך האתר העין השביעית, הפנה ביום שני ה

 22ישועה עומד להתפרסם. הוא גם סיפר לי על טענותיו. החלטתי לעשות ניסוי ונכנסתי לעמוד 

 23של אתר וואלה. קראתי את כל ההפניות וכל האייטמים שהופיעו בו, הנה  home page-הראשי,  ה
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 1מה שמצאתי: הפניה לידיעה בוואלה סלבס מספרת את סיפורה הקורע לב של קייט אפטון, תחת 

 2הכותרת 'לוליטה: קייט אפטון עירומה על סוס'. ובה מוטמע קטע וידיאו המציג את הדוגמנית 

 3פורנוגרפי? כן או לא, מר ישועה? אתה עושה תנועה -ם'. זה תוכן סמיכשהיא ללא בגדיה העליוני

 4 כאילו 'אין לי,

 5 בסדר. יכול להיות. ת.

 6לכתבה, אמצע הפסקה השישית,  1יכול להיות. ואחרי זה הוא ממשיך. 'בהפניה אחרת', זה בעמוד  ש.

 7הוא הבין שזו 'יש הפנייה לוואלה סלבס, נכתב 'אביבית בר זוהר מזיעה בבגד ים' והוא כותב ש

 8מילה, מוצגת בלי טיפת זעה, עם הרבה מאוד  129תמונה ריאליטי, שבחמש תמונות יש טקסט של 

 9בגדי ים, סליחה, הפוך. מעט בגד ים, זה היה בגד ים בכל מקרה, בטעם טוב כמובן הכותרת: 'בגד 

 10 , נכון?ים קטנטן וסקסי במיוחד'. עכשיו שאלה אליך. א. זה מופיע, אי אפשר להתווכח עם זה

 11 כן. ת.

 12 אוקיי. וזה כמובן מושך טראפיק, נכון מר ישועה? ש.

 13 תמיד ארוטיקה מושכת טראפיק. ת.

 14. 'עם 2בפסקה אחרונה, ואחרי זה אני ממשיך לעמוד  1תודה. עכשיו בוא נמשיך הלאה. בעמוד  ש.

 15 הטקסט 'הנשיקה הלוהטת של סיינן מילר', אלוהים יודע מי, זה אני אומר,

 16 זה המשך אותו עמוד? אב"ד: -פלדמן -מןכ.ה. ר' פריד

 17כן. סוף העמוד הראשון תחילת העמוד השני. 'מופנים הגולשים בעמוד הבית לאייטם בוואלה  ש.

 18אופנה,  דוגמנית, הרוסה, נשיקה, כתבת וואלה גבר צילמה את עצמה כשהיא לבושה בבגדים 

 19י אפשר ללכת עירומים בקיץ'. מינימליים, מופיע בעמוד הבית, בהפניה שלה לטקסט נכתב 'חבל שא

 20 זה ענין שוב, ארוטי משהו? מר ישועה?

 21 כן. ת.

 22, זה הפניה -, פה הגענו לתחקירים נוקבים של וואלה. פיסקה שניה. מפנים ל2יופי. הלאה. עמוד  ש.

 23מהראשי, למדור 'וואלה גבר' ואז יש טקסטים, צר לי, זה מה שאתם כתבתם, לא אני, וגם לא נהיה 
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 1ניות הפורנו הכי לוהטות בעולם חלק ד''. נכון? חלק ד', כלומר היה תחקיר נוקב צדקנים, 'שחק

 2וארוך שכרגע אנחנו בחלק ד' שלו. הטרילוגיה. זה לא טרילוגיה, כי זה חלק ד', כן, נכון? על 

 3 שחקניות הפורנו שהצלחתם למצוא. זה מה שיש לכם באתר?

 4 אוקיי. ת.

 5, זה לא נגמר כמובן, כי באותו יום הוא מצא גם את תודה. אוקיי. עכשיו בעמוד, יש לכם גם ש.

 6'הלטיניות הכי לוהטות בעולם' 'שחקניות הגולף הכי לוהטות בעולם' 'הפוקר הכי לוהטות בעולם' 

 7'השחייניות הכי לוהטות בעולם' 'נהגות המרוצים' ו'היהודיות הלא ישראליות'. אז הרעיון ברור, 

 8 ותו יום.נכון? זה מה שיש לכם באתר, הוא מצא בא

 9 כן. אם הוא מצא, והוא כתב, ת.

 10 כן. כנראה. ש.

 11 כן. ת.

 12, יש גם קישור לוואלה סינגלס, מה המשמעות החלומות 2עכשיו יש פה המשך כי, הוא אומר בעמוד  ש.

 13הארוטיים שלכם' ואני אפילו אחסוך כבר כרגע את 'ליידי גודייבה' ופרויד, פרשנות של רכיבה על 

 14 מופיעים באותו יום, הרעיון ברור. נכון?סוס, וגם עשרה בגדי ים 

 15 כן. לגמרי. ת.

 16 אוקיי. ויש לנו המשך, כי זה לא נגמר, ש.

 17 טוב, מה השאלה על כל זה. יש המשך, לא נגמר. מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18ע איך האתר נתפס, זה הרעיון הבסיסי. אבל תיכף אני אגיע לזה. לשם אנחנו לוקחים את האירו ש.

 19הזה. ויש פה, לכן אני אמשיך, פשוט זה לא נגמר הדבר הזה. ב'וואלה מזל טוב' ששם חשבנו, יש 

 20 איזו אוירה יהודית של אתה יודע, מזל טוב כזה, אז מה שיש לנו, 'צילומי חתונה סקסיים'. נכון?

 21 זה כאילו החיבור לעולם התוכן היהודי. 'זוגות מתעדים רגעים אינטימיים מהבוקר שאחרי.

 22 עו"ד בן צור, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 ש.   הבנו את הרעיון?
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 1 הרעיון הובן. מה השאלה. נראה לי ש... הרבה שאלות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2ש.  אוקיי, השאלה היא כזאת. אחרי שהנחנו, אמרו לנו 'תביאו מומחה', היה מומחה שבדק את זה 

 3 קש, העובדות הן, אי אפשר להתווכח איתן. כבר אז, מצב נתון, כותב, ואני מב

 4 ת.   עובדות של יום אחד שהוא הסתכל.

 5 ש.   ברור. יום אחד. מה אתה רוצה?

 6 ת.   מסתכל יום אחד. כלום.

 7 ש.   הוא אומר אתה, סליחה על הביטוי צבוע.

 8 ת.   הוא השווה את זה לאתרים אחרים?

 9ו אומרים 'הפרקליטות לא עשתה',  אז הם לא ש.  זה הפרקליטות לא השוותה. אתה יודע, תמיד אנחנ

 10 , זה לא, לא בחדשות, עזוב, חבל על הזמן.YNET-עשו את זה. אגב, ב

 11 ת.  שאל את שאלתך. כן.

 12אני אשאל אותך שאלה. הוא אומר שאתה סליחה על הביטוי, ואני אבקש את ההתייחסות שלך,  ש.

 13וזר שאומר 'תשמע, אם שאתה מגלגל עיניים ומתחסד כי אתה בא במן איזה טיעון מ

 14האקספרסיוניסטים העלו תמונות בתחילת המאה שנחשבות לנכס צאן ברזל בתרבות העולמית, 

 15 אז גם אני בוואלה יכול לעשות את אותו דבר. זה הטיעון ההיפוקריטי שלך.

 16 אוקיי. ת.

 17סף, רק ההבדל הוא, שניה אחת. ההבדל הוא שאתה עושה את זה בשביל טראפיק, ואותך מעניין כ ש.

 18 לא מעניין אותך אידיאולוגיה. נכון או לא ?

 19כל מנכ"ל של גוף מדיה מעניין אותו רייטינג. אין מנכ"ל שלא מעניין אותו. אני קיבלתי את וואלה  ת.

 20שבה נמצאים חלק מהאתרים האלה שנקראים, הוורטיקלים שנקראים וואלה זון וכדומה, שזה 

 21כנים שנותנים להם, הוקמו הוורטיקלים האלה על היה וואלה. זה היה וואלה של צעירים, שזה הת

 22ידי האנשים וזו הייתה המגמה שלו בהתחלה. אצלי לא הייתה שום הוראה לעשות כזה דבר בשביל 

 23רייטינג, זה לא עניין אותי הרייטינג הזה, אותנו עניין רייטינג של חדשות שמביא את הקהלים 
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 1ים. תוכן כזה גם לא מושך מפרסמים. בקבוצות הגיל שמעניינות אותנו שלהם באים המפרסמ

 2 ,18בהם היינו צריכים להתחזק ולא  27-54והקבוצות גיל של המפרסמים זה 

 3 צריך להראות טראפיק ישועה,  ש.

 4אדוני, אתן לך את התשובה. לא תמצא בשום מקום, בשום דיון, בשום מצגת של החברה שאני  ת.

 5' סגרנו במשך הזמן, התמקדתי רק בתכנים zoneמעודד לשים ציצי או רייטינג וכדומה, דווקא את '

 6הרציניים, עניתי באותו ראיון לשאלה ספציפית, אמרתי שהקטע של ציצי לא להגזים בתוך הקטע 

 7הזה, יש בזה קטע של פוריטניות. זה מה שעניתי, בנית מזה מדע שלם ותיאוריה שלמה. אני בשום 

 8 מקום כמנכ"ל, לא בכתב ולא בעל פה, אף פעם לא,

 9 במעשה.. ש.

 10, לא VOD-תקשיב לי טוב, לא עודדתי את זה, עסקתי רק בתכנים הרציניים, בניית ספריית ה ת.

 11עשיתי הסכמים לדברים האלה, אבל אני רק אומר, מה שאתה מציין פה זה חלק מכל אתר. גם 

 12יכול  YNETליס יש תכנים ארוטיים, לכל אחד יש תכנים ארוטיים, גם במאקו, תבדוק את מאקו. 

 13 להיות שלא, ... מקום יותר קונסרבטיבי. מאקו שהתחיל בצד המגזיני שיותר דמה לוואלה,

 14 הבנו. אדוני אומר.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 תפתח אותו ותראה, מה יש במאקו. מחקר של יום אחד בלי השוואה לשום דבר, ת.

 16זמן. הכבלים עוד יותר הוסרו, לא במובן תיכף גם נתקדם בציר הזמן. אני אגיד לך מה קרה בציר ה ש.

 17האינטרנציונלי של הפרולטריון, אלא במובן של  הבגדים. תיכף נראה את זה. אבל עכשיו בוא נראה 

 18בעמוד  2018באוגוסט  14-מה אמר גלעד ארדן, שר התקשורת שנחקר בחקירה שלו.  הוא אמר ב

 19 , הוא מדבר על האתר. 98

 20 מתי? באיזה? ת.

 21. הוא אומר לחוקר 'דרך אגב, באופן אישי אני בוואלה יותר אתר סקס 2018וגוסט הוא נחקר בא ש.

 22-מאשר אתר חדשות. כאילו אני לא לא, הוא לא באמת אתר כזה שמשפיע על פוליטיקאים ביום
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 1יום שלו, אבל אני יודע שיש לו הרבה גולשים'. אומר לו החוקר 'אבל אתה יודע שהוא לא אתר 

 2, זו התפיסה שלכם, שר תקשורת, אין לו עניין 2018'כנס ותראה שכן'.  סקס באמת?' אז הוא אומר

 3בנושא הזה. אתם אולי יש לכם גלישה, אין לכם סדר יום, לא משפיע על פוליטיקאים, נתפסים 

 4 כאתר סקס. התייחסותך?

 5 קשקוש חסר משמעות. ת.

 6ינון מגל משקר, אבי  אוקיי. תשמע. כולם משקרים. כל היום כולם משקרים, חוץ מהעד שיושב פה. ש.

 7משולם משקר, אראל סגל משקר, עמית סגל משקר, ארדן משקר. כולם משקרים חוץ מהעד בעל 

 8 העניין. בוא נתקדם.

 9 לכל שאלה ספציפית אני נותן את תשובתי. ת.

 10 כן. לכל שאלה תשובה. אוקיי, בוא נתקדם. ש.

 11 אתה מביא מחקרים מדהימים. ת.

 12אז אני אציג לך אבל  2013, ונעבור כרגע, ראינו כתבה קודם ביולי עכשיו תראה, אני רוצה להמשיך ש.

 13 , את האבולוציה באתר. שוב, העין השביעית בודק אתכם.2013כתבה מדצמבר 

 14 

 15 431כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17, הנה, היא ניצבת שם, מחסום של איבר אינטימי, -אתה יודע, פה יש כותרת שאני אחסוך את ה ש.

 18 הפורנו הפך סופית לקטגוריה לגיטימית באתר וואלה'. אתה רואה את זה?ואז השאלה 'האם 

 19 כן. ת.

 20ואז מה שנאמר שם, אני מקצר את הכתיבה. אחרי הבדיקה הקודמת ביולי הלכתם צעד קדימה  ש.

 21 אני מקצר את התיאור שישנו שם. נכון או לא נכון? –והחלטתם בעצם לחשוף עוד יותר 

 22 התפרסם?נכון  או לא נכון מה? שזה  ת.

 23 שזה התפרסם וזה משקף. ש.
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 1 כנראה, שמה? ת.

 2 שזה התפרסם וזה משקף את מה שהיה אצלכם באתר. ש.

 3לגמרי לא משקף, זה לא משקף, אתה נותן דוגמאות אנקדוטליות, שאני אומר לך, המגמה הייתה  ת.

 4הפוכה. המגמה היא דומה לאתרים מגזיניים אחרים שהתחילו באתרים מגזיניים, לא הייתה 

 5אסטרטגיה כזאת, לא הייתה הכוונה כזאת, לא הייתה השקעה בכסף בזה. תפסו, תראה, הבעיה 

 6שלהם הייתה שאני עניתי להם לא מה שהם ציפו. אמרו 'יש ארוטי, לא לא, חס וחלילה' אמרתי 

 7 ,-אפים האנקדוטליים האלה הפכו ל-אפים, ושני הפולו-'זה צביעות' אז עשו על זה שני פולו

 8אה מה כותב הכתב ומה צייץ ינון מגל העורך באותו שלב. תסתכל, אומר פה, אחרי אז בוא נר ש.

 9שהוא מתאר פה כל מיני כתבות, ואז הוא אומר 'שאני אבין, פורנו הפך סופית לקטגוריה לגיטימית 

 10 באתרי חדשות מיין סטרים' תהה כך וכך לנוכח התמונות החד משמעיות באתר שלכם,

 11 איפה זה, פה? לא הבנתי מה שאתה אומר. ת.

 12 למטה. הנה תסתכל. אתה יכול להסתכל במסך. 1כן. בעמוד  ש.

 13 לא, אני לא רואה טוב משם. שניה אחת. זה ב'תמיד תוכלו להתפטר'?  ת.

 14 לא, אנחנו בהמשך, ש.

 15 מחסום הפטמות?  ת.

 16 כן.  ש.

 17 סוף העמוד הראשון. :עו"ד דקלה סירקיס

 18 גם זה מוצג, כבודכם. עו"ד ז'ק חן:

 19 זה כבר הוגש. עוזר:-רוזן עו"ד מיכל

 20 כן. עו"ד ז'ק חן:

 21 אז תראה מה הוא שואל ומה התשובה. 'האם זה הפך לקטגוריה לגיטימית, הפורנו', ש.

 22 סליחה שניה. ת.

 23 זה קצר, ישועה. ש.
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 1 רגע, אני לא רואה טוב. זה בזה? ת.

 2 כן. למטה. ש.

 3 מצאתי. סליחה.  ת.

 4 לא נברא,  אוקיי. ואז מצייץ העותר 'רך'. לא לא היה, ש.

 5 )העד מצחקק(

 6 העד מצחקק. קדימה. ש.

 7 

 8 ר.פ.פ.( 60)גם נ/ 431מוגש ומסומן נ/

 9 

 10 .60אבל זה גם נ/ עו"ד ז'ק חן:

 11 .60טוב, אני אשאיר את הסימון הזה כי זה רצף אבל נרשום גם נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12, אבי אלקלעי. האם תכנים כאלה הם תכנים שמתאימים 2016-אוקיי. ואז בוא נתקדם גם ל ש.

 13 לוואלה או לאתר חדשות, והכותרת היא, זה נדמה לי לא הוגש כבודם. 

 14 

 15 432כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17 יש פה חידוש עולמי, אנחנו לא וושינגטון פוסט ואז פרסמו כאן איזה סרטון פורנוגרפי של צעירים ש.

 18שיכורים ויש איזה רציונל או אידיאולוגיה למה זה נכון לפרסם את זה, ומה שהעורך אומר 

 19 'מבחינתנו יש כאן סיפור ואנחנו לא וושינגטון פוסט'. משקף? לא משקף את התפיסה?

 20 אני אומר עוד פעם, ת.

 21 .2016זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 . 2016, נכון. ספטמבר 2016זה  ש.
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 1של סיפורים אנקדוטליים שלא משקף את הפוליסי של החברה, לא משקף את ההנחיה. ינון אוסף  ת.

 2 צייץ, נו בסדר, ינון צייץ. ינון אוהב לצייץ, לעשות פרובוקציות, אז הוא צייץ את מה שהוא צייץ.

 3 זה אלקלעי, ... את האתר שלכם. ש.

 4לך עוד פעם, האתר בהשוואה בסדר, תקשיב רגע אחד עוד פעם, אין לך שום מחקר, אני אומר  ת.

 5לתקופה שאני הגעתי הקטין, כי לפני זה זה הדברים שהיו. הקטין את זה, בוודאי שלא עסקתי בזה 

 6אני אף פעם, בוודאי שאנחנו לא עסקנו בזה, זה קרה, אז הוא ענה לך מה שהוא ענה. יכול להיות 

 7 שזה שטות שהעלו את זה, אז הוא הצדיק את עצמו.

 8וא נתקדם רגע אחד. תיכף נעבור לנושא נוסף. בוא נדבר על המכירה. וואלה נמכרה טוב, הלאה, ב ש.

 9 ?2020בשנת 

 10 עכשיו ת.

 11 עכשיו? ש.

 12 כן. ת.

 13 אתה היית מעורב בתהליך המכירה? ש.

 14 לא. ת.

 15 אתה יודע בכמה היא נמכרה? ש.

 16 ,80או  70או  60 ת.

 17 מיליון. עד כאן על זה אתה יודע? 48מיליון שקל בקופה לכן זה  12אבל זה נטו כי היו  60לא זה  ש.

 18 בסדר. ת.

 19, ואת האפליקציות ובוב ספוג ואת המייל, VOD-בסדר. מה מכרו בתוך וואלה? בוא נגיד, זה את ה ש.

 20 הכל נמכר כמכלול. נכון?

 21 בובספוג? מה זה בובספוג? ת.

 22ו, יותר כן, יש את האפליקציה של בובספוג, אפליקציה מבחינת הטראפיק שלה, תאמין לי בדקנ ש.

 23 שלכם לפעמים. home page-מהחדשות וה
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 home page 1-עם מי בדקת שזה יותר מה ת.

 2 אנחנו נראה אחר כך. ש.

 3 לא חשוב, נו, זה לא האישיו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 שאלתי, אז התמורה של המכירה שיקפה את כל המכלול שהיה לוואלה כולל המוניטין מן הסתם? ש.

 5 אני מניח. כן. ת.

 6 אתה מניח. אוקיי. עכשיו, אתה יודע בכמה גלובס למשל נמכר? אתר חדשות, ש.

 7 בכמה נמכר וואלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8מיליון שקלים, זה כולל את כל המכלול שיש שם, כולל את כל האפליקציות  48-וואלה נמכר ב ש.

 9 וואלה, על המכירה של וואלה. והמייל והכל והכל, כולל חדשות. הנה, יש כתבה על הנתונים של

 10 

 11 433כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 12 

 13 אוקיי. ואני אתן לך רק דוגמה את גלובס, ש.

 14 מיליון? 100מיליון או משהו, גלובס היה  100 ת.

 15 מיליון שקל. בסדר?  140-מיליון כלומר שווי כולל של כ 100-ב 75%גלובס נמכרו,  ש.

 16 אוקיי. ת.

 CORE 17-, אצלם החדשות זה המיין סטרים, הVOD-האפליקציות והאוקיי, לגלובס אין את כל  ש.

 18 ,-של ה

 19 חדשות כלכליות. ת.

 20חדשות כלכליות אוקיי. מאה אחוז. נגיש את זה. אגב, גם מכרו את האולפנים, כן? בתוך המכירה  ש.

 21 , זה גם האולפנים.48של וואלה 

 22 לא, האולפנים פורקו. ת.
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 1 או, כשאתה אומר 'פורקו', ש.

 2 פורק נדמה לי. אני לא יודע, לא יודע מה קרה שם. אחד מהם ת.

 3 למה הם משרתים, למה הם משמשים? ש.

 4 פארם.-גוד ת.

 5 פארם. בדיוק. נכון.-לגוד ש.

 6 

 7 434מסמך על מכירת גלובס מוגש ומסומן נ/

 8 

 9 מר בן צור לאן אדוני לוקח אותנו בחקירה הזו? עם:-כ' השופט משה בר

 10ודה הזו באמת הגעתי, להראות איך האתר נתפס. בסוף אני ... אני לקחתי עד עכשיו כבודו, ובנק ש.

 11 אגיד את זה בקול רם, אני רוצה לבדוק נסיבות במקרה הזה, בלי להרחיב יתר על המידה,

 12 על האתר, האפיונים שלו, המשקל שלו, איך הוא התנהל? עם:-כ' השופט משה בר

 13 נכון. איך הוא נתפס בחוץ. ש.

 14 ומעכשיו? עם:-כ' השופט משה בר

 15ועכשיו נדבר על נושא אחר. עכשיו תראה, אתה אישרת, זה רק מבוא, שאתה לא שוחחת פעם אחת  ש.

 16 בטלפון, פעם אחת ראית את ראש הממשלה, לא דיברת איתו שום שיחה ממשית אף פעם, נכון?

 17 אמת. ת.

 18 ועם הגברת שרה נתניהו מעולם לא דיברת, לא נפגשת. נכון? ש.

 19 נכון.  ת.

 20עכשיו בוא נדבר פה על השחקנים בגזרה ומה אתה אמרת עליהם. בוא נראה קודם כל מה  אוקיי. ש.

 21, 3833קובץ  2018לינואר  23-אתה אמרת על שאול. אתה אמרת, אני מפנה לחקירה במשטרה מה

 22 . אתה אומר כך, 'הוא היה עושה לי מניפולציות, גם תמיד, גם כשלפעמים,47-48עמודים 

 23 חה, איזו חקירה? אתה יכול להפנות שוב?סלי עו"ד יהודית תירוש:
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 1. אני חוזר 'הוא היה עושה לי מניפולציות גם תמיד, ותשמע, גם 3833, קובץ 2018בינואר  23 ש.

 2כשלפעמים הוא היה אומר לי הוא התקשר, לא שזה היה מופרך,  אבל הרבה פעמים חשבתי שהוא 

 3 משקר לי, לא האמנתי לשום דבר ממה שהוא אומר לי'. משקף?

 4 מה אתה אומר? משקף? ת.

 5אני מקריא לך את דבריך, ואתה אומר 'תשמע, שאול היה עושה לי מניפולציות, זה הרבה פעמים  ש.

 6חשבתי שהוא משקר לי ולא האמנתי לשום דבר ממה שהוא אומר לי', הקראתי לך. אתה רוצה 

 7 להסתייג מהדברים שאמרת או שזה משקף את מה שהיה במצב תודעתך אז?

 8יה במצב, אה, מה שאני זוכר לגבי מה שהאמנתי, לא האמנתי, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה שה ת.

 9לגבי איזה הקשר מה שאמרתי פה, אם זה קשור לדוגמה ספציפית או משהו, היו כמה נקודות 

 10ספציפיות, היו מקרים לאורך הדרך שלהם למשל כשדיברתי והם אמרו לי 'אוי, יש טלפון עכשיו, 

 11 ל הקווי' לא האמנתי. לא הייתי בטוח. היו מספר,זה בטח הוא ע

 12אמרת 'הרבה פעמים'. תקשיב, בחקירה שלך אמרת 'הרבה פעמים חשבתי שהוא משקר לי'. אז  ש.

 13 הרבה פעמים זה לא פעם אחת, הרבה פעמים. זה הסטייטמנט שלך.

 14 אז אולי טעיתי, אני לא יודע. ת.

 15 איפה טעית? עכשיו או אז? ש.

 16 י טעיתי אז,אני חושב שאול ת.

 17 אולי טעית.  ש.

 18 חלק מהפעמים, תראה, ת.

 19 בסדר, אז אולי טעית. ש.

 20 שניה, תן לי לענות.  ת.

 21 לא לא צריך. טעית. ש.

 22 חלק מהפעמים, ת.
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 1כן, בבקשה. סליחה. נכון. הרבה פעמים האמנתי, הרבה פעמים לא האמנתי. בסדר? זה מה שאני  ש.

 2 שלא האמנתי. לא כל מילה ניואנס, אני לא יודע.יכול להגיד. יש מקרים שהאמנתי, יש מקרים 

 3ואילך. אתה  15, שורות 30עמוד  3833קובץ  2018בינואר  23-טוב. בוא נעבור לחקירה שלך מה ת.

 4 אומר כך: 'תשמע, עוד פעם',

 5 אני רוצה רגע להגיד מילה אחת, זה חשוב מאוד. ש.

 6 אז זה קשור, אני, ת.

 7יו הוא 'בדיוק יש טלפון אוי ואבוי זה הוא' או ש'זה היא' או לא, במקרים שזה היה תיאטרלי, עכש ש.

 8'ניר לא יודע' כשאני יודע שניר בתוך הלופ, זה היו מקרים שהיה נראה לי שזה כאילו לא אמיתי, 

 9לזה אני מתכון. והיו מקרים אחרים שקיבלתי המון פרטים ועכשיו הוא מתקשר ואחרי חצי שעה 

 10 האמנתי. התכוונתי המקרים התיאטרליים לא האמנתי. עוד פעם, ואחרי חצי שעה, בהם כן

 11. 'תשמע,' אתה אומר 'עוד פעם, גם אני 30עמוד  3833אוקיי. בוא נתקדם. הפניתי אותך לקובץ  ת.

 12רוצה להגיד לך, אתה צריך להבין. לא גם כל דבר שאמרו זה בהכרח נכון. תראה, אני אומר עוד 

 13יות'. אז יש לנו הרבה פעמים לא האמנת והרבה פעם, אתה צריך להבין, זה דיברו הרבה שטו

 14 שטויות.

 15 הוא אומר 'גם אני'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16'גם אני', כן כן. בהחלט. זה השאלה הבאה. בסדר גמור. אז כשאתה אומר 'דיברנו', נעשה את זה  ש.

 17לזכור את כל השטויות כרגע בריבוי, 'דיברנו הרבה שטויות', בוא תאפיין לנו את, אתה לא יכול הרי 

 18שאמרת במהלך כל השנים, כי אין לזה כנראה גבול, אז בוא תגיד לנו, תאפיין את ה... של השטויות. 

 19 בשיח הרלוונטי.

 20אוקיי. תראה, יש פה תיעוד של הרבה מאוד שנים. כבר אמרתי שיש אנשים שהקליטו אותם עשר  ת.

 21 דקות ואחד קרא לאחד מניאק ואחד קרא לשני חמור.

 22 אתה דיברת על הקלטות עכשיו? ש.

 23 לא, אני מדבר כללי.  ת.
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 1 אה. ש.

 2ובתוך שיח כזה יש את הכל. את כל האספקלריה. יש הקצנה, יש אמת, ויש הגזמה, וכדומה. אני  ת.

 3אתן לך דוגמה למשל שתאהב בטח, שכשאמרנו שהיה שיח בקבוצה ש'ניצחנו לך את הבחירות', 

 4 ,-בסדר? קראת לזה הפיל וה

 5 והנמלה. שעברו ביחד את הנהר והנמלה אומרת 'איך עברנו ביחד'. נכון. אתה מסכים לתיאור הזה, ש.

 6אהבתי את הדוגמה. רק שניה. אז הסברתי פה כבר אחרי זה, לא חשבתי או שאני לא חושב שגם  ת.

 7הם חשבו שהסכימו איתו וכן, בטח וכדומה, אז זה שיח כזה קצת רברבני שאומרים 'ניצחנו לו את 

 8בחירות'. אמרתי, הייתה הרגשה טובה, ידענו שעזרנו הרבה, אז אמרנו 'ניצחנו' אז מה? היה לנו ה

 9 מחקר? היה לנו מחקר כמו המחקרים שאתה מציג פה.

 10 אז דיברת על שטות אחת, אבל אמרת שדיברתם הרבה שטויות. אז בוא תאפיין עוד שטויות. ש.

 11ה דברים שדוברו ובתוכם יש לשון הגזמה, גם שלי אני אומר עוד פעם, לאורך הדרך יש כל כך הרב ת.

 12וגם שלהם אני מניח, וכשאמרנו, כשהם אומרים לפעמים 'שמאל קיצוני' בתחילת המשפט ואחרי 

 13זה צוחקים על השמאל הקיצוני או שאני אומר לפעמים 'זה שמאל קיצוני', או שהם אומרים 

 14 ,-'אפס', אני לא חושב שהם מתכוונים שזה אפס, או ש

 15 טוב. הרעיון הובן. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כ.ה.

 16 נמשיך את הרעיון כי יש פה עניין לטעמנו משמעותי.  ש.

 17 היה הכל בשיח. ת.

 18. אתה גם 15עמוד  3812קובץ  2018בינואר  7-הכל היה בשיח. עכשיו תראה, אני מקריא לך מה ש.

 19מזאב רובינשטיין. אני  אמרת כך: שלא האמנת לאף מילה של אף אחד שם בהקשר לפניות שהגיעו

 20 אקריא לך את הציטוט, שאמרו לך 'היא מרוצה, היא מרוצה',

 21 אתה יכול להגיד שוב רגע מאיפה? עו"ד יהודית תירוש:

 22 .15עמוד  3812 ש.

 23 אה, כן. ת.
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 1ואתה אומר כאן כך 'אני לא האמנתי דרך אגב לאף מילה של אף אחד שם כי צריך להבין שבחצר  ש.

 2 גם מי מרצה אותה'.  הביזנטי הם היו רבים

 3 נכון.  ת.

 4מה שאתה אומר כך, שהיו אמירות 'כן, היא מרוצה', וזה מגיע מזאב רובינשטיין, ממישהו אחר,  ש.

 5 אתה אומר 'תשמע, אני לא האמנתי למילה אחת של אף אחד שאומר את זה'.

 6 שאמרו לי, אוקיי. בגדול, באמת במיוחד לגבי זאב, קצת פחות לגבי ניר, לא האמנתי לכל דבר ת.

 7 מי זה אמרו לי? ש.

 8 זאב. ת.

 9 לא, בוא נהיה ממוקדים כרגע.  ש.

 10ולפעמים ניר, אוקיי? יותר זאב אבל. כיוון שהייתה לו לשון תמיד של הגזמה וכדומה וגם במקרים  ת.

 11שהוא אמר לי לפעמים 'לא מרוצים' כשפתאום מישהו אחר, אני זוכר שהייתה שיחה ששי 

 12תאום זאב אחר כך אומר 'לא'. אז חשבנו שהוא מנסה, זה משהו שגם סטומבלר אמר 'מרוצים' ופ

 13דיברתי עליו אז עם איריס או עם שאול, אני לא זוכר, אמרתי 'אני חושב שמנסים להרוויח פה 

 14קופונים על חשבוננו'. אז שוב פעם, הקטע לא להאמין לאף מילה, לקחתי את הכל עם הרבה ספק, 

 15 את מה שאומרים לי, 

 16 מצוין. ש.

 17 ,-כי חשבתי שכל אחד מנסה בחצר הביזנטית להביא אולי עוד הישג ל .ת

 18בוא נראה תיכף את הסיפסור בשם של, שיש לך, אתה קראת לזה חצר ביזנטית, זו הבחירה שלך.  ש.

 19אתה אומר, 'תראה, שאומרים לך שהיא מרוצה, באותה מידה יכולנו להניח', ויש לך שפה בוטה 

 20'שזה -נו להניח שזה', סליחה על הביטוי, אבל זה מה שכתוב 'חרא', ופה אז אני, 'באותה מידה יכול

 21אתה אומר 'תשמע, מישהו אמר לי  בעצם לא טוב והוא נלחם על זה ואני לא ייחסתי לזה חשיבות'

 22 שהיא מרוצה, באותה מידה יכולתי להניח שזה בדיוק ההיפוך המוחלט'. 
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 1רוצה' ובמקביל לה הוא אומר 'תשמעי, הם עשו לא, התכוונתי שיכול להיות שהוא אומר לי 'היא מ ת.

 2את זה, אבל את יודעת, הם לא הלכו עד הסוף ולקח לי זמן ללחוץ על', התרשמתי שכמות הלחצים 

 3, לזה התכוונתי.  with a grain of saltשם היא כל כך גדולה בתוך החצר שאני לוקח את הכל 

 4 כשלא היו מרוצים אבל האמנתי לזה. כי אז חטפנו.

 5כן. עכשיו, כשאתה משתמש בביטוי 'החצר' בוא נתעכב על העניין הזה קצת, 'החצר הביזנטית' או  ש.

 6, נכון? כמו שאתה ever'ביזנטינית' אפשר לקרוא לזה פעמיים. אז אני מבין שאתה לא היית בחצר 

 7 קורא לזה, פיזית לפחות?

 8 בבלפור אתה מתכוון? ת.

 9 למה אתה מתכון כשאתה אומר 'חצר'. ש.

 10 מטפורה, בסביבת ראש הממשלה. זה ת.

 11בסביבה, אוקיי. עכשיו, כמה שחקנים או אנשים יש בסביבת ראש הממשלה? אני אגיד לך ככה,  ש.

 12 יש משפחה, יש דוברים, יש אנשי תקשורת, יש גורמים נוספים. נכון? זה רחב?

 13 נכון. ת.

 14, כי אנשים לפעמים set up-יופי. אז עכשיו אתה אומר לנו, רק כדי להבין, כי צריך לעשות את ה ש.

 15כל מיני דברים, בעיקר שיש לזה ארבע קומות לפעמים של הבדל, אז אתה אומר 'תשמע, כל אחד 

 16בחצר בעצם הוא יכול להגיד משהו, ...זה לא משקף, הוא יכול משהו בשביל לרצות, הוא יכול לא 

 17 לומר אמת'. זו הכוונה פחות או יותר בתפיסה שלך, נכון?

 18 רה של חצרות ביזנטיות.כן. זו ההגד ת.

 19לא, ההגדרה של חצרות ביזנטיות דרך אגב זה שיש שליט אחד שהאנשים מתחנפים. אבל זה, כי  ש.

 20 פשוט, זה חבל, אל תתיימר. אוקיי.

 21 בסדר. אוקיי. ת.

 22 אז עכשיו תראה, אתה גם אמרת ש'זאב הוא קשקשן', נכון? אפיינת אותו כך. ש.
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 1 כן. ת.

 2י היזון חוזר, כלומר שהיה, אני מקצר, שהיו כתבות אז מה שאתה אמרת, אוקיי. ואז גם אמרת לגב ש.

 3 שלגבי שרה נתניהו שמעת מפעם לפעם שהיא מרוצה, לגבי ראש הממשלה לא שמעת?

 4 פחות. כן. היה פעמים ספורות. ת.

 5כי אני אגיד לך, אתה אומר 'בקטע של ביבי לא הרגשתי שיש בזמן אמת פידבקים ממנו'. זה מה  ש.

 6 שאמרת.

 7 נכון. הרבה פחות. ת.

 8. ניר חפץ. והיו אחרי 2-. זאב רובינשטיין ו1אוקיי. עכשיו, פנו אליך, איתך היו בקשר שני גורמים.  ש.

 9 זה,

 10 כן. ת.

 11 לא, שניה, בוא נמשיך רגע, היו כמובן דוברים אבל אנחנו כרגע מדברים בשניים האלה. ש.

 12 עיקריים. נכון. ת.

 13לי כי זה מופיע, שכלשונך, 'זאב רובינשטיין מייצג את הגברת',  אוקיי. עכשיו אתה ידעת, ותאשר ש.

 14 את שרה.

 15 בעיקר. לעתים הוא פרץ להם. ת.

 16אמרת ש'הוא זה היא, הוא מטפל בגברת' בוא לא נתווכח כרגע, המרבית, או העיקר, המרבית  ש.

 17 המוחלטת זה,

 18 העיקר זה מולה. ת.

 19ומר גם ש'התחושה שתמיד הידיעות שהוא הביא מולה. יופי. ונחסוך את המובאות זה ישנו, אתה א ש.

 20 היו כמעט תמיד קשורות אליה'. כך אמרת. 

 21 נכון. ת.

 22 אוקיי. בסדר גמור. עכשיו,  ש.
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 1עו"ד בן צור, כשאדוני יגיע לנקודה שאפשר לעשות, נעשה כמה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 דקות הפסקה.

 3 מתי שנוח לגבירתי. אפשר עכשיו גם. ש.

 4 אני לא רוצה להפסיק באמצע הנושא. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 5 מבחינתי אפשר לעשות הפסקה כעת אם זה נוח לבית המשפט. זה בסדר. ש.

 6 אז נעשה עשר דקות הפסקה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 )הפסקה(

 8 

 9 )לאחר ההפסקה(

 10 אנחנו ממשיכים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11ר ישועה, כשרובינשטיין, עיקר הידיעות שהוא הביא, אתה אמרת, היו קשורות אוקיי. אז עצרנו מ ש.

 12בשרה נתניהו. עכשיו אני רוצה להגיד לך על ניר חפץ מה הוא אומר ומה אתה אמרת ואני מבקש 

 13: 'לעתים כאשר 16עמוד  2018במרץ  5, 1834את ההתייחסות שלך. אומר ניר חפץ כך, בברקוד 

 14דובר בשרה או אפילו יאיר, ייחסתי את הדבר לראש הממשלה רציתי לטשטש את העובדה שמ

 15באופן אישי או להגדרה יותר מעורפלת שהיא כוללת את כולם. לא רציתי שיהיה בצד השני משהו 

 16ששרה ביקשה, כי זה לא מכבד, לא רציתי, לא מכבד אותי לפעמים, יכול להיות מקרה, למשל 

 17רה, הייתה במקלט לנשים מוכות, בסדר, יש מצב מקרה טיפוסי, אם אתה עוסק באיזה עניין של ש

 18שאני אכתוב שיכניסו את השש תמונות האלה שהוא ביקש. אבל זה היא ביקשה'. תמצות של מה 

 19שהוא אומר, הוא אומר, תראה, אני עובד עבור שרה נתניהו, אבל לעתים כשאני פונה אני אומר 

 20ה את זה. זו גם הייתה התחושה 'כולם מבקשים' או 'ראש הממשלה ביקש', למרות שהיא ביקש

 21 שלך?

 22 אין לי, לא יכול, לא זוכר, לא יכול לדעת. ת.

 23 אוקיי. אתה לא זוכר. ש.
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 1לא כל כך שמתי לב מה הוא אומר. התקשורת איתו הייתה מאוד מינימלית. להבדיל מזאב שזה  ת.

 2 היה צבעוני וכדומה. לא זוכר שהוא התבטא כמעט ...

 3וא גם אומר את הדברים הבאים, למה הוא משתמש בשם של ראש בוא נמשיך. עכשיו תראה, ה ש.

 4במרץ  7-מה 2348הממשלה למרות שיש פניות שהן פניות של שרה נתניהו. והוא אומר בברקוד 

 5כך: 'לעומת זאת, כל מילה ששרה אמרה לי לקחתי בשיא הרצינות ופעמים רבות  37בעמוד  2018

 6הייתי יותר קרוב לשרה מאשר לביבי.' יודע, לא פעלתי בהתאם. כמו כן צריך לזכור שאני תמיד 

 7 יודע להתייחס לכך?

 8 לא, אין לי מושג. ת.

 9טוב. בסדר גמור. עכשיו, רק אני אגיד לך שאנחנו התייחסנו לבחינה הראשונית של הנספח לכתב  ש.

 10האישום, אותו נספח א', אז חלק גדול זה עניינים פנימיים בתוך וואלה, ואם אנחנו בודקים אז 

 11מהפניות שמופיעות, שנטען שהן במעורבות ראש הממשלה, חלק גדול מתוכן, זה נוגע לשרה  חלק

 12נתניהו באמצעות רובינשטיין וחפץ שהעידו שהם בעצם הרבה יותר קרובים לשרה נתניהו והפניות 

 13 היו מטעמה שלה. 

 14 של הדברים, אני אומרת את זה בצורה עדינה. מדויקתהצגה לא  עו"ד יהודית תירוש:

 15 .מדויקתהכי  ש.

 16כי יש, אני לא רוצה להעיד במקום העדים שעוד יעידו כאן,  מדויקתלא, לא  עו"ד יהודית תירוש:

 17ידע ולא ידע. אתה מציג לו  1כשהם העבירו פניות של שרה נתניהו, מה ידע, באיזה מקרים נאשם 

 18 .מדויקתשאלה כללית שהיא לא 

 19 זה  הוא דיבר. אולי תחזור על השאלה.אני לא חושבת שעל  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 אני לא הבנתי את השאלה. ת.

 21 אולי לא הבנתי את השאלה גבירתי, עו"ד יהודית תירוש:

 22אני אנסח אותה אחרת. אני אקריא לך מה אומר ינון מגל. נעשה את זה יותר פשוט. בסדר? בברקוד  ש.

 23'היה  –הוא זה ישועה  –ע, הוא' . ינון מגל: 'תשמ12, בעמוד 2018לפברואר  18-, חקירה מה1655
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 1מדבר הרבה על הגברת, על הגברת. אוקיי? כאילו שכל הסיפור בכלל הוא מגיע מהאזור של הגברת'. 

 2 התייחסותך?

 3 אני לא זוכר את השיחות עם ינון, ברור דיברתי עליה, במקרים הספציפיים, יכול להיות. ת.

 4 יכול להיות. הוא ממשיך. ש.

 5 ,-האני לא זוכר את כל  ת.

 6 אתה אומר יכול להיות, אתה אומר, אתה זוכר שדיברת עליה, ש.

 7לבטח אני זוכר שדיברתי עליה כי אני זוכר את כמה מהבקשות שהיו, היה השמלה, היו הנרות וזה,  ת.

 8 אז זה היה סביבה. לא זוכר.

 9בוא נמשיך להקריא. בסדר? הוא אומר מה הוא מתרשם ממך. הוא מתאר את הרושם האותנטי  ש.

 10 לו מהדברים שאתה אמרת לו.ש

 11 לאיפה אתה מפנה? עו"ד יהודית תירוש:

 12. 'אילן היה מדבר על האזור של הגברת. 14בעמוד  2018לפברואר  18, 1655עכשיו אני מפנה לברקוד  ש.

 13אז זה יכול להיות ניר חפץ, יכול להיות זה הגברת, זה הסביבה של האנשים כאילו, מהאזור שלה 

 14מהאזור של ביבי'. מה שאני אומר לך שמה שעולה מהדברים הללו, נדמה לי לדעתי יותר מאשר 

 15שאתה לא שולל את זה, שהעיקר היו פניות שקשורות, הן מהאזור של גברת נתניהו. זה מה שבתוך 

 16 וואלה נתפס.

 17אני לא שולל ואני לא ... פשוט אני לא זוכר, לא כימתתי את זה. כשאנחנו מדברים עכשיו אני נזכר  ת.

 18בדברים שהיו קשורים לרוה"מ והיו מול ינון, אז אני זוכר שהוא כתב לי איזה שהוא יום 'אי גם 

 19אפשר לא להעלות דברים שקשורים לראש הממשלה', באחת הקבילות שהוא כתב, אבל אני אומר 

 20עוד פעם, תראה, אני זוכר לבטח שהיה לגביה, עכשיו כשדיברנו תוך כדי זה נזכרתי בדוגמאות גם 

 21 א כימתתי את זה. לגביו, ל

 22 בוא נמשיך. כי ינון מגל מכמת. ש.

 23 בסדר גמור. ת.
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 1. 'בתחושה שלי הייתה שהקשר, כאילו 22עמוד  2018בפברואר  18-, מה1655בוא נמשיך לברקוד  ש.

 2שכל הסיפור הזה, הוא דרך שרה. זו התחושה בגדול, שזה לא ביבי'. הוא חוזר פעם אחר פעם, 

 3הפנימי שלכם בתוך וואלה, ההבנה שלכם הייתה שהעיקר,  התחושה שלו, ההתרשמות, השיח

 4המרבית, החלק הגדול זה פניות שנוגעות לשרה נתניהו. נכון? זה מה שהוא אומר, אין לו שום סיבה 

 5 להגיד דברים לא נכונים.

 6 תשובתי הקודמת זהה,  ת.

 7 מה תשובתך. ש.

 8 אני אומר עוד פעם, השיח הכללי בוואלה? ת.

 9 ר ינון מגל, אני תיכף אקריא לך את מיכל קליין, כדי שאתה,ביחס לפניות אומ ש.

 10 לא, חשבתי שאתה מדבר בהתחלה, חשבתי שאתה מדבר בהתחלה רק על ינון.  ת.

 11 לא, אמרתי, ש.

 12 כי בתקופת ינון באמת בהתחלה היה יותר שרה. אוקיי, ... סליחה. אתה רוצה לשאול? ת.

 13 ינון היה עורך עד מתי? ש.

 14 יולי,-וביוני 2014, כשהיה קצת, קצת זז, הוא נשאר למעשה עד סוף 2014עד בערך אמצע  ת.

 15 יוני איזו שנה? ש.

 16 . 2014 ת.

 17 כן. מתי הוא מסיים את תפקידו בוואלה? ש.

 18 . משכורות אחרונות.2015פורמלית נדמה לי שהוא סיים את זה בינואר  ת.

 19 מתי מיכל קליין הייתה? משנה לעורך הראשי? ש.

 20 אבי אלקלעי, נכנסו אז נדמה לי שניהם, מיכל נכנסה, גם ת.

 21 מתי? תמקם אותנו. ש.

 22או שאלקלעי,  2014אני חושב שזה, ברור שהתחלתי לעבוד יותר ישירות דרכה נדמה לי מאמצע  ת.

 23 אני כבר לא זוכר.
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 1 התחלת, עד מתי?  ש.

 2 מה? ת.

 3 עד מתי פחות או יותר. ש.

 4 מיכל עד מתי? ת.

 5 כן. ש.

 6 הסוף. זאת אומרת כשאבירם הגיע,מיכל המשיכה אחר כך עד  ת.

 7 20-, הודעה מה4265בסדר. היא המשיכה. בוא נראה מה היא אומרת. היא אומרת בברקוד  ש.

 8'ניר חפץ נהג לשלוח אלי תמונות, הרבה, וציטוטים של רעיית ראש  11בעמוד  2018בפברואר 

 9אלא לדברים הממשלה באירועים בהם נכחה. אף פעם לא בדברים שקשורים לראשות הממשלה, 

 10 אישים'. זו התפיסה שלה של מה שהיה. מסכים?

 11 אני אמרתי לך מה התפיסה שלי. אני מתרשם שהיו הרבה ידיעות עליה והרבה ידיעות עליו. ת.

 12 אוקיי. עכשיו, אבנר הופשטיין, מה היה התפקיד שלו? ש.

 13 מי? ת.

 14 אבנר הופשטיין. ש.

 15 לא היה לו תפקיד אצלנו. ת.

 16 הוא כתב אצלכם? ש.

 17 לא. ת.

 18 הוא לא כתב שום דבר? ש.

 19 אולי, אני לא יודע. לא זכור לי שהוא כתב. הוא היה בגלי צה"ל. ת.

 20 אוקיי. ש.

 21 לא, לא זכור לי שהוא כתב אצלנו. ת.

 22 טוב. עכשיו אז בוא, ש.

 23 יכול להיות שהוא כתב פעם מאמר דעה, אבל אני לא מודע לזה. ת.
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 1 הוא לא כתב מאמרים בוואלה? ש.

 2 לא זוכר. לא הייתי מודע לזה.אולי. אני  ת.

 3 הופשטיין מעיד שהוא כתב מאמרים בוואלה. אגב, אתה לא יודע מי הכותבים בוואלה? ש.

 4היו לנו מאות פרילנסרים, יכול להיות שהוא היה פרילנסר, אני לא חושב שהוא עבד. יכול להיות  ת.

 5 שהוא היה פרילנסר  באיזה שהוא שלב.

 6 הוא היה, ש.

 7 הוא היה עצמאי. :עו"ד דקלה סירקיס

 8שלכם כפרילנסר או מקבל משכורת  pay role-ש.  תקשיב. אני לא מדבר כרגע אם הוא נמצא על ה

 9 קבועה. הוא כתב מפעם לפעם בוואלה. אתה יודע את זה?

 10פרילנסרים או יותר,  200-ת.  אז, לא הייתי מודע לזה, וזה לא צריך להפתיע, היה לנו במערכת כ

 11שהם מכירים אותם, אני בכלל לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו אף פעם,  שהמערכת, זה פול שלהם

 12פנו אליו אולי פעם לכתבה וזהו. אני לא יכול להכיר כל אחד. היה תקציב כללי לפרילנסרים שהם 

 13 במסגרתו יכולים לפעול כרצונם. אני לא הכרתי כמעט אף אחד.

 14ובות קודמות שלך והקשרים אחרים אז למעשה לא הכרת אותם, וגם לפי מה שאני הבנתי מתש ש. 

 15אתה גם לא ידעת מה הם כתבו. נניח אם הוא כותב על ראש הממשלה או על שרה נתניהו, אתה 

 16 אפילו לא נכנסת לבדוק מה הם כתבו.

 17 לא. ת.

 18 לא נכנסת, ש.

 19 אלא אם כן הופניתי אליהם. ת.

 20 אלא אם כן הופנית. או קיי. כי הוא אומר למשל, הוא נחקר, ש.

 21 הופשטיין?אבנר  ת.

 22כן. נחקר. חקרו אותו לא בגלל גלי צה"ל אלא חקרו אותו בגלל וואלה. אתה גם יכול להבין את זה  ש.

 23, שואלים אותו 'כשהיית כותב 2בעמוד  2015במאי  1-מ 544כמובן, נכון? ואז הוא אומר בברקוד 
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 1ר ואמרו לי על פוליטיקה היו מגבלות?' הוא אומר 'בדרך כלל לא, אבל אני זוכר שכתבתי מאמ

 2ש'ביבי תכתוב הכל, אבל שרה זה רגיש'. זה מה שהתפיסה שלו בוואלה, שוב, אין לך סיבה לסתור 

 3 את הדברים שלו. נכון?

 4 יש לי סיבה מוחלטת לסתור את הדברים שלו. ת.

 5 יש לך סיבה, בסדר גמור. ש.

 6 אני סותר אותם לחלוטין. ת.

 7עומדים כרגע כאן בעניין הזה, נעשה איזה שהוא בוא נמשיך הלאה. תראה, בוא נראה איפה אנחנו  ש.

 8מיקום של הנושא. יש לנו שני שחקנים, חפץ ורובינשטיין, שניהם, רובינשטיין כמעט מוחלט שרה 

 9 נתניהו, כך אתה העדת, חפץ בעיקר שרה נתניהו,

 10 חפץ? ת.

 11 בעיקר שרה נתניהו. ש.

 12סליחה, על זאב רובינשטיין אמרתי שהוצג כאיש הקשר לשרה, רוב הפעמים זה היה מולה ולעתים  ת.

 13 וכדומה.  2015גם לגביו. במקרים קריטיים שכולם קפצו לנו לתוך הביצה. לראיון בשנת 

 14 לגבי חפץ? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 .לגבי חפץ, בפירוש לא הייתה התרשמות שלי שהוא רק מול שרה ת.

 16 לא אמרתי 'רק מול שרה'. ש.

 17 לא, אני לא הרגשתי שזה היה יותר שרה מאשר ראש הממשלה,  ת.

 18 זה היה שניהם לשיטתך? ש.

 19 כן. ת.

 20עכשיו, בתוך האתר, אנחנו רואים אנשים שאומרים, הם אומרים 'תשמע, אנחנו רואים שעיקר  ש.

 21 לא מאשר? הפניות מבחינתנו היו פניות של או מטעם  שרה נתניהו'. מאשר או

 22 לא מאשר. ת.
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 1לא מאשר. אנחנו גם רואים שגם אתה אמרת פעם אחר פעם ביחס כמעט לכל אחד ואחד, שאתה  ש.

 2 גם לא מאמין, הרבה פעמים, הרבה מקרים, למה שאותם אנשים אמרו.

 3 הוא לא נשאל על זה קודם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 י.הוא נשאל, אני רק מסכם את הנקודות גבירת ש.

 5 ...  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6טוב, הבנתי. אני אתקדם. בסדר גמור. אני אתקדם. עכשיו בוא נדבר עליך קצת מר ישועה. תראה,  ש.

 7אתה, אני רוצה להראות לך שורה של התבטאויות שלך ביחס לראש הממשלה. חלק ראינו, חלק 

 8 נראה. בסדר?

 9 כן.  ת.

 10 מראש הממשלה. זה ביטוי שלך.תאשר לי שאתה אמרת שאתה סולד  ש.

 11 כן. ת.

 12 כן. תאשר לי שאתה אמרת שביבי הורס את המפעל הציוני? ש.

 13 כן. ת.

 14תאשר לי שאתה אמרת שאתה מעדיף שראש הממשלה יפסיד בבחירות ושיריב פוליטי שלו יזכה  ש.

 15 בבחירות?

 16 כן. ת.

 17החדש. איתן מדמון  תאשר לי שאתה אמרת, אני אפנה אותך להתכתבות עם איתן מדמון מהחומר ש.

 18 הוא ידיד שלך, חבר שלך, נכון?

 19 כן. ת.

 20 מה זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 זה חלק מההתכתבות החדשה. ש.

 22 

 23 435מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2אתה אמרת, אני מצטט, סליחה, אתה כתבת, לא אמרת 'האסון הגדול ביותר למפעל הציוני יוביל  ש.

 3 לחורבן בית שלישי'.

 4 י.אמרתי. כתבת ת.

 5 כתבת והתכוונת. זה לחבר שלך. נכון? ש.

 6 כן. ת.

 7 . שוב, מהחדש, 2014ביולי  28-טוב. ובוא נמשיך הלאה. התכתבות נוספת עם מדמון מה ש.

 8 

 9 436מוגשת ומסומנת נ/ 2014ביולי  28-התכתבות מיום ה

 10 

 11והוא  אז אחרי חורבן בית שלישי אתה גם כותב 'החולשה שלו והטימטום הובילו לבידוד מדיני ש.

 12 יהרוס את המדינה'. זה מה שכתבת וזה מה שהתכוונת?

 13 אמת. ת.

 14 ובכתיבה נוספת שלך,  ש.

 15 

 16 437התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18 אתה כותב 'ביבי אפס'.  ש.

 19 כן. ת.

 20 משקף את מה שאתה חשבת עליו? ש.

 21 נכון. ת.

 22החדש, אבל לפני ואני אפנה אותך להתכתבות נוספת עם הפרסומאי הדר גולדמן, שוב מהחומר  ש.

 23 שאני אפנה אותך, תאמר לי גם שהתבטאת מפעם לפעם שגם צריך להפיל את ראש הממשלה.
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 1 להפיל? אני לא זוכר שהשתמשתי במילה 'להפיל'. ת.

 2 באיזו מילה השתמשת? ש.

 3 אולי הבעתי תקווה שהוא יוחלף בבחירות, ת.

 4 לא, תקווה, לא תקווה חרישית. מונחים יותר קשים שהשתמשת. ש.

 5 לבחירות אני לא זוכר. .ת

 6 סליחה? ש.

 7 לא בכוח. דובר:

 8 לא. תקווה, אתה יודע, יש, ש.

 9 אני מניח שאדוני לא תכנן הפיכה צבאית, עם:-כ' השופט משה בר

 10 כן, נכון. ש.

 11 אני לא יודע מה הוא יכול לייחס לי. הוא יכול לייחס לי גם הפיכה. ת.

 12רי שתיחקר, אבל אני אגיד לך כך, תאמר לנו מה אני שואל אותך. אגב, אני אסביר לך בהמשך, אח ש.

 13היו ההתבטאויות שלך, ראינו כבר את ה'אפס' ו'החורבן' ואתה סולד ממנו ואתה מתעב אותו, מה 

 14 אמרת בנושא של הפלה של ראש הממשלה?

 15 .. ת.

 16 סליחה? ש.

 17 לא זוכר משהו ספציפי. ת.

 18 ומה אתה זוכר באופן כללי? ש.

 19 בעת תקווה שהוא יפסיד בבחירות.כלום. ההתבטאויות האלה. ה ת.

 20הבעת תקווה שהוא יפסיד בבחירות. אוקיי, בוא נתקדם. אני מראה לך את ההתכתבות עם הדר  ש.

 21 גולדמן.

 22 

 23 438התכתבות מר ישועה עם הדר גולדמן מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2נה הכל מהחדש. אני אמרתי את זה ארבע פעמים. זה שוב מהחומר החדש. אתה כותב לו כך: 'מדי ש.

 3מסכנה, רובה מפגרת, מנוהלת על ידי מטומטם עם הפרעת אישיות קשה'. בוא נפרק את הטקסט 

 4 . מדינה מסכנה רובה מפגרת,1הזה להיגדים שלו. 

 5 זה ימי צוק איתן, נכון? ת.

 6 סליחה? ש.

 7 זה ימי צוק איתן? ת.

 8 לא שמעתי. ש.

 9 זה ימי צוק איתן? אני שואל. ת.

 10 . 2014יולי  ש.

 11 . סוף יולי.2014יולי  עם:-ברכ' השופט משה 

 12עכשיו, כשאתה אומר 'מדינה מסכנה רובה מפגרת', אני מציע לך שבגלל שמרבית הבוחרים הצביעו  ש.

 13לראש הממשלה, לפחות גושית נקרא לזה, אז העמדה שלך היא שזה מדינה מסכנה ושרובה 

 14 מפגרת.

 15 רגע, עו"ד יהודית תירוש:

 16 גדות?זו התנ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 כן. אבל אני לא רוצה להפריע לעד לענות ואז אני כן אגיד משהו.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 ,-כן. אז אני מציע לך את ה ש.

 19 אני מסכים. ת.

 20 ,-אתה מסכים. אוקיי. ו ש.

 21 אז עשיו אני כן, עו"ד יהודית תירוש:

 22 אבל לא גמרתי לשאול על הטקסט הזה. ש.
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 1הוא חלק מטקסט ביום מסוים שיש לו קרוב משפחה  אבל הטקסט הזה עו"ד יהודית תירוש:

 2שנהרג בצוק איתן והדברים, בכל זאת, אין לי שום בעיה עם ההתבטאויות של העד, שהעד יעיד על 

 3 מה שהוא רוצה,

 4 לי יש בעיה עם ההתבטאויות האלה. ש.

 5ריך בסדר גמור, לא התכוונתי מהותית. התכוונתי מבחינה דיונית, העד צ עו"ד יהודית תירוש:

 6להעיד על כל התבטאות שלו והכל בסדר. אני רק אומרת שיש כאן התכתבות שלמה שלא מוצגת 

 7 לעד, רק משפט אחד, ואני חושבת שצריך להציג לעד את ההתכתבות השלמה.

 8 ,-כן. עכשיו, אני מסכים ל ש.

 9 ... חומר שהוסתר. עו"ד דקלה סירקיס:

 10 קום.החומר לא הוסתר וההערה לא במ עו"ד יהודית תירוש:

 11אני מסכים לה, ההערה היא מאוד במקום ואו שהחומר נמסר בטעות או הוסתר, לא הצלחתי  ש.

 12 להבין את הגירסה שלכם,

 13 כל הערה פותחת דיון מיותר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 נכון. הלאה, בוא נמשיך. אז אוקיי, הסכמת לחלק הראשון. ש.

 15 עוד דבר, אם זה היה בצוק איתן. הוא שאל גם אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 סליחה? ת.

 17 שאלת אם זה מצוק איתן. אז עכשיו אנחנו כבר יודעים שכן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 אז המדינה הפכה להיות מסכנה, עו"ד ז'ק חן:

 19 ... זה לא שידעתי את זה מידיעה אישית כמובן.  עו"ד יהודית תירוש:

 20 זה צוק איתן. 2014יודעים שיוני כולם  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21אני לא מבין את הסיפור הזה. כשאתה כתבת 'מדינה מסכנה רובה מפגרת' זה לא בזמן נתון. זה  ש.

 22 התפיסה הכוללת שלך לגבי העניין. נכון?

 23 כן. ת.
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 1 תודה. או. הלאה. ו'היא מנוהלת על ידי מטומטם עם הפרעת אישיות קשה' אז זה ראש הממשלה? ש.

 2 כן. ת.

 3אוקיי. אגב, אתה יודע, יש, עכשיו תראה, אני רוצה רגע להגיד לך משהו אחד, אה, וגם לכן אמרת  ש.

 4בדיון אתמול, אמרת לי גם שהלקוח שלי הוא שקרן למרות שהוא עוד לא העיד מילה וחצי מילה 

 5 בבית המשפט, נכון? זה חלק מהתמה הכוללת.

 6 אני לא יודע אם השתמשתי במילה 'שקרן', ת.

 7 'הלקוח  שלך שקרן'. אמרת  ש.

 8 יכול להיות. ת.

 9 מה יכול להיות? ש.

 10 אמרתי שהוא לא דוגמה לאמינות. ת.

 11 אמרת שהוא שקרן. ש.

 12 יכול להיות. יכול להיות. ת.

 13 הפרוטוקול רושם הכל.  ש.

 14 בסדר. ת.

 15אוקיי. עכשיו אני רוצה רגע להבין, תראה, אגב, רק להבין משהו, פשוט קצת להבין אותו אישית.  ש.

 16יודע, לראש הממשלה יש תומכים, יש גורמים שממש לא תומכים בו, אבל אף אחד נדמה לי   אתה

 17לא סובר שהוא 'אפס' 'מטומטם' כל הדברים שאתה כותב. ומה שאני אומר לך, שיש לך, אנחנו 

 18רואים את ההתכתבות שלך, טינה אישית קשה, קשה, סלידה עמוקה מראש הממשלה. זה מה 

 19 אלה, נכון?שעולה מפה, מהטקסטים ה

 20 תראה, המונחים של שנאה, אתה גם אתמול זרקת את זה, ת.

 21 אמרתי 'טינה' 'סלידה'. ש.

 22 אתמול אמרת 'שנאה'. ת.

 23 גם. ש.
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 1 אמרת אתמול שנאה. ת.

 2 גם.  ש.

 3 קשה לך אולי להאמין, זה לא נמצא אצלי במונחים של שנאה ואהבה, ת.

 4 אלא? ש.

 5 לפוליטיקאי,תקשיב רגע, יכול אזרח מדינה להתנגד  ת.

 6 ... ש.

 7 רגע אחד. ת.

 8 תן לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 בבקשה. ש.

 10יכול אזרח מדינה להתנגד לפוליטיקאי בלי שזה קשור לשנאה ואהבה בתוך הסיפור. אני מסכים  ת.

 11שיש לי סלידה, אני מסכים שאני מתנגד בצורה נחרצת, אני מסכים להרבה מהדברים שכתבתי 

 12שלגבי 'מטומטם', כנראה טעיתי, המציאות מוכיחה, אבל התכוונתי לא במובן של  שם, כנראה

 13איי.קיו, התכוונתי במובן של ההתנהלות והתכוונתי במובן של ההתנהגות שהיא לא בסדר. לזה 

 14התכוונתי. וזה לא קשור לשנאה. כמה שתתפלל, זה לא קשור לשנאה. אני לא אוהב אותו, אבל זה 

 15 אה.לא קשור לאהבה או שנ

 16 מר ישועה, תקשיב רגע, מותר לכל אזרח להחזיק בדעתו, אין שאלה. ש.

 17 תודה. ת.

 18 אין צורך להגיד תודה. זה חלק מהמשטר. מה שאנחנו רואים שהביטויים שאתה משתמש בהם, ש.

 19 זה לא כל כך ברור שזה חלק מהמשטר. ת.

 20 אוקיי. זה הגיח, ש.

 21ד מהמאפיינים של משטרים טוטליטאריים. כשמחלקים את האנשים לאוהבים ולשונאים, זה אח ת.

 22 אהבה ושנאה נהוגה במשטרים טוטליטריים. אנחנו והם, אהבה, שנאה. .. יש את זה.

 23 מר ישועה, אתה יודע מה מקום המפלט של, אבל נעזוב את זה כרגע. ש.
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 1 לא חיפשתי מפלט, עניתי לך על הכל. ת.

 2 הלאה. מה השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3אני אומר לך כך, תקשיב רגע אחד. אני אמרתי לך שני דברים. כל אחד יכול להחזיק בדעתו ולומר  ש.

 4את דעתו. אבל ביטויים שאתה משתמש בהם, ואין צורך לחזור כרגע בנושא הזה, זה ביטויים 

 5 שמאופיינים על ידי תיעוב, טינה, סלידה, תבחר. זה הביטויים. הלשון שלך. תשובתך.

 6ר לך עוד פעם, אין לי שנאה, לא אליו, לא לאשתו, לא לילדיו, זה לא עניין של שנאה. אתה אני אומ ת.

 7 צודק שיש סלידה. סולד מהתנהגותו.

 8 תודה. אז הגענו לסלידה. ש.

 9לא שנאה. היא לא שנאה עיוורת, היא לא שנאה, זה לא נמצא שם. חלק, דרך אגב מהאנשים  ת.

 10ך אגב גם שאול ואיריס, שדיברנו על זה ואני אמרתי שמולם דיברתי ואיתם התבטאתי, כולל דר

 11 את מה שאמרתי,

 12 מר חן, אדוני לא צריך לקום. עם:-כ' השופט משה בר

 13 לא קם. .. ומשלב ידיים אדוני. עו"ד ז'ק חן:

 14 השתמשו באותה שיחה. אני לא חושב שהם שונאים אותו. השתמשו במילים לא פחות חריפות.  ת.

 15 כן.  ש.

 16 די... מספיק.איריס אלוביץ': 

 17 גברת אלוביץ'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 גבירתי באמת, יש גבול. אנחנו לא נוכל לדבר ולא ל... בינינו, זה בלתי אפשרי כבר. איריס אלוביץ':

 19גבירתי צריכה לשבת בשקט באולם. בלתי אפשרי, אז יוצאים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 החוצה. כבר דיברנו על זה.

 21 למשל איריס, אפשר לתת דוגמאות או שאין צורך? ת.

 22 בוא נראה אותך מר ישועה. לא כל הזמן, לא אבא שאול, לא אמא איריס, אל תברח. תענה ל... ש.

 23 אני לא בורח. עניתי על זה על עצמי. ת.
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 1 אנחנו שואלים אותך. ש.

 2 אבל אמרתי שהייתי בתוך שיח שגם האחרים התבטאו כך. ת.

 3 רנו על ההתכתבויות, אוקיי?תשמע, אנחנו עב ש.

 4 איך זה קשור לשאלה שלך שאחרים ...? עו"ד ז'ק חן:

 5 לא חשוב. גם הם. ש.

 6 תשאל שאלה. ת.

 7 אני שואל אותך, לכן אמרתי אל תברח. אבל תמשיך הלאה. ש.

 8 מה השאלה עו"ד חן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אני לא ברחתי לשום מקום אבל זה רלוונטי לציין. ת.

 10הבנתי. ...  הלאה. עכשיו אני רוצה להראות לך דוגמה קריסטלית לסיקור של ראש הממשלה  ש.

 11לאפריל  18-וסיקור של יאיר לפיד באותו עניין כדי להבין איך זה עבד אצלכם באתר. תראה, ב

 12 , אנחנו נגיש את זה עכשיו,2013

 13 

 14 439כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 15 

 16. הנה הכתבה, TIME-המשפיעים של ה 100כנס לרשימת מפורסמת כתבה רחבה על יאיר לפיד שנ ש.

 17 כמובן לפיד ברשימת המשפיעים, נתניהו בחוץ. אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19 אוקיי. וכמובן 'שר האוצר מצפה להביס את הבוס שלו בבחירות הבאות'. אתה רואה? ש.

 20 כן. ת.

 21תוכן לכתבה, שיש , הוא צריך להביס אותו בבחירות, ועכשיו תראה, יש פה -אוקיי. וכותרת ה ש.

 22האנשים המשפיעים של המגזין היוקרתי  100-התלהבות בתקשורת העולמית מיאיר לפיד, אחד מ

TIME 23, נתניהו הודח, ואז הוא מופיע לצד מנהיגים בולטים מהעולם, נשיא ארצות הברית 2013-מ 
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 1אמנים נסיכים ברק אובמה, רעייתו מישל, נשיא סין, שליט צפון קוריאה, האפיפיור, חברי קונגרס, 

 2 וכן הלאה. אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4 זו הכתבה. טוב. עכשיו, בוא נסתכל, זו כתבה של מערכת וואלה. נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6 זאת אומרת אני מניח שנשלח לכם חומר מכנראה, מיאיר לפיד או מתנועתו, ש.

 7 נכון. סביר. ת.

 TIME , 8ל עכשיו בוא נסתכל רגע פה, כתבה קודמת, טל שלו, על המשפיעים ש ש.

 9 

 10 440כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12 זה שנה קודם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13כן נכון. בדיוק, אני רוצה להראות איך מסקרים סיקור אוהד ואיך מסקרים סיקור שבוי או מוטה  ש.

 14, שנה קודם. 'נתניהו וחמינאי ברשימה TIMEאו אלוהים יודע מה. אוקיי. הנה המשפיעים של 

 15 רואה? אחת'. אתה

 16 כן. ת.

 17 ,-אז עכשיו בוא נראה את ה ש.

 18 זה מאותה חברה של משפחת נתניהו. עו"ד ז'ק חן:

 19כן. זה מהאוהבים. זה מהאוהבים שלנו. כן. עכשיו תראה, יש פה עניין כמעט מתמטי. קריסטלי,  ש.

 20, פעם אחת נמצא לפיד ופעם אחת נמצא נתניהו. TIMEכמו שקראנו לו. יש רשימת משפיעים של 

 21 כאן נכון? עד

 22 כן. ת.
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 1ואז כשיש את המיסגור של וואלה, של המערכת, אצל יאיר לפיד הוא נמצא עם גדולי עולם, נכון?  ש.

 2 אתה מהנהן בחיוב.

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. ואצל נתניהו הוא נמצא עם המנהיג האיראני. כך הכותרת. נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6מופיע, אבל תראה את הכותרת שלכם.  טוב. בוא נתקדם, אגב, תסתכל רגע פה גם, תראה, הטקסט ש.

 7כותבים, שנטל סיכון פוליטי וה... את  TIME-'ההישגים שלו כחייל ודיפלומט ו.. כלכלי', זה ב

 8הסטטוס קוו, וראש ממשלה בשתי כהונות מדרגות אותו בין המנהיגים הגדולים בעולם, כך נכתב 

 9 בדברי ההסבר לבחירה. דברים נאים, נכון?

 10 כן. ת.

 11 ז למה לכתוב בעניין הזה ש'נתניהו וחמינאי'? בכותרת? מה ההסבר?יופי. א ש.

 12 דבר ראשון ברור שזה כותרת מגמתית נגדו, ת.

 13 לא שמעתי? ש.

 14 זו כותרת מגמתית נגדו. אני מסכים. ת.

 15 אני גם חושב. ש.

 16ההסבר שאני יכול לתת הוא כזה, תראה, מערכת וואלה חדשות זה פחות או יותר אתה מקבל את  ת.

 17ה קיבלת ושם, שכשאין מישהו שחותם, זה שלא היה מישהו משמעותי שכתב את זה, עבר מה שאת

 18כנראה ממה שהם  cut and pasteעל זה, ערך את זה. אז לקחו את זה פחות או יותר זה כנראה 

 19 קיבלו מיאיר לפיד.

 20 את יאיר לפיד? ש.

 21 כן. ת.

 22 . נזכור את המונח הזה. כן.Cut and pasteברור.  ש.
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 1 במקרה הזה טל שלו היא,נכון.  ת.

 2 הפעילה שיקול דעת מיושב. ש.

 3עוד פעם, אני לא יודע אם השיקול  דעת נכון או לא נכון, אני אומר עוד פעם, היא עיתונאית בעלת  ת.

 4דעה משלה, פרשנית פוליטית, אז היא כתבה את זה כמו שהיא כתבה את זה, וזהו, זה שני מקרים, 

 5על לפיד היא גם הייתה כותבת את זה עוקצני, אם זה לא  יכול להיות שאם היא הייתה כותבת

 6 הייתה ...

 7אז בוא נראה את השנה קודם. בוא נראה שנה קודם, כי אמרתי לך, אתם מרעיפים טוב כל פעם.  ש.

 8, 'ביבי, ביבר ונסראללה'. TIME-המשפיעים של ה 100. הנה 2011בוא נסתכל שנה קודם, שנת 

 9 כלומר,

 10 

 11 441כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 12 

 13ותראה גם את, בכותרת המשנה, יש לך את אובמה, ויקיליקס, המייסד, אופרה ווינפרי, ביבר,  ש.

 14ויליאם, ליאו מסי, אבל הכותרת שלכם, פעם שניה, פעם ראשונה שראינו זה חמינאי. הוא לידו. 

 15 פעם שניה הוא ליד נסראללה. עד כאן עובדות, נכון?

 16 כן, טוב, זה קצת יותר עם הומור. ת.

 17 תשמע, .ש

 18לא, כי כנראה ראו את ביבר, אז משך את ביבר ואז הם כבר נסחפו לנסראללה, לא יודע, אתה  ת.

 19 מייחס לכל דבר,

 20 אני מתייחס, ש.

 21 ,-אבל אני מסכים ש ת.

 22 שנסראללה הוא לא אדם מצחיק.  עם:-כ' השופט משה בר

 23 הם שמו,נכון. ראו את ביבי וביבר, ואחרי זה כנראה השלים להם את המשפט אז  ת.
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 1 הוסיפו. עם:-כ' השופט משה בר

 2 הוסיפו על הדרך. ש.

 3 זה יותר משזה משהו נגד ביבי, במקרה הזה זה כותרת של רייטינג מובהק. אני מסכים. ת.

 4 אני אגיד לך מה הבעיה שלי, ש.

 5 אני מסכים שהיא לא בסדר. ת.

 6דולי עולם, ראש , לפיד הכי חיובי, גTIME, 100אתה מסכים שראינו פה רשימת משפיעים,  ש.

 7 הממשלה פעמיים חמינאי ונסראללה.

 8 נכון. ת.

 9 נכון. טוב. ש.

 10 אני מסכים שנתניהו וחמינאי ברשימה אחת זה לא פייר. ת.

 11 כן. טוב. הבנתי. בוא נתקדם. ש.

 12 והביבי ביבר, וזה, אני אומר עוד פעם, זה מישהו שלקח את זה לכיוון ההיתולי קצת.  ת.

 13כן. עכשיו בוא ניקח, אני רוצה קצת להראות כתיבה אצלכם, אנחנו עכשיו חוזרים לטעימה, כמו  ש.

 14 . אני רק רוצה להגיש את זה ולהעלות את זה.abuseשקראת לזה, של האתר השבוי. ועל 

 15 מה אדוני מגיש? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 2015באוקטובר  4-אני מגיש עוד כתבה שהייתה, ב ש.

 17 

 18 442מוגשת ומסומנת נ/ 2015באוקטובר  4מיום  כתבה

 19 

 20טוב, בוא נראה מה יש לנו פה. תראה את הטקסט שמנסים להגיד לנו שהוא סאטירה. אני בעמוד  ש.

 21פסקה שניה. בוא ניכנס, כמובן שמי שכתב את זה מישהו במערכת, נכון? כי גואל סירנה, אני  2

 22 תב את זה. נכון? מניח שזה סיכול אותיות של יגאל סרנה ולא הוא כ
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 1 אין לי מושג, אני חושב שזה מישהו מבחוץ. ת.

 2 לא, ש.

 3אני אגיד לך למה כן. כי כתוב 'כותב לוואלה ברנז'ה'. כשזה עיתונאי של וואלה לא כתוב 'כותב  ת.

 4 לוואלה ברנז'ה'. 

 5 בוא, א. זה עולה אצלכם, נכון?  ש.

 6 ברור. ת.

 7 נה?עכשיו אתה חושב שיש עיתונאי בשם גואל סיר ש.

 8 כנראה שלא, לא יודע. אני מסכים שהצירוף אותיות הוא, אוקיי. ת.

 9אין עיתונאי למיטב הבדיקה שלנו, ולא צריך לבדוק את זה, כי אנחנו מכירים, בשם גואל סירנה.  ש.

 10 זה מערכת וואלה כותבת. עכשיו בוא נראה,

 11ות שמישהו, בסדר. יכול לא, רגע, אה, לא, או שיכול להיות, הבנתי מה שאתה אומר. שיכול להי ת.

 12 להיות שזה מישהו מוואלה כתב ושייך את זה לגואל סירנה כי גואל סירנה לא קיים. בסדר.

 13בוא נסתכל מה נכתב שם. ואני בעמוד שני פיסקה ראשונה באמצע. 'המנהיג הפסיכופט שלנו ביבי  ש.

 14וא יושב במטוס, מטורפיהו, זה אני המצאתי את הכינוי, החליט לטוס לבלות בארצות הברית, ה

 15מנותק לחלוטין מהכיבוש המשתולל, מהקשישים הפלשתיניים, הוא לגם שמפניה כפי שלגמו שנים 

 16 לפניו אדולף היטלר ויוסף סטאלין בימים אפלים יותר'. אדוני רואה את זה?

 17 כן. ת.

 18סוף פסקה  3אוקיי. אז עכשיו, אתה יודע, יש פה עוד המשך, אני אראה לך עוד המשך בעמוד  ש.

 19 ראשונה. אני אקריא לך. סיקור אוהד, כן? רק אני בעניין הזה של הסיקור האוהד.

 20 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 אני רוצה לשאול אותו כמה שאלות, רק אני אקריא לו מה ישנו כאן ואני אראה לו, ש.

 22 פי האתר וכך הלאה,השאלה אם אדוני רוצה להמשיך ולהציג לנו את או עם:-כ' השופט משה בר

 23 חלק. ש.
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 1 הבנו את הנקודה, אדוני מבין, זאת אומרת, עם:-כ' השופט משה בר

 2 אני אומר,  ש.

 3 לפי איך שאדוני הציג. פרסםמבינים כבר במה עסק האתר ומה הוא  עם:-כ' השופט משה בר

 4 א. זה נכון, ש.

 5 אדוני יורד פה ברמות פשוט ולא בטוח שזה, עם:-כ' השופט משה בר

 6 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 7 אני ... ש.

 8 בלי להקריא, ראינו את זה ולא צריך להקריא. הוא רואה את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9יש לך תיאור ככה, 'אחרי שהוא לגם דיו והלך להטיל את מימיו מהחלון, משתין עלינו  בקשת',  ש.

 10מנפנף בטפריו ועיניו לוהבות באש השטן'. קראת פעם את אני חוסך את הזה, 'צוחק ברשעות, 

 11 היהודי זיס? אתה יודע מה זה? זה תיאור גבלסי כבר כמעט. אתה מבין את זה?

 12 אני מסכים. ת.

 13, והתמונה דרך אגב, רק כדי להבין, מה זה החיבור של -אתה מסכים. תודה. אז נחסוך כרגע את ה ש.

 14 ר את זה ביחד? השלישי כמובן?השטן עם משהו מהרייך כאילו? אפשר לחב

 15 יכול להיות, אני לא ראיתי את הכתבה. ת.

 16 סליחה? ש.

 17 אני לא ראיתי את הכתבה ואני מתפלא שלא ראיתי. זו פעם ראשונה שאני רואה אותה. ת.

 18ברור. אתה אמרת שהרבה כתבות אתה רואה אותן פעם ראשונה, נכון? זה מה שהבנתי מהחקירה  ש.

 19 הנגדית שלך.

 20בל זו כתבה שהיא באופן קיצוני, כתוב 'זהירות סאטירה' אבל ה'זהירות סאטירה', ברור כן, א ת.

 21 שזה,

 22 זה סאטירה? עו"ד ז'ק חן:

 23 זה סאטירה. ש.
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 1 ברור שזה לא סאטירה. אני מסכים שזה לא סאטירה.  ת.

 2מתחת לכותרת, אין לי מה לעשות, אני מקריא מה שאתם כתבתם. 'הרודן הפסיכופט המשוגע  ש.

 3 ה',והחול

 4 עו"ד בן צור, מה ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 אני מבין שזה לא נוח, אני, ש.

 6 לא, זה לא שזה לא נוח, עם:-כ' השופט משה בר

 7 א. זה לא נוח, זה נכון. הוא אמר מה שהוא אמר על זה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אמר. כן. ש.

 9 ת שהוא חושב, לא נראה שמישהו חושב אחרת.אני לא חושב אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 גבירתי, אנחנו בכתב אישום של שוחד על סיקור, כן? רק נבין על מה אנחנו מדברים פה. ש.

 11 אבל הוא ענה. הוא ענה על  השאלה, נתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 הוא חושב אחרת. מי שהורס את החזון הציוני, ככה חושב. עו"ד ז'ק חן:

 13 לא, הוא ענה על זה. הוא התייחס עכשיו והוא ענה. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כ.ה.

 14 )מדברים ביחד(

 15 אני אמשיך. מי זו רחלי רוטנר? ש.

 16מה זאת אומרת אתה אומר שאני חושב אחרת? אני לא מסכים לגמרי לכפירה הזאת. לא לתוכן  ת.

 17 ולא לצורה.

 18 ולהתקדם. טוב, אפשר להסיר את התמונה  עם:-כ' השופט משה בר

 19 התקדמנו. מי זו רחלי רוטנר רק תאמר לי? ש.

 20 , -רחלי רוטנר הייתה כתבת תרבות אני חושב, או ב ת.

 21 תרבות. ש.

 22 אני חושב שבתרבות. ת.

 23 אוקיי. והיא חלק מהמערכת, נקרא לזה, נכון?  ש.
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 1 כן, כן. ת.

 2 כי פשוט זכויות היוצרים ליצירה המונומנטלית זה שלה. ש.

 3 אני חושב שכן. ת.

 4 אני גם חושב. אוקיי.  ש.

 5 כי .. הצילום, והטקסט פה מתאים לה, דבר כזה. ת.

 6 הצילום שלה, אני לא בטוח שהאיור שלה.   עו"ד ז'ק חן:

 7אני יכול להאמין בהקשר לגואל סירנה וכדומה, אני בהתחלה כשאמרת גואל סירנה חשבתי שזה  ת.

 8 .מי שכתב, אבל אני מסכים איתך שכנראה היא שכתבה את זה

 9 נכון. אני גם חושב שהיא כתבה. ש.

 10 אני לא בטוח. ת.

 11אוקיי. עכשיו בוא נתקדם. בוא נסתכל על כותבי מאמרים שהיו בתוך וואלה. לא, אולי נעבור נושא  ש.

 12ואז נחזור על זה בחקירה הבאה. תראה, בוא נדבר קצת על אבי אלקלעי, עכשיו תקשיב רגע אחד. 

 13בודקים את ההטייה הפוליטית. אנחנו בודקים את  אנחנו לא בתהליך מקארתיסטי שאנחנו

 14השנאות לראש הממשלה. בסדר? זה הסיבה שלנו. סלידה ושנאה במערכת כלפי ראש הממשלה. 

 15 זה מה שמעניין אותי. 

 16 באתר שעל פי הנטען הוא... עו"ד ז'ק חן:

 17ר ואני אבקש באתר שהוא אתר שבוי. זה הסיפור.  עכשיו, אבי אלקלעי, אני אגיד לך מה הוא אומ ש.

 18 את ההתייחסות שלך, כי אתה מכיר אותו, היית איתו בקשר כמובן,

 19 נכון. ת.

 20. הוא אומר 'מהתחלה, 4266ברקוד  2018בפברואר  20-אוקיי. אז אני מפנה אותך להודעה שלו מה ש.

 21גם בגלל שאני ידוע כשמאלן, וגם כאיש שלא מבצע את מה שהוא לא רוצה לבצע, היה ברור לי 

 22זה בתגובה שכתבתי לכתבת תחקיר של גידי וייץ שהייתה בתקופתי, שהדעות שלי  וכתבתי את
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 1מעלות לאלו של ביבי ואינני מעריך את דעתו כפוליטיקאי ומדינאי'. ההתבטאות  359-מנוגדות ב

 2 הגיאומטרית לא כל כך מוצלחת, אבל הכוונה מוצלחת, נכון?

 3 כי הוא מגיע לאותה נקודה. ת.

 4 נראה כך,נכון. כן. אבל בוא  ש.

 5 הבדל של מעלה. ת.

 6. זה קורה. טוב, עכשיו בוא נראה את העניין. הוא אומר תשמע, קודם 180-בסדר. הוא התכוון ל ש.

 7 כל אני משתייך למחנה פוליטי אחר. עד כאן נכון?

 8 כן. זה לא היה סוד. ת.

 9וייץ, את  בסדר גמור. אמרתי. עכשיו הוא אומר גם 'תשמע, מה שאני כתבתי למה שכתבתי לגידי ש.

 10ם, הוא אומר, היה ברור לי וגם יהתגובה, זה משקף את המציאות'. אני עושה פרפראזה על הדבר

 11כתבתי את זה בתגובה שכתבתי לכתבת התחקיר של גידי וייץ שהדעות שלי מנוגדות לאלה של 

 12 ראש הממשלה. נכון?

 13 כן. ת.

 14 ן?אוקיי. והוא גם לא מעריך את דעתו כפוליטיקאי וכמדינאי. נכו ש.

 15 כן. ת.

 16עכשיו, אתה יודע באיזה ביטויים הוא השתמש? באיזה רמות של תיעוב הוא השתמש כלפי ראש  ש.

 17 הממשלה? בביטוים?

 18 אתה הקראת לי את זה. ת.

 19 לא רק. ש.

 20 הצגת את זה כמה פעמים. אמרת 'כלב מתועב', ת.

 21וסד בתוך המערכת, בסדר. עכשיו, אגב, הייתה לכם גם תפיסה אנטי ראש הממשלה, זה היה יסוד מ ש.

 22אבל גם נניח לפעמים מהשמאל, מהימין גם כן קצת ככה זינבתם. ואני אתן לך דוגמה, למשל אתה 

 23 זוכר חוץ מה'דתי השובב' לבנט, איך עוד כתבתם עליו?
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 1 לא זוכר. ת.

 2 למשל קראתם לו 'בניטו'. ש.

 3 אני? ת.

 4, עם ראש הממשלה, אתה יודע, אני מראה לך הודעה ששולח לך אבי אלקלעי, לא היה לו נעים ממך ש.

 5 לא נעים כל כך אבל בוא נראה בכל אופן,

 6 לא הבנתי מה שאמרת, לא נעים לו, ת.

 7 לרול. 6370, שורה 2014בדצמבר  27-לא חשוב. אני אראה לך הודעה מה ש.

 8 ,-אני לא השתמשתי ב ת.

 9 בסדר. אמרתי בדיאלקטיקה שביניכם.  ש.

 10 דיאלקטיקה בינינו. כשמישהו אומר משהו כזה זה לא אומר ת.

 11 אין בעיה. אז אנחנו כרגע באבי אלקלעי. ש.

 12 בסדר. ת.

 13 , הוא כותב, בוא נציג, בוא נסתכל,10חדשות  ש.

 14 כל הדימויים שלקוחים מהרייך השלישי ודברים כאלה לא מקובלים עלי, ת.

 15 בניטו זה גם איטליה, בסדר, ש.

 16 'בניטו' אומר אלקלעי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 כן. אמרתי שאלקלעי. אמרתי שאומר אלקלעי. ש.

 18 פעם ראשונה שאני שם לב לזה. ת.

 19 בסדר. אוקיי. לא נורא. ש.

 20 אבי אלקלעי, אמרתי לך כבר, התבטא קצת בצורה, הוא איש של מילים.  ת.

 21אני רואה. איש של מילים, אוקיי, איש של מלים, ולמילים לפעמים יש משמעות שאני לא חושב  ש.

 22העלו את מועמדותו המשוריינת של מגל אצל  10בוא נראה, נאפיין, נתקדם. 'חדשות שהוא, רק 

 23 בניטו, מגעים מתקדמים',
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 1 מה? 10חדשות  ת.

 2'העלו את מועמדותו המשוריינת של מגל אצל בניטו, מגעים מתקדמים, דוביק יהיה הכי טוב.'  ש.

 3 'בניטו שר החינוך', 17141ואחרי זה הודעה נוספת, 

 4 יש לך את זה על המסך. רואה? אב"ד: -פלדמן -מןכ.ה. ר' פריד

 5 כן. בסדר. אני רואה. ת.

 6 לפגישה עם המערכת אם אתה כאן ומעוניין'. אתה רואה? 9:00-'בניטו שר החינוך מגיע ב ש. 

 7 כן.  ת.

 8אוקיי. אז א. יש לנו את בניטו שמגיע, נכון? ואם זה כמובן עם פוליטיקאי, אם אתה רוצה, אז  ש.

 9 שהוא כותב לך. תהיה. זה מה

 10 כן. ת.

 11-אוקיי. איך קראת להרצוג? יש לנו אתה יודע, את ה... וכלב מתועב, וזה ראש הממשלה, ו'אפס' ו ש.

 12 , והרצוג 'יקירי'. ככה התכתבת איתו. נכון?-, ו-, ו

 13 כן. ת.

 14 נכון? אז יש לנו 'יקירי' מול הצד השני. ש.

 15 טוב, לא התכתבתי עם ראש הממשלה. ת.

 16 הרצוג קראת יקירי. בסדר. אבל ל ש.

 17 יכול להיות שאם הייתי מתכתב איתו הייתי קורא לו יקירי. ת.

 18 יכול להיות, אה, אבל לא היית מתכוון. טוב, הלאה. ש.

 19 בלי להתכוון. ת.

 20בלי להתכוון. טוב. אז אוקיי, עכשיו בוא נסתכל כאן ואני אמרתי לך, אנחנו רק בוחנים את הדעות  ש.

 21דה והתיעוב כי בסוף צריך שיהיה איזה מכלול של נסיבות ביחס כלפי ראש הממשלה ואת הסלי

 22לבית המשפט שיבדוק שאפשר לראות, הייתה עסקת שוחד, זה בדותא לדבר כזה, איך האתר הזה 

 23 נראה. הלאה. אודי הירש, הוא היה המשנה לעורך הראשי?
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 1 כן. ת.

 2 גם אצל ינון מגל וגם אצל אבי אלקלעי? ש.

 3 כן. ת.

 4 גם הוא, הייתה לו נקרא לזה, תיעוב כלפי ראש הממשלה?טוב. תאשר לי ש ש.

 5 סביר להניח. ת.

 6 סביר להניח, בוא נראה את הכתיבה שמשקפת את הסבירות של ההנחה הזו. ש.

 7 אדוני יסיים היום עם הצגת האתר? אני מדבר על הצגת האתר... עם:-כ' השופט משה בר

 8 כנראה שלא אבל לא יהיה המשך רב בפעם הבאה. ש.

 9 ....עד לסוף השבוע עם זה? עם:-השופט משה ברכ' 

 10 כן, אני אתחיל את החקירה ביום שני ואז אני אעבור לנושא אחר. ש.

 11 

 12 443כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 13 

 14 בוא נראה, קודם כל זו כתבה שמתפרסמת בוואלה, נכון? ש.

 15 כן. או בפייסבוק, זה בפייסבוק. רגע, רק שניה,  ת.

 16 סתכל. אתה יכול להסתכל על המסך מר ישועה,. ת2014ביוני  12וואלה,  ש.

 17 זה אותו דבר, לא?  ת.

 18 כן. פשוט אולי יותר נוח לראות. ש.

 19 אוקיי. ת.

 20 בסדר? כתבה בוואלה? ש.

 21 כן. כתבה בוואלה. ת.
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 1, 'ישראל מתפוררת, לכאורה הטובים ניצחו -אוקיי. עכשיו תראה, שוב, קצרה, כן? אין צורך ל ש.

 2, ואז תראה הוא כותב גם, הוא קורא לו ןהריקבונה, תראה, הסיאוב הרעים הפסידו' ואז הוא מכ

 3 גם 'רוקח המזימות הכושל מקיסריה'. אתה רואה את זה?

 4 כן. ת.

 5 קודם כל אני רואה שא. זה משקף את דעתו, את עמדתו נכון? ש.

 6 כן. ת.

 7 . גם אין שום בעיה להעלות את זה באתר, נכון? אמת מר ישועה?2-אוקיי. ו ש.

 8 טוב, הוא היה עורך משנה, הוא העלה את זה.כן,  ת.

 9בסדר. אגב, כשהעדת, אני אציג לך מפעם לפעם כתבות, הכתבות הללו שמסרת את העדות שלך  ש.

 10 במשטרה בחקירה הראשית, כתבות דוגמת אלה, לא רק זאת, היו לנגד עיניך או בתודעתך?

 11 לא. ת.

 12ך חלק מהכתיבה. עכשיו בוא נדבר על אבירם לא. גם אני חושב. הלאה. עכשיו, יש המשך. אני אחסו ש.

 13אלעד. אמרתי לך, אין לי שום טרוניה לדעות של אנשים, יש לי ניסיון לאבחן ולאפיין את דעתם, 

 14 עמדתם הבסיסית כאנשי מערכת כלפי ראש הממשלה. זה הסיפור. אוקיי?

 15 לא חושב אחרת. ת.

 16הוא ממונה לעורך  2016-ת, נכון? בראש מערכת בחדשו 2013-2015גם אני לא חושב אחרת. הוא  ש.

 17 ראשי.

 18 עד, 2013רגע,  ת.

 19 הוא ממונה לעורך ראשי. 2016-, ראש מערכת חדשות וב2015 ש.

 20 , כי ינון מסר לי על עזיבתו, 2013-2014הוא עזב לפני ינון, אז אני חושב שזה  ת.

 21 כעורך ראשי. 2016-בסדר, ואז הוא חוזר ב ש.

 22 לנובמבר. 15-נכון. הוא חוזר ב ת.

 23 טוב. אוקיי. עכשיו הוא מפרסם גם מאמר דעה.  ש.
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 1 כן. ת.

 2 2013בדצמבר  11אוקיי. בוא נסתכל.  ש.

 3 

 4 444מוגשת ומסומנת נ/ 2013בדצמבר  11כתבה מיום 

 5 

 6 עכשיו תראה, 'נתניהו תתרגל, אין יותר איום הגרעין האיראני', אתה רואה? ש.

 7 כן. ת.

 8מסדר היום'  הסוגיהפינים הסכם ז'נבה הוריד סופית את  אוקיי. ו'אחרי שנים של נאומים וס ש.

 9אבירם אלעד מנתח את ... ומציע לראש הממשלה למצוא לעצמו נושא אחר לפמפם, 'תקיפה? נו 

 10 באמת'. עד כאן אתה רואה?

 11 כן. ת.

 12אבל זה כרגע  2013-טוב, הנושא האיראני, אנחנו יודעים שלא ירד מסדר היום, למרות התחזית ב ש.

 13 א שאנחנו,לא הנוש

 14 נכון. ת.

 15נכון, אבל ההתייחסות למדיניות של נתניהו שבעצם זה מין ספין של ראש הממשלה. נכון? ושכדאי  ש.

 16שיתרגל לעבור לספין הבא. אתה יכול להסתכל על הפסקה האחרונה כדי לראות את הסגירה. 

 17 הנושא האיראני מת, נכון?

 18 כן. ת.

 19וויה תצא מבלפור. 'נרות ריחניים כבר יש'. זה ככה, נעשים מאמצי החייאה, התמונה ברורה, ההל ש.

 20 לשרה נתניהו, נכון?  knock downאיזה סנוקרת קלה, 

 21 כן. ת.

 22 טוב. 'והגיע הזמן שבעל הבית יתחיל לחשוב על "הנושא" הבא' נכון? ש.

 23 נכון. ת.
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 1 טוב. ותסכים איתי פה בעניין הזה שזה משקף את עמדתו כפי שידעת אותה? ש.

 2 כן. ת.

 3 דה. אמנון הררי. אמנון הררי היה הסגן של אבירם אלעד, נכון?תו ש.

 4רק במילה אחת, לגבי הקטע שמשקף את עמדתו, ידעתי שזה משקף את עמדתו, זאת אומרת, אני  ת.

 5לא הכרתי את המאמר מלכתחילה, אחרי שהוא הגיע אלינו נודע לי שהוא כתב את המאמר הזה, 

 6אשי, נודע לי שהוא כתב, לא הופתעתי שהוא כתב, הוא סליחה, אחרי שלקחתי אותו להיות עורך ר

 7לא כתב יותר מאמרים, לדעתי זה המאמר היחיד שהוא כתב כי הוא היה עורך ראשי או ראש דסק, 

 8ולא ידעתי שיש לו איזו שהיא עמדה נגד ביבי. מה שידעתי רק זה שהוא עזב, ינון אמר לי שהוא 

 9 ביבי.-עה אנטיעזב בגלל ההתערבות, וכדומה. לא הייתה לו ד

 10טוב. עכשיו בוא נדבר על אמנון הררי, הוא היה ראש דסק החדשות, נכון? בחלק ניכר מהתקופה,  ש.

 11 ,2015כנראה עד יולי 

 12 ראש דסק? אני לא בטוח, ת.

 13 חדשות. כן. ש.

 14 הוא היה בכיר בחדשות. לא זוכר אם הוא היה ראש דסק.  ת.

 15 הכתיבה שלו.הוא היה בכיר בחדשות, אוקיי. בוא נראה את  ש.

 16 יכול להיות שהוא היה ראש דסק. ת.

 17אוקיי. אז בוא נסתכל על חלק מהמאמרים שנכתבו. אני מראה לך שני דברים, א. אני מראה לך  ש.

 18 . מה העמדות של המערכת. אתה מבין את ההקשר, נכון?2-מה נכתב כי זה חשוב, ו

 19 כן, רק שלגבי אבירם אמרתי לך. ת.

 20 כן. מאה אחוז.  ש.

 21 כמה יש? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 22 שתיים. :עו"ד  דקלה סירקיס

 23 אני אסמן את שתיהן ביחד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 

 2 445מאמרים מוגשים ומסומנים  נ/ 

 3 

 4. 'תחפור ביבי 2013-, ב4טוב. אז תראה, מאמר ראשון שאני רוצה להפנות אותך אליו, זה אוגוסט  ש.

 5 תחפור', אתה רואה?

 6 .כן ת.

 7 ומאמר נוסף שאני מגיש,  ש.

 8 אז יש לנו שלושה מסמכים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9כן. יש כתיבה רחבה. מאמר נוסף שהגשנו זה 'לנתניהו יש הרבה מה ללמוד מרוחאני', ההקבלה,  ש.

 10אתה יודע, של ראש הממשלה לחמינאי ורוחאני אצלכם היא חביבה עליכם, במסגרת הסיקור 

 11 א סאטירה. ואז תראה כאן כך מה שהוא כותב,האוהד. וזה ל

 12 אנחנו ברוחאני? ת.

 13אנחנו ברוחאני. 'בתגובתו המתלהמת 'מי שינסה אותנו יחטוף' זה כותרת המשנה, 'ויתר ראש  ש.

 14הממשלה על שיפור מעמדה של ישראל'. אנחנו בכותרת המשנה. אמנון הראל סבור שראש 

 15 רואה?הממשלה יכול לקבל שיעור מנשיא איראן. אתה 

 16 כן. ת.

 17ואז תראה, יש פה איזו שהיא תגובה, נרצח אזרח ישראלי, ראש הממשלה שיגר מסר חריף לחמאס,  ש.

 18שלא ינסו אותנו, מי שניסה חטף, מי שינסה יחטוף, ואז יש לו לייקים, ואז מה שהוא כותב ש'נוסח 

 19ב להבין את תגובתו של נתניהו הבהמית והרדודה מסמל עד כמה הוא לא מצליח להבין או מסר

 20 מעמדה הדיפלומטי של ישראל בעולם' וכתיבת המשך. אתה רואה?

 21 כן. ת.

 22אוקיי. אז עכשיו גם תגובה מתלהמת וגם שהיא תגובה בהמית ורדודה, זה כמובן עוין באופן  ש.

 23 קיצוני, נכון?
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 1 כן. ת.

 2, יום 2015בדצמבר. זה יום אחרי ההכרזה על הבחירות. בחירות  4, 2014ונראה עוד כתיבה אחת,  ש.

 3אחרי שהוכרזו, הבחירות היו בחודש מרץ, יום אחרי ההכרזה על הבחירות, כרטיס הפתיחה, אתה 

 4יודע, לאתר וואלה על ידי איש מערכת 'מעגל הכשפים האכזרי של נתניהו' ואז, בוא נסתכל מה 

 5 המעורער, הכלכלה על הפנים, יוקר המחיה', ןהביטחו, תהכישלונו'ראש הממשלה פירט את  כתוב,

 6 רגע. ת.

 7 אני בכותרת המשנה. ש.

 8 אה, סליחה. ת.

 9 תיכף נעבור לפסקת הסיום. ש.

 10 לא חשבתי שאתה בנעמי שמר. ת.

 11 נעמי שמר לא תצמח פה יותר, הבנתי. בסדר. ש.

 12צור, אני מניחה שיש לאדוני איזו שהיא שאלת סיכום לגבי עו"ד בן  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 הכל?

 14 כן, יש שאלת סיכום.  ש.

 15 אז אולי אדוני ישאל אותה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 הנה, אני רק מניח לו את זה ושואל שאלת סיכום. בהחלט. ש.

 17 אז אדוני ישאל אותה ונתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18. אוקיי. עכשיו בוא נעבור לפסקה האחרונה ונקרא אותה. 'נראה שזו הטרגדיה הגדולה כן. בבקשה ש.

 19של הבוחר הישראלי. ככל שנתניהו יעשה עבודה הרסנית יותר בתור ראש ממשלה, הוא ישכנע 

 20אותנו למה רק הוא יכול להיות ראש הממשלה. בתנאים ההרסניים שהותיר ראש הממשלה 

 21נצליח לצאת ממעגל הכשפים האכזרי הזה, האם סוף כל סוף יצליח הקודם, הוא, האם סוף כל סוף 

 22הבוחר הישראלי להפוך את החרצוף של נתניהו לבדיחה על נתניהו ולא על הבוחר'. זה הסיומת 

 23 המסעירה. אתה רואה את זה, נכון?
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 1 כן. ת.

 2טיבי . נג1כמה שאלות קצרות ובזה נסיים, מבחינתי, מבחינת בית המשפט כמובן, להיום. זה  ש.

 3 בצורה משמעותית, נכון?

 4 כן. ת.

 5. זה דעותיהם, הראיתי לך, זה משקף את העמדות של אנשי המערכת שהצגתם לפחות כרגע, כפי 2 ש.

 6 שהם הופיעו בכתובים?

 7 כן. בעמדות שונות. אנשים בעמדות שונות. ת.

 8 נכון. חמינאי, כשפים, יש לנו אתה יודע, את כל הזה, ש.

 9לי רוטנר שהיה לה תפקיד אזוטרי בתרבות, עם המשהו שהיא חשבה שהוא שוב, אני מבדיל בין רח ת.

 10סאטירה, הוא פשוט לא זה ולא זה, ובין אבירם בקצה השני שכותב פעם אחת מאמר נגד ביבי 

 11 ולחלוטין מאוזן בגישה שלו, אתה עושה מזה מקשה אחת, אני לא,

 12 הבנתי. הפרדת את אבירם. ש.

 13 אודי הירש, נגדו, אני מסכים, לבין, אמנון הררי שהוא נגדו,  ת.

 14 אלקלעי נגדו,  ש.

 15אלקלעי לא מסכים איתו אבל הוא לא נגדו, הוא לגמרי מאוזן והוגן  בגישה שלו לכל אורך הדרך,  ת.

 16הוא לא כתב נגדו, הוא לא יזם נגדו והוא שיתף איתי לגמרי פעולה בלעשות את מה שמבקשים, 

 17 ולא פעל נגד זה. הוא התאים את עצמו.

 18 כשיו אני שואל אותך שאלה פשוטה.ע ש.

 19 בבקשה. ודרך אגב, בחלק מהזמן הזה העורך היה ינון מגל. מעל האנשים האלה. ת.

 20 מצוין. עוד יותר טוב. עכשיו, כל מה שאנחנו רואים כרגע זה מה שמתפרסם באתר. נכון? ש.

 21 כן. ת.

 22שאנחנו רואים אותם, לגבי טוב. אתה יכול להראות לי באתר איזו שהיא כתיבה קרובה באפיונים  ש.

 23 פוליטיקאי אחר?
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 1 נגד מישהו אחר? ת.

 2כן, בעוצמות, בעוצמות, בתיעוב, באפיונים, בזיהויים, יש לך משהו שאתה יכול להראות לנו? לא  ש.

 3 משהו אזוטרי, תמיד אפשר. משהו כזה, מן מסע שיטתי ומתמשך?

 4נתת דוגמאות, אני לא יודע מה היה תשמע, אין לי, אני לא חושב שיש מסע שיטתי ומתמשך, אתה  ת.

 5 באתרים אחרים, ואני לא יודע מה היה באתר,

 6 אצלכם. ש.

 7 רק שניה, אצלנו, אני אומר לך תשובה, אני לא יודע מה היה אצלנו בכותבים אחרים. ת.

 8 פוליטיקאים אחרים. ש.

 9 פוליטיקאים. טל שלו כותבת, ת.

 10 יכול להראות כתיבה, שאלתי אם אתה יכול להראות, אתה מוזמן. אם אתה ש.

 11 אני לא עשיתי מחקר על זה, לא, ת.

 12 ... לאדוני אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אני אומר עוד פעם, אינני, אין לי, אני לא זוכר כאלה דברים, ת.

 14 גם אני לא. ש.

 15 לא עשיתי על זה מחקר. גם את זה לא זכרתי. ת.

 16 אני יכול לעצור כאן, ברשות כבודם אם זה בסדר. ש.

 17אוקיי. בסדר גמור. רק יש לי שאלה לאדוני. יש מצב שאדוני מסיים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 את  החקירה שלו בשבוע הבא?

 19 לא גבירתי, אבל בשבוע אחרי זה אני אסיים. ש.

 20אוקיי. ומאחר שאנחנו כבר רואים את האופק, מי העד הבא שאמור  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 להעיד?

 22 העד הבא הוא לפי הרשימה שמסרנו לחברינו, אבירם אלעד.  יהודית תירוש:עו"ד 

 23 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 כבודכם אפשר להגיד משהו? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3ת שאמרה, אני רק רוצה לומר משהו כי מרשתי גב' איריס אלוביץ' אמרה א עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4אנחנו יודעים, יש כללים בבית המשפט וכמובן צריך לכבד אותם. אנחנו מתייחסים הרבה פעמים 

 5לכאבים פיזיים שאנחנו רואים אותם ומייחסים להם, נותנים להם אמפתיה ראויה ונכונה. יש גם 

 6 אנשים שיושבים כאן עם כאבי לב ואת הדבר הזה רציתי גם להגיד לכבודכם.

 7 אוקיי. תודה. תודה רבה לכולם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 

 9 -הדיון הסתיים  -

 10 

 11 

  12 

 13 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה     
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים
 2אסף עיסוק; עו"ד  עו"ד יהודית תירוש; עו"דארי;  –עו"ד ליאת בן  :מטעם המאשימה

 3  אמיר טבנקין
 4; עו"ד דקלה צור  –צור ; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 ; עו"ד ישראל וולנרמן סירקיס
 6 ; עו"ד יהל דאר וב"כ עו"ד ז'ק חן 2נאשם     
 7 זר עו –מיכל רוזן וב"כ עו"ד  3נאשמת     
 8 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם     

<#1#> 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 פרוטוקול הדיון הוקלט 

 14 נמשכה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה. 
 15 

 16 הוגשו מוצגים:

 17סרטון רביב דרוקר ועמית  – 447; נ/)הוצג ולא הוגש( 2015ראיון רביב דרוקר יוני  –סרטון  – 446נ/

 18כתבה קלמן  – 450; נ/2015ראיון ישועה יוני  – 449התכתבות; נ/ – 448נ/ )הוצג ולא הוגש(;סגל 

 19 - 454נ/ – 453כתבה "מידה"; נ/ – 452כתבה אבנר הופשטיין, וואלה; נ/ – 451ליבסקינד, מעריב; נ/

 20; )הוצג ולא הוגש( 4.12.2014סרטון  – 458כתבות וואלה; נ/ – 457נ/ – 455כתבות "העין השביעית"; נ/

 21כתבות וואלה  – 482נ/ – 465; נ/16.11.2014כתבה מעריב  – 464כתבות וואלה; נ/ – 463נ/ – 459נ/

 22 486כתבה הארץ; נ/ – 485כתבה גלובס; נ/ – 484כתבה כלכליסט; נ/ – 483; נ/7.1.2015עד  11.12.2014

 23ת כתבו – 491נ/ – 488מקבץ כתבות מכלי תקשורת שונים; נ/ – 487; נ/Past Pagesכתבה וואלה +  –

 24סרטון מצורף לכתבה  – 494כתבה וואלה; נ/ – 493נ/ )סומנה ולא הוגשה(כתבה וואלה  – 492וואלה; נ/

 25 – 502נ/ – 498; נ/)הוצג ולא הוגש(סרטון  – 497כתבות וואלה; נ/ – 496נ/ – 495; נ/)הוצג ולא הוגש(

 26כתבה  – 504נ/מקבץ כתבות מכלי תקשורת שונים והודעת מזכיר הממשלה;  – 503כתבות וואלה; נ/

Ynet/514כתבות וואלה; נ/ – 513נ/ – 507גיא אלסטר; נ/ – 506כתבה וואלה; נ/ – 505; נ - Past 27 

Pages/28)הוצג ולא סרטון מהכתבה  – 519כתבה וואלה; נ/ – 518כתבות וואלה; נ/ – 517נ/ – 515; נ 
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 1כתבות מני  109 -יחס לתגיות וואלה )ב – 522; נ/Ynetתגיות  – 521כתבה וואלה; נ/ – 520; נ/הוגש(

 2מקבץ כתבות כלי  – 533כתבות וואלה; נ/ – 532נ/ – 524כותרת ותמונה מכתבה; נ/ – 523נפתלי(; נ/

 3 68מקבץ כתבות לגבי אירוע  – 538כתבות וואלה; נ/ – 537נ/ – 534תקשורת שונים )נאום השגריר(; נ/

 4כתבה וואלה;  – 543; נ/Past Pages - 542כתבות וואלה; נ/ – 541נ/ – 539בנספח לכתב האישום; נ/

 5 מקבץ כתבות מכלי תקשורת שונים.  – 544נ/

 6 
<#6#> 7 

 8 החלטה

 9 

 10 . 8.6.20201הדיון הבא קבוע למחר, 

 11 לחסד"פ.  74יתקיים דיון בבקשה לפי סעיף  09:00בשעה 

 12 . 10:00עדותו של העד אילן ישועה תחל בשעה 

  13 
<#7#> 14 

 15 במעמד הנוכחים.  07/06/2021, כ"ז סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 16 

   17 
  18 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3ביוני  7-היום ה 20-01-67104בוקר טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 טוב.. מר ישועה בוקר 2021

 5 בוקר טוב. העד, מר אילן ישועה:

 6 עו"ד בן צור בוקר טוב, אדוני ממשיך את החקירה הנגדית. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 

 8צור בהמשך -מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד בועז בן - 1ע"ת 

 9 חקירה נגדית:

 10תייחס, הראיתי לך בפעם שעברה את האמירה של . אני רוצה לה2015מר ישועה אנחנו בבחירות  ש.

 11הפרשן הפוליטי עמית סגל לעניין סיקור של ראש הממשלה בוואלה, עכשיו אני רוצה במבט רחב 

 12. העיתונאי הוא רביב דרוקר. תאשר 2015להציג לך התייחסות של עיתונאי אחר, ביחס לבחירות 

 13הצהיר על עצמו בריש גלי עוד לפני בחירות לי בטובך שאתה יודע, אני אגיד לך מה אתה יודע, שהוא 

 14 שהוא שואף להחליף  את ראש הממשלה וזו העמדה הפוליטית והעיתונאית שלו. ידוע לך? 2015

 15 מה אדוני מציג לנו כרגע? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 מיד אני אקרין סרטון גבירתי, ראיון שנעשה. ש.

 17 אותי. דעותיו מוכרות. לא ידעתי שהוא הצהיר, אבל זה לא מפליא ת.

 18 דעותיו? ש.

 19 לא ידעתי שהוא הצהיר ספציפית אבל דעותיו מוכרות לי, זה לא מפליא אותי. ת.

 20בסדר. אז בוא נראה מה אמר רביב דרוקר, אני אבקש את ההתייחסות שלך לגבי ... תקשורת  ש.

 21בסוף החקירה  . כבודם, את הסרטונים אנחנו נגיש, אני כבר אומר לכבודם,2015מערכת בחירות 

 22 שלי בצורה מסודרת את כל הסרטונים שאנחנו מקרינים, נגיש אותם בצורה,

 23 אין בעיה אני רק אתן לו מספר.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 

 2 446סרטון מוגש ומסומן נ/

 3 

 4 מתי זה? ת.

 5 .2015ביוני  ש.

 6 הוא אמר את זה? ת.

 7 , כן. 2015כן. את הדברים, ביוני  ש.

 8סליחה גבירתי, אני מבקשת להבין או לפני התנגדות, מה בעצם חברי מצפה  תירוש:עו"ד יהודית 

 9 מהעד שהוא יגיב על דבריו של רביב דרוקר ולאיזה צורך זה מוצג כאן?

 10אני לא מכירה 'לפני התנגדות'. אם זה לפני התנגדות אז אין ואם זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 התנגדות מה העילה להתנגדות?

 12אז אני אתנגד. הרלוונטיות של העד להתייחס לדברים שאמר העיתונאי רביב  ד יהודית תירוש:עו"

 13דרוקר, מאיזו סיבה, למה, איך זה קשור אלינו, איך זה קשור לעד. מה העד יכול לתרום להבהרת 

 14 הדברים שאמר העיתונאי רביב דרוקר?

 15 וישמע, נשמע מה השאלה. אין בסיס להתנגדות. הוא יראה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כן. נראה מה אומר דרוקר, מה השאלה, איך זה קשור לכתב האישום. קדימה. ש.

 17 

 18 )מוקרן סרטון(

 19 

 20. אני מבקש את ההתייחסות שלך, 2015בסמוך לאחר הבחירות של  2015אנחנו נמצאים ביוני  ש.

 21העיתונאית שאומר דרוקר שכל, שהמערכות עבדו ועשו כל מה שאפשר במרחב הלגיטימיות 

 22ולפעמים חצו אותו כדי שנתניהו לא יהיה בשלטון, מהידיעה שלך כמנכ"ל כלי תקשורת, נכון/לא 

 23 נכון?
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 1רגע לפני שהעד עונה, סליחה. אני חושבת שאפשר לשאול את העד 'מה אתה  עו"ד יהודית תירוש:

 2 ת ישראל.עשית באתר', 'מה אתם עשיתם באתר שלך' ולא לדבר איתו על כל כלי התקשורת במדינ

 3 אם הוא יודע, אז שיענה. אם הוא לא יודע שלא יענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4כן. ואגב סליחה, וגם כשהוא לא יודע בתיק של חריגות יש לזה משקל. גם כשהוא לא יודע, כשהוא  ש.

 5 אומר 'אינני יודע', זה חשוב לנו. אוקיי. אז תשובתך בבקשה.

 6 ו תשובה בדוקה.אינני יודע. אין לי איז ת.

 7 תודה. אבל אני אשאל אותך עוד שאלה. ש.

 8 אני אולי אפרט טיפה. ת.

 9 בבקשה. ש.

 10לחלק שהוא אומר שחרגו וכדומה, אני לא יודע. זה שיש עיתונאים שנגדו, אני יודע, אבל בצורה  ת.

 11 הזאת שהוא ביטא, אינני יודע.

 12ת האמירה שלו שכלי תקשורת עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה, את ההבנה שלך. כשלוקח א ש.

 13בבחירות, להבנתך, החציה הזו,  2015חצו את מרחב הלגיטימיות בסיקור של ראש הממשלה בשנת 

 14החריגה מעבר לגבולות האתיים כמו שהוא אומר, זה קנה מידה נכון לבחון את חריגות או אי 

 15 חריגות של סיקור? אני אנסח את זה מחדש כי אני רואה שאתה חושב.

 16 ני רוצה להיות בטוח שאני מבין את השאלה. שאלה מורכבת קצת.לא, א ת.

 17 אני אנסח את בצורה יותר פשוטה. היא מורכבת, נכון. העניין מורכב. האם קו האמצע, ש.

 18 אני יכול לרשום לי את זה? ת.

 19 ברצון. ש.

 20 אתה שואל אותי בתור מי שהיה בתוך השוק הזה. ת.

 21העולם של הבחירה לסקר באופן נגטיבי במרחב  נכון. ברור. האם קו האמצע צריך להיות ש.

 22 הלגיטימיות ובמרחב אי הלגיטימיות. האם זה קו האמצע?

 23 זה מאוד מורכב, השאלה הזו, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 מורכבת? ש.

 2 אני לא מצליחה להבין מה אדוני שואל אותו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 אני אנסח אותה מחדש. ש.

 4 חושב שאני הבנתי, אבל,אני  ת.

 5 בסדר. אני אנסח את זה מחדש גבירתי? ש.

 6 שיענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7לא, אני הבנתי את השאלה. לא אמרתי שאני יודע את התשובה. מה שאתה שואל זה בעולם  ת.

 8 אידיאלי,

 9 לא, בעולם המעשה. ש.

 10 רק שניה, אני מנסה להבין את השאלה. ת.

 11 אקטע אותך. סליחה, אני לא ש.

 12תן לי לראות שאני מבין את השאלה. מדבר בעולם אידיאלי שהתקשורת היא לא מוטה לא לפה  ת.

 13ולא לשם, אז יש איזה שהוא קו אמצע, ובעולם שבו התקשורת, לפי התבטאות רביב, פעלה כאילו 

 14אמצע בדברים לא לגיטימיים והזיזה את זה לכיוון המוטה, אז אתה אומר, אז יכול להיות שקו ה

 15 זז. זה מה שאתה שואל,

 16 האם זה צריך להיות קו האמצע. ש.

 17 קו האמצע של ההתייחסות. ת.

 18 אתה צודק. אפשר לנסח את זה גם כך. נכון. ש.

 19 קו האמצע מול המצב הנורמלי שכולם קדושים. שכולם נקיים, לא מוסטים, לא מוטים כאילו.  ת.

 20 ה לפרוטוקול, וזה לגיטימי.נכון. אתה חושב, זה בסדר, אני פשוט מציין את ז ש.

 21 מה אנחנו נעשה עם התשובה שלו? מה המשמעות שלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 אני אגיד מה המשמעות של העניין גבירתי,  ש.

 23 אולי, אולי, תראה, אני לא יודע. אולי. ת.
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 1 בסדר. אני אתקדם. העד חושב, השתהה, אומר 'אולי'. ש.

 2שאם מישהו  notion-להיות נושא הרי למחקר מאוד רציני. אבל אני אומר, האני לא יודע, זה צריך  ת.

 notion 3-אומר 'תשמע, בדקתי וחקרתי, והכל היה זז לפה, אז נקודת ההתייחסות היא אולי שונה. ה

 4 לא מופרך.

 5תודה. אני אקריא לך קטע נוסף ואחרי זה אני אעבור לדברים שאתה אמרת בעצמך בהקשר הזה.  ש.

 6 מר, נערך כנס,אני כבר או

 7אני מבין שהשאלות של אדוני בהקשר הזה מופנות לעד מתוקף  עם:-כב' השופט משה בר

 8 היכרותו את התחום כאיש תקשורת, מסוג של סברות ולא ידיעות,

 9אז א. אני אומר לאדוני כך, א. יש התבטאויות של העד במה שאני מציג כרגע, יש התבטאויות  ש.

 10. אנחנו נמצאים פה בתיק שהוא תיק שיש טענה של 2ה קשור לעדות. שמיד אני אגיע אליהן. ולכן ז

 11חריגות ולכן צריך לבחון את התפיסה הכוללת, להגיד ממה. כלומר כי אמרו לנו 'יש לנו פה איזו 

 12שהיא היענות חריגה', אני אגיד לך עוד דבר, הפרקליטות מודה, ואי אפשר אחרת, שממשק בין 

 13קשורת זה דבר של יום ביומו. כולם עושים את  זה. גם אנשי ציבור, פוליטיקאים וכלי ת

 14הפרקליטות עושה את זה. כולם עושים את זה. לא צריך לקבל הכשר לעניין הזה. ואז אומרים לנו 

 15'יש איזה מקום שבו הממשק הסטנדרטי והבנאלי שישנו מגיע פתאום, עובר מהספרה העניינית 

 16ילית.' פתאום זה הופך לעניין פלילי. הממשק לאיזו שהיא ספרה, איזו שהיא נקודה קוסמית פל

 17הזה. ולכן אנחנו צריכים לראות מה העולם ולראות איך העולם הזה עבד ולראות מה זה 

 18כשאומרים לנו חריגה מקנה מידה תקשורתי מקובל או היענות חריגה, צריך לראות ממה. כלומר 

 19 העולם, בוא תראה מה העולם.  אנחנו, להטביע איזה שהוא מונח ולהגיד 'זה חריג', אז תבחן את

 20אדוני שואל לדעתו של העד. הוא לא מבקש לקבל אינפורמציה לגבי  עם:-כב' השופט משה בר

 21 המצב בפועל?

 22. העד התבטא כך, 1כן. סליחה, אז אני אומר, עמדתו של העד, אדוני, נשאלת מתוקף שלושה אלה.  ש.

 23כ"ל כלי תקשורת, כלומר, אני לא שאלתי . זה עד תביעה שהוא מנ2אני אראה התבטאויות של העד, 
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 1. העד גם התייחס לסוגיית הסיקור באופן כללי. כלומר, זה לא שאני כרגע 3-כרגע מישהו שלא, ו

 2לוקח אותו למקומות שהוא לא היה בהם במסגרת העדות שלו. אז מהטעמים האלה אני רוצה 

 3 להמשיך. תודה. 

 4 )מוקרן סרטון(

 5 .2015זה בחירות  ש.

 6רק שאלה טכנית. הקטע הקודם היה מתוך אותו סרטון או שזה  אב"ד: -פלדמן -ידמןכ.ה. ר' פר

 7 סרטון אחר?

 8 אחר. ש.

 9 נסמן אותו לחוד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 

 11 447סרטון מוגש ומסומן נ/

 12 

 13תודה. אני מבקש את ההתייחסות שלך מר ישועה למספר דברים. אתה מסכים, אם אתה יודע,  ש.

 14לפעול להחלפת  2015תקשורת, שבאופן כללי רחב עיקר התקשורת התגייסה בבחירות כמנכ"ל כלי 

 15 ראש הממשלה נתניהו?

 16 אין לי ידיעה ברורה כזאת. ת.

 17 יש לך ידיעה כללית? ש.

 18גם לא כללית. אני לא יודע להפריד בין, תראה, רביב הוא איש תקשורת שחי את כל עולם  ת.

 19כולם ומדבר עם כולם. אני לא נמצא שם. איפה עובר  התקשורת בצורה מדויקת ומלאה ומכיר את

 20הגבול בין ביקורת על ראש ממשלה, כי באופן טבעי כשמישהו ראש ממשלה והוא מכהן יש עליו 

 21יותר ביקורת. איפה עובר הגבול בין זה לבין הקטע של נטיות הלב של הכתבים, כתופעה כללית 

 22אומר 'אני מרגיש שהם כנראה לגמרי נגדו אני לא יכול לדעת. ברור שיש פה ושם כתבים שאתה 

 23 אולי' אבל אני לא יכול לתת לך תשובה מדויקת שאני יודע שזה כמו שהוא תיאר.
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 1טוב, מה שאתה אומר בעצם, בוא נסכים על כך, רביב דרוקר ועמית סגל, אפשר להגיד שהם שני  ש.

 2 הפרשנים הפוליטיים הבכירים? זו הגדרה נכונה?

 3 אה, ת.

 4 אף אחד אחר כמובן.  בלי להעליב ש.

 5 שניהם בכירים, כן. בוא לא נפגע בכל האחרים. ת.

 6 מהבכירים? ש.

 7 בוודאי. ת.

 8אוקיי. עכשיו אתה בעצם אומר, ואני מבין מה שאתה אומר 'תשמע, לי אין את הפרספקטיבה  ש.

 9הרחבה'. 'לי, כשאומרים לי התקשורת עשתה כך, כלי תקשורת עשו כך, לי אין את הפרספקטיבה 

 10 בה להגיד לך או להתייחס לכך'.הרח

 11לא, זה לא קשור לפרספקטיבה רחבה. זה קשור לפרטים. תראה, העיתונאים הם יודעים מה קורה  ת. 

 12אחד אצל השני. הם מדברים, הם יודעים מה קורה, הם עוקבים גם אחרי כל מה שאחד עושה, הם 

 13 משווים כל מה שעושה, אני לא עוקב אחרי זה בצורה כזאת.

 14 ו לא... תקשיב,אנחנ ש.

 15אני מנסה רגע, אני רוצה לתת לך את התשובה הכי מדויקת שלי בתוך הסיפור. עכשיו, האם כשאני  ת.

 16רואה את רביב דרוקר אני יודע שהוא נגד ראש הממשלה, וכשאני רואה את עמית סגל אני יודע 

 17 שהנטייה שלו היא יותר לכיוון ראש הממשלה,

 18אותו דבר.  תיכף אני אראה לך גם את  basicallyאומרים  2015ושניהם בעניין הזה של בחירות  ש.

 19 סגל. ניואנסים ביניהם.

 20בסדר. אוקיי, אז אני אומר, אין לי אבל איזה שהוא ידיעה מתודולוגית סדורה שאני עקבתי ואני  ת.

 21אומר, יכולתי גם לחשוב שהם הביאו את מה שהם חשבו לנכון אבל אני לא מופתע לגמרי כשאני 

 22תו שהוא אומר שיש חלקים גדולים בתקשורת שהיו נגד ראש הממשלה. אני לא מופתע שומע או
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 1לגמרי. זה לא משהו שאתה אומר לי ואני אומר, אני נופל מהירח. כמו שאם היית אומר לי 

 2 ש'ישראל היום' היה ברובו בעדו, גם לא הייתי מופתע.

 3 הדברים של עמית סגל. קטע קצר.נכון. ממש לא. עכשיו בוא נתקדם. אני אקריא לך עכשיו את  ש.

 4 )מוקרן סרטון(

 5, זה יותר' אומר עמית סגל 60-40טוב, אז כך, הם שניהם אומרים אותו דבר. אומר דרוקר 'זה לא  ש.

 6זה לא  80%, 70%-'. שמעת. תסכים איתי שהכוונה, המשמעות היא ש80-20-'אני ממקם את זה ב

 7רתית הם פועלים לגיטימי יותר או חוצה משנה כרגע האריתמטיקה, נמצאים במקום שבו תקשו

 8גבולות לגיטימיים, כדי לפעול להפיל, סליחה על הביטוי, אבל זה מה שהם אומרים, ואני חוזר על 

 9שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. נכון? אלה  –אני אעשה את זה יותר מעודן  –זה, לגרום לכך 

 10 דע אחר, ידיעה אחרת, משהו.האמירות שלהם ואני מבקש את ההתייחסות שלך. אם יש לך מי

 11 טוב, אני כבר אמרתי, אין לי, ת.

 12אם זו אותה תשובה כמו קודם לא צריך לחזור עליה. כן. זו אותה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 תשובה? אדוני חוזר על אותה תשובה?

 14 כן. באופן בסיסי כן. ת.

 15דון וחלק, לשיטתו, כך הוא אומר, טוב. אותה תשובה. עכשיו אומר שם דרוקר שחלק פעלו שלא בז ש.

 16, כך הוא אומר, פעלו בזדון. זו אמירה שלו. עכשיו מה אתה מבין YNET-כמו קבוצת ידיעות ו

 17 מהאמירה הזאת?

 18 מה עוזר לנו מה הוא מבין מהאמירה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19אני אגיד לך מה זה אני תיכף אראה מה הוא כותב. זה קשור. לכן אני שואל את השאלה הזאת.  ש.

 20 ואני מבקש את ההתייחסות שלך.

 21 , כאילו אתה מדבר?YNETעל  ת.

 22 2-. בתוך מערכת הבחירות זה, ב7088אני אקריא לך את מה שאתה כתבת מהרול בשורה  ש.

 23 .2015בפברואר, 
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 1 איזו שורה? עו"ד יהודית תירוש:

 2 .7088 ש.

 3 אני אומר את זה? ת.

 4 2015בפברואר  2 –שלך לחלקים. 'הסברתי להם במערכת היום' כותב. תסתכל. נפרק את התשובה  ש.

 5'כמה הם נאיביים. מצד אחד קמפיין של הארץ מסיבות אידיאולוגיות וכלכליות  –אני מוסיף 

 6כועסים שישראל היום הפסיק להדפיס אצלם, מהצד השני נוני מאינטרסים כלכליים גרידא, 

 7אתה רואה? אוקיי. עכשיו בוא נתייחס למה הזהרתי אותם לא להיות מטומטמים ולא להיגרר'. 

 8שאתה, אתה אומר, בחלק השני של הכתיבה שלך. שיש מצד אחד קמפיין של הארץ מסיבות 

 9אידאולוגיות וכלכליות. אני אגיד לך, אציע לך מה המשמעות ותגיד לי אם אתה רוצה לסייג את 

 10ה הוא רוצה להחליף אותו מה שאני אומר. אידיאולוגית, עיתון הארץ מתנגד נחרץ לראש הממשל

 11 ולכן הוא בקמפיין תקשורתי מסיבות אידיאולוגיות. נכון?

 12 אוקיי. זה שעיתון הארץ מתנגד אידיאולוגית לראש הממשלה אני מסכים. ת.

 13סליחה, אתה מסכים עם מה שכתבת וזה בסדר, גם אני מסכים עם מה שאני אומר, אבל אני שואל  ש.

 14יע לך שהמשמעות של הדברים שלך היא שלעיתון הארץ יש את זה בצורה, שאתה אומר, אני מצ

 15שתי סיבות, בדבריך הכתובים, לפעול, לנהל קמפיין נגד ראש הממשלה, האחת זה אידיאולוגיה. 

 16 סיבה אידיאולוגית.

 17הדברים שאני כותב פה, אני אתייחס ספציפית ואני אגיד רגע משהו כללי. הדברים שאני כותב פה  ת.

 18 לזאב דומני, נכון? זה דברים שאני כותב

 19 כן. ש.

 20אז גם לזאב וגם כשפניתי לאנשים, הנרטיב שאימצתי זה שבאמת אנחנו לא בסדר ובאמת אנחנו  ת.

 21שמאלנים וכל השאר הם שחורים ומוטים נגד, ובהקשר המוקצן הזה צריך להסתכל על השיח הזה. 

 22כנרטיב ש'אנחנו לא עכשיו, בתוך זה, וזה דברים שגם שמעתי אותם, עוד פעם, גם משאול וגם 

 23רוצים להיות כמו עיתון הארץ ולא רוצים להיות בולשביקים, ואני חוזר על זה באזני זאב שאני 
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 1יודע שהוא מעביר את הדברים כנראה כמו שהם או באופן מיידי לגברת נתניהו, אולי גם לאנשים 

 2בזה גם עם  אחרים שם. מהצד שני, שוב, אני השתמשתי בנרטיב הזה לא רק עם זאב. השתמשתי

 3האנשים שלי והשתמשתי בו, אני ציינתי את זה כבר פה, לא כי אני חשבתי שהמערכת שלנו מוטה, 

 4אלא כי לא יכולתי להגיד כל הזמן 'תעשו את זה כי' או לא יכולתי הרבה פעמים להגיד מלכתחילה 

 5של  'אמרו לי מחר כך או מחרתיים כך' או להגיד את הסיבה האמיתית, אז השתמשתי בטיעון

 6 האידיאולוגיה.

 7 אתה...  ש.

 8האם פה בתוך זה אני חושב שהארץ אידיאולוגית הוא נמצא בקמפיין נמשך נגד ראש הממשלה,  ת.

 9 כן. אני מסכים שזה אמת.

 10 זו הייתה השאלה. ש.

 11האם הנושא הכלכלי שהם כלכלית כועסים שישראל היום הפסיק להדפיס איתם ולכן הם  ת.

 12 מתבטאים, זה אני לא בטוח.

 13 אז תעצור רגע, .ש

 14 בזה אינני בטוח. ת.

 15אז בוא נסתכל. קודם כל אני נתתי לך, קודם כל, אתה אילן, נתתי לך שני אילנות גבוהים שפחות  ש.

 16או יותר אומרים את מה שאתה כתבת. הראיתי לך שהדברים שאתה כותב אותם הדברים 

 17ירות. אז הסכמנו כרגע מתיישבים עם פרשנים פוליטיים מאוד בכירים מיד בסמוך לתקופת הבח

 18ישראל היום  2014על הצד האידיאולוגי. עכשיו לגבי העניין הכלכלי, אני אומר לך שבדצמבר 

 19הפסיקה את הפעילות הכלכלית שלה עם עיתון הארץ. אני אמקם אותך בנתון, וצריך ונכון להגיש 

 20של הארץ  גם פרסום בנושא הזה. וההדפסה שישראל היום הדפיסו את העיתונים שלהם בדפוס

 21הייתה מקור הכנסה לעיתון הארץ ולכן יש גם עיגון וטעם לדברים שאתה כותב, אני מציע לך, אני 

 22אומר לאדם 'בוא, את מה שכתבת, מן הסתם עם חוט שדרה, כתבת אותם' אז תאשר לי שאמרת, 

 23 יש להם את האידיאולוגיה ויש להם גם את הצד הכלכלי, לא, לזה התכוונת.
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 1 מח שצימחת לי חוט שידרה במשך הסוף שבוע.קודם כל אני ש ת.

 2 אני מצמח לך חוט שדרה. ש.

 3 לא, אני שמח. תודה. ת.

 4 בסדר, בוא נבחן את זה. ש.

 5אוקיי. אני חוזר על הדברים שאמרתי לך בתחילת הדרך וגם מה שאמרתי לאורך עדותי. הנרטיב  ת.

 6הממשלה וגם בשיח עם האידיאולוגי, הנרטיב שאימצתי לעצמי, בוודאי בשיח עם סביבת ראש 

 7האנשים שלי שהוא היה חלק מהנרטיב 'מטומטמים', 'שמאלנים', 'אחרים לא עושים', 'אחרים כן 

 8עושים', שיקף את הלחץ שנאמר לעי, שיקף את הרצון שלי לא לגלות כל דבר, .... עכשיו יש בתוך 

 9פרשן בכיר, זה שאתה שואל אותי ספציפית, יש בתוך זה דברים, כשרביב דרוקר אומר בתור 

 10מקובל עלי, וגם עמית, ורביד, מקובל עלי אפילו יותר כי ברור שהוא בצד השני אז כאילו אם הוא 

 11בצד השמאלי לגמרי והוא אומר את זה, הוא מעיד על זה הוא יודע. אני לא מכיר את הדברים 

 12זה לא הספציפיים. לגבי עיתון הארץ, אני אומר, החלק הראשון, הם עושים את זה. הם יגידו ש

 13אידיאולוגי. הם יגידו שהם מבקרים ראש ממשלה מכהן. לגבי הקטע של הכסף, אני אומר עוד 

 14פעם, זרקתי את זה בלי הוכחות. זה לא היה רציני מצידי לזרוק. זרקתי את זה כמשהו שמטיחים 

 15במישהו שבאותו רגע הוא כמו אויב, אז אתה אומר את אותו דבר, יכול להיות שזה היה להם 

 16שהוא מקום בראש. אינני יודע. בתוך הסיפור. ... אני לא חושב. החלק הראשון, באיזה 

 17 האידיאולוגיה, אני חושב שהוא מספיק.

 18, אוקיי, נעזוב, נתקדם. עכשיו, לגבי מוזס, אתה -רק תדע לך, אולי אני אשאל אותך בהמשך ש ש.

 19 מדבר על אינטרסים כלכליים שישנם. אתה רואה?

 20 נכון. ת.

 21 ת מה שאתה, כלומר שיש קמפיין נגטיבי ולשיטתך הוא מונע מתוקף אינטרס כלכלי.וזה משקף א ש.

 22 פוליטי זה משולב.-כן. פה, בזה האמנתי וידעתי שזאת השיטה שם, כששוב, כלכלי ת.
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 1והארץ, כל אחד מסיבותיו, זה  YNETואז, אתה לא חייב לענות לי, אנחנו צריכים לבחון כרגע עם  ש.

 2 2014בנובמבר  13-. אני רוצה להראות לך התכתבות מהרול החדש מההאמצע, נגיע לזה בהמשך

 3 עם רון אילון. 

 4 

 5 448התכתבות מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7. ואתה כותב לרון 2014בנובמבר  13-זה קורה שלושה שבועות לפני שמוכרזת מערכת הבחירות ב ש.

 8שניה זה אולי מבטא  אילון 'שים לב איזו עוצמה יש לנוני, מעביר חוק נגד ראש הממשלה. במחשבה

 9יותר את חולשתו של ביבי'. עד כאן ציטוט. עכשיו בוא נבין רגע את הרקע, ותיכף נשאל אותך 

 10שאלות. החוק שאתה מתייחס אליו זה מה שקרוי בציבור 'חוקר ישראל היום'. או מה שהיה קרוי. 

 11 נכון?

 12 כן. ת.

 13 סליחה? ש.

 14 ,-כן, אני כבר לא זוכר את ה ת.

 15לך, אתה כותב 'מעביר חוק נגד ראש הממשלה' אז אני מציע לך שזה החוק שדובר לא, אני מראה  ש.

 16 בו.

 17 חוק שפוגע כאילו בישראל היום. ת.

 18 סליחה? ש.

 19 חוק שפוגע בישראל היום. ת.

 20 מי זה רון אילון? עם:-כב' השופט משה בר

 21 מנכ"ל יס. עמית, קולגה שלי בקבוצה.  ת.

 22הדברים שלך, פוגעים בישראל היום ויש לזה השלכה  ואז בעצם, אני מציע לך את המשמעות של ש.

 23 כלכלית על ידיעות אחרונות שזה המתחרה.
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 1 נכון. ת.

 2 ואתה יודע שראש הממשלה התנגד. נכון? התנגד לחוק הזה. ש.

 3 כן. לימים הוא אמר שבגלל זה היו בחירות נדמה לי. ת.

 4 חוק עובר בקריאה טרומית?לאט זוכרים. ולמרות ההתנגדות שלו ה-הנה אתה רואה, אנחנו לאט ש.

 5 כן. ת.

 6 נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8ואז בעצם מה שאתה מבין, וזה מה שאתה כותב לנו, וזו המשמעות של מה שאתה כותב לנו, אתה  ש.

 9כותב לנו שיש עוצמה גדולה יותר לידיעות אחרונות בהשוואה לחולשה של ראש הממשלה, עד כדי 

 10 וק. אמת?כך שרוב המחוקקים הולכים להצביע בעד אותו ח

 11 אמת. ת.

 12עכשיו, אני מציג לך כתבה, ראיון שלך, שנדמה לי שהוא  כבר הוצג, גם כן בסמוך לאחר מועד  ש.

 13 .2015הבחירות של 

 14 זה הריאיון שכבר ראינו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 אני מיד אבדוק גבירתי אם זה הוגש. חיפשנו ולא מצאנו, זה לא אומר שכשלנו בעניין. ש.

 16 אז אני אסמן אותו, אם תמצאו תעדכנו. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כ.ה.

 17 להערכתנו לא הוגש, אבל אני אומר את זה בזהירות. ש.

 18 לא הוגש. עו"ד ז'ק חן:

 19 לא הוגש. ש.

 20 

 21 449כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 

 23 מר ישועה, זה ראיון שאתה נותן אותו, נמקם את זה, ש.
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 1 זה ראיון לפירמה? ת.

 2 כנראה לפירמה. כן. התשובה היא לפירמה. פירמה, שזה מגזין לגלובס.  ש.

 3 ממתי זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 . נכון?2015כבודם. וזה מספר חודשים לאחר בחירות  2015יוני  ש.

 5 נכון. ת.

 6תסתכל, אני מפנה אותך, אתה יכול לעיין בהכל אבל אני מפנה אותך לכמה קטעים רלוונטיים.  ש.

 7ידיעות אחרונות שלא רק ששם  YNETלמעלה. תסתכל כאן, כשאתה, ' 3ועמוד  2בתחתית עמוד 

 8 את כל הז'יטונים על הסוס המפסיד',

 9 סליחה, איפה אתה, תכוון אותי? אה. ת.

 10 זה מוקרן לך, אתה יכול להסתכל. ש.

 11 אתה? 2בעמוד  ת.

 12 . סליחה.3כן. עמוד  ש.

 13 רגע?. אז לקרוא את זה 3-למטה ו 2אוקיי.  ת.

 14אתה יכול לקרוא את שתי הפסקאות, אני אשאל אותך על שתי הפסקאות. מבחינתי אתה יכול  ש.

 15 להתחיל מ'זה לא מקרי' ועד סוף הפסקה האחרונה.

 16 בסדר. ת.

 17 בבקשה. ש.

 18 ' או שאתה רוצה מעבר?YNETקראתי עד 'והגוף שהיה נגד ראש הממשלה  ת.

 19ידיעות אחרונות שלא רק ששם את כל הז'יטונים  YNETכן. זהו. אז בוא נראה מה אתה אומר כן. ' ש.

 20 על הסוס המפסיד, הסיר כל עכבה עיתונאית באותה... מערכת בחירות' זאת העמדה שלך גם, נכון?

 21 ,-זאת הייתה התחושה אז ה ת.

 22 זאת ההתרשמות שלך? ש.

 23 כן. ת.
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 1הבעיה שהייתה אחרי זה אתה אומר 'הבחירות האחרונות ומה שאירע מסביבן הקצינו לדעתי את  ש.

 2 כבר ידועה שלעיתונים ולגופי חדשות יש אג'נדה שלפעמים מוצהרת ולפעמים היא לא'. אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4אז בוא, אני מניח שפה דבריך משקפים את עמדתך? כלומר שיש לגופי חדשות אג'נדה ואתה אומר  ש.

 5 נכון או לא נכון?גם שהבחירות האלה הקצינו את הבעייתיות, כך השתמשת, את העניין הזה, 

 6 כן, עם הסתייגות אחת רק.  ת.

 7 אהה. ש.

 8תראה, אני מבין, אני לא זוכר איפה בהמשך אבל אני מתאר לעצמי שבהמשך שואלים אותי על  ת.

 9סיקור מוטה של וואלה לטובת ראש הממשלה או משהו כזה, אז אני מניח פה את הקרקע לזה 

 10רי ושהקצינו וכדומה, אבל אני עדיין עומד מאחשאני אומר שהדברים קורים בתקשורת ויש גופים 

 YNET 11-, זאת הייתה הסברה הרווחת גם אצל אנשים אצלנו וכדומה, שYNET-זה שחשבתי ש

 12 היה קיצוני נגד ראש הממשלה.

 13 ,-. מה שאתה אומר זה שYNET, זה הרבה יותר רחב. שים בצד כרגע את YNETזה לא רק  ש.

 14מר עוד פעם, דברים קצת מתערבבים אצלי בדברים שאני יודע סליחה, עוד מילה, דרך אגב אני או ת.

 15באותו רגע על דברים שאני יודע אחרי. כי הרי אחרי היה אצלי ערן טיפנברון ואמר לי ש'הלכנו נגד 

 16ראש הממשלה ואתם צדקתם שהייתם בעדו, והלכתי לביבי, ועשיתי איתו, אמרתי לו שהמודפס 

 17מתחבר לי לעוד מקומות, אז הידיעה הרווחת שלי וכדומה, יהיה נגדך ואנחנו נהיה בעדך'. אז זה 

 18 אבל זה היה ברור שנוני לא בצד של שאול. זה היה ברור. זה היה ברור גם אז.

 19אני אגיד לך משפט במאמר מוסגר. תראה כמה לפעמים עדות שמועה זה דבר קשה. אתה אומר לי  ש.

 20א אמר והוא אמר,' אנחנו רואים, 'שמעתי שהוא היה אצל ההוא, ושמעתי את זה והוא אמר והו

 21פה , ידיעות אחרונות שם, כל הזמן מדברים בצורה רחבה,   YNETכל הכתבים, כל הסיקורים, אין 

 22 ולכן אני שם את זה כרגע כהערה בצד.

 23 לא, אחרי. אחרי. בגלל שהם הפסידו הוא אמר 'הרגשנו שאנחנו', ת.
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 1 מאה אחוז. בדקת את זה? זה היה? ש.

 2 את מה? ת.

 3 , איך סיקר ידיעות?YNETדקת איך סיקר ב ש.

 4 לא. ת.

 5 לא. תודה רבה. עכשיו בוא תראה מה אתה אומר כאן, ש.

 6 לא בדקתי לפני, לא בדקתי בזמן ולא בדקתי אחרי. ת.

 7מאה אחוז. אוקיי. מה שאתה אומר פה שיש לפעמים אג'נדה מוצהרת ולפעמים שהיא אג'נדה לא  ש.

 8 מוצהרת. אתה רואה?

 9 כן. ת.

 10 לזה 'סמויה'. נכון? נקרא ש.

 11 נכון. ת.

 12אוקיי. ואז אתה אומר 'גם כשהאג'נדה מוצהרת זה הלך לדעתי לכיוון מוגזם'. פרשנות? זאת  ש.

 13אומרת, אני אגיד לך מה אתה אומר, גם כשזה מוצהר זה היה מוגזם וכשזה לא מוצהר זה עוד 

 14 יותר מוגזם. נכון?

 15שאני יודע שאני אחר כך אצטרך לענות משהו על  כן אני, אבל שוב, זה פה נאמר במסגרת הנרטיב ת.

 16 וואלה ולאזן. לא היה לי באמת, עוד פעם, לא היה לי באמת,

 17 פרספקטיבה? ש.

 18מר שזה היה מוגזם ופרספקטיבה כן הייתה, אבל אני לא חושב שהיו לי פרטים שאני יכול לבוא ול ת.

 19 או לא מוגזם. אני שמתי פה את הנרטיב... ידעתי שהיה.

 20מר ישועה, מה שאתה אומר אם אני מבין נכון, שאין לך את הפרספקטיבה הרחבה להסביר  טוב. ש.

 21 לנו איך שוק התקשורת עובד. איך הערוצים עובדים. זה מה שאתה אומר לנו?

 22 פרספקטיבה כללית כן, פרטים לא. ת.

 23 למטה, יש כותרת משנה, 2פרטים לא. אוקיי. עכשיו בוא נדבר, אתה בעמוד  ש.
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 1 עוד מילה בשביל לדייק, אני מודה שחלק מהפרספקטיבה באה בהמשך. דרך אגב ת.

 2זו בעיה. כי אתה מערבב פה מה שאתה למדת, בסדר. זו בעיה, אבל בסדר, מה לעשות. אוקיי. עשיו  ש.

 3 תראה, יש כותרת משנה, תסתכל 'מותח גבול בבקבוקים'. 

 4 למטה. 2עמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5לך שאנחנו נגיע לבקבוקים גם בתוך פרטי הסיקור שאנחנו נדבר עליהם. בסדר?  אני כבר אומר ש.

 6אבל בוא נדבר רגע על מה זה 'מותח גבול בבקבוקים'. אני אגיד לך מה המשמעות ואחרי זה אתן 

 7פומפוזי לנפח סיפורים אזוטריים ראוי לסיקור'. זו  ןניסיולך את הפרטים. לא כל כותרת ולא כל 

 8 ח גבול בבקבוקים'. נכון?המשמעות של 'מות

 9 נכון מה ת.

 10 שאתה מותח את הגבול בבקבוקים, המשמעות של הדברים שלך, אתה זוכר מה זה הבקבוקים? ש.

 11 כן. הורדנו ידיעה על איסוף בקבוקים של גברת נתניהו,  ת.

 12 הבקבוקים בבחירות, ש.

 13 פרשת הבקבוקים, האיסוף, ההחזר הכספי עליהם. ת.

 14וק. יחד עם פרשת המסכה. עכשיו אני שואל אותך, כשאתה אומר 'אני מותח פרשת הבקבוקים. בדי ש.

 15לפרסם עניין אזוטרי ראוי לסיקור  ןניסיוגבול בבקבוקים' המשמעות היא מבחינתך שלא כל 

 16בהיקפים, נקרא לזה, רבים. נכון? אתה מותח גבול. זה חורג ממרחב הלגיטימיות לשיטתך. כן או 

 17 לא?

 18 י אגיד למה.יותר לא מאשר כן. אנ ת.

 19 אתה מותח את הגבול. ש.

 20אני מתחתי את הגבול בתוך ראיון וראינו כבר שבראיונות שאני מגן על וואלה, אז אני מגן על  ת.

 21 וואלה. הרי אני לא, יודעים שהורדנו ידיעה.

 22 אז שיקרת? ש.

 23 שניה, ת.
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 1 שיקרת לכתב? ש.

 2הצגתי לכתב נרטיב נוח לי. אמרתי לו יכול להיות. מה זה שיקרת לכתב? אני אומר עוד פעם, אני  ת.

 3שאני מותח גבול בבקבוקים, כמו שדרך אגב, את אותו נרטיב השתמשתי גם לאנשים. אמרתי 

 4'תשמעו, לא צריך בבקבוקים להגזים'. הצורה שהורדנו וזה, אני התנגדתי לה. אז אני אומר עוד 

 5א חשבתי שאנחנו צריכים להוריד פעם, אני פה מגן בעצם על הדרישות שהיו מאיתנו ושנענינו. אני ל

 6אז את הידיעה של הבקבוקים, חשבתי שזה קיצוני. אתה שואל אותי האם אני חושב שלפעמים 

 7העיתונות מרושעת והיא נכנסת לתוך מקומות, זה לא בינארי, נכנסת לתוך מקומות שאולי אפשר 

 8יה בסדר, אני חושב להיות פחות אכזריים, כן. אתה שואל אותי אם אני חושב שבמקרה הזה זה ה

 9שזה לא היה בסדר שהורדנו את הפרשה של הבקבוקים ומה שאני עושה פה, אני מגן. אני מציג לו 

 10 נרטיב נוח לי. אתה רוצה תקרא לזה שאני משקר. תקרא לזה איך שאתה רוצה.

 11זה אני אגיד לך כך, זה נורא נחמד, אני מציג לך את האמירות שלך, מי שרואה אותם יכול להניח ש ש.

 12משקף את דעתך, אתה כרגע מספר לנו דברים אחרים, לא נורא. אני אגיד לך, הבקבוקים, רק כדי 

 13מול בקבוקים, אז מה שקורה שם  15Vשנשים את זה, ותיכף נראה התבטאות של עיתונאי אחר, 

 14שולם  2013התקבל החזר כספי בגין בקבוקים בסופר, בשנת  2009-2013בבקבוקים, זה 'בשנים 

 15 , פתאום, חודש וחצי לפני הבחירות, סיקור על,2015-שקל וב 4,000סכום של 

 16 מוחזר. ת.

 17 מה זה? ש.

 18 מוחזר,  ת.

 19 סיקור של עניין הבקבוקים. ש.

 20עו"ד בן צור, יש לו בהמשך עוד התבטאות בעניין מה שאדוני קורא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 למטה. 3'הבקבוקים', בעמוד 

 22 עתי לעניין הזה גבירתי.כן. נכון. פשוט לא הג ש.

 23 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1עכשיו, טוב, בסדר, תודה גבירתי. אתה אומר פה 'נגיד בקבוקים, אני מעביר קו, לא אני אלא העורך  ש.

 2הראשי, אלקלעי, שאומר 'תשמע מספיק להתעסק עם זה, לא רוצה עשר פעמים ביום להתעסק 

 3 4,000רוצה להתעסק עשר פעמים במערכת בחירות בבקבוקים, בטראש הזה'.  זה טראש שלא 

 4. זה טראש שאפשר להתייחס אליו, לא צריך להעמיק בטראש הזה, 2015, בחירות 2013שקל, 

 5 להתעסק. זה שיקף את העמדה, סליחה, זה קודם כל מה שאמרת?

 6 זה לא הוא אמר, זה אבי אלקלעי אמר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 י אמרתי, כאילו אמרתי,לא, אנ ת.

 8 כאן כתוב 'אבי אלקלעי אמר לי'. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אבל הוא אומר את זה בראיון. ש.

 10 הוא מספר בראיון. כב' השופט עודד שחם:

 11 ',-בראיון הוא אומר 'זה מה  ש ש.

 12, אני אומר אני רואה. שוב, לא אני ולא אבי חשבנו שצריך להוריד את הבקבוקים. תשאל את אבי ת.

 13עוד פעם. ההוראה להוריד את הבקבוקים באה מלמעלה ואני העברתי אותה למטה. נדמה לי 

 14שברוך שי עוד היה אז וכדומה, באותה תקופה, והיה איתו מאבקים יומיים, אז בוחרים את 

 15הקרבות. אז בתוך הדבר הזה הקטע של הבקבוקים היה נראה קטע שאפשר לתת טיעון יותר נוח. 

 16 של 'תשמע, אין לנו ברירה כי', לא טיעון

 17 מר ישועה, ש.

 18 רגע, תן לי, ת.

 19 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 20 בבקשה. תשלים. סליחה. ש.

 21אני נותן לך את התשובה של מה שהיה. ואז בתוך הדבר הזה אני לוחץ ואני אומר להוריד כי אני   ת.

 22להוריד, אבל אני אומר, מורידים את יודע שאין לי ברירה, למרות שאני אומר לדעתי שזה לא טוב 
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 1הבקבוקים ואז אני אומר את הדבר הזה לאבי, ואני לוחץ כלפי מטה, ואבי גם לדעתי גם דיבר כך 

 2 בסגנון הזה אולי כלפי מטה, אני לא זוכר במדויק מה, כאילו אימץ את הנרטיב הזה,

 3 מה זה אימץ? ש.

 4רגילים. לא אני ולא אבי היינו מורידים את אבל במצב, תראה, במצב רגיל, אתה שאלת על מצבים  ת.

 5 ידיעת הבקבוקים.

 6 כמה פעמים, ש.

 7רגע, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר. יכול להיות, זה לא סותר את זה, שיכול להיות שידיעת  ת.

 8הבקבוקים מרושעת ולא צריכה להיות ממוחזרת. אני מפריד בין שני דברים. יכול להיות שהיא 

 9זרת, היא לא פיירית והיא מגמתית ומישהו הכניס אותה. ההורדה של הידיעה מרושעת, היא ממוח

 10הזאת והנרטיב שלי מול אלקלעי והנרטיב של אלקלעי מול המערכת כמו שהוא בא פה לביטוי, הרי 

 11במקומות אחרים גם, בראיונות אחרים אמרתי, 'הנה, ינון לידי, וינון יגיד לך שאין השפעה' ברור 

 12 , אימצנו נרטיב.-המערכת. זה האמת לגבי ה ריושאני מתכסה מאח

 13 האם אמרת לכתב את הדברים? את הציטוט? ש.

 14 כן. ת.

 15האם אבי אלקלעי שאתה אומר 'אבי אלקלעי אמר לי 'אני לא רוצה להתעסק עשר פעמים עם  ש.

 16 הטראש הזה' זה דברים שאבי אלקלעי אמר לך או שגם את זה המצאת?

 17לאה, ולדעתי הוא אמר לי, 'אני אמרתי גם להם', כשאני לחצתי אבי אלקלעי לדעתי אמר את זה ה ת.

 18 עליו, אני אמרתי, המערכת עבדה על ריצוי.

 19 שאלתי אם הדברים האלה נאמרו על ידי אבי אלקלעי, כן או לא, או שהמצאת את זה? ש.

 20לא חושב שהמצאתי את זה. אני חושב שאבי אלקלעי העביר לי איזו שהיא תכתובת שלו עם ברוך  ת.

 21שי כשאני לחצתי עליו מאוד. אני לא בטוח בזה. יכול להיות שאני מבלבל עם מקרה אחר. אני זוכר 

 22שאבי אלקלעי בתוך תהליך הלחץ, שאני לוחץ, 'למה זה לא ירד', וכדומה, 'מה קורה שם' וכדומה, 

 23ז הוא אומר לי 'תשמע, הנה מה שכתבתי לזה', והוא מראה לי שהוא מפעיל את אותו נרטיב א
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 1למטה. אני לא חושב שאבי היה כותב את זה במצב רגיל. אני אומר לך את האמת. עדיין, אני אומר 

 2 לך, שיכול להיות שפרשת הבקבוקים, יכול להיות שהיא הייתה מרושעת ומיותרת.

 3יום. לא -כף עובר איתך, אני כבר אומר לך, על כל השלושה חודשים האלה יוםטוב, עכשיו, אני תי ש.

 4נחסוך יום. בסדר? ונראה מה היה באתר שלכם ונראה איך האתר הזה כתש, תזכור את המילה 

 5שלי, כתש את ראש הממשלה ונתן סיקור הכי מפרגן והכי אוהד למחנה הציוני. ואני אפרע את 

 6רק תזכור את  העניין הזה. ועכשיו אני רוצה רק לעניין של  השטר הזה דרך האתר שלך. בסדר?

 7הבקבוקים לראות פרספקטיבה קצת יותר רחבה, להראות לך ראיון עם העיתונאי קלמן ליבסקינד 

 8 ולשאול את השאלה. טור.

 9 ממתי? ת.

 10 .2015בפברואר  7-מה ש.

 11 אה, לפני הבחירות. ת.

 12 תוך כדי הבחירות. סוף... ש.

 13 

 14 450ומסומנת נ/כתבה מוגשת 

 15 

 16טוב. כותב כך, אני לא אקרא את הכל. אני מפנה אותך לעמוד השלישי לפסקה הרביעית.  ש.

 17לבקבוקים. בסדר? 'שוב ושוב טחנו לנו בראש את הבקבוקים של שרה ואת השאלה מתי בדיוק 

 18שקלים מחורבנים', כך הוא כותב, 'והחיבור של  4,000היא החזירה לקופת המדינה את אותם 

 19קת המדינה עם ארגון שעוסק בהחלפת נתניהו לא עניין כלב מת'. שאלה, החיבור של מחלקת מחל

 20המדינה עם הארגון שעוסק בהחלפת נתניהו, אתה יודע למה הוא מתייחס? בבחירות הללו? שזה 

 21 לא עניין כלב מת?

 22ות אני מתאר לעצמי, קראתי על זה אחרי זה, אני חושב שהיה קשר בין מחלקת המדינה בארצ ת.

 V15 . 23הברית לבין 
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 15V. 1 כן. ש.

 2 אובמה וכדומה. ת.

 3 מה? ש.

 4 אובמה נדמה לי היה אז, לא? ת.

 5, זו פרשה שניגע בה בעניין הזה אבל מה שהוא אומר, הנושא 15Vיש, יש תחקיר בסנאט אחרי זה,  ש.

 6שעוסק בהחלפת נתניהו, לא עניין כלב מת. זה אולי מוקצן  15Vהזה של מחלקת מדינה, ארגון 

 7 בל משקף?א

 8 אני לא יודע. ת.

 9 מה היה אצלכם באתר? ש.

 15V. 10היה כתבה על  ת.

 11-? אתה זוכר באיזה פריימינג היה העיסוק ב15Vהיה כתבה. היה עיסוק משמעותי בנושא של  ש.

15V 15? אתה זוכר מה עשיתם לגביV? 12 

 13חו"ל ואז הורדנו אני  זוכר שבהתחלה הייתה אצלנו ידיעה לגבי המימון של אנשי ימין שרובו בא מ ת.

 14נשאר בראשית הרבה זמן או משהו כזה. אני לא זוכר מה  15V-, ואני אומר שה15Vאותה והעלינו 

 15 ,-היה בפנים. אני זוכר ש

 16אני חושב שאתה טועה טעות מרה, אני אעבור איתך על הסיקור אחרי זה. תודה. הלאה. עכשיו  ש.

 17 הוא אומר פה,

 15V. 18אני זוכר שהעלינו את  ת.

 19תודה רבה. 'קחו את יואל חסון' הוא אומר, 'איש המחנה הציוני', אני מקצר כאן שהוא חבר  טוב. ש.

 20, והוא הכחיש, והסתבר שההכחשה הזו לא הייתה, 15Vשל ... של כל אחד, זה עמותה שמימנה את 

 21לא נדמתה כהכחשה נכונה, ואז הוא שואל 'האם עיתונות הגונה לא הייתה חייבת לאנוס את 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  07

 

 3363 

 1להתמודד ולספק הסברים'. בוואלה נעשה איזה שהוא נסיון לשאול שאלה בעניין  המחנה הציוני

 2 הזה?

 15V ,3לא יודע. אני לא עסקתי ברמות האלה, אני אומר עוד פעם, התבקשנו להעלות משהו על  ת.

 4 העלינו, אני לא יודע מה היה בפנים. לא קראתי את הכתבות.

 5 לא קראת. אז אנחנו קראנו. נראה לך אחרי זה.  ש.

 6 בסדר. ת.

 7 אני אומר לך שוואלה לא שאלה שום שאלה.  ש.

 8 אוקיי. ת.

 9 אוקיי כן. אוקיי לא זוכר? אוקיי לא יודע? ש.

 10 לא, אני לא, לא יודע, לא זוכר. לא זוכר ולא יודע. ת.

 11 טוב. ש.

 12העלינו, אני זוכר שהיו מרוצים, שנשים כאלה אני לא עסקתי בכתבה. אני יודע שרצו שנעלה משהו,  ת.

 13תמונות כאלה, אחרות, שזה יישאר הרבה זמן, אני זוכר שאני מתפאר באיזו שהיא התכתבות 

 14במקום משהו אחר שהם לא רצו ותהיו מרוצים או משהו  15V-שאני אומר 'הנה, העלינו את ה

 15 ה, לא בדקתי. כזה'. מה היה בפנים ובערך העיתונאי של זה ואם נעשתה שם בדיק

 16למעלה ש'הוא לא מזלזל בפרשת הבקבוקים אבל כששוקלים  4הבנתי. נתקדם. הוא כותב בעמוד  ש.

 17את העוצמה שבה עוסקת העיתונות בבקבוקים בשאלה כמה עולה היין במעון ראש הממשלה פר 

 18ארוחה מבינים שמישהו פה השתגע. שמישהו מוכן להזנות את המקצוע שלנו כדי להביא מהפך 

 19ל מחיר כי אם כל דקה שניסו בסיפור המעורבות האמריקאית בבחירות שלנו מקבלים שעה של בכ

 20בקבוקים ברור שמשהו פה לא ישר'. אני שואל אותך כרגע, לא כרגע על הפרטים האלה, העיסוק 

 21ב תקופת הבחירות באזוטריה, בצבע הזה, מתוך מגמה לפגוע בראש הממשלה, מתוך תפיסת עולם, 

 22לי, לא משנה כרגע, זו תופעה שרווחה גם בוואלה? כן או לא? או לא יודע. ואני מתוך מניע כלכ

 23 אמרתי לך, אני אעבור איתך אחד אחד. אבן לא נשאיר פה.
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 1 אני לא חושב שהייתה פה מגמה.  ת.

 2תודה. אני רוצה להראות לך דברים שאמר, בקצרה, איש תקשורת בשם אבנר הופשטיין, שהוא  ש.

 3 נסר.עבד גם בוואלה כפריל

 4 

 5 451כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7 . מוואלה. אתה רואה?2015למרץ  18-הכתבה היא מה ש.

 8 כן. ת.

 9 'הנכבה של התקשורת.' מה זה נכבה? ש.

 10 מה זה? ת.

 11 מה זה הנכבה של התקשורת, למה הוא מתייחס. מה זה הנכבה? ש.

 12 ,-אה, יום הדין, יום ה ת.

 13, אני מקצר, אני לא אקרא את הכל. לגבי וואלה. כן. יום הדין. בסדר גמור. ואז הוא אומר כך ש.

 14הוא לספר אמת הרי ששיקרנו לציבור באופן סיסטמתי  תהעיתונובוואלה. 'אם תפקידה של 

 15 בבחירות האלה'.

 16 למטה. 2עמוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17ם שובלי זה גם בכותרת המשנה גבירתי. וגם בהמשך. 'שיקרנו לו' אני מקצר קצת 'כשדיווחנו ע ש.

 18אוויר שהשטח של הליכוד מת, סוסי המרוץ של המחנה הציוני דוהרים בחדווה, שיקרנו לו 

 19שקל ' ואני  4,000כשנתניהו הוא המושחת בראשי הממשלות בגלל סיפור סקסי נהדר אך שולי על 

 20, סוף הבחירות בוואלה, כותב איש שכתב בוואלה, 2015עוצר פה, אולי נגיע לשם בהמשך. מרץ 

 21 ו שיקרנו לציבור באופן סיסטמתי'. עמדתך? הוא נותן גם בזה סימנים. זה לא אמירה כללית. 'אנחנ

 22 תראה, אם אני לא טועה אבנר הופשטיין הוא פרילנסר, ת.

 23 ?-? מה זה, מקטין מהSO ש.
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 1לא מקטין משום דבר. לא אמרתי שהוא מקטין. אני רק אומר, הוא לא כתב קבוע של וואלה או  ת.

 2וואלה, הוא פרילנסר שנותנים לו לכתוב, זה מאמר דעה שלו, הכניס את המאמר שייך למערכת 

 3 ,-דעה שלו ו

 4 ולך יש משהו להגיד על זה? נכון? לא נכון? לא יודע? ש.

 5 אני מעריך את דעתו, יכול להיות שהוא צודק. אני לא יודע. ת.

 6 טוב. הלאה. תאשר לי, ש.

 7 זה לפני הבחירות דרך אגב או אחרי? ת.

 8אחרי. תאשר לי שאין אפשרות שעיתונאי או עורך שהדעות שלו לא תשפענה על הדרך שבה יום  ש.

 9,  הסידור של home page-ידיעות או ידיעות מסוימות או טורים מסוימים ייכתבו, הסידור של ה

 10 של דעות. עמדות? לסוגיהאפ, כל הדברים הללו, יש להם קשר גם -הליין

 11 עוד פעם?  ת.

 12קטיבי, אין עורך אובייקטיבי, התפיסה הפוליטית, העמדה האישית משפיעה גם אין עיתונאי אוביי ש.

 13 על הכתיבה, על הסיקור, על העריכה. תיכף אני אראה לך גם אמירות שנאמרו בנושא הזה.

 14זו תשובה קצת מורכבת. אני חושב שיש הרבה עיתונאים ועורכים שיש להם דעות פוליטיות, זה  ת.

 15השפיע על העבודה שלהם, לפחות לא מהותית. אתה יודע, אמרתי כבר, ברור, והם לא נותנים לזה ל

 16קשה להפריד לאנשים את הכל ויכול להיות שהוא לא יודע, אבל אני חושב שיש הרבה עיתונאים 

 17ועורכים שיש להם דעה מסוימת והם לא נותנים לזה ביטוי, אלא אם כן הם נמצאים בכלי תקשורת 

 18אז הם משרתים את אותו קו. אנשים מסוימים בישראל היום,  שאומר 'אני מוצהר, זה הקו שלי',

 19אנשים מסוימים ב"הארץ", לא יודע, אז זה הקו, אבל אני חושב שזה גם תלוי, עוד פעם. אם זה 

 20מישהו מאוד קיצוני, יש פה המון מרכיבים, אני לא יודע. אם מישהו נורא נורא  קיצוני אז יכול 

 21ו שהוא באיזה מקום מרכזי, והוא נאמן לעבודה העיתונאית להיות שזה ישפיע יותר. אם זה מישה

 22שלו אז זה פחות ישפיע עליו. אני לא יודע באיזה אחוז זה משפיע או לא. אני לא יכול להפריך 
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 1לגמרי שזה משפיע. אני לא חושב, אבל אני חושב שיש הרבה עיתונאים ועורכים שפועלים בצורה 

 2 הגונה.

 3הממוקד בכלי תקשורת אחד, כי תיכף אני אגיד לך למה אני אומר זה אתה אומר מתוקף ניסיונך  ש.

 4 את זה, אני אשמיע לך כרגע את אותם שני פרשנים,

 5 אני לא עבדתי, ת.

 6אגב, מבחינתי אני חי בשלום, כבר אני אומר לך, עם כל תשובה שלך. שתיהן טובות. אז תחשוב  ש.

 7 אם אתה רוצה לשנות.

 8 ן לך את התשובות.זה לא הסרגל שלי שלפיו אני נות ת.

 9 מצוין. העניינים של סרגל זה דבר חשוב, ...רואים בנושא של... שלך. ש.

 10 בסדר, בסדר, ת.

 11 אני אקריא לך כרגע דברים ואשאל אותך. ש.

 12אתה שואל על התשובה מאיפה היא באה. היא קודם כל מההתנסות שלי עם העורכים בוואלה  ת.

 13דוגמאות. למשל ינון, שההשקפה שלו היא ימנית  שלוש-ואני אתן דוגמה, אני יכול לתת שתיים

 14והוא אוהד את ביבי. הוא אהד את ביבי לכל אורך הדרך. גם כששאול ואיריס חשבו שהוא אוהד 

 15את בנט ולא רצו להחזיר אותו, הוא אהד את ביבי. תמיד בשיחות בינינו, תמיד הביע את ההערכה 

 16כעיתונאי לא משוחד, וכשניסינו להוריד אליו. אבל ינון למשל פעל לחלוטין משך כל התקופה 

 17ידיעות על ביבי או להעלות ידיעות אחרות הוא התקומם על זה בצורה חריפה עיתונאית. באותה 

 18מידה, אבי אלקלעי הוא שמאלני מוצהר כי עם תכנית 'לונדון וקירשנבאום' שהיא נחשבת כנראה 

 19ת. יכול להיות שלפעמים התפלק, לשמאל קיצוני. ואבי אלקלעי, לדעתי לאורך הדרך נהג בהגינו

 20אני לא יודע. אבירם אלעד, שאני לא יודע מה השיוך הפוליטי שלו היה תמיד הוגן לגמרי באופן 

 21מרכזי. מיכל הייתה לגמרי הוגנת באופן מרכזי. אודי הירש יכול להיות שהיה קצת מוטה. אני 

 22יה בעיתונים אחרים, בכלי מסכים, אני מסכים, יש בני אדם שונים שמגיבים בצורה שונה. מה ה
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 1תקשורת אחרים אני לא יודע חוץ מאשר כצופה, לא הייתי מחובר אליהם. צפיתי כצופה 

 2 והתרשמתי לפעמים, אמרתי,

 3 צופה, כולנו צופים, אוקיי. בוא אני אציג לך כרגע מה הדברים שנאמרו. אני מציג לך את דרוקר. ש.

 4 )מוקרן סרטון(

 5 גם את הדברים של סגל ואז אני אשאל אותך שאלה באותו הקשר.ש.  תודה. עכשיו אני אשמיע לך 

 6 )מוקרן סרטון(

 7. יש את הממד של ההשקפות והתפיסות, נכנס פנימה לעריכה 1ש.  שתי שאלות. שניהם אומרים 

 8. זה נעשה בעוצמות גדולות יותר בתקופות מז'וריות כמו תקופה של מערכת בחירות. 2ולכתיבה. 

 9 לא יודע? מסכים? לא מסכים? יודע,

 10 יכול להיות. ת.

 11יכול להיות. הלאה. אני רוצה להראות לך את ההמלצה שנתן רביב דרוקר כפי שהוא אומר אותה,  ש.

 12 שלו.  10בקצר, למנהל ערוץ 

 13 )מוקרן סרטון(

 14שאלה, ואמרתי לך, זה לא מקארתי. אנחנו רק בודקים את העמדות כי זה משפיע, זה לא תלוש.  ש.

 15נחנו לא עושים פה איזה שהוא נייר לקמוס, שבמערכת התפיסות תאשר לי שלידיעתך, וא

 16, גם אין את ינון מגל, התפיסות הבסיסיות 2015, נניח מבחירות -הבסיסיות של אנשי המערכת ב

 17לא היו אוהדות נתניהו. נקרא לזה בעדינות. אלקלעי, אודי הירש, אמנון הררי, ראינו גם את 

 18 הכתיבה בפעם שעברה. את ההתבטאויות.

 19 כן אבל טל שלו, ואבי יששכרוף, אמיר תיבון, לא היו נגדו. ת.

 20 טל שלו ראינו ... זה אוהדים, הא? ש.

 21 מה? ת.

 22 אם אלה האוהדים, אז מה נגיד למי שלא אוהד אותנו? ש.

 23 תשמע,  ת.
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 1 סליחה, השמות שנתתי לך, העורכים, אני שאלתי אותך, ש.

 2 רגע, אמנון הררי, אודי הירש ומי היה נוסף? ת.

 3 אבי אלקלעי למשל, ש.

 4 ואבי אלקלעי, יש להם דעה שמאלנית. ת.

 5 תודה. הכל בסדר. אמרתי לך, זה לא, אוקיי, בוא נתקדם הלאה. ש.

 6 בסדר. גם כשאתה לא אומר לי 'הכל בסדר' כל דקה זה בסדר. ת.

 7תודה. עכשיו בוא נתקדם, כי זה נושא שקשור גם לסיקור שהיה בתקופת הבחירות, אתה זוכר  ש.

 8 נאום ראש הממשלה בקונגרס בקשר לאיראן, שהיה

 9 ודאי. ת.

 10 הייתה עליו כתיבה רחבה בתקופת הבחירות. נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12אוקיי. עכשיו זאת שאלה אם נושאים פוליטיים שכאלה צריכים להכנס לתוך כתב אישום, אבל  ש.

 13רוניות זה לא סוגיה שלך להחליט בה כמובן, אבל תסכים איתי שיש שתי דרכים בסיסיות עק

 14לקראת בחירות להתייחס לנאום של ראש הממשלה בקונגרס. אני אומר שתי עמדות, אני שם 

 15לך את שתי העמדות. עמדה אחת אומרת זה ציני, זה פוליטי, חלק מהאמריקאים מסתייגים, 

 16חלק מהארגונים היהודיים מסתייגים מהריאיון, ואנחנו נקרא לו, תיכף אני אראה לך מה אומר 

 17נקרא לו 'הנאום שנתניהו נאם  2נקרא לו 'נאום המחלוקת' ובערוץ  10ין  הזה, בערוץ סגל על העני

 18בוושינגטון'. זאת אפשרות אחת. האפשרות השניה היא לקיים דיון בגרעין, באיום האיראני, מה 

 19ההסכם, מה ההתנגדויות, איזה שהוא דיון רחב ומלא יותר. אתה מסכים איתי שאלה שתי 

 20וממש יכולים להיות גוונים בסיקור של אותו נאום שהיה חלק מהותי האפשרויות הבסיסיות 

 21 מתקופת הבחירות?

 22אני לא יודע, יכול להיות שיש עוד עשר צורות. אני לא מומחה לכתיבה עיתונאית, באמת, אני  ת.

 23 לא, 
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 1 אתה לא מומחה לכתיבה, אני שמח, ש.

 2 יים היחידות ואם אחת נגד השניה.אלה שתי אפשרויות שיכולות להיות. אני לא יודע אם זה השת ת.

 3 אז בוא נראה, ובוא נראה כרגע את סגל שמתייחס לעניין ואחרי זה נשאל מה היה אצלכם. ש.

 4 )מוקרן סרטון(

 5עכשיו בוא אשאל אותך את השאלות הבאות. אתה יודע כמה כתבות היו ביחס לנאום נתניהו  ש.

 6 בקונגרס באתר וואלה בתקופת הבחירות?

 7 לא. ת.

 8 יודע מה היה הקו הברור של אותן כתבות?אתה  ש.

 9אני זוכר שהייתה כתבה של תיבון, יכול להיות שגם של טל שלו, אני לא זוכר, אבל כתבה של  ת.

 10תיבון אני זוכר כי לגבי הכתבה של תיבון התבקשנו לעדן ולשנות את הכותרת ולדרדר את הידיעה 

 11 מהר,

 12 זה מה שאתה זוכר? ש.

 13 להיות שהיה גם משהו עם טל.את זה אני זוכר. יכול  ת.

 14 טל לא הייתה אז. ש.

 15 סליחה, אז טעות שלי. ת.

 16 טל כבר לא הייתה. ש.

 17 סליחה, טל זה נאום באו"ם. טעות שלי. ת.

 18היא לא הייתה בוואלה אז לא חשוב, היא לא כתבה בוואלה. פשוט שכחת. טל לא כתבה אז, בוא  ש.

 19לא אגיד לך, אני אראה לך מה כתבו על נתקדם. אני אגיד לך את הדברים הבאים, טוב, אני 

 20סיקור וואלה בנושא הבחירות. ואת הנאום, אני אראה לך את הכתישה, זכרת איזו כתבה, 

 21ו'אמרו לנו משהו', אני אראה לך את הכתישה הוואלאית לגבי הנאום. ועכשיו אני אראה לך מה 

 22? תמיד אני מביא אחד כתבו בשני גורמי תקשורת שעשו בדיקה אמפירית, סיקור בוואלה. בסדר
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 1מפה ואחד מפה. בסדר? כדי שלא תברח לי ותגיד לי, התפיסה. אחד זה אתר מידה והשני זה העין 

 2 השביעית. שלא מאמינים שאני מצטט אותו בדיון פה.

 3 רק נסמן.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 

 5 452מוגש ומסומן נ/

 6 

 7 אז בוא נבדוק.  ש.

 8 איזה אתר זה? ת.

 9 אחד מידה ואחד העין השביעית. שניהם מגיעים לתוצאות די דומות. אני כבר אומר לך.  ש.

  10 

 11 . 453כתבה מהעין השביעית מוגשת ומסומנת נ/

 12 

 13אנחנו לא נקרא פה את כל הבדיקה, אני אוסיף, האמפירית שנעשתה, בוא נשאל אותך על כמה  ש.

 14 נקודות מר ישועה. סקרו פה מאמרי דעה. 

 15 בשניהם? ת.

 16היו שליליים'. אתה יודע כמה מאמרי  17מאמרי דעה,  23ן. אנחנו ב'מידה' כרגע. אומרים 'סקרנו כ ש.

 17 דעה היו באותה תקופה?

 18 בתקופה של כמה זמן? ת.

 19 שלושה חודשים.  ש.

 20 ?200? 150שלושה חודשים,  ת.

 21ר תראה, עד לפני כמה דקות, עד החקירה הקודמת אמרת לי שראש הממשלה בכל ארבע שנים סוק ש.

 22 כמה מאות פעמים. עכשיו אני אומר לך מאמרי דעה, בשלושה חודשים, ביחס לנתניהו.

 23 אה, ביחס לנתניהו. ת.
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 1 כן. לא מאמרי דעה על 'בריטני ספירס פניה לאן' שכתבתם הרבה. ש.

 2, בסוף 2כפול  90לא, אני יודע שפשוט עולה ביום מאמר דעה אחד, שניים, בשביל זה אמרתי לך  ת.

 3 כמה לראש הממשלה. , לא יודע150

 4 סליחה? ש.

 5 לא. אין לי מושג. ת.

 6מאמר, זה מגוחך -אתה לא יכול לזכור מאמר –אתה לא יודע. אתה יודע מה היה פחות או יותר  ש.

 7 אבל מה היה הכיוון של מאמרי הדעה? הטון? –כמובן 

 8 לא. ת.

 9האופי, מה היה הטון של כלומר אין לך בעצם ידיעה עד עכשיו, עד היום, נתונים כמה, מה היה  ש.

 10 מאמרי הדעה בוואלה ביחס לראש הממשלה בתקופת הבחירות?

 11 אין לי אלא אם כן הסבו את תשומת לבי. ת.

 12 סליחה? ש.

 13 אלא אם כן הסבו את תשומת לבי. ת.

 14 לא, אני שואל אותך עכשיו אם יש לך ידיעה. ש.

 15 לא, אין לי.  ת.

 16תעמולת  –אני אגיד את זה בעדינות  –בות שהיוו תודה. אוקיי. עכשיו, יש פה גם סקירה של כת ש.

 17בחירות נניח עבור לפיד, שהציגו אותו כאיזה נציג אותנטי של ... ואת נתניהו כמי שזנח, ומחמאות 

 18ללפיד, ויחסי ציבור למני נפתלי, אתה יודע מה קרה אז באתר אצלך? כלומר מבחינת בדיקה, מה 

 19אחד. אתה לא חייב לזכור כמובן כל -עבור איתך אחדפורסם, איך פורסם, יש לך ידיעה? כי אני א

 20פריט, זה מגוחך להציג את זה, אבל אתה יודע את האופי הכולל של מה שהיה באתר בשלושה 

 21 החודשים האלה?

 22 מה שאני זוכר בשלושה חודשים האלה, אני לא יושב ועובר על כל הידיעות, ת.

 23 זו השאלה שלי, ש.
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 1לא יושב, אני לא עובר, לא סקרתי לא לפני לא בזמן ולא אחרי. זה רגע, שניה. אני לא עורך, אני  ת.

 2לא התפקיד שלי. ההתייחסות שלי לנושא של סיקור אוהד/לא אוהד היא הייתה בציר שבו אותה 

 3דברים. את הפיקים של ההוראות דיברנו עליהם,  Xתקופה קיבלתי הוראות. ההוראות היו לעשות 

 4 קמפיין,היה סביב מני נפתלי שניהלנו נגדו 

 5 ניהלתם נגדו קמפיין? ש.

 6 כן. ת.

 7 כמה פעמים סיקרתם את מני נפתלי? כמה פעמים וואלה סיקרה את מני נפתלי? אתה יודע? ש.

 8 , יש לפחות,-אני לא זוכר את הפעמים, אני זוכר ש ת.

 9כמה אתה חושב? תשער. מני נפתלי, הרי זה כמובן סיקורים אנטי נתניהו. כמה פעמים אתה חושב  ש.

 10 אלה,וו

 11 לא, נגדו.  ת.

 12 סליחה? ש.

 13 היה סיקורים נגדו. ת.

 14 בוא, קודם כל כמה בעדו? כמה בכלל סיקרתם את מני נפתלי? ש.

 15 ידיעות.  10מני נפתלי, אני מניח שהיו סביב  ת.

 16 ?10 ש.

 17 לא יודע. ת.

 18 ידיעות בוואלה על מני נפתלי. 109. 109 ש.

 19 אוקיי. ת.

 20 .10שלא ידעת, ידעת באזור הרוב המוחץ שלהן, קודם כל תאשר לי  ש.

 21 לא, לא ידעתי, עוד פעם, ת.
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 1. עכשיו אני אומר לך, הרוב המוחץ של הידיעות הללו הן ידיעות פרו, נקרא לזה, 10בסדר. ידעת על  ש.

 2ידיעות.  109-יש לנו פה שני מתמודדים במשקל כבד, פרו מני נפתלי ונגד ראש הממשלה. בתוך ה

 3 אתה יודע את זה?

 4 לא. אני, ת.

 5רגע. אני שואל עוד שאלות. האם אתה יודע שאתם האתר שסיקר הכי הרבה את מני נפתלי?  ש.

 6 פעמים. את זה אתה יודע? 84שסיקר אותו  YNETניצחתם בנוק אאוט את 

 7 לא. ת.

 8 סליחה? ש.

 9 לא. ת.

 10 טוב. נראה לך אחרי זה כשנגיע למני נפתלי מאיפה הנתונים. נכון? ש.

 11 אני יודע מה, ת.

 12 נתקדם. לא, בוא  ש.

 13 אני יודע על מה פנו אלי.  ת.

 14, אני מתנצל על הבוטות, סליחה, על איזה עבדיוק. זה מה שאתה יודע.  סליחה על הביטוי, הפקקט ש.

 15ידיעות מני נפתלי ופנו אליך פעם, פעמיים, שלוש, כדי לאזן. זה  109גירוד פה ואיזה גירוד שם, 

 16 מקסימום . בוא נתקדם איתך.

 17 מה שאתה אומר. אני לא מקבל את ת.

 18 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 שאלתי את השאלות. אם הוא יודע כמה פעמים והוא אמר שהוא לא יודע, ש.

 20 הוא נשאל כבר הוא ענה מה שענה. השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21תך כאדם. תשתדל להיות ענה. תודה רבה. בוא נתקדם הלאה. עכשיו, אתה מבין אגב, אני אשאל או ש.

 22אדם, להיות תשובה הגונה. לא אדם, לא אאפיין כרגע. אני מקצין קצת, אבל אם כלי תקשורת 

 23פעם באופן נגטיבי, פעם אחר פעם אחר פעם, זה מקובל זה לגיטימי,  20פעם,  100מסקר דרך משל 
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 1ל זה'. זה חלק זה ראוי שיפנו ויגידו 'אתם מוטים, אנחנו מבקשים שתסתכלו על זה ועל זה וע

 2מהמודוס אופרנדי. זה הטבעי, זה האנושי וזה המקובל. אתה מסכים עם הפרופוזיציה? אחרי זה 

 3 נפרוט אותה לפרטים.

 4אם הפרופוזיציה היא כמו שאתה אומר, אז איתה אני מסכים. אני רק אומר אבל שהסיטואציה  ת.

 5 ידיעות נגד מני נפתלי,הייתה שהיה עלינו לחץ נמשך בנושא מני נפתלי, עלו הרבה מאוד 

 6 כמה ידיעות עלו נגד מני נפתלי? ש.

 7 רגע, תן לו להשלים את התשובה ואז תשאל. עו"ד יהודית תירוש:

 8 בבקשה. ש.

 9ידיעות שהעלינו גם נערכו ושונו בצורה שהתגובה שלו מוצאת מזה או התגובה של עורך הדין שלו  ת.

 10זה הכפשות נגדו, היינו צריכים להוציא את מוצאת מזה, או לא יכול להגיב לזה, אפילו להגיד ש

 11זה מתוך התגובה של הידיעה. אני זוכר שהייתה סדרה של ידיעות, תשמע, לא ספרתי, לא ניהלתי 

 12 סטטיסטיקות. אני זוכר רצף,

 13 אני שאלתי אותך, ש.

 14 רגע, תן לו להשלים את התשובה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 בבקשה. ש.

 16של ידיעות נגדו. אני לא יושב ועושה את הסטטיסטיקה כמה ידיעות יש בעדו אני זוכר שיש רצף  ת.

 17וכמה ידיעות יש נגדו. אני יודע שכל ידיעה שהייתה בעדו דרשו ממני באותה תקופה להוריד, ואני 

 18 יודע שיזמו הרבה מאוד ידיעות, סביב זה היה הלחץ סביבי,

 19אגיד לך ככה, אתה זוכר שדיברנו על הפצצות  מר ישועה, אני אומר לך, תשקול את מילותיך כי אני ש.

 20 נגד בנט?

 21 כן. ת.

 22 אתה זוכר שמצאנו בסוף איזה כתבה וחצי, אני אומר לך שמני נפתלי, ש.

 23 אתה מצאת, אבל יש עוד. ת.
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 1 אחת. ש.

 2 שלא הצגת. ת.

 3 אחת. ש.

 4 איזו אחת? ת.

 5הצידה כי זה חשוב, כי  , מצאת, עשית בדיקה. בוא נראה את העניין הזה. אני הולך רגע2015במרץ  ש.

 6זה מראה מי אתה. העדות שלך לפחות. אתה אמרת שבנט היו פצצות, זוכר? אני אמרתי לך אלה 

 7 היו קפצונים, גם את זה אתה זוכר.

 8 סליחה, ת.

 9לא, זה הקדמה. זה הקדמה. עכשיו השאלה שלי, הראיתי לך על בנט בדיוק מה היה לגבי מה שכתב  ש.

 10, לפני איזו שהיא פניה, שאלקין 2013בינואר  14-ת ומצאת באתר בהאישום עונה. ואז אתה הלכ

 11אמר משהו על בנט וכתבתם את זה. וואו. זה הסיפור שלך? זה עשית בשיעורי בית וגירדת עוד איזו 

 12 כתבה מתוך ההצהרות החיוביות? 

 13 תקשיב, ת.

 14 לא, לא תקשיב, תענה לי.  ש.

 15ייתה, היו ארבעה ימים שבהם אני הייתי כל הזמן אני עונה לך. לא גירדתי שום דבר. ההפצצה שה ת.

 16 מול הבוס שלי ומול זאב עם דרישות.

 17 מה עלה? ש.

 18 רגע, תן לו לענות. סבלנות שניה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אתה רואה את זה בזווית שלך, אני רואה את זה בזווית שלי. ת.

 20 אני רואה את זה דרך האתר. אני רואה מה עלה באתר.  ש.

 21עו"ד בן צור, אם אדוני רוצה לשאול שאלות, אדוני ייתן לו לענות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 תשובות. 

 23 גבירתי צודקת בהחלט. ש.
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 1 זה לא חד כיווני. תן לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 מאה אחוז. ש.

 3סיבי, שלא היה כמותו. פרשת בנט הייתה הפרשה הראשונה שבה הופעל עלינו לחץ נמשך, אינטנ ת.

 4. זה התבטא בזה 21-לבין ה 17-זה התבטא בזה שארבעה ימים רצופים היינו על הקו, בין ה

 5שמעבירים לנו לא ידיעה לגיטימית כזאת או אחרת אלא סדרה של טקסטים ולוחצים להעלות 

 6חרון, אותם. חלקם עלה, חלקם לא עלה בגלל שאנחנו סירבנו להעלות את זה, וחלקם בסוף, אחד א

 7הם שמו אותו ולקחו אותו חזרה. בתוך ההתכתבויות האלה בעצמן שאול אומר לזאב 'זאב, אי 

 8אפשר לעשות יותר ממה שעשינו, יש כבר שלוש ידיעות נגדו עכשיו וכבר אנשים שואלים מה יש 

 9למנכ"ל נגד בנט'. וטלי בן עובדיה כבר, מתחילה הגברת לשאול שאלות. עוד רגע זה ייצא החוצה. 

 10התחושה הסובייקטיבית של שאול אז הייתה שיש פה בעיה עם הסיפור. אני מזכיר לך, זה היה  גם

 11ההתחלה, בתקופה שהוא עוד נתן גיבוי לעבודה יחסית נורמלית שלנו. אז  גם לו הייתה תחושה 

 12כזאת וזאת הייתה התחושה שלי, של הדבר הזה. עכשיו, בתוך הדבר הזה להערכתי היו אז נגד 

 13יעות, הידיעה הזאת שאתה מציין של הבכיינות, היה עוד ידיעה נוספת שעלתה של הרב יד 7-8בנט 

 14, אני לא זוכר מה, זו הייתה ידיעה נוספת שעלתה שם, שתי -עובדיה, משהו שהכתיר אותו כ

 15ידיעות. חוץ מזה שאול מנע ואני מנעתי  7-8חמש ידיעות. עלו בסך הכל -הידיעות האלה ועוד ארבע

 16ימים להעלות סקר שמראה שבנט מתחזק. הוא אומר לי 'אל תעלה בשום אופן' מינון משך כמה 

 17וינון אומר לי 'יש לנו סקר אבל, עשינו כזה סקר', אני אומר לו 'לא, תשכח מזה בכלל, אי אפשר 

 18להעלות את הסקר הזה'. זה סקר שבו הליכוד מתחזק או שומר על כוחו, ציפי מתרסקת ובנט 

 19ה נאסר עלי להעלות, את הסקר הזה. אחר כך בסוף, לקראת הסוף, . אז את ז15-ל 13-מתחזק מ

 20העלו אותו, אמרתי להם 'זה יעלה בצורה שרושמים 'ציפי מתרסקת והליכוד זה', או שהעלינו את 

 21זה בסוף באיזו שהיא ידיעה שולית כשזה כבר לא היה משמעותי. אבל עיכבנו את זה כמה ימים 

 22מנסה להגיד לך, זה ארבעה ימים שמשקפים את האנטומיה כשינון קובל נגד הדבר. כל מה שאני 

 23 של העבודה מולנו.
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 1תראה, זה בקושי משקף את האנטומיה של גריי כי מה שראינו בעניין הזה זה שתי ידיעות שעולות,  ש.

 2 זה האתר מדבר, הידיעות מדברות. אנחנו נחזור חזרה כרגע.

 3 למה שתיים? ת.

 4 זה מה שישנו.  ש.

 5 טיקרים וזה היו ארבע ידיעות. היו ארבע או חמש ידיעות.על הנושא של הס ת.

 6 האמירה שלך נרשמה, ארבע ידיעות על הסטיקרים. תודה.  ש.

 7 על הסטיקרים וההחלטה של ועדת הבחירות וכדומה? ת.

 8, את עשרות 2013, את הפארסה של בחירות 2013זה באותה ידיעה, עזוב, בסדר. אנחנו בבחירות  ש.

 9הידיעות השליליות ראינו. על נתניהו. עכשיו בוא נחזור רגע ל'מידה'. בוא נחזור ונראה את הדברים 

 10 כתבות שעסקו בנאום בקונגרס,  16שלך. תראה, אומר 'מידה' שמתוך 

 11 מאמרי דעה אתה מדבר. ת.

 12 מאמרי דעה, לא,  ש.

 13 אה, לא? ת.

 14 היו  שליליות. 13כתבות גם. גם כתבות.  ש.

 15 מתוך? ת.

 16 . מה...16 ש.

 17 ,16בוואלה? בוואלה מתוך  ת.

 18אני בוואלה. מידה בדק את וואלה, אתה מעיד על וואלה מר ישועה, למרות שאני לא בטוח שאתה  ש.

 19אותך את השאלה הבאה. האם ידעת  מעיד על וואלה לפי מה שאתה לא יודע  בעיקר, ואני שואל

 20 כמה כתבות פורסמו בעניין הגרעין?

 21 לא. ת.

 22 לא. האם אתה יודע מה האופי של הכתבות האלה? ש.

 23 אמרתי לך, האופי התגלה לי כשהייתי מקבל הוראה להוריד או לתקן. אני לא עכבתי. ת.
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 1 שאלתי בכתבה. תשמע רגע, ההוראות שלך, תקשיב טוב, ש.

 2מר ישועה, חוץ ממה שהיה לך איזה שהוא שיח לגביו, כל היתר אתה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 יודע מה היה?

 4 לא. ת.

 5 או, מאה אחוז. ש.

 6 אפשר להתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 i couldn’t 7תודה. בדיוק. עכשיו, השיח שלכם, כבר אני אומר לך, מבחינתי, השתמשתי בביטוי, ש.

care less 8, עם התוצאה. עם -לכם, לכתיבות שלכם בתוך וואלה. אנחנו חיים עם מה שלסרטים ש 

 9 מה שיש באתר. זה מה שאנחנו רוצים. אוקיי. הלאה. עכשיו, בוא נדבר על העין השביעית.

 10 אין לי מה להגיד, ת.

 11 עכשיו בוא נדבר על העין השביעית. זה הוגש, הם ערכו שתי בדיקות. נגיש את הכתבה השניה.  ש.

 12 

 13 454מ'העין השביעית' מוגשת ומסומנת נ/כתבה 

 14 

 15עכשיו, אני אגע אחרי זה בכתבות הללו, בבחינה שנעשית בכתבות, כי בחנו פה מספר דברים  ש.

 16מרכזיים בתוך האתר, אבל אני אגיד לך דבר אחד. שני אמצעי תקשורת או כלי תקשורת או גופי 

 17עורכים בדיקה לגבי אתר וואלה תקשורת שנמצאים נקרא לזה משני צידי המפה בתפיסות שלהם, 

 18בתקופת הבחירות, והמנעד שהם נעים בו זה בין מאוזן לבין סיקור לא אוהד לנתניהו בתקופת 

 19 הבחירות. זה אתה רואה?

 20 כן. ת.

 21 אוקיי. עכשיו, הם עושים גם, ש.

 22 לא יודע אם כתוב 'סיקור לא אוהד', כתוב 'לא העניק סיקור אוהד'. לא קראתי את הכתבה. ת.

 23 נכון, תסתכל גם, כשאתה קורא את כל הכתבה,  ש.
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 1לא כתוב 'העניק סיקור לא אוהד', כתוב 'לא העניק סיקור אוהד'. אני לא יודע. אולי גם זה מאוזן.  ת.

 2 לא קראתי את הכתבה. אני מדבר על מידה.

 3תראה, מאוזן, לא העניק סיקור אוהד, האנשים האלה ישבו ובדקו בדיקה אמפירית. זה אתה  ש.

 4 ן? בדקו מה התפרסם. נכון?מבי

 5 כן. ככה הם אומרים. ת.

 6 ככה אפשר לבדוק, אי אפשר אחרת, נכון? ש.

 7 כן, אמפירי, ת.

 8 סליחה? ש.

 9 אמפירי זה אמפירי, שוב, אני לא יודע, ת.

 10 מה אתה לא יודע? ש.

 11 הרבה דברים. ת.

 12 .זה אני יודע, שאתה לא יודע הרבה דברים. אני אומר לך שבדקו בדיקה אמפירית ש.

 13 לגבי איכות, ת.

 14 ,-תעצור רגע. האם אתה יודע ש ש.

 15בדיקה אמפירית זה טוב. בדיקה אמפירית זה תמיד טוב. אני פשוט לא יודע מה בדקו. אם בדקו  ת.

 16 כותרות ראשיות, האם בדקו כמה זמן זה נשאר, האם בדקו, אני לא יודע.

 17שהוא התכתב, אין לו מושג מה היה טוב. אבל אדוני יודע דבר אחד. שלאדוני אין מושג חוץ ממה  ש.

 18, כששאלתי אותה 100-, אמרתי לך למעלה מ10באתר. כי שאלתי אותו כמה מני נפתלי, אמרת לי 

 19כמה כתבות היו על ראש הממשלה בארבע שנים, אמרת שאתה חושב כמה מאות, אנחנו באלפים. 

 20ושג, שאלתי אותך שאלתי אותך כמה כתבות התפרסמו על נאום הגרעין בקונגרס, לא היה לך מ

 21חיוביות, שליליות, לא היה לך מושג. אני כרגע מתמצת את עיקרי העדות שלך בהקשר הזה עד 

 22 עכשיו, נכון?
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 1כל זה אני מסכים, אני לא עשיתי סטטיסטיקות, לא עשיתי סקרים. הדבר היחיד שעשיתי, ניהלתי,  ת.

 2 וכשפנו אלי לעשות משהו, עשיתי.

 3 תודה. ש.

 4 לא הייתי חוקר שעשה סקרים. על זה אני העדתי. ת.

 5אני מבין, אבל תראה, בעניין הזה לפחות יש לי מליון טענות אליך. בעניין הזה של היותך נטול  ש.

 6מושג, אני מסכים איתך. אתה נטול מושג. יש רק בעיה שאתה עד התביעה היחיד המרכזי  בנושא 

 7, זה הוגש קודם לעיתון גלובס. 2015י , כן, לראיון שנתת ביונ-הזה. בוא נתקדם. עכשיו, בוא נעבור ל

 8בעמוד, אני אסמן לך את זה על המסך. כן, אתה אומר כך: 'היו בוואלה בתקופת הבחירות כמעט 

 9 כל יום מאמרים ענייניים ומהותיים גם נגד ראש הממשלה נתניהו'. אתה רואה את זה?

 10 כן. ת.

 11 את זה אתה אומר, אתה זוכר מתי? ש.

 12 ,16.5או  15.6-ב ת.

 13. הבחירות נגמרות שלושה חודשים לפני כן. עכשיו, אני נותן לך שתי 2015ן. בסמוך, נכון? ביוני כ ש.

 14הרי זה עניין אמפירי, אני אלך רגע הצידה. כשאתה אומר 'היו כמעט כל יום  –אפשרויות. אחת 

 15מאמרים ענייניים ומהותיים גם נגד ראש הממשלה' הרי יכול כל אחד להכנס לאתר, כמו שאנחנו 

 16שינו, ולבדוק מה היה. ולראות אם אתה מבלף או שאתה אומר דברי אמת. אני מציע לך שפה ע

 17 אמרת דברים נכונים. 

 18 האמירות שלי פה היו במסגרת הנרטיב המגן שלי על האתר, על שאול,  ת.

 19 זה לא נכון מה שאמרת? ש.

 20 אמרתי את זה כדי להגן על האתר, על שאול, ת.

 21 זה לא נכון? ש.

 22 תן לו להשלים את התשובה ואז תוסיף. רגע. תירוש:עו"ד יהודית 
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 1אני ידעתי מה שאני ידעתי אז, שכששואלים אותי לפני זה 'מגיע בלי טלפון?' אז אני אומר חד  ת.

 2 משמעית. אז זה לא נכון, הרי היה טלפון.

 3 שאלתי על הכתיבה. ש.

 4 אני מבין, אבל אני מחבר לך את הכל, זה אותו משפט. ת.

 5 עניין אותי.הטלפון לא מ ש.

 6אני מבין שזה לא מעניין, אבל המשפט מתחבר לתוך הדבר הזה. כשאני נשאל בהקשר, אני לא  ת.

 7הולך את העשר שורות אחורה. אני הולך איתך להקשר של השאלה. האם הופעל עלי לחץ, אז אני 

 8לי, עונה את מה שאני עונה. ואז החלק השני שהיו מאמרים גם בעד וגם, זה תיאור אפולוגטי ש

 9הוא לא מתאר את מה שאני חשתי אז. זה שאני אז חשתי שאני לא יכול להעלות ידיעות נגד ראש 

 10הממשלה, שאם אני מעלה נגדו אני צריך להוריד אותן, שעורכים לי את הראיונות של השדרים 

 11 שלי,

 12אבל אדוני נשאל בהיבט העובדתי. ...ההסברים ייתכן שהם  עם:-כב' השופט משה בר

 13 אני לא שולל אותם אבל ראשית צריך להתחיל מהמסכת העובדתית. רלוונטיים, 

 14יכול להיות שהיו מאמרים גם נגדו, מה שאני אמרתי פה אבל, אמרתי בלי ידיעה ברורה שיש את  ת.

 15 זה או אמפירית, אלא בכדי להגן על החברה.

 16באתר'. זה מה  אז אם אני מבין כך, אתה אומר לנו גם בבית המשפט, 'אני בעצם לא ידעתי מה יש ש.

 17כך, וזה וזה, אמרת לי 'אני לא יודע'. בבית  109שאמרת גם קודם. 'לא ידעתי'. שאמרתי לך היה 

 18משפט אמרת 'אני לא ידעתי'. אתה חוזר על האמירה הזאת 'אני לא ידעתי מה יש  באתר בתקופה 

 19 הזאת'? 

 20סטית חוץ מהידיעה אני חד משמעית לא עשיתי מחקר מה יש באתר ולא הייתה לי ידיעה סטטי ת.

 21 יומית של הסיקור שהופעל עלי. כן. -היום

 22 כשבית המשפט שאל אותך, 'חוץ מההתקשרויות שלכם ידעת מה יש באתר' אמרת 'לא'. ש.

 23 נכון. ת.
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 1אוקיי. בסדר גמור. אז עכשיו, ולכן כשאמרת שהיו כמעט כל יום מאמרים ענייניים ומהותיים,  ש.

 2 ת אם זה לא? ...בעצם לא ידעת אם זה כן או לא ידע

 3 אני חוזר למה שעניתי לך.  ת.

 4 תודה. ש.

 5 ...  קיבלתי טלפונים ואז אני עונה. ... מהשאלה שאני נשאל. ת.

 6-תודה. בסדר. עכשיו תראה, הבחירות אתה זוכר מתי הן מוכרזות? אני אגיד לך, חבל על הזמן, ב ש.

 7בדצמבר. עכשיו, אלה  2-ודעה ב, מכריזים על הבחירות. וההליכה לבחורות כבר ה2014בדצמבר  8

 8 עובדות.

 9 ?-לא הבנתי, הוכרזה ב ת.

 10 הודיעו על הליכה לבחירות. 2014בדצמבר  2-ב ש.

 11 והתאריך השני שנתת? ת.

 12, הכרזה פורמלית. עכשיו, אנחנו נבחן, יש לנו בבחירות האלה שני מועמדים. מועמדים מובילים. 8 ש.

 13 נכון?ראש הממשלה נתניהו והרצוג. המחנה הציוני. 

 14 כן. ת.

 15אוקיי. ואנחנו נבחן את האמירה שלך שהייתה אפליה. נראה את הסיקור לגבי נתניהו ונראה את  ש.

 16הטענה שלך על אפליה של המחנה הציוני. נסקור את שני הנרטיבים האלה, אני לא שואל .. ממבו 

 17המציאות. ג'מבו אלא נרטיבים שאליהם התייחסת בחקירה שלך ועכשיו אנחנו נבדוק את זה מול 

 18 בדצמבר, 3אני אתחיל כאן, הנה עם ההכרזה על הבחירות, 

 19 

 20 455מוגש ומסומן נ/

 21 

 22הרבה מאוד חומר מתוך האתר שלך,  –אני כבר אומר לך  –בוא, את זה, מכיוון שאנחנו נציג לך  ש.

 23 שלא היה לך מושג לגביו, בוא נעשה את זה קצר.
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 1 אנחנו לא חוזרים על מה שכבר דיברנו,עו"ד בן צור,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2יום -גבירתי, אנחנו נלך יום 2015הראיתי, בבחירות  2013גבירתי אני אומר את זה כך, בבחירות  ש.

 3יום באתר שבאותם שלושה חודשים, במועדים האחרים אנחנו -באתר באותם שלושה חודשים, יום

 4ה תקופות השיא ואלה התקופות נחקור בסגנון אחר. אבל תקופות הבחירות שאומרים לנו שאל

 5דבר ונתעמת עם כל הטענות שישנן ונראה מה היה באתר -המהותיות שישנן, פה אנחנו נחקור דבר

 6 בתוך אותן תקופות בחירות. לגבי מועדים אחרים,

 7לא צריך בשביל זה לעבור על כולם, אפשר להציג לו. כמו שאדוני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 כתבות', לא צריך לעבור על כולן. 109ומר לך שיש אמר קודם 'אני א

 9כן גבירתי, אני אתן דוגמה, שהעד ישמע, כי אם פונים פעם אחת או פעמיים באיזה שהוא עניין  ש.

 10שתוקפים ותוקפים ותוקפים, זה דבר שצריך לראות אותו כי הוא לא נטול הקשר, כלומר, אם 

 11ש פה מידע, תשתמשו בו או לא תשתמשו בו, כותבים עשר פעמים שלילית, ואז אומרים 'הנה, י

 12תסתכלו עליו ,זה לא נכון מה שאתם עושים', זה דבר שצריך לבסס איזה שהוא כיוון חריג/לא 

 13חריג, מה היה שם. ולכן בתקופה הזו זו חקירה ארוכה שאנחנו נעבור על האתר באותם שלושה 

 14 חודשים ונבחן.

 15ור על האתר, השאלה למה צריך לעשות את זה מולו. אין בעיה לעב אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 הוא כבר אמר שהוא לא יודע מה היה או לא היה.

 17 גבירתי, הוא למשל אמר לי שלהרצוג היה סיקור מופלה, ש.

 18 מספיק להגיש לנו את זה, לא צריך לעבור איתו .. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19י לא אעשה כרגע דוקטורט על כל כתבה. אוקיי. בסדר. אז אני אשאל שאלות קצרות. בסדר? אנ ש.

 20, 'הרצוג: שש  השנים הרעות של נתניהו תמו'. תסתכל עליה, תעיין 2014בדצמבר  3כתבה ראשונה 

 21 קצרות בכתבה ותאשר לי שהיא כולה הדהוד של כל המסרים של גורמי האופוזיציה.

 22 מאשר.  ת.
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 1ו נעבור. אני אגיד לך כך, באתר שלכם, אם אתה תודה. הלאה. אני אתן לך עוד פרופוזיציה כי אנחנ ש.

 2לתוך הכתבות.  זה אתה  as isיודע, האמירות והמסרים של כל גורמי השמאל והאופוזיציה עברו 

 3 יודע או לא יודע? נתחיל עם הנתון הזה.

 4 לא.  ת.

 5 אתה יודע משהו אחר? ש.

 6 לא, אני לא עסקתי בכתבות.  ת.

 7 וב. 'אין לי מושג' זה טוב מעד התביעה.בסדר גמור. 'אין לי מושג'. זה ט ש.

 8 אני אומר מה עסקתי. יש לי מושג במה עסקתי. ת.

 9של דוברי ראש הממשלה להעביר מסר בשונה באופן  תניסיונובסדר גמור. האם אתה יודע שלעתים  ש.

 10לתת תרופה לילד בן שלוש, במובן זה שהוא ממאן  ןניסיומוחלט מהצד השני של המפה, היו כמו 

 11זה הוא יורק ובסוף אולי הוא מקבל משהו. זה הדימוי המוצלח יותר, המוצלח פחות. כלומר ואחרי 

 12 היו הבדלים דרמטיים, דרמטיים, כי אנחנו נעבור על מאות. יודע או לא יודע?

 13 לא יודע. אני לא יודע על הבדל בטיפול. ת.

 14 טוב, אוקיי. הלאה. בוא נתקדם, אותו יום. בוא נקרין, בוא נסתכל.  ש.

 15 

 16 456כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18'באופוזיציה עולים להתקפה. נתניהו מפחד מכולם. ... תמו שש השנים הרעות'. כותרת שלילית,  ש.

 19 נכון, מר ישועה?

 20 כן. ת.

 21 טוב, גם כותרת המשנה, המשנה, גם הוא שלילי כולו. נכון? ש.

 22 כן. ת.

 23 שלילי. נכון? מסתיימות שש שנים רעות, כל ... הולך לאיבוד, רק לא ביבי, ש.
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 1 אהה. ת.

 2אוקיי. עכשיו בוא תסתכל רגע על הבחירה, בוא נדבר על הבחירה של התמונות. התמונה לא עולה  ש.

 3פה. מר ישועה, בינתיים, אתה לא צלם אבל אתה היית בכלי תקשורת, אני מניח שאתה יודע שיש 

 4פי תמונות בארכיון. תמונות רבות של פוליטיקאים, אני מניח שלראש הממשלה יש בטח מאות ואל

 5 נכון?

 6 מאות. ת.

 7 מה? ש.

 8 אני מניח שיש מאות. ת.

 9 מאות. ואתה מסכים איתי שלבחירה של הצגה של תמונה יש משמעות? ש.

 10 כן. ת.

 11אז בוא נראה את התמונה שהצגתם. התמונה מופיעה בעמוד השלישי. הנה, זו תמונה, מר ישועה,  ש.

 12 ? תסכים איתי, איך נקרא לה, נגטיבית? חמוצה

 13 כן. ת.

 14 הלאה, בוא נתקדם. אגב, מי הגורם שמחליט לשים תמונה?  ש.

 15יש בהפקה אנשים שגוזרים את התמונות, יכול להיות שזה יחד עם הכתב בוחרים את זה, עוברים   ת.

 16 על מה שנמצא ויחד עם הכתב.

 17 הכתב בוחר או שגם המערכת בוחרת? ש.

 18 יכול להיות שגם המערכת. ת.

 19 י. בוא נתקדם. יום אחד אחרי. יכול להיות. אוקי ש.

 20 

 21 457כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 

 23 ראינו כבר את זה בהקשר אחר, את הכתבה הזאת. או את המאמר, סליחה, את זה לא ראינו. ש.
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 1 זה מאמר דעה. ת.

 2 סליחה,  שים את זה בצד, תיכף נגיע לשם. ש.

 3 זה מאמר דעה. ת.

 4ר עליו. אבל תיכף נראה פה, אני חוזר כבודם מה? זה מאמר דעה. תיכף נראה מי, מה, תיכף נדב ש.

 5ליום אחרי, למאמר של אמנון הררי, חבר המערכת. הקראנו אותו בפעם הקודמת. הוא קרוי 'מעגל 

 6 הכשפים האכזרי של נתניהו'. אתה זוכר שהיה כמאמר מאוד נגטיבי נכון?

 7 כן. ת.

 8 ותו בפעם שעברה.כן. עכשיו אני רוצה רק להראות את הסרטון שצורף ולא הראינו א ש.

 9 )מוקרן סרטון(

 10 אדוני רוצה לסמן את זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 ,-גבירתי, אלה הסרטונים שאנחנו ניתן אותם ב ש.

 12 אבל לסמן אותו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 כן. ש.

 14 הוא עוד לא היה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 בהחלט. ש.

 16 

 17 458ומסומן נ/ בדצמבר מוגש 4-סרטון מה

 18 

 19 סרטון מלעיג, מקלין, מלגלג, נכון? ש.

 20 סרטון נגדו. כן. ת.

 21 עכשיו, מי מקבל את ההחלטה, זה סרטון שמצורף לאותו מאמר. ש.

 22 כן. ת.

 23 כן. מי מקבל את ההחלטה לצרף את הסרטון? ש.
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 1 בדרך כלל זה שכותב את הכתבה, יכול להיות שההחלטה יחד עם העורך. ת.

 2 בדצמבר, 5שיו יום אחד חולף, תודה. בסדר. עכ ש.

 3 אני לא חושב שהוא סרטון שלנו, הם לקחו אותו כנראה. ת.

 4. מר ישועה, 457בדצמבר, הנה מאמר נוסף. זה הוגש. נ/ 5-ברור. לקחו אותו. אוקיי. עכשיו, אנחנו ב ש.

 5 בוא נסתכל, 'תתרגלו במהירות ליום שאחרי נתניהו', אתה רואה?

 6 כן. ת.

 7חילופי שוערים', 'תלמדו להתרגל', 'תראו איך ריבלין ופרס נכנסו בשלמות  אוקיי. ואז, 'כמו ש.

 8 . הכותרת לא חיובית מבחינת ראש הממשלה, נכון?1לנעליים'. עכשיו, תסתכל קודם כל כך. 

 9 וודאי. ת.

 10 . תסתכל על התמונה, במסגרת בחירת התמונות, בעמוד השני. גם זו תמונה,2כן.  ש.

 11 שלילית. ת.

 12 קיי. ועכשיו בוא נראה פה, מי זה איתי בן חורין, כותב המאמר?שלילית. או ש.

 13 לא מכיר אותו, הוא פרילנסר. ת.

 14אז אני אגיד לך, יש פה איזו שהיא סוגיה, זה בסדר, מותר לו, הוא מנהל משרד יחסי ציבור שנקרא  ש.

 15 ?2013-'בן חורין אלכסנדרוביץ', אתה זוכר את מערכת הבחירות של מי הוא ניהל ב 

 16 לא. ת.

 17 בדצמבר, 5של המחנה הציוני. מפלגת העבודה. בסדר. עכשיו בוא נראה את המשך הרצוג. יומיים,  ש.

 18 

 19 459כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 20 

 21גוש שמאל', עכשיו,  -כתבה, 'יד אחת נגד', תמיד זה יד אחת נגד נתניהו, 'התקדמות במגעים מרכז  ש.

 22 ראש הממשלה? תמונות מחמיאות כמובן.תסכים איתי שזה פייבוריטי עם הרצוג,  פחות עם 

 23 , זה לא כל כך...-זה נראה לי קצת יותר אינפורמטיבי, אני לא בטוח, זה לא כמו ה ת.
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 1 בדצמבר, יום למחרת. 6אינפורמטיבי. בבקשה. אני מקבל. בוא נתקדם. הלאה,  ש.

 2 ,-הוא מזכיר גם בפנים דברים על ה ת.

 3 הכל בבקשה. הנה.  ש.

 4 נים ש'סקר וואלה גוש .. הימין מתחזק, לפיד קורס',הוא מזכיר גם בפ ת.

 5 אמרת אינפורמטיבי, אני לא אתווכח. חבל על הזמן. ש.

 6 נראה לי שהוא סוקר פה.. ת.

 7 טוב. ש.

 8 

 9 460כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 10 

 11עוד פעם 'הרצוג: אני אהיה ראש הממשלה. לבני: בכיף, רק לא נתניהו'. אתה רואה? וכותרת  ש.

 12 'קואליציה שתפיל את שלטון נתניהו'. נגטיבי. נכון?המשנה 

 13 כן. ת.

 14 בדצמבר 8טוב. עכשיו בוא נראה ביום ההכרזה של  הבחירות,  ש.

 15 

 16 461כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18 'שייקה לוי: 'ישראל היא דיקטטורה' אתה רואה? ש.

 19 כן. ת.

 20ת בו אישה, חברי הכנסת אוקיי. כותרת משנה: 'השלטון דיקטטורי, ביבי מזיק, לא אמין, שולט ש.

 21 נגטיביים?  דואגים לעצמם ולא לנו'. אלה דברים קשים, נכון?

 22 כן. ת.
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 1, 50נכון? אוקיי. עכשיו, בוא נקרא גם את הכתבה עצמה, הכתיבה עצמה בקצרה. שייקה לוי מציין  ש.

 2במועדון הסנטר הכפול ביפו' ואז 'מצב המדינה מקשה עליו לחגוג'. אתה רואה? התנהלות ראש 

 3הממשלה ורעייתו וחברי הכנסת מכעיסה, 'ביבי אדם לא אמין' אמר שייקה לוואלה תרבות. 

 4'שולטת בו אישה', אני מקצר כאן. 'רק לא ביבי סיסמה טובה' 'השלטון לגמרי דיקטטורי' 'ביבי 

 5 לא אמין' ועוד כהנה וכהנה פנינים. קשה, נכון?

 6 כן. נגדו. ת.

 7 הגיע שגיא בן נון לשייקה לוי לקבל את הכתיבה הזו?מסכים. אוקיי. עכשיו תגיד לי, איך  ש.

 8 לא ידע. ת.

 9גם אני לא יודע. בוא נתקדם. אגב, אתה יכול למנות לנו משהו מהז'אנר הזה שאני אראה לך שהוא  ש.

 10, שמצדד בראש הממשלה? כמובן דוגמאות בשוליים -סופי, משהו שנכתב בדומה, קרוב, ל-אין

 11מר, איזו שהיא כתיבה שיש לה איזה שהוא נפח שמזכירה משהו תמיד יכולות להיות. אבל אני או

 12 מהכיוון ההפוך? מהג'אז הזה?

 13 עוד פעם, אני לא יודע על השוטף של האתר, אני יודע על מה שאני מתבקש. הבקשות, ת.

 14 לא, אני באתר. אני באתר, אני חי את האתר. לכן שאלתי אותך, ש.

 15 י יודע עליהן זה כתבות צבע שהתבקשתי להתערב. אני מבין מה שאתה אומר, כתבות צבע שאנ ת.

 16צבע. אוקיי. אני כרגע בכתיבה פוליטית, רחבה, אני אומר לך, משהו בדומה לדברים הללו, נניח,  ש.

 17שמצדד בראש הממשלה, או אתן לך עוד אפשרות, משהו דומה שנגד  המועמדים האחרים? כלומר, 

 18 אני נותן לך שתי אפשרויות, אם ידוע לך.

 19ין לי סקירה לא של זה, לא של זה, לא של זה, מה שיש לי זה כשמבקשים ממני להתערב. אחרת א ת.

 20 אני לא נכנס לזה.

 21 אין לך סקירה, הכל בסדר. הכל בסדר, מובן ש... ש.

 22 לא היה לי אז, ואין לי היום. ת.
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 1רצוג. מצוין. חבל שאנחנו בכתב אישום על היענות חריגה, אבל נתקדם הלאה. בוא נמשיך עם ה ש.

 2 באותו יום. 

 3 

 4 462כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6ראינו  2013עכשיו תסתכל, הרצוג תוקף את נתניהו ואחרי זה הוא מתנגח בנתניהו, ובבחירות של  ש.

 7ששלי יחימוביץ' הלמה בנתניהו. אלה קודם כל כתיבה, הכתבה בכותרת, בכותרת המשנה, זה 

 8 בחירה של המערכת, נכון?

 9 כן. ת.

 10ו אני כבר אומר לך שהבחירות שלכם כמערכת היו, אני לא אשתמש בביטוי 'תמיד', כן. אז עכשי ש.

 11אבל כמעט כמעט תמיד, בצורה הנגטיבית ביותר כלפי ראש הממשלה. תמיד הולמים בו, נוגחים 

 12בו, מלעיגים עליו, תוקפים אותו. ותמיד זה חיובי כלפי, או כמעט תמיד, כלפי האופוזיציה, במקרה 

 13 ון או לא?שלנו הרצוג. נכ

 14 ,-מה שאתה מראה פה זה מה ש ת.

 15 ?-זה מה ש ש.

 16 מה שאתה מראה פה תואם את מה שאתה אומר. ת.

 17תואם את מה שאני אומר. הלאה. עכשיו תראה, הדברים של הרצוג לקוחים פה מוועידת גלובס.  ש.

 18ריו? אז אני שואל אותך, הכתבת ירקצי הלכה לוועידת גלובס או שדוברות הרצוג שלחה לך את דב

 19 מה אתה חושב?

 20 לא יודע. ת.

 21 אלה שתי האפשרויות שיש. ש.

 22 כן. ת.

 23 נכון? ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  07

 

 3391 

 1 כן. ת.

 2תודה. אוקיי. עכשיו תראה, במסגרת המסע הטראגי שחווה אצלכם הרצוג בסיקור שלו, תיכף  ש.

 3אני אומר לך, זה פשוט, אני עוצר במאמר ביניים, אתה אמרת שהפליתם את הרצוג  –נראה אותו 

 4 אתה זוכר שאמרת את זה? .2015בתקופת 

 5 כן. הוא התלונן, ת.

 6. זו גם אפשרות. 100, והוא רוצה 98תשמע, יכול להיות שאדם מתלונן, אתה יודע, כי הוא מקבל  ש.

 7 אני שואל אותך כרגע, 

 8 היו הוראות ספציפיות של שאול שפגעו בהרצוג, ת.

 9שעות, זה ההוראה הספציפית. בוא  100הוראות ספציפיות של שאול, זה שהרצוג נמצא באתר כבר  ש.

 10 נסתכל הלאה על המסך,

 11 לא, לא, לא,  ת.

 12 נסתכל על הרצוג. חבל על הזמן. ש.

 13 'תוריד את בוז'י' 'בוז'י לא מעניין אותי' היו הוראות ספציפיות לגבי בוז'י. ת.

 14 תראה, בוא נראה. בוא נראה מה קרה אצלכם באתר. אילן תקשיב, ש.

 15 תונים ואמר 'אני יודע מה קורה אצלכם'.ואחר כך בוז'י פנה לעי ת.

 16 בוא נראה מה קורה פה. בוא נראה את הקיפוחים.  ש.

 17 

 18 463כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20' ארוך ומתמשך שעשיתם למחנה זאני רוצה להגיד לך משהו, אני מוציא לך קצת את הזה, זה מסא ש.

 21ה, בוא נסתכל 'ח"כ הרצוג: הציוני ולהרצוג באתר שלכם. בסדר? קבל את זה כנתון. אוקיי. הלא

 22עת לאפסן את האגו' ואז הישיבה, הוא אמר 'נוביל גוש מרכזי' ולבני אומרת 'הבחירות, ראש 

 23 הממשלה מפחד משריו'. אתה רואה את זה אדוני?
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 1 כן. ת.

 2 אוקיי. כתבה שהיא חיובית הרצוג מחנה הציוני, נגטיבית נתניהו? ש.

 3 כן.  ת.

 4 האלה אף אחד לא פונה אליכם, נכון? אין טענה.  טוב.  הלאה. אגב, בכל הכתבות ש.

 5 לכתבות האלה? ת.

 6 אין. הראיתי לך פה נדמה לי עשר כתבות, ימינה/שמאלה, ש.

 7 אני לא יודע. ת.

 8לא יודע. אוקיי. אז תראה, אז בוא נדבר עכשיו על הפריט הראשון שמופיע בכתב האישום, בסדר?  ש.

 9האלה הן כתבות פוליטיות באופי שלהן, מה  אחרי עשר כתבות. אתה מסכים איתי שהכתבות

 10 שהקרנתי לך,  הראיתי לך?

 11 כן. לגמרי. ת.

 12יופי. אז עכשיו הגענו לעניין שעומד כמובן ברומו של עולם, מה אתה חושב שהעניין הראשון  ש.

 13 שהתייחסו אליו בכתב האישום?

 14 לא יודע. ת.

 15, אוקיי. אז בוא נסתכל -לאזן את ה תוספות השיער של גברת שרה נתניהו. זה כמובן, אתה יודע, ש.

 16פה, וצר לי שאני צריך להתעסק, אני אומר לך את זה ולבית המשפט, שצר לי שאני צריך להתעסק 

 17, אלא בבחירות של הפרקליטות. אבל elections-בבחירות האלה שנעשו, בבחירות, לא בבחירות ה

 18ה סלבס פונים בשאילתה, מה לעשות, זה מה שאתם התחלתם. אז בוא נראה מה קרה שם. וואל

 19 האם אתה יודע, בעניין תוספת שיער של הגברת נתניהו. את זה אתה יודע?

 20 זוכר במעורפל. ת.

 21 כבודם. ... דצמבר. 62זה פריט  ש.

 22 אני זוכר במעורפל שהיה סיפור, לא זוכר שפנו אליה. ת.
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 CNN ,1-ראשית בוואלה או באז בוא נראה. אני יכול להגיד לך, לא יודע, אולי תעשו את זה כותרת  ש.

 2שכנראה אין תוספות שיער, אבל זה, בוא נמשיך הלאה. אני מציג לך ידיעה מאתר מעריב, איך 

 3 העניין הזה התגלגל. אני שוב מתנצל במה אני צריך לעסוק בבחירות שנעשו כאן.

 4 

 5 464כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7לספר של הגברת נתניהו, שואלת אם בוא אני אספר לך את הרקע, רכילאית בשם אליאורה פונה  ש.

 8 יש לה תוספות שיער, מקבלת תשובה שלילית. בסדר? אתה רואה? אני אעשה... 

 9 בסדר. אוקיי. ת.

 10אוקיי. בסדר. ואז וואלה מחליט, בוואלה סלבס, לשאול באותו עניין. אתה מסכים איתי קודם כל  ש.

 11 זה שזה תחתית של חבית כבר שמוצתה, נכון? במעריב?

 12, בכל העיתונים יש מדורי רכילות, זה התחתית. אתה יכול לקרוא למדורי הרכילות מה שאתה שוב ת.

 13 רוצה.

 14 בסדר. אנחנו מסכימים. התחתית של מדורי הרכילות. ש.

 15זה מדורי רכילות. תגדיר אותם איך שאתה רוצה. ולא עוסקים בדברים שברומו של עולם. זה טיב  ת.

 16 שם.הכתיבה. זה מה שאנשים רוצים לקרוא 

 17כן. ועכשיו, תאשר לי גם שאם פרסום הוא לא נכון, אז לא מעלים אותו. נכון? אם אתם יודעים  ש.

 18 שפרסום הוא לא נכון.

 19 אם פרסום לא נכון אז צריך לא להעלות. כן. ת.

 20נכון מאוד. אוקיי. בסדר גמור. ומי שפונה בנושא הזה זה רובינשטיין שכבר אמרת שהוא קשור  ש.

 21 ון?בגברת נתניהו, נכ

 22 אמת. ת.
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 1אמת. אוקיי. אז אפשר להניח שזה משהו שקשור, פניה בעניין שנמצא בתחתית של החבית  ש.

 2העיתונאית, נושא כבר שעלה שרואים שהוא לא נכון, וזה מגיע מצד, לא מגיע מצידו של ראש 

 3 הממשלה. סיכמנו את זה נכון?

 4 אני יודע שהייתה פניה של זאב, נדמה לי. ת.

 5 זאב זה הגברת, נכון? גברת נתניהו.נכון. ואמרת ש ש.

 6 כן. ת.

 7 סליחה? ש.

 8 כן. ת.

 9 כן. הלאה. ש.

 10 אם ראש הממשלה מעורב או לא, אינני יודע. ת.

 11 בדצמבר, יומיים אחרי,  11אני ... טוב. בוא נראה פה המשך סיקור. בסדר?  ש.

 12 

 13 465כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15 רואה?ראיון נוקב עם יעקב פרי, השר יעקב פרי. אתה  ש.

 16 כן. ת.

 17אינטואיטיבי?  ןזיכרואוקיי. השר לשעבר. באיזה מפלגה הוא היה, אתה זוכר? מר ישועה? אין לך  ש.

 18 לדעת באיזו מפלגה היה השר יעקב פרי?

 19 קדימה אולי? לא זוכר. ת.

 20הפוליטי שלך הוא די משונה הייתי אומר, אבל בסדר.  ןהזיכרוהוא היה ביש עתיד, טוב, תשמע,  ש.

 21 ןהריאיואז מכל מקום, הבחירה היא לקחת שר ביש עתיד, וזה בסדר, כמובן, תסכים איתי רק שפה 

 22 הוא ראיון נגטיבי מבחינת ראש הממשלה?

 23 כן. ת.
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 1 תודה. הלאה. בוא נדבר על המשך באותו יום. ש.

 2צור, אם אדוני מתכוון להגיש כך את כולן, אז אדוני ישאל עו"ד בן  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3אותו שאלות כלליות ויגיש את כולן ביחד או אם אדוני רוצה שהוא יראה את כולן, אפשרות היא 

 4שנעשה הפסקה, אדוני ייתן לו לעיין בכל החבילה ואז אדוני ישאל אותו שאלה כללית. אנחנו 

 5אם הוא חושב שזה נגד או בעד. זה יימשך ככה  אחד כדי שהוא יענה-יושבים ומעבירים אחד

 6 שעתיים

 7אחד, יש מקטעים שאני אשאל רק לפי כותרת, יש -אני אומר לגבירתי כך, אני רוצה להראות אחד ש.

 8מקרים שאני אכנס פנימה ואשאל אותו שאלות יותר קונקרטיות. להציג לו כרגע ערימה של 

 9 קשור,אחד, כי זה -כתבות, אני חושב שצריך לעבור אחד

 10אדוני יבחר את אלה שיש לו איזו שהיא שאלה מיוחדת לגביהן כי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 כל השאר אפשר להגיש ולהכניס לשאלה כללית.

 12 ואחרי זה יגידו שלא שאלתי את העד מה עמדתו, אני חושב שזה חשוב, גבירתי, לעשות את זה. ש.

 13 סיקור אוהד או לא סיקור אוהד.השאלה היא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14השאלה אם מה שאדוני הציג עד עתה לא ממחיש או לא מבסס את  עם:-כב' השופט משה בר

 15מה שאדוני טוען לו במידה כזו שכל התוספות שיוגשו, התוספת השולית אולי לא תשנה באופן 

 16 משמעותי, גם זה צריך לשקול. בסופו של דבר זה עניין של מידה.

 17 ר,אז אני אומ ש.

 18 ,-אני מבין את הכיוון שאדוני הולך ונותן לאדוני את כל ה עם:-כב' השופט משה בר

 19אני אתייחס אדוני. אני אמרתי שבתקופת הבחירות אני אגיש את הכל. אמרו שזו תקופת  השיא,  ש.

 20זה שיא המתת. שם אנחנו בעצם חווינו, איזה, הרעיפו עלינו שם, אני לכן אדוני, ברור שאני מתחיל 

 21הגשתי עשרות כתבות שהן שליליות על תקופה של שלושה  2013-ור שהמגמה ברורה, וגם בובר

 22שבועות שזו תקופה יותר קצרה ממה שהתביעה טוענת, אבל אני צריך לבסס את זה. התביעה לא 

 23ביססה כלום. התביעה לא בדקה כלום, התביעה לא הלכה לאתרים אחרים, התביעה לא בדקה 
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 1עשתה שום דבר. הבדיקות שהם התחילו לבדוק את האתר הזה היו  את האתר הזה, התביעה לא

 2כבר אחרי, לפני שהם הגישו כתב אישום, אחרי כל התהליך, שאז הם החליטו שהם בודקים את 

 3אתר. זה מה שקרה בתיק הזה. האתר הזה לא נבדק לאורך כל התהליך, החקירות, השימוע, כלום 

 4יענות חריגה של סיקור. אלה דברים שהם בלתי לא נבדק. האתר לא נבדק. ובאו בטענה של ה

 5נתפסים על הדעת. אבל אנחנו עושים את זה ולכן אני רוצה להראות. אני רוצה להראות את המסה 

 6הזו, המסה הזו, ואני יכול ... פרשת ההגנה להגיד 'בעצם לא הוכיחו, ואולי זה גם עניין של נטלים', 

 7 .. עולה מן הצורך ההוכחתי שלי להראות איך זה היה.לא, אני רוצה להראות פוזיטיבית, ולמעלה .

 8עו"ד בן צור, אנחנו לא אמרנו לאדוני שהוא יראה, אמרנו לאדוני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9אחד וישאל את העד אם -שאנחנו לא צריכים לשבת עכשיו שעתיים כדי שאדוני יגיש אותם אחד

 10 ם לבד, ב. אפשר להציג לו שאלה כללית ולהגיש אותן.זה אוהד או לא אוהד. א. אנחנו לקרוא יודעי

 11היא חקירה  2015גבירתי, זה חשוב גם לראות. סליחה, א. אני אומר, החקירה הזאת על בחירות  ש.

 12לא קצרה, כי אמרו לנו 'זה אירוע השיא', אני מתעמת עם אירוע השיא. לקחתי אותו במכוון. לא 

 13 ברחתי למקומות אחרים,

 14 לא אמרנו לאדוני לא להגיש, אבל אין שום ערך מוסף, אב"ד: -לדמן פ-כ.ה. ר' פרידמן

 15גבירתי, אני לא אוכל בדרך אחרת. אני אומר את זה. אני לא אוכל בדרך  אחרת של להגיש את זה  ש.

 16 יום שישנו שם.-בערימה, במערום, אני מבקש להמשיך להגיש את זה. זה חלק מהיום

 17 כבודכם, אם אפשר, עו"ד ז'ק חן:

 18 כן עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכ.ה. 

 19 תנא דה מסייע, לא צריך, מר חן. עם:-כב' השופט משה בר

 20לא כתנא דה מסייע, בתור תנא דה מעוניין. בתור מי שמייצג את מר אלוביץ'. עו"ד  עו"ד ז'ק חן:

 21בן צור לא צריך את הסיוע שלי.  השיטה הזאת שבכתב האישום נכתבת פרופוזיציה ומביאים עד 

 22תביעה שבמשך שבע ישיבות, שבע ישיבות לא הפסיק לדבר על אתר משועבד ומוטה, ואחר כך 

 23לדבר על אתר משועבד ומוטה, ואל מול הפרופוזיציה של כתב האישום  בחקירה הנגדית לא מפסיק
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 1ואל מול עדותו המוטה של העד, מבקשים להציג את מצב הדברים האמיתי, לא יכול לשיטתנו 

 2במקום שאומרים שכאשר מגיעים לאמת, 'לא, פה עוצרים, נחפש יעילות'. הרי ברשותכם,  ללהיתק

 3ישיבות. כאשר בא העד, לוקח אנקדוטה  21יתה שיטתו כבר כאשר בא העד ולוקח אנקדוטה, וזו הי

 4והופך אותה לכלל, וכאשר הוא מכסה את המציאות הברורה, הזועקת, הבולטת, הקופצת, ואת 

 5זה אנחנו רוצים להראות, יש לזה משמעות גם בהערכת מהימנותו של העד בפניכם. אתם תצטרכו 

 6 בסופו של דבר  כבודכם,

 7ה נכון, אבל השאלה היא זה של מידה, בסופו של דבר לא כפרנו ז עם:-כב' השופט משה בר

 8בדרך שבה מבקש מר בן צור להציג את הדברים, זה בסדר. זה ברור לנו. אבל בסופו של דבר אנחנו 

 9עוסקים הרי תמיד בתוספת השולית. זאת אומרת ברור שבשלב מסוים, כך נדמה לי, הכמות, כבר 

 10. נתתי סתם מספרים. צריך להמחיש 50דוגמאות או  30ות או דוגמא 20לא יהיה משנה אם זה יהיה 

 11 את הכיוון, הכיוון ברור. בסדר. מתקדמים.

 12ולא מונעים מכם להגיש את הכל, כמו שאמרתי גם אנחנו יודעים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 לקרוא.

 14מה שהם קוראים יום כי אנחנו שוזרים את זה בתוך -אני רוצה לומר ככה, יש חשיבות ללכת יום ש.

 15'פרטי הסיקור' שהם אומרים, הם גם כרונולוגיים, אני רוצה להראות מה היה יום לפני, באותו 

 16. אני לא מסתפק 2יום, יום אחרי, מה נעשה שם. זאת אומרת יש חשיבות גם לכרונולוגיה. 

 17ה, בדוגמאות ספורדיות. אני רוצה להציג את המכלול שהיה שם. המכלול שהיה שם שמתייחס לכמ

 18מתייחס לסיקור הנגטיבי. אני מזכיר רגע, יש לנו טענה של עסקת שוחד. יש פה טענה שהייתה כאן 

 19עסקת שוחד שמסיקים אותה מאיזה שהן נסיבות כי אולי הפרסומים משרתים איזה שהוא היסק 

 20, ברובו היה אתר שעיין את ראש הממשלה basicallyמסוים. ואני מראה לכבודם שהאתר הזה 

 21 לי בדוגמאות ספורדיות. אני רוצה להציג את המסכת הזו, וזו תהיה חקירה ארוכה. ולא מספיק

 22עו"ד בן צור רק רגע, שני דברים. א. לא אמרנו לאדוני להגיש  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23דוגמאות, אמרנו לאדוני שיגיש את הכל. ב. אנחנו מגבילים את הזמן, אני אעשה איזה שהוא סדר 
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 1נסיים בהפסקה את הנושא הזה, יגיש לנו אחר כך את הכל. עשרות, מאות, כמה בחקירה הזו, 

 2 שאדוני רוצה יגיש לנו, לשאול את העד שוב ושוב, עד להפסקה.

 3 לא, גבירתי, סליחה. אני אומר את זה כך, אני לא אוכל, ש.

 4 כמה זמן אדוני צריך? עם:-כב' השופט משה בר

 5 חקור עשר ישיבות. אני אעמוד בעשר ישיבות.החקירה הזאת, לי יש, אמרתי שאנחנו נ ש.

 6 כמה זמן אדוני צריך בהקשר הזה להראות מה קרה, עם:-כב' השופט משה בר

 7שלוש ישיבות. זה השיא של העניין. אני רוצה לומר את זה, אנחנו לא יכולים -? שתיים וחצי2015-ב ש.

 8ם שזור בתוך אירועי הסיקור, להצר פה. אני לא אעצור בעצמנו כאן בעניין הזה. זאת אומרת, זה ג

 9פריט. אני צריך להראות גם את הדיסוננס וגם מה נכתב, ואיך זה קשור לפריט מסוים -פריט

 10בסיקור. יש לנו פה חקירה רחבה. אני כן לקחתי בחשבון את הדבר הבא, שלגבי מועדים אחרים 

 11ה בסגנון אחר. שהם לא השיאים, שם אנחנו לקחנו את ההערה של בית המשפט, אני אחקור את ז

 12סיקור ואיך זה -פריט בסיקור-אני כן התכוונתי, וזה היה הרבה יותר מעשרה ימים, לחקור פריט

 13 היה.

 14 אם אדוני חושב ... אירועי הסיקור, אז זה בסדר, זה לעניין. עם:-כב' השופט משה בר

 15 כן, אבל זה קשור לאירועי הסיקור. זה שזור. ש.

 16 משהו כללי וזה גם בסדר,אדוני אומר  עם:-כב' השופט משה בר

 17אני אתן דוגמה לאדוני. מדברים איתנו נניח על הנאום בקונגרס. יש איזה שהוא פריט. ואני מראה  ש.

 18 מה הייתה הכתיבה לגבי הנאום בקונגרס, יומיים לפני, יום לפני, באותו יום,

 19 אדוני יפנה לפריטים מסוימים ואז יהיה קל לעקוב, ואז .. עם:-כב' השופט משה בר

 20כבודו, אני לא ערוך, אני חייב להמשיך לחקור את החקירה הזו, זה בדיוק כשהגענו ללב של המתת,  ש.

 21אנחנו כרגע מבחינתי, אני לא יכול לעצור, זה חלק אינטגרלי, זה חלק מהותי בעניין הזה. אני לא 

 22אעשה אחד, איפה שזה קצר אני אגיש את זה בקצרה, אני לא -אגיש לו קלסר, אני אראה לו אחד
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 1כרגע, ואני אקשור אותו לדברים ספציפיים בעניין הזה. זה בלתי אפשרי אחרת מבחינתנו. זה 

 2 השוחד. אנחנו בשוחד. לא בשום מקום אחר.

 3מכל מקום אני רק מבקש מאדוני אם אפשר, אם אדוני טוען שזה  עם:-כב' השופט משה בר

 4 ז בהקשר הכללי, אכן קשור לפרטי סיקור, לאירועי סיקור, זה מאוד רלוונטי. א

 5 זה יגיע. אז זה מגיע. אני הראיתי, אני אתן דוגמה אדוני.  ש.

 6.. אתר נגטיבי, ... סיקור שלי בסדר. עכשיו בוא נתייחס לאירועים.  עם:-כב' השופט משה בר

 7 זה חלק ..

 8אז אני אתן דוגמה אדוני. אם למשל ראינו עשר כתבות שליליות לפני הפריט הראשון והפריט  ש.

 9ן הוא פריט אזוטרי של תוספת שיער, בסדר? זה מה שראינו, עשר כתבות. תיכף אני אראה הראשו

 10מה קורה אחרי זה. ואחרי זה נראה עוד שלוש כתבות של כתיבה שלילית בעניין הזה. זאת אומרת 

 11זה לדוגמה כשאנחנו מדברים פה על חריג, על משהו שהוא, לא יודע מה האמצע בדיוק בנושא הזה, 

 12המשפט יראה את המכלול. כלומר, אם התוספות שיער הזה זה היענות חריגה, או  חשוב שבית

 13 שכל הכתיבה הזו זה על הדברים המהותיים שישנם. 

 14 עו"ד בן צור, אנחנו לא מגבילים את אדוני באירועי הסיקור,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 אני מקווה מאד. ש.

 16 ת האלה שחוזרות אם האתר היה, שידר 'נגד' 'נגד' 'נגד',אבל השאלו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 כן. כי אני צריך את האישור שלו. ש.

 18 ומגישים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, את זה אנחנו מצמצמים,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 ש.  גבירתי, זו שאלה מאוד קצרה. אחרי זה יגידו לי אולי בעצם, 'למה לא שאלת את העד?'

 20עו"ד בן צור, אנחנו לא בוויכוח. זו ההחלטה שלנו. כל מה שנוגע  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21כתבה כדי -כתבה-כתבה-לסיקור לכתב האישום זה דבר אחד, הקו הזה שאדוני עכשיו מגיש כתבה

 22 שהוא יסתכל על הכותרת ויגיד אם זה בעד או נגד, זו החלטתנו. אדוני יתקדם.
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 1אני חושב כך, כמובן שזו החלטה של בית המשפט, אבל נדמה לי שבראש גבירתי סליחה,  ש.

 2 ובראשונה,

 3אבל אדוני הסכים שזה קשור לפרטי הסיקור אז אדוני רק יקדים  עם:-כב' השופט משה בר

 4 לפני השאלות, באיזה הקשר, כדי שזה נראה שזה קשור לאירוע סיקור מסוים,

 5 הסוגיהבלתי בה שוחד. אני לא מצליח להבין את זו כרונולוגיה של האתר באותה התקופה שקי ש.

 6הזאת. אני קיבלתי שוחד ואני קיבלתי שם סיקור עוין. זה מה שאנחנו אומרים. ובכדי להראות 

 7 מה קיבלתי, אני מראה את הסיקור העוין הזה.

 8 עו"ד בן צור, אדוני ימשיך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 תודה. ש.

 10 גבירתי, אני רק מבקשת, עו"ד יהודית תירוש:

 11 רגע, שניה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12רק אני אשלים עוד משפט אחד. גם העד הרי העיד בחקירה הראשית שזה היה אתר משועבד, אתר  ש.

 13שבוי. זה מה שהוא אמר. נכון? משועבד ושבוי, ומוטה. יכול להיות שבסוף כל האתר הזה שבית 

 14למסקנה שזה אתר מוטה או שבוי, השאלה בידי מי שבה אותו. זו המשפט יראה אותו, אולי יגיע 

 15סוגיה אחרת כבר. אבל גם לעניין הזה של האמירות האלה שהדהדו פה בחלל האולם והעולם פעם 

 16אחר פעם, אז את טענת השבי והמוטות והשעבוד, אני אומר שזה דברי הבל. ולא בגלל שאני אומר, 

 17 להיות מוצבים גם לעד הזה.  בגלל שזה האתר. הדברים האלה צריכים

 18היכולת להדהד את דברי השקר הם רק משום, אבל רק משום שידינו היו כבולות כל  עו"ד ז'ק חן:

 19הזמן הזה וכשמגיע הרגע שבו אנחנו חושפים את האמת אומרים לנו 'תגישו קלסרים'. זו היכולת 

 20נקדוטה אחת, אחרי ישיבות לדבר על אתר משועבד ועל אתר מוטה ולקחת א 20של העד במשך 

 21לילה של חיפושים באינטרנט מול עשרות כתבות, הפוכות, ולהגיד 'זה העיקר'. להפוך עיקר לטפל, 

 22להפוך שקר לאמת ואמת לשקר. ועכשיו זה יומנו. זו הפעם שבה אנחנו באים לבית משפט אחרי 

 23רה, אחת עמודי חקירתו במשט 1,400-תקופה מאוד ארוכה שאף כתבה אחת לא הוצגה לעד הזה ב
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 1הראשון בכתב האישום היה בלי לפרט את אירועי   ןכשהניסיולא הוצגה לו. אחת לא הוצגה לו. 

 2, ועכשיו כשהעד מעיד במשך שבע והטיההסיקור להגיד באופן כללי יצור של בני זוג מול בני זוג 

 3ך. ישיבות אחרי שבע ישיבות הכנה בפרקליטות על עדות מוטה, מגיע הזמן שלנו להראות שלא כ

 4 ואנחנו צריכים להסתפק בקלסרים.

 5-עו"ד חן, אדוני שכח  שהעד כבר מעיד כאן חקירה נגדית בישיבה ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

15. 6 

 7 אנחנו מתייחסים לכתב אישום גבירתי. אלה טענות בכתב אישום. עו"ד ז'ק חן:

 8תשאלו ומה שנוגע להעברה  אנחנו לא בוויכוח. מה שנוגע לסיקור אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 של כתבה אחרי כתבה כדי שהוא יסתכל על הכותרת ויגיד, זה מה שהגבלנו ואדוני ימשיך.

 10אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה של ההגבלה ובכל זאת באמת בשים לב  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11ה שלו בריענון לעובדה שלא בחקירה שלו ברשות ניירות ערך, לא בחקירה שלו במשטרה, לא בחקיר

 12ולא בחקירה הראשית, בשום מקום העד לא היה צריך להתמודד עם מה היה האתר. ואמר כל מיני 

 13דברים. הוא אמר דברים. הוא אמר דברים. יש ערך להתייחסות שלו לכתבות האלה, בין אם הוא 

 14דברים יגיד אמת ובין אם הוא ישקר, בין אם הוא יגיד דברים ברורים ובין אם הוא יכחיש את ה

 15הברורים. יש ערך. כי מישהו הצעיד את העד הזה לבית המשפט הנכבד הזה ומישהו שמע ממנו 

 16שהסיקור באתר היה מוטה לטובת נתניהו. ומישהו שעשה את זה שזאת התביעה, לא בדק מעולם 

 17כלום, הוא לא יודע שום דבר. אז את הדבר הזה, יש ערך למה העד הזה אומר ואת זה אי אפשר 

 18יתנו. סליחה, אני אומרת את זה בכל הכבוד, זו דעתי. אי אפשר לשלול את זה מאיתנו. לשלול מא

 19זה הרגע שבו אנחנו באים ואומרים לראשונה, לא לראשונה, בשימועים אמרנו את זה, לא משנה. 

 20זה הרגע שבו אנחנו אומרים לראשונה 'תלכו ותסתכלו מה היה באתר הזה', הם לא עשו את זה 

 21 ד שאמר דבר שהוא לא נכון.והם הביאו לפה ע

 22יותר מזה, גם עם העד הזה יגיד שהוא לא מכיר, דיינו. במובן הזה שיאמר 'אני לא מכיר מה היה  ש.

 23באתר הזה' והוא בא לספר לבית משפט, ולא הראו לו כלום, כלום לא הראו לו מה שהיה באתר. 
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 1זה אמרו לו 'אתה מסיק הראו לו כמה תכתובות. שאני לא חי אותן. הראו לו כמה תכתובות ומ

 2שהאתר הזה' אני אומר לך, סליחה, האתר הזה היה אתר עוין. זה האתר שהיה ולכן אין שוחד 

 3וההמצאה הזאת של סיקור היענות חריגה שלא בדקו לא את האתר הזה ולא בדקו פרסומים בכלי 

 4אנחנו  תקשורת מקבילים, ולא אם פריטים מסוימים עולים כהודעת דוברות, כל הדברים האלה

 5אחד להראות אותם ואת הדבר הזה אני לא אוכל להגביל כי זה השוחד שאני קיבלתי -נצטרך אחד

 6וזה שוחד מדומיין. זה שוחד מומצא. זה שוחד שלא נבדק בכלל. לא נבדק. חוץ מפרזיולוגיות 

 7כלליות אין פה שום דבר. לא הציגו לבית המשפט כלום בסוגיה הזאת. כלום לא הציגו. הציגו 

 8ות ברול שאני בכלל לא מכיר אותן. ועל זה בנו לי את התיק הזה. אז אנחנו את הדבר הזה שור

 9הראיתי שהיו עשרות כתבות שליליות והיו  2013-צריכים לקחת ולפרק אותו לפי האתר. כמו שב

 10. וכשהעד 2015-, כך היה ב2013שם איזה שני פריטים, שני פריטים סטנדרטיים וזה שוחד בבחירות 

 11להג שהוא אמר שהם פגעו במחנה הציוני, אני אראה שעשרות כתבות אחת אחרי השניה הזה בא ל

 12 בעניין הזה. ואי אפשר לעצור אותנו בסוגיה הזאת.

 13 תוריד קצת את הטונים. אדוני יתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 אני אתקדם. ש.

 15מזכירה את ההערה שלי גם גבירתי כן חשוב לי לומר משהו. כשחברי, אני  עו"ד יהודית תירוש:

 16לגבי החקירות הקודמות בשבוע שעבר בהיבט הזה, כשחבריי אומרים שהם מציגים, חברי מציג 

 17את הכרונולוגיה של האתר בימים האלה, אז אני קמה ואומרת בצורה ברורה לא מוצגת כאן כל 

 18 כתבה באתר, זה ברור, חברי בוחר איזה כתבות להציג,

 19 ת תירוש, לא הצגתם משהו אחר. זו ...גבר עם:-כב' השופט משה בר

 20 כלום. אחת לא הציגו.  ש.

 21 איך אתם מעיזים בכלל להגיד דבר כזה? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22עם כל הכבוד, בית המשפט מדבר, אני יכולה לענות לבית המשפט, לא צריך  עו"ד יהודית תירוש:

 23, זה לא העד היחיד, יש פרשת את להקת המעודדות. אז אני אומר, אנחנו הצגנו ואנחנו גם נציג
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 1תביעה ויש מכלול של עדים ואנחנו נציג את מה שכתב האישום מדבר עליו שזה דרישות שהועברו 

 2והיענות לדרישות. כתב האישום לא מדבר על אתר והוא לא מלהג, אלא הוא אומר דברים 

 3גנו את האתר. ספציפיים ואותם אנחנו נוכיח בפרשת התביעה בפאזל של ראיות. אז אנחנו לא הצ

 4אבל כשחברי כאן בא ואומר שיש חשיבות בהצגה הכרונולוגית של האתר חשוב לי לדייק ולומר, 

 5כי יש גם מגבלות למה שאני אוכל לעשות בחקירה חוזרת, חבריי מציגים עם העד הזה את האתר 

 6גיה אבל בוחרים את הכתבות שהם בוחרים להציג ורק חשוב לי לדייק את חברי שזה לא הכרונולו

 7של האתר. זה לא כל הכתבות שהתפרסמו. לא מפורסם כאן, לא מראים כאן את ועידת גלובס, 

 8בוועידת גלובס. את זה לא הראו כאן. רק את הסיקור של הרצוג בוועידת  1את הסיקור של נאשם 

 9גלובס. את זה שזה היה בכותרת הראשית קודם נתניהו, את זה לא הראו. אז לכן חשוב רק לדייק 

 10 ה הזאת.באמיר

 11אני חייבת להגיב על זה. זה לא דיוק, זה ההיפך מדיוק. זה לא יאומן שכך  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12 התיק הזה הגיע לבית משפט, לפחות בעיני, ומה שעשית עכשיו זה ההיפך מלדייק את הסיטואציה.

 13את זה  אני אגיד רק דבר אחד, מי שעשה את הבדיקה של האתר בשלב מסוים, הם רוצים להציג ש.

 14בטעות שוטר. השוטר שבדק את זה בנובמבר... הוא הפך למומחה לתקשורת. ואנחנו נראה לשוטר 

 15 הזה מה נעשה באתר הזה. השוטר.

 16 עו"ד בן צור, אדוני רוצה להמשיך? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 כן בטח שאני רוצה להמשיך. ש.

 18שניות בעקבות דברי עו"ד תירוש כי אי  15גבירתי, ברשות בית המשפט אני אקצר ...  עו"ד ז'ק חן:

 19אפשר להשאיר את זה כך. אומרת עו"ד תירוש, דבר אחד לא יאומן, לא מתייחס לזה. הרי הם לא 

 20הראו אחד. אנחנו באים להראות כנגד כתב האישום אומרים שאנחנו מראים חלק. לא יאומן. 

 21ופר. אבסורד. אבל אומרת דבר שני חשוב. 'אנחנו נראה גם לא באמצעות פשוט לא יאומן כי יס

 22העד הזה סיקורים אחרים'. עכשיו מה יקרה? יקרה, כי כך היא מתכוונת לעשות, ובישיבה 

 23הקודמת היא אמרה שהיא מתכוונת לעשות את זה באמצעות שוטר. 'יבוא כאן שוטר', כך היא 
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 1תי להראות', שהוא נספח א', אבל אנחנו חסומים אומרת 'אני באמצעותו אראה מה שאני בחר

 2מלהראות את הנגטיב של זה. זה היפוך היוצרות באופן מוחלט. עכשיו, ככל שמדובר בפניות, 

 3להבדיל מפרסומים, הרי בסופו של דבר לשם זה מתכנס, החריגות שנטענת ביחס לפניות היא 

 4 צריך לשנות. רלוונטית לאור הסיקור, איזו הטיה הייתה, איזה וקטור היה

 5 זה ...  עם:-כב' השופט משה בר

 6 טוב,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 עכשיו, בוא נסתכל כאן. יעקב פרי ראינו אותו, בוא נתקדם לכתבה הבאה. שוב, הרצוג,  ש.

 8 

 9 466כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 10 

 11כל המסרים של הרצוג . זה הדהוד של 2. חיובי 1. תעיין בזה, שלוש שאלות. 1שתי שאלות קצרות.  ש.

 12 . כמובן גם בחירת התמונות היא בחירה מאוד מאוד מחמיאה. כמעט סנטורים, נכון?3ולבני. 

 13 נכון. ת.

 14 הלאה. נמשיך בעניין הזה יום למחרת. עוד הרצוג. ... הרצוג מסכן. ש.

 15 כל האפליה הזאת. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16 אפליה. ש. 

 17 

 18 467כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20 עם. יום למחרת, תאשר לי, חיובי, הרצוג, הדהוד המסרים של המחנה הציוני אחד לאחד. עוד פ ש.

 21 מאשר. ת.

 22בדצמבר. אגב, אף אחד לא פונה אליך, בכלל לא  15-הלאה. אני רוצה להראות לך, הנה הגענו ל ש.

 23 ידוע על שום פניה.
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 1 אם פנו אלי בקשר לאלה? ת.

 2 כן, לכל הכתבות הללו. ש.

 3 הפניות אלי נמצאות ברצפים. לא יודע מה פנו ומה לא.אני לא יודע,  ת.

 4 אוקיי בוא נתקדם. ש.

 5 

 6 468כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8 זו כתיבה של אודי הירש. אתה רואה? ש.

 9 כן. ת.

 10 אוקיי אז בוא נסתכל כאן. הכותרת 'תקשורת עוינת'. אודי הירש הוא מהמערכת, כן? ש.

 11 כן. ת.

 12טוב לנתניהו'. אני אגיד לך מה אני למד מהפסקה הראשונה מעמוד אוקיי. ככה, 'תקשורת עוינת זה  ש.

 13. ותיכף אבקש את האישור שלך. 'קשה להאשים את נתניהו ובנט שבחרו בטקטיקה יעילה זו', 3

 14הכוונה היא טקטיקה ביחס לתקשורת 'הממשלה הייתה משותקת וכושלת', ואז היה פה משהו, 

 15חודשים האחרונים שואפת  9-להצביע בשנה ו כתוב בסוף 'רשימת ההישגים שעליה הוא יכול

 16 לאפס'. אתה רואה?

 17 כן. ת.

 18 טוב. אני מניח שזאת כתבה, שוב, זו כתבה שהיא לא פרו נתניהו, בלשון המעטה נכון? ש.

 19 היא שלילית. ת.

 20 מה? ש.

 21 היא שלילית. ת.

 22 צמבר.לד 17-הלאה. הנה, הבחירות מתחממות, אני רוצה להראות לך איך אתם עושים סיקור ב ש.

 23 
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 1 469כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3 תראה שתי כתבות באותו עניין. נגיש את השתיים במחיר של אחת כבודם.  ש.

  4 

 5 470מוגש ומסומן נ/

 6 

 7יש לנו פה שתי כתבות יום אחרי יום בעניין הצטרפות של ראש מועצת אשכול שירוץ בבחירות  ש.

 8 מטעם יש עתיד. אתה רואה?

 9 להתייחס לשתיהן? ת.

 10שתי הכתבות הללו. הן סיקור על הצטרפות חיים ילין ליש עתיד בתקופת הבחירות. אתה רואה כן,  ש.

 11 את זה?

 12 כן. ת.

 13, אני מסכים שזה קצר, פסקה שניה, 17-תאשר לי רק בטובך את הדבר הבא, כתבה ראשונה מה ש.

 14 עמוד שני, 'ממשלה חלשה', אתה רואה את הדבר הזה?

 15 כן. ת.

 16 2וחרת כבר, שם זה אמירות יותר קשות, תסתכל למשל בעמוד אוקיי. ותסתכל בכתבה המא ש.

 17למעלה, 'תקף את המדיניות', אני עושה את זה בקצרה 'ראש הממשלה עסוק בכיבוי שריפות, לא 

 18בקביעת מדיניות' 'ברגע האמת ידו של ראש הממשלה רעדה' בקיצור, אלה המסרים של המחנה 

 19 האופוזיציוני של ראש הממשלה. נכון?

 20 כן. ת.

 21 טוב. הלאה. עכשיו הנה עוד מדור הדעות של וואלה באותו יום, .ש

 22 

 23 471כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2, נקרא לזה -אחרי התמונות, אני אגיד מה יש לנו פה ותאשר. יש לנו בעצם ניתוח של ה 2בעמוד   ש.

 3 של המועמדים על ידי, מה הייתה רויטל עמירם אז בוואלה אתה זוכר?

 4 לא. ת.

 5 מה? ש.

 6 אני חושב שזה מאמר דעות.לא,  ת.

 7אוקיי. מאמר דעות. בוא תסתכל כאן, אני נותן לך כרגע בקצרה, לא צריך לקרוא את הכל,  ש.

 8'ההתנהלות של ראש הממשלה', היא אומרת 'זה פראנויה, חוסר אמון, חוסר פרגון, הנהנתנות 

 9י זה ליברמן מבוגר שלו', התערבות בסוגיית יוקר המחיה, אחרי זה ביקורת מרומזת על לפיד, ואחר

 10אחראי ולבני מנהיגות והרצוג איש של פשרות וחיבורים, שלילי נתניהו, נכון? בצורה ברורה?  

 11בהשוואה למועמדים האחרים. אתה רואה שזה גם מסומן לך שם. אתה יכול להסתכל גם על 

 12 ,ליברמן שהוא מבוגר אחראי ופרגמטי. בקיצור אני אומר לך, יש פה היררכיה. ראש הממשלה

 13 רוב הביקורת עליו, יש גם קצת על אחרים, ת.

 14אחרים בדרך כלל הם פרגמטים, יכולת ניהול משא ומתן, פשרות, חיבורים, בשורה .. ומרעננת.  ש.

 15ביקורת נוקבת, אין ספק. ביקורת נתניהו, אחרים, לא רע. יכולים ללכת הביתה עם התעודה לאמא. 

 16 נכון? 

 17 כן. ת.

 18 לדצמבר,  19ם קדימה, טוב. בוא נתקדם. נעבור יו ש.

 19 

 20 473כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 

 22פרשנית -. זה מין איזו כתיבה, נקרא לזה פרשנית או סמי2013זה עמרי נחמיאס, זה הטל שלו של  ש.

 23 שלו, נכון? אתה רואה?
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 1 אוקיי. ת.

 2עכשיו בוא נראה את הכותרות. בסדר? הכותרות הן כך: 'בלי דגל לרוץ איתו: נתניהו ממולכד  ש.

 3 רד מבנט המתחזק'.ומוט

 4 ?472גבירתי יכול להיות ... המספור ודילגנו על   עו"ד דקלה סירקיס:

 5 472כן. צודקים. חסר לי אחד. זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 

 7 472תוקן ושונה לנ/ 473סימון כתבה נ/

 8 

 9נתניהו שאין תודה. אני חוזר על שאלתי. תסתכל על הכותרת וכותרת המשנה. תאשר לנו שלגבי  ש.

 10לו דגל לרוץ איתו, שהוא ממולכד והוא מוטרד ולא הביא פנים חדשות ומסונדל בשל הסכם אי 

 11לוחמה ונשחט בסקרים, זה נגטיבי ראש הממשלה. נכון? ובטח בהשוואה ל'לפיד מפנטז על איחוד 

 12ם הם משנה גורלות' ו'בעבודה מחפשים לפתור את פלונטר שיבוץ הכוכבים', יש כל כך הרבה כוכבי

 13 רק לא יודעים איך לשבץ אותם.

 14 ,-אני חושב שפה זה יותר אינפורמטיבי מה ת.

 15 זה אינפורמטיבי? ש.

 16 כן, זה מתאר את הקשיים של כולם. ... ראש הממשלה נמצא בראש. ת.

 17 ממולכד ומוטרד? ש.

 18 זה לא כמו, ת.

 19 ... הסרגל שלו.. עו"ד ז'ק חן:

 20הרצוג והמוטרדות והמסונדלות זה נראה לך מאה אחוז. בסדר גמור. אז אבק הכוכבים של  ש.

 21 אינפורמטיבי, בוא נתקדם הלאה.

 22 תסתכל על האורך, לאורך הכתבה, ת.

 23 הסתכלתי. ש.
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 1 יחסית,  ת.

 2 יש לנו אמיר תיבון. 2014לדצמבר  21עכשיו, יומיים,  ש.

 3 

 4 473כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6משלה לבין פוטין והאנלוגיה היא בעצם אני אגיד לך בקצרה מה יש פה. יש פה אנלוגיה בין ראש המ ש.

 7שפוטין נמצא במשבר מאוד קשה, האימפריה הרוסית שוקעת, יש שחצנות, כוחנות ובטחון עצמי, 

 8וזה גם מה שקורה בישראל אצל ראש הממשלה. ולכן הבוחר צריך ללמוד ולהסיק את הלקחים 

 9 מהמשבר הרוסי. תעיין, תאשר לי ותיכף אני אשאל אותך שאלה.

 10 שה.בבק ת.

 11 קודם כל, האנלוגיה הזאת כפי שציינתי אותה, היא אנלוגיה ברורה, נכון? מהכתבה.  ש.

 12 כן. ת.

 13טוב. שאלה שניה, יש פה בעצם קריאה של וואלה, וזה בסדר, אין לי שום טענה, ללמוד מהמשבר  ש.

 14 הרוסי ולא להצביע לנתניהו. נכון? אלא, 'תלמדו'. נכון? 

 15 נכון. ת.

 16בסדר, אין לי שום טענה. רק שאמרו לי שוחד שקיבלתי. זו הטענה שלי. תצביעו  סליחה? נכון? וזה ש.

 17 למי שאתם רוצים. זו הקריאה?

 18 אה, קריאה, בעקיפין זה משתמע. ת.

 19 קריאה בעקיפין. מקובל. אוקיי. בוא נתקדם הלאה, יום אחד קדימה.  ש.

 20 

 21 474כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 
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 1י' ו'הליכוד נטש את כולם' ואז הביקורת, כמו שאתה קורא ככה: 'אחד מכל שלושה ילדים הוא ענ ש.

 2 בכותרת המשנה, על נתניהו ומדיניות הממשלה. אתה רואה? נכון מר ישועה? זה מה שכתוב?

 3 כן. ת.

 4אוקיי. קודם כל אתה מסכים איתי שכותרת שאומרת שאחד מכל שלושה ילדים הוא עני והליכוד  ש.

 5יהו, זו אמירה נגטיבית כלפי נתניהו. נכון? הלך ונטש את נטש את כולם, וזו מדיניות ממשלת נתנ

 6 כל הילדים העניים לצערנו, נכון?

 7 אמת. ת.

 8אמת. בסדר גמור. אני אפילו אחסוך כי אני שומע את בית המשפט. תגיד לי אבל, לא יהיה נכון  ש.

 9את אחרי שיש כותרת נגטיבית, בדרך כלל מקובל, תאשר לי, בדרך כלל, שאתה יכול להמשיך 

 10הכותרת בכותרת המשנה אבל לפחות להביא בכותרת המשנה את התגובה, לא של פרס, אלא של 

 11נתניהו, של הליכוד. לא בתוך הכתבה. מקובל גם בתוך הכתבה, אבל בכותרת המשנה בדרך כלל 

 12מוכנסת התגובה, אם יש, נכון או לא? אם אחרי שנטשנו את כל הילדים העניים, אז אפשר להגיד 

 13תגובה קצרה, נכון? מקובל. זה המקובל. עזוב אותי כרגע 'יודע/לא יודע' מקובל או לא איזו שהיא 

 14 מקובל?

 15 כן. ת.

 16 נכון. מקובל. אוקיי, בוא נתקדם. ש.

 17 מסיבה פשוטה, אה, יש פה, סליחה, מופיעה תגובה של הליכוד. ת.

 18א קוראים כמוך כן, אמרתי. מקובל בכותרת המשנה, לתת ביטוי לעמדה של הליכוד, הרי אנשים ל ש.

 19 קריאה. חלק גדול מסתכלים על הכותרות.-קריאה

 20 נכון. ת.

 21 תודה. אוקיי. הלאה, עכשיו בוא נתקדם עם הרצוג. ש.

 22 

 23 475כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2השב"כ מורה לו לנסוע בכלי רכב משוריין כי גובר הסיכוי שירכיב את הממשלה. זה נחמד  ש.

 3 יין. נכון?מבחינתו, נכון? מכונית יפה, קצר, לענ

 4 כן. זה אינפורמטיבי. ת.

 5אינפורמטיבי. כן. מאוד יהיה נחמד. אחרי זה אנחנו נראה מה קורה כשמגיעה אינפורמציה מהצד  ש.

 6 השני.  בוא נתקדם עכשיו לכתבה, לכותרת הבאה. פה יש בחירה מערכתית נפלאה. 

 7 

 8 476כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 9 

 10הפנים של הליכוד פסל מועמדות נתניהו לראשות  נקרא את הכותרת וכותרת המשנה. 'מבקר ש.

 11 המפלגה' , אבל אומרים שהסבירות הזאת היא אפסית שהוא יהיה מנוע מלהתמודד. אתה רואה?

 12 כן. ת.

 13 אתה מסכים איתי שהכותרת זה הדבר המרכזי בכתבה? או דבר מרכזי בכתבה, הכותרת הראשית? ש.

 14 מן הסתם. ת.

 15מישהו היה רואה את הכותרת אז הוא היה חושב שאולי נתניהו  מן הסתם. אוקיי. ועכשיו, נניח ש.

 16 נפסל מלרוץ, מלהיות מועמד לראשות המפלגה, נכון?

 17 כן. ת.

 18 אוקיי. אבל אתם מבינים כמובן שזה קשקוש והסבירות לכך  היא אפסית, נכון? כך כתוב אפילו? ש.

 19 כן. ת.

 20לכתוב כותרת כזאת? למה לכתוב  כי היה איזה סכסוך בין המבקר לבין ראש הממשלה. אז למה ש.

 21את הכותרת ולעצב, כמו שאתה יודע, ראינו את דרוקר, מעצבים, לא צריך אותו בשביל זה, זה 

 22 דברים כמעט אלמנטריים. הכותרת היא מכתיבה את התודעה. נכון?

 23 לפעמים כותרות זה עניין של רייטינג. ת.
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 1 כותרות זה עניין של רייטינג, אוקיי, ש.

 2 שמים את הכותרת שהיא יותר,לפעמים.  ת.

 3 אני מסכים. כן. נכון. אוקיי. עכשיו בוא נראה, הנה, באותו יום,  ש.

 4 

 5 477כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7. כלומר מבחינת 63לכתב האישום לפריט  62אני רק אומר לכבודם כך, אנחנו בין פריט  ש.

 8זו מסיבה של יאיר נתניהו. הכרונולוגיה אני כרגע בין התוספות שיער, ואחרי זה אני אגיע לאי

 9בסדר? זה מראה מה היה באתר הזה. בין שני האירועים המז'וריים, השיער והמסיבה. בוא נראה 

 10 . 'לפיד תוקף את נתניהו כי הוא פוחד מבנט', נכון?1פה על לפיד. תאשר לי כך 

 11 כן. ת.

 12החברתי,  ןביטחוהכותרת. אוקיי. ובמשנה, יש המשך של הרצוג, נכון? שבתקופת נתניהו קרס  ש.

 13 אתה רואה את זה?

 14 רואה. ת.

 15 אוקיי. אלה כמובן, הסטייטמנטים האלה הם סטייטמנטים נגטיביים ביחס לנתניהו. נכון?  ש.

 16 אמת. ת.

 17בסדר. ואחרי זה יש לי גם עוד שאלה כי בהמשך גם אחרי זה יש, תסתכל תחת 'תקיפת מדיניות  ש.

 18 נתניהו'. זה כחלון עושה דברים, נכון?

 19 וף?בס ת.

 20 בסוף. ש.

 21 כן. רואה. ת.

 22 אוקיי. מאה אחוז. ואז בוא נלך לשבת תרבות, בכתבה הבאה. ש.

 23 
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 1 478כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3 אני אראה לך הרבה מאוד שבתות תרבות שהתפרסמו באתר שלכם, אתה מודע לכך, מר ישועה? ש.

 4 לא. ת.

 5שאתה לא מודע ששבתות  לא. טוב. אז אתה לא מודע גם בעצם מתוקף ה'לא' הזה, רק נאשר ש.

 6תרבות זה היה כלי להעברת מסרים של צד אחד של המפה, בעיקר צד אחד של המפה? נגיד את זה 

 7 כך?

 8 לא, לא מכיר את זה. ת.

 9 לא מכיר. אז נתוודע לאתר בחקירה. ש.

 10 אני יודע מה זה שבת תרבות, אבל לא, ת.

 11אז הנה עוד כתבה: 'לפיד: לא היינו כן בסדר, כן. אנחנו יודעים גם מה זה שבת. עכשיו תראה,  ש.

 12אמיצים מספיק בצוק איתן'. כינה בכותרת המשנה את נתניהו 'פחדן', אתה רואה? נכון? ואז 

 13על נתניהו 'רק הישרדות פוליטית' 'עושה כמיטב  2תסתכל, יש מונולוג ארוך של יאיר לפיד בעמוד 

 14יו אני אשאל אותך שלוש שאלות יכולתו להרוס יחסים עם ארצות הברית'. אתה רואה את זה? עכש

 15, אני אגיד את זה בצורה מעודנת. יש הרבה מאוד דברים -בעניין הזה של הכתבה. אני אומר לך ש

 16של לפיד והרצוג ולבני משבתות תרבות שעולים אחד לאחד בתוך האתר. זה אתה יודע או לא יודע? 

 17 כי זה נתון.

 18 לא, אני לא מכיר את זה. ת.

 19. אני אומר לך שבעצם אף כתב שלכם, לפעמים יש שלוש שבתות תרבות 2לא מכיר. אוקיי. עובדה.  ש.

 20שמסוקרות באתר, בנתניה, בבת ים, במקום אחר, אף כתב שלכם לא התרוצץ לשבתות התרבות 

 21 לאחד. -הללו, אלא פשוט הדוברות של הגורם הפוליטי שלחה את זה לאתר, שהעלה את זה אחד

 22 סביר. יכול להיות. ת.

 23 סביר. גם אני חושב. ש.
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 1 אלא אם כן יש משהו מיוחד, ת.

 2אלא אם כן יש משהו מיוחד. נכון. אלא אם כן יש משהו מיוחד. הנה, אז הגענו אחרי זה, הגענו  ש.

 3 , יאיר נתניהו בכתבה שעוסקת בו. אתה רואה את זה?63לפריט 

 4 לא, ת.

 5כתבה שעוסקת ביאיר נתניהו. זה מה שכתוב. אז אני אגיד לך. יש פניה שאומרת שמבקשים להוריד  ש.

 6אוקיי? אז עכשיו תגיד לי כך, זאב רובינשטיין, אני אראה לך את התכתובת, לא, לא צריך. אני 

 7מזכיר לך. זאב רובינשטיין פנה וביקש להתייחס לאיזו שהיא כתבה על מסיבה של יאיר נתניהו. 

 8 זכור לך משהו כזה?

 9 מסיבה? ת.

 10ים הרי גורל. הפרקליטות בחרה בשביל לנפח את הדבר הזה תוספות שיער מסיבה, מסיבה. דבר ש.

 11 ומסיבות וכל מיני קשקושים כאלה, להכניס אותם. ואפילו לפצל אותם לפעמים לשלוש פעמים.

 12 לא, לא זוכר. ת.

 13 לא זוכר. אוקיי. האם אתה יודע שהכתבה הזו הייתה תשע שעות באתר? ש.

 14 ר.אני לא יודע על איזו כתבה מדוב ת.

 15 טוב.  ש.

 16 זה יאיר או אבנר? ת.

 17 יאיר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 בדצמבר.  30לא יודע. בסדר. גמור. אז נתקדם. יומיים אחרי זה,  –טוב הלאה. לא יודע  ש.

 19 

 20 479כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 

 22 כבודם אנחנו נגיש עכשיו שלוש כתבות ביחד. ש.

 23 ו שהוגשה עכשיו או כולל?בנוסף לז אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 שתיים בנוסף.   ש.

 2 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 אנחנו מקרינים לך, ... ליברמן נגד נתניהו,  ש.

 4 אני אסמן את השתיים הנוספות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 

 6  480כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 7 481כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9 נתניהו, תוקף את נתניהו, זה עוד מאותו ז'אנר שדיברנו קודם. נכון?אז ליברמן נגד  ש.

 10 כן. ת.

 11יופי. אחרי זה 'הרצוג וליבני: טרכטנברג המועמד מטעם הרשימה לתיק האוצר'. זה אינפורמטיבי  ש.

 12אבל יש גם איזה שהוא ממד מושגי יותר 'הצטרפתי כדי ליישם את מה שהממשלה לא עשתה עד 

 13ותרת 'הרצוג ולבני: טרכטנברג המועמד מטעם הרשימה לתיק האוצר' זו אז', זו כתבה תחת הכ

 14 כתבה חיובית משהו עם הרצוג, נכון? נעדן את ההתבטאות, ועם לבני?

 15 כן. ת.

 16עכשיו נראה את הכתבה הנוספת, זה חשוב לנו כי אנחנו נגיע תיכף לעניין של רשימת המועמדים  ש.

 17בטאים ביחס לרשימת הליכוד. באופן שלילי כמובן. בינואר מת 1-של הליכוד. אז הרצוג ולבני ב

 18 נכון?

 19 כן. ת.

 20 טוב. עכשיו בוא נעבור לכתבה הבאה ואז נגיע לפריט הנוסף.  ש.

 21 

 22 482כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 23 
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 1 כן. פריט נוסף בכתב האישום. ש.

 2 פריט? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 2עוד כתבה. אני אגיד לך מה קורה פה. ערוץ  כבודה, אבל מיד, ותיכף נראה 64תיכף נגיע לפריט  ש.

 4 כזה, אתה רואה? עושה איזה בדיקת עובדות. fact checkהיה ראיון, וואלה עושה איזה 

 5 כן. ת.

 6עכשיו שאלה ראשונה, שאלה פשוטה. זכורה לך איזו שהיא יוזמה דומה ביחס לפוליטיקאים  ש.

 7 אחרים?

 8 אני לא יודע. ת.

 9ה איזו שהיא פניה, כל הכתבות שהראיתי לך עד עכשיו לא היתה שום אתה לא יודע, לך לא היית ש.

 10 פניה. נכון?

 11 אינני יודע. ת.

 12. דרישה לפרסם ידיעה על פניה של נתניהו, של הנאשם 64אינך יודע. אוקיי. בוא נעבור כרגע לפריט  ש.

 13 נתניהו לציבור להציע מועמדים לרשימת הליכוד.

 14 מה זה, זה? ת.

 15ה כרגע הפריט בכתב האישום. לא כתבה. בכתב האישום נאמר שהייתה דרישה לא, אני אומר לך מ ש.

 16לפרסם ידיעה על קריאה של נתניהו לציבור להציע מועמדים לרשימת הליכוד. היתה קריאה של 

 17נתניהו לציבור להציע והייתה דרישה לפרסם. הלאה. בוא נתקדם. עכשיו, תאשר לי קודם כל, לפי 

 18וך מערכת הבחירות וזו הפניה הראשונה שנוגעת לבחירות. ראינו כתב האישום, אנחנו חודש בת

 19 תוספות שיער, גברת נתניהו, מסיבה, יאיר נתניהו ועכשיו פה יש פניה בעניין פוליטי.

 20 באיזה תאריך אנחנו? ת.

 21 בינואר. 7 ש.

 22 אני לא יודע. לפי מה? לפי הכתב הזה? ת.

 23 לפי כתב האישום. ש.
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 1 כתב האישום אני לא מכיר.  ת.

 2בסדר גמור. חבל שלא הכרת אותו. גם אנחנו מצטערים שהכרנו אותו, עכשיו בוא נראה את  ש.

 3 העובדות.

 4 בשביל הרצף היה צריך להכיר. בשביל הקונטקסט, היה צריך להכיר. עו"ד ז'ק חן:

 5 אני נמצא מול מה שיש לי. אני לא יודע את זה. ת.

 6 בוא נראה לך, כבודם אני מפנה, ש.

 7 , לא?64 עם:-כב' השופט משה בר

 8 . בוא נראה מה הייתה הפניה. 6509, אני מפנה כרגע לרול לשורה 64נכון.  ש.

 9 איזה תאריך אתה אומר? ת.

 10בינואר. תסתכל רגע, זו הייתה הפניה שמצאה את ביטוייה בתוך כתב האישום. הודעה, 'ממטה  7 ש.

 11 הבחירות של הליכוד נמסר'. בוא תסתכל. תאשר לי שזו הודעה לעיתונות?

 12 כן. ת.

 13כן. בוא נדבר קצת על הודעות, ממה שאתה יודע. הודעה לאתונות זו הודעה שנשלחת ברגיל על ידי  ש.

 14 דוברים, נכון?

 15 כן. ת.

 16 כחלק אינטגרלי מהתפקיד של הדוברים? ש.

 17 כן. ת.

 18וזה נעשה בכל מקום שיש אצלו דובר או דוברים, כל מפלגה, כל גוף פוליטי, כל גוף עסקי לא משנה,  ש.

 19 מה שהם עושים? זה

 20 ודאי. ת.

 21 מה? ש.

 22 ברור. ת.

 23 והודעות שכאלה במקרים רבים גם נשלחות בתפוצה רחבה. ש.
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 1 תפוצה רחבה. בוודאי. ת.

 2ודאי. אוקיי. עכשיו בוא נסתכל רגע על מה אנחנו מדברים פה, הודעה על כך שנתניהו הציע לציבור  ש.

 3 ונות. בסדר? להציע מועמדים. זו הקריאה שלו הייתה וזו ההודעה לעית

 4 כן. ת.

 5, אתה -עכשיו בוא נראה מה התפרסם באתרים אחרים. בכלי תקשורת אחרים. אני מתחיל כרגע ב ש.

 6יודע אם ההודעה הזאת התפרסמה, סליחה, האם ההודעה הזאת לעיתונות התפרסמה גם בכלי 

 7 תקשורת נוספים?

 8 אני רואה עכשיו, ת.

 9לנו שזה משהו חריג. גם הודעות לעיתונות זה משהו אתה תראה עכשיו אחד אחרי השני. כי אמרו  ש.

 10 חריג ותוספות שיער זה משהו חריג. הלאה. בוא נסתכל. הנה בכלכליסט.

 11 

 12 483כתבה מכלכליסט מוגשת ומסומנת נ/

 13 

 14ותאשר לי שזה מה שאתה קיבלת. בסדר? זה תואם את מה שחפץ שלח אליך, את ההודעה של  ש.

 15 חפץ.

 16 ההודעה של חפץ.שאול שלח את  עו"ד ז'ק חן:

 17 שאול שלח. אוקיי. ואני מראה לך עכשיו ידיעה מגלובס.  ש.

 18 ,-בגדול, אני לא מסתכל על  ה ת.

 19 כן, בגדול. ש.

 20 בגדול זה הנושא. ת.

 21זה הנושא. תסתכל, ידיעה מגלובס, הארץ, האמת שיש לנו איזה עשרה כלי תקשורת שפרסמו את  ש.

 22 זה.

 23 
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 1 484כתבה מגלובס מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3 עיתון הארץ, בוא תסתכל במסך, אותו דבר. .ש

 4 רואה. ת.

 5 

 6 485כתבה מ"הארץ" מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8אנחנו נרכז את שאר הידיעות באותו אייטם. זה ייקח חצי דקה אבל זה יהיה יותר מהר. פשוט יש  ש.

 9 עוד, 

 10 כן, מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אני מיד אגיש כבודם, אני פשוט רוצה לקצר את התהליך. פה זה יכול להיות אסופה של מה שאנחנו  ש.

 12 מגישים אז נאסוף את זה. 

 13 אדוני יכול להתקדם. עם:-כב' השופט משה בר

 14אני רוצה להראות לך איך הידיעה התפרסמה בוואלה. אתה רואה? זה דומה, תואם למה שראית  ש.

 15 מים לפחות בכל האתרים.קודם? יש פשוט עשרה פרסו

 16 אני לא רואה את ההמשך. ת.

 17 הנה ההמשך. קצר. ש.

 18 כן. ת.

 19 נכון? ש.

 20 אני אסמן את וואלה כי הצגתם אותו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 

 22 486כתבה מוואלה מוגשת ומסומנת נ/

 23 
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 1לא עכשיו תאשר לי גם שזה התפרסם במקום לא מובלט. זה היה קצר והתייחס, במקום מאוד  ש.

 2 מובלט, זו הידיעה האחרונה בלשונית של החדשות.

 3 לא יודע איפה זה פורסם. ת.

 4 אני אומר לך.  ש.

 5 איפה זה? קשה לראות. ת.

 6אתה רואה, הידיעה האחרונה מעל עסקים. אתה רואה? מוצנע? נכון? קשה למצוא את זה אפילו.  ש.

 7 קצר ומוצנע, נכון? וזה בסדר.

 8 מתאים לידיעה.  ת.

 9 מה? ש.

 10 אים לידיעה.מת ת.

 11 מתאים לידיעה, אחרים פרסמו את זה יותר רחב.  ש.

 12 כמה זמן זה היה באתר הידיעה הזאת, אדוני יודע? עם:-כב' השופט משה בר

 13 , אפשר לבדוק את זה.past pagesלא יודע, ידיעה לא בולטת, אפשר לבדוק את זה. יש מה שנקרא  ש.

 14 ושה השוואה,בהתייחס לאחרים, אדוני ע עם:-כב' השופט משה בר

 15האחרים פרסמו את זה, אני אגיד את זה כך, האחרים פרסמו את זה בדרך כלל יותר רחב. אם  ש.

 16מסתכלים רגע על וואלה, נניח זה כלכליסט, יותר רחב. זה לא משנה, זה הודעת דוברות. אין שום 

 17התפרסמה  רבותא, זה כלום, זה סתם, לקחת הודעה לעיתונות ולהגיד 'זו היענות חריגה', כשהיא

 18 בעוד עשרה כלי תקשורת? אני לא יודע מי חשב על הדבר הזה בכלל. 

 19 מר בן צור, נצא להפסקה עוד מעט? כב' השופט עודד שחם:

 20 כן. עוד חמש דקות. בסדר? ש.

 21 וואלה נמצא כאן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 , בית המשפט רואה כאן.past pages-הנה, וואלה יוגש עכשיו. ה ש.

 23 
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 1 487מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 2 

 3 גבירתי. past pages-יש גם את ה עו"ד ז'ק חן:

 past pages . 4-יש את הכתבות ואת ה עם:-כב' השופט משה בר

 5 נכון. ש.

 6 487ואת כל המקבץ נ/ 486אני אעשה את שניהם ביחד כנ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 בה הבאה שמפורסמת. בוא תסתכל.בחודש, יש את הכת 8-עכשיו, יום אחרי זה, ב ש.

 8 סליחה, הסימונים עוד פעם? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9. המקבץ שנתנו לנו, ישראל היום 486נ/ past pages-וואלה, כתבה ו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 .487ואחרים, נ/

 11 תודה רבה. עו"ד ז'ק חן:

 12 שמופיע על המסך עכשיו.יש כאן עוד משהו, מה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 בינואר. 8-כן זו כתבה נוספת שפורסמה ביום למחרת. זה מוואלה ב ש.

 14 

 15 .488כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17, ראינו את בדיקת העובדות, כתבה קודמת שפורסמה. אתה 2אני מזכיר לך שהיה ראיון בערוץ  ש.

 18 זוכר?

 19 כן. ת.

 20 . נכון?ןהריאיושתות ניתחו את ועכשיו המשכתם את העניין, הפעם איך הגולשים בר ש.

 21 על אותו ראיון? ת.

 22 .2כן. על אותו ראיון בערוץ  ש.

 fact check 23שעשו עליו  ת.
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 1כן בדיוק. שעשו עליו את בדיקת העובדות ועכשיו מה הגולשים סוברים על העמדה באותו ראיון.  ש.

 2 אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4. ןהריאיואוקיי. והגולשים, לפחות לפי מה שוואלה מצא, מרבית הגולשים ראו באופן נגטיבי את  ש.

 5 נכון?

 6 כן. ת.

 7ובשורה האחרונה לכתבה הזו שאני לא יודע איך עשו את זה, נאמר שכמעט כל התגובות החיוביות  ש.

 8 לראיון היו שטחיות ולא ענייניות. אתה רואה את זה?

 9 כן. ת.

 10שהריאיון היה חיובי, לא יודע איך בדקו את זה ומה האלימינציה, אבל החליטו  כלומר מי שאמר ש.

 11 שהתגובות החיוביות היו שטחיות, הרוב, ולא ענייני. אתה רואה את זה?

 12 זה חברה חיצונית עשתה. ת.

 13חברה חיצונית עשתה. טוב, אוקיי. תסכים איתי שלא סימפטי. לא דרמטי אבל גם לא סימפטי.  ש.

 14 נכון?

 15 סימפטי.לא  ת.

 16 בינואר. 9-טוב הלאה, בוא נתקדם. עכשיו בוא נסתכל פה, עוד סקר. ב ש.

 17 

 18 489כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20 תאשר לי כך, סקר וואלה.... ליברמן ממשיך לרדת, נתניהו אשם במשבר הדיור. רואה את זה? ש.

 21 כן. ת.

 22 . הכותרת היא כותרת נגטיבית?1אוקיי. רק שתי שאלות בעניין הזה.  ש.

 23 כן. ת.
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 1טוב. תסתכל רגע בפסקה האחרונה של הכתבה בשאלת  ההתאמה לראש הממשלה. סליחה, זה  ש.

 2מתחת לתמונה. אז אמרו פה שבשאלת ההתאמה דווקא הרצוג צריך להיות מאוכזב,  6בעמוד 

 3 . אתה רואה?50-25נתניהו מזנק, 

 4 כן. ת.

 5בדרך כלל שאלת ההתאמה  ,הסוגיהזו החלטה מערכתית שזה לא מתאים לכותרת. נכון? כי  ש.

 6 לראשות ממשלה כשרצים שניים ראש בראש, זה נושא שעולה בסקרים וזה נושא שמסוקר, נכון?

 7 כן. ת.

 8טוב. הלאה. כתבה נוספת, עוד יומיים. זה, אני כבר אומר לך, דברים של לפיד בשבת תרבות בבאר  ש.

 9 בינואר. 10-שבע. ב

 10 

 11 490מוגש ומסומן נ/

 12 

 13ואז, תסתכל, אני אומר לך כאן, יש כאן כתבה שסוקרת את לפיד בשבת תרבות בבאר שבע ובהמשך  ש.

 14 של  הכתבה יש את הדברים של לבני, תסתכל בעמוד האחרון, בשבת תרבות בנתניה. 

 15 רואה. ת.

 16אז עכשיו בוא נסתכל רגע על איך זה עובד. תאשר לי את הדבר הבא: קודם כל יש פה את כל  ש.

 17יאיר לפיד כנגד ראש הממשלה נתניהו. 'מנהל את הממשלה בשחיתות מתמדת, עוסק  המסרים של

 18 רק בהישרדות פוליטית' ועוד. 

 19 כן. ת.

 20וגם לבני לא טומנת ידה בצלחת, משבת תרבות במקום אחר ו'הוא מחליש את מדינת ישראל  ש.

 21 ן?בעולם' 'חלש', ועוד כהנה וכהנה אמירות, חצים ישירים כנגד ראש הממשלה. נכו

 22 כן. ת.
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 1עכשיו אני רק שואל אותך, מציע לך את האפשרות שהכתב שלכם לא נסע לשתי שבתות תרבות  ש.

 2 בבאר שבע ובנתניה אלא קיבל פשוט את הדף שהביאו לו לבני ויאיר לפיד. 

 3 אפשרי. ת.

 4 ופשוט כתב אחד לאחד את מה שהם אמרו. נכון? אחד לאחד. ש.

 5 ככה זה נראה. ת.

 6 יו תראה, אני רוצה להראות לך יום למחרת, ככה זה נראה. עכש ש.

 7 

 8 491כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 9 

 10בוא נסתכל, פה זה בית ספר לעיתונות. תסתכל על הכותרת 'התקשורת בצרפת ליגלגה על הרגע  ש.

 11 המדהים של נתניהו, תצפו'. בסדר?

 12 כן. ת.

 13עליו. זה חביב מאוד על  קודם כל, כרגיל אמרתי לך, אצל נתניהו תמיד מלגלגים עליו או מלעיגים ש.

 14 מערכת וואלה. אתה רואה את זה כמופע חוזר ונשנה?

 15 אני לא יודע מה היה בעיתונים אחרים, אני לא יודע מה היה בידיעות אחרות. ת.

 16או, אז בוא נראה מה היה בעיתונים אחרים. תראה, מה הכותרת אומרת פה? 'התקשורת בצרפת  ש.

 17 ליגלגה'. נכון?

 18 כן. ת.

 19אז בוא נראה את התקשורת בצרפת. אני אומר לך שאתה קורא את הכתבה, אפילו אוקיי.  ש.

 20מהכתבה עצמה, בוא תסתכל, הנה. זהו. 'נתניהו נעמד במרחק של כמה סנטימטרים ממצלמות 

 21והמתין בקוצר רוח לעלות לאוטובוס. הוא התבלבל קלות לפי הדיווח  VFMTVהרשת הצרפתית 

 22 ברשת'. אתה רואה את זה?

 23 כן. ת.
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 1 עכשיו, אז יש פה דיווח של רשת צרפתית שנתניהו התבלבל קלות. אתה רואה? .ש

 2 כן. ת.

 3איך הצלחתם להגיע מרשת אחת שאמרה שהוא התבלבל קלות ל'תקשורת בצרפת לגלגה על הרגע  ש.

 4המדהים של נתניהו'? כל התקשורת בכל מדינת צרפת לגלגה. רשת אחת אמרה שהוא התבלבל 

 5 קלות. וואו. מה זה?

 6 רק רגע. אני קורא. ת.

 7זה בדיוק מה שאמר חברנו רביב דרוקר, ולא צריך אותו. זה בדיוק הכותרות והפריימינג, ואיך  ש.

 8אתה מציג את זה. ואז הקורא חושב שהתקשורת בצרפת לגלגה על  ראש הממשלה. שהתבלבל 

 9 קלות. כי היא אמרה את בתחנת טלוויזיה. כן.

 10 ה אתה אומר?לא הבנתי, התקשורת בצרפת לא לגלג ת.

 11. זה מה VFMTVלא. היא לא לגלגה. איפה הלגלוג? 'הוא התבלבל קלות' אמרה כתבת רשת אחת.  ש.

 12 שהיא אמרה.

 13 השאלה אם לא היה משהו אחר, ת.

 14 גם אני שואל.  ש.

 15 ,-אבל זה מה ש עו"ד ז'ק חן:

 16שלה. סליחה, תראה, הכתבה מצטטת ... את האסמכתאות שלה. או בעיקר את אי האסמכתאות  ש.

 17אני אומר לך שזה מופת מזוקק קטן קריסטלי של הפער בין התוכן לבין הכותרת המקלינה. נכון 

 18 או לא?

 19תראה, אמיר תיבון הוא בחור דייקן, אני לא הייתי מאמין שהוא יעשה כזה דבר סתם. אבל אני  ת.

 20 לא יודע, לא יודע מה בתקשורת בצרפת.

 21 תראה, אני לא מבין, אז הוא ציטט, ש.

 22 י מתייחס לאמיר תיבון, אני יודע שהוא רציני. הוא לא יכתוב את זה סתם.אנ ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  07

 

 3426 

 1סליחה, אבל אנחנו כרגע לא בחברים מספרים על ג'ימי ולא מספרים על תיבון. אנחנו כרגע בשאלה,  ש.

 2אני לוקח את הכתבה, מראה מה חומר הגלם שבה. בלתי אפוי לחלוטין ומגיע לכותרת, שיכול 

 3ון, תן לי להגיד לך כך, אולי הוא לא בחר את הכותרת. יכול להיות שאמיר להיות אגב שאמיר תיב

 4תיבון ההגון כדבריך, אינני מכיר אותו, כתב כתבה ובאה המערכת והכניסה את הכותרת. יותר 

 5 סביר. נכון?

 6 בדרך כלל כותרת נעשית, מישהו ברמה של אמיר זה נעשה איתו. ת.

 7 לא, בדרך כלל.. ש.

 8 , לא, הוא היה מעיר אם זה משהו,או שהוא היה מעיר ת.

 9 טוב, תקשיב, חבל על הזמן. לא נתקשקש. יש פער בין הכותרת לבין התוכן?  ש.

 10 אני לא יודע אם זה פער, לא יודע. ת.

 11 אתה לא יודע אם זה פער. תודה. ש.

 12עו"ד בן צור, אנחנו יוצאים להפסקה. חוץ מלנצל את הזמן כדי  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13לנשום, אדוני ינצל את הזמן כדי לעבור שוב על כל ההגשות. אני מזכירה את מה שדיברנו לפני 

 14 איזה שעה. 

 15 אנחנו בחלקים מסוימים ננסה לאחד, איפה שזה יהיה רלוונטי. ש.

 16כמה דקות, נאריך את ההפסקה כדי לארגן את אם אדוני צריך עוד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 הניירת?

 18 אני אומר לכבודם כך, ש.

 19 אנחנו נמתין בסבלנות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20אני אומר, איפה שנניח זה מספר כתבות שעולות באותו עניין נשתדל לאחד. בסדר, אני אשתדל  ש.

 21 לעשות משהו, אבל זה,

 22 שו סדר, בהתחשב...תע אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 אני מבטיח גם יזע ודמעות אבל בסוף נגיע לאן שהוא.. ש.
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 1 בסדר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 )הפסקה(

 3 )לאחר ההפסקה(

 4 אנחנו ממשיכים לאחר ההפסקה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5קיים מחר דיון כבודה, ראינו שהמדינה הגיבה לבקשה שהוגשה ואנחנו היינו מבקשים אם אפשר ל ש.

 6 קצר,

 7אנחנו עוד לא הספקנו לראות את התגובה. אז אנחנו לא יכולים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אפילו לענות.

 9הבקשה שלנו היא שאם אפשר לקיים דיון קצר מחר בעניין ואז גם נגיב למה שהמדינה אמרה בעל  ש.

 10 פה.

 11וד איזו שהיא הפסקה, לפחות נסתכל על אולי באמצע אם נעשה ע אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 זה שנראה מה המסגרת, מה יש לנו שם, כי לא ראינו.

 13 בסדר גמור.  ש.

 14 כן. בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15טוב. מר ישועה, עניין אחר, תגיד לי. מה היה הקשר שלך עם שמואל האוזר, ראש רשות ניירות  ש.

 16 ערך?

 17 שום קשר. ת.

 18 ?2016לא בשלהי שום קשר? גם  ש.

 19 לא. ת.

 20שלך. תסתכל. הוא שמור לך  ןהזיכרולא. אז אני אראה לך מהחומר החדש אולי זה ירענן את  ש.

 21? כי אתה ךזיכרונ. בוא תנסה לרענן את 2016באנשי הקשר, שמואל האוזר, אתה רואה? בנובמבר 

 22 שולח לו הודעה, כמו שאתה רואה.

 23 לא, הוא שלח. עו"ד ז'ק חן:
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 1 ח לך הודעה.האוזר שול ש.

 2 הוא שולח לי? ת.

 3 כן.  ש.

 4 . לא יודע. 2016נובמבר  ת.

 5 תנסה בכל אופן. ש.

 6 לא זוכר. ת.

 7 למה הוא שמור אצלך? ראש רשות ניירות ערך? ש.

 8 לא יודע. ת.

 9 דיברת איתו? ש.

 10 לא. ת.

 11 אף פעם? ש.

 12 אף פעם. ת.

 13 אז רק הוא שולח לך הודעה? ש.

 14 יודע.אני לא רואה את ההודעה, אני לא  ת.

 15 נכון. גם אנחנו לא. ש.

 16 לא דיברתי איתו אף פעם. ת.

 17 אז אין לך הסבר ... שהוא שולח לך הודעה. והוא שמור אצלך באנשי הקשר. ש.

 18 טוב הוא ענה כבר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 בסדר. בכל אופן, יש פה תמיהה.  ש.

 20 הוא ענה מה שענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 י שום קשר אליו.אין ל ת.

 22 ?2016היית בקשר עם מישהו מרשות ערך בשנת  ש.

 23 לא. הקשר היחיד היה כשקראו לי. ת.
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 1 ואין לך הסבר למה שישנו כאן? ש.

 2 לא. ת.

 3 מה שישנו כאן, לפרוטוקול, זה מה שישנו ברול החדש. ש.

 4 לא. ת.

 5במה שאנחנו קוראים טוב אין לך הסבר, בוא נתקדם. אני מזכיר לך מר ישועה שאנחנו נמצאים  ש.

 6 שזה מתייחס לעניין של נתניהו: רשימת מועמדים לרשימת הליכוד. אוקיי? 64פריט 

 7 כן. ת.

 8 . 2015בינואר  12-עכשיו בוא נראה פרסום שהיה ב ש.

 9 

 10 492כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12"הכירו את המועמדים החדשים של מפלגת העבודה". תעיין בבקשה. נקרין את זה ונגיש את זה.  ש.

 13 הנה, תסתכל על הפרסום. חסר לנו את הפרינט אז אנחנו נרשום לנו להגיש את זה. בוא תעיין. 

 14 אוקי. ת.

 15 תסתכל כאן,  ש.

 16 אוקיי. ת.

 17 חד מחברי הכנסת של הליכוד,עכשיו בוא תעיין בפרסום, תראה שיש לך כאן רשימה של כל א ש.

 18 של העבודה. דובר:

 19כן. של העבודה. חברי הכנסת של הליכוד לא זכו לעונג הזה. ואז תסתכל איך כל אחד יש לו, מה  ש.

 20אחד עם תמונה נאה. אתה -הוא, מה הרקע שלו, מה הוא יעשה אם הוא ייבחר. אתה רואה? אחד

 21 אחד. נכון?-רואה אחד

 22 כן. ת.
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 1י שאת זה קיבלתם, את זה, כלומר את הנתונים הללו, קיבלתם מהמחנה הציוני. אז עכשיו תאשר ל ש.

 2לעשות. המחנה הציוני על פניו,  ילךלא עשו תחקיר לכל אחד ואחד מה הרקע שלו ואיפה, מה הוא 

 3 שלח לכם את כל הנתונים לגבי המועמדים, ארזתם את זה יפה והעליתם את זה באתר.

 4 שכן.אני לא בטוח בזה, אני מניח  ת.

 5כן. בסדר. כי למשל לגבי דני עטר, שהיה איתי בצבא, אז למשל, שם, אתה יודע, יש לו 'שליחים  ש.

 6צעירים ליהדות העולם בשיתוף הסוכנות היהודית', זה דברים שהם שלחו לכם. 'הוא יקדם את 

 7 אהבת הארץ',

 8 סביר להניח. ת.

 9 סביר להניח. עכשיו, ש.

 10 רוצים להגיש?אתם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 כן. כבודה אנחנו נגיש את זה, רשמנו לנו, אנחנו נגיש את זה. ש.

 12 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אז עכשיו. ש.

 14 492אבל גבירתי סימנה את זה נ/ עו"ד ז'ק חן:

 15 אבל נייר אין. 492סימנתי את זה נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16אנחנו כרגע דנים בזה שיש פניה לגבי רשימת מועמדים. אצלנו זה  אוקיי. בוא נראה עוד כתבה כי ש.

 17 שוחד. עכשיו,

 18 שניה, באיזה אנחנו עכשיו? בקודם או בחדש? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 בחדש. עוד אחד. ש.

 20 

 21 493כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 
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 1הכותרת: 'הרצוג הצביע עבר יום, יום אחד בלבד והנה רשימות מועמדים, איך מתייחסים אליהם.  ש.

 2בפריימריז, זו הרשימה שתוביל את העבודה', תסתכל בכותרת המשנה, 'רשימה חברתית לוחמנית 

 3 והנקייה ביותר'. אתה רואה?

 4 כן. ת.

 5אוקיי. אז תאשר לי שהפרסום הקודם, תיכף אני אראה את הסרטון, והכתבה הזו, אלה כתבות  ש.

 6 חיוביות כלפי הרצוג והמחנה הציוני?

 7 הקודם אני לא יודע, ת.

 8אני אזכיר לך מה היה הקודם. הקודם היה רשימה נאה של המועמדים וכל אחד מה הרקע שלו  ש.

 9ומה הוא הולך לעשות, ולקדם את אהבת ישראל, לקדם את אהבת הארץ, לקרוא לחיזוק ועוד 

 10 כהנה וכהנה. תקשיב טוב, זה ברושור של המחנה הציוני.

 11 אוקיי. ת.

 12 וא נסתכל גם על הסרטון שצורף לכתבה.אוקיי. עכשיו ב ש.

 13 לסמן אותו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 כן אם אפשר גבירתי. תודה. ש.

 15 

 16 494סרטון מוגש ומסומן נ/

 17 

 18 הנה הסרטון, חלק מהכתבה.  ש.

 19 )מוקרן סרטון(

 20 הבנו עו"ד בן צור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 רה ברורה. נכון?עכשיו תסכים איתי שזה פרו הרצוג, בצו ש.

 22 כן. ת.
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 1אבל בוא נראה מה יש באותו זמן לגבי ראש הממשלה. תראה מה יש לנו, כתבה, הכתבה היא 'דחוף  ש.

 2 ת'ביבי'. באותו יום.

 3 

 4 

 5 495כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7אז בוא נראה מה יש לנו כאן. אנחנו תיכף נקריא את זה. הכותרת היא 'משחק חדש ברשת, לדחוף  ש.

 8רת בפריז'. כותרת המשנה: 'צעירי המחנה הציוני יצרו משחק רשת שבו המשתתף את ביבי בעצ

 9נדרש לדחוף את ביבי דרך קהל הצועדים לשורה הראשונה בעצרת בפריז. בסוף המשחק מתגלה, 

 10 כשביבי מנצח, כל השאר מפסידים'. אתה רואה?

 11 כן. ת.

 12המשעשע, את כולם כמובן, 'דחוף אוקיי. בוא תסתכל גם, יש לך פה, הנה, יש לנו את  המשחק  ש.

 13ת'ביבי', אתה רואה? בתוך הכתבה, ויש גם טקסט. והטקסט הוא, לא נעבור על הכל, על הטקסט 

 14המכונן הזה, יש תגובות מבודחות ברשת, בדיחות על נתניהו ועל ההידחפות שלו כביכול לשורה 

 15וגולשים מתבקשים  הראשונה, השיא הגיע כיום כשלרשת יצא משחק מחשב בשם 'דחוף ת'ביבי'

 16לדחוף את הדמות של ביבי דרך המון הצועדים והמשחק הוא בעצם קמפיין של המחנה הציוני. 

 17 צעירי המחנה הציוני.

 18 מה אדוני רוצה לשאול אותו, אם זו כתבה אוהדת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 לא. אני שמח שכבודם מתרשמים .. ש.

 20 אלה השאלות ...לא,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 כן גבירתי, אלה השאלות, כי אנחנו כרגע, יש שוחד לראש הממשלה על ה'דחוף ת'ביבי', ש.

 22 עו"ד  בן צור, זה בסדר שאדוני מגיש, השאלה מה אדוני רוצה.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 הנה השאלות גבירתי. כן, אז עכשיו תגיד לי כך, ש.
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 1 שיחק במשחק. קודם כל האם הוא עו"ד ז'ק חן:

 2שאלה ראשונה, את המשחק חדש שמופיע בתוך וואלה, מי ששלח לכם את זה זה הקמפיין של  ש.

 3 המחנה הציוני?

 4 מן הסתם. ת.

 5מן הסתם. וכל זה במסגרת הסיקור הטראגי של הרצוג בבחירות כמובן. זה חלק מהסיקור הטראגי  ש.

 6 שלו, נכון? תגיד לי.

 7 כך, זה לא, מה שהתבקשנו לעשות אחר ת.

 8אחד מר ישועה, אני אמרתי לך, אני אפרע את השטר הזה. וזה קל. אז -זה לא, אנחנו רואים אחד ש.

 9 עכשיו, היה משהו דומה מהצד השני של המפה הפוליטית?

 10 אני לא יודע. ת.

 11 גם אני לא. לא ראינו. ש.

 12 גם את זה לא ראיתי. פעם ראשונה אני רואה, ת.

 13ראשונה, אגב אני קצת מפקפק, אני אגיע לזה בהמשך. את פעם ראשונה. הכל אתה רואה פעם  ש.

 14הפעם הראשונה שאתה רואה את זה. בוא נמשיך הלאה. הנה עוד כתבה, יומיים, אנחנו כרגע בין 

 15 פרטי השוחד. שוחד במרכאות כמובן. 

 16 

 17 496כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19תי כתבות. שתי הכתבות בוא נעצור רגע, ראינו שני אייטמים על הרשימה של הרצוג. נכון? ש ש.

 20 הקודמות, לפני 'דחוף ת'ביבי', היו שתי כתבות על הרשימה, על הנבחרת המופלאה. נכון?

 21 כן. ת.

 22 המוסקטרים או משהו כזה, של מחנה הציוני. עד כאן נכון? 11 ש.

 23 כן. ת.
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 1תרות, אוקיי. עכשיו בוא נראה את הכתבה השלישית. ויש פה גם, בוא נסתכל על הסרטון, נעיין בכו ש.

 2נסתכל על הסרטון ונשאל שאלה. הנה הכותרת, תסכים איתי, כותרת חיובית להרצוג, שלילית 

 3 לנתניהו, נכון?

 4 נכון. ת.

 5 מגישים את זה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 כן. ואם אפשר, גם לומר שיש סרטון בתוכו. ש.

 7 496גבירתי הכתבה סומנה כבר כנ/ עו"ד ז'ק חן:

 8 אני שואלת אם הם מגישים עוד משהו. אמרו שמגישים עוד משהו. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 9 לא, הוא מקרין את הסרטון שבתוך הכתבה. עו"ד ז'ק חן:

 10 אה, כי הגברת עומדת להגיש משהו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 , אנחנו מוכנים מראש.-זה בהיכון ל ש.

 12 כתבה. בסדר. אוקיי. אז זה הסרטון. אין בעיה. הסרטון. אותה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 

 14 497סרטון מוגש ומסומן נ/

 15 

 16 )מוקרן סרטון(

 17טוב. אפשר לעצור. עכשיו בוא נסקור את הדבר הבא מר ישועה, ותאשר לי את זה כך, אנחנו בפריט  ש.

 18 סדר?פניה בקשר להצעה שהציבור יציע את רשימת המועמדים לרשימת הליכוד. ב 64. פריט 64

 19 אוקיי. ת.

 20אוקיי. אז מה שראינו עד עכשיו, ראינו שלוש כתבות עם סרטון שמתייחסות לרשימה הנאה של  ש.

 21 מפלגת העבודה, עד כאן נכון?-המחנה הציוני 

 22 כן. ת.

 23 ראינו הודעה לעיתונות שנשלחה ושהופצה בשורה ארוכה של כלי תקשורת, עד כאן נכון? ש.
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 1 נכון. ת.

 2מבין את הנלעגות של להגיד או לטעון או להעז לטעון, סליחה על הזה,  ושאלתי אליך אם אתה ש.

 3שזה, ההודעה לעיתונות של הליכוד זה מתת ביחס לרשימה, שמופצת בכל כלי התקשורת, ואצלכם 

 4 על המחנה הציוני יש שלוש כתבות על הרשימה שלהם? אתה מבין שזה נלעג?

 5 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 אם הוא מבין שזה נלעג. הדבר הזה. כבודם, נתקדם. .ש

 7 שאלת אותו על הניסוח של כתב האישום? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8אני שואל אותו על הפריט בכתב האישום שאומרים שזה שוחד. זה מה שאני שואל אותו. שזה  ש.

 9 חלק מהשוחד.

 10כול להגיב על העובדות. הוא לא יכול להגיב הוא אמור להגיב? הוא י אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 אם זה שוחד או לא שוחד. זה לא עניין שלא.

 12טוב. בסדר. נתקדם הלאה. אבל כבודכם יכול להגיב כמובן. אוקיי. עכשיו בוא נתקדם הלאה באתר  ש.

 13 החיובי. באותו יום,

 14 רגע, זה חדש עכשיו?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 כן. ש.

 16 שלא נעשה שום טעויות. אב"ד: -פלדמן -ןכ.ה. ר' פרידמ

 17 

 18 .498כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20הנה הכותרת הבאה, 'ראש ממשלת תורכיה: נתניהו רוצח ופושע כמו המחבלים מפריז' ואחרי זה  ש.

 21גם מאשימים אותו בכותרת המשנה, ראש הממשלה דאוטולו, בתורכיה, ב'פשעים נגד האנושות'. 

 22 אתה רואה?

 23 כן. ת.
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 1 ידיעה שהגיעה מהרויטרס, כמו שאתה רואה, תאשר לי.זו  ש.

 2 רואה.  ת.

 3 נכון? ש.

 4 כן. ת.

 5 כמה שאלות בהקשר הזה. אחת, איך וואלה מגיע לרויטרס? וואלה יושב, ש.

 6 וואלה מנוי ברויטרס. ת.

 7וואלה מנוי של רויטרס וההחלטה של וואלה, של המערכת לקחת את הכתבה הזו, את הדברים  ש.

 8 ם בכותרת ראשית?הללו ולשים אות

 9 כן. מקבלים פיד קבוע מרויטרס, ומתוך הפיד לוקחים את מה שרוצים. מה שרלוונטי למדינה. ת.

 10הבנתי. אוקיי. ואז, מכיוון שיש פה טענות שאנחנו מדברים פה ברוצח, פושע נגד האנושות, הייתה  ש.

 11שאדם הוא פושע נגד  לכם, פניתם לקבל איזו שהיא תגובה בעניין? בכל אופן, אתה יודע, אומרים

 12 האנושות, לקבל איזו שהיא תגובה לכתבה השלילית הזו?

 13תראה, אני לא יודע אם פנו או לא פנו, אני לא רואה פה תגובה, בכל אופן אני לא חושב שזו ידיעה  ת.

 14שלילית, כי כשאומרים שראש ממשלת תורכיה אומר משהו, בדרך כלל זה דווקא מעורר את 

 15הממשלה, זו לא בהכרח ידיעה שלילית. ציטטו את מה שארדואן אומר הישראלים לתמוך בראש 

 16 על ראש הממשלה.

 17 לתוך וואלה? as isכן. אוקיי. אבל זה נכנס  ש.

 18 כן. ידיעות מרויטרס הרבה פעמים נכנסות כך כי זה, מכניסים את זה ונותנים את הרצף. ת.

 19 בינואר.  16בוא נתקדם.  בוא נגיד להרצוג. יום אחד קדימה.  ש.

 20 

 21 499כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 

 23 כותרת: 'הרצוג שמח שהסקרים מראים שיש אלטרנטיבה לשלטון'. אתה רואה את זה? ש.
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 1 כן. ת.

 2 עכשיו הוא נושא נאום, כך כתוב בכותרת המשנה, באוניברסיטת חיפה. רואה? ש.

 3 רואה. ת.

 4תקן אותי אם אני טועה, ההנחה הסבירה היא שדוברות המחנה הציוני, הרצוג, שולחת אז עכשיו,  ש.

 5לכם את הדברים. והכתב שלכם לא נסע לאוניברסיטה כדי להקשיב לנאום של הרצוג 

 6 באוניברסיטה בחיפה. כמו שהוא לא נסע לשבת תרבות ולכל המקומות האלה. נכון?

 7 ,-לפעמים לא, נראה לי שהנחה סבירה, יכול להיות שלפעמים נסעו,  ת.

 8 הנחה סבירה.  כן. ש.

 9 אני לא יכול להיות בטוח בזה. ת.

 10 בסדר. אתה לא יכול להיות בטוח, הנחה סבירה, ש.

 11 אבל זו הנחה סבירה שלא נסעו לכל המקומות. ת.

 12 אוקיי. ותאשר לי פה ששוב, כל המסה של הרצוג נכנסת בתוך האתר שלכם? ש.

 13 כן. ת.

 14נתניהו.  –הרצוג, כתבה שלילית  –אוקיי. עכשיו בוא נראה, אתה יודע, יש לנו תבנית: כתבה חיובית  ש.

 15 זו התבנית אצלכם. בוא נסתכל באותו יום, נתניהו, 

 16 

 17 500כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19גם הצליחו למצוא בדברים של אריה דרעי, 'נתניהו איפה החמלה שלך'. תאשר לי, כתבה, אמירה  ש.

 20 , כותרת ראשית נגד נתניהו. נכון? נטול חמלה.שלילית

 21 ראשית נגד נתניהו משנית נגד כולם. ת.
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 1טוב. תודה. מצוין. עכשיו שאלה. יש פה דברים שנושא השר דרעי באשדוד, תקן אותי אם אני  ש.

 2, פנו אליכם -טועה, הכתב שלכם סביר להניח שלא הגיע אשדודה, אלא שש"ס הוציאה לכם את ה

 3 נאום. הדוברות שלהם. והוציאו את ה

 4הנחה סבירה, שוב, לפעמים אני מניח שנסעו. לא יודע. לא יודע, בכל מקרה, הנחה סבירה שרוב  ת.

 5 הפעמים לא נסעו.

 6אוקיי. עכשיו, בחירה של הכותרת מכל הנאום הארוך 'נתניהו איפה החמלה שלך' ככותרת ראשית,  ש.

 7 זו הבחירה של המערכת.

 8 אה, ת.

 9 מערכת החליטה שהכותרת תהיה 'נתניהו, אתה נטול חמלה'.יש נאום רחב, ה ש.

 10 או הכותרת או הכתב. ת.

 11 סליחה? ש.

 12 או המערכת או הכתב. ת.

 13או המערכת או הכתב שכנראה לא היה שם. הלאה. עכשיו אנחנו בתקופת השבי, כן? אמצע  ש.

 14יער של ראש . עכשיו יש פה על הש2015בינואר  17הבחירות. בוא נראה עוד כיוון באותו יום, 

 15 וריה' עם ש'. אתה רואה?-הממשלה. וכמו שאתה רואה, הכותרת היא 'שער

 16 

 17 501כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19בבקשה, את העמוד הקים גיל לואיס, מוזיקאי,  2אז עכשיו תסתכל, זו הכותרת, תסתכל בעמוד  ש.

 20שנתניהו מסתיר  , זה רק סמל לכל מה comb over-פעיל בפייסבוק, ואז יש פה איזה 'תזכור את ה

 21מאיתנו, מנסה להצטייר בציבור כדמות חזקה, סוג של גיבור, כשלמעשה הוא פחדן ומתחבא 

 22מדיני, סכנת אירן, מסתיר את קרחת העוני,  ןלביטחומאחורי שלוש שערות המשולות בעיני 

 23 המהותי בו נמצא רוב הציבור'. עד כאן אתה רואה את זה? יההישרדותמצוקת הדיור והקושי 
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 1 רואה. ת.

 2 וריה', השערוריות הזאת, זה שלילי, נכון?-רואה. עכשיו תגיד לי רגע, זה שזה שלילי, 'שער ש.

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. עכשיו כשכתוב פה 'מערכת וואלה', אתה רואה?  ש.

 5 כן. ת.

 6אוקיי. זה אומר שבעצם אין מישהו, אין כתב שקיבל ישירות. מישהו העביר למערכת את הדבר  ש.

 7 אחר לקרוא לזה. נכון? ולכן המערכת מתחבאת מאחורי השם 'מערכת'. הזה, אין לי שם

 8לא בטוח, יכול להיות שזה, רק רגע, יכול להיות שזה כתוב בין כל עמודי הפייסבוק הסאטיריים,  ת.

 9במערכת יש אנשים שעוברים כל הזמן על פייסבוק כדי לראות דברים שעולים ברשתות החברתיות, 

 10 ול להיות שהעבירו. או שמישהו הסב את תשומת ליבו, אבל הם עוברים,יכול להיות שהוא עלה, יכ

 11אז שתי אפשרויות. או ששלחו, או מישהו מהמערכת עובר בפייסבוק, רואה משהו שהוא חושב  ש.

 12 שצריך לפרסם אותו ומעלה אותו, נכון?

 13 ברשת אולי. vibeאו שיש איזה  ת.

 14כך, היא בחירה להוציא משהו מלעיג על ראש או, הבחירה בין כך ובין כך ובין -או-תראה, או ש.

 15 וריה.-הממשלה ועל הדרך לבקר אותו. נכון? כולל הכותרת שער

 16 אוקיי. כן. ת.

 17עד,  64-כן. הלאה. אז היינו בפשעים נגד האנושות, היינו בתספורת, כל הכתבות הללו שעברנו מ ש.

 18 ן?, אף אחד לא פונה אליכם, לא מדבר איתכם, נכו65תיכף נגיע לפריט 

 19 אינני יודע. ת.

 20 ?65-הגענו ל אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21. ראש ממשלת יפן בישראל. עוד חלק מהשוחד. דרישה 65-. הלאה. הגענו ל65-מיד אני מגיע ל ש.

 22לפרסום כתבה בנושא ביקור ראש ממשלת יפן בישראל והצהרה משותפת עם הנאשם נתניהו. זו 
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 1ענה הזאת. לפני האירוע הזה, ... אירוע, בוא תסתכל עוד הטענה. בסדר? עכשיו בוא נבדוק את הט

 2 לחודש, שוב, הרצוג, 19-פרסום אחד ב

 3 

 4 502כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6 , זה דבר שהוא פרו הרצוג, נכון?ןהביטחוש.  בקצרה, הרצוג לבני מציגים את ידלין כמועמד לשר 

 7 ת.  כן. 

 8נו על ביקור ראש ממשלת יפן בישראל. אני אראה , דיבר65ש.  אני גם חושב. עכשיו תסתכל רגע בפריט 

 9 בינואר. אני מגיש כרגע מקבץ של כתבות, 20-לך כתבה שמתפרסמת ב

 10 ת.  מוואלה?

 11 ש.  לא, מכל כלי התקשורת. לקחנו את ההערה של בית המשפט בחשבון, 

 12 לא כולל וואלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 בישראל, לקחנו את מקבץ הכתבות שהתפרסמות.ש. ביחס לביקור של ראש ממשלת יפן 

 14 

 15 .503מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 זה כולל גם את וואלה אני רואה?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 ש.  כן. כולל את וואלה ואת האחרים. 

 19 זה הודעת מזכיר הממשלה, הנוסח הזה? עם:-כב' השופט משה בר

 20לאיך דברים כאלה יוצאים. אני כבר אומר לך שהייתה הודעה ש. כן. נכון. בדיוק. כן. תיכף נגיע 

 21לתקשורת של משרד החוץ ושל מזכיר הממשלה. מזכירות הממשלה. מזכיר הממשלה מר 

 22מנדלבליט דאז. אז יש לנו ככה, שתי הודעות, של מזכירות הממשלה ושל משרד החוץ, בכל אופן, 

 23 ביקור של ראש ממשלת יפן בישראל. אתה רואה את זה?
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 1 כן. .ת

 2 -אוקיי. ואחרי זה אנחנו רואים שיש פרסומים נרחבים בכל כלי התקשורת. ישראל היום, דה ש.

 3 . אתה רואה? על אותו דבר. עיינת?2, ערוץ NRGמרקר, כלכליסט, 

 4 כן. ת.

 5 תאשר לי שכל כלי התקשורת הללו פרסמו את הביקור של ראש ממשלת יפן בישראל. ש.

 6 פרסמו. כן. ת.

 7 ליה, זה מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט ומשרד החוץ.שמי שהודיע ע ש.

 8 מזכיר הממשלה ראיתי פה, משרד החוץ, לא, ת.

 9 מזכיר הממשלה ומשרד החוץ גם. חבל על הזמן, ישנו. ש.

 10 בסדר. ת.

 11אוקיי. בסדר. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אם אתה יכול להסכים איתי, וזה לא אסון  ש.

 12זה שמגיעה מהמקומות האלה, מהדוברויות, ומתפרסמת בכל כלי להסכים איתי, שידיעה מהסוג ה

 13התקשורת או בעיקר, במרבית כלי התקשורת, אין פה היענות חריגה של וואלה לשום דבר. מעלים 

 14 אייטם תקשורתי מקובל. נכון?

 15 עקרונית כן, תלוי במיקום ובמשך הזמן. ת.

 16י לא רוצה להלאות את בית המשפט, מצוין. תלוי במיקום ובמשך הזמן. אני כבר אומר לך, אנ ש.

 17שבדרך כלל, אגיד את זה בצורה רחבה, בדרך כלל אצלכם זה היה קצר יותר, משני יותר. יש לך 

 18 מידע אחר?

 19 כן. ת.

 20 יש לך מידע אחר. ש.

 21 יש לי מידע אחר מכל המקרים שבהם, ת.

 22 אנחנו עוברים על כל מקרה מר ישועה.  ש.

 23 שבהם, ת.
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 1 על המקרה הזה? ש.

 2שניה, אני לא זוכר את הטקסטים, אני רק אומר עוד פעם, המידע האחר שיש לי הוא שבמקרים רק  ת.

 3רבים הנקודה הייתה 'תשאיר את זה בראשית' או 'תעלה את זה לראשית' או ש'תשים את זה 

 4 בראשית', 'תשאיר יותר זמן'. זה הכל. אני לא זוכר פה מה היה.

 5ואולי מלאים, אבל זה מה שאנחנו חייבים לעשות.  מר ישועה, תראה, אנחנו מאוד דידקטיים, ש.

 6אחד, מה פורסם, נראה איך זה עבד. בסדר? בלי להחטיא משהו. ואני אומר לך, נדמה לי -אחד

 7שאישרת לי באופן עקרוני, ואם לא אז תסתייג, ולא חייבים, שאם יש ידיעה שמופצת דוברותית 

 8 זה ענין סטנדרטי.ועולה בשורה של כלי תקשורת, בכפוף למיקום ולזמן, 

 9 אני מאשר. ת.

 10תודה. עכשיו, בוא נראה מי פנה אליך בנושא הזה. אגב, אתה יודע שאפשר לבדוק את זה, כמה זמן  ש.

 past pages ? 11-זה באתר, דרך ה

 12 אפשר לדגום.  ת.

 13 נכון. ש.

 14 בקירוב.  ת.

 15 מעט, נכון?ואם אני אומר לך שבדגימה ראינו שהידיעה הזו הייתה כותרת לשעה אחת, זה  ש.

 16 כותרת ראשית? ת.

 17 כן. לשעה. אחת. ש.

 18 סביר. זה לא מעט. ת.

 19לא מעט, לא, כי אצלנו אמרו שלפעמים ידיעות ירדו בדרך הטבע אחרי חמש שעות, ואמרו לנו 'זה  ש.

 20דירדור'. זה פשוט לא ייאמן. יש מקומות שאומרים לנו 'ידיעה הייתה באתר', שלילית, 'חמש 

 21 תחילה לרדת בדרך הטבע, זה דירדור. שעות, אחרי חמש שעות ה

 22 זה תלוי. ת.

 23 זה תלוי. ברור. כי אם זה בקבוקים או ראש ממשלת יפן. בזה זה תלוי. ש.
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 1 לא. ת.

 2 לא, ש.

 3 דירדור של ידיעה מהכותרת הראשית, הסברתי את המעבר, ת.

 4 אתה לא צריך להסביר. אתה צריך לענות. כן, ש.

 5יר. דירדור של ידיעה מהכותרת הראשית זה תלוי בכמה דרדור של ידיעה, אני עונה, לא מסב ת.

 6פקטורים, אחד הפקטורים זה החשיבות שלה, האם היא בעצמה עושה רייטינג, והדבר הנוסף, מה 

 7 נדחף עוד לתוך הצנרת מבחינת אירועים.

 8מצוין. נתקדם. עכשיו, מי פנה אליך, בוא נראה בעניין הזה. למי הייתה הפניה? הפונה היה לירן  ש.

 9 דן,

 10 לא זוכר, אה, אוקיי. ת.

 11אני אגיד לך. אני אזכיר לך. קודם כל, אתה מסכים איתי שביקור של ראש ממשלת יפן, הוא לא  ש.

 12מגיע אחת לשבועיים, זה לא שבת תרבות בנהריה או בתל אביב. ביקור של ראש ממשלת יפן זה 

 13 אירוע חדשותי. נכון?

 14 חד משמעית. ת.

 15שיו, אני אגיד לך מה אומר לירן דן. אני אבקש את ההתייחסות שלך. חד משמעית בעניין הזה.  עכ ש.

 16כי לירן דן פה יש לו קשר למספר פריטים. אז בוא נסתכל על ההודעה שלו. אני אקריא לך ואבקש 

 17 את ההתייחסות, סליחה שזה לא בפני בית המשפט. הוא אומר כאן כך,

 18 ? איפה?הוא אומר בחקירה ברשות אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19. הוא נשאל כך 'אתה היית פונה 6ובעמוד  4בעמוד  2018בנובמבר  22-בחקירה שלו ברשות מה ש.

 20ישירות לאילן ישועה בעניינים הקשורים לפרסומים בתקשורת ובאתר וואלה בפרט?' תשובתו: 

 21 'שוחחתי עם  אילן כפי ששוחחתי עם גורמים רבים בתקשורת במסגרת תפקידי'. התייחסותך?

 22 ון.נכ ת.
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 1הלאה. 'מה אופי הבקשות שלך מאילן ישועה?' תשובה: 'כמו מכל עורך ראשי של כלי תקשורת  ש.

 2 שאיתו מתקיימת אינטראקציה במסגרת תפקידי'. עמדתך?

 3 לגבי לירן זה נכון. ת.

 4אוקיי. 'עם אילו עורכים ראשיים היית בקשר במסגרת תפקידך בלשכת ראש הממשלה?' הוא  ש.

 5, ירון דקל מגלי צה"ל, כל כלי תקשורת 10מחברת החדשות, גולן יוכפז מחדשות משיב: 'אבי וייס 

 6 שתיקח שעבדנו מולו באינטנסיביות בפעמים שהיה צורך דיברתי עם העורך הראשי'. התייחסותך?

 7 נשמע סביר. ת.

 8נכון? גם אני חושב. שאלו אותו 'האם הרגשת יותר בנוח לבקש סיקור מאילן ישועה יותר מאשר  ש.

 9 כים ראשיים אחרים?' תשובה: 'לא'. עמדתך?עור

 10, בין כל היועצים והדוברים וכדומה, התקשורת עם -לגבי לירן דן אני כבר אמרתי כמה פעמים שה ת.

 11 לירן הייתה מינימלית והכי מקצועית.

 12תודה. עכשיו, הוא נשאל 'במהלך עבודתך בלשכת ראש הממשלה ביבי' כך החוקרים, 'הפנה אותך  ש.

 13לטובת פרסומים כאלה ואחרים מתוקף עבודתך?' תשובה: 'לא היה שום דבר שונה  לאתר וואלה

 14בין כלי תקשורת כזה או אחר במסגרת מילוי תפקידי בלשכת ראש הממשלה'. שואלים אותו 

 15'הייתה העדפה כזו או אחרת לפניות שיצאו מלשכת ראש הממשלה ... משפחת נתניהו לאתר וואלה 

 16מבחינתי בתוך לשכת ראש הממשלה  -'לא'. מה שהוא אומר  מאתרי חדשות אחרים?' תשובה:

 17 וואלה היה כמו כל כלי תקשורת אחר. התייחסותך? 

 18 כבר אמרתי לגבי לירן דן שההתנהלות שלו הייתה קורקטית. ת.

 19 לגבי ביקור ראש ממשלת יפן.  YNET-טוב. בסדר גמור. נציג עוד פרסום אחד ב ש.

 20 

 21 504מוגשת ומסומנת נ/ YNET-כתבה מ

 22 
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 1תעיין בזה, ותאשר לי שזו כתיבה חיובית על הביקור ביחס לראש הממשלה באחד האתרים  ש.

 2 העוינים ביותר, לפי מה שמתואר כאן בבית המשפט. ...

 3 אז מה השאלה, סליחה? ת.

 4בהשוואה לוואלה ביחס לאותו אייטם, היא אפילו  YNET-השאלה שלי אם תאשר לי שהכתיבה ב ש.

 5 א לזה. מהצד של ראש הממשלה?כתיבה יותר חיובית, נקר

 6 אני לא מסכים. ת.

 7 אתה לא מסכים. היא אותו דבר? ש.

 8-, הם מקפידים, במקרה זה אני לא מסכים. בYNET-לא, אני חושב שבוואלה היא חיובית כי ב ת.

YNET 9, תסתכל על הכתבה של עמרי נחמיאס מול הכתבה הזאת, הכתבה הזאת מדברת על זה 

 10דלים לא להזכיר בכלל את ראש הממשלה. פה, בכותרת, מדברים שזה חשוב, ההתחממות, משת

 11 על ירושלים, נתניהו וכדומה, אני חושב שדווקא פה,

 12 בוואלה? ש.

 13 אני חושב שכן. ת.

 14 מרקר,-, בגלובס, בדה2הבנתי. אז בוא נחזור רגע לכל הכתבות האחרות שהיו באותו יום בערוץ  ש.

 15 לא מזכירים את השם של ראש הממשלה פה, ת.

 YNET , 16-אז ברחת מ .ש

 17 לא ברחתי. ת.

 18 לא ברחת. אבל תאשר לי בטובך, ש.

 19 גם התמונה, תשים לב. אתה מקפיד על תמונות. ת.

 20 כן. אני מקפיד על תמונות. ש.

 21, במקרה -יש רק את ראש ממשלת יפן, לא שמים את ביבי, ובוואלה שמים את ביבי ו YNET-ב ת.

 22 הזה אני חושב שזה לא נכון.
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 1. 'הסצנה הראשונה בסרט ... כאשר קונצרן YNET-על הפסקה הראשונה בכתבה בתסתכל רגע  ש.

 2יפני ... רכש כך וכך, בהמשך, נערך ביקור של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביפן, דבר שלא 

 3קורה לעתים קרובות', '... הסכם מחקר ופיתוח בין שתי המדינות', 'משלחת מנכ"ל משרד 

 4והשבוע זה פסגת העלילה, במפגש שהתקיים בירושלים בנוכחות שני הממשלה אריה לוקר הגיע', '

 5ראשי הממשלות נחתם מזכר הבנות בין שתי המדינות'. יש ראש הממשלה? אין ראש הממשלה 

 6 פה?

 7שאלת אותי להשוות, אני חושב שאצל וואלה זה יותר ידידותי, זה בכותרת משנה ובתמונה. וגם  ת.

 8 בטקסט ההמשך.

 9נתעכב. אני אגיד לך רק כך, במקרה הספציפי הזה ראית את כל הכתבות האחרות, טוב, אוקיי, לא  ש.

 10 הזכירו פחות או יותר כמו וואלה את ביקור ראש ממשלת יפן? שהפך לשוחד? חלק מהמתת?

 11 מה אדוני רוצה מהעד? עם:-כב' השופט משה בר

 12האישום הזה משהו. תודה. אני אמשיך. האמת שאני לא רוצה מהעד שום דבר. אני רוצה מכתב  ש.

 13בינואר, באותו יום. מאמר  19-הלאה. בוא נסתכל כרגע קדימה, באותו זמן עוד מאמר בוואלה ב

 14 דעה.

 15 

 16 505מאמר דעה מוגש ומסומן נ/

 17 

 18מאמר דעה של צ'לו רוזנברג 'הפוליטיקה החשוכה של אתמול'. ותאשר לי שיש פה גם בכותרת,  ש.

 19של אתמול' זה הפוליטיקה החשוכה של השלטון,  קודם כל נתחיל בכותרת 'הפוליטיקה החשוכה

 20 הקיים, נכון? regime-ה

 21 אני לא יודע, אני צריך לקרוא את זה. ת.

 22 מה אתה חושב, שזו פוליטיקה חשוכה של מי? ש.

 23 אני יכול לקרוא לפני שאני חושב? ת.
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 1 כן תקרא. בבקשה. ש.

 2 אוקיי. מקשיב. ת.

 3על הפוליטיקאים או הפוליטיקה החשוכה של,  מקשיב. אז יש לנו פה כתיבה מאוד ביקורתית ש.

 4 בראש ובראשונה הליכוד ואחרי זה ש"ס וגם קצת בנט, נכון?

 5 נכון. ת.

 6נכון. וגם בסוף יש קריאה, תסתכל בסוף המאמר, ש'מי שרוצה להמשיך ולחיות את יום האתמול  ש.

 7ם יחשוב פעמיים יצביע עבור המפלגות המוזכרות לעיל, ומי שרוצה תקווה והתקדמות וחיים טובי

 8 לפני שהוא משלשל את הפתק ביום הבחירות'. 

 9 נכון. ת.

 10נכון. וזה אומר, שבעצם מה שאומר לנו הכותב, שתיכף נראה מי הוא, שיש לנו פוליטיקה חשוכה,  ש.

 11 ש"ס, אבל יש אור במקום אחר, תהיו שם. נכון?-בנט-ליכוד

 12 נכון. ת.

 13 מי זה פרופסור צ'לו רוזנברג? ש.

 14 יר אותו.אני לא מכ ת.

 15אני אגיד לך מה הבעיה עם הדבר הזה, כי נעשתה בדיקה בדה מרקר על הפרופסורה של  ש.

 16, פרופ' רוזנברג, אני אגיד לך מה דה מרקר מעלים, הנה הכותרת, הנה הכתבה. נגיש ןההיסטוריו

 17 את הנייר. אם אפשר, אנחנו נקרין את זה, אם כבודם,

 18 לא פה, הוא לא מעיד,פרופסור רוזנברג  עם:-כב' השופט משה בר

 19אני מבין, כבודו. רק אני אומר, אני מסכים, אני לא רוצה לה... חס וחלילה אף אחד, אני מקבל  ש.

 20מרקר, שאין פרופסורה, בסדר? נעשה את זה, אני לא -את ההערה. רק מה שנאמר בפרסום בדה

 21 יודע, הוא לא נמצא פה, אולי הוא כן יכול,

 22 מה זה גם חשוב לענייננו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 את מי לוקחים לכתוב את טורי הדעה בוואלה. בסדר? זה חשוב. זה נגד ראש הממשלה. ש.
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 1מישהו כתב מה שכתב, לא חשוב, מה חשוב לענייננו כל החלק  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 הנוסף?

 3 סליחה? ש.

 4אני שואלת מה חשוב לענייננו כל החלק הנוסף. אדוני רצה להראות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 כתבה, 

 6 עוד אחת, כן. עוד זה מדבר וזה בא. ש.

 7 לא צריך להעלות גם אותו על השולחן.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8טוב. לא נעלה אותו על הזה, בסדר. אגב, אבל אם היה מצב, בוא נשאל, שהיה נכתב מאמר דעה,  ש.

 9שואל אותך כרגע מה היה קורה במערכת, לנניח פרו נתניהו על ידי מי שהוא התיימר, ואני לא אני 

 10 יודע אם הוא התיימר או לא, בסדר?

 11 מה? ת.

 12בנובמבר, בוא נסתכל,  19-עזוב, חבל. נתקדם הלאה. תודה רבה. הנה, עוד יום, זאת אומרת אנחנו ב ש.

 13 אתה זוכר שצה"ל,

 14 נובמבר או ינואר? ת.

 15 ר. מה אמרתי?ינוא ש.

 16 אמרת נובמבר. ת.

 17 בינואר. היה אירוע, צה"ל פגע בג'יהאד מורניה, אחיו של, אתה זוכר מי זה? 19אנחנו בינואר.  ש.

 18 ודאי. ת.

 19ודאי. בוא נראה איך אפשר להציג את זה בדרך הכי שלילית כלפי ראש הממשלה. הכי שלילית.  ש.

 20 , מה נכתב.-ואת ה בינואר. אני אראה לך כך, מי הכותב 20-סליחה, ב 

 21 

 22 506כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 23 
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 1 אנחנו מתקדמים לאירוע הבא או אנחנו עדיין באירוע הזה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 גבירתי אנחנו מתקדמים לאירוע הבא לפי מה שהיה באתר באותם זמנים. ש.

 3 שה,אני רק שואלת כי אנחנו שוב ברצף של הג אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 הרצף של ההגשה גבירתי הוא בין פריט לפריט אנחנו מראים מה היה באתר. ש.

 5 אז תגישו לנו אותם.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6בין פריט לפריט בכתב האישום אנחנו מראים מה קרה באתר הזה. ואנחנו מתקדמים. מה לעשות  ש.

 7 שהשלילי היה פה הר. אז בוא נסתכל מה יש לנו פה, 

 8 

 9 507ה מוגשת ומסומנת נ/כתב

 10 

 11 ?2015גיא אלסטר היה ראש דסק החוץ של וואלה משנת  ש.

 12 כן. ת.

 13ועכשיו בוא נראה איך נכתב המאמר של ראש דסק החוץ לגבי אירוע בטחוני משמעותי, לגבי  ש.

 14 הפגיעה, החיסול של ג'יהאד מורנייה. אתה רואה?

 15 כן. ת.

 16אז בוא נסתכל. תקרא, אני אקרא ביחד בקצרה ואני אומר לך מה יוצא מזה. שאם חיסול בכירי  ש.

 17החיזבאללה בגולן לא נעשה בשל ירידה בסקרים של מפלגת השלטון, על ראש הממשלה ושר 

 18, מפרט בפני הציבור הישראלי איזה סכנה מיגרו, ואחרי זה, 'האם ייתכן שהאצבע על ןהביטחו

 19ההדק הייתה קלה יותר בשל הבחירות הקרבות' ואחרי זה 'קשה שלא לפקפק בכורח של ביצוע 

 20' זה יעלון, אני אומר לך, ןהביטחוהתקיפה דווקא עכשיו' ו'כשיואילו בטובם ראש הממשלה ושר 

 21בגילוי על הסכנה המוחשית שאותה מיגרו אתמול, רק כך אולי נאמין באותה תקופה 'לדבר 

 22שלתקיפה אין קשר לירידה בסקרים ולרצון להסיט את הדיון על הכלכלה והחברה לדיון הבלתי 
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 1כפי שקרה בכל מערכות הבחירות האחרונות'. זו התמה של הכתבה. שמערכת  ןהביטחונגמר על 

 2 שצריך לחסל אותו, זה בעצם ספין בחירות. נכון?מחליטה שמדובר ביעד משמעותי  ןהביטחו

 3 זה מה שכתוב, זה כמובן שטות. ת.

 4כמובן שטות, נכון? גם אני חושב. אבל  זו שטות שאנחנו קוראים אותה. כלומר שיש את ה... של  ש.

 5ראש הממשלה שלא נכנס כל יום ומסתכל על האתר שלכם, זה מה שהם רואים כל הזמן, אתה 

 6ה שנראה באתר. פעם אחר פעם. אתה לא צריך להסכים איתי, אני אתקדם מסכים איתי? זה מ

 7. תראה, בוא נסתכל מה 20-הלאה. עכשיו תראה, הנה, בוא נסתכל עוד, באותו יום. באותו יום. ב

 8 יש לנו פה.

 9 

 10 508כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12למערכת על  דרך אגב, דומני, אני לא זוכר אם זה במקרה הזה או במקרה אחר, שאני הערתי ת.

 13 המקרה הזה או לגבי ... יותר ספציפית, אני מסכים שזה,

 14אוקיי. תראה, נתניהו פרסם פוסט תודה למגיבים וכרגיל זה גרר פרודיות. אתה אפילו מחייך, אני  ש.

 15רואה את עיניך מחייכות כי הבנת כבר את הפרודיה והלעג. אז בוא נראה מה קרה. יש פה איזו 

 16לך, חסרת פשר, ובוא נראה מה קרה כאן. לאן הגענו מפוסט שפרסם  כתבה שלילית, אני אומר

 17נתניהו, שבפוסט היה כתוב 'תודה על תמיכתכם'. אתה רואה את זה? תסתכל בכותרת המשנה. 

 18הוא פרסם פוסט בפייסבוק שלו, 'תודה על תמיכתכם'. ואז הגולשים שאתר וואלה בחדווה, תראה 

 19ת. אתה רואה את זה? בוא נסתכל מה יש לנו מכל טוב, לאן זה הגיע אצלכם באתר, בתוך הבחירו

 20 מה שאתם העליתם. יש לנו קצת יגאל עמיר,

 21 מה יש לנו? איפה אתה, ת.

 22 אני אגיד לך מה יש. צלבי קרס, יגאל עמיר ורצח רבין, ש.

 23 רגע, סליחה, ת.
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 1זה הגיע.  מטורלל שלכם בשלב הזה, לאן -סליחה על הביטוי  -בוא נסתכל מה היה כאן באתר הדי  ש.

 2בוא נעשה את זה שוב. תסתכל כאן כרגע, לקחו איסוף של תגובות מהרשת ל'תודה על תמיכתכם' 

 3 ,-ומה שיש לנו ב

 4 אה, הבנתי. הראשון זה מה שהוא לקח עם התגובות החיוביות. ת.

 5 נכון. בדיוק. ש.

 6 ואז אחר כך לקחו אחרות. ת.

 7יר עם צלב קרס על המצח, זה בעמוד ואז לקחו כך, תסתכל, לקחו, תסתכל רגע על יגאל עמ ש.

 8 השלישי. סליחה, אני רק מפנה, הנה, 'תודה על תמיכתכם' יגאל עמיר עם צלב קרס, נכון?

 9 כן. ת.

 10 חגי עמיר? טוב. ואחרי זה יש לנו את, טוב, זה האח, נכון? ש.

 11 מה? ת.

 12 לא חשוב. נתקדם רגע, ש.

 13 זה האח של יגאל עמיר? ת.

 14 וזה נגמר ברבין עם ארון קבורה נכון? עם הכיתוב 'רבין'. אתה רואה? כן. הלאה. בוא נסתכל כאן. ש.

 15 כן. ת.

 16עכשיו אני רוצה רגע להבין. יש פוסט שלוש מילים 'תודה על תמיכתכם' שנכתב על ידי ראש  ש.

 17הממשלה, הדבר הכי ניטראלי, ואתם לוקחים, מקבצים, מערכת וואלה, את כל הגבבה הזאת 

 18ברצח רבין ושמים את זה בתוך וואלה. נכון? במסגרת הסיקור  מיגאל עמיר וצלבי קרס וכלה

 19 האוהד לראש הממשלה כמובן.

 20 מה שהם עושים, אוספים את מה שהופיע ברשת. ת.

 21 כן, נכון. אבל זו בחירה של המערכת. ללכת למקום הזה. ש.

 22 נכון. ת.
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 1'תעשה איזה משהו כזה תגיד, אם חפץ היה פונה אליך, תנסה לשער, או רובינשטיין, אומר תשמע,  ש.

 2מהז'אנר הזה שאנחנו רואים פה', מצאנו ברשת כל מיני פרסומים כאלה, אתה יודע, קצת צלבי 

 3 קרס, קצת זה, תעלו את זה אצלכם'. מה היית אומר? מה ... הייתה אומרת?

 4 להעלות את זה נגד מישהו אחר אתה אומר? ת.

 5 הזאת.כן. להעלות את זה נגד מישהו אחר, משהו מהתחתית  ש.

 6משהו עם צלב קרס זה, עוד פעם, לפי הטעם הטוב, דברים עם צלב קרס ודאי שלא הייתי מעלה,  ת.

 7 אם היה משהו סביר שהוא ביקורת סאטירית, לגיטימית על מישהו, אפשר לצחוק על מנהיגים. 

 8 זה לא סאטירה. אתה מסכים איתי? ש.

 9 אני מסכים. ת.

 10ומר תמיד בהכללה, כי יכול להיות תמיד שיש משהו, הצגה יש לך באתר בארבע השנים הללו, אני א ש.

 11 כל כך נבזית של מועמד אחר?

 12שוב, אני לא יודע, אני רוצה לומר לך משהו. בוואלה, יש פה שתי נקודות. אחת, המערכת שעובדת  ת.

 13עם פייסבוק וגם אלה שנמצאים בסלבס וגם אלה שנמצאים בברנז'ה, הם מטבעם יותר 

 14, קיצוניים ובהחלט יכול להיות שהם  העלו גם על אנשים אחרים. אני, אין לי אגרסיביים, נשכניים

 15 דוגמה כי לא כל כך נכנסתי לשם. היו מעירים לי, הייתי מסתכל. היו אומרים לי את בזמן אמת. 

 16 .... דובר:

 17 סליחה? ת.

 18 כן, הנקודה השניה? ש.

 19 הנקודה השניה, הביקורת שצריך להסתכל עליה היא ביקורת, ת.

 20 בונה. ש.

 21 מה אתה אומר? ת.

 22 תמשיך.  ש.
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 1הביקורת שצריך להסתכל עליה היא ביקורת מול ראש הממשלה והאם עשו ביקורת כזאת על  ת.

 2 ראשי ממשלות אחרים. לדעתי, זאת הדרך שצריך להסתכל על זה, למרות שגם זה לגיטימי.

 3משלה אחרים עבדו, או, יש פה נקודה. רציתי להגיע אליה בהמשך. האם אתה יודע איך ראשי מ ש.

 4 הם ודובריהם, עבדו מול כלי התקשורת? האם יש לך ידיעה? אתה יודע?

 5 אני מניח שעובדים דרך דוברים, עוברים דרך קשרים אישיים, עובדים.  ת.

 6 אם למשל, ש.

 7 כל המנעד. ת.

 8אני אגיד לך, אם למשל עורך ידיעות אחרונות בשנות התשעים אומר שרבין היה מתקשר אליו  ש.

 9 ר כדי לנזוף בו על כתבות, מה אתה אומר?תדי

 10 אני לא מתפלא, ת.

 11 אין לך מושג? ש.

 12 לא, הוא אמר 'אני לא מתפלא'. עו"ד דקלה סירקיס:

 13 אה, אתה לא מתפלא, סליחה. חשבתי 'אני לא מתכוון'. אתם לא גם מתפלאים כמובן. כן. ש.

 14לבין פוליטיקאים היו תמיד, אינני מתפלא, אמרתי כבר בעבר, קשרים של קח ותן בין תקשורת  ת.

 15 אתה יכול ללכת גם לחנה זמר

 16אני יכול ללכת גם לחנה זמר ו'דבר', ולבן גוריון, אפשר את כל ועדת העורכים, אפשר את הכל  ש.

 17 לעשות, יש בעיה אחת,

 18 אתה יכול ללכת גם למפא"י. זה נכון. ת.

 19 אחד.אתה יודע מה, מר ישועה? שאף אחד לא בדק את זה בצד השני. אף  ש.

 20 אני לא חושבת שהוא אחראי לזה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 הוא לא אחראי לזה. ש.

 22 אז, נתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1אין ספק שהוא לא אחראי לזה, יש אחריות אחרת. עכשיו, בוא נתקדם. אז בוא נסקור, סקרנו פה  ש.

 2 בעניין ליכוד, 65, זה פריט ,הודעת דוברות אלמנטרית66-ל 65יומיים בין פריט 

 3 ?66-ל 65לא הבנתי, יומיים בין  ת.

 4 , 66-ל 65בין פריט  ש.

 5 הפריטים שבכתב האישום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 אמרת 'יומיים'. ת.

 7 סקרנו יומיים.  ש.

 8 ,65אה, בין  ת.

 9אותו עד עכשיו,  שעלה ביקור ראש ממשלת יפן ומנגד ראינו את המקבץ שראינו 66-ל 65בין פריט  ש.

 10 שהסכמת איתי שהוא מקבץ נגטיבי. נכון?

 11 נכון. ת.

 12, דירדור כתבה שהמוסד מזהיר מסנקציות על אירן בניגוד לעמדת 66טוב. הלאה. עכשיו פריט  ש.

 13הנאשם נתניהו. עכשיו, אבל, אנחנו תיכף, כדי לקשור את ההקשר, בוא נראה מה היה. יום לפני 

 14נתניהו לנאום בפני הקונגרס. וזו הזמנה נדירה, זה אתה יודע? לא כן, מנהיג הקונגרס מזמין את 

 15 רבים הוזמנו לנאום בפני הקונגרס בארצות הברית.

 16 בוודאי. ת.

 17בוודאי. אוקיי. עכשיו בוא נראה איך אפשר להציג את זה בצורה הכי שלילית בוואלה. אני אומר  ש.

 18כי כמו שאמרנו, תמיד צריך הקשר,  , יום לפני,21-לך, תיכף נגיע לרצף הכתישה. הנה כתבה מה

 19 ורצף, 

 20 

 21 509כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 

 23 הכותרת: 'הקונגרס בשירות נתניהו, הוזמן לנאום חודש לפני הבחירות'. רואה? ש.
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 1 כן. ת.

 2ומה שיש לנו כאן, זה בעצם גם הכותרת וגם התוכן הוא, בעיקר הכותרת, שזה עניין בעצם שקשור  ש.

 3 לבחירות. 

 4 כן. ת.

 5 ובוא נתייחס אפילו לעוד כתבה, על הדרך, כי פשוט זה באותו יום. תיכף נקשור את הכל,  ש.

 6 

 7 510כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9חשוב שנראה את הפרסומים באותו זמן. אותו יום, 'ראשי העדה החרדית: הקריאה לעלות  ש.

 10 לישראל. לישראל תעמולה זולה' אתה רואה? ויש כאן ביקורת על הקריאה של נתניהו לעלות

 11 יש ביקורת של הפלג הקיצוני. ת.

 12ברור. שזה מה שפרסמתם כמובן. אתה מרים גבה. עכשיו תראה, אני אגיד לך מה ההקשר. היה  ש.

 13פיגוע בפריז, נהרגו ארבעה אנשים, ראש הממשלה קרא לעלות לישראל. ואז מה שאתם מפרסמים 

 14וקד על הדם'. הקריאה לעלות זה את הפלג הקיצוני שאומר, ואתם מפרסמים ש'ראש הממשלה ר

 15 לישראל,

 16 ,-אני חושב ש ת.

 17 אתה חושב שמה? זה מה שכתוב.  ש.

 18אני חושב שהתפקיד של גוף חדשות זה להביא לקוראים שלו מה גורמים שונים חושבים. הסכמתי  ת.

 19 איתך על שורה של כתבות פה שהן שליליות, לא היה לך אפילו מאמץ בעניין.

 20 נכון. ש.

 21ציבור בישראל צריך לראות מה ראשי העדה החרדית אומרים על משהו לגיטימי בקטע הזה, ה ת.

 22שראש ממשלה אומר. אני לא חושב שזה נגדו. אני גם מכיר את יקי, שגם אתה מה שכתוב פה, 

 23כשאני קורא את זה כישראלי, אני רואה כזה דבר, התגובה שלי היא דווקא ריאקציה נגד נטורי 
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 1וא רוקד על הדם. אני לא חושב שהוא כיוון נגד, אני לא קורא את קרתא, שאומרים על דבר כזה ה

 2 זה כך.

 3, אני אגיש רק כתבה -הבנתי. טוב, אתה לא קורא את זה כך, בסדר, בוא נתקדם. בוא נעבור ל ש.

 4 אחת,

 5 אני לא חושב שרוב הציבור מזדהה עם נטורי קרתא. ת.

 6 ברור. אני רק אגיש כתבה, פרסום של הרצוג כמובן. ש.

 7 

 8 511בה מוגשת ומסומנת נ/כת

 9 

 10 זה דובר בעד עצמו. תאשר לי שזה חלק מהקמפיין של המחנה הציוני בתקופת הבחירות? ש.

 11 שניה. ת.

 12 בבקשה. ש.

 13 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14השאלה שלי אם הכותרת הזו היא חלק מהקמפיין של המחנה הציוני, 'הרצוג: אין תחושת בטחון  ש.

 15 ישראל'. לאזרחי

 16 הכותרת כן, המשנה כבר יותר, ת.

 17הכותרת כן והמשנה פחות. הלאה. בוא נחזור כרגע לעניין של הפריט. אני מפנה אותך לכותרת של  ש.

 18 בינואר. 22-הכתבה שהייתה אחרי כמה שעות, ב

 19 

 20 512כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 

 22 הנאום.אמיר תיבון מפרסם כתבה בעניין הנאום. אנחנו כרגע בסוגיית  ש.

 23 אה, זה היה לך כבר, נתת לי. ת.
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 1 לא. היה לנו אחד, הנה, ש.

 2 אוקיי. ת.

 3 טוב. אז הכותרת היא 'הבית הלבן נגד הזמנת נתניהו, הפרה של הפרוטוקול'. אתה רואה? ש.

 4 כן. ת.

 5, אין שום תגובה של ראש -תאשר לי, קודם כל תסתכל בכתבה גופא שאין פה שום התייחסות ל ש.

 6 הליכוד?הממשלה או של 

 7 נכון. ת.

 8 מה שכן יש לנו אבל זה את התגובה של המחנה הציוני. נכון? ש.

 9 כן. ת.

 10 וכמובן תגובה מבקרת? נכון? ש.

 11 כן.  ת.

 12 שנתניהו רץ בהיסטריה לארגן לעצמו הזמנה, אתה רואה? ש.

 13 כן. ת.

 14לעמדת כי ראינו את ההקשר. הנה הכותרת, 'בניגוד  66טוב. הלאה. עכשיו בוא נדבר על פריט  ש.

 15 נתניהו', 

 16 מה גבירתי נותנת לנו, עוד כתבה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 .66זה פריט  ש.

 18 

 19 513מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 אתה רואה? ש.

 22 כן. ת.
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 1ואז מה שקורה פה, יש פה כתבה שאומרת שבניגוד לעמדת נתניהו, המוסד מזהיר את וושינגטון  ש.

 2 מסנקציות על אירן. אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4 יחה?סל ש.

 5 כן. את הכתבות האחרונות האלה אני זוכר כי התבקשנו לשנות, להוריד, ת.

 6 אחד על כל דבר, לא עוצרים מילימטר.-לא יודע, אני עובר איתך אחד ש.

 7לא, מה שאני אומר זה שאת הכתבות האלה אני זוכר כי הייתה דרישה לשנות את הכותרת של  ת.

 8 תיבון ולדרדר.

 9הזו מה היה. קודם כל סליחה, אין שום דרישה, אני אגיד לך למה, אין אז בוא נסתכל על הכתבה  ש.

 10, 66שום טענה אפילו לדרישה, כי זה עניין פנימי בתוך וואלה, גם בתוך כתב האישום, את פריט 

 11 אף אחד לא אומר שמישהו פנה. עניין פנימי שלכם ותיכף אני אסביר לך מה היה אצלכם בפנים.

 12 ,66לא יודע מה זה פריט  ת.

 13 מתייחס לכתבה הזו, 66פריט  ש.

 14 על הנאום בקונגרס? ת.

 15 על המוסד. ש.

 16 אולי תקריא לו את הפריט. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17דירדור כתבה על כך שהמוסד מזהיר מסנקציות על אירן בניגוד לעמדת הנאשם נתניהו. הכתבה  ש.

 18הממשלה פנה. זה עניין פנימי בתוך דורדרה ... הנאשם אלוביץ', אין טענה שמישהו מדוברי ראש 

 19 וואלה. זה נתון. אתה יכול להרים ידיים, חסר ישע, הכל בסדר. זה הטענה.

 20אני לא מרים ידיים חסר ישע, אני רק אומר שאתה מציג פה סדרה של כמה כתבות, האחרונות  ת.

 21ביב זה נוצר האלה, שלגביהן זכור לי שהייתה פניה לתיקון הכותרת, לדרדור להורדה וכדומה כי ס

 22 ריב גדול, אני לא יודע אם ראש הממשלה אמר לשאול או לא אמר לשאול, אני יודע מי פנה אלי. 

 23 תראה, אני אגיד לך כך, ש.
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 1 אני לא זוכר בדיוק מי, אני זוכר שהייתה פניה. ת.

 2מר ישועה, אני אגיד לך את הדברים בצורה פשוטה. אני מציג לך את כל הכתבות שהתפרסמו  ש.

 3בסוגיה הזו. בסדר? ועכשיו אני מדבר איתך על הכתבה הספציפית הזו שאומרים שזה באתר 

 4 דורדר, ולא מייחסים את זה,

 5 של המוסד? ת.

 6של המוסד. תיכף אני אסביר לך למה קיבלתם את ההחלטה, אני מציע לך את ההסבר, נציע לך  ש.

 7ואלה בקשר לכתבה של מר תיכף את ההסבר, כל זה עניין פנימי בתוך וואלה. אף אחד לא פנה לו

 8תיבון שהמוסד מזהיר את וושינגטון מסנקציות על אירן בניגוד לעמדת נתניהו .זה נתון. עניין פנימי 

 9שלכם. אבל בוא נבדוק את העניין הפנימי שלכם. כי לכאורה אני יכול להגיד שחצי מהדברים זה 

 10דברים פנימיים שלכם  , חצי בכלל זה300-דברים פנימיים שלכם, מתוך ההמצאות האלה של ה

 11 ואני אכנס לתוך הפנימי שלכם. 

 12 עניין פנימי יכול להיות, אתה מתכוון שאם אנחנו יודעים שיש משהו נגד, אז אנחנו מתקנים, ת.

 13אני לא יודע, משהו נגד? יש לכם אלפי נגד. בוא נתקדם עכשיו. תסתכל, הפריט עצמו אומר, קודם  ש.

 14ר שם שראש הממשלה זורק רימון על התהליך שמקדמת כל הכתבה היא ביקורתית כי מה שנאמ

 15 ארצות הברית, אני מפנה אותך לעמוד האחרון. תסתכל על כותרת המשנה.

 16 הכותרת לכשעצמה היא ... ת.

 17 גם וגם. אוקיי. עכשיו, הכתבה הזו פורסמה על ידי מערכת וואלה. אתה רואה את זה? ש.

 18 כן. ת.

 19 מחזרת פרסום שהיה בבלומברג. בבוקר. והכתבה בעצם מ 7:46-אוקיי. ב ש.

 20 אוקיי. ת.

 21אוקיי. עכשיו תסתכל פה, אני אגיד לך כך, מעלה לך את ההשערה האינטליגנטית, שלא ישב מישהו  ש.

 22לפנות בוקר, אלא מישהו שלח לכם את זה. גורם  4:00-במערכת וחיכה לבלומברג לכתוב את זה ב

 23 מעוניין.
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 1 אוקיי. ת.

 2נסכם, לא נסכם, אני מניח לך שאף אחד מסביבת ראש הממשלה לא  אוקיי. אז עכשיו תראה, בוא ש.

 3 . נכון? 7:46-פנה,  בוא נראה מהקרה. הכתבה  כמו שאמרנו עולה ב

 4 כן. ת.

 5 ,8:27-בוא נראה, אומרים לנו 'דורדר'. אז אני מראה לך ב ש.

 6 

 7 514כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9 זו הכותרת הראשית? 8:27-תאשר לי ב ש.

 10 כן. ת.

 11 זו הכותרת הראשית בערוץ החדשות. אתה רואה? 11:31הלאה. בשעה  ש.

 12 כן. ת.

 13 

 14 515כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 15 

 16עכשיו אנחנו יודעים שבגלל שמדובר בדגימות אז הכתבה הזו הייתה לכל הפחות ארבע שעות. נכון?  ש.

 17 דגימה.  11:31-דגימה ו 7:46כי אנחנו רואים 

 18 ון?שעות בעמוד הבית אתה מתכו 4אה,  ת.

 19 כן. כותרת ראשית בערוץ החדשות. נכון. ש.

 20 רק רגע. מהראשית זה ירד אבל. ת.

 21 ברור. נכון. כי תזכור, ראש ממשלת יפן, נדמה לי שאמרת לי, ש.

 22 בראשית. 8:27-אני לא יודע מתי זה ירד מ ת.

 23 זה כותרת ראשית. 8:27-, ראינו, ב7:46-אנחנו רואים, הכתבה עולה ב ש.
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 1 עדיין נמצא. ת.

 2 סליחה? ש.

 3 סביר להניח שזה נמצא מאז. כי אם זה עלה, זה עלה מראש לראשית. ת.

 4 אנחנו רואים שזו כותרת ראשית בערוץ החדשות. 11:31-ברור. ואז ב ש.

 5 כן. ת.

 6אוקיי. אז זה התהליך שזה נמצא שם, שעה, שעתיים, שלוש, ואז זה עבר לערוץ החדשות, לחדשות  ש.

 7 ככותרת ראשית.  שלכם, נכון?

 8 כן. או שזה ירד לפני מהראשית לשם. ת.

 9טוב. עכשיו תזכור רגע אחד שאמרת לי על ראש ממשלת יפן, שאמרת 'שעה זה הרבה'. אתה זוכר?  ש.

 10 אתה זוכר שאמרת לי את הדבר הזה?

 11תלוי. אמרתי שזה תלוי. אמרתי עוד פעם שזה יכול להיות סביר, זה יכול להיות תלוי בשלושה  ת.

 12 ידיעה, בחשיבות שלה ובפוש של ידיעות נוספות.דברים. ברייטינג של ה

 13טוב. אז בוא נגיד כך, ידיעה שיושבת, כתבה שיושבת ארבע שעות כותרת ראשית, כותרת ראשית  ש.

 14 בחדשות, זמן לא מבוטל. נכון?

 15 כן. ת.

 16 סליחה? ש.

 17 ארבע שעות בראשית של חדשות.-כן. זה לא ישב שלוש ת.

 18 אמרתי, ש.

 19 הראשית זה הראשון. ת.

 20 כותרת ראשית בחדשות. 11:31זה כותרת ראשית.  8:27, 7:46-ב ש.

 21 בסדר. זה לא בראשית של עמוד הבית. ת.

 22 בחדשות. ש.

 23 נכון. זה ירד למטה. נכון. ת.
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 1 שעות, 4-ברור שירד למטה. אמרת ש ש.

 2 אני לא יודע אחרי כמה זמן זה ירד. ת.

 3 שעות במצטבר לפחות, 4-תאשר לי ש ש.

 4 זה בעמוד הבית. ת.

 5 כון.נ ש.

 6 זה כן. ת.

 7 וזה משך זמן לא מבוטל. נכון? לא מבוטל. ש.

 8 לא מבוטל. ת.

 9 יופי. עכשיו, האם אתה יודע מה אמר ראש המוסד תמיר פרדו לגבי הטענה הזו? ש.

 10 לא. ת.

 11 הטענה שהייתה כתובה בבלומברג והייתה אחרי זה אצלכם. ש.

 12 לא. ת.

 13 לא. אז אני אראה לך. ש.

 14 

 15 516כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17 תמיר פרדו שלל את הפרסום. נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19אוקיי. אז למעשה, עכשיו רציתי לשאול אותך שאלה על עיתונאות. אם יש לך מושג. אתם  ש.

 20ממחזרים כתבה מבלומברג, אתה לא חושב שמן הראוי תפנו נניח למוסד ותוציאו לו שאילתה, מה 

 21 ב של עיתונאות?-העמדה שלו? זה לא א

 22קודם כל, בלומברג הוא מקור מהימן. דבר שני, יכול להיות שפנו. אני לא יודע אם פנו שני דברים.  ת.

 23 או לא פנו. יכול להיות שפנו, יכול להיות שלא נתנו תגובה, אינני יודע מה היה שם.
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 1 תראה, לא סביר שפנו, אני אגיד לך למה. לא סביר שפנו כי אנחנו רואים מה ראש המוסד אמר.  ש.

 2 לא, ת.

 3ב, אם ראש המוסד אמר 'לא היה ולא נברא' לא סביר שפניתם, קיבלתם הודעה של המוסד תקשי ש.

 4 שלא היה ולא נברא והעליתם. לכן אני מציע לך שלא פניתם.

 5 אני לא יכול להיות בטוח בכלל. ת.

 6יש כאן משהו בהודעה חריגה שהועברה היום בתגובה לפניות מצד  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 לא יודעת מה זה אומר. כתבים. אני

 8 זה אחרי, גבירתי. נכון, קודם פרסמו ואז המוסד הוציא ואמר 'לא היה ולא נברא'. ש.

 9 בסדר, אני לא יודעת לפני או אחרי, או באמצע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 אולי הוא נבוך, לא יודע. ת.

 11 אולי הוא נבוך. עכשיו תשמע, אין בעיה, ש.

 12עוד פעם. האם אפשר לפרסם ידיעה שסוכנות בלומברג מעבירה בלי בדיקה עם תראה, אני אומר  ת.

 13הזה, כן. כי בלומברג זו סוכנות מאוד מהימנה. הם עושים את הבדיקות שלהם. אם הם מעבירים 

 14אז יש להם את המקורות שלהם. זה אחד. שניים, האם רצוי בכל מקרה גם לפנות? כן. זה שאני 

 15 . יכול להיות שפנו ויכול להיות שלא. אינני יודע. אינני בטוח.בטוח שלא פנו? אני לא בטוח

 16 רציתם רק, על אורי אריאל איזו אמירה, כמעט הקמתם ועדת חקירה. ש.

 17 על מי? ת.

 18, קבל עם ועולם ואתם התלבטתם והתייסרתם כי לא היה לכם 2אורי אריאל, שפורסם בערוץ  ש.

 19 ה לכם מידע, שם התייסרתם.זה מקור מהימן, למרות שהי 2אימות למרות שערוץ 

 20 סליחה, ת.

 21 סליחה, כן. ש.

 22המקרה של אורי אריאל הוא מקרה שבו ראש הממשלה, לדברי שאול, אמר לו את זה, ואחר כך  ת.

 23 הגורמים סביב ראש הממשלה הכחישו את זה.
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 1 זה פורסם? 2בערוץ  ש.

 2 זה ממש לא נכון. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 3 זה לא נכון. עו"ד ז'ק חן:

 4 ק שניה. הכחישו את זה. למרות מה שאמרתם.ר ת.

 5 את השקר הזה כבר הראינו. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6סליחה, הגורמים בסביבת ראש הממשלה הכחישו את זה, אתם טוענים שהייתה שיחה ביני לבין  ת.

 7שי חייק שכאילו אמר לי שכן, אבל היא לא הייתה. לכן אני אומר לכם, הגורמים בסביבת ראש 

 8לא היה לי שום סיבה לא לפרסם את זה. אני ניסיתי הרי לפרסם כן את זה. את הידיעה,  הממשלה,

 9 ולחצתי לפרסם, אמרתי 'מה אכפת לך',

 10 כמקור מהימן שמעלה את זה, זה גם קשה? 2וערוץ  ש.

 11העלה את זה, הוא לא המקור של הידיעה.  2העלה את זה, ערוץ  2רק שניה אחת. אחרי שערוץ  ת.

 12 ת הידיעה הזאת ואנחנו קיבלנו באותו זמן הכחשה מאורי אריאל,מעלה א 2ערוץ 

 13 הכחשה או אישור? ש.

 14רק שניה. אנחנו קיבלנו מאורי אריאל הכחשה ומהאנשים של ראש הממשלה סירוב שזה יהיה  ת.

 15מזוהה איתם, אפילו לא 'בכיר בלשכת ראש הממשלה'. זה מה שהיה. הדבר הזה יצר בעיה. זה 

 16 הכל.

 17נחזור לעניין של הכתבה הזו, של הזה שזה פריט אצלנו בכתב האישום. בוא נדבר על טוב. בוא  ש.

 18 . יש לנו כתבה שנמצאת באתר מספר שעות. נכון? ראינו. כן.1הדברים הבאים: 

 19 כן. ת.

 20. לא הייתה שום פניה של לא מטעם ראש הממשלה או שקשורה בראש הממשלה בנושא 2אוקיי.  ש.

 21 הכתבה הזו?

 22 . זה לא לפני.אני לא יודע ת.

 23 אין טענה כזו. אני כבר אומר לך. ש.
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 1 בסדר, אני לא יודע. ת.

 2 .3אתה לא יודע. אוקיי.  ש.

 3דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. אם יש טענה או אין טענה בכתב האישום, אני לא מתייחס  ת.

 4 לזה, אני לא קראתי את הנספח הזה שלכם,

 5 אנחנו קראנו. ש.

 6אותו, יכול להיות שמשהו שפה אין אותו ובתוך ההודעות אלי יש לי הוראה בסדר. לא קראתי  ת.

 7 לעשות את זה. למשל,

 8 חבל, תעצור. ש.

 9 למשל, רק רגע, ת.

 10 לא, אין למשל. שאלתי לגבי, ש.

 11למשל לגבי יפן, שאתה אמרת, אני זוכר ששאול פנה אלי. אז אני לא זוכר כרגע את הכל, ואני לא  ת.

 12 רו לי, 'שואלים שאלה, תענה תשובה' אז אני עונה.גם בכל דבר קופץ כי אמ

 13ראינו את הפניה שהייתה של שאול שהעביר הודעת דוברות שפורסמה בכל כלי התקשורת. לאן  ש.

 14אתה לוקח את זה, מר ישועה? אתה רוצה להיות עוין בכל הכוח כשצריך ולא צריך או שאתה רוצה, 

 15 ל כל דבר ודבר.קודם כל, אנחנו נבלה איתך כמה ישיבות שצריך ע

 16 אדוני, דבר ראשון אל תאיים עלי. ת.

 17 לא, לא מאיים. מודיע לך. ש.

 18 בסדר גמור. אל תודיע לי בצורה מאיימת כי זה לא משנה שום דבר. ת.

 19 זה הכי רך שאני יכול. ש.

 20 אני לא מבין את ההתנהגות הזאת. אתה שואל אותי, ת.

 21 י שואל הוא עונה,עו"ד בן צור, אדונ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1עניתי לך, היו עשרות כתבות שהראית פה, הסכמתי בלי להתחכם איתך. אם יש מקום שזה לא  ת.

 2מתאים, אז אני אומר שזה לא מתאים. אותו מקום שזה לא מתאים אתה מתנפל שאתה תחקור 

 3 וכדומה. אז תחקור, מה אתה רוצה ממני?

 4 לא, אני אומר לך כך, שאין טענה, ש.

 5 ני לא משחק משחקים.בסדר, א ת.

 6 תקשיב טוב, את זה אני יודע, ש.

 7 הוא ענה ואמר שהוא לא יודע. זהו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8לא יודע. מקובל, הלאה. עכשיו לסגור רק את הפינה הזאת, מספר שעות, אתה לא יודע אם הייתה  ש.

 9הייתה בסופו של דבר לא נכונה. . אנחנו רואים שהכתבה הזו 3-פניה. אני אומר לך שלא הייתה. ו

 10 כי המוסד הודיע שלא היו דברים מעולם. נכון?

 11 אתה אומר שראש המוסד הכחיש אותם אחר כך. ת.

 12 נו, אתה לא מאמין לו? מה זה? ישועה? ש.

 13 סליחה, באמת.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14יש הכחשה לא נכונה. בוא סליחה. טוב. אבל הוא אומר שראש המוסד, הוא לא יודע אם הוא הכח ש.

 15 נגן גם על ראש המוסד.

 16 לא, זה אתה שלא יודע שראש הממשלה לא רוצה את ריבלין. ת.

 17 מה זה קשור לריבלין עכשיו? ש.

 18 כלום. זה מראה את האמינות שלך. ת.

 19 לא צריך את חילופי הדברים האלה. עם:-כב' השופט משה בר

 20 מר ישועה,  עם:-כב' השופט משה בר

 21 אי אפשר להאשים את העד על הדברים האלה. תירוש:עו"ד יהודית 

 22 סליחה, אני מתנצל ת.

 23 מופע של ליצנות. ש.
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 1 רק שניה אחת, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 בוא נתקדם. ש.

 3רגע. לא בוא נתקדם. תורידו את כל הביטויים האלה בכלל מהפרק.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 בלי ציונים, בלי כלום.שאלה תשובה לעניין בלי הערות ו

 5 מאה אחוז. בלי ציונים. עכשיו בוא נסתכל יום למחרת, כי זה קשור תיכף לפריט נוסף. ש.

 6 

 7 517כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9צעד שגוי ופוליטי' אתה  -. אמיר תיבון: 'ארגון יהודי  בארה"ב נגד ביקור נתניהו 2015בינואר  23 ש.

 10 רואה?

 11 כן. ת.

 12 טוב. יש פה תקיפה של ארגון מסוים את הביקור של ראש הממשלה. נכון?  ש.

 13 כן. ת.

 14, מוכרת לך איפה שהוא? כי אנחנו בדקנו, יש לנו JTA-הדברים נלקחו מסוכנות היהודית, ה ש.

 15. אתה שמעת על 4000התיימרות להבין קצת ברזים הללו ואנחנו לא הכרנו אותה עד למה שקרוי 

 16 הסוכנות הזאת?

 17 מכיר.לא  ת.

 18 מה? ש.

 19 ,-לא מכיר, אבל זה לא אומר, אני לא בקיא ב ת.

 20הוא  JTAאוקיי. הצעתי אליך, אם אתה יכול לאשר או לשלול, שהסיכוי שאמיר תיבון עקב אחרי  ש.

 21 ולכן זה מישהו ששלח את החומר לאמיר תיבון. JTAכמו הסיכוי שאני אעקוב אחרי 

 22 אינני יודע. ת.

 23 בוא נמשיך הלאה, אבל בכל מקרה, אינך יודע. אוקיי. עכשיו ש.
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 1 אמיר תיבון הוא עיתונאי וכתב מוערך, יש לו רשת של קשרים, הוא בחור יסודי,  ת.

 2 לא חשוב, אנחנו שואלים כרגע על עניין עובדתי. אנחנו לא מחלקים ציונים. ש.

 3לבד.  יכול להיות. העיתונות עובדת ככה, שולח מישהו, אתה מסתכל, לפעמים אתה עולה על זה ת.

 4 יכול להיות, לא מופרך ששלחו לו.

 5 בינואר, 24-טוב. הלאה. אנחנו ב ש.

 6 

 7 518כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9עכשיו יש לנו עוד שבת תרבות, בבת ים הפעם, ושם מאמר שתאשר לי, זה לבני נגד נתניהו, 'פוגע  ש.

 10 ביחסים עם ארצות הברית בגלל פוליטיקה, חוסר אחריות' אתה רואה?

 11 כן. ת.

 12 'הורס את היחסים בשביל עוד כמה קולות לליכוד'.  –וכמובן גם 'יש עתיד'  ש.

 13 כן. רואה. ת.

 14 . שלילי נתניהו, חיובי לבני ולפיד?1אז עכשיו בוא תאשר לי את הדברים הבאים.  ש.

 15 כן. ת.

 16ותאשר לי, אני רוצה גם להראות לך עכשיו את הסרטון, עכשיו תראה, יש שם למטה בתחתית  ש.

 17 ,4ם של אקוניס וארדן, בעמוד דברים קצרי

 18 ראיתי. ת.

 19אוקיי. ובוא נראה עכשיו את הסרטון. לפני שמעלים את הסרטון אני רוצה רק לשאול אותך שאלה  ש.

 20על סימטריה או חוסר סימטריה. אתה רואה שיש נפח מרכזי ללבני ולפיד, 'חוסר אחריות' 

 21לך כעניין שבעובדה, כמעט תמיד ליכוד 'פוליטיקה קטנה' 'פגיעה במדינת ישראל' ותמיד, אני אומר 

 22 מוצנע למטה בעניין. גם זה שבת תרבות. למה הבחירה המערכתית הזאת?
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 1תראה, בדרך כלל הצורה שבה בונים ידיעה זה שהכותרת והמשנה מתייחסים לעיקר של הידיעה,  ת.

 2 התגובות מובאות אחרי, אבל אני מסכים שהיה צריך להביא לפחות במשנה תגובה.

 3 ון. שלא הייתה.נכ ש.

 4 נכון. ת.

 5 טוב, עכשיו בוא נסתכל רגע על הסרטון. זה חלק מהכתבה. ש.

 6 

 7 519סרטון מוגש ומסומן נ/

 8 

 9 )מוקרן סרטון(

 10 ראה מי השני.  ש.

 11 אולי תריצו את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12נעצור כאן. אני כבר אומר לך, זה מייגע אבל זה חשוב. יש פה בחירה מערכתית מכמה שבתות  ש.

 13תרבות לקחת רק את הצד האחד. לבני ולפיד. דברים שאמרו בצד השני נכנסים בקטן בתוך הכתבה 

 14 או התייחסות בתוך הסרט שהועלה. התייחסותך? למה זה קורה? אזכורבלי שום 

 15 נה, התמונה שאתה מציג,אני לא בטוח שזאת התמו ת.

 16 הצגתי לך. זה נגמר אצל לפיד. אין אף אחד אחרי זה. לבני ולפיד. ש.

 17 בסדר. כי הם הופיעו בשבת תרבות, אולי אני לא יודע, אני לא חושב, ת.

 18 גם הם הופיעו בשבת תרבות. ש.

 19יבון, תראה, אתה הבאת פה את אמיר תיבון, סדרה של מאמרים שלו, ואני אומר שלגבי אמיר ת ת.

 20 אמיר לא נגד ראש הממשלה.

 21 מה זה קשור כרגע? ש.
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 1שניה אחת, שהוא מדווח את מה שהוא חושב שהוא צריך לדווח כעיתונאי, וברור שמי שנמצא  ת.

 2בראש המערכת הוא זה שמבוקר. אני לא חושב שהייתה מגמה, ואני לא יודע מה המאמרים 

 3 אמרים האחרים,האחרים שהיו. אני באמת לא יודע, אני לא יודע מה המ

 4 אז אני אגיד לך ככה, אני אעשה את זה נורא קצר, אני רוצה להגיד לך כך, אתה ידעת, ש.

 5 אני לא עשיתי סקר. ת.

 6או. שניה אחת. האם אתה עברת על המאמרים של תיבון לפני מה שאמרת  עכשיו? בוואלה,  ש.

 7 בחירות, גרעין, קונגרס?

 8 ת?את המאמרים האלה, מה היה הראשון שאמר ת.

 9 שאלתי האם אתה עברת, ש.

 10 גרעין וקונגרס כן. ת.

 11גרעין וקונגרס זה היינו הך. בסדר? זה קשור. האם עברת על הכתיבה של אותו תיבון בוואלה  ש.

 12 בתקופת הבחירות? כמה הוא כתב, מה הוא כתב, איך הוא כתב?

 13 על הדברים הספציפיים האלה כן כי זה היה נושא שביקשו ממני לשנות. ת.

 14 אני כבר אומר לך, האם אתה יודע שהכתיבה הייתה רציפה, אינטנסיבית ושלילית ככל שאפשר? אז ש.

 15 אני לא חושב שהיא רציפה אינטנסיבית ושלילית ככל האפשר, ת.

 16 אז בוא נסתכל. ש.

 17אני חושב שהיא כתיבה, אני חושב שהכתיבה של תיבון היא כתיבה של עיתונאי רציני שכותב את  ת.

 18 ראש הממשלה ומבקר אותו. מה שהוא חושב על

 19 מצוין. אוקיי.  ש.

 20אני חושב שאם זה היה ראש ממשלה אחר שהיה עושה את זה, הוא היה עושה את אותו דבר. אני  ת.

 21 לא חושב שיש לו משהו אישי נגדו.

 22 תשמע, אנחנו לא בשנאות ולא באהבות, אנחנו במה קורה בכתיבה. בסדר? ש.

 23 הלאה.טוב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1הלאה. האם אתה יכול להסביר לי למה בשבת תרבות שגם יש את הצד השני, אתם לא מעלים  ש.

 2 אותם?

 3 הצד השני היה באותה שבת תרבות? ת.

 4 כן. ש.

 5 כן. היא מדברת על אקוניס שם. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6 לא, לא ידעתי, חשבתי שרק נתנו תגובה. ת.

 7 לא, באותה שבת תרבות. ש.

 8 מסכים, זה לא בסדר.אני  ת.

 9 טוב. הלאה, בוא נתקדם. הנה עוד כתבה, ש.

 10 נתתם לנו עוד משהו. ביקור נתניהו, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 זה הבא. עוד זה הולך וזה מגיע כל פעם אצלנו אז הנה עוד כתבה. ש.

 12 

 13 520כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15 פי נתניהו. נכון? בנושא אירן. בקונגרס.פה רק תאשר לי שוב, כתבה עם סטייטמנט שלילי כל ש.

 16 כן. מצטטים את הניו יורק טיימס. ת.

 17 טוב, מתקדמים הלאה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18מתקדמים. כן. אז רק בוא נסגור את העניין. הראיתי לך עד עכשיו סיקור חלקי בנושא של הנאום  ש.

 19שליליות והראינו שהייתה כתבה אחת,  ושל אירן, בסדר? ראית חלק מהכתבות שכולן היו כתבות

 20זה פריט בתוך כתב האישום שאומרת שאחרי כמה שעות ירדה איזו שהיא כתבה לגבי עמדת 

 21כבודם, דרישה  67המוסד לגבי אירן. עד כאן יישור קו. בוא נתקדם הלאה לפריט הבא. פריט 

 22אני כבר אומר לך שביום להסרת כתבה בנושא עדויות עובדי המעון נגד שרה נתניהו. אוקיי? עכשיו 

 23הזה מתפרסמים תצהירים שהגישו עדים בתביעה שהגיש מני נפתלי. אוקיי? אני נותן לך את 
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 1ההקשר. ורק אני אגיד לך את הדברים הבאים: מני נפתלי עבד במעון ראש הממשלה והוא הגיש 

 2את זה  . הוא ביקש תקן קבוע ועוד דברים בנוגע לתנאי ההעסקה שלו.2014תביעה בחודש מרץ 

 3 אתה יודע, את הנתונים האלה?

 4 ביקש מה? ת.

 5התביעה שלו כפי שלמדו מפסק הדין הייתה שהוא ביקש קביעות, אמר 'הייתה הבטחה שלטונית'  ש.

 6 וגם התייחס לתנאי ההעסקה שלו. את זה אתה יודע?

 7 לא. ת.

 8חר, אתה זכרת אוקיי. עכשיו, אמרתי לך שוואלה עסק במני נפתלי הרבה יותר מכל כלי תקשורת א ש.

 YNET ,9-, עכשיו בוא אני אראה לך כמה וואלה סיקר בהשוואה לכתבות אחרות. בוא נתחיל ב10

 10 האתר העוין ביותר.

 11 

 12 521מוגש ומסומן נ/

 13 

 14זה בפניך, אתה יכול בבית אם  כתבות. פשוט ספור. בסדר? 88אנחנו ספרנו, כי זה לא ממוספר,  ש.

 15 בא לך כמובן. אתה רוצה לאמת את מה שאני אומר לך. אם 

 16 טוב. ת.

 17עכשיו אני יכול להראות לך גם, נניח, הלאה, בוא נראה כמה וואלה. כי ערוצים אחרים, אני כבר  ש.

 18 אומר לך, זה פחות ופחות ופחות. חבל להלאות את השומע.

 19 ?109אדוני אמר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 נכון. הנה, אז בוא נסתכל. ש.

 21 אנחנו לא מגישים את כולם. אין צורך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 לא אני אגיש את מה שנקרא התגיות. התגיות זה רק הריכוז של מה שישנו. ש.

 23 תגיות בסדר גמור. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1כתבות כבודם, יש גבול למה שהרגישות האנושית יכולה לסבול של  109כן, אנחנו לא נגיש  ש.

 2 פרסומים כאלה.

 3 

 4 522תגיות מוגשות ומסומנות נ/

 5 

 6מר ישועה אני גם מקריא לך, תסתכל על המסך. ארכיון כתבות של מני נפתלי בוואלה, אני מפנה  ש.

 7 כתבות. אתה רואה? 109אותך למעלה, זה 

 8 לאיזו תקופה זה? ת.

 9עסוק . בסדר? כי אתה יודע, יש גבול כמה אפשר ל2015עד עכשיו. אבל רוב העיסוק במני נפתלי זה  ש.

 10 .2015-בזה, רוב העיסוק זה ב

 11 זאת אומרת זה לא לתקופה הרלוונטית רק? ת.

 12 זה בטח לתקופה הרלוונטית.  ש.

 13 גם. עו"ד דקלה סירקיס:

 14 זאת אומרת הספירה היא עד עכשיו. ת.

 15זה עד עכשיו וגם בוואלה זה עד עכשיו ועיקר העיסוק   YNET-כן. בוא נשים את הדברים. גם ב ש.

 16 . בסדר?2015היה בשנת 

 17 נדמה לי גם, לא? 2016, עד 2015טוב.  ת.

 18כתבות, אתה זוכר מר  10בסדר. מאה אחוז. אוקיי. אז עכשיו, אני רק רוצה לשאול. אתה זכרת  ש.

 19 ישועה?

 20 לא, זכרתי שהייתה תקופה של דרישות חוזרות. ת.

 21י רוצה לשאול לא, אני שאלתי אותך כמה כתבות היו על מני נפתלי באתר, אמרת 'עשר'. ואז אנ ש.

 22שלך. עד  ןהזיכרואותך, כי זה חשוב. אתה חשבת שיש עשר כתבות על נפתלי ויש פי עשרה מאשר 

 23 כאן הנתונים. נכון?
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 1 פי עשרה לתקופה ארוכה יותר. ת.

 2 זה לתקופה מר ישועה, מני נפתלי לא מסוקר בחודשים האחרונים. ש.

 3 בכעשר. זו השאלה עכשיו.לא חשוב, נשאלת, הערכת  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4. שעיקר הכתבות ביחס 1נכון. ואני אומר לך שזה פי עשרה. אז אתה יכול להסכים איתי מר ישועה,  ש.

 5למני נפתלי הן כתבות שליליות מבחינת ראש הממשלה או אשת ראש הממשלה, נכון? אתה איתי 

 6 מר ישועה?

 7הם תאריכים של  YNET-י נפתלי ברק רגע. התאריכים שמופיעים במה שנתת לי בתגיות של מנ ת.

 8 הכתבות?

 9 . לא שונה. לא נגענו בזה.YNET-למה שישנו ב PRINTאני עשיתי  ש.

 10אני לא יודע, כי אי אפשר לפי התאריכים להבין. לא, לא מבין לפי התאריכים ממתי הן. אוקיי,  ת.

 11 תשאל את השאלה.

 12. תסכים איתי שהכתבות או הפרסומים בעניין מני נפתלי 100שאלתי שוב, זכרת עשר, אמרתי לך  ש.

 13 היו ככלל פרסומים שנגטיביים או עוינים את ראש הממשלה או את אשת ראש הממשלה. 

 14 לא חושב. כי אני חושב שמה שהיה, אני אומר מה אני זוכר, ת.

 15 מה שעלה. ש.

 16 .אני לא זוכר מה עלה או לא עלה ת.

 17 אז אני אומר לך, אני שואל אותך. ש.

 18אני אומר לך מה אני זוכר. אני זוכר רצף של דרישות ממני לגבי מני נפתלי. זה היה סדין אדום וזה  ת.

 19המספר שהתייחסתי אליו, שפחות או יותר סביב זה התעסקתי. התעסקתי בערך סביב עשרה 

 give or take 20אירועים, 

 21בוא נתקדם הלאה. האם  100אחד. זכרת עשר, יש -ו נבדוק אחדאחד. אנחנ-אז בוא, נעשה אחד ש.

 22 אתה יודע שהכתבה שדובר בה, הכותרת שלה הייתה 'עדויות האימה'? 

 23 ? על הכתבה באירוע?67על איזו כתבה? אדוני מדבר על אירוע  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 כן. ש.

 2 מה שקורה להם. תצהירים, כן?אני זוכר משהו במעורפל. כאילו שהעובדים העידו על  ת. 

 3 

 4 523כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6כשאדוני יגיע לנקודה שאפשר לעשות הפסקה נעשה קצת הפסקה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 ונבדוק בינתיים גם את הבקשה. את התגובה.

 8 בסדר גמור גבירתי. ש.

 9 אוקיי בבקשה. ת.

 10 ותרת, כן? כותרת ותמונה קיבלנו.יש לנו כאן רק כ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 \אנחנו צירפנו רק אחד מתוך 522זה מה שיש. נכון. אני רק אומר לכבודם, בנ/ ש.

 12 זה התגיות שנתתם.  522נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 ,9נכון. אנחנו צירפנו, אם כבודם מסתכלים למטה, רק אחד מתוך  ש.

 14כתבות אבל אנחנו יכולים להשלים את כל  001כאן כתוב למעלה שזה  :עו"ד דקלה סירקיס

 15 התדפיס.

 16טוב. עכשיו בוא נחזור רגע, קודם כל הכותרת 'עדויות האימה' תאשר לי בטובך שזו כותרת של  ש.

 17 העורכים?

 18 כן. אני מתאר לעצמי. ת.

 19עכשיו אני אומר לך כך, שלא ראש הממשלה ולא מישהו מסביבת הממשלה פנה ב עניין הזה לשאול  ש.

 20 ץ'. לך יש ידיעה אחרת?אלובי

 21 אני יודע על הפניות אלי. הפניות אלי לא היו על ידם ישירות. ת.

 22 אוקיי. מי שפנה אליך זה שאול אלוביץ', נכון? ש.

 23 לא זוכר אז מי, מישהו פנה, אני כבר לא זוכר מי פנה. שאול או איריס, או שניהם.  ת.
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 1 אז אני מראה לך את ההתכתבות שישנה, ש.

 2 תאריך זה? ינואר, אוקיי.באיזה  ת.

 3. מיד אני אגמור את הנקודה ומבחינתנו אני אוכל 6810ינואר. אני מראה לך התכתבות משורה  ש.

 4 לעצור, גבירתי. תסתכל. במסך זה לא עולה כבודם.

 5תנסו עוד פעם לחבר כי אני לא נגעתי במערכת. תבדקו את החיבור  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 אצלכם.

 7. 'הוא דיבר איתי', אתה רואה? שאול כותב 'כרגיל לא היה 6810וא תסתכל מר ישועה, שורה כן. ב ש.

 8מודע שהסרנו, ואנחנו מותקפים על כך, התחיל בזה שאנחנו מובילים את הנושא, כשהסברתי לו 

 9 מה קורה אמר 'טוב מאוד' ועבר לנושא של אירן וכולי'. אתה רואה?

 10 כן. ת.

 11 הסתם. נכון?'הוא' זה ראש הממשלה מן  ש.

 12 כן. ת.

 13אז מה שיוצא כאן בנושא הזה, עולה מהתכתובת הזו הוא שיש ביניכם שיח פנימי, בינך לבין שאול,  ש.

 14ואז ראש הממשלה מדבר עם שאול, לדברי שאול, ולא מודע להסרה. עד כאן תיאור של מה שישנו 

 15 פה?

 16 כן. ת.

 17, רק אני מניח את העובדות הבאות. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. בוא נניח ש.

 18שיחות במשך ארבע  10-12שראש הממשלה מיעט מאד להתקשר לאלוביץ', אנחנו יודעים 

 19השנים,... שיחה או שתיים, ובוא נניח שראש הממשלה, הנחה לטובת התביעה, מתקשר להלין על 

 20איומות, משהו סיקור שלילי שאתם מובילים אותו. פעם אחר פעם. יותר כתבות מכולם, כותרות 

 21פה לא תקין? לא שגרתי? לא שכיח? התקשר. מה קרה? אחרי כתבה ועוד כתבה ועוד כתבה. נניח 

 22הנחה שהוא התקשר, יזם את השיחה, שזה לא משתמע מפה, אבל נניח שהוא היה יוזם שיחה 
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 1כזאת. יש איזה איסור? זה לא מקובל? אנחנו ראינו שאתה הסרת כתבות בשניה על דברים הרבה 

 2 תר אזוטריים, פה מסע של כתישה.יו

 3 כן, מבחינתך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 אני לא מבין את השאלה. האם זה תקין שהוא מתקשר לבקש כזה דבר? ת.

 5אני אומר, פנה פעם אחת, ונניח שהוא היה פונה פעם אחת ואומר 'אתם הורגים אותנו בפרסום'.  ש.

 6 נו'.נניח. 'בפרסומים האלה אתם הורגים אות

 7 כמובן שזה ענין של מינון. אם מישהו היה פונה פעם פעמיים או שלוש לא היה קורה כלום. ת.

 8 מצוין תודה. אני יכול לעצור כאן גבירתי. ש.

 9 נעשה רבע שעה הפסקה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 )הפסקה(

 11 )לאחר ההפסקה(

 12אנחנו לבקשתכם נקיים מחר  אנחנו ממשיכים לאחר ההפסקה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13את הדיון  9:00-. נקיים ב10:00-בבוקר דיון בבקשה, ראינו גם את התגובה. העד יתחיל מחר ב

 14 ולעד יש עוד שעה בבוקר לפני שהוא מגיע.

 15אם יותר לי להציע, אם העד יכול להגיע קצת יותר מוקדם כי יכול להיות שזה יהיה דיון יותר קצר,  ש.

 16 ,אבל איך שלבית משפט

 17 עוד יותר טוב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 .מצדי. סליחה. אני חוזר בי מהבקשה. זה  באמת היה שטותי 10:00-לא צריך, ב ש.

 19 ?10:00או  9:30 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 10:00 ש.

 21 ומקסימום תהיה לנו הפסקה. 10:00 עו"ד ז'ק חן:

 22 .10:00-ישועה, אתה מחר ב אוקיי. אז מר אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1. אתה כותב לניר חפץ 6829מר ישועה אני מפנה אותך לתכתובת עם ניר חפץ מאותו יום, בשורה  ש.

 2כך: 'לא רציתי להציק לך במהלך היום אבל אתה עדיין חושב אחרי היום שמשהו ישתנה אם תתנו 

 3 להם ראיון או שראוי לתת להם תקציב גדול מזה שוואלה מקבלת'. 

 4 מתי זה? ת.

 5 ,-מאותו יום, מה ש.

 6 בינואר.  25 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 –'ותעלול', צריך להיות  –הוא כותב לך 'היום הם עברו כל גבול'  ש.

 8 הוא כותב? ת.

 9 הוא כותב. חפץ. ואתה כותב לו 'לגמרי'. אתה רואה? ש.

 10 כן.  ת.

 11יום, ואומר שאתה עדיין חושב שאחרי בוא נתייחס למה שישנו פה. אתה פונה לחפץ אמרנו באותו  ש.

 12או שראוי לתת להם תקציב גדול יותר מזה שוואלה מקבלת.  –אני מדלג  –היום משהו ישתנה 

 13כתשו בעניין ניר חפץ, האם  YNET-כלומר, המהות של הפניה שלך היא 'בוא תראה, אחרי היום, ש

 14מקבלת' והוא אומר לך , תקציב גדול יותר מזה שוואלה YNET-אתה חושב שראוי לתת להם, ל

 15'היום הם עברו כל גבול ותעלול' ואתה אומר לו 'לגמרי'. עד כאן תאשר לי שזו מהות ההתכתבות 

 16 ביניכם?

 17 כן. ת.

 18שגם הם לקחו את  YNET-אז עכשיו מה שיוצא מההתכתבות הזו, שאתה מסכים עם ניר חפץ ש ש.

 19ביעה שהוגשה לפני שנה מני נפתלי כפרויקט כנגד ראש הממשלה, ובאותו יום שהם לקחו ת

 20במערכת הבחירות ונקרא לזה, ניפחו את זה וחצו כל קו, כלומר עברו כל גבול ותעלול, אתה אומר 

 21חצו כל גבול ביחס לפרסום או  YNETלו 'אתה צודק'. זה מה שרואה חפץ ממך באותו יום. שאכן 

 22 הפרסומים ביחס לתביעת מני נפתלי.
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 1 הולכים לקבל כנראה ראיון,  YNET-ראיון, אני יודע ש זה נאמר בקשר לזה שאנחנו דנים על ת.

 2 נכון. ותקציב. ש.

 3 בלעדי עם ביבי, ותקציב, אנחנו לפני הבחירות, תקציב שהוא יותר גדול, ואני מתלונן על זה בעצם, ת.

 4 נכון. סליחה שאני קוטע אותך, ש.

 5 עברו כל גבול ותעלול אני אמרתי או שהוא? אני לא רואה. ת.

 6 שאתה אומר, תראה, אחרי היום,חפץ. מה  ש.

 7 כנראה 'אנחנו עזרנו לכם כל כך  הרבה,' ת.

 8אתה לא אומר 'עזרת לו' נראה איך ההתכתבות שלך. אתה אומר, 'אחרי היום', אתם לא עזרתם  ש.

 9עשו  YNETשום דבר כי אני אומר לך חפץ היה אצלכם יקיר המערכת. ואתה אומר לו 'תראה מה 

 10 אם כך, האם אחרי שהם עושים את זה,ביחס לעניין ניר חפץ, וה

 11 לא היה שם דיון גם אצלנו? לגבינו? ביני לבינו? ת.

 12 למיטב ידיעתי לא. ואז אני אומר לך, ש.

 13 אין דיון בינינו לגבי מה שאנחנו עשינו לטובתם? ת.

 14 אתה גם כותב 'לא רציתי להציק לך'. ש.

 15 לגבי התמיכה שאנחנו נתנו? לא בסדר, אני שואל אם אין שם לפני זה דיון ביני לבינו ת.

 16 לא. ש.

 17 חצו כל גבול ותעלול. נכון? YNET-ואז אתה אומר לו, אתה מסכים איתו ש ת.

 18 הוא אומר ואני מסכים. מה יש לי להתנגד? ש.

 19בסדר גמור. אין לך מה להתנגד. טוב. בוא נתקדם. בוא נראה מה קורה באתר בוואלה באותו זמן.  ת.

 20כתבה שהוצגה 'ביקור  ההייתבינואר, רק נבין איך זה עבד שם, אז יום לפני זה  24-יום לפני, ב

 21בינואר,  25-... ללחוץ על הקונגרס בנושא אירן' עכשיו אני מראה לך, באותו יום, ה ןניסיו –נתניהו 

 22 כתבה נוספת, ביחס ליקיר המערכת.

 23 
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 1 524כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3שוב כותרת נאה להרצוג על הרשימה של המחנה הציוני 'אנחנו הציונות האמיתית' ו'אין ברירה  ש.

 4 הולכים לנצח את הבחירות האלה'. אתה רואה?אחרת, זה אנחנו או נתניהו' ו'לבני: '

 5 כן. ת.

 6 וזה בעצם סיקור אחד לאחד של דברי הרצוג ולבני בכל הכתבה הזו. נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8טוב, וזה כמובן חיובי הרצוג ושלילי נתניהו. הם לא הציונות האמיתית, זה אנחנו או הוא, לבני  ש.

 9 פה,

 10 כן. ת.

 11 גיע באותו יום להתראיין באולפן.כן. אוקי. עכשיו גם יאיר לפיד מ ש.

 12 

 13 525כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15הכותרת 'נתניהו טס לארצות הברית' כשלפיד באולפן, 'לנאום פוליטי'. ומה שמעניין אותו זה לא  ש.

 16 האיום האירני, זה לא בראש מעייניו, אלא הפוליטיקה המקומית. בכותרת המשנה. אתה רואה?

 17 כן. ת.

 18. ראיון כזה נעשה בדרך כלל לאחר תיאום עם יועצי תקשורת? 1ת קצרות. אוקיי. אז כמה שאלו ש.

 19 נכון? של לפיד במקרה הזה?

 20 סביר להניח. ת.

 21כי זה קשור אחרי  ןהריאיוסביר להניח. אני כבר אומר לך, אנחנו נחסוך זמן, רצינו להראות את  ש.

 22, מאוד נינוח, אין שאלות , אני אומר לךןהריאיוזה לראיון אחר שנבדוק אותו, אז נחסוך את זה, 
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 1קשות ונותנים ללפיד להשלים את כל מה שהוא רוצה לומר. זכור לך משהו כזה? כי זה הכל מופיע 

 2 בתוך האתר שלכם.

 3 מי המראיין? המראיין זה עמרי? ת.

 4 נחמיאס. ש.

 5 עמרי מראיין? ת.

 6 כן. אוקיי. זכור לך משהו אחר? ש.

 7 לא. ת.

 8הבחירה הכותרתית של וואלה שזה נאום פוליטי וזה פוליטיקה לא, אוקיי. ותסכים איתי כמובן ש ש.

 9 מקומית, זה נגטיבי לראש הממשלה?

 10 נכון. ת.

 11 נכון. ואז באותו יום, נמשיך באותו יום, עוד זה מדבר וזה בא, ככה זה בוואלה אצלנו, ש.

 12 

 13 526כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15נגד נתניהו, 'מתעלם מהנשיא ומתגנב לקונגרס'. אתה רואה? שני  FOXאמיר תיבון. עכשיו זה  ש.

 16אנשים מהרשת המזוהה עם המפלגה הרפובליקנית שמביעה תמיכה עקבית בישראל תקפו את 

 17 הנאום המתוכנן של נתניהו. אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19 עכשיו רק תאשר לי בטובך שכמובן זה שוב נגטיבי נגד ראש הממשלה, 'מתגנב לקונגרס'?  ש.

 20, עוד פעם, שזה מגמתי אצל אמיר. אני חושב שהוא -ברור שהידיעה היא שלילית. אני לא חושב ש ת.

 21 נותן את הידיעה, 

 22תיכף נראה איך עבדה התקשורת בארצות הברית, מה היה בקונגרס, כמה הגיעו לנאום, מה היה  ש.

 23להעלות קטע קצר שם. כי אנחנו בינתיים רואים שלילי שלילי שלילי, רק אם אתה יודע שביקשו 
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 1שמצטטים אותה שהיה סטייטמנט בעד נתניהו,  FOX, אותה רשת FOX-של כמה עשרות שניות מ

 2 שזה חלק מכתב האישום. לחזור?

 3 לא, אוקיי. ת.

 4 אתה יודע את זה? ש.

 5 עם גרטה אתה מדבר? ת.

 6 כן. עם גרטה.  ש.

 7 אוקיי. ת.

 8 נכון? זה אתה יודע, זה חלק מכתב האישום.  ש.

 9 אוקיי. ת.

 10, דרישה לפרסם את נאום שגריר ישראל בארצות הברית, 68אוקיי טוב. ואז אנחנו מגיעים לפריט  .ש

 11 בקשה לצאת נגד הכפשתה של שרה נתניהו.  -ויש חלק נוסף,  אנחנו נחלק את זה לשניים 

 12 לא קלטתי. מה החלק הראשון? ת.

 13 רית.יש דרישה לפרסם את נאום שגריר ישראל בארצות הב 68. בתוך פריט 1 ש.

 14 .2015בינואר  26-אנחנו ב אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 בינואר, ובקשה לצאת נגד הכפשתה של שרה נתניהו. 26-כן. ב ש.

 16 אוקיי. אני זוכר. ת.

 17עכשיו בוא נתחיל ברכיב הראשון. אני אומר לך, ואנחנו מראים כתבה אחרי כתבה, שהסיקור של  ש.

 18הממשלה בקונגרס היה הסיקור הכי נגטיבי שיכול  וואלה בתקופת הבחירות ביחס לנאום ראש

 19 להיות. אתה יודע משהו אחר?

 20 אני לא יודע מה, לא חיובי ולא שלילי. אני לא עשיתי סקירת עיתונים. ת.

 21אוקיי. אז בוא נמשיך. בוא נראה מה היה בסיקור שם. הנה אני אתן לך עוד כתבה, יותר מאוחר  ש.

 22 במרץ,  5-אנחנו אוהבים לומר, נניח כתבה מהאבל בכל אופן לתת את ההקשר, כמו ש

 23 
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 1 527כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3'נתניהו רוצה שארצות הברית תלכלך את הידיים'. אתה רואה? תקרא, תסתכל. אני אפנה אותך  ש.

 4 לסוף.

 5 עוד רגע. כן. קראתי. ת.

 6שבועיים ואז הסוף הוא ש'ראש ממשלת ישראל שנמצא במערכת בחירות קשה שמסתיימת עוד  ש.

 7שולט באמנות המדיניות המעורפלת משתמש באותה אסטרטגיית משא ומתן הכושל עם 

 8הפלשתינאים בשנה האחרונה, הכריז שהוא בעד פתרון שתי מדינות אך מעולם לא הניח הצעה 

 9מפורטת לשרטוט הגבולות. גם במקרה הזה הדרישה הגדולה ביותר היא רטורית', אני מקצר, 'זהו 

 10אמין בכוחן של מילים, במיוחד של מילותיו שלו, אבל מלים אינן תחליף מנהיג ישראלי שמ

 11לאסטרטגיה ובדיוק במקום הזה נתניהו איכזב שוב את עצמו, את מדינתו ואת הקהל שלו'. אז 

 12 תאשר לי שביחס שוב, לנאום, ארצות הברית, כתיבה שלילית לעילא ולעילא. נכון?

 13 כן. ת.

 14 במרץ. 5-תבה מהטוב. בוא נמשיך לאמיר תיבון, כ ש.

 15 

 16 528כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18ש. זו כתבה פוסט נאום. אובמה מחייך אחרי נאום נתניהו, הדמוקרטים נגד סנקציות. כמה סנטורים 

 19דמוקרטים שתמכו בעיצומים הודיעו לאחר הנאום כי אם הנושא יעלה להצבעה בקרוב הם יצביעו 

 20 ותר' אתה רואה את זה?נגד. הסיכוי שהחקיקה תשרוד ... נשיאותי קלוש בי

 21 ת.  כן. 

 22 ש.  טוב. שוב, הצגה שלילית של נתניהו. נכון?

 23 ת.  כן.
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 1 במרץ 4-ש.  אוקיי. מאמר אחר מה

 2 

 3 529כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 4 

 5 ש. 'האם נאום נתניהו דווקא עוזר לאובמה לאשר את ההסכם הרע' אתה רואה?

 6 ת.  כן.

 7אחרי הנאום גרמו דווקא לסחף בכיוון ההפוך כלומר ש. אוקיי. כותרת המשנה, אני מקצר: 'התגובות 

 8 לא שדמוקרטים יעברו לצד שתומך בחקיקה נגד ההסכם אלא ההיפך. נכון?

 9 כן. ת.

 10 אוקיי. שוב, נגטיבי נתניהו? ש.

 11 כן. ת.

 12אוקיי. וגם הוא אומר ש'נתניהו נכשל במשימה העיקרית שלו'. מופיע. חבל על הזמן, אבל אישרת  ש.

 13 תיכף נראה מה קרה בסוף בארצות הברית. עכשיו, הנה אתן לך עוד כתבה,לי אז זה בסדר. 

 14 

 15 530כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17 במרץ, 'כרוניקה של משבר, עד כמה פגעו יחסי אובמה נתניהו בישראל'. אתה רואה? 3 ש.

 18 כן. ת.

 19 אוקיי. שוב שלילי נתניהו, למהלך שלו. נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21 ,במרץ 2-אוקיי. ועוד אחת מה ש.

 22 

 23 531כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2 האנשים שיצטרכו לכבוד את השריפות שהדליק נתניהו'. אתה רואה? –'סערת הנאום  ש.

 3 כן. ת.

 4 אוקיי, שריפות שהדליק נתניהו, שוב שלילי נתניהו. נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6אתה  אוקיי. אז עכשיו אנחנו רואים איך וואלה מסקר את הנאום ובוא נראה מה היה לנו פה. אם ש.

 7 יודע שקודם לנסיעה לנאום בקונגרס שגריר ישראל בוושינגטון רון דרמר נאם? אתה יודע את זה?

 8 אוקיי. ת.

 9אוקיי. אז עכשיו, אחרי שוואלה כותשת פעם אחר פעם את ראש הממשלה, מציגה זווית מאוד  ש.

 10רון דרמר'. מאוד נגטיבית ומסוימת, קורה דבר מאוד טבעי. יש פניה אחת, 'תציגו את הנאום של 

 11ותיכף נראה מה קרה בכלי התקשורת האחרים. זה אתה יודע? זה ההקשר. זה ההקשר, ואז יש 

 12 פניה 'בואו תראו מה אומר דרמר'. עד כאן?

 13 אנחנו לא קפצנו באיזה חודש וחצי? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 כן. אני מראה את הרצף של הסיקורים באתר, ש.

 15כי אדוני אומר 'סיקורים שליליים במרץ' ומדברים על אירוע  ב"ד:א -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 מינואר.

 17 הראיתי גם בינואר סיקור שישנו. ש.

 18 לכן אני שואלת, כי אדוני חוזר לינואר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19אני מראה כך גבירתי, אני מראה שוואלה פרסם אין סוף כתבות לפני הנאום ואחרי, ולעולם  ש.

 20היו נגטיביות ביחס לנאום בקונגרס. זה מה שאנחנו מראים. ואז אני אומר, זה ההקשר, הכתבות 

 21זה האתר באותה תקופה. ועכשיו, בפניה שביחס לרון דרמר, יש פניה להציג את הנאום של שגריר 

 22 ישראל בוושינגטון. זה נותן לנו את ההקשר.

 23 בסדר, אבל חזרנו לינואר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 כן כן בטח. אני חוזר לינואר. אני בפריט. אני רק הראיתי את המכלול. ש.

 2 טוב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3, שאול 6839-אז עכשיו, בוא נראה כך, יש לנו תכתובת, אני אומר לך, חבל על הזמן, זה מופיע ב ש.

 4 כותב שראש הממשלה מבקש לפרסם את הנאום של השגריר. בסדר? נתון. מאשר?

 5 זוכר. ת.

 6זוכר. אוקיי. עכשיו אנחנו יודעים שזו אחת הפניות המעטות של ראש הממשלה, כך אנחנו יודעים  ש.

 7לפי טלפוניה, לאלוביץ' במשך אותן ארבע שנים. זה אתה יודע, היום לפחות בדיעבד? אם אתה 

 8 יודע?

 9יו מועטות. אני אני יודע בגדול שפניות שאני, שהוא אמר לי שראש הממשלה דיבר איתו, יחסית ה ת.

 10 אמרתי את זה.

 11 אוקיי. עכשיו רק בוא נראה, ש.

 12 שהוא אמר לי. ת.

 13נגטיבי, בסוגריים, אני -נגטיבי-אוקיי. אם וואלה עוסקת בנאום בצורה שהיא עוסקת, נגטיבי ש.

 14מזכיר לך את עמית סגל שאפשר להציג את הנאום של נתניהו בקונגרס בדרך א' ובדרך ב', זו 

 15לתת במה גם לנאום של שגריר ישראל בוושינגטון שמסביר את החשיבות הבחירה של וואלה, 

 16 בהגעה לנאום בקונגרס, זה עניין מקובל, סטנדרטי, סביר, לגיטימי, נכון?

 17 הפניה של רון דרמר, לגבי הנאום של רון דרמר, ממתי זה? ת.

 18 בינואר. 26-ב ש.

 19 הכתבות השליליות שהיו, ת.

 20 רי.היו מדצמבר, לפני, תוך כדי ואח ש.

 21 אוקיי. פניה סבירה.  ת.

 22סבירה. נכון. עכשיו בוא נראה מה קרה ביחס לפניה הזאת בוואלה ומה קרה בכלי תקשורת  ש.

 23 אחרים. ביחס לפניה הזו. 
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 1 

 2 .532מוגש ומסומן נ/

 3 

 4איך גם את זה הצליחו להפוך. הכותרת: 'שגריר ישראל בוושינגטון: לנתניהו יש מחויבות מוסרית  ש.

 5 . אתה רואה?להגיע לקונגרס'

 6 רואה. ת.

 7וכותרת המשנה, 'השגריר רון דרמר', כבר עקיצה קטנה שהוא הואשם בהתקפת הבית הלבן, 'אמר  ש.

 8שלא הייתה כוונה להפגין חוסר כבוד בנאום שנשא, הודה לממשל, והסיוע לישראל'. עד כאן אתה 

 9 רואה את זה?

 10 כן. ת.

 11וליטית והתקשורתית בוושינגטון מגיעים אוקיי. עכשיו תסתכל על הפתיחה. 'אחרי הסערה הפ ש.

 12 להסביר ולהתנצל' אתה רואה? תהניסיונו

 13 רואה. ת.

 14אוקיי. אני קראתי את הנאום, לא מצאתי שם שום התנצלות. למה צריך לכתוב שמגיעים  ש.

 15 להסביר ולהתנצל? תהניסיונו

 16 בנאום של רון דרמר? לא ראית התנצלות איפה? ת.

 17כן. כותב הכתב שלא מצליח להיגמל, גם ביחס לאותו פריט, לא מצליח להיגמל מהשליליות, ואז  ש.

 18 להסביר ולהתנצל. ןניסיולהסביר, הנאום הוא  ןניסיוהוא כותב שזה בעצם 

 19 תיבון, לא דרמר. ת.

 20כן. תיבון כותב שדרמר בעצם בא להתנצל. קראתי את הנאום, אין בו שום התנצלות. יש בו  ש.

 21סטייטמנט ברור ומפורש, מה החשיבות לשיטתו. אז למה הכותב, יש לך על זה הסבר, למה הכתב 

 22 החליט שמדובר בהתנצלות? אני אגיד לך,
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 1אני לא יודע, נראה שמה שדרמר נתן, לפחות ממה שאני רואה פה, זה היה אפולוגטי. 'אינו נועד  ת.

 2ם הוא התנצל על הנאום אבל הוא כאילו להביע זלזול, ישראל מעריכה את הסיוע', אני לא יודע א

 3, ליישר את ההדורים עם הנשיא. שזה לגיטימי. אני לא טוען שזה לא -מנסה ליישר קו עם ה

 4 לגיטימי.

 5אוקיי. עכשיו  בוא נמשיך כאן, וגם אחרי זה יש פרשנות, שהדברים החיוביים שאמר דרמר על  ש.

 6ון, ו'דרמר ספג ביקורת קשה' והביקורת ממשל אובמה לא צפויים לשנות את הלך הרוח בוושינגט

 7הושמעה, אני מקצר בפסקה הזאת, 'הביקורת הושמעה לא רק בקרב תומכי הנשיא אלא גם בערוץ. 

 8 פוקס ניוז. אתה רואה?

 9 כן. ת.

 10אוקיי. והלאה, כמובן כי בסך הכל ביקשו פעם אחת להעלות את הדיון של דרמר, יש שם ש'לינדזי  ש.

 11ם להדאיג את נתניהו ויש חשש גובר של פוליטיקאים בכירים מפני גרהם אמר שהדברים צריכי

 12קידום חקיקה, והמדיניות תסייע לדמוקרטים לשמור בידיהם את השלטון בבחירות הבאות 

 13 '. אתה רואה את זה? 2016-לנשיאות ב

 14 כן. ת.

 15 אוקיי. זו כתיבה של תיבון, נכון? ש.

 16 שקורה. זה כתיבה של עיתונאי רציני שזה מה שהוא מעריך ת.

 17ברור. אז עכשיו, אני הולך רגע הצידה. זו כתיבה של עיתונאי, בסדר, לגיטימי לכתוב מה שהוא  ש.

 18מבין, רק תאשר לי שכל שבת תרבות בכל מקום בארץ של המחנה הציוני, של לפיד, של כל גורם 

 19תן בתוך לתוך וואלה, בלי פילטריזציה, לקחו הודעות דוברות, שמו או as isאחר, הדברים נכנסו 

 20 האתר. ראינו כבר, נכון?

 21 אתה מתייחס לתיבון או כללית? ת.

 22 כללית בוואלה.  ש.

 23 כללית, לא יודע אם כל שבת תרבות, ראינו הרבה דוגמאות.  ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  07

 

 3489 

 1ראינו הרבה דוגמאות. עכשיו תסתכל בתוך הכתבה 'עוד על נאום נתניהו בקונגרס', זה שולח אותך  ש.

 2נגד נתניהו, מתגנב לקונגרס, הבית הלבן נגד  FOXהכל שלילי. לכתבות נוספות בוואלה, אז כמובן 

 3נתניהו, הפרה של הפרוטוקול, נתניהו ינאם שבועיים לפני הבחירות, כל הבחירות למה להפנות 

 4 בתוך אותה כתבה הן בחירות נגטיביות. נכון?

 5 כן. ת.

 6ארוכה של כלי  אוקיי. בוא נמשיך. אז עכשיו, האם אתה יודע שהנאום של דרמר סוקר בשורה ש.

 7 תקשורת במדינת ישראל?

 8 לא. ת.

 9 נאמר שהחומר מופץ עכשיו. תיכף נראה איפה זה, 6839לא, אז בוא נראה לך. כי גם בשורה  ש.

 10 מה אתם מגישים לנו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 עכשיו אני מציג ככה,  ש.

 12 . מה זה?533נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13את גלובס, מקבץ. ניסינו לרכז בדברים שנראו לנו שאפשר לרכז. מגלובס, חדשות,  אני מגיש כרגע ש.

 CNN . 14-ו YNET ,TIMES OF ISRAEL, 2ערוץ 

 15 

 16 533מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 17 

 18אגב, היו עוד פרסומים בחו"ל, אני כבר אומר לך. ואני מציג לך, תעיין בכל המקבץ שהצגתי לך של  ש.

 19 העלו את הנאום של דרמר. נכון? הכתבות, שכל כלי התקשורת

 20 )העד מעיין(

 21אתה יכול לקרוא כמובן כמה זמן שאתה רוצה, אני אומר לך כעניין שבעובדה, כלי התקשורת העלו  ש.

 22 את הנאום הזה, שורה ארוכה של כלי תקשורת. אתה רואה את זה?

 23 כן. ת.
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 1 בינואר,  27בסדר. הלאה. אבל בוא נראה מה וואלה עושה באתר לגבי הנאום. בוא נמשיך הלאה.  ש.

 2 

 3 534כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 4 

 5כחלון שהוא מתחרה בבחירות, תוקף את נתניהו. 'הוא נוסע לארצות הברית ומזניח את הארץ'  ש.

 6ים שמופיעים בתוך הכתבה. יו"ר כולנו ביקר במפעל פניציה ואמר על הנאום, על נתניהו את הדבר

 7 אתה רואה את זה?

 8כן. עכשיו אני אגיד לך כך. קודם כל זה אמירות קשות נגד ראש הממשלה? נכון? נוסע לארצות  ש.

 9 הברית ומזניח את הארץ. אמת?

 10 כן. ת.

 11. אני נוטה להניח שאף כתב שלכם לא הגיע לביקור של כחלון במפעל פניציה, שכבודו 2אוקיי.  ש.

 12 ח?במקומו מונ

 13 אני מניח, לא יודע. ת.

 14 זה היה בנצרת, נוף הגליל היום. ש.

 15 מניח שלא. ת.

 16 ופשוט, המפלגה של כחלון, 'כולנו', שלחה לכם את הדברים והעליתם אותם. נכון? ש.

 17 סביר להניח. ת.

 18 בינואר. 28אוקיי. יום קדימה.  ש.

 19 

 20 535כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 
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 1נאום של דרמר עלה, וואו. 'אסון נתניהו: למחיקת אובמה שוב הנאום. כי לנו יש כתב אישום. ה ש.

 2יהיו השלכות נוראיות' 'פרסום מהמגזין "אטלנטיק" נגד ראש הממשלה לנוכח נאומו בקונגרס.' 

 3 אתה רואה את זה?

 4 כן. ת.

 5טוב, אז אתם בוחרים לפרסם, זה בסדר, מה שאתם רוצים תעשו, לפרסם כתבה ממגזין  ש.

 6 "אטלנטיק" נכון?

 7 כן. ת.

 8 אוקיי. שהכתבה היא כמובן נגטיבית מאוד? ש.

 9 כן. ת.

 10אוקיי. אתה יודע שהיו דעות שונות בארצות הברית בעניין הזה? בארצות הברית. הייתה כתיבה  ש.

 11 מאוד רחבה למה זה חשוב.

 12אני מתאר לעצמי שהימין הקונסרבטיבי או הרפובליקנים, או "וול סטריט ג'ורנל" משהו כזה,  ת.

 13 בטח תמך.

 14אבל אתם החלטתם לפרסם פעם אחר פעם את השלילי. הלאה. בוא נתקדם. יש לנו גם באותו יום,  ש.

 15 בינואר, מאיר דגן. 28

 16 

 17 536כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19"נסיעת נתניהו לארצות הברית מסכנת את בטחון ישראל". אתה רואה את זה? שוב אמיר תיבון  ש.

 20 כמובן.

 21 כן. ת.

 22 עכשיו דגן, נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1 אוקיי. כמובן שלילי, נכון? מסכן את בטחון ישראל זה כתיבה שלילית, נכון? ש.

 2 ציטוט שלילי. ת.

 3 ציטוט שלילי. בסדר גמור. בוא נראה עם מי המשכתם. מאיר דגן, כבודו במקומו מונח כמובן, ש.

 4 אתה לא טוען שאמיר תיבון אומר לדגן מה לומר. ת.

 5ם לעשרה אנשים אחרים שאומרים את ההיפך. וזה בסדר. ברור. אבל רק הולכים לדגן ולא הולכי ש.

 6 הלאה. בוא נראה לאן הגעתם. יש כותרת חשובה,

 7 

 8 537כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 9 

 10הכותרת היא 'השחקן מארק רופאלו מקדם עצומה להחרמת נאומו של נתניהו בקונגרס' אתה  ש.

 11 רואה? 

 12 כן. ת.

 13 ריוויה אבל לא עד כדי כך.מי זה מארק רופאלו? כי אני חושב שאני מבין ט ש.

 14 לא יודע, שחקן,  ת.

 15 אז אני אגיד לך איפה הוא שיחק.  ש.

 16 שחקן הוליוודי. ת.

 17כן. הוא היה 'הענק הירוק' במרוול. בסדר? אז הוא היה הענק הירוק, ואני נוטה להניח שוב, בלי  ש.

 18 של הוליווד, נכון? team one-להקל ראש, שאתה יודע, הוא לא מה

 19 ה?הוא לא ממ ת.

 20 הוא לא בגלריה המרכזית של הוליווד, נכון? ש.

 21 לא יודע. ת.

 22 אה, לא יודע, טוב, ש.

 23 , לא יודע, הוא כוכב ידוע.-או ב   A LIST-אני לא יודע אם הוא ב ת.
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 1 מי? מארק רופאלו? ש.

 2 או בזה, אני לא מדרג אותו.   A LIST -הוא כוכב ידוע מאוד. אני לא יודע אם הוא ב ת.

 3 קרוב משפחתו של בובספוג. עו"ד ז'ק חן:

 4כן. באמת כן. טוב, אז הענק הירוק גם שם. בעצם, המערכת החליטה לפרסם שהוא מקדם עצומה  ש.

 5 להחרמת הנאום של נתניהו בקונגרס. נכון? בחירה מערכתית. נכון? סליחה? המערכת?

 6 אוקיי. ת.

 7 סליחה? ש.

 8 כן. ת.

 9 הלאה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10לך ששוב, אתם לא עוקבים אחרי הכתיבה האלמותית של הענק הירוק, אלא מישהו  ואני אומר ש.

 11 שולח לכם את הציוץ ובחדווה אתם לוקחים את הציוץ הזה ומפרסמים אותו. נכון?

 12עוד פעם, לא יודע אם מישהו שלח את הציוץ או שהחבר'ה שנמצאים ברשתות החברתיות ראו את  ת.

 13 ע מה המנגנון.זה, או לא יודע, לא יודע. לא יוד

 14אז אנחנו רואים פעם אחר פעם, מר ישועה, תאשר לי, זה כתוב, אתה גם אישרת לדעתי שיש כתיבה  ש.

 15 אחת אחרי השניה במסה לא מבוטלת שהיא נגטיבית ביחס לנאום של נתניהו בקונגרס. נכון?

 16 נכון. ת.

 17ה אחת, יש דרמר ואז, נדמה לי שאתה גם אישרת ולכן אתה לא חייב להתייחס, שאם יש פני ש.

 18 שמתפרסם, זה לגיטימי. בוא נעבור לחלק השני, אתה הנהנת בחיוב עכשיו?

 19 אמרתי. כן. ת.

 20טוב. עכשיו בוא נעבור לחלק השני של אותו פריט, שם כתוב, בקשה לצאת נגד ההכפשה של שרה  ש.

 21 נתניהו. בסדר? היה פעם אחת לפרסם את הנאום ובקשה לצאת נגד ההכפשה של שרה נתניהו.

 22 אתה רואה? אתה יודע?

 23 אני זוכר את זה. כן. ת.
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 1ש'ראש הממשלה התחנן שנצא נגד  6839בסדר. עכשיו, שאול כותב לך, אני אקריא לך משורה  ש.

 2ההכפשות הזדוניות נגד רעייתו'. כך הוא כותב. 'התחנן שנצא'. ועכשיו בוא נראה מה קרה בעולם 

 3ת בגלובס של דברי יאיר לפיד, בוא נסתכל, התקשורת באותו מועד. בסדר? יש לנו כותרת  ראשי

 4 אמירה ג'נטלמנית שלו. 'לפיד: זה מכוער לתקוף את שרה נתניהו, הבעיה זה בעלה'. אוקיי?

 5 אוקיי. ת.

 6 אנחנו נגיש כרגע קבוצה של פרסומים של דברי לפיד ש.

 7 מעיתונות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 כן. ש.

 9 538נחבר את כולם יחד לנ/ אז אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 , הכתב זאב קם, ממעריב ומחדרי חדרים.NRG-כן. אני אציג את זה מ ש.

 11 

 12 538מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 איריס אלוביץ' מפנה אותך לכותרת של גלובס. ... לתקוף את שרה נתניהו ואת בעלה. זוכר? ש.

 15 זוכר. ת.

 16 עכשיו, אני בדקתי ואני אגיד את זה כך, לא ראיתי שום דבר בוואלה.  ש.

 17 לא ראית? ת.

 18שום דבר בוואלה. ראש הממשלה התחנן, ראינו כלי תקשורת אחרים, אבל בוואלה לא ראיתי שום  ש.

 19 דבר. אתה יודע משהו אחר?

 20 אני לא זוכר. ת.

 21 אתה לא זוכר. ש.

 22 לא זוכר מה היה בעקבות זה. ת.

 23 ז בוא נסכם את הפריט הזה.אוקיי. א ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  07

 

 3495 

 1 זה מופיע כסיקור לגבי העניין הזה, או שזה רק ברול היה? עם:-כב' השופט משה בר

 2זה לא כל כך ברור אדוני, בעניין הזה. מה שהם אומרים לנו שהייתה דרישה לפרסם את הנאום,  ש.

 3 חנו,ואנ 68-דיברנו על כך, בבקשה לצאת נגד הכפשתה של שרה נתניהו וזה מה שכתוב ב

 4 יש שם 'הדרישה נענתה'. עם:-כב' השופט משה בר

 5 לא ברור לאיזה מהשתיים. עו"ד ז'ק חן:

 6 אני אומר את זה כך, ש.

 7 לאיזה חלק זה, עם:-כב' השופט משה בר

 8הדרישה, הדרישה. הפניה שהפיצו, הנה חומר לגבי הנאום, התפרסם בוואלה ובעוד כלי תקשורת,  ש.

 9 . מאשר?68האירוע הקוסמי של פריט והתחנונים לא סייעו. זהו. זה 

 10, לגבי ההכפשות, כן? לא נמצא לפניי החומר שאני אדע -עוד פעם, אני אומר שלא נמצא לפניי ה ת.

 11 ,ןהריאיואם עשינו משהו או לא עשינו. אני זוכר בגדול שכשהיו בקשות לגבי 

 12 אנחנו בקטן. ש.

 13 . אז זה בסדר,באופן קונקרטי לגבי העניין הזה .. עם:-כב' השופט משה בר

 14אני לא זוכר. זה לא נמצא, כל דבר קונקרטי אני לא יכול לזכור בלי שהחומר בפניי. אם שואלים  ת.

 15 אותי על חומר אני יכול לומר. זה לא היה פריט שאנחנו הורדנו ואחר כך אודי פרידן התלונן עליו?

 16מר ראינו, בזה מיצינו את לא, לא. לא. התשובה היא לא, לא ראינו. התחנן, לא נענה, בסדר. דר ש.

 17 . 68פריט 

 18 גבירתי המקבץ כולל את גלובס? עו"ד ז'ק חן:

 19זה כולל את וואלה ואת גלובס ואת כיכר השבת, כולל וואלה שהוגש  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 בנפרד, וכל אלה שהוגשו אחריו. בסדר?

 21 .538בקיצור, המוצג האחרון ...  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22 נכון. כל החבילה. אב"ד: -פלדמן -פרידמן כ.ה. ר'

 23 אבל, האמת היא שאני טעיתי כי דרמר, ש.
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 1 ?68לא גמרנו את  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 בינואר אמיר תיבון. 29-, על דרמר. ב68כזה על  Closerלא, עוד לא. תיכף.  ש.

 3 נותנים לנו משהו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 כן. מגישים. ש.

 5 

 6 539כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8הנה בוא נסתכל על אמיר תיבון. אי אפשר כמובן, עלה פעם משהו מסויג לגבי דרמר, אז הנה  ש.

 9 הסנוקרת. 'שגריר במחלוקת: הבית הלבן נגד דרמר, בירושלים מגבים'. אתה רואה? 

 10 כן. ת.

 11מכוונת" במערכת היחסים 'אחרי הביקורת שהוא ספג בארצות הברית', על כך שהוא 'גרם ל"חבלה  ש.

 12בין ישראל וארצות הברית. שטייניץ: "בתקשורת ניפחו את המשבר, האחריות לא נופלת על 

 13 כתפיו"'. כתבה הכי קשה נגטיבית ועוינת ביחס לדרמר, נכון?

 14 לא יודע, יכול להיות שהיא עובדתית.  ת.

 15רה בארצות הברית. מרוב יכול להיות שהיא עובדתית. תיכף נראה מה קרה בקונגרס, נראה מה ק ש.

 16פרשנויות של אמיר תיבון המתון והידידותי, תיכף נראה מה קרה שם. הוא כותש אותנו פעם אחר 

 17 פעם אחר פעם, ואחרי זה נראה מה קרה שם. אוקיי.

 18 או שהוא כותב כעיתונאי ביקורת על ראש הממשלה. ת.

 19פה, עכשיו בוא נסתכל, אנחנו  ברור. הכל בסדר, רק מה רוצים מאתנו? הלאה. בוא נתקדם. הנה ש.

 20 באותו יום. עכשיו אנחנו באפליה נגד הרצוג וסיקור מוטה לטובת נתניהו.

 21 רגע, איפה אנחנו? סיימנו או לא סיימנו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 . 69בינואר כבודה. אנחנו תיכף נגיע לפריט  26-אנחנו ב ש.

 23 או לא סיימנו? 86סיימנו עם  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 . 69-ל 68אבל אנחנו במועד שבין  68כן. סיימנו עם  ש.

 2 אנחנו באמצע הדרך. אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 .68כן. גבירתי, בישורת האחרונה לגבי פריט  ש.

 4 

 5 540כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7הסרטון ומה שישנו שם ולשאול  , ואנחנו רוצים להראות לך אתgirlעכשיו יש לנו פה וואלה, בוז'י  ש.

 8 אותך כמה שאלות. בבקשה. סרטון יפה.

 9 

 10 )מוקרן סרטון(

 11טוב. קליפ. אין ספק שבוז'י לא שרד את המתקפה הזו. הכי פייבוריטי הרצוג, נגטיבי ראש  ש.

 12 הממשלה. נכון?

 13 אה, בסדר. ת.

 14בוא נתקדם.  מה לעשות? אלה החיים של הרצוג בתקופה הזאת ואלה החיים של ראש הממשלה. ש.

 15אגב, כל מה שאני מראה לך על הסיקור של המחנה הציוני ושל הרצוג, הראינו לך חלק. היה מוכר 

 16 לך?

 17 חלקים גדולים לא. ת.

 18 חלקים גדולים לא. ש.

 19 זה לא ראיתי. ת.

 20על  ןהפיקדו. הסרת כתבה על כך ששרה נתניהו לקחה את דמי 69בסדר. בוא נתקדם. עכשיו, פריט  ש.

 21 מחזור הבקבוקים. אתה רואה?

 22 לא, ת.

 23 סליחה, אתה צודק. היינו בנושא הבקבוקים, נכון? אתה זוכר שדיברנו על העניין של הבקבוקים, ש.
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 1 כן. ת.

 2אגב תאשר לי רק דבר אחד. בהגינות. כשאתה אמרת שאם יש דברים שהם דברים פוליטיים או  ש.

 3צבע, תוספות שיער, מסיבות יאיר נתניהו,  מדיניים זה עולם אחד, ואם יש דברים שהם יותר

 4 החברה של נתניהו .. מתנשקת, וכל כיוצא באלה זה דברים אזוטריים ושוליים, נכון?

 5 אמרתי שזה ברמה שונה ושזה דברים שיותר קל להיענות להם. ת.

 6מאה אחוז. אוקיי. אז עכשיו בוא נראה כאן, קודם כל לא הייתה שום פניה. אף אחד לא פנה  ש.

 7 יכם.אל

 8 על מה אתה מדבר? ת.

 9מחזור הבקבוקים במעון ראש הממשלה.  ןהפיקדועל הסרת כתבה ששרה נתניהו לקחה את דמי  ש.

 10 אף אחד לא פנה אליכם. אני אומר לך. אין טענה.

 11אמרתי לך עוד פעם, טענות זה דבר אחד, אני לא מסתכל על הטענות. אני אומר שאני יכול להגיד  ת.

 12 ,-ן או לא, רק אם אני מסתכל על העל משהו בבירור אם כ

 13 אז הם הסתכלו על הרול, ש.

 14 טסאפים וסמסים.אולהסתכל על הוו ת.

 15אז אני אגיד לך. הפרקליטות הסתכלה. אחרי שהם היו צריכים לתקן את כתב האישום, הם עשו  ש.

 16 מחקר קדחתני מה יש ברולים ומהרולים הם הוציאו את זה לתוך הנספח. זה מה שקרה.

 17 אז אי אפשר לשאול אותי את זה. בסדר, ת.

 18 בסדר, אני רק אומר לך. אתה היית שם. ש.

 19 אני זוכר מה שאני רואה אבל. בסדר, הייתי, אבל אני לא יכול לזכור ארבע שנים. ת.

 20 אז אני אומר לך שאין טענה. בסדר? בוא נתקדם. ש.

 21 בסדר גמור. ת.

 22א נסתכל. הנה, יש כתבה בוואלה, 'שרה בינואר יש כתבה שמתפרסמת. בו 29-עכשיו אומרים פה, ב ש.

 23 נתניהו לקחה את פדיון בקבוקי מעון ראש הממשלה'.
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 1 

 2 541כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 3 

 4 על הפרשה המרגשת הזו מהארץ. נכון? follow upקודם כל אתם עושים  ש.

 5 כן. ת.

 6שהכתבה אז ראינו שאף אחד לא פנה, אבל אני רוצה להבין את הדבר הבא. כתוב בפריט הזה  ש.

 7. ואני אומר לך שהכתבה לא הוסרה, ואני 69הוסרה. אני אומר לך את זה שתקבל כנתון. בפריט 

 8 מציג לך את הכתבה. ותיכף אני אראה לך. יש לך התייחסות? אתמול הדפסנו אותה. אתה רואה?

 9 כן. ת.

 10 . אתה רואה?10:57אוקיי. עכשיו, השעה על הכתבה היא  ש.

 11 כן. ת.

 12 אתה יודע כמה זמן הכתבה הזו נשארה באתר הזה?  ש.

 13 מה זאת אומרת נשארה באתר? ת.

 14 ,-כמה זמן היא הייתה, שהתה ב ש.

 15 הכתבה נשארת עד אין סוף באתר. ת.

 16 כן, היא עד אין סוף. ברור. ש.

 17 מה הכוונה נשארה? איפה? ת.

 home page. 18-ב ש.

 19 ? לא.home page-ב ת.

 20לוש שעות. בסדר? אני אגיד לך אפילו מאיפה אני לומד, כי יש איזה אז אני אגיד לך שלכל הפחות ש ש.

 21שמתייחס לכתבה הזו, לכן אני אומר לך שלפחות שלוש  14:00שיח פנימי בין שאול לבינך בשעה 

 22 , לכל הפחות. 14:00עד  11:00-שעות. מ

 23 אוקיי. ת.
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 1, כשהכתבה 68פריט ויש לך איזה שהוא הסבר אינטליגנטי איך אפשר לכתוב 'הכתבה הוסרה' ב ש.

 2 ,-נמצאת? פשוט איזו שהיא דיליטנטיות של ה

 3 אני כתבתי שהיא הוסרה?  ת.

 4לא, אתה לא כתבת כלום. אני שואל אותך אם יש לך הסבר, כי אני לא יכול לשאול את החברים  ש.

 5שלי מצד שמאל, אני יכול רק לשאול את העד. אתה לא יודע. נכון? אתה עושה תנועה של 'אינני 

 6 '.יודע

 7 איני יודע. ת.

 8ש'אייטם  20147אינך יודע. האם אתה יודע אבל שבהקשר אחר כותבת לך מיכל קליין בשורה  ש.

 9 חדשותי טוב נשאר שעתיים'. 

 10 אוקיי. ת.

 11 זה יכול כאמת מידה, כמובן לא, חצי שעה, מה זה יהלוך בינינו, שזה דבר, זה תיאור נכון? ש.

 12חמש שעות, לפעמים אגב זה יכול להיות חצי שעה כי אמרתי זה יכול לנוע בין שעה לארבע שעות ל ת.

 13כבר איך זה נע. תלוי לאן האיטם החדשותי עלה. כמה שהוא עולה יותר למעלה הוא יישאר יותר 

 14כי הוא מתגלגל למטה. רוב האייטמים לא עולים ישר לראשית. הם עולים לטעימה, או עולים 

 15 אני לא יודע. לראשית חדשות. כללי, יכול להיות שזה ממוצע,

 16 על הארץ, נכון? Follow up. 1ממוצע. אוקיי. אז יש לנו כאן כתבה, בוא נסכם.  ש.

 17 כן. ת.

 18. הכתבה ישנה, עד היום היא ישנה, ולכל הפחות שלוש שעות. 3. אנחנו לא רואים שום דרישה, 2 ש.

 19 יש לך משהו בעניין הזה מעבר למה שאמרתי או לשנות מה שאמרתי?

 20 לומר.אין לי מה  ת.

 21. דירדור כתבה שמצטטת את ציפי ליבני: 70גם לי אין מה להגיד. הלאה. טוב. בוא נעבור לפריט  ש.

 22'האלכוהול שנתניהו קונה בחודש שווה לשכר מינימום'. אוקיי. זה הפריט. אני כבר אומר לך, זה 
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 1נראה את עניין פנימי בתוך וואלה שאף אחד, לא הייתה לגביו שום פניה. זה נתון. עכשיו בוא 

 2 העובדות.

 3 יש שם הקטע, 'ציפי לא חותמת לי', נכון? ת.

 4 אני כבר אכין אותך לפרק שיהיה, לא היום, בסדר? על 'ציפי לא חותמת' ובוזי' 'לא כך', ש.

 5 לא, אני שואל אם זה המקרה. ת.

 6ואת הממבו ג'מבו הג'יבריש שלכם ואת הסרטים שהייתם בתוך וואלה, יהיה לזה פרק נפרד. מאה  ש.

 7אחוז. אז עכשיו תראה, ליבני אומרת שהאלכוהול שנתניהו קונה בחודש שווה לשכר המינימום, 

 8אני אתן לך סקופ נוסף, לגברת נתניהו אין תוספות שיער וראש הממשלה לא נוהג לשתות אלכוהול, 

 9 אבל בוא נתקדם. הייתה כותרת באתר הבית, בוא נשים אותה. 'נתניהו חייב ללכת'. 

 10 

 11 542סומנת נ/כתבה מוגשת ומ

 12 

 13 ושוב באירוע שבת תרבות, נגיש את הכתבה. 13:25ואני אציג לך את התדפיס, זה התדפיס בשעה  ש.

 14 

 15 543כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17אם אתה רואה, עולה כתבה 'האלכוהול שנתניהו קונה בחודש שווה לשכר המינימום' אתה רואה  ש.

 18 את זה?

 19 רואה. ת.

 20שאתה רואה בכותרת המשנה וגם מהטקסט עצמו, הפעם בראשון ויש כאן שוב, שבת תרבות כמו  ש.

 21 לציון, שלא נפקד מקומה של עיר היין. רואה?

 22 כן. ת.
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 1אני נוטה להניח שוב שעמרי לא שייט במרחבי ישראל ביום שבת אלא אלה דברים שהעבירו לו  ש.

 2 הדוברות של המחנה הציוני או התנועה בהקשר הזה, נכון?

 3 אפשרות סבירה. ת.

 4קיי. ואז כדי לאזן את התמונה כמובן אז יש לנו את לבני אבל אחרי זה יש לנו גם את הרצוג וגם או ש.

 5את זהבה גלאון. והכותרת של זהבה גלאון היא, בכותרת המשנה 'יש לחקור את נתניהו בחשד 

 6 . רואה את זה?3לגניבת כספי ציבור'. אתה רואה? בעמוד 

 7 כן. ת.

 8 . הכתבה ישנה. אתה רואה?1אז עכשיו אני רק רוצה להבין,  ש.

 9 כן. ת.

 10 . הכתבה היא כולה כולה נגטיבית נגד ראש הממשלה.2טוב.  ש.

 11 נכון. ת.

 12 ואין גם תגובה. אין פניה אליכם ואין תגובה. ש.

 13 אין פניה למי? ת.

 14אין פניה לוואלה ואין תגובה של הליכוד, נתניהו. שום דבר. והכתבה הזאת היא חלק מהשוחד  ש.

 15 פשוט, אתה יודע, העולם קצת,נגדנו. זה 

 16 הבקשה להוריד אותה. ת.

 17 לא הייתה בקשה. אף אחד לא פנה.  ש.

 18 שאול לא פנה אלי? ת.

 19 אף אחד לא פנה בנושא הזה, ש.

 20 לא נכון. עו"ד דקלה סירקיס:

 21 שאול פנה, ש.

 22 ברור שבידיעה שלילית הבעיה היא הפניה אלי להוריד אותה. ת.

 23 ול. נכון?והכתבה, מי שפנה אליך זה שא ש.
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 1 כן. ת.

 2 ראש הממשלה או דובריו לא פנו אליכם. נכון? ש.

 3 מה נכון, זה נתון. עו"ד ז'ק חן:

 4 נתון. חבל לעשות... ש.

 5 אני אומר עוד פעם, ראש הממשלה אמרתי שהוא אף פעם לא פנה אלי. ת.

 6 וגם דוברים, אין שום פניה. ש.

 7 ודוברים, אני לא זוכר. ת.

 8 אתה לא יודע על פניה כזו? ד:אב" -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אני זוכר בגדול שאול, אני לא זוכר אם גם הדוברים היו מעורבים. ת.

 10אין טענה כזאת. תאמין לי, לא עשו לנו פה הנחה על כל פריט של תוספת שיער. בסדר? ועל כל   ש.

 11עכשיו הדבר הזה, אין לנו סנטימטר של הנחה. כל קישקוש נכנס. לפעמים פוצל לארבע פעמים. 

 12אני אומר לך, אין טענה. עכשיו אנחנו רואים גם ככה, שיש לנו כתבה שהסכמנו שהיא נגטיבית, 

 13 נכון? שהיא חד צדדית,

 14 איזו כתבה? ת.

 15 ליבני, זהבה גלאון,  ש.

 16 אוקיי. נגטיבית. ת.

 17 אין תגובה של נתניהו או מישהו מטעמו. נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19 אוקיי. עכשיו,  ש.

 20 עו"ד בן צור, כשאדוני יוכל, אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 21כן אני מגיע לנקודה עוד דקה. בסדר גמור. וראינו כמה זמן הכתבה, והראינו לכם שהכתבה בתוך  ש.

 22האתר. עכשיו אני רק אשאל אותך, האם אתה יודע שבמקומות אחרים בתקשורת הישראלית היו 

 23 תגובות מטעם הליכוד? אז אני אראה לך,
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 1 עקבתי אחרי זה. לא ת.

 2 מרקר, גלובס וכלכליסט-אז אני אציג לך שלוש כתבות, שלושה כלי תקשורת. אני מציג כבודם מדה ש.

 3 

 4 544מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 5 

 6אם תראה, חבל על הזמן, זה הכל מה שאני אומר לך, זה כל מילה בסלע או כל מילה בפרינט,  ש.

 7 גברת ליבני. נכון?התגובות מטעם הליכוד נכנסו לדברים של ה

 8 כן. ת.

 9טוב. עכשיו אני אקנח בשלוש שאלות. הפרסום בוואלה תאשר לי, הוא הכי תוקפני, הכי לא מאוזן,  ש.

 10 אין אפילו שום תגובה, בשונה מאחרים. נכון?

 11 לגבי מה? ת.

 12לגבי הדברים של הגברת ליבני. אם אין תגובה, ויש אתה יודע, כיתת יורים שעומדת שם, אז זה  ש.

 13 י קיצוני. נכון? כי אפילו את התגובה המאזנת אין.הכ

 14 אני אומר שאין תגובה. אני לא יודע אם הוא הכי קיצוני. ת.

 15ברור. אוקיי. ותאשר לי נקודה אחרונה שאנחנו לא יודעים, אנחנו זה, ראש הממשלה או דובריו,  ש. 

 16 על שיחות פנימיות בתוך וואלה.

 17 לא יודע.אני לא יודע מה ראש ממשלה יודע או  ת.

 18 אתה לא יודע. כבודם אני, ש.

 19 אנחנו נסיים להיום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 אני יכול לבקש רק שאלה אחת להשלמה? שאלה אחת. ש.

 21 אוקיי. אנחנו צריכים לסיים בזמן אז תשאל ונסיים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22  שאלה אחת. מה שדוברים רואים זה בטוח מה שהתפרסם. ש.

 23 ?-מה ש ת.
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 1מה שהתפרסם באתר שלכם זה מה שהדוברים רואים, זה בטוח. זה אי אפשר לברוח מזה. את  ש.

 2 האתר, האתר הוא גלוי.

 3 השאלה אם רואים את זה הדוברים? ת.

 4 כתבה נכון?-כתבה-מה שהם יכולים לראות בהגדרה זה מה שמופיע באתר. כתבה ש.

 5 אוקיי. ת.

 6 תי תודה.אוקיי. זהו, בנאלי. אני סיימ ש.

 7כבודכם, כדי שלא יטרידו אותנו בעוד פעם בקשות ל.. יש, ההחלטה החשובה שאתם  עו"ד ז'ק חן:

 8 נתתם אתמול לא עלתה לנט משום מה. אחר כך אנחנו מקבלים בקשות ותגובות וכולי.

 9 היא לא בנט. הכתבנו אותה לפרוטוקול. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 בפרוטוקול?אה, היא  עו"ד ז'ק חן:

 11 אנחנו הכתבנו. זה יופיע בהקלטה. בסדר? לא הכנסנו אותה בנפרד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 לא, פשוט ההחלטות האחרות מופיעות בנפרד. עו"ד ז'ק חן:

 13 לא תמיד. כשזה תוך כדי הדיון, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 כבודה אני יכול לפנות במשהו? :העד, מר אילן ישועה

 15 כן. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16הדיון בבוקר, אני מניח שהוא מתייחס לחומרים נוספים שקשורים  :העד, מר אילן ישועה

 17לטלפוניה שלי. הבקשה היחידה שלי, אני הבנתי שמה שהועבר כבר כלל בין היתר חומרים פרטיים. 

 18להעביר. כל הבקשה שלי,  , אם כן היו צריכים להעביר, לא היו צריכים-אני לא מתייחס למה ש

 19אני הסכמתי למתווה שאתם הצגתם, מכיוון שפה אין אף אחד שמייצג אותי, הבקשה שלי היא 

 20 שהפרטיות שלי תוקפד תוך כדי זה ששומרים על הזכויות שלהם, לגבי החומרים, 

 21 אנחנו ערים לזה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 הדין לבין מרשם וכדומה, אני מסכים לכל מתווה, לא, בין אם זה בין עורכי :העד, מר אילן ישועה

 23 אין לנו מחלוקת על זה. עו"ד בועז בן צור:
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 1 מר ישועה אנחנו ערים לזה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 בסדר. תודה רבה. :העד מר אילן ישועה

 3 

 4 -הדיון הסתיים  -

 5 

 6 

  7 
 8 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה      
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד עו"ד  :מטעם המאשימה

 3 ניצן וולקן
 4צור; עו"ד אסנת  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 שרייר; עו"ד ישראל וולנרמן  –גולדשמידט 
 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן  2נאשם  
 7 עוזר; עו"ד נועה פירר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  
 8 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  

<#1#> 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 14 . פ"לחסד 74 סעיף לפי בבקשה הצדדים טיעוני נשמעו

 15 . צור-בן בועז ד"עו ידי על ישועה אילן העד של הנגדית חקירתו נמשכה

 16 

 17 : מוצגים הוגשו

 18; וואלה כתבה – 546/נ; תקשורת כלי כתבות מקבץ – 545/נ - האישום לכתב בנספח 72 – 71 פריטים

 19      ; וואלה כתבה – 554/נ – 552/נ(; עמודים 25) Past Pages - 551/נ; Past Pages - 550/נ – 547/נ

 20 – 561/נ; Past Pages - 560/נ – 559/נ; וואלה כתבה – 558/נ; Past Pages - 557/נ – 555/נ - 73 פריט

 Past Pages ;21 - 567/נ – 566/נ; וואלה כתבה – 565/נ;  Past Pages - 564/נ – 562/נ; וואלה כתבה

 22"; הארץ" סקר – 571/נ; וואלה כתבה – 570/נ; nrg כתבה – 569/נ; וואלה כתבה – 568/נ – 74 פריט

 23 מקבץ – 575/נ – 75 פריט; Past Pages מקבץ – 574/נ; וואלה כתבה – 573/נ; N12 כתבה – 572/נ

 24 580/נ – 579/נ; וואלה כתבה – 578/נ – 577/נ – 76 פריט; וואלה כתבה – 576/נ; תקשורת כלי כתבות

- Past Pages ;25 583/נ; תקשורת כלי כתבות ץמקב – 582/נ - 78 פריט; וואלה כתבה – 581/נ – 77 פריט 

 26 79 פריט    ; (הוגש לא הוצג) מהכתבה סרטון – 587/נ; וואלה כתבה – 586/נ; וואלה כתבה – 585/נ –
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 1 592/נ; הארץ מעיתון הוסרה הכתבה – 591/נ; הארץ כתבה – 590/נ; וואלה כתבה – 589/נ – 588/נ –

 2; וואלה כתבה – 594/נ; וואלה מרכזיות כותרות וריכוז כתבות שתי – 593/נ – 80 פריט; וואלה כתבה –

 3 602/נ; הארץ כתבה – 601/נ; וואלה כתבה – 600/נ – 598/נ – 81 פריט; Past Pages - 597/נ – 595/נ

 4; כתבה – 605/נ; nrg כתבה – 604/נ; אמריקה ציוני ארגון פרסום – 603/נ – 82 פריט; maKo כתבה –

 5 612/נ; וואלה כתבה – 611/נ – 83 פריט; וואלה כתבה – 610/נ – 607/נ; תקשורתי מידע יפעת – 606/נ

 6 ;וואלה כתבות מקבץ – 614/נ; nrg כתבה – 613/נ; גלובס כתבה –

 7 
<#4#> 8 

 9 החלטה

 10 

 11 . 9.6.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

 12 
<#5#> 13 

 14 במעמד הנוכחים.  08/06/2021, כ"ח סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 15 

    16 
  17 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 ביוני 8 היום, 20-01-67104 פ"בת אנחנו.  לכולם טוב בוקר  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .חקירה חומר בעניין בבקשה בדיון אנחנו. 2021

 5 מיכל ד"עו שותפתי – כהרגלנו הדיון את חילקנו, כבודכם. טוב בוקר, כבודכם אתחיל אני :חן ק'ז ד"עו

 6 דברי על נחזור לא אבל. הסעדים על תדבר וחברתי התשתית על טיפה אדבר ואני – ואני רוזן-עוזר

 7 .צריך שהוא את ויוסיף לדברים יצטרף צור-בן ד"עו גם. השני

 8 של כבודה על לא הוא הזה והאירוע באירוע נמצאים אנחנו. מהותית היא המקדימה השנייה ההערה

 9 לנהל הנאשמים של ליכולת, המשפט לניהול שנוגע אירוע הוא אלא, הכללית התביעה של, הפרקליטות

 10 עוזר משפט שבית במובן ולא, מזה חשוב יותר שאפילו חושב אני אבל, במיוחד כזה בתיק, הגנתם את

 11 את לנהל – הודגם הזה והדבר – משפט בית של ביכולת אלא, הגנתנו את לנהל הכלים את לנו ונותן לנו

 12 מבקש אני הזה לחלק. האמת לגילוי בדרך ממצאים וקביעת האמת בגילוי תפקידו את ולמלא המשפט

 13 .הסעדים לנושא שנגיע עד שלי הדברים את להקדים

 14 לשכנע צריכה ההגנה שבו 74 סעיף לפי בדיון לא אנחנו. רלוונטיות על בדיון נמצאים לא אנחנו, ראשית

 15 מעגלים, רחוקה נגיעה, קרובה נגיעה, הגנתה לצורך רלוונטי הוא לה הומצא שלא מסוים חומר מדוע

 16 .הפסיקה שקבעה ומבחנים הידועה הפסיקה כל פי על אחרים ומעגלים כאלה

 17 גולה שכאשר ציינו אנחנו שלנו בבקשה. רלוונטי חקירה בחומר שמדובר מחלוקת אין כי שם לא אנחנו

 18 - - - רפה טענה איזושהי הייתה, רלוונטיות לחוסר טענה לא אז כבר המאשימה, המשפט לבית הדבר

 19 .התגובה את ראינו. מחלוקת אין, לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .עכשיו אומר שאני מה בדיוק זה. נכון :חן ק'ז ד"עו

 21 .העיקרון על מדברים לא אנחנו. ההיקף מה רק היא השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 בדיוק זאת. זה על להתעכב זאת בכל מבקש ואני אומר שאני מה בדיוק זה, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 23 מחלוקת אין אבל, הלאה להמשיך יכולים היינו ולכאורה מחלוקת אין. מדוע גם אסביר אני. הנקודה
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 1 ביקשנו שאנחנו לסעדים ישיר בקשר קשור זה כי, מדוע אסביר מיד ואני כאן לעצור צריך ודווקא

 2 שבא חדש מושג – ולא הרלוונטיות שאלת על להתעכב צריך כן ולכן. המאשימה שמציעה הסעד לעומת

 3 .אותו לרפרף – למקומותינו

 4. חשוב נורא וזה זמן הרבה ייקח לא גם זה. לסעד נעבור ובואו הרלוונטיות על מחלוקת אין, אוקיי

 5 המשפט בית של אוזנו דבר גילוי או החדש החומר גילוי אי - שהתביעה אחרי. זה על להתעכב צריך

 6 אמר המשפט שבית וכפי, הרלוונטיות מידת בעניין, אמרנו כך, רפה בלשון טענה – החדש החומר בדבר

 7 נכתב או נאמר הכתובה ובתגובה הכתובה התגובה באה, מחלוקת באמת אין, שלו ההתרשמות גם זאת

 8 של האחרון החלק, סיפא לתגובה 15 סעיף, כבודכם את  להפנות חייב אני. הבא המדהים המשפט

 9 מידת, שלפנינו המשפט מצוי שבו ההתחלתי בשלב, כן על יתר: "כך התביעה כותבת, 15 סעיף

 10 שגברתי מה עם מתכתב בדיוק זה, לקרוא מפסיק רגע אני כאן, גברתי –" החומר של הרלוונטיות

 11 של" – התביעה אומרת מה תראו אבל, המידה זו השאלה, רלוונטיות על מחלוקת אין, עכשיו העירה

 12, עכשיו לא, בהמשך –" בהמשך התמונה כל שראיית למרות גבוהה להיראות עשויה החדש החומר

 13. בטוח ולא עשוי גם זה". זו מידה לשנות עשויה" – התמונה ראיית בהמשך, גבוהה רלוונטיות זה עכשיו

 14 וכרגע רלוונטי שזה מחלוקת אין כרגע. הרלוונטיות מידת את, למטה לשנות עשוי, למעלה לשנות עשוי

 15 נראה כך. גבוהה הרלוונטיות נמצאים אנחנו שבו שבשלב, התביעה כותבת כך, מחלוקת אין אפילו

 16 .המשפט בתחילת, הראשון בעד ואנחנו

 17 – במשפט מוקדם אבל אמנם מאוחר שלב – שבו שבשלב רלוונטי חקירה חומר על מדברים אנחנו לכן

 18, נראה כך, גבוהה שלו הרלוונטיות מידת הזה שבשלב התביעה מודה, הרלוונטיות מידת נבחנת שבו

 19 הסעדים בעניין ושלנו חברינו של לוויכוח הבסיס נקודת זאת. הזאת המידה תשתנה בהמשך אולי

 20 .הזאת המוצא מנקודת הנגזרים או הנדרשים

 21 לרפרף אפשר אי, שאמרתי הנקודה בדיוק זו אבל לסעדים לעבור יכולנו באמת הזאת בנקודה, כאן ולכן

 22 ישירות משליכה היא כי הנדרשת הרלוונטיות מידת זו מה, הדברים של המשמעות על לעמוד בלי הלאה

 23 .הסעדים על
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 1 התביעה. כדלקמן היא – מלים כמה לומר מבקש אני הזה בעניין, וכאן – הנדרשת הרלוונטיות מידת

 2 ותמורה אחד מצד הנאה טובת בו שיש אישום כתב, שוחד של אישום כתב, האישום כתב את ניסחה

 3 טובת את המאשימה הגדירה, ההנאה טובת של בצד. עבירה אין האלה האלמנטים אחד בלי. שני מצד

 4 – הנאה טובת לא היא. הנאה טובת לא היא סתם היענות. ההנאה טובת זאת. חריגה כהיענות ההנאה

 5 .החריגות על הוא, המהותי הדגש, הרתמי לא, הדגש, חריגה היענות. עבירה אין

 6. אחת חריגות זו, כמות על דיברו. לה פנים הרבה, הזאת החריגות. הזאת החריגות לנו משמיעה מה

 7 דיברו. הכמות במבחן אחרים של פניות לעומת שלנו במקרה הממשלה ראש של מטעמו הפניות בין מה

 8, הפניות הופנו למי. אחרים מקרים לעומת הזה במקרה שהתבקשו הפניות סוג מה, מהות ועל איכות על

 9 ראש דוברי רק שלא, למדנו החדש החומר מתוך, הזה שבמקרה יודעים אנחנו? ל"למנכ או לעורכים

 10 תקשורת אמצעי של לים"למנכ אלא וואלה לי"למנכ רק לא, לים"למנכ פונים הם שברגיל הממשלה

 11 אנחנו החדש החומר מתוך אלא, אחר מחומר נראה אנחנו זה אבל חריגות אין הזה במובן, אחרים

 12 לשאלת הולך זה ולכן גורמים מעשרות, העורכים ולא הוא, פניות קיבל ל"המנכ ישועה שאילן לומדים

 13 להישקל צריך זה גם – תגובות, תכנים, דרדורים, כותרות - הפניות סוג של החריגות את יש. החריגות

 14. אחרים תקשורת אמצעי לעומת וואלה אתר של החריגות את יש. החריגות את בוחנים אנחנו כאשר

 15 בתכנים שלו מעורבות שיש – ישועה אילן של הפעילות דרך זה את ראינו – אותנו מלמד החדש החומר

 16 את יש? הנטענת החריגות  בעניין לנו משמיע זה מה. אחרים תקשורת לאמצעי בכלל שקשורים

 17 כמו – הוא האם, יוזם הוא האם, נענה מיד הוא האם. ישועה אילן של ההיענות אופן של החריגות

 18 אני, צריך שאתה מה שלו ביוזמה או אליו שפונים לאנשים אומר הוא האם, מיד מטפל – ומר א שהוא

 19 המערכת ומצד מצדו קשיים הערמת שמא או? מקרים בהרבה או אחד במקרה שראינו כמו לרשותך

 20 ואז התנגדות יש כאשר אתמול למשל זה את הדגמנו, לגיטימיות דוברות פניות, לגיטימיות לפניות

 21 להם וההיענות הפניות וסוג אופן גם ולכן. הכמות על כך אחר שמשפיע מה, פעמים יותר לפנות צריך

 22 .שלה המשמעות של והפענוח החריגות בעניין כבודכם של הקביעה על כך אחר להשליך יכולה
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 1 הראשית בעדות כאן ובלטו כאן שעלו המניעים מתוך למשל גם לבדוק צריך החריגות שאלת את

 2 אינטרסים האם? פוליטיים אינטרסים האם. אחרים גורמים ושל ישועה אילן של הנגדית ובחקירה

 3 ולא - החדש מהחומר למדנו זה את וגם, ראינו אנחנו? אישיים אינטרסים האם? מסחריים כלכליים

 4 שמסתבר – רלוונטי זה כמה עד תראו, הנה, אלינו שהועברו מהנתונים הזה הדבר את לשער יכולנו

 5 400-ו שילוח אילן פרשת הנה. שלו אישיים באינטרסים אישית נגע ישועה אילן של מהסיקור שחלק

 6 .ממצה רשימה כאן נתתי לא אני. ועוד ועוד ועוד. לבנו כותב הוא כך, שעשינו שקלים אלף

 7 נעבור כך אחר אנחנו וכאשר זוויות מאוד מהרבה אותה לבחון אפשר. לה פנים הרבה, החריגות

 8 המלאכה עם ובעיקר ההגנה קווי עם מתכתב זה שכל משום הכול את להכיל צריכים אנחנו, לסעדים

 9 האמנם. החריגות בשאלת דבר של בסופו ולהכריע דבר של בסופו להחליט כבודכם לפני שמונחת

 10 היסוד של קיומו שאלת את סביר ספק אין מקיים שהוא לומר שניתן או שמקיים במובן חריגות

 11 . ההנאה טובת והוא ההכרחי

 12 שאלת את ולבחון הטווח או המנעד כל את לפתוח צריכים אנחנו, זום לפתוח צריכים אנחנו זה בשביל

 13 .שלה ההיבטים מכל החריגות

 14 ראינו גם אנחנו, החדש החומר של קיומו בדבר המשפט בית של אוזנו שגולה ברגע, המשפט בבית פה

 15 שנוגעות אמירות על מדבר לא אני. בשנים בעיקר, המשפט בית של האינטואיטיבית התגובה את

 16, מקצועית, אינטואיטיבית המשפט בית. בשניים בעיקר אבל. במחלוקת לא הרלוונטיות כי לרלוונטיות

 17 אמרנו ואנחנו? לעצור עכשיו מבקשים אתם האם, אחת שנייה: לנו ואמר בא, הרב ניסיונו מתוך

 18 דוגמה אחרי רק היינו, מזכיר אני, כבודכם.  התשתית את להניח כל קודם מבקשים שאנחנו בתשובה

 19 הנשיא כבוד, הרצוג הכנסת חבר אז שהיה מי של עניינו של הדוגמה וזו החדש החומר מתוך אחת

 20 .עוצרים היינו. הסוסים את תעצרו, שנייה: ואמר אלינו פנה משפט ובית  אחת דוגמה.  הרצוג

 21 לחזור אולי צריך, רגע: לתובעת גברתי פניית היא המשפט בית של האינטואיטיבית השנייה התגובה

 22. מיד אותנו פגש שזה משום.  חומר עוד יש שמא – לחזור בדיוק צריך למי נדבר תכף – למשטרה עכשיו

 23 שהכול ביטחון להרגיש שלו הצורך עם בתפקידו המשפט בית את פגש, והמקצועיות המומחיות בחוש
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 1,  דבר של בסופו המשפט בית של הבסיסיים התנאים אלה כי בכללים עמד הכול, נמסר הכול, נפרס

 2 הדברים של המשמעות זו - איבד אינטואיטיבית המשפט בית וכאן הזה ההר מתוך האמת את לחלץ

 3 רול הזה הנכבד המשפט לבית הקרינו ישיבות תשע במשך. הביטחון את – אותם רואה שאני כפי

 4 שעמדה התמונה של שיקוף – כך שלא ידענו לא שלב באותו – הפרקליטות הצהרת פי על להיות שאמור

 5, התמונה שיקוף שזה סבר המשפט ובית הרלוונטיים הגורמים עם ההתכתבויות מתוך ישועה אילן בפני

 6 התמונה זו כאשר, ולמטה למעלה מדפדפים אנחנו. ישיבות תשע. מתחיל הוא אתו העבודה כלי זה

 7 השאלות את, העד תשובות את לאמוד כדי גם המשפט בית של העבודה כלי זה, זה ומתוך כולו

 8 .המהימנות של ובשאלות חריגות שלה בשאלות, הרלוונטיות של רבות ובשאלות

 9 עצומי, נסתרים תיקים עוד לנו שיש מסתבר. בצד זה את שימו, לא, ישיבות תשע אחרי מסתבר והנה

 10 שנקרא מה כל את נוריד אם גם. שורות אלף 27 יש רול-ב,  כבודכם האוזן את לסבר כדי רק.  היקף

 11 בחומר אבל נכבדה מאוד כמות עם נשארים אנחנו,  שאלה סימן ערה כמו רלוונטיים הלא הדברים

 12 שורות  19,355, שורות אלף 20 היו -  הטעות על מלים כמה אומר ואני – בטעת לנו שהתגלה  החדש

 13, וחיסיון פרטיות לענייני להיכנס עניין לנו שאין, מלאה בהסכמה הדיוני ההסדר  אחרי. כמדומני

 14 שפגשו השורות את ומחקה הזה החומר על עברה, המשפט בית בהנחיית עצתנו את קיבלה התביעה

 15 2,000 והורידה, והחיסיון בפרטיות הפגיעה שאלת עם אלא הרלוונטיות שאלת עם לא, מיד אותן

 16 כמו רלוונטי הלא הפחת את נוריד  אם גם. חומר של עצום היקף. שורות 17,500 עם נשארנו. שורות

 17 החלק היא החומר של הזו העצומה והכמות חומר של עצומה כמות עם נישאר אנחנו, שאלה סימן ערה

 18 בירור אחרי, הנחייתו פי על המשפט לבית בתשובה התובעת שחזרה כפי הופק שלא החומר מתוך הקטן

 19 היקף רב חומר יש. בטלפון שיש הקטן החלק', מסג איי-ה זה, כן, המשפט לבית והודיעה, במשטרה

 20 הביטחון איפה. לבחון צריך שאותו למיילים נוסיף אנחנו, סמסים-ל, טסאפיםאוו-ל שנוגע הופק שלא

 21 עד עם בעיצומו אבל המשפט של בתחילתו, בעיצומו עכשיו ואנחנו הכלים את לנו שיש, ההגנה, שלנו

 22 מזוודות עם הרציף על כרצים נדמים ממש ואנחנו מהתחנה יצאה כבר כשהרכבת וחשוב מרכזי תביעה

 23? ההגנה מבחינת משפט מנהלים כך. הרכבת על לעלות מנסים ואנחנו נופלים הבגדים, ופרומות פתוחות
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 1, חשוב תביעה עד? שומע שהוא הדברים את לאמוד שלו היכולת מבחינת נמצא המשפט בית איפה

 2 שורטט, נפתרו המחלוקת יריעות, הוסדרו האחרים העניינים שכל היה נדמה כאשר. התחיל המשפט

 3 כדי הזמן בבוא אותנו שישמשו הממצאים את לחלץ ומנסים הולכים אנחנו ועכשיו המחלוקת גדר

 4 .להכריע

 5 איפה. הופקו שלא טלפונים שיש. נפתחו שלא חדרים שיש. חשוכים חדרים שיש לנו התגלה פתאום

 6 ?הנכבד המשפט בית ושלכם ההגנה שלנו הביטחון מבחינת נמצאים אנחנו

 7 במשפט נמצאים אנחנו. אנחנו משפט באיזה זוכרים שאנחנו הרקע על מועצם הזה הדרמטי האירוע

 8 שקשורה הנאה טובת היא. נשמעה לא שכמוה הנאה טובת. תקדימית בטענה מדובר דפליג מאן שלית

 9 שבאמת מושג, חריגה היענות אלא אוהד סיקור לא כבר זה השימוע אחרי, הסיקור ובתוך בסיקור

 10 לא, מה יודעים אנחנו כסף.  טיבו על לעמוד ומנסים כבודכם שגם משוכנע ואני יום יום יושבים אנחנו

 11 כולם. טיבן על לעמוד צריך לא חומריות לא או חומריות אחרות הנאה טובות. טיבו על לעמוד צריך

 12, תקדימית. לחשוב צריך, רגע – חריגה היענות אבל השונות בפסיקותיו המשפט בתי בפני  עברו כבר

 13 יקבע שכבודכם להיות יכול, כך יקבע שכבודכם להיות יכול. התוצאה על מדבר לא אני. הפחות לכל

 14 נתעסק שלא, חשובה יותר עוד, גדולה יותר עוד חשיבות נודעת הזה התקדימי הרקע על אבל אחרת

 15, רלוונטי כן זה, החובה לא, החובה מי על, מסרנו לא, מסרנו מה של האלה המיותרים השוליים עם

 16 האשמות עם, אשם לא או אשם מי דבר של ובסופו ואחרים כאלה ובמעגלים בנגיעה לא או בנגיעה

 17 .רציני באירוע אנחנו. ההגנה או הפרקליטות כבוד על שמירה או אישיות

 18 ?לבקשה נגיע ההקדמה אחרי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 . בהקדמה הבא לפרק מתקדם אני אבל חשובה והיא ההקדמה את סיימתי לא עוד, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 20 .ולמחלוקת לבקשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 כאן קרה מה יודעים שאתם כפי המאשימה תגובת את ניקח. הבא בפרק מגיע אני לכאן :חן ק'ז ד"עו

 22 מעט אחורה אותו להחזיר זה המשפט מבית מבקש שאני ומה המאשימה מתגובת גם שעולה וכפי

 23 שנה במשך כמעט שהתקיימו, שקשורים הדיונים, המשפט לתחילת שקדמו הדיונים אל הזמן במנהרת
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 1 כפי, כאן עניין לנו אין. וכולי לי שתו, לי אכלו של במובן לא? מובן באיזה. 74 סעיף לפי בבקשות

 2 בנפשכם ששוו הוא העניין. העניין לא זה. המהות לא זאת. התביעה עם היחסים את לחדד, שאמרתי

 3 ואומרת אז התביעה עומדת הייתה המבוקש זה או זה כגון חקירה חומר על שבמחלוקת, כבודכם

 4, בפוליטיקאים שקשורים הופקו ושלא שהופקו נוספים חומרים יש, הנכבד המשפט בית, דעו: לכם

 5 מידת בגלל אותו למסור רוצים לא אנחנו אבל, אישים אינטרסים, אחרות ציבור פניות, עסקים אנשי

 6 לא או בחומר מעיינים אתם אם בין, אותו למסור רוצים לא. הרלוונטיות מידת לא או הרלוונטיות

 7 .כסדרו מתנהל היה אם, 74 סעיף לפי בהליך להיות היה שצריך מה זה הרי. בחומר מעיינים

 8 על ויכוח  שאין ברגע שלנו הטענה זו, ורחימו בדחילו, הראוי הכבוד בכל זה את אומר אני, ושוב  – אני

 9 את אומר אני. כבודכם של ההחלטה הייתה מה יודע – הפתיחה נקודת עם התחלתי ולכן הרלוונטיות

 10 כאן אין. תמסרו אז מחליט היה המשפט בית. הרלוונטיות על מחלוקת  שאין משום פשוט, בענווה זה

 11 במפורש אנחנו כאשר לגילוי תהליכים  במסגרת קרה לא וזה קרה לא זה. קרה לא זה אבל. שאלה בכלל

 12 .וביקשנו פנינו

 13 .אחורה לחזור חבל. היה מה זוכרים אנחנו, חן ד"עו  :ד"אב – פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 דווקא פעמים שלוש זה את ואמרתי מדגיש שוב אני. חבל לא זה לטעמי מדוע אסביר אני :חן ק'ז ד"עו

 15 מתוך הלאה להתקדם אלא שהיה מה על חשבון בא שאני הזה הרושם את לטעת רוצה לא שאני משום

 16 טענות עם ישיר באופן מתכתב שזה היא הנקודה. הנקודה לא זו. הרלוונטיות על מחלוקת שאין מקום

 17 כי? לנו משמיעה היא  מה. רפרוף התיבה למשל, טעות התיבה למשל. המאשימה של בתגובה שעלו

 18 המשפט בית לב תשומת את להפנות חייבים אנחנו זה ואת מציעה שהיא הפתרון או הסעד בה מתוכה

 19 היא התביעה שמציעה והדרך הנכונים הם מבקשים שאנחנו הסעדים מדוע ונסביר נבוא שמשם כדי

 20 שלהם בהצעה הם זה, לאחור מרפרפים אנחנו לא זה. לאחור לרפרף, כלום קרה לא כאילו למעשה

 21 .מציעים שהם המשוכל החיפוש אגב לאחור מרפרפים

 22 לכן. חדש דבר יש. דבר נפל. לאחור לחזור מה שאין היא ועכשיו כאן ליצור מבקש שאני הנקודה כל

 23 מקום היה לא, קורה שהיה מה וזה זמן נקודת באותה והיינו היה לכם ואומר לאחור אתכם מחזיר אני
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 1 להתעכב רוצה  לא אני. חברתי תרחיב זה על אבל. שלה המוצע בסעד התביעה של ההצעות על לדבר

 2 רפרפה שהיא, חומר שיש, ידעה שהיא מה את גילתה לא המשפט בית בפני כאן שעמדה התביעה. עכשיו

 3 והנתונים לה יעזור לא הוא שממילא משום להגנה אותו שתמסור שחבל אז בדעתה עמדה שהיא, עליו

 4 . רלוונטית לא היא ההתחלה לנקודת לחזור היום שלה ההצעה לכן. המשפט בינת בפני באו לא האלה

 5 אנסה אני. המדינה של ההצעה את רגע נעזוב בוא, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 שלושה כאן יש, הבקשה של הראשון העמוד על מסתכלת אני, נכון מבינה אני אם. הדברים את למקד

 7 עד עמד עמם הגורמים כל של רשימה להגנה להעביר למדינה להורות הוא אחד. לבקשה חלקים

 8 דבר זה. הגורמים כל של רשימה. הנייד הטלפון מכשירי בכל והמצויים בקשר ישועה אילן התביעה

 9 .אחד

 10 ההתכתבויות את, התוכן על לא אבל הדרך על אולי, מחלוקת כנראה עליו שאין הדבר הוא השני הדבר

 11 .השני החלק זה. וכולי דוברים, פוליטיים לגורמים שנוגעות

 12 ואצל העד אצל שנתפסה המגנטית במדיה המצוי כל של פירוט להגנה להעביר הוא השלישי החלק

 13 .אחרים עדים

 14 במה נתמקד בוא. להיות צריך במה אנחנו עכשיו. היה, שהיה מה. היה במה ולא בבקשות נתמקד בוא

 15 .האלה הדברים מתוך להיות צריך

 16 המשאלות שלוש או השאלות לשלוש והתשובה הסעדים על, ואמרתי שפתחתי כפי, גברתי :חן ק'ז ד"עו

- - - 17 

 18 ?נכון, הבקשות אלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 את מפעיל ואני, עכשיו צריך שאני מה כל. חברתי תדבר בדיוק אלה על. בוודאי, נכון :חן ק'ז ד"עו

 20 . דבריי את להשלים כדי דקות שתי זה, לי ירשה המשפט בית אם הסטופר

 21 .בבקשה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 בשתי נספר לא עכשיו אומר שאני ומה צריך אני האלה הדקות שתי את. בדיוק אלה על :חן ק'ז ד"עו

 2 שקרה באירוע רגליים לנטוע מבקש עדיין אני האלה דקות בשתי. לרפרף מסרב שאני משום הדקות

 3 .בהן נמצאים שאנחנו המשאלות שלושת לשאלת רלוונטיות כך אחר משמיע הוא כי כאן

 4 אותם וגם שימוש בהם עושה שהתביעה מושגים לשני זה, בקצרה ממש אליו להתייחס לי שנשאר מה

 5 אצלנו התקבע. היא טעות לאו, כבודכם הטעות. הרפרוף הוא והשני הטעות זאת אחד, להבהיר צריך

 6 אם, בעתיד שלו המידה את נראה, הזה לשלב לפחות, רלוונטי זה אם הרי. הועבר בטעות, בטעות

 7 גבוהה רלוונטיות להיראות עשויה – 15 בסעיף, לכם הקראתי – הזה בשלב שלפחות התביעה אומרת

 8 הטעות? אלינו הועבר שהחומר הטעות שאלת כאן עולה בכלל איך, להשתנות בעתיד עשויה, לחומר

 9. השולחן מעל זה את לסלק וצריך. אלינו הועבר בטעות שזה לא. המלך בדרך אלינו עבר לא שהוא היא

 10 אנחנו. הטעות את ומצמצמים עושים אנחנו איך רואים אנחנו ועכשיו העברנו שבטעות, טעות כאן אין

 11 אחרים וחומרים הזה שהחומר מזה כתוצאה שנגרם הנזק את מצמצמים שאנחנו בעולם נמצאים

 12 לא או בטעות אלינו הועבר לא אם לשאלה נכנס לא ואני. אלינו הועבר לא – חברתי תדבר – מבוקשים

 13 בעולם נשאר ואני, ביותר הגדולה הטעות. אלינו הועבר שזה לא היא הטעות. השאלה לא זאת. בטעות

 14 בדרך אלינו עבר  לא שהחומר בטעות זה את שגילינו היא – לחדד לא כדי, שוב – המעטה ללשון הטעות

 15 .הטעות לגבי זה. המלך

 16 שביקשתי פסיכודרמה אותה במסגרת, ושוב. רפרוף, כזה מושג מכירים הרי אנחנו. הרפרוף לגבי

 17 התביעה עומדת הייתה אם - עצמכם את ותשאלו אחורנית הזמן במנהרת בבקשה תחזרו,  מכבודכם

 18 האם, נחזור ולא וכולי וכולי פוליטיקאים בו ראינו, כזה חומר קיים ואומרת המשפט בית בפני הכללית

 19 רפרפנו אבל, בחוק לא, בפסיקה לא, הישר בשכל לא מוכר שלא טיעון מקבלים הייתם כבודכם אז

 20, מרפרף, מרפרף, מרפרף אני, אוקיי. רפרוף המושג על שנייה נחשוב בואו? רפרפנו אומרת זאת מה. עליו

 21 .לרפרף, לרפרף, לרפרף הלאה ממשיך או קורא, נכנס, יוצא אני. פוליטיקאי.  הרצוג – אופס

 22 על דקות שתי. סיים אדוני. תקתק הסטופר, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .הסטופר



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  08

 

 3518 

 1 אנחנו. רפרוף המושג את גם השולחן מעל לסלק מבקש אני. כבודכם לכם מודה אני :חן ק'ז ד"עו

 2 .לרפרוף מקום בו שאין רציני מאוד מאוד בעניין נאשמים של בהגנה

 3 . רופף עיון אמרו. רפרוף אמרו לא הם :עם - בר' מ השופט' כב

 4 את מצא עכשיו. חריגה להיענות היענות בין היחס כמו בדיוק זה, אדוני. רופף עיון :חן ק'ז ד"עו

 5 .הדקדוקים על ועמוד ההבדלים

 6 .בבקשה, עוזר – רוזן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 וההבדל שפה של בהיבט גברתי של והערתה אדוני של להערתו רגע אתחבר אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8, המשפט לבית להסביר רוצים שאנחנו מה וזה קריטית היא פה הדרך. ותוכן דרך. ותוכן צורה בין

 9 שחומר והיא לה שותפים שכולנו המטרה להשגת קריטית היא התווינו שאנחנו הדרך מדוע, לכבודכם

 10 .אלינו יועבר רלוונטי חקירה

 11 על ההגנה לגבי שלה בתגובה התביעה של שיח זה מהפרק להסיר שצריך הראשון שהדבר חושבת אני

 12 שהוא מבקשת אני. אחד דבר אומר ואני אקדים ואני שלישיים צדדים של פרטיותם על והגנה פרטיות

 13 קיבלנו, פרטיים בנושאים חקרנו לא, איש של בפרטיותו לפגוע עניין לנו אין. ברור מאוד מאוד יהיה

 14  אבל. ודרך צורה בשום פרטיים בדברים עניין לנו ואין פרטיים דברים שיימחקו ההצעה את בשמחה

 15, חומרים לנו למסור לא ולכן צדדים של פרטיותם על להגן שצריך בטענה עושה שהמאשימה השימוש

 16 בטיעון הממש היעדר את רואים אנחנו מדוע לכבודכם להסביר רגע רוצה אני. אמיתי שימוש לא הוא

 17 שיש יודעת כשהיא מוחלט בשקט התביעה לה ישבה, מחלוקת ללא ארוכה תקופה  במשך. שלהם הזה

 18 ושל התביעה עד של בפרטיותם פגיעה גם שכוללים חומרים – ידענו לא אנחנו, יודעת היא – אצלנו

 19. אלינו פנתה לא היא, הזה הדבר את יודעת היא ארוכים חודשים. זה את ידעה היא. שלישיים צדדים

 20 החומרים את לפחות ולבקש אלינו לפנות צריכה הייתה שהיא להיות שיכול בתגובתה כותבת היא

 21 . בחזרה האלה

 22 אלינו פנתה לא התביעה למה. אלינו פנתה לא התביעה למה עצמנו את ונשאל נעצור שרגע רוצה אני

 23 אותם לנו תביאו, בחיסיון ופגיעה פרטיות תכתובות שכוללים פרטיים חומרים שם יש לנו ואמרה
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 1 לא שאנחנו וקיוותה בשקט ישבה שהיא משום זה את עשתה לא היא. ברורה היא התשובה. בחזרה

 2 מפי כאן תישמע לא הפרטיות הגנת טענת שכל, אלף, לנו משמיע הזה הדבר. הזה החומר את נמצא

 3 לפגוע עניין לנו שאין מצהירים ואנחנו עכשיו אותה לעניין אמור לא וזה אותה עניין לא זה. התביעה

 4 נמצא שאנחנו מהעובדה התביעה חששה כמה עד זה משמיע שזה הנוסף הדבר אבל. איש של בפרטיות

 5 שנויה לא בכלל שהיא הרלוונטיות לגבי רק לא, התביעה של מוחלטת הבנה זו. הזה החומר את

 6 .החומר של המהותיות לגבי גם אלא במחלוקת

 7, הפרטיות על הגנה או שלישיים צדדים בגלל חומרים לכם נמסור לא של השאלה כל מבחינתנו ולכן

 8 .החומרים כל את לקבל חייבים אנחנו. מהסדר לרדת חייב

 9. בפרטיות פגיעה למעשה הלכה בהם שיש חומרים לקבל מבקשת לא גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 10 ... האפשרות את לבחון המשפט בית את פוטרת לא היא, בכלל אם, הגנה טענת תעמוד לא לתביעה

 11 הרבה עוד לא אליה אגיע שאני שלנו ההצעה לכן. לחלוטין צודק אדוני. נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12 לעמוד נוכל לפחות שאנחנו כדי, בפרטיות פגיעה תהיה לא שגם לכך תביא שלדעתנו הצעה היא זמן

 13  רואים אנחנו, שלנו שההצעה חושבת אני. בפרטיות בפגיעה עניין לנו שאין שלנו האמירה מאחורי

 14 שאני אחרי, המשפט לבית להציע נבקש שאנחנו השנייה החלופה אבל אפשריות חלופות שתי בעצם

 15 הצעה שהיא חושבים אנחנו, הדרך לעניין לעמוד יכולה אינה המדינה של הצעתה מדוע אסביר

 16 .כזה עניין לנו אין באמת כי בפרטיות נפגע שלא גם שמבטיחה

 17, עזבו לנו להגיד בעצם היא. הצעה באמת לא היא חומרים נקבל שבו לאופן המאשימה הצעת מדוע

 18 את נשלח אנחנו – אנחנו לא – עכשיו נעשה בואו לנו אומרת היא? המאשימה מציעה מה כי. דבר שום

 19? עכשיו עד עשו מה, הבנו לא, שנייה, כל קודם אז. מושכל חיפוש תעשה והמשטרה למשטרה בחזרה זה

 20 שהם מה כל? אידיוטי חיפוש, סליחה? עכשיו עד עשו הם מה? עכשיו עד עשינו מה? מושכל לא חיפוש

 21 איך וראינו בו היינו שכבר למקום אחורה לחזור לנו מציעים הם. היה שכבר מה את זה לנו מציעים

 22, חיפוש עשו הם: ואמרה המאשימה העליון המשפט בבית  כשהצהירה חשב המשפט בית מה. כשלו הם

 23 ?מרפרף או? אינטליגנטי לא חיפוש עשו שהם
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 1 התוצרים שכל ובלבד, מניח אני, מלא חיפוש שייעשה מתנגדת לא גברתי :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .המשפט בית לעיון יועברו

 3 .נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 .המתאים הסינון את לעשות כדי :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 .המאשימה שהציעה במתכונת להיעשות יכולה עדיין, הדרך :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .מדוע אסביר אני.  לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 .לעיון המשפט לבית יעברו החומרים שכל, לכאורה, ובלבד :עם - בר' מ השופט' כב

 9, כבודכם. חיפוש מילות באמצעות להיעשות יכול לא זה מדוע אסביר אני. לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 10 אבל סטופר לי שמה לא אני. קוהרנטית שהיא חושבת שאני הצעה אציע ואני דבר לכל אתייחס אני

 11 מדוע להבין כדי שלנו המחשבה הלך את להבין שחשוב חושבת ואני ארוך יהיה לא שזה מבטיחה אני

 12 מתיישבת שאמיתית עמדה המשפט לבית להביא ניסינו. שחשבנו אחרי היא מציגים שאנחנו העמדה

 13 .התחלה בתור, משפט לעשות, צדק לעשות – כולנו את לוקחת שאני סליחה – כולנו של התפקיד עם

 14 חיפוש על פישר בעניין הדין פסק של במונחים עכשיו ומדברת אחורה אותנו להחזיר מנסה המאשימה

 15 כשקוראים נכשל זה למה להבין אפשר היתר בין? נכשל זה למה. נכשל זה אבל. דיגיטליים בחומרים

 16 אם – מסוימות תגובות קוראת כשאני חושבת אני – לפעמים כי המאשימה לתגובת 10-ו 9 סעיפים את

 17 לי עושה בעיקר זה, שלנו תיק כשזה, מצחיק שזה חושבת הייתי אולי, אחר מישהו של התיק היה זה

 18 .לבכות חשק

 19 ראינו. ומשפחתו נתניהו הממשלה מראש היא החריגה שההיענות טענו אנחנו. שם כותבים הם מה

 20 היקף ואין ומשפחתו הממשלה מראש פניות של גדול מאוד מאוד היקף שיש לכם שהעברנו מהחומר

 21 עם חומרים בכלל לבדוק הלכנו לא, לדעתנו החריגות שזו מכיוון, ולכן אחרים מצדדים דומה

 22 בעצם מה. לבדוק הלכנו לא אבל שמצויים ידענו. בחומר מצויים שהם אחרים ואנשים פוליטיקאים
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 1 אז, שכנע לא הוא התביעה אותנו אך, לנו מוכר ההגנה שלכם ההגנה שקו מכיוון? התביעה אומרת

 2 .משפט בית תשכנעו ואולי  לטעון שתוכלו חומרים לכם נעביר לא גם אנחנו

 3 .חקירה חומר להעברת המדד להיות יכול לא זה

 4 .הגורמים כל עם והשיחות ההתכתבויות כל את להעביר מסכימים הם אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .מסכימים לא הם. לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 .שתבקשו אחר גורם וכל הגורמים כל עם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 לעניין לא היא, כבודכם, כאן הנקודה כי. מסכימים לא הם מדוע אסביר אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 את מחטיאה היא שלדעתנו בדרך זה את לעשות מנסה היא אבל, לעשות המאשימה שמנסה מה וזה –

 9. אפשרית לא היא, חיפוש במילות חיפוש של דרך על, זה את לעשות מציעה שהמאשימה הדרך. המטרה

 10 .אפשרית לא והיא מעשית לא היא

 11 ?התכתבויות אותן את יגלה בהכרח לא זה הטכני בהיבט :עם - בר' מ השופט' כב

 12 .לא :חן ק'ז ד"עו

 13 .דוגמה אציג אני. יגלה לא בהכרח זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 מיצוי תאפשר לא היא שהוצעה שהמתכונת טוענת רק למהות מסכימה היא :עם - בר' מ השופט' כב

 15 .השיחות כל של מלא

 16 מכתיבה הדרך פעמים הרבה, בחיים רואים כלל בדרך שאנחנו כמו אבל, נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 17, ולעתים המהות ונקבעה התוצאה נקבעה כבר, הדרך את שקובעים ברגע, פעמים והרבה התוכן את

 18 .הדרך את התווינו שבו באופן מתחילה הקטסטרופה, הפעמים רוב

 19 ...לא אקטיבי שחיפוש אומרת גברתי למה אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20, למשל. עכשיו עד שקיבלנו חומר במעט מצאנו מה נראה. בדיוק אסביר אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 הוא, זה אחרי דקות שלוש, ואז אתו לדבר רוצה שהוא לישועה כותב פוליטיקאי שבה התכתבות אותה

 22 רק נפגש טראמפ של שהשליח לפני הכתבה את ומצאנו הזה הדבר את ראינו אנחנו אז. תודה: כותב

 23  מה. כלום. הזה הדבר את מעלה הייתה חיפוש מילת איזה. הרצוג עם גם נפגש שהוא ואחרי נתניהו עם
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 1 הייתה חיפוש מילת איזה. שילוח אילן בעניין הדוגמה את בחומר ראינו. אחרת דוגמה או? תודה, נחפש

 2 דולר אלף 400 מחזיקים, ל"בחו עלום חשבון באיזשהו, בנו עם ביחד שילוח שאילן העובדה את מעלה

 3? 400? מחפשים היינו מה. וואלה באתר סיקור מבקש שילוח שאילן מטומי של בהנפקה עשו שהם

 4 שום כאן שאין, כבודכם העניין בדיוק זה? לחפש ולהתחיל שושן אבן מילון את להביא אפשר? ביחד

 5 אודי ששלח מייל אותו את לנו מראה הייתה חיפוש מילת איזו. העבודה את שתעשה חיפוש מילת

 6 של יוזמה היא, וכתבים עורכים של שמות לקבל כדי חפץ לניר הפנייה שבכלל שמסביר לישועה הירש

 7 מילת אין? מגל שי? מחפשים היינו מה. מבלפור יוזמה  בכלל זה ואומר העד כשעומד וואלה-מ מגל שי

 8 .חיפוש

 9 ?מציעה את מה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 שיימסר היא אחת חלופה. בעצם חלופות שתי יש. מציעה אני מה אומר אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 11 . החומר כל לנו

 12 .חשיפה של חשש יש אז אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .השנייה החלופה את יש לכן, נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 ?שביקשתם השלישי הסעד זה, החומר כל :שחם' ע השופט' כב

 15 . לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 ?המגנטית במדיה המצוי כל של פירוט  :שחם' ע השופט' כב

 17 .כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 .והשלישי הראשון זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ? פירוט זה מה. עכשיו שואל שאני מה זה :שחם' ע השופט' כב

 20 שאנחנו נקודה אלמלא, הדברים של הרגילה בדרך. לכבודכם אומר אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 אבל, החומר כל את נקבל שפשוט הייתה ההגיונית הדרך, אחרים אנשים של בחיים גם בה מתעסקים

 22 - - - האמת את לומר רוצה אני

 23 .עמדה נוקט לא אני. להבין מנסה אני :עם - בר' מ השופט' כב



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  08

 

 3523 

 1 .הבנתי אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 2 .תודה. תשובה קיבלתי. התכוונתם למה להבין מנסה אני פירוט מילה כתבתם :עם - בר' מ השופט' כב

 3 חשבנו מלכתחילה. הבא הדבר את ולומר כבודכם עם כנה להיות רוצה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 חלופה היא הראשונה החלופה. הנכונה החלופה היא, עכשיו עליה אצביע שאני השנייה שהחלופה

 5 דווקא מטרידה היא. מטרידה מאוד מאוד עמדה לנו נראית, שהאמת המאשימה עמדת מתוך שנולדה

 6 מאוד דרך שהיא מציעה שהתביעה הדרך של גורלות מכריע פעמים שהרבה הזה העדין במובן

 7 .בקלות זה את אומרת לא ואני דבר ושום כלום. לכלום מביאה דבר של בסופו היא אבל מתוחכמת

 8 אנחנו, מבחינתנו  קל רגע לא זה, בקלות בפניכם טוענת לא אני. משהו לומר רוצה גם אני, כבודכם

 9 בדרכים לפעמים. מנסה באמת אני אבל להיות שיכול מכובד הכי באופן זה את לעשות רוצים

 10 עמדת. ביותר הגרוע לדבר מגיעים בסוף, דברים מציגים שבו באופן, בשפה בשימוש, מתוחכמות

 11 בואו, בבקשה, בעצם ואומרת לכבודכם באה המאשימה עמדת. כלום לנו לתת לא היא המאשימה

 12 .לזה להסכים יכולים לא אנחנו. קרה לא כלום כאילו הזה האירוע את נעביר

 13 שמבחינתנו נדבכים מארבעה מורכבת, תכליתיים להיות צריך כי, השנייה החלופה. השנייה החלופה

 14. חבילה עסקת זו, הגיונית לנו שנראית כחלופה מבחינתנו. לציין מוכרחה אני זה. חבילה עסקת הם

 15 .התביעה זאת, המעבר את שיעשה שמי בעובדה מתחילה היא

 16 ?המעבר קוראת גברתי למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 לא. שורה, שורה, שורה. ישועה אצל שנתפסה המגנטית המדיה כל על המעבר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 .חיפוש  מילות

 19 ?המשטרה ולא התביעה זה את שתעשה אומרת גברתי. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 .ההבחנה זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 המגנטית המדיה כל על מעבר יעשו. וצוותה חברתי, התביעה תעשה. בדיוק :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 23 עוברים היינו פעם שאנחנו כמו יעברו. פוקוס הוקוס לא, חיפוש מילות לא אבל, ישועה אצל שנתפסה
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 1 נפל באמת כי, כבודכם, וזה. אחד אף ולא תעשה התביעה זה. שורה,  שורה, שורה, שורה, חומרים על

 2 הפיל את. יש מה יודעים אנחנו. יש מה יודעים לא כשאנחנו חומרים בחיפוש אחורה לא אנחנו. דבר

 3 .פיל שיש יודעים אנחנו. ראינו כבר

 4 ?סינון יעבור והחומר החומר כל את יפיקו החקירה גורמי :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 .מהתביעה לא :עם - בר' מ השופט' כב

 7 ביותר הרחב במובן שרלוונטי מה כל לנו ותעביר התביעה תעבור ואז, נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 שקשור מה כל, ישועה מר ידי על וואלה-ב שנעשה מה לכל שקשור כאן יושבת היא כי יודעת שהתביעה

 9 .הגורמים כל עם שלו למגעים

 10 .תקשורת אמצעי, דוברים, פוליטיים גורמים :עם - בר' מ השופט' כב

 11 עניינים יש ולישועה פוליטי לגורם שאם משום סיקור של בעניין רק לא. נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12 של המקומות כל את מבינה גם היא. זה את יודעת התביעה. לדעת צריכים אנחנו גם, פרטיים כספיים

 13 .המהימנות

 14 . כן מה, חיובי מה. שלילי  סיקור רק לא :שחם' ע השופט' כב

 15 עם ישועה של בקשרים שקשור מה כל, וואלה באתר  בפעילות שקשור מה כל :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 אחרים גורמים, תקשורת אנשי, פרסום אנשי, מסחר אנשי, פוליטיקה אנשי, הרלוונטיים הגורמים

 17. המהימנות לשאלת גם רלוונטיים להיות חייבים שהם אחרים בעניינם או האתר בענייני בתקשורת

 18 .רלוונטי סופר הוא אבל פרטי לכאורה הוא, שילוח לבין ישועה בין הכלכלי הקשר, אומרת זאת

 19 ?רלוונטי דהוא מאן עם ישועה של כלכלי קשר שכל אומר זה :שחם' ע השופט' כב

 20 .דהוא מאן עם כלכלי קשר כל לא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 .בשבילכם רלוונטי מה להבין רוצה אני :שחם' ע השופט' כב

 22 .רלוונטיים גורמים אותם עם, כלכלי קשר גם, קשר כל :עוזר - רוזן מיכל ד"עו
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 1 אנשי, פוליטיקאים, הגדירה שהגברת מה זה, רלוונטיים גורמים אותם :שחם' ע השופט' כב

 2 .פרסום אנשי, תקשורת

 3 .נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 ?נוספת קטגוריה יש :שחם' ע השופט' כב

 5 .המסחר מעולם ואנשים :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 בפסקה שמפורטים אלה הם הרלוונטיים הגורמים. שאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ברשויות גורמים, תקשורת גורמי, פרסום גורמי, עסקים אנשי, דוברים, פוליטיים"? בנוסף"ב, השנייה

 8 .אולי ממצה לא זה. ואחרים  האכיפה

 9 הקשבתי שרגע מודה אני. קשב חלוקת לי אין. מתנצלת אני, סליחה, גברתי :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 10 .לחברי

 11 .בעיה אין. השאלה על נחזור. בסדר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 חושבת ואני וחשוב נכון מאוד מאוד זה, אמר שחברי מה. אמיתית מתנצלת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 רשימה לתת יכולה אני. מהותי הוא העניין.  כבודכם של לשאלה וגם גברתי של לשאלה גם עונה שזה

 14 שרלוונטי מה כל, ישועה של לתפקודו שקשור מה כל, לאתר שקשור מה כל היא המהות אבל ולפרט

 15 מהימנות של שאלות גם כבודכם, הזה בהיבט. היטב אותם מבינה שהמאשימה שבמחלוקת לסוגיות

 16 נכון זה. רלוונטיים חומרים איזה ויודעת אותן מכירה, אותן יודעת שהמאשימה שאלות הן העד של

 17 לנו ותעביר זה את תעשה שהיא אחרי. תפקידה זה. בסדר זה. התביעה על אחריות מטילים שאנחנו

 18 - - - הצהרה הוא שלנו ההצעה של השלישי הנדבך, החומרים את

 19 ? השני מה :עם - בר' מ השופט' כב

 20 בכל שורה שורה מעבר שזה היה השני. עושה התביעה שזה היה הראשון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21 של הצהרה, כבודכם בפני כאן, הצהרה כאן שתהיה הוא השלישי. למהות הרלוונטיות הסוגיות

 22 אמון ניתן אנחנו. להגנה הועברו הרלוונטיים החומרים ושכל החומרים על עברה שהיא המאשימה
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 1 זאת, בקרה מנגנון איזשהו יהיה שלנו כדי – ההצעה של הרביעי הנדבך וכאן – אבל כזאת בהצהרה

 2 - - - היא, בפרטיות פגיעה בה שאין הקשר אנשי רשימת. הקשר אנשי רשימת

 3 .אומרת שהגברת מה נכון שזה בטוח לא  זה :שחם' ע השופט' כב

 4 יכולה אני, מסוימים שבסייגים ככל, מסוימים שבסייגים כבודכם להיות יכול :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 .למשל רופאים של שמות, איזוטריות מאוד דוגמאות על לחשוב

 6 .דרך סימני זה, קשר אנשי רשימת. איזוטריות דוגמאות הרבה על לחשוב אפשר :שחם' ע השופט' כב

 7 איזושהי לנו תהיה זאת שבכל כדי לנו נחוצים הם האלה הדרך סימני אבל :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 8 . המאשימה ידי על שנעשתה הפעולה על בקרה

 9, לכך מעבר. להבין אפשר זה, עליהם דיברה שהגברת במקומות קשר אנשי :שחם' ע השופט' כב

 10 .פרטית לספרה כאן גולשים אנחנו, לכאורה

 11 להם יש, יועצים להם יש, פוליטיקאים יש אם. כבודו אחד משפט להגיד רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 12 להרחיב שצריך מכיוון, לומר מנסה שאני מה. רחב יותר זה, כלומר. למפלגות מטה אנשי יש, דוברים

- - - 13 

 14 הקטגוריות את אם. הקטיגוריות הן מה. פתוחה שאלה הייתה שלנו השאלה :שחם' ע השופט' כב

 15 .בסדר זה. שומע אני, אומר שאדוני למה להרחיב רוצים

 16 .מתחייב זה :צור-בן בועז ד"עו

 17 .הפרטית בספרה לא עדיין זה אבל. בסדר :שחם' ע השופט' כב

 18 לפי, שלו הבן עם ישועה של ההתכתבות את למשל. לאדוני אומר אני אבל :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 19 זה. דולר אלף 400 על יודעים היינו לא, מקבלים היינו לא ואם מקבלים היינו לא, הזאת הקטגוריה

 20 לחשוב אפשר. פרטיות על להגן כדי הזה בעניין הצעה להציע יכולה אני. רלוונטי שזה ודאי? רלוונטי

 21 מאוד היא פרטיות על שהגנה הוא הראשון הדבר. בעצם דברים שני לומר רוצה אני. רחבה רשימה על

 22 נאשמים וזכויות וצדק משפט עשיית. בה חיים שאנחנו במציאות ערכים עוד יש אבל, חשובה מאוד

 23 . השנייה הכף על שעומדים מהדברים חלק רק הם
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 1 .רלוונטי שזה במקום :שחם' ע השופט' כב

 2 - - - ואמרתי התחלתי אני אבל. נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 3 .רלוונטי העניין את עושה כשלעצמו הוא קשר איש של פרטים כל לא :שחם' ע השופט' כב

 4 .משמעית חד :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 שום פי על לדעת אפשר שאי מאחר, אומרת שגברתי מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 עדיפה – הקשר אנשי רשימת על מדברת אני – בפרטיות פגיעה יש א גם אז, רלוונטי מה קריטריון

 7 ?בפרטיות פגיעה אותה פני על הנאשמים להגנת קשר של, תיאורטית היא אם גם, האפשרות

 8 תחולק שהרשימה  להציע אפשר. הזה בעניין הצעות להציע יכולה אני אבל. כן :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 9 עם קופי הארד-ב לנו שיימסר אחר וחלק בפרטיות פגיעה של חשש לגביו שאין חלק, חלקים לשני

 10 על לחשוב יכולה אני. בכספת נשמרת שהיא, שלנו מהמשרד יוצאת לא שהיא אישית  שלנו התחייבות

 11 מנגנונים על לחשוב אפשר הזה במובן אבל, בסדר שזה חושבת אני, בנו אמון לתת שיצטרכו מנגנונים

 12 היינו לא הרי אנחנו – הדוגמה את לוקחת אני אם שלמשל נכון זה אבל. בפרטיות פגיעה שימנעו

 13 שילוח אילן עם התכתובת כל את מקבלים שהיינו רגע ונניח ישועה של הבן עם התכתובת את מקבלים

 14 היינו אז. הקשר אנשי ברשימת שהבן רואים היינו אבל, הבן עם התכתובת את מקבלים היינו ולא

 15 לבן התייחסות יש שילוח אילן עם שבתכתובת רואים אנחנו, שנייה ולהגיד לפרקליטות לבוא יודעים

 16 היא והאם הבן עם ההתכתבות את לראות מבקשים אנחנו אז. עשה לא או עשה שהוא ולכסף שלו

 17 . כלי לנו נותן היה זה אז. הזה במובן רלוונטית

 18 יכול. אחד רעיון הוא שלנו אישית התחייבות עם קופי הארד-ב רשימה על עכשיו חשבתי שאני הרעיון

 19 אבל. שלי מהרעיון טוב יותר רעיון יהיה שלכבודכם להיות יכול. אחר רעיון יהיה שלכבודכם להיות

 20 בפרטיות פגיעה אחד מצד בה שיש מטריה עם מתעסקים אנחנו, שנכון במובן להיות חייבת המחשבה

 21 אפשר ואי עליה להתווכח אפשר אי אבל מתחבאת קצת פעמים הרבה היא שהרלוונטיות שני ומצד

 22 .שלה המשמעות על גם להתווכח
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 1 מבקשים אנחנו. בקלות ולא ראש בכובד אומרת אני, מודה אני, אותו שגם משהו עוד לומר רוצה אני

 2 פה נשב לא אנחנו. ככה הגנה ננהל לא אנחנו. קשה בתחושה באמת אנחנו. הזה בעניין דחופה החלטה

 3 שאין חושבים אנחנו. משפט כך לנהל יכול לא משפט שבית אמיתית חושבים אנחנו. באפלה כסומים

 4. חשוב מאוד הוא, הדברים בפתח חברי שאמר מה. הגנה כך לנהל נוכל לא אנחנו אבל הזה בעניין זהות

 5 על דיון לא וזה משפט לעשות צריכים אנחנו. הכללית באווירה וגם מובנים מאוד בהרבה חשוב הוא

 6 כשהיא גם, לעשות שאסור דברים עושה כשהיא גם עומד במקומו כבודה. הפרקליטות של כבודה

 7 הדיון, משפט עשיית על הוא הדיון. הדיון לא זה. עומד במקומו כבודה כזאת סיטואציה בכל. טועה

 8 זה את נעשה לא אנחנו. בערפל כסומים הגנה ננהל לא שאנחנו זה על הוא והדיון צדק עשיית על הוא

 9 .הזאת הפריבילגיה את לנו אין כי

 10.  מהותיות שאלות שהן הטכניות השאלות לגבי אחד משפט רק להוסיף מבקש אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 זה ולהגיד להשתמש אפשר שדרכה חיפוש מילת שאין – חברתי של הדברים לפי גם – שברור לי נדמה

 12 . כזה דבר אין. גילוי יהיה

 13 שהתביעה לוודא שלנו מינימלי בקרה מנגנון איזשהו שזה חושב אני. הקשר אנשי של הרשימה לגבי

 14, נשאל, לנו שהעבירו במה דבר שום מצאנו לא זה ואחרי מולו התנהלות שהייתה דובר נניח, באמת

 15 שהם השמות את וישחירו הקשר אנשי רשימת את נקבל אנחנו. כזו היא שהדרך חושב אני לכן. נפנה

 16, רופאים הורדנו. שמות בלי,  הקטגוריות את לנו וייתנו, לדוגמה רופאים, פרטיים שהם חושבים

 17 זאת, נדע אנחנו ואז מסוים אישי קשר הורדנו, אתם רלוונטית התכתבות שאין משפחה בני הורדנו

 18 - - - זה, 37-ו 9, 7 הפריטים, הקשר אנשי כל של רשימה. עומדים אנחנו במה שנדע, אומרת

 19 ?מזה תדעו מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20? הקשר אנשי רשימת את רוצים אנחנו למה אבל, הקשר אנשי רשימת את אקבל אני :צור-בן בועז ד"עו

 21 עם קשר יש או פוליטיקאי עם קשר יש או דובר עם קשר יש אם. הקשר טיב כלל בדרך מה להבין כדי

 22 על אלמנטרי בקרה מנגנון איזשהו שזה גם ונדע צריכים אנחנו מה נדע  אז, לסיקור שנוגע עסקים איש

 23 יש אולי, הקשר אנשי רשימת את תקבלו אם, לנו אמרו. החומרים כל את לנו מעבירה שהיא התביעה
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 1 שהעד למרות הזה הנתון עם מתווכח לא, ניחא, אוקיי. פרטיות של משהו כבר יש, הרשימה מעצם, שם

 2 .ניתנת ההסכמה כל, גלוי הכול, פתוח הכול, הנה, אמר

 3 .שלו הפרטיות על מגן הוא. אמר לא הוא, לא: בקה

 4 .שלו הפרטיות על שנשמור ביקש הוא :עם - בר' מ השופט' כב

 5. הפרטיות על מתווכחים לא אנחנו. ויכוח אין. הפרטיות על לשמור חייבים אנחנו גם :צור-בן בועז ד"עו

 6 יגידו והם מסוימים שמות ישחירו והם הקשר אנשי כל את נקבל אנחנו, הקשר אנשי רשימת אומר אני

 7 .חברים וזה האישיים הרופאים אלה כי? אותם השחרנו למה, שהשחרנו שהשמות לנו

 8 .בקטגוריות חברים :עם - בר' מ השופט' כב

 9 לנושא להתייחס המינימלית הבקרה את לנו תהיה אז. בקטגוריות חברים. בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 10. ולהוריד מדי רחב מרחב להשאיר לא זה, כלומר. הללו הדברים בין המאזנת הדרך שזו לי נדמה. הזה

 11 .שם מדובר במה להבין מינימליסטית בקרה איזושהי לנו ויהיה תישמר פרטיות שני מצד

 12 .תירוש ד"עו. לאדוני תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 אי שהייתה לי נראה כי התנצלות באיזושהי להתחיל רוצה כן אני, כל קודם :תירוש יהודית ד"עו

 14 .שחם השופט לכבוד, הבנה

 15 .בסדר זה, לא :שחם' ע השופט' כב

 16 של הבקשה את הסוף עד הבנו לא שאנחנו חושבת עדיין שאני מכיוון מהותי זה :תירוש יהודית ד"עו

 17 .חבריי

 18 .תשובה קיבלתי. בסדר. לחלוטין חד היה לא לי גם כי. שאלתי אני לכן :שחם' ע השופט' כב

 19 בעצם שלנו בתגובה התייחסנו אנחנו כי  הבנו עדיין שאנחנו בטוחה לא אני :תירוש יהודית ד"עו

 20 אפיון של לבקשה התייחסנו. פירוט של הזה הספציפי, הזה בסעיף המחשב חומר אפיון של לבקשה

 21 - - - המחשב חומר

 22 תעשו, תעברו, החומר כל את לקבל מבקשים. פשוט מאוד זה, תירוש גברת :עם - בר' מ השופט' כב

 23 .שמבקשים מה זה. הסינון את, החיפוש את
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 1 .החומר כל את מבקשים שהם בבקשה כתוב זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 זה מבחינתנו החומר פירוט. החומר פירוט – הספציפי הסעיף על מדברת אני :תירוש יהודית ד"עו

 3 .הדיגיטלית המדיה של אפיון

 4 לא שהסינון מבקשים הם רק, מבקשים הם החומר כל את, תירוש גברת :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .תביעה וגורמי חקירה גורמי  ידי על ייעשה

 6 .עכשיו הבנתי זה את :תירוש יהודית ד"עו

 7 .צור-בן מר שהציע ההצעה לגבי בצד לרגע נשים, הקשר ואנשי :עם - בר' מ השופט' כב

 8 .כרגע זה את הבנתי :תירוש יהודית ד"עו

 9 ?זה לגבי מה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 אחרים דברים על דיברו התחילו שחבריי כמו להתחיל זאת בכל רגע רוצה כן אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 - - - גם לי חשוב. ורקע שקדמו

 12 .פשוט יותר הרבה יהיה זה, מסכימה גברתי אם :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .להגיד לנו שיש מה גם ישמע המשפט שבית ובלבד מהסיפא להתחיל מוכנה  אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 .הרקע באמצע אותם הפסקנו אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 הדברים ועל שלנו הטעויות ועל הרקע על דברים הרבה אמרו כן הם אבל :תירוש יהודית ד"עו

 16 .בסוף זה את לעשות מוכנה אני. מלים בכמה לזה להתייחס ארצה כן ואני, שעשינו האסורים

 17 .בקצרה ממש, בהתחלה, בסוף :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 סטופר של דקות בשתי ולא אמרו הם כי הדברים את לומר לי חשוב כן. בסדר :תירוש יהודית ד"עו

 19 את הבהיר לא עדיין הכתוב אם, הובהרו לא עדיין דברים אם, להבהיר לי חשוב. יותר קצת אלא

 20 העובדה ולגבי הרופף העיון לגבי משמעותיים דברים כאן נאמרו כי להבהיר לנו חשוב כן, הדברים

 21 את יראו לא שהם וקיווינו דברים שם שיש וידענו פוליטיקאים עם תכתובות שם שיש ידענו שאנחנו

 22 ובית – רופף עיון על מדברים כשאנחנו. לא: משמעית  חד אומרת אני.  פוליטיקאים על התכתובות
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 1 לומר ידענו לא קודם יום שעד בכנות אמרנו, דינו עורכי עם תכתובות שם יש אם אותנו שאל המשפט

 2 .הדברים את לבחון הלכנו לא כי הדין עורכי עם תכתובות שם יש אם

 3 קשה ואולי  ברורה בצורה הדברים את להגיד צריך ואולי – כך על מדברים, רופף עיון על כשמדברים

 4 חומר זה אם להבין רגע יסתכל, מאחורה דברים של ים מוצא שבטעות שפרקליט – אותם לכתוב

 5, אה, ואומר י'בבוז נתקל לא הוא. אחר חומר שזה או פה גם נכנס בטעות זה ואז בתיק שקיים חקירה

 6, בצוות לפרקליטים מעביר הוא אלא. המצב לא זה. זה את יראו שלא, לחבריי אתן לא אני זה את

 7 נכנס מה עכשיו לראות הולכים לא בצוות הפרקליטים ויתר שלו מהטלפון ניכר חלק לכאן נכנס, תראו

 8 של הטלפון חומר על עוברת לא התביעה, מדינה פרקליט הנחיות לפי. שלו הטלפון כל שזה בגלל שם

 9 ושואלת החיפוש מזכרי על שמסתכלת זה במובן בקרה ועושה לה שמועבר חקירה חומר על אלא אדם

 10 .הדברים נעשים כך. דברים עוד, גורמים עוד, דברים עוד לחפש החוקרים את

 11 הבקרה, הולכים היו פרקליטים, עוונותיי ברוב הרחוק מהעבר חלק הייתי ואני, הרחוק בעבר, אגב

 12 השתנו ההנחיות. השתנה זה אבל, צעירה יותר כשהייתי היה  כך. מחשב בחומרי ולחטט ללכת הייתה

 13 מזלזלים אנחנו שגם חושבים ולכן חטאנו אנחנו ואולי בה שמזלזלים - ההבנה בגלל השתנו וההנחיות

 14 .אדם של שלמים חיים היא דיגיטלית שמדיה – לא אבל בה

 15 הכול, לב בתום הטעות שנעשתה לאחר, כיום השאלה. נשמעה ההבהרה :עם - בר' מ השופט' כב

 16 התנהלות כאן הייתה,  מודה גברתי, היום, המדינה פרקליט להנחיות כרגע אתייחס לא אני, בסדר

 17 את לקבל לא למה השאלה. הלאה וכך חלילה בזדון ולא לב בתום הכול שנאמר כפי שיתכן  מסוימת

 18 מקבלת ההגנה. התביעה גורמי זה על יעברו, בעבר שהיה מה לאור, והיום החומר כל את, החומר

 19 - - - אמורים התביעה שגורמי

 20 רוצה אני. רלוונטי שהחומר מחלוקת שאין כאן  נאמר, כל קודם. אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 21, בבהירות נאמר לא שזה מכיוון אבל, מחלוקת אין זה על שגם חושבת שאני המחלוקת יריעת את לחדד

 22 .זה את לחדד שצריך חושבת אני, בעיני
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 1, חומרים גם שיש מחלוקת שאין לי נדמה. רלוונטיים חומרים יש' מסג איי-ה שבתוך מחלוקת אין

 2 .רלוונטיים שאינם, רבים ואפילו

 3 .מוסכם :חן ק'ז ד"עו

 4 גם יש וכאן  - רק לא. הפרטיות הגנת תחת חוסה הוא, רלוונטי שלא מה כל :תירוש יהודית ד"עו

 5, זכאי אדם. ופרטיות רפואי משהו או אישות משהו  - כן אולי, מחלוקת לא אולי, לי נראה, איזושהי

 6 ליריעת קשור לא, שבתיק לחומרים קשור לא זה שאם זכאים, שלו לשיחה השניים הצדדים בטח

 7 . אחר אחד אף של לא זה. פרטי זה, המחלוקת

 8 בכך גם ואולי - פרקטי באופן אותו שעשינו' מסג איי-ה לגבי  שנעשה הזה שההסדר אומרת אני לכן

 9 איי-ה לגבי שעשינו מה, הסדר הוא. אדם של פרטיות על שמגן הסדר לא הוא – אותו עשינו אבל שגינו

 10 הפרטיים הדברים את רק למחוק להם אומרים שאנחנו, כזה מוסכם מתווה מין שעשינו', מסג

 11 על שמגן המיטבי ההסדר היה לא זה. רלוונטיות לפי  היה לא זה משפט בית הנחיית לפי, המצומצמים

 12 .אדם של פרטיותו

 13 עם תכתובות בחנה לא – צודקים חבריי וכאן – באמת התביעה.  להגיד רוצה כן אני אחד דבר עוד

 14 יותר אומרת אני. גלה בריש זה את אומרת אני. אחרים תקשורת אנשי עם או אחרים פוליטיקאים

 15 שנתן שם התביעה את ביקר העליון המשפט בית, שהפנינו טלנסקי בעניין – בניגוד  קיים גם זה, מזה

 16 אני כאן. ל"הדוא תיבת כל שלא התברר כשבעצם הועברה ל"דוא  תיבת כל כאילו להבין במזכרים

 17 אנשי שזה, שהועברו הגורמים עם תכתובות רק שמועברים ברור היה החיפוש שבמזכרי לומר חייבת

 18 ידועים היו והדברים גלויה הייתה התביעה הזה בהיבט לכן. הנאשמים ואנשי הנאשמים וזה המערכת

 19 בתוכו רול-ה, החדש החומר לעומת נניח הצגנו שאנחנו רול-ה אלא הישן לא, רול-ה. הצדדים  לשני

 20 שיכולה מסוימים גורמים עולים ממנו ולכן. המערכת מול ישועה של המראה מתמונת ניכר חלק כולל

 21 .אותם לבדוק הלכה לא התביעה אכן. לא ואולי... הם שאולי הנחה להיות

 22. המשפט בית בפני  יוצגו שעוד שבתיק העדויות כלל מתוך דעתנו שיקול היה זה. זה את אומרת אני

 23 ידי על ולהיבדק להיתקף יכול שלנו הדעת שיקול. כאן זה את ולומר זה את לומר חייבת אני אבל
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 1 החיפוש מזכרי את בודק שהוא בכך אלא קשר אנשי של ברשימה לא? זה את עושה הוא ואיך, ההגנה

 2 תכתובות ולבדוק לפנות לנכון ראיתם לא אתם, חברים, סליחה ואומר הקיים החומר את ובודק שלנו

 3 שתבדקו מבקשים אנחנו, הנחנו אבל, בחומר גם שעולה שילוח אילן עם או, אחרים פוליטיקאים עם

 4(, א)-ש להגיד כדי זה את אומרת אני. להגנה נטלים להעביר כדי לא זה את אומרת אני ולכן. זה את

 5, זה את לבדוק אז ביקשו לא שחברינו עובדה כי מופרך לגמרי היה לא כנראה בזמנו שלנו הדעת שיקול

 6 חשוב זה כי זה את אומרת אני. הזה הדבר את לבקש גם הדרך בפניהם הייתה פתוחה מקרה בכל אבל

 7 .התביעה של כבודה מפאת ולא

 8 .חיפוש מילות  על  מדברת עדיין גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .אסביר אני. נכון :תירוש יהודית ד"עו

 10, אחד דבר חיפשתם אתם. טעות איזושהי שהייתה בהנחה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 . תעזורנה בהכרח לא, חיפוש מילות, עוזר-רוזן  ד"עו אומרת. אחר דבר צריכים הם

 12 .תעזורנה לא בהכרח :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 13 נמצאים ודברים מילים סוף אין להכניס יכולים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 על מתגברים איך. להגנה וחשובים רלוונטיים הם אבל שלהם המפתח מילת את נמצא שלא, בפנים

 15 ?זה

 16, דיגיטלית מדיה. בהכרח הזה בתיק חדש שהוא דבר לא זה, ראשית. אענה אני :תירוש יהודית ד"עו

 17 תכתובות. שורות אלף 150-כ לנו שידוע מה על לפחות מדברים אנחנו וכאן ועצומה רחבה היא, בהגדרה

 18 זה תמיד. חומר מאוד בהרבה מדובר. היקפים באיזה, מדובר במה להבין כדי אתמול זה את ובדקנו

 19 לעשות ברצון שמזלזלים בגלל לא, בפסיקה הומצא החיפוש של המנגנון לכן. דיגיטלית במדיה כך

 20 שמצד, לעשות שצריך אינטרסים איזון  איזשהו כאן שיש הבנה מתוך אלא. לא ממש. וצדק משפט

 21 לייצר לנסות באמת שני ומצד, שלמים וחיים הזה הדבר בתוך שונים אנשים של פרטיות על להגן אחד

 22 .נאשם להגנת לסייע שיכולים הדברים כל את
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 1 רוצים לא אנחנו כאילו עולה המאשימה שמתגובת חברתי ידי על שנאמרה האמירה על מוחה ממש אני

 2 אין -  רבה בכנות זה את אומרת אני – החדש החומר שבתוך ומבינים נכונים אנחנו. כלום למסור

 3. כרלוונטיים אותם מסווגים היינו, בהם עינינו את שוזפים היינו שלו חומרים שנמצאו מחלוקת

 4 להיות יכול, התביעה תיבת את תוקף זה אם, התביעה לתיבת מסייע זה אם עניין לא זה, רלוונטיים

 5 .רלוונטי כמובן יהיה זה ועדיין לתביעה משנה לא זה שבעינינו

 6 ?שורות אלף 150, טכני עניין רק זה,  האלה הדברים לאור :עם - בר' מ השופט' כב

 7 .בלבד טכני עניין לא זה, לא :תירוש יהודית ד"עו

 8 . האמון את לשקם גם, לנסות לא למה. להבין רוצה אני :עם - בר' מ השופט' כב

 9 – זה את אומר עמית השופט טלנסקי דין ובפסק – תקלה כשיש גם. אסביר אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 שורה שורה ולעבור ללכת. לחפש יכולה, המדינה, התביעה בה ולמנגנונים לדרך חוזרים עדיין אנחנו

 11 .קשה מאוד דרך היא. אפשרית בלתי דרך היא, דיגיטלית במדיה

 12 ?למה :חן ק'ז ד"עו

 13 .להשיב לה תנו. לכם הפריעה לא היא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 . אפשרית בלתי דרך והיא לפסיקה מנוגדת גם שהיא דרך היא  :תירוש יהודית ד"עו

 15 ?אפשרית בלתי היא למה :עם - בר' מ השופט' כב

 16 - - - מכבידה היא כי :תירוש יהודית ד"עו

 17 ?עבודה בשעות :עם - בר' מ השופט' כב

 18 אמרו חבריי. אלף ומשהו מאה זה אם יודעת לא גם אני, הטכני בהיבט. כן :תירוש יהודית ד"עו

 19 .עדיין מיילים על שאלתי שלא אומרת אני, מיילים

 20 הייתה, תקלה הייתה. מסוימת נדיבות נניח של סוג תראה לא המדינה למה :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .טעות

 22 החיפוש מילות בתוך. נדיבות של עניין לא זה. מוכנים לגמרי שאנחנו חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 מחומר עולים שגם תקשורת אנשי של או פוליטיקאים של שמות גם להיכלל יכולים בוודאי, הללו
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 1, מזה יותר. החיפוש מילות בתוך, מבוטל לא גם שהוא הישן החומר של מהתכתובות ועלו החקירה

 2 עם התכתבויות שנמצא שככל – התגובה בתוך שכתבנו למה אפילו מעבר – לומר גם מוכנים אנחנו

 3 - - - פוליטיקאים

 4 מילות פי על חקירה גורמי. חיפוש מילות לפי חקירה גורמי אלה. תמצאו לא :עם - בר' מ השופט' כב

 5 אתם. האפשרויות כל את מכסה לא שזה להסכים נוטים די לי נדמה שאנחנו, מראש ידועים חיפוש

 6 .הזה בעניין להסתפק מבקשים

 7 .הזה בעניין מסתפקת בהחלט הפסיקה שגם אומרת אני  :תירוש יהודית ד"עו

 8 ענתה לא גברתי אבל מסתפקת אולי הפסיקה, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9? החיפוש מצורת כתוצאה רלוונטיים נתונים – הזו במילה אשתמש אי – יפספסו לא איך. לשאלה

 10 אנחנו. תקלה הייתה כבר כאן. ויפה טוב הכול, בתיאוריות ומדברים הפסיקה על מדברים כשאנחנו

 11 החיפוש מילת על מראש בלחשו אפשר ושאי להגנה רלוונטיים אולי שהם דברים כאן שיש יודעים כבר

 12 ?הכול על ויעבור קשה יותר קצת יעבוד שמישהו או יהיו שלא? הפתרון מה אז. אותם שתאתר

 13 חיפוש במילות שהשתמשו בגלל לא הייתה התקלה, ראשית. לגברתי אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 14 זה כמה הבנו לא, נבדקו לא מסוימים הגנה קווי כי הייתה התקלה. התפספסו ודברים ואחרות כאלה

 15 .הזה הדבר על זרקור שמו לא וחבריי חשוב

 16 .זה את למנוע אפשר איך. מתקדמים איך השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 17 למקד רוצה זאת בכל אני אבל, להשלים לגברתי אתן אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 מילה הדעת על מעלים היו שלא דוגמאות שתי עוזר-רוזן  ד"עו נתנה. נחה לא דעתי כי השאלה את

 19 שאנחנו או: משתיים אחת. להגנה חשוב מאוד בדיעבד שהיא התכתבות אותה את לאתר שתוכל

 20 אלף 150 על לעבור אפשר אי כי עליהם מוותרים אנחנו, שהתפספסו דברים יש אולי מראש אומרים

 21 בו היו שכבר הזה בתיק, לעשות מה אין, העבודה את לעשות שצריך אומרים אנחנו או, התכתבויות

 22 .אלף 150-ה כל על נעבור, תקלות
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 1 אחר להתחקות היה קשה כך שכל חושבת לא אני, ראשית. לגברתי אענה אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 זרקור לשים יכולים אנחנו עכשיו, כבר אמרתי. למה אומר ואני אמרה שחברתי הספציפיות הדוגמאות

 3, לאחת אחת של מדויקת יותר ובסריקה אותם ולבדוק פוליטיקאים עם תכתובות על במעבר גם מיוחד

 4 וגם תודה אומר ומישהו טלפון יש שאם כך, סריקה מבחינת אבל לדעתנו העניין לב אולי שזה

 5 הדבר על, דקדקני יותר באופן יסרקו פוליטיקאים עם שתכתובות מאחר, מתפספסת הזאת התכתבות

 6 . להתגבר אפשר הזה

 7 יכולים היו הם אז, הבן עולה היה שילוח אילן עם שבהתכתבות אמרה בעצמה חברתי. שילוח אילן לגבי

 8 .כזה משהו על  אותנו ולשאול לפנות

 9 חייב אני, באמת. הזאת ההתעקשות את להבין קשה. בהשערות ספקולציה :עם - בר' מ השופט' כב

 10 היה שזה לקבל מוכנים ואנחנו תקלה כאן והייתה, מאוד זה את מעריכים ואנחנו מודה גברתי. לומר

 11 קצת תתאמץ המדינה אז, משמעותי כך כל, כך כל, כ כל בתיק, הזו העובדה בשל דווקא אבל, לב בתום

 12 לקבל מבקשים לא הם. התביעה לרשויות האמון את לתת שמוכנים ההגנה אומרת גם. ותעבור יותר

 13 . בעצמם זה את

 14 הפסיקה פי על רשאים לא הם. לעצמם זה את מבקשים לא הם של עניין לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 15 .הזה בעניין חסד אתנו עושים לא הם. רשאים לא הם. בזה נתחיל. הזה החומר את לקבל

 16 יש. יועבר לא. בפרטיות פגיעה בהם שיש נתונים או חומר או מידע יועבר לא :עם - בר' מ השופט' כב

 17 שעות זה. ראשון בשלב תעבור שהתביעה אומרים. העיקרון את לממש צריך עכשיו. לעיקרון הסכמה

 18 נתמודד מכן לאחר. זמן יותר בקצת כרוך זה אם גם, לכאורה אפשרי הזה הדבר, בסדר אבל, עבודה

 19. החיפוש ואת הבדיקה את לעשות לתביעה לאפשר מוכנה ההגנה. אחרים עניינים לגבי  קושי יהיה אם

 20 .גברתי לומר חייב אני

 21 דבר של בסופו, תקלות היו כאשר גם, בפסיקה ותקלות תקלות היו כאשר גם :תירוש יהודית ד"עו

 22 .סבירות אפשרויות עם, דיגיטליות במדיות והאפשריים המוכרים החיפוש למנגנוני חזרו
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 1 והיא הזה בעניין אומרת שהפסיקה מה זה אבל, עליה לענות שקשה המפורשת השאלה, גברתי לשאלת

 2 וגם, הממשלה ראש של תיק, בטלנסקי גם. שלמים וחיים מקרים היו שם גם. תיאורטי בעניין לא

 3 של משוכלים מאוד חיפושים באמצעות מאמץ  כל לעשות שצריך אומרת עצמה הפסיקה. בפישלר

 4 במילות להסתפק רק ולא קפדנית יותר בצורה הפוליטיקאים על לעבור, אנשים של, חיפוש מילות

 5 שיכולים, המקרים בכל, כך על מדברת הפסיקה ועדיין. שלנו הכתובה להצעה מעבר אולי שזה, חיפוש

 6 באופן זה את אומרת אני. האלה המסננות בתוך רלוונטיים שהם מסוימים דברים ליפול דבר של בסופו

 7 .דיגיטליות במדיות המצב זה. אומרת הפסיקה גם כך כי גלוי

 8 החיפושים שבאמצעות חושבת כן אני ועדיין, תיאורטיים למקרים נועד שהוא דבר שזה לא זה

 9 היא. כאלה דברים או חיפוש מילות באמצעות חיפושים בגלל לא הייתה שהייתה התקלה, המושכלים

 10. המסוים למסלול אותנו הפנו לא גם שחבריי מסוים במסלול הלכנו שלא מזה שנבעה תקלה הייתה

 11. גורפות בקשות היו הבקשות  - אחורה אותנו החזיר חברי אם – לפני כאן לנו אמרו שהם הבקשות

 12... -שה ברור. מאשימה לא אני, שוב. אחרים פוליטיקאים עם תכתובות לבדוק התבקשנו לא מעולם

 13 .עלינו הם

 14 .התכתובות כל את קיבלו שהם חשבו שהם לי נראה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 אחרת, החומרים כל את קיבלו שהם צורה בשום החיפוש ממזכרי עולה לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 16 עולה לא זה. כולם עם שלו התקשורת מחקרי כל ואת ישועה של הטלפון כל את מבקשים היו לא הם

 17, הישן רול-ב, הראו חבריי וגם, המשפט לבית הראינו, אגב. התכתובות כל את קיבלו שהם צורה בשום

 18 גורמים עם תכתובות שיש אינדיקציה שיש כך, אחרים גורמים עם עצמם סמסים מועברים לפעמים

 19 את צריכים לא הם, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד אותם מעריכה ואני, שראינו כמו, חבריי. נוספים

 20 . החקירה בחומרי בקיאים, שלי ההערכה

 21 .שיש במה :חן ק'ז ד"עו
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 1 לעשות היא התייעצות לאחר הזה בתיק הנכונה שהעמדה סבורים אנחנו :תירוש יהודית ד"עו

 2 זה על מוסיפה ואני, אנשים של שמות גם שכוללות חיפוש מילות עם, מושכלים, מעמיקים חיפושים

 3 - - - לאחד אחד פוליטיקאים עם תכתובות של מעבר עם

 4 אליו דיבר צור-בן שמר למה מתייחס גם  זה, פוליטיקאים אומרת כשהגברת :שחם' ע השופט' כב

 5 ?קודם עליו

 6 .פוליטיקאים של עוזרים :תירוש יהודית ד"עו

 7 ?הלאה וכן דוברים, עוזרים, יועצים :שחם' ע השופט' כב

 8 . כן :תירוש יהודית ד"עו

 9 .שמזוהה מי כל :צור-בן בועז ד"עו

 10 .פוליטיקאים עם שעובד כגורם שמזוהה מי כל :תירוש יהודית ד"עו

 11 .פוליטיקאים  של דוגמה רק נתנו לא אנחנו :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 12 מהלמידה גדול חלק, אגב. עצמו הפוליטיקאי על רק מדברים לא שאנחנו ברור :תירוש יהודית ד"עו

 13. כאן שהוצג החדש החומר בסיס על ידינו על וייעשה להיעשות יכול בהחלט, וכולי החיפוש מילות של

 14 לפני, בהגנה לחברינו שאספנו החיפוש מילות את מעשה לפני להעביר נכונים גם אנחנו, מזה יותר

 15, נוספים רצונות, תהיות, נוספות מחשבות להם יש שאם כדי, המנגנונים את מפעילים אפילו שאנחנו

 16 .יוסיפו הם

 17 חיפוש לעשות, לתת רצון לנו יש. דבר שום לתת רצון לנו שאין באמירה כופרים מאוד מאוד אנחנו לכן

 18 . והפסיקה הדין במגבלות הדברים את ולתת אמיתי

 19 יכולים קשר אנשי לטעמנו, שוב. הזאת לעמדה מצטרפים אנחנו. זה את אמר אדוני. הקשר אנשי לגבי

 20 הם ולכן לעניין קשורים לא שהם, מה יודעת לא ואני רופאים רק לא שזה, קשר אנשי הרבה להכיל

 21 .הזה לדבר להסכים לנו קשה ולכן פרטיים

 22 קטגוריה איזושהי זאת, שיימסר מה וכל  יושחרו האלה שהאנשים כאן מוצע :שחם' ע השופט' כב

 23 ?הדעת את מניח פתרון לכם נראה זה. הוצע כך. כללית
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 1 הקשר אנשי רשימת  על לעבור לעד ניתן שאולי, חלופית הצעה להציע יכולה אני :תירוש יהודית ד"עו

 2 משפט לעשות גם היא כולנו של המטרה הכול בסך כי ביחד רגע זה על לחשוב צריך. מציעה אני. שלו

 3 מה להם לסמן רוצים לא ואנחנו הטלפון את מוציא לא וזה שנכנסים אנשים זכויות על לשמור וגם

 4 . להבא לעשות

 5 . העד עם בתיאום הרשימה את להיכן אפשר :עם - בר' מ השופט' כב

 6 משהו, נניח החקירה במשרדי הקשר אנשי רשימת על לעבור לעד לתת כמובן :תירוש יהודית ד"עו

 7 הוא אולי כי בקרה לעשות שנוכל כדי – מחיקה לפני הוא לסמן, הקשר אנשי רשימת על לעבור. כזה

 8 קשור שלא מישהו זה שבעצם יסמן שהוא – ונבין בתכתובות להסתכל נלך שאנחנו משהו  מסמן

 9 לבדוק נלך. זה את נבחן אנחנו. לטעמו צורה בשום קשור ולא סיבה מאיזו משנה לא בכלל הזה לאירוע

 10 .לבדוק ללכת ממוקד משהו לנו יהיה אז אבל הזאת ההתכתבות את

 11 .צור-בן מר ידי על כאן שהוצע למה התנגדות יש אם השאלה :שחם' ע השופט' כב

 12 ?הוצע מה :תירוש יהודית ד"עו

 13 הוא אליה הכללית הקטגוריה – קשר איש של בהשחרה מדובר – שיצוין הוצע :שחם' ע השופט' כב

 14 . משתייך

 15 - - - שהעד לאחר :תירוש יהודית ד"עו

 16 .כזאת בצורה אותו שמאפיין משהו לא. יודע אינני. אישי קשר :שחם' ע השופט' כב

 17 העד. משולב להיות יכול שזה חושבת אני. זה את יעשה שהעד לאחר. בעיה אין :תירוש יהודית ד"עו

 18 לא או אולי הבין לא והוא קשור שכן משהו סימן לא שהוא נבדוק רק אנחנו. ויסמן הרשימה על יעבור

 19 .הזה האיש של קטגוריה מה אותו נשאל, נכתוב ואז, מה יודעת

 20 למה השאלה לגבי אינדיקציה איזושהי לה שתהיה רוצה, נכון הבנתי אם, ההגנה :שחם' ע השופט' כב

 21 . הושחר, שהושחר מה

 22 .לזה התנגדות לנו אין :תירוש יהודית ד"עו

 23 .בסדר. התנגדות אין :שחם' ע השופט' כב
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 1 .אנשים על עמדתו את להביע יוכל והוא העד את יעבור זה עוד כל :תירוש יהודית ד"עו

 2 . בפרטיותו לפגוע עלול זה, העד עמדת את לשמוע שצריך חושב אני :עם - בר' מ השופט' כב

 3 - - - כללית שאמירה חושבת אני. אבל ספציפית :תירוש יהודית ד"עו

 4 . ברור :עם - בר' מ השופט' כב

 5 ?סיימה גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .שכן חושבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 7 לקצר צריך שאני, פי את פותח שאני לפני האלה המקדימות להערות להתרגל מתחיל אני :חן ק'ז ד"עו

 8 .כן אחרי גם אותי רודף ממש זה. מהר וצריך נקודתי וצריך

 9 .10:00 אחרי כבר שאנחנו רואה ואני 10:00 לפני לסיים הייתה הכוונה, חן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 10 אנחנו, האירוע כשקרה. דברים כמה לומר מבקש אני. אדוני הארכנו שלא חושב אני :חן ק'ז ד"עו

 11 ואומרת שבאה העניינית הדרך. המשפט בית של דרכו את לאמץ והחלטנו לפעול הדרך מה התלבטנו

 12 מה, חוזרת לעולם טעות. ותמימים  צדיקים בחזקת כולם – בכוונה ולא בכוונה, אישי עכשיו עזבו

 13, משהו קרה כאשר, ההתעקשות, אגב. העורף ובהקשיית קרה לא כאילו נתקלים אנחנו אז אבל. קרה

 14, צינור זה, לא, חדק תמששו, 74 סעיף לפי בהליך לא כבר אנחנו, הפילים במשל, עכשיו. דבר נפל

 15 .גזע זה, לא, רגל תמששו

 16 הטענות כל.  באמת. נקודתית אמרתי סתם לא, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .טען אדוני, התקלות ועל מסביב

 18 .לגברתי להסביר חייב אני. מסביב טענות לא זה :חן ק'ז ד"עו

 19 .לי להקשיב גם חייב הוא אבל להסביר חייב אדוני, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .הזמן כל :חן ק'ז ד"עו

 21 אומרת מה עכשיו שמענו, לכם הקשבנו באמת, לכם הקשבנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 מה או, בהן רע מה להגיב אפשר, אותן לקבל לא אפשר, אותן לקבל אפשר, הצעות הוצעו. התביעה
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 1 שהיו. כרגע לשמוע צריכים שאנחנו מה זה אבל. גרועות הן כמה או נפלאות הן כמה או, בהן טוב

 2 . טען כבר אדוני, תקלות

 3 שהולכת התחתונה השורה את שמעה לא  אפילו גברתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . לומר אותי מנחה שגברתי למה בדיוק

 5 .התחתונה לשורה ישר אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 הגענו התחתונות השורות עם. העניין בדיוק זה. התחתונה  לשורה ישר יכול לא אני אבל :חן ק'ז ד"עו

 7 על שמדלגים לכך מגיעים אנחנו האלה התקלות שמכל, הבעיה בדיוק זאת. עכשיו מגיעים שאנחנו לאן

 8 .ביתנו שהיא הפרקליטות של קדושתה מחמת התחתונות השורות

 9 .הזמן מחמת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10. גברתי, שעה עוד ייקח אם גם. מהותיות בזכויות כאן אנחנו. קדוש לא הוא הזמן, לא :חן ק'ז ד"עו

 11 של הפררוגטיבה זאת, בסדר זה. אותי שכנע לא, גרוע טען חן ד"עו ולומר לבוא כך אחר יכולה גברתי

 12 .אותי ששמעה לפני זה את לומר אפילו תדע לא גברתי אבל גברתי

 13 .לתגובה בתגובה עכשיו אנחנו היא הכוונה כל, חן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 14 .מקצר אני :חן ק'ז ד"עו

 15 .הכול את להתחיל צריך לא :עם - בר' מ השופט' כב

 16 היה שאפשר משום. זה את העליתי מדוע ואומר מגיע עכשיו אני, אדוני. מתחיל לא אני :חן ק'ז ד"עו

 17 ההליכים את שמאפיינת התקינות חזקת ולומר לבוא. גברתי להגיע רציתי לזה.  אחרת בגישה לנקוט

 18 מה לנוכח התקינות חזקת שאין מהרגע. התקינות חזקת אין. מהחלון ועפה התפוגגה 74 סעיף לפי

 19, דיג מסע או השערות, אינדיקציות סמך על לא, משער המשפט שבית מה לא, ראה המשפט שבית

 20 לא אנחנו. התרופה זו. להגנה ולהעביר החומר כל את לקחת נא, התפוגגה התקינות שחזקת מהרגע

 21 אז. בענייניות, בה לבחור אותנו מורה המשפט שבית בדרך דווקא בחרנו אנחנו. הזאת בדרך בחרנו

 22 נתעלם לא בואו, דבר נפל, אישי זה את לעשות בלי, לפגוע בלי, ורחימו בדחילו, באמת אומרים אנחנו
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 1 ולכן ליצור שרצינו הנקודה זו. נכשלה הקודמת הדרך כי לעשות שצריך אחר משהו משמיע הוא, ממנו

 2 .חבילה כעסקת אבל, עליהם סומכים, מהתביעה חברינו על סומכים אנחנו כאשר עדיין, הצענו

 3 זה אמרה תירוש שהגברת מה, עכשיו מדבר אני פרקטית, נכון הבנתי אם :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .פרטני מעבר יהיה, עליה שדיברנו הרחבה בהגדרתם פוליטיקאים שלגבי

 5 .אדוני, פוליטיקאים רק לא זה אבל :חן ק'ז ד"עו

 6 שהמדינה מה פלוס זה, אמצע נקודת כאיזושהי אם השאלה. רק לא שזה ברור :עם - בר' מ השופט' כב

 7 ?דעתכם את מניח לא זה  למה, מציעה

 8 על ולא המהות על מסתכלים אנחנו. כשל הקודם שהמנגנון משום דעתנו את מניח לא זה :חן ק'ז ד"עו

 9 – המשטרה לא – אחר ולא התביעה, שורות אלף 150-ב שורה שורה של חיפוש מתוך. הרשימה

 10 מוטלת חוק פי על הפרלימינרית שהחובה התביעה, המומחיות ואצלה המחלוקת יריעת את שהגדירה

 11 זה. רלוונטי הוא מסוים חומר האם, הדבר שקרה אחרי, לאמוד יודעת היא, המשטרה על ולא עליה

 12 לא עם ומה הפוליטיקאים על רק נסתכל, אוקיי, זה את לסווג יכולה לא היא. המהותי המבחן

 13 של רק לא, לזה דוגמאות עשרות והראינו במחלוקת ששנויות לשאלות קשור זה? פוליטיקאים

 14 .שלהם הרחב והמעגל פוליטיקאים

 15 החקירה בזמן שורות אלף 20 על עברנו אנחנו, דבר שנפל אחרי, שורות אלף 150 על מדברים כאשר ולכן

 16 התאריך היה זה, כזה משהו או באפריל 23-ב היה שזה חושב אני, שגילינו אחרי מיד, ישועה של

 17 ימים זוכר אני, הפוך זה כלל בדרך – הדל בכוחנו אנחנו. משפט בבית שאנחנו לזה במקביל,  שגילינו

 18 בתיק הרבים פרקליטיה על למדינה שיש המשאבים של האדירה הכמות מול – הפוך מאוד היה שזה

 19 150 ביניהם יחלקו, לשולחן מסביב ישבו פרקליטים 23-ש אז, פרקליטים 23 רשומים, הזה הספציפי

 20, ישועה אילן של חקירה כדי תוך שורות אלף 20 על עברנו אנחנו אם. עליהן לעבור ויתחילו שורות אלף

 21 - - - כמדומני באפריל, 23-מה החל

 22 .חקירה והכנו :צור-בן בועז ד"עו
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 1 לא זה. זה את לעשות יכולה התביעה, החדש החומר על וחצי יומיים של חקירה והכנו :חן ק'ז ד"עו

 2, מנגנונים אותם לגבי הפסיקה שקבעה למה אותנו מחזירה התביעה וכאשר. טכני דבר על ליפול יכול

 3 .דבר שנפל מכך התעלמות זאת, גברתי לומר שניסיתי מה זה

 4 ראינו עכשיו, 74 סעיף לפי ההליכים את שמאפיין לפיל למשל חוזר אני אם. הניחושים בעולם לא אנחנו

 5, שראינו ממה תשכחו? מבקשת היא מה ועכשיו פילון, פיל לה יש שבחדר ידעה שהתביעה ראינו גם, פיל

 6 .לנחש שוב ונתחיל פיל אין כאילו חזרה נחזור בואו

 7 . בטיעונים גם חזרה חוזרים אנחנו, חן  ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .ברורים הדברים :עם - בר' מ השופט' כב

 9 לגבי. הבנו זה את, עליכם מקובלת לא ההצעה. שאלה לי יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 למדינה ולסמן הרשימה את לבדוק ישועה למר לתת, הקשר אנשי לגבי הצעה כאן עלתה. הקשר אנשי

 11 מה. ההצעה זו. זה את תשחיר ואז פרטי עניין אכן זה אם תברר והמדינה פרטי עניין זה לדעתו מה

 12 .מקובלת ההצעה אם השאלה? ההצעה לעניין עמדתכם

 13 .גברתי נתייחס אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 14 .ישלים צור-בן ד"ועו לזה תתייחס שחברתי אפשר אם, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 15 לגבי האמירה לעניין, ראשית. הפרקטיים בהיבטים  משהו לומר רוצה אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 נתנו אנחנו. לא. נעבור הזאת קבוצה על ואמרה קבוצה צבעה היא? חברתי עשתה מה. פוליטיקאים

 17 אודי, אדם של השלישית, ם9פרסו איש של השנייה, פוליטיקאים של אחת, שלנו בטיעון  דוגמאות

 18 מה אין. פוליטיקאים לנו יעזור לא זה. דוגמאות היו אלה. ישועה של הבן ושל, וואלה-ב שעובד, הירש

 19 על אחזור לא אני, אמר שחברי כפי באמת, הזה במובן. לעבוד ולהתחיל מגפיים מללבוש חוץ לעשות

 20 .וכשלו עבדו שלא למנגנונם אחורה אותנו יחזירו שלא. דבר נפל, הדברים

 21 טענות, שלו המעוניינות למידת שנוגעות טענות, הזה העד כלפי קשות טענות לנו יש. ישועה לעניין

 22 חלק גם זה, שלו למהימנות שקשורים חומרים גם לחפש שצריך חושבים אנחנו, לאינטרסים שנוגעות
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 1 נשאל שהוא מנגנון לייצר אפשר? כפרטיים נתפסים דברים איזה לדעת צריך העד האם. מהרלוונטיות

- - - 2 

 3 . תבדוק והמדינה יסמן הוא. אותו תבדוק המדינה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .לו ותעביר תבדוק המדינה. הפוך :צור-בן בועז ד"עו

 5  תקבע שהמדינה אחרי. רלוונטיות לקבוע כל קודם צריכה המדינה כי הפוך זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 שוב כאן. להיפך לעבוד יכול לא זה אבל, לזה להתייחס לעד לאפשר גם מקום שיש בוודאי, רלוונטיות

 7 .רלוונטיות ולקבוע לעבור צריכה המדינה. קריטית היא הדרך

 8 אנשי ברשימת לרלוונטיות כרגע מתייחסים לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 מי לדעת אפשר בהכרח לא הקשר אנשי ממעבר כאשר. הפרטיות לשאלת מתייחסים אנחנו. הקשר

 10. שייכים הם ולמה הקשר אנשי מי יודע, שלו הקשר אנשי שאלה האיש לכן. שייך הוא ולאן למה, האיש

 11 כשהוא או רופא שזה רואה וכשהוא, זה על יעבור שלו הקשר אנשי שאלה אדם שאותו הייתה ההצעה

 12 ואחר פרטיים אלה ויגיד זה ליד איקס יעשה הוא, משהו או פרטי חבר, מה יודעת לא אני שזה רואה

 13 .נכון אותה הבנתי אם, ההצעה זו. התביעה ידי על ייעשה הסופי והסינון למה להסביר גם יצטרך כך

 14 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 15 כל על התביעה תעבור. הפוך להיות צריך שהסדר הזה בעניין אומרים אנחנו :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 16 להיות יכול. פרטי מה ותמצא עליהן תעבור, מבחינתי אלף 500, אלף 200, שורות אלף 150, התכתובות

 17 לא שהם בעניינים להיות יכול, אחר מישהו עם שיח או שלו הרופא עם שיח או שלו הבן עם ששיח

 18 . פרטיות של לדברים קשורים

 19 .הקשר אנשי רשימת על מדברת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 שמופיע להיות יכול. להיות יכולה בהחלט היא אבל דמיונית, דוגמה אתן אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 21, רלוונטיים דברים בו שאין תחליט היא אבל, הזה הדבר על תעבור שהתביעה להיות ויכול בן של שם

 22 הצעה היא צור-בן ד"עו של ההצעה לכן. החומר ברשימת קיים הזה שהאדם לדעת צריכים אנחנו עדיין

 23 .מצוינת הצעה היא. שלי מההצעה טובה יותר
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 1 .העד עם גם בדיקה של תאריך, שהתבקש מה כל :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .לעד רשימה שתעביר אז :חן ק'ז ד"עו

 3 .הסינון אחרי :צור-בן בועז ד"עו

 4 הדברים את ולמצוא הכול על לעבור התביעה צריכה,  לנו מעבירה שהיא לפני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 5 בעיניי צור-בן ד"עו של ההצעה. קבוצות ולעשות הקשר אנשי רשימת את לעשות כך אחר. הרלוונטיים

 6 אדם בן יש, פרטי לא שהוא אדם בן פה שיש אומר העד אם. לעד להעביר יכולה אני זה את. מעולה היא

 7 חייבת הראשונה המסננת אבל, הזה בדבר ולהחליט המשפט בית לידיעת זה את  להביא, פרטי כן שהוא

 8 דבר כאן נפל באמת, באמת, באמת הזה במובן. החומר כל על שעוברת הפרקליטות של מסננת להיות

 9 . כלום כאילו להמשיך לנו מאפשר לא זה והדבר

 10 אנחנו, תעבור כשהתביעה שגם ידע המשפט שבית רוצה אני. קצרות נקודות שתי :צור-בן בועז ד"עו

 11? נכון, דבר שום לכאורה, אתי דבר, פלוני עם התכתבות יש למשל אם. אסביר ואני מובנית בנחיתות

 12 באתר קרה מה, לפני שעה באתר קרה מה לבדוק נלך אנחנו? רלוונטי לא זה אם לעשות נלך אנחנו מה

 13, לכאורה בנאליות אמירות תחת, הזאת שהפעילות מניח אני. תמונה איזושהי נקבל ואז, אחרי שעה

 14, התקדם, סודר. ייעשו לא האלה שהדברים משוכנע אני. יעשו לא שהם משוכנע אני, קשר שום להם אין

 15 מההגנה נמנעת מובנה באופן שמראש בדיקה היא הזאת הבדיקה. וריאציות מאות אפשר,  התקדמנו

 16 .ראשונה נקודה זאת. הבא הצעד את עושים אנחנו. הבא הצעד את יעשו לא הם כי

 17 20 על, חברי אמר, אנחנו. שורות 150 אותם על תעבור שהתביעה הכרח זה מבחינתנו. שנייה נקודה

 18 הם. כאן יותר או פחות שנמצא מי, הזה העניין על נגדית חקירה והכנו עברנו ימים במספר שורות אלף

 19 שיש להיות  יכול, אומרת זאת. הקשר אנשי של לעניין גם זה. שורות אלף 150 אותם על לעבור חייבים

 20 יכול כי, רופא עם התכתבות זאת כי  אפריורית אותו נשלול לא ואנחנו למשל רופא עם התכתבות

 21. הממשלה ראש לגבי העד של עמדתו על הרופא עם אמירה שיש נניח. שלנו למשפט שההתכתבות להיות

 22 וישלחו אלף 150-ה על יעברו הם. הקשר אנשי את שניקח לא זה. אליה להתייחס שנצטרך סוגיה זאת
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 1 אחד, קשר אנשי הם שמבחינתם הקשר אנשי של  הרשימה את לנו וייתנו שרלוונטי מה כל את לנו

 2 .ההכרחיים התנאים שני אלה, כלומר. רלוונטיות שאין ושתיים פרטי

 3 רוצה לא. הנגדית חקירתו כדי תוך אתו תשב שהתביעה נחרצת התנגדות מתנגד אני, ישועה העד לגבי

 4 .הזה לעניין אותו והכינו מספיק אתו ישבו כבר. זה את

 5 .לבד ישב הוא :תירוש יהודית ד"עו

 6 .מתועד זה את שתתני לך להגיד יכול אני לכאורה. רוצה לא :צור-בן בועז ד"עו

 7 זה את יעשה שהוא צריכה לא אני. משפט בבית, כאן זה את לעשות יכול הוא :תירוש יהודית ד"עו

 8 .לא או פרטי זה אם זה אם ליד יכתוב הוא. אתו מגע שום צריכה לא אני. במשרדנו

 9 .רשימות על מדברים אנחנו. התוכן על מדברים לא אנחנו :חן ק'ז ד"עו

 10 לנו ומעבירה הכול על עוברת, המיון כל את עושה שהתביעה  אחרי, מבחינתי אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 11 רלוונטיים לא שהם קשר אנשי אותם עם נשארת היא כן ואחרי שרלוונטי חושבת שהיא מה כל את

 12 לקבל, אחד במעמד לא, בכתב הקשר אנשי רשימת את לו להעביר יכולה, התנאים שני שאלה, ופרטיים

 13 הכול אבל הדיון את נקיים, דיון יהיה, מחלוקת  תהיה ואז., הזה בנושא בכתב שלו ההתייחסות את

 14 .רבה תודה. פרטי אינטימי בשיח לא

 15. הפסקה דקות 10 נעשה כן אבל כרגע לא, החלטה ניתן אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .ישועה מר עם תתארגנו

 17 ה ק ס פ ה

 18 

 19 .טוב בוקר. הפסקה אחרי לדיון חוזרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .טוב בוקר :ישועה אילן מר מר

 21 .ממשיכים אנחנו. העיכובים על מתנצלים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 

 23 
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 1 מר עד אילן ישועה, בהמשך חקירה נגדית על ידי עו"ד בן צור 1ע"ת 

 2 את הפכה שהתביעה מציין אני. האישום לכתב 72, 71 בפריטים אני. טוב בוקר :צור-בן בועז ד"עו

 3 פריימריז במימון שעוסק לפרסום שמתייחס בעניין אנחנו. התביעה של הסדר לפי נלך אנחנו אז, הסדר

 4   של בעניין בתקשורת היה מה ואראה רגע אתחיל אני. V-15, ל"בחו גורמים ידי על הימין מפלגות של

V-15 .5 .פרסומים של שורה, המשפט בית של להנחיה בהתאם, מציג אני 

 6 ?וואלה-מ פרסומים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7", מעריב"מ", אחרונות ידיעות"מ", היום ישראל"מ. מאיפה אומר אני. גברתי לא :צור-בן בועז ד"עו

 8 ".מעריב"מ פרסומים ועוד Ynet-מ", הארץ"מ

 9 .545/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10.  מהפרסומים עולה גם זה. העניין במה בקצרה לך אגיד ואני בהם לעיין יכול אתה  :צור-בן בועז ד"עו

 11 ?אתי אתה

 12 .זה על עובר אני, כן :ישועה אילן מר מר

 13-ה לכנסת הבחירות לקראת V-15 בשם תנועה קמה. בקצרה המעשה סיפור מה לך אגיד אני :ש

 14 ?לך ידוע זה. הממשלה ראש את להחליף הייתה שלה המוצהרת והמטרה 20

 15 זר מימון הביאו שהם יודע אני. הממשלה ראש את להפיל היא המוצהרת שהמטרה יודע לא :ת

 16 .אחרות מפלגות לממן בשביל

 17 .20-ה לכנסת הבחירות לאורך  זה. אליו נתייחס ותכף מימוני רקע גם יש. נכון :ש

 18 .נכון :ת

 19 .בנושא רציני קמפיין מנהלת הזו התנועה :ש

 20 .כן :ת
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 1 מפלגת של מועמדים היו הזה ובארגון" אחד קול" בשם נוסף לארגון חוברת הדרך על גם היא :ש

 2, הזה הארגון על, עליו שנמנים" אחד קול" בשם לארגון חוברת זר מימון שמביאה V-15. העבודה

 3 .העבודה ממפלגת חברים

 4 ?שרצים :ת

 5 .הרקע זה. העבודה מפלגת לבין V-15 בין ישיר קשר גם שיש הייתה הטענה. נכון :ש

 6 .אוקיי :ת

 7 ?מפלגות מימון חוק את מפירה הזאת שההתנהלות טען שהליכוד יודע אתה האם :ש

 8 .כזה משהו זוכר אני :ת

 9 של תרומה על, פלילי איסור, מימון אוסר החוק. הטענה הייתה מה. למה בקצרה לך אגיד אני :ש

 10. ישראל במדינת הבחירות בהליך זרה התערבות תהיה שלא הרעיון. פוליטיות למפלגות ל"מחו גורמים

 11 ?לך ידוע. האיסור ולכן הרציונל זה

 12 .כן :ת

 13, פוליטי גורם עבור ופועל זר מימון מקבל הוא בעצם אבל, עמותה וזו, צינור זה V-15 אם, ולכן :ש

 14 ?לך ידוע כאן עד.  פלילי איסור שיש, מפלגות מימון איסור חוק את  מפר שזה היא הטענה

 15 .כן, אומר שאתה מה. כן כללית אבל, בזה העמקתי לא. כללי באופן. כן :ת

 16 את ומציג עיתונאים מסיבת עורך הליכוד אז. אצלכם לסיקור נגיע ומיד נראה בוא ואז :ש

 17 מפלגות של תרבות שבתות או עיתונאים שמסיבות, לי ותאשר, מוסגר במאמר נזכור בוא. שלו הטענות

 18 .ונראה ראינו, ES IS שלכם לאתר כלל בדרך נכנסו אחרות

 19 גם להיות יכול אבל. כאן שהצגת מה, תרבות השבתות את זוכר. עיתונאים מסיבות זוכר לא :ת

 20 .עיתונאים מסיבות

 21, האמריקאי הסנט של ועדה בתת כן אחרי בדין היה גם זה, חשוב זה אם, לך אשלים גם אני :ש

 22 לך להראות יכול אני. המדינה מחלקת ידי על מהמימון חלק להעברת אחיזה שיש נמצא שבאמת
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 1 פנית שלא מניח אני. ויקיפדיה-ב יישאר זה. זה את נציג לא. הזה בנושא ויקיפדיה-ב ערך יש שאפילו

 2 .אוחזים אנחנו כאן ואז הזה בהקשר

 3, התיימרתם – המילה את אוסיף אני – שאתם יודע אתה. הזה בנושא וואלה-ב קרה מה נראה בוא

 4 תרומות היה הנגדי התחקיר. נגדי תחקיר מעין לפרסם, התיימרתם אומר אני למה נסביר ותכף

 5 ?זוכר.  ל"מחו תרומות.  הימין מפלגות של במפלגה לפריימריז אלא למפלגה לא, לפריימריז

 6 זוכר אני, התרומות שמרבית שפרסמנו זה עם אישיו שהיה זכרתי. לפריימריז זכרתי לא :ת

 7 לא אני, לליכוד אולי, סליחה  - הניסוח היה מה זוכר לא אני או, ימין לגורמי, כזאת כותרת איזושהי

 8 .התלוננו עליה כזאת ידיעה איזו הייתה. הזה הצירוף את זוכר אני.  חוץ מגורמי באה – זוכר

 9 . וואלה-ב האייטם את נראה בוא. היה מה נראה בוא :ש

 10 . זה על התלוננו כי זוכר אני. קרה כי לא זוכר אני :ת

 11 . נראה בוא. תכף. רגע :ש

 12 .546-נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לפריימריז התרומות רוב: וואלה בדיקת. "הכותרת הנה. שם היה מה נראה בוא  :צור-בן בועז ד"עו

 14 ? רואה אתה". ל"מחו הימין מפלגות בכירי של

 15 .כן :ת

 16 ?ישועה מר אתי אתה – לציין רק שכחתם :ש

 17 .שומע :ת

 18 לתרומות איסור שום אין שני ומצד, פלילי איסור, למפלגות תרומות מימון אוסר שהחוק :ש

 19 ?לך מוכר. מפלגתי פנים עניין זה. לפריימריז ל"מחו

 20 .הכרתי לא :ת

 21 .נעבור בוא אבל שהכרת, תראה תכף, לי נדמה :ש

 22 . לבי תשומת את כשהסבו אז אולי :ת
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 1  הכותרת על תסתכל, יוצא שפה מה. משונה זה כמה עד, כאן היה מה נראה בוא. לאט לאט :ש

 2 של בדיקה לנו יש: כך שאומרת סימטריה בעצם יוצרות הן המשנה וכותרת הכותרת, המשנה וכותרת

 3 וכותרת ל"מחו הן הימין מפלגות בכירי של לפריימריז התרומות שרוב לכם אומרים אנחנו, וואלה

 4 בדקנו, לחוק בניגוד זרים גורמים ידי על ממומנות השמאל שמפלגות טוען הליכוד" אומרת המשנה

 5 ?רואה אתה". הימין מפלגת למועמדי החוקיים התורמים רשימת את

 6 .כן :ת

 7 היא למה. מזויפת היא הזאת הסימטריה אבל סימטריה כאן לנו שיש עכשיו מבין אתה :ש

 8 ?נכון. עובדות כאן עד. לפריימריז מימון מתיר והחוק מפלגות מימון אוסר החוק כי? מזויפת

 9 .אומר שאתה מה את מקבל אני אבל החוק את מכיר לא אני. כן, מציג שאתה כמו :ת

 10 תסתכל. באתר הממשלה ראש של מחמיאה לא גם תמונה כמובן לנו יש. נתקדם בוא.  אוקיי :ש

 11 .הזה בהקשר קטנות זה אבל לי ותאשר רגע

 12 .להחליף שנדרשנו תמונה זו :ת

 13 .תמונות בו אין, ידנית מגישים שאתם מה, צור-בן מר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 - - - התמונה על מדבר אני. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 15 .547/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 את עכשיו מגיש ואני הבית בעמוד שעלתה התמונה על כבודה מדבר אני. כן :צור-בן בועז ד"עו

 17 .התמונה

 18 .יודע אתה זה. ראשית כותרת על מדברים אנחנו כמובן

 19 .רואה אני. כן :ישועה אילן מר מר

 20 .6969 לשורה, רול-ל אותך אפנה אני. המערכת בתוך אז  אמרת אתה מה נראה בוא :ש

 21 ?משהו או השמאל ידי על מוזמן כאילו שנראה משהו. כאילו מוזמן שזה :ת

 22 נמצא תכף. כתוב זה. לך אקריא אני. שלב אחרי שלב. לאט לאט. השמאל ידי על מוזמן נגיע :ש

 23 למועמדי בגיוס מדובר כי לגמרי חוקי שזה אומרת בפנים – כותב אתה – בעצמה היא. "זה את
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 1 טעיה ה, רמה תת ממש, ומגמתית מטומטמת כתבה זו: "6984 בשורה אומר אתה ולכן".  פריימריז

 2, חוקי שזה ברגע. כהווייתם הדברים את, כותב, אומר שאתה מה, לאמור". סופה ועד מראשיתה

 3 אז, הכתבה בתוך כתוב גם זה, חוקי עניין זה, לפריימריז למועמדים תרומות, מימון גיוס, כלומר

 4. נאות לא זה, בפריימריז מועמדים של למימון דומה הליכוד לטענת V-15 סימטריה לייצר הניסיון

 5 ?נכון

 6 .כן :ת

 7 נראה בוא. נתקדם. ראה המשפט בית שכבר חושב אני. בסדר זה אבל, להקרין יכול אני, הנה :ש

 8 ? רואה אתה. וואלה בדיקת היא כאן שראינו הכותרת הרי.  התחקיר הגיע מאיפה, קרה מה עכשיו

 9 .כן :ת

 10 ?וואלה של בדיקה הייתה זו. וואלה בדיקת :ש

 11 משהו שזה, במשהו אותם האשמתי כך שאחר לי נדמה, זוכר לא אני, לי נדמה. בדיוק זוכר לא :ת

 12 .כזה משהו או להם שהוכתב

 13 נקרא בוא. אלקלעי לאבי כותב שאתה, 6986 שורה את לך אציג אני.  לך יש מה נראה בוא :ש

 14 מבקש אני, הימין של איסטוגרמה רק עושים למה. י'מבוז שהוכתב טקסט זה הבדיקה. " ביחד

 15 זה, כאן לנו שיש מה, כלומר". במקום אחר משהו תעלו, מיידי באופן מהראשי תרד הזאת שהכתבה

 16 – טקסט לכם שולח, זר במימון  אסור באופן ממומנת שמפלגתו טוען שהליכוד הרצוג. הבא הדבר

 17 של הפריימריז מימון זה, הנה, תבדקו בואו, הנה הוא שמוכתב והטקסט – טקטס לכם מכתיב, טקסט

 18 .שכתבת מה רואה אני. הימין מפלגות

 19 בזה הטיפול וכל – שורות כמה רואה אני פעם כל, שוב - טועה לא אני אם, כאן שכתבתי מה :ת

 20 .אלי פנה מישהו. ניר של אולי. זוכר אינני, איריס של או שאול של אלי פנייה שהייתה מכך נבע

 21 .טועים אתם  לכם ואמר :ש

 22 - לב שם אתה. זה על מאוד עלי לחצו. זה שזה שלי ידיעה לי הייתה לא.  אמר מישהו. בסדר :ת

 23. לאבי כותב אני. בלחץ כאן נמצא אני, תראה  - שהיינו להיכן קצת תעלה, בחזרה קצת מגלגל אתה אם
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 1. שביקשתי איפה, היה שזה איפה זה את תשאיר.  עלי והופעל רציני מאוד אירוע היה שזה זוכר אני

 2 מאוד מאוד לחץ עלי הופעל. לו כותב אני, כזה משהו או גמור אני, הקרובות בדקות יתוקן לא זה אם

 3 אומר שאתה מה את מקבל אני. אלי פנייה הייתה. החוקים את הכרתי או לבדוק אני ישבתי לא. גדול

 4 י'שבוז ידיעה לי הייתה לא אבל, נכון שזה חשבתי גם לי הוסבר שכשזה להיות יכול גם. נכון שזה

 5 סותר לא אני. לי נדמה, כאן מופיע זה. לי שאמרו שלי הבוסים ידי על שהועבר משהו זה. זה את הכתיב

 6 .זה את עשה י'שבוז שלי בדיקה לא  זאת. לי הועבר שזה אומר רק אני, אומר שאתה מה את

 7 עניין זה, י'מבוז שהוכתב טקסט זה, הוכתב הטקסט אומר כשאתה, אלקלעי אבי, תראה :ש

 8 - - - לבין בינך אינפורמטיבי

 9 .לא :ת

 10 לא, וואלה של בדיקה שום הייתה לא. הבאים הנתונים את לך אתן אני. לשאלה  טוב תקשיב :ש

 11  פריימריז מימון לגבי נתונים לכם העביר שהרצוג זה שנעשה מה. אפס, עצמאית בדיקה שום עשיתם

 12 לא של במובן מזויפת – מזויפת סימטריה ליצור כדי זה את עשה הוא. הימין במפלגות מועמדים של

 13 שאתה כמו, מהרצוג הגיע הזה הסיפור כל לכן. אסור מפלגות ומימון, פריימריז, מותר זה כי – נכונה

 14 .כותב

 15 ?אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 לכתוב לעד שאמרו או י'מבוז הוכתב הזה שהטקסט, כתב שהוא כמו, נכון זה אם :צור-בן בועז ד"עו

 17 .י'מבוז הוכתב שהטקסט

 18 .יענה הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 את נבין, מהתחלה הרצף את נראה אם. פעם עוד אגיד ואני כבר זה על עניתי  :ישועה אילן מר מר

 20 בקטע הייתי אני איפה להסביר כדי למעלה שורות כמה לקחתי אני, השתלשלו הדברים בה הצורה

 21 אני. הזה הסיפור על גדול מאוד לחץ היה. אותי הורגים אז, תכף זה את מורידים לא שאם שאמרתי

 22. הסיפור בתוך היה שאול לדעתי. שאול ידי על לי נאמר זה. כזה משהו או י'מבוז הוכתב שזה ידעתי לא

 23 וזה עלינו  התנפלות זה על היה. זוכר אינני. זה את כתב שניר להיות יכול. אחר שמישהו להיות יכול
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 1 ל"חו מגורמי לפריימריז שמימון, נכון שזה, אומר שאתה מה אם כרגע מתווכח לא אני. לי שנאמר מה

 2 שמאלנים לא, שמאלנים כשאמרתי אחרות אמירות כמו הזאת האמירה על מדבר רק אני, מותר

 3 .לי נמסר שזה אומר רק אני. יודע לא. רגע באותו שהאמנתי גם להיות יכול. וכדומה

 4 כותב כשאתה הרי, זהיר שבעיון לך אומר אני. זה את לך כותבים לא, זהיר מעיון לך אומר אני :ש

 5 . 6992 שורה. אשאל אני ואז שורה עוד לך אראה אני ותכף – לאלקלעי

 6 של המכניקה. כזה דבר גיליתי שאני זוכר לא אני. זוכר לא אני. לי נאמר שזה בטוח כמעט אני :ת

 7 כאן צודקים שהם שחשבתי להיות יכול, אגב דרך. לשנות עלי ולוחצים שפונים היא  באירוע הטיפול

 8 . ברורה כאן נראית הנקודה כי

 9 - - - תגובה להראות רצה אדוני אם, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .מתקדם אני. מבין אני. עוד להראות רוצה אני, רגע :צור-בן בועז ד"עו

 11 - - - וואלה בדיקת את שתוציא אמרת

 12 .לך מקריאים אלא שאמרת לך אומרים לא. לך מקריאים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .רואה אני. יודע אני :ישועה אילן מר מר

 14, הרצוג של הטקסט את רשמו, בדיקה כן גם, וואלה בדיקת את שתוציא אמרת" :צור-בן בועז ד"עו

 15 האינטרס עם גם מתיישבים, הנסיבות עם גם מתיישבים והם כתב שאדוני הדברים אלה".  פתטי זה

 16 .עצמאית בדיקה עשינו? פתאום מה לך אומר לא אחד שאף העובדה עם מתיישבים וגם

 17. בדקתי שאני ממני בא לא שזה אומר רק אני. המסלול שזה להיות שיכול זה על חולק לא אני : ת

 18 בשביל. בדיקה לא וזאת בדיקה אמרו שהם להיות שיכול זה על חולק לא אני. אומר שאני מה כל זה

 19 .היתר בין כעסתי גם זה

 20... זה על נעלה. הזה העניין את לדייק מנסים אנחנו, מפוברק תחקיר מעלים. מתקדם אני :ש

 21 . נתקדם בוא. נאה שיטה זו. אצלנו מהמצב חלק וזה אחר פוליטי

 22 היה הזה המסלול. המסלול את לך אראה אני". לחץ עליהם יש: "מקצר אני, כותב אתה 7084 בשורה

 23 מה זה". נכנעים והם מהמפלגות לחץ עליהם יש, יחזור לא זה, סדר עשיתי: "לזאב כותב אתה. הפוך
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 1 חוסר עם משתקף זה. האינטרס עם, הנוספים רואים שאנחנו בדברים גם משתקף וזה כותב שאתה

 2 כאילו להעלות הציוני מהמחנה כאן עליכם לוחצים, מהמפלגות עליכם לוחצים, כלומר. הסימטריה

 3 מהתכתובות? ישועה מר נכון. שישנו התהליך וזה אותם נתנו שהם מחומרים רלוונטי בלתי תחקיר

 4 .ומהמסמכים

 5 עלי לחץ של המכניקה את מבטא הוא מזה גדול חלק אבל. נכון מזה חלק, פה שיש מה, שוב :ת

 6. מסביר אני מה את מסביר אני אז. עוברות הן למי יודע שאני זאב עם שלי התכתבויות על דיברנו וכבר

 7 שחשבתי להיות יכול. הזה האירוע בתוך מקצועי לא קטע שהיה כאן שחשבתי להיות יכול, אגב דרך

 8 מראה לא שאתה שונות בשורות מראים לא האינסנטיבים את, בזה שלי הטיפול. מזה חלק היה וזה כך

 9 .גדול חלק. מהעניין חלק גם זה. עלי שמופעל הלחץ של, כאן

 10, שאנחנו לי ונדמה, כתבה-כתבה, אירוע-אירוע כאן עוברים אנחנו. פשוט נורא זה, ישועה מר :ש

 11-פריט עוברים אנחנו, בנרטיבים כאן רואים אנחנו? בסדר. שיש הנרטיב כל את לפרק הוא תפקידנו

 12 שהוכתב טקסט זה, אלקלעי לאבי גם, כותב כשאתה הרי  - הבא הדבר את לך אומר כשאני, לכן. פריט

 13 ?נכון, המערכת בתוך יושב אלקלעי אבי הרי, הרצוג של הטקסט את רשמו הם, בדיקה כן גם, י'מבוז

 14 .כן :ת

 15 התרומות של בדיקות לעשות הלכה הכתבת? פתאום מה, כאן לא זה אם לך אומר היה הוא :ש

 16 ?אתי מדבר אתה מה על, הכתבה ואיזה י'בוז איזה. הימין מפלגות בכירי של לפריימריז

 17 .שונים דברים שני על מתווכחים, אדוני :ת

 18 ?שכזה דבר לך כתב הוא האם. השאלה על תענה. שאלה יש. רגע :ש

 19 אז, אותי ושואל שורה פעם כל לי מראה אתה. רול-ה כל את כאן רואה לא אני. יודע לא אני :ת

 20 שהם להיות ושיכול זה על ענה לא שהוא להיות שיכול אתך מתווכח לא שאני פעם עוד לך אומר אני

 21 פנה שמישהו מזה או שלי מידיעה באו לא שלי שהאמירות לך אומר רק אני. זה את לך אמרתי. טעו

 22 שהפעילו מאלה מעורב היה מי זוכר אינני. משאול או מניר או מלמעלה לי נאמר שזה מזה אלא אלי
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 1 שאני מה זה. רואים אז, רול-ה כל על ומסתכלים גדול לחץ היה שזה זוכר אני. הזה בעניין הלחץ את

 2 .אומר

 3 של תחקיר כאילו מעלים אתם. בו נמצאים אנחנו הפוך עולם איזה. המשמעות את נראה תכף :ש

 4, לייצר כדי הרצוג ידי על שמוכן מסמך בעצם הוא הזה והתחקיר ראשית כותרת לייצר שמנסה וואלה

 5 מה זה. סימטרי לא זה, כזה דבר אין, תראו: ואומרים אליכם פונים אנחנו. סימטריה, שאמרנו כמו

 6, אותו לכם מכתיבה ומפלגה, וואלה תחקיר כאילו כותבים שאתם והעובדה מזויפת הסימטריה. שישנו

 7 וכאן – אתו שמדברים מי. מתחת נעלם זה כל, אותה רואים שאנחנו כמו להרצוג שלך והסימפטיה

 8 ונגטיבי מוטה היה שהוא, שלכם סיקור דייק שהוא, במתת פריט זה, קיבל שהוא זה על – שלי השאלה

 9 מבין אתה האם, הזאת בסוגיה אליך שאלתי. מתת אצלנו זה, השני הצד של תכתיב בלי, השני לצד

 10 ?הזה בעניין דין פי על סימטריה אין כי סיקור של דיוק פה שיש

 11 ?זה מכל להשיב צריך הוא למה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 שמגיע, סימטריה שיש אותו נתנו שהם שסיקור, כלומר. סיקור של דיוק שזה :צור-בן בועז ד"עו

 13 ולכן מותר והשני אסור האחד כי דין פי על סימטריה ואין וואלה של כבדיקה מוצא, מסוים ממחנה

 14 . סיקור של דיוק של עניין שזה, סימטריה אין

 15 .תיקון על מדבר אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 עניין שזה כתב הזה העד. לתפקידם חוטאים הם אחרת כי זה את לדייק צריך. כן :צור-בן בועז ד"עו

 17 .חוקי שזה בכתבה כותבת היא שכבר כתב הוא, פנימי עניין שזה כתב הוא, מטומטם

 18 .יענה הוא. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ללחץ מציית אני.  בו תומך אני כמה רואה אתה, להרצוג שלי לזיקה בקשר :ישועה אילן מר מר

 20 . עלי שמופעל

 21 - - - של תיקון יש אם השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 באותו שגם להיות יכול. מבין אני, כך זה את כשמסבירים, היום. הכול אגיד אני :ישועה אילן מר מר

 23 את לשנות עלי שהופעל לחץ הייתה הנקודה, דיוק לא או דיוק, רגע באותו, פה שהייתה הנקודה. רגע
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 1 שגם להיות יכול. הגיוני נשמע זה, כך זה את מציג כשהוא. המלאה הבדיקה את אז עשיתי לא אני. זה

 2 לא או לדיוק היה זה, אומר המוסד שראש מה את כשהורדתי. וכדומה טיפשי שזה חשבתי רגע באותו

 3 מה מסביר אתה כתבה בכל. לחץ של ציר בתוך הייתי אני, פעם עוד אומר אני. יודע לא אני? לדיוק

 4 לאנשים האלה המקרים בתוך  אומר שאני מה. לשאלה לך עונה אני.  רואה אני מה יודע אני, לך שנוח

 5-ה כל את מראים לא בכוונה לא – אותי יהרגו רגע עוד אומר אני שבו ציר בתוך, לזאב ובוודאי שלי

 6 .דיוק לא או דיוק זה אם יודע לא אני רגע באותו. מלחץ נובע – רול

 7 את תעשו, נו, אומר הייתי אז, נתעבות סתם הנחות היו שהן הנחות לי כשאמרו, לי שאמרו ההנחות

 8. בעבר גם כבר זה  את אמרתי, הנרטיב בתוך השתמשתי, סבירות נראו שהן הנחות לי כשאמרו. זה

 9. כן – דיוק וזה לגיטימית היא הזה לדבר הזאת שהדרישה נראה היום לי האם היום אותי שואל אתה

 10 .הכול את לי מראה כשאתה

 11 הלאה נתקדם בוא.  אמת בזמן שכתבת מה גם זה, תשיב ואל, אומר רק אני. נתקדם. תודה :ש

 12 .72 לפריט

 13 ?אמת בזמן שכתבתי מה זה אומרת זאת מה :ת

 14 .יבין המבין. הלאה. חשוב לא :ש

 15 . תשיב אל לו ולהגיד משהו לו להגיד אפשר אי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 . בסדר. אוקיי. יקשיב המשפט שבית הכוונה אבל? לא :צור-בן בועז ד"עו

 17 לשניים זה את פיצלו. קרה מה נראה בוא. עניין אותו זה כי אחד של במחיר שניים זה אצלנו. 72 פריט

 18 .סיפור אותו זה אבל נפח לתת כדי

 19 .לו תקריא אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 מסיבת על הידיעה והבלטת נתניהו הנאשם כלפי כשליליות שהוגדרו כתבות מניעת" :צור-בן בועז ד"עו

 21  מסיבת, V-15". שמאל עמותות ידי על ממומנת V-15 עמותת כי הודגש בה הליכוד של העיתונאים

 22 .נתניהו של עיתונאים

 23 .זה את פיצל מי הבנתי לא. שרגע :ת
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 1-ו 71, פריטים לשני הזה העניין את פיצלה, הפסדת  לא, הנספח את קראת שלא, הפרקליטות :ש

72. 2 

 3 ?חדש, עכשיו לי מציג שאתה העניין :ת

 4 באותו האתר של ההיסטוריה על נסתכל בוא, תראה. V-15 מימון פעם עוד. עניין אותו זה. כן :ש

 V-15. 5 כן ואחרי החמאס עם נתחיל. 2015 בפברואר 1-ב, יום

 6 ?קובץ? מגישים אתם מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .כן :צור-בן בועז ד"עו

 8 .548/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9, השעה חשובה. תסתכל. 12:25-ב זה.  הלאה ממשיך אני עכשיו. הכותרת זאת :צור-בן בועז ד"עו

 10 ? נכון. חמאס-איראן, 12:25

 11 .כן :ת

 12 עכשיו. קשור לא. חמאס-איראן הגשתי זה בגלל. V-15-ב עולה מה רואים רק אנחנו. V-15 לא :ש

 V-15. 13 היא הכותרת. תסתכל, 13:30 לך מראה אני

 14 .549/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 ?ישועה מר אתי אתה.  ההקשר את נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 16 .הקודם לדבר בזמן אחורה הולכים :ת

 17 . ראשית לכותרת הופך זה מתי לך הראיתי רק :ש

 18 . הקודם הנושא לפני זה :ת

 19 בוא, תראה אז. סיבות עוד יש, היתר בין, הפסדת לא, לך אמרתי. הפך האישום כתב. נכון :ש

 20 אתה כאן עד. עניין אותו. זר מימון, V-15 טענה, הליכוד של עיתונאים מסיבת. ההקשר את שוב נזכור

 21 ?אתי

 22 .כן :ת
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 1 שמאל תומכת קש עמותת: "כך אותו מסקרים אתם. העניין את מסקרים אתם איך נראה בוא :ש

 2 ?רואה אתה". הימין של פניקה או

 3 .כן :ת

 4? מאוזן סיקור מין שזה אתי מסכים אתה, כל קודם. לך מראה אני, כאן שקורה מה, תראה ואז :ש

 5. הציוני המחנה של הסטייטמנט את, בכותרת, כאן ויש הליכוד של הסטייטמנט את כאן יש כלומר

 6 ?נכון

 7 .כן :ת

 8 .הימין של פניקה או שמאל תומכת קש עמותת :ש

 9 .כן :ת

 10 הראיתי, תזכור. 17:24 בשעה זה, לך אראה אני, הכותרת את רואה שאני אחרונה פעם. עכשיו :ש

 11 . היה זה כן לפני קצת אולי, 13:30 בשעה אותה לך

 12 .550/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לכתבה עברה הכותרת, 18:24, כן אחרי שבשעה לך אומר כבר אני, ישועה מר, ואז :צור-בן בועז ד"עו

 14 .וכולי הימין מפלגות בכירי של לפריימריז התרומות, וואלה בדיקת לגבי לך שהצגתי הקודמת

 15 .551/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ?זה את רואה אתה כאן עד :צור-בן בועז ד"עו

 17 . כן :ישועה אילן מר מר

 18 . התמונה, ושוב :צור-בן בועז ד"עו

 19 .שראינו מה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .הסדר את הפכו פשוט הן. כן :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?ישועה מר אתי אתה

 22 .לגמרי :ישועה אילן מר מר

 23 - - -  הממשלה ראש של שהתמונה מסכימים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .קודם סומן כבר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 בשלב הפרטים את נראה בואו. החקירה של הרצף לשם רק זה. קודם סומן זה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 3 .דיברנו? נכון, מחמיאה לא כמובן היא הממשלה ראש של התמונה. הזה

 4 .נכון :ת

 5 בין עד 13:30-מ הייתה, מדי יותר הרבה מאוזנת שיאמרו יש,  V-15 בעניין המאוזנת הכותרת :ש

 6 לחמש ארבע בין להניח ניתן. אחרת כותרת – 18:24, רואים - 17:24, אמרנו כי? נכון, 18:24-ל 17:24

 7 ?נכון, שעות

 8 .כן :ת

 9 בדק הוא, השביעית העין, הממשלה ראש עם פייבוריט לא שהוא מגזין בכלל איך נראה בוא :ש

 10 .מפתח אירועי חמישה, 2015 בחירות סיקור? יודע אתה זה. 2015 בחירות מפתח אירועי חמישה

 11 .כזה משהו זוכר אני, כן :ת

 12 .וואלה לגבי המסקנה הייתה מה לך אגיד אני? המסקנה הייתה מה זוכר אתה :ש

 13 .מאוזן :ת

 14 .הכותרת הייתה זו. מופגן באופן מאוזן. 454-נ זה :ש

 15 .כן :ת

 16 כולל האתרים כל את בדקו הם אז. V-15 לגבי הסיקור את, V-15 של הנושא את גם בדקו הם :ש

 17 .השונים התקשורת בכלי V-15 סוקר איך מראים הם אז. וואלה אתר

 18 .אוקיי :ת

 19 הייתה הכותרת", היום ישראל"ב, 13:15, 2-15 פברואר 1-ב. הממצאים עיקרי את לך אתן אני :ש

 20 .ישיר בשידור מועברת הליכוד של העיתונאים מסיבת".  ההוכחות שלב, שתיים העמותות פרשת"

 21  ".היום ישראל" זה. שוב תחזור :ת

 22 נותרו הטענות, הכותרת, אומרים הם אז. השונים התקשורת כלי של סקירה עושים הם. כן :ש

 NRG. 23? רואה אתה. שונות בגרסאות היום כל במשך היום" ישראל" של הבית בראש
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 1 .כן :ת

 2 ?רואה. הליכוד לטענת ראשית כותרת, 17:00 עד 13:30-מ. קיצונית פחות דומה התנהלות :ש

 3 .כן :ת

 4 ?מאקו זה מה, מאקו :ש

 5 .קשת של אתר :ת

 6 .2 ערוץ שנקרא מה של :ש

 7 .כן :ת

 8, בנוסף. שעות כשלוש למשך, הלילה שעות עד לא, הראשית בכותרת הליכוד טענות על דיווחו :ש

 9 אתה.  בפרנויה הליכוד, V-15-ה מעיתונאי אחד, המותקף לארגון תגובה זכות ניתנה המשנה בכותרת

 10 ?רואה

 11 .כן :ת

 12, הליכוד טעינות על כותרת, Ynet אתר. במשנה תגובה, הליכוד, ראשית כותרת, שעות שלוש :ש

 13 ?רואה אתה. בלבד כשעה. השמאל עמותות נגד יוצא הליכוד. הפסקה בתוך זה. גסה תרבות

 14 .אוקיי :ת

 15, שתיים, שנואמים אחרי תוקפים. אופוזיציוני מסגור תוך הטענות את פרסמו", מעריב"ב :ש

 16 אתה. וכך כך האשימו, V-15 תנועת של הקמפיין את... בליכוד הוסבר, אחד כל של כנסים, גמליאל

 17 ?רואה

 18 .כן :ת

 19 רביב של משהו היה כי למסיבה הגיעו לא, מסקרים לא" הארץ"ו וואלה. וואלה-ל נעבור בוא :ש

 V-20 סערת, הגג כותרת וואלה אתר בראש התנוססה. 18:00-ל 13:00 בין, שעות חמש וואלה-ב. דרוקר

 21 את ראינו... הפניקה, שמאל תומכת קש קבוצת עמותות, מופגן באופן המאוזנת הכותרת תחתיה, 15

 22 ?נכון, זה
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 1 .כן :ת

 2 אתה. מאוזן באופן מאוזנת כותבת זאת, אומרים.  המשנה בכותרת מה אומרים הם ואז :ש

 3 ?אתי אתה? רואה

 4 .אוקיי :ת

 5 ?הזה התיאור עם מסכים? התייחסות לך יש? שולל אתה :ש

 6 .להסכים למה יודע לא :ת

 7 על לדיווח, שראינו כמו שונתה הכותרת, כותבים הם 18:00-ב. תסתייג, הסתייגות לך יש :ש

 8 המחנה של טקסט זה אלא וואלה של בדיקה לא שזאת ידעו לא המסכנים, וואלה של בדיקה ממצאי

 9 המסקנה זו, כותבים הם ואז, הימין מועמדי של המימון למקומות באשר. בצד נשים זה אבל, הציוני

 10, הקצוות בשני יחסית מאוזן היה שוב, וואלה באתר העיתונאים מסיבת של הסיקור: לסיכום, שלהם

 11 כלפי ביקורתי לאתר וואלה הפך, עצמאית בדיקה על דגש בהמשך". הארץ"ו" היום ישראל" שמייצגים

 12 .נתניהו

 13 ?הזה המסמך סומן איך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .454/נ שלנו הרישום לפי: דוברת

 15 .לפרוטוקול שיהיה. תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 הקלה הפבריקציה על יודעת שלא, השביעית העין של, האתר של המסקנה אז :צור-בן בועז ד"עו

 17 האתר, כתבות של גלריה שם להם הייתה כי, החומרים את לכם מעביר והרצוג, תחקיר לאו, שהתחקיר

 18 .נתניהו כלפי לביקורתי והפך מאוזן היה

 19 . הזה המקרה לגבי :ת

 20 ?מסכים. הזה המקרה לגבי רק. V-15. כן :ש

 21 ?אמרו שהם מסכים. להסכים למה יודע לא אני :ת

 22 גם זאת, עמדה לי אין אומר אתה אם.  גם כתבו הם.  אותך לשאול צריך אני מה גבול יש :ש

 23 שהוא כלי של האובייקטיבית החיצונית שבתפיסה להסכים האפשרות את לך מציג אני. תשובה
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 1 הסיקור את מוצא הוא, חשוב לא ממש זה כרגע אבל, המפה של מסוים בצד שהוא תקשורת ביקורת

 2 שאף מה, השוואתי מחקר גם עושה הוא. פשוט. וואלה-ב ביקורתי לבין מאוזן בין V-15 של בעניין

 3 .כמובן מאתנו חוץ, הזה בתיק כלום כאן עשה לא אחד

 4 סיבה שום גם לי אין. צודק שהוא להיות יכול, הספציפי הזה המקטע לגבי, אחד. דברים שני :ת

 5 זה אירוע אותו של שלי שהזיכרון פעם עוד אומר רק אני. לכאן או לכאן לעשות מנסה שהוא לחשוד

 6 - - - התמונה כולל, מתקנים דברים המון עשינו זה שאחרי

 7 .  האירוע כל את לך הראיתי. לא :ש

 8 . זוכר אני התמונה את אבל :ת

 9 . בסדר הכול. רוצה שאתה מה תשיב. בעיה אין :ש

 10 .אחר משהו עם מתבלבל  שאני חושב לא אני :ת

 11 .מתבלבל אתה :ש

 12 תמונות עם ביבי של התמונה את ששיניתי להם אומר אני, זה שלגבי חושב אני. חושב לא אני :ת

 13 הזה לאירוע שיש זוכר אני. י'בוז של תמונה גם ושמנו מטומטמים להם ואמרתי להם והצקתי אחרות

 14, אומר אפילו ואני V-15 פרשת על מפצה שהוא משהו כך אחר מוסיפים וגם מתקנים גם ואנחנו המשך

 15 מאוזן אומר שאתה זה של הכתבה לגבי, שני דבר. אחד דבר זה. הבוקר כל שהוא משהו יש כפיצוי

 16 מהמקרה להבין עוד אפשר, מופגן באופן מאוזן הכותרת, הזאת הכותרת את שם אתה, מופגן באופן

 17 מאז זמן עבר,  במדויק זוכר לא – זוכר אני אם. הממשלה בראש לפגוע חיפשה וואלה שכאילו כאן

 18 שהם לי נדמה, היום ישראל את אחד מצד שיש אומרים שהם, שם שהיה שמה לי נדמה – קראתי

 Ynet 19 את שם שמים שהם לי נדמה,  כאן סוקרים שהם המקרים חמשת של בניתוח, אחר בקצה שמים

 20 המקרים לכל מתייחסת, הכותרת וזאת באמצע נמצא מקום באיזשהו וואלה-ו וכדומה מאקו ואת

 21 .מופגן באופן מאוזן

 22 .תשובתך פשר את כך כל הבנתי שלא האמת. ביחד קראנו :ש

 23 .אחזור אני אז, הבנת לא :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  08

 

 3563 

 1 .בסדר הכול אבל :ש

 2 .פעם עוד  אסביר אני :ת

 3 .חייב לא אתה, לא :ש

 4 והעיתונות נמצא הוא איפה ברור" היום ישראל"ש שבעוד לומר בא  מופגן באופן המאוזן :ת

 5 שאני להיות יכול אבל הבנתי שאני מה זה.  באמצע, הזה לכיוון נמצאת וואלה, כאן נמצאת החופשית

 6 .טועה

 7 כאילו שלקחתם הפרולטריון כמו מהכבלים ומשוחררים חופשיים הייתם כך כדי עד אתם :ש

 8 .  הלאה נתקדם בוא אבל משוחרר מאוד באופן וואלה כבדיקת אותו שמתם, הציוני המחנה של תחקיר

 9 .הכתבה את הצגת אתה :ת

 10 .לך הצגתי :ש

 11 .אליו מתכוון שאתה ממה ההפך כתוב. בכתבה כתוב מה הסברתי ואני מופגן באופן מאוזן :ת

 12 פריטים של לסיקור מודע אתה, כאן יושב כשאתה, מודע היית אתה, לי תגיד. רבה תודה :ש

 13 ? אחרים תקשורת בכלי בהם דנים שאנחנו

 14 ?מה :ת

 15  ניכר שחלק יודעים אנחנו. האישום לכתב'  א בנספח שמופיעים בפריטים כאן דנים אנחנו :ש

 16 . אחרים תקשורת בכלי סוקרו פריטים מאותם

 17 .פעם עוד. השאלה את מבין לא :ת

 18 ?נכון. תקשורת כלי של שורה בעוד סוקר, שלנו בנקודה נהיה, V-15. כך לך אומר אני :ש

 19 .אוקיי :ת

 20 ?נכון. תקשורת כלי בעוד סוקר נפתלי מני :ש

 21 .כן :ת

 22 אתה לשיטתך וחומר שקל מניח אני, כאן יושב כשאתה. פשוטה שאלה אותך שואל אני ואז :ש

 23 .תכחיש או לי תאשר. אחרים תקשורת בכלי נושאים אותם של הסיקור היה איך יודע לא
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 1. סקרים עשיתי לא אני, יודע לא שאני כשאמרתי. מכחיש אני ומה מאשר אני מה לך אגיד אני :ת

 2 הדבר כשהיה. השוואתיים סקרים לעשות ישבתי לא אני. יום כל העיתונים את שקורא אדם בן אני

 3 . אמרו אלה זמן פרק באיזה ספרתי ולא סקרים עשיתי לא. הסתכלתי, הזה

 4 .לא אז :ש

 5 .ידעתי שלא סיכמנו :ת

 6. היום את נראה בוא. נסתכל. יום אותו של ס'פייג פסט-ה את לך נראה בוא. לראות נמשיך בוא :ש

 7 .מיני כל, תמונה לא, תמונה, תיקונים לא, תיקונים. בבקשה

 8 .551/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 הכותרת את ראינו העיתונאים מסיבת אחרי. לי ותאשר כאן לנו יש מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 10 מסיבת לפני, הבוקר כותרות כל. מתחיל זה עמוד באיזה לך אגיד אני. אותך אפנה אני, המאוזנת

 11 ?רואה אתה. מתחיל זה כאן. 13 עמוד עד, העיתונאים

 12 .בפברואר 1-ב. כן. בסדר. אוקיי :ת

 13. 2015  ניצחון מחליפים שפשוט נאה תמונה לך יש הקש לעמותת שמאל שבצד תסתכל רק. נכון :ש

 14 ?רואה אתה

 15 .כן :ת

 16 .כבדה תמונה? הזאת התמונה של המשמעות מה :ש

 17 .שלטון החלפת :ת

 18 בעמוד גם, פעמים מופיע זה, עכשיו תסתכל. הלאה נמשיך. בסדר אבל, אגב דרך, וידאו גם זה :ש

 19 - - - בעמוד ואז, השלטון את מחליפים עדיין, 14

 20 ? לשעות אינדיקציה יש :שחם' ע השופט' כב

 21 כל בערך זה. עמודים 25, עמודים 24 אלה, יסתכל אדוני אם. דגימות 24 זה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 22 .למטה ריזולטס 24, הנה. תוצאות 24 כתוב הראשון בעמוד. שעה

 23 .ראיתי ולא השעה את חיפשתי אני :שחם' ע השופט' כב
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 1 .השעה את לראות אפשר, פרטני כשמציגים :צור-בן בועז ד"עו

 2 .לב שמתי לכן. זה את רואים הפרטניים במושגים. רואים אנחנו זה :שחם' ע השופט' כב

 3 . לנו שיש מה זה, אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 4 אחרי? רואה אתה. 15 בעמוד?  הליכוד של לראשונה העיתונאים מסיבת מופיעה מתי. נתקדם בוא

 5 .פעם ועוד פעם עוד. פעמיים השלטון את מחליפים פשוט

 6 . 13 בעמוד יש :שחם' ע השופט' כב

 7 .מחליפים פשוט של התמונה זאת, כבודו, 13 בעמוד :צור-בן בועז ד"עו

 8 . צודק אדוני :שחם' ע השופט' כב

 9, ל"מחו  התרומות רוב, 6:00 בשעה שזה, 18 בעמוד. תסתכל. באתר נתקדם בוא אז :צור-בן בועז ד"עו

 10 ?נכון. נתניהו הממשלה ראש של מחמיאה הבלתי התמונה עם. זה על דיברנו

 11 .כן : ת

 12 ?נכון – ובנט יעלון, נתניהו, דנון – ימין אנשי של שורה עם כותרת אותה את לך יש 18 בעמוד :ש

 13 .התמונה את להחליף שהתבקשתי שציינתי מה זה. כן :ת

 14 נתניהו של פוגענית תמונה אחת פעם לך יש. שלכם באתר רואים אנחנו מה נראה בוא, הנה :ש

 15 הימין מפלגות בכירי של גיוון עם תמונות ארבע שמתם סימטרי מפוברק תחקיר שאותו השנייה והפעם

 16 סליחה, הטרלול את רגע נבין בוא. ומפוברקת שלילית וכתבה נתניהו של נוספת תמונה ושמתם ל"מחו

 17 ופעם קשה תמונה שמתם אחת פעם, שלילי הכול. תמונה איזושהי על כאן לנו מספר שאתה, הביטוי על

 18 או לזה להתייחס משהו לך יש. הלאה נתקדם בוא. שלילית בכותרת סטנדרטית תמונה לו שמת אחת

 19. כתבת מה יודע לא ואתה, לעשות מה ידעת ולא, קשה נורא לך והיה, לחץ עליך שהפעילו לי שתספר

 20 ?התשובה מה

 21 עכשיו מתייחס לא אני. הכתבה את לשנות עלינו לחצו. אירוע כאן יש. פשוטה מאוד  תשובה :ת

 22, בדיוק טעויות כאן שיש להיות שיכול להודות יכול אני. נפרדים דברים שני אלה. הכתבה של לדיוק

 23 אתה. יודע אינני. יותר לזה מודע אני שהיום להיות ויכול אז וכעסתי אז זה את שידעתי להיות יכול
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 1 הופיע זה. התמונה את ששינינו זכרתי. שהיה מה זה, לשנות הוראות קיבלנו אז, לשנות הוראה מקבל

 2. כפיצוי תומכת ידיעה גם העלינו שלמחרת זוכר  אני. שלם רצף היה וזה התמונה את ששינינו כך אחר

 3 .זוכר שאני מה זה

 4 הרעה הכתבה את מחליפים. 20 בעמוד תסתכל. 20 לעמוד. הבא לעמוד נעבור בוא. בסדר :ש

 5 הנאום לפני סנטור של ותמונה הליכוד של... הליכוד מופע, הטענות את הודף הרצוג  - נוספת ברעה

 6, ישועה מה. הזה באתר לכם שיש מה זה. לנו שיש מה זה. תמונות אפרופו זה? נכון. לפחות בקונגרס

 7 ?זה את רואה אתה

 8 .רואה, כן :ת

 9 וממשיך  21 בעמוד גם ממשיך וזה, ירד שזה כמובן אפשר אי הרי כי, הבא לעמוד נעבור בוא :ש

 10 ?רואה אתה.  22 בעמוד גם

 11 .כן :ת

 12 .המצועף המבט עם? נכון. הרצוג חיובי כמובן :ש

 13 .כן :ת

 14 המשפטי היועץ, 23 בעמוד, משהו יחשוב מישהו וחלילה שחס כדי, יום אותו את לסגור כדי רק :ש

 15, השוחד יום. וואלה-ב יום הנה. הממשלה ראש מעון על הדוח יפורסם מתי, הבקבוקים ברשות למבקר

 16 פסט-ה את לך מראה שאני, וואלה-ב אחד אחד ראינו זה. וואלה-ב שלנו השוחד של השיא מימי אחד

 17 ?ס'פייג

 18 .שכן מניח אני :ת

 19 . 99 עמוד. תסתכל. למחרת יום קורה מה נראה בוא. נתקדם :ש

 20 ?כעת אנחנו אירוע באיזה :ת

 21 את אגיד אני, ס'פייג פסט-ב כרגע שהראינו מה את לך אגיש אני.  האירועים בשני אנחנו :ש

 22 .בתמצית זה את ראינו, הליכוד של מבוהל מופע ראינו, הטענות את הודף שהרצוג הכתבה
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 1 צדדים משני לצלם לא.  טכנית בקשה כאן יש. 552/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 . זה את לסרוק אפשר אי כי

 3 . בסדר אבל, מהייעול חלק שזה חשבנו. גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 4 . בפברואר 2-ב שלכם ההמשך את לך אראה אני

 5 ?73 לאירוע עברנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 עלינו שהורעף הטוב כל את להראות רוצים פשוט אנחנו כי, גברתי, 72 בתוך. לא :צור-בן בועז ד"עו

 7 .רגילה לתמונה רעה מתמונה ששינו למרות הזה באתר

 8 .553/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9, נתניהו על לועגים שאמרנו כמו. הזה החביב וולאי-ה הקו את שוב נראה בוא  :צור-בן בועז ד"עו

 10 . תעיין בוא? ישועה מר, רואה אתה. יום באותו? נכון, בליכוד מבוכה לנו יש פה, צוחקת הרשת

 11 .אוקיי :ת

 12 להצטרפות קריאה העלו הממשלה ראש של הפייסבוק מנהלי. לנו יש מה נראה בוא עכשיו :ש

 13 ? רואה אתה. חדשה במפה הוחלפה המפה מה זמן כעבור, הירוק הקו גבולות עם תמונה בליווי

 14 .כן :ת

 15 ?נכון. חדשה מפה העלו כן ואחרי ימין בצד הירוק הקו את יש פה אז :ש

 16 . כן :ת

 17 זה, הממשלה ראש של הפייסבוק אתר. הראשונה השאלה. הזה בנושא אליך לי שאלות כמה :ש

 18 והוצאתם שלו הפייסבוק ולעמוד לאתר הלכתם שאתם מקרים זוכר אתה. פיר ביי ביותר הנצפה האתר

 19 ?כזה משהו לך זכור. בשקיקה זה את עשיתם אחרים פוליטיקאים אצל כי? משהו משם

 20 .לא להיות ויכול כן להיות יכול. בזה עסקתי לא :ת

 21 . הכותרת על רגע נסתכל בוא.  לא בעיקר, שלא להיות יכול, שכן להיות יכול :ש

 22 .שכן מניח אני :ת
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 1 כל. בצדו ושוברו שטר זה, יודע אתה. אותן לפרוע צריך, האלה ההנחות. בסדר. מניח אתה :ש

 2, להלעיג קצת, הזאת הכותרת, בליכוד מבוכה. יש – שמים שאנחנו מה. אין – כאן זה את שמת לא עוד

 3 ?נכון

 4 .יודע לא :ת

 5 .הליכוד תגובת התקבלה טרם כתבתם, לי תגיד :ש

 6 .לליכוד חיובי לא שזה ברור זה :ת

 7. לך מראה אני, הנה. בסוף? רואה אתה. הליכוד תגובת התקבלה טרם: כתוב.  חושב אני גם :ש

 8 תחקיר כמו תחקיר איזה כאן אין, בהילות איזו כאן אין, סיבה איזו יש. 1967-מ זה השטחים, תראה

 9 ולכן מוצלח יותר משהו לי אין אבל, קשקושים  הביטוי -מיני כל או פריימריז, הימין מועמדי, וואלה

 10 ?תגובה לקבל יכולתם לא למה. כאן אעצור אני

 11 .מושג לי אין :ת

 12 .מושג לך אין :ש

 13 - - - תגובה התקבלה לא אם. נתנו שלא להיות יכול :ת

 14 .67-מ השטחים". טרם" כתוב :ש

 15, התקבלה טרם. התקבלה טרם כותבים היו לא – היה מה יודע לא אני, שוב  - פונים היו לא אם :ת

 16 .קיבלו ולא שפנו קוד כלל בדרך זה

 17 .דרמה כאן אין,  תקשיב :ש

 18 .דרמה פה אין. נכון :ת

 19 אתה, רואה שאתה כמו, בליכוד מבוכה שכותרתה בכתבה. דבר עוד, עשיתם מה תראה. הלאה :ש

 20 ?זה את רואה

 21 . כן :ת
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 1 סליחה – הוא מעודן הלא והאופן מעודן לא באופן לך אגיד אני. האחרונה בפסקה תסתכל :ש

 2 עיתון של סקר, גרנדיוזיות מפות עם בליכוד מבוכה של כותרת שורות וחצי בשתיים שדחפתם – כבודם

 3 ?רואה אתה. מנדטים 22 לעומת מנדטים 25-ל וזוכה מתחזק שהליכוד" הארץ"

 4 .כן :ת

 5 עם פייבוריטי שהוא סקר יש. נראה בוא אז. הטיות ושל סיקור של בתיק אנחנו עכשיו :ש

 6 תחת לא נרחבת כתבה יש שפה לי תאשר. המבוכה תחת, בינואר 26-ב נניח נסתכל בוא אז. המקופחים

 7 ? רואה אתה. לליכוד הציוני המחנה בין הפער גדל – 2 ערוץ סקר, מבוכה

 8 .כן :ת

 9 של רצף קיבלנו ואיך באתר היה מה שראינו אחרי, 73 לפריט נעבור בוא. בהמשך משמעויות :ש

 10. פנייה של טענה שאין לך אומר אני. הרצוג י'בוז יצחק על פרסום הסרת, 73 פריט. שליליות כתבות

 11 אני, אלינו קשור לא, כאן נראה בוא אז. העניין זה'". אלוביץ הנאשם במעורבות הוסר הפרסום" כתוב

 12 .זה על יודעים לא, לך אומר כבר

 13 ?אלינו זה מי :ת

 14 מה נראה בוא אבל, וואלה בתוך פנימי משהו, הממשלה ראש דוברי, הממשלה ראש, אלינו  :ש

 15, תראה. מסקנות אגיד לא? זה את נגיד איך, של הזה בעניין גם מיקרוקוסמוס זה כי וואלה-ב קרה

 16 כותב שהוא מה זה". היום כל נמצא זה, הרצוג עם מספיק: "97-70 שורה 15:59-ב' אלוביץ לך כותב

 17, שהוגשה הקודמת הכתבה, הוגש כבר זה, הכתבה את ראינו, הנה. באתר היה מה נראה בוא עכשיו. לך

 18 .הליכוד של מבוהל  מופע בראינו מתחיל זה

 19 .552/נ :דובר

 20 הנדסת נקרא זה מה, התקשורתי בשיח שרווח ביטוי יש, איך לך אראה רק אני, אגב :צור-בן בועז ד"עו

 21. כאן עובד זה איך תראה. בכותרת סקר, מבוכה תחת חיובי סקר שמים איך לך הראיתי. תודעה

 22, ההאשמות את דחה, לראשונה התייחס, הליכוד של מבוהל מופע, הטענות את הודף הרצוג: כותרת
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 1 אלפי אלף. שטח פעילי מכנס, מתנצל אני. הרצוג של העיתונאים ממסיבת וזה. גדול אחד שקר פשוט

 2 ?זה את רואה אתה. שטח פעילי כנס. סליחות

 3 .כן :ת

 4 ?הרצוג של השטח  פעילי בכנס היה לדעתך שלכם הכתב :ש

 5 .יודע לא אני :ת

 6 ?זה את קיבל הוא איך :ש

 7 .מושג לי אין :ת

 8 ?כדברור :ש

 9 .מושג לי אין :ת

 10 ?נכון, קיימות האפשרויות שתי :ש

 11 .נכון :ת

 12 בוערת הקרקע, בהלה מופע ראינו. "בקצרה זה את אעשה אני.  אומר הרצוג מה נסתכל בוא :ש

 13 יש בישראל" ממשיך הוא זה ואחרי" מוחלט שקר זה, קשר שום אין, קשות שנים שש, לרגליים מתחת

 14 להפסיק הליכוד לאנשי וקרא מהאזרחים ושכחו האזרחים את לשרת צריך ושלטון דמוקרטיה

 15 .הרצוג של המסרים של מלא עידוד שזה אתי תסכים. וכהנה כהנה ועוד" להתבכיין

 16 .נכון :ת

 17 ?נכון. שטח פעילי אלא פעילים סתם לא. שטח פעילי. פעילים מכנס. נכון :ש

 18 .נכון :ת

 19. סטייטימנט הליכוד יופיע לא פעם אף זה, V-15 ראינו, עיתונאים במסיבת יוצא שהליכוד :ש

 20, תמיד, תמיד. בחירות תעמולת או רצינית טענה. בימין פאניקה או אסורה תרומה יהיה זה תמיד

 21, כתבות מאוד הרבה יש כי טעיתי קצת רביעית ושפעם ויתכן פעמים שלוש כרגע זה את אומר אני. תמיד

 22 בהסתייגות מעורב יהיה זה תמיד, הליכוד של מסקרים שאתם משהו לכם שיש, ככלל, ככלל, כלל אבל
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 1. שלכם האתר בתוך אי אל ייכנס זה תמיד כמעט, הציוני המחנה את מדבררים וכשאתם, ובביקורת

 2 ?זה את לשלול לא או זה את לשלול אפשרות לך יש? יודע לא. יודע

 3 .הרצף כל את לי אין. כך שזה יודע לא אני :ת

 4 ?הגיונית מסקנה זאת, עכשיו עד שראית ממה :ש

 5 .התמונה זאת, לי מראה שאתה מה :ת

 6 שלה שהזמן עליה כתוב  הזאת הכתבה. הרצוג שלכם באתר, הלאה נתקדם בוא עכשיו. נכון :ש

 7 . לפני יום של ס'פייג הפסט את לך נראה אנחנו אבל, 00:36 הוא

 8 .555/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 הזו הכתבה. לי תאשר. לפני היום את לך אראה ואני חצות אחרי דקות 36. בחצות :צור-בן בועז ד"עו

 10 ?נכון. בפברואר 1, קודם יום של 20:28-ב ראשית כותרת עולה

 11 .כן', פייג פסט-ה לפי :ת

 12 בשעה, לך אראה אני,  המחרת וביום בפברואר 1-ב 20:28-ב עלה שזה9רואים כבר אנחנו אז :ש

 13 .החדשות בערוץ הידיעה, בבוקר 10:25

 14 .556/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 שלמוחרת 10:25 עד 20:28 משעה? נכון. שעות 14-כ באתר עובש מעלה אומרת זאת :צור-בן בועז ד"עו

 16 .בבוקר

 17 ?זה את רואה אדוני איפה :שחם' ע השופט' כב

 18 .כבודו, המסך על סימנו :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?לא, אחרת כתבה כאן רואים :ישועה אילן מר מר

 20 .המסך על זה את מראה אני, הנה. נמצא אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 21 .הזאת הכתבה לא זאת.  אחר משהו זה, שהוגש מה. שהוגש מה לא זה :שחם' ע השופט' כב

 22 .תיקון שעשינו אמרתי. שעשינו התיקון. התיקון הוגש :ישועה אילן מר מר
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 1 בוא. באתר הרצוג של במשרד יום עוד. מימיו אחד, הרצוג של יומו את נראה תכף :צור-בן בועז ד"עו

 2 .השעה הנה. המסך על תסתכל.  נסתכל

 3 .העוקב בעמוד כנראה זה :שחם' ע השופט' כב

 4, העמוד את לך מקריא אני, לי תאשר, ישועה מר, הפרוטוקול לצורך רק. נגיש אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 5 .בעיגול לך מסמן אני, הנה.  שלך המסך על להסתכל יכול אתה. 10:25 שמעה

 6 .רואה אני זה את, אוקיי :ת

 7 ?נכון. מופיע, הנה. למטה תסתכל, והנה :ש

 8 .למטה מלמעלה עבר שזה :ת

 9, בסדר וזה הסכימה את עושים אנחנו כאן עד. שעות 14 על מדברים  אנחנו אז. נכון, לעשות מה :ש

 10 .10:25 עד 20:28-מ? נכון. החיסור את או

 11 .בראשי לא. הבית בעמוד. כן :ת

 12 כותרת שזאת, יודע אתה, השנייה העולם מלחמת. גמור בסדר. בעיה אין. יודע אני. כן :ש

 13 .בראשי שעות 14 שנשארת

 14 .גדול הבדל יש, כן :ת

 15 .הרבה זה, יפה זה שעות 14. בסדר :ש

 16 .בהחלט :ת

 17 . 9:28 משעה, הבית אתר של תדפיס, שוב. הבאה הכתבה את נראה בוא. לנחלה הגענו. תודה :ש

 18 .557/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 זר מימון שיש הליכוד של חמורה טענה כאן לנו יש, תזכור. נוספת כותרת זאת  :צור-בן בועז ד"עו

 20 . עצמה הכתבה את גם ונקרא  בעניין עושים אתם מה  נראה בוא. צחוק לא. למפלגה

 21 הייתה זו הרי?" פלילית עבירה כאן יש, בנתניהו... -ב להרצוג מסייעת V-15: "הכותרת, כל קודם

 22...  ל"בחו שהעמותה לכך ראיות – מהמשנה מקריא אני  - לכאורה הציג הליכוד.  "הליכוד של הטענה
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 1, למפלגה העמותה בין זיקה להוכיח התקשו בליכוד. מומחים לפי, לחוק בניגוד הציוני המחנה לטובת

 2 .הכתבה של התוכן את נראה בוא. המשנה כותרת זו? בסדר"? היום ישראל"מ שונה זה במה

 3 .שהוגש מהקודם מוקדם יותר זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . כן :ישועה אילן מר מר

 5 . נכון. כן :צור-בן בועז ד"עו

 6 .558/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 המשנה בכותרת נתחיל. תסתכל בוא ואז, גופה הכתבה את לך מראים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 8. שניתנה הדעת חוות על נסתכל בוא עכשיו. הליכוד של מבוהל מופע ראינו, הטענות את הודף שהרצוג

 9 אקריא לא אני". המדינה את מרעידים היו, לעמותה זיקה הייתה אם, "נוספת משנה כותרת, כל קודם

 10 שלא טוען המדינה למדעי החוג מתחום מרצה"ש, מתחת שכתוב מה לך אגיד אני. הטקסט כל את לך

 11 שיש  אומר הוא ולכן" נוסף ארגון דרך לעמותה רשימה בין שזיקה הטענה את שיקבל משפט בית קיים

 12, עזוב אבל ושליחות ברוקסי גם לפעמים במשפטים לנו יש, יודע אתה. בסדר אז. ריחוק איזשהו לנו

 13 בסיס אין בעצם שאומרת משהו מלומדה דעת חוות יש כאן אבל משפטיות דוקטרינות, כרגע משנה לא

 14 ?נכון. לטענה

 15 .כן :ת

 16 זה, מספקת אינה הליכוד של שהטענה שאומר יניב אלדד הדברים את ומחזק מגיע כמובן ואז :ש

 17 ?רואה אתה.  המדינה את מרעידים היו זיקה הייתה אם, מדי רחוק

 18 .כן :ת

 19 תסתכל? אתי מסכים אתה. 9:28 בשעה עולה הזו הכתבה. טוב ביום אנחנו כי נתקדם בוא :ש

 20 .המסך על זה,. הנה. הבית בעמוד

 21 .ראיתי. כן :ת

 22 ?רואה אתה. 9:28 בשעה עולה היא :ש

 23 .לפני או :ת
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 1 .שעתי כלל בדרך זה כי  המאוחר לכל זה תמיד. המאוחר לכל :ש

 2 ?אומר זה מה. 8:53 כתוב עצמה הכתבה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .שיש בסנכרון פער יש  לפעמים כי :צור-בן בועז ד"עו

 4 .12:24-ב הבית באתר גם שהיא לך מראה אני

 5 .8:53-ש כנראה :ת

 6 . טוב יותר עוד. להיות יכול :ש

 7 .559/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 הכתבה, הכותרת. התחלף זה במה נראה בוא. מתחלף זה אז. שעה חצי עוד לנו יש :צור-בן בועז ד"עו

 9 באולפן הרצוג?  לריאיון מגיע ומי" מיוחד ריאיון: "הבאה הכותרת הנה, להרצוג סנגוריאלית שהייתה

 10 ?רואה אתה... ליברמן, וואלה

 11 .כן :ת

 12 .560/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 בחדרי נתעסק לא יין בבקבוקי עיסוק מרוב, המשנה כותרת, V-15-ל מתייחס...  :צור-בן בועז ד"עו

 14 הנשיא, הרצוג מה, הרצוג של נאה תמונה, מפרגן ריאיון, נכון. ומתקפה פנינים וכהנה כהנה ועוד המיון

 15 .הדברים מטבע? נכון. נתניהו ושלילי, הרצוג

 16 כן :ת

 17 ואני. 13:23 בשעה אותה לך הראיתי אני. הזאת הכותרת נשארת זמן כמה נראה בוא עכשיו :ש

 18 .הכתבה את גם נגיש בוא, הכתבה הנה, 16:24-ב שגם לך מראה

 19 .561/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .הבית עמוד את גם מגיש אני :צור-בן בועז ד"עו

 21 .562/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 ?נכון. 16:24 עד הפחות לכל היא הכתבה :צור-בן בועז ד"עו

 23 .כן :ת
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 1 ?נכון. יותר שעה עד. יותר שעה עד. יודעים לא אנחנו, יותר שעה חצי שעוד יתכן :ש

 2 .נכון :ת

 3 ?נכון. פעם אחר פעם שלכם באתר שהרצוג 16:00 שעה ועד אתמול מליל ראינו :ש

 4 .כן :ת

 5 אחר 4:00 בשעה, הרצוג עם מספיק': אלוביץ שאול, הנחיה לא אפילו, לך כשכותב אז :ש

 6 ?נכון. פעם אחר פעם הופיע שהרצוג לזה מתייחס זה, הצוהריים

 7 .שם הסבר עוד כתב שהוא לי נדמה :ת

 8  מסוקר, מתמשך סיקור שם מקבל הרצוג.  יודע אתה אם, להבין רגע רוצה אני, תראה. כן :ש

 9 הממשלה ראש מגורמי אחד אף, שלמחרת היום של הצהריים אחר עד אמש מליל ארוכות שעות במשך

 10 ?הזאת לתופעה הסבר איזה לך יש. שקיבלנו מתת שזה האישום בכתב פריט לנו ויש אליכם פונה לא

 11 .האישום לכתב אחראי לא אני :ת

 12 .לא אני גם :ש

 13 .עשיתי אני מה לך לענות  יכול אני :ת

 14 ?עשית מה. כן :ש

 15, הזאת הכתבה את להוריד התבקשנו, V-15 על הכתבה על. מציג שאתה לעובדות ולהתייחס :ת

 16 .תמונות להחליף התבקשנו

 17 .זה על דיברנו :ש

 18. המתקנת הכתבה את העליתי. מתקנת כתבה להעלות נתבקשנו.  אחת שנייה. תמונות החלפנו :ת

 19 .שעות חמש הבית עמוד בראש, כאן צוין לא וזה שעות כחמש הבית בעמוד הייתה מתקנת כתבה

 20 .הסקר את גם יש. צוין :ש

 21 .  אוקיי. בסדר :ת

 22 ?לי עונה אתה מה על :ש
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 1. עשיתי – שביקשו מה. לעשות ממני שביקשו מה את לעשות עלי לחצים של יומיים היו. כלום :ת

 2 .בעריכה עסקתי ולא העורך לא אני. הכול זה

 3 לא אפילו - איך אותך שאלתי, שמדבר מה רואים. העובדות את רואים אנחנו. בסדר הכול :ש

 4 .הלאה אמשיך

 5 .הפסקה לעשות שנוכל לנקודה יגיע כשאדוני, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .כבודה, עכשיו גם אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 7 . בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 ה ק ס פ ה

 9 

 10 .צור-בן ד"עו בבקשה. הפסקה אחרי חזרנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 נסתכל בוא עכשיו. באתר הרצוג מה הופיע איך, הפרסום של בעניין עצרנו. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 12 7:27 בשעה הכותרת את לך מציג אני. בחודש 2. הממשלה ראש לגבי הכותרות היו מה יום באותו

 13 .בבוקר

 14 .563/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 הדוח יפורסם מתי עדכן, למבקר המשפטי היועץ. המסך על גם זה את לך מקרין אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?נכון. רואה שאתה כמו, הבקבוקים פרשת היא למעלה והכותרת הממשלה ראש מעון על

 17 .כן :ת

 18 .פרסומים שני. הבא הפרסום את לך אראה אני :ש

 19 .564/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 כמו המיון. מיואשים וחולים מתמוטטים צוותים. 18:27 בשעה הבאה הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?רואה אתה. קרב שדה

 22 .כן :ת
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 1, הסתה על תלונה הגיש V-15 ארגון, אותה נגיש ותכף, שמתחת ידיעה, למטה גם תסתכל :ש

 2 .הכתבה את נגיש בוא. להבה של סניף הליכוד

 3 .565/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?נכון.  להבה ארגון זה מי יודע אתה, ישועה מר, מניח אני, יודעים כולם :צור-בן בועז ד"עו

 5 .כן, בגדול :ת

 6 ?בגדול זה מה :ש

 7 .ימני קיצוני ארגון :ת

 8 ?נכון. גזעני רקע על וטרור אלימות של פעולות לו מיוחסות, קיצוני ארגון :ש

 9 .כן :ת

 10 כתבות שלוש שבאותן אתי תסכים אתה. ראשונה שאלה. הבאות השאלות את נשאל בוא :ש

 11 מבחינת שליליות שהן כתבות אלה, האחרונה הכתבה בעיקר, הממשלה לראש ביחס לך הראיתי שאני

 12 . להבה של סניף הוא הליכוד. הממשלה ראש

 13 ?אחרת כתבה זו להבה ארגון וראש, כן :ת

 14. הרקורד למען, להבה ארגון זה מי להראות רק זה. יודעים שכולנו ברור. יודע שלא למי רק. כן :ש

 15 .יהיה גם שזה צריך הפרוטוקול למען

 16 ?הממשלה ראש נגד שלילי זה האחרון. אוקיי :ת

 17 .יודע שאני כמה עד בראשה שעומד המפלגה זו, להבה של סניף הוא הליכוד את לך יש. כן :ש

 18 ?להבה על נפרדת כתבה זו? נכון. הזאת הכתבה לא זאת אבל, רגע :ת

 19 - - - שלכם באתר.  להבה זה מי מסביר רק אני. נפרדת :ש

 20 .הליכוד ונגד להבה של סניף הליכוד, הסתה על תלונה הגיש V-15 ארגון :ת

 21 .נכון :ש

 22 כתבה. הממשלה ראש מעון על הדוח יפורסם מתי עדכן למבקר המשפטי היועץ :ת

 23 . מיטיבה לא שהיא ברור. אינפורמטיבית
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 1 .שאמרתי מה בדיוק. נכון :ש

 2 .השלישי זה מה יודע לא . ת

 3 לא היא למשטרה שמוגשת תלונה, תראה. שאלה אותך אשאל רק אני עכשיו. שיש מה מספיק :ש

 4 וזה שלו התלונה את גובים, למשטרה מגיע הוא, להתלונן הולך פלוני? נכון. יודע אתה זה. פומבי דבר

 5 ?נכון. פומבי שהוא דבר לא

 6 .אוקיי :ת

 7 . עובד זה כך :ש

 8 שלנו אנשים, וכדומה תלונה הגשת על אתנו כשדובר שלפעמים יודע אני. לזה מודע לא. בסדר :ת

 9 מקרה איזה שהיה זוכר אני. הוגשה  לא או תלונה הוגשה אם, לא או תלונה הוגשה אם במשטרה ביררו

 10 אולי פלילי ולכתב פומבי לא שזה להיות יכול אבל. ובדקו תלונה שהוגשה טען שמישהו שניים או

 11 .אולי. רקורד זה אוף זה את אומרים

 v-15 ,12 זה כאן, המתלונן, אחד. תלונה הגשת על לדעת שיכולים גורמים יש. כך לך אגיד אני :ש

 13 .פומבי עניין לא זה ככלל. ישראל משטרת זאת והשני

 14 .אמירתך את מקבל.  אוקיי :ת

 15 של סניף הוא שהליכוד זה ועל התלונה הגשת על המידע את לכם ששלח שמי לך מציע ואני :ש

 16 .מטעמו גורם או V-15 שזה, והמסתברת הראשונה האפשרות - להבה

 17 .סביר :ת

 18 ?נכון. ES IS זה את מעלים ואתם :ש

 19 .יודע לא, המשטרה עם בדקו אם יודע לא, ES IS זה את העלו אם יודע לא. יודע לא :ת

 20 אמירה הנה, כלומר. שהוא כמות זה את מעלים אתם, ES IS לך אומר כשאני. לך אסביר אני :ש

 21 את לוקחים ואתם, להבה של סניף הוא שהליכוד התלונה מהות הנה, תלונה הגיש הוא הנה, V-15 של

 22 .שלכם האתר לתוך זה את ומכניסים זה
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 1 .להיות יכול. יודע לא אני. להיות יכול. בכתבה יש מה יודע לא :ת

 2 . הכתבה את לו נראה. הכתבה את לראות ביקש העד. הכתבה את לך נראה :ש

 3 .המשטרה  עם בדקו אם יודע לא אני. זה את שהעלו להיות יכול :ת

 4 . 20:26-ב, ערב באותו נמשיך בוא :ש

 5 .566/נ מסומן: :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 חשש קיים, המשפטי ליועץ חומרים העביר המבקר, נתניהו הוצאות תחת: הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?רואה אתה. לפלילים

 8 .כן :ישועה אילן מר

 9 .24:24-ב גם נמצאת היא?  רואה אתה. 24:24 בשעה היא הזו הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 10 .567/נ מסומן: :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ?נכון.  לערך וחצי בחצות גם באתר עדיין ומצוי המאוחר לכל 20:26-ב עלה זה :צור-בן בועז ד"עו

 12 ?מה :ת

 13 .באתר נמצאת הזאת שהכתבה לך מראה אני :ש

 14 .אותה רואים לא האחרון במסמך :דובר

 15 .אחר משהו זה האחרון :ישועה אילן מר

 16 על זה את מציג אני.  12:24 והנה 8:26 שעה. המסך על מראה אני. המסך על, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 17 בשעה גם מצויה הזאת שהכתבה רואה ואתה המסך על לך מוצג זה, ישועה מר  לי תאשר. המסך

24:24. 18 

 19 .אחר משהו יש לנו: :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 בשעה גם ועכשיו. 8:26 את לך מציג אני, ישועה מר, לפרוטוקול רק. נשלים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?נכון. ידיעה אותה, 12:24

 22 . כן. השעה את אראה שאני רגע תרד. כן :ישועה אילן מר

 23 .567/נ זה 12:24 ושעה, 566/נ-ב זה, 8:26 השעה, הזיהוי בשביל לכבודם אומר אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .המסך על שהראית מה רואים לא 567/נ-ב אבל, כן: :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .רואים השעה את :עם - בר' מ השופט' כב

 3 .שונה העמוד אבל. כן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 כרגע אני, הבא הדבר את ותאשר, נסכים בוא.  המסך על זה את הראינו אבל :צור-בן בועז ד"עו

 5 שליליות כתבות של סריה רואה, מטעמו, בו שקשור מישהו או שהוא נניח, הממשלה ראש מבחינת

 6 ?נכון. לפלילים חשש שיש, להבה של סניף שהוא. יום באותו

 7 .כן. אוקיי :ת

 8 ?נכון, כמובן חקירה שום נפתחה שלא יודע אתה :ש

 9 .זה אחרי עקבתי לא :ת

 10 לגבי טענה לנו שמיוחסת שראינו 73 פריט את סוגרים אנחנו. אחד דבר להבין רק. בסדר :ש

 11 והפרסומים הממשלה לראש ביחס היה מה וראינו, באתר הרצוג לגבי שהיה התהליך כל ראינו, הרצוג

 12 של בסדרה הממשלה ראש, חיוביים פרסומים של בסדרה מופיע הרצוג. יום באותו הנגטיביים

 13 . נמצא הכול, באתר יום באותו. שבעובדה כעניין? נכון. שליליים פרסומים

 14 להיות יכול. עשינו מה יודע לא אני. הרצוג על להוריד התבקשתי איך יודע לא אני, שוב :ת

 15 .שם עשינו בדיוק מה יודע לא אני. שהורדנו

 16. וואלה בתוך קורה מה יודע לא אני. אחרת היא, ישועה מר, שלי השאלה. שלי השאלה לא זאת :ש

 17 כתבות של סדרה שיש הוא יום באותו עקבי באופן באתר רואים שאנחנו מה. באתר קורה מה יודע אני

 18 מה זה. הממשלה ראש לגבי שלילית ארומה עם כתבות של סדרה ורואים הרצוג לגבי חיובי צבע עם

 19 ?נכון. בפנים קורה מה יודע לא. באתר שיש

 20 הממשלה ראש על שליליות כתבות יש, הרצוג על חיוביות כתבות יש. הראית, שהראית מה :ת

 21 - - - על חיוביות כתבות גם והיו

 22 של סיקור שיש אומר 74 פריט. 74 לפריט הגענו.  נתקדם בוא. בנרות מחפשים עדיין אנחנו זה :ש

 23 התחזקות על המצביע  סקר על ידיעה ופרסם רבין מורשת במרכז וליאני'ג ורודי נתניהו הנאשם
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 1 מיהו. וליאני'ג ביקור של העניין את נראה בוא. דבר-דבר נעבור בוא. כאן לנו יש דברים שני. הליכוד

 2 ?בעברו הוא מה? וליאני'ג

 3 .טראמפ של יועץ זה ואחרי יורק ניו עיריית ראש :ת

 4 ?נכון, יורק בניו מיתולוגי עירייה לראש נחשב הוא. יורק ניו עיריית ראש. נכון :ש

 5 .לגמרי :ת

 6 ?נכון. מרכזית אישיות :ש

 7 .כן :ת

 8 ז"לו.  "ביחד נראה בוא, תסתכל, הנה. 7113 לשורה מפנה אני. חפץ ניר לך שולח מה נראה בוא :ש

 9 וראש נתניהו בנימין הממשלה ראש – 18:30, בפברואר 2, שני ביום הליכוד ר"ויו הממשלה ראש

 10 בסיום, וכך כך, רבין מורשת מרכז מהסתדרות... אן ודוקטור   וליאני'ג רודי מר לשעבר יורק ניו עיריית

 11 ?רואה אתה. הלאה וכן" לתקשורת פתוח האירוע. דברים יישאו הסיור

 12 .כן :ת

 13 .התקשורת אמצעי לכל שנשלחת גנרית הודעה שזאת אתי תסכים :ש

 14 .כן :ת

 15 ?נכון, עניין, לביקור מגיע יורק ניו עיריית ראש, אייטם גם זה.  וואלה-ב עולה מה נראה בוא :ש

 16  .כן :ת

 17 . וואלה-ב עולה זה איך נראה בוא :ש

 18 .568/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?רואה אתה. קצרה כתבה עולה :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כן :ת

 21 בוא. ספרתי. שורות 16 של כתבה.  יורדת היא ומתי הכתבה עולה מתי נראה בוא ועכשיו :ש

 22 ? נכון, 00:40 בשעה עולה היא. עולה זה מתי נסתכל

 23 ,כן :ת
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 1 ?ירדה שהיא משער אתה מתי. בלילה 1:00 לקראת, כלומר :ש

 2 .יודע לא :ת

 3 ירדה שהיא, ס'פייג פסט-ה לפי לנו יש, לך אומר אני. זה את נציג אנחנו. לך נראה בוא אז :ש

 4. באתר נמצאת לא כבר שהיא לך אומר אני 7:24 בשעה. מתי נסתכל בוא אז. בדיגיטל יש. 7:24 בשעה

 5 .שבעובדה כעניין לך אומר אני אבל להמשיך יכול אתה? נכון, באתר לא כבר היא. זה את נגיש אנחנו

 6 .בסדר :ת

 7 .הזה הדבר על נסכים בוא אז :ש

 8 ?בראשית הייתה היא :ת

 9 שאמרת, שורות 16, קצרה כתבה לנו יש.  בראשית הייתה לא היא. לא. לבדוק אפשר. יודע לא :ש

 10 ?נכון כאן עד? נכון, לעיתונות הודעה בגדר, לעיתונות הודעה שהיא בעצמך

 11 .כן :ת

 12 ?נכון, חדשותי עניין זה ישראל במדינת וליאני'ג ביקור פניו על ושגם :ש

 13 .כן :ת

 14 השעה אזור המאוחר לכל עד, 00:40, בלילה 1 מלקראת שלכם באתר רק נמצא וזה, אוקיי :ש

 15 ?מסכים? בסדר. העובדות אלה. בבוקר 7:00

 16 '. פייג הום-ב :ת

 17 פסט-ב זה את רואה אני. בכתבה כאן שכתובה השעה לפני גם רואה אני. רגע רק :תירוש יהודית ד"עו

 18 .קודם פעמים כמה ס'פייג

 19 . אוקיי :צור-בן בועז ד"עו

 20 . הלילה לפני עוד, הערב בשעות :תירוש יהודית ד"עו

 21 .מקובל, ס'פייג פסט-ה לפי הדיוק זה אם :צור-בן בועז ד"עו

 22 .בחוזרת זה את אציג אני :תירוש יהודית ד"עו

 23 .עכשיו זה את להציג יכולה את :צור-בן בועז ד"עו
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 1 . בחוזרת אציג ואני בדיוק אבדוק אני, לא :תירוש יהודית ד"עו

 2 ?היה שזה אומרת את שעה באיזו :צור-בן בועז ד"עו

 3 . אחורה עוד לבדוק צריכה אני :תירוש יהודית ד"עו

 4 ?כרגע רואה את מה לפי :צור-בן בועז ד"עו

 5 .ס'פייג פסט-ה לפי :תירוש יהודית ד"עו

 6 ?רואה את שעה באיזה. לא :צור-בן בועז ד"עו

 7 גם.  קודם שעה שגם להיות יכול. בלילה 11:30 בשעה למשל מוצאת  אני כרגע :תירוש יהודית ד"עו

 8 .ומשהו 10-ב

 9 ?בראשית? איפה :ישועה אילן מר

 10 .הבית בדף, כן :תירוש יהודית ד"עו

 11 - - - לה נקרא לילית כתבה לנו יש,  ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 12 .נכון :ת

 13 ?סיכמנו זה? נכון. סטנדרטית :ש

 14 .כן :ת

 15 . אחרים תקשורת בכלי גם עלה כמובן שזה יודע אתה :ש

 16 . לעצמי מתאר :ת

 17 . אחד תקשורת מכלי דוגמה אתן אני. המשפט בית על להעמיס רוצה לא אני כי דוגמה אתן אני :ש

 18 .569/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 גם עלו האלה והדברים לתקשורת הודעה נשלחה. NRG-ב למשל לך מראה אני :צור-בן בועז ד"עו

 20 .יותר או פחות דבר אותו שזה לי תאשר. NRG-ב למשל

 21 . מאשר. כן :ת
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 1 ראש – לפרסום ראוי שהוא עניין שזה בהגינותך לי שאישרת הזאת הכתבה את שגם יודע אתה :ש

 2 הכתבה את לפרסם התנגד אלקלעי – לעיתונות הודעה, ישראל במדינת לביקור מגיע יורק ניו עיריית

 3 ".לגמרי לגיטימית ידיעה זו, לצורך שלא עלי מקשה מאוד אתה: "לו כתבת ואתה

 4 .זוכר לא :ת

 5 .השורה את  לך להקריא יכול אני. 7127 שורה.  רול-ב מופיע זה :ש

 6 .מקבל אני.  מאמין אני :ת

 7 מבין אני. דוקטורט זה על נעשה לא. בקצרה העניין את אופן בכל להבין רוצה רק אני :ש

 8, אלקלעי אצל, לגמרי לגיטימית ידיעה שזאת כתבת וגם כאן אמרת בעצמך שאתה למרות, שלאלקלעי

 9 .קשיים לו היו

 10 באותה אמר שהוא משהו לו אומר אתה. משפט באותו. אמר שהוא מה רק לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 11 .אחרי או לפני אמרתי לא. אותה לפחות. במלואה ההודעה את לו תגיד. הודעה

 12 לקחת. הזה העניין לי חשוב נורא לא שזה האמת?  בסדר. התהליך את לך אקצר אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 כלי בכל שמפורסמת לעיתונות הודעה זאת, ממתת חלק שזה ולהגיד, וליאני'וג ממשלה ראש, כזה דבר

 14 קשה טעות טעה כאן שמישהו חושב אני – שהתקבלה הנאה מטובת כחלק זה את לראות, התקשורת

 15 . מאוד

 16 . כתבה עוד הנה. יום באותו, 2015 בפברואר 2-ב אנחנו. אתך אתקדם אני

 17 .570/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 למען הרסני מהלך מקדם, תראה. הברית בארצות נתניהו על ביקורת :צור-בן בועז ד"עו

 19 ...ביקורת יש? רואה אתה. הרפובליקנים

 20 .רואה :ת

 21 ?נכון :ש

 22 .כן :ת
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 1 אתה. דרמר רון לשגריר חדש עבודה... לחפש להתחיל צריך הממשלה שראש שם נאמר וגם :ש

 2 ?רואה

 3 .רואה :ת

 4 ?רואה אתה. המבוכה את מעכל לא עדיין הברית בארצות היהודי הממסד, המשנה כותרת :ש

 5 .משנה לא זה :ת

 6 .סליחה. ביניים כותרת :ש

 7 .ביניים כותרת :ת

 8 נכון, ביניים בכותרת :ש

 9 .כן :ת

 10 נמשיך. בקונגרס הנאום של הנושא את סיקרתם איך לראות ונמשיך לנאום נגיע עוד אנחנו :ש

 11 כתיבה שהיא כתיבה על, צדדית חד, אחת עמדה משקף זה שפה לי תאשר אבל הדברים את לראות

 12 לממסד קרה מה נראה שתכף היהודי הממסד לגבי וכתיבה הנאום לגבי  הברית בארצות שלילית

 13 .פעם אחר פעם באתר ששיקפתם מה זה? נכון. מהנאום שמסתייג באמת היהודי

 14 .השאלה את פעם עוד. שנייה.  רגע רק :ת

 15 להראות נמשיך, מהכתבות חלק הצגנו, שבעובדה כעניין לך אומר אני -  וואלה-ש לך אומר אני :ש

 16 הנאום את וקשה קטגורי באופן שמבקר הקו את לקח ועובדה  בחירה של כעניין, וואלה – הכתבות את

 17 . בחירה שהייתה מה זה. אפשרי כיוון מכל הברית בארצות

 18 .נכון, לי שהראית בכתבות :ת

 19 - -  השני לחלק נעבור בוא עכשיו :ש

 20 . תיבון אמיר :ת

 21 . שלו הבחירה זו. צודק אתה. תיבון אמיר. נכון :ש

 22 .בחירה לא זאת :ת
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 1 אז, בעולם דברים עוד יש ולהגיד לפנות ניסיון שהיה לפעם שמפעם יודע אתה, לך אראה אני :ש

 2. 74 פריט של השני בחלק כרגע אני. ונמשיך כרגע זה את נניח אנחנו אבל, לגיטימי הכי דבר זה

 3 של הסקר את לך אראה אני. הליכוד התחזקות על שמראה" הארץ" של סקר מתפרסם. העובדות

 4 ". הארץ"

 5 .571/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?נכון". הארץ" עיתון של הסקר זה, רואה אתה  :צור-בן בועז ד"עו

 7 .כן :ת

 8 .הזה הסקר על 2 בערוץ דיווח למשל לך אראה אני. שונים תקשורת בכלי מדווח הזה הסקר :ש

 9 .572/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 ?הסימונים את שוב לבדוק אפשר, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 11 . כן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .הברית בארצות נתניהו על ביקורת, 571/נ

 13 .570/נ זה :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ?571 זה מה אבל, הביקורת זאת 570 :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 .2 ערוץ, 572 הוא האחרון". הארץ" סקר :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 למשל", הארץ" של הסקר על דיווחים שיש ראינו", הארץ" של סקר לנו שיש ראינו :צור-בן בועז ד"עו

 17. מיושרים אנחנו כאן עד. נוספים דיווחים שהיו להראות בנייר חוסך פשוט אני, 2 ערוץ את לך הראיתי

 18 ?נכון

 19 .כן :ת

 20. נסבל... יש שם נגיד, חדשות ומהדורת מודפסת  מעיתונות נניח שבשונה, דבר עוד לי תאשר :ש 

 21 של וחצי שעה-בשעה אייטמים לך יש, מהדורה, וטלוויזיה ידיעות איקס להכניס יכול אתה   בפרינט

 22 . ככלל, יותר רחבה תחלופה אפשרות יש אינטרנטי באתר, חדשות

 23 .כן :ת
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 1 תקשורת כלי של סקרים על, בחירות בתקופת,  בכלל וגם אצלכם גם, לדווח  מקובל וגם :ש

 2 ?נכון. שעשו אחרים

 3 .לגמרי :ת

 4 שאתם הציוני המחנה של התחזקות, 2 ערוץ סקר נניח לך אראה אני. קדימה יום 14 נלך בוא :ש

 5 .זה את מפרסמים

 6 .573/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ?זה את רואה אתה  :צור-בן בועז ד"עו

 8 .כן :ת

 9 לראשות ההתאמה שאלת נסקרת, שאלה גם יש, שבסקר מוסגר במאמר רק לך אומר אני, אגב :ש

 10 ראש זה ביותר המתאים שהמועמד סוברים מהציבור אחוז 51-ש היו 2 ערוץ של הנתונים, הממשלה

 11 .ביותר המתאים המועמד הוא הרצוג שיצחק סבור מהציבור אחוז 28 ורק נתניהו הממשלה

 12 "?הארץ" או 2 ערוץ :ת

 13 ערוץ של שמפורסם הסקר. הציוני המחנה. וואלה-ב שמפורסם 2 ערוץ של בסקר עכשיו אני :ש

 14 ?רואה אתה, במנדט הליכוד את עוקף הציוני המחנה, חיובית היא שלו הכותרת, 2

 15 .כן :ת

 16 כל קודם אתי תסכים. ממשלה לראש להתאמה השאלה גם נבחנה גופו הזה שבסקר אמרתי :ש

 17? נכון. השלכה לו שיש נתון זה כי, משנה כותרת או כותרת, שמפורסם נתון כלל בדרך הוא כזה שנתון

 18 .הבחירות תוצאות על

 19 . כן :ת

 20 .שבעובדה כעניין. מופיע לא זה, המשנה וכותרת הכותרת בתוך שאצלכם רק לי תאשר :ש

 21 .בהמשך מופיע. מופיע לא :ת

 22 נוהגים שאתם לי תאשר, כל קודם. אותו פרסמתם שאתם" הארץ" עיתון של לסקר נחזור בוא :ש

 23 ?נכון. בחירות בתקופת אחרים תקשורת כלי של סקרים לפרסם
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 1 .אישרתי. כן :ת

 2 . הטיימינג מבחינת רק". הארץ" עיתון של הסקר התפרסם איך נראה בוא אז :ש

 3 .574/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .לילה  מאותו ס'פייג פסט-ה של מקבץ מגיש אני :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?שלושה :עם - בר' מ השופט' כב

 6 .כבודו, ארבעה לי נדמה :צור-בן בועז ד"עו

 7 .חמישה: דוברת

 8 עולה שהסקר, משנה נורא לא זה, בשעה טעינו אם אלא, כאן שיוצא ממה לי תאשר :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?נכון. בבוקר 7:24 בשעה יורד והוא,  הבא בעמוד, בחדשות הוא, 10:32 בשעה המאוחר לכל

 10 ?יורד שהוא אומר אתה מתי.  רגע רק :ת

 11 . קיים לא כבר הוא 7:24 בשעה :ש

 12 .כן. אוקיי :ת

 13 ?נכון :ש

 14 .כן :ת

 15 כי עולם של דרכו זו, יותר נמוכה היא באתר שהצפייה שעות הן הלילה ששעות אתי תסכים :ש

 16 . בלילה לישון נוהגים האדם בני רוב

 17 ?עלה שזה אומר אתה מתי. ברור :ת

 18 . בלילה 10:24-ב, רואים שאנחנו מה :ש

 19 .אוקיי :ת

 20 דברים שהם דברים שני כאן  לנו יש. עליו שדיברנו הזה העניין את רגע נסכם בוא עכשיו :ש

 21 של, כאלה  סקרים לפרסם נוהגים שאתם  סקר של פרסום, ושני, וליאני'ג ביקור, אחד. סטנדרטיים

 22 .שבשגרה כדבר, אחרים תקשורת כלי

 23 .אמת :ת
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 1 נתניהו הנאשם של תגובה לפרסם דרישה על מדברים אנחנו שם. 75 לפריט הגענו. נתקדם בוא :ש

 2 בית לידיעת רק זה,  לך אומר כבר אני, יום באותו.  המעון הוצאות על המדינה מבקר דוח בעניין

 3 זה'.  א בנספח פריטים ושלושה הודעות שלוש אותן את פיצלו, המאשימה את ריגש שמאוד המשפט

 4 - - - לך שולח חפץ, לך אראה אני. מבוא רק

 5 ?אנחנו תאריך איזה :ת

 6 ראש תגובת, 21:05 בשעה, 7143 בשורה לך אראה ואני, לך שולח חפץ.  בפברואר 2-ב :ש

 7 ?רואה אתה. תגובה יש אז. הליכוד ר"ויו הממשלה

 8 .כן :ת

 9 . תקשורת כלי של משורה, תכף לך אראה אני, שנשלחת סטנדרטית תגובה שזאת לי תאשר :ש

 10 .סביר נשמע :ת

 11 ?רואה אתה. תגובה לך שולח רק הוא. דבר שום ממך מבקש לא אפילו הוא :ש

 12 .מבקש שהוא מה לעשות צריך שאני יודע ניר כי. משנה  לא זה, מבקש לא שניר זה, בסדר :ת

 13 הוא. עוברים אנחנו ולכן האבנים כל את מרימים  אנחנו. אחד-אחד עוברים אנחנו, ישועה מר :ש

 14 . תגובה לך שולח

 15 .עניתי. שאלת :ת

 16 מתפרסמת הייתה לא, התפרסמה שהיא לך אראה אני, שכזאת תגובה. להבין רגע רוצה אני :ש

 17 ?תקשורת כלי בכל

 18 .שכן סביר. שכן יתכן :ת

 19 נגטיבי היבט לזה נקרא, בה שיש כתבה שכותבים, לי תאשר, בתקשורת סטנדרטי דבר זה, אגב :ש

 20 ?נכון. העיתונאים האתיקה כללי אפילו זה. תגובה להכניס ונהוג שהוא גורם כל על

 21 .נכון :ת

 22 פריט גם זה, תגובה ששלחו, כלומר. האישום בכתב פריט עוד זה אצלנו כי נראה בוא ואז :ש

 23 יש, כאן שקורה שמה לך אגיד אני.  עלתה הזו התגובה איפה נראה בוא. הנאה כטובת האישום בכתב
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 1 מהיכן אומר אני. מקבץ אגיש כרגע אני. עלה זה איפה נראה בוא. אלמנטרי דבר זה. מעון על דוח

 2 . הזה המקבץ

 3 ?של מקבץ זה. 575/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 אחד אחד אעבור ואני, תגובה אותה, התגובה פורסמה בהם המקומות של מקבץ :צור-בן בועז ד"עו

 5 .תקשורת כלי של ארוכה בשורה שהועלתה לכם ששלחו התגובה שזאת לי יאשר שהעד ונראה

 6 ?רואה אתה. המשנה כותרת גם. 2 בערוץ.  שנייה בפסקה וגם המשנה בכותרת גם, גלובס-ב תסתכל

 7 .רואה :ת

 8 .3 בפסקה וגם :ש

 9 .רואה :ת

 10 . 3 פסקה וגם המשנה כותרת גם". מעריב" :ש

 11 .רואה :ת

 12 .3 פסקה, משנה כותרת, NRG :ש

 13 .רואה :ת

 14 .כתוב זה את הגשנו.  תאשר. שישנו מה זה אבל, דיגיטלי אין :ש

 15 .כן :ת

 16 . המודפס העיתון   את לך אציג גם אני. הביניים לכותרת מתחת 4 פסקה". היום ישראל" :ש

 17 .כן :ת

 18 .מבזק, Ynet :ש

 19 .כן :ת

 20 ?ראית. הוגש. תמליל, 2 ערוץ :ש

 21 .כן :ת

 22 ? נכון. וואלה-ב גם נכללה הזאת התגובה :ש

 23 .זוכר לא. מניח אני :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  08

 

 3591 

 1 .כתבה אתה לך אראה אני :ש

 2 .576/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 הפרסומים של משפחה מאותה, וואלה-ב הפרסום על תסתכל. בנאלי כמעט :צור-בן בועז ד"עו

 4 ?נכון. שראינו הקודמים

 5 .כן :ת

 6 לפרשת חזרנו. 76 פריט. הזה בנספח יש מה על שלי ההערות את אחסוך אני. נתקדם בוא :ש

 7 טענה יש. וואלה-ב  לנו יש מה נראה בוא. הבקבוקים פרשת לה שקוראים מסעירה פרשה. הבקבוקים

 8 להעיד יצטרך נתניהו שהנאשם והצפי נתניהו ששרה הבקבוקים בפרשת שעוסקת כתבה דרדור של

 9 כאן נראה בוא עכשיו.  שישנו הפריט זה אבל מעורבות שום לנו מייחסים לא. הטענה זאת. בחקירה

 10 אמרת אתה, כל קודם. קודם אותו שראינו האוהד הסיקור את לאזן כנראה צריך, ההמשך את

 11 לא כבר שזה שלב באיזשהו לך נראה שזה. הבקבוקים פרשת על קו מתחת שאתה מקום באיזשהו

 12 .גלובס בעתון התראיינת? שקלים 4,000-ה של הזה העניין את זוכר. בו ולדוש לדון שראוי נושא

 13 על שלי להגנה בהקשר נאמרה הזאת שהאמירה כאן שלי בעדות הסברתי אני אבל אמרתי אני :ת

 14 נבע ושזה נכון לא שזה אמרתי אז. הוראות מקבלים ושאנחנו מגינים שאנחנו כלפינו שטענו הזה הקו

 15 .וכדומה אבי ושל המערכת ושל שלי החלטה של מסיבות

 16 נתחיל בוא. פעם אחר פעם אצלכם שנפרץ ינו'מז קו היה הזה שהקו נראה בוא אז. אוקיי :ש

 17-ה, למוחרת יום. כמובן הקו ומתיחת, באתר אצלכם עלה מה קודם כבר הראינו. העליתם מה לראות

 18 לאסוף  נתניהו לשרה עזרו. חדש רשת משחק" וואלה-ב, ישועה מר, ביחד נקרא בוא, בפברואר 4

 19 ? רואה אתה". בקבוקים

 20 .כן :ת

 21 מאין משעשע משחק – האפשרויות שתי אלה – מהרשת לכם שלחו או מהרשת לקחתם :ש

 22 ?רואה אתה". למחזור בקבוקים לאסוף נתניהו לשרה עזרו,  "כמותו

 23 .כן :ת
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 1 .נכון. לך מוקרן זה :ש

 2 .כן. אוקיי :ת

 3 .משפחה מאותה? אצלכם שראינו הביבי את דחוף הקודם המשחק את זוכר אתה :ש

 4 . ברשת שמופיעים משחקים אלה.  שלנו משחקים לא אלה. כן בגדול :ת

 5 והמוטה  השבוי באתר, שלכם הבחירה זו, אותם בחרתם שאתם משחקים אלה אבל. ברור :ש

 6 נקרא ובוא הלהיט את לנו יש, הנה אז. פעם אחר פעם להעלות שהחלטתם מה זה. מה יודע ואלוהים

 7 כתוב למה, מישהו כלל בדרך זה, וואלה מערכת כשזו, כל קודם. וואלה ממערכת.  כתוב מה ביחד

 8 .החומר את לכם שלח מישהו?  וואלה מערכת

 9 . לא :ת

 10 ?האפשרות מה אז :ש

 11 דברים על להסתכל, ברשת לעבוד הוא שלהם שהתפקיד אנשים יש. אמרתי. בהכרח לא :ת

 12 .מהרשת משהו אוסף הוא. כתב שהוא שלו משהו לא זה. אותם ולהכניס וססגוניים מעניינים

 13 דחוף? נכון. זה את ומעלים אובייקטיבי עיתונאי דעת שיקול ומפעילים מהרשת אוסף הוא :ש

 14 .עובד זה כך? נכון. לשרה עזרו, הביבי את

 15 וואלה, ה'בראנז וואלה, טק וואלה המקומות שבתוך אומר אני אבל שם הסתכלתי לא, תראה :ת

 16. יודע לא אני – שם המנעד בתוך זה של המשקל היה כמה. מהרשת דברים הרבה אספו, וכדומה סלבס

 17 .וכדומה לאחרים היה אם יודע לא אני. הרבה שם אספו

 18  באתר הממשלה ראש של סופית האין וההגחכה סופית האין ההלעגה שלגבי לך אומר אני :ש

 19 קו איזשהו – בוטה היה לא זה וכנראה מעיני שחמק ויתכן – ראיתי לא. פעם אחר פעם הופיע שלכם

 20 ?זה על להגיד אחר משהו לך יש. ככלל, זלזול ולא לעג לא, הגחכה לא. אחר מועמד אף על הלעגתי

 21 שבה שהצורה בטוח די אני. קו היה זה אם יודע לא אני. מקרים כמה כאן מציג אתה, תראה :ת

 22 הם. במערכת מישהו של החלטה איזושהי הייתה לא היא, טק וואלה בתוך שם אנשים זה את בחרו

 23 לפעמים.  לשם מכניסים, ברשת רעש שעושים דברים. ברשת רעש שעושים שרואים הדברים על עוברים
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 1 כאלה דברים או מים"מ או הזה מהסוג רשת משחקי לגבי. טוב פחות טעם  לפעמים, טוב טעם עם

 2 . שם אותו ושמים לוהט הכי שהוא מה את אוספים אז. רייטינג הוא המשחק, ברשת שמופיעים

 3 .המשחק של תוכנו את נראה בוא :ש

 4 .577/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 מלכותי אולם רקע על נתניהו שרה של דמותה מופיעה. במשחק כתוב מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 6-ב אותה מזכה  איסוף כל. בסלסלה לאסוף עליה אותם, ריקים בקבוקים צונחים מהתקרה, מפואר

 7, שרה השיר של המנגינה נשמעת וברקע. שמאלה, ימינה, במקשים השתמשו. פיקדון החזר אגורות 25

 8 ?נכון. מגחיך, לעגני, אתי תסכים. שכתוב מה זה. דניאל אלונה של

 9 לא אנחנו. בנוי זה ככה. הרשת בתוך החיים זה, פעם עוד, וכדומה הלעגני לגבי. כן. משחק :ת

 10 את מביאים, החדשות בתוך לוהטים שהם דברים. ברשת שיש מה את משקפים. המשחק את חיברנו

 11 .חדשותי גוף בתוך אותה מבטא שאתה אספקלריה, חלק היא הרשת. הרשת של הצד

 12 לכם יש מה. אצלכם מתכתב שלא מי של במשקפיים באתר רואים מה מתייחס פשוט אני :ש

 13 .דבר עוד אגיד ואני. באתר

 14 ?אצלכם מתכתב לא אומרת זאת מה :ת

 15 . באתר יש מה רואים אנחנו. שלכם ההתכתבויות לכל צד לא אנחנו, מתכתבים ואלקלעי אתה :ש

 16 .אוקיי :ת

 17 היה תקשורת כלי ואיזה ישועה אילן על ברשת לעגני משחק איזה היה אם, אגב. רבה תודה :ש

 18 ?אומר היה שהוא חושב אדוני מה, זה את מעלה

 19 להיות יכול, לאחרים ללעוג כדי הערב עד מהבוקר ברשת שמשתמש פוליטיקאי הייתי אם :ת

 20 לצחוק מסוגל להיות צריך מדינאי או שפוליטיקאי חושב אני.  יודע לא. זה את לספוג מסוגל שהייתי

 21 .עצמו על

 22 . נכון :ש

 23 .ליאנית'רצי'צ תכונה שזו אומרים :ת
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 1 ?אליך פנה מישהו, אגב.  נכון :ש

 2 ?עניין באיזה :ת

 3 .האלה העניינים :ש

 4 . זוכר לא :ת

 5-ל שפונה ממישהו בשונה, אליכם פנה לא אחד אף, יליאני'רצ'צ באופן. אליכם פנו לא :ש

 6 . נתקדם בוא אבל, בערך לו נגעו כי ויקיפדיה

 7 .בפברואר 3-ב. נוספת כתבה הנה. המשך, אוהד סיקור, תראה

 8 ? ויקיפדיה-ב שקרים לפרסום סטירה קשור מה :ת

 9 .בפברואר 3-ל נחזור בוא.  יודע לא :ש

 10 .578/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 פרשת תיחקר אם מעריכים המשטרה. "הכותרת מה נראה בוא. כתבה עוד הנה :צור-בן בועז ד"עו

 12 ?רואה אתה". להעיד יידרש נתניהו, הבקבוקים

 13 .בהחלט. כן :ת

 14 המשפטי ליועץ,  לידיו שהגיעו החומרים על בהסתמך כי היא ההערכה"ש היא המשנה וכותרת :ש

 15 נתניהו שרה כי נטען במסגרתה בפרשה בחקירה לפתיחה להורות אלא ברירה תהיה לא לממשלה

 16 ?זה את רואה אתה כאן עד". למדינה השייכים כספים לכיסה שלשלה

 17 .רואה :ת

 18 המשפט בבית תגיד, להגיד אחר משהו לך יש אם – לך אומר אני, שבעובדה כעניין, כל קודם :ש

 19 . נפתחה לא חקירה שום –

 20 .יודע לא. זה אחרי עקבתי לא אני :ת

 21 ?רואה אתה". מעריכים במשטרה" יש בכותרת. קורה מה לך אגיד אני בוא :ש

 22 .רואה :ת
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 1. המשטרה של להערכות ייחס שהוא, העניין את מפברק לא שהכתב בהנחה, כותב שהכתב :ש

 2 ?אליו מגיע זה מאיפה

 3 .במשטרה שלו מהמקורות :ת

 4, סעיף יש, לכך נדרש המחוקק אפילו, המשטרה בידי חומר יש שאם יודע אתה. יפה. במשטרה :ש

 5 מה. תתנהלנה  שלא חקירות על ובטח חקירות על דברים לפרסם שאסור, העונשין לחוק 117 לי נדמה

 6 - - -  - פרוזאית יותר בצורה זה את נעשה בוא – הלכה המשטרה, כלומר? זה על אומר אתה

 7 .בנושא שלך הידע את מקבל :ת

 8 וזה למשטרה שהגיע משהו יש אם שבהכרח  לנו אמרת אתה. בנושא שלך הידע על נדבר בוא :ש

 9 .ישראל  משטרת, במשטרה ממקורותיו זה, מפרסם והכתב, החוצה יוצא

 10 .בטוח לא אני. להיות יכול אמרתי :ת

 11 .דבר שום היה לא כי אז עד זה את קיבלו לא הסניגורים? להיות יכול עוד זה איפה :ש

 12 אז, משטרה אומר הוא אם אבל. החומרים את קיבל ומי בזה מעורב שם היה מי יודע אינני :ת

 13 . מהמשטרה מישהו עם דיבר שהוא להיות יכול

 14 .הכתב זה. זה את המציא שיוסיאל מניח לא אני? נכון. זה את המציא לא הוא :ש

 15 .חושב לא אני :ת

 16 כלל בדרך. לזה נקרא רחוק ליותר הופך אפילו זה, מזה יותר תראה עכשיו. חושב לא אני גם :ש

 17 לזה. שלה הערכות לה יש'. ג', ב', א מעריכה היא אז? נכון. אצלה נמצא החומר,  חוקרת כשמשטרה

 18 - - - להעריך יכולה המשטרה. אתי מסכים אתה

 19 . מקבל אני, וזה משטרה, פליליים תהליכים לגבי שלך ההנחות כל :ת

 20 .בכתבה כאן קורה מה תראה בוא :ש

 21 - - -  לא האלה לשאלות התשובות :עם - בר' מ השופט' כב

 22 הכתבה לפי החומר. יתקשר זה ואז שאלה אשאל אני. כך לאדוני אומר אני, אדוני :צור-בן בועז ד"עו

 23 שואל אני ואז.  כתוב כך. לממשלה המשפטי היועץ בידי נמצא בכלל החומר.  המשטרה בידי לא בכלל
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 1 מין זאת. לשאול יכול לא אני המשטרה את, לשאול מי את לי אין. תאשר. הבא הדבר את אותך

 2 ?נכון. לכתב זה את מעביר ושהוא אצלו נמצא שלא חומר על משטרתי גורם איזשהו של ספקולציה

 3 .מושג לי אין באמת.  מושג לי אין :ת

 4. אותך שואל כן אני זה ואת הזה בדבר העיתונאי הערך של העניין את להבין רגע רוצה אני אבל :ש

 5 - - - המשטרה בידי נמצא לא, משהו בוחן היועץ

 6 .אתך אני, אוקיי. לקרוא רגע לי תן. רגע רק :ת

 7 איזושהי מפרסמים ואתם למשטרה הגיעו שלא חומרים, נפתחה שלא שחקירה לך אומר אני :ש

 8, אותך שואל אני. להעיד יידרש הממשלה ראש שגם בכותרת כותב ועוד המשטרה של מומצאת הערכה

 9 סיקור לא שזה בהנחה, כלומר. הזה בעניין העיתונאית התפיסה את, העיתונאי הערך את לי תסביר

 10 ?אתי מסכים אתה, לא ממש זה, הממשלה לראש אוהד

 11 .לגמרי :ת

 12 אתה אם, המערכתי הדעת שיקול את לי תסביר, כאן לנו שיש מה אז. שללנו הזה הקו את :ש

 13 המשפטי היועץ בידי חומר יש, כותבים, מפרסמים שאתם מה אם, הזה העניין את לי להסביר יכול

 14 נתניהו וכבר המשטרה של סתומות הערכות איזה מפרסמים אתם כבר, למשטרה העביר לא, לממשלה

 15 אולי, באתר אצלכם מתפרסמת פחות פרועה או יותר פרועה ספקולציה כל. הזה בעניין להעיד יידרש

 16 .הממשלה לראש ביחס מפורסם זה אם רק

 17 . חושב לא :ת

 18 .הלקמוס נייר זה. ולשלילי :ש

 19 .הממשלה ראש נגד משהו יש שליוסיאל חושב לא :ת

 20 .פרסונלי לא אני, סליחה :ש

 21 פיסת אליו שהגיעה פליליים אחרים מקרים הרבה היו שגם בטוח אני. אותו כיוון לא אחד אף :ת

 22 ראשון להיות, שכותב אחרון להיות לא כדי זה את וכתב, שם זה את בדק, פה זה את בדק הוא, מידע

 23, כאן כתוב. עובד הוא שבה בצורה בקי לא אני. מה יודע לא, לבלעדיות, לראשוניות להביא, שכותב
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 1 יודעים טרם במשטרה, ויינשטיין של שולחנו על הנמצאים  המלאים החקירה חומרי ללא, אגב דרך

 2 לא. עבד אז הכתב איך כרגע לנתח ממני מבקש אתה. מהחומרים חלק להם שיש להיות יכול. זה על

 3 .אותו ותשאלו  לו תקראו. יודע

 4 עם באתר קרה מה נראה בוא, והנגטיבית הפרועה הספקולציה, הכתבה זאת הרי. נסתכל בוא :ש

 5 .13:25-ב האתר של תדפיס הנה. העובדות את נראה בוא. הזאת הכתבה

 6 .579/נ מסומן: ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ?13:25-ב פורסם המאוחר  לכל שזה מסכימים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 8 .10:56 רשום כאן. 11:00-ב פורסם זה :ת

 9 ?נכון, 10:56 בשעה מפורסם זה.  ישועה מר, הדיוק על לך מודה אני. תודה. טעיתי אני. סליחה :ש

 10 .כן :ת

 11 הסוף עד הדוקה לא, הריבוי בגלל,  לפעמים שהפירוטכניקה לי צר – המסך על לך אראה אני :ש

 12 .נכון. באתר מופיעה. הכתבה על תסתכל, כל קודם. השעה על תסתכל, הנה –

 13 .נכון :ת

 14 ?נכון, 3:25. השעה על נסתכל בוא :ש

 15 .כן :ת

 16 . 15:25 זה. 15:25-ב גם נסתכל בוא :ש

 17 .רגע אותך איבדתי :ת

 18 - - - הזאת שהכתבה לך הראיתי אני :ש

 19 ?בבוקר 10:56 זה כאן :ת

 20 עד. שעות וחצי כארבע על כרגע מדברים אנחנו. אתנו עדיין היא 3:25 בשעה. כבבוקר 10:56 :ש

 21 ?נכון כאן

 22 .כן :ת

 23 .לך אראה אני. באתר לא היא 16:28-ב :ש
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 1 .הבית בעמוד לא היא :ת

 2 .580/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .כן. הבית בעמוד לא היא :צור-בן בועז ד"עו

 4 שעה, בהתחלה הצגת שאתה כמו. הזמן כל הבית בעמוד הייתה לא היא. לא :תירוש יהודית ד"עו

 5 .הבית בעמוד זה שממנה מסוימת

 6 חמש-ארבע, שמאלה-ימינה  שנמצאת כתבה כאן יש. העניין את נסגור עכשיו. טוב :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?נכון. הבית בעמוד שעות

 8 .כן :ת

 9 ?נכון. ראוי זמן זה :ש

 10 .לגמרי סביר זה אבל, גבוה במקום לא זה. כן :ת

 11 .כתבה לנו יש שעות חמש-ארבע. בסדר :ש

 12 .ראשית כותרת לא זאת :ת

 13 ?שעות חמש-ארבע ארבע :תירוש יהודית ד"עו

 14 .10:00-מ :צור-בן בועז ד"עו

 15 .יש משם ורק 1:25-ב הוא שהוצג ס'פייג פסט-ה :תירוש יהודית ד"עו

 16 .שהוקרן אחד יש :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .15:25, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .15:25 עד 1:25-מ :תירוש יהודית ד"עו

 19 .10:00-מ. 1-מ לא

 20-ב ס'פייג פסט-ב. הבית באתר אותה רואים לא אבל פורסמה היא 10-ב, לא :תירוש יהודית ד"עו

 21 פסט-ב הוא הבית אתר. הבית באתר היא הכתבה ממתי לא אבל הייתה הכוונה מתי אמר העד. 1:25

 22 .שלך ס'פייג
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 1 חמש זה אם. הזה באתר שעות ארבע נמצא זה לטעמנו, הזאת הכתבה, תירוש' גב :צור-בן בועז ד"עו

 2 .לנו משנה כך כל לא זה, שעות וחצי שלוש או שעות

 3 .ראוי, סביר זמן פרק שזה ישועה מר אתי תסכים

 4 .סביר, כן, שלו במיקום כזה לאייטם :ישועה אילן מר

 5 .הזה בנושא אליכם פנה לא אחד אף גם. חושב אני גם. נכון :ש

 6 .יודע לא :ת

 7 ההנאה מטובת חלק שזה למרות. אליכם פנה שמישהו טענה שאין אומר כבר אני. טענה אין :ש

 8 מהכתבה  שעה כחצי, 16:28. בא וזה מדבר  זה עוד. החליף מה תראה בוא. נתקדם בוא אבל. שקיבלנו

 9 .הבאה הכותרת הנה, הקודמת

 10 ?אירוע עברנו :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 רק. פריט עובר אני ותכף יום אותו בתוך אני. פרסום רודף פרסום זה כאן, גברתי :צור-בן בועז ד"עו

 12 .הממשלה ראש דוברי במשקפי הזה באתר קורה מה לראות צריך

 13 .581/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 נאום, הישראלים רוב: שלילית שהיא לי שתאשר מבקש שאני כותרת שוב לנו יש :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?רואה אתה. הבחירות בגלל בקונגרס נתניהו

 16 .אוקיי. כן. רגע רק :ת

 17 כדי בחוץ בנאום משתמש שנתניהו סבור הישראלי הציבור שרוב היא שהמשמעות שם וכתוב :ש

 18 ?רואה אתה. מבית הבחירות תוצאות על להשפיע

 19 . כן :ת

 20 ?נכון, נגטיבית כתבה שזו בינינו להסכים יכולים אנחנו :ש

 21 .חיובי לא זה. יודע לא. סקר זה. סבירה נגטיבית. כן :ת
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 1. באתר שעות חמש, ארבע, שלוש, יודע לא, שהייתה ידיעה ראינו אז. חיובי לא זה. גמור בסדר :ש

 2, נכון לא משהו אומר אני אם. אליכם פנה לא אחד אף. נגטיביים שניים, נגטיבית אחת כתבה עוד

 3 .אותי תעצור

 4 .פנו אל או פנו ממה זוכר לא אני :ת

 5 .זוכר לא אתה. לך אומר כבר אני. טענה אין :ש

 6. בתכתובות מסתכל אני, אלי פנו לא או אלי פנו, לטענות מתייחס לא אני, פעם עוד אומר אני :ת

 7 .לפניי שהתכתובות בלי לאשר יכול לא אני

 8 לא ואני – בקדחתנות רול-ה על ישבה התביעה. עליך שיקל נתון לך אתן אני, לך אומר אני :ש

 9. כמתת זה את להכניס רצו מיד, משהו כל, דוברות הודעת כל, תגובה וכל – בוטים בביטויים אשתמש

 10 זה, שלא ואיפה, לה פנה זה, פנייה שהייתה כתבו הם, פנייה שהייתה חשבו שהם שאיפה לך אומר אני

 11 כתבה. הזה העניין את נסכם בוא אז. אחר זיכרון אין לך. שישנה הנחה זאת? בסדר. פנימי עניין

 12. נוספות נגטיביות כתבות לנו יש ובהמשך פונה לא אחד אף, באתר שעות מספר יושבת אחת נגטיבית

 13 ?נכון. יום אותו של הבציר זה

 14 .כן. רואה אני, מציג שאתה מה :ת

 15 .כתבה הורדת. 77 לפריט עכשיו נלך בוא. רואה אני גם :ש

 16  כתבה עלתה ובתווך הראשונה הכתבה את החליפה השנייה שהכתבה אמר חברי :תירוש יהודית ד"עו

 17 להציג אפשר. מנוצח המטה, מת השטח, דועך הציוני המחנה קמפיין לה שקוראים שהחליפה אחרת

 18 המילה את להגיד בלי רק, בסדר הכול, מציג שחברי הכתבה את להציג אפשר. השנייה הכתבה את

 19 .צריך אם בחוזרת אותו נראה שאנחנו אחר משהו זה שהחליף מה כי החליף שזה

 20 . במשמעות חלוקים אנחנו, ושנית, בעובדות חלוקים אנחנו, ראשית :צור-בן בועז ד"עו

 21 .הזה הדבר את מראה ס'פייג פסט-ה :תירוש יהודית ד"עו

 22 .משפטים בשני אומר אני. מדייקים לא שאנחנו הזו האמירה על להתעכב רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?הנמוך לכיסא לעבור יכול אני, סליחה :ישועה אילן מר
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 1 . כן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 בלתי היא, נכונה הייתה הזו האמירה אם גם, אחד. משפטים בשני אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 .מועדים באותם נתניהו על הפרסום היה מה כרגע מראים אנחנו כי בעליל רלוונטית

 4. עמודים מאלף למעלה שאוחזת באתר הסיקור על חקירה הכנו אנחנו. ככה לכבודם אומר אני, שנית

 5 אנחנו. עמודים 350-300-כ על הסיקור בסוגיית שנחקור מניח אני, המשפט בית הערות לאור אנחנו

 6 אלה כי אתם תתעמתו לנו שאומרים מקטעים של, מסוימים מקטעים לפחות, רחבה בצורה מציגים

 7 . שקיבלתם המתת פסגת זאת כאן. הבחירות מקטעי

 8 פורסם מה בדקה לא היא. הזה האישום כתב את שהגישה לפני בדיקה של מילימטר עשתה לא התביעה

 9 יש אם בדקה לא היא, ימים באותם עלו כתבות כמה בדקה לא היא, הקשרים בדקה לא היא, באתר

 10 עלה זה איך בדקה לא היא, שליליים פרסומים של סדרה איזושהי לאזן זה אולי, דוברות של פנייה

 11 חריגה היענות על אישום כתב והגישה כלום עשתה לא היא. אחרים תקשורת בערוצי, אחרים בערוצים

 12, אותו עשתה שהתביעה סופי האין הריק, כלומר. אחרים פוליטיקאים בדקה לא גם היא. בסיקור

 13 כאן שישנם אחרים ועוד הממשלה ראש נגד גם דבר של בסופו, אישום כתב כשהגישה, כאן נקטה

 14 על כרגע ויתור תוך מסוימים במקטעים לפחות אותו למלא משתדלים שאנחנו ריק זה, הזה בהקשר

 15 הרבה ייקח זה אבל המשפט לבית אותם להציג שרצינו פרסומים ואלפי ומאות חקירה עמודי מאות

 16 .מסוימת במידה זה את לצמצם והחלטנו זמן

 17 לא ואתם הציוני למחנה מתייחסת, לבין בין של כתבה איזושהי יש, רגע, ואומרת התביעה  באה אז

 18 לא. הדעת על נתפסים בלתי שהם הדברים אל. הביטוי על סליחה, נואלים דברים פשוט זה. מדייקים

 19, חדשותי, תקשורתי אישום כתב הגשתם, דבר שום בדקתם לא, האלה הבדיקות כל את עשיתם

 20 את לחצות כדי, בדיקה איזושהי מניע, אובייקטיבי....  מניע, חריגה והיענות סיקור בסוגיית תקדימי

 21 ולהגיד להתנגד קמים  ועכשיו בדיקה שום עושים לא אתם. פלילית ספרה לאיזושהי הציבורי הממד

 22 או פחות לחקירה -  עמודים מאה זה כי, בסיקור רק כאן לגלות יכול אני אז? כתבה עוד כאן שהייתה
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 1 לא אני. הסיקור של הסוגיה על רק – סוגיות עוד לנו יש  - בקירוב ימים 10 עוד, חקירה ליום יותר

 2 .בנושא המשפט בית את שמעתי כי האתר בכל הסיקור על עובר לא ואני זה את עושה

 3 לו אמרתי ולא נכונים לא נתונים לו נותן לא, אותו מטעה לא אני אם, מהתביעה אבקש אני לכן

 4 לבחור צריך ורק ישראל גיבור שהוא שכתבתם, לבין בין יום באותו הממשלה ראש על כתבה ששכחתי

 5 אני שפה לנו להגיד זה. עלה לא כנראה זה, עלה לא או עלה כן, הציוני המחנה של דעיכה זאת כי, בו

 6 .קדימה להתקדם רוצה ואני גבול כל חוצה שזה לי נדמה. העד את מטעה

 7 .לענות  חייבת אני :תירוש יהודית ד"עו

 8 .חייבת לא את :צור-בן בועז ד"עו

 9. באתר מסוימות כתבות מראה לא שחברי פעם בכל קמים לא אנחנו, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 10 זה. גמור בסדר וזה הגנה קו. מותר וזה דבר של כרונולוגית הצגה כאן שאין אחת פעם אמרנו אנחנו

 11 לא אנחנו. חשוב לא זה לחברי אם, הזה בעניין יקשיב המשפט שבית חשוב. מקשיב לא שהוא בסדר

 12 את נגיד ולא זה את אומרים לא גם ואנחנו אחרת כתבה או כזאת כתבה שיש פעם בכל ואמרנו קמנו

 13 כשהתחילה אחת פעם אמרנו. אומרים לא אנחנו. הזה הדבר את להציג אחרים מקומות יש. כאן זה

 14 .זה על חוזרים לא. ודבר דבר כל של כרונולוגית הצגה כאן שאין השבוע החקירה

 15 לא זה, גדולה טענה, הטעיה משום בהם יש שבעינינו דברים יגיד שכשהוא חושב חברי אם, זאת בכל

 16 בדיוק באתר רואים ואנחנו הכתבה את החליף זה לעד כשאומרים הטעיה כאן יש תוצאתית, חשוב

 17 .הזה המשפט בבית להתנגד מותר עדיין. שהחליף אחר משהו

 18 כתבה לנו יש.  הציוני למחנה כתבה. חקירה המשך. חקירה. התביעה עם אלך אני :צור-בן בועז ד"עו

 19 שחברתי הכתבה. תסתכל בוא, הנה. אליה התייחסה חברתי שכרגע הכתבה זאת.  הציוני המחנה על

 20 ?נכון. 3:25 בשעה עולה היא, תסתכל. אליה התייחסה

 21 .כן :ת

 22 עולה זה. לי תאשר. בחדשות עולה לא זה. הציוני המחנה של פעילים. הכתבה את נראה בוא :ש

 23 .בחדשות לא.  בטעימות
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 1 ?לא, הבית בעמוד? בחדשות לא זה מה  :ת

 2 . החדשות בערוץ לא :ש

 3 .החדשות מעל :ת

 4 .החדשות מעל כן לפני הייתה השנייה גם :תירוש יהודית ד"עו

 5 .כרגע בודקים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 6 .המרכזיות הטעימות משלושת אחת בתוך עולה זה :ישועה אילן מר

 7 ?בשעה. מצוין :ש

 8 .3:25. אמרת :ת

 9 ?נכון. הציוני מהמחנה פעילים? שכתוב מה לפי. נסתכל בוא? לידיעה המקור מי :ש

 10 .כן. אוקיי :ת

 11 ?באתר הייתה הזאת שהכתבה חושב אתה זמן כמה :ש

 12 .מושג לי אין :ת

 13 . שעה חלפה? מסכים. 4:28, שעה חלפה, הנה. שעה עברה. מושג לך ניתן. נראה בוא :ש

 14 .נכון :ת

 15 .בחדשות לא גם היא. לנו תאשר. בטעימות לא היא. הכתבה את לנו תמצא בוא :ש

 16 .איננה. כן :ת

 17 . הציוני המחנה של מפעילים שמגיעה כתבה כאן יש. הבנה איזושהי נעשה בוא :ש

 18 .כתוב כך. כן :ת

 19 .הציוני המחנה. חיובית – לזה נקרא – לא היא הכתבה :ש

 20 .כן :ת

 21 ?נכון.  שעה היותר לכל מחזיקה הזאת הכתבה :ש

 22 .שם זה הבית בעמוד, כאן רואה שאני מה לפי :ת

 23 .דפים בשני מופיע זה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 .היותר לכל שעתיים :צור-בן בועז ד"עו

 2 .הפחות לכל, לפחות :תירוש יהודית ד"עו

 3 .יודע לא :ישועה אילן מר

 4 .מדייק אני, שעתיים :צור-בן בועז ד"עו

 5 . למעלה יותר זה כי קודם זה :ת

 6 איזושהי והייתה, שעות שש, חמש, ארבע שהיו, שליליות היו שאצלנו כתבות שעל לך אומר אני :ש

 7 ההנאה מטובת חלק שזה לנו אמרו, פנימיות החלטות,  לרדת תתחלנה שהן באתר אצלכם החלטה

 8 הייתה שזו, יודע אתה הזה הנתון את. מספיק שהה לא. ימים שלושה שהה לא זה כי שהתקבלה

 9 ?התביעה של עמדתה

 10 . יודע לא אני :ת

 11 ביחס נגטיבית ארומה עם כתבה, דועך שהקמפיין כזו שכתבה שתגיד או אתי תסכים אבל :ש

 12 ?נכון כאן עד, הציוני למחנה

 13 .כן :ת

 14 חמש אצלנו  כי? אומר אתה מה? זמן מעט? זמן הרבה זה, הבית בעמוד שעתיים שנמצאת :ש

 15 ?אומר אתה מה. שפנינו בלי שוחד קיבלנו, ירד זה אם, שעות חמש אחרי. מספיק היה לא שעות

 16 - - - פעם עוד אומר רק אני. שוחד לא או שוחד יודע לא :ת

 17 ?סביר או ארוך או קצר זמן זה שעתיים :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 זה בילו-ב שמופיע מה ויש טעימות יש, ראשית יש. הידיעה של במיקום תלוי זה :ישועה אילן מר

 19 ראשונה טעימה מתוך שעתיים. אומר שאני מה זה. מהם אחד כל של לזמנים להתייחס צריך.  פולדר

 20 .גבוהה חשיפה זו. רע לא זה, שנייה וטעימה

 21 .גבוהה חשיפה זאת שעתיים, טעימה,  חדשות שעתיים ניקח אנחנו אם, אומרת זאת :ש

 22 ראשונה טעימה זאת. חדשות לא זה :ת

 23 .גבוהה חשיפה זאת, שעתיים במשך ראשונה טעימה זאת אם, אומרת זאת. טוב יותר עוד :ש
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 1 . ביום תלוי. כן :ת

 2, שעתיים. אותו נגוון. במכפלות אותו נכפיל כמובן אנחנו אבל הזה העיקרון את נפעיל אנחנו :ש

 3 לפריט נעבור בוא. הלאה נתקדם ובוא האישום מכתב חצי, שלכם פנינים מיני כל בערך לדעתי ניכינו

77 . 4 

 5 .לכפל ומתחת הכפל מעל  זה חשוב שהכי מה. המכפלות בשביל רק, סליחה :ת

 6 של הורדה. בקונגרס נתניהו הנאשם לנאום בתגובות שעוסקת כתבה הורדת. 77 פריט. טוב :ש

 7 .כנתון זה את קבל. לך אומר כבר אני. אליכם פנה שמישהו טענה שום אין. כתבה

 8 .אוקיי :ת

 9 שהכוונה, שעשינו מהבדיקה, חושב אני אבל, זאת כתבה איזו לנו ברור לא כי נכון מבין אני אם :ש

 10 להשפיע נועד בקונגרס הממשלה ראש שנאום חושבים הישראלים שרוב בסקר שעסקה לכתבה היא

 11 .הנה.  אותה נעלה אנחנו?  הזאת הכתבה את זוכר אתה. הבחירות תוצאות על

 12 .טועה שאני להיות יכול אבל. תיבון על משהו שהיה שמעתי? הקונגרס על :ת

 13 . 77 מפריט מפענחים שאנחנו מה זה. שוב לך אומר אני :ש

 14 .מה לי תגיד שוב :ת

 15 נתניהו הנאשם לנאום בתגובות שעוסקת, כתבה איזו כתוב לא, כתבה שהורדה כתוב :ש

 16 .התביעה, הם. מתייחסים הם שלכך, במועד בהתחשב, שלנו העבודה הנחת. בקונגרס

 17 .תגובות שזה בגלל. אוקיי :ת

 18 שראש מעריכה שהמשטרה החקירה על הכתבה את החליפה היא, הזו הכתבה את ראינו. נכון  :ש

 19 או הוסרה הכתבה האם, עכשיו. הקודמת הכתבה את זוכר אתה. עדות למסור מגיע רגע עוד הממשלה

 20 ?חושב אתה מה? הוסרה לא

 21 .יודע לא אני :ת

 22 . היא הנה :ש

 23 .לגמרי סולק זה הוסרה :ת
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 1 .יודע לא :ש

 2 .דורדר זה אם השאלה :ת

 3 ?באתר הייתה הכתבה זמן כמה :ש

 4 .הבית בעמוד. באתר לא. יודע אינני :ת

 5 . בעמוד. כן :ש

 6 .יודע לא. באתר זה אז, כאן זה את לך יש אם :ת

 7 כתבות של כדרכן ירדה או הורדה היא מסוים שבשלב, הכתבה שפורסמה מבינים שאנחנו מה :ש

 8 ?נכון, באתר

 9 .בעצם נצפה שלא למקום דורדרה :ת

 10 מה. הוסרה שהכתבה כתבה התביעה, 77 שבפריט לך אומר אני, הוסרה הכתבה כשכתוב אבל :ש

 11 .הורדה לנו יש? מבין אתה. מהורדה שונה זה כי? הוסרה הכתבה במונח מבין אתה

 12 .הדבר אותו זה והוסרה הורדה :ת

 13 .דרדור או הורדה יש. לא :ש

 14 . זה את אותי לשאול צריך לא. יודע לא אני. טרמינולוגיה זאת, יודע לא :ת

 15 מה נשמע בוא. ישועה  במעורבות נאמר זה כי אותו לשאול יכול אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 16 .ישועה מר של המעורבות

 17 הדבר את להבין רוצה אני. שואל רק אני. ישועה מר של המעורבות מה יודע לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 18 אחת פעם כשכתוב. מישהו עם דיבר הוא אם רואה לא אני. האתר את רואים אנחנו.  כבודו, הבא

 19 הורדה של שלי שההבנה לך אומר אני, עיתונאית מבחינה. תיבות שתי אלה, הוסרה אחת ופעם הורדה

 20 אתה. לגמרי שנמחקה זה  והוסרה, זמן אחרי בהיררכיה ירידה זאת – יודע לא אני, טועה אני אולי –

 21 ?התביעה של הטרמינולוגיה את שלי להבנה אתי שותף

 22 . בדורדר השתמשנו כלל בדרך בהיררכיה ירידה, והוסרה הורדה. יודע לא אני. להיות יכול :ת

 23 .העובדות את נראה בוא אז :ש
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 1 .יודע לא אני. לקבור או :ת

 2 .פשוטות הן העובדות :ש

 3 . נדירים היו, גוגל-ב יהיה שלא, להוציא לגמרי של המקרים :ת

 4 .הזה הפריט לגבי העובדות את נראה בוא :ש

 5 .כאן התכוונו למה יודע אינני :ת

 6 .כתבה הייתה. אליך פנה לא אחד אף, אחד. הזה בפריט העובדות את נראה בוא :ש

 7 .אוקיי :ת

 8 .פורסמה הזאת הכתבה :ש

 9 .אוקיי :ת

 10 .אותה לך מראים אנחנו, באתר ישנה היא :ש

 11 .נכון :ת

 12 ?נכון. טענה אין. בעניין אליכם פנה לא אחד ואף :ש

 13 ?לעד שאלה מה :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .האלה הדברים את לי שיאשר :צור-בן בועז ד"עו

 15 .האישום בכתב טענה אין. טענה אין אם להגיד יכול לא הוא :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 17 .זוכר לא אני. יודע לא אני :ישועה אילן מר

 18 ?לכתבה ביחס הפוך חי זיכרון לך יש :צור-בן בועז ד"עו

 19 .לא :ת

 20 .כזה זיכרון לך יש אם תגיד אז? אליך פנה שמישהו הסקר על, קונגרס על :ש

 21 .תיבון של משהו היה לקונגרס שלי הזיכרון. הפוך. זיכרון לי אין :ת
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 1 המשך כתבת פרסום מניעת. 78 בפריט אני עכשיו.  נתקדם בוא. בסדר. תיבון של משהו. אוקיי :ש

 2 של בקלסיפיקציה, לך אומר כבר אני, שוב. הטענה זו.  הממשלה ראש במעון נתניהו שרה התנהלות על

 3 .אליכם פנה לא אחד אף וואלה בתוך פנימי עניין זה האישום לכתב' א נספח

 4 .אוקיי :ת

 5" הארץ" עיתון. בעניין שישנו מה את לך נגיד בוא. שישנן לטענות אותך מחבר, לך אומר אני :ש

 6 ?יודע אתה זה. נתניהו שרה על כתבה מפרסם

 7 ?נושא באיזה :ת

 8 .יודע אתה אם. הממשלה ראש ומעון נתניהו גברת בנושא :ש

 9 .מניח אני. בסדר :ת

 10 קדימה הימים כל את לך מציג אני. בפברואר 4-ב" הארץ"ב התפרסם שזה לך אומר כבר אני :ש

 11 .העיתונים של השערים את, שהיו העיתונים את לך ומציג

 12 .582/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 לך מראה   אני". מעריב"ו" היום ישראל", "אחרונות ידיעות" את לך מראה אני  :צור-בן בועז ד"עו

 14 עשו לא – שלנו הבדיקה למיטב – האלה התקשורת שכלי לך אומר אני.  השערים את, הכותרות את

 15. לכתבה אפ פולו שעשה היחיד, אומר כבר אני, Ynet-ש יתכן". הארץ"ב כתבה אותה על אפ פולו שום

 16 ?אתי אתה כאן עד. שלנו הבדיקה מיטב לפי זה

 17 ?כאן קשור לא זה", מעריב. "כן :ת

 18 .האם  את לך מראה אני :ש

 19 ?קשור לא, הבית אב :ת

 20 אני אם אותי תקן. שאלות מספר אותך אשאל אני. הבית אב לא זה. בקבוקים זה מרון. לא :ש

 21 במקרים קורה זה, אחרים תקשורת בכלי שפורסמו כתבות על אפ פולו כשעושים  כלל בדרך. טועה

 22 כלי', א תקשורת כלי של פרסומים למחזר אוהבים לא התקשורת כלי. משמעותיים מקרים, כבדים

 23 ?נכון. אפ פולו-ה את עושים אז, כבדים בעניינים רק', ב תקשורת
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 1 מאשר חופשי יותר  להיות יכול אפ פולו. פחות באינטרנט. לדעתי, פחות קצת זה באינטרנט :ת

 2 יכול. להגיד יודע לא. יודע לא. לשני אחד יעזרו, שלהם... -ה על מקפידים נורא שהם טלוויזיה גופי

 3 .יותר זה, כבד יותר שהמקרה שככל שברור להיות

 4 ?נכון. אפ פולו לעשות פחות היא הנטייה, משמעות פחות עם או ערך קל שהמקרה  ככל. נכון :ש

 5  .הסתם מן. כן :ת

 6 . כך חושב אני גם :ש

 7 .ציבורי עניין בו שיש, הציבור את שמעניין משהו על הוא אפ פולו :ת

 8 ".הארץ"ב לכתבה שלב באותו בפברואר 4-ב אפ פולו עושים אתם. תראה עכשיו אז. אוקיי :ש

 9 .583/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10" הארץ"ב אחת כתבה על אפ פולו עשיתם שכבר לך אזכיר אני, לך אומר שאני לפני  :צור-בן בועז ד"עו

 11 .בינואר 29-ב

 12 .זוכר :ת

 13 .אותה שראינו. זוכר אתה :ש

 14 ?הסקר על :ת

 15 . בקבוקים. לא :ש

 16 . בקבוקים, אה :ת

 17 נראה בוא. הבקבוקים את יש ולנו פריס את תמיד היה להם. הבקבוקים את לנו יהיו לעולם :ש

 18 ?רואה אתה. בפברואר 4-מה כתבה

 19 .אוקיי :ת

 20 בעייתית התנהלות על רביד ברק של" הארץ"ב כתבה הייתה. כאן קורה מה נראה בוא עכשיו :ש

 21 ?רואה אתה. הממשלה ראש לשכת של

 22 .כן :ת

 23 ?נכון. הכתבה על חוזרים ואתם" הארץ"ב שפורסמה ביקורתית מאוד כתבה כאן יש ואז :ש
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 1 ה'בראנז וואלה. קודם זה את לומר אולי צריך הייתי. אפים פולו לגבי. אחד דבר, אגב דרך. כן :ת

 2 חזק הכי הערוץ היה והוא עושה ה'שבראנז מה על אפים פולו ולעשות ה'הבראנז את לסקר כדי הוקם

 3 . שגרתי די דבר היה, עושים שאחרים מה על ה'בראנז וואלה-ב אפ פולו. הזה במובן בתקשורת כמעט

 4,  של סוגיות, עושים שאתם אפים פולו-ש הוא המסדר הרעיון. כלל עוד לנו שיש לך אגיד אני :ש

 5 לראש ביחס נגטיביים אפים פולו הם – להכליל אוהב לא אני, ברגיל – ברגיל הן, פוליטיות, לזה נקרא

 6 . הציוני המחנה  דוגמת אחרים למועמדים ביחס כן לעשות ההרגל את לכם ואין הממשלה

 7 מכיר אני. אברהם דוד של ספציפי למקרה כרגע מתייחס אני. נכון שזה חושב לא אני, תראה :ת

 8 ה'הבראנז של הרייטינג על חושב הוא. כך עובד לא, כזאת בצורה חושב לא שהוא בחור הוא, אותו

 9 ערוץ הוא וואלה-ב ה'הבראנז ערוץ בעצם, ה'הבראנז לערוץ אולי, לאחד להיות ה'בראנז את והביא

 10 של קטע בתוך נמצא הוא. שם נמצא לא הוא.  עליו מסתכלת  ה'הבראנז שכל אומרת זאת. חזק הכי

 11 מהמקום בא לא זה. כזה דבר או מעניין שזה או בזה הישג איזשהו עשה שהעיתונאי חושב שהוא מה

 12 .פוליטית נדה'אג לו אין. הזה

 13 .הממשלה ראש כלפי נגטיבית מאוד  כתבה שזאת אתי תסכים התוצאה במבחן :ש

 14 .ברור :ת

 15 ?נכון. כמובן אליכם פונה לא אחד ואף. אפ פולו-ה את עושים ואתם :ש

 16 .פנו אם זוכר לא. לא או פנו אם יודע לא אני :ת

 17 . למחרת יום. כתבה עוד עכשיו לך אראה אני :ש

 18 .584/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ? זה את רואה אתה", נוח יותר נעשה הציוץ, "היא הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כן :ת

 21 ?נכון", נוח יותר נעשה הייאוש... " זה :ש

 22 ?אומר אתה מה :ת
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 1 אתה? נכון. נוח יותר נעשה הייאוש עם – הביטוי על סליחה – מתכתב, נוח יותר נעשה הציוץ :ש

 2 יש. חשובות כך כל שלא דקויות. עזוב, חשוב לא. נוח יותר נעשה זה אבל ציוץ כאן יש? זה את מבין לא

 3? נכון. כן לפני שבועיים שהיה כל קודם, מרגלית דן העיתונאי של ציוץ מפרסם אברהם דוד כאן לנו

 4 .שבועיים לפני, נתניהו של הביקור בסוגיית תסתכל. תסתכל

 5 .אוקיי. כתב אז :ת

 6 ?נכון. שבועיים לפני כתב הוא ואז :ש

 7 . כן :ת

 8 שניים של ביקורת כאן יש בעצם. אחת נקודה. קטנות נקודות שלוש רק. להבין רגע רוצה אני :ש

 9 ?נכון", היום ישראל" את מבקרים אתם גם זה, אומרת זאת. אחד של במחיר

 10 .כן. אוקיי :ת

 11 ?נכון. הממשלה ראש כנגד שלילית התבטאות כמובן כאן יש כבר הדרך על וגם :ש

 12 .יום מאותו זה, אגב דרך. כן :ת

 13 ?מה :ש

 14 ביותר החריפה ההתבטאות את. של התבטאויותיו ומקצינות הולכות עמו מתקרב הבוחר יום :ת

 15, אברהם דוד של, אגב דרך, עבודתו וזאת שבועיים ללפני קדם זה. מרגלית היום סיפק נתניהו נגד

 16 .ה'בראנז וואלה זהו. אחרים עיתונאים עם, האחרים התקשורת בגופי שקורה מה להביא

 17 סדרה לאותה ביחס פנייה בשום אליכם פנה לא אחד אף. ביניים סיכום איזשהו נעשה בוא :ש

 18, רביד ברק, זוכר אתה. לזה נקרא, נגטיביות כתבות אותן, יום מאותו לך אראה אני שתכף כתבות של

 19 זיכרון שום לך אין. פנייה זכורה לא לך? נכון. אחת ועוד אחת עוד לך אראה אני ותכף מרגלית דן

 20 .טענה גם אין. פוזיטיבי

 21 . יודע אינני, טענה אין או טענה יש. פוזיטיבי זיכרון לי אין :ת
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 1 של בסופו או דבר של בתחילתו לי תאשר, זה את שיגישו עד. יום באותו עוד נמשיך. בסדר :ש

 2 באתר שמופיע מה על, מסתכלים אם, מדבר הוא, הממשלה ראש דוברי נניח מבחינת שמדבר מה דבר

 3 .באתר שמופיע מה זה, רואים שהם מה, אומרת זאת. שלהם פניות למעט

 4 .נכון :ת

 5 .זמנים באותם באתר מופיע מה לראות חשוב לכן :ש

 6 .585/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 לרכך ניסו ודרמר אדלשטיין" היא הכותרת. פוליטיקו אתר של ציטוט יש עכשיו :צור-בן בועז ד"עו

 8 ?רואה אתה". וכשלו בוושינגטון נתניהו על הזעם את

 9 .כן :ת

 10 ?נכון. הממשלה לראש ביחס נגטיבית שהיא כתיבה כמובן זה :ש

 11 .פוליטיקו האתר שאומר מה את מדווחים. שוב :ת

 12 שכתבו הברית בארצות מרכזיים תקשורת וכלי אתרים של שורה עוד שהיו יודע אתה אבל נכון :ש

 13 לא. שם עבד זה איך, בקונגרס הנאום את לך אראה אני תכף. החשיבות על כתבו? הפוכים דברים

 14 . רבה חיובית כתיבה הייתה שגם אמרתי, נגטיבית כתיבה הייתה שלא אמרתי

 15 .זה את לקבל יכול אני. אוקיי :ת

 16 עניין זה? הזה בהקשר וואלה לאתר נכנסה הנגטיבית הכתיבה שרק לקבל גם יכול אתה :ש

 17 .השקפה של עניין לא זה, אמפירי

 18 .להיות יכול :ת

 19 . הכותרת את לך אראה אני, הנה. יום באותו עוד.  להראות נמשיך אז. להיות יכול :ש

 20 .586/נ מסומן: ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ?נכון, שלב באותו פוליטית מתחרה כחלון.  טיפה נתעכב בוא. תסתכל :צור-בן בועז ד"עו

 22 .כן :ת
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 1 ראש את שתוקף סרטון פרסם הוא - זה אחרי לא – כן ואחרי. זית קיבלתם, יונה הבטיח :ש

 2 אתה". חשוב דבר שום עשיתי ולא פיסטוק גלידת קניתי, אובאמה עם רבתי. "אישי באופן הממשלה

 3 ?רואה

 4 .כן :ת

 5, אותו שמקרינים עד אבל, קלות נקרין. הסרטון הנה.  הגיע זה מאיפה  תסתכל בוא עכשיו :ש

 6 אופן בכל. נשאל ואז הסרטון את נראה. ציבור יחסי שכתוב רואה אתה, מיחסי הגיע שזה לי תאשר

 7 .חשיבות לזה יש, אוזניים ומשמע עיניים מראה

 8 (סרטון הקרנת)

 9 ?רואה אתה. פעמי חד ציבור יחסי למטה כתוב, תסתכל. העניין את נבהיר בוא :צור-בן בועז ד"עו

 10 .מסתכל אני. כן :ת

 11 .פעמי חד ציבור יחסי כתוב, שקיבלתם רואה אתה :ש

 12 . כן :ת

 13 ?נכון. כחלון של מהמפלגה לכם ששלחו סרטון זה :ש

 14 .ברור :ת

 15 סרטון שזה, קצת בזה לדון אפשר בהמשך זה, לא או בחדווה הזה הסרטון את מעלים ואתם :ש

 16 ?נכון.  הממשלה ראש על מלעיג מאוד

 17 .נגדו, כן :ת

 18 .נגדו :ש

 19 ?אותו לתמלל הולכים אתם: ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .בנפרד הסרטונים קובץ את נגיש אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 21 .587/נ מסומן. אותו אסמן אני: ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 המפלגות של המסרים את מעלים אתם פעם אחר שפעם לך מראה אני. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 23 שכל – שלנו ביחסים הזה לשלב שהגענו יפה זה, בסדר וזה בחיוב בראש אפילו מהנהן אתה – האחרות
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 1 ירוק במסלול אצלכם עולה זה, שיהיו ככל מלעיגים, הסרטונים עם אחרת מפלגה של הודעה, פרסום

 2 ?נכון. כזה

 3 .רואה אני, לי מראה שאתה מה. כל אם יודע לא אני :ת

 4 .רואים כולנו. נכון :ש

 5 .חלק להגיד יודע לא אני, כל להגיד יודע לא אני :ת

 6 לנו שיש במה נוסף שלילי שיא זה. 79 בפריט אני. נתקדם בוא עכשיו. אוקיי. רואים כולנו :ש

 7 שעסקה כתבה להסרת דרישה שיש שאומרת טענה יש. כאן קורה מה נראה בוא עכשיו. האישום בכתב

 8 להתנהלות הנוגעת וכתבה אדלסון שלדון של עסקיו לקידום במעמדו נתניהו הנאשם שעשה לשימוש

 9 ?כאן מדובר מה על יודע אתה. שונים מאתרים הוסרו – נתניהו שרה של מביכה

 10 ?ההתחלה על לחזור יכול אתה :ת

 11, אחד, שונים מאתרים שהוסרו אמרו. נהיר יותר יהיה זה אולי, מחדש לנסח אנסה אני. כן :ש

 12 כתבה, ושתיים, אדלסון שלדון של עסקיו לקידום במעמדו נתניהו שעשה לשימוש שנוגעת כתבה

 13 . נתניהו  שרה של מביכה להתנהלות שנוגעת

 14 .מביכה התבטאות :ת

 15 .נפתור ומיד צעד  צעד ונלך אותך אתזכר אני, לא 9אם. יודע אתה אם. מביכה התנהלות. לא :ש

 16 .שונים מאתרים שהוסר זה את הבנתי לא עוד :ת

 17 .קרה מה נראה בוא. כן :ש

 18 .וואלה-מ או  :ת

 19 תכף אבל היה זה וואלה-ב, שונים מאתרים הוסר שזה היא התחתונה השורה. לא דווקא :ש

 20 .נראה בוא. בחודש 6-ב כרגע אנחנו. נתקדם בוא אבל כמובן שוחד לנו יש. נראה

 21 .588/נ מסומן: :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 את מדאיגה נתניהו נאום על המחלוקת, לכתוש ממשיך, תיבון אמיר, כתבה הנה  :צור-בן בועז ד"עו

 23 היחיד, ל'רצי'צ וינסטון עם אחת בשורה יהיה שהוא חושב שהוא פסקה שם יש. הברית ארצות יהדות
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 1. ולעילא לעילא נגטיבית כתבה, בקיצור. מנודה עצמו את ימצא הוא אבל פעמים שלוש לפניו שהוזמן

 2 ?נכון

 3 .ביקורתית. כן :ת

 4 . יום באותו שלקחתם סטיוארט ון'ג את לך שהראיתי כמובן :ש

 5 .589/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6. מנתניהו צחוק עושה וואלה על החביבה רגוניה'בז  בכותרת, סטיוארט ון'ג, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?רואה אתה

 8 .כן :ת

 9 ?נכון. בקונגרס לנאום ביחס שוב :ש

 10 .קשור. כן :ת

 11 אני.  קרה מה נראה בוא עכשיו.  אותו לכם נחסוך. סטיוארט ון'ג של הסרטון את כמובן ויש :ש

 12 הכתבה ולפי משגב אורי של כתבה העלה" הארץ" עיתון. אותי ותדייק כהווייתם הדברים את לך מספר

 13 להסכים מוכן אתה". הארץ" בעיתון שעלתה הכתבה זאת. אדלסון שלדון  של עסקיו לכיוון בא נתניהו

 14 ?הממשלה ראש את שעוינים העיתונאים אחד הוא משגב שאורי

 15 .לומר אפשר. סביר :ת

 16 .ההקשר את שנבין כדי רק דוגמה לך לתת רוצה אני כי :ש

 17 .590/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 את לאהוב זה נתניהו את לשנוא, למשל. שם ירד זה למה כך אחר חשוב זה כי :צור-בן בועז ד"עו

 19 .מהכתיבה חלק זה. ישראל

 20 .אוקיי :ת

 21 .לעובדות, קדימה להמשיך אפשר. עצמו בעד מדבר זה, בקיצור :ש

 22 .נכון :ת

 23 ?יודע אתה זה. אדלסון לשלדון שנוגעת, משגב אורי, כתבה פרסם הוא :ש
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 1 .זאת לא :ת

 2 ".הארץ" בעיתון קרה מה נראה תכף :ש

 3 .לי זכור לא :ת

 4 ?יודע אתה זה את. הכתבה את הוריד" הארץ" :ש

 5 .ההורדה את זוכר לא אז, הכתבה את זוכר לא :ת

 6 . היה מה לך אגיד אני ובסוף הלינק את לך אראה אני, הנה :ש

 7 .591/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 הוסר אייטם שזה שיגור לינק שנקרא מה יש, הנה. הכתבה את הוריד" הארץ" :צור-בן בועז ד"עו

 9 ".הארץ" מעיתון

 10 .אוקיי :ת

 11 .הסרה זאת", הארץ" מעיתון הוסר אייטם למה :ש

 12 ?שהוסרה כתבה שזאת מכאן יודעים איך :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 . זה על מחלוקת אין. הכתבה פעם היה שהוא הלינק זה :צור-בן בועז ד"עו

 14 .בארכיון נמצא לא שזה כלומר :ישועה אילן מר

 15 .הוסר זה, נכון :ש

 16 .הודעה מקבל הוא, לשם מגיע גוגל של החיפוש כשמנוע :ת

 17" הארץ"ש זה. להקריא אפשר. 7251 בשורה, הקשר באותו לך כתב חפץ מה לך מראה אני :ש

 18 בודק לא משגב שאורי שבגלל אלא, ושרה ביבי על ידיעות שם שמצנזרים בגלל לא זה, אייטם הוריד

 19 לארץ בחוץ שוקן עמוס את תובע היה כהרגלו ששלדון להניח ויש מעולם כזה דבר היה ולא  ידיעות

 20 העלה משגב. שקורה מה של ההקשר את לנו נותן זה. שקרי פרסום על ודיונים משפט אתו ומנהל

 21 את הסירו ולכן מתביעה וחששו מעולם דבר היה ולא" הארץ" ב בדקו כנראה, טענה העלה, כתבה

 22 ?נכון תיאור, כאן עד. הכתבה

 23 .כן נראה :ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  08

 

 3617 

 1 לעשות מה אין, הכתבה את מוריד המקור אם, כלומר. אפ פולו זה, אפ פולו שעושים ברור :ש

 2 ?נכון. אפ פולו

 3 .כן :ת

 4 עיתון זה, שקרה מה פשוט כי כתבה איזושהי שתסירו לבקש אליכם פנה לא אחד אף כמובן :ש

 5 אותה על בסיס שום היה לא שכנראה בגלל ירדה" הארץ" של הכתבה, אפ פולו עשיתם, העלה" הארץ"

 6 ?נכון.  אפ פולו אין ולכן" הארץ" של מערכתית

 7 .כן :ת

 8 .79 פריט של החלקים שני את בוחנים פשוט אנחנו. שני עניין :ש

 9 הבנתי לא? מלכתחילה אפ פולו עשינו שלא או?  שהעלינו משהו זה? בכלל זה את העלינו אבל :ת

 10 .אומר אתה מה

 11 סר די שהיה כנראה, שאלון איזשהו פרסמו מאקו. העליתם מה ראה תכף. נתקדם בוא. חכה :ש

 12 .השאלון את שלו מטעמיו הסיר מאקו. הסירו והם נתניהו לשרה ביחס ודיבתי, מבינים אנחנו כך, טעם

 13 .אוקיי :ת

 14, מטעמיו אחד כל – מאקו-ו" הארץ" – תקשורת כלי שני. באתר אצלכם קרה מה תראה בוא :ש

 15 ?ראינו כאן עד. פרסום הסיר

 16 .שונים פרסומים. כן :ת

 17, הפרסום את מסיר המקור אם, הסכמנו, אפ פולו עושים כשאתם, עכשיו. שונים פרסומים :ש

 18 ?נכון. אפ פולו לעשות מקום אין

 19 . לזה מודעים היינו אם. כן :ת

 20 עולם איזה תראה. מפרסמים ואתם, הורידו האחרים האתרים. פרסמתם מה נראה בוא אבל :ש

 21 . כזה פטנט', קונץ. שוחד קיבלנו ואנחנו

 22 .592/נ מסומן :ד"אב -  פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ראש על שליליים אייטמים שני. אחד אחד נעבור בוא. אברהם דוד את נראה בוא  :צור-בן בועז ד"עו

 2" הארץ" מאתר הוסר האחד. היו כלא מהאינטרנט מהבוקר נעלמו אתמול שפורסמו ורעייתו הממשלה

 3 ?רואה אתה כאן עד. ידועות לא מסיבות, קשת, 2 ערוץ והשני הממשלה ראש לשכת של תביעה...  לאחר

 4 .כן :ת

 5 מקום אין, הוריד המקור כבר שאם שהסכמנו למרות. שלכם הפרסום את תראה בוא עכשיו :ש

 6, משגב לגבי הפרסום של בפסקה נניח בטובך תסתכל. שהוסר מה את כתבתם אתם, אפ פולו לעשות

 7 ביפן וביקור אישי באופן מקדם שנתניהו, לכאורה ניסיון, משגב של טענה הייתה? הידיעה הייתה מה

 8 ?רואה אתה. אדלסון ר"ד עם  האינטרס את

 9 .כן :ת

 10 לעשות יכולים לא אתם, שתיים. הסיר" הארץ, "שאחד. נתקדם תכף? הזה מהדבר יוצא מה :ש

 11 התהליך זה? נכון. האישום בכתב פריט קיבלנו ואז אפ פולו עושים אתם פקטו דה, ושלוש, אפ פולו

 12 . כאן

 13 וואלה של התפקיד. דבר כזה של מהפרספקטיבה לך אומר אני. האישום כתב על יודע לא אני :ת

 14 בכלי קורה מה הערב עד מהבוקר עוקב הוא. כאלה דברים לסקר בדיוק זה אברהם דוד ושל ה'בראנז

 15 .אותם וכותב התקשורת

 16 .הכבוד כל :ש

 17. וקורא יושב ישראל שעם משהו לא זה. הוא כן כשמו. עיתונאים אלה, ה'בראנז את שקורא מי :ת

 18 זה את ושמים אפ פולו עושים שעכשיו ידיעה, משהו לא זה אבל, אליו להגיע יכולים, לקרוא יכולים

 19. זה את להבין צריך. ה'הבראנז זה, ה'בראנז את שקורא מי. ישראל לעם פונה וזה בולט מקום באיזה

 20 ידיעות אלפי אחר תעקוב. הערב עד מהבוקר עושה שהוא מה זה. שלו התפקיד זה. שלו השם זה

 21 .עשו אחרים שעיתונים ומה עשו אחרים שעיתונאים מה על הזמן וכל, שפורסמו

 22 את נראה בוא, תראה. הנקודה מה לך אגיד אני אבל נחמד נורא זה. לך אגיד אני עכשיו :ש

 23 ?נכון כאן עד. כתבות להסיר ומחליטה  מאקו מערכת או" הארץ" מערכת יושבת, אחד. שלנו העובדות
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 1  .כן :ת

 2 האלה הדברים שני או שדיבה או,  עובדתי בסיס שאין או. שלו משיקוליו אחד כל. שתיים  :ש

 3 ?נכון כאן עד. מעניין פחות זה כרגע. ביחד

 4 .כן :ת

 5 .וואלה לתוך, במקור הוסרו שהם למרות, נכנסים מסוימת ברמה הללו הפרסומים שני בעצם :ש

 6 .בפרסומים נכנסים ממש לא הם :ת

 7 . בתמצית :ש

 8 את נותן הוא. אייטמים שני כתוב. שם נמצא לא הדברים עיקר. בתמצית לא אפילו זה, לא :ת

 9 הדאטה את נותן לא הוא. שם שהיה מה על רוצה אתה אם הזה דאטה-המתה את, האינפורמציה

 10 .עצמו

 11 . לקרוא יודעים אנחנו. העניין של הלב. הדאטה על תסתכל. הדאטה הנה :ש

 12 .הידיעה את מפרסם לא הוא :ת

 13 ניסיון על משגב של טענה עמדה, בבסיס אומר, העניין של הלב. דבר כל עם להתווכח אפשר :ש

 14 בארצות... של האינטרסים את הקרוב בחודש ביפן ביקורו בעת אישי באופן לקדם נתניהו של לכאורה

 15 כן? נכון. והבסיסי שלו הגולמי בתיאור נמצא העניין. אדלסון שלדון של" היום ישראל" מול, הברית

 16 ?לא או

 17 .נמצא הנושא. כן. נמצאת זה של הכותרת. הכתבה כל את קראתי לא :ת

 18 שני, הזה בעניין מאתנו רוצים מה יודע אינני, ראינו. כרגע נתקדם בוא אז, אוקיי. תודה :ש

 19 - - -  הסירו אתרים

 20 ערוץ זה. ספורט לא זה, חדשות ערוץ לא זה. אנשים אלפי כמה אותו קוראים, ה'בראנז וואלה :ת

 21 .לחלוטין נישתי

 22. כאלה מיני כל. ומסיבות וצבע שיער תוספות של פריטים מיני בכל אתנו נזכור זה את. בסדר :ש

 23 . ה'בראנז וואלה-ב מתפרסם כלל שבדרך נזכור זה את גם
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 1 .סלבס זה. לא :ת

 2 . סליחה. סלבס-ב, אה :ש

 3 .ה'לבראנז רק הוא ה'בראנז. העם לרוב ופונה צהוב הוא. רייטינג הרבה עם ערוץ זה, סלבס :ת

 4 שעוסקת כתבה הורדת – 80 בפריט אנחנו עכשיו. ה'בבראנז לא אנחנו עכשיו. נתקדם בוא :ש

 5 כבר אני, טענה אין. בקונגרס נתניהו הנאשם מנאום הברית בארצות יהודים ארגונים של בהתנערות

 6 נראה בוא, בפברואר 7-ב אנחנו, נראה בוא אבל, הממשלה ראש מטעם מי של פנייה שהייתה, לך אומר

 7 .הממשלה לראש והמוטה  האוהד הסיקור בממלכת. בפברואר 7-ה את

 8 .593/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר  השופטת' כב

 9 אני. נראה הזה האתר איך זה להציג הזה בהקשר, הזה במשפט לנו שחשוב מה :צור-בן בועז ד"עו

 10 ישראל ביטחון את זורק נתניהו, הרצוג: ראשונה כותרת. נסתכל בוא. יום באותו, כתבות 3 לך מציג

 11 ?רואה אתה. האוטובוס לגלגלי מתחת

 12 .כן :ת

 13 ?נכון. בקונגרס הנאום לגבי נתניהו את, למרכז, שמאל לדופן שמאל מדופן תקיפה כמובן זאת :ש

 14 . כן :ת

 15 אתה. הרצוג  עם ונפגש נתניהו בנאום יצפה לא ביידן: כותב. תיבון אמיר של השנייה הכתבה :ש

 16 ?רואה

 17 .כן :ת

 18 .מסוימת עמדה? נכון. נגטיבי כמובן,  שוב :ש

 19 .כן :ת

 20 את שעשו המרכזיות הכותרות, הנה. כותרות כמה לנו יש ואז. בפברואר 7-ה  בחגיגות עדיין :ש

 21 ?נכון. הכותרות של ריכוז זה. השבוע

 22 .כן :ת
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 1 גם לנו יש זה ואחרי ישראל ביטחון את זורק נתניהו, הגב את מפנה וושינגטון את לנו יש ואז :ש

 2, תסתכל. הפוליטיות הידיעות אלה? רואה אתה. הקיצונים לעליית יגרום השיחות כישלון, איראן את

 3 ?נכון. 3 עמוד בראש היא הזאת הידיעה

 4 .כן :ת

 5. הממשלה ראש אנטי מלא מלא, בתקשורת כזאת התבטאות היום יש, בפוליטיקה, לזה נקרא :ש

 6 . בפברואר 7? נכון

 7 .כן :ת

 8 . אליכם פנה לא אחד שאף 80 פריט של הכתבה על נדבר בוא אז. חושב אני גם :ש

 9 .594/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר  השופטת' כב

 10 אתה. הכתבה הנה. ובועטת חיה שהיא לך מראה  כבר אני. הוסרה שהכתבה כתוב  :צור-בן בועז ד"עו

 11 ? רואה

 12 .אוקיי :ת

 13 ?נכון, כמובן המוצלחות אחת. נסתכל  בוא. התמונה של הבחירה :ש

 14 .נהור בסגי :ת

 15 הנשיא ושל הממשלה ראש של תמונות לי שיראו ביקשתי אני, יודע אתה. נכון. נהור בסגי :ש

 16, לפעמים איך הוא והשני תמיד נאה הוא האחד, התרשמות של כעניין לך אומר, אצלכם באתר הנכנס

 17 הבחירה? הזאת הבחירה הייתה איך יודע אתה. כזה משהו או פנים מכורכם ככה נראה כלל בדרך

 18 ?שלכם התמונתית

 19 של יפות מאוד תמונות עם בזה וגם בצבע גם, בראשית גם, כתבות מאוד הרבה שיש חושב אני :ת

 20 .רעייתו וגם. הממשלה ראש

 21 .זה את כרגע עוזב. נתקדם בוא. רואים אנחנו :ש

 22 .בפירוש זוכר אני, ששאלת דברים יש. שלא אמרתי, ששאלת דברים יש. זוכר אני אם שאלת :ת
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 1 לא, סליחה. לתמונה מתחת? נכון. במלכוד נמצא נתניהו כמובן היא המשנה כותרת. מצוין :ש

 2 ?רואה אתה.  לתמונה מתחת הכיתוב אלא המשנה כותרת

 3 .כן :ת

 4, במפלגה, לממשל מסרים העבירו הברית בארצות יהודים ארגונים: המשנה בכותרת, ואז :ש

 5 הממסד כל כמעט מתי זכור לא. הממשלה ראש של במחלוקת השנוי מהנאום עצמם להרחיק בניסיון

 6 ?רואה אתה. הממשלה מראש מסתייג  בוושינגטון היהודי

 7 .כן :ת

 8 ?רואה אתה. למלכוד עצמו הכניס - הביניים בכותרת - ונתניהו :ש

 9 .כן :ת

 10, ידיעה לך יש אם, ב"ארה ביהדות.  זה את נראה אולי אנחנו כי שאלה אותך אשאל אני, אגב :ש

 11 הגיעו כמה? אולי המרכזית השדולה זאת, ק"באיפא נניח, לנאום התגובה עיקר, לזה נקרא, הייתה מה

 12 לקיר מקיר, איש אלף 16 לך אומר אני, הגיעו ק"באיפא? בקונגרס של הנאום לפני נתניהו של לנאום

 13 אתה זה את. רחבה מאוד תמיכה עם הגיעו, פלורידה ועד מדקוטה, אריזונה ועד ממניסוטה, ב"בארה

 14 התמיכות את אבל ומסתייגים ומסתייגים מסתייגים שהיהודים  כאן רואים אנחנו הזמן כל.  יודע

 15 .באתר אצלכם לביטוי זכו לא פעם אף שהם יודע אתה, שהיו הרחבות

 16 . לא או תמך ק"איפא אם יודע ולא מחקר עשיתי לא אני :ת

 17.  נמשיך בוא.   שנה 11 לפני האליפות מאז כזאת התלהבות ראיתי לא. סרטון לך נראה אנחנו :ש

 18 אתה זה את גם. מנתניהו צחוק עושה סטיוארט ון'ג, בקונגרס הנאום סערת את גם ראינו קודם יום

 19 ? נכון, זוכר

 20 .לי הראית :ת

 21 בוא, הזאת הידיעה. נסתכל בוא. שדורדרה לנו שאומרים לידיעה עובר אני. קודם ראינו :ש

 22 ראשית כותרת, תסתכל. 18:25 את לך מראה אני. באתר, הנה. להבנתי 17:08 בשעה עולה, נסתכל

 23 ?נכון. באתר
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 1 .כן :ת

 2 . באתר ראשית כותרת שהיא לי תאשר, 19:26 :ש

 3 .כן :ת

 4 .זה את נגיש :ש

 5 .595/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר  השופטת' כב

 6 הראשית בחקירה. מתודולוגית שאלה אדוני את לשאול רוצה אני, צור-בן מר :עם - בר' מ השופט' כב

 7 . נשאל לא הוא? אירועים אותם על נשאל העד

 8 .כלום :צור-בן בועז ד"עו

 9 שיתכן סיקור פרטי גבי על נגדית בחקירה שואל אדוני ואז. שלא יודע אני :עם - בר' מ השופט' כב

 10 אותם על נחקר לא  העד. מקדים אדוני אז. אחרים עדים באמצעות זה את להוכיח תבקש שהתביעה

 11 .מקדימה ולא ראשית חקירה לעבור היה שצריך נראה זה. אירועים

 12 הזה שהעניין כאן אומרים כשאנחנו. נחקרו לא עדים. מבין אני. לאדוני אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 חקירתו את מקדימים ואנחנו רלוונטי עד שיבוא לא זה. אחד מספר נתון זה, נחקר ולא נבדק לא

 14. ישועה במעורבות הוסרה הכתבה שגם כתבו הם האישום בכתב בפריט גם. ישועה מר של בחקירה

 15 . לישועה כבר זה את קושרים הם, אומרת זאת

 16 .הזה בהקשר ישועה מר את שאל לא שאדוני לב שמתי :עם - בר' מ השופט' כב

 17 מראה אני. האתר את רואים אנחנו. פנייה אין. הבא הדבר את אדוני אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 18, שעות ארבע-שלוש באתר יושבת כתבה אותה  - נושא באותו  כתבות של רצף  - שיושבת כתבה כרגע

 19, לפריטים ביחס השאלות כל את כרגע אותו שואל אני. בנושא מאתנו רוצים מה להבין מצליח לא

 20 מן למעלה מסוימת במידה עושים שאנחנו להיות שיכול כבר אמרתי אני.  זמן תקופת לאותה ביחס

 21 כרגע לראות לי וקשה שישנו במה דבר שום כמעט, כתבה שום הקרינה לא שהתביעה זה במובן, הצורך

 22 תחליט התביעה כן אם אלא יבואו פתאום הם איך, הזה בנושא נשאלו לא שכמעט אחרים גורמים איך

- - - 23 
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 1 שחלק שיתכן טוען למעשה. אדוני בידי שמצוי החקירה חומר את מכיר אני :עם - בר' מ השופט' כב

 2 .כך לא ממילא שזה להוכיח מבקש אדוני. ראיות ייבאו לא סיכום פרטי או מהאירועים

 3 . נכון :צור-בן בועז ד"עו

 4 .בסדר. מרחיבה מאוד, אומר הייתי, גישה זאת :עם - בר' מ השופט' כב

 5 .טכני בעניין אסתפק לא שאני אמרתי אני אבל מסכים אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 עובדתי יסוד מוכיחה לא המדינה  אם. מהותי מאוד זה. טכני לא זה, לא :עם - בר' מ השופט' כב

 7 - - -אישום פרט לגבי האישום בכתב

 8 זה, כוללניות אמירות ואמר העד שבא ברגע. דבר עוד אגיד אני. מסכים אני. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 9 לכן. האתר דרך להראות צריך אני זה את גם – זה ונגד זה לטובת פעלנו תמיד, מוטה אתר היה

 10 של בשאלה לעצור יכולנו כי, לקחת שמקובל ממה יותר הכתפיים על עצמנו על לקחנו, הללו מהסיבות

 11 .דבר שום הוכח לא ולהגיד הוכחות

 12 על ומדובר פריט-פריט סיזיפית בצורה עובר אדוני. מדעת  של עניין גם זה :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .לגביהם בורר שלא שיתכן פריטים

 14 באתר שהיה מה לגבי דבר לשום כמעט ראיות הובאו לא. אדוני עם מסכים אני :צור-בן בועז ד"עו

 15 שלא סיפור בזה יש אבל. שם שישנם אירועים לאותם ביחס אחרים תקשורת בכלי שהיה ומה הזה

 16 איזה יש הזמן כל. הזה באתר היה מה, סוקר שלא סיפור. מהותית בצורה זה את אגיד ואני סוקר

 17 המרכזי העד דרך עושה הזה הסיפור את ואני, וכוללניות גנריות וטענות שיוצאות כאלה כותרות

 18 – בחקירה שאני אמרתי גם ואני להראות חייב אני לכן אבל אותו חקרו לא, נכון. אליו שמתייחסים

 19 יכול שאני מה זה. ממנה שליש בערך, הסיקור בסוגיית רק עמודים מאלף למעלה של – במרומים סהדי

 20 .הזה בעניין צמצמנו כי להגיד

 21 ועכשיו 17:08 בשעה עלתה הזו שהכתבה ראינו. באתר הייתה הכתבה זמן כמה בשאלה כרגע אנחנו

 22 .19:26-ב, 18:25-ב הייתה שהיא לך מראים אנחנו

 23 .596/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר  השופטת' כב
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 1 .בחדשות עדיין היא 20:26 בשעה וגם :צור-בן בועז ד"עו

 2 .597/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר  השופטת' כב

 3 .קצרצרה הפסקה נעשה, לאדוני נוח כשיהיה, צור-בן ד"עו

 4. שעות מספר ובחדשות בכותרת נמצאת הזאת הכתבה. המשפט בית ברשות, דקה :צור-בן בועז ד"עו

 5 .שאצלך הנתונים לפי? לי מאשר אתה

 6 .כן :ת

 7 אנחנו, תזכור. זה אחרי מכן לאחר בסמוך או זה אחרי מיד נפגשנו מה עם נראה בוא עכשיו :ש

 8 את יחרים ביידן – ראשית כותרת. הכותרת הנה.  תסתכל, הנה. ונגיש נקרין אנחנו. הקונגרס בסוגיית

 9 ?רואה אתה. הרצוג עם ונפגש נתניהו של נאומו

 10 .כן :ת

 11 20:26-ב הקודמת הידיעה את ראינו, תזכור.  9:24 בשעה עולה זה. שאלה סימן, צד בוחר :ש

 12 ?נכון. הזו הכותרת  את, זה אחרי כשעה, לנו יש עכשיו. ובחדשות

 13 . כן :ת

 14 .כאן לעצור כבודם יכול אני :צור-בן בועז ד"עו

 15 .הפסקה דקות עשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר  השופטת' כב

 16 ה ק ס פ ה

 17 

 18 .הפסקה אחרי חוזרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 בר השופט כבוד של ההערה. צור-בן ד"לעו המשפט בית הערת בעקבות הערה, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 20 גם, עכשיו אתה רואים שאנחנו כפי עמדתנו את גם שנאמר שכדאי חושב אני. צור-בן ד"לעו עם –

 21 התיק את לנהל המאשימה שבחרה ההוכחה בדרכי, כאן רואים שאנחנו מה.  עתיד פני מבט כצופה

 22, האתר ל"מנכ שהיה עד שהביאו במובן? מובן באיזה. מלחמה לך תעשה בתחבולות של סוג זה, הזה
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 1 כתבה ולו לעד שהראו מבלי אבל המאפיין העד הוא, כלומר. הרף ללא המוטה הסיקור על שמדבר

 2 .שלו בעדות ולא שלו בחקירה לא, אחת

 3 באה, הולך זה לאן ראתה כשהיא המשפט בית של הקודמת ההערה אגב, התביעה הודיעה אחד מצד

 4 אירועי אותם את נוכיח אנחנו, באמצעותו, שהוא כנר אורי השוטר, שוטר כאן נביא ואנחנו, ואמרה

 5 הנכון העד, השניים בין ההלחמה, השניים בין החיבור ואז. כמעט שלהם טכני-הפורמלי במישור 315

 6 שהיא ככל חריגה היענות לאותה ההנחה את לבסס התביעה תבקש, לצפות היה ניתן שדרכו והאמיתי

 7 אבל ברוח שנישאים דברים אלה, עושה לא הוא זה את, בפרסומים מתבטאת שהיא בזווית מתבטאת

 8 ולכן וואלה באתר ההתרחשות בזמן עד לא שהוא משוטר מביאים אנחנו ההשלמה ואת תשתית ללא

 9 לא הוא. מומחה עד לא הוא. הזה בעניין טענות לנו יהיו כי חשובה מאוד נקודה זו כי והערתי  קמתי

 10 .החסיר הזה העד אשר את ולהשלים המשפט לבית ולהציג לבוא שיוכל מומחה עד

 11 המאשימה תבקש בהן הדרכים להמשך ההתייחסות של בהיבט גם שמורות טענותינו הזה בעניין לכן

 12 .לעשות מנסה שהיא מה של, הראייתית, הפרובטיבית  והנפקות והמשמעות 315 אירועי את להוכיח

 13 כבר כשזאת ולהחריש לשבת יכולים לא אנחנו, שמורות הזה בעניין זכויותינו. לומר שרציתי מה זה

 14 .עולה הזו שההערה השנייה הפעם

 15 גם לומר לי חשוב כן.  אחד במשפט להגיד יכולה אני. משהו להגיד מבקשת אני :תירוש יהודית ד"עו

 16 כמו, יודעים שבוודאי לחבריי גם, ולכבודכם, עם – בר השופט לכבוד במיוחד, עם – בר  השופט לכבוד

 17 עדים אלא שוטר לא, עדים  גם שכולל ראיות של מארג כאן יש, הפתיחה בנאום בהתחלה כבר שאמרנו

 18 יש. המדינה עד וגם וואלה-מ גם, נוספים עדים גם אבל באתר ההיענות את שבדקו חוקרים גם ביניהם

 19 שעוד הראשון בעד ההוכחה אופן על הזה הדיון את לקיים צריך שלא חושבת כן ואני ראיות מארג כאן

 20 .המשפט לבית זה את לומר לי חשוב היה אבל במלואה התמונה את מציג לא

 21 ?בסדר מרגיש, ישועה מר. בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .כן. מצוין :ישועה אילן מר
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 1 שואל אני  בסטקטו. היהודיים הארגונים של הכתבה לגבי, 80 פריט את לסכם רק :צור-בן בועז ד"עו

 2 בארצות קורה ומה יהודיים ארגונים של בנושא שליליים פרסומים של רצף היה, אחד. זה את אותך

 3 ?נכון כאן עד. בכתבות כבר ראינו זה את. הממשלה ראש לנאום ביחס הברית

 4 .כן :ת

 5 .אחר משהו לך זכור כן אם אלא, האישום כתב לי כך, פנייה שום אליכם הייתה לא. שתיים :ש

 6 - - - לגבי :ת

 7 .הזאת הספציפית הכתבה :ש

 8 אם לענות יכול  אתה. האישום כתב על לענות חייב לא אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .כזאת פנייה זוכר אתה

 10 .נתניהו מנאום מתנערים יהודיים ארגונים, הכתבה לגבי :ישועה אילן מר

 11 .שכזאת פנייה שום זכורה לא לך. נכון :ש

 12. לנאום שקשורות ספציפית זוכר לא אני אבל תיבון אמיר של כתבות לגבי פניות שהיו זוכר אני :ת

 13 . אחרת או זאת כתבה זאת אם ספציפית זוכר אינני

 14 .באוויר שעות מספר הייתה הזו והכתבה :ש

 15 .שראינו מה. כן :ת

 16 בני של אוהדת כתבה להעלאת דרישה. 81 לפריט נעבור בוא.  הבית בעמוד. נכון. שראינו מה :ש

 17 אם גם. לאתר עלתה לא  ציפר בני בעניין כתבה שאף לך אומר אני. הטענה זו.  נתניהו שרה על ציפר

 18 ?לך ידוע. כתבה שום עלתה לא.  נענתה לא הזאת הפנייה מקום מכל,  פנייה הייתה

 19 .זוכר אינני :ת

 20 לא זה. היענות אומרים. להבין מצליח לא גם אני לכן. יום באותו היה מה לך אראה אני תכף :ש

 21 .2015 בפברואר 8. שעולות הכתבות סדרת על נסתכל בוא, יום באותו. נתקדם בוא אבל, עולה

 22 .598/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 ?ישועה מר, רואה אתה, עליו דיברנו, אחר במופע ראינו שכבר רוזנברג לו'צ :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .כן :ת

 2 משחק ושנתניהו איראן של הגרעין לתוכנית הגדול הסייען על  נגטיבית מאוד כתיבה כותב :ש

 3 .אסון ויהיה באש

 4 .כן :ת

 5 .רואה אתה זה? נכון :ש

 6 .כן :ת

 7 ?שלילי :ש

 8 .כן :ת

 9 . בפברואר 8. יום מאותו כתבה עוד הנה. הלאה :ש

 10 .דעה מאמר זה :ת

 11 . בהחלט. דעה מאמר זה. כן :ש

 12 .599/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ?רואה אתה – אלון, שלטון, הון – לשמים זועק לאדלסון ביבי בין הקשר :צור-בן בועז ד"עו

 14 .כן :ת

 15 ?מסכים. אחר מכיוון תקיפה זו :ש

 16 התקשורת בכלי שקורה מה לכל מתייחס אברהם שדוד לב שים. ה'בראנז וואלה זה, שוב :ת

 17 - - - הנושא הוא הנושא. השונים

 18 שעולה למה מתייחס הוא. שיטתי מאוד. עקבי מאוד הוא, רואים שאנחנו מה, אברהם דוד :ש

 19 הממשלה לראש ביחס נגטיביות כתבות  הן, שעולות בבחירות, שעולה שמה זה רואים  שאנחנו ומה

 20 ?נכון. אלון, שלטון, הון, לשמים זועק לאדלסון ביבי בין שהקשר הזו הכתבה כולל

 21 מסקר אברהם דוד. עושה אברהם שדוד מה של הרצף את לי שאין פעם עוד אומר אני רק. כן :ת

 22 .כאן שיש מה את רואה אתה. ה'הבראנז את

 23 ?שלילי שזה מסכים אתה :ש
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 1 . כן :ת

 2 .וואלה של המסורת כמיטב. כתבה עוד הנה :ש

 3 .600/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4". נתניהו של הסרטון על צוחקת הרשת. "ביחד נקרא בוא? רואה אתה. מימיאדה-ה :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?רואה אתה

 6 .כן :ת

 7 קבוע קו היה שזה זוכר אתה, צוחקת, מגחכת גם היא, דיברנו, צוחקת הרשת  כרגיל. בקצרה :ש

 8 מעמידים, מלעיגים תמיד? הממשלה לראש ביחס באתר אצלכם קבוע קו שזה לפחות רואה שאתה או

 9 .נלעג הוא תמיד, מוטרד הוא תמיד, במבוכה

 10 .רואה אני, לי מציג שאתה במה :ת

 11 ?מימיאדה זה מה. שראינו מה זה, אנחנו גם.  נכון :ש

 12 איזושהי עושים ועליה מישהו של מסוימת תמונה לוקחים, באינטרנט שעושים זה, ממים :ת

 13 .משעשעת שהיא אנימציה

 14 דב, גלאון זהבה זה, כלומר. מגוונות כמובן הן הכתבה לגבי התגובות. להשתעשע נמשיך בוא :ש

 15 ?נכון. הפוליטי המתרס של אחד מצד כולם. וכחלון חנין

 16 .כן :ת

 17 כמה עד. אותו נשים בוא. אותו להעלות החלטתם שאתם לציוד. הגענו לאן תראה עכשיו :ש

 18, הנה?  נתניהו שמעל חושב שאתה הדמות זאת מי, דימוי הוא כאן הדימוי, מגעת ההיסטורית שידיעתי

 19 .באתר לך מראה אני

 20 .היטלר :ת

 21 .נתקדם בוא. נכון :ש

 22 .מסרט קטע זה :ת
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 1 מאחוריו מפה שיש הממשלה ראש את יש, הנה. ברקע...  עם סרטונים עושה מי הוא הרעיון :ש

 2 עיניים  מראה. שרואים מה זה. השני ליד אחד תראו והנה מאחוריו מפה לו הייתה, הצורר וגם

 3 .כמובן האוהד הסיקור במסגרת

 4 קטע הוא, בבונקר האחרונים הימים של הזה הקטע. פעם עוד אומר אני. להיות יכול :ת

 5 .ממים לעשות הזה בקטע פעמים אלפי כבר בו שהשתמשו

 6 ?בנושא פעמים אלפי השתמשו איפה? פעמים אלפי :ש

 7. ידוע קטע זה. קטע אותו על ליין עשה האתרים  אחד. המליין סוג. ידוע  קטע הוא, הזה בקטע :ת

 8 קטע שזה לך אומר רק אני. בסדר. בבונקר האחרונים הימים ואת הזה השחקן את שמכיר מי

 9 וואלה אתר ונגד נגדי בו השתמשו. אחרים כיתובים מכניסים ואז שם צועק הוא. בו שמשתמשים

 10 .למשל

 11 ויראליים סרטונים עושה עוד מי יודעים אתם. מתחת כתוב. כאן תסתכל, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 12 ?זה את רואה אתה? ברקע

 13 .אוקיי :ת

 14 ?מי, ושתיים. הממשלה ראש, אחד :ש

 15 .היטלר לא זה.  הדמות זאת :ת

 16 ?מי של? ל'רצי'צ של דמותו? היטלר של דמותו. היטלר :ש

 17 . בסדר. אז ויראליים סרטונים היו :ת

 18 .הדברים את נשים בוא. להעלות שלכם מערכתית בחירה זו :ש

 19 הייתה רחלי של שהראיתם שהכתבה חושב ואני לגנות הראשון אני. רגע תקשיב. טקטיקה :ת

 20 - - - בו משתמשים? הזה הקטע את מכיר לא אתה. מאוסה

 21 .זה את מכיר אני :חן ק'ז ד"עו

 22 .מסרט קטע זה. באינטרנט מיילים סוף אין הזה הקטע על שיש תראה אז. בסדר :ישועה אילן מר

 23 .להתקדם צריך אני כי עוזב אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .אומר שאני מה כל זה. עלי גם בזה שהשתמשו שיצא שכיח כך כל הוא :ת

 2 - - - לקחת מערכתית בחירה זו, שלו מערכתית מבחינה שהאתר שכיח כך כל זה אז :ש

 3 .לומר מה לי אין. אותה מגנה אני. נכונה לא היא, טובה לא בחירה היא. טובה לא היא :ת

 4 כרגע לך הראינו. 2015 בפברואר 8-מה 81 בפריט אנחנו. נמצאים אנחנו פריט באיזה נזכור בוא :ש

 5? נכון.  עלתה לא ציפר של הכתבה אבל, 1945-1939 ברלין כדי עד הגיעו, שליליות כולן, כתבות שלוש

 6 .כתבה הייתה לא, לציפר שנענו לנו אמרו? נכון. כאן קרה פלא איזה תראה

 7 ?עלתה לא או עלתה היא אם יודע אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .הכתבה את זוכר לא אני :ישועה אילן מר

 9 .לישועה רובינשטיין באמצעות עברה היא :עם - בר משה השופט' כב

 10 .זוכר אינני :ישועה אילן מר

 11 דיליטנטיות שזאת אתי מסכים אתה. אומר כבר אני. דבר שום עלה ולא, נכון :צור-בן בועז ד"עו

 12 .האחרונה או, הראשונה מהמעלה

 13 .המילה את הבנתי לא :ת

 14 . חובבני זה. דיליטנטיות :ש

 15 .פשוט שמעתי לא. בסדר :ת

 16 שזה להגיד – עולה לא שזה, שלוש. פנייה שיש, שתיים. שליליים פרסומים כאלה שיש, אחד :ש

 17 ?להבין מצליח אתה? שהתקבל מהמתת חלק

 18 .עובדות על מעיד הוא.  ניסה לא הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .נתקדם :צור-בן בועז ד"עו

 20 .לאדוני לרובינשטיין שהועברה כזו דרישה זוכר לא אני :עם - בר משה השופט' כב

 21 .אזכר אני, החומר על להסתכל לי תתנו  אם. הדרישות כל את זוכר אינני :ישועה אילן מר

 22 .זה את לבדוק אפשר :עם - בר משה השופט' כב

 23 . שהעברתי אזכר אני אז, לינק שיש אראה אני  :ישועה אילן מר
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 1 בני זה מי. ציפר בני. עלה כן זה איפה נראה בוא. עלה לא זה אצלכם. אמשיך אני :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?ציפר

 3 ".הארץ" בעיתון שכותב כתב הוא :ת

 4 ?נכון". הארץ" עיתון של הספרותי העורך הוא. כתב לא הוא :ש

 5 .כן :ת

 6 עלתה לא היא וואלה-ב. עלתה הכתבה איפה נראה בוא. שישי יום כל, וספרות תרבות מוסף :ש

 7 ". הארץ" עיתון את לך אציג אני.  אחרים במקומות עלתה היא אבל

 8 .601/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .2 ערוץ שזה, מאקו את גם לך מציג אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 .602/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .עינינו לנגד זה, ישועה מר? נכון. עלה זה, לי תאשר, ושם  :צור-בן בועז ד"עו

 12 .כן :ת

 13 אמריקה ציוני ארגון של ביקורת על כתבה לפרסום דרישה. 82 לפריט הגענו. נתקדם בוא :ש

 14 ארגון, בפברואר 9-ב. בקונגרס שוב אנחנו. בקונגרס נתניהו נאום את למנוע המנסים יהודיים לארגונים

 15 אראה אני, הנה. אחרים ארגונים ומבקר בקונגרס נתניהו בנאום תמיכה מודעת מפרסם אמריקה ציוני

 16 .שלהם הרשמי הפרסום את לך

 17 .603/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 ?מסכים. אמריקה ציוני ארגון של פרסום זה? רואה אתה :צור-בן בועז ד"עו

 19 .כן :ת

 20 .כרגע לך מראה שאני לפרסום קישור לך ושולח 7284 בשורה אליך פונה חפץ :ש

 21 .אוקיי :ת

 22 זה, שרצית הקישור זה: כותב הוא מה תראה. הקישור זה. 7284. צריך אם, להראות אפשר :ש

 23 ?רואה אתה. אייטם מזה לעשות תוכל, שישנו הקישור
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 1 .כן :ת

 2. מהדברים חלק על אותו שאלו, לך מספר אני, שלו בחקירה נשאל חפץ. הלאה נמשיך בוא :ש

 3 גם התייחס הוא היתר בין. ששלחת מההודעות חלק שלחת תקשורת כלי עוד לאיזה, תגיד, לו אמרו

 4 ?אתי אתה. מקומות לעוד זה את שלחתי אמר הוא. אמריקה ציוני ארגון של לעמדה

 5 .כן :ת

 6 אני. בקצרה אותם נציג, פרסומים מספר יש, לך אראה אני. פרסומים  היו איפה לך מציג אני :ש

 7 .הזמן על חבל, פרסומים שני מגיש

 8 .604/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .עיניך לנגד נמצא זה". יזרעאל אוף טיימס"-ו NRG-ו :צור-בן בועז ד"עו

 10 .כן :ישועה אילן מר

 11 .605/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 לכן קודם ימים שלושה למשל שרק היה ההקשר. ההקשר את לך מזכיר רק אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 קשורים לא, נתניהו מנאום מתנערים היהודיים שהארגונים מהסריה אחת כתבה פרסם תיבון אמיר

 14 .הנה? הזאת הכתבה את זוכר אתה. לזה

 15 . זוכר :ת

 16 אתה זה את. הברית ארצות יהדות את ומדאיג מטריד שהנאום כתבות הזמן כל לו היו וגם :ש

 17 ?גם זוכר

 18 .כן :ת

 19 . פעם אחר פעם זה את ראינו :ש

 20 .כן :ת

 21 אתם, תראה, לך ואומרים, ישועה מר, פנייה אליך יש אם. שלי הפשוטה בהבנה שאלה רק :ש

 22, והנה מסתייגת העמדה, מסתייגת שהעמדה פעם אחר פעם, המשמעות זאת, פעם אחר פעם מפרסמים

 23 אבל, נהור בסגי כמובן ר"סאטמ לא זה, חשוב ארגון שזה אתי תסכים. אחרת לעמדה לינק, תראה
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 1 עמדה יש, להנה לבכם תשומת את להפנות לגיטימי עניין שזה אתי תסכים. עמדה לו שיש חשוב  ארגון

 2 ?נכון. אחר גורם של

 3 .מסכים :ת

 4, שבעובדה כעניין לך אומר אני, כלומר. אצלכם עלה זה האם. הבא הדבר את נראה בוא ועכשיו :ש

 5 פרסום שום עלה לא – אחרים תקשורת בכלי עלה שזה ולמרות לגיטימי שזה ולמרות שפנו שלמרות

 6 .אגיש אני, הנה, אייטם עלה אם לחפש ליפעת פנינו. לך אראה אני. אמריקה ציוני ארגון לגבי וואלה-ב

 7 אדוני זה, היהודים הארגונים, כן לפני הרגע הציג שאדוני מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 ?הגיש

 9 .הוגש. כן :צור-בן בועז ד"עו

 10 .606/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 תמיד זאת בכל, טועים שאנחנו להיות יכול – בדקנו שגם לך אומר אני, תסתכל אם :צור-בן בועז ד"עו

 12 עולה וזה לגיטימי שזה ולמרות, לך שולח חפץ שניר למרות   - לקרות יכול שזה אפשרות קורטוב ניקח

 13 . עלה לא זה אצלכם, אחרים במקומות

 14 .מצאו ולא חיפשו שיפעת אומר אתה. לא או עלה אם יודע לא :ת

 15 .נכון :ש

 16 .ויכוח בלי, מיד, כן לו כתבתי אבל, עלה לא זה אולי אז :ת

 17 באותו כתבו כי, יודע אתה אם, לדעת יכול אתה אם. דבר עוד לך אומר גם אני. עלה לא וזה :ש

 18 לכתוב אפשר איך אבל, בסדר הכול, דבר שום קרה לא – נענית הייתה לא, אלף. נענתה שהדרישה פריט

 19 .יודע אתה אם? עולה לא כשזה נענתה שהדרישה

 20 . כן שאמרתי בגלל :ת

 21 .המייל את עשו לא הם, כן שאמרת בגלל, זהו. להיות יכול :ש

 22 שאלה לא זאת, עשו לא או עשו מה. אליו שאלה לא זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 . אליו
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 1 באותו. נתקדם בוא. השיא את ששבר בניסטר ר'רוג של לריצה התכוונתי. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 2 . בפברואר 10-מה פרסום עוד הנה. עלה לא ומה, לגיטימי, לעלות צריך היה מה. עלה לא מה ראינו יום

 3 .607/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4. נתניהו נאום לדחיית הקוראת בקונגרס עצומה מתגבשת. וואלה מערכת זאת כאן :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?רואה אתה

 6 .כן :ת

 7 ?יודע אתה, הברית בארצות, בסנט, בקונגרס יש חברים כמה. עובדות על קצת נדבר בוא :ש

 8 .600, 500 סביב חושב אני? יחד :ת

 9 ?נתניהו של בנאום נכחו כמה. קונגרס חברי 435-ו סנטורים 100.  535 :ש

 10 .60 שנעדרו לי נדמה :ת

 11, לך אומר כבר אני עכשיו. נעדרו פחות קצת, הגודל סדר זה, כן, בדיוק לך אגיד ואני, נעדרו :ש

 12. מפרסמים אתם מה תראה אבל. בקונגרס קרה מה גם נראה אנחנו כן ואחרי כאן  קורה מה תראה

 13 נקטו, הכותרת כך, דמוקרטית מפלגה חברי שלושה לנו יש כאן. אשאל אני ואז הבא לפרסום נלך

 14 .יגיע שלא ביקשו. ביוזמה

 15 .כתוב. כן :ת

 16 האריתמטיקה עם אתי מסכים אתה. בסדר זה אבל. פרומיל 0.6 זה. 535 מתוך שלושה אלה :ש

 17 . לפחות

 18 .בערך :ת

 19 .מפסיק לא לעולם התענוג, נגמר לא לעולם זה, יום באותו עוד הנה. בדיוק :ש

 20 .608/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 את יחרים ותיק  הכי הסנטור גם, המחאה שמתרחבת לנו מודיע תיבון אמיר, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 22 ?רואה אתה. הנאום

 23 .כן :ת
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 1 ?נכון. יום באותו נמצאים שאנחנו מבין אתה :ש

 2 .כן :ת

 3 ראש של לתפיסה בהתאם שלא  מסוימת מאוד בנגזרת זה האלה הפרסומים, שתיים :ש

 4 ?נכון, איראן של העניין לגבי הממשלה

 5 .כן :ת

 6 .ידוע לא לך. אליכם פונה לא אחד אף :ש

 7 .מתי זוכר לא. פניות שהיו זוכר אני. לא ומה  פנו בתיבון מה לגבי זוכר לא :ת

 8 בארצות קריאות מאוד הרבה והיו 535 מתוך חברים 477 נכחו בנאום. להבין רק, אגב. אוקיי :ש

 9 .לנאום פייבוריטיות שהיו הברית

 10 .כן :ת

 11 ותמכו קראו שחלקם 477-ה את אבל, לא, לא, לא, משם והסנטור מפה שלושה תמיד מצאו אז :ש

 12 למרות, פה, הדיונים שולחן על האיראני הנושא את להעלות חשיבות שיש הממשלה ראש של בעמדה

 13 ? נכון. וואלה באתר הופיע לא זה פעם אף, ונשנו שחזרו עמדות היו שאלה

 14 ?לא או נכון זה אם לדיוק? היסטוריון בתור, מה בתור אותי שואל אתה :ת

 15 שעבר כמי. הממשלה ראש לטובת  מוטה לסיקור ביחס חוקר אני שאותו האתר ל"מנכ בתור :ש

 16 שאנחנו לך אומר ואני, בסדר זה, משהו רואה לא שאני יתכן, באתר ודבר דבר כל ולמד שלך האתר על

 17 החבר, הזה והסנטור  ההוא והארגון ר"סאטמ, מסתייג וההוא מסתייג זה, כתבה אחרי כתבה מצאנו

 18 של המופעים מאות או המופעים עשרות אבל, ומופיע מופיע זה, הזה והדמוקרט הזה הרפובליקני

 19 .באתר אצלכם הופיעו לא תקשורת  בכלי שהופיעו הנאום של ברציונל התמיכה

 20 אני. שלו העבודה את עושה הוא. אותו מחליף לא אני. תיבון אמיר לו קוראים, מדיני פרשן יש :ת

 21 מאלה וכמה ההתנגדות היקף היה ומה התמיכה היקף היה מה מחקר עשיתי ולא אותו מחליף לא

 22 מרוב בכתה שהיא אמרה כן אחרי, פילוסי  שננסי שמעתי? מנומסים אמריקאים הם לנאום שהגיעו

 23 .מנומסים אמריקאים. נכחה היא אבל, עלבון
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 1 תזכור, נימוס המונח, שם שהייתה ההתלהבות ואת הנאום את לך אראה שאני. מנומסים :ש

 2 דרוקר רביב את וגם סגל עמית את גם, בנושא  החקירה בתחילת לך שהראיתי לך אגיד אני אבל. אותו

 3 בדרך אותו לסקר יכול ואתה אחת בדרך הנאום את לסקר יכול אתה, בחירה של עניין שיש שאומר

 4 .אחרת

 5 .נכון :ת

 6 מאוד  בדרך הנאום את לסקר הייתה וואלה של שהבחירה, אתי תסכים, לך מראה שאני מה :ש

 7 . רואים אנחנו כך. נגטיבית, לאמור. ומסוימת מוגדרת מאוד

 8 הקיצוניים המקרים של הסקופ לתוך נופל עושה תיבון שאמיר שמה בטוח לא אני. יודע לא אני :ת

 9 .יודע אינני. כן אולי. דרוקר ורביב סגל שעמית

 10 .הבא הדבר את לך להציע רוצה אני? קיצוני יותר להיות יכול מה :ש

 11 - - - אותו מכיר אני, תיבון אמיר :ת

 12 .בסדר הכול. ורציני נחמד איש הוא :ש

 13 . אינטגריטי עם עיתונאי שהוא חושב אני. נחמד עזוב :ת

 14 .בחירה יש בסוף :ש

 15 בפרשנות דעתו וזאת  מפרש הוא, מדיני שכפרשן חושב אני. בחירה בחר שהוא חושב לא אני :ת

 16 עליו שהייתה בנושא הממשלה ראש את לבקר לו מותר. אישי ממשהו נובעת לא והיא שלו  המדינית

 17 לגיטימיים גבולות חציית של קטע אותו לתוך נופל שזה חושב לא אני. הממשלה ראש על ביקורת הרבה

 18 .הלגיטימציה  גבולות חציית על שם ודובר סגל עמית ואת דרוקר את כאן הבאת אתה. דיבר שדרוקר

 19 לא שזה אמרתי ולא לפרסם שאסור אמרתי לא, חלילה. דחליל עם ותילחם דחליל תקים אל :ש

 20. הסיבה עם ולא התוצאה עם שחיים פעם לי נאמר, אומר רק אני. שיעשה, רוצה שהוא ומה  לגיטימי

 21 של שהייתה הבחירה אבל, שלה הלגיטימיות על מילה דיברתי לא, שהבחירה הזה בעניין לך אומר אני

 22 שיכולה נגטיבית הכי בדרך... -ה את לסקר בחירה היא, הזאת הבחירה את מכבד ואני, שלכם האתר

 23 הממשלה ראש האם. אחרת בסוגיה נמצאים שאנחנו לך אומר רק אני. לגיטימית שהיא ברור. להיות
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 1, ואומר פעמיים או פעם דובר או הממשלה ראש כשפונה, ושנית, באתר לטובתו מוטה סיקור קיבל

 2. שלנו הדיון זה. חריגה היענות זו, עלה לא ובעיקר, עלה זה שאם לנו ואומרים, אחרת עמדה יש, תראו

 3 .המעשי בעולם, אמפיריקה קרה מה  אלא לגיטימית לא

 4 אמיר ספציפית הזה במקרה, האתר האם היא  אחתה נקודה.. שונות נקודות שלוש כאן יש :ת

 5, גדולה הראשי העורך על שלו וההשפעה שלו הבחירות את לבד עושה הוא אז, בכיר פרשן הוא כי, תיבון

 6 הכי הבחירה את בחר שהוא חושב לא אני. הכותרת גם. שנכנס מה זה יותר או פחות - כותב שהוא מה

 7 הוא אם, חיוביים דברים גם לכתוב בעיה לו שהייתה חושב לא אני. המצב שזה חשב  הוא. נגטיבית

 8 דרך. בחירה לא זאת. המקצועי מהאינטגריטי בא זה. כזה ממקום בא שזה חושב לא אני. רואה היה

 9 אומר אני. אמת של נקודות הם שיש, דרוקר ורביב, אמר שהוא ומה סגל עמית אפרופו, חושב אני, אגב

 10 להיות צריכים וחצי באמצע נמצא שזה משהו איזשהו זה ממשלה ראש שלגבי חושב לא אני, פעם עוד

 11 יכתבו והם אותם שמביאים כאלה יש. הזאת הנקודה את מבין לא אני. נגד להיות צריכים חצי  בעד

 12 יש, מכהן ממשלה שראש, הטבעי שהמצב חושב אני. נגד יכתבו והם אותם שמביאים כאלה ויש בעד

 13 .אחרים על מאשר ביקורת יותר עליו

 14 .אצלכם היה גם זה. כן :ש

 15 .בסדר :ת

 16 ?אצלכם היה גם זה? נכון :ש

 17 - - - שהיינו מהמקומות חוץ :ת

 18 . מהמקומות חוץ, בסדר :ש

 19 .מופגן באופן...  :ת

 20 .  -מ בחוץ כרגע אנחנו :ש

 21 .צודק אתה, לי מראה שאתה במה :ת

 22 .שמורות זכויותיו. עוז עמוס. כתבה עוד הנה, יום באותו :ש

 23 .609/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  08

 

 3639 

 1 הספר.  משהו זז סוף שסוף אדע, בוגד לנתניהו לקרוא כאן יתחילו שבו ביום :צור-בן בועז ד"עו

 2 יתחילו שכאן ביום. בוגדים כונו ההיסטוריה טובת את ששינו רבים מנהיגים. יהודה פי על הבשורה

 3 .רואה אתה. משהו זז סוף שסוף אדע, בוגד לנתניהו לקרוא

 4 .רואה. כן :ת

 5 ?נכון. נגטיבית מאוד קריאה זאת, לפחות המתבונן בעיני,  שזה נסכים בוא :ש

 6 . עוז עמוס על השפיעה וואלה-ש נטען שלא מקווה אני.  כן :ת

 7 שאומר אישום כתב היה לא אם. טענה שום לנו אין. בסדר הכול. פרסמה וואלה. להפך. לא :ש

 8 .כתבה לעוד נתקדם בוא, הנה. נתקדם בוא. הזה בדיון נמצאים היינו לא, הפוך

 9 .610/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10. לנאום ביחס נגטיבית כתיבה, שוב. אילון דני לו קראו הפעם. הנאום בנושא שוב :צור-בן בועז ד"עו

 11 .בקונגרס נתניהו נאום אחרי המציאות היא הכותרת. תסתכל? נכון

 12 .כן :ת

 13 ?רואה אתה. ישראל על ההשלכות תהיינה מה היטב יודע הממשלה ראש :ש

 14 .כן :ת

 15 ?נגטיבי שזה אתי מסכים :ש

 16 .כן :ת

 17 ?נכון. פנייה שום על ידוע לא לך. הזו הארוכה הכתיבה בכל אליכם פונה לא אחד ואף :ש

 18 - - - יודע לא אני, דני על :ת

 19 .שליליות. לך מראים שאנחנו כתבות מאות עוד על ולא עוז עמוס על ולא דני על לא :ש

 20 איזשהו שהיה זוכר אני, דני לגבי.  שהיה חושב לא. להוריד שביקשו זוכר לא אני עמוס לגבי :ת

 21 . הזאת הכתבה לא זאת אולי. בצהריים יורד או בבוקר יורד דני אומר שאני מקום

 22 .הזאת הכתבה לא זאת כנראה :ש

 23 .לבדוק צריך. לזה קשור כן שזה לי נדמה. שנאמר זוכר אני אבל :ת
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 1 ?לך מציג שאני הפרסומים לכל מודע היית אתה :ש

 2 .כן לחלקם, אומרת זאת. לא :ת

 3 .לחלקם, כן :ש

 4 .סקרים עשיתי לא אני. לא לחלקם. כן, לחלקם :ת

 5 פחות כמותית. לא ולחלקם כן לחלקם אמרת. פרסום אחרי פרסום כאן לך מציג אני. לרובם :ש

 6 ?המעט על ידעת? הרוב על ידעת האם. אומדן לנו תן אבל, לזכור אפשר שאי כמובן, יותר או

 7 .יודע לא אני. לא חלק, כן חלק. ידעתי לא או ידעתי מה אמת בזמן להגיד יכול לא אני :ת

 8 על מילה וחצי מילה אותך שאל לא אחד אף, שלך בחקירות לך הציג לא אחד אף, מקום מכל :ש

 9 ?נכון, כרגע עוברים שאנחנו מה כל

 10 .אמת :ת

 11 מעון בהוצאות שעסק המדינה מבקר דוח על ביקורתי מאמר לפרסום דרישה. 83 בפריט אנחנו :ש

 12 חגי ד"עו מאת מאמר וואלה-ב מתפרסם בפברואר 11-ב. מדובר במה לך אגיד אני. הממשלה ראש

 13 .אדורם

 14 .611/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 תקשורת בכלי דעה טורי לפעם מפעם מפרסם אדורם חגי ד"שעו לך אומר אני  :צור-בן בועז ד"עו

 16 . לך אראה אני, לא אם? לך ידוע. שונים

 17 .מכיר איני :ת

 NRG . 18-ב דעה וטור גלובס בעיתון שלו דעה טור לך אראה אני.  לך נראה :ש

 19 .גלובס, 612/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .זה על דוקטורט נעשה לא אנחנו. בקצרה לך אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 NRG. 21, 613/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 לבדוק צריך. מדי ארוך דיון צריך לא. כאן אומר שהוא מה בתמצית לך אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 2 הוגדרו לא כי, רטרוספקטיבי, אחורה במבט לא, עתיד פני צופה, הנשיא ובית הממשלה ראש מעון את

 3 ?אוקיי. כותב שהוא מה יותר או פחות זה. ברורים כללים

 4 .כן :ת

 5 . שם היה מה נראה. 7290 משורה זה. חפץ לבין בינך בהתכתבות מה נראה בוא :ש

 6 .רואה אני :ת

 7 ?רואה אתה. אדורם חגי מאת שלי לחבר חשוב שמאוד מאמר אצלכם לעלות אמור: כותב הוא :ש

 8 .רואה :ת

 9 ? אצלי דיברת מי עם אותו שואל אתה אז? עושה הוא  מה ואז :ש

 10 .שיעלה לו אומר אני שכאן רואה אני :ת

 11 .עלה לא זה. נכון :ש

 12 ?בטוח :ת

 13 .בזה שמטפל ברוך עם דיבר שהוא אמר הוא. דיבר הוא מי עם אותו שאלת. בטוח. כן :ש

 14 .אמריקה אוף סייניסט מעט עוד שיעלה אומר שאני היה. קצת עוד תעלה. רגע :ת

 15 .קורה. בסדר הכול. עלה ולא אמרת.  עלה לא :ש

 16 .עלה שכן להיות יכול :ת

 17 . עלה לא :ש

 18 .מעט עוד לו אומר אני כן ואחרי כן לו אומר אני, שנייה פעם כבר זאת :ת

 19 . מדבר האתר בסוף? לעשות מה, עלה לא :ש

 20 .נכון זה :ת

 21 .שי ברוך עם סיכמתי אני, תשמע: חפץ ניר לך אומר  :ש

 22 .אוקיי :ת

 23 ?שי ברוך זה מי :ש
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 1 .החדשות מערכת ראש :ת

 2. חפץ לבין, ישירות, שי ברוך בין היה שהסיכום, הזאת מהתכתובת מבינים שאנחנו מה ולכן :ש

 3 ?נכון

 4 .מהתחלה רול-ה את לראות לי תן :ת

 5 .בבקשה :ש

 6 .לעלות אמור :ת

 7 ?רואה אתה. שי ברוך. הלאה. סיכם הוא כי יודע כבר הוא, לעלות אמור :ש

 8 .כן :ת

 9 לבין שלכם החדשות מערכת ראש בין סיכום שיש מבינים שאנחנו מה. סיכום יש בעצם אז :ש

 10 ?נכון. אצלכם דעה מאמר שיעלה חפץ

 11 .כן :ת

 12 .אצלכם לעלות אמור כותב. אותך מעדכן חפץ. אותך מעדכן בעצם הוא :ש

 13 .רגיל נוהל. ווידוא עדכון. כן :ת

 14 .קורה מה נראה בוא :ש

 15 .וואלה-ב רגיל נוהל :ת

 16 .שלכם באתר שהיה מה את לאחד אחד פורטים, כרגע רואים אנחנו, ישועה מר :ש

 17 .נכון :ת

 18 2015 מפברואר פורסם מה נראה בוא. דעה טור שיעלה שי ברוך עם מסכמים, נראה בוא עכשיו :ש

 19 .כתבות של מקבץ. כתבות כמה על נסתכל בוא. הממשלה ראש מעון על אצלכם

 20 .בהתחלה שהראית מה זה, ביקש שהוא מה :ת

 21 .שהראיתי מה. דעה טור. כן :ש

 22 .614/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 בוא. הממשלה ראש מעון הוצאות על וואלה של מהפרסומים חלק, 2014-ב, 2013-ב :צור-בן בועז ד"עו

 2 .כך לנו נאשר

 3 .תחזור. עקבתי לא, סליחה :ת

 4 עוסקות כולן שכל 2014 ינואר עד 2013 ממאי וואלה-ב כתבות מקבץ כרגע לך אציג אני :ש

 5 .הממשלה ראש בהוצאות או הממשלה ראש מעון בהוצאות

 6 .אוקיי :ת

 7, בזווית סוקר, ושתיים, שסוקר נושא זה, שאחד לי תאשר ואתה. בקצרה אתך אעבור אני :ש

 8 הממשלה ראש הוצאות שנתיים תוך, 2013 במאי 13, ראשונה כתבה. נסתכל בוא. שלילית מאוד, כרגיל

 9 ?זה את רואה אתה. הוכפלו מזון על

 10 .כן :ת

 11 ?נכון. בקטגוריה די היא אבל, ממנה מכוערות היו, ותמונה :ש

 12 .ממנה גרועות יש. יודע לא. בסדר :ת

 13, המעופפת המיטה, 2013 במאי 22-מה הבאה הכתבה. מסכים אני לזה. ממנה גרועות יש. נכון :ש

 14 ?רואה אתה. נתניהו הוצאות את יבדוק המבקר

 15 .כן :ת

 16 ?נכון, משהו מלעיג קצת כמובן זה, המעופפת המיטה :ש

 17 .כן :ת

 18 משפחת של ההוצאות חשבון, ₪ 6,000-ב נרות? רואה אתה. 2013 בדצמבר 1-מ הבאה הכתבה :ש

 19 .נתניהו

 20 ?זה ממתי. כאן רואה אני. שנייה רק. רגע :ת

 21 10,000-ב גלידה צריך נתניהו. 2013 4בדצמבר 6-מ היא הבאה הכתבה. 2013 בדצמבר 1-מ זה :ש

 22 ?רואה אתה. באיראן לטפל כדי ח"ש

 23 .כן :ת
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 1 ?נכון, נגטיבי :ש

 2 .כן :ת

 3 ?נכון. משהו מלעיג :ש

 4 . כן :ת

 5 אני, ציבורית סערה שעורר הדוח טיוטת הגיש המבקר. 2014 בינואר 7-מ הוא הבא פרסום :ש

 6 ?רואה אתה. המשנה בכותרת

 7 .כן :ת

 8 שהתמונה אתי מסכים אתה אבל, לזה נקרא, חלקית שהעמסנו ישועה מר לך אומר אני :ש

 9. כאן רואה שאתה ממה. שלילית הייתה הממשלה לראש ביחס הזאת בסוגיה באתר שהייתה הכללית

 10 ?נכון

 11 .שנה פני על מראה אתה, יודע לא :ת

 12 . ינואר עד ממאי מראה אני. משנה פחות על מראה אני :ש

 13 .2013 מדצמבר :ת

 14. כרגע לך מראה שאני באפיון כתבה לא שהיא כתבה מצאתי לא. חודשים שבעה. 2013 ממאי :ש

 15 ? נכון, באתר הזה בנושא עיסוק היה, שאחד הפשוט הנתון את לי תאשר אם אותך שואל רק אני

 16  .כן :ת

 17 של דרגות כרגע חייבים לא. נגטיבי לזה נקרא, עיסוק הוא שלו האפיון, כללי באופן והעיסוק :ש

 18, המעופפת המיטה, באיראן לטפל כדי שקל 10,000 גלידה, שקל 6,000 נרות, יודע אתה אבל, נגטיביות

 19 .בכותרות נגטיבי זה

 20 להסכים יכול שאני אומר אני אז, נגטיבי ואומר כאן מציג שאתה דברים יש. יודע לא אני :ת

 21 ממשלה ראש הוצאות על מבקר של ביקורת דוח. יודע לא אני אבל נגטיבי לצד זה את לקחו שאולי

 22 .הבנתי לא? מה בתור זה את לכתוב, וכדומה

 23 - - -לך אמרתי. לא :ש
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 1 . דיווח שזה להגיד יכול אתה :ת

 2-ב גלידה, נרות, המעופפת המיטה אבל, ניטרלי, שהוכפלו הוצאות. אתך ללכת מוכן אני :ש

 3 .הנגטיבי לצד זה את לוקח כבר לי נדמה זה, שקל 10,000

 4 - - - קצת זה חלקו :ת

 5 ?משהו ציני :ש

 6 .השתעשעו.  לקרוא ירצו שאנשים בצורה כותבים. ציני לא :ת

 7 - - - שהתמונה מבין אתה, שהשתעשענו אחרי.  משתעשעים כולנו. בדיוק, השתעשעו :ש

 8, נמצא ממשלה ראש. זה את סיקרו שכולם חושב אני. אחרים בעיתונים כתבו מה יודע לא אני :ת

 9 .הנורמלי המצב זה. כותבים עיתונאים, מבקר יש

 10 נראה בוא רק. בסדר הכול, סופי אין באופן פעם אחר פעם עיכבתם, לבקר צריך. בסדר הכול :ש

 11 - - - שראינו אחרי כי הבא הדבר את

 12 .מגל ינון השמאלני העורך של בתקופתו הכול :ת

 13 . וחומר קל :ש

 14 כשביקשתי, שינון נזכרתי. מגל ינון שזה בהתחלה לב שמתי לא. ציוץ מזמין שאני יודע אני :ת

 15 לחזור רוצה לא שאני ציניים דברים כמה שם וציין בסדר אמר הוא, הנרות על הכתבה את להוריד

 16 .עליהם

 17 מה?  קורס סוף? חוויות? על מספרים כולכם? עכשיו זה את לוקח אתה לאן.  נתקדם בוא :ש

 18 ?הזה במקרה כרגע עושים אנחנו

 19 .לסיים עומדים אנחנו, צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ברוך בין כנראה ודברים דין שהיה ראינו, הפרסום את ראינו. מסיים כבר אני. כן :צור-בן בועז ד"עו

 21 ?נכון. אדורם חגי של דעה טור לגבי חפץ ניר לבין שי

 22 .כן זה. כן :ת
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 1 אני, אתו שהסכמת לי נדמה, שלילי, שלילי, שלילי, שלילי, פעם אחר פעם ששואלים נושא יש :ש

 2, תשקלו, אותו תעלו שאולי מסוים היבט גם כאן יש, תשמע,  שאומרת פנייה יש שאם,  כאן גם מבקש

 3 . מסוקרים לגורמים תקשורת שבין בתהליך שישנו מקובל, סביר חלק זה, אליכם פונים, מכם מבקשים

 4 . כן, מסוימת בצורה נעשה כשזה. כן :ת

 5 .חושב גם אני :ש

 6 . עליו שכותבים כתבה כל על לפנות יכול, לסיקור מושא שהוא אחד כל, אגב דרך :ת

 7 .להמשיך יכול אני. כאן לעצור יכול אני :צור-בן בועז ד"עו

 8 . לכם רבה תודה. כאן נעצור :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 

 10 ננעל הדיון

   11 
 12 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה    
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2ס אסף עיסוק; עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"עו"ד  : מטעם המאשימה

 3 ניצן וולקן 
 4צור; עו"ד דקלה  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 סירקיס ; עו"ד ישראל וולנרמן 
 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן  2נאשם     
 7 עוזר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת     
 8 אריאל אילוז  עו"ד 4ב"כ נאשם     

<#1#> 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 14 . צור-בן בועז ד"עו ידי על ישועה אילן העד של הנגדית חקירתו נמשכה

 15 

 16 : מוצגים הוגשו

 17 – 620/נ – 618/נ – 84 פריט; וואלה כתבות – 617/נ – 615/נ – האישום לכתב בנספח 83 פריט המשך

 18; השבת כיכר כתבה – 625/נ; וואלה כתבות – 624/נ – 622/נ; קדרון אביעד – 621/נ; וואלה כתבות

 19         ; וואלה כתבה – 628/נ; תקשורת כלי כתבות מקבץ – 627/נ – 85 פריט; וואלה כתבה – 626/נ

 20; וואלה כתבה – 633/נ – 632/נ; (הוגש לא הוצג) Past Pages - 631/נ;  Past Pages - 630/נ – 629/נ

 21 בין; וואלה כתבות מקבץ – 643/נ; וואלה כתבה – 642/נ; Past Pages - 641/נ - 634/נ – 86 פריט

 Past Pages ;          22 - 654/נ – 653/נ – 87 פריט; וואלה כתבה – 652/נ – 644/נ – 87 לפריט 86 פריט

 23 664/נ – 660/נ; Past Pages - 659/נ – 657/נ; וואלה כתבה – 656/נ – 88 פריט; וואלה כתבה – 655/נ

 24                    ; תקשורת כלי כתבות – 667/נ; וואלה כתבה – 666/נ – 665/נ – 89 פריט; וואלה כתבה –

 25    ; וואלה כתבה – 671/נ – 670/נ; (הוגש לא הוצג) מהכתבה סרטון – 669/נ; וואלה כתבה – 668/נ

 26   ; וואלה כתבה – 676/נ; טיימס יורק ניו כתבה – 675/נ; וואלה כתבה – 674/נ – 672/נ – 90 פריט
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 1; (הוגש ולא הוצג לא) Past Pages - 679/נ; (הוגש לא הוצג) Past Pages - 678/נ; Past Pages - 677/נ

 2 הוצג) וואלה כתבה – 683/נ; וואלה כתבה – 682/נ – 681//נ; (הוגש לא הוצג) 679/מנ סרטון – 680/נ

 3 – 689/נ – 686/נ; Past Pages עמודי מספר – 685/נ – 91 פריט; וואלה כתבה – 684/נ; (הוגש לא

 Past Pages ;                  4 - 692/נ – 93 פריט; וואלה כתבה – 691/נ – 690/נ – 92 פריט; וואלה כתבה

 Past Pages ; 5 697/נ - 695/נ; וואלה כתבה – 694/נ; (הוגש לא הוצג) סרטון – 693/נ

 6 
<#5#> 7 

 8 החלטה

 9 

 10 . 14.6.2021המשך הדיון קבוע ביום 

  11 
<#6#> 12 

 13 במעמד הנוכחים.  09/06/2021, כ"ט סיוון תשפ"אהיום  נהנית

 14 

 15 
 16 

 17 

  18 

  19 

  20 

 

 

 

  

, פלדמן-פרידמן  רבקה

 שופטת

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3ביוני  9-היום ה 20-01-10476 ר טוב לכולם. אנחנו בתיק פליליבוק אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 . על הדוכן העד מר ישועה, בוקר טוב.2021

 5 בוקר טוב. העד, מר אילן ישועה:

 6 עו"ד בן צור בוקר טוב, אדוני ממשיך. בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 

 8צור בהמשך -ת עו"ד בועז בןמר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלו - 1ע"ת 

 9 חקירה נגדית:

 10. אני רוצה להראות לך מספר פרסומים 2015בפברואר  11-ב 83אנחנו בתוך מה שנקרא אצלנו פריט  ש.

 11 שהיו בוואלה באותו יום. אני אתחיל בכתבה שהכותרת שלה היא,

 12 

 13 615כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15שרפו את תעודות החבר בליכוד, בוגדת שנים  מר ישועה, תסתכל קצרות בכתבה הזו, "עובדי כי"ל ש.

 16 בעובדים" אתה רואה את זה?

 17 באיזה אירוע אנחנו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 מבחינת המועד. 2015בפברואר  11-ב 83אנחנו גבירתי בתוך פריט  ש.

 19 כן. רואה. ת.

 20שהתבקשה לכתבה אוקיי. אז אנחנו רואים את מה שכתוב כאן בכתבה. רק תאשר לי שהתגובה  ש.

 21 הזו וניתנה, היא של המחנה הציוני.

 22 שהתגובה? ת.
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 1צעד. אתה מסכים איתי שזו כתבה שיש לה סטייטמנט שלילי כלפי -התגובה לכתבה, בוא נלך צעד ש.

 2 הליכוד?

 3 כן. ת.

 4טוב. בוא נראה מי נתן תגובה לכתבה הזו, תגובה שהתפרסמה במלואה. אני אראה לך. התגובה  ש.

 5 רואה, אם אתה שם לב, היא תגובה של המחנה הציוני. נכון?היא כמו שאתה 

 6 כן. ת.

 7אוקיי. רק כדי להבין, בדרך כלל הרעיון הכללי הוא שאם יש משהו, כתבה שיש בה נניח אלמנט  ש.

 8 שמצריך הסבר או התייחסות, אז פה הגורם הרלוונטי מן הסתם היה אמור להיות הליכוד, נכון?

 9 צודק. ת.

 10 א פנה אליכם בנושא הזה? אתה עושה תנועה, פשוט התנועה צריכה להירשם.אוקיי ואף אחד ל ש.

 11 אף אחד לא פנה. למה פנו ולמה לא, אני לא זוכר. ת.

 12 מאה אחוז. בוא נמשיך, אנחנו באותו יום.  ש.

 13 

 14 616כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 15 

 16שממנו  בקצרה, כתבה, אני אקריא את הכותרת "חשיפה: המתווה לחידוש המשא ומתן המדיני ש.

 17חמק נתניהו" רק שאלה קצרה, התוכן דובר בעד עצמו. אין פניה אליכם באותו שלב, נכון? גם 

 18 באותו שלב?

 19 למיטב זכרוני לא. ת.

 20 סליחה? ש.

 21 לא, אני לא זוכר שלגבי אבי יששכרוף הייתה פניה איזו שהיא. ת.

 22 בסדר. אז בוא נראה עוד כתבה של אבי יששכרוף. מאותו יום ש.

 23 
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 1 617ומסומנת נ/ כתבה מוגשת

 2 

 3, לניסוח וקצת למהות בכתבה. הכותרת היא שנתניהו wording-אני רק רוצה להתייחס טיפה ל ש.

 4 ברח מהסכם המסגרת לשלום, נכון? 

 5 כן. ת.

 6בוא נסתכל בפסקה השלישית מהסוף ברשותך. וגם שם הביטויים הם של, "נתניהו התקפל",  ש.

 7 "נתניהו ברח". 

 8 האחרון?איפה אתה בעמוד  ת.

 9 בעמוד האחרון. ש.

 10 אוקיי. ראיתי. רואה. ת.

 11אוקיי. עכשיו, אני אגיד לך רק במהות, זה קצת קשה להתרשם בשניות על כל פרסום אבל הרעיון  ש.

 12הכללי כאן מעבר לבריחה ולהתקפלות הוא שיש לנו מצד אחד נתניהו מסכים לוויתורים מרחיקי 

 13ימין, והוא חומק גם מתהליך השלום אז לכן גם נפגע בוא לכת מול הפלשתינים ולכן זה פוגע בדופן 

 14 נגיד, הציר היותר מתון של ציבור בוחריו. אתה מסכים איתי עם הניתוח הזה של הכתבה?

 15 לא הספקתי לראות פה. אתה אומר שהוא תוקף אותו משני הכיוונים? ת.

 16 נכון. זו המשמעות. כן. ש.

 17 אם כן. בסדר. לא קראתי. אני יכול לקרוא ולהגיד ת.

 18 טוב. בסדר גמור.  ש.

 19 הכותרת אומרת כבר את הביקורת העיקרית. ת.

 20 גם פה אין פניה של אף גורם, כל גורם שהוא, נכון? ש.

 21 לדעתי בשני היה, לא? ת.

 22 לא. אנחנו בשתי כתבות של יששכרוף ובכתבה על כי"ל. זה מה שהראינו עד עכשיו. ש.

 23 לא, מלשכת ראש הממשלה, ת.
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 1 אחד לא פונה. לא לתגובה.  לא, אמרתי אף ש.

 2 אה, סליחה. ת.

 3 נכון? ש.

 4 לגבי יששכרוף אני לא זוכר שהייתה פניה אליי.  ת.

 5 בסדר גמור.  ש.

 6 יכול להיות שהיה, אבל אני לא זוכר פוזיטיבית כזה דבר. ת.

 7 אני שואל אותך על זיכרון פוזיטיבי. יכול להיות זה הכל, פוזיטיבי זה היה. ש.

 8 וכר שהייתה פניה. לגביו אני לא ז ת.

 9, הטענה 2015לפברואר  14כבודם. אני אחבר אותך מר ישועה.  84טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לפריט  ש.

 10היא של דרישה לפרסום מכתבי תמיכה של עובדי מעון ראש הממשלה. עכשיו, טיפה הקשר, ראינו 

 11י נפתלי שנגיע אליו, ונראה לא מעט פרסומים שהיו בוואלה לגבי מעון ראש הממשלה, בקבוקים, מנ

 12 זה אתה יודע, נכון?

 13 כן. ת.

 14אוקיי. עכשיו, בשלב מסוים פונה אליך ניר חפץ ומעביר לך מכתבים של עובדים שסותרים לפחות  ש.

 15 חלק מהטענות. זכור לך?

 16 אני זוכר משהו. כן. ת.

 17ח לך שני , הוא כותב לך כך 'אני שול7313בוא אני אראה לך את הפניה של חפץ, זה ברול בשורה  ש.

 18מכתבים שחתומים עליהם עובדים לשעבר בבלפור, נשמח אם המערכת תשקול לעשות מזה סיפור 

 19 גדול, כמובן לפי שיקולי העריכה העיתונאיים שלכם'. זו הפניה. זכור לך? מזכיר לך?

 20 כן. נזכר. ת.

 21, נכון? אוקיי. עכשיו אנחנו קוראים את הטקסט, זה טקסט של בקשה 'תשקלו', 'שיקולי עריכה' ש.

 22 כך כתוב.

 23 כן. ת.
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 1 עכשיו תאשר לי שלא פרסמתם כלום. ש.

 2 אני לא זוכר. ת.

 3 אוקיי. אז אני אומר לך כעניין שבעובדה שיש אליכם פניה, ובוואלה לא פורסם דבר בנושא הזה. ש.

 4 אוקיי. אם אתה אומר, ת.

 5 אני אומר. כן. בוודאות. ש.

 6 אוקיי. ת.

 7מהפוזיציה של עד, זאת אומרת לא במובן הקנטרני, כלומר אני רק שואל, שוב, אולי לצאת קצת  ש.

 8 אם הטענה היא של היענות והיענות חריגה, פה, פניה מנומסת שלא נענית.

 9 אם לא נעניתי אז לא נעניתי. ת.

 10נכון. אני גם חושב. אוקיי. אבל בוא נלך רגע יום קודם בעניין הזה, אני אגיד לך גם כעניין שבעובדה,  ש.

 11 ת הצילומים של המכתבים.הוא גם צירף א

 12 אני עניתי לזה אבל פה? ברול? ת.

 13 אני יכול להראות לך, אבל אני אומר לך, זה לא פורסם. אתה יכול להסתכל, אבל לא פורסם. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15בפברואר, בוא נראה מה היה באתר  13-אוקיי. חבל על הזמן. עכשיו אני אגיד לך רק, יום קודם ב ש.

 16 נתניהו. אני אציג לך כתבה של עמרי נחמיאס.לגבי ראש הממשלה 

 17 

 18 618כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20 בוא נסתכל. הכותרת היא "זעם בבית היהודי: 'נתניהו מריח דם ומנסה לחסל אותנו'" אתה רואה? ש.

 21 כן. ת.
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 1אוקיי. בוא נסכים שאנחנו רואים בדרך כלל או לא מעט ביקורות מהצד השמאלי של המפה,  ש.

 2וגורמים אחרים, ומעת לעת, אני מראה לך חלק לפחות, גם מהצד הימני או הימני  המחנה הציוני

 3 להיררכיה הפוליטית. סלהיכניותר, נקרא לזה. בסדר? אני לא רוצה 

 4 אוקיי. ת.

 5עכשיו בוא תראה מה יש לנו כאן בתוך הכתבה. אתם מצטטים את דברי "הבית היהודי", בוא  ש.

 6כתבה בעמוד השלישי למעלה. 'מרגע שקרה אירוע אוחנה נעבור עליהם. אני מקריא לך מתוך ה

 7נתניהו הריח את הדם וזיהה הזדמנות לחסל אותנו' אמרו לוואלה חדשות גורמים בבית היהודי. 

 8לדבריהם 'הליכוד הולך במהלך אסטרטגי שלא מכוון למפלגות המרכז, הם לא תוקפים את כחלון 

 9אה כאילו נתניהו נרתע מההשפעה והכוח שהיו ולפיד אלא מנסים לגמור את הבית היהודי. זה נר

 10 לבית היהודי בקדנציה היוצאת והחליט ללכת לממשלת אחדות'. עד כאן אתה רואה את הדברים?

 11 כן. ת.

 12. זה גורם בתוך הבית היהודי, איש תקשורת, דובר, 1אוקיי. אני מניח שאתה תאשר לי שני דברים.  ש.

who knows.13 , מעביר לכם את הטקסט הזה 

 14 סביר. סביר שהעביר את זה לכתב ישירות. זה כתב פוליטי, הוא בקשרים איתם. כן.  ת.

 15נכון. ואתה גם זוכר שדיברנו, התעכבנו על זה כבר בפעמים הקודמות גם, שהראיתי לך שהנרטיב  ש.

 16של הקמפיין של הבית היהודי זה שנתניהו מנסה לתקוף אותו, לילך לו על הראש, סליחה על 

 17 יותר. ראינו את זה כבר.הביטוי הוולגרי 

 18 כן. ת.

 19נכון. עכשיו בוא נראה מה אתם מצטטים בסוף הכתבה. בסוף הכתבה אתם מצטטים, בפסקה  ש.

 20 האחרונה, מדף הפייסבוק של חברת הכנסת איילת שקד, יש ציטוט. אתה רואה? 

 21 כן. ת.

 22 היא מעלה משהו בדף הפייסבוק שלה, ויש לכך ציטוט. נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1רק כדי להבין את העניין, אחת משתיים: או שהכתב נכנס לדפי הפייסבוק של כל אחד ואחד עכשיו  ש.

 2מהגורמים הרלוונטיים במערכת הפוליטית, או הנחה יותר מסתברת שאבקש שתאשר לי אותה, 

 3שכמו שהמחנה הציוני העביר לכם את הדברים שראינו שלוש פסקאות למעלה, כך גם הייתה 

 4 חברת הכנסת איילת שקד.הפניה לדף הפייסבוק של 

 5שתי האפשרויות סבירות, בגדול לכתב כזה שהוא כתב פוליטי ומחובר לכולם, הוא גם מקבל מהם  ת.

 6 חומרים אבל הוא עוקב אחריהם גם. אז יכול להיות שהוא קיבל את זה בפייסבוק.

 7 אני שואל סבירות, ש.

 8 שתי האפשרויות, ת.

 9 ת ההסתברות או הסבירות?שתי האפשרויות קיימות, אין ספק, מבחינ ש.

 10אני לא יודע. יכול להיות שהוא הסתכל, בגלל שהוא קיבל את זה מבנט אז הוא הסתכל מה חברת  ת.

 11 הכנסת... או שיכול להיות שאמרו לו 'תסתכל' והוא,

 12אני מציע שמכיוון שהוא קיבל מבנט את הפסקה הקודמת אז חזקה שסביר יותר שגם הדברים של  ש.

 13 אליו. נכון? סביר יותר? איילת שקד הועברו

 14 אני לא יודע. יכול להיות. ת.

 15 יכול להיות. בסדר. ש.

 16 סביר. סביר. ברור שהוא היה ממוקד בזה, אז גם אם לא הפנו אותו, הוא הסתכל. ת.

 17 בפברואר, אותו יום שישי,  13-בסדר. אנחנו ב ש.

 18 זה כבר הוגש. ת.

 19 נכון, בהקשר אחר, אתה צודק. ש.

 20 מישהו זוכר איך זה סומן, שלא נסמן אותו שוב? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 21 האחרון?  עו"ד ז'ק חן:

 22 הוגש בחקירה שלנו. כן. ש.

 23 )מדברים ביחד(
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 1טוב. אני נותנת לו סימון חדש, אם מישהו ימצא אותו, תגידו לי רק  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 כדי שנאחד אותם.

 3 בסדר גמור. ש.

 4 

 5 619ומסומנת נ/ כתבה מוגשת

 6 

 7 הכותרת של הכתבה 'בישראל של נתניהו כבר לא תצמח נעמי שמר החדשה'. אתה רואה?  ש.

 8 כן. ת.

 9 ועל החתום אמנון הררי? ש.

 10 כן. ת.

 11 אוקיי. שתפקידו היה בוואלה באותו שלב? ש.

 12 בדסק החדשות. ת.

 13 ראש דסק החדשות. נכון? ש.

 14? 2015אני טועה, לא בטוח. רגע, זה בפברואר  אני לא בטוח שהוא היה ראש דסק חדשות. אולי ת.

 15 הוא היה בכיר בדסק החדשות, אני לא בטוח שהיה ראש הדסק.

 16אני תיכף אבדוק, לדעתי הוא היה ראש דסק החדשות אבל בוא נסכים שהוא בין בכיר לבין ראש  ש.

 17 דסק החדשות.

 18 מסכים. כן. כתוב ראש דסק? ת.

 19 כן. כתוב 'ראש דסק החדשות'. ש.

 20 יי. כן.אוק ת.

 21 אוקיי. אז הסכמנו? ש.

 22 לגמרי. ת.
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 1הסכמנו. אוקיי. הכתבה היא כמובן כתבה, או מאמר, מאמר דעה, שלילי כמובן. נכון? יש פה  ש.

 2'משטרת מחשבות', 'אווירת השתקה פוליטית' 'נעמי שמר חדשה לא תצמח לנו', 'ישראל הישנה 

 3 והטובה', נכון?

 4 כן. ת.

 5 לא ידועה שום פניה גם בנושא הזה?טוב. עכשיו שוב אף פניה, לך  ש.

 6 לא זוכר. לא זוכר כזה דבר. לא זוכר פניה כזאת. ת.

 7בסדר גמור. אוקיי. טוב. נזוז עוד יום אחד קדימה. סליחה, באותו יום. עוד כתבה, עוד מאמר או  ש.

 8 כתבה.

 9 

 10 620כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12הקורא הסביר שקורא, שהוא לא קורא כל אנחנו עושים תמיד קריאה קצרה, כמו אתה יודע, נניח  ש.

 13כתבה עד הסוף, אפשר לקרוא אותה כמובן עד הסוף, זה אותו דבר. הכותרת היא 'לבטל את פרס 

 14ישראל לספרות ויפה שעה אחת קודם'. במשנה בשורה שניה: 'היוצרים מסרבים לשחק את משחק 

 15 ?הנאמנות המבחיל שנכפה על אזרחי ישראל בחסות ראש הממשלה'. רואה

 16 רואה. ת.

 17 הכותב הוא אביעד קדרון. מי זה אביעד קדרון? ש.

 18 במערכת של וואלה. ת.

 19 סליחה? ש.

 20 הוא במערכת וואלה, אני לא זוכר את התפקיד. ת.

 21 הוא במערכת וואלה והוא היה גם עורך ראשי של וואלה תרבות. נכון? ש.

 22 כן. תרבות. ת.
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 1חושבים שביקורת זה דבר מאוד מאוד לגיטימי בסדר. אז תאשר לי, וזה בסדר גמור, אנחנו כמובן  ש.

 2אבל אנחנו רואים באופן שיטתי ביקורת של אנשי וואלה בתוך האתר, כל אחד בתחומו? ממה 

 3 שאנחנו רואים כרגע לפחות?

 4 במה שאתה מציג כן. ת.

 5 נכון. אני אגיש את העמוד של מר קדרון באתר שלו ש.

 6 

 7 621כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9, 2015בפברואר  14-גיש את זה לצורך, נקרא לזה הזיהוי, ובוא נתקדם. אנחנו ביום הטוב, אני רק מ ש.

 10 זה היום שאנחנו עוסקים בו, הנה עוד כתבה של אמיר תיבון ביחס לנאום נתניהו בקונגרס.

 11 

 12 622כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 13 

 14 ה רואה?שוב, הכותרת 'נאום נתניהו בקונגרס: השחורים מחרימים, היהודים מתלבטים' את ש.

 15 כן. ת.

 16עכשיו בוא נראה גם את כותרת המשנה. 'שלושה סנטורים דמוקרטיים הודיעו שיחרימו את דבריו  ש.

 17של ראש הממשלה, אך רבים אחרים אמרו כי חרף ההתנגדות להתנהלותו בכוונתם לנכוח, לפי 

 18 ?סקר חדש הציבור האמריקאי סבור שעל אובמה לפגוש את נתניהו. תמונת מצב'. אתה רואה

 19 כן. ת.

 20אוקיי. אז קודם כל לגבי הכותרת, הכותרת גופא, תאשר לי שכמובן הכותרת הזאת היא כותרת  ש.

 21בפריימינג, נקרא לזה הנגטיבי, כלומר, השחורים מחרימים, היהודים מתלבטים, בניגוד לתפיסה 

 22 שיהדות ארצות הברית היא ברובה פייבוריטית למדינת ישראל ולראש הממשלה?

 23 צוני אבל כן.כן. לא קי ת.
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 1 בסדר. לא אמרתי קיצוני. ש.

 2 מסכים. ת.

 3הכל בסדר. אוקיי. עכשיו גם יש פה התייחסות לשלושה סנטורים דמוקרטים שהודיעו שיחרימו  ש.

 4 את הנאום. אתה רואה?

 5 כן. ת.

 6, שני בתי -מחברי ה 90%דיברנו על זה אתמול ואנחנו גם נגיע לזה במופע נוסף, בסופו של דבר  ש.

 7 נכחו בנאום. נכון? אתה יודע את זה?הקונגרס 

 8 כן. ת.

 9נכחו. אני אומר לך שבוואלה  90%עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה. אנחנו יודעים את העובדות.  ש.

 10פעם אחר פעם הכתיבה הייתה שהסנטור הזה לא יגיע, ושני חברי הקונגרס האלה לא יגיעו, אתה 

 11 זוכר את האפיון הכתיבתי הזה? אני גם אראה לך.

 12 בגדול. ממה שהראית. כן. ת.

 13 בפברואר, 15-בסדר גמור. טוב. עכשיו באותו יום, סליחה, יום קדימה, ב ש.

 14 

 15 623כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17אז יש לנו כתבה של עמרי נחמיאס שמתייחס לדברים של דיסקין. 'סרטון דאע"ש' כך הוא קורא,  ש.

 18 לסרטון של הליכוד, 'נתניהו איבד בושה'. אתה רואה?

 19 כן. ת.

 20ואז בוא נראה מה יש בתוך הפרסום. בפסקה הראשונה. 'ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין תקף  ש.

 21אתמול, שבת, בחריפות את ראש הממשלה בעקבות סרטון חדש, נטען שהשמאל ייכנע לטרור 

 22 ויאפשר לארגון המדינה האסלאמית דאע"ש להתבסס בישראל' את זה אתה רואה?

 23 כן. ת.
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 1פה, אני לא אקרא את הכל אבל בקצרה, 'האיש ששחרר מחבלים על מנת לא ואז הוא אומר  ש.

 2להקפיא התנחלויות בעסקה עם הבית היהודי, האיש שנגרר למלחמה הארוכה ביותר מאז מלחמת 

 3השחרור נגד ארגון טרור, האיש שאיים על אירן ולא מסוגל להכריע ארגון טרור בעזה' דיסקין 

 4 את הבושה הוא איבד זה בטוח'. אתה רואה?סיכם וכתב 'ביביטחון? איבטחון, 

 5 כן. ת.

 6אוקיי. מאיפה לקוחים הדברים אתה יודע? אני אומר לך. חבל, זה לא מבחן בקיאות. הם לקוחים  ש.

 7 מדף הפייסבוק של דיסקין.

 8 אוקיי. ת.

 9עשינו בדיקה קצרה, זה לא צריך תחקיר גדול, זה דף וזה בסדר, זכויותיו שמורות כמובן, זה דף  ש.

 10פייסבוק כמעט ללא עוקבים, ואני אומר לך שהסיכוי שהכתב נחמיאס ייכנס באותו יום לדף 

 11הפייסבוק של יובל דיסקין בוא נגיד הוא כמעט אפסי כמו שאני אכנס לדף פייסבוק בכלל, ואני 

 12אומר לך שבעצם זה אחת המפלגות היריבות, לקחה את הדברים שמתיישבים עם המסרים שלה 

 13ם פרסמתם. אני לא מדבר כרגע על עצם, ברור שאפשר לפרסם הכל. אני מדבר ושלחה את זה. ואת

 14 על המכניקה.

 15 בהחלט יכול להיות, יכול להיות שגם הוא שלח את זה. יכול להיות שהוא הפנה. ת.

 16 יכול להיות שהוא שלח, אוקיי, ש.

 17 כן. או הוא, יכול להיות שזה, ת.

 18נית שישנה היא כמובן שמי מגיב לדברים של מר אוקיי. אבל בוא נראה את התבנית שישנה. התב ש.

 19 דיסקין בפייסבוק שלו? הראשון שמגיב? זה המחנה הציוני. נכון?

 20 כן. אני רואה. ת.

 21 סליחה? ש.

 22 כן. ת.
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 1אוקיי. ונדמה לי, תאשר לי אפילו תקרא את זה בקצרה, שיש תואם או התאמה בין התפיסה או  ש.

 2 נה הציוני?המסרים של מר דיסקין לבין התפיסה של המח

 3 כן. ת

 4אבל 'אין ספק שנתניהו איבד בושה' זה לא פייבוריטי  to state the obviousאוקיי. כמובן שוב, זה  ש.

 5 או נגטיבי מבחינת ראש הממשלה, נכון? למצוא את זה בכותרת ראשית כזאת?

 6 ברור. ת.

 7לי שכבר דיברנו על  ברור. אוקיי. עכשיו אני רוצה להתייחס רגע לעניין של תגובה. בקצרה. נדמה ש.

 8זה וגם זה נדמה לי כמעט מובן מאליו, מקובל ונהוג שברגע שיש איזה פרסום שיש בו ממד 

 9התייחסותי, בטח שיש פה איזו שהיא פגיעה מסוימת, תגובה של המושא של הכתבה זה דבר 

 10 אלמנטרי. לפנות ולקבל תגובה, ולהעלות אותה, נכון?

 11 לגמרי. ת.

 12 סליחה? ש.

 13 לגמרי. ת.

 14אוקיי. אתה יודע שאצלנו בכתב האישום יש בפריטים, יש עשרות מקרים שנשלחה תגובה  ש.

 15ואומרים לנו שזה מתת? כלומר הפרסום פוגעני, תגובה, ואומרים לנו 'זה מתת'. רק אם אתה יודע, 

 16 'זו טובת הנאה שקיבלתם'.

 17 לא הסתכלתי על הזה, הנספח המפורסם, ת.

 18 בסדר. רק שאלתי אם אתה יודע. ש.

 19 לא הסתכלתי. ת.

 20בפברואר, אנחנו נמצאים כרגע  15-, טוב. אותו יום, ה-בסדר. אוקיי. כי זה גם חלק מה ש.

 21 בדיסהרמוניה בין הליכוד לבית היהודי, בין נתניהו לבין בנט, אנחנו רואים מה שהיה הוא שהווה,

 22 

 23 624כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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  1 

 2, סליחה. 'באינטרנט בנט כבר ניצח את הכותרת 'שולטת' זה עגה למתקדמים, הצעירה יותר ש.

 3 הבחירות' אתה רואה?

 4 כן. ת.

 5ואז יש פה כתבה שאומרת שבעצם הכריזמטי, לפי האינטרנט, זה בנט. נכון? 'באינטרנט הוא כבר  ש.

 6 ניצח את הבחירות'. 

 7 כן. ת.

 8ים אגב רק לשאלה כללית, אתה יודע שהיה בסוף הבחירות, היה סקר או פרסום של איגוד היועצ ש.

 9הפוליטיים בארצות הברית ושם בחנו איזה קמפיין פוליטי היה מוצלח ביותר באותן בחירות, את 

 10 זה ידוע לך?

 11 לא. ת.

 12 אני רק אציג את זה כי זה לא דבר משמעותי כל כך אבל בכל אופן, ש.

 13 

 14 625פרסום של איגוד היועצים הפוליטיים בארה"ב מוגש ומסומן נ/

 15 

 16הקמפיין שנבחר באותו שלב, לפחות על ידי איגוד היועצים הפוליטיים אז חרף הבחירה של וואלה  ש.

 17בארצות הברית, במובחן מוואלה, היה כמו שאתה רואה, הקמפיין של ראש הממשלה, נכון? 

 18 בעולם. סליחה. נכון?

 19 כן. ת.

 20 בפברואר. 16-טוב. בוא נתקדם. חולף יום, אנחנו ב ש.

 21 עברנו אירוע? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 אנחנו בתוך האירוע גבירתי, אנחנו מתקדמים.  ש.

 23 
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 1 626כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3 כותרת: "ריבלין נגד נאום נתניהו בקונגרס. 'דבר עברית לבוחר הישראלי'" אתה רואה? ש.

 4 כן. ת.

 5 אגב, למה זה סוכנויות הידיעות? מה זה הקוד הזה של סוכנויות הידיעות שמפרסם? ש.

 6 אמר הופץ לסוכנויות הידיעות ומשם לקחו את זה. שכנראה מה שריבלין ת.

 7אבל תראה, זה לא דברים של נניח פוליטיקאי אמריקאי שלוקחים מאיזו שהיא רשת, אבל אתה  ש.

 8יודע מה, בוא נעזוב את זה. אני אגיד לך שאם אני קורא את הכתבה אני לא רואה את הקשר 

 9 כל.הישיר לפחות בין הכותרת לבין הכתבה. אתה יכול להסת

 10 אוקיי. ת.

 11 כלומר, אתה יכול לראות ולהסתכל ולהגיד שאני טועה או שאני מדייק במה שאני אומר? ש.

 12 שאין קשר בין הכותרת? ת.

 13הכותרת שריבלין, הרי מה הכותרת? ריבלין, הנשיא, הוא נגד הנאום של נתניהו בקונגרס והוא  ש.

 14הדברים שנאמרו הם דברים כלליים, אומר 'דבר בעברית לבוחר הישראלי' אני אומר לך שהטון של 

 15מאופקים, מרומזים יותר, לא כמו הכותרת שעשתה, אפילו יותר מהקצנה. זאת אומרת העלתה 

 16 את זה לספירה שלא קיימת בתוך הנאום גופו.

 17 אוקיי. רק רגע. ת.

 18 בבקשה. ש.

 19 טוב, לא יודע, הוא אומר בפסקה הראשונה, זה ציטוט של ריבלין בעצם. ת.

 20 לא נגד נאום נתניהו בקונגרס, נכון, הוא ש.

 21לא, בסדר. הכותרת היא לא תמיד בהכרח הכי מדויקת, כותרת לפעמים זה רייטינג, אז לקחו את  ת.

 22 הדבר הפיקנטי.

 23 אז כותרת זה רייטינג, כותרת היא יותר מוקצנת, ש.
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 1 לא, אני אומר, ת.

 2 אין לי ויכוח, אני בסך הכל, ש.

 3. זה ציטוט 1שערך או מה ערך. אני יכול להציע למה יש את זה. אני לא יודע את השיקולים של מי  ת.

 4 של ריבלין,

 5 זה לא, ש.

 6 לא, אני רואה בפנים. ת.

 7 לא, זה לא ציטוט. ש.

 8'אני מאמין כי אם אנחנו מוצאים לנכון על אחת כמה וכמה שמוטל עלינו לדבר בישירות ... בעברית  ת.

 9 לאזרחינו שבבית'. 

 10 זה לא נגד הנאום.כן, בבית תסבירו פנימה.  ש.

 11אני לא ... להתפלסף. אז אני אומר עוד פעם, לוקחים משהו, ציטוט שלו שהוא אולי יותר עסיסי,  ת.

 12 ,-שמים אותו בכותרת, זה פיקנטי, זה רייטינג, וזה גם מתחבר כללית ל

 13יש  בסדר זה פיקנטי וזה מתחבר כללית וזה כמובן שוב נגטיבי נתניהו. נכון? הקו שלו, יש נאום, ש.

 14 גרעין, יש קונגרס, 

 15 זה כתבה נגטיבית לגמרי. ת.

 16בסדר. אנחנו בסך הכל עושים דוקומנטציה של האתר. בסדר? אין לנו שום דבר ערכי, יש לנו בסך  ש.

 17. אני מזכיר, הייתה לנו פניה של 84הכל עניין, אוקיי, אז עכשיו בוא נראה מה היה לנו בתוך פריט 

 18 עד כאן ראינו, נכון.חפץ 'תשקלו לפרסם שני מכתבים' 

 19 כן. ת.

 20אוקיי. הפניה הזו לא נענתה, לא שום דבר, ראינו, יותר נכון להגיד לא ראינו, אוקיי. ובאותו טווח  ש.

 21זמן הראיתי לך את הכתבות, פרסומים ומאמרי דעה בתוך האתר, נכון? שאפיינו אותם 'לא 

 22 נתניהו'.

 23 נכון. ת.
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 1. הנושא הוא, הטענה היא דירדור כתבה של סרטון על מעון ראש 85תודה. אז בוא נגיע לפריט  ש.

 2הממשלה בהשתתפות מושיק גלאמין. קודם כל אין טענה לפי כתב האישום שמישהו פנה אליכם, 

 3אני אומר לך, זה נתון שישנו. כלומר יש לנו איזה שהוא עניין פנימי בתוך וואלה. מכיוון שאין פניה, 

 4להגיד 'מה זה מעניין אותי,  ייכולתש לכם התנהלות פנימית שתיכף נעמוד עליה, למרות שלכאורה י

 5אני בחוץ', אבל בכל אופן אנחנו אוהבים לפעמים להתפלש בזירה. אז בוא נראה את הדברים. אני 

 6אתן לך את ההקשר. מתפרסם סרטון של ארכיטקט או מעצב בשם מושיק גלאמין על מעון ראש 

 7 בפברואר, זה היה ניוז אז בזמנו, אתה זוכר? 16-בהממשלה 

 8 כן. זוכר. בגדול. ת.

 9אוקיי. הוא מעצב פנים והוא ערך סרטון כדי להראות את מצבו של המעון. אתה זוכר פחות או  ש.

 10 יותר את ההקשר?

 11 כן. ת.

 12 והסרטון הזה, אני אומר לך, תיכף אני אראה לך גם, מה שאני אומר אני אראה לך, הוא זכה ש.

 13 לפרסום נרחב בכלי התקשורת. זוכר?

 14 זוכר. ת.

 15בכל אופן אבל בוא נראה שאתה יודע, יהיה כאן, ככה נעשה גם איזו שהיא השוואה לוואלה מול  ש.

 16 כלי תקשורת אחרים. אז אני מגיש חבילה כבודם,

 17 חבילה של כלי תקשורת אחרים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 הסרטון של מר גלאמין. של כלי תקשורת אחרים בעניין ש.

 19 

 20 627מסומן נ/

 21 
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 1אני מבקש שתעיין ולמען הפרוטוקול אני אציין ואבקש את האישור שלך, שיש לנו פרסום בגלובס,  ש.

 2ויש לנו פרסום ב"הארץ" ויש לנו פרסום במעריב. ותאשר לי שכולם עוסקים בסרטון של מר 

 3 לפחות,מבחינתי  take your timeגלאמין. נכון? אתה יכול לעיין, 

 4 כן. ת.

 5אוקיי. ואנחנו רואים שבגלובס יש תיאור קצר, לקוני יחסית וב"הארץ" ובמעריב יש תיאור נרחב  ש.

 6 או נרחב למדי. 

 7 כן. ת.

 8 רואה? ש.

 9 כן. ת.

 10 אוקיי. עכשיו בוא נדבר על וואלה. אז אני אציג לך מה עלה בוואלה. ש.

 11 

 12 628כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 13 

 14 זה אחד או כמה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15אחד גבירתי. אוקיי. עכשיו הכותרת היא 'למה מושיק גלאמין מבקר בבית ראש הממשלה' אתה  ש.

 16 רואה?

 17 כן. ת.

 18ואז בעצם יש כאן מופע שהוא מופע שגור בוואלה, זה לקחת את התגובות של הגולשים. אתה  ש.

 19 רואה? 

 20 כן. ת.

 21אוקיי. ואז הגולשים כמובן, אני אגיד לך עוד דבר. תקן אותי אם אני טועה, אבל הרשת, בהנחה  ש.

 22שהיא משקפת בדרך כלל את השיח אז יש חלקים עוינים חלקים אוהדים, חלקים ניטראליים, 
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 1נכון? זאת אומרת ברשת אתה תמצא מגוון של התייחסויות ועמדות. בטח לנושאים שהם נושאים 

 2 ה ציבורית?שיש להם ארומ

 3 ,-יכול להיות, יכול להיות גם ש ת.

 4 מה נו באמת, אילן, בוא, מה יכול להיות? אני אומר ברשת, ש.

 5. אני אומר יכול להיות שהאופי של הממים זה בגדול הוא 2. אני אומר יכול להיות, 1שניה רגע.  ת.

 6ם. ואני לא יודע אם עוקצני, אז יכול להיות שהצד העוקצני יותר גדול, אני לא יודע את האחוזי

 7לפעמים לא יוצא רק עוקצני או לפעמים חיובי אם זה משהו שהוא מעורר סימפטיה, אני לא יודע 

 8 בצורה מדויקת.

 9. הבחירה, ואין לי שום וכחנות 2. הרשת היא מגוונת, 1אז נדמה לי שהסכמנו על שלושה דברים.  ש.

 10 איתך על הלגיטימיות. יש לי רק את התוצאה.

 11הממים שראיתי מעיתונים שונים וכדומה צחקו, אבל יכול להיות שאני טועה. צחקו על  בדרך כלל ת.

 12או משהו כזה, איזו שהיא פליטת פה או איזה שהוא דבר. זה בדרך כלל מה  GIFאיזה שהוא 

 13 שראיתי. יכול להיות שאני טועה. 

 14מהרשת הן בדרך  לא, אתה לא טועה, כי אני אראה לך את זה גם בהמשך, ראינו קודם, הבחירות ש.

 15כלל, כן, הן גם העוקצניות וגם הנשכניות, ובדרך כלל הן עוקצות ונושכות את ראש הממשלה. כך 

 16אנחנו רואים את זה במסגרת הדוקומנטציה של האתר שלכם, ממה שאתה רואה וממה שהראיתי 

 17 לך ואם יש לך זיכרון גם תתייחס לכך בבקשה.

 18י חושב שממים בדרך כלל הם כאלה, ממה שהראית כן, בממים שהראית, אני אומר עוד פעם, אנ ת.

 19 זה נכון.

 20דבר, אבל אני אגיד לך פה, -בסדר. עכשיו בוא נראה בכל אופן מה עולה כאן. אני לא אעבור דבר ש.

 21 אתה יכול להסתכל כאן, יש כאן הסתייגויות רבות מהסרט, עקיצות, נכון?

 22 עוד פעם, סליחה? ת.

 23 יש כאן הסתייגויות ועקיצות. ש.
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 1 כן. ת.

 2 עכשיו התגובה, ממי היית מצפה שתינתן תגובה בשעה שהפריימינג הוא על הצד העוקץ? ש.

 3 מבית ראש הממשלה. ת.

 4 נכון. אז היא ניתנה על ידי זהבה גלאון,  ש.

 5 אוקיי. ת.

 6 יו"ר מרץ, ש.

 7 למרות שעוד פעם, הידיעה עצמה היא של ראש הממשלה. ת.

 8 לא, הסרט הוא של, ש.

 9 ם אליהם, לא יודע. יכלו לפנות ג ת.

 10 סליחה? ש.

 11 לא, כי זה יוצא מטעם ראש הממשלה, אז פונים לאחרים. ת.

 12שניה, בוא נעצור רגע. כתיבה בוואלה היא כתיבה על. נכון? הכתיבה ה'ממית' הזו של התגובות  ש.

 13 העוקצניות לסרט.

 14ות בזה סדר, בסדר. בתוך המקרים שאתה מציג לי יש מקרים שבהם מישהו תוקף את, בשביל לעש ת.

 15מישהו בא ממפלגה יריבה או יש ידיעה ותוקפים את ראש הממשלה, ברור שהתגובה צריכה 

 16להיות... במקרה הזה, אני אומר עוד פעם, הידיעה באה משם אז פונים לצד השני. זו אותה 

 17 סימטריה שביקשת לפני זה. רק לצד השני. יכול להיות שהיו צריכים לפנות עוד פעם, אני לא יודע.

 18 אז אני אגיד לך כך, אנחנו מסכימים לפחות על שניים. ש.

 19 ... היא קיימת גם לצד השני. ת.

 20תגובות. רק תסכים איתי באופן אינטואיטיבי, ותיכף נראה גם  ושתיקחאז בוא, אגב, אין לי בעיה  ש.

 21 מה שכתבת,

 22 תראה, הכתיבה של רחלי היא, ראינו אותה כבר בכתבה, ת.

 23 הכל בסדר. אין לי, ש.
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 1 הכתיבה של רחלי היא כתיבה, סגנון מאוד מיוחד וקיצוני, ת.

 2בסדר. לכן סביר להניח שהייתה אמורה להיות תגובה של הליכוד או של בית ראש הממשלה. אתה  ש.

 3יכול לקחת גם את זהבה גלאון ואת בוז'י ואת בנט, את הרצוג ואת בנט, אבל פה אני אומר, נעדרת 

 4 יש תגובה של אותו צד, נקרא לזה.התגובה של ראש הממשלה או מטעמו. 

 5 תראה, אבל תסתכל על הכתבות האחרות שנמצאות פה שהוא, ת.

 6 אני אגיע אליהן. ש.

 7-בסדר. אני רק לוקח את המבחן שלך של ההשוואה. ראשית כולם עוסקים גם באסוציאציה של ה ת.

 8"ח המבקר. בעניין , לעיתוי של התוכן, של האייטם המפרגן של מושיק גלאמין לעיתוי של פרסום דו

 9של הסאבסטנס. בעניין של הכתיבה, רחלי כותבת יותר קיצוני, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא 

 10לאהוב את זה. ובעניין תגובות, אני מסתכל גם על עניין תגובות, לא יודע מה עם אחרים. גם 

 11 אחרים, האייטם של ראש הממשלה, אז אני לא רואה שהם שמים תגובה של ראש הממשלה גם

 12לזה שהכתבה, הכותרת ב"הארץ" היא 'פרסום: משפחת נתניהו לקרב על הבית' וכדומה. אז, לא 

 13 פונים אליהם להגיד 'תגידו זה בגלל זה' או משהו כזה. בסדר. אפשר היה לפנות.

 14התקדמנו. אפשר היה, רצוי היה, אגב, אתה יודע שאתה כתבת לאלקלעי בעניין הזה, 'הטקסט  ש.

 15 זה מה שכתבת.נגדם אם כי משובח'. 

 16 יכול להיות. ת.

 17יכול להיות. אוקיי. בסדר. עכשיו בוא נדבר על כמה זמן הכתבה הזו הייתה באתר. בסדר? אז הפעם  ש.

 18 00:29הראשונה שאני רואה את הפרסום זה בשעה 

 19. זה הפרסום, לא? על הכתבה. עו"ד בן צור, השעה 21:44יש כאן  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 שכתובה,

 21 אני הולך לשאול את העד על זה. כן.  ש.

 22 טוב. קודם נסמן את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 
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 1 629כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3שיש את הכתבה.  past pages-מר ישועה, יש לי שאלה. אם אתה יכול לעזור לנו. אני מראה לך ב ש.

 4 אתה רואה?

 5 כן. ת.

 6וכתוב בכתבה עצמה או בפרסום  00:29זה בשעה  past pages-אוקיי. אני רק רוצה להבין. פה לפי ה ש.

 7 . אתה רואה?21:44

 8 איפה הכתבה עצמה? אה, למטה, בעמוד השני. ת.

 9לא, תסתכל מולך גם. אני יכול להניח, תגיד לי אם ההנחה הזאת נכונה, ויכול להיות שלא,  ש.

 10מאוחר ממועד הפרסום מתעדכן יותר מאוחר, העדכון לתוכו הוא יותר  past pages-שלפעמים ה

 11 האקטואלי שהיה?

 12 דוגם, past pages-ברור. ה ת.

 13 אחת לשעה נניח? ש.

 14לא, לאו דווקא אחת לשעה. כל אחד מהאתרים האלה יש לו מדיניות אחרת, הוא יכול לדגום  ת.

 15שמונה, עשר פעמים ביום או משהו כזה. יש כאלה שאולי אחת לשעה. אז באופן טבעי אם הוא לא 

 16 , אתה לא מקבל את הדקה המדויקת.דוגם כל דקה

 17 זה ברור. ש.

 18 השעה שעל הכתבה היא השעה הנכונה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 השעה שעל הכתבה היא שעה נכונה. ת.

 20 זו השעה שבה זה עולה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 כן. זו השעה שבה זה עולה. ת.

 22 זה לא בהכרח. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 השאלה אם זה עלה לעמוד הבית, אני לא יודע.כן,  ת.

 2, ואם אתה לא 21:44אני אגיד עוד דבר, זה רק עניין של בדיקה. לפעמים יכול להיות, מופיע כאן  ש.

 3, לא משנה, לראשונה? או שיכול home page-יודע זה גם בסדר, זה המועד שבו זה עולה באתר או ב

 4 ן מסוים?להיות שעד שזה עולה גם יכול לחלוף פרק זמ

 5אני לא חושב. אני חושב שזה לא סביר שזה נכנס, אני לא יודע. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת  ת.

 6שזה עלה בתוך וואלה טק, שזה עמוד פנימי, ורטיקל פנימי כמו שקראנו לו, זאת אומרת לא בעמוד 

 7ות הזאת הבית, ואז באיזה שהוא שלב אחד העורכים החליט לקדם את זה גם מעמוד הבית. אפשר

 8יכולה לקרות אם רואים שזה תפס רייטינג טוב בוואלה טק, אז אומרים, 'אם זה תופס פה, נקדם 

 9אותו בדרגה'. אפשרות אחרת לדעתי יותר סבירה, שהולכת עם תהליך העבודה הסביר, 

 10שמלכתחילה מעלים את זה במקום של זה, העלו את זה בטעימה בעמוד הבית, יותר סביר שזה 

 11 כך דורדר. זה מהלך,עלה פה ואחר 

 12אתה יודע מה, אנחנו כרגע רואים רק כמה זמן הכתבה הזו הייתה אצלכם. אז אנחנו רואים שכתוב  ש.

 13 . עד כאן בסדר?21:44-עליה שהיא עולה ב

 14 כן. ת.

 15 ועכשיו נראה לך את ההמשך שישנו. ש.

 16 

 17 630מוגש ומסומן נ/

 18 

 19 . 12:28למחרת. אתה רואה? בשעה בפברואר, היום ש 16-אני מראה לך את עמוד הבית של ה ש.

 20 איזה עמוד? ת.

 21 בעמוד השני. ש.

 22 כן. ת.

 23 זה כבר לא מופיע. 14:28-ואני אומר לך שב 12:28אוקיי. אז אנחנו רואים את זה בשעה  ש.
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 1 אוקיי. ת.

 2אז מר ישועה בוא נראה מה אנחנו רואים כאן. אנחנו רואים שהכתבה הזאת עלתה לפחות לפי  ש.

 3 . רגע, אנחנו נגיש עוד מסמך.21:44הכתוב עליה בשעה 

 4 תגישו מסמך שזה יורד. שזה איננו? ת.

 5 זה איננו.  14:28-ב ש.

 6 יש משהו אחר. 12:28-לא, גם ב עו"ד יהודית תירוש:

 7אז הנה, נראה לכם שיהיה יותר קל. רגע גברת תירוש, הכל בסדר. עוד שניה אחת. סליחה על  ש.

 8נגיש כבודם. בוא תסתכל, זה אותו מושיק גלאמין, נכון? ההשתהות. אנחנו נעלה עכשיו ואחרי זה 

 9 והנה השעה,

 10 עו"ד בן צור, אדוני רוצה לסמן אותו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 

 12 631מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 בפברואר זה באתר. נכון? 16-ב 12:28בסדר גמור. אוקיי. אז מה שאנחנו רואים מר ישועה שבשעה  ש.

 15 איפה אנחנו רואים את זה? כ' השופט עודד שחם:

 TECH. 16-אתה רואה את זה ב עו"ד יהודית תירוש:

 17 נכון. דוברת:

 18 כן. ת.

 19 טוב. סיכמנו? ש.

 20 כן. ת.

 21-זה עולה ב אז עכשיו בוא ניקח את לוחות הזמנים שישנם ביחס לאותה כתבה של הגברת רוטנר. ש.

 22 , רבע לעשר בלילה, נכון? 21:44לפברואר בשעה  15

 23 כן. ת.
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 1 ביום שלמחרת? 12:28-את זה ב וראינו ש.

 2 כן. ת.

 3זה כבר לא קיים. אז אנחנו מדברים על סדר גודל של נניח, נעגל בין  14:28-אנחנו אומרים לך שב ש.

 4פחות או יותר, אנחנו  14:00, 13:00לערך עד לא יודע,  22:00-, אנחנו מדברים כרגע מ11-ל 10

 5 ן?שעות ימינה/שמאלה. נכו 15על סדר גודל של  מדברים

 6 כן. ת.

 7 שעות לאייטם בטח מהסוג הזה זה זמן מכובד? 15-אוקיי. תסכים איתי ש ש.

 8, המקום הראשי שלו אם אתה מסתכל -כן, לא בלתי שכיח. עוד פעם, אמרתי לגבי אייטם שמופיע ב ת.

 9למטה הוא בראשי של טק. זה מופיע פעמיים הרי באסופות האלה, בראשי של טק, וזה מקבל 

 10 שזה, אם זה עשה רייטינג אז השאירו את זה. טעימה למעלה כדי

 11 שעות זה, 15אוקי. אבל  ש.

 12 כן. מכובד. ת.

 13נכון. אני גם חושב שזה מכובד. בסדר. אז אחרי שהסכמנו שזה אייטם מכובד, אחרי זה נתמודד  ש.

 14עם הטענה שלא אתה צריך להתייחס אליה, ועכשיו בוא נדבר רגע עוד יום חולף, ומתפרסם אייטם 

 15 על הסרטון. אייטם חדש. בוואלה

 16 

 17 632כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19פה הרשת צוחקת על הסרטון של  במסגרת המדור החביב הממיאדה, הרשת צוחקת על נתניהו, ש.

 20 מושיק גלאמין. נכון?

 21 כן. זה כבר היה כלול בקודם. ת.

 22 לא, זה בטעות צורף. ש.

 23 סליחה. ת.
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 1אז עכשיו, בוא נעבור רגע, ואמרנו אנחנו רק 'מצלמים' את מה שישנו. נכון? אז בוא, אנחנו רואים  ש.

 2 , -פה למשל תמונה, תסתכל רק, אפילו קצת קשה ל

 3 נסתכל פה. ת.

 4בוא נסתכל פה, ראש הממשלה אוהב, יש פה איזו התייחסות שלא נעים להקריא אותה. אתה רואה  ש.

 5 את זה?

 6 כן.  ת.

 7ל לעבור עוד אבל נעצור כאן. נדמה לי שתסכים איתי שמי שרואה את וואלה ככל שהוא אני יכו ש.

 8 רואה את וואלה, הוא רואה פה פרסומים מאוד נגטיביים ומגחיכים, נכון? 

 9 כן. ת.

 10 ובוא נראה את ההמשך על הפריט ה... ש.

 11 הרשת.שוב, הפרסומים האלה שאתה רואה פה זה איסוף של ממים מהרשת, זו התגובה של  ת.

 12ברור. זה תגובה, אני מניח שזה חלק מהתגובות, כי הרשת היא רשת גועשת כמו שאנחנו יודעים  ש.

 13, האלקציה לעשות את הסלקציה של הנתונים ומה להכניס זו -וזה בסדר, הבחירה לעשות את ה

 14 בחירה מערכתית ואין לי ויכוח עם הלגיטימיות אני רק רוצה לשים מראה ולהראות מה יש.

 15 זרים כמה פעמים על אותו דבר, ממים זה טבעם, אני ממשיך.חו ת.

 16 הכל בסדר. כן. נמשיך. עכשיו מסתבר גם שאלדד יניב הפעלתן הגיש עתירה בנושא הזה. ש.

 17 

 18 633מוגש ומסומן נ/

 19 

 20אז עתירה של אלדד יניב להסיר מהרשת את הסרטון, הוא טען שזו תעמולה בחסות של מוצר  ש.

 21 מסחרי. אתה רואה?

 22 כן. ת.

 23 ואתם מצאתם בעתירה זו ניוז שראוי ומצריך פרסום. נכון? כך מצאתם? ש.
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 1 כן. כתבת לענייני משפט. גלי גינת. ת.

 2 וכשהעתירה הזאת נמחקה, והיא נמחקה אני אומר לך, לא מצאתם לנכון לציין שהעתירה נמחקה? ש.

 3 לא יודע. אם אתה אומר, ת.

 4וממש בקצרה,  85ינו כאן בעניין הזה של פריט אני אומר. אז בוא נסכם רגע את מה שאנחנו רא ש.

 5 ראינו שיש שיח פנימי בוואלה, ראינו את הכתבות בתוך וואלה, ביחס לסרטון, ראינו שגם,

 6 מה זה שיח פנימי בוואלה לא הבנתי? ת.

 7אף אחד לא פנה אליכם. זאת אומרת אין שום טענה שמישהו פנה אליכם מטעמו של ראש  ש.

 8 משלה,הממשלה, מדוברי ראש המ

 9 מה השיח לא הבנתי. ת.

 10יש עניין, ההחלטות שלכם מה להעלות, איך להעלות, מה לפרסם מה לא לפרסם הן החלטות  ש.

 11 פנימיות בתוך וואלה.

 12 כן, פה זה, לא ראיתי שיח פשוט. ת.

 13נכון. אוקיי. כל מה שאנחנו אומרים כרגע שההחלטות בוואלה משתקפות באתר, זה אתה מסכים  ש.

 14 חוץ,איתי? כלפי 

 15 כן. ת.

 16אוקיי וראינו שלוש כתבות וראינו שהכתבות האלה הן כתבות שבייסיקלי נדמה לי שאישרת לי הן  ש.

 17 לעגניות לראש הממשלה, 

 18 כן. ת.

 19 שעות באתר, דיברנו שזה פרק זמן נכבד או נכבד למדי. 15וראינו שגם כתבה אחת עמדה  ש.

 20 כן. ת.

 21 .86תודה. אז הגענו לפריט  ש.

 22 ים()עניינים טכני
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 1, אני אגיד לך מה עיקרו של הפריט. דירדור פרסומים על פרשיות מעון ראש 86טוב. אנחנו בפריט  ש.

 2 הממשלה. אוקיי?

 3 כן. ת.

 4אני כבר אומר לך שגם פה לא מייחסים שום פניה של מי מטעם ראש הממשלה, אנחנו שוב בתוך,  ש.

 5 בנושא הזה. בסדר?בעניינים פנימיים של וואלה ואנחנו רואים את האתר כפי שיצא 

 6 כן. ת.

 7 בפברואר מתפרסמת ידיעה בכותרת ראשית, אני אגיש ואציג אותה, 17-ל 16-אז בלילה שבין ה ש.

 8 

 9 634כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 10 

 11בפברואר. הכותרת היא 'כל  17-ל 16-בלילה שבין ה 23:33של  past pages-אנחנו מציגים את ה ש.

 12 הפרשות, כל הדמויות, המבקר יפרסם את דו"ח הוצאות נתניהו'. אתה רואה?

 13 כן. ת.

 14 16-17-שבלילה של ה 23:33וזה אנחנו רואים שהידיעה הזאת מתפרסמת לכל המאוחר בשעה  ש.

 15 נכון?

 16 כן. ת.

 17 בבוקר 7:40יופי. עכשיו אני מראה לך בשעה  ש.

 18 

 19 635מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 בבוקר? 7:40תאשר לי שזו עדיין כותרת ראשית גם בשעה  ש.

 22 כן. ת.

 23 ,8:36-טוב. ואני אראה לך את ההתפתחות, האבולוציה. ב ש.
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 1 

 2 636מוגש ומסומן נ/

 3 

 4 הידיעה הזו זזה משבצת אחת למטה, היא הידיעה השניה בחשיבות שלה באתר. ש.

 5 נכון. ת.

 6 ראשונה אצלכם. מה שנקרא טעימה ש.

 7 שנקרא טעימה ראשונה. נכון. מה ת.

 8 .8:36זה בשעה  ש.

 9 כן. ת.

 10 ,9:31-ב ש.

 11 

 12 637מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 היא יורדת משבצת אחת למטה, כמו שאתה רואה. נכון? ש.

 15 כן. ת.

 16אז אם נעשה איזה שהוא סיכום ביניים הידיעה באתר כעשר שעות, אחת משלוש הידיעות  ש.

 17 ראינו. נכון?המרכזיות. עד עכשיו 

 18כן. רק מילה של הבהרה פה. בדרך כלל ידיעות שמועלות בשעת לילה מאוחרת נשארות עד הבוקר  ת.

 19כי אין מי שעובד במערכת ודוחף עוד ידיעות. אז זה קורה הרבה פעמים שזה נשאר וזה נמצא. אין 

 20 סייקל שדוחף את זה. אלא אם כן קרה משהו מיוחד בלילה.

 21הדבר הזה, אבל כעניין שבעובדה, מה שאנחנו רואים, אחת משלוש הידיעות אני יכול להבין את  ש.

 22 המרכזיות, עשר שעות.

 23 נכון. ת.
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 1 , כלומר שעתיים קדימה,11:29אוקיי. אני עובר לשעה  ש.

 2 

 3 638מוגש ומסומן נ/

 4 

 5 ותאשר לי שהיא עדיין בעמוד הבית בתוך החדשות? נכון מר ישועה? ש.

 6 חדשות.כן. היא טעימה בתוך ורטיקל  ת.

 7, נגיש את זה, איך שבית המשפט יחליט 13:26-ו 12:31-אני אציג לך עוד שני מופעים של הידיעה, ב ש.

 8 לסמן את זה, ביחד או בנפרד.

 9 

 10 639מוגשת ומסומנת נ/ 12:31הופעת ידיעה משעה 

 11 640מוגשת ומסומנת נ/ 13:26הופעת ידיעה משעה 

 12 

 13 את הידיעה באתר הבית. אוקיי? אנחנו לא רואים 14:29-ואני כבר אומר לך שב ש.

 14 אוקיי. ת.

 15של הלילה  23:33אז בוא נעשה סיכום ביניים קצר. הידיעה הזאת נמצאת אצלכם מלכל המאוחר  ש.

 16 שעות. נכון? 15, 14-ביום שלמחרת. כ 14:00, עד נניח, נעשה ממוצע גס, בערך שעה 16-ל 15-שבין ה

 17 כן. ת.

 18 מן נכבד?אוקיי. ואנחנו ניטה להסכים זה פרק ז ש.

 19 כן. שוב, היא ירדה אבל, בשרשרת. ת.

 20 בשרשרת כמקובל. נכון? ראשית, טעימות, ש.

 21 כן. נראה שכן. ת.

 22זה לא  14:29-נראה שכן. טוב. אני אגיש בכל אופן את השעה האחרונה שבית המשפט יראה שב ש.

 23 נמצא.
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 1 אני מבקשת, באיחור מסוים, עו"ד יהודית תירוש:

 2 

 3 641מוגשת ומסומנת נ/ 14:29הופעת ידיעה משעה 

 4 

 5 מה גבירתי מבקשת, עו"ד תירוש? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6העד הרי אמר כמה פעמים שהוא לא זוכר מה יש ברול בהתכתבויות שלו.  עו"ד יהודית תירוש:

 7הוא לא יכול לזכור, הוא אמר את זה, הוא לא יכול לקשר את זה לכתבות מסוימות. עכשיו שואל 

 8ה דורדר כמקובל?' אבל הוא לא הציג לו, בסדר, אבל יש כאן איזה משהו שמטעה את אותו חברי 'ז

 9 העד. הוא לא הציג לו את ההתכתבות של העד באותו יום,

 10 זה לא ייאמן. ש.

 11 מה זאת אומרת? מה לא ייאמן? עו"ד יהודית תירוש:

 12 תמשיכי. סליחה. ש.

 13ד יכול לא לענות מבחינתי. כן חשוב אמרתי את זה אחרי התשובה של העד. הע עו"ד יהודית תירוש:

 14להגיד שהעד לא זוכר מה יש ברול והוא אמר את זה בעצמו מספר פעמים. הוא לא זוכר את הלינקג' 

 15של הדברים האלה, וכשאתה אומר לו 'זה דורדר כמקובל' וחברי לא מציג בפניו את כל הראיות 

 16 בהקשר הזה, יש בכך כדי להציב בפני העד מכשול.

 17שמי ששם כרגע מכשול בחקירה הנגדית זו חברתי שמדריכה את העד. אנחנו לא שותפים  אני חושב ש.

 18 לרול. 

 19 לא הדרכתי. עו"ד יהודית תירוש:

 20זו הדרכה וחצי. אנחנו לא יודעים מבחינתנו, כרגע, בזווית שלנו, את כל הדברים הפנימיים.  ש.

 21כשאמרנו 'היו לכם דברים פנימיים', אני מראה לך את האתר. מה שמי שיכול לראות שלא קשור 

 22שעות  15או  14לאיזה שהוא שיח פנימי, זה את האתר עצמו ואני מראה לו שידיעה מסוימת שהתה 

 23אני שואל אותו אם זה פרק זמן ראוי ומקובל, אני זוכר שאתמול הוא אמר לי על המחנה באתר. ו
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 1שעתיים זו חשיפה נאה. עכשיו מה חברתי עושה כאן? חברתי מבינה שברגע -הציוני ששעה

 2שעות, זה  14שמייחסים לנו דירדור שלא היינו מעורבים בו והדירדור הזה הוא לאו דירדור כי זה 

 3מעל ומעבר, אז היא מבינה שיש קושי. יש קושי בטענה שלה בנושא הזה, ואז  שעות, זה אולי 15

 4היא שולחת את העד להגיד לו 'לא, תסתכל, בתוך הרול יש התכתבות' שהיא ממילא לא נוגעת 

 5אלינו. כלומר, מילא, אם אני הייתי עוד צד להתכתבות. אני, דובר, מישהו, אולי. מה אני מטעה 

 6 אתר, מראה לו את הנתונים, זה פשוט לא נתפס כי זו הדרכה של העד.אותו? אני מראה לו את ה

 7 ומה יש בהתכתבות ברול? עם:-כ' השופט משה בר

 8 הם מדברים ביניהם שם. ש.

 9 מי זה הם? עם:-כ' השופט משה בר

 10הוא ואלקלעי. פנימית. מה אכפת לי כרגע, אני אדיש, אינדיפרנטי לכל הדיבורים הפנימיים. לא  ש.

 11הייתי חשוף להם לא בזמן אמת, לא עכשיו, הרי אנחנו צריכים להראות מה התודעה שהתגבשה 

 12נניח במובן של לא היה,  -אצלנו, אם התגבשה בכלל תודעה, אם מישהו גלש באתר כל יום, נניח 

 13שעות של פרסום שהוא  14אז אני מראה כרגע מה יש באתר. מה יש באתר, יש לנו  –ר אבל בסד

 14להתקשקשות פנימית?  סלהיכנפרסום נגטיבי שאף אחד לא מדבר לגביו, אז מה כרגע אני צריך 

 15ולכן כשחברתי אומרת 'לא, תלך להסתכל ברול', זה בעצם להגיד לעד 'תזנח את התשובות שלך 

 16 ובוא נתחיל לדבר כרגע על משהו אחר' וזה לא בסדר. שמראות לך מה יש באתר

 17עו"ד תירוש, הרול לפנינו וגבירתי תוכל להציג את זה בחקירה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 חוזרת. העד גם יודע, הוא עונה לפי מה שמציגים לו.

 19 העד לא זוכר בדיוק, אם חברי, עו"ד יהודית תירוש:

 20הוא עונה לפי מה שמציגים לו. הוא אמר כמה פעמים 'אני לא זוכר',  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 זה מה שאתה אומר,

 22אין בעיה, אני אעשה את זה.. גם חברי, רק אני אגיד, חברי לא שאל אותו  עו"ד יהודית תירוש:

 23 כאן,
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 1 אני מבקש בפעם הבאה .... השאלות שתנסחי לי אותן ואני אעשה את זה יותר יעיל פשוט. ש.

 2גבירתי תוכל להפנות אותו בחקירה החוזרת אם היא תחשוב  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכ.ה. ר

 3 שעדיין יש צורך.

 4 אין בעיה. בסדר גמור. עו"ד יהודית תירוש:

 5אני רק מזכיר דבר אחד, וזה מאוד מאוד חשוב. בחצי או יותר מחצי מהפריטים המאולצים  ש.

 6 ורבות או פניה. שמופיעים בתוך נספח א', אין טענה לאיזו שהיא מע

 7 אנחנו רואים את זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8ולכן החשיבות היא בעניין הזה זה לראות בסוף מה יש באתר גופו. איך זה משתקף. זה מה  ש.

 9שרואים. השיחות הפנימיות שלהם, סהרוריות יותר, פחות, זה בכלל אותנו לא מעניין. הפריזמה 

 10רה, הקופסה הבוהקת, ככל שמישהו טרח להסתכל עליה בזמן הזו מבחינתנו היא קופסה שחו

 11 כלשהוא, היא הקופסה שמופיעה באתר ועל זה אני שואל. 

 12 כן. אפשר להמשיך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 ואני חושב שהיה פה אלמנט של הדרכה בתשובה הזו.  ש.

 14 ,-סליחה אני גם מבקש לומר משהו משום ש עו"ד ז'ק חן:

 15לא חייב. אנחנו ממשיכים. כבר נאמר ואם זו הייתה התנגדות היא  אב"ד: -פלדמן -ידמןכ.ה. ר' פר

 16 נדחתה בסופו של דבר.

 17כן גבירתי הבנתי, אבל אני כאן משום שבעצם התלונה של חברתי אחרי קו החקירה  עו"ד ז'ק חן:

 18שנאמר של חברי בעצם נוגעת אלינו ולכן אני רוצה להשמיע כאן משהו עקרוני. במיוחד משום 

 19לעו"ד תירוש שאם היא רוצה היא יכולה להבהיר את זה בחקירה החוזרת. אבל החקירה החוזרת 

 20 נועדה להבהיר דברים שאינם ברורים.

 21 אמרתי 'ככל שיהיה צורך'. זה היה הסוף של המשפט. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 ושעל פי דין אפשר יהיה לעשות כן. ש.

 23 פי דין ניתן לעשות כן, ובמובן הזה אני קמתי. נכון. ככל שעל עו"ד ז'ק חן:
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 1 ... בחקירה חוזרת, ייתכן שדברים לא .. עם:-כ' השופט משה בר

 2אז אם ככה אז אני אסתפק רק בהערה שלא כל דבר שרוצה עו"ד תירוש, משום שהיא  עו"ד ז'ק חן:

 3 הציגה בחקירה הראשית,

 4 כללי. האמירה היא 'ככל שיהיה צורך'. נגיע,..לא ניתן פה איזה שהוא היתר  עם:-כ' השופט משה בר

 5ככל שיהיה צורך וככל שמותר על פי דין כמובן. משום שבחקירה הראשית הציגה  עו"ד ז'ק חן:

 6חוקר מנקודת הראות  1התביעה נרטיב שהוא הרול, השיח הפנימי. עו"ד בן צור שמייצג את נאשם 

 7ן לא הוצג בחקירה הראשית, ומכיוון של הלקוח שלו, כיצד הדברים נראים מבחוץ, מה שכמוב

 8שהוא לא מחבר את זה לחקירה הראשית כפי שחברתי הציגה וזה מתוך הרול, אז מכאן עולה 

 9 טענה של הטעיה. זה היפוך העולמות. זה העולם סב על צירו ממש.

 10 עו"ד חן, א. הנושא של חקירה חוזרת עלה ממני ולא מעו"ד תירוש. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 ב. אם וכאשר תישאל שאלה אדוני יוכל להתנגד. אדוני מתנגד עכשיו למשהו שאני אמרתי,

 12 לא, חס וחלילה. עו"ד ז'ק חן:

 13ולא למשהו שהיא אמרה. לא, זה גם, אדוני לא חייב להסכים איתי.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 אבל היא לא שאלה שאלה. 

 15 אולי כדי לחסוך את החקירה החוזרת, ש.

 16כאשר היא תגיע לשאול שאלה, אם אדוני יחשוב שזה לא לחקירה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 חוזרת, בניסוח כזה או אחר, אדוני יתנגד.

 18 אין פה לא סתירה ולא משהו לא ברור. יש כללים. עו"ד ז'ק חן:

 19ות. אבל יכול להיות שהיא לא תשאל שאלה. חבל על ההתנגד אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 כשתהיה שאלה אדוני יוכל להתנגד. הזכות להתנגד שמורה.

 21 תודה. עו"ד ז'ק חן:

 22טוב. אני לא רוצה ל.. .באותו עניין, זו לא תוכל להיות חקירה משלימה, כלומר החקירה החוזרת.  ש.

 23 יש כללים לחקירה חוזרת, אבל דיה לצרה בשעתה. 
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 1 צור, חבל על הדיבור הזה.טוב, הלאה, עו"ד בן  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2ש. אם חברתי תרצה להעביר את השאלות מראש ואנחנו נסמן מה זה, אז בסדר. טוב. אז דיברנו על 

 3הנושא הזה אז בסדר. אז דיברנו על הנושא הזה, עכשיו רק עניין שבהשוואה, האם אתה יודע מה 

 4 באותו שלב? YNET-היה ב

 5 לא. ת.

 6שעות באתר. זו  14את הכתבה בכל אופן שהייתה את אותן  לא. אז ראינו את הכתבה, בוא נראה ש.

 7 , ועכשיו,ןהזיכרוהכתבה של וואלה, מושא הדיון שלנו. ורק למען 

 8 

 9 642כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 10 

 11 אני אגיד לך שהכתבה הזו, ש.

 12 ,-זה הכתבה ש ת.

 13 כן, זו הכתבה שדיברנו עליה. כן. ש.

 TECH? 14-שהיא הייתה ב ת.

 15 נו כרגע בכתבה שמתייחסת לדו"ח המבקר. לא, טק ראינו. אנח ש.

 16 אוקיי. ת.

 17. רק חיברנו את זה לכתבה עצמה שתהיה בפני בית המשפט ואין לי כרגע past pages-הראינו את ה ש.

 18שאלה, אבל השאלה שלי, השאלה הבאה, שהכתבה הזו אני אומר לך, משתלבת בקו כללי של 

 19ה, זו הכותרת ואני אראה לך את הכמה וואלה בעניין המבקר וראש הממשלה. בסדר? נקרא לז

 20כתבות שהיו בוואלה באותו הקשר. קודם כל יש כותרת, אתם טבעתם כותרת ש'המבקר נגד ראש 

 21 הממשלה', זאת אומרת לא כותרת אלא סלוגן נקרא לזה, 'המבקר נגד ראש הממשלה'. נכון? 

 22 איפה הסלוגן? ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  09

 

 3684 

 1של כתבות. נכון? אנחנו מראים לך. עכשיו למעלה. הנה. 'המבקר נגד ראש הממשלה' ויש סריה  ש.

 2 נגיש,

 3 זה לא פה. ת.

 4 לא, עזוב את זה. עכשיו נגיש. עם הכתבות גופן. חלק מהכתבות כבודה. ש.

 5 זה מקבץ כתבות, כן? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 נכון. מקבץ כתבות. ש.

 7 תגית אתה מתכוון. ת.

 8 תגית. ש.

 9 

 10 643מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 11 

 12אוקיי. מר ישועה, כשאתה אומר תגית, אולי כדי שהדברים יהיו נהירים לבית המשפט וגם לנו או  ש.

 13 אולי בסדר הפוך, מה זה תגית?

 14כשיש נושא או אדם שיש עליו הרבה כתבות, וסביר שאנשים ירצו לעקוב אחרי אותו נושא באופן  ת.

 15 ם,ספציפי. אז רואים בראש הכתבות, סתם למשל במקבץ הזה שהוגש לכ

 16 אנחנו הגשנו. ש.

 17המבקר נגד ראש הממשלה, יש, מנהיגים תמיד רצו יותר, אז רשומות התגיות שקשורות לפה. אם  ת.

 18מישהו רוצה לראות, הוא לוחץ על זה, זה תגיות חמות, הוא לוחץ על זה ואז הוא מקבל את 

 19 הכתבות ברצף כרונולוגי דומני.

 20 ד ראש הממשלה', מצוין. ועכשיו, התגית אצלכם היא 'המבקר נג ש.

 21אני לא יודע אם זאת התגית, אני רואה שהתגית, היא 'מבקר המדינה' ובתוך זה יש כנראה כותרת  ת.

 22 משנה אבל זה לא תגית 'המבקר נגד ראש הממשלה' אלא, אני טעיתי. זה כותרת של העמוד.

 23 בסדר גמור. עכשיו, יש פה מקבץ כתבות שאני לא אעבור, ש.
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 1 פה מוצאים את התגית הזאת?אי כ' השופט עודד שחם:

 2 בכל מאמר, בראשו, ת.

 3 הנה אדוני על המסך. 'מבקר המדינה', ש.

 4 ,-אני רואה. תגיות וכולי. כשלוחצים על זה מקבלים את מה ש כ' השופט עודד שחם:

 5 נכון. ת.

 6 ,-הנה, לחצנו על ה ש.

 7 בסדר. ברור. כ' השופט עודד שחם:

 8 ב'. בעמוד נפרד, ואז אתה יכול לחפש.-ת לפי א'חוץ מזה יש גם אפשרות להגיע לכל התגיו ת.

 9 יש עמוד של תגיות. כ' השופט עודד שחם:

 10 כן. ת.

 11 מה שיש כאן זה מוואלה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 כן. מוואלה. ש.

 13 זה לא מכלי תקשורת אחרים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 לא להיפך גבירתי. נכון. אני בהחלט בתוך וואלה. ש.

 15 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 צירפתם פה חלק מהכתבות שיש תחת התגית? עם:-כ' השופט משה בר

 17כן. אנחנו רואים פה, מר ישועה, לא נעבור כתבה אחרי כתבה, צירפנו חלק, ואני אגיד לך שהטון  ש.

 18בפברואר, 'בזבזנות  18-הכללי או אני אקרא לך כותרות 'מנהיגים תמיד רצו יותר אך לא כך' מה

 19-מופרעת, התגובות במערכת הפוליטית לדו"ח המבקר' אתה רואה, הנה זה כתבה נוספת. שוב, ב

 20פברואר, 'פרשנות משפטית: שפירא הלך על ביצים' 'ראש הממשלה ואשתו מצטיירים מהדו"ח ב 17

 21שקל'. ועוד כהנה וכהנה,  10,500כבזבזנים', ואחרי זה 'החשמלאי של נתניהו איש ליכוד שקיבל 

 22אז נגיע לכלל מסקנה שהכתיבה, חלק כמובן הוא אינפורמטיבי, אבל חלקים שמדברים נניח על 
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 1עת, מנהיגים תמיד רצו יותר אך לא כך, זו כתיבה שהיא נגטיבית ראש הממשלה בזבזנות מופר

 2 ואין לנו שוב טענה לבד מהעובדה שצריך לשקף מה היה באתר.

 3 מסכים. ת.

 4 מסכים. ש.

 5 לפחות לגבי מה שהוצג לי. עוד פעם. ת.

 6 נכון. לפחות לגבי מה שהוצג לך.  ש.

 7 )עניינים טכניים(

 8 בפברואר. 17-ת מאותו יום מהאני אראה לך עוד כתבה אח ש.

 9 )עניינים טכניים(

 10 אפשר להמשיך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אני מראה לך כתבה אחת נוספת באותו יום. הפריט הקודם היה גלאמין, הפריט הזה זה דו"ח  ש.

 12 המבקר, אז שוב כתבה נגטיבית בעניין גלאמין. זה הוגש. 'התרגיל של נתניהו: ספין מושיק גלאמין

 13 לציבור החרדי' אתה רואה?

 14 כן. ת.

 15 טוב. שוב, ספין, ציבור חרדי, תרגיל, זה אקוויוולנטי לשלילי, נכון? ש.

 16 כן. ת.

 17 -אני חוזר כרגע לפריט שלנו, אז ראינו סדרה של פרסומים בוואלה שהטון שלהם ברור ביחס ל ש.

 18 נקרא לזה מעון ראש הממשלה, הסכמנו על זה, נכון?

 19 כן. ת.

 20שעות באתר, אמרנו מה שאמרנו  14כתבה אחת שהתעכבנו עליה בפרוטרוט שהייתה  וראינו גם ש.

 21בנושא הזה. ורק לך לא זכור, אני אומר לך שאין שום פניה של מי מטעם ראש הממשלה ביחס לכל 

 22 שעות? 14אותה סריה, לרבות אותה כתבה של 

 23 אני לא זוכר שכן אני לא זוכר שלא. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  09

 

 3687 

 1 אחר אז אין. ןזיכרוכך, שאם אין טענה של הפרקליטות ולך אין  בסדר. אין טענה. בוא נגיד ש.

 2 חוץ מהזיכרון שלי יש את מה שיש בתוך הטקסטים. ת.

 3 בסדר גמור. בדיוק. וגם מה שאין. מה שיש בטקסטים יש, ומה שאין אין. ש.

 4 מה שאין אין. ת.

 5כי זה בתוך אותו חלון  נכון. טוב. אז הבנו את הסיפור הזה, ועכשיו זה מעביר אותנו לפרק נוסף ש.

 6 זמן, זה גם מתייחס למספר פריטים בעניין של מני נפתלי. בסדר?

 7 רק שאדוני יגיד איזה פריטים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 איזה אירוע?  עם:-כ' השופט משה בר

 9 יש מספר פריטים כבודם, ש.

 10 אז תגיד לנו מה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אני רוצה לעשות את זה ברצף. אני פשוט הולך כרונולוגית וזה מיד מגיע לפריטים אני אגיד אבל  ש.

 12 שנוגעים,

 13 עד./-אין בעיה אבל תגיד לי מ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 זה כבר מני נפתלי. בסדר? 87, 86אנחנו כרגע נמצאים, כבודם, בפריט  ש.

 15 סיימנו. 86 אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16היא כן, סיימנו במובן שהתייחסנו לדו"ח המבקר ראינו מה היה, עכשיו אנחנו נמצאים התשובה  ש.

 17יש התייחסות,  87ועכשיו אנחנו נמצאים במני נפתלי כי  87-ל 86, בין 87בתוך חלון הזמן שעד פריט 

 18 .87-ל 86זה לא על קרקע ריקה אלא יש פרסומים ביחס למני נפתלי באותו חלון זמן שבין 

 19 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -דמןכ.ה. ר' פרי

 20 אז עכשיו אני מראה לך מספר פרסומים לגבי מר נפתלי, מר ישועה. פרסום ראשון, ש.

 21 

 22 644כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 23 
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 1 בפברואר. 17-אנחנו ב ש.

 2 רגע, הספין ... לא הוגש? עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 3 הספין הוגש. של ... החרדי? ש.

 4 חלק מהמקבץ הקודם.הוא  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 כן. אוקיי. אז בוא נראה פה. אב הבית לשעבר של נתניהו 'אני ממש ממש פגוע'. אתה רואה? ש.

 6 כן. ת.

 7 הוא כינס מסיבת עיתונאים מיוחדת, נכון? ש.

 8 כן. ת.

 9 ש. אוקיי, ובמסיבה הזו נכחו עורכות הדין שלו?

 10 כן. ת.

 11 נכון? בצורה רחבה? אוקיי. ופורסמו הדברים שלו ושל עורכי הדין שלו. ש.

 12 כן. ת.

 13 בפברואר. 17-נכון? אוקיי. הנה כתבה נוספת, פה ה ש.

 14 

 15 645כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17ומה שאנחנו רואים פה זה כתבה שהכותרת שלה 'בעקבות הדו"ח: הפרקליטות ... לפתוח בחקירה  ש.

 18 פלילית נגד נתניהו'. אתה רואה?

 19 כן. ת.

 20התייחסות שוב למני נפתלי וצילום של עורכות הדין שלו נכנסות ומה שמעניין בכתבה הזו יש  ש.

 21 למסיבת העיתונאים. אתה רואה בכותרת, נקרא לזה מתחת לכותרות של הכתבה?

 22 כן. ת.
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 1אני נוטה להניח, נראה את זה בהמשך, שברגע שיש לך כתבה אחרי כתבה עם צילומים של, אני  ש.

 2ת הדין של מר נפתלי אז יש שיתוף פעולה פורה בין אראה לך אפילו ויזואלית מר ישועה, של עורכו

 3עורכות הדין של מר נפתלי, ותיכף נראה מי היה שם עוד, לבין אנשי המערכת שלכם או הכתבים 

 4 שלכם?

 5 לא יודע שיתוף פעולה פורה. מדברים עם כולם. ת.

 6צילומים  תראה, יכול להיות שמדברים עם כולם אבל נוהגו של עולם הוא שברגע שיש סרטונים, ש.

 7רחבים, גמלו להם באיזה שהוא אופן על אותו שיתוף פעולה שישנו, אני אראה לך אותו אחרי זה 

 8בשורה ארוכה של מופעים. זה רק הפתיחה. ואגב, שוב, אנחנו רק מדברים על מה היה. לא יותר 

 9 מזה.

 10לא יודע איזה  אני אומר עוד פעם, יש, גלי גינת, היא מרכזת את הנושא, היא קשורה לכולם, אני ת.

 11 קשרים יש לה איתן.

 12 טוב. אתה לא יודע. בוא נתקדם. ש.

 13 באופן טבעי עיתונאים מדברים עם עורכי דין, ת.

 14 נכון. מדברים וככל ש, ש.

 15 בוודאי שבכאלה דברים. ת.

 16ככל שהדיבורים נושאים פירות מבחינת המערכת או הכתב, מעבירים חומרים, אז אנחנו רואים  ש.

 17 שכאן, יש איזה פרגון מתמשך. כפי שאנחנו רואים אותו לפחות ביומיים. נכון?לפחות בביטוי 

 18 לא יודע אם זה פרגון, היא מדווחת. לא יודע. ת.

 19מדווחת. טוב. הנה עכשיו המשך של האתר, אנחנו נמצאים בין השמשות, בין שני הפריטים הללו.  ש.

 20 יש לנו הפעם מאמר דעה,

 21 אוקיי. ת.

 22 נגיש אותו. ש.

 23 
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 1 646גשת ומסומנת נ/כתבה מו

 2 

 3היא מדברת בכתבה על מבקר המדינה, הפרקליטות, משרד המשפטים, ליכוד, לטענת הליכוד,  ת.

 4 זאת אומרת, היא כתבת לענייני משפט, היא דנה בכולם. לא הבנתי את הטענה נגדה.

 5 אבל זה בדיוק השאלה.  ש.

 6 בבקשה. מה השאלה? ת.

 7 של נפתלי, אני מבין את הקשר לעורכות הדין. יש כתבה, כתבה ראשונה מסיבת העיתונאים ש.

 8 הראשון? ת.

 9נכון. הכתבה השניה זה באמת דיון משפטי אם יכריעו אם לפתוח או לא לפתוח, אז מה לעורכות  ש.

 10 הדין של נפתלי להיות בכותרת?

 11 רגע, סליחה, עו"ד יהודית תירוש:

 12 מה עכשיו? ש.

 13 אני מבקשת שתדבר יפה. באמת. עו"ד יהודית תירוש:

 14 לא, כי פעם שעברה זו הייתה,... ש.

 15 מותר לי להתנגד, בית המשפט יעיר אם הוא מוצא לנכון. עו"ד יהודית תירוש:

 16 עו"ד בן צור, זה לא המקום. זכותה לקום ולהתנגד. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17אנחנו יושבים כאן הרבה זמן והרבה ימים שחברי שואל את העד שאלות  עו"ד יהודית תירוש:

 18מעמיקות לגבי איך נכתב, מה נכתב, למה זה נכתב ככה ואולי היא לקחה את זה משם, אולי היא 

 19לקחה את זה מפה, הכתב, כשהעד שב ואומר שוב ושוב שהוא לא ערך את הכתבה, הכל זה ברמת 

 20. אז ישבנו והקשבנו. אבל יש, הוא אומר את זה כבר פעם הערכות, הנחות, אז זה מה שהעד אמר

 21אחת, שואל אותו עוד שאלה על הכתבה הזו, מפנה אותו לעוד מקום. אולי זה נאמר משם ואולי 

 22היא לקחה את זה משם, בכל זאת יש איזה שהוא גבול לרמת ההערכות, אני לא יודעת מה בית 
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 1בי איך זה נכתב, אבל יש גם לכך איזה שהוא משפט יוכל לעשות אחר כך עם ההערכות של העד לג

 2 גבול מסוים. השאלה חוזרת וחוזרת וחוזרת, אנחנו לא קמים כל פעם, אבל,

 3 אני לא כל כך בטוח שצריך לקום בכלל, ואני אגיד כך, ש.

 4 .... עו"ד יהודית תירוש:

 5 חותו של העד.העניין של מני נפתלי, לכן חבל שהעד שומע אבל בכל אופן אני אגיד את זה בנוכ ש.

 6 אתה רוצה שהוא ייצא? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 , -אני אשמח לצאת. בלי לקחת את הטלפון. בלי לעקוב אחרי ה ת.

 8 בלי לעקוב.  ש.

 9 כמו שאתה אומר. מאותו יום הפסקתי. ת.

 10 אני יודע. ידעתי שזה היה, הייתה לי ראיה שזה היה. אבל בסדר. ש.

 11 אז שייצא? ב"ד:א -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12כן. זה חשוב. כן. פשוט מי שאתה קורא אותה, כתבה שאתה מדבר איתה, אז דרך הכתיבה שלה  ש.

 13 ראינו, כן, לא היו פה שלושה בלשים.

 14 אנחנו עכשיו בשיחת.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 לא, אני מסביר לו רגע, שלא יחשוש, ...יחטוף על זה תלונה או משהו. טוב.  ש.

 16 )העד יוצא מהאולם(

 17יש מספר פריטים בנספח א' שמתייחסים לעניין מני נפתלי. חלק מהם שם בתוך וואלה וחלק פניות  ש.

 18של מטעם דוברי ראש הממשלה לגבי, 'הנה, תסתכלו על זה, תראו את זה, תפרסמו את זה'. עכשיו 

 19ה בעניין של מני הכל כמובן תלוי הקשר. למה אני מתכוון תלוי הקשר? אני אראה שבאתר וואל

 20נפתלי היה פרסום אחרי פרסום כותש וכותש וכותש, אני אראה שמני נפתלי היו לו עורכי דין 

 21-ויחצ"נים וואלה, זה בסדר, הוא קיבל את החומרים ופרסם ופרסם ופרסם. ולכן כשיש שתיים

 22ויאלי שלוש פניות שאומרות 'אוקיי רק תראו את זה, נענות או לא נענות', זה הדבר ה כי טריו

 23 ולגיטימי. 
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 1 ... עו"ד יהודית תירוש:

 2 אני חושבת שההתנגדות לא הייתה ללענות או לא לענות, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 רגע, אני מגיע להתנגדות. ש.

 4אני אתן לאדוני להגיב. ההתנגדות היא לעדויות סברה ועדויות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 שמועה.

 6רתי כך, למיטב זכרוני הגברת גינת היא לא עדה במשפט, אם אני טועה אני אז אני אומר לגבי ש.

 7מתנצל. אבל עכשיו כך, העד הוא בכל אופן מנכ"ל גוף תקשורת. אני לא שואל מישהו שהוא זר 

 8לעניין. הוא אמור לדעת איך הדברים עובדים .גם אנחנו יודעים איך הדברים עובדים, ולכן אנחנו 

 9פעם אחר פעם שעורכות הדין מופיעות איפה שצריך, לכאורה מסיבת  מראים ונראה בהמשך שיש

 10עיתונאים, ואיפה שגם לא צריך, כלומר במקרה של התייחסות מה תעשה הפרקליטות, אז מה 

 11לעורכות הדין של מני נפתלי להיות שם. ולכן הוא כן כתובת לשאול. הוא יכול להגיד שהוא לא 

 12, אבל לשאול אותו ולהראות את עומק שיתוף הפעולה בין יודע, בסדר. אז עם תשובתו אנחנו נחיה

 13מני נפתלי ועורכות הדין שלו, היו חמישה במספר, והיחצ"נים שלו לבין האתר, וזה מה שיצא, ועל 

 14רקע זה היו מספר פניות ולכן זה הדבר הכי טבעי שבעולם בעניין הזה ואנחנו לא מבינים איזה 

 15יבלנו כתבה אחרי כתבה שלילית. לכן אני צריך להראות מתת קיבלנו. קיבלנו ההיפך. לא מתת, ק

 16את ההקשר, כלומר, בשביל להראות שיש שיתוף פעולה בין עורכי הדין, וזה בסדר שיש שיתוף 

 17 פעולה,

 18 אדוני שואל אותו על עניינים שבידיעתו?  עם:-כ' השופט משה בר

 19על דפוסים וסטנדרטים, כלומר  אני שואל אותו בעניינים או בידיעתו הקונקרטית ואם לא בידיעתו ש.

 20 אצלו בתוך האתר. שוב, הוא יכול להגיד שהוא לא יודע. יש מכניקה. 

 21 אני יכולה לומר משהו? עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 22 הוא יסיים ... אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 גם אם הוא לא יודע באופן, ש.
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 1 העד, כדי שלא..נברר, נוודא את העניינים האלה גם  עם:-כ' השופט משה בר

 2אני אומר כבודו, מאוד סביר שהוא לא יכול לדעת ספציפית לגבי עניין ... על הסטנדרט, איך  ש.

 3הדברים האלה עובדים כעניין שבשיטה או כנוהג, ברור שהוא הכתובת להתייחס לזה. זה לא סוד 

 4אז נשאל  גלוי, זה כמעט בחזקת מוסכמה וגם הדברים האלה הרי ניבטים בסופו של דבר באתר,

 5אותו אם ככה זה עבד, או סביר שכך זה עבד, הוא יכול להתייחס. הוא יכול להגיד כן, לא, לא יודע. 

 6הכל בסדר. למה לא לשאול אותו? את מי אני אשאל? את עורכות הדין של נפתלי? את הפרקליטות 

 7 שלא בדקה שום דבר? את מי אני אשאל?

 8 יש עורכים, יש כתבים, עו"ד יהודית תירוש:

 9 לא שאלתי ... כרגע זה הדרישות שלכם. ש.

 10 אדוני סיים? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 סליחה, ... עו"ד יהודית תירוש:

 12 יכול להיות. ש.

 13 עו"ד תירוש. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 סליחה גבירתי. ש.

 15 עו"ד רוזן עוזר, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16חד שמתחיל בהתנצלות, אני לא התכוונתי, חשבתי שסיימת. רק משפט א עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 17אבל אני רק רוצה להזכיר שכל או לפחות חלקים נכבדים מעדותו של העד היו הזמנה של התביעה 

 18את העד להעיד עדות שהיא סברה, השערה, כך היה בזמן אמת, ומהחקירה הנגדית הולך ומתברר 

 19 הטוב אולי ניחוש. אז אני חושבת,שגם דברים שהוא כאילו אמר מידיעה הם במקרה 

 20אבל זו עדיין הייתה שאלה עובדתית, אולי עובדתית הוא לא ידע,  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 אבל השאלה הייתה עובדתית. גבירתי אומרת..

 22לא, אני מחלקת את זה לשניים. קודם כל היו בהחלט שאלות שהן ברמת  עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 23דותו הראשית שהמאשימה הזמינה אותו לסבור אותן. ולכן הקימה שלה הסברה שהעד סבר בע
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 1להדריך את העד, עכשיו הוא לא  ןניסיוהיום, מעבר לעובדה שזה כבר חוזר על עצמו באופן שזהו 

 2פה אז אפשר לומר את זה, אז הקימה שלה פה היא הפוסל במומו פוסל. הרי היא הזמינה את העד 

 3להעיד עדות סברה במהלך חקירתו הראשית. איך אפשר לבוא ולהגיד שמה שהיום אנחנו מבקשים 

 4זה פעם אחת. והדבר  מהעד שהיא הביאה אותו ככזה להעיד, היא עדות לא ראויה או לא במקום.

 5ת שנשארת בחלל האוויר אז הזה משמעותי במיוחד כשאנחנו צריכים להפריך את האמירה הזא

 6מר לבית המשפט, והקשבתי רוב קשב למוזיקה, 'מה בית המשפט יעשה עם זה', לא ולבוא ול

 7 יודעת, מה בית המשפט יעשה עם כל עדותו הראשית?

 8ופו של דבר השאלה היא שאלה של רלוונטיות משום שגם אם יורשה לי גם משפט. בס עו"ד ז'ק חן:

 9בחקירה הראשית כפי שאמרה חברתי, הוא דיבר הרבה סברות והרבה שמועות. כשאנחנו קמנו 

 10באותם מקומות שסברנו שזה לא רלוונטי אמרו לנו שכמובן שזה לא הולך לאמיתות התוכן, אלא 

 11עה כאשר קמנו והתרענו על עדויות למה היה מצב דעתו. זו הייתה התשובה הקבועה של התבי

 12סברה ושמועה. אז באה התביעה ואמרה 'כמובן זה לא לאמיתות התוכן אבל יש משמעות מצב 

 13דעתו. זו הרלוונטיות אגב ההזמנה שלו באותן שאלות' וישבנו והחרשנו. עכשיו אנחנו בתמונת 

 14ת. זו הרלוונטיות. הראי בחקירה נגדית. אנחנו עומדים על מה באמת מצב דעתו בחקירה הנגדי

 15כמובן שסברה או שמועה לא ילך לאמיתות התוכן. אבל כפי שאמר עו"ד בן צור, רלוונטי מאוד 

 16לראות, בניגוד מוחלט, דרמטי, לדבירם שהוא הותיר כאן רושם בחקירה הראשית, כיצד העד כבר 

 17דע מה ימים ארוכים אומר 'אני לא מכיר את האתר', בתשובה לשאלת בית משפט, 'אני לא יו

 18התרחש שם', 'אני לא מכיר את התמונה האמיתית' וכולי. יש לדבר הזה משמעות עצומה. זה עובר 

 19דרך שאלות שיכול להשתמע מהן סברה או שמועה, זה בסדר, שיגיד 'אני לא יודע לסבור', 'אני לא 

 20גם  יודע לומר' יש לזה ערך. זו הרלוונטיות. זה לא לאמיתות התוכן. לכן כשקמה חברתי ואמרה

 21בחקירה הראשית, זה לא היה כדי לומר 'אוקיי, הכשרנו את זה בחקירה הראשית, אנחנו עכשיו 

 22 מכשירים את זה בחקירה הנגדית'. הכל שאלה של רלוונטיות למצב דעתו.
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 1אני מבקש רק להוסיף שני משפטים. אני מזכיר גם שהעד אמר שהאתר היה נגד מני נפתלי, זו  ש.

 2שאני מראה את הפרסומים אני גם מראה את שיתוף הפעולה שהיה, אז הייתה הטענה שלו, ולכן כ

 3יכול להיות שהעד לא יודע באופן קונקרטי אם היה או לא היה אבל הוא  –זה לא מסתבר, ושנים 

 4יכול לדבר על נוהגים. הרי הוא מנכ"ל של אתר, הוא אמור לדעת איך זה עובד, איך, מה הסטנדרט 

 5שהוא גם לא יודע וזה גם בסדר, אבל ברור שאלה שאלות רלוונטיות בנושא הזה. והוא יכול להגיד 

 6 לעדות, לגרסה שלו, לתגובות שלנו שהיו לפניות שהיו. אני לא מצליח להבין את ההתנגדות בכלל.

 7 אז אני אענה. עו"ד יהודית תירוש:

 8 שניה. רק עוד משהו אחד להגיד. כשהתביעה הזמינה, כמובן שאני לא עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 9אמרתי, הכשרנו שם, נכשיר פה. כשהתביעה הזמינה את העד להגיד בעדותו הראשית סברה אז 

 10העד שהוא עד מעוניין אמר את הדברים במשפט אחד. כל הזמן הוא אמר 'האתר היה מוטה', 

 11'האתר היה מוטה' שזו בוודאי עדות סברה. להפריך את זה, זאת העבודה הקשה שעו"ד בן צור 

 12עבודה קשה, ארוכה, קצת מייגעת ויכול להיות שיש בה משהו שהוא מעט ארוך עושה עכשיו, והיא 

 13אבל הוא חיוני כי במילה אחת שהעד אמר, זה עדות סברה, לא משנה אם הוא אמר אותה דקה 

 14ועכשיו צריך עשר ישיבות בכדי להפריך את זה. אבל הוא אמר משהו שהוא מסקנה שלו סברה 

 15את הכלום שבה. סליחה, 'אתר מוטה ומשועבד'. נכון. אבל שלו, שאותה צריך להפריך ולהראות 

 16זה לא משנה שאת זה בחקירה הראשית התביעה הזמינה אותו להגיד והוא אמר את זה בדקה, 

 17ולנו זה לוקח עשר ישיבות כדי להפריך את זה. בסוף הוא נתן סברה שאותה צריך להפריך, סברה 

 18 מפריכים בלהראות שאין רגליים לסברה הזאת.

 19קודם כל התביעה לא מזמינה עדים להגיד דברים. התביעה שאלה שאלות  ד יהודית תירוש:עו"

 20עובדתיות על דברים שהעד היה צד להם וחלק להם. העד עונה את תשובותיו. זה דבר ראשון. אנחנו 

 21שאלנו בחקירה הראשית שאלות על דברים שהעד היה צד להם, כשביקשנו ממנו עדויות סברה זה 

 22תובות שהוא היה צד להן והתבקש להגיד איך הוא הבין את הדברים, איך הוא חווה היה רק על תכ
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 1את הדברים, דברים כאלה. אין לנו שום טענה כנגד חבריי שהם מציגים לו כתבות על מני נפתלי 

 2 כדי להראות לו את הנקודה שהנה, היו גם כתבות בעד מני נפתלי או לא נגד,

 3 לא 'גם'. 'גם'? ש.

 4 גם, בסדר, אני מדברת, רוש:עו"ד יהודית תי

 5 אז מה הטענה, גבירתי, אולי גבירתי תחדד. עם:-כ' השופט משה בר

 6 אני באמת השתדלתי לשבת בשקט כשאתם מדברים. עו"ד יהודית תירוש:

 7 זה נכון. זה את צודקת. על כך ורק על כך התנצלותי. ש.

 8 אני אמסור אותה. אבל, עו"ד יהודית תירוש:

 9 שורה תחתונה. אב"ד: - פלדמן-כ.ה. ר' פרידמן

 10אין לנו טענה לעניין הזה שמציגים לו כתבות. כן יש לנו טענה ואני חושבת  עו"ד יהודית תירוש:

 11שזה לא בדין להציג לו שוב ושוב את הכתבה, לא לצורך הצגת הכתבה עצמה אלא לצורך שאלות 

 12א לא עורך, הוא מה נכתב שם, איך נכתב שם, מאיפה הכתבת לקחה דברים, הוא מנכ"ל אתר, הו

 13לא עיתונאי, הוא אמר את זה שוב ושוב גם בנגדית, גם בראשית. יהיו כאן עורכים, יהיו כאן 

 14כתבים, שגם אם זו לא הכתבת הזאת יותר סביר אפילו לשאול אותם שאלות על נוהג של כתיבה 

 15שלנו עיתונאית ולא את מנכ"ל האתר שחוזר ואומר שוב ושוב ומניח הנחות. על זאת ההתנגדות 

 16 ואני חושבת שההתנגדות בדין.

 17תודה עו"ד תירוש. אנחנו מקבלים את ההתנגדות בנוגע לעדויות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18סברה. אדוני יכול לשאול את העד מה הוא יודע מידיעה אישית על זה, ומה מישהו אחר עשה או 

 19 לא עשה, אם יש לו ידיעה אישית אפשר לשאול אותו.

 20אני יכול לשאול אותו אם יש לו ידיעה אישית וגם אם יש לו ידיעה אישית איך זה עובד. זה נדמה  ש.

 21 לי חלק מהעניין. 
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 1דבר אחד ידיעה אישית איך זה עובד, דבר אחר זה למה מישהו אחר  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2לא קבילה. אז  עשה מה שעשה, כתב מה שכתב, העמיד איך שהוא העמיד, זו עדות סברה והיא

 3 אדוני יכול לשאול אותו מה הוא יודע מידיעתו האישית.

 4אז א. אנחנו כמובן מצטרפים בהתלהבות, מצטרפים, כמובן, על כל דבר שהוא סברה. כי נדמה לי  ש.

 5 שאצלנו זה הרבה יותר קרוב לעובדות, אבל בסדר. מאה אחוז. אני רושם לי את ההערה ונתקדם.

 6 )העד נכנס לאולם(

 7 ישועה אני ממשיך איתך באתר באותה תקופת זמן, יש מאמר דעה, דניאל אברהם מר ש.

 8 

 9 647מוגש ומסומן נ/

 10 

 11תסתכל על המאמר, שוב, הרעיון הכללי שלו שאם רוצים לשמור על ישראל כמדינה יהודית אז  ש.

 12 אסור להצביע לנתניהו. נכון? תסתכל על זה.

 13 שואל כרגע?על מה אדוני  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 על המאמר של מר דניאל אברהם. ש.

 15 646אז זה כבר סומן. נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16אתה מסכים איתי שזה הרעיון הכללי, נגטיבי נתניהו, ראש הממשלה נתניהו מכל כיוון אפשרי  ש.

 17 בהקשר הזה, גם הזהות היהודית וגם לא הסכם קבע עם הפלשתינים.

 18 כן. ת.

 19 ל אברהם? רק כדי להבין?מי זה דניא ש.

 20 אני רואה שהקרדיט העיקרי שלו זה שהוא גר בנתניה, ת.

 21זהו, אני מנסה להבין בכל אופן את הבחירה המערכתית שלכם כי התיאור הוא התגורר בעבר  ש.

 22בנתניה ויש לו בני משפחה רבים החיים בישראל אז שוב, אני לא יודע אם זה משקף או לא משקף, 

 23 עשיתם כמשקף, לפחות זה מה שאתם
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 1שכרגע הוא לא בישראל. אני לא יודע, אמרתי לך, יש מאות כותבים שהמערכת קשורה אליהם,  ת.

 2אני לא מכיר אותם. יכול להיות מישהו שכתב כמה פעמים, יכול להיות מישהו שכתב פעם אחת 

 3 בחיים.

 4 נאה, בסדר, credentials אבל הוא התגורר בנתניה בעבר שזה  ש.

 5 באיזה שהוא מקום. כן, יזם אמריקני, אז ברור שהוא באמריקה. כתוב 'יזם' ת.

 6 בסדר בוא נתקדם. אנחנו חוזרים למני נפתלי. יקיר המערכת. הנה, באותו יום חוזר אלינו. ש.

 7 

 8 647מוגש ומסומן נ/

 9 

 10 כמו שאתה רואה, הכותרת היא 'מני נפתלי מאיים בתביעת דיבה נגד הזוג נתניהו' אתה רואה? ש.

 11 כן. ת.

 12 'עברו כל גבול' גם את זה אתה רואה? ש.

 13 כן.  ת.

 14גם פה תסתכל בתמונה הראשונה, רואים את זה רק במודפס. שוב, הכניסה רבת ההוד של עורכות  ש.

 15 הדין של נפתלי, נכון?

 16 אני לא יודע אם היא רבת הוד, ת.

 17 אתם מעלים אותה, ש.

 18 לא, היא לא רבת הוד, ת.

 19 פתלי. נכון?בסדר. הכניסה של עורכות הדין של נ ש.

 20 כן. ת.

 21יש גם סרטון שנחסוך אותו בנושא הזה. ויש גם הודעות שהוא מתכוון לתבוע שורה של אנשים  ש.

 22 ובעיקר הטענות הן כלפי ראש הממשלה, נכון? טענות קשות?

 23 כן. ת.
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 1 וזה כמובן, נקרא לזה, בזווית של מר נפתלי כנגד ראש הממשלה, נכון? ש.

 2 מר.כן. זה רוב הדברים שהוא או ת.

 3נכון. ואתם מפרסמים את ההודעה שלו, תסתכל בפסקה שלישית בכתבה, יש הודעה שמפרסמים  ש.

 4 . הנה, 'בהודעתו כתב נפתלי', ציטוט. נכון?as isאת הטקסט שלה 

 5 כן. ת.

 6 מה השאלה אליו על כל זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7החשוב להראות לנו בנושא הזה, והעד אמר שאלתי אותו אם זה פרו נפתלי ונגד נתניהו שזה הדבר  ש.

 8 'כן'. עכשיו אני אראה לך עוד כמה שעות באותו יום, עוד באותו יום,

 9 

 10 648כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12הכותרת היא 'אב הבית סיפק לחוקרים הקלטות ומסמכים נגד הזוג נתניהו'. אתה רואה? הגיע  ש.

 13ם במעון ראש הממשלה. וקיבל גם חסיון והציג ראיות לכאורה למעשים בלתי חוקיי 433ללהב 

 14 מפני הפללה עצמית. אתה רואה את זה?

 15 כן. ת.

 16בוא נתעכב רגע על הפרסום. אני רוצה לדעת אם אתה יודע ידיעה פוזיטיבית או כעניין שבנוהג.  ש.

 17לאחר  433אם אתה לא ולא זה גם בסדר. בפסקה הראשונה כתוב 'אב הבית הגיע למשרדי לה"ב 

 18סינות, הטענות שלו בחקירה נתמכו בראיות לכאורה שסיפק, חשף פרשות שיש שהובטחה לו ח

 19 בהן חשד אפשרי לפלילים'. עד כאן ראינו?

 20 כן. ת.

 21עכשיו אני אומר לך שיש שני ערוצים הכרחיים, אחד או אחת, לא יותר, שמוסרים את המידע הזה.  ש.

 22ת ישראל, השני מר נפתלי. משטר -הוא הגיע לחקירה, מה הוא מסר, מתוך חדר החקירות. האחד
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 1אלה שני השחקנים שהיו בחדר החקירות. אין אחד אחר. אתה גם לא יכול לחשוב על אף אחד 

 2 אחר, נכון? או לדעת, סליחה, לחשוב זה סברה, רע מאוד, לדעת על אחד אחר?

 3 לא יודע, ת.

 4 מה. ש.

 5 לא יודע מה זה בין לחשוב ללדעת. לא יודע, עורכי דין שנמצאים שם? ת.

 6 עורכי דין לא נמצאים בחדר חקירות. אתה יודע. ש.

 7 אוקיי. הם מדברים איתו אחר כך, לא? ת.

 8טוב. אז אמרנו, או מנפתלי או מי מטעמו או מהמשטרה, אלה השחקנים, אתה לא יכול להעלות  ש.

 9 על דעתך אף שחקן אחר, נכון?

 10 שאול. דובר:

 11 ת,שאול, טוב. עכשיו ברצינות, אין לך שום אפשרות אחר ש.

 12 נשמע סביר. ת.

 13אוקיי. עכשיו תראה, יש את הפסקה השניה, 'בשעות אחר הצהריים שמע היועמ"ש סקירה של  ש.

 14 הפרקליטות לגבי החומרים שנבחרו. הבקבוקים, רהיטי הגן', אתה רואה?

 15 כן. ת.

 16אוקיי. עכשיו פה האפשרויות מצטמצמות כי נפתלי לא היה בסקירה של היועץ המשפטי מול  ש.

 17ות, אז, רק המקור היחיד שמוציא את זה החוצה, אתה יודע את זה, ... במקרה של הפרקליט

 18 הכתבה הזו אבל ככלל זה פרקליטות. אין מה לעשות. 

 19 אני לא יודע מה להגיד על זה. ת.

 20 אתה לא יודע? אתה לא יודע שהפרקליטות נמצאת בקשר שוטף עם כלי התקשורת? ש.

 21 לא. ת.

 22 באמת לא יודע, מר ישועה? לא. טוב. בסדר. אוקיי. אתה ש.

 23 באמת, לא. ת.
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 1 טוב. אבל בוא נראה מבחינתכם כאתר, אתה זוכר שראינו בחומר, בהקלטה מהשבע הקלטות, ש.

 2 2016לדצמבר  29-ב עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 3שהיועץ המשפטי או מישהו מטעמו הגיע אליכם למערכת כדי לתדרך. אומר לך כתב המשטרה  ש.

 4'תדבר עם איריס' או 'איריס ושאול' שאלו אותך מאיפה אתה יודע, נוני, ואז הוא אומר 'הדובר 

 5 של היועץ היה פה'. 

 6היות שהוא מגיע טוב, אוקיי, דבר ראשון, זה לא דבר שזכרתי יותר מדי אבל בגדול, בסדר, יכול ל ת.

 7 לפגישה עם המערכת,

 8בסדר. אני אגיד לך כך, יש לפרקליטות דוברים, יש למשרד מהשפטים דוברים, יש לראש הממשלה  ש.

 9 דוברים וגם למר הרצוג יש דוברים ויש גם אפילו דוברים שיושבים באולם, אבל הכל בסדר, ולכן,

 10ולא ידעתי. לא ידעתי שלבית משפט יש אז רק שתדע שהגעתי לפה וראיתי את הדוברים התפלאתי  ת.

 11 דובר. שאלתי אותו מי הוא, הוא אמר לי, אז אמרתי לו 'לא ידעתי שלבתי משפט יש דוברים'.

 12 לפרקליטות. דובר:

 13 למשרד המשפטים כן, אבל לבית משפט לא ידעתי. ת.

 14רים, בסדר, אז הנה גם את זה, בוא נתקדם. אתה יודע מה, אוקיי, בוא נתקדם, הדברים ברו ש.

 15 מקסימום אתה אומר 'אני לא יודע, כל העולם הזה של הדוברות זר לי, אני לא מכיר אותו'.

 16לא אמרתי שהעולם של דוברות זר לי, אני רק לא ידעתי שלפרקליטות ולזה הם נמצאים עם  ת.

 17 דוברים בבתי משפט. מזה הופתעתי. 

 18 ,-שנה ב 20אנחנו כבר  ש.

 19 זה. אני פעם ראשונה בבית משפט. טוב בסדר, אני לא. אני לא חי את ת.

 20 גם אנחנו מתפלאים. בזמננו הייתה דוברת אחת. היום יש אגף. וזה לא דובר, זה אגף. עו"ד ז'ק חן:

 21 אנחנו יכולים לחזור לענייננו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22מהעניין שלנו. זה כן. אגב, זה חלק מהעניין. דוברים, אני אומר כרגע באופן כללי, דוברים זה חלק  ש.

 23 הכל ...
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 1 לא, בסדר, רק שהשיח הכלל אולמי מוצה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 2 טוב. בוא נתקדם. אתה יודע מי היה ראש צוות החקירה שחקר את העניין הזה? ש.

 3 לא. ת.

 4 19-אז השם רוטנברג לא אומר לך משהו? אתה לא יודע, אבי רוטנברג. טוב. עכשיו בוא נעבור ל ש.

 5 פברואר, מני נפתלי,ב

 6 מה זה, שוטר? ת.

 7 קצין. אבל אם אתה לא יודע אז אין טעם לשאול שאלות כשאין לך ידיעה כי אפשר .... בזה. ש.

 8 

 9 649כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 10 

 11ציניקנים  –תראה, עכשיו אתם מעלים את מני נפתלי מזווית אחרת. '.. של המחנה הציוני'  ש.

 12 י נפתלי אשם בכל'. אתה רואה?זה אני הוספתי, 'מנ –שכמותם 

 13 כן. ת.

 14ואז בוא נקרא את כותרת המשנה. 'כיוון חדש בקמפיין הרשת של המחנה הציוני, ללעוג  ש.

 15אני מוסיף ההיתולי, הירחמיאלי  –של נתניהו להאשים את מני נפתלי, כולל הסרטון '  ולניסיונותי

 16 אתה רואה? 'שמני נפתלי אשם בכל והפגנה סרקסטית נגדו. צפו'.  –משהו 

 17 כן. ת.

 18אז בוא נתעכב קלות. לא נצפה, נחסוך את הצפייה. קודם כל כרגיל, תזכור שאמרתי לך שלפעמים  ש.

 19גם בדברים הקטנים, הדברים הקטנים מבטאים לפעמים אמת גדולה, עוד פעם זה ללעוג. אתה 

 20לעג וגם פה יש לנו זוכר כל פעם? ללעוג על נתניהו, ללעוג על נתניהו, תמיד הכתיבה הזאת היא של 

 21 את ה'ללעוג'. נכון?

 22 מביאים ממים, ת.

 23 לא ממים. ש.
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 1רק שניה. הבנתי, אני אומר, דוגמה, מביאים ממים שממים עד היום מה שאני ראיתי ברשת תמיד  ת.

 2הם צוחקים על משהו. אז אתה אומר 'הממים שאתם מביאים צוחקים' זה הממים. סרטון של גוף 

 3 עשו את הסרטון, אנחנו הבאנו אותו. אנחנו לא חיברנו את הסרטון. אחד שהוא נגד גוף שני, הם

 4בסדר. בוא נתקדם. אתם אבל תמיד כותבים את ה'ללעוג' ודיברנו על זה. ותסתכל מה הולך פה.  ש.

 5, אז יש פה כך, הסרטון הזה נשלח לכם, הוא לא -לא נסתכל על הסרטון אבל נראה את מה ש

 6למערכת וואלה אלא הוא נשלח בדיוור ישיר מהמחנה הציוני  התעופף מקמפיין של המחנה הציוני

 7 לוואלה. נכון?

 8 כן. מן הסתם הפיצו את זה לכולם. ת.

 9 כן. אין דרך אחרת. ש.

 10 לא, אני מסתכל אם זה אולי בפייסבוק או משהו. אוקיי. ת.

 11 ואז עכשיו כך, ואז הסרטון הזה, אתם מעלים אותו כמות שהוא לתוך האתר, נכון? ש.

 12 אתה אומר, אני לא ראיתי את הסרט אבל אם אתה אומר,אם  ת.

 13 הנה.. אמרתי. ש.

 14 בסדר. טוב. ת.

 15ואתה מבין כמובן שמני נפתלי זה נקרא לזה נגד ראש הממשלה כי עובדה שגם המחנה הציוני וזה  ש.

 16 ברור מאליו גם מתוך עצמו וגם העובדה שזה גם כבר משרת את הקמפיין של המחנה הציוני, נכון?

 17 כן. ת.

 18 בפברואר  20נכון. הלאה.  ש.

 19 

 20 650כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 

 22 דרך אגב הם מציינים בתוך הכתבה שהמחנה הציוני ניצל את הסכסוך לטובת קמפיין סאטירי, ת.

 23 זה מה שאני אומר. נכון. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  09

 

 3704 

 1 בסדר...  ת.

 2 הוא שאמרתי. ש.

 3 , 'נכשלת'.'הסרטון מסתיים בקריאה קבועה בסרטוני האנטי ביבי של המחנה הציוני ת.

 4הוא שכתבתם והוא שאמרתי. הנה באותו יום, עוד מני נפתלי, הפעם הקלטות מסמכים ומידע על  ש.

 5 פרשת מתנות חדשה.

 6 יום למחרת. ת.

 7שעות של הפסקה. בוא נראה את הכותרת. קודם כל פרשת  12סליחה יום למחרת. התנצלות. היו  ש.

 8 עניין נגטיבי, נכון? פרשה, חדשה, מתנות חדשה, כשכותבים 'פרשת מתנות חדשה' זה כבר

 9 תוכן נגטיבי. אני לא יודע, אולי זה אינפורמטיבי. ת.

 10 טוב. בוא נראה מה קורה פה, בוא נסתכל, ש.

 11 זה בטח לא חיובי. ת.

 12לא. ברור שלא חיובי. 'לוואלה חדשות נודע' כותרת המשנה, 'כי בחקירתו סיפק אב הבית לשעבר  ש.

 13ם, שרה ביקשה להביא מתנות מהמעון לבית הפרטי' אתה רואה גם ראיות למעשים בלתי חוקיי

 14 את הכותרת הזו?

 15 כן. ת.

 16והטענות שלו היו כך וכך שגובו בראיות  433ואז תסתכל בפסקה הראשונה, 'הוא נחקר בלה"ב  ש.

 17 שסיפק'. גם את זה אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19ור לפרסום. שוב, שתי עכשיו שוב, על האופי של הפרסום דיברנו, אני כרגע בסוגיה של המק ש.

 20אפשרויות. נפתלי בחדר חקירות או שוטרי חדר החקירות או נפתלי ומי מטעמו. היה לו צוות רחב, 

 21 דרך אגב, אני כבר אומר לך.

 22 אוקיי. מה השאלה? ת.

 23 שאלה שתי האפשרויות הבלבדיות. ש.
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 1 אם אתה מציג לי את זה אני מניח שכן. אני לא מבין בזה. ת.

 2מר ישועה השאלה היא האם אתה שתי האפשרויות היחידות שדרכן  אב"ד: -דמן פל-כ.ה. ר' פרידמן

 3 לא. –כן, לא  –זה יכול היה להגיע לוואלה. כן 

 4 אני לא יודע. ת.

 5יכולות להיות אפשרויות אחרות? ז ו שאלה תיאורטית. יכולות  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 להיות אפשרויות אחרות?

 7ככה, 'רק א' ורק ב' ידעו על זה וזה הגיע לג'' אז אני אומר אם רק א' ורק ב' גבירתי הוא אומר לי  ת.

 8ידעו אז זה הגיע לג' כנראה דרכם. אני אבל לא מבין את הגורמים הנוספים שאולי מעורבים או 

 9 לא מעורבים או איך הכתבת עובדת. אינני יודע.

 10 ו התשובה... זה יכול להיות מקור אחר, ז אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11אני לא יודע, לפי מה שאתה מציג, לא. אבל אני לא יודע איך המקורות שלה עובדים. של גלי ושל  ת.

 12 יוסי, אינני יודע.

 13 רק תסתכל שכתוב, ש.

 14 זה נשמע סביר אבל אני לא יודע, ת.

 15של חלק מהפרסומים, אני מציג  אזכורברור שנשמע סביר. שכתוב עוד בפרשה, תסתכל, יש לך  ש.

 16 ולראות עוד אז, נכון מר ישועה?  סלהיכנך, נכון? אם מישהו רוצה בפני

 17 כן. רואה. ת.

 18מול המסך, אז יש שם גם כבר, אתה יודע 'תסתכלו, הוא פגוע, תביעת דיבה, עברו כל גבול, המחנה  ש.

 19 החלקי שישנו. past performance-הציוני לועג', נכון? זה ה

 20 כן. ת.

 21ופן, אי אפשר לשים יותר מדי מסכים על העיניים. לפני עוד בפרשה, ש. טוב. אגב אני רוצה רגע בכל א

 22תסתכל בפסקה הקודמת למעלה, ש'בפרקליטות גילו עניין וזה דברים שהוצגו אתמול ליועץ 

 23 המשפטי לממשלה' אתה רואה? 
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 1 אוקיי.  ת.

 2ונים אז התהליך הוא כזה שהכתב/כתבת ... עם מני נפתלי, מקבלים חומרים, פונים למשטרה, פ ש.

 3ליועץ המשפטי או שהיועץ המשפטי פונה אליהם, מקבלם את הנתונים, מפרסמים, אנחנו מניחים, 

 4 באופן סביר את מה שהם קיבלו מאותם שני גורמים. זה מה שהיה.

 5 זו שאלה קצת ארוכה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 אוקיי. ש.

 7 ? מה השאלה?אדוני שואל אם כל זה נכון אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 כן. אם כל זה נכון. כן. נכון מר ישועה? ש.

 9אני מניח שאם הכתבת כתבה אז יש לה מקורות. אם היא אומרת שבפרקליטות אז אני מניח שהיא  ת.

 10 דיברה אולי עם מישהו בפרקליטות.

 11 אתה יודע משהו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 ובדים.לא אני לא יודע. אני לא יודע על איך שהם ע ת.

 13 ... לא יודע. השאלה אם אתה יודע. לא יודע אז לא יודע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 לא. אבל זה נשמע, ת.

 15 יכול להיות שהיא גם דיברה עם ...  עו"ד ז'ק חן:

 16 וואלה פעלה פה בשני צירים.  ש.

 17לא בסברות,  תענה מה שאתה יודע. אנחנו דיברנו קודם שאנחנו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18 בידיעות. השאלה היא למה אתה יודע,

 19 אין לי ידיעה, אני קורא את זה ואתה אומר שזה רק זה וזה, אז אני אומר, בסדר, זה רק זה וזה. ת.

 20אני אגיד לך, וואלה פעלה פה בשני צירים בעניין של מני נפתלי. כי יש הרבה פרסומים. התחלתי  ש.

 21. מקבלת 1יכול להיות שאני אחסוך אפילו חלק. וואלה להראות לך את חלקם, יש עוד המשך, 

 22. וואלה מקבלת חומר פרקליטות יועץ, משטרה. 2-הרבה מאוד חומר מנפתלי ועורכות הדין שלו, ו

 23 מפרסמת את שני הדברים.
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 1 אוקיי. ת.

 2 אוקיי יודע? או קי זה נראה סביר? ש.

 3 לא יודע. נשמע סביר. כן. ת.

 4 מאה אחוז. בסדר גמור. ש.

 5שקיבלה ממני נפתלי ועורכי הדין שלו נשמע לי מאוד סביר. כי אני רואה את זה מיוצג פה. איך  ת.

 6 היא עובדת מול הפרקליטות ומשטרה וזה, אינני יודע. אינני יודע איך הם מקבלים את זה.

 7אוקיי. מדיון פנימי בתוך הפרקליטות או היועץ, אפשר לקבל את זה רק מהם. בוא נתקדם. עכשיו,  ש.

 8 בפברואר,  20ותו יום בא

 9 

 10 651כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12אתנחתא ממני נפתלי. הפעם אביב גפן. 'בבחירות הבאות צריך להעיף את ביבי קיבינמט' אתה  ש.

 13 רואה?

 14 כן. ת.

 15 אוקיי. להעיף קיבינמט זה חלק מהארסנל השלילי, נכון? אף אחד לא אוהב כשהוא עף קיבינמט. ש.

 16 .ציטוט, כן. של אביב גפן ת.

 17 שאלה. הפרסום הוא של מערכת וואלה. אתה רואה? ש.

 18 כן. ת.

 19ושם יש דברים שמתייחסים לאירוע במועדון רוקסן. הכתב היה, או שלהבנתי, כי בדרך כלל  ש.

 20 כשכתב ישנו, הוא בעצם מסקר מה הוא ראה שמע, נכון? כך זה עובד?

 21 כן. אם היה כתב היו כותבים את השם. ת.

 22מר אז הגישה העיתונאית אומרת, אתה יודע, כשמקבלים חומר ומפרסמים בדיוק. וכשמקבלים חו ש.

 23 אותו, אז זה תחת 'מערכת'. כך זה עובד?
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 1לפעמים כן, לפעמים כשזה אוסף שכמה היו ולא משייכים את זה לאחד ספציפי, אני לאבטוח  ת.

 2 במאה אחוז, אבל כן.

 3 זה הדפוס הרגיל. ש.

 4 כן. אני לא בטוח במאה אחוז. ת.

 5 נחזור למני נפתלי כי אמרנו שרק הייתה אתנחתא. אותו יום כמובן, בוא  ש.

 6 

 7 652כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9 שוב עולה כתבה, 'עדות אב הבית. איש אמונו של נתניהו שמצפצף על הנהלים'. אתה רואה? ש.

 10 כן. ת.

 11 ובכתבה הזאת יש ציטוט מתצהיר שהגיש נפתלי לבית הדין לעבודה, אני כבר אומר לך, ש.

 12 אוקיי. ת.

 13 ויש גם סרטון של מני נפתלי. הנה יש תצהיר, רואה אותו? ש.

 14 רואה את התצהיר. ת.

 15לא רואים אבל יש סרטון של מני נפתלי, אני כבר אומר, והתייחסות בעמוד השני בפסקה  PDF-ב ש.

 16. מתחת 'צפו: מסיבת עיתונאים של מני 2הראשונה שוב לכך שהוא מסר חומרים למשטרה. עמוד 

 17 השבוע'.  נפתלי

 18 איפה זה רשום שהוא מסר למשטרה?  ת.

 19 למעלה, 2בהתחלה. בעמוד  ש.

 20 אה, חשבתי שאתה אומר בחשמלאי. בסדר. ת.

 21 לא, לא.  ש.

 22 בסדר. ת.
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 1אז מה שיש לנו כאן יש תצהיר לבית הדין לעבודה, יש סרטון שלו, יש עדות שלו, אז אני אומר לך  ש.

 2לעבודה את התצהיר והלכה להסתכל על הסרטון  שלא שהכתבת הלכה לחפש בבית הדין האזורי

 3ואחרי זה הלכה לראות מה הוא מסר למשטרה אלא מני נפתלי ועורכי הדין שלו העבירו לכם את 

 4 התצהיר ואת הסרטון ומה היה במשטרה. 

 5 אתה יודע? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 ידיעה לא. ת.

 7 סבירות? ש.

 8 א כן הלכה, יכול להיות שהיא לא הלכה,סביר. יכול להיות. יכול להיות שהי ת.

 9כן. הלכה לבית הדין לעבודה כמו שאני עכשיו בבית הדין לעבודה. כן. אוקיי. סביר. נכון? מבחינת  ש.

 10 סבירות.

 11 אני לא יודע, אולי במקרה הזה היא הלכה, אינני בטוח. סבירות, ת.

 12 ... סברות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 60-13, 50-50לא יודע, אני לא יכול לתת סבירות אפס לזה או אפס לזה, לא יודע. יכול להיות. אני  ת.

40. 14 

 15אדוני ישאל אותו שאלה כללית ובזה נגמור עם כל ההנחות מה   אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 אפשרי מה לא. כי אנחנו ממש בסברות.

 17 כי זה חשוב לנו לעניין שלנו.גבירתי סליחה, אנחנו צריכים לעבור על הפרסומים לגבי מני נפתלי  ש.

 18 אתם צריכים להגיש אותם כי זה.. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 אנחנו מגישים.  ש.

 20 אני לא בטוחה שצריך לשאול אותו על כל כתבה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 בכל אופן, הכתבת לא תהיה ואנחנו צריכים בסוף לברר, ש.

 22 אם הוא לא יודע מה המקור אז, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 גבירתי יש שאלה של סבירות וגם יש לפעמים גם שכל ישר והגיון, ש.
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 1אדוני צריך את העד? זה אדוני יכול לפרוש בפני בית המשפט בסיכומים.  עם:-כ' השופט משה בר

 2 המשקל של תשובת העד בנסיבות הללו על פניו לא נראה כזה גבוה. 

 3אני יכול להציע פה מילה? מי שיכול להגיד את זה בצורה גבוהה של סבירות או ידיעה אפילו זה  ת.

 4העורך ראשי שיבוא לפה כי הוא עובד איתה. אני לא עובד איתה. דיברתי איתה פעם או פעמיים 

 5 כשהיא הייתה בכל התקופה בוואלה. 

 6 למה צריך את העורך הראשי? שהיא תעיד. עו"ד ז'ק חן:

 7 בסדר.כן.  ש.

 8 הוא אומר שהוא לא יודע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9הוא אומר שסביר, הוא לא יודע, אני חושב גם, אמרתי, יש גם עניין של הגיון ושכל ישר. בוא  ש.

 10נתקדם. גם פה, תסתכל על הכותרת מתחת לתמונה של ראש הממשלה ואשתו. 'יש מי שמסובך 

 11 בעמוד השלישי.יותר מהם' אתה רואה? מר ישועה, 

 12 אה, יש את התמונה. בסדר. ת.

 13כן. ו'יש מי שמסובך יותר מהם' אז הם לפי הבחירה המערכתית מסובכים. אולי יש יותר, אבל הם  ש.

 14 מסובכים בעניין של נפתלי. נכון?

 15 כן. דווקא זה נראה כאילו חיובי שהם, ת.

 16 שהם פחות מסובכים מאחרים.  ש.

 17 ל לא משנה.אני לא הבנתי את הכיתוב, אב ת.

 18הכיתוב הוא ככה, הולך מני נפתלי, ואני יכול לתת לך את הגיניאולוגיה של האימרה, הוא הולך  ש.

 19ואומר שיש גם את סיידוף ואז רוצים.. את סיידוף ואז אומרים 'יש בעצם, אולי סיידוף יותר 

 20ות מסובך, אבל גם ראש ממשלה ואשתו מסובכים' אם אתה נורא רוצה לקבל את התמונה הפח

 21רלוונטית כרגע למשפט שלנו כאן. יש מי שמסובך יותר מהם, זה, תקן אותי אם אני טועה, הם 

 22 מסובכים. יש כאלה שיותר, אולי. נכון?

 23 כן. ת.
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 1עכשיו הכתבה כולה היא כתבה שהיא במשקפיים של מני נפתלי מהדהדת את המסרים שלו, את  ש.

 2 התצהירים שלו ונגטיבית ראש הממשלה. נכון?

 3נגטיבית לראש הממשלה כי כל הנושא נגטיבי לו, זה מהדהד את מה שהוא אומר, יש את היא  ת.

 4 התצהיר,

 5 נכון. זה הדהוד. ש.

 6 ,433היא אומרת שמה שהעדות שלו בפני חוקרי  ת.

 7 זה הדהוד נוסף. ש.

 8אני לא חושב שזו שיחה של הדהוד, אני אומר עוד פעם, אני חושב שיש פה, הכתבת היא כתבת  ת.

 9ממקורות שונים שלה היא נותנת את מה שהיא נותנת. יש מקומות שהסכמתי איתך רצינית, 

 10 שאתה רואה שזה משהו שאולי מני נתן וציטטו,

 11לא חשוב מני נתן או לא. אני כרגע לא, מני נתן, מני ידע. אנחנו כרגע לא בשאלה מי העביר את  ש.

 12 החומרים, בסדר?

 13 אז מה השאלה? ת.

 14 השאלה אם זה שלילי. אם כל הכתבה שלילית. ד:אב" -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15 התוכן של הכתבה. ש.

 16 כן. זו כתבה שלילית. הנושא שלילי. ת.

 17 שלילי. ש.

 18 מישהו מעיד נגדו, אני לא,  ת.

 19אוקיי. אגב, כשמצרפים פה הקלטה, בכל אופן, אתה יודע, אי אפשר לא.. מצרפים פה הקלטה בין  ש.

 20 בעמוד האחרון.  מני נפתלי לעזרא סיידוף. אתה רואה?

 21 זה הקלטה,. ת.

 22 תמליל שיחה... לחדשות. ש.

 23 זה לא הוידאו. ת.
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 1שני הדוברים בשיחה זה נפתלי  זה תענוג אחר. הנה, אתה רואה שיש תמליל שיחה. והווידאלא.  ש.

 2וסיידוף. נפתלי מקליט את סיידוף אז עכשיו אנחנו מוכרחים, מוכרחים להסכים שנפתלי מקליט 

 3 ההקלטה מגיעה לידי וואלה, היא מגיעה מידי נפתלי המקליט. אין דרך אחרת.את סיידוף, 

 4 אני לא יודע, הוא מסר את זה גם למשטרה? ת.

 5 )צוחק( ש.

 6 אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. אלה האפשרויות הסבירות, אפשרות סבירה, אני מסביר, ת.

 7 לא, אפשרות סבירה, ש.

 8 יודע אם הוא נתן למשטרה, אולי המשטרה העבירה. אפשרות סבירה, אבל אני אומר, לא ת.

 9 אולי המשטרה העבירה. אוקיי. שתי אפשרויות רעות מהצד השני. טוב. ש.

 10 אני לא יודע. ת.

 11 ... להתעקש על הנושא הזה והנה הגענו לעניין. אוקיי. אז אחרי שראינו פחות או יותר, ש.

 12 סברה. לא ידיעה. ת.

 13או ג' ראיות, נניח לזה עכשיו. למרות שיש כתיבה חדשה כבר. אז ראינו עזוב, אנחנו לא ב... שנה ב'  ש.

 14שתיכף אני אגיע אליו וראינו את אופי הפרסומים שהיו ואז אנחנו  87את מני נפתלי עד פריט 

 15, דרישה להורדת כתבה שעוסקת בעדות מני נפתלי ביחס 2015לפברואר  21. 87מגיעים לפריט 

 16תניהו להעברת מתנות המעון הרשמי לבית הפרטי של הנאשם להנחיה שניתנה לו על ידי שרה נ

 17 נתניהו ובני משפחתו. בסדר?

 18 כן. ת.

 19דרישה להורדת כתבה. אז אנחנו רואים שהיה פרסום מאוד אינטנסיבי בעניין של מני נפתלי באתר.  ש.

 20 נכון? אתה מאשר לי?

 21 כן. ת.

 22 ניין פרשת מתנות חדשה. בפברואר בע 20-בפברואר, הכתבה שהגשנו, הנה, כתבה ב 20-וב ש.

 23 זה מה שראינו. ת.
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 1כן. אוקיי. טוב. עכשיו אמרנו, דיברנו כבר על הדלפות, לא מעניין כרגע, הכתבה היא כמו שאתה  ש.

 2 נכון? 8:23-בחודש פברואר ב 20-רואה נמצאת באתר ב

 3 כן. ת.

 4 מתי היא נמצאת. בפברואר. עכשיו בוא אני אראה לך איך הכתבה הזו, עד  20-זה בוקרו של יום ה ש.

 5 

 6 653כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 7 

 8בצהריים של יום למחרת. תאשר לי,  14:27ואני מראה לך את הכתבה שהיא עדיין נמצאת בשעה  ש.

 9בפברואר בשעה  21-בפברואר ואני מראה לך שיום למחרת ב 20-הנה לאט לאט, הכתבה עולה ב

 10 היא נמצאת. נכון? 14:27

 11 אין לי את ה... ת.

 12 נראה לך. תסתכל על הפרינט.הנה  ש.

 13 

 14 654כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 15 

 16 אתה רואה מר ישועה? ש.

 17 כן. ת.

 18 אז קודם כל הכתבה נמצאת באינטרנט. נכון? אנחנו הוצאנו אותה. ש.

 19 כן. ת.

 20עד לכל המוקדם יום שבת שלמחרתו  8:23-. הכתבה העלתה עובש באתר מיום שישי ב2אוקיי.  ש.

 21 רבע, יממה וחצי. עד כאן ראינו, נכון?. כלומר יממה ו14:30בשעה 

 22 כן. לילות וסופי שבוע זה סייקל יותר איטי. ת.

 23 בסדר. גם לסייקל איטי אנחנו מסכימים שכתבה של כמעט יום ורבע זה פרק זמן נכבד, נכון? ש.
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 1 כן. ת.

 2 לחודש.  21-כן. עכשיו, אני רוצה פה להבין עוד, אני מתקדם לכתבה הבאה. ב ש.

 3 

 4 655מסומנת נ/כתבה מוגשת ו

 5 

 6ואולי גם כדי שבית המשפט ישמע, אנחנו היום בעיקר עוסקים  המסגוראגב, אני אומר לך למען  ש.

 AP ,7לא רק, אבל בעיקר בנפתלי ובנאום. בסדר? זה פחות או יותר התקופה. אז פה יש לנו פרסום, 

 8 נכון?, AP'מתקפת הנגד של הבית הלבן על נאום נתניהו', אתם מצטטים את סוכנות 

 9 כן. ת.

 10שוב, הכתיבה היא כתיבה מצד אחד של המפה נגד הנאום של נתניהו. נכון? 'מתקפת הנגד',  ש.

 11 'אסטרטגיות לסיכול נאום ראש הממשלה', 'החרמה', 'קרע'

 12 כן. יש איים באמצע של עמדת נתניהו. ת.

 13שעוסקת בפרשת . הטענה היא של דירדור כתבה 88איים. נכון. עכשיו בוא נתקדם, אנחנו בפריט  ש.

 14וחצי קודם, -מני נפתלי. אוקיי? אז אנחנו נמצאים יום למחרת, ראינו את הכתבה שהייתה יום ורבע

 15ואתר וואלה ממשיך לעסוק במני נפתלי. אני כבר אומר לך, לא נטען שהייתה איזו שהיא פניה של 

 16כשיו, אני מי מטעמו של ראש הממשלה, אנחנו נמצאים הכל בעולם הפנימי של וואלה. בסדר? ע

 17כבר אומר לך שעד עכשיו ראינו ואני חושב שניסיתי לעשות איזו שהיא בדיקה כללית, אני כמעט 

 18לא מצאתי מקרים שיום אחרי יום אחרי יום אחרי יום יש רצף של כתבות באותו עניין, בסופו של 

 19יוזיים, דבר זה אב הבית של מעון ראש הממשלה, זה לא מלחמה ולא מבצע צבעי ולא אירועים גרנד

 20 ויש לנו יום אחרי יום אחרי יום כתבות בוואלה. עד כאן עובדה. מאשר?

 21מה שאתה הצגת אני מאשר. האם זה קורה גם במקרים אחרים או לא קורה, אני לא מסכים  ת.

 22 איתך. אני חושב שזה קורה בהרבה מקרים אחרים. יש נושא בעל עניין וזה קורה גם לדעתי...
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 1אמרתי לך את זה ונציג את הנתונים, והצגנו את זה, סיקרה את מני  האם אתה יודע שוואלה, ש.

 2 נפתלי בסיקור הנרחב ביותר באמצעי התקשורת במדינת ישראל? הראינו את זה לפי התגיות.

 3 הצגת לי, ת.

 4זה לא  40-מקרים, רק למעלה מ 109אני רק אומרת שלפי התגיות שהצגת,  עו"ד יהודית תירוש:

 5מה שנשאר חלק פרו חלק לא פרו, הצגת איזה משהו כולל, אם אתה  מהתקופה הרלוונטית בתוך

 6 רוצה לדייק את זה אז תדייק את זה.

 7א. אני דייקתי כי אמרתי שזה לאורך כל השנים. ב . אני אמרתי שהעיקר היה בתוך התקופה  ש.

 8הרלוונטית וג. חלק ככה וחלק ככה, לא נכון במובן זה שהעיקר, המרבית המוחלטת היו כתבות 

 9פרו ונגד. פרו נפתלי נגד נתניהו וזה עניין שבסוף נציג לכם את הנתונים ובית המשפט יוכל להתרשם 

 10מהנתונים. ומה שמאוד מצער אותי רק זה שכל הבדיקות שאנחנו עשינו אותם שהיום תוך כדי 

 11תנועה אתם מנסים לבדוק אותנו. כשהיו לכם עשרות חוקרים, עשרות פרקליטים במשך שנים, 

 12קות האלמנטריות האלה לא טרחתם לעשות אותן, זה בעיני מאוד מאוד חמור. אבל את הבדי

 13אנחנו מבררים את העניין תוך כדי חקירה נגדית לראשונה. גם בסדר. אז בוא נתקדם בנושא הזה. 

 14 , 10:13-אם נסתכל על כתבה ב

 15 

 16 656כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18ואצלנו עשו את זה שניים וחצי פרקליטים בנטו בשלושה חודשים. בסדר? רק תקבלו את המושג.  ש.

 19 מאומצים אמנם. הנה, הכותרת 'דנינו: יש מקום לבדיקה בעניין ... ראש הממשלה' אתה רואה? 

 20 כן. ת.

 21 .10:13שעת הפרסום כמו שאנחנו רואים היא שעה  ש.

 22 אוקיי. ת.

 23 ך שיש לנו את אותו, הכתבה נמצאת, אני מראה ל 11:30ואז בשעה  ש.
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 1 

 2 657כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 3 

 4 היא נמצאת ככותרת ראשית, אתה רואה מר ישועה? ש.

 5 כן. ת.

 6'מני נפתלי כוכב האתר'.  – 7438שורה  –שאול כותב לך  11:17ואז מה שלמדנו במשפט, שבשעה  ש.

 7 זה מה שהוא כותב. נקודה.

 8 אוקיי. ת.

 9שעות, באמת כוכב האתר. נכון? -האתר. נכון? ראינו. יום אחרי יום, שעות עכשיו, הוא באמת כוכב ש.

 10 כיכב באתר?

 11 מה שאתה מראה, כן. ת.

 12. אנחנו רואים מה we couldn’t care lessטוב. עכשיו אנחנו בתוך השיח הפנימי בוואלה. למעשה,  ש.

 13  12:28פורסם. אבל בוא נתקדם. הנה אנחנו רואים את הכתבה עם כותרת ראשית גם בשעה 

 14 

 15 658כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 16 

 17 אז הכתבה נמצאת שם, נכון? כותרת ראשית. ש.

 18 כן. ת.

 19, עיגלתי את השעות, 13:30-ו 12:30זה לא נמצא, אז איפה שהוא בין  13:27-אני אומר לך שב ש.

 20 תבה התחלפה.הכ

 21 

 22 659כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 23 
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 home 1-עכשיו לפני שאני מראה לך את חילופי המקל בתוך האתר, תסתכל רגע על הכותרת ועל ה ש.

page 2, למטה כתוב, אתה רואה, מתחת לכותרת הראשית 'איש אמונו של נתניהו שמצפצף על 

 3 נהלים'. נכון? אתה רואה?

 4 כן. ת.

 5 הפנייה לכתבה הקודמת שראינו בעניין של נפתלי .נכון?זה הכתבה, ריפרור או  ש.

 6 כן. ת.

 7עכשיו בוא נראה מה קיבלנו בחילופים. אז החילופים הם ככה, כותרת ראשית היא 'כוננות  ש.

 8בממשלה', סליחה, 'המבקר צפוי לפרסם דו"ח דיור. על אף התנגדות הליכוד, יתפרסם דו"ח מיוחד 

 9 רואה?על מצב הדיור לפני הבחירות'. אתה 

 10 כן. ת.

 11הידיעה במדור החדשות, אני חוזר לידיעה על דנינו 'יש מקום לבדיקה בעניין נתניהו' בוא תסתכל,  ש.

 12 מהראשית. תאשר לי. תסתכל על המסך. בהפניהנמצאת עדיין במדור החדשות. וגם פה, גם 

 13 כן. את הלינק ראיתי. ת.

 14 וגם בתוך החדשות, נכון? ש.

 15 כן. ת.

 16את הכתבה החדשה על דו"ח המבקר. בוא נגיד כך, הכתבה על דנינו זוכה לחשיפה  טוב. עכשיו, נציג ש.

 17 לא מבוטלת בתוך האתר. בראשית, בחדשות, מספר שעות.

 18 ,-כשעה ומשהו בראשית ואחר כך יורד למטה ל ת.

 19 וגם בחדשות, נכון? וגם עדיין נשאר לינק בראשית. נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21 אוקיי. אז זה חשיפה לא מבוטלת. ש.

 22 כן. ת.

 23 עכשיו אני עובר לעניין של דו"ח מבקר המדינה. ש.
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 1 

 2 660כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 3 

 4, אני לא אעבור איתך על כל הכתבה אבל אני אגיד לך את 12:30שוב אנחנו באותו יום בשעה  ש.

 5הרעיון הכללי של הכתבה, תהיה סערה כי המבקר יפרסם דו"ח דיור, ואז יש אחרי זה, הוא מטיל 

 6 יות על שתי הממשלות האחרונות, אתה זוכר של מי הממשלות האלה, נכון? את האחר

 7 כן. ת.

 8 של ראש הממשלה נתניהו? ש.

 9 כן. ת.

 10 טוב. ואחרי זה יש ציטוט של יושב ראש המחנה הציוני. ש.

 11 כן. ת.

 12וציטוט של כחלון 'מחדל עצום', והמחנה הציוני 'נתניהו רוצה לקבור כדי להסתיר את הכשלון'  ש.

 13 נכון?

 14 כן. ת.

 15אוקיי. טוב. אני אתקדם. יש עוד תגובות, פשוט נעבור לכתבה הבאה. אז אני רק חוזר לעניין של  ש.

 16 מני נפתלי. עד כאן ראינו את סדרת הכתבות עד אותו מועד, נכון?

 17 כן. ת.

 18 ראינו את הכתבה בעניין של דנינו כמה זמן היא שהתה. ש.

 19 כן. ת.

 20 הראשית אחרי שהיא ירדה לחדשות.ראינו גם את הלינק שנשאר בכותרת  ש.

 21 כן. ת.

 22וראינו ששאול כתב לך שמני נפתלי הוא כוכב האתר ונדמה לי שהסכמנו שבאמת באתר .. כיכב,  ש.

 23 נכון?
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 1 כן. ת.

 2 וראינו שגם אף אחד לא פנה אליכם בנושא הזה. אין טענה. אני כבר אומר לך. ש.

 3 לא יודע.בסדר. לא יודע, אני לא מתייחס לטענה או לא, אני  ת.

 4אוקיי. אתה לא יודע, זה גם בסדר. ובטח תסכים שאתה גם לא יודע מה רוצים מאיתנו בעניין הזה  ש.

 5 אבל לזה כרגע אתה לא חייב להגיב.

 6אני לא יודע מה כל הרצף של הכתבות שיש ומה ביקשו להוריד ומה לא בתוך זה. כי זה לא משולב  ת.

 7 ן, זה נגד', יש כאלה, זה מה שאני אומר.לי, אז אני, מה שאתה מראה אני אומר 'נכו

 8 22-טוב. אנחנו בינתיים ב'כאלה'. עכשיו מדור הדעות, מדור האהוב עלינו באותו יום, הנה, מה ש.

 9 בפברואר,

 10 

 11 661כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 12 

 13 הפרופסור. ת.

 14 כן. ...לא חשוב, עזוב. שוב טור דעה, נכון?  ש.

 15 כן. ת.

 16 אה?של מר צ'לו רוזנברג. אתה רו ש.

 17 כן. ת.

 18והטור הוא '... לחרוק שיניים משמיר' והוא מסביר, מנמק, זכותו כמובן, על מה ולמה ראש  ש.

 19 הממשלה טועה ופועל באופן לא ראוי. נכון?

 20 כן. הוא מצטט בעיקר את תומס פרידמן. ת.

 21ם הוא מצטט גם את תומס פרידמן נכון. שהוא אחד מבכירי הפרשנים של הניו יורק טיימס, זה ג ש.

 22 נכון. אני אומר אבל זה נגטיבי, נכון?

 23 כן. ת.
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 1אבל כמו שאמרנו עוד זה מדבר וזה בא, אבל זה ככה  10:44-תודה. עכשיו הטור של רוזנברג הוא מ ש.

 2  13:22-חודשים, ב

 3 

 4 662כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6 לתקשורת כמו שאנחנו למדנו, monitoringדוד אברהם, שעושה  ש.

 7 נכון. ת.

 8לו מאמר או כתיבה, כתיבה שאומרת שיש יותר ויותר מאמרים נגטיביים כלפי ראש בעצם יש  ש.

 9הממשלה בישראל היום ואז הכותרת היא 'ישראל היום עם הפנים אל המחר' אתה רואה. זה מן 

 10 כזו חצי התחכמות, נכון?

 11 כן. ת.

 12האחרונה, למשל, זה אוקיי. והאפיון של הכתיבה הזו, אתה יכול גם להסתכל פה. נניח על הפסקה  ש.

 13בעמוד השני, הכתיבה היא כתיבה מבחינת ראש הממשלה היא כתיבה נגטיבית, נכון? ישראל היום 

 14 גם נגדך, והנה דברים רעים שכותבים עליך, הכל בסדר, אבל זה השיקוף. נכון?

 15 כן. זה ציטוט של גילת.  ת.

 16 ,14:27נכון. אוקיי. עכשיו, שעה אחרי זה,  ש.

 17 

 18 663מנת נ/כתבה מוגשת ומסו

 19 

 20לראש הממשלה טיפל בעניין של דו"ח ההוצאות למיטב ידיעתי פרקליט בשם יעקב בורובסקי ואז  ש.

 21גלי גינת כותבת כתבה שבעצם הכותרת שלה 'מה חשב פרקליטו של נתניהו על דו"ח המבקר רק 

 22ב. לפני כמה חודשים' והיא משווה בין העמדה שלו במועד הנוכחי לבין העמדה בטור קודם שנכת

 23 אתה רואה?
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 1 כן. ת.

 2 והיא אומרת 'אני מוצאת פערים בהתבטאות, לשון המעטה' נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 ה כמו שתסתכל, בעמוד הלפני האחרון,נאוקיי. ולכן זה גם פה כולל הבחירה של התמו ש.

 5 כן. ת.

 6עה, . התמונה היא ר1בוא נעשה, ... שזה 'כן' על שתי השאלות, כמו שעורכי דין צריכים לשאול.  ש.

 7 , נכון?3נכון? תסתכל. מן תמונה מוטרדת כזו. תסתכל בעמוד 

 8 כן. ת.

 9. הכתבה היא כמובן 'הנה, תראו, הפרקליט של ראש הממשלה אמר דברים קודמים שהם 2-ו ש.

 10 שונים', 

 11 נכון. ת.

 12 והמשמעות היא ברורה. נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14 חסר לנו בשעות האחרונות לפחות? אוקיי. ומי היה חסר לנו בשעות האחרונות? מה אתה חושב? מי ש.

 15 מני. ת.

 16 23:20-מני נפתלי. הנה, בוא נתקדם. הנה מני נפתלי מפציע ב ש.

 17 

 18 664כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20 הכותרת היא 'מני נפתלי למנכ"ל: מאיימים על חיי, דורש אבטחה צמודה'. אתה רואה? ש.

 21 כן. ת.

 22 פכ"ל דאז כמו שאתה רואה, נכון? יודע?אוקיי. ואז הוא שלח מכתב לדנינו, דנינו היה המ ש.

 23 כן. הבנתי. ת.
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 1והוא אומר שכתבו לו משהו בפייסבוק ולכן הוא הגיש תלונה, ביקש או דרש אבטחה צמודה. אתה  ש.

 2 רואה?

 3 כן. ת.

 4 שוב, זה פשוט. מכתב ששולח נפתלי למפכ"ל נמצא בידי השולח והנשלח, נכון? ש.

 5 כן. אלא אם כן לא, ת.

 6 מה? ש.

 7 ם כן הוא הפיץ את זה לתקשורת.אלא א ת.

 8ברור. זה מה שאני אומר, הוא הפיץ את זה לתקשורת. הפיץ את זה לוואלה. בדיוק. הכל נכון.  ש.

 9אוקיי. עכשיו טוב, וכמובן זה שוב פרסום שהוא דורש אבטחה צמודה, הוא יוצא כאן כקורבן 

 10 מסוים. נכון?

 11 כן. ת.

 12ידיו ויינשטיין את חומרי העדות במשטרה'. אתה רואה . כשכתוב בכותרת המשנה 'היום קיבל ל2-ו ש.

 13 בסופה של כותרת המשנה?

 14 כן. רואה.  ת.

 15אז כשאני דיברתי על שני צירים שפועלים בוואלה בשלב הזה, מני נפתלי וצוותו, פרקליטות  ש.

 16משטרה וצוותם ולכן מי שיכול לדעת שויינשטיין היום קיבל את חומרי העדות במשטרה זה 

 17 והיועץ. נכון? אין מישהו אחר.המשטרה 

 18 סביר. ת.

 19סביר, בדיוק. הכל בסדר. טוב. וזה, אז ראינו את הסיקור של ראש הממשלה באותו סוף שבוע,  ש.

 20 נדמה לי שהמסקנה עד כאן, הסיקור היה שלילי, נכון? אחד אחרי השני. ראינו את זה.

 21 מה שאתה הצגת נראה שלילי. ת.

 22שהייתה כמה שעות בעניין של נפתלי, אחת מהן, ועכשיו אנחנו אוקיי. וגם ראינו את הכתבה  ש.

 23 , דרישה לפרסום כתבה על תלונה שהוגשה נגד מני נפתלי'. אתה רואה? 89מגיעים לפריט 
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 1 כן.  ת.

 2סליחה, אתה לא רואה, אבל אתה שומע. אוקיי. טוב, אז בוא נראה מה היה פה, בעיקר מה לא  ש.

 3 לפברואר, אז היום בצהריים רואים מאמר דעה, 23היה פה, בהקשר שלנו. אנחנו ביום 

 4 

 5 635כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 6 

 7 ומאמר הדעה הוא של בני רבינוביץ', 'בנימין נתניהו במה בדיוק אתה יהודי' אתה רואה? ש.

 8 כן. ת.

 9והמאמר הזה פחות או יותר הרעיון הכללי שלו הוא שנתניהו העסיק עובדים בשבת ולכן יש כתיבה  ש.

 10 מה ולמה אתה בעצם כופר בעיקרי היהדות. נכון?רחבה על 

 11 כן. ת.

 12 אוקיי. באבני היסוד. אוקיי. זה לא חיובי, נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14טוב. התמונה היא גם לא מהמשופרות למרות שבמצעד הלא משופרות היא במקום סביר אני  ש.

 15 חושב. נכון?

 16 לא טובה. ת.

 17 מה? ש.

 18 מסכים שהיא לא מחמיאה. ת.

 19בפברואר חפץ שולח לך הודעה והוא אומר 'הנה עו"ד שמייצג  23-ואז אני אומר לך שב נכון. עכשיו, ש.

 20אדם בתלונה נגד נפתלי ונתתי את זה גם לעמרי נחמיאס' זכור לך? אתה רוצה, אני יכול להקרין 

 21 לך.

 22 לא זוכר. ת.

 23 פשוט לקצר. חפץ שולח הודעה ואומר 'הנה יש עורך דין, בשם דמארי', ש.
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 1 איפה אנחנו מוצאים את זה? שחם:כ' השופט עודד 

 2כבודו. אני אראה לך. הנה. 'עו"ד אפי דמארי מייצג אדם שהגיש תלונה נגד מני נפתלי  7465בשורה  ש.

 3 למשטרה, צלצלו אליו, נתתי לעמרי נחמיאס'. אתה רואה?

 4 כן. ת.

 5 עמרי נחמיאס זה הכתב, נכון? ש.

 6 כן. ת.

 7קשה לך לזכור, אין לך שום תקשורת עם חפץ פרק זמן  אוקיי. אני אומר לך כעניין שבעובדה, בטח ש.

 8. ראינו מני נפתלי במופעים שונים 1לא מבוטל, פה הוא פונה אליך. אני כבר אומר לך, תאשר לי, 

 9 בימים הסמוכים, נכון?

 10 כן. ת.

 11ואני אומר לך שזו הקריאה הראשונה של מטעם, נקרא לזה, או מטעם עצמו או מטעם חפץ, על  ש.

 12 ידי חפץ, 

 13 אוקיי. ת.

 14 והסיפור שהוגשה תלונה למשטרה נגד נפתלי. נכון? ש.

 15 כן. ת.

 16עכשיו, אתה יודע, תיכף אני אראה לך מה פורסם בכלי תקשורת אחרים. הוא פונה אליך בשעה  ש.

 17 , עכשיו בוא נראה מה פורסם בוואלה. בסדר? איך זה פורסם. 14:45

 18 

 19 666כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 20 

 21דבר פנטסטי. יש כתבה והכתבה היא 'המשטרה מכינה תשתית לחקירת  תראה, מה שקורה זה ש.

 22 בעלי תפקידים במעון נתניהו'. אתה רואה?

 23 כן. ת.
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 1ואחרי זה יש תיאור של הפרויקטורים גלי גינת ויוסי אלי שנפתלי סיים למסור עדות בנוגע למעשים  ש.

 2התלונן על מני נפתלי', הפליליים לכאורה ואחרי זה כותרת משנה, תיכף אתייחס אליה, 'אזרח 

 3והיועץ המשפטי קיבל את החומרים  433ואחרי זה יש תיאור עוד פעם שאב הבית הגיע ללה"ב 

 4 ואחרי זה הוא טוען לאיומים כלפיו, נפתלי, ואחרי זה טענות עורכי הדין שלו. אתה רואה את זה?

 5 כן. ת.

 6 ?עד כאן הרעיפו על ראש הממשלה כל טוב כמובן, בסגי נהור, נכון ש.

 7 כן. ת.

 8אוקיי. ואחרי זה בפסקה הלפני אחרונה, והפסקה אחרונה, בשבע שורות תמימות יש התייחסות  ש.

 9 לתלונה שהוגשה. נכון?

 10 כן. ת.

 11אז מה שאנחנו רואים בעצם זה כשני עמודים מרווחים, כן? צריך להיות הוגנים, על דברים פרו  ש.

 12נות התייחסו לתלונה שהוגשה. זה נפתלי נגד ראש הממשלה, ובשתי הפסקאות הקצרות האחרו

 13 שיקוף של מה שקרה. נכון?

 14 כן. ובמשנה. ת.

 15 ובמשנה. עכשיו בוא נראה איך כלי תקשורת אחרים סיקרו את דבר התלונה. ש.

 16 .והווידאסליחה רגע, לא מופיע במה שאתה הצגת לו, אפשר להקרין, את  עו"ד יהודית תירוש:

 17 שמופיע בראש הכתבה. והווידא דובר:

 18 אתה רוצה להפעיל אותו? יהודית תירוש: עו"ד

 19 לא. ש.

 20 אתה לא רוצה להפעיל? עו"ד יהודית תירוש:

 21 לא, אני לא רוצה להפעיל אותו. אתם עוד לא הגשתם .... ש.

 22 אנחנו נגיש הכל אבל כשאתה מציג.. עו"ד יהודית תירוש:

 23 נגיע ונתמודד עם זה.לא לא, אני בחקירה חוזרת, אני אקום, בחקירה חוזרת תגישו הכל, אנחנו  ש.
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 1אז זאת התנגדות. חברי מציג, אנחנו נציג דברים במהלך פרשת התביעה,  עו"ד יהודית תירוש:

 2אנחנו לא חייבים להציג דברים עם העד הראשון הזה. שכבודו במקומו מונח, אבל יש לתביעה את 

 3 הדרך שבה היא מוכיחה את התיק,

 4 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 ההתנגדות היא שאם חברי מציג לעד כתבה ואומר, עו"ד יהודית תירוש:

 6 מה זה שאם? מה זה אם? עם:-כ' השופט משה בר

 7 הוא הציג כתבה.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 כן. אז זה לא 'אם'. עם:-כ' השופט משה בר

 9הוא אומר 'כך זה נראה, זה מה שרואים כאן. רק בסוף במשנה וזה ובסוף  עו"ד יהודית תירוש:

 10בכתבה מגיעים' אבל יש כאן וידאו שבמקרה בגלל שבפרינט בית המשפט לא יכול להתרשם זה, 

 11אז נראה מה נראה ממש בהתחלה בווידאו, אז אני חושבת שזאת הצגה  והווידאאבל אם נפעיל את 

 12חושבת שצריך לאפשר להראות עכשיו את הכל או לא לשאול  מטעה במבחן התוצאה לפחות, ואני

 13 מה רואים בכתבה הזאת.

 14 הבנתי. אנחנו, ש.

 15והתשובה שחברי, אני כן אגיב, זה שכל פעם חברי יחלק ציונים לתביעה על  עו"ד יהודית תירוש:

 16מה כן נעשה ולא נעשה זה לא לעניין ההתנגדויות האלה. שיגיד חברי כל מה שהוא רוצה ובית 

 17משפט בסופו של דבר יחליט מה נעשה ומה לא נעשה, לא רק על בסיס מה שרואים בעד אחד. אבל 

 18 את ההתנגדויות, צריך להתייחס אליהן בלי הציונים הכלליים כל פעם מחדש.

 19. בוא נעשה את זה פשוט. זה נכון. צריך להראות את והווידאא. אני מקבל שצריך להראות את  ש.

 20ו בצידו, אנחנו בדרך כלל נמנעים, יש הרבה מאוד סרטונים, אנחנו , אבל שטר ושוברוהווידא

 21בסדר, אנחנו  והווידאיכולים לבלות עוד שבעה ימים בהקרנה, אבל אם חברתי רוצה שנקרין את 

 22 נקרין גם וידיאו אחרים שרצינו.

 23 אפשר להסתפק בלהגיד מה יש בווידאו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 ורך הדין דמארי שמדבר. זה מה שיש בווידאו. יש כמה דברים של ע ש.

 2 ... עו"ד יהודית תירוש:

 3סליחה, אבל אני אמרתי שאת צודקת, נכון? כי אנחנו משתדלים להיות, אנחנו, הגונים. איפה שאני  ש.

 4שאומר כמה דברים עו"ד דמארי.  והווידאחושב שאת צודקת, את צודקת. הכל בסדר. אז יש את 

 5 ם רוצים לראות את זה בסדר, אם לא, זה מה שיש. שמייצג את המתלונן. א

 6 אפשר להסתפק בזה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7דבר, בכלי תקשורת אחרים נראה -אפשר להסתפק בזה. בסדר. אז עכשיו בוא נתקדם ונראה, דבר ש.

 YNET. 8-איך פורסם דבר התלונה. בסדר מר ישועה? נתחיל ב

 9 אתה רוצה להגיש לנו את כל הקובץ? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 נגיש את כל הקובץ ונאמר מה יש. בהחלט. ש.

 11 

 12 667קובץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 על התלונה כמו שאתה רואה. נכון? YNET-אז יש לנו דיווח ב ש.

 15 כן. ת.

 16עכשיו בוא נשים לב למסגור של העניין. המסגור של העניין הוא שיש תלונה. זאת אומרת הפרסום  ש.

 17 הוא על התלונה גופה, נכון?

 18 נכון. ת.

 19 אוקיי. ואם תסתכל על ישראל היום, שוב, יש פרסום של התלונה כתלונה. נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21, אותו רציונל, אותו דפוס. 'יש תלונה במשטרה נגד מני נפתלי' זו 2ואני מראה לך פרסום בערוץ  ש.

 22 הכותרת. נכון? ככותרת.

 23 כן. ת.
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 1 רעיון, נכון? זה לא הוגש, נגיש את זה.  , אותוNRGויש גם את  ש.

 2 אני פשוט אצרף את זה לכל הקובץ. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 אם אנחנו בענייני צירוף כבודם, נצרף את הדיווח של "|יפעת" על כלי התקשורת הנוספים. ש.

 4 אז תצרפו גם את זה תחת אותו מספר. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5שאנחנו רואים ב"יפעת" שגם ברשת ב' בשעות הבוקר היה אייטם על התלונה שהוגשה  בהחלט. מה ש.

 6 נגד מר נפתלי. אתה רואה מר ישועה?

 7 כן. ראיתי. ת.

 8אוקיי. אז מה שראינו פה זה הדבר הבא, שורה לא קצרה של כלי תקשורת פרסמו את דבר התלונה  ש.

 9 סה. כתלונה, נכון?-פר

 10 ת.כן. בהסתייגויות כאלה ואחרו ת.

 11 בהסתייגויות כאלה, אבל התלונה. הכותרת הייתה התלונה, נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13אוקיי. מה וואלה עשו? וואלה לקחו את אותה תלונה, והמסגור של העניין היה שוב, המשטרה  ש.

 14 מכינה תשתית, הוא מסר חומרים, יש לו טענות, וגם התלונה. נכון?

 15 עכשיו. ווהווידאכן.  ת.

 16. אז תסכים איתי בדבר הבא, שאצל כל כלי התקשורת האחרים התלונה הייתה במוקד, ווהווידא ש.

 17אולי עם תשובות או התייחסויות, ואצל וואלה המוקד היה שונה, זאת אומרת מה טענות נפתלי, 

 18 ואת שתי הפסקאות. נכון? והווידאושזרו לתוך זה את 

 19 כן. רק שהווידאו הוא משמעותי. ת.

 20 תראה, אני אגיד לך רק מה קורה כאן,בסדר גמור. עכשיו  ש.

 21וגם שכתוב 'תלונה במשטרה נגד מני נפתלי ודווקא כעת החליט...' אז גם זה קצת, אתה יודע,  ת.

 22 שילוב, אבל זה לא אייטם נפרד.

 23 בדיוק. זה לא אייטם נפרד, ואם אני מנסה כרגע ל.. ש.
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 1 לבן, כן?-זה לא אייטם נפרד אבל זה לא שחור ת.

 2אין שחור לבן. הכל בסדר. כל מה שאנחנו אומרים כרגע בתיק שיש בו טענה להיענות  ברור. אגב, ש.

 3חריגה, אלוהים יודע מה זה, אתה באמת לא צריך להכריע בסוגיה הזו מר ישועה, ואנחנו רואים 

 4שפניה עם תלונה מתפרסמת בדרך מסוימת בוואלה ובדרכים שונות ונקרא לזה, קיצוניות יותר, 

 5א מודגשות יותר, בכלי תקשורת אחרים, מה הנענה מבין שהוא נענה, זה כבר לא קיצוניות, אל

 6, בוא תראה את 7466שנדון בה בהמשך. ועכשיו אני מתקדם איתך, אני אראה משורה  סוגיה

 7דבר. כותב לך שאול 'אף אחד -ההתכתבות שהייתה באתר אצלכם באותו יום. בסדר? נעבור דבר

 8בשירותו של מני נפתלי'. אני אגיד לך מה המשמעות. מה  לא התלונן אך לדעתי אנחנו עובדים

 9 שכותב לך שאול, אנחנו רואים את זה היום, 'אף אחד לא פנה אלי',

 10 ברור. ת.

 11 נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13 'אבל לדעתי הוא רואה את האתר, אנחנו עובדים בשירותו של מני נפתלי'. נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15-, לינק לכתבה ב7469שולח לך אבי אלקלעי, שורה  זה מה שהוא כותב לך. עכשיו בוא נתקדם. ש.

YNET?16 . אתה רואה 

 17 כן. ת.

 18 הוא שולח לך הודעה ששלח ברוך שאני מניח שזה ברוך שי. 7471ובשורה  ש.

 19 כן. ת.

 20 מה היה תפקידו של ברוך שי? ש.

 21 ראש מערכת החדשות.  ת.

 22', זה YNET-'נעם דביר מ עכשיו בוא נקרא את השיחות הפנימיות בתוך וואלה בנושא הזה. ברוך: ש.

 23 נכון? YNET-הכתב שמסקר את מני ב



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  09

 

 3730 

 1 כן. ת.

 2 'וגלי שלנו', זה גלי גינת, נכון? שמסקרת. ש

 3 כן. ת.

 4 ')רוזנטל של מני נפתלי והעובד לשעבר(' אתה רואה? ש.

 5 כן. ת.

 6 'יותר מדי', אגב, מי זה רוזנטל של מני? ש.

 7 אני חושב שזה עורך דין שלו. ת.

 8בור שלו. אריק רוזנטל הוא איש יחסי ציבור. תכף נדבר על זה. אז הוא אומר לא, זה היחסי צי ש.

 9ככה: 'גלי שלנו רוזנטל של מני נפתלי והעובד לשעבר יותר מדי', צר לי על מה שכתוב בזה, אבל 

 10בוא נקריא, אין מה לעשות, 'בקקי של מני נפתלי שפתאום יש לו סוללת עורכי דין ויחצ"נים'. בוא 

 11ב פה ברוך, 'תשמע, אנחנו עוסקים בדבר הזה הרבה יותר מדי', אני עושה את זה נעצור פה. כות

 12 כרגע בהתבטאות יותר מעודנת, נכון? 

 13 כן. ת.

 14'והוא גם מעלה פניה איך פתאום למני נפתלי', בכל אופן, אתה יודע, תביעה, תנאי העסקה, יש לו  ש.

 15 סוללה של עורכי דין ויחצ"נים? סוללה של עורכי דין ויחצ"נים' את הנתון הזה ידעת, שיש לו

 16 לא, ידעתי שיש עורכי דין. לא ידעתי על יחצ"נים. ת.

 17הנה, זה הועבר אליך. בוא נתקדם. 'צריך להרגיע קצת את הדבר הזה כי הוא מתחיל להסיט את  ש.

 18סדר היום מדברים קצת יותר חשובים לרכילות ממונפת של יחצ"נים של בית המלוכה ויחצ"נים 

 19הנבגד'. קודם כל פה יש כתיבה לא רעה, אני כבר אומר לך, אבל מה שקורה פה, אומר של המשרת 

 20 לכם, מה תפקידו של ברוך שי אז?

 21 ראש מערכת החדשות. ת.

 22 ראש מערכת חדשות. הוא אומר לכם, אומר, לא לך. 'תרגיעו עם מני נפתלי'. נכון? זו המשמעות. ש.

 23 אבי אלקלעי. FROMרוך? כי רשום זה לא מאבי אלקלעי אל ב עם:-כ' השופט משה בר
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 1 כן. הוא העביר את זה אליי. הוא העביר להראות לי. ת.

 2' אני אקצין את -כן. זאת אומרת מה שאומר ראש מערכת החדשות, אומר 'בואו נרגיע עם ה ש.

 3 הביטוי, 'עם הטרללת של העניין של מני נפתלי'. נכון?

 4 כן. ת.

 5בבוקר, ולטעמי אפשר לסנן את הידיעות  7-יד את זה בואחרי זה גם הוא אומר 'עשה טובה, תור ש.

 6 פונג בין ניר חפץ, לצוות היח"צ של נפתלי וזה קצת יותר מדי צעקני'. נכון?-האלה, אנחנו בפינג

 7 כן. ת.

 8בסדר גמור. אז אנחנו למדים בעצם שהתפיסה האותנטית בתוך המערכת הייתה שיש עיסוק מוגזם  ש. 

 9 בנושא של מני נפתלי, נכון?

 10אני לא חושב שזו הייתה התפיסה האותנטית, הייתה דרישה ממני משאול לגבי מני נפתלי, הנושא  .ת

 11של מני נפתלי היה נושא מאוד חשוב להם, אני לחצתי על אבי, הוא לחץ על ברוך שי, הוא כתב את 

 12 זה בצורה הססגונית שלו כמו שהוא כותב. הרי הייתה פניה אלי ואחרי זה אני פניתי אליו. דרך

 13אגב, אם לא היו פונים אלי ואני לא הייתי פונה אליו אז הוא לא היה כותב את הדבר הזה. ולמה 

 14הוא שולח לי את מה שהוא כותב לראש המערכת? למה הוא שולח את זה? הוא שולח את זה כדי 

 15לרצות אותי. נדמה לי שגם אני שלחתי למעלה את זה אחר כך, אם אינני טועה, אני לא זוכר 

 16ת כל הרולים, את אלפי העמודים. פנו אלי, לחצו עליי, אני לחצתי עליו ואחר כך הוא במדויק א

 17שלח לי להראות את מה שהוא שלח ואני שולח את זה למעלה, נדמה לי ששלחתי את זה למעלה 

 18 אם אינני טועה, וזו הייתה התנהגות מרצה. זה מה שזה היה.

 19. אני אראה לך את האתר 1לך אפשרות להתייחס.  אני אגיד לך ככה, אני אגיד לך שני דברים ואתן ש.

 20. ולכן להגיד לי שזה מן שיח מגויס שברוך כותב לאבי שמעביר אליך, 2-שלכם, מה עלה בו. בסדר? ו

 21זה הכל מן איזה נרטיב מפוקפק, זה נראה לי כמעט, סליחה על הביטוי, לא אתן לזה שם תואר, 

 22ינים את מה שיש. אף אחד לא היה צריך לכתוב, נראה לי מופרך. האנשים האלה כותבים כי הם מב
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 1גדיא כזה? על מה ולמה? אנשים כותבים -ברוך יכתוב לאבי שיעביר לך שתעביר לשאול, מן איזה חד

 2 את מה שיש.

 3 טוב .אני לא מסכים למה שאתה אומר. ת.

 4 אתה לא מסכים, אז נסתכל על האתר. ש.

 5 הדרך מאופיינים בדיוק בדוגמאות כאלה.הטקסטים הרבים ביני לבין המערכת לכל אורך  ת.

 6אני לא מבין, ברוך היה שבוי במשהו? אבי היה שבוי במשהו? על מה אתה מדבר איתי בכלל? ברוך  ש.

 7 שי, ראש מערכת החדשות,

 8 אני רוצה לענות לך, ת.

 9 לא, תקשיב רגע. אני שאלתי שאלה. ש.

 10 אבל שאלת שאלה. ולא נתת לי להשלים.  ת.

 11 כנס למחוזות האהובים על ישועה ותיכף נראה לך את זה. בבקשה. כן. בבקשה. בוא ני ש.

 12הסוג הזה של נרטיב שכשמופעל עלי לחץ אני מפעיל אותו למטה ואז למטה מפעילים נרטיבים  ת.

 13כאלה הוא מופיע לכל אורך הדרך בתוך החומרים הכתובים, הוא מאופיין גם בזה שאבי הרבה 

 14 מול גידי וייץ הוא הגן על המערכת ואמר שלא היה שום דבר. , גם-פעמים כתב, אבי גם הגן על ה

 15 טוב. ש.

 16הכתיבה של אבי אז כשהוא הגן אצל גידי וייץ על הבקבוקים היה אותו דבר כמו שהוא מגן פה  ת.

 17עכשיו, אותו נרטיב בדיוק נלהב ולוהט וכדומה. שהוא הגן על הנושא הזה. במצב נורמלי, לא 

 18ואבי אם היה רואה את זה, הוא היה כותב את זה לברוך שי וזה לא  כותבים לי ואני לא כותב לו,

 19מגיע לידיעתי. הוא כותב 'תשמע, זה לא רמה , זה לא לעניין, אנחנו עוסקים יתר במדי בקקי של 

 20מני נפתלי, בוא נפסיק עם זה'. כותב לו ומדברים ומממשיכים. אני מקבל, אני כותב לו, הוא כותב 

 21 , האם אני העברתי את זה למעלה? אני תוהה, אני מאמין שכן.לו, הוא מעביר לי, ואני

 22 לא ראינו. ש.

 23 לא העברתי את זה למעלה? ת.
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 1את זה לא. כשכתוב, מר ישועה, הישועה לא מהפרקליטות. כשכתוב שרכילות ממונפת של יחצ"נים  ש.

 2 של בית המלוכה, כשהוא כותב את זה, אתה יודע מה, עזוב.

 3 שי הוא,אבי מנסה, תראה, ברוך  ת.

 4 מנסה לרצות את אלוהים יודע. ש.

 5סליחה, הרי מה שאני אומר פה מתכתב לגמרי עם המציאות שברוך שי, אמרנו לכל אורך הדרך  ת.

 6שהוא אגוז מאוד קשה לפיצוח והוא לא מסכי ם לנהל שיפודיה או דברים כאלה והוא עזב גם. הוא 

 7 אז אבי מוכר לו את הדבר הזה. עזב מהר מאד אחרי זה, והיו איתו מריבות בלתי פוסקות,

 8 תראה, אתה זכרת, ש.

 9 תשאל את אבי. ת.

 10 אתה זכרת שהיו עשר כתבות על מני נפתלי. ש.

 11 נכון. ת.

 12שעיקרן בתקופה הרלוונטית. עכשיו אני נותן לך הזדמנות לומר לנו,  109או  100אמרתי לך שהיו  ש.

 13עשרות. כמה, אם היית לוקח את כל , יש נניח עשרות, לא נניח, יש 10בתקופה הרלוונטית זכרת 

 14הכתיבה, מני נפתלי, משהו שהוא צבוע מני נפתלי או משהו שהוא אפילו לא, אין שום דבר שהוא 

 15פרו ראש הממשלה, אבל נניח שמבטא עמדה מטעם נניח סביבת ראש הממשלה. תן לנו את 

 16-מני-בות זה מניכתבות, כמה אתה חושב כת 60ההערכה השקולה שלך, אם יש לך מושג. נניח יש 

 17 .ןהאומדמני, ממני מני, וכמה יש לך משהו אחר? תן לנו את -מני

 18, ובתקופה 100מה שאני זוכר, אני לא זכרתי את כלל הכתבות אז, אני לא זוכר גם היום, אם זה  ת.

 19 , אינני זוכר, כמו שאני לא זכרתי גם דברים אחרים. אני לא זוכר סקרים, 60או  50או  40הזאת זה 

 20 ,ןהאומדאני אגיד לך מה  ש.

 21 אני אגיד לך מה אני זוכר. ת.

 22. ןאומד, אל תלך למקומות אחרים. אני שואל אותך אם אתה יכול לתת לנו ןלאומדלא, אם אתה,  ש.

 23 של הכתבות באתר. ןאומדכן או לא. אל תגיד לי 'אני זוכר שפנו אלי והיה לי נורא קשה'. 
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 1 סך הכל בעד ונגד? ת.

 2 כן. פשוט. ש.

 3ד פעם, אני לא יודע מה זה בעד ונגד. יש פרשה של מני נפתלי אז מדווחים עליה. כמה כתבות עו ת.

 4מתוך זה הושפעו מפניות אלינו, זה מה שאני יכול לענות לך. אני לא יודע להגיד, איך להגיד אם 

 5חיובי. כי אם אומרים לי, יש לי שאלה. אם יש כתבה שלילית ואני מוריד אותה, מה זה נחשב? מה 

 6 זה כתבה חיובית אני לא מבין.

 7מר ישועה, כתבה שמהדהדת אחד לאחד את תצהיריו, מסריו, עורכות דינו, יחצ"ניו של מר נפתלי,  ש.

 8זו נניח כתבה שהיא במשקפיים של מני נפתלי. אז אני שואל אותך, הוא התלונן, הוא השיג, אם 

 9 כן או לא. ןאומדאתה יודע, תן לנו 

 10 אני רואה לא מעט,טוב, ממה שהראית פה  ת.

 11 כן, ש.

 12 כאלה כתבות, אני זכרתי שבקטע של הקמפיין שאנחנו ניהלנו נגד מני נפתלי, ת.

 13 זה בדיוק העניין, אין שום קמפיין. ש.

 14 שניה, עוד פעם, בלחצים שהופעלו עלי, ת.

 15 תענה לי מספר. ש.

 16 רגע, תן לו לענות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 רגע, אני מנסה להגיד. ת.

 18 הוא לא עונה לי מספר. אני שואל אותו אמדן, הוא מתחיל לספר לי סיפורים. ש.

 19 טוב, הוא בדרכו משיב לאדוני. עם:-כ' השופט משה בר

 20 בדרכו הבלתי,  ש.

 21 אבל זו דרכו להשיב. עם:-כ' השופט משה בר

 22 טוב. זו התשובה. גם לזה יש משקל. ש.
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 1ואנסח תשובה בשני משפטים, אני יכול לעשות אני חושב בקול רם. אתה רוצה שאני אחשוב רגע  ת.

 2 גם את זה.

 3 כן. אפילו משפט. הרוב/ מעט, נורא פשוט. ש.

 4. זה מה 7, 6, 5אני חושב שהתערבויות לגבי מני נפתלי שחלקם באו למימוש וחלקם לא, היו סביב  ת.

 5 שאני ...

 6אומרת כמה נשאו פרי  התערבויות. אוקיי. כמה נשאו פרי? זאת 7, 6, 5טוב. הבנתי. אתה אומר  ש.

 7 לשיטתך? הנה, נסקור, בוא נראה, נבדוק. 

 8 מחציתן לפחות. ת.

 9 שלוש. שלוש?-זאת אומרת שתיים וחצי ש.

 10 יכול להיות שלוש, יכול להיות ארבע, אינני זוכר. ת.

 11בסדר. נלך על שלוש. אנחנו בודקים. בסדר. הבנתי. אז שלוש, כל הסיפור פה. עכשיו, אתה יודע  ש.

 12 לי העסיק חמישה עובדים ואנשי יחסי ציבור?שמני נפת

 13 לא. ת.

 14 האם אתה יודע גם, ש.

 15סליחה, אני אגיד לך מה אני יודע. לא, תיקון טעות. אני כן זוכר משהו על זה כי בשלב מסוים אחרי  ת.

 16השיח הזה, והלחץ עם אבי וברוך שי, אז הייתה כתבה מרצה שאמרו לי 'תעלה מחר בבוקר כתבה 

 17לי יש כסף לכל היחצ"נים האלה וכדומה. נדמה לי שזו הכתבה שאחרי שאבי דיבר מאיפה למני נפת

 18איתו וכדומה, והוא אמר שזו הייתה ההיענות שלו. יכול להיות שמשם ידעתי, אני לא בטוח 

 19 שקראתי. לא בטוח שקראתי את זה.

 20ואגב, זה  האם אתה יודע, זה עניין של סבירות, שלהשיג חמישה פרקליטים ואנשי יחסי ציבור, ש.

 21יותר מעורכי הדין שנמצאים פה בחלק מהנאשמים, ידם של מרבית בני האדם אינה משגת את 

 22 הדבר הזה ולכן יש בדרך כלל איזו שהיא הנחה שאם זה משתלב עם קמפיין של גורם אחר, 

 23 ... עו"ד יהודית תירוש:
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 1כן. ... הוא יכול להגיד 'אין לי מושג'. האם ידוע לך, אני אשאל אותך קונקרטית, שזה מה שהיה  ש.

 2 במקרה שלנו? 

 3 שמה? ת.

 4של עורכי הדין והיחצ"נים כדי  ההבטריישמימנו למר נפתלי את כל הארסנל, את כל הארמדה,  ש.

 5 לתקוף את ראש הממשלה. נורא פשוט.

 6סמו אחר כך אצלנו את הכתבה הזאת, אני לא קראתי עכשיו מה שאני יודע על זה זה מזה שפר ת.

 7אותה עד הסוף. זה לא כל כך עניין אותי. אז מהכותרת הבנתי שיכול להיות שיש מישהו שמממן 

 8 אותו. 

 9 נכון. ש.

 10 כי זה מה שהם כתבו בכתבה. לא העמקתי בלחקור את זה. ת.

 11ל נתקדם בחלון הזמן באותו יום, עכשיו בוא נסתכל ונסגור את האתר, לא נסגור את האתר אב ש.

 12 . יש לנו את הכתבה הבאה,16:15שעה 

 13 עו"ד בן צור כשאדוני יגיע לנקודה מתאימה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14 אם יש דקה אז בסדר, אם לא אפשר. איך שנוח. ש.

 15 יש דקה, תגיד לנו כשזה, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כן. תודה. ש.

 17 

 18 668ומנת נ/כתבה מוגשת ומס

 19 

 20בוא נסתכל מה יש לנו במסגרת הסיקור שניתן באתר, זה מה שנראה לפחות. יש לנו סרטון חדש  ש.

 21 . 'ביבי הוא מפלצת בתחפושת' רואה מר ישועה?V15של 

 22 כן. ת.
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 1ויש פה, התנועה העלתה לעמוד הפייסבוק שלה סרטון אנימציה 'להפסיק להיבהל מההפחדות של  ש.

 2 נתניהו'. אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4 אפשר להקרין את זה, זה ממש דקה. איך שכבודם, אני חושב שכן יש לזה משמעות. ש.

 5 אדוני רוצה לסמן את הסרטון? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 כן אני רוצה לסמן את הסרטון. ש.

 7 

 8 669סרטון מסומן נ/

 9 

 10 שלוש שאלות ובזה אפשר לסיים. סרטון מאוד שלילי כמובן, נכון? ש.

 11 ביקורת.כן.  ת.

 12, שהמטרה שלו הייתה להחליף את ראש הממשלה בשלב V15של הגורם הכי אופוזיציוני, נכון?  ש.

 13 ההוא?

 14 כן. ת.

 15נכון. עכשיו רק אני רוצה רגע להבין. הסרטון הזה שכתוב שהוא 'עלה לרשת בשעה האחרונה',  ש.

 16 אתה רואה?

 17 כן. ת.

 18ברשת, ומצאתם, אלא הסרטון הזה אני אומר לך שהסרטון הזה נשלח, לא הלכתם וחיטטתם  ש.

 19 לתוך האתר שלכם. as isהמחנה הציוני ואז העליתם אותו  /V15הועבר על ידי 

 20 אתה יודע משהו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 21 איך אפשר שלא? ש.

 22 כן, שוב אני אומר לך, ת.

 23 הוא לא יודע. ש.
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 1ברשת לא מכתת את רגליו ברשת אני לא יודע, אני אגיד לך למה. ההנחה שלך שהצוות שמתעסק  ת.

 2היא לא נכונה. הם עוקבים, פשוט זה לא שצריך לכתת רגליהם. זו העבודה שלהם. הם צריכים 

 3להביא מהרשת. איך עובדים ברשת? הם עוקבים אחרי שורה של אתרים שמעניינים ואז האתרים 

 4 מעלים פוסט. זה לא שמכתתים רגליים. הרשת לא,

 5 לה, איך קוראים להם?מי זה מכתתי הרגליים הא ש.

 6 לא, יש צוות, ת.

 7 צוות. אז למה זה תחת 'מערכת וואלה'? ש.

 8כך כותבים, לא שמים שם של בנאדם ספציפי. יש את האנשים של המדיה, של הרשת החברתית.  ת.

 9 שלושה שמות. -אני זוכר שם שניים

 10 תודה. שאלה אחרונה. הסכמנו שהפרסום הוא הכי שלילי שישנו, נכון? ש.

 11 ביקורת, אני לא יודע מה זה הכי שלילי. זה ת.

 12 נכון, זה באמת לא הכי שלילי. יש יותר ממנו. נכון? מפלצת בתחפושת, ומפחיד? ש.

 13 זה שלילי. בסדר. ת.

 14 שלילי. טוב. אפשר לצאת להפסקה. ש.

 15 מפלצת זה מטפורה. ת.

 16 

 17 )הפסקה(

 18 )לאחר ההפסקה(

 19פסקה, אנחנו מתנצלים על האיחור אנחנו חוזרים אחרי הה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 וממשיכים.

 21תודה גבירתי. אנחנו ממשיכים באתר, אני מזכיר לך שהדיון שלנו היום פחות או יותר בשני צירים,  ש.

 22, עכשיו אני V15נפתלי והנאום בקונגרס. אז ראינו את הפרסום או את העלאת הטמפלייט של 

 23 כתבה נוספת, 21:00באותו יום בשעה 
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 1 

 2 670ומסומנת נ/כתבה מוגשת 

 3 

 4 הכותרת 'המסמכים שהודלפו חושפים: המוסד סתר עמדת נתניהו לגבי אירן' אתה רואה? ש.

 5 כן. ת.

 6 המקור של הכתבה הוא ממי? מרשת אל ג'זירה. נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8אוקיי. עכשיו, אתם יודעים, כבר ראינו את זה קודם, שראש המוסד שלל את הטענה הזו, הראיתי  ש.

 9 רה הקודמת. זוכר?לך את זה בחקי

 10 לא. ת.

 11אתה לא זוכר שהראיתי לך בשבוע שעבר שהמוסד שלל את הטענה שיש סתירה בין העמדה של  ש.

 12 המוסד לבין העמדה של ראש הממשלה? אם אתה לא זוכר זה גם בסדר.

 13 אני לא זוכר. ת.

 14 לא זוכר. אז אני אומר לך, קבל את זה כנתון, ש.

 15 אוקיי. ת.

 16שהנתון שאני מציג לך הוא נתון נכון, תנסה להסביר, אם יש לך איזה שהוא  ואז אני אומר, בהנחה ש.

 17 הסבר, רשת אל ג'זירה היא של איזו מדינה?

 18 קטאר אני חושב. ת.

 19 קטאר. אתה צודק, נכון. וקטאר, מה לעשות, היא עדיין נגטיבית מדינת ישראל באופן כללי. נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21את הפרסום של אל ג'זירה כשאני אומר לך שבשלב הזה ואז אתם מפרסמים פרסום, מהדהדים  ש.

 22 אצלכם ובכלל יש התייחסות של ראש המוסד לסוגיה הזאת. הכיצד?

 23 לא יודע. ת.
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 1 לא יודע. טוב. נעשתה איזו שהיא פניה למוסד, ללשכת ראש הממשלה בנושא הזה לפני הפרסום? ש.

 2 אין לי מושג. אני לא מעורב בזה. ת.

 3 ם, כתבה נוספת. מאמר, סליחה.טוב. הלאה. אותו יו ש.

 4 

 5 671מאמר מוגש ומסומן נ/

 6 

 7פה אנחנו במדור הדעות, פשוט אנחנו משייטים בין מדורי הוואלה. כתבה, 'המלחמה נגד שכרון  ש.

 8 הכוח של הליכוד', אתה רואה? או מאמר. נכון?

 9 כן. ת.

 10 אוקיי. כותרת שלילית, נכון? שכרון הכוח של הליכוד, מוסכם? ש.

 11 כן. ת.

 12 אוקיי. ואז יש כאן, כותרת המשנה מסתיימת ב'מטרה אחת, להחליף את השלטון'. אתה רואה? ש.

 13 כן. ת.

 14אוקיי. ותקן אותי אם אני טועה, ואני חושב שאני לא טועה, עזוב, אתה יודע מה, לא צריך. מי זה  ש.

 15 נמרוד דואק שכתב, אתה יודע?

 16 לא. ת.

 17 מה? ש.

 18 לא. ת.

 19. מי שכתב, בדרך כלל זה כתוב בסוף, נכון? בהדגשה 'הכותב הוא גר אז אני אגיד לך מה קורה כאן ש.

 20 ,' נכון? משהו כזה?-בנתניה, פרופסור ל

 21 כן. ת.

 22, קודם כל, V15. מותר לו להימנות על V15פה הכותב הוא מופיע בתוך המאמר והוא נמנה על  ש.

 23 אתה רואה את זה?
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 1 את מה אני רואה? ת.

 2 שבתוך המאמר, לא בסוף המאמר, ש.

 3 אה, אני מחפש. .ת

 4 כן. לכן צריך לחפש. בדיוק. זה העניין.  ש.

 5 שהוא אומר 'אני מניח ששמעתם', הוא אומר 'אנחנו'. ת.

 6 אתה רואה זה בתוך, מובלע בתוך הטקסט גופו, אתה רואה? ש.

 7 כן. ת.

 8 . מאמר שהוא מאמר שלילי, הסכמנו, נכון?1אוקיי. אז יש לנו  ש.

 9 כן. ת.

 10 הגורם שבמוצהר רוצה להחליף את השלטון, נכון? את נתניהו. נכון?. הוא נכתב על ידי 2 ש.

 11 כן. ת.

 12והעובדה שהוא נמנה על הארגון שהוא רוצה לסלק את ראש הממשלה נמצאת בהצנעה בגוף  ש.

 13 הכתבה. נכון?

 14 נכון. ת.

 15. פה אני אגיד לך למה ההתייחסות, דרישה לפרסום כתבה על 90אוקיי. מפה אנחנו מגיעים לפריט  ש.

 16אמר תומך בנתניהו שפורסם בארצות הברית. עכשיו, תסכים איתי שראינו עיסוק רחב ונראה מ

 17 עיסוק רחב בתוך וואלה בסוגיה של הגרעין והנאום בקונגרס. נכון? ראינו סדרה של כתבות, נכון?

 18 כן. ת.

 19כתיבה  ותסכים איתי באופן הגון שמה שאנחנו ראינו עד עכשיו ואני אגיד לך שגם נראה בהמשך, זו ש.

 20 מתוך עמדה מסוימת נגטיבית. 

 21 כתיבה נגטיבית. כן. ת.

 22אז עכשיו בוא נראה מה היה פה. אני אומר לך ששלחו לכם וידיאו של גרטה ואן סוסטרן שהיא  ש.

 23 פרשנית של פוקס ניוז. זוכר?
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 1 כן. ת.

 2 היא פרשנית בכירה נחשבת בפוקס ניוז, נכון? ש.

 3 לגמרי. ת.

 4לגמרי. בסדר. והיא העלתה תהייה בארצות הברית הכיצד הנשיא אובמה נפגש עם מישהי מסוימת  ש.

 5 עם ראש הממשלה נתניהו. נכון? אתה זוכר את זה? שלהיפגטיוב והוא לא מעוניין -מהיו

 6 בגדול כן. ת.

 7אוקיי. מה שראינו עד עכשיו שבינתיים העליתם, בין היתר, יש את הכתיבה הפנימית שלכם  ש.

 8, שמבקרים, AP-ג'זירה, מג'ון סטיוארט, מ... שורה של פרסומים, ומ-עליתם מבלומברג, מאלוה

 9 נקרא לזה, את העמדה של ראש הממשלה. נכון?

 10 כן. ת.

 11 2015בפברואר  24-אז עכשיו אני כבר אומר לך כעניין שבעובדה ששלחו לכם את הסרטון הזה ב ש.

 12 בבוקר. בסדר? 7:00בערך בשעה 

 13 .. ת.

 14 טוב. עכשיו תסכים איתי שזה גם מאוד לא מסובך להעלות סרטון, נכון? אוקיי. ש.

 15 כן. אה, צריך לתרגם אולי שם, לא יודע. ת.

 16 טוב, תיכף נראה אם זה תורגם. ש.

 17 ... תרגום. ת.

 18 אוקיי. ואז אתה יודע מתי ואיך עלה הסרטון? ש.

 19 אני לא זוכר.  ת.

 20 אז אני אראה לך. ש.

 21 תו.נדמה לי שזאב העביר לי או ת.
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 1כן. נכון. זאב העביר סרטון. כן. אוקיי. רגע, בוא נסכים, נדמה לי שתסכים איתי שוב בהגינות,  ש.

 2אתה יודע, שאם מעלים פעם אחר פעם כל כתיבה נגד, ויש במקרה בארצות הברית, תיכף תראה 

 3 מה קרה בארצות הברית, קולות גם שאומרים שזה מהלך חיובי לגיטימי לשלוח, נכון?

 4 כן. ת.

 5נכון. גם אני חושב. אוקיי. ואז בוא נראה מה היה פה. אבל לפני, זאת אומרת אמרתי לך מתי  .ש

 6 שלחו, אבל בדרך יש אינטרמצו קצר, ומה זה האינטרמצו הקצר, מי זה יכול להופיע באתר שוב?

 7 מני. ת.

 8 ,2015בפברואר  24-נכון. אתה רואה, אנחנו כבר יודעים את זה ביחד. אז ב ש.

 9 ת שעוסקים בשני נושאים היום. אתה אמר ת.

 10 כן. בסדר. האתר עוסק בשני נושאים. לא, סליחה. כן. נכון. אוקיי. ש.

 11 

 12 682כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 13 

 14 אני לא צריך לזכור יותר משני דברים.  ת.

 15נכון. כמו מי מדליף. הפרקליטות או מני. נכון? הרי זה שני הדברים. אוקיי. הלאה. אז הנה בוא  ש.

 16 כאן, 'נציגי נפתלי פרסמו הקלטה של עובד לשעבר, 'הזוג נתניהו משקר'' אתה רואה?נראה 

 17 כן. ת.

 18ואז כותרת המשנה 'בהקלטה נשמע העובד ממעון ראש הממשלה אומר לאריק רוזנטל האמון בין  ש.

 19היתר על יחסי הציבור של אב הבית לשעבר, 'אני ראיתי בעיניים שלי, הטענות שלו לא נכונות, מני 

 20 בזבז את הכספים' רואה?לא 

 21 כן. ת.

 22 אוקיי. והכתבה נפתחת, גלי גינת כותבת, כן? ש.

 23 כן. ת.
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 1'לאחר שהצטייד בסוללת עורכי דין פרסמו אמש, שני, נציגיו של מני נפתלי אב הבית הקלטה של  ש.

 2שיחה בין אריק רוזנטל האמון בין היתר על יחסי הציבור של נפתלי עם עובד לשעבר במעון שטען 

 3 היה עד להתנהלות של נפתלי' וכן הלאה. רואה? שהוא

 4 כן. רואה הכל. ת.

 5 בפסקה הבאה כתוב ש'רוזנטל העלה את ההקלטה לעמוד הפייסבוק שלו'. אתה רואה? ש.

 6 רואה, רואה. ת.

 7אוקיי. אז בוא נתעכב קצת על הנושא. קודם כל, אנחנו רואים שגלי גינת שהיא זאת שהייתה  ש.

 8 של מני נפתלי, נכון? מופקדת על הסקציה הנכבדה

 9 לא, היא כתבת משפט. ת.

 10 כן אבל היא זו שפרסמה את סדרת הכתבות בעניין של מני נפתלי. נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12אז קודם כל היא כותבת שלמני יש סוללת עורכי דין ושיש לו גם אנשי או איש יחסי ציבור שהוא  ש.

 13 אריק רוזנטל. נכון?

 14 נכון. ת.

 15חוזר לשאלתי הקודמת אם אתה, לא, לא צריך לשאול כרגע איך אדם מן  אוקיי. בסדר. שוב, אני ש.

 16הישוב יש לו סוללות ויחסי ציבור. עכשיו, הידיעה הזו עולה בפייסבוק של אריק רוזנטל. אתה 

 17 רואה?

 18 ראיתי. ת.

 19אוקיי. אני אומר לך כך שאין מצב בעולם שהכתבת תעקוב אחרי הפייסבוק של אריק רוזנטל, אלא  ש.

 20 ה הוא שאריק רוזנטל, איש יחסי הציבור, שולח את ההקלטה לגלי גינת. נכון?מה שקור

 21 סביר אבל עוד פעם, יכול להיות שהיא כן עוקבת גם. יכול להיות שהוא שלח ושהיא גם עוקבת.  ת.

 22 כן כי ברוך שי למשל כתב שאתם מקבלים חומרים מרוזנטל. ש.

 23 אוקיי.  ת.
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 1 ,-אז נדמה לי ש ש.

 2 זה לא ברוך שי, זה אבי אלקלעי כותב לו. לא ברוך שי. :עו"ד יהודית תירוש

 3 הכל בסדר, אבי אלקלעי, המסיבות, העניין, הכל.  ש.

 4 אוקיי. ת.

 5בסדר. אז אנחנו רואים פה, אגב, כבר מני נפתלי הפך לברנד, למותג. והכותרת זה 'נציגי נפתלי'.  ש.

 6'נציגי נפתלי', כולם יודעים מי זה כבר לא צריך אפילו לקרוא לו 'מני נפתלי אב הבית לשעבר' 

 7 נפתלי, לפחות בוואלה. נכון?

 8 כן. אני לא יודע, בסדר, ת.

 9אוקיי. מאה אחוז. אני עכשיו רוצה רגע להבין את העניין. אני אתעכב ואחרי זה אמשיך קדימה.  ש.

 10 נכון? מה שנפתלי, יחסי הציבור שלו, עורכי הדין שלו, שולחים, אנחנו רואים שמופיע בתוך האתר. 

 11 שולחים לכתבת המשפט. כן. ת.

 12 ברור, לכתבת המשפט וזה מופיע בתוך האתר. ש.

 13 כן. ת.

 14 אוקיי. בוא נעבור קדימה, כי הרי חלפו כמה שעות ואולי שכחנו מי זה הברנד,  ש.

 15 

 16 673כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18 , אתה רואה?16:20בשעה  ש.

 19 רואה. ת.

 20 תביעת דיבה, שרה ניפחה את ההוצאות, לא אני'. אתה רואה?עכשיו קוראים לו 'אב הבית' 'הגיש  ש.

 21 כן. ת.

 22אוקיי. אז גם כולם כבר יודעים, למרות שצריך את זה, פעם אחת זה נפתלי, פעם אחת זה אב  ש.

 23 באתר וואלה. הבית, אנחנו כולנו יודעים מי זה אב הבית, נכון?
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 1 אולי גם בעוד מקומות. ת.

 2תראה, אני אגיד לך, תסתכל על הכתבה הזו, הכתבה היא כולה אולי גם בעוד מקומות. עכשיו  ש.

 3 רפלקציה של טענות מני נפתלי. מה הטענות שלו, מה הוא אומר, נכון? אחד לאחד.

 4 רק רגע.  ת.

 5 אתה יכול לקרוא. בזבזנות, שרה נתניהו, נהנתנות,  ש.

 6 קבל ביטוי בולט.זה מה שהוא אומר ומה שגלי אספה ממקומות אחרים. אבל יש, אוקיי, הוא מ ת.

 7 ביטוי בולט וגם ביטוי נרחב, נכון? זה לא איזו כתבה של חצי עמוד, יש פה ביטוי נרחב, אמת? ש.

 8 התכוונתי נרחב. כן. ת.

 9מני, ונגד או מקלין את ראש -התכוונת נרחב. בסדר. אז נסכים על נרחב ובולט וזה כמובן ממני ש.

 10 הממשלה, נכון?

 11 כן. ת.

 12 במעבר לא חד חוזרים לנאום, כי אלה הפריטים בכתב האישום, כן?הלאה. ועכשיו אנחנו  ש.

 13 

 14 .674כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 15 

 16באותו יום, כן? הכל קורה אחד אחרי השני באותו יום. הכתבה  18:12אז אני אגיש כתבה, בשעה  ש.

 17 היא 'קרי עוקץ את נתניהו, מי שמתנגד לעסקה עם אירן לא מכיר אותה'. נכון?

 18 כן. ת.

 19כבר אומר לך, הכתבה מתיימרת להילקח מהידיעה בניו יורק טיימס. אתה יודע את זה? כי  אני ש.

 20 הם ציטטו את דברי קרי, שר החוץ האמריקאי דאז.

 21 אני לא רואה איפה הניו יורק טיימס מוזכר, אבל אם אתה אומר,  ת.

 22 אני אומר כי זה המקור. ש.

 23 כתוב שזה מהניו יורק טיימס? ת.
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 1 סם בניו יורק טיימס.לא, אבל זה פור ש.

 2 לא, אתה אומר שהיא מתיימרת, כאילו פה, ת.

 3 כן. כי כתבתם 'סוכנויות הידיעות'. אתה רואה? לקוח מסוכנויות הידיעות. ש.

 4 וזה בעצם לא מסוכנויות הידיעות? ת.

 5 לא, זה מניו יורק טיימס. בוא נסתכל מה פורסם. ש.

 6 דיעות?מה זה סוכנויות י אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7רויטרס, אסושיאייטד פרס, וכדומה. אבל יכול להיות שהוא אמר את זה לניו יורק טיימס והם  ת.

 8 הפיצו. זה לא סותר.

 9 טוב. אז בוא נראה מה, קודם כל תזכור, ש.

 10 לא הבנתי את החידוד פה,  ת.

 11עוד  החידוד הוא שאני רואה את הכתבה שלכם, אני רואה את הכותרת 'קרי עוקץ את נתניהו', ש.

 12 פעם, לועג, עוקץ, מלעיג, ובוא נראה מה נאמר בניו יורק טיימס. כלי תקשורת מכובד, נכון?

 13 אוקיי. ת.

 14 כמעט כמו וואלה. ש.

 15 

 16 675כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18 אז אין לנו את זה דיגיטלי אבל נראה את הפרינט. אין שום עקיצה, אתה יכול לעיין, ש.

 19תניהו? אני לא קראתי את הכל, קראתי את ההתחלה, זה אז מה אתה רואה פה, דברי שבח לנ ת.

 20 נראה לי די תואם למה שיש פה.

 21לא, אני אגיד לך מה שיש. קרי אומר 'תמתינו, אולי אינכם מכירים את העסקה' זה הדיבור שלו.  ש.

 22 זה מה שהוא אומר.

 23 הוא אומר את מה שכתוב פה. ת.
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 1 קרי עוקץ את נתניהו.-חוץ מ ש.

 2מדבר אז הוא לא אומר 'אני עכשיו עוקץ את נתניהו'. הוא אומר משהו על  בסדר, אבל כשקרי ת.

 3נתניהו ואז מי שמצטט אומר 'הוא עקץ ואמר את הדבר הבא'. אני לא רואה בזה סתירה. טוב, לא 

 4יודע, הרי קרי לא מתחיל את המשפט 'אני עכשיו אעקוץ את נתניהו, מי שאומר שזה לא קרא את 

 5 את הדבר הזה. זה' ואת זה הוא כן אומר,

 6 עו"ד בן צור, מה שכתוב בכתבה, כתוב בכתבה. אין טעם, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 כן. אני אגיד מה כתוב גם בניו יורק טיימס. אני אשאל. ש.

 8 זה הניו יורק טיימס?  ת.

 Caution critics of nuclear talks with 9זה הניו יורק טיימס. זו הכותרת של הניו יורק טיימס.  ש.

Iran?10 . נכון? זו הכותרת 

 11 כן. ת.

 12 אוקיי. 'תהיו זהירים'. נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14אוקיי. הניו יורק טיימס שזה כלי תקשורת, לא צריך להוסיף, אחרי שהוא רואה את הדברים של  ש.

 15קרי הוא לא אומר 'קרי עוקץ' הוא נותן דיווח אינפורמטיבי, 'תמתינו, תהיו זהירים' זה מה שאומר 

 16הכותרת של ניו יורק טיימס. אתם בוואלה לקחתם את הדברים המדודים הללו והעליתם  קרי. זו

 17 את זה במדרגה, 'קרי עוקץ את נתניהו'.

 18 טוב, תשמע, ממה שאני קורא פה ומשווה לזה,  ת.

 19 יש לך מה להוסיף למה שאמרת? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20 קפצה...לא, אין לי מה להוסיף. אני לא חושב שיש פה ה ת.

 21 . 20:19, שעה 24.2אוקיי נתקדם. הלאה. אותו יום,  ש.

 22 

 23 676כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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 1 קצת בענייני הנדסות תודעה. יומן בחירות, אתה רואה?  ש.

 2 כן. ת.

 3 המחנה הציוני מוביל, בנט ולפיד מתחזקים'. רואה את זה? 'סקר: ש.

 4 כן ת.

 5סקרים. אני כבר אומר לך, זה יהיה סקר של אם תקרא את הכתבה תראה שבתוך הידיעה יש שני  ש.

 6 , המחנה הציוני מוביל בשני מנדטים,2ערוץ 

 7 יש שלושה. ת.

 8 שלושה סקרים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 9 אוקיי. יש סקר של הארץ שיש שוויון. נכון? ש.

 10 כן. ת.

 11 ועוד סקר של שוויון. שני סקרי שוויון וסקר אחד, ש.

 12 כן. ת.

 13שלכם בכותרת? לקחת את האחד מתוך השלושה ולשים אותו בכותרת, מחנה  אוקיי. הבחירה ש.

 14 ציוני, נכון?

 15 כן. ת.

 16 בפברואר, שוב הנאום. אנחנו תיכף נחזור לעניין של גרטה.  25אוקיי. הלאה.  ש.

 17, אני לא יודע 2דקות והסקר האחרון שעלה היה סקר של ערוץ  20:19-דרך אגב, הידיעה עולה ב ת.

 18 , יכול להיות שהם עדכנו את זה.מה היה לפני זה

 19 כמה שעות הבדל. דובר:

 20 כן. כמה שעות הבדל. ש.

 21לא, אני אומר, הם ציטטו את הסקר האחרון. בסדר, אולי, לא יודע. לא יודע מה הייתה  ת.

 22 הכרונולוגיה של הכותרות.
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 1אה. שלילי כרונולוגיה, אני רואה את התוצ ההייתלפברואר, אני לא יודע מה  25-אוקיי. אנחנו ב ש.

 2 ,7:22, 2015לפברואר  25שלילי שלילי. 

 3 

 4 677כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6 התכוונתי שהם ציטטו את הסקר האחרון. ת.

 7כן. אז לא משנה אם יש בכתבה שלושה סקרים לצטט רק אחד זה גם.. זה ברור. הלאה. הנה  ש.

 8 , ... נתניהו דחה את ההצעה' רואה?שלהיפגהכותרת, 'הדמוקרטים ביקשו 

 9 כן. ת.

 10 . נקרין ונבקש אם אפשר לסמן ואנחנו נשלים כבודם.8:21אוקיי. טוב. הלאה.  ש.

 Past pages 11לסמן ואתם לא מגישים כרגע. מה אתם מציגים?  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12 כן. התשובה היא כן. ש.

 13 

 14 678מוגש ומסומן נ/

 15 

 16 תגישו אותו בהמשך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 בסדר גמור. בוא נסתכל על המסך מר ישועה.  ש.

 18 יש לנו כבר שניים כאלה היום. בסדר? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 כן. ת.

 20טוב. אנחנו נזכור מר ישועה שהייתה אליכם פניה בעניין של גרטה, יום קודם. בסדר? עכשיו  ש.

 21לאומי של אובמה: נאום נתניהו מהלך הרסני' הכותרת  ןלביטחותסתכל מה שעולה, 'היועצת 

 22 'יחסים במשבר'. נכון?

 23 כן. ת.
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 1אוקיי. שוב, לקיחה של צד אחד ו'הרסני' יחסים במשבר'. נכון? מר ישועה, אתה מסכים איתי? זה  ש.

 2 כתוב אפילו, אני רק מצטט לך.

 3 ,-חדשות, כן. מצטטים את ה ת.

 4מצטטים, הסכמנו שמצטטים פעם אחר פעם באופן אינטנסיבי מצוין. מצטטים, אני אומר לך שוב,  ש.

 5 וסיסטמתי את כל הכתיבה שהייתה נגד המהלך. נכון? זה מה שראינו באתר שלכם.

 6 אוקיי. ת.

 7אוקיי. הלאה בוא נתקדם. עכשיו, בוא נראה מה עולה בסוף. הייתה פניה, מבקשים, יש גם קול  ש.

 8 אה איך זה עולה.אחר, שהסכמנו, זה לגיטימי להעלות, בוא נר

 9 

 10 679מוגש ומסומן נ/

 11 

 12. אני אראה לך את הסרטון שעלה כי פה כן צריך להראות. זה קצר, זה נקרא 10:25עולה בשעה  ש.

 13 'חדשות בדקה'.

 14 בסדר, זה הוגש. אולי אפשר להתקדם. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 15מה הפריט, איך זה נמצא, כמובן  אני חייב להראות מה נעשה. זה פריט במתת אז אני חייב להראות ש.

 16 בתמונה הכוללת. 

 17 בסדר, אני רק אומרת, הגשתם לנו את הנייר. אבל אין בעיה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18-אני אתקדם ואני אחזור, בסדר? כדי שלא לעכב. אנחנו אמרנו, אנחנו בין הנאום לבין נפתלי. ב ש.

 19 עולה הידיעה הבאה, 9:54

 20 . מה לפני ומה אחרי? אדוני חוזר אחורה.10:25זה שלא הצגתם זה  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכ.ה. ר' 

 21נקרין ונגיש כי זה סרטון, ועכשיו עד שנאתר את הסרטון אנחנו נתקדם באתר  10:25אנחנו את  ש.

 22 עולה הידיעה הבאה, 9:54ואז בשעה 

 23 הסרטון הוא זה שלא הוגש? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 . הסרטון לא הוגש, אם אפשר לסמן אנחנו נגיש אותו. כן ש.

 2 שעדיין לא הוגש, נכון? past page-הסרטון הוא ב אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 3 נכון.  ש.

 4 681וזה יהיה נ/ 680אז אני אסמן גם את הסרטון שלא הוגש נ/ אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 

 6 680סרטון מסומן נ/

 7 

 8 681נ/כתבה מוגשת ומסומנת 

 9 

 10 , מני נפתלי. אתה רואה?681אז אני כרגע בנ/ ש.

 11 כן. ת.

 12 אז המתלונן נגדו נחקר בחשד למסירת תצהיר כוזב. אתה רואה? ש.

 13 כן. ת.

 14 האם אתה יודע איך הסתיימה התלונה הזו? ש.

 15 אין לי מושג. ת.

 16 קה.אוקיי. בבקשה. אגב, עכשיו בוא נחזור לסרטון על גרטה ואן סוסטרן. זה החדשות בד ש.

 17 )מוקרן סרטון(

 18אז מה ראינו? ראינו שאחרי, ברצף הכתבות הנגטיביות ואזכורים מכל רשת שאומרת משהו שלילי,  ש.

 19 12כולל אמירות של היועץ ההוא והיועצת ההיא, עלתה גם הגברת גרטה, נדמה לי שזה היה בערך 

 20 שניות, אז זה הפרסום אחד בוואלה, נכון?

 21עושים אותו פעם ביום וזורקים אותו לכל מיני מקומות. בתוך כן. חדשות בדקה הוא אייטם ש ת.

 22 הדקה אי אפשר לתת יותר מאשר כמה שניות.

 23 ואני אומר לך שזה עלה בכתבה, מה קרה? ש.
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 1 ?-סליחה, אתה מתכוון להציג את דף הבית של ה עו"ד יהודית תירוש:

 2 אני אמרתי. כן. הגשנו את דף הבית. ש.

 3 הגשתם את זה. אז תגישו?לא, לא  עו"ד יהודית תירוש:

 4 כן. ש.

 5 לא, זה הבא שאמרתם שאין לכם אותו. עו"ד יהודית תירוש:

 6 הם אמרו שיציגו. סומן ואמרו שיציגו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7 הראינו את זה על המסך גם. דוברת:

 8 הלאה. בוא נחזור גם למני נפתלי.  ש.

 9 א הוקרן,לא, זה לא נכון. לא, זה ל עו"ד יהודית תירוש:

 10 זה לא הוקרן כי לא מצאו אותו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 אומרים כאן שזה הוקרן על המסך.  עו"ד יהודית תירוש:

 12לא הוקרן, הוא עוד לא הוגש.  spast page-לא, הסרטון הוקרן, ה אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אבל הוא כבר סומן. זה הכל.

 14 כי זה כן קשור לדבר הזה.בסדר.  עו"ד יהודית תירוש:

 15כתבות, העלו משהו מוואלה מ...  20פרסומים שליליים, אחרי  20כן. זה קשור לדבר הזה, אחרי  ש.

 16 אחר, וזה שוחד. 

 17 -רק צריך לדייק במה ש עו"ד יהודית תירוש:

 18 יש כותרת ראשית נגד ויש כותרת משנה בעד. זהו. דובר:

 19 תודה רבה. ש.

 20 ותרת, לא רק את הסרטון, יש גם כותרת. זה העניין.אז יש כ עו"ד יהודית תירוש:

 21 הגענו לסיפוקנו עכשיו? וטוב שאת בוחנת את זה עכשיו גברת תירוש, הכל בסדר. ש.

 22 זה בחומר החקירה, חברי יודע את זה. :דוברת

 23 די גמרנו. גמרנו עם זה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1 כל פעם הציונים האלה. עו"ד יהודית תירוש:

 2 זה לא ציונים. זה אובזרבציות. הלאה. ש.

 3 זה ציונים. בסדר. אז יכול להיות שהן לא מדויקות פשוט. עו"ד יהודית תירוש:

 4 סליחה? שהן לא מדויקות?  ש.

 5 עו"ד תירוש, גמרנו. הלאה. מתקדמים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6נה נכתב 'הפרקליטות תבחן אם אז אני חוזר למני נפתלי והכותרת 'המתלונן נחקר' בכותרת המש ש.

 7לזמן חשודים נוספים'. הדרך היחידה של הכתב לכתוב שהפרקליטות בוחנת היא מהפרקליטות. 

 8 נכון? אין דרך בעולם. כותב דברים נכונים, 

 9 איני יודע מה המקורות שלו. יכול להיות, סביר שזה הפרקליטות. אינני יודע מה המקורות. ת.

 10בפסקה הראשונה בין התמונה הנאה של מני נפתלי והתמונה הפחות נאה  3ואם תסתכל בעמוד  ש.

 11של מר נתניהו, 'החשד בקרב החוקרים עלה בזמן מסירת העדות', זאת אומרת זה דברים 

 12 שהחוקרים משתפים אותו. אין דבר אחר בעולם. 

 13 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14למה הסברה של העד בעניין הזה תהיה טובה יותר מהסברה שאדוני יציג  עם:-כ' השופט משה בר

 15 בפני בית משפט?

 16אני אומר את זה כך. מר אלי לא יגיע לפה למסור עדות ואנחנו מראים כרגע נתונים, ואני רוצה  ש.

 17רגע להתייחס, ויש לנו פה התייחסות מאוד ברורה מסע של מי היה פה בתוך תקופת הבחירות, אני 

 18יע תיכף למסקנה, אחרי שנראה פרסום אחרי פרסום. ואני אומר לעד, נותן לו את האפשרות אג

 19להגיד 'יודע/לא יודע'. בסדר גמור. אני אומר לו שאם הפרקליטות בוחנת, ואם החוקרים עולה 

 20בקרבם חשד זה יכול להגיע רק ממקום אחד, בכל אופן הוא היה מנכ"ל כלי תקשורת אז הוא יכול 

 21 יודע/לא יודע', 'סביר /לא סביר'. אלה שתי האפשרויות שהוא יכול להציג אותן.להגיד לי '

 22 ... לא יודע. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 23 לא יודע. מנכ"ל כלי תקשורת לא מתעסק עם המקורות של הכתבים שלו. ת.
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 1 סביר אבל?  ש.

 2 ... ת.

 3 וואלה, בוא נתקדם. סביר. אוקיי. נתקדם. ש.

 4 יודע? אני לא, לא יודע. לא, סביר, אני ת.

 5 ... יודע, אני לא יודע. עם:-כ' השופט משה בר

 6 זה סביר כמו שהשמש תשקע היום במערב. באותה סבירות. ש.

 7 לא יודע. זה האמת. ת.

 8 , 16:11-אוקיי. בסדר. עכשיו בוא נמשיך, אותו יום כמובן. אבל תמיד אנחנו מקבלים רק טוב שם, ב ש.

 9 

 10 682כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12אגב, אתה יודע שהדוברת של משרד המשפטים הייתה כתבת אצלכם באתר ומגישה? אפרופו  ש.

 13 ידיעה על דוברות או לא?

 14 כן. ראיתי אותה פה ואז .. ת.

 15הבנתי. אז אתה יודע שדוברת משרד המשפטים הייתה כתבת בוואלה. זה הכל בסדר, אין לנו  ש.

 16 דע, דוברים',טענה, רק עניין שבעובדה. כי אמרת 'אני לא יו

 17 פגשתי אותה פה, כשהגעתי לפה. ואז נודע לי שהיא דוברת. זה הכל. ת.

 18טוב. בוא נחזור למסע הכתישה בעניין של הנאום. הפעם אמיר תיבון החליט לכתוב ש'יועצו הבכיר  ש.

 19 של נתניהו הופתע מנאומו בקונגרס' רואה?

 20 כן. ת.

 21ר לפקיד אמריקאי שאין לו מושג איך קרה לאומי יוסי כהן אמ ןלביטחווהטענה היא שהיועץ  ש.

 22 שהנאום הוסתר מהבית הלבן. אתה רואה את זה?

 23 כן. ת.
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 1עכשיו יש לי שאלה אליך בנושא הזה. אתם ידעתם מה העמדה של המוסד? אם יש לך מושג. אם  ש.

 2 לא זה גם בסדר.

 3 אנחנו? מי זה אנחנו? אני? אני לא עסקתי בזה. ת.

 4 לא עסקת בזה, ש.

 5 אמיר תיבון,  ת.

 6 ...  ש.

 7 צריך לשאול אותו. אני מתאר לעצמי שאם הוא כתב את זה אז, ת.

 8 דקות. 4-שעות ו 4, כלומר 20:15אז הוא כתב. מאה אחוז. טוב, בוא נראה בהמשך,  ש.

 9 

 10 683כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12 עכשיו אנחנו באזור חיוג סאטמר.  ש.

 13 קיבלתי משהו אחר.  ת.

 14 גבירתי אני מבקש אם אפשר לעכב את זה כי אנחנו נותנים משהו, זה,זה הבא. סליחה.  ש.

 15 .683אז תנו לי אחר של  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 16 כן. אבל יש לנו הרבה כמו שאפשר לראות. ש.

 17 חסר אחד. עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 18מו שאתה רואה, אז חסר לנו, אז אנחנו נשלים כבודם. אני רק אקרין. אני מצטער. 'הלחץ גובר' כ ש.

 19 'סאטמר נגד נאומו המתוכנן של נתניהו בקונגרס'. אתה רואה?

 20 כן. ת.

 21 אוקיי. סאטמר אנחנו יודעים מי זה? מה התפיסה שלהם? ש.

 22 כן. ת.

 23 מה, אנטי ישראל אנטי ציונות, שוללים את זכות הקיום של מדינת ישראל. נכון? ש.
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 1 נכון. ת.

 2ם הכותרת היא 'הלחץ גובר'. הלחץ של מי גובר? של אוקיי. אז גם סאטמר בגלריה. נכון. וג ש.

 3 סאטמר? איזה לחץ גבר בדיוק?

 4 סך הכל לחץ של גופים שונים. ת.

 5 טוב. ש.

 6 אני מניח שזה מה שהוא התכוון. ת.

 7ברור. כן. סאטמר. אין בעיה. הכל בסדר. עכשיו אנחנו חוזרים למני. תראה איזה קצב מסחרר יש  ש.

 8 וגש וסומן, הוצאות נתניהו.. זה ה20:51-באתר אצלכם. ב

 9 )מדברים ביחד(

 10 רגע, מה שהוגש זה מה שעכשיו על המסך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 ש. אז עכשיו אני מבקש להגיש כבודה,

 12 לא הוגש. 683. 684אז זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 

 14 684מוגש ומסומן נ/

 15 

 16 רקליטות לדיון מיוחד'. אתה רואה?'הוצאות נתניהו: וינשטיין מכנס את בכירי הפ ש.

 17 כן. ת.

 18טוב. עכשיו בוא נקרא את זה, נעיין ביחד. אני אפילו לא אשאל אותך שאלה מאיפה זה, בסדר? כי  ש.

 19 זה פשוט כתוב.

 20 מה? ת.

 21אני לא אשאל אותך מאיפה יודע הכתב את מה שהוא יודע, כי אני לא אשאל אותך איפה זורחת  ש.

 22השמש. ותראה מה קורה, 'בשעות הבוקר צפוי היועץ המשפטי לממשלה להפגש עם אנשי 
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 1הפרקליטות שבדקו את החומרים. ההחלטה אם לזמן לחקירה באזהרה את בני הזוג נתניהו'. אתה 

 2 רואה?

 3 כן. ת.

 4י. ואחרי זה כתוב ש'מחר יתקיים דיון', אני מקצר קצת, 'אצל היועץ המשפטי' ומי ינכח, איזה אוקי ש.

 5 אנשי פרקליטות ינכחו בדיון הזה. רואה? שורה שלמה של,

 6 כן. רואה. ת.

 7 אוקיי. ועכשיו אני אומר לך את הדברים הבאים. אתה איתי מר ישועה? ש.

 8 כן. ת.

 9כתבות של  10. אתה זכרת שעלו 1ינים, של העניין של נפתלי. טוב. אני עושה סיכום ביניים, רק ב ש.

 10 נפתלי, בעניין נפתלי, נכון?

 11 כן. ת.

 12 ?ךלזיכרונ, 3-4פניות וכמחצית נענו, אתה זוכר?  5-6אומר  ךזיכרונטוב. אתה אמרת שאתה,  ש.

 13 כן. ת.

 14דוע לך בעניין אנחנו יודעים שהיו עשרות, זה עניין שבעובדה, עשרות כתבות, זה דבר שלא היה י ש.

 15 של נפתלי.

 16 אוקיי. ת.

 17אנחנו גם יודעים שמני נפתלי, כפי שאתם כתבתם, יש לו סוללה של עורכי דין אנשי יחסי ציבור,  ש.

 18 נכון?

 19 כן. ת.

 20 שמני נפתלי בעצם, כל פרסום מטעמו שלו הוא פרסום נגטיבי לראש הממשלה.  ש.

 21 מן הסתם. ת.

 22 ם לפעם משתמש בקמפיין שלו במני נפתלי.מן הסתם. ראינו גם שהמחנה הציוני מפע ש.

 23 כן. ת.
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 1ראינו. ועכשיו ראינו גם שהפרקליטות והמשטרה, אני אומר לך כי זה מופיע אצלכם באתר, פעם  ש.

 2אחר פעם בתוך תקופת בחירות שיש איסור חוקי, איסור חוקי, זו עבירה פלילית להדליף חומרים 

 3ים. אבל אני לא יכול לדבר בריבוי כללי. גורמים בתוך, סליחה, מדייקים אותי, זה גורמים מסוימ

 4מסוימים בפרקליטות ובמשטרה בתוך תקופת בחירות מוציאים בניגוד לדין חומרים, הערכות, 

 5סברות, ביחס לראש הממשלה, וזה מופיע אצלכם פעם אחר פעם. זה הנתונים שאני מציג לך. 

 6פתלי ויש התייחסות, או מיני קמפיין של ועכשיו אני אומר לך, אני אומר לך, שיש קמפיין של מני נ

 7גורמים בתוך הפרקליטות והמשטרה שמוציאים לכם חומר פעם אחר פעם, ולא משום מקום אחר, 

 8בתקופת בחירות. הקמפיין היחיד שהיה כאן או שני הקמפיינים שהיו כאן זה של אותם שני 

 9 לאזן,גורמים. ולעומת זאת יש מספר פניות של דוברי ראש הממשלה שמנסים 

 10 עו"ד בן צור, אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 לקטוע. אני אקטע. ש.

 12תחתוך כי עד כאן אתה מניח הנחות. אם אדוני רוצה ...העד אז שלב  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 שלב.

 14גבירתי צודקת. בסדר. אני מסכים. אז בוא נקטע את זה. מני נפתלי יש לו קמפיין מלווה ביחסי  ש.

 15 ועורכי דין. שיטתי, ארוך, מסיבי, נכון או לא?ציבור 

 16לא יודע אם זה קמפיין, הוא מגן על עצמו. אבל הוא, יש לו בהחלט ייצוג משמעותי. לא יודע לקרוא  ת.

 17 לזה קמפיין.

 18 כשאני קורא לזה קמפיין, זה עשרות כתבות שחומרים יוצאים ממני נפתלי. זה קמפיין. ש.

 19 אוקיי. בסדר. ת.

 20אוקיי. יש לנו פה, אנחנו רואים גם באופן שיטתי, לא פעם אחת, בתוך תקופת בחירות בסדר.  ש.

 21מני נפתלי. גם את זה  -שמצוטטת עמדה של המשטרה או הפרקליטות בסוגיה של ראש הממשלה 

 22 ראינו כעניין שבעובדה, נכון?

 23 ראינו את זה בכתבות, ת.
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 1 באתר. ש.

 2 לא ייודע.ראינו בכתבות. מה המקור אני אמרתי שאני  ת.

 3 בסדר גמור, אוקיי. אני אומר לך שאין דרך אחרת אבל נתקדם. ש.

 4 בסדר. יכול להיות. ת.

 5לחוק  117עכשיו, יש איסור חוקי, אתה יודע, יש איסור חוקי להדליף חומרים מחקירה. סעיף  ש.

 6 העונשין גילוי בהפרה. אתה יודע את זה?

 7 כן. ת.

 8 והאיסור הזה מקבל, ש.

 9אנחנו לא יודעים אם הייתה הדלפה או לא הייתה הדלפה, של מי , מי  ם:ע-כ' השופט משה בר

 10המקורות. אדוני מניח לעד היפותזות שאנחנו לא יודעים... הדברים האלה, הגורמים, הפרקליטות 

 11לא עומדת פה, בכל הכבוד, כרגע, בהיבט הזה, על שולחן הדיונים. אז אדוני כבר מניח, יש איסור 

 12 חוק העונשין. קצת זהירות, כך אני מציע לאדוני.חוקי, והדלפה ומצטט מ

 13אני אומר לאדוני כך. א. הזהירות היא מידה מתחייבת אבל גם יושר לפעמים, יושרה, היא גם  ש.

 14מידה מתחייבת ממני, וברגע שכל פעם שמופיע 'גורמים בפרקליטות' 'גורמים במשטרה' 'אנחנו 

 15ת היא כזו וכזו' אני אומר לאדוני שאי אפשר נחקור' 'אנחנו נדון' 'יש חומרים שהגיעו המשמעו

 16לעצום עיניים מבחינתי עד כדי כך חזק ולהגיד 'זה גורמים בפרקליטות וגורמים במשטרה' זה 

 17 כולם חוץ מגורמים בפרקליטות וגורמים במשטרה. לכן אני אומר את זה.

 18לזה מהעד אז זה זו השערה של אדוני. אנחנו לא קיבלנו אישור  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 נשאר בגדר השערה של אדוני.

 20 על זה לא יכולה להיות מחלוקת. מה שנמצא בפני כבודם זה מה שהתפרסם באתר. נכון? ש.

 21 אנחנו לא יודעים מה מעבר לזה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22'. גבירתי מה שהתפרסם באתר זה גורמים גורמים גורמים, 'אנחנו מעריכים כך' 'עושים כך ש.

 23הזהירות היא חשובה אבל זו המציאות שמבחינתנו ישנה. ועכשיו אני רק מזכיר לך שדיברנו קודם, 
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 1 ןהזיכרונענו, זה היה  5-6-, מספר פניות וךלזיכרונמבחינת סביבת ראש הממשלה, היו כך אמרת, 

 2שלך. לכן אני אומר לך מר ישועה, שיש קמפיין של נפתלי, אני שם בצד כרגע את העניין של 

 3הפרקליטות משטרה, שם בצד במובן זה שנניח שאנחנו נהיה זהירים, למרות שיש לנו עמדה מאוד 

 4ברורה בעניין, זו הכתיבה שישנה, ויש כמה תגובות או התייחסויות של דוברי ראש הממשלה. ולכן, 

 5וזו המסקנה שלי ואני מבקש את ההתייחסות שלך, בסיטואציה הזאת שישנה זה לא קמפיין של 

 6משלה או דובריו נגד מני נפתלי אלא זה מספר תגובות מדודות שישנן והקמפיין הוא ראש המ

 7 קמפיין הפוך. 

 8 זה לא מה שאני זוכר. תראה, לגבי הקטע, ת.

 9 אבל ראינו את זה מר ישועה, חבל, ש.

 10 הוא עונה. אדוני שאל הוא עונה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 11 סליחה. ש.

 12ציבור, מה שהראית פה אני מסכים,  ויחסייה מיוצג טוב על ידי עורכי דין לגבי הקטע שמני נפתלי ה ת.

 13לגבי הקטע הזה. לגבי הקטע של הפעילות שלנו והלחץ שהופעל עלי לגבי מני נפתלי, בפירוש לא בא 

 14לביטוי במה שאתה מציג פה, הוא בא לביטוי בצורה מאוד מאוד ברורה בתוך החומרים, אני כבר 

 15אפים, סמסים, פה אין הקלטות הן באו יותר מאוחר, אבל בווטאסאפים לא זוכר אם זה וואטס

 16וסמסים, ואני זוכר שהיה ממש תקפה נמשכת וארוכה של לחץ לגבי מני נפתלי שכלל דרישות, אולי 

 17גם לגבי חלק מהכתבות שאתה מראה פה, כי ראיתי את זה גם לגבי דברים שהוצגו לי בימים 

 18כשהסתכלתי, לא ישבתי כל הלילה, ישבתי קצת להסתכל על  האחרונים שהוצג, ואחרי זה ראיתי,

 19דברים שהופתעתי מהם וראיתי שאחר כך זה דברים שלגביהם נדרשתי לשנות, לעשות אותם, אז 

 20לגבי מני נפתלי אני זוכר סדרה ארוכה שלהתערבויות של שאול ושל איריס בדרישות להוריד, 

 21קן לא העלינו כי הסתבר שזה לא נכון, חלקן כן לשנות, להעלות ידיעות על הטרדה מינית נגדו, חל

 22העלינו. אני זוכר שזו הייתה סדרה ארוכה. זה מה שאני זוכר. תקופה ארוכה וסדרה ארוכה, ושמני 

 23 נפתלי זה היה נושא מאוד מאוד חשוב, הבטן הרכה קראו לזה. בקיצור,
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 1 זה מה שאתה זוכר? ש.

 2 אני יכול למצוא את זה שם. זה מה שאני זוכר. ואם אני אחזור לחומרים אז ת.

 3אני אגיד לך מה אנחנו רואים. אני מזכיר לך, השאלה הייתה נורא פשוטה, עשרות כתבות מני  ש.

 4פריט. ואז אני אומר -פריט-פריט-פניות שהיו, תעצור, אנחנו עוברים איתך פריט 3-4נפתלי, זכרת 

 5אני אומר לך פעם נוספת, העשרות לשיטתך. ואז  3מול  50-60, אני אומר לך 3מול  10לך אתה זכרת 

 6או  4או  3זה קמפיין, הפריטים הבודדים שאתה טענת שאנחנו לא מסכימים להיקף, אבל זה יהיה 

 7 זה לא משנה כרגע, זה מענה לאותו קמפיין שישנו. אתה מבין מה שאני...? 2

 8 תראה, אני לא זוכר על ציר הזמן מה מענה למה, ואם זה תלוי, ת.

 9 ציר הזמן.אני רואה על  ש.

 10ויכול להיות שמני נפתלי בפני עצמו ניהל את הקמפיין שלו. אני לא עוסק בזה, לא שמתי אותם על  ת.

 11 התכתבויות, 8-10ציר זמן. אני יודע דבר אחד, עלי הופעל לחץ, אני בטוח שיש סביב 

 12 אתה חוזר על מה שאמרת. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13אני מנסה לגבש לעצמי את מה שאמרתי ממה שהוא אמר. בטוח שיש רצף של התכתבויות ודרישות  ת.

 14ממני בנושא, כי זה כבר, אני זוכר שזה כבר היה לזרא לכולם. כולל לערוך בדיוק את הכתבה, 

 15, להוציא את התגובה של והווידאלהוציא את התגובה של מני נפתלי, לא לשים תמונה שלו בתוך 

 16ני חשבתי שהוא עורך דין, לא משנה, להוציא את התגובה, לא להכניס תגובה של מני. רוזנטל. א

 17היה רצף קבוע של דברים כאלה שעסק במני נפתלי על פני שבועות רבים, זה לא היה אירוע אחד, 

 18זה היה סדרה של אירועים. זה מה שאני זוכר. איך זה משתלב בתוך זה ואיך זה זה, אני לא יודע. 

 19צפים. אני זוכר שמני נפתלי היה אישיו מאוד משמעותי וארוך ושפעלנו הרבה מאוד לא עשיתי ר

 20 פעמים נגדו.

 21 מר ישועה תקשיב, ש.

 22 ואתה לא הצגת פה את כל המקרים שפעלנו נגד מני נפתלי. ת.

 23 אני עובר על כל הפריטים בתוך כתב האישום.  ש.
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 1 אה, בסדר. אוקיי. ת.

 2ירות כלליות ובאנקדוטות ואתה לא לוקח את הבסיס, ולכן אני אומר לך שאתה מתכסה באמ ש.

 3 והבסיס הוא כפי שנראה באתר שיש לך עשרות כתבות,

 4 עו"ד בן צור הוא נשאל כבר פעמיים אותה שאלה וענה מה שענה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 אני נותן לו את ההזדמנות לתקן את דרכיו אבל, ש.

 6 פעמיים אפשר להתקדם.  אחרי אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 7. הטענה היא שיש שינוי סדר כותרות 91אחרי פעמיים אפשר להתקדם. אז בוא נתקדם לפריט  ש.

 8באתר וואלה והעלאת כותרת חיובית לנתניהו. שוב מה שקרוי אצלנו עניין פנימי, אין טענה 

 9ת עצמם שמישהו פנה למישהו בוואלה. מישהו מטעם ראש הממשלה, דוברי ראש הממשלה על דע

 10 בהוראה פנו לוואלה. בסדר? זה הכל שוב דיון בשיח פנימי בתוך וואלה. אוקיי?

 11 מה שאתה אומר,  ת.

 12 מה שאני אומר זה נכון. ש.

 13 אני רק מבין ששיח פנימי זה כולל גם את ... עם:-כ' השופט משה בר

 14 ,-כן. אני הבנתי כבר ששיח פנימי כולל גם את מר אלוביץ' ו ת.

 15לא כולל מישהו שקשור לראש הממשלה. זה הכל נמצא בתוך קופסת וואלה. אתה נכון אבל הוא  ש.

 16איתי עכשיו? אתה מבין מה שאני אומר? אנחנו מתרגלים את זה כבר, ראה, יותר מחצי מהפריטים 

 17 פה זה עניינים פנימיים בוואלה. שהלבישו את זה,

 18 לא, לקח לי זמן להבין שפנימי זה, ת.

 19ראה, אני רוצה להראות לך את האתר כי אמרו לנו פה שמשנים את הבנתי. טוב. אז עכשיו ת ש.

 20הכותרות, ומעלים כותרת חיובית לנתניהו. מה שאנחנו רוצים לראות, מה היה מי שראה את 

 21האתר בחוץ. בסדר? כלפי חוץ. הצילום קצת מקוטע, אנחנו נראה את זה באינטרנט, בוא נבין את 

 22 בבוקר. 7:00-בפברואר. מ 25-הרצף מאותו יום של ה

 23 
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 1 685מוגש ומסומן נ/

  2 

 3 אנחנו ביום אחד ספציפי? ת.

 4בפברואר. זה ביום האירוע. כי אמרו לנו 'שינו את סדר הכותרות והעלו כותרת חיובית'  25-כן. ב ש.

 5פריט. בבוקר -אז אני ניסיתי לראות את האתר, להבין מה קרה שם. אז בוא נעבור פריט

 6 אך נתניהו דחה את ההצעה'. שלהיפג'הדמוקרטים ביקשו 

 7 בהצהרה דוגמים כל שעה או שהם דוגמים, past pagesיש לי רק שאלה אינפורמטיבית,  ת.

 8 בערך. כן. ש.

 9 ...כל שעה? ת.

 10 כן. ש.

 11 אוקיי. ת.

 12 ,-? פשוט חסר לנו הpast pagesזה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 עכשיו, לאחר מכן,לכן אני מקרין את זה גם פה. נכון. אוקיי.  ש.

 14 יש את השעות על המסך? ת.

 15 כן. ש.

 16 אוקיי.  ת.

 17 איפה רואים שעות? כ' השופט עודד שחם:

 18 על המסך רק פה. ת.

 19  8:21זה  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20נשתדל להגיש את זה בצורה של המסך עד כמה שאפשר כבודו כי לי אין מושג איך עושים את זה.  ש.

 21באה 'היועצת לביטחון לאומי של אובמה: נאום נתניהו מהלך הרסני'. בוא תסתכל, הכותרת ה

 22 אתה רואה?

 23 כן. ת.
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 1, 'הפנים שמאחורי משבר הדיור בישראל'. אנחנו מדברים כל פעם 11:26הלאה. 'מדינה בלי בית'  ש.

 2 על חילופי הכותרות. ואחרי זה,

 3 חילופי כותרת ראשית? ת.

 4 יקה לזוג שרוצה לקנות דירה',, 'בד14:26כן. ואחרי זה אנחנו רואים,  ש.

 5 ,-זה אנחנו לא מקבלים או שזה נמצא ב אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 זה פה גבירתי, זה בתוך המסמך. ש.

 7 השעות לא. כ' השופט עודד שחם:

 8 ננסה להפיק את זה בתצורה שאפשר לראות גם את השעות. ש.

 9 התצורה הזאת פשוט לא כוללת שעות. כ' השופט עודד שחם:

 10בסדר. אני מסכים. כן. אחרי זה, זה תחת משבר הדיור, 'לזוג שרוצה לקנות דירה אין סיכוי בלי  ש.

 11 עזרה מההורים' אתה רואה?

 12 כן. עברתי על הכל פה. ת.

 13רגע, בוא נמשיך, זה חשוב. הבא, 'כאוס אדישות ואלתורים, כך יצרו שלוש ממשלות משבר דיור'.  ש.

 14 אתה רואה?

 15 כן. ת.

 16 אולמרט ותמונה של נתניהו. נכון? זה תמונה של ש.

 17 כן. ת.

 18 הכותרת הבאה 'אנחנו רק מספר, לא שווים כלום. הפנים של המפוטרים'. נכון? ש.

 19 כן. ת.

 20אז עכשיו אני רק רוצה, תיכף נראה לך את ההמשך. אני רק רוצה להבין, מי שמסתכל על ה אתר,  ש.

 21כותרת חיובית נתניהו? אני עובר איתך  לא שותף לדיונים הפנימיים שלכם, יכול לזהות איזו שהיא

 22 על כל הכותרות.

 23 בראשית בלבד? כי מתחת לזה יש עוד כותרות. ת.
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 1 כן, אני שואל אם מישהו,  ש.

 2 בראשית לא. בראשית אני לא רואה. ת.

 3אז עכשיו אני רוצה רק להבין פשוט, הרי יום שלם בוא נשים את זה עוד פעם, הרי ראינו את זה.  ש.

 4ותרות שהן בין שלילי לשלילי ביותר. נכון? ככה בהשקפה, ראייה רחבה. 'נאום יום שלם יש כ

 5נתניהו מהלך הרסני', 'משבר הדיור, הממשלה אחראית' תמונות של נתניהו, זה פחות או יותר מה 

 6 שאנחנו רואים באתר באותו יום, נכון?

 7 במה שאתה מראה פה כן. ת.

 8ילו לא צריך לשאול אותך, כי אנחנו הרי מחפשים בנרות יופי. עכשיו אני רק, אתה יודע מה, אני אפ ש.

 9את הכותרת החיובית ושינוי סדר הכותרות וכל הממבו ג'מבו הזה, בוא נתקדם. אני מציג לך כתבה 

 10 21:04מאותו יום, 

 11 

 12 686כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 13 

 14 'הליכוד הרחיק את מויאל מהמפלגה וחזר בו. 'מדובר בטעות''. רואה? ש.

 15 כן. ת.

 16 .23:01כתבה הבאה, אחרי זה אולי ניגע בכתבה הזו כי אני רוצה להתקדם. ה ש.

 17 

 18 687כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 19 

 20. 'גולשים צוחקים', תמיד צוחקים, 'על תגובת נתניהו לדו"ח 23:01המדור האהוב, הממיאדה.  ש.

 21 המבקר'. רואה?

 22 כן. ת.
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 1קורע. בוא נגלול קצת. הגעתם עד אוקיי. עכשיו בוא נקרין את זה, לאן הגעתם במסגרת הצחוק ה ש.

 2אירן, סליחה, אני מתנצל אבל זה האתר שלכם לא האתר שלי, 'אירן אירן', מלבישים את דמות, 

 3קלסתר של ראש הממשלה על דמות של אישה חשופת חזה, זה כנראה משעשע עד כדי צורך 

 4 להעלות את זה, נכון?

 5 זה הממים ברשת. ת.

 6לגלול את זה, אני רק רוצה לשאול אותך כמה שאלות בסוגיה זה הממים ברשת, ועכשיו, אפשר  ש.

 7הזו. אני ככלל, אני רוצה להיות זהיר, כי זה האתר על פני תקופה, רואה בחירה של וואלה פעם 

 8אחר פעם לקחת מהרשת אוסף לא אקלקטי של פריטים, לארוז אותם באריזה וואלאית ותמיד 

 9הו ועוד פעם על נתניהו, בכל הקשר. זה מה שאנחנו הגולשים צוחקים על נתניהו, על שרה, על נתני

 10 רואים כעניין שבעובדה. נכון?

 11 ממה שאתה מראה, אני לא יודע, ת.

 12 ברור שמה שאני מראה. ש.

 13סליחה, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה הדברים האחרים שהעלו, אני לא חושב שהם העלו  ת.

 14 רק עליהם.

 15ודע אבל אני אומר לך, ואני נותן לך את ההזדמנות ואני זהיר, או, אז אני שואל אותך. אתה לא י ש.

 16שיש לך ריבוי אין סופי או כמעט אין סופי על הלעג וההלעגה והמבוכה של נתניהו מהרשת ואנחנו 

 17לא רואים את זה אצל פוליטיקאים ואנשי ציבור אחרים שברור שבתוך הרשת יש גם כתיבה 

 18לקחת את נתניהו ולעשות את זה. ועכשיו אתה מוזמן עליהם. אבל הבחירה המערכתית שלכם היא 

 19להראות לי, לא למצוא איזה אחד, נניח הרצוג, ליבני, לפיד, אם יש לכם איזו שהיא כתיבה דומה 

 20 או בחירה דומה.

 21 אני לא עשיתי סטטיסטיקות של הדברים האלה, לא עשיתי מחקרים של הדברים האלה. ת.

 22 מה זכור לך? ש.

 23 לא זכור לי. ת.
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 1 לא זכור. יופי. ש.

 2אני רק אגיד לך דבר אחד, עוד פעם, ממים בגדול, אמרתי את זה כמה פעמים. ממים בגדול צוחקים  ת.

 3על משהו שמישהו, איזה שהוא ... איזה שהוא פליטת פה או משהו שמישהו אמר ונותן את עצמו, 

 4ים, מביאים זה הרשת המציאה, וואלה לא המציאה את זה. אתרים רבים בעולם אוספים את הממ

 5מי שהוא ראש  טבעיאותם כחלק ממה שהם אוספים, לא יודע מה היו הסטטיסטיקות. באופן 

 6ממשלה נמצא יותר בתוך החדשות. אני לא יודע את המינון. יכול להיות שהיה יותר נגדו בצורה 

 7 לא סבירה, יכול להיות שזה היה סביר, אני באמת לא יודע את המינון. לא חקרתי את זה.

 8י אגיד לך מה המינון. אנחנו חקרנו, ואני אגיד לך מה המחקר שלנו העלה. אגב לא מחקר, אין אנ ש.

 9פה דוקטורט על המחקר הזה. זה שנה א' לתקשורת. מבוא. אתם פעם אחר פעם לוקחים ממיאדה 

 10נגד נתניהו בהלעגה, אין לכם, ככלל, שום איסוף שכזה ביחס לפוליטיקאים אחרים. אלה העובדות. 

 11 בהמשך. יש לך נתון אחר לסתור את מה שאני אומר? מסקנות

 12 אדוני שאל אותו. העד ענה על השאלה הזו. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 13 אמרתי לך. ת.

 14הוא לא יודע. בסדר גמור. זה גם בסדר שהעד שלהם לא יודע להשיב על השאלה. אנחנו רואים מה  ש.

 15 .1יש לנו עם נאשם מס' 

 16 הוא ענה מה שענה.  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 ,-תודה. הלאה נתקדם. עכשיו אני רוצה רגע לבחון בכל אופן את ה ש.

 18 הייתי גם בודק את זה מול כלי תקשורת אחרים. ת.

 19 או, נכון. וצריך גם לבדוק את זה מול, ש.

 20 באופן טבעי ממים, כל כלי התקשורת אוספים אותם. ת.

 21ועה, אני רוצה לפתח את הרעיון שלך ולשאול אותך עליו זאת אומרת מה שאתה משמיע לנו מר יש ש.

 22כי אתה בחקירה, זה לא שיחה, נראה לך רלוונטי לבדוק גם לגבי ממים, זאת אומרת ממים ברשת, 

 23 איך זה עלה בכלי תקשורת אחרים. נכון?
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 1 נכון. ת.

 2סוגיות כיוצא  ותסכים איתי כמובן שגם איך עלו סיקורים בעניינים דומים, גרעין, מני נפתלי וכל ש.

 3 באלה בכלי תקשורת אחרים כדי לקבל איזו שהיא תמונה, נכון?

 4 כן. ת.

 5נכון. אני גם חושב. יפה. התקדמנו בתיק הזה. עכשיו נחזור רגע לתוך וואלה פנימה, בכל אופן  ש.

 6ראיתי בתוך הרשת, בתוך וואלה, אתה יודע ,פעם אחת יגאל עמיר, והיטלר וארון קבורה וצלבי 

 7ף ת'ביבי' ומשחק רשת עם שרה, יש עוד ועוד, אני כבר אומר לך, ופוטומונטאז' סר טעם קרס ו'דחו

 8 . נמצא בתוך הרשת, נכון?1כפי שראינו כרגע, זה 

 9 כן, הרשת, ת.

 10 הרשת גועשת. ש.

 11 גולשים מייצרים את זה. ת.

 12ך וואלה מצוין. הרי ברשת יש אינסוף פריטים. מי שהחליט לעשות את המיון האיסוף והאריזה בתו ש.

 13 זה וואלה, מערכת וואלה?

 14כן. מי שנמצא, אחראי על הנושא של הרשתות החברתיות בתוך וואלה אוסף את זה, שיקול מרכזי  ת.

 15 רייטינג.

 16זה שיקול דעת שמסור אך ורק לעורך? אין איזו שהיא קביעת מדיניות,  עם:-כ' השופט משה בר

 17בדל בין גורמים מסוימים, אין שום קווים מנחים, לגבי פונקציות מסוימות? בכל זאת יש ה

 18 התייחסות, הכל פתוח, הרשות נתונה לכל עניין? ...עניין מקצועי ורייטינג וכך הלאה של העורך?

 19הייתה עורכת ספציפית למיטב זכרוני, בחורה בשם הילי שמונתה כי הנושא הזה של הרשת תפס  ת.

 20ז ככל שהרשתות החברתיות גדלו יכול תאוצה ויצר הרבה רייטינג ואתרים רוצים ליצור רייטינג. א

 21להיות שגם בצוות שלה נוספו אנשים וכדומה. הילי עובדת עם העורך הראשי. אז מה שגובש, גובש 

 22ביניהם, אני לא הייתי מעורב בתוך התהליכים כמו שלא הייתי מגובש במה שקורה בין העורך 

 23 אשי, הוא עבד מולה.הראשי לבין כתבת המשפט ובין האחרים ואפשר לשאול את העורך הר
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 1בכל אופן יש מדיניות של קוים מנחים, מדיניות של האתר? אני שואל, אני  עם:-כ' השופט משה בר

 2 לא כל כך בקיא בתקשורת, אדוני אולי מבין יותר אבל לעתים יש לזה אולי משמעות.

 3בין , מה שהיה קשור למדיניות של המערכת זה היה דבר שבין העורך הראשי ל-במדיניות ה ת.

 4הכתבים. לא הייתה מדיניות מוצהרת לאתר שבאה מהמנכ"ל. או יושבת בהנהלה, אז היא עכשיו 

 5 ברמה של המערכת. של העורך, של עורך המשנה ושל העורכים השונים של הדבר הזה. 

 6בפברואר, החל ממהלכים הרסניים של נתניהו וכלה בממיאדה  25-אז אנחנו עברנו על יום ה ש.

 7בפברואר. אני לא ראיתי ואם אתה רוצה לתקן אותי, במה  25-סגר את היום בהמפוארת הזו, זה 

 8 שהצגנו לך, שום כותרת שמתקרבת להיות כותרת חיובית לנתניהו. נכון? ממה שאתה ראית.

 9 ממה שראיתי לא. ת.

 10השניות  10מאה אחוז. אני כבר אומר לך כי אנחנו צריכים להיות זהירים ומדודים, שראינו את  ש.

 11 ה, אתה זוכר, בתוך הסרטון,של גרט

 12 בתוך חדשות בדקה.  ת.

 13בחודש, והייתה שם כתבה וטעימה בעניין הזה אבל  25-בתוך החדשות בדקה, את זה ראינו, זה ב ש.

 14 את זה כבר סופרים לנו בפריט הקודם. הבנת?

 15 לא יודע מה סופרים איפה. ת.

 16 הוא לא אחראי לפריטים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 ב. הוא לא אחראי. אני לא יודע מי אחראי לדבר הזה,טו ש.

 18 הוא עדיין לא אחראי לפריטים. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19כן. הוא לא אחראי לפריטים. בסדר גמור. רק מי שראה את האתר שלכם מבחוץ לא מצא בו ישועה  ש.

 20שלילי שלילי שלילי, ולא מצא בו משהו שקרוב לכותרת חיובית. נכון? הוא חתך, תק, תק, תק, 

 21 קצת פחות שלילי שלילי נכון? זה מה שהיה?

 22 במה שהצגת. ת.

 23 יופי. ויש כתב אישום. הלאה. בוא נתקדם. חלף יום,  ש.
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 1 ?92הגענו לאירוע  כ' השופט עודד שחם:

 2 אבל בדרך יש לנו עוד ויה דולורוזה קטנה. 92אנחנו פוסעים אדוני לאירוע  ש.

 3 מעלה הגבעה.אנחנו ב כ' השופט עודד שחם:

 4 כן. סוחבים את הצלב של הפרסום החיובי. אנחנו פשוט מתמוטטים מרוב עונג. ש.

 5 

 6 688מוגש ומסומן נ/

 7 

 8 אז יש לנו כותרת 'אלי מויאל עוזב את הליכוד'. רואה? ש.

 9 כן. ת.

 10אוקיי. ראינו את הכתבה הקודמת של מויאל, נכון? ביחס לאלי מויאל. הסתכלנו קודם, חבל  ש.

 11 שא הזהלהתעכב בנו

 12 כן, אני זוכר. אני זוכר. ת.

 13ואז יש פה, אוקיי. הכתבה מדברת בעד עצמה, יש פה פגישה עם המחנה הציוני אבל לא נתעכב יתר  ש.

 14על המידה כי אני מראה לך את הכתבה הנוספת שעלתה אצלכם, פרסום סקר ובוא נדבר קצת על 

 15 טיפה הנדסת תודעה או פרסום מוטה.

 16 

 17 689כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19 סקר וואלה 'הליכוד ממשיך לאבד מנדטים לפיד מתחזק'. רואה? ש.

 20 כן. ת.

 21מנדטים בארבעה שבועות. המחנה הציוני מדשדש, יש עתיד ממשיכה  4-אוקיי. 'נתניהו נחלש ב ש.

 22 לטפס'. רואה?

 23 כן. ת.
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 1שהיו שם בפברואר  24-אני מקצר. אוקיי. עכשיו תזכור רגע, הרי ראינו כתבה לפני שלושה ימים ב ש.

 2 שלושה סקרים. אתה זוכר? דיברנו על זה. אמת?

 3 כן. ת.

 4 מנדטים. 23מנדטים פעם אחת  22בכתבה הזו היו לליכוד פעם אחת  ש.

 5 בכתבה הקודמת? ת.

 6 בחודש. 24-הקודמת לפני שלושה ימים. ב ש.

 7 .2זו שציטטנו את חדשות  ת.

 8מנדטים בארבעה  4-ש, נתניהו נחלש בנכון. יופי. עכשיו מי שקורא את הכותרת שלכם שהליכוד נחל ש.

 9 23-שבועות, ביחס לסקרים העדכניים שהתפרסמו לפני שלושה ימים הליכוד נשאר אותו דבר, כ

 10 מנדטים. נכון? אתה איתי מר ישועה?

 11 אין שינוי. 2אוקיי. זאת אומרת שיחסית לסקר האחרון של חדשות  ת.

 12. ואז 23והשני נשאר סטטי על  23-ל 22-מ בדיוק. נכון. האמת שהייתה עליה של מנדט. כי עלה ש.

 13הכותרת הבחירה, המשונה אני אוסיף, לכתוב ש'הליכוד ממשיך לאבד מנדטים' ולקחת רפרנס 

 14מארבעה שבועות אחורה כשיש לכם את הסקרים העדכניים שלושה ימים לפני, זו הנדסה או זו 

 15 הטייה ברורה מערכתית. אתה מבין את זה מר ישועה?

 16 לא. ת.

 17 אז אני אעזור לך. לא, ש.

 18אז הם ציטטו מה שהיה בסקר של מישהו אחר, פה זה סקר שהם עשו, לא יודע עם מי בדיוק, אבל  ת.

 19לקחו כסף לסקר, עשו סקר, זה מה שהסקר בדק, כנראה על תקופת זמן של ארבעה שבועות וזה 

 20 מה שהם נתנו, הם לא עשו השוואה בין כל הסקרים.

 21ו. הם לקחו סקר שכבר נקרא לזה במרכאות "התיישן" מלפני ארבעה לא, אני אגיד לך מה הם עש ש.

 22שבועות, כי אנחנו במערכת בחירות, זה עניין דינמי, והשוו אותו לסקר הנוכחי, אבל באוחזם 

 23 באותו שלב, סקרים הרבה יותר טריים שלא מלמדים על הכותרת 'הליכוד ממשיך לאבד מנדטים'.
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 1 מאיפה אתה מסיק שזה סקר ישן? ת.

 2כתוב 'נתניהו נחלש בארבעה מנדטים בארבעה שבועות' כלומר הבנצ'מרק שלהם, אם אתה לא  ש.

 3 מבין זה בסדר,

 4לא, אתה יכול להסביר לי אם אני לא מבין אבל ממה שאני מבין זה שהם אומרים ש, אני הבנתי  ת.

 5הם את זה שבארבעה השבועות האחרונים הוא נחלש בארבעה מנדטים. לא שלפני ארבעה שבועות 

 6 עשו סקר.

 7זה מה שאני אומר. הבחירה, הרי כל דבר כמו שראינו, פרשנים, רביב דרוקר, כל הדברים הללו,  ש.

 8אפ, פה חבוי העניין. כשאתם לוקחים -השאלה איך מציגים, מה הכותרת, מה התמונה, מה הליין

 9ה ימים סקר לפני ארבעה שבועות וסקר נוכחי ואומרים 'איבדו ארבעה מנדטים', כשבתווך ארבע

 10 לפני יש סקרים שמלמדים שלא איבדו אף מנדט, אתם יוצרים את התודעה הזו.

 11-לא חושב שזה נכון. אני אומר עוד פעם, כלי תקשורת, שאלת אותי על זה ועניתי פה, עושים פולו ת.

 12אפ על סקרים של אחרים. כלי התקשורת רוצים גם לעשות סקרים שלהם, למתג את עצמם, כי 

 13. אז גם וואלה עשתה כנראה מספר סקרים, אני כבר לא זוכר מה היה, עובדים סקר זה דבר חשוב

 14עם אותו סוקר ואותו סוקר, עוד פעם, הצורה שאני יודע כי היו באים אלי ומבקשים כסף לסקרים, 

 15זה עולה כסף. אני זוכר את זה מהצד הזה. רוצים כסף שיהיה סקר שלנו ואז הם מציינים את זה. 

 16 ו לקחת ולעשות 'סקר הסקרים' ולהשוות את זה לכל הסקרים, לא חושב,עכשי מחויבהוא לא 

 17 נתקדם. אני חושב אחרת, אבל לא מעניין. התמונה שנבחרה היא תמונה עגמומית של נתניהו? ש.

 18 עגמומית משהו. ת.

 19 עגמומית משהו. כן.  ש.

 20 אגב בהרבה ידיעות קודמות שראינו היו תמונות שמחות. תמונות יפות. ת.

 21 שמחות. נכון. זאת עם החזה החשוף או משהו אחר שנראה מאושר?ממש  ש.

 22 לא, תמונות אחרות. ת.

 23 הלאה. בוא נתקדם.  ש.
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 1 אני יכול להגיד שזה מהורהר. ת.

 2אגב, בסוף אותה כתבה, רק לשאול על בחירה מערכתית, רוב הנשאלים מאמינים בנחיצות הנאום  ש.

 3 של נתניהו בקונגרס. אתה רואה? 

 4 כן. ת.

 5 לא מצא ביטוי בשום כותרת אצלכם, נכון?זה  ש.

 6 לא. חוץ מהכותרת למטה. ת.

 7. דרישה להעלאת כתבות חיוביות על פעילות הנאשם נתניהו מול אירן. 92טוב. בוא נעבור לפריט  ש.

 8 רואה?

 9 רואה מה? ת.

 10 סליחה, אני משתף אותך בהגיגי התביעה.  ש.

 11 לא הגיגים, זה מכתב האישום. עם:-כ' השופט משה בר

 12 כן. מכתב האישום. .ש

 13 מהנטען בכתב האישום. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 14מהנטען בכתב האישום. בסדר גמור. עכשיו בוא נראה איך נפתח היום. תמיד צריך לראות איך  ש.

 15 נפתח היום.

 16 תקריא לו אולי שוב את הפריט. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 לות הנאשם נתניהו מול אירן.דרישה להעלאת כתבות חיוביות על פעי ש.

 18 אגב אפשר להניח לפניו את פרטי הסיקור? עם:-כ' השופט משה בר

 19 אין בעיה, יכול, ש.

 20 אני שואל. אדוני מקריא כל הזמן, עם:-כ' השופט משה בר

 21בהנחית פרקליט מדינה, אני רק אומר לאדוני, היא לא להעביר לעדים כתב  עו"ד יהודית תירוש:

 22 אנחנו העברנו לו את ה... אם בית משפט או חברי מבקשים להגיש,  אישום, גם לא נספח.

 23 לא, אני לא מורה, אני אומר מטעמים של, עם:-כ' השופט משה בר
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 1 לנו אין התנגדות או בעיה עם זה. עו"ד יהודית תירוש:

 2 בסדר. אדוני ימשיך. עם:-כ' השופט משה בר

 3 אני יכול לזכור את המשפט. ת.

 4 אתה זוכר מה היה הפריט? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 הפסקתם באמצע. תקריא ברצף ואני אזכור. ת.

 6 זה קצר. ש.

 7דרישה להעלאת כתבות חיוביות על פעילות הנאשם נתניהו מול  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 8 אירן. 

 9בפברואר. שיטתי. נתחיל בכתבה, עכשיו יש  28-בפברואר. עכשיו בוא נבדוק את ה 28-זה קורה ב ש.

 10 לנו שניים שחתומים עליה, תיבון ונחמיאס. 

 11 

 12 690כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 13 

 14'הרצוג: טיסת השוקולד תוצאה של הפילוג שיצר נתניהו'. אז בוא נראה מה יש לנו בתפריט ה פעם.  ש.

 15 מר ישועה?בסדר? אתה איתי 

 16 לגמרי. ת.

 17אז בוא נקרא כי אני רוצה קצת להתעכב על העניין הזה. 'יו"ר המחנה הציוני', נתחיל מהכתבה  ש.

 18עצמה, גוף הכתבה, 'התייחס הבוקר לטיסת השוקולד של ישראייר'. נעצור. מה זה טיסת 

 19 השוקולד, אתה זוכר?

 20 לא. ת.

 21 קשה לשכוח. ש.

 22 ד הבא זה כתוב.בעמו אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן
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 1בתוך הכתבה זה גם כתוב. נוסעים התפרעו בטיסה וקיללו דייל כי הוא לא נתן להם שוקולד, זה  ש.

 2 צולם, זה עלה בתקשורת.

 3 אוקיי. ת.

 4אוקיי. זה משהו שהוטמע, כן, זה לא טיסה שנשכחה לשום מקום. טיסת השוקולד זה כבר מונח.  ש.

 5 כמו 'אב הבית'. 

 6 לא זכרתי. בסדר.  ת.

 7טוב. ואז מה שקורה זה עושה יו"ר המחנה הציוני הקבלה, אלוהים יודע מאיפה, בין ראש  .ש

 8הממשלה, זאת אומרת, אני אקריא. קשה לי להבין את הטקסט. מה שקרה הוא תוצאה של הפילוג 

 9והשסעים שביבי מוביל אותנו אליהם' אמר הרצוג במהלך אירוע שבת תרבות שברמת גן והוא 

 10 '' רואה?יפעל לאחד את העם

 11 כן. ת.

 12אוקיי. אז עכשיו מה שיש לנו, אומר לנו הרצוג, בשבת תרבות, תיכף נשאל איך זה הגיע, שבעצם  ש.

 13הפעילות של ראש הממשלה מיתרגמת דה פקטו לטיסת השוקולד. נכון? זה מה שכתוב אצלכם 

 14 באתר. נכון? זה דברים שלו, של הרצוג, לקחתם ושמתם אותם. 

 15 מה השאלה אליו? אב"ד: - פלדמן-כ.ה. ר' פרידמן

 16תיכף אני אשאל מספר שאלות. וגם הכותרת שנבחרה, הכותרת שלכם זה 'הרצוג: טיסת השוקולד  ש.

 17 תוצאה של הפילוג שיצר נתניהו'. זו הבחירה המערכתית, זו הכותרת, נכון? 

 18 כן. ת.

 19 עכשיו אומר את הדברים האלה הרצוג בשבת תרבות, כמו שאתה שם לב, נכון? ש.

 20 ן.כ ת.

 21שוב השאלה הסטנדרטית, אני מציע לך שוב שפחות סביר שנסעו לשבת תרבות אלא קיבלו את זה  ש.

 22 מהמחנה הציוני והעלו את זה בלי עריכה בתוך האתר שלכם. מה אתה אומר?

 23 לא יודע, אם חילקו שוקולד אולי הם באו. ת.
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 1 אם חילקו שוקולד, נכון. אתם הייתם. זה האיכות. ש.

 2 אינני יודע. ת.

 3אוקיי. ועכשיו יש לנו גם את הגברת ליבני. יש לנו שני אירועי שבת תרבות ואז ליבני אמרה 'אנחנו  ש.

 4' כלומר אתה יודע צ'מברלין וכיוצא בזה, אני מוסיף. 'מדינה 1939לא חיים בגולה והשנה היא לא 

 5יעין. חזקה, נתניהו מחליש אותנו' את כל זה היא אומרת ועוד כהנה וכהנה בשבת תרבות במוד

 6 אתה רואה?

 7 כן. ת.

 8 אוקיי. אז יש לנו שני אירועי שבת תרבות, בוא נסכים, לפי הכתבה. נכון? ש.

 9 אמת. ת.

 10 שני ראשי המחנה הציוני, האחד פה והשניה שם .נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12של דוברים  תלעיתונוואני אומר לך, אם אתה רוצה לשלול, תשלול את זה, אתם מקבלים הודעות  ש.

 13 של מטות של מחנה הציוני ומעלים אותן כמות שהן.

 14 יש סבירות. ת.

 15נכון. גם אני חושב. ואז בוא נמשיך, כי אנחנו באיזה יום שקיבלנו אולי משהו לפי הטענה אז בוא  ש.

 16, על פעילות 92פקטו. הנה כותרת. עכשיו אמרו שעלה משהו חיובי בפריט -נראה מה קיבלנו דה

 17ן. אז בוא נסתכל על כתבה שמצאתי אותה בוואלה מאותו יום, כי לפעמים יש לנו הנאשם מול איר

 18 קצת חידות.

 19 

 20 691כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 

 22יכול להיות, אני אומר את זה, יכול להיות שהכוונה של התביעה היא לכתבה הזו. ייתכן. 'ערב נאום  ש.

 23 נתניהו: דו"ח אמריקני חדש חושף את יכולות אירן' אתה רואה?
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 1 כן. ת.

 2 אוקיי. ויש פה דו"ח של המודיעין הלאומי האמריקאי. אתה רואה? ש.

 3 רואה. ת.

 4 וזה דו"ח שנתי, בוא נסתכל על הפסקה הראשונה. ש.

 5 רואה, כן. ת.

 6של 'המודיעין הלאומי האמריקאי שפורסם אתמול על ידי הוועדה לשירותים מזוינים של הסנאט'.  ש.

 7 רואה?

 8 רואה. ת.

 9 ר מה אומר הדו"ח הזה של גורם רשמי מוסמך אמריקאי. רואה את זה?וגם יש את ההסב ש.

 10 כן. ת.

 11אוקיי. תסכים איתי, אתה חייב להסכים איתי, שברגע שיש כתיבה רחבה על נושא אירן, קונגרס,  ש.

 12 הדו"ח של הגורם האמריקאי המוסמך, זה פריט מידע שצריך להביא אותו לידיעה?

 13 מוסכם.  ת.

 14אצלנו, אני לא רוצה אפילו להגיד לאן זה הגיע אצלנו, זה חלק מטובת ההנאה יופי. עכשיו, פשוט  ש.

 15זה שינוי  93. פריט 93שקיבלנו. עכשיו בוא תסתכל הלאה, אפילו לא צריך להגיד לך את זה. פריט 

 16 כותרת של סיקור נסיעת הנאשם נתניהו לארצות הברית.

 17 תגיד לו תאריך. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 18. כבר אני אומר לך כאן, גם כאן זה עניין, תחת הכותרת, השם קוד, עניין פנימי 2015במרץ  1-מה ש.

 19של וואלה. אין שום פניה, אף אחד לא דיבר אליכם, אנחנו כרגע דנים, מסתכלים מה קרה בתוך 

 20 קופסת וואלה. בסדר?

 21 כן. ת.

 22ממריא לארצות הברית וזה המועד שראש הממשלה  2015במרץ  1-אוקיי. עכשיו אנחנו נמצאים ב ש.

 23 לצורך נאום בקונגרס. עכשיו אני אראה לך את הכותרת שמתפרסמת בוואלה בשלב הזה.
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 1 

 2 692כותרת מוגשת ומסומנת נ/

 3 

 4שוב, תסתכל על הכותרת הראשית, כולה מה שנקרא נגטיב, 'עימות חזיתי', 'נתניהו יוצא לארצות  ש.

 5הברית, בליכוד מקווים להחזיר שני מנדטים', 'צפויה קבלת פנים עוינת'. 'אומר חבר כנסת בליכוד 

 6ויביא אותנו לישורת האחרונה עם  יהביטחונ''מייחסים לו שבזכות הנאום יישמר סדר היום 

 7 ון'' רואה?יתר

 8 כן. ת.

 9אוקיי. אז אתה מסכים איתי שכל הפריימינג של הכתבה הזו הוא כזה, הנאום הוא נאום פוליטי  ש.

 10 נכון? 

 11 כן. ת.

 12 להפיק מנדטים, נכון? ןבניסיו ש.

 13 כן. ת.

 14 ותהיה גם קבלת פנים עוינת. נכון? ש.

 15 כן. ת.

 16ע מהנאום, לא את כולו. את קבלת עכשיו אני רוצה, כי זה חשוב, עכשיו אני רוצה להקרין לך קט ש.

 17הפנים העוינת. כי כתבתם באתר שלכם פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם על קבלת הפנים העוינת 

 18שצפויה לראש הממשלה. אז בוא נראה את העובדות, נפגיש ... עם המציאות פעם. ואחרי זה אני 

 19 אשאל אותך שאלה על זה.

 20 )מוקרן סרטון(

 21 

 22 693סרטון מסומן נ/

 23 
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 1אה, יש עוד דקות ארוכות ממה שראינו. בסדר? מגיע ראש ממשלת ישראל, נצא רגע תר ש.

 2 477מחברי שני בתי הקונגרס נוכחים בנאום,  90%מהממיאדה. מגיע ראש ממשלת ישראל לנאום, 

 3 חברים, את זה ידוע לך?

 4 כן. ת.

 5מאז וינסטון  וקבלת הפנים היא קבלת הפנים החמה ביותר, סליחה שאני אפריז אבל זה מה שהיה, ש.

 6 צ'רצ'יל, כי הוא היחיד שהוזמן אחרי צ'רצ'יל לנאום. את זה אתה יודע?

 7 לא יודע שזה מאז וינסטון צ'רצ'יל אבל בסדר, מדדת את הדציבלים? ת.

 8 לא, לא מדדתי. קראתי.  ש.

 9 בסדר. ת.

 10יגיעו' 'סאטמר עכשיו אני אומר לך כך, אתם שבועות כותבים 'עוינות' 'שניים לא יגיעו' 'שלושה לא  ש.

 11מסתייגים' הארגון ההוא מסתייג, הכל עוין הכל עוין, אני אומר לך, זה המפגש עם המציאות. 

 12 והמפגש עם המציאות הוא שונה לגמרי מהקו שנקטה בו וואלה. תאשר לי את זה.

 13אני לא מסכים איתך. אני אגיד לך למה. זה אנליזה שטחית. זו אנליזה שטחית של המציאות, בלי  ת.

 14ר לדעה פוליטית כזו או אחרת. האימפקט של המהלכים לא נקבע מהנימוס שבו הקונגרס קש

 15 האמריקאי מקבל מנהיג כזה או אחר,

 16 זה אתם טענתם הנימוס. ש.

 17 רק שניה, אתה שאלת שאלה, אני אענה לך. ת.

 18 אתם טענתם על נימוס כל הזמן.  ש.

 19יעה בהרבה מאוד כלי תקשורת והיא הביקורת לא הומצאה על ידי הפרשנים של וואלה. היא הופ ת.

 20היו בעד,  Zionist of America-באה ממקורות בארצות הברית, מארגונים יהודיים, אתה צודק ש

 21אבל הרבה מאוד ארגונים היו נגד. גורמים בבית הלבן, גורמים במפלגה הדמוקרטית. אז אני אומר 

 22א היה נאום שנוי במחלוקת עוד פעם, מה, וואלה המציאה את הביקורת שהייתה על הנאום? הו

 23במובן שהוא מתערב בפוליטיקה האמריקאית ונכנס לשם, היה שנוי במחלוקת ועל הרקע הזה 
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 1כתבו את מה שכתבו. אז אם קיבלו אותו במחיאות כפיים, זה עוד לא אומר שבהמשך התוצאה 

 2 של הנאום הזה הייתה חיובית או שלילית.

 3 נגיע לתוצאה. ש.

 4 גב, עוד פעם, שיש לו מעמד מיוחד בתוך בית הנבחרים. לזה אני מסכים.אבל אני מסכים דרך א ת.

 5כשאתה אומר שזה היה נאום שנוי במחלוקת, אני יכול להסכים איתך. אבל שיש מחלוקת יש  ש.

 6 ןהביטחוחשוב למען  יהיסטורעמדות משני הצדדים, נכון? זו המחלוקת. יש שרואים בזה נאום 

 7 ציני לגרד כמה מנדטים למדינת ישראל. ןניסיוהלאומי, ויש שרואים בזה 

 8 יכול להיות שאתה צודק. ת.

 9 ?-יכול להיות ש ש.

 10 יכול להיות שאתה צודק.  ת.

 11שאני צודק. אני צודק בכך שהבחירה של וואלה הייתה להתייחס, ואין לי בעיה עם הלגיטימיות,  ש.

 12 יש לי רק בשאלה מה קרה. 

 13שאתה צודק כי באמת יכול להיות שעמדה אחרת היא, עוד פעם, אני נוטה להסכים, יכול להיות  ת.

 14, למרות שאני הייתי נגד הנאום, מצד שני יהיססתגם אני חשבתי כך בנקודות מסוימות, שאני 

 15חשבתי אולי המשבר הזה עם אירן והמחיר כל כך מסוכן, שכן צריך לנסות כל מאמץ לעצור את 

 16 לבטא גם את הדבר השני. זה. לכן אני יכול להסכים עם מה שאתה אומר. יש מקום

 17או. ועכשיו, בדיוק. אנחנו כרגע בסוגיה שיש מקום לבטא גם את העמדה השניה. אתה מסכים   ש.

 18איתי שאים יש כתיבה פעם אחר פעם באופן רצוף שמציגה צד אחד ויש גם צד שני אז מפעם לפעם 

 19 אפשר לשקף גם את הצד השני. נכון?

 20 אני מסכים, ודאי בנושא האיראני. ת.

 21תודה. בדיוק. בסדר גמור. התקדמנו. עכשיו בוא נתקדם ונסתכל, אז ראינו את הכתבה בוואלה  ש.

 22 באותו יום,

 23 הדבר היחיד שאני התנגדתי לו זה שהמדד של מחיאות הכפיים כמדד לצורה שזה התקבל. ת.
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 1 תראה, אני אגיד לך, ש.

 2 לדבר האחר הסכמתי, על הקטע הזה של המחיאות כפיים, ת.

 3קדם, בוא נציג את הכתבה, אני רק אגיד לך במאמר מוסגר כי זו לא וכחנות, זו חקירה בוא נת ש.

 4נגדית. בגלל שהראיתי לך את מחיאות הכפיים רק כדי להתייחס לשאלה שכתבתם פעם אחר פעם 

 5'סנטור פה, שלושה חברי קונגרס שם והם הסתייגו' והראיתי לך בסוף מה היה בתוך הקונגרס. 

 6 ושא הזה. אני מציג לך את הכתבה,בוא נתקדם הלאה בנ

 7 לא חשוב. ת.

 8 נכון. לא חשוב. ש.

 9 

 10 694כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12 הנה  הכתבה שקודם הראינו את הכותרת שלה. אתה רואה? ש.

 13 כן. ת.

 14 אוקיי. אז בוא נסתכל עוד פעם. את הכותרת ראינו, נכון?  ש.

 15 כן. ת.

 16הטענה היא שהביקור הזה הופך לעימות חזיתי עם בוא נסתכל בגוף הכתבה. הפסקה השניה. שוב,  ש.

 17 הנשיא אובמה. נכון? הפסקה השניה בתוך הכתבה,

 18 כן ראיתי. ת.

 19אוקיי. ואחרי זה שוב יש חזרה על מה שאמרה היועצת לבטחון לאומי סוזן רייס, ש'הביקור הוא  ש.

 20 הרסני', נכון?

 21 כן. ת.

 22 אתה רואה את זה? לקראת סוף הפסקה. וקרי הטיל ספק בשיקול הדעת של ראש הממשלה. נכון? ש.

 23 כן. ראיתי. ת.
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 1 אוקיי. ואחרי זה הפסקה הבאה שיש, 'הדמוקרטים עסוקים במיוחד בלכעוס עליו' אתה רואה? ש.

 2 כן. ת.

 3 ,-וזה נמשך ונמשך ונמשך ב ש.

 4 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 5 התקשורתי באותו שלב. נכון?בכתיבה שמציגה באופן מובהק עמדה אחת שהייתה בשיח  ש.

 6 מציגה עמדה אחת. ת.

 7כן. אוקיי. בסדר גמור. עכשיו בוא נתקדם. ואז, הנה הפריט שאומרים לנו, מציג לך מה שקרה  ש.

 8 . 10:21באתר שלכם החל משעה 

 9 

 10 695מוגש ומסומן נ/

 11 

 12תוך וואלה, כל זה, מר ישועה, אני שם לך במאמר מוסגר, תבין, כל זה הם דברים שמבחינתנו הם ב ש.

 13לא רק מבחינתנו, אין מחלוקת, דברים פנימיים בתוך וואלה. אף אחד לא פנה, לא שנוי במחלוקת. 

 14 11:24-. עכשיו אני אראה לך את האתר ב10:21זה האתר בשעה 

 15 

 16 696מוגש ומסומן נ/

 17 

 18 הכותרת היא 'נאום המריבה' כמו שאתה שם לב, למעלה, נכון? ש.

 19 זה נקרא גג. לא כותרת. ת.

 20 ' רואה?תוהיסטוריגג. בסדר גמור. אתה צודק. ואז 'נתניהו ממריא לוושינגטון, שליחות ..  ש.

 21 כן. ת.

 22ואז כותרת המשנה שלכם, 'בטרם יצא לדרכו לארצות הברית לקראת נאומו השנוי במחלוקת אמר  ש.

 23 ראש הממשלה 'אני שליח...'' רואה?
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 1 כן. ת.

 2להחזיר שני מנדטים' להחזיר אותנו לכתבה הקודמת. אוקיי. ולמטה בלינק הזה, 'בליכוד מקווים  ש. 

 3 נכון?

 4 כן. ת.

 5 הכתבה הזו, אתה יודע כמה זמן היא נשארת. ש.

 6 לא. ת.

 7היא כבר איננה, אני  13:21-וב 11:24אני אראה לך, היא נשארת פחות משעתיים, היא עולה בשעה  ש.

 8 אראה לך.

 9 

 10 697מוגש ומסומן נ/

 11 

 12 תסתכל מר ישועה. ש.

 13 אני רואה. ת.

 14 אני מראה לך שהיא כבר לא נמצאת. 13:21-, הנה, ב11:21-אתה רואה, עולה ב ש.

 15 כן. ת.

 16 אני אגיד לך גם יותר מזה, שנכנסים היום לבדוק מה יש בוואלה, אנחנו נמצאים בכותרת הקודמת. ש.

 17 מה זאת אומרת שנכנסים היום? לכתבה הזאת? ת.

 18 הכתבה, ש.

 19 אין את הכתבה? ת.

 20 אין.  ש.

 21 הכותרת התכוונת.אין את  ת.

 22 אין את הכותרת. יש את הכתבה שפורסמה בתחילת היום. נתון. ידוע לך? ש.

 23 לא, יכול להיות שפשוט שינו רק את הכותרת.  ת.
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 1 אוקיי. ש.

 2 אנחנו  מוצאים כתבה כזאת. עו"ד יהודית תירוש:

 3 לא, הכתבה ישנה. תחת איזו כותרת?  ש.

 4 ...  עו"ד יהודית תירוש:

 5 טוב, ש.

 6 אז,  יהודית תירוש:עו"ד 

 7טוב. אז נבדוק. אנחנו לא ראינו אז נבדוק. הכל בסדר. ייתכן. אז בוא נסכים על הנתונים הבאים.  ש.

 8אחרי פחות משעתיים, לא יודעים בדיוק כמה פחות משעתיים, הכותרת ששונתה ואני אוסיף, 

 home page. 9-בנקרא לזה מסדר היום. נכון? לא נמצאת אצלכם  –הפכה למאוזנת יותר, ירדה 

 10 כן. ת.

 11מר בן צור אבל בעמוד הראשון שיש בפנינו לא כתוב למטה בצד ימין 'נתניהו  עם:-כ' השופט משה בר

 12 המריא לוושינגטון' וכולי, מה זה הכיתוב הזה?

 13 כן. ת.

 14זה לא קישור לכתבה? אני שואל, לא כי אפשר להבין, אי אפשר להבין  עם:-כ' השופט משה בר

 15 ר. אדוני רואה את התמונה בעמוד הראשון? מהצילום פה שום דב

 16 כן. ש.

 17 לצידה בצד ימין למטה. עם:-כ' השופט משה בר

 18 כן נכון.  ש.

 19 מה זה? זה נראה כמו כותרת קטנה, קישור או מה זה בדיוק? עם:-כ' השופט משה בר

 20 זה מבזק. ש.

 21 לא שם, מצד ימין למטה. יש קישור.  עו"ד ז'ק חן:

 22 כן. בדיוק.  ש.
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 1אני לא יודע מה המשמעות של זה אבל זה נראה דומה לכותרת שהייתה  עם:-שה ברכ' השופט מ

 2 בכתבה קודם.

 3 אה נכון. ת.

 4 זה כנראה הקישור לכתבה הקודמת. עו"ד ז'ק חן:

 5 לא ברור. עם:-כ' השופט משה בר

 6, מר ישועה, בוא נסכם רגע את העניין של אותו יום ותיכף נראה את ההמשך באותו יום. any how ש.

 7ואני מדבר על הכל פנימי בתוך וואלה. ראינו כתבה שהייתה מאוד, נקרא לזה חד צדדית, בבוקר, 

 8אחרי זה ראינו כתבה עם כותרת מאוזנת יותר, שהייתה פרק זמן מסוים. עד כאן תיאור הוגן של 

 9 הדברים?

 10 '. תיוהיסטוראני חושב שהכותרת היא חיובית. 'נתניהו המריא לוושינגטון, שליחות גורלית  ת.

 11 אבל מעל, 'נאום המריבה' ומתחת 'נאום שנוי במחלוקת'? נכון? ש.

 12 נכון. ומתחת 'אני מרגיש שאני שליח של כל אזרחי ישראל'.  ת.

 13נכון. אז אמרתי, אוקיי. אז זה כותרת, אתה יודע מה, תקרא לזה מאוזנת פלוס בהשוואה לנגטיב  ש.

 14 קודם. נכון?

 15 כן. ת.

 16 ימי אבל נדמה לי גם שהסכמנו שיש גם דעות מגוונות בעניין. נכון?אוקיי. שוב, הכל אצלכם פנ ש.

 17 כן, יש דעות מגוונות. ת.

 18 יש. עכשיו בוא נראה את ההמשך בוואלה. ש.

 19 עו"ד בן צור נעשה כמה דקות הפסקה. קצר. בסדר? אפשר עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 20  כן. עשר דקות? ש.

 21 כן. עשר דקות. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 בסדר גמור. ש.

 23 )הפסקה(
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 1 )לאחר ההפסקה(

 2 כבודכם אני מרשה לעצמי בלי הרשאה מכולם להיות שליח ציבור כאן,  עו"ד ז'ק חן:

 3 בלי או עם? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 בלי הרשאה מכולם, אני מרשה לעצמי להיות שליח ציבור. עו"ד ז'ק חן:

 5 בן צור: בלי הרשאה מפורשת.

 6בלי הרשאה מפורשת. משתוללת שריפה במבואות ירושלים והרבה אנשים צריכים  ד ז'ק חן:עו"

 7להגיע לאזור המרכז, אם אפשר ברשותכם לסיים את הדיון עכשיו, ביקשנו מחברי והוא מסכים 

 8 מבחינתו, וגם התביעה אני מבין שמבחינתה זה בסדר.

 9 המרכז?גם התביעה נוסעת לאזור  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 10 כולם. ש.

 11 מה עם דרכים חלופיות? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 12אנחנו לא יודעים, כרגע הווייז נותן שעה וחצי. ככל ש... השריפה משתוללת ללא  עו"ד ז'ק חן:

 13 שליטה ולכן זה צפוי להיות עוד שעות ארוכות והמצב רק יחמיר. 

 14הכבישים האחרים .. בלי קשר, יש הרבה אז כל  1ואם חוסמים את כביש  עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 15 אנשים שנוסעים למרכז.

 16 עו"ד תירוש? אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 17 אנחנו לא מתנגדים כמובן. עו"ד יהודית תירוש:

 18 טוב. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 19 )מדברים ביחד(

 20 אנחנו מסכימים לצורך העניין. :דוברת

 21 מים ומצטרפים. הנה, קיבלת עוד יותר טוב. מסכי אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 22 יש ריח לאווירה אז אי אפשר להישאר אדישים. :דוברת
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 1יש לנו רק שאלה אחת כבודם, אני מניח שכבודם אמור ליתן את ההחלטה שלהם  :עו"ד בועז בן צור

 2 בנושא החומרים,

 3 תקבלו החלטה. אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 4 בלי לדחוק כמובן.בקרוב,  :עו"ד בועז בן צור

 5תקבלו החלטה. אנחנו נסיים את הדיון ונקווה שהשריפה תסתיים  אב"ד: -פלדמן -כ.ה. ר' פרידמן

 6 מהר ובלי הרבה נזקים. תודה לכולם.

 7 

 8 -הדיון הסתיים  -

 9 

 10 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה     
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים

 2ן; עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקיעו"ד  :מטעם המאשימה

 3 ניצן וולקן

 4; עו"ד ישראל עו"ד דקלה סירקיס ;צור –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 וולנרמן 

 6  ד ז'ק חןוב"כ עו" 2נאשם  

 7 עוזר ; עו"ד נועה פירר –מיכל רוזן  וב"כ עו"ד 3נאשמת  

 8 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  
<#1#> 9 

 10 

 11 פרוטוקול

 12  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 13 צור. -על ידי עו"ד בועז בן שועהחקירתו הנגדית של העד אילן ימשכה נ

 14 הוגשו מוצגים:

 15                 כתבה וואלה;  – 699 – 96פריט כתבות וואלה;  3 – 698נ/ - בכתב האישום 93המשך פריט 

 16מקבץ כתבות כלי תקשורת;  – 702כתבה וואלה; נ/ – 701נ/ – 109+  97פריט כתבה מעריב;  – 700נ/

 17כתבה  – 706נ/ - 98פריט ; PastPages - 705כתבה וואלה; נ/ – 704יפעת מחקרי מדיה; נ/ – 703נ/

 18; )הוצג ולא הוגש(סרטון  – 709כתבה מגזין; נ/ – 708כתבה וואלה; נ/ – 707נ/ – 99פריט וואלה; 

 19 714נ/ – 108+  104+  100אירוע כתבה וואלה;  – 713נ/ – 712יפעת; נ/ – 711; נ/PastPages – 710נ/

 20; )הוצג ולא הוגש( 2015ראיון בנימין נתניהו מרץ  –סרטון מתוך הכתבה  – 715כתבה וואלה; נ/ –

 21 – 106+  103+  101פריט כתבה וואלה;  – 722נ/ – 718; נ/PastPages - 717כתבה וואלה; נ/ – 716נ/

 PastPages ;22 - 730נ/ – 728כתבה וואלה; נ/ – 727; נ/PastPages - 726נ/ – 724אלה; נ/כתבה וו – 723נ/

 23בקשר  PastPages - 738נ/ – 734נ/ – 102פריט ; PastPages - 733כתבה וואלה; נ/ - 732נ/ – 731נ/

 24כתבה וואלה;  – 741נ/ – 105פריט וואלה;  PastPages 740; נ/PastPages mako – 739; נ/720לנ/
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 1כתבה  – 746; נ/PastPages - 745נ/ – 744נ/ – 107פריט כתבה וואלה;  – 743; נ/PastPages - 742נ/

 2               ; )הוצג ולא הוגש(סרטון  – 748נ/ – 110פריט מקבץ כתבות כלי תקשורת;  – 747וואלה; נ/

 3 – 753; נ/PastPages - 752העין השביעית; נ/ – 751כתבה הארץ; נ/ – 750כתבה וואלה; נ/ – 749נ/

 4מקבץ כתבות כלי תקשורת כולל  – 755נ/ – 111פריט כתבה וואלה;  – 754יומן בחירות וואלה; נ/

PastPages /757יפעת; נ/ – 756וואלה; נ - PastPages/759כתבה וואלה; נ/ – 758; נ - PastPages ;5 

 6כתבה וואלה, ראיון עם  – 762מקבץ כתבות כלי תקשורת; נ/ – 761; נ/PastPages - 760נ/ – 112פריט 

 7כתבה וואלה, ראיון משותף לבני  – 764כתבה וואלה, ראיון עם יצחק הרצוג; נ/ – 763ציפי ליבני; נ/

 8 769נ/ – 113פריט ; PastPages - 768נ/ – 766כתבה וואלה, ראיון בנימין נתניהו; נ/ – 765והרצוג; נ/

 9כתבה מעריב;  – 771נ/ – 114פריט + יפעת;  7ץ כתבה ערו – 770מקבץ פרסומי הודעה לעיתונות; נ/ –

 10כתבה מעריב;  – 775מקבץ כתבות כלי תקשורת; נ/ – 774; נ/2כתבה ערוץ  – 773; נ/nrgכתבה  – 772נ/

 11מקבץ  – 779פייסבוק ומקבץ כתבות כלי תקשורת; נ/ – 778נ/ – 115פריט ; PastPages - 777נ/ – 776נ/

PastPages ; 12; )הוצג ולא הוגש(סרטון  – 781לטת יו"ר ועדת הבחירות; נ/הח – 780נ/ – 116פריט 

 13 כתבה וואלה;  – 783; נ/)הוצג ולא הוגש(סרטון נאום בנימין נתניהו בקונגרס  – 782נ/ – 94פריט 

 14מקבץ כתבות כלי  – 786חקיקה ארה"ב לגבי ההסכם עם איראן; נ/ – 785; נ/PastPages - 784נ/

 15פרסום;  – 791כתבה וואלה; נ/ – 790נ/ – 789; נ/PastPages - 788כתבה גלובס; נ/ – 787תקשורת; נ/

 16מקבץ כתבות כלי  – 796כתבה וואלה; נ/ – 795נ/ – 794נ/ – 95פריט כתבה וואלה;  – 793נ/ – 792נ/

 17 כתבה וואלה. – 800נ/ – 799; נ/PastPages - 798נ/ – 797תקשורת; נ/

 18 
<#6#> 19 

 20 החלטה

 21 

 22 . 15.6.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

 23 
<#7#> 24 

 25 במעמד הנוכחים.  14/06/2021, ד' תמוז תשפ"אניתן והודע היום 

 26 

     27 
 28 

 29 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 14-ה היום. 20-01-67104 פ"ת-ב אנחנו. לכולם טוב בוקר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .ישועה אילן העד עם אנחנו. 2021 ביוני

 5 הנגדית החקירה את לסיים השבוע אמור אדוני, בהתחלה שהוצג המתווה לפי. כן לפני אחד עניין רק

 6 .מצבנו זה. העד של

 7 לא אבל, חומר של במשמעויות כך אחר לדון צריך. יותר או פחות בעינו עומד זה :צור-בן בועז ד"עו

 8 .כמובן עכשיו

 9 שאלות שתי. חוזרת חקירה כך אחר להיות אמורה לכאורה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 ?החוזרת החקירה משך לגבי הצפי מה, ראשית. זה לעניין

 11 .גברתי, מאוד קצרה :תירוש יהודית ד"עו

 12 ?אומר שזה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .שעתיים, שעה על מדברת אני אבל, לי אין מדויקת הערכה :תירוש יהודית ד"עו

 14 .קצר ממש, אומרת זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .כן :תירוש יהודית ד"עו

 16 שאולי חקירה לחומרי כאן שמחכים מאחר. הבאה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 – כרגע יודעים לא הרי אנחנו, לא אולי, כן אולי - חקירה השלמת איזושהי תהיה החומרים בעקבות

 18 כי? כך אחר להשלים צורך שיהיה וככל הזה הסבב בתום החוזרת החקירה את לעשות אפשר האם

 19 .יסיים העד ואז צורך יהיה לא אולי

 20 עוד. בהשלמה צורך שיהיה מניחים אנחנו. גברתי המתחייבת בזהירות אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 21 בחקירה התקדמנו איך נראה גם, גברתי, היום בסוף אפשר אולי. הנחה זו ולכן החומר את ראינו  לא

 22 .יעיל יותר יהיה זה.  מותר זה אם, הדיון את לקיים, היום
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 1 איזשהו לעשות צריך כי למעלה ירחף שזה  רק. גמור בסדר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .הלאה מה עכשיו סדר

 3 פנה העד אבל, כך אחר נדבר הזה ובעניין, זה על מדברים אנחנו כבר אם, גברתי :תירוש יהודית ד"עו

 4 שהוא וחצי שנה לאחר, בערב חמישי ביום ל"לחו לנסיעה כרטיסים לו שיש לנו והודיע הצדדים לשני

 5 אם לשבועיים נסיעה זאת, העדים דוכן על כאן וחצי חודשיים והוא, הקורונה בגלל נכדתו את ראה לא

 6 לדיון מתקשר וזה – מקרה שבכל חושבת ואני נוסעת שלו המשפחה כל. אותנו יתקן העד, טועה לא אני

 7 .אותו לעצור ולא הזאת לנסיעה לנסוע לעד לאפשר בעינינו נכון האלה בנסיבות – היום בסוף שיהיה

 8 שלו החקירה את מסיים צור-בן דין עורך אם, לכאורה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .מסיים הוא אז, קצרצרה היא שלכם והחקירה

 10 העד את להעמיד צריך לא קשר שללא רק חושבת אני. גברתי להיות מאוד יכול :תירוש יהודית ד"עו

 11 .הזאת הנסיעה את לבטל צריך שהוא במצב

 12 יותר או פחות זאת. רביעי יום עד הזה המקטע את לסיים מאמץ כל נעשה אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 13. לסיים אשתדל ואני מהותי עד של נגדית חקירה זו עדיין, שני מצד. מלכתחילה שצפינו הזמנים מסגרת

 14 בזה נדון אופן שבכל מציע אני, מסוים מקטע איזשהו לי יישאר אם אבל עליו להקשות רוצה לא אני

 15... -ה לגבי החיפוש את לעשות נוכל רביעי שביום, שאמרתי כמו, היא השאיפה. עכשיו ולא היום בסוף

 16 .כרגע נתקדם אולי אבל

 17 אם אבל למנוע שצריך לי נראה לא. הנסיעה על גם נדבר אז :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .אותה נשמע, טובה סיבה יש

 19 .שייסע מניעה שום לנו שאין כמובן :צור-בן בועז ד"עו

 20 .בבקשה. נגדית לחקירה חוזרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 באיזשהו שמדובר כך על עמדנו. 93 פריט בתוך אנחנו. לכבודם אזכיר רק אני. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 22 את אעשה אני. למחרת יום - הבאים לפריטים עובר שאני לפני, להציג רוצה רק אני. וואלה בתוך עניין
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 1 מר, בהן לעיין ממך מבקש  אני. כמכלול אותן אגיש אני. כתבות  שלוש  - המשפט בית הנחיית לפי זה

 2 .ישועה

 3 וואלה של כתבות. 698/נ מסומן. ביחד כולן את אסמן אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 ?וואלה של לא או

 5 . כבודם, וואלה של כתבות :צור-בן בועז ד"עו

 6 8:17-ב. בקצרה, הזה העניין את, סטקטו זה את לעשות תנסה. כתבות שלוש לך מראה אני, ישועה מר

 7 שיצרו סרטון, צפו, 13:129 בשעה. נתניהו שידליק השריפות את לכבות שיצטרכו אנשים, במארס 2-ב

 8 ?שלילית אוריינטציה עם כתבות שתי. הביתה ביבי את לשלוח קורא V-15, היימן ובני כפרי רועי

 9 .כן :ת

 10 ביקורת שמותח לשעבר כ"השב ראש שהיה פרי עם ריאיון זה לך מציג שאני האחרונה הכתבה :ש

 11 שאלות שתי. המשנה בכותרת שכתוב כפי קולות כמה עוד לקושש ניסיון, בקונגרס לנאום נסיעה על

 12 שלב באותו גם והיה לשעבר כ"השב ראש היה כמובן הוא, פרי שגם יודע אתה, ראשונה שאלה. קצרות

 13 .לנתניהו היריבה ברשימה

 14 .רשימות כמה עבר הוא. משהו זוכר אני :ת 

 15 . למה כרגע משנה לא, פרש שהוא עד אחת ברשימה היה הוא. לא :ש

 16 .זכרתי לא המדויק המיקום את. הפוליטית למערכת נכנס שהוא זכרתי אבל, זכרתי לא :ת

 17 בשלב פוליטי יריב שהוא אבל, נכון תואר שזה כ"שב כראש אותו כשמתארים. קצרה שאלה :ש

 18 ?סביר לא? סביר. נמנע הזה התיאור, הזה

 19 .לציין היה אפשר. זה על להגיד מיוחד משהו לי אין :ת

 20 ?נכון. הממשלה ראש כלפי ביקורתית באוריינטציה היא הכתבה כמובן. וצריך אפשר :ש

 21 .נכון :ת

 22 עניינים בגלל החקירה במשך היום אחזור אני 95-ו  94 הפריטים על, כבודם :ש

 23 5-ב אנחנו, 96 פריט. ישועה מר אותך אחבר אני. 96 לפריט כרגע עובר אני ולכן אדמיניסטרטיביים
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 1 מני על פרופיל כתבת הסרת לצורך וואלה של שבוע סוף מגזין שהורד אומרת הטענה. 2015 במארס

 2 .אוקיי. מצומצמת ובחשיפה שונה בנוסח הכתבה פורסמה במארס 7-ושב נפתלי

 3 .אוקיי :ת

 4 מודעים לא אנחנו. וואלה בתוך פנימי בכלל שהוא בעניין כאן מדברים אנחנו שוב. נסתכל בוא :ש

 5 אליכם פנה שמישהו טענה אין. אותו קרא מישהו אם, שלכם באתר שעלה מה. אחד דבר למעט לו

 6 הכתבה על נסתכל בוא, עכשיו. במחלוקת שנויות שלא לי שנדמה העובדות כאן עד. הזה בנושא

 7 . שפורסמה

 8 .699/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 העיקרים על נדבר בוא. הכתבה כל על שנעבור צורך אין. לפניך הכתבה, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 10 כתבה שזו אתי תסכים, כל קודם. תסתכל. אותו ראה מישהו אם, באתר שנראה מה זה כי שלה

 11 .פרופיל ככתבת שמוגדרת

 12 . רגע. כן :ת

 13 .חברים, צבא, הספר בית, ילדותו, תחנות סוקרת :ש

 14 .דין עורכי בסוללת חמוש שהוא לעניין עקיצה איזושהי עם פרופיל כתבת :ת

 15, ארוכה מאוד כתבה היא הזאת הכתבה. כך לך אגיד אני. נחמד מאוד זה עקיצה, יודע אתה :ש

 16, הכרות, עבודה, לימודים, תיכון, ביניים, מהיסודי נפתלי של חייו תחנות כל את שסוקרת כתבה היא

 17 פעולה שיתוף שיש כמובן הזאת ולכתבה כזאת שלכתבה בטובך לי תאשר. באלה כיוצא וכל נישואין

 18 .למפרסם הפרופיל בעל של מלא

 19 .יודע לא אני, זה את הכינו איך. אתו שדיברו לעצמי מאתר אני :ת

 20 ?נכון, אתו שדיברו היא ההנחה :ש

 21 . כן :ת

 22 .ובכך בכך עסק שלו אבא :ש

 23 .זה את אקרא אני, רוצה אתה אם. קראתי לא. כאן שמוזכר מי כל. יודע לא :ת
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 1, מהכתיבה לך אומר שאני מה כל. זה את לך חוסך אני ולכן קראנו אנחנו. לקרוא צורך אין. לא :ש

 2 שיח כאן לנו יש אז. אתם שמדברים אנשים עם עושים פרופילים, אגב בסדר זה, הכתבה של מהאופי

 3 ?נכון, נפתלי מני לבין וואלה בין ישיר

 4 .שכן לעצמי מתאר אני :ת

 5 אליך פנה לא אחד  שאף לי תאשר. נפתלי מני של כתבות 109 על דיברנו. לעצמי מתאר אני גם :ש

 6 לא, שאול לא', אלוביץ לא, הממשלה ראש דוברי מצד לא,  כזאת טענה אין. הזאת לכתבה בקשר

 7 .כלום,  איריס

 8 - - - היו נפתלי מני לגבי.  זוכר  אינני :ת

 9 . בלבד הזאת הכתבה על, לא :ש

 10 עם כתבה איזושהי שם שהייתה בגלל המגזין שירד או שבוע סוף אותו. היה מה זוכר אינני :ת

 11. שם היה מה בדיוק זוכר לא אני. במובייל נשאר הוא כך אחר, באתר ירד שהוא לי נדמה, נפתלי מני

 12 זה איפה זוכר לא. PR ועובדי דין עורכי הרבה לו שיש העניין את שנזכיר ביקשו כך ואחר.  שלם בלגן

 13 . זוכר אינני. שעלה זה, שירד זה. היה

 14 שום לעשות יכולים לא אנחנו במשפטים. סתום נורא נורא זה, ירד, עלה, ביקשו אומר אתה :ש

 15 בסוף,  ריבוי איזה עושה אני, כרגע אנחנו. אליכם פונים לא אנחנו. אחד דבר עוד לך אחדש ואני דבר

 16 מאוד כתבה או אוהדת כתבה זו אם להסיק יצטרך משפט בית זה ואחרי שמתפרסמת כתבה רואים

 17 שבית מה זה? בסדר. נפתלי מר את ומלטפת, המקובל הביטוי, וסביבתו הממשלה ראש את עוינת

 18, אחד: הזה הדבר את לי תאשר, לך אומר אני לכן. ברורים שהדברים לי ונדמה להסיק יצטרך המשפט

 19 ? לא או כן. וואלה של המפואר המגזין, הזו הכתבה של בנושא אליך פנו הממשלה ראש דוברי לא

 20 . זוכר אינני :ת

 21 עברו של לסקירה מעבר, הזו שבכתבה גם אתי מסכים אתה. כך לי תגיד. בסדר. זוכר אינך :ש

 22. בעיקר נתניהו שרה גברת, לזה נקרא, מול שלו בזווית שלו ההתייחסות את כאן יש, נפתלי מר של

 23 .בעמודים  להסתכל יכול אתה. הממשלה ראש במעון? נכון
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 1 ?עמוד איזה :ת

 2 .5, 4. 5 בעמוד למשל :ש

 3 .כן :ת

 4 רואה היה הוא, הפרופיל את לקרוא טורח היה מישהו אם, הזאת הנקודה את רק נסכם אם :ש

 5 שכתוב מה לפי. הממשלה ראש ונגטיבי, בסיסי באופן נפתלי של עמדתו את אוהד לו שנקרא פרופיל

 6 .כאן

 7 אני. אותו שמתארות פסקאות יש, נגדו פסקאות כאן יש כי מאוזן די לי נראה. בטוח לא אני :ת

 8 .נגד זה פה שהעיקר בטוח לא

 9 גם יש כך ואחר' א מכיתה חייו תחנות כל על מספר זה כי נפתלי מני את אוהדת כתבה יש, לא :ש

 10 המצומצמת ובזווית אוהד מאוד זה נפתלי מני של בזווית ולכן נתניהו שרה נגד שלו התביעות את נניח

 11 .פשוט? לא? כן. נגטיבי זה, הממשלה ראש אשת, הממשלה ראש של

 12 .מתון נגטיבי :ת

 13 .מתון נגטיבי סיכמנו :ש

 14 .יודע לא. בסדר. וכדומה בקטטה מעורב היה.  נגדו הדרך לאורך נקודות גם יש :ת

 15 .בסדר, בקטטה מעורב שהיה לפרופיל שלכתוב האמת :ש

 16 נקודה את מאתנו שביקשו זוכר אני. בפסקה מופיעה כך שאחר במשנה היא העיקרית הנקודה :ת

 17 .ציבור ויחסי דין לעורכי כסף לו יש מאיפה, הזאת

 18 ?ביקשו זה מי :ש

 19 - - - תשמע.  זוכר אינני :ת

 20 .זוכר לא שאתה לי תגיד. ביקשו מי שאלתי :ש

 21 .זוכר לא אני :ת

 22 . רבה תודה :ש
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 1 או זאב או ניר או איריס או שאול או היה זה האלה בדברים אלי שפנה מי תמיד, פעם עוד :ת

 2 .זוכר אינני. כולם

 3 לא שאנחנו האישום כתב עם אפילו נניח הולכים כרגע אנחנו. אחד רגע עצור, ישועה מר :ש

 4 אמרו לא. להסכים יכולים אנחנו לפחות זה עם, טענה כתבו שלא איפה אבל, שבו לסנטימטר מסכימים

 5 .אליך פנה שמישהו

 6 .שם יש מה יודע לא ואני, זה על אותי שואל אתה. שם שיש מה יודע לא אני :ת

 7 .פנה שמישהו זיכרון לך אין. אוקיי :ש

 8  - - רבות פניות של תקופה זוכר אני, נפתלי מני. פעם עוד לך אומר אני. נפתלי מני זוכר אני :ת

 9 .הזאת בכתבה אני, לא :ש

 10 .לזה בדיוק זה את לשייך זוכר אינני :ת

 11 שטענה אישה של תלונה התפרסמה זה לפני שיום זוכר אתה. נתקדם בוא. הלאה. רבה תודה :ש

 12. אמת דוברת ונמצאה פוליגרף עברה והיא מינית אותה ושהטריד שקר לעדות אותה להדיח שניסה

 13 .הפרופיל לפני יום? זוכר אתה זה את. בתקשורת פרסום איזה היה

 14 .הפרופיל לפני יום שזה זכרתי לא :ת

 15 .זוכר אני :ש

 16 מינית הטרדה על תלונה של נושא היה שלב שבאיזשהו זוכר אני. הטיימינג את זוכר לא :ת

 17 . נתבקשנו שאנחנו זוכר אני. זוכר אינני, בתקשורת התפרסם. לפרסם נתבקשנו שאנחנו

 18 יש אלא וואלה-ב פרסום ואין, לך אציג אני, בתקשורת פרסום יש? בסדר. קרה מה נראה בוא :ש

 19 . 4'/ד עד שנייה' א-מ הפרופיל של הפרסום את

 20 ?כתבות כמה מציגים אתם. 700/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .הזאת המתפקעת החגורה את להדק קצת מנסים אנחנו כאן.  גברתי, אחת. לא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 בנושא, אחרים תקשורת בכלי פרסום יש כן לפני ויום, פרופיל איזשהו כשכותבים. שאלה, ישועה מר

 2, לשאול, לזה להתייחס צריך. אתקדם אני, עיתונאית מושג לי אין לי תגיד אם. יודע אתה אם. הפרופיל

 3 ?מקובל זה, לאזכר

 4", מעריב"ב הזה הפרסום, ספציפי באופן זה לגבי. שכן סביר נשמע. חוקים לזה יש אם יודע  לא :ת

 5 כמה היו. לפרסם שנדרשנו, סביבו גדול אישיו לנו שהיה זוכר אני.  הטיימינג את זוכר לא אני, שוב

 6 - - - דגלים

 7 .קונקרטית שאלתי, ישועה מר :ש

 8 .מסביר אני. הכתבה לגבי אותי שאלת :ת

 9. פריט פריט אתך עובר אני. טוב תקשיב. פריט פריט עוברים אנחנו. עזוב, ופנו כללית זוכר אני :ש

 10 .לך מציג שאני לפריטים קונקרטית לי תענה. אחד מחמיץ לא

 11 .לענות רק לי תן. קונקרטית אענה אני :ת

 12 .פרסום, כן לפני יום פיד כאן יש :ש

 13 . לענות לי תן :ת

 14 .השאלה את תכוון אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 - - - פרופיל כתבת  שפרסמו אמרתי :צור-בן בועז ד"עו

 16 .אותו שואל אתה מה אבל, הבנתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 למחרת יום שמפורסם בפרופיל להתייחס עיתונאית נכון לו נראה אם שאלתי :צור-בן בועז ד"עו

 18 לגלוש והתחלנו, זוכר אני ואז שכן, לי נדמה, לי אמר הוא. הכתבה למושא ביחס קודמת להתייחסות

 19 .קונקרטית תגיד בוא. האלה הנצחיים ושדות למחוזות

 20 יכול. לא או צבע לכתבת זה את להכניס חייבים היו אם תשובה לי אין, כל קודם :ישועה אילן מר

 21 לגבי  ספציפית זוכר אני. שלא להיות יכול, זה את מכניסים לא צבע שבכתבת להיות יכול. שכן להיות

 22 לא ואז כזה משהו או פייק שזה והתגלה  אצלנו נבדק, עלה זה שלב שבאיזשהו" מעריב" של הכתבה

 23 אני. הוגשה שלא והסתבר תלונה באמת הוגשה אם, במשטרה זה את ביררו שאצלנו לי נדמה. פרסמנו
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 1 פייק הוא" מעריב"ב שפורסם שמה אצלנו למערכת שהסתבר זה סביב פרשיה איזושהי שהייתה זוכר

 2, זה על עניתי לכן. זה זה אם זוכר לא, צבע כתבת על היה זה אם זוכר לא אני. אצלנו פרסמו לא ולכן

 3 .לשאלה רלוונטי זה כי

 4 . פייק שזה והסתבר בדקנו אומר אתה כמה תראה רק :ש

 5 .בדקתי אני לא :ת

 6 הן העובדות. לשקול לך מציע אני. אחריות חסרי כמעט דברים כאן אומר אתה. תשמע. לא :ש

 7 היא, ישראל למשטרת תלונה הגישה היא, בשמה מזוהה אישה יש. אותן יודע אתה אם, כדלקמן

 8 אותה להניא גם ניסיון היה. הזה לתיק אחרת זיקה לו שיש רוטנברג לו שקוראים אחד ידי על נחקרה

 9 לי אומר אתה. עכשיו לזה אתך להיכנס התכוונתי לא? לך ידועים בכלל האלה הדברים כל. מעדותו

 10 שהפרחת לפני לך ידועים האלה הדברים כל אם אותך שואל אני אז, פייק  וזה תלונה הוגשה ולא בדקנו

 11 .הזה לנושא אתך להיכנס התכוונתי לא כי. לאוויר משהו כאן

 12 את לפרסם פנייה אלינו  שהייתה ספציפית זוכר אני. לאוויר דבר שום הפרחתי לא אני, אדוני :ת

 13 - - - הזה הנושא את אצלנו בדקו". מעריב" על בהתבסס הזאת הידיעה

 14 ?בדקו זה מי :ש

 15 .לי נדמה, אלקלעי אבי :ת

 16 ?בדק הוא מי עם :ש

 17 בדקנו אומר אלקלעי שאבי, התכתבות שיש לי נדמה. אצלי בחומר להסתכל צריך. יודע לא :ת

 18 הם וגם" היום ישראל" עם גם שבדקנו לי נדמה. אומר שהוא, דבר עוד אפילו  זוכר אני. הנושא את

 19 בדק אבי. המערכת. הזאת בדיקה אתה עושה לא אני? בדקנו זה מה. בדקנו. נזכר עכשיו אני. החליטו

 20 אולי. תלונה הוגשה שלא במשטרה מחוז באותו לי  נדמה, זה א בדקנו כי זה את מעלה לא אני ואמר

 21 זה כי זוכר אני, לבינו ביני שבהתכתבויות מה זה. לי ענה שהוא מה זה  אבל יודע לא אני. טעה הוא

 22 שהם לו אמרו ושם" היום ישראל" עם זה את בדק שהוא לי שנדמה נוספת נקודה. חריג מקרה היה
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 1 בקשר זה של הטיימינג את זוכר לא אני. לפרסם לא הוחלט ואז בסיס לזה שאין להם והסתבר בדקו

 2 ".מעריב" של הסיפור את זוכר אני אבל, זוכר לא אני. צבע לכתבת

 3 אף. נתניהו, מתון שלילי. נפתלי מני, אוהדת פרופיל כתבת. הזה האירוע את נסכם בוא אז :ש

 4 הקודמת התלונה את לאזכר צריך גם היה ואולי דבר שום אומר לא אחד אף, אליכם פונה לא אחד

 5 .97 לפריט נעבור בוא. שקיבלנו מהמתת חלק עוד זה. לפני יום שהתפרסמה

 6 .שאלה הייתה לא זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .נכון. ביניים סיכום היה זה. לא :צור-בן בועז ד"עו

 8 פריט ואת 97 פריט את. דבר מאותו דברים שני אלה כי פריטים שני כבודם כרגע נחבר אנחנו. 97 פריט

 9 עצרת, עצרות על מדברים אנחנו כאן. דומים אירועים לנו כשיש קורה מה, שיעור נראה בוא.   109

 10. אחרת בגלריה מהמשפיעים  נתניהו, גלריה עם מהמשפיעים לפיד שראינו כמו. השמאל ועצרת הימין

 11 כי אותן נבדוק לכן.  העצרות לשתי ביחס למתת לייחס החליט האישום כתב נסח כרגע מה נראה בוא

 12 לאחר שבוע, הימין עצרת והשנייה השמאל עצרת שהראשונה זוכר אתה – שהתקיימו עצרות שתי אלה

 13 .מכן

 14 .שבוע שזה זכרתי לא. בגדול זוכר :ת

 15 שידור שנייה ופעם השמאל עצרת של שידור אחת פעם. מקביל אירוע שזה אתי מסכים אתה :ש

 16 .הימין עצרת של

 17 .המדויקים הפרטים את זוכר לא אני. שכן נראה :ת

 18 .לך נראה בוא אז :ש

 19 .סביר נשמע אבל, מקבלים והם אירועים שני של טבעם :ת

 20 ?סוקרה הזו העצרת זמן כמה זוכר אתה. 2015 במארס 7-ב היא. השמאל בעצרת נתחיל בוא :ש

 21. זוכר לא אני. זה שזה להיות  יכול. להפסיק שהתבקשתי חי שידור איזשהו שהיה זוכר. לא :ת

 22 ?מדבור חי בשידור
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 1, תלו תמונות כמה, הימין של כמה, השמאל של חי שידור היה כמה נבדוק אנחנו. חי שידור יש :ש

 2 .הזה בנושא הפרקליטות של בבחירה כאן קרה מה בסוף ונראה נבדוק. נעשה זה איך

 3 ?יודע אתה זה את. חי בשידור העצרת את העבירה וואלה

 4 .זה את להפסיק שהתבקשתי זוכר אני. כן :ת

 5 ?העצרת שודרה זמן כמה :ש

 6 מאבד זה אם. דווקא לאו, מתקיימת היא עוד כל העצרת את משדרים הסתם מן. זוכר לא אני :ת

 7 .הזאת בעצרת מדובר אם זוכר לא אני. זמן איזשהו אחרי זה את להפסיק אפשר, עניין

 8 בבחינת היא הזאת שהעצרת ואמר התקשורת כלי לכל פנה שהוא חפץ אומר. לך אגיד אני :ש

 9 .לך כותב שהוא מה גם זה? בסדר. שלנו אחד אף באולפן ואין בחירות עצרת

 10 .כזה משהו זוכר אני :ת

 11 לא. הנתונים את לנו יש? יודע אתה זה. משעה  למעלה נעשה, כנתון זה את קבל, החי השידור :ש

 12 .נציג דרכך

 13 לי נדמה ו זה את שהורדנו זוכר  ואני להפסיק לי שאמרו זוכר אני. השעות את זוכר לא אני :ת

 14 שאר שבכל לב תשים – ממני שביקש למי או לניר או לשאול,   למי זוכר לא – כותב שאני זוכר אני

 15 לשדר שהפסיק היחיד האתר אנחנו, כותב אני.  יורד זה אצלנו ורק נמצא זה Ynet-וב במאקו, האתרים

 16 דומני. אחרת לעצרת משייך שאני להיות יכול. זוכר אינני. זה על  שקבלתי לי נדמה. החי השידור את

 17 .העצרת שזו

 18 בוא, הסתיימה כבר העצרת כי,  דבר שום עשיתם שלא מכיוון, מפליג כרגיל שאתה מכיוון :ש

 19 שורה.  הסוף עד, שיוצא כמה שלך החקירה את נאריך. בעיה אין. לאחת אחת העובדות את נראה

 20 ?רואה אתה. לך כותב הוא, מהכיכר ישיר שידור, 7847

 21 .כן :ת

 22. משלנו מישהו באולפן אין אפילו וגם, תעמולה שזו תדעו רק, הפגנה של חי שידור לכם יש :ש

 23 ?רואה אתה
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 1 .כן :ת

 2 ? להפסקה דרישה בזה רואה אתה? כאן להפסיק ממך ביקש הוא :ש

 3 . כן אז, קריאה סימן עוד מוסיף היה הוא שאם להיות יכול. יודע לא :ת

 4 העיוות כנראה זה. קריאה בסימן זה את קראת אתה אבל, שאלה בסימן גם זה את עשה הוא :ש

 5 .הלאה נתקדם בוא אבל המקובל הישועי

 6 סימני ארבעה עם חי שידור לי שולח כשהוא. לזה התייחסתי, אלי כשפנה חפץ ניר, אדוני :ת

 7  היה זה של והקונטקסט קבל הוא אבל הוראה לי נתן שהוא אמרתי לא. קובל שהוא מבין אני, שאלה

 8 .ברור

 9 ?השידור התחיל מתי יודע אתה. 19:47-ב היא הזאת הפנייה :ש

 10 .השעה את רואה לא אני :ת

 11 .השידור התחיל מתי יודע אתה אם שאלתי :ש

 12 .לא :ת

 13 ?השידור הסתיים מתי יודע אתה :ש

 14 .ממני כשביקשו הסתיים שהוא יודע אני. לא :ת

 15 .9:99 שאחרי לך אומר אני?  כן :ש

 16 .כאן השעה מה הבנתי לא? כאן השעה מה :ת

 17 או זה את יודע אתה. אחרי וחצי כשעה. משודרת העצרת 9:00 השעה אחרי. 8-ל רבע. 19:47 :ש

 18 ?זה את יודע לא

 19 .יודע לא. להיות יכול :ת

 20 ממציא אתה למה? הורדנו, שאלה בסימן פנה שהוא אומר אתה למה, להיות יכול אם אז :ש

 21 הנעצרים אחרון – קצת מגזים אני – כמעט שכבר עד משודר להיות המשיך שזה לך אומר אני. דברים

 22 .הלך בעצרת שם
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 1 שכשניר הסברתי אז, הוראה כאן רואה  אני אם אותי שאלת. כלום  ממציא לא אני, אדוני :ת

 2 - - - שאלה סימני ארבעה עם משהו שואל חפץ

 3 שאלתי. הוראה זאת אמרת, שאלה סימן לך אמרתי. אחרת הייתה השאלה. כאן לא אנחנו, לא :ש

 4, משודר להיות המשיך זה כך אחר וחצי שעה לך אמרתי. זה את שהורדתם אמרת, עשיתם מה אותך

 5 ?לדעת בלי מלהג אתה למה, התשובה מה? מלהג – הביטוי על סליחה – אתה למה אז

 6 השעות את זוכר לא אני, שוב. זוכר אני. כאן זה את רואים עכשיו, קודם שאמרתי מה :ת

 7 .ממני בא זה. ירד החי השידור, מדווח שאני זוכר אני. המדויקות

 8 .אחרי וחצי שעה? 9:10-ב, שם היית אתה :ש

 9 שמא, אחד דבר מעיד אני. השעות על כאן מעיד לא אני. כאן רואה אתה השעות את, אדוני :ת

 10 נמשך שזה זה על קובל שאני וזכרתי שהורדתי זכרתי, פנייה אלי שהייתה  שזכרתי, קודם שאמרתי

 11 .כאן שיש מה את מקריא אני. מלהג לא אני. שזכרתי מה זה. Ynet-וב  במאקו

 12 עם 19:47. הפנייה לפני, כן לפני עוד התחילה העצרת. הורדנו, פנה הוא אמרת אתה. גבול יש :ש

 13 .באולפן אחד אף אין. שאלה סימן

 14 .השאלה את מבין לא? שאלה סימן עם התחילה העצרת אומרת זאת מה :ת

 15 .חפץ של הפנייה לפני התחיל עצרת שלה השידור :ש

 16 .ברור :ת

 17 פונה הוא. הימין עצרת שודרה זמן כמה לך אראה אני כך אחר, טוב תקשיב. משודרת העצרת :ש

 18, תקשורת כלי מכל יותר ארוך שהיה השידור כשהסתיים. באולפן  אחד אף אין, שאלה בסימן אליך

 19, ירד: לו אומר אתה, מסתיימת   שהעצרת וחצי שעה אחרי, לך אראה אני ותכף כרגע לך מוסיף אני זה

 20 ?אז.  אוקיי

 21 .אחד דבר יודע אני. יודע לא אני תקשיב :ת

 22 .תשובה. אחד דבר לא :ש

 23 .התשובה זאת :ת
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 1 ?התשובה מה :ש

 2 אני. אחר דבר זוכר לא. אחרים דברים זוכר לא אני. זוכר שאני מה זה. כאן רואה שאני מה :ת

 3 אני. חי שידור נמשך Ynet-וב שבמאקו אומר אני שאז זוכר אני. אחר במקום היה זה כמה זוכר לא

 4 אצלנו, נמשך זה האחרים אצל רק, תשמע. המערכת, זה את לי אמרו. זה את בדקתי שאני חושב לא

 5 .זה את כתבתי אז. שירד היחידי

 6 אחת שכולן כאן העלית נקודות שלוש. קטן לקמוס נייר לך אוציא אני. טוב תקשיב, ישועה מר :ש

 7 .שאלה סימן, הוראה. סטייטמנט באנדר מדויקות לא השנייה אחרי

 8 .ההתכתבות כל את לראות לי תתנו אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .הכול לו נתתי :צור-בן בועז ד"עו

 10 .הכול הוצג לא :תירוש יהודית ד"עו

 11 תשאלו ואז ההתכתבויות על לעבור, הסוף לבין ההתחלה בין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .שוב אותו

 13 הנה לך אמרתי, מיד אמרת. שאלה סימן, קריאה סימן לא, הוראה לא לך אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?הזה הדבר את לעשות למה? למה. התייחסותך. וחצי שעה

 15 . רואה שאני כאן יש מה לך אגיד אני, אדוני :ת

 16 .העובדות את. לא :ש

 17 .אותו שואלים מה יודע לא אני. קודם אמרתי מה זה :ת

 18 ?אז היה מה זוכר אתה האם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?אירוע באותו :ישועה אילן מר

 20 .זוכר אתה אם. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 שהייתה זוכר. ההתכתבות את שראיתי לפני שאמרתי כמו, כללי באופן זוכר, כן :ישועה אילן מר

 22  להיות יכול. להוריד הוראה נתתי פנייה אותה  שבעקבות אמרתי, פנה מי זוכר לא שאני אמרתי. פנייה
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 1 שהועברה פנייה שהייתה זוכר אני, כשהורדנו ואז להוריד הוראה נתתי. מיד היה לא וזה מיד שאמרתי

 2 .נמשך שם Ynet-וב במאקו תסתכלו, שהורדנו היחידים אנחנו, תשמעו, הלאה אותה העברתי ואני אלי

 3. הלאה נתקדם בוא. מכולם יותר וחצי שעה, שאלה סימן  מיד הוראה, קריאה סימני :צור-בן בועז ד"עו

 4 ?אחרים בערוצים למשל העצרת שורה זמן כמה יודע אתה לי תגיד בוא

 5 . לא :ת

 6 .וחצי כשעה הפחות לכל רואים אנחנו אצלכם כי :ש

 7 .להיות יכול :ת

 8 .דקות 10-כ 2 בערוץ, בערוצים שלמשל לך אומר כבר אני :ש

 9 ?בטלוויזיה, 2 ערוץ זה מה :ת

 10 .בטלוויזיה :ש

 11 .אינטרנט אתרי על מדברים אנחנו :ת

 12 אנחנו? הימין עצרת של השידור היה זמן כמה. פחות גם שזה לך נראה תכף, אינטרנט אתרי :ש

 13 .בסימטריה כרגע

 14 .ידעתי לא. זוכר אינני. יודע אינני :ת

 15 .נשמע בוא :ש

 16 .זוכר לא אני. ידעתי אולי :ת

 17 לאיזושהי שזכה נאום היה גם עצרת שבאותה זוכר אתה. הימין לאירוע להקבלה נעבור תכף :ש

 18 ?הזה הסיפור את זוכר אתה. גרבוז מר של מסוימת משמעות

 19 .עצרת באותה היה שזה זכרתי לא. גרבוז עם משהו זכרתי :ת

 20. מסוימת זווית לזה יש, ישראל מדינת של הפוליטית בהיסטוגרפיה זה. הקומץ נאום נקרא זה :ש

 21 ?זה את יודע אתה

 22 - - - צורה באיזושהי התבטא גרבוז מקום שבאיזשהו זוכר אני :ת

 23 . אינפורמטיבי תוכני עניין רק, נורמטיבי עניין לא, שיפוטי עניין לא :ש
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 1 .שאמרת כמו, להיסטוגרפיה נכנס שזה זכרתי לא :ת

 2 שואל אני אז. זה את לדעת יכול דעת בר משכיל כל.  לך מוכרת כך שכל ויקיפדיה-ב תראה :ש

 3 .יודע לא? יודע? זוכר. וואלה-ב אצלכם מהסיקור נעדר זה. פשוטה שאלה אותך

 4 ?נעדר מה :ת

 5 .הזאת המעודנת  בצורה זה את נגיד, במחלוקת השנוי לנאום ההתייחסות :ש

 6 . זוכר לא, לא :ת

 7 .משמעות יש  לוויזואליה גם כי, ויזואלית גם העצרת את סיקרתם איך נראה בוא :ש

 8 .נכון :ת

 9 ...ככל טובות  תמונות. חיובי דבר זה כלל בדרך תמונות :ש

 10 .כן :ת

 11 .נסתכל בוא אז. חושב אני גם :ש

 12 .701/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ?רואה אתה? נכון. העצרת את שמסקרת נרחבת כתבה כאן יש. תעלעל, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?המדוברת העצרת זאת. כן :ת

 15 .כן :ש

 16 ?עכשיו דיברנו עליה :ת

 17 של לאופי נתייחס גם כן אחרי, התמונות את ספרנו אנחנו, אגב. המדוברת העצרת זו. כן :ש

 18 הן שהתמונות לי תאשר. תסתכל. תמונות 15 כאן ספרנו. עיניים מראה טוב לפעמים כי התמונות

 19 ?נכון. להיות צריך כך, בסדר זה, שמחה ומלאות אופטימיות, לזה נקרא, תמונות

 20 ?שמחה מלאות אופטימיות :ת

 21 .מביכות לא תמונות, כן :ש

 22 .אוקיי :ת

 23 ?רואה אתה. 20:35 בשעה הוא בכתבה העצרת של הסיקור. תסתכל :ש
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 1 .כן :ת

 2 כל את כבר מסקר שזה בטובך לי תאשר אז, 20:35-ב כותבים כשכבר, שהעצרת אומרת זאת :ש

 3 ?נכון. כן לפני שהיה מה

 4 - - - 20:35 כשכותבים :ת

 5 . ומה ומה ומה  ומה ומה דיסקין אמר ומה דגן אמר מה כותבים :ש

 6 . אוקיי :ת

 7 .ההעלאה של המועד עד שהיה מה כל את מסקר כבר זה :ש

 8 .לבטח יודע לא אני. שעדכנו או. יודע לא. להיות יכול.  יודע אינני.  שעדכנו או :ת

 9 בוא אבל, דבר כל על להיות ביכול, למסקנות ללכת נצטרך זה ועם להיות יכול.... -ש האמת :ש

 10 .5 בעמוד. לך אעזור אני? רואה אתה? הליכוד של התגובה איפה. תסתכל עכשיו. נתקדם

 11 ?ובעמוד. מתוזמר מקמפיין חלק. שמאל איש דגן, הליכוד. קודם רואה אני המשנה בכותרת :ת

 12 ?רואה אתה. העמוד בשולי, למטה 5 בעמוד :ש

 13 .כן :ת

 14 או? נכון. נוספות תגובות יש לאחריה כי, הכתבה את סוגרת לא היא, התגובה, כן ואחרי  :ש

 15 .המשך

 16 .נכון :ת

 17 עצרת את לסקר אליכם פנה לא גורם אף. שאלה, כל קודם. הימין עצרת על נדבר בוא עכשיו :ש

 18 כלי כל? נכון. סופית אין מוזרות בגדר היה זה, העצרת את לסקר אליכם פונה שהיה מי. הימין

 19 .העצרות שתי את  סיקרו התקשורת

 20 הייתה אם. לא או פנייה זה לגבי הייתה אם זוכר אינני, לפניי שהחומרים בלי, שוב. זוכר אינני :ת

 21 ?מוזרות הייתה שזאת אומר אתה, פנייה

 22 .תקשורת כלי אתם, תשמע :ש

 23 .התקשורת כלי כל את מיידעים :ת
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 1 הייתה לא מכן לאחר ושבוע השמאל עצרת את מסקרת הייתה וואלה-ש טוען אתה האם :ש

 2 שיש לכם להזכיר צריך היה. שלך התודעה את להבין כדי רק? הימין של מקבילה עצרת את מסקרת

 3 ?הימין של עצרת

 4. דוברות של הודעות מקבל שאתה זה יודעים שבה שהצורה עניין זה. להזכיר קשור לא זה :ת

 5 .הטבעי הדבר דווקא זה. כזה משהו או לסקר תבואו, וכזאת כזאת עצרת תהיה

 6 .מקובל זה? נכון. לסקר טבעי זה :ש

 7 שיהיה שרוצה מי, הסיקור שמושאי היא המערכות של העבודה צורת אבל לסקר טבעי זה :ת

 8 .דוברות הודעת שולח, סיקור

 9 . דוברות הודעת שולחים :ש

 10 .למערכת, יודע לא, הודעה שולח שהוא להיות יכול. דוברות הודעת לא :ת

 11 .דברים יישאו? נכון. וכך כך השעות בין רבין בכיכר עצרת תהיה וכך כך ביום :ש

 12 .שכן לעצמי מתאר אני :ת

 13 כך ביום ישלח השמאל של המטה איש גם אז,  לזה שקראו כמו השמאל של עצרת לאותה גם :ש

 14 ?עובד זה כך? נכון. וכך כך השעות בין, דברים יישאו, עצרת וכך

 15 .צילום צוות לארגן צריך אתה כי :ת

 16 ?המקומות בשני עובד זה כך :ש

 17 .כן, דומים אירועים זה אם :ת

 18 ?שונה לך נראה זה, הבחירות לפני, שמאל עצרת, ימין עצרת :ש

 19 תראה. השני האירוע את מכיר לא אני. יודע לא אני. האירועים שני את בחנתי לא. יודע לא אני :ת

 20 .זוכר לא אני. שניהם אחרי לך אענה ואני השני האירוע את לי

 21 אלפים עשרות, כאן אלפים עשרות, פוליטית עצרת, רבין כיכר, מקום אותו, בחירות אותן  :ש

 22 ?התקשורת כלי בכל שסיקרו כמו האלה העצרות שתי את שתסקרו טריביאלי לא זה, שם

 23 .שכן נשמע :ת
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 1 ?לא או כן? שכן נשמע זה מה :ש

 2 .צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .מעוות כמעט בעולם כאן אנחנו, גברתי. סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 4 .יודע לא אני. השנייה העצרת מהי לראות צריך אני :ישועה אילן מר

 5 .הקיום לעצם שאלתי :ש

 6 . כן – עקרונית, מהותית :ת

 7 הימין של העצרת סוקרה איך לך נראה בוא. נתקדם בוא? הזמן כל אתי מתווכח אתה למה אז :ש

 8 .אחרים שתקשורת בכלי

 9 .702/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 מר. כאן מציגים אנחנו מה אגיד אני, כבודם. מציגים אנחנו מאיפה אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 11-ו כלכלית, 2 ערוץ" הארץ"ב כתבה, מרקר מדה פרסום, NRG פרסום כאן לנו יש. תסתכל בוא, ישועה

Ynet .12 ?רואה אתה 

 13 .כן :ת

 14 . שבדקו יפעת את לך אראה אני עכשיו :ש

 15 .703/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 כאן יש תסתכל. הימים ששת מלחמת נמשכה זמן כמה שואל שאני כמו כמעט זה :צור-בן בועז ד"עו

 17"," מעריב" ",הארץ, "הזמן על חבל, כאן שמופיעים התקשורת מכלי הימין עצרת סיקור של ריכוז

 18 .רואה אתה. 10 חדשות, 2 חדשות, מבט", הארץ" שוב", ידיעות

 19 .כן :ת

 20 באופן מסוקרת, המתרס צדי בשני, עצרת של כדרכה שהעצרת מסכימים אנחנו, אלף. יופי :ש

 21 ?נכון. התקשורת כלי בכל רחב

 22 .כן :ת
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 1 כדבר העצרת את מסקר תקשורת כלי היא וואלה בהכרח, הקודמת לשאלתי אותך מחזיר אני :ש

 2 ?התקשורת כלי בכל שנעשה כמי? תשובתך, הימין של והעצרת השמאל של העצרת את, שבשגרה

 3 .כן :ת

 4 היה זה. העצרת את סיקרו כי שוחד קיבלנו. הסיקור היה איך נראה בוא עכשיו. לאל תודה :ש

 5 ואת הימין את סיקרתם איך עכשיו רגע תסתכל, תראה. הנסח של בתפיסה, שקיבלנו מהמתת חלק

 6 .הימין עצרת על הכתבה הנה. השמאל

 7 .704/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8. לימין שמאל תשווה. הכתבה של האורך על בטובך תסתכל, כל קודם. נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 9 כפולה השמאל עצרת של שהכתבה לי תאשר. האלה לעולמות אותנו הכניסו הזה שלמשפט לי נראה

 10 .ישועה מר, המספרים על להסתכל יכול אתה. הימין עצרת מכתבת יותר או פחות

 11 .מסתכל אני :ת

 12 .נמשכת הכפילות. 15 ולא תמונות שבע שיש תספור בדרך :ש

 13 .אוקיי :ת

 14 ?הדברים שני את לי  מאשר אתה :ש

 15 .תמונות יותר שיש מאשר :ת

 16 .יותר או פחות כפול הוא וההיקף תמונות 15-ו 7. ספרו. ספרתי אני :ש

 17 .אוקיי :ת

 18 ?כרגע רואה שאתה מה לפי מאשר :ש

 19 .כן, יותר או פחות :ת

 20 התמונות נראות איך ס'פייג פסט-ב נראה בוא. השמאל עצרת של התמונות את ראינו :ש

 21 .משמעות יש לבחירה גם כי. הימין מעצרת, מהתמונות חלק או, ששידרתם

 22 .705/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 הביניים סיכום את רגע נעשה בוא, שיעלו עד, התמונות עניין את סוגר שאני לפני  :צור-בן בועז ד"עו

 2 עצרת, מקביל באירוע שמדובר מסכים אתה. שאלות כרגע תהיינה כי שלך ההתייחסות את מבקש ואני

 3 ?הבחירות לפני, שמאל עצרת, ימין

 4 .כן :ת

 5 ?וואלה-ב סוקרו הללו העצרות ההערות ששתי אתי מסכים אתה :ש

 6 .כן :ת

 7 להיות צריכות היו, התקשורת כלי בכל שסוקרו כמו, הללו העצרות ששתי אתי מסכים אתה :ש

 8 ?תקשורתית, וואלה-ב מסוקרות

 9 .כן :ת

 10 הייתם בהכרח כי הימין את לסקר לכם להגיד צריך היה לא אחד שאף אתי מסכים אתה :ש

 11 הייתם בהכרח כי העולם לכל שנשלח כפי וכזאת כזאת בשעה תבואו לכם אמרו אולי, לסקר צריכים

 12 .השמאל עצרת את סיקרתם שבהכרח כמו הימין עצרת את מסקרים

 13 .נכון :ת

 14, דקות 40 או שעה חצי, יותר קצר היה הימין עצרת של השידור של שההיקף יודע אתה האם :ש

 15 ?השמאל מעצרת

 16 .לי ידוע לא :ת

 17 ?אחר משהו יודע אתה :ש

 18 .לא :ת

 19 בין שראינו ממה שניים פי היה, היקפית תוכנית, שלכם הסיקור שהיקף אתי מסכים אתה :ש

 20 .ספרת? ימין לבין שמאל

 21 '. פייג הום-ב היה זה ואם היה זה איפה יודע לא אני. הכתובה בכתבה יותר או פחות :ת

 22 .הכתוב על כרגע מדבר אני :ש

 23 .יותר או פחות, בכתוב :ת
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 1 בשמאל כפול היה שסוקר כפי – לך הראיתי – מהעצרת התמונות שהיקף אתי מסכים אתה :ש

 2 ?ימין לעומת

 3 .במדויק ספרתי לא. יותר או פחות :ת

 4 - כלשונך נהור בסגי המתת את לסכם כדי התמונות אופי את לך להראות רוצה רק אני. טוב :ש

 5 בעצרת חדש יום של והשחר האופטימיות את ראינו. תסתכל, הנה. כאן שהתקבל – מילה אוסיף ולא

 6 .כאן כתוב מה תסתכל. מסוקר זה איך כאן תסתכל בוא. הקודמת

 7 .לעצמו אחד כל, אחדות הציג הימין :ת

 8 .התמונה. לא :ש

 9 .צדק כהנא :ת

 10, מסעירה אופטימיות לא, לי תאשר. תמונה עוד, הנה. רואים אנחנו, הנה. קצת עוד נראה בוא :ש

 11 ?המעטה בלשון, נכון

 12 ?רואה שהוא מה את עצרת בכל מצלם שהצלם מתכוון אתה :ת

 13 - - - תתחכם אל, תעצור, שהבחירה מתכוון אני. לא :ש

 14 .שם אותם הציב שהוא חשבתי :ת

 15 עשרות. חתונה כמו, תמונות מאוד הרבה שמצלם צלם יש העצרת במסגרת, ישועה מר. לא :ש

 16 שזה נכון. תמונות 7 להעלות בוחרים ואז מחתונה יותר הרבה זה בעצרת? נכון, תמונות ומאות

 17 ?התהליך

 18 .כן. להיות יכול :ת

 19 אל. הזאת התמונה את רואה אתה עכשיו. צדק כהנה. הבחירה זאת, כרגע רואים שאנחנו מה :ש

 20 .תברח

 21 ?יפה לא תמונה זאת. מקום לשום בורח לא :ת

 22 .הלאה, אוקיי :ש

 23 .יפה מאוד תמונה :ת
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 1 .נתקדם בוא. הלאה. יפה מאוד :ש

 2 .לשם שבא הקלה את מראה היא :ת

 3 ?ישועה מר, לשם שבא היחיד הקהל זה :ש

 4 . יודע לא אני :ת

 5 . יודע לא אתה :ש

 6 - - - צילם הוא תמונות וכמה הצלם מי יודע לא אני, אגב דרך. מסיבי קהל שזה נראה :ת

 7 ?לשם שבא הקהל זה מה :ש

 8, למערכת אותן שולח, תמונות מצלם, בא צלם. שם שצילם הצלם מי יודע לא שאני אומר אני :ת

 9 .מעט צילם הוא אם יודע לא, הרבה צילם הוא אם יודע לא אני

 10 ?העורך, דבר של בסופו יעלו תמונות איזה בוחר מי :עם - בר' מ השופט' כב

 11 אני. בוחרים ומתוכם יפה שעלה מה מתוך בוחר הצלם שגם להיות יכול. המערכת. כן :ישועה אילן מר

 12 .מכיר לא אני. בחירה תהליכי כמה שיש לעצמי מתאר

 13 מגיעים. מרזל רק, הנה. המכוונת האלקציה את, הבחירה את נראה בוא. מרזל רק :צור-בן בועז ד"עו

 14 בבחירה? הימין עצרת של בשיקוף מרזל רק, מרכסיסט הוא שמרזל טענתי לא, מהימין אלפים עשרות

 15 ?הזאת

 16 . יודע לא אני :ת

 17 .זה את רואים? יודע לא אתה זה מה :ש

 18 להיות יכול. יודע לא אני. יודע אינני. בעצרת שם שהיה מה את מראים שבצילום להיות יכול :ת

 19 . יודע אינני. רעשו הכי, בלטו שהכי הדברים את צילם הצלם

 20 - - - גבול יש. ישועה שמר, תשמע :ש

 21 .ולראות התמונות את לקחת צריך :ת
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 1 אותן ומראים התמונות את לוקחים אנחנו. עושים בדיוק שאנחנו מה  זה, הבנת לא אם :ש

 2 זה שקיבלנו מהמתת שחלק בטענה נמצאים אנחנו. נמצאים אנחנו היכן לך אזכיר אני. אותך ושואלים

 3 .הפוך עולם שזה לך מראה ואני הימין של והסיקור השמאל של הסיקור

 4 .אוקיי :ת

 5, לך שהציגו מה, שהתכוננת מה בכל, שלך בחקירות. שאלות שתי עוד אותך אשאל אני עכשיו :ש

 6 ?נכון. אתך עובר שאני ממה לסנטימטר אתך נכנסו לא, אותך ששאלו מה

 7 .האלה הדברים את. זה את לי הראו לא. יודע לא, סנטימטר :ת

 8 8. 98 פריט על נסתכל בוא עכשיו. בעצרת היינו. הלאה נתקדם בוא. רבה תודה. הראו לא :ש

 9 פנה שמישהו טענה שאין לך אומר אני כבר. חיובי באופן נתניהו את המסקרות כתבות פרסום, במארס

 10 להבין מצליח לא אני כי לראות רצינו. במארס 8-ב חיובי באופן פרסמתם  מה נבדוק בוא אמרנו ואנחנו

 11 .כתבה כאן  לך אראה אני אז. הזה בנושא שלנו מהחיים רוצים מה

 12 .706/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13. בכתבה חפץ את מיידע שאתה הוא עושה שאתה היחיד שהדבר לך אראה ואני :צור-בן בועז ד"עו

 14 החיוביות בכתבות נסתכל בוא,. אוקיי. לא? זוכר. ראיתי לך כותב הוא. הכתבה את לו שולח אתה

 15 כתבה כאן יש. נסתכל בוא אבל. שלנו מהחיים רוצים מה להבין מצליח לא אני. כאן שמדוברות

 16 בין ביחסים חשאי מסמך של חשיפה לגבי, עמידרור, לשעבר לאומי לביטחון היועץ את שמראיינים

 17 ? רואה אתה. ב"ארה לבין ישראל

 18 .כן :ת

 19 נקמה היא המסמך שהדלפת ההשערה את מעלה, הכתבה בסוף תסתכל דבר של בסופו הכתב  :ש

 20 עמוד לנו שחסר רואה אני. אמריקאית נקמה ,הדלפה, הנה. למטה. תסתכל. בנתניהו אמריקאית

 21 – פרי כבר זה, אמריקאית נקמה, הדלפה רואים אנחנו. תסתכל.  אותו נוסיף אנחנו. שנתנו בצילום

 22 ?נכון, הכותב של עמדתו זאת – נלעג שיהיה בביטוי להשתמש רוצה לא אני
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 1 הביא הוא אם שואל אתה. זה את הביא הוא מאיפה יודע לא אני. עמדתו זאת אם יודע לא אני :ת

 2 ?לא או מעמידרור זה את

 3 .אחרים דברים אומר עמידרור. לא :ש

 4 .מעמידרור לא שזה נשמע :ת

 5 אותה לך מציג שאני הזאת לכתבה ביחס אליכם פונה לא אחד אף. הזה העניין את נסכם בוא :ש

 6 - - - שבעובדה כעניין זה את לך אומר אני, אליך פנה לא אחד אף, כרגע

 7 .בזמנים  טועה שאני להיות יכול, שוב, עמידרור שלגבי זוכר אני. יודע אינני :ת

 8 .נתקדם בוא.  הזמן על חבל, טועה אתה, עזוב. טועה אתה :ש

 9 ?זוכר אני מה לפרט יכול אני :ת

 10 .הזאת הכתבה על אותך שואל אני. לא :ש

 11 . זוכר אני מה הזאת הכתבה על שאלת :ת

 12 .לענות לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 אלינו שהייתה זוכר אני. פנה לא אחד אף אם אותי שאלת. זוכר אני מה אותי שאלת :ישועה אילן מר

 14 כך ולצורך נושאים בשני כתבות לארגן פנייה הייתה? בסדר, ניר, איריס, שאול, זוכר לא אני, פנייה

 15 קשורה הייתה שאחת לי נדמה. הממשלה ראש עמדת את מייצגים שהם אנשים שהם אנשים להביא

 16, אותם להשיג קשיים לנו והיו וקנדל עמידרור היו שהוזכרו והשמות הגרעין לנושא ואחת הגז למתווה

 17 לאירוע קשור שזה חושב אני. וכדומה שיסייע ומבקש ניר על לוחץ ואני, הפעולה שיתוף את להשיג

 18 .אחר אירוע וזה טועה שאני להיות יכול. הזה

 19 .כדרכך ירקות סלט עשית. ביולי זה :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כדרכי. להיות יכול :ת

 21 תעשה אל. גז מתווה היה 15-ב. נתקדם בוא אבל. לזה זה קשורים שלא הדברים כל את ערבבת :ש

 22 .לכתבה בקשר אליך פנה לא אחד אף, אחד. פריט פריט הולכים אנחנו, שוב לך אומר אני. סלט

 23 .יודע אינני :ת
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 1 אינפורמטיבית התייחסות כאן שיש גם לי תאשר, הזו  הכתבה, שתיים. שכזו טענה אין :ש

 2 שאינפורמטיבי דבר זה. חשאי מסמך של חשיפה לגבי לאומי לביטחון היועץ של עמדתו מה, עיתונאית

 3 . מוטה דבר שום בזה אין. תקשורת כלי לסיקור שייכנס הראוי מן עיתונאי

 4 ?לעד השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 פנה לא אחד שאף עמידרור של שהעמדה, לי שיגיד יודע הוא אם, לעד השאלה :צור-בן בועז ד"עו

 6 אם. אותו לפרסם הצדקה לו שיש דבר זה, חשאי מסמך חשיפת של המסוימת המשמעות מה, לגביה

 7 .יודע הוא

 8  .מעניין תמיד זה, עמידרור את שלשמוע חושב אני :ת

 9, 99 פריט. 99 לפריט  הלאה נתקדם בוא מהמתת חלק זה וגם מעניין זה גם פונים גם. נכון :ש

 10 כמה בבית שכחו.  הציוני למחנה יתרון על שמצביע סקר של פרסום להסיר דרישה שיש אומרת הטענה

 11 .הציוני המחנה של פנימי סקר שפרסמתם כתבה לך אציג אני. העריכה בחדר, פריטים

 12 .707/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 מאוד תחתונה בשורה שמסתכם בעניין האקדמי החומר את לך אציג שאני לפני :צור-בן בועז ד"עו

 14 כלי של אובייקטיבים לסקרים בהשוואה? מה כמו, יותר או פחות אמין מפלגה של פנימי סקר, ברורה

 15 ?תקשורת

 16 .אמין פחות שהוא לעצמי מתאר :ת

 17 .יודע או מתאר אתה :ש

 18 .דע יו לא :ת

 19 שיש 0 הזה בנושא כתיבה לך אראה אני, הנה – הרווחת ההנחה, פנימי שסקר יודע לא אתה :ש

 20 .שרוצים תוצאה כל כמעט להביא אפשר, למניפולציות סופי אין פתח

 21 .סביר נשמע :ת

 22 ברמה לפחות, הוכח לא שהעניין יאמרו לא כך שאחר כדי כתיבה לך אראה אני אופן בכל :ש

 23 .גלובס של G במגזין שתפרסמה כתבה לך אראה אני. העיתונאית
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 1 .מפרסמים של פנימי סקר :ת

 2 ?מפרסמים של פנימי סקר על אומר אתה מה :ש

 3 .פחות הוא, פנימי נשאר כשהוא. במניפולציות... -ש מסכים אני, מפרסמים של פנימי סקר :ת

 4 .זה את נקרין. הכתבה את לך נציג בוא :ש

 5 .708/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6. הכתבה את שמשקפת הכותרת על תסתכל אבל הכתבה כל את כרגע קרא לא אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?רואה אתה. אותה לך מביא ואני תוצאה לי תגיד רק. מתאימה הייתה הכותרתית הבחירה כאן

 8 .כן :ת

 9 הזה העניין על מדבר הוא. עליך אמין הוא כי דרוקר רביב את אשמיע אני. להשמיע יכול אני :ש

 10 .כרגע כללית השקפה לא זאת, כלומר. פרסמתם שאתם סקר, כלומר. ממש

 11 ?לעד קשור זה איך :תירוש יהודית ד"עו

 12 .לדעת רוצה אני זה את. קיבלנו לשוחד קשור זה איך? לעד קשור זה איך :צור-בן בועז ד"עו

 13 (סרטון הקרנת)

 14 .709/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 הפרסום את ראית. שפרסמתם פנימי סקר באותו אמרו מה ראית אז. נמשיך בוא :צור-בן בועז ד"עו

 16 .מפרסמים...  מיני שכל פנימיים בסקרים קורה מה של הניסיון את לך יש. שישנו

 17 את מקבל אני אבל אחד כל כמו ליימן אני, פנימיים בסקרים, פעם עוד. ניסיון בזה לזה אין :ת

 18 .ההיגיון

 19 .8:00 בשעה הזאת הכתבה את מפרסמים אתם. כאן קורה מה נראה בוא עכשיו :ש

 20 .כן :ת

 21 .710/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 ?רואה אתה? מתי עד נמצאת הכתבה, תסתכל אם :צור-בן בועז ד"עו

 23 .10:25. רואה :ת
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 1 ף.3:38 בשעה, רול-ל אותך מפנה אני, חפץ אליך פונה. לך אגיד אני תכף, להבנתי נמצא זה :ש

 2 ?רואה אתה. הבא הדבר את ךך וכותב 8,000 בשורה, 15:38, כלומר

 3 .כן :ת

 4: כתבת, כאן לי שהשבת כמו? ספין שזה לכם ברור לא? מפלגות של סקרים מפרסמים ממתי :ש

 5 ?רואה אתה. טיפלתי, צודק

 6 .כן :ת

 7 ?נכון. 15:53 שעה. 4:00 כמעט בשעה זה :ש

 8 .כן :ת

 9 עד, ראינו, בבוקר 8:00 מהשעה באתר עובש העלתה הזאת הכתבה. העובדות את נראה בוא :ש

 10 .וחצי  3-ב אליך פנה הוא. הצהריים אחר לארך 4:00

 11 .תקופה אותה כל הבית בעמוד נמצא זה אם יודע  לא אני. באתר נמצאת :ת

 12 .לי טוב וזה  לי טוב זה? כן לפני ירד שזה להיות יכול. 3:30 בשעה אליך פונה הוא :ש

 13 זה בבוקר 10:25-שב, ס'פייג פסט-ב  שהצגת הקוד בדף שרואים מה. נכנס זה. ירד לא זה :ת

 14 .למטה הבית בעמוד נמצא

 15 .אפשרויות שתי לנו יש :ש

 16 .פנימה נשאר  זה. נמחק לא זה :ת

 17 האפשרות. לך נראה מה לי תגיד רק, לבחור מה יודע לא אפילו אני, לי נוחות האפשרויות שתי :ש

 18 ?אוקיי. נמצאת עדיין הזו הכתבה, 3:38 בשעה אליך פונה שכשהוא היא הראשונה

 19 .אפשרות :ת

 20 .ירד כבר זה, אליך פונה שהוא השנייה האפשרות :ש

 21 .בפנים נמצא זה. ירד לא :ת

 22 '.פייג הום-ב לא. לרדת התחיל :ש

 23 .בבחירות או בחדשות או'. פייג הום-ב לא :ת
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 1 ידיעה לך יש ואם – שבדקנו לך אומר אני. אתי תהיה, ישועה מר, לך אומר שאני נתון עוד :ש

 2 בשום פורסם לא, מפורסמים שלא פנימיים סקרים של כדרכם הזה הפנימי הסקר – לי תגיד, אחרת

 3 .אחר תקשורת כלי

 4 .לי ידוע לא :ת

 5 . בדיקה עשו יפעת, הנה :ש

 6 .711/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 עניין זה פנימי סקר של שפרסום הסכמנו, אחת. הזה בנושא סיכום שאלות שלוש :צור-בן בועז ד"עו

 8 .הסכמנו דקה לפני. למניפולציות, לפורענות שנועד

 9 .פנימיים סקרים מפרסמים לא שעיתונים חושב לא אני, פעם עוד, שלי היחידה ההסתייגות. כן :ת

 10 ?יודע אתה מה. מחשבה לא? יודע או חושב :ש

 11 על שלמים ימים שואל חברי. שלמים ימים כבר אותו שואל אתה. באמת :תירוש יהודית ד"עו

 12 .לשמוע אותו מעניין לא זה כאן אז, לחברי נוחה שלא ה תשוב העד אז. ואולי בערך והערכות מחשבות

 13 . המחשבות בסוגיית גן נתקדם אנחנו. רבה תודה :צור-בן בועז ד"עו

 14 שזה מציינים רק, פנימיים סקרים גם מפרסמים מדיה שכלי חושב אני, פעם עוד אומר אני :ת

 15 אני אבל מפרסמים לא או מפרסמים למה מומחה לא אני, שוב. בעבר שראיתי חושב אני. פנימי סקר

 16 מסתכל כשאני. ואחרות כאלה מפלגות של פנימיים סקרים על פרסומים הרבה בעבר שראיתי חושב

 17. דיסקליימר פה יש. הציוני המחנה עבור שנערכו סקרים, פנימיים בסקרים גדול יתרון, כאן הידיעה על

 18 .תקשורת בכלי פנימיים סקרים גם שקראתי חושב אני. יודע לא אני. בכלל ראוי שלא להיות יכול

 19 אמרת כך אחר, מניפולציות אלה אמרת בהתחלה, פנימי סקר אומר אתה. נתקדם בוא. בסדר :ש

 20 .פשוטה שאלה אותך שואל אני. עצור. זה את לציין צריך אולי

 21 נתון והוא שלו המגבלות את יש פנימי שלסקר אמרתי. כך ואחר בהתחלה אמרתי לא אני :ת

 22 המקצועית בכתבה שם שהופיע שמה הקביעה עם והסכמתי. למניפולציות בוודאי אותו כשמפרסמים
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 1 להניח שסביר זה עם גם הסכמתי. שרוצים מה להזמין שאפשר, איפה זוכר לא, מגלובס, לי שהראית

 2 .מציין אתה אז, זה את מציין אתה אם שני מצד. מניפולציה שזאת

 3 ?שהוא מתי פרסמתם הליכוד של פנימיים סקרים, אגב :ש

 4 .יודע אינני :ת

 5 לו כותב ואתה, ספין שזה לכם וברור מפלגות של סקרים מפרסמים ממתי חפץ לך וכשכותב :ש

 6 .צודק

 7 את גם לו להציג צריך חברי אז, זה את לו מציג אתה אם? לו עונה הוא מה :תירוש יהודית ד"עו

 8 .התשובה

 9 .טיפלתי אמר הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .לי תשלח, רוצה אתה אם: לו אומר אני כך אחר. לא :ישועה אילן מר

 11 .זה את הקרין הוא? הבעיה מה: :חן ק'ז ד"עו

 12 .תיקנתי, צודק, שכאן הזאת התשובה את רק זה, לו מציג שחברי מה :תירוש יהודית ד"עו

 13 . בעיה אין, תירוש גברת :צור-בן בועז ד"עו

 14 .שוב זה את לו תקרינו. בעיה אין. שוב תקרינו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 ?ראינו? בסדר.  בסדר הכול :צור-בן בועז ד"עו

 16 .קודם גם זה את ראיתי אני :ת

 17 .קודם גם זה את ראה הוא. מוסברת בלתי התערבות כאן הייתה. יודע לא אני :ש

 18 .נקלט הכול :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .תירוש ד"עו בקשת בעקבות שוב לו להקרין ביקשה שגברתי משום נקלט הכול תמיד לא :חן ק'ז ד"עו

 20 אמר שהוא מה כי אמר שהוא להגיד צריך שלא אומרת אני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 .נקלט עכשיו

 22 חברתי כי קצר מאוד לגביהם הזיכרון, ונקלטים שנאמרים דברים שגם מסתבר אבל, נכון :חן ק'ז ד"עו

 23 גם, הם שלה שהכללים נגדית בחקירה שאלה ממקד הוא עכשיו ו הזה הקטע כל לו שהוקרן זכרה לא



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  14

 

 3821 

 1 והדבר הזמן כל צור-בן ד"עו את להציג אפשר אי. מקטע לו להציג רשאי הוא, זה את לו להקרין בלי

 2 - - - מקבל

 3 .עכשיו עושה שאדוני מה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .כלפיו הוגן לא פשוט זה :חן ק'ז ד"עו

 5 .להמשיך לנו תן, חן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 אתה מתי לך ואומר דובר אליך שכשפונה לי תאשר. פשוט  אחד דבר, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?נכון, מדובר זה, פנימיים סקרים עושה

 8 .כן :ת

 9 של פנימיים סקרים יש שבוואלה לו ואמר חפץ לניר פנה הממשלה שראש ידיעה שום לך אין :ש

 10 .קלאסית דוברות עבודת שזאת לי תאשר, ושנית ידיעה לך אין. הציוני המחנה

 11 את למלא צריך שאני יודע שאני זאת במסגרת נעשית אלי שלי הפנייה, ניר שלגבי מאשר חוץ :ת

 12 .רוצה שהוא מה

 13 - - - אות שאלתי :ש

 14 .התשובה זאת :ת

 15 האתר את ראינו. עשית מה ראינו אנחנו. בסדר הכול. מתקדמים אנחנו, ישועה מר. בעיה אין :ש

 16 אתה למשל ראינו אנחנו, שעה אחרי שעה הציוני המחנה של המסרים את שהדהד אתר שהיה שלכם

 17 שככל לי נדמה. שנעשו הגדולים האירועים כל את ראינו, המשפיעים מאה את ראינו, העצרת של סיפור

 18, הדובר של הפנייה, אחד. שלי השאלה על חוזר אני. מגוחך ויותר יותר יהיה זה, המנטרה על שתחזור

 19 שלו מהתפקיד כחלק היא, אחר מטה כל של אחר דובר כל להיות יכול או חפץ ניר להיות יכול זה

 20 ?נכון כאן עד. סיקור לגבי ובכלל בחירות בתקופת

 21 זו. להן לענות צריך אני, שלו שפניות יודע אני מקרה בכל, ניר לגבי. שלו מהתפקיד חלק :ת

 22 מיד ואני מטפל ואני שלך סקר רוצה אתה 9אם לי תשלח לו אומר גם אני לכן. האמיתית התשובה

 23 .מוריד
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 1 או ניר גם זה.  V-15 את נראה בוא. הזה בנושא שלך ההמשך את לך נראה בוא. נתקדם בוא :ש

 2 ?ההיפך

 3 .ההפך :ת

 4 .פעם אחר פעם פרסמתם V-15 :ש

 5 .פעמים כמה זוכר לא :ת

 6 .לך נראה בוא :ש

 7 .712/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 בחיים שתפקידו כמי שמוכתר הגורם, V-15 פרסום. יום באותו מדברים אנחנו  :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?רואה אתה. האלה הדברים  את מפרסמים אתם. הממשלה ראש את להחליף זה הזה בשלב

 10 .כן :ת

 11 מה את קורא אני. למה לך אגיד אני. לתקשורת הודעה שקיבלתם מבין אני. מלאה בצורה :ש

 12 - - - לשעבר הממשלה ראש מזה חוץ, כאן שכתוב

 13 .סביר נשמע :ת

 14 .מסביר יותר. לא. לא :ש

 15 .אוקיי :ת

 16 שאנן, וכך כך היה אביב בתל, אביב תל, ירושלים, שבע באר, בחיפה כנסים ארגן הארגון :ש

 17 ?נכון, V-15 של דוברות הודעת זה כל. וכך כך מסר הארגון, וכך כך אמר סטריט

 18 .יודע אינני. סביר נשמע :ת

 19 .למחרת יום. הציוני למחנה דוברות שירותי עכשיו. נתקדם בוא :ש

 20 .713/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 שנערך הדסה האקדמית המכללה של בכנס, דהיום הרצוג הנשיא, הרצוג מר של דברור זה: בעז

 22 ?רואה אתה. למעלה 2 בעמוד זה. בירושלים
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 1 .כן :ת

 2, כלומר. ם9ירושלי הדסה במכללת צולם שזה כתוב התמונה בתחתית. התמונה את תראה וגם :ש

 3 .שלכם צלם לא זה

 4 .נכון :ת

 5 על הציוני המחנה של הודעה כאן רואים שאנחנו היא נמנעת בלתי הכמעט המסקנה ולכן :ש

 6 .בירושלים הדסה מכללת בכנס שנאמרו דברים

 7 .נכון :ת

 8 .תמונה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 באותו שניים ראינו, הנה אז. נתקדם. שלנו ההנחה זאת. הסתם מן מחמיאה תמונה :צור-בן בועז ד"עו

 10 עכשיו. בינואר 9 יום מעללי את סגרנו. הפוך בדיוק שזה פנימי סקר ופרסום V-15, ציוני מחנה – יום

 11 למקום כאן זכה גילהר דב עם הריאיון. גילהר דב עם ריאיון שזה מרגש מאוד לאירוע מגיעים אנחנו

 12 .הה מהמקום אותו נוריד קצת בוא אז, כבוד של

 13 ?100 אירוע זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 תורה להגדיל כדי לשלושה אחד עניין  פיצלו פה כי 108 וגם, 104, 100 אירוע זה :צור-בן בועז ד"עו

 15 בשלב הראשי העורך. הריאיון בסוגיית לאט לאט נתחיל אנחנו. 108-ו 104, 100 זה, חוזר אני. ולהאדיר

 16 ?נכון. אלקלעי אבי זה הזה

 17 .כן :ת

 18 נעשה לא כרגע, הממשלה ראש את קיצוני באופן עוין. הביטויים כל על אחזור לא כרגע אני :ש

 19 ?מסכים. מעליהם נדלג, קשים ביטוים של עמודים שלושה, הביטויים כל את

 20 ?שמה :תירוש יהודית ד"עו

 21 .הממשלה ראש את קיצוני באופן עיין, שלו הפוליטית בתפיסה, אלקלעי שאבי :צור-בן בועז ד"עו

 22 חלק. קיצוני זה אם יודע לא. הפוליטית בתפיסה הממשלה ראש את עיין הוא :ישועה אילן מר

 23 .שקרה למה ריאקציה היו אמר שהוא מהדברים
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 1 ?נכון. הממשלה ראש עם ריאיון רציתם אתם  .בסדר. מתועבים, רשע שלטון. כן :ת

 2 לשיחתך בהמשך, כשתוכל אתי דבר? שלומך מה, ניר היי. "6756 לשורה, רול-ל אפנה אני. כן :ש

 3 ?רואה אתה.". הריאיון לגבי אותנו תאכזבו שלא מאוד נקווה. אבי עם

 4 .כן :ת

 5 ?נכון, לו כותב אתה זה :ש

 6 .כן :ת

 7 .6829-ל גם :ש

 8, ינואר על כאן מדברים אנחנו. תאריכים באותם לא אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?טועה שאני או

 10. ארוך תאריך הוא הזה הפיאסקו. ארוך תהליך הוא הזה הריאיון. גברתי, תהליך זה :צור-בן בועז ד"עו

 11 רציתי לא: "לו כותב אתה? רואה אתה. 6829-ב לך אראה אני כך אחר. זמן הרבה זה את ביקשו הם

 12-ש מזה גדול תקציב – Ynet-ל זה – להם לתת שראוי או... ישתנה שמשהו חושב אתה. לך להציק

 13 ?נכון, הריאיון לגבי אחריו מחזר אתה? רואה אתה". מקבלת וואלה

 14 .כן :ת

 15 ?יודע אתה. בלעדי באופן באינטרנט לכם אז ניתן הריאיון  :ש

 16 .להיות יכול, בסדר. בלעדי ניתן שזה זכרתי לא :ת

 17. מהחקירה אקריא אני. שלו בחקירה אומר הוא. הריאיון לגבי חפץ אומר מה נראה בוא עכשיו :ש

 18 לראיין רצו כולם הם, כלומר. טובה לנו עשו ולא האלה הראיונות את מאוד רצו התקשורת כלי כל"

 19 אומר מה לך אשליך ואני". שלנו אסטרטגיה שינוי, שינוי היה זה. התראיין לא הוא כן לפני כי אותו

 20 .שי ברוך היה מי. שי ברוך

 21 .החדשות מערכת ראש :ת

 22 עם יחד נתניהו את לראיין הולך דב: "93-91 שורות, 7119 הודעה, 3224 בברקוד אומר הוא :ש

 23. גדול מאוד פוטנציאל עם עיתונאי הישג הזה בריאיון רואה אני. בסט נוכח היה אבי. אלקלעי אבי
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 1 מבחינתי, אצלנו להתראיין מוכן שהוא, לנו ופתאום כלל מתראיין לא נתניהו ימים באותם, תבין

 2 ".גדול הישג זה מבחינתנו 2-ו 10 ערוץ לעומת קטן יחסית שהוא תקשורת כאמצעי

 3 .יגיע שהוא עיתונאי הישג היה זה עבורכם. זה את רציתם אתם. נסכם בוא

 4 .נכון :ת

 5 כבר אני – שהיה כפי הריאיון כללי לגבי מוקדם סיכום שהיה מדינה כעד חפץ מעיד. נתקדם :ש

 6 תאשר, יודע אתה האם אותך שואל אני אבל יודע לא אתה, אחרים. אחרים תקשורת כלי עם – מוסיף

 7 .הריאיון לגבי, הסיכומים מה נראה ותכף, מוקדמים סיכומים שהיו, לי

 8 מצאה לא כי וקבלו בעניין אלי שפנו שאול של גם אולי. ניר של הטענה הייתה שזאת לי זכור :ת

 9 הכחישו הם, שי ברוך עם דיברתי אם זוכר לא, ודוביק אבי מול שעשיתי בבדיקה. התוצאה בעיניהם חן

 10 .מוקדם סיכום שהיה

 11 .העובדות את נבדוק בוא אז, טוב :ש

 12 .לסיכום צד הייתי לא אני :ת

 13 קרא אני. 23-2 שירות, 39 עמוד, 1834 בברקוד אומר. מדינה עד. חפץ ניר אומר מה נראה בוא :ש

 14 זה יהיה – גילהר דב זה – שדב לכך הסתייגות הביע נתניהו, הריאיון קיום לפני עוד. "לאט לאט

 15 גילהר שדב, אחד: דברים שני והבטיחו אותי הרגיעו אלקלעי ואבי ישועה אילן ואולם. אותו שיראיין

 16 כלי לכל התנאי וזה, חשוב הכי הדבר שזה, ושתיים אנטי של אווירה ייצור ולא ומאוזן הוגן יהיה

 17 ממש היה זה. פעם כל התשובה את לסיים לו וייתן ביבי של לדבריו יתפרץ לא גילהר שדב,, התקשורת

 18 באמצע יתפרצו ולא יתפרצו ולא  דבריו את לסיים לו שייתנו מקרה בכל שביבי יעבור ובל ייהרג, תנאי

 19 ".2 חדשות בפני גם העלינו הזה התנאי ואת

 20 שלנו הדרישות היו ואלה מוקדם סיכום היה, תראה, אומר הוא. חפץ ניר כאן מעיד מה נראה בוא

 21 תקשורת כלי לפני גם העלינו אומר הוא זה ואת.  להתפרץ לא, ושתיים, מאוזן, האחד: בשתיים

 22 ?יודע לא? יודע. אחרים

 23 .מראש זה את ידעתי לא. זה את ידעתי אני בדיעבד :ת
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 1 .סיכום שהיה, לך שנאמר מה זה, בדיעבד :ש

 2 והם מראש  שסיכמו דברים כמה שיש, משהו עוד על שנאמר לי נדמה. זה על לי נאמר בדיעבד :ת

 3 .הופרו

 4 . כמובן אישום וכתב תוצאה, הפרה, סיכום נראה בוא. דבר-דבר נעבר אנחנו :ש

 5 .זה את טען הוא אמיתי בזמן, אז, שלו בעדות לא, זה את שטען ניר ידי על לי נאמר בדיעבד :ת

 6 .אמיתי שבזמן ברור :ש

 7 .זה את הכחישו ודוביק ואבי :ת

 8 לא תקשורת בכלי בבלעדיות ריאיון, כלומר. אלמנטרי שזה, יודע אתה אם, גם יודע אתה :ש

 9 בהם טיפלת שאתה בדברים עשית אתה מה תכף לך אראה אני – שכאלה מוקדמים סיכומים, מרכזי

 10 .מקובלים דברים אלה – ישיר באופן

 11 .כן, מוקדמים סיכומים להיות שיכולים יודע אני :ת

 12, ושתיים, הוגן, אחד: שניים זה הכול בסך, עליהם מדבר הוא המוקדמים הסיכומים כאן. נכון :ש

 13 ? נכון. פשוטים די דברים גם אלה. להתפרץ לא

 14 מה יודע לא אני, שנית. הוגן זה מה יודע לא אני. כזה סיכום פעם אף עשיתי לא. יודע לא אני :ת

 15 .להתפרץ של הסף זה

 16 סיכומים לפעמים יש. בריאיון קרה מה נראה כך אחר. התפרצויות כך אחר לך אראה אני :ש

 17 ?שואלים לא אנחנו והזה הזה הנושא שאת מתראיין  שאתה

 18 .כן :ת

 19, הללו הנתונים את, הזה המידע שאת חפץ אומר.  להתפרץ ולא מאוזן אמרנו. היינו לא בזה אז :ש

 20 ?יודע אתה. המוקדם הסיכום שזה, הממשלה לראש העבירו גם

 21 .לא :ת

 22, 40 עמוד, 1834 בברקוד הריאיון על חפץ אומר מה לך אקריא אני. חפץ אומר מה נראה בוא :ש

 23, לעומתי היה גילהר דב, "אז שידעת ממה שלך ההתייחסות את מבקש אני, עצמו בריאיון. 12-2 שורות
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 1 שמעמיד שמאל כאיש נתניהו בעיני הצטיירו באמת השאלות. לדבריו נכנס וכן כהרגלו מקניט, מעצבן

 2 הזה בנושא להגיד נהג ביבי. מכבדת לא שהיא בצורה הבחירות לפני קריטית מאוד זמן בנקודת אותו

 3 כמו לדבריו מתפרצים היו לא הם, מאזן אבו את מראיינים היו הם שאם, דב של מהסוג למראיינים

 4 מה, כלומר". המוצדק לדעתי שלו הכעס את מגדיר הזה המשפט. ישראל ממשלת לראש עושים שהם

 5 היה הוא, שהיה לסיכום שבניגוד חפץ ניר זה על מעיד – העובדות את נראה כך ואחר – כאן שאומר

 6 הללו הדברים. אותו לכבד צריך, אדם כל. מכבד ולא והתפרץ לדבריו נכנס, המראיין, מקניט

 7 ?אותם ידעת אז שאתה דברים אלה, חפץ ניר של מעדותו כרגע לך שהקראתי

 8 .אותם ידעתי אז :ת

 9 .אז לך שנאמר מה זה אם. ידעת אם שאלתי. צעד צעד נתקדם. לא או כן לי תענה :ש

 10 .כן :ת

 11 .חפץ ידי על :ש

 12 אמר הוא. זאב שגם חושב ואני שאול וגם ניר גם, זוכר לא אני. אחרת או כזו בצורה נאמר. כן :ת

 13 .הכיוונים מכל לי

 14 אני ואז פרפראזה אעשה אני, חפץ מעיד.  קורה מה תראה. לזה התייחסת מתי נראה בוא :ש

 15 אישית אמון הפרת בזה ראה והוא אתו שהייתה  המוקדם הסיכום הפרת הוא שקרה שמה, לך אקריא

 16. 43-30 בעמוד 2018 במארס 5 מיום, 1834 ברקוד, בלשונו לך אקריא אני בוא. כלפיו וואלה של, כלפיו

 17 שיחות. שאול גם ואולי ישועה אילן ועם אלקלעי אבי עם זועמות שיחות וניהלתי לפטיו יצאתי אני"

 18 והם הריאיון של המוקדמות ההסכמות ואת הכללים את הפרו הם, להיות יכול זה איך כעוסות מאוד

 19 עושים ולא – הממשלה ראש בפני – בפניו הזה הדבר על אחריות לקחתי שגם, אותי דפקו, כלשונו, גם

 20 ".שבינינו ביחסים כזה דבר

 21 הייתה זו, שתיים, סיכום של הפרה הייתה, אחד, אומר חפץ. שלך ההתייחסות את מבקש עכשיו אני

 22 ולאבי לך אמר שהוא מה זה. המפירה ההתנהלות בגלל אותו דפקתם אתם, כלשונו, שלוש, כלפיו הפרה

 23 ?כלשונו זועמות בשיחות אלקלעי
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 1, אתו דיבר הוא כי בטוח לא אני, לאבי אמר הוא מה. ואחרות כאלה במלים. שכן חושב אני :ת

 2 .הדברים  רוח הייתה זו אבל, אומר שאתה מילה כל אם זוכר לא. אלי הועבר זה, לגבי אבל

 3 אבי. "הזה במשפט יהיה הכול. אחרים ראיינתם ואיך פורסם מה גם נראה בוא. בסדר הכול :ש

 4 אילן גם, אגב. היכולות את גם לו והיו המקצוע איש באמת הוא, המשבר בפתרון הובלה תפס אלקלעי

 5 הדינמיקות את מכיר פחות קצת שהוא נתניהו. מהם אחד כל עם שיחות מספר היו, שאול, בתמונה היה

 6 ריאיון לעשות הציע, להכיר בעיה לו יש כי לא, אותו מעניין לא זה כי, התקשורת שבכלי הפנימיות

 7 שתתאפשר כזאת בצורה הריאיון את יערכו שהם היה וישועה אלקלעי שהציעו הכללי והקו חוזר

 8 ".שלהם המקצועית מיטב ולפי דעתם שיקול כפי מלאה תשובה תהיה, שאלה לכל, לביבי

 9, לא אמר אלקלעי אבי, חוזר ריאיון ביקש הממשלה שראש חפץ אומר. כאן שנאמר מה את נפרק בוא

 10 ותשובה שאלה שתהיה, לביבי שתתאפשר כזאת בצורה הריאיון את נערוך אנחנו אמר אלקלעי אבי ואז

 11 אומר שאני מה את יודע. אלקלעי של, כלומר, שלהם המקצועית מיטב ולפי דעתם שיקול לפי מלאה

 12 ?לך

 13 אני. חלופי לריאיון הייתה, משנה לא, הממשלה ראש של, ניר של שהבקשה זוכר שאני מה :ת

 14 ביקשנו, אומרת זאת משלים ריאיון לו שקראנו ריאיון לעשות ניסיון שהיה יודע אני. סירב שאבי יודע

 15 נדמה. התנגדו ואבי  דובי לזה כי לפח הכול את וזורקים חלופי שזה להגיד לא, שם שיישאר מהצוות

 16 .משלים ריאיון איזשהו שיעשו הצעתי שאני לי

 17 .קרה לא זה אבל :ש

 18 הציע ואבי, אותן ציין שניר בעייתיות נקודות כמה שם היו, הציע אבי באמת. קרה לא זה :ת

 19. מסוימים קטעים של הורדה כולל, האלה הבעייתיות בנקודות שנטפל בצורה הריאיון את יערוך שהוא

 20. יודע אינני. אמר שהוא להיות יכול. וכדומה ישלים שהוא אמר שהוא הזה המשפט את יודע לא אני

 21 .מבחינתם בסדר יהיה שזה עריכה יעשה שהוא אמר הוא, עריכה שתהיה נאמר

 22 תשובה תהיה שאלה לכל שתתאפשר, לך מקריא אני, אלמנטרי שוב, האלמנטרי במובן בסדר :ש

 23 דבר זה, שיהיה מה, כלומר. וואלה של המקצועיות מיטב ולפי, חפץ אומר, דעתם שיקול לפי מלאה
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 1 אותך שואל אני. חפץ ניר שהעיד מה זה. קרה מה לך נראה ותכף יחתכו ולא יתפרצו שלא, הדרמטי

 2 ?משקף לא או משקף זה אם

 3 מספר שהיו שמעתי. שאלה כל וישלימו שאלה כל שישאלו היא שהנקודה זכרתי לא אני :ת

 4 את שכשראיתי זוכר גם אני. אותו שיראו רצו שלא בקטע היה משהו, בסבסטנס היה משהו, הערות

 5 .שלך השאלה אפרופו, לריאיון שמחים שהם וחשבתי בסדר שהוא חשבתי, בהתחלה הריאיון

 6 - - - שמחים שהם חשבת אתה מה לא אותך שואל אני :ש

 7 .בהתחלה שמחתי. טוב נראה הריאיון, זה את לו כתבתי :ת

 8 .בריאיון היה מה ונראה בריאיון נתחיל בוא :ש

 9 .714/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10. 2 בעמוד, הראשונה השאלה על תסתכל. השאלות את להראות נתחיל כל קודם :צור-בן בועז ד"עו

 11 גם, אתך לא סער גדעון? "רואה אתה, אותה לקרוא שמחו מאוד שכנראה שאמרת הראשונה השאלה

 12, הסקרים לפי כך, עורף לך מפנה הציבור שגם נראה עכשיו. ריבלין המדינה נשיא לא וגם כחלון לא

 13 ?רואה?". הליכוד על לנכס במקום לנטל הופך שאתה מצב יש האם

 14 .כן :ת

 15 .הטון את מחליטה. ראשונה שאלה. שפותחת שאלה זו :ש

 16 .כן :ת

 17 ?הנשאל את מחזקות, ומכפילות, הביטוי על סליחה, מקניטה הזאת השאלה :ש

 18 .כן :ת

 19 בעניין מדובר שלא להיות יכול: "עמוד באותו, הבאה השאלה. שאלות לעוד נמשיך בוא :ש

 20 אתה". בנט  אפילו אולי, אחר משהו רוצה והציבור נתניהו מכהונת הספיק שלציבור אלא אסטרטגי

 21 ?זה את רואה

 22 .כן :ת

 23 .לך הספיק? נכון, מקניטה, שוב, שאלה זאת :ש
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 1 .עוינת שאלה :ת

 2 שקיבלנו כרגע אומרים שהם בעיה לי יש, שרוצים מה שישאלו בעיה לי אין. הבאה השאלה :ש

 3 . משהו

 4 ... קיבלתם :תירוש יהודית ד"עו

 5 .תירוש גברת קיבלנו מה נראה תכף, כן :צור-בן בועז ד"עו

 6 הציבור. "נוספת לשאלה נעבור בוא. באוויר מהפך של ריח כי, לדלג יכול אני, המדינה מבקר דוח פי על

 7 על הפזרני החיים סגנון גם לו הספיק, מדיני תקווה פתח אין... הספיק, המחיה יוקר לו הספיק שלא

 8 ?רואה אתה". המבקר בדוח שראינו כפי הציבור חשבון

 9 .כן :ת

 10 ?נכון. מקניטה שאלה גם :ש

 11 .כן :ת

 12 שלוחש זה – 4 בעמוד זה – הקודם בנתניהו נזכר אני. "קדימה קצת נדלג אולי. הבאה השאלה :ש

 13 את מכניס ואתה, ממלכתי דבר, ישראל פרס ומגיע, יהודי להיות זה איך שכח השמאל, כדורי לרב

 14 ?רואה אתה". הזה הפיאסקו את צריך היית למה, פוליטיים מטעמים שופטים פוסל, הידיים

 15 .כן :ת

 16 ?נכון? השאלה אפיון לגבי תשובה אותה :ש

 17  - - הן שהשאלות מסכים אני. שנקרא מה אמיתיות שאלות אלה, כללי באופן, תראה, שוב :ת

 18, ותיבחר במידה. "הביניים לכותרת מתחת 5 בעמוד השאלה את לקינוח ניקח. בסדר הכול :ש

 19"? אובאמה של בפרצופו שירקת אחרי ב"מארה הידידה עם הישראלי לציבור מציע אתה יחסים איזה

 20 ?אומר אתה מה

 21 .מקניטה שאלה, כן :ת

 22 הסיכומים על דיברנו. עצמו בריאיון היה מה נראה ותכף השאלות את אפיינו עכשיו אז :ש

 23, ביקש שהוא מה לגבי חפץ שאומר מה את לך להקריא רוצה אני. הלאה נתקדם בוא. המוקדמים



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  14

 

 3831 

 1 מקריא אני. ואילך 37 עמודים, 1786 בברקוד חפץ אומר. קרה לא דבר ששום נראה ותכף, שלו הדגשים

 2 . שלך ההתייחסות את ומבקש לך

 3 לא הם הללו התיקונים: "החוקר אותו חוקר אז. קורה מה נראה ותכף תיקונים מספר מעביר חפץ

 4 המוקדם שהסיקור בשביל הם אבל כן הם: "חפץ אומר?" הממשלה ראש של דעתו את להניח כדי

 5 לא אבל. "היפוך, האישום כתב זה". חריגה מאוד מאוד היא מולנו וואלה של ההתנהלות. יקוים

 6 עמדו שלא תקשורת כלי – ברורות לא מלים – התפוצץ פעמים המון נתניהו. נתניהו של ההתנהלות

 7, פעמים  הרבה עוד – ברור לא – לו תמצא אתה, הזה בנושא נתניהו של ההתנהלות. בסיכומים

 8 . חפץ ניר שאומר מה זה".  הזה בנושא החריגה היא, וואלה של ההתנהלות

 9 זה לפחות שלי העיניים מול שעומד מה. הזה באופן השאלה להצגת מתנגדת אני :תירוש יהודית ד"עו

 10 התנהל איך של בהקשר לא היא - המשפט כל את לו תקריא אולי  - חריג היא וואלה של שההתנהגות

 11 לכלי הודעה כזאת שלחתי לא פעם אף אני, "המשפט המשך את מקריאה ואני, בעניין אלא הריאיון

 12. חפץ שאומר מה זה". וואלה  של החריגה ההתנהלות זאת. כאלה דברים לעשות לך נותן מי... תקשורת

 13 .המשפט את תקריא לפחות

 14,  אחד – לך אומר כבר אני – כי זה את עושה לא פעם אף אני. נבדוק תכף בוא. אוקיי :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?יודע לא או זה את יודע אתה. עשיתם לא בסוף, ושתיים, שנעשה סיכומים אתי מפירים לא כי

 16 .סליחה. השאלה את הבנתי לא :ישועה אילן מר

 17 . הזמן על חבל. עובדות על נלך בוא :ש

 18 .השאלה את הבנתי לא :ת

 19 .העובדות עם נתקדם :ש

 20 .המלל את הבנתי לא :ת

 21 בודקים עכשיו. נעשה ומה מבקש חפץ מה עכשיו נראה בוא. צעד צעד נתקדם. בסדר הכול :ש

 22. קומית לאתנחתא זה את ננצל לא, הזמן את ננצל, שיעלו עד. רול-ל נפנה בוא. עובדות בדיקת. עובדות

 23 . נעשה ומה לכם כותב הוא מה נראה בוא. שהיה הסיכום מכוח להחזיר פועל אני: אומר חפץ



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  14

 

 3832 

 1 ?את, להחזיר פועל אני :ת

 2 גברת אצלכם נבדק זה.  אחד אחד. הריאיון ואת הפנייה את נבדוק. הופר הסיכום: אומר הוא :ש

 3 ?זה את בדקתם? תירוש

 4 להציג רוצה אתה שאם. להוריד מה לו אמר כשהוא לידו עמד הממשלה ראש :תירוש יהודית ד"עו

 5 - - - אמר שחפץ מה את

 6 או הזה הריאיון על הסתכלתם? לא או קוים זה אם בדקתם? תירוש' גב נבדק זה :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?הריאיון את בדקתם ולא רול-ה על רק שהסתכלתם

 8 .צור-בן ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .עשו שהם מה זה. רול-ה את רק בדקו. הריאיון את בדקו לא שהם חותם אני :צור-בן בועז ד"עו

 10 . תירוש ד"עו את חוקר לא אתה. העד את  חוקר אתה אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 לחתוך 3:08 מדקה כותב הוא. 8219 בשורה אנחנו. נסתכל בוא, כך חפץ מבקש. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 12 ?רואה אתה. 5:09 דקה עד מגילהר

 13 .כן :ת

 14 חוזרים, אחרת אפשרות שיש או גילהר של מהמילים החל. "המילים את נראה. המילים :ש

 15 ?רואה אתה". הנתונים התפרסמו אתמול רק אומר כשגילהר 5:09 מדקה אם לריאיון

 16 .כן :ת

 17 ?אומר אתה מה, ירד לא או ירד. קרה מה נבדוק בוא עכשיו :ש

 18 .בדקתי לא. זוכר לא. שירד קטע שיש זוכר אני.  יודע לא :ת

 19 .נבדוק בוא :ש

 20 .לבדיקה לו זה את העברתי :ת

 21 . נסתכל בוא, הנה :ש

 22 (:סרטון הקרנת)



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  14

 

 3833 

 1 שאתה מדיני תקווה פתח שאין מכך לו הספיק, הדיור מיוקר, המחיה מיוקר לו הספיק שהציבור"

 2 בדוח שקראנו כפי הציבורית הקופה חשבון על הפזרני החיים מסגנון לו הספיק וגם, מציע לפחות

 3 ...".אדוני רבה תודה ואומר הדלת את לך מראה שהציבור להיות יכול. המבקר

 4 .3.09 :צור-בן בועז ד"עו

 5 (:סרטון הקרנת המשך)

 6 ...".השמאל שמפזר ההבטחות כל... שבמרחב... יותר הרבה חושב אני, הציבור"

 7 .715/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 אנחנו אומר הוא, כלומר. קרה לא דבר ששום ומראים הפנייה את מראים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 9 עושים שאנחנו מה זה. השתנה לא דבר ששום בריאיון שומעים ואנחנו, המילים עד, לפה מפה נבקש

 10 .נמשיך בוא, הנה. זה את מקרינים אנחנו לכן.  עצמו הריאיון מול חפץ של הפנייה. כרגע

 11 (:סרטון הקרנת המשך)

 12 ...".ישראל כלכלת את שהזניקו"

 13 ראינו, הנה. קרה לא, שהתבקש מה שכל ונראה הפנייה את ונראה רול-ל נחזור בוא :צור-בן בועז ד"עו

 14 ראית", הנתונים התפרסמו אתמול רק" ועד" אחרת אפשרות שיש או" מהמילים, 5:09 עד 3:08-מ

 15 ?נכון. זמן פרק באותו בדיוק שודר הכול, לבין בין נמצא שזה

 16 .חושב אני. כן :ת

 17 ?רואה אתה. 5:24 עד 5:17-מ מבקש הוא. עוד מבקש הוא מה נסתכל בוא :ש

 18 .כן :ת

 19". שלך הממשלה לגמרי זה" גילהר של, לראות שצריך מה, המלים את החוצה חותכים, כלומר :ש

 20 ?רואה אתה. בחוץ נשארות אלה מלים

 21 .כן :ת

 22 ?בסוף קרה מה". שלך הממשלה לגמרי זה" המילים את לחתוך, שניות שבע :ש

 23 .יודע לא :ת
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 1 .נראה בוא :ש

 2 פעם עוד צריך לא. לענות לו שתיתן שמספיק לי נראה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .להקריא

 4 - - - לנו שאומרים, אישום כתב לנו יש :צור-בן בועז ד"עו

 5 - - -ש מספיק, בעיה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6, זה את להכיל זמן המון זה. אחד אחד לעבור יכול אני. בפנים הכול. בפנים זה :צור-בן בועז ד"עו

 7 עלינו נאמנים אם אבל, הזה הדבר את להכין רק זה זמן כמה יודע אתם אם יודע לא אני. כבודה

 8 .תודה. הזה הקטע את נסיים ובזה המשך גם יש כי האלה השניות שבע את נקרין רק אולי, הדברים

 9 (סרטון הקרנת המשך)

 10 "?שלך הממשלה לך נראה זה... -מ פחות אחוז שמונה, בנייה התחלות פחות היו"

 11 ?ישועה מר נכון. נשאר, להוריד ביקש שהוא מה. שלך הממשלה לגמרי זה, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 12 .כן :ת

 13 לגבי אומר הוא מה, שי לברוך עובר אני. 9:42 בשעה לך שולח אלקלעי. קרה מה נראה בוא :ש

 14 שאלה הושמטה עצמו מהריאיון. "113-110 שורות, 4 עמוד, 2019 בינואר 67, 3224 ברקוד. הריאיון

 15 ?הושמטה תשובה איזו זוכר אתה". אלקלעי אבי של לבקשה אחת ותשובה

 16 .לא :ת

 17 . רגע רק? 3224 :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .  110-113 שורות, 4 עמוד. 2019 בינואר 7-מ חקירה, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?של חקירה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ?נכון, וואלה של החדשות איש שהוא שי ברוך :צור-בן בועז ד"עו

 21 .השומט מה זוכר לא אני. השאלה את זוכר אני. החדשות מערכת ראש, כן :ישועה אילן מר

 22 לי אמרת. אלקלעי של לבקשה, אחת ותשובה שאלה הושמטה עצמו מהריאיון. חשוב לא :ש

 23 ?נכון, הושמט מה זוכר לא שאתה
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 1 .משהו שהיה זוכר אני. זוכר לא :ת

 2 בעצרת השתתף כן שלפני, המוסד ראש שהיה דגן מאיר של לאמירות נגעו והתשובה השאלה :ש

 3 את להעליב יכולים נתניהו של שדבריו היא התשובה את להוריד שביקש אבי של והטענה נתניהו נגד

 4 .זה את וקיבלתי דגן של כבודו על לשמור רצה ואבי דגן

 5 בהחלטה דגן של כבודו מתוקף להוריד החליט, דגן של כבודו של בקשה לפי אבי, שיצא מה, כלומר

 6 ?יודע אתה זה את. שלו פנימית

 7 .להוריד שביקשו נושא איזשהו שהיה יודע אני. לא :ת

 8 - - - שראינו כמו, חפץ ניר שביקש מה :ש

 9 . לזה מעבר. לא :ת

 10 ?נכון. ירד לא, ראינו, להוריד חפץ ניר שביקש מה, תקשיב :ש

 11 .כן :ת

 12 ?יודע אתה זה את. השבוע סוף כל באוויר ונשאר שודר הזה שהריאיון אומר גם הוא עכשיו :ש

 13 .סביר נראה. בסדר אבל, זכרתי לא :ת

 14 .לכם חשוב גם וזה בלעדי ריאיון לכם היה, אחד. הזה הדבר את סיכמנו  :ש

 15 .כן :ת

 16 .שנוהג דבר זה מוקדמים סיכומים :ש

 17 .כן :ת

 18 .התפרצויות תהיינה שלא, התפרצויות לגבי לא בטח, מוקדם סיכום על ידעת אתה :ש

 19 .הכחישה המערכת. בדיעבד רק. מוקדם סיכום על ידעתי לא אני :ת

 20 ?הכחישה המערכת :ש

 21 .אתם שדיברתי אלה.  גילהר ודוביק אלקלעי אבל :ת

 22 זה. בריאיון היה מה וראינו חפץ של הפניות את ראינו, עכשיו. משנה לא. אחרת אומר ניר :ש

 23 . לאחד אחד
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 1 .כן :ת

 2 שורות, רול-ב. 20:42 בשעה 2015 בספטמבר 3-ב שולח שאתה הודעה. אחר משהו נראה בוא :ש

 3 מה ראה, אבי: "לאבי שולח אתה. בראיונות או מוקדמים בסיכומים  מבין אתה מה נראה בוא. 13005

 4 ?אדרי משה זה מי". אדרי ממשה קיבלתי

 5 - - - של בעלים. עסקים איש :ת

 6 .הקולנוע מתחום :ש

 7 .כן, והסרטים הקולנוע מתחום :ת

 8 ?זה את כותב מי". היקר ידידי אילן: "כותב הוא :ש

 9 קיבלתי מה ראה, אבי? "לאבי כותב אני. אצלי רואה לא פשוט אני. כותב מי כאן רואה לא אני :ת

 10 ".אדרי ממשה

 11 .נראה ובוא ביחד נקרא בוא. נון-בן שגיא הכתב :ש

 12 . שואל אדרי משה :ת

 13 ריאיון שקיבל שלך עיתונאי, בירושלים פורטמן נטלי של בפרמיירה אני, היקר ידידי אילן" :ש

 14 התייחסות רצה הוא, לידיעתך? עושים מה. אותן לבטל מוכן ולא בעייתיות שאלות שאל אחד על אחד

 15 מיליוני הזה בסרט מושקע אני. מקובל לא זה". הארץ" כתב קליין אורי של מאוד רעה לביקורת

 16 סף על אנחנו כי לו לעזור רוצה: "לאבי כותב אתה ואז". אצלכם לגור הזקנה את שולח אני, שקלים

 17, אוקיי: "ואומר מתגייס מיד אלקלעי ואז". זה את לפוצץ עלול וזה דרך פורצת סרטים עסקת חתימת

 18 ?רואה אתה". בתרבות מעורב מאוד הוא כי אורי את מערב אני

 19 .כן :ת

 20 אתה מה. שלילית ביקורת כתב", הארץ"ב כתבה כתב קליין אורי. הטיפול היה איך נראה בוא :ש

 21 מה? שצריך כמו מטפלים באמת שאתם, ישועה מר, וואלה-ב יצא חושב אתה מה? וואלה-ב יצא חושב

 22 ?יצא

 23 .חיובי :ת
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 1 .שיצאה הכותרת הנה.  נראה בוא :ש

 2 .716/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 ?הזקנה זאת מי :עם - בר' מ השופט' כב

 4 .כאן אותה להגיד רוצה לא אני אבל, השערה לי יש :צור-בן בועז ד"עו

 5 .בסדר זה. מזה יודעת היא. לאשתו משה של חיבה שם :ישועה אילן מר

 6 אתה". מיוחד, קודר, עצוב, יפה סרט, פורטמן נטלי של וחושך אהבה על סיפור" :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?רואה

 8 . כן :ת

 9 ?החיבה שם שזה יודע הוא איך :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 10 ? החיבה שם שזה יודע אתה איך, אגב :צור-בן בועז ד"עו

 11 ?למשפט קשור זה :תירוש יהודית ד"עו

 12 . נתקדם בוא אבל, למשפט קשור זה, כן :צור-בן בועז ד"עו

 13 . שיענה? למה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 14 ?הרלוונטיות מה :תירוש יהודית ד"עו

 15 .הרלוונטיות מה לך אגיד אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 .יודע הוא איך אבל, להיות יכול :תירוש יהודית ד"עו

 17 ?אדרי משה עם נוספים קשרים לך היו :צור-בן בועז ד"עו

 18 הוא אדרי משה. עסקיים קשרים היה ואשתו אדרי משה עם לי שהיה היחיד הקשר :ישועה אילן מר

 19 אתם עשינו פעם שמדי היחידים הקשרים. ואיריס שאול של טובים חברים הם. yes-ל סרטים של ספק

 YES .20 של חשוב ספק היה הוא. YES עם עשו שהם עסקאות היו הרוב. מעט. סרטים לקנות של עסקאות

 21 .שלהם וחבר שכן, ואיריס לשאול מוכר, לקבוצה מוכר. הכול זה
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 1 אתם ואז ביקורתית מאוד כתיבה יש, ריאיון יש הזה בעניין פה, נראה בוא, כרגע רואים אנחנו :ש

 2 מה זה? נכון. אחת בבת פנייה  בגלל ומשנים מעלותך  180 של מוחלטת כמעט סלטה היפוך עושים

 3 ?אמת. אדרי משה מה של הזה בעניין שנעשה

 4 .נראה זה כך :ת

 5 חש חפץ, הופרו הסיכומים, נראה בוא, אצלנו. שוב נחזור לא. ראינו כמובן אצלנו שהיה ומה :ש

 6. לכותרת נתקדם בוא.  הלאה נתקדם בוא. דגן של הכתבה למעט דבר אותו משודר והריאיון אחריות

 7 .זה את נגיש. שפורסם מה ואחרי  ההפרה אחרי, שנתתם הכותרת מה נראה בוא

 8 .717/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 בעניין שהייתה ההתכתבות את נראה בוא. הזה הספציפי לריאיון ביחס הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 10 .הזה

 11 .104 לפריט מתייחס זה :עם - בר' מ השופט' כב

 12 בלחץ נתניהו, "השלישי בעמוד, כבודם, החדשות בראש, תראה.  בדיוק :צור-בן בועז ד"עו

 13 ?רואה אתה". מהסקרים

 14 .כן :ת

 15 . במארס 14-ב 10:27 בשעה זה :ש

 16 .כן :ת

 17 כל אחרי זה את עושה מי, אילן: "כך לך וכותב 8350 שורה, רול-ב 8 בעמוד אליך פונה חפץ :ש

 18 ?זה את רואה אתה". אבי, שאלה סימן, שהיה מה

 19 .כן :ת

 20 ?רואה אתה. ההתכתבות המשך את תקרא בוא, לו כותב אתה ואז :ש

 21 . כן :ת

 22 היא שהכוונה מניח אני. אבי, שאלה סימן שהיה מה כל אחרי זה את עושה מי לך כותב הוא :ש

 23 ?נכון. לריאיון ביחס שהיו הסיכומים להפרת חפץ ניר של מבחינתו
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 1 .הכול את לו מראה לא אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .הכול את לו אראה אני מיד :צור-בן בועז ד"עו

 3 . הריאיון על לוויכוח :ת

 4 .תסתכל. בכל לעיין יכול אתה. אקצר אני :ש

 5 .זה את זוכר אני, כן :ת

 6 ?רואה אתה. מהסקרים בלחץ שהוא הוא המשפט, לך אומר הוא :ש

 7 .כן :ת

 8 נתניהו, הזאת השליליות את הראשית בכותרת מלכתחילה שם מי? לך כותב הוא מה ואז :ש

 9 ואז. ובלעדי ולאינטרנט בלעדי בריאיון לא בטח, עושים לא 2 בחדשות אפילו זה, מהסקרים בלחץ

 10 אני: לו אומר ואתה.  מיותר משבר ליצור שחבל לו אומר אתה  ואז. נתקדם בוא? בלחץ, שאלה סימן

 11 ?זה את רואה אתה.  למודאג להחליף להם אגיד

 12 .כן :ת

 13 ?בלחץ או מודאג, השתמש היא מילה באיזה, דיבר כשנתניהו, לי תגיד :ש

 14 .יודע לא :ת

 15. אליכם פנייה הייתה ולכן בלחץ עשיתם ואתם מודאג במילה השתמש שהוא לך אומר אני אז :ש

 16 ?לא או יודע

 17 יודע לא אני, שלי בתגובות זה את רואים, כשהגבתי זוכר שאני, אחד דבר רק יודע אני. לא :ת

 18 להדגיש רצו הם. יודע אינני. ניר עם שדיברתי, אחר משהו בתוך או ההתכתבויות בתוך מופיע זה איפה

 19 מה זה אז. כזה גוואלד קמפיין מין, זה את הדגשנו לכן. ימין מצביעי לדחוף כדי הזאת הנקודה את

 20 להדגיש ביקשתי אני באמת כנראה כי לכתוב לאבי אמרתי אני, תשמע, מיד לכן לו עונה ואני שכתבתי

 21 זכרתי. הריאיון בתוך, שם שקורה מה בתוך מעורב הייתי לא כי לזה התבקשתי כי הזאת הנקודה את

 22 אתם הכול בסך אבל למודאג מלחוץ נחליף, רוצה אתה, בעיה אין, בסדר, לניר אמרתי כי הנקודה את

 23 .גוואלד כותרת שנשים, זה את רציתם
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 1  או אמר שהוא מה זה, בלחץ ולא מודאג הביטוי את אמר הממשלה שראש חפץ לך כשכותב :ש

 2 .ריאיון באותו? אמר לא

 3 ?אמר הממשלה שראש מה :ת

 4 .כן :ש

 5 . זה את אמר שהוא להיות יכול :ת

 6 בעצם זה, ממודאג ללחץ שהשינוי העובדה שבעצם זה אומר שאדוני מה :עם - בר' מ השופט' כב

 7 רוצה אני. יותר טוב משרת שזה אדוני של הבנה פי על או לבקשה עוד נעשה שזה הכותרת של השינוי

 8 .היה ם א, הכותרת של השינוי איפה להבין

 9 ואז הגוואלד קמפיין את אדגיש שאני ביקשו כי מלכתחילה ניתנה עצמה הכותרת :ישועה אילן מר

 10 .כותרת זאת, אומר זאת. חופשי תרגום עשו, בלחץ כאן שנרשם להיות  יכול

 11 ?השינוי זה? שינוי עבר זה :עם - בר' מ השופט' כב

 12, שתיים. הגוואלד קמפיין של הזאת הנקודה את להדגיש מאתנו שביקשו זה אחד :ישועה אילן מר

 13, נקודותיים, נתניהו כאן כתוב לא, לב שם אדוני אם. בלחץ המילה את לשנות עכשיו ספציפית ביקשו

 14 רציתם אתם, תשמע, לו אומר אני, מתנצל אני, ניר עם שלי שיח והדו תגובתי אלא בלחץ אני, מירכאות

 15 - - - הכול בסך

 16 .קודמת כותרת הייתה אבל :עם - בר' מ השופט' כב

 17 ולהוציא שלה עריכה כך ואחר הזאת הכותרת את לעשות שהתבקשנו אחת כותרת :ישועה אילן מר

 18. אתכם משרת לא בלחץ-שה הבנתי שלא אומר אני, מתנצל ואני שלילית היא כי בלחץ המילה את

 19 .שיח הדו לפי זוכר שאני מה זה. כאן שיש שיח הדו זה. נשנה

 20 נקרא בוא.  8421 בשורה, הזה העניין אפרופו רק, אז לך כותב ניר מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 21 כותרת לתת שבחרו תמוה. "הסוף על תסתכל.  ארוך מאוד דיון לנו יש כי מדלג אני. מהר זה את

 22 ?זה את רואה אתה". מודאג אלא בלחץ שלא ענה והוא בלחץ הוא אם אותו שאל גילהר והרי לריאיון

 23 .אוקיי :ת
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 1 היה מה, ראינו הריאיון את. נתקדם בוא. עצמם בעד מדברים הדברים. הלאה נמשיך בוא אז :ש

 2 .כתבה עוד. במארס 11. הלאה נעבור בוא עכשיו. הריאיון בסוגיית

 3 .718/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 שבעצם לך שהראיתי מה. הריאיון של לעניין חוזר אני. שאלה אותך לשאול רציתי :צור-בן בועז ד"עו

 5 אני, אז? אז זה את ידעת שכבר או לראשונה עכשיו נוכחת זה, מוקדמים סיכומים, השתנו לא דברים

 6 .שלך הקודמות בעדויות נניח מתכוון

 7 .זה את ידעתי לא אני :ת

 8 ?זה את זה מה :ש

 9 לעשות שהתבקשתי זה לי שזכור מה. יצא לא הספציפי הזה שהקטע, לי אומר שאתה מה את :ת

 10 העביר אלקלעי אבי. אלקלעי לאבי זה את העברתי. קטע להוציא כולל, שינויים מספר, דברים מספר

 11 לא אני. השערוך את, לניר זה את העברתי אני. לדבריו, שינויים עם עריכה שעשו אחרי זה את לי

 12 .התעסקתי

 13 .בפועל קרה מה ידעת לא :ש

 14 .ביניהם מתווך הייתי אני. הריאיון כל על להסתכל ישבתי לא :ת

 15 . רבה תודה. הבנתי :ש

 16 .דברים שני בין מבלבל אתה :תירוש יהודית ד"עו

 17 בכלל תעשו אולי. רוצה שאת מה בחוזרת תעשי, דברים שני בין מבלבל אני, בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 18 .נתקדם בוא. קל יותר יהיה ואז התיק של מחדש חקירה

 19 שלילית כתבה. ישראל בביטחון פוגע נתניהו. קצר אפיון. הוגש זה. בכתבה נסתכל בוא, המוסד ראש

 20 ?נכון, כמובן הממשלה ראש של מבחינתו

 21 .כן :ישועה אילן מר

 22 ?אדוני פרט באיזה :עם - בר' מ השופט' כב

 23 .הזה באתר קורה מה רואים פשוט. הריאיון בתוך אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 מתוך קטעים שני לעד הקריא צור-בן ד"עו. לסימונים בקשר. מפריע שאני סליחה :חן ק'ז ד"עו

 2 ? סומן השני גם האם. סומן הראשון, גילהר דב של הריאיון

 3 לא או מקריא הוא מה יודעת לא אני.  מסומן, שמגישים מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 לעדויות הפניות, מסומנות לא ודאי רול-ל הפניות. מסומן זה, משהו או כתבה מגיש הוא אם. מקריא

 5 .מסומנות לא ודאי

 6 המשפט לבית מגישים אנחנו כך אחר, וידאו קטע מקרינים שכאשר  נוהל עשינו אבל, נכון :חן ק'ז ד"עו

 7 - - - בנפרד

 8 .בנפרד סומן הסרטון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .השאלה זו :חן ק'ז ד"עו

 10 . 715 שהוא סרטון יש, 714  שהייתה כתבה יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .715 בסימון הם הקטעים שני אז. אוקיי :חן ק'ז ד"עו

 12 הסרטון יוגש כך שאחר היא ההנחה.  סרטון אותו זה. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .כולו

 14 .רבה תודה. כן :חן ק'ז ד"עו

 15 הנה. בדיוק זמנים באותם משתקף שהוא כפי האתר את לך להראות אמשיך אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 .כתבה עוד

 17 .719/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 כספי משכה, תבע נתניהו שרה של אח. "בקצרה הזאת הכתבה על נסתכל בוא :צור-בן בועז ד"עו

 19 ?רואה אתה". רשותי בלי ירושה

 20 .כן :ת

 21 ? נכון, נעים לא זה. העניין לגוף נסתכל בוא :ש

 22 .נעים לא מאוד. כן :ת
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 1 הוגשה מתי יודע אתה. הבחירות לפני ימים חמישה אנחנו.  כאן קורה מה נראה בוא אז :ש

 2 ?הזאת התביעה

 3 .לא :ת

 4 הוצאות מומנו בנק שמחשבון הייתה והטענה נדחתה והיא שנים שלוש לפני הוגשה היא :ש

 5 ?רואה אתה. קבורה

 6 .כן :ת

 7 תביעה על כאלה פרסומים שמפרסמים מקריות של עניין רק, מקריות שזאת חושב אתה, אגב :ש

 8 .שנדחתה איזוטרית יחסית

 9 .לא :ת

 10 .מקרי לא שזה חושב אני גם :ש

 11 .ירוק מסלול. הרצוג, יום לאותו נעבור בוא :ת

 12 .720/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 ?רואה אתה. ואמון שקול מנהיג, בהרצוג שלו התמיכה על מודיע פרס, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 14 . כן :ת

 15 ?נכון. מחמיאה מאוד תמונה, מחמיאות מאוד תמונות. חיובי מאוד שזה אתי מסכים :ש

 16 .כן :ת

 17 רגע רוצה ואני מוזר קצת אייטם. אברהם דוד של נוספת כתבה. נוסף מכיוון אז. הלאה. תודה :ש

 18 .אותו להבין

 19 .721/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 .הכותרת את רואה אתה". הרייטינג בטבלאות גם מדשדש נתניהו" היא הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 21 .כן :ת

 22 ?נכון. רואה שאתה כמו, החדשות מהדורות של הרייטינג על מדבר האייטם :ש

 23 .כן :ת
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 1 בטבלאות גם מדשדש נתניהו כשכתוב, אחת. לי שאלות שתי,  נכון מבין אני אם ובעצם :ש

 2 ?נכון, מתמשך לדשדוש ביטוי זה, כלומר? מדשדש עוד הוא איפה, הרייטינג

 3 .מקום בעוד מדשדש שהוא כך על רומז. כן :ת

 4 ?נכון, רייטינג נתוני על נתונים לוקחים, שקורה מה,  ושתיים :ש

 5 .כן :ת

 6 דרך גם נתניהו של תקיפה כאן יש ובעצם, רייטינג של סטנדרטיים נתונים, בערוץ יש כמה :ש

 7 ?נכון. המהדורות של הרייטינג נתוני

 8 .כן :ת

 9 .נוספת כתבה, יום באותו. כיוון מכל סנוקרת. נתקדם בוא :ש

 10 .722/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ?רואה אתה. מאחריות מתחמק, נכשל נתניהו, בהרצוג תמיכה על הודיע דיסקין :צור-בן בועז ד"עו

 12 .כן :ת

 13  מדף פרסום הוא הפרסום. וואלה של הבנאליים הדברים על שוב אתך לעבור רוצה אני :ש

 14 ?רואה אתה. דיסקין של  הפייסבוק

 15 .כן :ת

 16 באתר אצלכם ראיתי אני, אחת. לשאול רוצה אני שאלות שתי. נכשל שנתניהו כמובן ואז :ש

 17 ?יודע לא או יודע. נתניהו מתנגדי  לזה נקרא תמיד כמעט, פייסבוק מאתרי פרסומים סיסטמתי באופן

 18 .יודע לא :ת

 19  גולש לא תיבון שאדון – סביר רק או, לא, כן, לי להגיד יכול אתה ואם - לך אומר אני. שתיים :ש

 20 . החוצה זה את ומדברר כהודעה זה את מקבל הוא אלא דיסקין מר של הפייסבוק באתר ומעיין

 21 . אחריו עוקב שהוא להיות יכול? גולש זה מה. להיות יכול. יודע אינני :ת

 22 . האפשרויות שתי אלה. מקבל שהוא או אחריו שעוקב או. אמרתי :ש

 23 . הכול או. משלושתן אחת.  אתו שמדבר שלו מקור שהוא או :ת
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 1 ?נכון. כך ופעם כך פעם להיות יכול, נכון. ביחד הכול או.  אוקיי :ש

 2 .כן :ת

 3 היית אתה – ראה בהמשך אבל בבחירות אעצור ואני – סופיות האין, האלה הכתבות כל, תגיד :ש

 4 ?לך מראה שאני המסה לכל מודע

 5 . כאן פריט לכל לא :ת

 6 .לרוב. לא :ש

 7 . הכול אחרי עקבתי לא. אמת בזמן מודע הייתי מה יודע לא אני. לא לחלק, כן לחלק :ת

 8 אני עכשיו. נתקדם בוא. כתבות מאות כמה הכול בסך היו שנים ארבע שעל חשבת אתה כי :ש

 9 מני? הבאים הפריטים יהיו חושב אתה מה. פריטים שלושה של ריכוז. פריטים שלושה לעוד הגעתי

 10 את לך מציג אני. למני שוב חוזרים אנחנו. 106-ו 101, 103. האישום לכתב, 101-ו 103 פריטים. נפתלי

 11 עשרות, פרסומים 109 אמרנו? זוכר. הפרופיל בכתבת עצרנו.  מדובר בה הכתבה מה. הבא הדבר

 12 . ההמשך את נראה בוא. פרופיל, תלונות, שלו עיתונאים מסיבות, ההיא בתקופה

 13 .723/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14". נתניהו שרה של... בידיו עלה כיצד להסביר נדרש נפתלי, "הכתבה של הכותרת :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?רואה אתה

 16 .כן :ת

 17, לך אומר כבר אני. שם מדובר במה בקצרה לך אגיד אני. בנושא העיסוק את נראה בוא עכשיו :ש

 18 דברים אלה, האלה בפריטים רואים שאנחנו מה כל, לך וגם הנכבד המשפט לבית אומר כבר אני

 19 אני.  לזה נתייחס אופן בכל אבל בסוף באתר שמופיע מה זה יעניין שאותנו מה.  וואלה בתוך פנימיים

 20 שהוא שטען נפתלי מני של מסמך איזשהו הגיע. זוכר לא או זוכר אתה אם ונראה בקצרה לך אגיד

 21 אפשר הרי כי? בסדר, שם הולך מה של נושא היה ואז חתום היה לא הוא אבל  נתניהו שרה של תצהיר

 22 .הכול להכין

 23 . הבית עמוד את לך אציג אני. בחדשות היא בהתחלה. הזאת הכתבה את נראה בוא עכשיו
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 1 .724/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כבש

 2 ?זה את רואה אתה. זה איפה תסתכל.  19:23 :צור-בן בועז ד"עו

 3 .כן :ת

 4. הקשר באותו? רואה אתה. הברית בארצות אחוז 7 של בתמיכה ירידה יש, פה תסתכל וכמובן :ש

 5 .גאלופ סקר

 6 .כן :ת

 7 . למעלה לעלות מתחילה הזו הכתבה ואז :ש

 8 ?כן, כאן מתחילה היא :ת

 9 .למעלה לטפס מתחילה הטבע כדרך ושלא בחדשות מתחילה היא. כן :ש

 10 .725/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ?נכון. באתר בהיררכיה השלישית מגיעה היא, 20:24-שב לי תאשר  :צור-בן בועז ד"עו

 12 .כן :ת

 13 .21:25 בשעה גם זה את לך מראה אני, המצב וזה :ש

 14 .726/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .21:25 בשעה גם מקום באותו באתר שהיא לי תאשר :צור-בן בועז ד"עו

 16 .כן :ת

 17 וגם בחדשות גם שעות ארבע-שלוש של גודל סדר נמצאת הזאת שהכתבה רואים אנחנו :ש

 18 ?נכון. בטעימות

 19 .כן :ת

 20 .הזה מהסוג לסוגיה? נכון, רעה לא חשיפה שזאת נסכים אנחנו :ש

 21  .כן :ת

 22 הידיעה, עולה מה נראה בוא אז. אליכם פנייה שום אין אצלנו, מקרה בכל. חושב אני גם :ש

 23 . ידיעה עולה שוב זה אחרי שעות כמה. החדשה
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 1 .727/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 אתה. בסודיות יוגש שרה תצהיר הדלפת על נפתלי של שההסבר היא הכותרת אז :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?זה את רואה

 4 . כן :ת

 5? סודיות מרוב זה אחרי התפרסם הוא איפה  אבל, תצהיר לא זה, סודי כך כל היה הוא, אגב :ש

 6 ?השערה לך יש

 7 ?המשפט נט-ב :ת

 8 .סודיות על מקפיד המשפט בית. סודי הוא. לא :ש

 9 .חשבתי המשפט נט-ב :ת

 10 מר, דבר דבר נעשה בוא. נפתלי אצל רק היה הוא כי וואלה-ב התפרסם הוא. וואלה  נט-ב. לא :ש

 11 את להגיש התבקש שהוא פה  כתוב. בירושלים משפט בבית עוסקים   אנחנו במה נראה בוא. ישועה

 12 כאן יש? רואה אתה. 17:00 עד. זה את להעביר יכול והוא התקבלה הבקשה אבל 13:00 עד התצהיר

 13 ?נכון. חדשותית סנסציה

 14 .כן :ת

 15 את יודע אתה. הבדיקה מיטב שבלי מה כל את שפרסם אחר תקשורת כלי ראיתי לא אני, אגב :ש

 16 ?לא או זה

 17 .מושג לי אין :ת

 18 .בי חוזרת אני, טוב. משהו לתקן רוצה אני :תירוש יהודית ד"עו

 19 כרגע אנחנו, תזכור. באוויר נשארה הזו הכתבה זמן כמה לך אראה אני. אוקיי :צור-בן בועז ד"עו

 20 ?מבין אתה זה את.  הבחירות לפני האחרונה בישורת

 21 .כן :ישועה אילן מר

 22 .728/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 .למטה ימין בצד?  רואה אתה. בחדשות מופיע זה, תסתכל. לך מראה אני כאן :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .כן :ת

 2 . באוויר נשאר זה זמן כמה נראה בוא :ש

 3 .729/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 .היה זה שעות כמה נראה ואז אחד עוד נגיש :צור-בן בועז ד"עו

 5 .730/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 כמה זה?  5:00 השעה עד בסודיות יוגש ההסבר? באוויר הזה הנושא שעות כמה :צור-בן בועז ד"עו

 7 .16:22 עד 13:50-ב היינו, תראה. בחדשות? נכון, באתר שעות

 8 .16:22 עד :ת

 9 ?נכון. שמאלה, ימינה, שעות ארבע, אחרי שעה חצי יורד, לפני קצת כנראה עולה  זה, נגיד בוא :ש

 10 .כן :ת

 11 ?נכון. מעט לא :ש

 12 .כן :ת

 13, אצלכם  הראשית הכותרת הנה. הללו לעניינים נפתלי למני נחזור.  זמן באותו רגע נעבור בוא :ש

 14 .הבית בעמוד

 15 הוא הזה המסמך אז.  730/נ קודם הוגש לא דבר של בסופו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .730/נ

 17. אחר  משהו יתפרש שלא, להיכתב שיכולים לגמרי הלגיטימיות. תיאור כאן יש :צור-בן בועז ד"עו

 18 .השמאל  עצרת הייתה יותר קצת, כן לפני ששבוע זוכר אתה

 19 .כן :ת

 20 .שם דברים ונשאו :ש

 21 .כן :ת

 22 .קידר קסטן מיכל המלחמה אלמנת הייתה הדברים נושאת היתר ובין :ש

 23 .כן :ת
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 1 .זה את רואה אתה. נוספת פעם אותם אומרת שהיא דברים אלה :ש

 2 .כן :ת

 3, הפוליטית המפה של מסוים מצד לאוזן ערבים לא מאוד, נוקבים מאוד דברים שהם מניח אני :ש

 4 ?נכון

 5 .כן :ת

 6 מהאופי כתיבה זוכר אתה. הבנליה על סליחה, מפולג די הזה העם אופן בכל כי שאלה לי יש :ש

 7 ?הזמן כל אחד צד רק משקף לך מראה שאני מה או השני הצד לטובת שיטתי באופן הזה

 8 .היה מה זוכר לא אני :ת

 9, כיוון מכל כתבות מאוד הרבה  רואה אני. בדבריי זהיר להיות צריך אני. ככלל לך אומר אני :ש

 10 אצלכם מופיע זה, לגמרי לגיטימי וזה, ודבר דבר וכל פייסבוק אתרי מיני כל, השני אחרי אחד, דיסקין

 11 ?יודע לא או יודע.  הסימטריה את רואה לא אני. ההיפוך את רואה לא אני. פעם אחר פעם

 12 .יודע לא. סקר עשיתי לא :ת

 13 . דגן מאיר ידי על נתניהו של תקיפה שוב, עוברים אנחנו אז. נתקדם בוא :ש

 14 .731/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 .לנתניהו נגטיבית כותרת היא שהכותרת אתי תסכים :צור-בן בועז ד"עו

 16 .עליו ביקורת. כן :ת

 17 ?חושב אתה הגענו ולאן יומיים חלפו, הנה? הגענו לאן אז. ביקורת. כן :ש

 18 .מני :ת

 19 לחקירה שאלה לא זאת – משהו כאן שיש לב שם אתה. פנימית חוזרים פעם עוד. אוקיי. מני :ש

 20 חייב לא אתה אבל, כאן לעשות האובססיה? שלכם באתר נפתלי מני של הזה בעניין מטורלל - נגדית

 21 .לי לענות

 22 .732/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1, תצהיר לא זה, תצהיר כן זה, קיבל הוא איך מסביר הוא ואז. הבחירות לפני יומיים :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?הזה הדבר את רואה אתה. חברות לו שלחה בפייסבוק אישה, מסמך זה

 3 .כן :ת

 4 בוא, 2:22 בשעה במארס 15-ב לך כותב ששאול, מבין שאני מה לפי, שקורה מה. נתקדם בוא :ש

 5 נושאי נשארנו ואנחנו עליו לפרסם הפסיקו Ynet-ב? הסוף יהיה מתי. נפתלי מני פעם עוד, "נסתכל

 6 ?רואה אתה". הדגל

 7 . כן :ת

 8 הן, האלה ההתכתבויות את רואים לא כמובן הממשלה ראש דוברי,  לזה נקרא, אנחנו :ש

 9 ?נכון, ביניכם פנימיות

 10 .זה את מעביר שאול כן אם אלא. יודע לא אני. כן :ת

 11 ? הבנת. ההעברה את רואים היו שחקרו שבחומר לי תאמין, מעביר היה שאול אם :ש

 12 .לו קרה מה יודעים אנחנו, שאול של הטלפון כי, ממש לא :תירוש יהודית ד"עו

 13 אנחנו שורות אלף 150-ו לו קרה מה יודעים אנחנו, חפץ של הטלפון אבל. הבנתי :צור-בן בועז ד"עו

 14 .בינתיים להן קרה מה יודעים לא

 15 ואנחנו הפסיקו  Ynet, הסוף יהיה מה, מני פעם עוד: שאול לך כותב, הזאת בסוגיה שעצרנו אחרי

 16 מני פעם עוד, האוטנטית עמדתו את משקף שזה, כרגע מהצד קורא, חושב אני.  הדגל נושאי נשארנו

 17 – עיתונאי מופרך ביטוי שיש חושב לא – באופן אתם כי, הסוף יהיה ומתי  נפתלי מני פעם ועוד נפתלי

 18 הוא אם, נפתלי מני של בפייסבוק פעמים שלוש עוסקים, הבחירות לפני יומיים, יום אחרי יום תמוה

 19 ?תשובתך.  תצהיר קיבל לא או תצהיר קיבל

 20 הממשלה לראש רגיש נושא היה נפתלי מני. אתך מסכים לא אני. המצב שזה חושב לא אני :ת

 21. אתי בתכתובות שלו המניעים את הסביר הוא. משאול הערות הרבה קיבלנו הזה בנושא. ולרעייתו

 22 שום לפרסם גינת לגלי אמרתי לא אני. נגדו היא, שראיתי אחת לפחות, ראתה שהיא מהכתבות חלק

 23 - - - מוערכת עיתונאית היא, מוערכת משפט כתבת היא. דבר
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 1 . משנה לא זה :ש

 2 מפרסמים שאנחנו זה בו בעיסוק מראה שאתה ממה וחלק פרסמה שהיא מה פרסמה היא :ת

 3 .בעדו שהוא משהו לא זה. וכדומה תצהיר לתת נדרש שהוא, נגדו משהו

 4 .הפוך :ש

 5 .לא :ת

 6 - - - האישום כתב לפי? חיובי כמשהו זה את ראיתם אתם :ש

 7 .האישום כתב מה יודע לא שאני :ת

 8 . הממשלה לראש חיובי משהו שזה אומר אתה. חשוב זה, רקע :ש

 9 .נפתלי מני נגד משהו זה. חיובי שהוא משהו לא :ת

 10 - - - אומר האישום כתב כי, קורה מה לך אגיד אני כי :ש

 11 .האישום לכתב קשור לא הוא אבל :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .לו אגיד רק אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 למני שלו המניע, שאול, אותי שואל אתה. נגדו הוא, שרה של התצהיר של הנושא כל :ישועה אילן מר

 14 .וזהו אותם מרגיז ומני רגיש זה שמני. תמיד בינינו הובהר נפתלי

 15, כתבה, כתבה, כתבה, כתבה עוברים אנחנו. אליכם פנה לא אחד שאף כך כדי עד רגיש זה :ש

 16 ?יודע לא? לא? כן. אליכם פנייה של שמץ אין, האלה הכתבות כל, שלו הפרופיל

 17 .נכון לא שהוא משהו אומר חברי.  נכון לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 18 .אחד אחד מראה אני :צור-בן בועז ד"עו

 19 .כללי באופן פעם עוד זה את שואל אתה אבל :תירוש יהודית ד"עו

 20 .ספציפי מדבר ואני כללי מדברים  אתם, כללי מדבר העד. ספציפי.  כללי לא :צור-בן בועז ד"עו

 21 .לדבר אפשר. לצעוק לא אפשר :תירוש יהודית ד"עו

 22 .נכון גם זה :צור-בן בועז ד"עו

 23 .העניין של הפנמה שום אין אבל הזה הדבר על ומתנצל חוזר אתה :תירוש יהודית ד"עו
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 1 . כאן עד. לא, לא :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?ההתנגדות מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 שום הייתה לא, נפתלי מני של הזה הנושא שכל כאן הציג חברי. הודעות יש :תירוש יהודית ד"עו

 4 - - - אחד אירוע לגבי לפחות. דרישה

 5 . זה את  אמר לא הוא :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 6 הוא, 101 מספר לדרישה. רגע להמתין אפשר. לזה הפנה הוא ספציפית, 101 :תירוש יהודית ד"עו

 7 .דרישה שום הייתה שלא אמר הוא שלושתן לגבי. 106-ו 103, 101 – דרישות שלוש בתור אותה הכליל

 8 .פנימי עניין שזה אמרתי :צור-בן בועז ד"עו

 9. דרישה כן, 101 לגבי לפחות, שיש רואים רול-ה בתוך. פנימי עניין שזה אמרת :תירוש יהודית ד"עו

 10 .ידייק שחברי אז, זה את להציג רוצה חברי אם לכן. פנימי עניין לא זה

 11 אתה. הראשון העניין  זה. פנייה יש,  אחד עניין לגבי. ככה נעשה בואי, בבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 12 - - - הראשונה הכתבה. נפתלי מני נגד כתבה שזו אמרת

 13 .התצהיר על כתבה היא  :ישועה אילן מר

 14 ? שלך התפיסה זו? שאמרת מה זה? נכון. נפתלי מני נגד כתבה זו :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?הכתבה של הכותרת מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .במארס 11 מיום :תירוש יהודית ד"עו

 17 11-מה זה. נתניהו שרה של הגנוז לתצהיר... הלך כיצד להסביר נדרש נפתלי, הנה :ישועה אילן מר

 18 . במארס

 19 . לחזור צורך אין. זה על דיברנו כבר? נכון. באתר נשאר זה זמן כמה גם ראינו :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כן :ת

 21 זה את גם. ואופן צורה בשום פנה לא אחד שאף נפתלי מני על לכם היו פרסומים כמה ראינו :ש

 22 .106-ו 103, האלה הפרסומים שני כולל ראינו

 23 .לא ובמה פנו במה יודע לא ואני האלה המספרים את יודע לא אני :ת
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 1 .הלאה נתקדם בוא. עזוב. תודה :ש

 2 .לדעת אמור לא הוא. האישום לכתב אותו  מפנה אתה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .הכול זה. לא ומה פנו מה יודע לא אני. לראות יכול לא ואני רול-ה את לפניי אין :ישועה אילן מר

 4 רוצה שאתה איפה רול-ה את תפתח. האחרים הפרסומים שני את קח, בבקשה :צור-בן בועז ד"עו

 5 שני את לך יש.  רוצה שאתה מה תגיד. אחרת זה את נעשה בוא. אליכם פנייה הייתה אם לי ותגיד

 6 .הפרסומים

 7 .לפתוח רול לו אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8. רול-ה את לראות אפשר, יודע לא אני אומר הוא. נברא ולא היה שלא אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 .רול-ה את תראה, בסדר

 10 פרשנויות בלי, אומר הוא מה נשמע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .קונקרטית אבל :צור-בן בועז ד"עו

 12-ב, במארס 12, 103-ב מיום אירוע יש. לתאריכים אדוני את לכוון אפשר אם :עם - בר' מ השופט' כב

 13 .במארס 15 מיום אירוע 106

 14 .נכון :צור-בן בועז ד"עו

 15 האם פוזיטיבית אותי כששואלים, אומר רק אני. התאריכים את זוכר לא אני, כבודו :ישועה אילן מר

 16 יודע אני. לאשר יודע ואינני לשלול יודע אינני – פנייה אליך הייתה לא או פנייה אליך הייתה כאן

 17 - - - אלי שפנו מקרים יש, רגיש היה נפתלי מני של שהמקרה

 18 .הבנו :ש

 19 .  אכין אני, בית שיעורי להכין צריך אני אם :ת

 20 . במארס 15, יום באותו הבית אתר את לך מציג אני. נתקדם בוא :ש

 21 .733/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 ?נכון, להרצוג מחמיאה כותרת, ריאיון רואים אנחנו כאן :צור-בן בועז ד"עו

 23 .כן :ת
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 1 שנמצא נפתלי של התצהיר את גם לנו ויש. השני הצד את מראיינים איך נראה גם כן אחרי :ש

 2 .למטה, שמאל בצד? נכון. בחדשות 14:23 בשעה

 3 .רואה :ת

 4 לו ואמרה בפייסבוק נפתלי אל שפנתה ההיא של הסיפור נמצא זמן כמה". לידיי הגיע כך" :ש

 5 ?זה את ראינו שעות כמה זוכר  אתה? משהו לה שיש

 6 .אומר שאתה מה את מקבל אני. אראה אני, תגיד :ת

 7 לא? יודע. במילה אליכם פונה לא אחד אף שבעיקרן שונות בווריאציות, במצטבר שעות זה :ש

 8 .כלום יודע שאינך תנועה עושה אתה?  יודע

 9 .לא :ת

 10 שמעון של תמיכתו על כתבה דרדור. 102 פריט, הבא לפריט נעבור. גמור בסדר. יודע לא אתה :ש

 11 ממה חוץ קרה מה מושג לנו שאין וואלה בתוך פנימיים דברים, שוב. הטענה זו. בהרצוג ל"ז פרס

 12 שלו תמיכה על הודעה מוציא פרס. במארס 12-ב אנחנו. אותו פתח מישהו אם באתר שהתפרסם

 13 ?יודע. בהרצוג

 14 . זה את ראינו :ת

 15 אני, הנה.  מידה באותה הם והפרסומים כאלה רפיטטיביות הן התמיכות. אחר משהו ראינו :ש

 16 שראינו צודק אתה". ואמין שקול מנהיג. בהרצוג תמיכתו על הודיע פרס. "זה את נגיש תכף. מקרין

 17 .שלי טעות, נכון.  זה את

 18 .720/נ היה זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ? רואה אתה, 11:29 בשעה עולה זה. לך אראה אני. היה. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כן :ת

 21 .היה זה זמן כמה מראים  אנחנו עכשיו :ש

 22 .734/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 ?נכון. 12:24? ישועה מר, שעה באיזה, בשעה ראשית כותרת זאת. לך מראה אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .כן :ישועה אילן מר

 2 .735/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 .כתבה לאותה ביחס הכול זה :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 4 כותרת זאת. הזאת הכתבה של הסקירה את עושים כרגע אנחנו. כתבה אתה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?נכון. 13:22-ב גם ראשית

 6 .כן :ישועה אילן מר

 7 .736/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .בחדשות ראשונה ידיעה, 14:23 :צור-בן בועז ד"עו

 9 .כן :ישועה אילן מר

 10 .737/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .חביב אחרון אחד עוד לנו יש :צור-בן בועז ד"עו

 12 .738/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 בין זה. 16:22-ב ביטוי לזה רואים אנחנו. 11:29-ב עלה שזה ראינו, נסכים בוא :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?נכון. אצלכם שעות לשש חמש

 15 .כן :ת

 16 - - - זמן זה :ש

 17 .יפה :ת

 18 ?יפה זמן? נכון :ש

 19 .כן :ת

 20 היה לא אפילו שזה רואה אני במאקו כי מאקו נניח, אחרים באתרים קרה מה נראה בוא :ש

 21 .ראשית כותרת בשום

 22 .739/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 לסמך יכול אתה. מאקו את כאן יש. הדוגמה לצורך רק זה. להסתכל יכול אתה :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?רואה אתה. להטעות מצליחים לא אנחנו. כך זה, אומרים  שאנחנו שמה

 3 . כן :ת

 4 סביר או נאה  זמן פרק שזה לי אמרת, שעות 5-6-כ על דיברנו, לא זה שמאקו זה על דיברנו :ש

 5 שראינו, הראשית הכותרת. באתר אצלכם עולה מה, יורד שפרס אחרי קורה מה נראה בוא. מכובד או

 6 .הכרונולוגיה את להראות כדי פשוט זה, המועדים את לקשור רק, קודם אותה

 7 .740/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 מנהיג כמובן, בהרצוג פרס של תמיכה של הכתבה שהייתה ראינו. שאלה, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?נכון. בהרצוג לזה נקרא מפרגנת שהיא כתבה זו, אחראי, שקול

 10 .כן :ת

 11. הממשלה לראש ביחס ל"צה אלמנת של הביקורת על שמתפרסמת הכתבה את יש כן אחרי :ש

 12 ?זה את  רואה אתה? נכון

 13 .כן :ת

 14? יום באותו חושב הוא מה, הממשלה ראש של דובר של במשקפיים נניח זה את שקורא מי :ש

 15 ?כאן שיש מה של הוגן תיאור זה? השני לצד אוהדת אחרת וכתבה נגטיבית אחת כתבה רואה הוא

 16 .כן :ת

 17 השפעה היעדר על פרסום שהוסר היא הטענה.  105 לפריט נתקדם בוא. מהמצב חלק זה עדיין :ש

 18 עשו הם אבל זה את עשו הם למה יודע לא אני, פה גם... -ב למגעים ביחס בקונגרס נתניהו נאום של

 19 לפי, ביקש לא, פנה לא אחד אף. אצלכם פנימיים דברים אלה, זה את להסביר צריך אתה ולא, זה את

 20 .המאשימה

 21 .מכיר לא אתה, הדיפלומט בשם אסיאתי מגזין אחד, תקשורת כלי שני. אליך שאלה לי יש עכשיו

 22 .מכיר לא אני. לא :ת
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 1 והשני ידעת לא אחד? התקשורתית הציבורית בתפיסה יותר לדעתך מי. פוסט וושינגטון-ו :ש

 2 ?חשוב יותר מי עיתונאית.  מצוין יודע שאתה מניח

 3 .יותר השני באסיה אולי. שהפוסט מניח אני :ת

 4 ?כלל בדרך מצטטים אנחנו למי? בישראל אבל :ש

 5 . הפוסט את :ת

 6 ?האמריקאים את או האסיאתיים הנמרים את :ש

 7 . הפוסט שאת כנראה :ת

 8 פנימיים עניינים הכול, שוב. יום באותו הראשית הכותרת את נראה בוא עכשיו. חושב גם אני :ש

 9 .שיהיה אבל, עליהם לחקור צריך כרגע שאני וואלה בתוך

 10 .741/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 אתה". איראן עם הגרעין שיחות על נתניהו נאום השפיע איך. "ראשית כותרת :צור-בן בועז ד"עו

 12 ?רואה

 13 .כן :ת

 14 .עצמה הכתבה את גם נראה תכף :ש

 15 .742/נ תסומן... -ה. 741/נ תסומן הכתבה. נהפוך אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ראש של נאומו לאחר ימים 10, המשנה כותרת. ביעף הכתבה על לעבור אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 17, מפולג הקונגרס, הגרעין שיחות התקדמות על מדווחים מערביים דיפלומטים, בקונגרס הממשלה

 18 ?רואה אתה. מתגבר רק... נגד... -ב איראן של חלקה

 19 . כן :ת

 20 .השנייה לפסקה אותך מפנה אני :ש

 21 .דיפלומט :ת

 22 ליצור אמור היה, בקונגרס נתניהו של נאומו עשה במקביל. "השנייה לפסקה אותך מפנה אני :ש

 23 ? רואה אתה". הפוך דווקא בוושינגטון המצב... על מפלגתי דו לחץ
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 1 .כן. קורה :ת

 2, האסיאתי החוץ יחסי – השלישי בעמוד – מגזין את יש, הביניים כותרת  את ניקח, אז :ש

 3 ?רואה אתה, הדיפלומט

 4 .כן :ת

 5 ?רואה אדוני. ומתן המשא את היטב שסיכם מאמר :ש

 6 .כן :ת

 7  פוליטית דינמיקה יצר נתניהו של החבלה ניסיון, "לסמן אפשר, אירוני באופן נכתב ואז :ש

 8 ?רואה אתה". להסכם ומתן המשא את לקרב עוזרת שלמעשה וטהרן בוושינגטון מקבילה ופסיכולוגית

 9 . כן :ת

 10 של אזכור איזה יש ובסוף עליה שדיברנו לתוצאה הוליך אירוני שבאופן חבלה ניסיון בזה ראו :ש

 11 ?רואה אתה. פוסט וושינגטון של המערכת מאמר

 12 .כן :ת

 13 של הכתיבה זאת. לאירן האמריקאי היחס נגד הטענות, לזה נקרא, את דווקא שמחזק :ש

 14 ?נכון. פוסט-ב המערכת

 15 .נכון :ת

 16, הנה.  4 בעמוד נעשה זה איך תראה. פוסט וושינגטון-ל מפנים? אגב דרך, מתחיל זה איך :ש

 17 האמריקאית העיתונות של מהעיסוק המגמות למרות סיפוק מביעים נתניהו של בסביבתו. "תסתכל

 18 ?רואה אתה". פוסט וושינגטון-ה למשל כך, בנושא

 19 .כן :ת

 20 מביעים. ההפוך בסדר פוסט וושינגטון זה, דיפלומט, הנה לא זה. חשוב זה אבל קטנים פכים :ש

 21 של סיפוק זה ואחרי נחשב אסיאתי מגזין הוא הפריימינג? רואה אתה. פוסט וושינגטון-מה סיפוק

 22 ?נכון. פוסט וושינגטון-מה נתניהו

 23 ?שני וזה ראשון שזה. החידוד את הבנתי לא רק. כן :ת
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 1 ?נכון. משהו משונה נראית היא, ההיררכיה, אחד :ש

 2 .בו לפגוע רוצה לא. יודע לא אני. הזה המגזין, רציני משהו באמת זה כן אם אלא, כן :ת

 3 .אתו הכרות שום לי אין  :ש

 4 .הפוסט לא זה :ת

 5 נסגר זה איך. לחקירה מדי מורכב זה כי זה את נעזוב, השני החלק. הזה בנושא הפוסט לא זה :ש

 6 ?נכון. ודיסקין כמובן

 7 .כן :ת

 8 מעלים אנחנו, אבי. "17:42 בשעה 8424 בשורה לאלקלעי  כתבת מה לך להראות רוצה אני :ש

 9 זה, שלך המערכת לאיש, זה את לו כותב אתה". איתן צוק, איראן דיסקין, ביבי נגד כתבה אחר כתבה

 10 .כתבה אחר כתבה מעלים שאנחנו לו כותב אתה? לא או כן. שהיה מה את משקף

 11 .יודע לא אני. תלונה הגישו. אלי פנייה שהייתה להיות יכול. שהיה מה את משקף :ת

 12 מישהו כי לא 11:50 בשעה אותך  חוקר אני שאם אגיד שאני כמו זה. משקף זה אם שאלתי :ש

 13 ? לא או כן. ביבי נגד כתבה אחר כתבה כותב אתה, לי אמר

 14 לעניין הופניתי. זה את ראיתי אני אם יודע לא אני, פעם עוד אומר ואני היה שזה להיות יכול :ת

 15 .יודע אינני. לבי תשומת את הפנה מישהו ופשוט אז זה את ראיתי לא ואז הזה

 16 .בכוונה זה את עושה שאתה חושב לא אני: וכותב ממשיך אתה. יודע אינך :ש

 17 .פנייה אלי שהייתה לעצמי מתאר אני :ת

 18 .כותב אתה מה שאלתי אני :ש

 19 אני ואם, אחד דבר זה, משהו לי אומר שלי שהבוס בגלל בא הוא אם, כותב שאני מה אבל :ת

 20 דברים מיני כל לאבי גם כתבתי כי אחר דבר זה, שלי הרושם וזה האתר על עובר אני כי זה את כותב

 21 .יודע לא אני. נכון זה אולי. נכונים היו לא שהם אחרים

 22 שההבדל לך אומר אני. מפואר מקום זה, כתב שהוא מה נכון זה אולי עצמו על שמעיד אדם על :ש

 23 - - -  לבינך ביני
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 1 .תשובתו זו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 לא שזה תגיד. קרה מה מראה ואני האתר על אתך עובר שאני לך אומר אני. בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 3 .בסדר הכול, נכון

 4 . נכון לא שזה אמרתי לא :ישועה אילן מר

 5 פנייה יש כן לפני שבדיוק יודע חברי. אותה מציג שחברי כמו לשאלה מתנגדת אני :תירוש יהודית ד"עו

 6. זה את לו מראה לא רק הוא, יודע חברי. זה את אמרתי שאני לפני הרגע זה את אמר העד. העד אל

 7 אמר העד אז, מזיכרונו שואל חברי  אם. האתר את לך מראה אני, סליחה, כאן לו אומר הוא ואז

 8 יודע שהוא ואחרי.  פנייה אליו שהייתה יודע חברי. פנייה אליו שהייתה להיות יכול שמאוד מזיכרונו

 9 את לך מראה אני: ואומר שב הוא, פנייה אלי שהייתה להיות שיכול אומר העד שגם ואחרי זה את

 10 אחרי עכשיו עשה שחברי מה בדיוק זה.  פנייה אליו  הייתה לא כאילו התחושה את בעד ונוטע האתר

 11. האתר את לך מראה אני אומר הוא. פנייה לו הוצגה לא. פנייה אליו שהייתה להיות יכול אמר שהעד

 12 .המצב זה אבל מצטערת מאוד אני. הטעיה של אלמנט כאן יש הזאת בצורה

 13 - - - התביעה על החביב המונח :צור-בן בועז ד"עו

 14 יכול, מזיכרונו אמר העד. הטעיה כאן יש התוצאה במבחן. חביב של עניין לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 15 הייתה זאת. זה את אמרתי ולכן אלי שפנו גם להיות יכול בהחלט אבל, מעצמי זה את שאמרתי להיות

 16 .העד של תשובתו

 17 השאלה. להתכתבויות לא, לאתר התייחסה הבאה השאלה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .אתר אתה לך מראה אני הייתה הבאה

 19 אתה – כאן חבריי וגם הבנתי שאני מה לפי – לעד הייתה חברי של השאלה. לא :תירוש יהודית ד"עו

 20 .זה את אומר אתה למה, אלקלעי לאבי משהו אומר

 21 . זה אחרי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 . אליו שפנו להיות יכול כי זה את אומר שהוא אומר הוא :תירוש יהודית ד"עו
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 1 את לך מראה אני הייתה הבאה והשאלה זה על ענה הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 - - - זה, נכון מבינה אני אם, האתר. האתר

 3 כתבה שמעלי כותב כשהעד. פשוטה נורא הייתה שלי השאלה. גברתי לומר רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 4 או כן, מפרסמים שאתם מה זה? באתר עלה לא או באתר שעלה מה זה האם, יום אחרי יום, ביבי נגד

 5 אני. אתו דיברו לא או אתו דיברו כן אם כרגע דבר שום אותי מעניין לא. אותו ששאלתי מה זה? לא

 6 זה אם אותו שואל ואני הכתבות מופיעות באתר שגם לו מראה שאני לו אמרתי. המצב שזה לו אומר

 7 ענייני, באפרופו. זה את להבין מצליח לא אני. שהיה מה את משקף לא או שהיה מה את משקף

 8 .קרה מה בדיוק לכם נגיד, הטעיה המילה את תגידו אחת פעם עוד, הטעיות

 9 .מדברים שקולגות כמו לדבר אפשר. לאיים לא :תירוש יהודית ד"עו

 10. פנייה אליו שהייתה להיות יכול. שאמר מה אמר העד. רגע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .בהתכתבויות לא ואנחנו באתר  אנחנו עכשיו. זה על דיברו כבר, פנייה אין, פנייה יש

 12 .לא או באתר שהיה מה את משקף זה, כותב שהוא מה אם אותו שואל ואני. נכון :צור-בן בועז ד"עו

 13. שיוצא מה זה אבל בכוונה זה את עושה שאתה חושב לא אני. "ישועה מר, כך לו וכותב ממשיך אתה

 14 כתבה עולה שעה חצי ואחרי  אלו שעות 48...  על אתך מדבר אני. שלי והבקשות הדיבורים כל עוזר לא

 15 לתת במקום, הנאום נגד ברור קו עם ל"כנ אירן לגבי הכתבה, ביבי נגד ברורה בזווית איתן צוק על

 16 של הפרשנות מחזור, הכתבה... שוב, הנושא להיות היה אמור בעצם שזה היום שקורה מה של סקירה

 17 ברורה הקשחה יש הנאום שמאז כך על שמצביעים, אני דווקא לאו, כאלו גם יש הרי, הנאום נגד תיבון

 18 ".באלה וכיוצא 10 ולא שנים 15, הסכם תנאי...  אובאמה של

 19 משקפים, אצלכם באתר שקורה למה שמתייחסים כתבת שאתה הללו הדברים. פשוטה אליך שאלתי

 20 ?באתר שקרה מה את משקפים? האתר את

 21 מול בו נוקט שאני הנרטיב זה, משהו לי אומר שלי שכשהבוס זה את משקפים האלה הדברים :ת

 22 את לו כותב כשאני. יודע אינני. זה את, משקף גם שזה להיות יכול. אחרות דוגמאות בעשרות גם אבי

 23 .אוהד סיקור שיהיה לזה לגרום כדי זה את כותב אני, זה
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 1 .שאלתי לא  אני :ש

 2 יש מה יודע לא אני. כן, לי הראית שאתה מה לפי  משקפים הם האם. כותב שאני הסיבה זו :ת

 3 .אחרים בדברים

 4 כי הלאה נתקדם בוא. רבה תודה. אירן לגבי הקו. כן, לך שהראיתי מה לפי. השאלה הייתה זו :ש

 5 .רואים שאנחנו מה זה

 6 .הדברים שאר את רואה לא אני :ת

 7 . אחד אחד עוברים אנחנו. רואה לא אתה :ש

 8 התפקיד לי ברור היה שבגדול פה אמרתי כבר אני, תראה. אחת מילה עוד לך להגיד רוצה אני :ת

 9 .דבר אותו את להגיד קל יותר לי היה אז, נכון היה גם והוא, משהו לי כשאמרו לפעמים. שלי

 10 . הלאה נתקדם בוא.   עצמך את תגחיך אל, ישועה מר :ש

 11 .להשלים לו תן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .פעם 17 בערך זה על חוזר הוא :חן ק'ז ד"עו

 13 .פריט פריט עובר אני :צור-בן בועז ד"עו

 14. שלך בפועל משתמש שאתה מה, מגוחכות היו לאבי שלי הטענות שלפעמים אומר אני :ישועה אילן מר

 15 .כאלה דברים מיני וכל וכדומה קיצוני שמאלני. פניהן על מגוחכות היו הן

 16 ?תשובה זאת למה :ש

 17 יש או אמת של שמץ כאן שיש שחשבתי להיות ויכול משהו לי אמרו לפעמים. תשובה זאת :ת

 18 גם אבל. הזאת ברמה זה את  כותב אני אז, זה מאחורי לעמוד לי קל ויותר אמת של שמץ מאשר יותר

 19 - - - מנסה שאני הענייני הקטע בין הזה מהעירוב קצת מבטאת זה אחרי שורה

 20 אדוני מתי. מתכוון זה מתי נדע  איך, השני כחוט עצמה על שחוזרת השאלה :עם - בר' מ השופט' כב

 21 .אומר שאדוני מה את מבין אני. כהווייתם בהכרח לא הם שנאמרים שהדברים מבין אני.  לזה מתכוון

 22 שאני ברור? האישית ברמה זה מה. האישית ברמה מאוד בי פוגע אתה: כותב אני :ישועה אילן מר

 23 אני למה, אחרי יש ומה לפני יש מה. הזה בעניין פועל אני שבו כללי הקשר יש. לחץ באיזשהו נמצא
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 1 לטיעון מתחבר זה איך. האישית ברמה בי פוגע, עושה אתה מה נראה ובוא אלי צלצל כותב

 2  הסתכלתי שגם להיות יכול האם. מתחבר בדיוק זה. זה את רואה עכשיו אני. בדיוק זה. האידיאולוגי

 3 הייתי, צודקים היו לא אם גם אבל. זוכר לא אני. רגע באותו. להיות יכול? צודקים הם, וואלה ואמרתי

 4 .שאמרתי מה וזה לעשות  שלי התפקיד היה זה. שהיה מה זה כי זה את אומר

 5 באתר נעשה מה, באתר יש מה היו שלי השאלות.  פשוטות נורא הן שלי השאלות :צור-בן בועז ד"עו

 6 - - - השיח את ולא חוץ כלפי באתר רואים ומה

 7 .להתקדם אפשר אולי.  אותו מציגים אתם. האתר את הצגתם, צור-בן מר :שחם' ע השופט' כב

 8 .הנחה שאדוני כמו נתקדם.  תודה. נתקדם :צור-בן בועז ד"עו

 9 .הזדמנות באותה להפסקה נצא גם אולי :שחם' ע השופט' כב

 10 . הזה הפריט את נסגור ואז אחת כתבה  לי יש :צור-בן בועז ד"עו

 11 .לנקודה תגיע :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .במארס 14-מ כתבה לך מראה אני :צור-בן בועז ד"עו

 13 .743/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 בזמן גם בקיץ מלחמה שהייתה שוכחים היו שלא אנשים. הזאת הכתבה על תסתכל :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?זה את רואה אתה, כאן עד. בחירות

 16 .כן :ת

 17 ?נכון. השמאל בעצרת שנאמרו לדברים התייחסות שוב כאן יש ואז :ש

 18 ?השמאל לעצרת ההתייחסות איפה :ת

 19 כתבה, פרסום כאן לנו יש. כאן נסתכל בוא. הבאה לתמונה תעבור אז.  3 בעמוד למשל :ש

 20 . אחריות חוסר? נכון. הממשלה ראש כלפי נגטיבית כתבה שזו לי תאשר אבל, לגמרי לגיטימית

 21 .הממשלה ראש נגד דווקא שזה חושב לא אני, כתבה הכול בסך שזאת חושב אני. חושב לא אני :ת

 22 . טוב :ש
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 1 קולן את. השכולות המשפחות את מבטא זה. יודע לא. היהודי לבית גם יצביעו שלא מדברים :ת

 2 .הממשלה ראש נגד בהכרח השכולות המשפחות של דבר שכל בטוח לא. השכולות המשפחות של

 3 .הזה החלק את כרגע סיימתי אני. שכמוך פופוליסט, הנה.  בסדר הכול :ש

 4 .להפסקה נצא אנחנו  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ה ק ס פ ה

 6 

 7 .בבקשה, צור-בן ד"עו. הפסקה לאחר חוזרים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 מי יש. לצילום מתחת הכיתוב על תסתכל, שהצגתי הקודמת והכתבה 743/נ-ב אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?משהו נגטיבי. נתניהו בנימין הממשלה ראש. כבדיחה מתנהלת שהמדינה שחושב

 10 .כן :ישועה אילן מר

 11 ה שם. אחרים בהקשרים דיברתי הקודמים הפריטים על. 107 לפריט עוברים אנחנו עכשיו :ש

 12 שהייתה טענה שום שאין לך אומר כבר אני.  נתניהו לנאשם כחלון לשר הנוגעת כותרת שינוי היא טענה

 13 מסתכלים, שנים שש בחלוף, היום שאנחנו וואלה בתוך פנימית בהתנהלות אנחנו ולכן פנייה איזושהי

 14  לפני יומיים. חיצונית. ימים באותם לאתר קרה מה נראה בוא. רלוונטי שזה כמה עד שם קרה מה

 15 .במארס 15. 13:23 שעה, הבחירות

 16 .744/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ?נכון. הרצוג של הנרטיב זה. שלי בממשלה לשבת יוכל הליכוד: וואלה-ל הרצוג :צור-בן בועז ד"עו

 18 .כן :ת

 19 יאיר של הבחירות, והתמונה הכול ככלות אחרי, לך מראה אני, לנו יש החדשות של בלשונית  :ש

 20 .רואה אתה, לפיד

 21 .כן :ת

 22 ומני. המימון בעניין לעתירה השיבו, הימין עצרת ממארגני ובארן'ג, החדשות בתוך, בהמשך :ש

 23 ?רואה אתה. נתניהו שרה של הגנוז התצהיר לידיי הגיע כך, נפתלי
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 1 .כן :ת

 2 או כזה במינון שכולם לי תאשר. יום מאותו לך שהראיתי פרסומים ארבעה כאן לנו יש אז :ש

 3 ?נכון. הממשלה ראש נגטיבית אוריינטציה עם אחר

 4 .רובם. חלקם :ת

 5 שמופיע מה זה, למטה, היא הכותרת, 2015 בחירות, מתקדם כשזה, לשונית לנו יש ואז. רובם :ש

 6 ?רואה אתה". בעבר האוצר תיק את הבטיח כבר נתניהו, כחלון? בחירות הבטחת: "תסתכל'. א בנספח

 7 .כן :ת

 8 היהודי מהבית מסוכן סחף יש: "חדשות וואלה-ל שקד, השנייה הכותרת, 18:23-מ והכותרת :ש

 9 ?רואה". לליכוד

 10 ?שזה אומר אתה איפה :ת

 11 .הצילומים את מגיש אני. זה את לך יציגו מיד :ש

 12 .745/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .המסך על זה את רואה אתה, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 14 .רואה :ת

 15 ?נכון.  דאז היהודי הבית של הקמפיין בעצם  זה :ש

 16 .כן :ת

 17 ". בכותל פתק טמן הרצוג, ביקש הוא מה, "למטה קצת עוד ואז :ש

 18 .ראה. כן :ת

 19 ?נכון, הרצוג פרו גם זה :ש

 20 .כן :ת

 21 הבטחת, שעות מאותן הכותרות כל את שראינו אחרי. כחלון על לכותרת חוזר אני ואז :ש

 22 ?רואה. בעבר האוצר תיק את הבטיח כבר נתניהו, כחלון, שאלה סימן, בחירות

 23 .כן :ת
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 1 . עצמה הכתבה לתוך ניכנס בוא :ש

 2 .746/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 ואז אוצר לשר אותו למנות נתניהו של להבטחה כחלון של בתגובה נפתחת הכתבה :צור-בן בועז ד"עו

 4 ?נכון. הממשלה ראש של לדברים עובר זה

 5 .כן :ת

 6 ולא בעבר זאת הבטיח כבר כחלון – לפניך זה, הנה  - האוצר תיק את יקבל כחלון, נתניהו :ש

 7 ?רואה אתה. קיים

 8 .כן :ת

 9 כך נתניהו זה ועכשיו כחלון רק היה זה קודם. מהמתת חלק שזה אומרים שלגביה הכותרת זו :ש

 10 ?נמצאים אנחנו איפה מבינים אנחנו כאן עד. אחרת וכחלון

 11 .כן :ת

 12 של התודעה מה לראות צריך לעולם כי  סוקר זה ואיך אחרים באתרים קרה מה נראה בוא :ש

 13 הכותרת מול ונשווה השונים התקשורת כלי על נסתכל בוא. סוקר זה ואיך מבחוץ שקורה מי

 14 .עניין באותו כתבות של אסופה נגיש אנחנו. זה את נגיש תכף. מרקר-דה על תסתכל, הנה. העכשווית

 15 .747/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 נתניהו: "מרקר דה. המתת, וואלה מול פעם כל זה את תשווה. אחד אחד נעבור :צור-בן בועז ד"עו

 17 ".יגיעו שהספינים ידעתי: כחלון. האוצר תיק את לכחלון אעניק, מתחייב

 18 .ביחד כולם את נצרף :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?נכון, כחלון דברי כך ואחר הממשלה ראש דברי בציטוט מתחיל זה.  בהחלט. כן :צור-בן בועז ד"עו

 20 .כן :ת

 21 ללא בממשלתי אוצר שר להיות לכחלון מבטיח: נתניהו. "פורטל-דיס את לך מראה אני עכשיו :ש

 22,  קיים ולא האוצר את בעבר לי הבטיח כבר נתניהו: המשנה בכותרת – כחלון. המנדטים למספר קשר

 23 ?רואה". לספינים תאמינו אל, מנדטים אליו להעביר מנסה
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 1 .כן :ת

 2 אפשרות אין. המנדטים למספר קשר בלי, בממשלתי אוצר שר יהיה כחלון". "הארץ" כן אחרי :ש

 3 לפני שעות 48 יגיעו שהספינים ספק היה לא: "הגיב כחלון ובמשנה". כחלון בלי ממשלה להקים

 4 ?רואה אתה". קולות מאתנו לגזול היא המטרה. הבחירות

 5 .כן :ת

 6 .רעיון אותו. NRG :ש

 7 .כן :ת

 8 ככותרת? רואה אתה". האוצר תיק את לכחלון מבטיח נתניהו. "מאקו את לך נציג עכשיו :ש

 9 .ראשית

 10 .כן :ת

 11 .כחלון שלך התגובה ולראות שם להסתכל אפשר ואז :ש

 12 .כן :ת

 13 התקשורת כלי כל, שמאלה-ימינה בניואנס, טועה אני אם אותי תקן, רואים שאנחנו מה :ש

 14 .כחלון של התגובה ואת האוצר שר יהיה כחלון לגבי נתניהו של האמירה את מסקרים

 15 .נכון :ת

 16 ?נכון. שטנץ אותו, אנר'ז באותו וואלה את גם הראינו :ש

 17 .נכון :ת

 18 בתוך בכתבה אפילו, תראה. נתקדם בוא. יודע אלוהים, למתת הפך זה אצלנו למה מסקנות :ש

 19 ?אחד רק או ניחושים שני? וואלה-ב בכתבה בסרטון שיהיה חושב אתה מי. סרטון גם יש, וואלה

 20 .כולנו של הקמפיין. כתוב רואה אני :ת

 21 ?נכון, כחלון זה :ש

 22 .כן :ת
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 1. אין. הזמן על חבל, טוב. בפרינט לא כמובן. כזה סרטון? אחרים תקשורת בכלי זה את ראית :ש

 2 .הנאה טובת וזאת כולם כמו הכתבה, פונה לא אחד אף, זה את ראינו, זה את ראינו. נתקדם בוא

 3: כזו היא הטענה'. א בנספח 110 לפריט מתייחס זה. הבלבול מקרה לו נקרא. מבחן למקרה נלך בוא

 4 לך אציג אני תכף. בריאיון שאמר בדברים התבלבל נתניהו שהנאשם לכך הנוגעת כתבה לשינוי דרישה

 5 את יודעים הם, הנה. אחר בלבול עם עשיתם מה לך להראות רוצה אני לך אראה שאני מה לפני אבל

 6 . להגיד הולך אני מה שמאל מצד זה

 7 .בדקנו :דובר

 8 את הופך בכלל זה, למסקנה והגעתם בדקתם אם. הבעיה זו. עכשיו זה את בדקתם :צור-בן בועז ד"עו

 9 לפרסומים זכה, טלוויזיוני עימות,  שהיה העימות את זוכר. הרצוג-נתניהו עימות. יותר עוד לעגום זה

 10 .רבים

 11 .כן :ת

 12 ?כזה סלוגן מין שהיה" מאוחדת נתניהו על אשמור" בביטוי השתמש שהרצוג זוכר אתה :ש

 13 .לא :ת

 14 במארס 14. ההשוואה את פעם עוד נעשה בוא. לבלבול בטענות אצלכם קרה מה נראה בוא אז :ש

 15. הרצוג לבין נתניהו בין עימות מעין 2 בערוץ יש, הבחירות לפני ימים שלושה, קריטי עיתוי, 2015

 16 ?זוכר. האולפן בתוך והרצוג גדול מסך על נתניהו

 17 .כן, בגדול. כן :ת

 18 בהקשר אליו מגיע אני שתכף לפריט קשור זה כי קטן דבר אציג רק אני.  נראה בוא :ש

 19 הרלוונטי הקטע את לך אקריא רק אני. דקות שלוש של קצר עימות היה הזה העימות. ובסימטריה

 20 .הקטן החלק. 2 בערוץ העימות של הקצר הסרטון זה. וואלה-ב זה את סיקרתם ואיך

 21 (:סרטון הקרנת)

 22 בריבונות מאוחדת נתניהו על אשמור אני. מיותר בינלאומי לשיח אותה הופך והוא בחירות בכל"...

 23 ...".המפלגה שראש העיקרון את מוכן אתה האם נתניהו הממשלה ראש את שואל ואני ישראל
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 1 .748/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 העניין את סיקרו אחרים תקשורת כלי ואיך סיקרתם אתם איך להראות רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 .הזה

 4 .749/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5". חלש אתה יודע העולם, הרצוג. בירושלים בנייה גיליתם, נתניהו: היא הכותרת  :צור-בן בועז ד"עו

 6 ?רואה אתה

 7 .כן :ת

 8 ?רואה אתה. העימות של התיאור שזה לי תאשר. תסתכל. 2 בערוץ העימות של תיאור יש ואז :ש

 9 .ראיתי. כן :ת

 10 .750/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 הציטוט. ביחד נקרא בוא? שם כתוב ומה מהעימות הרצוג של ציטוט כאילו יש ואז  :צור-בן בועז ד"עו

 12 זאת למעשה. הכתבה בתחילת די זה.  השני בעמוד השנייה לפסקה אותך מפנה אני. כדלקמן הוא

 13 ?רואה אתה. בכתבה השנייה הפסקה

 14 .כן :ת

 15 כי ציטוט כאילו ואז" נתניהו הוא המוקד  על ירושלים את ששם מי כי בתגובה השיב הרצוג" :ש

 16 לשיח אותה הופך והוא בחירות בכל אותה שם הוא לדבריו... על מדבר   לא אחד כשאף" מירכאות יש

 17 שהתיימרתם מה? רואה אתה". ישראל בריבונות מאוחדת ירושלים על אשמור אני, מיותר בינלאומי

 18 .מהעימות לצטט

 19 .כן :ת

 20 ?מאוחדת נתניהו על אשמור אני או מאוחדת ירושלים על אשמור אני? אמר הרצוג מה :ש

 21 .נתניהו :ת
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 1 של פריט לנו יש תכף כי בלבול בענייני הכותרות היו איך נראה בוא עכשיו. מאוחדת נתניהו :ש

 2 האלה בבחירות עניין לאותו ביחס ועוד אחרים תקשורת בכלי הכותרות היו איך נראה בוא. בלבול

 3 ".הארץ"ול" אחרונות ידיעות"ל" היום ישראל"ל מפנה אני. להרצוג ביחס

 4 .750/נ זה. הגשנו כבר" הארץ" את :דוברת

 5 . השביעית בעין כותרות יש :צור-בן בועז ד"עו

 6 .751/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 נתניהו על ישמור, חי בשידור התבלבל י'בוז": היום ישראל"ב. ישועה מר, בקצרה :צור-בן בועז ד"עו

 8", הארץ"ב. העייפים המועמדים של הפה פליטות, מאוחדת נתניהו: אחרונות ידיעות"ב. מאוחדת

 9 ?הכללי הרעיון את הבנת. הזה בשלב להרצוג שקרה מה את מסביר כשהוא החומר עייפות: ורטר

 10 .בסדר. אחרי רק עקבתי :ת

 11 אשמור אני ואומר בעימות מתבלבל הרצוג. שאלות שלוש, קצר, שאלה שאלה נעשה בוא. לא :ש

 12 .מאוחדת נתניהו על

 13 .נכון :ת

 14 ?ראינו כאן עד. מאוחדת ירושלים על אשמור אני: ציטוט כאילו באתר מפרסמים אתם :ש

 15 .בסוף בכתבה כותבים :ת

 16 ?נכון. מאוחדת ירושלים על נשמור מופיע זה כציטוט אבל בסוף. כן :ש

 17 .כן :ת

 18 ?נכון. הרצוג של הבלבול או הפה לפליטת התייחסות יש אחרים תקשורת שבכלי ראינו :ש

 19 ".היום ישראל"ב זה את רואה אני :ת

 20 .המועמדים של הפה פליטות", אחרונות ידיעות"ב וגם :ש

 21 ?כאן זה את לי יש :ת

 22 שהתכתבת זוכר אתה. הזה בנושא וואלה-ב הפנימי השיח היה מה נראה בוא. מופיע זה. כן :ש

 23 ?העימות על אלקלעי אבי עם



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  14

 

 3871 

 1 .משהו זוכר :ת

 2 ?הפוך או העימות לגבי הרצוג של בשמחתו השתתפתם? לשני אחד שכתבתם זוכר אתה מה :ש

 3 .בעימות חלש היה שהוא זוכר אני. לא :ת

 4, בעימות צפיתי לא. 8449. נראה בוא, חידה לא זאת, הזמן על חבל? שלך התשובה הייתה ומה :ש

 5 נכון. אומר אתה. חבל, י'בוז עם מיטיב לא, ריאיון מתחילים, היה איך

 6 .כן :ת

 7 .בשבילו הצטערת :ש

 8 .כן :ת

 9, ישועה מר זה את מיצינו. 110 לפריט נעבור בוא עכשיו. שסיקרתם כמו זה את סיקרתם אבל :ש

 10 לכך שנוגעת כתבה לשינוי דרישה שיש, 110 בפריט, היא הטענה. סימטריה-א בענייני אנחנו עכשיו

 11 ערב במארס 16-ב אנחנו. היה מה נראה בוא. בריאיון שאמר בדברים התבלבל נתניהו שהנאשם

 12 ?נכון. הבחירות

 13 .כן :ת

 14 .פוליטית. הבחירות לפני יום? נכון, רגיש מועד זה :ש

 15 .ודאי :ת

 16 .16:29 בשעה וואלה אתר את לך מראה אני, הנה :ש

 17 .752/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .בחירות ביומן הכותרת על תסתכל, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 19 .אוי :ת

 20 ?רואה אתה". 1977-ב חומה הר את בניתי, מתבלבל שוב נתניהו. "ביחד נקרא בוא :ש

 21 .כן :ת

 22 ?מתבלבל שוב שהוא יש בלבולים עוד איזה. מתבלבל שוב :ש

 23 .יודע לא :ת
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 1 סליחה. הכתבה גוף את נראה בוא אז. לפחות הזה בהקשר היום עד אותם מחפשים אנחנו גם :ש

 2 .ביחד נקרא בוא. שלכם מהאתר לנו ייחסו שכאן ומה המקברי, הפארסה למחוזות אותך לוקח שאני

 3-ב חומה הר שכונת את הקמתי. שגה שוב נתניהו: "היא הכותרת, באמצע 3 לעמוד כבודם מפנה אני

 4 ?ישועה מה, רואה אתה". 1977

 5 .כן :ת

 6 ראש עם אתמול סייר נתניהו בנימין הממשלה ראש. "שכתוב מה את ביחד נקרא בוא עכשיו :ש

 7 בגין מנחם, בגין מנחם של האמיתית הרוח זו: "ואמר בירושלים חומה הר בשכונת ברק ניר העיר

 8 הר בשכונת כאן נמצאים אנחנו. בלשונו נתניהו שגה זה  בשלב. שכונות בונים אנחנו, שכונות שיקם

 9 כראש שלי הראשונה בקדנציה, 1997, סליחה, 1977-ב הקמתה את שיזמתי שכונה, בירושלים חומה

 10 ?רואה"". ממשלה

 11 .כן :ת

 12 .1997-ל  עצמו את ותיקן 1977 אומר הוא, המשפט כדי תוך, מסתכלים אנחנו אם :ש

 13 .כן :ת

 14 ?נכון. ממשלה כראש שלי הראשונה הקדנציה שזאת ואומר :ש

 15 .כן :ת

 16 את חיפשנו? נכון, שגה שוב נתניהו, אחד, כותבים אתם? הזה בעניין כאן עושים אתם מה :ש

 17 ".שוב"ה

 18 .כן :ת

 19 ?נכון.  לכותרת זה את מכניסים ו 1997 סליחה, 1977 אומר, מדבר אתה, שתיים :ש

 20 .כן :ת

 21 פשוט? עשיתם מה ואז התבלבל שהוא דקות שלוש לפני ראינו הרצוג אצל. לבין רוצה רק אני :ש

 22, שנייה כדי תוך או השנייה באלפית שתוקן הזה הדעת היסח את כאן. אמר שהוא מה את שיפצתם

 23 ?נכון. שגה שוב. ראשית לכותרת הפכתם
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 1 .כן :ת

 2, פעם אחר פעם לקחת שמחליט הזה התקשורת בכלי הגורם מי. להבין רוצה אני? החליט מי :ש

 3, הזה מהסוג אמירה, השני הצד ועם שלו האמירות את ולשפץ אחד צד עם להיטיב, פעם אחר פעם

 4 .שגה שוב? הזאת בכותרת זה את להכניס החליט מי, מהמתת, מהמתת כחלק אצלנו שמופיעה

 5 עם יחד הכתבה את שכתב מי של או כאן ההחלטה בגדול אבל, מי כאן ספציפית יודע לא אני :ת

 6 .יודע לא. יסט'פג הום עם יחד, ראשי עורך

 7-ב אומר שאדם כותרת לכתוב דעתו על העלה לא תקשורת כלי אף. התקשורת כלי את בדקנו :ש

 8 ?יודע לא או יודע אתה זה את.  שגה שוב שנתניהו כותרת ולא בכלל כותרת לא 1997-ב סליחה, 1977

 9 .סביר נשמע אבל יודע לא :ת

 10 בשורה, הדרמה את כרגע עזוב, חפץ ניר אליך פנה. קרה מה נראה בוא. סביר שזה חושב אני גם :ש

 11 תיקן הוא, אילן: "לך כותב הוא. עולה לא זה אם, לך אקריא אני. לך כותב הוא מה נראה בוא, 8586

 12 ?זה את רואה אתה"? כותרת זאת. משפט באותו עצמו את

 13 .רואה :ת

 14 ?נכון. משפט באותו עצמו  את תיקן הוא. נכון זה לך כותב שהוא מה :ש

 15 .נכון :ת

 16 שוב נתניהו" בחירות לפני יום כזה דבר כשמעלים. הבאה השאלה את אותך שואל אני ואז :ש

 17 ?נכון, לפגוע כדי מכוונת החלטה זו –" שגה

 18 .חושב לא אני :ת

 19 .טוב. חושב לא :ש

 20 .אולי :ת

 21 שנקרא מה את כרגע לך הראיתי. שלכם הבחירות ליומן, יודע אתה אם, גם נכנס וזה. אולי :ש

 22 ?נכון. בחירות יומן

 23 .כן :ת
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 1 .ברצף? זה את יודע אתה, הבחירות ביום גם באתר בעצם נשאר הבחירות יומן :ש

 2 . יומן הוא. כן :ת

 3 ?נכון. הבחירות יום שזה במארס 17-ב זה, רואה אתה :ש

 4 .כן :ת

 5 כי כאן פעם אף נעצר לא שזה הרעיון את הבנו? ישועה מר נכון. כאן פעם אף נעצר לא זה :ש

 6 . נראה בוא. נתניהו נגד אינטרנשיונל דנה. נתניהו נגד זמרים גם לנו יש יום באותו

 7 .754/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 תסכים. נתניהו כלפי נגטיבי מאוד כמובן שזה ונסכים קטן קטע להראות רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?נכון, נתניהו נגד כשלילי מאופיין שכולו, הזה הקצר הטקסט את קורא כשאתה, אתה

 10 .מסכים :ישועה אילן מר

 11 (.סרטון הקרנת)

 12 לפרסום דרישה, במארס 16.  111 לפריט הגענו. הלאה נתקדם. עצמו בעד מדבר זה :צור-בן בועז ד"עו

 13 ערב. עובדות. היה כך שהיה מעשה נעשה בוא. ללבני הרצוג בין הרוטציה לביטול נתניהו של תגובה

 14 אין" הציוני המחנה של משמעותית הודעה, במארס 16-ב, זה את זוכר אתה אם לי תגיד, הבחירות

 15 ?נכון, משמעותית הודעה שהייתה זוכר". להרצוג לבני בין רוטציה

 16 .כן :ת

 17 .רוטציה על סיכום ביניהם היה כן לפני כי :ש

 18 .זוכר :ת

 19 . נראה בוא. הדברים מטבע, וואלה-ב ראשית ככותרת עולה זה :ש

 20 .755/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 גלובס-ב היה ואיך אחרים באתרים עלה זה איך לך אראה אני. נמשיך אנחנו. עזוב :צור-בן בועז ד"עו

 22 כמובן כי, היתר בין שהיו הפרסומים את לך מראה אני. הזה בעניין גם מחיינו רוצים מה גם ונבדוק

 23 ?נכון. גלובס-ב פרסום רואה אתה. תסתכל, לבני' גב של הדרמטית ההודעה על רחבים פרסומים היו
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 1 .כן :ת

 2 בשורה לך שולח, הזאת ההודעה אחרי, חפץ. חפץ לך שולח מה נראה ואז הלאה נמשיך תכף :ש

 3,  הונאה תרגיל, ההודעה, הערב אמר נתניהו בנימין הממשלה ראש. "לך שולח הוא מה תסתכל. 86666

 4 שמתפרסמת תגובה. שלה הפורמט זה. לעיתונות הודעה שזאת לי תאשר". אחרת דרך, ייסגר לא הפער

 5 .מקום בכל

 6 .מאשר :ת

 7 חלק היא תגובה גם כי, כתגובה, הזאת ההודעה איפה. מתפרסם זה איפה נראה בוא עכשיו :ש

 8 - - - מהמתת

 9 ?הזה בהקשר שיש היחידה התגובה זו :עם - בר' מ השופט' כב

 10. שלהם הטיעון זה. מתת שזה אמרו ועלינו התקשורת כלי לכל אותה שלחו כבר. כן :צור-בן בועז ד"עו

 11 .כאן עשו שהם מה נתפס בלתי פשוט זה

 12 .כתבות של קובץ קיבלנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13. ההמשך את לנו יש. להראות להמשיך אפשר. NRG-ב למשל התגובה את הראינו, כן :צור-בן בועז ד"עו

 14 . תסתכל. הממשלה ראש של בפייסבוק פורסם זה, כל קודם, הנה. תקשורת כלי של שורה

 15 .ראיתי :ת

 16 .תסתכל. NRG-ב מופיע זה. שנתנו הקובץ בתוך, הסדר לפי אותך מפנה אני כן ואחרי :ש

 17 .ראיתי :ת

 18 העמודים בשני, במאקו, בסוף תסתכל, 2 חדשות לנניח היתר בין אותך מפנה אני זה ואחרי :ש

 19 .12-ב, האחרונים

 20 .רואה :ת

 21 .הדף את לך אראה אני עכשיו :ש

 22 .756/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  14

 

 3876 

 1 לבני –" מעריב" את לנו יש. ללבני הרצוג בין הרוטציה לביטול תגובה הנה. תראה :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?רואה. בפניקה נתניהו, מוותרת

 3 .רואה :ת

 4 הוויתור על הציוני המחנה הודעת. 2 בערוץ אייטם זה אחרי. מסוימת ברמה" היום ישראל" :ש

 5 ?רואה. הממשלה ראש תגובת תיאור תוך הרוטציה על לבני של

 6 .כן :ת

 7 ?נכון. ל"צה בגלי דבר אותו :ש

 8 .כן :ת

 9' הגב של משמעותית שהודעה לי תאשר, ההודעה את יש. הברור הדפוס את מבינים אנחנו אז :ש

 10 ?נכון. לבני

 11 .מאשר :ת

 12 ?נכון. נתניהו מול בבחירות יחיד כקנדידט  הרצוג מר את בעצם משאירה היא ואז :ש

 13 .כן :ת

 14 .נתניהו של תגובה ויש :ש

 15 .כן :ת

 16 ?נכון. תקשורתית התנהלות של' ב-'א שה גם לי תאשר. יופי :ש

 17 .כן :ת

 18'. ג-ב קרה מה נראה בוא', ב-'א שזה למרות? בסדר. באתר אצלכם קרה מה נראה בוא עכשיו :ש

 19, הכותרת תחת 7-מ 1 לעמוד מפנה אני, כבודם, שהוגשה מהאסופה חלק. אותך מפנה אני, תסתכל

 20 אחרי, NRG, גלובס של הפרסום את לנו יש, יותר או פחות נמצא זה. נמצא זה איפה  אגיד אני, סליחה

NRG 21 ".שנכון מה את עשיתי, "וואלה-ל לבני ציפי, הרוטציה ביטול? ישועה מר, רואה. וואלה את יש 

 22 .נכון :ת

 23 .נתניהו של תגובה אין כאן. כן. נכון שנכון מה. נכון :ש
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 1 .מתחת בתמונה מופיע זה :ת

 2 ?נכון. ראשונה בפעימה נתניהו ותגובת ראשי כותרת. תסתכל :ש

 3 .כן :ת

 4 ?אמת. הנוספים התקשורת בכלי ההתנהלות את ששיקף כמו, שדיברנו כמו :ש

 5 .כן :ת

 6 . 11:27 בשעה באתר קורה מה נראה בוא :ש

 7 .757/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 והתגובה נוכחת לבני דברי של שהכותרת לי תאשר, ישועה מר, 11:27-ב שקורה מה  :צור-בן בועז ד"עו

 9 ?נכון. קיימת לא כבר נתניהו של

 10 .כן :ת

 11 שהליכוד כחלון של כותרת יש. השנייה בכותרת תסתכל? נתניהו של התגובה חלף קיבלנו ומה :ש

 12 ששוב בנט של המסר את כמובן יש ובחדשות? רואה אתה. בנתניהו תומך שהוא שקרית החלטה הפיץ

 13 שודר שזה, אותו תוקף הליכוד הזמן שכל היהודי הבית של הקמפיין על כבר דיברנו, אותו תוקפים

 14 ?זה את רואה. פעם אחר פעם באתר אצלכם

 15 .כן :ת

 16 את להחליף כדי שנכון מה את עשיתי, "חדשות וואלה-ל לבני של, עצמה בכתבה נסתכל בוא :ש

 17 ". נתניהו

 18 .758/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 שוב הזו הכתבה, אחד. בקצרה, הבאים הדברים את נראה בוא. בכתבה נעיין בוא :צור-בן בועז ד"עו

 20 אני, תרצה אם.  כתוב זה. האחרון שבת ביום שהתקיימה תרבות משבת לבני של מסרים מהדהדת

 21 .לך הדגשתי. תרבות שבת אירוע, רואה אתה, הנה. לך אראה

 22 .רואה :ישועה אילן מר

 23 .קודמת תרבות שבת זאת :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .חדשות וואלה עם בשיחה יש קודם בשורה אבל לו ממרקר אתה :תירוש יהודית ד"עו

 2 . העניין בדיוק זה. וגם גם :צור-בן בועז ד"עו

 3 . לשאלה מתנגדת אני, סליחה. ספציפי משהו לו ממרקר אתה :תירוש יהודית ד"עו

 4 .סליחה לבקש צריכה לא את? למה סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 5 כבר משפט בית כך גם. לשאלה מתנגדת אני.  באמת. האלה הדברים עם מספיק :תירוש יהודית ד"עו

 6 הודעת את אימצו אם, נכתב זה לאיפה, נכתב זה לאיך בנוגע לעד השאלות שכל שעבר בשבוע החליט

 7 שאין סברה עדויות אלה, הדברים את כתב העד לא כשזה, הדוברות הודעת את אימצו לא או הדוברות

 8 לא כאילו המשיך והוא האלה השאלות את צמצם לא בוודאי חברי. אותן לצמצם וצריך מקום להן

 9 לי נותן ולא הכתבה מתוך מסוימת אמירה לו ממרקר כשהוא בוודאי. המשפט בית של החלטה ניתנה

 10 גם והוא כתב לא שהוא למרות נכתב מאיפה, נכתב זה איך בעצמו יתרשם שהוא כדי הדבר את לקרוא

 11 מבקש שחברי הסברה עדויות על ומתנגדת שבה ואני השאלה מה מבינה לא אני. זה על לענות יכול לא

 12 זה האם או תרבות משבת זה האם, הזאת הכתבה את לקח מהיכן למעשה היא השאלה. שישיב מהעד

 13 .זה על להשיב יכול לא עצמו העד. וואלה עם  משיחה

 14 .ישיב הוא, יודע הוא אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 על עמודים אלפי אלה, אמרתי, חקירה הכנו אנחנו. ככה לכבודם לומר רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 אנחנו. המשפט בית של ההערות נוכח מהותי באופן זה את נצמצם אנחנו. שקרה מה כל, הזה האתר כל

 17 אני – לאחד אחד ולהראות הזה באתר קרה מה יום יום, האישום כתב כל של הפריטים כל את לקחנו

 18 שהודעות התביעה של המעוותת, השגויה התפיסה את – חריפים בביטויים להשתמש כרגע רוצה לא

 19 הזמן כל יש שעתיים אחרי שעתיים לפעמים, יום אחרי שיום מתת וזה נכנסו תגובות, נכנסו דוברות

 20 .פרסומים

 21 ?עונה אדוני מה על :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 בכתב אותו לכלול החליטה שהתביעה מסוים פריט על כרגע אותו שואל אני :צור-בן בועז ד"עו

 23 התקשורת כלי בכל שהתפרסמה תגובה לפרסם שפנייה לנו להגיד החליטו. תגובה של האישום
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 1, בית, באתר שקרה מה שזה, אלף, לו מראה גם אני אז. בהמשך מסקנות. שוחד זה. מתת זה, האחרים

 2 שהפרסום – כאן לעצור הרי יכולתי – ימים שבאותם לו מראה אני, וגימל, תגובה למסור פנייה זאת

 3 - - - זה ואחרי לבני דברי של פרסום הוא, שלהם באתר שישנו הנוסף

 4 .אותו יחקור עכשיו אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .הטעיה במונח להשתמש להפסיק לחברתי מציע אני. בבקשה. אותו אחקור אני :צור-בן בועז ד"עו

 6 . יודע שהוא מה יענה הוא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7, תרבות שבת, אחד. מקורות משני לנו יש, ישועה מר.  אותו אשאל אני. גמור בסדר :צור-בן בועז ד"עו

 8 ?נכון. לבני' הגב עם שיחה וגם, לחשה שציפור או היה הכתב, הגיע זה איך כרגע משנה לא

 9 .כן :ת

 10 על הרצוג של תגובה וגם כמקובל נתניהו תגובת נכנסת שלכתבה רואים גם אנחנו זה ואחרי :ש

 11 ?רואה אתה. נתניהו של לתגובתו התייחס הרצוג, הנה? נכון. נתניהו תגובת

 12 .כן :ת

 13? הכתבה מסתיימת חושב אתה איך ובסוף, הרצוג ותגובת נתניהו תגובת, לבני דברי את לנו יש :ש

 14 כשדיבר שיקר הוא גם אם 2 בחדשות נתניהו נשאל. פינאלה גרן-ה את, האחרון המשפט את נקרא בוא

 15 ואכן יציגות היו שלא אמרתי - לשאלה ענה הוא – ואמר חזר אתמול, אילן בר בנאום מדינות שתי על

 16 ?רואה. נסוגונו לא

 17 .כן :ת

 18 .אצלכם? נכון. נתניהו של קטנה דקירה עוד זאת :ש

 19 .כן. אוקיי :ת

 20 .הבחירות יום של בבוקרו, לאמור. חצות לאחר  נראה האתר איך נראה בוא. חושב אני גם :ש

 21 .759/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 הראשית בכותרת לנו יש. ביחד נעבור בוא. בחוץ משתקף האתר איך להבין רק :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?רואה אתה". ממשלה ראש של פנים קבלת להרצוג מתכננים הציוני במחנה"
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 1 .כן :ת

 2 ?נכון. כותרת אותה זאת", שנכון מה עשיתי, "בשנייה, תסתכל, לבני ציפי ואז :ש

 3 .כן :ת

 4 של ישנה הקלטה סביב סערה, בלחץ הליכוד? "הליכוד על שהיה חושב אתה מה, ובחדשות :ש

 5 ?נכון". כחלון

 6 .כן :ת

 7 הוא, נתניהו ואצל, ממשלה ראש של פנים קבלת - הרצוג, שנכון מה עושה לבני לנו יש אז :ש

 8 .שלכם האתר כך? נכון. בלחץ

 9 .כן :ת

 10 ?אמת. הקלפיות פתיחת לפני שעות :ש

 11 .כן :ת

 12 הבחירות ביום נתניהו הנאשם עם אוהד ריאיון לקיום דרישה. "112 פריט. נתקדם בוא :ש

 13 מספר לפני ריאיון ראינו. גילהר דב עם שראינו הריאיון אחרי נמצאים אנחנו. הטענה זו". לכנסת

 14 . שבועות

 15 .לפני שבוע :ת

 16 ?לבני ועם הרצוג עם ראיונות מקיימים אתם הזה שבזמן יודע אתה אז. כן :ש

 17 .כן :ת

 18 ראש את לראיין הראוי מן גם ולכן הבולטים המנהיגים את מראיינים טבעי באופן אתם לכן :ש

 19 ?נכון. הממשלה

 20 .כן :ת

 21 .בריאיון הממשלה ראש את לראיין, שאמרנו כמו, אינטרס יש, וואלה-ל וגם :ש

 22 .כן :ת
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 1 לפני שבוע גם, אותם ראיינתם איך נראה תכף שאולי, לבני ואת הרצוג את גם ראיינתם ואתם :ש

 2 ?זוכר. הבחירות יום בבוקר וגם לפני בשבוע או

 3 .לפני שבוע שגם להיות יכול. זוכר אני הבחירות יום בבוקר :ת

 4. נראה בוא. הכותרת הייתה מה. הבחירות יום את לסקר התחלתם איך נראה בוא ועכשיו :ש

 5 אדוני". הצביעו כבר ולבני הרצוג, נתניהו, פתוחות הקלפיות: "היא הראשית הכותרת. 09:29 בשעה

 6 ?רואה

 7 . כן :ת

 8 ? למעלה התמונה מי של. המשנה כותרת ומה התמונה מי של נראה בוא :ש

 9 .בנט נפתלי  של :ת

 10 ?הליכוד ר"יו זה מי –" הליכוד ר"יו? "המשנה כותרת מה ואף :ש

 11 .נתניהו :ת

 12 עם אחדות ממשלת יקים כי ואמר  בלשונו טעה שוב, בירושלים ספר בבית להצביע שהקדים" :ש

 13 ?רואה אתה". לאומית אחדות, לתקן ומיהר בנט

 14 .רואה :ת

 15 .760/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16. הקומדיה להגיד אפשר, למחוזות לגלוש מתחיל גם זה כי, רגע להבין רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 17 יכיר כי, נתניהו, אמר הוא עכשיו. ראשית כותרת. בלשונו  טעה שוב. 1997 סליחה, 1977 אמר הוא פעם

 18. בלשונו טעה שוב כותבים אתם אז. לאומית אחדות, לתקן מיהר, ותיקן בנט עם אחדות בממשלת

 19 ?זה את  רואה אתה

 20 .כן :ת

 21, אחדות. 1997, 1977. בלשונו טעה שוב, בלשונו טעה?  ישועה מר, כאן הקו את רואה אתה :ש

 22 זה מה?  כאן עושים אתם מה. בתשובה משתהה אתה? לי תגיד, כאן עושים אתם מה. לאומית אחדות
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 1 אני, כמעט שזה לי נדמה אבל – משפטי לא ביטוי זה, בביטויים להשתמש רוצה לא אני – המתקפה

 2 ?נכון.  מוזר מאוד? בסדר. משונה לי נראה – תואר בשם אחסוך

 3 .נגד מיוחד משהו שעושים חושב לא אני :ת

 4 מתפקעים הגולשים, צוחקת מימיאדה-ה. התבלבל שוב, בלשונו טעה  שוב, טעה  שוב. ברור :ש

 5 ולא יותר לא. ישועה מר, פעם כל שלכם באתר שרואים מה זה. ושוב ושוב ושוב ושוב שוב. מצחוק

 6 ?שנתקדם או תשובה לך יש. פחות

 7 .שרואים מה זה, מראה שאתה בתמונה :ת

 8, הממשלה ראש גם במקרה הוא אבל, הליכוד ר"יו הוא? הליכוד ר"יו לו קוראים למה. בסדר :ש

 9 .לפחות זה בשלב

 10 .יודע לא :ת

 11. לבני של תמונה.  תסתכל בוא? נכון. לבני? שם מופיע מי, החדשות בראש אז. יודע לא אני גם :ש

 12 .למטה 2 ובעמוד למעלה 3 בעמוד זה

 13 .רואה אני. כן :ת

 14 ?נכון. קודם שראינו מה. נשאר עדיין זה, שנכון מה את עשיתי :ש

 15 .כן :ת

 16 .אחרים תקשורת בכלי הפרסום היה איך נראה בוא עכשיו :ש

 17 .761/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 כאן יש. חריגה היענות או מוטה סיקור, כלומר. יחסי תיק זה, יודע אתה בסוף  :צור-בן בועז ד"עו

 19 בעד מדברים, לי תאשר, קל מעיון". 1 ניוז", " הארץ", "מעריב"ב לפרסומים מפנה אני. פרסומים כמה

 20 ?נכון, הבחירות יום תחילת לגבי ניטרליים אינפורמטיביים להם נקרא, פרסומים שאלה, עצמם

 21 ?השאר איפה". מעריב" רואה אני :ת
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 1 לא". הארץ" את נשלים".  מעריב" את". 1 ניוז" את רואה אתה". הארץ" את שם רואה אתה :ש

 2 חוזרים אנחנו, ובאתר בעולם קורה מה כלשהי אוריינטציה עם שהתמקמנו אחרי. צודק אתה. קיים

 3 ?המראיין מי. לריאיון

 4 .גילהר דב :ת

 5 ?הבחירות יום של בבוקרו נעשה שהריאיון יודע אתה :ש

 6 .כן :ת

 7 . האחרים הפוליטיקאים עם הראיונות של הכותרות את לך אראה אני :ש

 8 .762/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .רואה שאתה כמו. במארס 16-ב זה. תסתכל :צור-בן בועז ד"עו

 10 .רואה :ת

 11 ?נכון. והקיצוניים מבנט מפחד הוא אבל לוויתורים הסכים ביבי: וואלה-ל לבני :ש

 12 .כן :ת

 13 השאלות את ראינו, כרגע כולו את נקרא לא אנחנו, אגב, להראות רוצה שאני הבא הריאיון :ש

 14 ?נכון. הממשלה ראש את גילהר של הקודם בריאיון שנשאלו

 15 .כן :ת

 16 .763/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17, נראה בוא אבל, מסקנה לכלל יגיע זה את שיקרא מי אבל השוואה כרגע נעשה לא :צור-בן בועז ד"עו

 18 ? נכון. הרצוג של הריאיון הנה. שלנו הזמן על חבל כרגע

 19 .כן :ת

 20 ?נכון. רוצה לא המשותפת הרשימה, בממשלתי לשבת יוכל הליכוד, כאן הכותרת וגם :ש

 21 .כן :ת

 22 .משותף הפעם, ריאיון ועוד :ש

 23 .764/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב :ת
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 1 ישראל לאזרחי מגיע, מתראיין הרצוג. עכשיו הדואט הנה. הבחירות בבוקר :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?רואה אתה. אמיתיות תשובות

 3 .כן :ת

 4 .נכון. ראיונות של סט לכם שיש כרגע ראינו אז :ש

 5 .כן :ת

 6 ?לא או מוקדם סיכום איזשהו היה, הממשלה ראש של הריאיון לגבי :ש

 7 15-ב אחד, ראיונות שני, בחודש 11-ב מהריאיון חוץ, לנו היה שבגדול לי נדמה. זוכר לא אני :ת

 8 .הראשון הריאיון על קצת לפצות כדי באו והם 17-ב ואחד

 9 .מוקדם סיכום היה אם שאלתי :ש

 10 יהיה שהוא, העיתונאית ברמה מוקדם כסיכום לא, אולי אמרתי אני, שאמרתי להיות יכול :ת

 11 .כזה משהו או בסדר

 12 .בסדר יהיה הוא זה מי :ש

 13 אמרתי שאני זוכר אני רק. מוקדם סיכום היה זה אם זוכר לא. בסדר יתנהג שהוא. גילהר דב :ת

 14 .קשות פחות שאלות ישאל הוא. בסדר יהיה הוא שהפעם

 15 הוא. שלך ההתייחסות את ארצה ואני חפץ שאומר מה של הכללי הרעיון את לך אסביר אז :ש

 16. באמצע להתפרץ בלי הדברים את לסיים לו וייתנו הוגנים יהיו והמראיינים התקלה תישנה שלא אומר

 17 ?שהיה מה של שלך הזיכרון את משקף זה אם שואל אני. תישנה לא הקודמת התקלה. קצת מקצר אני

 18 גם ביקשתי שאני פעם עוד זוכר אני. שכן להיות יכול. האלה הספציפיים הדברים את זוכר לא :ת

 19 .בשלום יעבור ושזה הפעם בסדר יהיה שזה מאבי וגם מדוביק

 20 ?עבר וזה :ש

 21 דוביק, פעם עוד נראה היה, הריאיון את עשה שכשהוא זה שקורה מה. כן ובסוף. לא לכאורה :ת

 22 .קלים חיים אחד לאף עשה לא הוא, כאן שהצגת בראיונות גם, קל לא מראיין הוא

 23 . אוהו :ש



 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  14

 

 3885 

 1 .השאלות על תעבור :ת

 2 .בוטה יהיה זה אם מתנצל אני, לך אגיד אני :ש

 3 .השאלות על עברתי אני. לי שהצגת ממה :ת

 4 לפי ותשאל תתפרץ אל למראיין אומרים הכול בסך אנחנו, אגב. השאלות את נראה בוא :ש

 5 אם לדעת רוצה רק אני. רוצה שהוא מה את לשאול וזכותו השאלות מה נראה בוא. עריכה שיקולי

 6 . שוחד קיבלתי

 7 להיות היא זה לפני קיבל שהוא האינדוקטרינציה פעם  עוד, רוצה שהוא מה  את לשאול זכותו :ת

 8 .טוב ילד

 9 .הוא טוב ילד כמה נראה בוא :ש

 10 .האינדוקטרינציה זה :ת

 11 . המוח את לשטוף ומנסה מוח שטוף כאן שאדוני או האינדוקטרינציה את נראה בוא :ש

 12 .בחודש 11-ב ריאיון היה. המוח את  לשטוף מנסה ולא  מוח שטוף לא אדוני :ת

 13 .765/נ מסומן זה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14. עשינו. 15-ב ומפנק טוב ריאיון לעשות כך אחר התבקשנו, בחודש 11-ב ריאיון היה :ישועה אילן מר

 15 .טוב ילד יהיה שדוביק ולהבטיח ריאיון עוד לעשות התבקשנו. נחמיאס  עומרי עם

 16 .קרה מה נראה בוא :צור-בן בועז ד"עו

 17 .טוב ילד לא הוא דוביק :ת

 18. בגרון הרצוג את מחזיקה ציפי, וואלה-ל בריאיון, אתה, נתניהו, הנה. הריאיון מה נראה בוא :ש

 19 האחרונות החדשות, נתניהו מר: "המסעירה הפתיחה זו. ראשונה שאלה. השאלות את נראה בוא

 20. כחלון משה של הקלטה של הפצתה בגלל הליכוד את קנס ובראן'ג שהשופט הן הבחירות מוועדת

 21 הזה העניין על גם האם אותך שואל ואני בוחרים של הטעיה, שווה כמצג...  את הציג ובראן'ג השופט

 22 ?נכון. הפתיחה זו? רואה". כולו הציבור בפני מתנצל אתה

 23 .כן :ת
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 1 ?נכון. קנטרנית שאלה :ש

 2 .לגמרי :ת

 3 ביקשתם, 2013 בבחירות זה על דיברנו, זוכר אתה, היהודי הבית את כשקנסו, 2013-ב, אגב :ש

 4 ?שלב באותה היהודי הבית של מתחכמים דברים שפרסמתם או כלשהי התנצלות איזו

 5 .זוכר לא :ת

 6 את להטעות למה. חדשה היא כאילו הזאת ההחלטה את להציג למה אבל. "שנייה שאלה :ש

 7 ערב הונאת מפני שהזהרת האיש אתה זה הרי. ובראן'ג השופט של בלשונו משתמש אני? הבוחרים

 8 ?רואה". בחירות

 9 .כן :ת

 10 ברור שלא מה. "שאלות חמש כנראה אוחז הזה הריאיון כל. השלישית לשאלה נתקדם בוא :ש

 11 שאלה?" הונאה  כאן מה? כהונאה  עשו י'ובוז ציפי שכביכול הזה התרגיל את המכנה את למה זה לנו

 12 ?נכון?  מסכים. ניטרלית

 13 .כן :ת

 14 תרגיל איזשהו פשוט זה, עשו י'ובוז שציפי שמה להניח יש. "הרביעית לשאלה נעבור בוא :ש

 15 האם, הקודמת הבחירות במערכת לכחלון המינהל את כשהבטחת זה לנו שעולה השאלה אבל פוליטי

 16 ?נכון. למדי חד זה". שלך הרציונל לפי הונאה לא זאת אילן בר מנאום שלך החזרה

 17 .עיתונאי של שאלות. כן :ת

 18' מסז או עיתונאות זאת אם, המקבילים בעולמות קורה מה נבדוק אנחנו רק. ברור. ברור :ש

 19, מנדטים ארבעה של פער, האחרונים הסקרים את לנו יש: "החמישית השאלה. אחרים למועמדים

 20 את צריך ולא מיותר היה זה אולי, לפיד את פיטרת דצמבר שבחודש מתחרט אתה בדיעבד האם

 21 ?זה את רואה". הזאת הבחירות מערכת

 22 .כן :ת
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 1 את גילהר של קטיעות היו הזה בריאיון שגם יודע אתה האם. עצמם בעד מדברים הדברים :ש

 2 ?הממשלה ראש

 3 .שכן להיות יכול :ת

 4 ?כן או להיות יכול :ש

 5 .להיות יכול :ת

 6 ?אומר שלך הזיכרון מה :ש

 7 .הזה הריאיון סביב פיצוץ שהיה לי זכור :ת

 8 ?קטיעות בגלל :ש

 9 אני. זוכר אינני. שהיו להיות יכול. מרוצים היו שלא בגדול זכרתי. הקטיעות את זכרתי לא :ת

 10 .מהריאיון נבהלתי אני שגם זוכר

 11 אתה. סיכום הפרת הייתה זאת, מבחיל היה זה, מגעיל היה שזה בביטויים השתמשת כי :ש

 12 .האלה בביטויים השתמשת

 13 לאן מראה זה. בריאיון שקרה ממה שלי הלחץ את מבטא שזה כאן לזה עניתי כבר אבל, כן :ת

 14 .הגעתי אני

 15 ?האלמנטריים הסיכומים את הפרתם שבאמת אולי מראה זה :ש

 16 נתניהו בנימין עם עימות במין אותך ראינו. "י'לבוז השאלות על תסתכל. שלא חושב אני. לא :ת

 17. מראיין דוביק גם. דוביק זה". מתאמץ אתה, ממשלה ראש נראה הוא. כוחות נראה לא זה, 2 בערוץ

 18 .לאחרים וגם להרצוג גם השאלות את לקרוא צריך

 19 .נקרא בוא. קדימה :ש

 20 .אותו לאלף הצלחתי שלא וטוב לאלף אפשר אי דוביק את :ת

 21 נכנס פתאום, סיכום והפרת והמבחיל המגעיל אולי ואז הרצוג את שאלו מה נקרא בוא :ש

 22 .לאחת אחת, להרצוג השאלות את נראה בוא. נכון פריימינג לאיזשהו

 23 .תתקדם אולי. זה את לנו יש :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 אומר הוא. הסימטריה את לראות כדי? בסדר, שאלות כמה לו אקריא רק אני. טוב :צור-בן בועז ד"עו

 2 ?נכון. נחמדה שאלה. ראשון ירכיב, ראשונה הזדמנות שיקבל מי. עיתונאות שזאת

 3 ?נמצא אתה איפה :ת

 4 .הסוף ועד מהתחלה.  שאלה-שאלה לעבור הרצוג של בריאיון אפשר מבחינתי. בריאיון אני :ש

 5 ?17-מה או 15-מה הריאיון זה :ת

 6 .יום מאותו :ש

 7 .17 :ת

 8 .הוגש לא זה :תירוש יהודית ד"עו

 9 . 10:28 בשעה במארס 15-מה וואלה-ל הרצוג של לריאיון כבודם מפנה אני :ש

 10 .765/נ, הנה: דוברת

 11 .רואה אני. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 . בכולן לעיין יכול אתה. בריאיון, שאלות 10-12-כ של גודל סדר כאן יש :צור-בן בועז ד"עו

 13 .עיינתי :ת

 14 לך רמז אובאמה, הסיום בשאלת קשה הכי למשל השאלה, דוגמת ששאלות לך אומר אני :ש

 15 האם, הגרעיני בנשק איראן של התחמשות תמנע איך, הבא הממשלה ראש תהיה שאתה מעדיף שהוא

 16. בנט... לכניסה שלכם תנאי, שולחן אותו סביב החרדיות המפלגות ואת לפיד יאיר את להושיב תוכל

 17 .מחלוקת אין, עיתונאיות שאלות גם שיש מסכים אני. ועוד ועוד ועוד

 18 .קשות שאלות הן הפתיחה שאלות כל :ת

 19 .ההבדל מה לך אגיד אני. אמרתי :ש

 20 להיות אותך מכשיר מה, הניסיון על אותך שואלים. בנתונים משתקף לא אומר שאתה מה :ת

 21, תשמע. עצמו את ויכשיר נתניהו בממשלת חוץ שר קודם להיות אולי אדוני יתכבד, ממשלה ראש

 22 .וזהו דוביק זה דוביק

 23 . ההבדל מה לך אגיד אני :ש
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 1 .אותו הבאתי זה בשביל, אגב דרך :ת

 2 . אדיר הישג :ש

 3 .נכון :ת

 4 שאלות אלא שליליות לא, שליליות שאלות הן השאלות כל נתניהו שאצל הוא ההבדל :ש

 5 בעניין נורמטיבי עניין שום, ערכי עניין שום, המצב צילום את עושים רק אנחנו, בסדר וזה ביקורתיות

 6 ?נכון לא או נכון. וכך  כך הרצוג מר  ואצל, הזה

 7 .כן :ת

 8 .10:26 בשעה האתר את לך מראה אני. נתקדם בוא עכשיו :ש

 9 .766/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .ביחד כולם את להגיש אפשר. 12:23 בשעה. 11:24 בשעה האתר את לך מראה אני :צור-בן בועז ד"עו

 11 . 768/נ מסומן. 767/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 כתבת, אמרת שאתה זוכר אתה, אגב. הזה בשלב רואים שאנחנו הכותרות אלה  :צור-בן בועז ד"עו

 13 ?ברור באופן הסכם הפרת שהייתה, לאלקלעי

 14 .כל :ת

 15 ?הסכם הפרת הייתה אופן באיזה :ש

 16 .עיתונאי היה הוא. נחמד היה לא דוביק :ת

 17 .הבנתי :ש

 18 .כך בדיוק זה :ת

 19 רואים ואנחנו עצמם בעד מדברים ראיונות רואים אנחנו, רואים שאנחנו מה בסוף, תשמע אז :ש

 20 ?נכון. עצמן בעד שמדברות הכותרות את

 21 .כן :ת

 22 ממשלת יקים לא לפיו נתניהו הנאשם של ציטוט לפרסום דרישה. 113 לפריט עוברים אנחנו :ש

 23 . הבאה לעיתונות ההודעה את נראה בוא, טוב. הבחירות ביום זה. בנטל נפתלי אל יפנה אלא אחדות
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 1 .769/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .  הקודם לפריט לחזור רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?עכשיו הגשתם מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 של שהיו פרסומים של מקבץ זה.  לעיתונות הודעה זאת, כבודה עכשיו שהגשנו מה :צור-בן בועז ד"עו

 5 נשארה כי הקודם לפריט לחזור רוצה אני. עליהם אתעכב אני ותכף 113 לפריט ביחס לעיתונות הודעה

 6 .שאלתי שלא נקודה לי

 7 שתהיה, ההסכם להפרת כפיצוי – שמייחסים האישום וזה – מאלקלעי ביקשת שאתה זוכר אתה

 8 .זיכרון מבחן לא זה.. לך אראה אני? זה את זוכר אתה? היגדים מספר עם כותרת

 9 - - - זה שסביב זוכר :ת

 10 בבקשה שים, אבי: "כך לאבי כותב אתה. 8781 בשורה אנחנו, הנה. שערות לתלוש צריך לא :ש

 11 משהו מבקש. שעשית מה לראות צריך לא, עליך סומך, ביבי עם הארוך הריאיון עם הזו הכותרת את

 12 הפער את לסגור חייבים: נתניהו: "ציטוט ואז, הכותרת את תשים. הברור ההסכם להפרת כפיצוי

 13 ?רואה אתה"". לבנט יהיה שלי הראשון הטלפון, אופן בשום אחדות ממשלת אקים לא, ליכוד להצביע

 14 .כן :ת

 15 .  הנה.  זה את לך הנחתי. תסתכל בוא.  יצא מה נראה בוא :ש

 16 ?8:26-ב :ת

 17 .8:26 גם :ש

 18 .10:26 :ת

 19 .ליכוד ולהצביע הפער את לסגור חייבים, בכלל אם, נמצא איפה לי תגיד בוא. 10:26. כן :ש

 20 .הכתבה כל את רואה לא אני :ת

 21 .כותרת שים אמרת. כותרת אמרת. הכותרת את תראה :ש

 22 .הכול לכותרת להכניס אפשר אי :ת

 23 ?אומר אתה מה :ש
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 1 .מקום מגבלת :ת

 2. הכותרת את לשים לו כתבת? הכותרת את שים לי כתבת למה אז. משנה כותרת, כותרת :ש

 3 .קרה אם לראות רוצים בכותרת אנחנו

 4 . רגע :ת

 5 . הזמן על חבל. אין :ש

 6 אחד זה את משווה לא. רצה שהוא מה, שלו והראשית  שלו אלמנטים שני כולל המשנה. בסדר :ת

 7 .יודע לא. נכנס לא אולי חלק. עיניי לנגד זה את אין. לאחד

 8 הראשון החלק לא מופיע לא, בכותרת שכתבת מה עיקר, בכותרת. פשוט זה את נעשה בוא :ש

 9 . השלישי החלק ולא

 10 ?אומרת זאת מה :ת

 11 .ליכוד ולהצביע הפער את לסגור חייבים :ש

 12 .כן, אה :ת

 13 ?זה את רואה אתה כאן עד. בכתבה מופיע לא. לבנט יהיה שלי הראשון והטלפון :ש

 14 .כן :ת

 15 של ודברים  נתניהו של דברים תמיד זה, לך והראיתי, יום באותו שהתפרסם מה בכל. שתיים :ש

 16 של אמירות, נתניהו של ריאיון. הרצוג של אמירות, הרצוג של ריאיון? זה את ראית אתה. הרצוג

 17 ? נכון.  נתניהו

 18 תקף יותר מוקדם, ובמשנה הליכוד כולל המפלגות כל עם אדבר: חדשות וואלה-ל הרצוג. לא :ת

 19 .הציוני המחנה ראש החלטת את נתניהו

 20 ? נו :ש

 21 ?השאלה מה? אומר אתה מה :ת

 22 נתניהו פתאום, וואלה-ל הרצוג למשל, כתבות מספר לנו יש יום באותו. פשוט נורא אומר אני :ש

 23 .הזמן על חבל, תסתכל. אמיתיות ותשובות  מדבר
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 1 הציוני המחנה על משהו כולל הממשלה ראש של בכתבה שמופיע מה אם אותי שאלת :ת

 2 - - - הרצוג של בכותרת לך מראה אני. לא האחרות ובכתבות

 3 .השאלה הייתה לא זאת, לא  :ש

 4 .הבנתי לא אז :ת

 5. הבחירות יום ובערב בחירות ביום ראיונות יש, בחירות יום. פשוט נורא. לשאלה נחזור בוא :ש

 6 . זה על לחזור חבל. דיברנו שלהן האופי על

 7 .כן :ת

 8 הרצוג פעם. רואים אנחנו זה את גם. נתניהו פעם, הרצוג פעם. מסוימות כתבות גם לנו יש :ש

 9 .נתניהו פעם, ולבני

 10 .הראיונות את שמסכמות כתבות הן הכתבות :ת

 11 .נכון. כן :ש

 12 .כן :ת

 13 ?נכון. שני צד של הדברים את משקפים ופעם אחד צד של הדברים את משקפים פעם  :ש

 14 . כן :ת

 15 .אחרת אומר והוא כך אומר זה. סימטרי די יחסית רואים שאנחנו מה וזה :ש

 16 .כן :ת

 17 ?נכון. שניהם של הדברים את מסקרים אז, מועמדים שני? נכון. טבעי מאוד באופן גם זה :ש

 18 .נכון :ת

 19 של ציטוט לפרסום דרישה, 113 לפריט בדרישה אנחנו, עסקינן....  שבעניינים שראינו אחרי :ש

 20 ואחר לעיתונות ההודעה את לך הראינו. בנט לנפתלי יפנה אלא אחדות ממשלת יקים לא לפיו נתניהו

 21. חפץ ששולח לעיתונות ההודעה את נראה בוא. עצרנו בזה. אראה אני ותכף הפרסומים את הגשתי כך

 22 .לעיתונות הודעה. רול-ב 8686 בשורה זה

 23 .רואה :ת
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 1 ?לעיתונות הודעה :ש

 2 .כן :ת

 3 ?עלה זה תקשורת כלי לכמה יודע אתה :ש

 4 .לא :ת

 Ynet ,5-מ, NRG-מ, גלובס-מ הגשנו. כבודם, התקשורת בכלי פרסומים של ארוכה שורה הגשנו :ש

 6, הנה. עוד ויש 2 בערוץ מופיע גם שזה אראה ואני 7 מערוץ, מסרוגים, מאקו-מ", היום ישראל"מ מבזק

 7 .מיפעת  וגם 7 מערוץ גם מראה אני

 8 .770/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 בשורה סטנדרטי באופן שפורסמה לעיתונות הודעה שראינו נאשר בוא כאן עד :צור-בן בועז ד"עו

 10 ?נכון. תקשורת כלי של ארוכה

 11 .כן :ת

 12 . מסוימת חריגות איזושהי על מדברים אם, וואלה-ב קרה מה נראה בוא :ש

 13 . פתוח... -ש מה... שזה היא הטענה, וואלה-ב :תירוש יהודית ד"עו

 14 אם מלא זה את לכם ונוציא Ynet וגם  Ynet  של מבזק גם יש. לכם נראה :צור-בן בועז ד"עו

 15 אני. ישועה מר, אחד משהו עוד לך להגיד  רוצה אני. בסדר אבל, בתיקים זה שאצלכם חשבתי. צריך

 16 - - - זה את ראיתי לא

 17 .ויפעת 7 ערוץ קיבלנו עכשיו. רגע רק :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .תקשורת כלי של שורה... -ו NRG, גלובס, פייסבוק את קיבלנו כן ולפני :צור-בן בועז ד"עו

 Ynet. 19 על כרגע דיברתם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 - - - מצורף פשוט האחרון בעמוד :תירוש יהודית ד"עו

 21 . גמור בסדר. חתוך לא נמציא. חתוך שזה אמרה חברתי :צור-בן בועז ד"עו

 22 ?עלה לא זה איפה, ישועה מר
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 1 .יודע לא :ת

 2 .וואלה-ב עלה לא שזה לך אומר אני :ש

 3 .אוקיי :ת

 4 שהייתה לי תאשר אז, המציאות את משקף שזה, שלנו הבדיקה לפי, אומר שאני שמה בהנחה :ש

 5 זה, וארבע סטנדרטי עניין זה, שליש, התקשורת כלי בכל פורסם, שתיים, לעיתונות הודעה,  אחת  כאן

 6 .בבקשה אז, שאמרתי מהנתונים מאחד הסתייגות לך יש אם. אצלכם עולה לא

 7 .התקשורת כלי בכל פורסם לא זה :ת

 8 .התקשורת כלי ברוב :ש

 9 . עלה לא זה, עלה לא זה אם. שברוב חושב לא אני :ת

 10 ?נכון, סטנדרטי דבר זה לעיתונות הודעה :ש

 11 . ברור :ת

 12 הימין שלטון כי מתריע נתניהו שהנאשם סרטון לפרסום דרישה. 114 בפריט אנחנו עכשיו :ש

 13 של הבית בעמוד הסרטון להשארת וכן לקלפי אדירות בכמויות נעים הערבים המצביעים וכי בסכנה

 14 ?לך זכור. רב זמן משך וואלה

 15 .ודאי :ת

 16 מביעים. הליכוד של הודעה זו, תסתכל. 8812-ב אנחנו. שולח חפץ מה נראה בוא. נראה בוא אז :ש

 17.  העובדות על רק, לסוגיה ערכית התייחסות שום לי אין. הערבי במגזר גבוהים הצבעה אחוזי, דאגה

 18 ?נכון. מהעיתונות הודעה שהיא הליכוד של הודעה זו

 19 .כך נראה :ת

 20 .הזו להודעה סרטון גם צורף. התקשורת כלי לכל הופץ שזה חפץ אומר גם :ש

 21 .נכון :ת

 22 באיזו, נשלחת הזאת ההודעה, עכשיו. במילימטר אותנו מעניינות לא לגביו דעות, אמרתי :ש

 23 ?נכון. 12:53? ישועה מר, שעה
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 PM. 1. כן :ת

 2 . לשדר היה אפשר אינטרנט, לשדר אפשר אי פרינט טלוויזיה. מגבלה הייתה שלא יודע אתה :ש

 3 . שכן חושב אני, במגבלות. נכון :ת

 4 . מקבץ מגיש אני. הזאת ההודעה פורסמה  איך נראה בוא עכשיו. אוקיי, שכן במגבלות :ש

 5 .771/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 בעניין אחד כל של השעות את נראה בוא. אחת זאת. מקבץ לא זה". מעריב"ב נתחיל, סליחה, לא: בעז

 7 לך שהראיתי מה. תסתכל בוא", מעריב"ב, הנה. 12:53-ב נשלחה שהפנייה תזכור. עלה זה איפה, הזה

 8 .13:08-ב מתפרסם, כהודעה

 9  .772/נ מסומן בתור הבא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 NRG ,13:14? 10 :צור-בן בועז ד"עו

 11 .כן :ת

 12 .לך נראה תכף. 2 ערוץ :ש

 13 ?יש עוד כמה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .לי תאשר. 13:30 בשעה זה. זהו, הזה בקטע :צור-בן בועז ד"עו

 15 .נכון :ישועה אילן מר

 16 .773/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 NMSBC .17-ו פוסט וושינגטון, גרדן, טיימס יורק ניו-ה את כמקב אגיש אני עכשיו :צור-בן בועז ד"עו

 18 .יותר או פחות משקף שזה לי נדמה אבל יותר אפשר

 19 .774/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 ההקשר היה מה, אגב, יודע אתה. העולמיים התקשורת בכלי פרסומים של שורה זה :צור-בן בועז ד"עו

 21 של הגעה לממן מימון שהגיעה טוענה הייתה? הממשלה ראש ושל הליכוד של הזאת ההודעה של

 22 ? לא או זה את יודע אתה. ל"מחו סטודנטים

 23 .ידעתי לא, ל"מחו סטודנטים של הגעה : ת
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 1 . ידעת לא :ש

 2 .ההסעות מימון על שדיברו ידעתי :ת

 3 .מירדן. הסעות מימון. בדיוק :ש

 4 ?ל"מחו הסעות :ת

 5 ?נכון. ל"מחו אבל גדות שתי. מירדן. ל"חו זה ירדן :ש

 6 .ל"מחו שזה ידעתי לא. בארץ הצעות שזה חשבתי :ת

 7 דרוקר של הדברים את כרגע אחסוך אני". מעריב" על דיווח לך אראה אני. וגם שגם האמת :ש

 8 .זה על שסיפר

 9 .775/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 ?לראשונה וואלה-ב התפרסם זה מתי :צור-בן בועז ד"עו

 11 .זוכר לא :ת

 12, יותר או פחות? נכון, 13:00 השעה באזור האחרים התקשורת כלי את ראינו. לך נראה בוא :ש

 13 .ומשהו 13:00

 14 . כן :ת

 15 . וואלה את נראה בוא :ש

 16 . במדויק זה את תציג. סרטון פרסמו כולם לא אבל :תירוש יהודית ד"עו

 17 מתכוון לא ממש אני, מדויק לא או מדויק ואפרופו מבין שאני איך זה את אציג אני :צור-בן בועז ד"עו

 18 כמה לכם נראה אנחנו, בסרטונים פרסומים כמה להראות רוצה את אם. הזה בנושא הערה שום לקבל

 19 לקחתם, כזה סטנדרטי פרסום. הזה הסרטון כמעט קלטי לקטע כבר הפך זה? בסדר. פרסמו סרטונים

 20 .נשתוק, טוב. הנאה מטובת כחלק אותו

 21 .776/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .זה את לקחנו אנחנו לא :תירוש יהודית ד"עו

 23 ?אה, לקחתם אתם לא :צור-בן בועז ד"עו
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 1 ? כך לאחר האלה ההתכתשויות את להשאיר אפשר :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .14:25 היא שהשעה לי תאשר. רואה אתה, וואלה הנה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 3 . כן. רגע. כן :ת

 4 ?וואלה-ב עלה זה, האתרים בכל עלה כשזה שרק אמר אלקלעי שאבי יודע אתה האם :ש

 5 .זכרתי לא :ת

 6 של שהאמירה אומר הוא, 2018 בפברואר 20-מה בתמליל. לך אקריא אני. אותך אפנה אני :ש

 7. בבחירות התערבות זאת כי זה את להעלות נכון שלא חשבתי, "לקלפיות נוהרים שהערבים נתניהו

 8 אלקלעי מר של הדברים אלה". וואלה-ב גם עלה זה, האתרים בכל עלה שזה לאחר, בסוף. סירבתי

 9 ?נכון. לך הוצג עכשיו שעד כפי בפרסומים  הכרונולוגיה את גם וראינו

 10 יפריד שחברי מציעה אני. לשאלות להתנגד לי מותר. לשאלה מתנגדת אני :תירוש יהודית ד"עו

 11 מדבר כשהוא. זה את לעשות מוזמן הוא, אמר שאלקלעי הדברים את לו להציג רוצה הוא, של בשאלה

 12 של בכרונולוגיה  לצערי מדייק לא הוא, הפרסומים של הכרונולוגיה את שאלה באותה ומציג

 13 את שראינו להציג אפשר שאי חושבת אני. עד כאן יש כי מזה יותר ארחיב לא אני. הפרסומים

 14 לשאול רוצה חברי.  הפרסומים של הכרונולוגיה כל כאן הוצגה כשלא - הפרסומים של הכרונולוגיה

 15 לא הפרסומים של הכרונולוגיה. אמר שאלקלעי מה על אותו שישאל, אמר שאלקלעי מה על אותו

 16 .במלואה כאן הוצגה

 17 - - - דבר שום הציגה לא חברתי. אומרת חברתי מה להבין מצליח לא שאני האמת :צור-בן בועז ד"עו

 18 - - - יש חקירה בחומר אבל, הזה העד עם :תירוש יהודית ד"עו

 19 אני. דבר שום הציגה לא חברתי. להבחין שהצלחתי כמה עד מדבר אני כרגע אבל :צור-בן בועז ד"עו

 20 ההודעה, אליו הייתה הפנייה וגם העניין לגבי, וואלה של העד, הראשון העד שזה, הזה העד את שואל

 21 אצלכם שעלתה סטנדרטית הודעה איך, באתר אצלכם קרה מה לו אומר ואני, אליו הייתה לדוברות

 22 מאוד מאוד באופן אתרים של בשורה עלה זה, משנה נורא זה, אחרונה לפני זה אם וגם, אחרונה

 23 .הדברים את לעד מראה אני.  שגרתי
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 1, מאוחר יותר דקות 20, מאוחר יותר שעה עלה שזה תקשורת כלי איזשהו עוד עכשיו יש לחברתי אם

 2 העבודה כל את, ושתיים, העד את שואל שאני מה זה, אחד: מובנים בשני, זה כהוא מעניין לא זה

 3 עבודה שום רואים לא אנחנו החקירות של בחומרים, כלומר. עשה לא כאן שביצע מי, לצערי, הזאת

 4 ?בסדר. הזה בנושא שנעשתה

 5 .דברים סתם לומר אפשר אי... -ש חומרים ויש מקטע יש אבל :תירוש יהודית ד"עו

 6 באמצע לקום יכולה לא גברתי. התנגדה גברתי, תירוש ד"עו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .תשובה שומעים אנחנו, שמענו, התנגדה גברתי. שוב

 8 הודעות שלקחו ברגע. לעניין קשור זה כי המהות של בצד משהו לומר רוצה אני :צור-בן בועז ד"עו

 9 בקצה בעיקרון עלה זה פה, אחרי שעה חצי, לפני שעה - תקשורת כלי בכל שעלו, סטנדרטיות דוברות

 10 מטובת לחלק, ממתת לחלק מקום בכל שהתפרסמו הללו ההודעות את והפכו - הסקאלה של האחרון

 11 .העניין עם בסיסי קושי כאן לנו יש, שישנה הנאה

 12 יודע שאני לי ונדמה, ידיעתי למיטב. נעשה מה ומראים פריט פריט עוברים אנחנו. עושים אנחנו מה

 13 וגורמים  הממשלה לראש ביחס, בו קרה מה, פנימית האתר את גם בודקים אנחנו, הזה בנושא רע לא

 14 שמדברים פריטים לאותם ביחס פריטים באותם אחרים תקשורת בכלי קרה מה ובודקים אחרים

 15, חריגות אין, חריגות יש, מוטה הוא מי לטובת, מוטה אתר, עולם תמונת לגבש אפשר יהיה אז. עליהם

 16 אבל המשפט בית את מלאה, מציג, שואל כשאני. נעשו לא האלה הדברים. שישנם המשחק כללי אלה

 17 שיש להיות יכול, לא, אומרת חברתי, החומרים בהצגת אותה לעשות שחייבים עבודה זאת, ברירה אין

 18 כרגע אני. כלום הצגת לא, הכול את להציג צריכה היית, אדרבה. לעד הצגת שלא מקום איזשהו שעוד

 19 שהעלה מקום עוד שיש חושבת והיא ערימה איזושהי מציג אני אלא סלקטיבי משהו מציג לא אני. מציג

 20 ? מאוחר יותר דקות שתי

 21 .כאן שיש מה לפי אותו לשאול יכול אדוני :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 .עושה שאני מה זה. ברור :צור-בן בועז ד"עו

 23 . הכול זה אם לא :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 החוק לפי, שאתם, כאן שיש מה על אותו שאלתו אני. אחרים על אותו שאלתי לא :צור-בן בועז ד"עו

 2 זה ואחרי  הכרונולוגיה את לו הראיתי, החומר את לו הראיתי אני. דברים שני עשיתי אני. שישנו

 3 מתקשר זה אם לו אמרתי. האתרים בכל עלו שהם שאומר אלקלעי של האמירה את גם לו הראיתי

 4. העניין של המהות זאת? משנה זה מה, כך אחר דקות 10 עלה שזה אתר איזשהו עוד יש אם. לשני אחד

 5 ואנחנו כמתת משהו משהו שקיבלנו למו ואומרים אחרונים עולים הם, מקום בכל עולה דוברות הודעת

 6 . להבין מצליח לא אני. זמננו את מכלים

 7 את יש החקירה מחומר. אחרונים עלו שהם לעד מציג חברי. ככה אומר אני :תירוש יהודית ד"עו

 8  ס'פייג פסט-ש יודעים שאנחנו 2:30-מ ס'פייג פסט-ה את לו מציג חברי. הסרטון עם 1:35-ב הכתבה

 9 לא, הזאת האמירה, הזאת מהבחינה. החקירה בחומר שקיימים חומרים לו מציג ולא שעה כל זה

 10 היא, האתרים מכל אחרונים אצלם עלתה שהכתבה הזאת האמירה אבל, עשה שאלקלעי על דיברתי

 11 . נכונה לא בהחלט אמירה

 12 לשאול רוצה אדוני. משהו הבין כבר זה מכל שהעד לי נראה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .לדייק רק אבל, ישאל אדוני. משקף בהכרח לא שזה כאן שהוצג ממה אותו

 14 .אותי להוציא צריך היה :ישועה אילן מר

 15 במקומות שהראינו ומה 13:30, 13:14, 13:08 הם כולם הפרסומים. אתקדם אני :צור-בן בועז ד"עו

 16 במקום עלו הם אם, והאמת, אחרונים שעלינו ואומר   אומר שהוא מה את אומר ואלקלעי  האחרים

 17 .משמעות חסר זה בעיניי, אחרונים או באמצע טוב

 18 .ממשיכים אנחנו. לעד שאלה לא זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19, ונכון טבעי שבאופן גם לי תאשר, עולה כשהכתבה. הלאה מתקדמים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 20 .זה את נגיש. זה את נציג בוא? נכון. לעניין ביחס הרצוג של תגובה גם מכניסים

 21 .הכתבה לא זאת :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 . מגישים. רגע :צור-בן בועז ד"עו

 23 ?המלאה הכתבה זו, 777/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 .ס'פייג פסט זה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 2 . הזה בהקשר לומר מה אפילו אין, ישועה מר

 3 ?אליו שאלה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 הליכוד הודעת, חפץ ניר של  לעיתונות הודעה שהייתה ראינו, ישועה מר. לא :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?נכון. שראינו

 6 .כן :ת

 7 ?נכון. וואלה-ב וגם  תקשורת כלי של בשורה עלה שזה ראינו :ש

 8 כלי. וכדומה הראשי בעמוד. כמונו עלה לא אחד אף אצל. תקשורת כלי בכמה עלה. כן :ת

 9 ?לזה קשורים הם מה, ל"בחו התקשורת

 10 עלה זה בישראל מקום בכל אבל, בסדר גם זה יודע לא אתה אם, מקום בכל עלה זה, תקשיב : ש

 11 ?יודע לא או יודע אתה. ראשי בעמוד עלה לא זה בעולם אחרים תקשורת בכלי, ראשי בעמוד

 12 יודע אני. שלהם למצביעים פונה לא זה כי רלוונטי לא זה, בעולם אחרים תקשורת כלי :ת

 13 היה זה כי יודע כן אני זה. לאחרים השוואה בלי היה זה, אצלנו עלה שזה והעוצמה ההיקף, שהצורה

 14 . ברור מקרה

 15 .בישראל?  יודע לא? יודע. עלה שזה מנחש אני. אחרים של בראשית עלה לא שזה אמרת :ש

 16 אני. וואלה של בראשית זה את רואה אני, כאן שהראית מה. שלא חושב אני. להיות יכול :ת

 17 ונאמר בדיקה הזה בעניין שנעשתה  יודע ואני הכול את לי אין. כאן לי מראה שאתה מה על מסתכל

 18 .גדולה הכי בעוצמה פעל הזה בעניין וואלה-ש

 19 ?בדיקה עשה מי :ש

 20 . השביעית העין :ת

 21 תקשורת כלי כרגע לקרוא הולך אתה, עובדתי עד שאתה לנו  אומר כרגע אתה. מבין לא אני :ש

 22 - - - לכם לספר בא שאני אומר ואתה בחינה איזושהי שעושה

 23 .קורא לא אני :ת
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 1 כתבה  השביעית העין מה, עובדתי כעד לא, לכם מספר כרגע אני. השאלה את שואל אני. עצור :ש

 2 ?עניין על או העניין על

 3 וואלה הבחירות שביום, לינק גם שיש ראיתי, מופגן באופן מאוזן על לי הצגת שאתה בכתבה :ת

 4 של, הזו הכתבה של הזה הנושא הופיע זה ושם, טוב הכי הממשלה ראש את, טוב הכי ביבי את שירת

 5 .הערבים

 6 לי. למה לך אגיד אני.  ישועה מר, כאן עושה שאתה מה פשוטים לא מאוד דברים אלה. תראה :ש

 7. לזה  מתייחס אתה ואיך אומרים מה, וואלה אתה את שסיקרו תקשורת כלי על אותך לשאול מותר

 8 עובדתי כעד לנו לספר בא כשאתה אבל להגיב יכול ואתה לך להציג לי מותר זה. חיובי, שלילי, בסדר

 9 אתה? הזה שבעניין והקושי הפארסה את מבין אתה, וכך כך למד אתה מהעיתון ולכן בעיתון שקראת

 10 .לזה התייחס  אחר מישהו איך לנו מספר אתה. כעובדות לנו מספר לא

 11 . כן :ת

 12 הכותרת על רגע תסתכל.  כאלה סיכום טי0במשפ שקורה מה זה, כמעט הופך כבר שזה האמת :ש

 13 מנהיג אף, העבודה. לקלפיות נעים הערבים, נתניהו: מאוזנת מאוד היא שהכותרת לי נדמה.  וואלה-ב

 14 עמותות. להצביע בתומכיו שדוחק סרטון פרסם הליכוד ר"יו כך אחר. בראשית זה. כך על מדבר לא

 15 זה ביבי את שמטריד מה', יחימוביץ. סערה עורר זה. באוטובוסים הערבי למגזר מגיעות שמאל

 16 ללכת לנתניהו ונגרום התאחדנו, עודה איימן. לקלפי בכמויות נעים  ישראל מדינת שאזרחי

 17 . לאופוזיציה

 18? נכון. להפליא מאוזן. היקף, מיקום, נפח אלא תוכן של בעניין לא, מאוזנות אמירות שתי להבנתי

 19 .ובמשנה בכותרת

 20 לא אני האחרים הדברים את. זוכר אני זה את, תראה. פורסם שזה אחרי  שעות שלוש. כן :ת

 21. בלגן והרבה רעש הרבה שעורר נושא היה הוא הערבים על הכתבה של הנושא כי זוכר אני זה את. זוכר

 22 .מרוצים היו שמזה זוכר אני
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 1 לך הייתה לא, אותך שאלתי כשאני, אגב. דבר מאותו עוד זה. 115 פריט על נסתכל בוא :ש

 2 לא, נכון לא או נכון זה אם משנה לא, למקומות אותי לוקח אתה. מאוזן שזה חושב אני, הכותרת

 3, נתניהו, העבודה, נתניהו, הזו הכתבה את רואה אתה, אותך שאלתי אני. הבל לא או הבל זה אם משנה

 4 ?אומר אתה מה. מאזן שזה לך אומר אני, עודה', יחימוביץ

 5 .שעות שלוש אחרי הוכנס שהאיזון אומר אני :ת

 6 .מאוזנת הכותרת אז :ש

 7 . אומר לא ואני אותי תנחו, זה את לומר לי אסור אם :ת

 8 מרוצים היו הם כך כדי שעד לך אומר אני. הבא העניין על נסתכל בוא. הכול להגיד לך מותר :ש

 9 .להבהרה פנייה הייתה? זוכר אתה. הבהרה שתהיה ביקשו שהם שאמרת כמו

 10 .זוכר אני הזה המקרה את. כן :ת

 11 - - - כוון לא שהסרטון :ש

 12 .הערבים נגד :ת

 13 .הטענה זו. הערבי המגזר בהצבעת השמאל עמותות של למעורבות :ש

 14 את מממנת זרה שעמותה רק, מצביעים שהערבים בעיה שאין הייתה שהטענה חושב אני :ת

 15 .הסעתם

 16. לעיתונות ההודעה את נראה בוא. לעיתונות בהודעה? מופיע זה איך אז. מאוד. נכון. בדיוק :ש

 17 תוכלו"ב שמסתיימת לעיתונות הודעה שזאת לי תאשר. הטקסט ועל הפורמט על תסתכל, הנה. 8856-ב

 18 ".לפרסם

 19 .מאשר :ת

 20 . מקבץ זה. פורסמו הדברים איפה לך אראה אני :ש

 21 .778/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1-ב", מעריב"ב, הממשלה ראש של הפייסבוק בדף מתפרסם שזה לך אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 2 שההודעה רואה אתה? זה את רואה אתה. מעניין זה אם חי קול ברדיו גם, באקטואליק, גלובס

 3 ?תקשורת כלי באותם מופיעה לעיתונות

 4 ?עוד איפה," מעריב, "חי קול :ת

 5 .אקטואליק, גלובס", מעריב, "הנה  :ש

 6. למטה, אה. אחרת ידיעה רואה אני גלובס-ב? טועה שאני או אחרת ידיעה רואה אני גלובס-ב :ת

 7 .כן.  בסדר

 8 . אצלכם האתר את לך נראה בוא :ש

 9 .779/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 של לתחתית יורדים נתניהו שדברי לי תאשר, 18:24-ב. האתר לגבי מקבץ זה :צור-בן בועז ד"עו

 11 .החדשות

 12 . הראשונה בטעימה זה, טוב :ת

 13, תחקיר כאילו שקראתם מה זה הראשונה הטעימה. אחר משהו זה הראשונה הטעימה. לא :ש

 14 נראה כך, לקלפי בהמוניהם נוהרים, ואומרים האמירה את בוחנים אתם. מוצלח יותר מונח יש אבל

 15 מה זה? נכון. שונים הם שהדברים נראה, נתניהו של הדברים למרות ואז, הערבי ברחוב בחירות יום

 16 .שעשיתם

 17 . צודק :ת

 18 .נכון היה קודם שלי התיאור :ש

 19 .נכון היה :ת

 20 ?נכון. הקלפיות סגירת לפני שזה, 21:23 עד גם נשאר זה כך.  דבר אותו, תסתכל בוא, 19:22-ב :ש

 21 .כן :ת

 22 ראש. הבחירות יום סיום לקראת אנחנו. נתניהו של נוסף סרטון לפרסום דרישה. 116 פריט :ש

 23 ?זוכר אתה זה. הצהרות לתת מבקשים והרצוג הממשלה
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 1 .זוכר לא. לא :ת

 2 הבחירות ועדת ר"יו, ובראן'ג השופט כבוד של צו יוצא. ונתקדם כנתון זה את קבל, אוקיי :ש

 3 ר"יו של להחלטה אותך אפנה אני. וברדיו בטלוויזיה? נאסר זה איפה. השידור את  שאוסר, המרכזית

 4 . הבחירות ועדת

 5 .780/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 אני. אותו נראה שתכף סרטון גם עלה בסוף כי משפטי כפרשן אותך צריך לא אני :צור-בן בועז ד"עו

 7 וכרגע לפרסם והרדיו הטלוויזיה ערוצי על שאוסר מניעה צו שיש היא ההוראה 11 שבפסקה לך אומר

 8 לפרסום דרישה לנו שיש. לנו אומרים מה נזכור ובוא, 18-ו דקה של  הסרטון מועל כי מעינינו פחות זה

 9 דקה של סרטון, ישועה מר, הערכה לי תן. בסרטון נראה בוא עכשיו. נתניהו הנאשם של נוסף סרטון

 10 ? פחות מי, יותר מי, מועמדים שני בו שיש 18-ו

 11 .שהרצוג מניח אני, שואל אתה אם. יודע לא :ת

 12 של שהחלק לנו אמרו כי הסרטון על נסתכל בוא. קטנה מאוד חכמה זאת. מקום בכל זה כי :ש

 13 .שבו הזמנים לוחות על וגם  הסרטון על נסתכל בוא. מה יודע אלוהים והשני מתת זה נתניהו

 14 (.סרטון הקרנת)

 15 .781/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .להראות רוצה פשוט אני אז, המתת הוא נתניהו של שהחלק לנו אומרים :צור-בן בועז ד"עו

 17 (.סרטון הקרנת המשך)

 18 מפסיקה לא ביבי לא רק מפלגת. בוטה בחירות תעמולת ועשו אפשרי אופן בכל דיברו י'ובוז  ציפי"

 19 הממשלה ראש, אני זה בתקשורת לדבר עליו לאסור שהחליט היחיד. הפרעה שום ללא בתקשורת לדבר

 20 ".הפה את לנו יסתום לא אחד אף. מהליכוד

 21 . שניות 32 :צור-בן בועז ד"עו

 22 (.סרטון הקרנת המשך)
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 1 הייתי, לכל נוגע הוא. שלו ההפחדות מסע את מכירים כבר אנחנו בפאניקה כשהוא. בפאניקה"... 

 2 קווים חוצה והוא עצום לחץ מראה והוא הישראלי הדמוקרטיה של ביותר הדקים הנימים, אומר

 3 את ותביא להצביע שתצא, ממחר המדינה את שיוביל ואחראי שקול ממשלה ראש שרוצה ומי אדומים

 4 ".לכם רבה תודה... השינוי

 5 שניות 46. הממשלה ראש דברי שניות 23. 18-ו דקה סרטון, זה את ראינו, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 6 ?מאשר, כאן עד. הרצוג דברי

 7 . בסדר, אומר אתה אם. ספרתי לא :ת

 8 '. ב דברי ואת' א דברי את רואים. בנאלי, מאוזן בסיקור שמדובר גם אתי תסכים :ש

 9 .כן :ת

 10 את להביא בלי הרצוג של רק הדברים את נניח מביאים הייתם אם משונה מאוד היה וזה :ש

 11 .הממשלה ראש של הדברים

 12 .נכון :ת

 13 .חושב אני גם :ש

 14 .כאן לעצור  יכול אני, גברתי

 15 .דקות כמה הפסקה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ה ק ס פ ה

 17 

 18 . הפסקה לאחר ממשיכים :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 הטענה שם. 94 פריט זה. אליהם שנחזור שאמרתי פריטים שני עם נשארנו, כבודכם :צור-בן בועז ד"עו

 20 אחד שאף לך אומר כבר אני.  בקונגרס נתניהו הנאשם של הנאום סיקור שיפוט שיש היא ישועה מר

 21 נתניהו של הנאום לגבי וואלה בתוך פנימית התנהלות איזושהי הייתה, פנה שמישהו טענה אין, פנה לא

 22 .הפתיחה נתוני כאן עד. בקונגרס

 23 .אוקיי :ישועה אילן מר
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 1 שמסתכמים קטעים שלושה בקצרה לך להראות רוצה אני, הקשר עם יהיה הזה שהדיון כדי :ש

 2, מסקנות. אחרים תקשורת בכלי סיקור מול, וואלה-ב הסיקור מול הנאום של דקות שש-בחמש אולי

 3 .בהמשך ביחד להגיע ננסה

 4 לגבי וואלה-ב כתבות עשרות ראינו עכשיו שעד לך מזכיר אני. הנאום של הראשון בחלק מתחיל אני

 5 ?זוכר אתה זה. הנאום של הסיקור

 6 .הרבה אבל עשרות אם זוכר לא. כן :ת

 7 שימוש, פוליטי עניין ושזה, הנאום את מחרימים, רבים יגיעו שלא היה המרכזי הטיעון. בסדר :ש

 8 .בכתיבה הנרטיב היה יותר היה פחות  זה. פוליטי ציני

 9 .נכון :ת

 10 זה את ועשה אחרים תקשורת בכלי היה ומה וואלה-ב היה מה ונראה הנאום את נראה בוא :ש

 11 .הקונגרס בפני, הגרעין הסכם על מדבר הממשלה שראש התוכן את לך אראה אני. קצרים במקטעים

 12 ?סרטון אותו הכול. 782/נ מסומן הסרטון :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .בודדים מקטעים. סרטון אותו הכול :צור-בן בועז ד"עו

 14 (.סרטון הקרנת)

 15 הפרובלמטיקה למה הממשלה ראש של מהותית התייחסות יש שכאן אתי תסכים :צור-בן בועז ד"עו

 16 ?נכון. איראן עם הגרעין הסכם לגבי

 17 .מסכים :ת

 18 .לך להראות רוצה שאני הנוסף הקטע :ש

 19 (.סרטון הקרנת  המשך)

 20 .שאלות אותך נשאל ואז, והאחרון השלישי והקטע :צור-בן בועז ד"עו

 21 (.סרטון הקרנת המשך)

 22 (.כפיים מחיאות כך ואחר הנאום)

 23 ?נכון. הקונגרס בתי בשני הנוכחים של תגובה שיש לי ותאשר לפרוטוקול אתעד אני :צור-בן בועז ד"עו
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 1 .כן :ישועה אילן מר

 2 (.סרטון הקרנת המשך)

 3 (.כפיים מחיאות כך ואחר הנאום)

 4, פריטים שני על כאן מדברים אנחנו, אחד. הבאים מהדברים נתחיל בוא עכשיו  :צור-בן בועז ד"עו

 5 .פנה לא אחד אף. וואלה בתוך פנים עניין שבכלל, לך אראה אני תכף

 6 . אוקיי :ת

 7 הממשלה שראש נניח ובוא הנאום את הראינו, כן לפני הכתבות את הראינו אנחנו, שתיים :ש

 8 מה לראות היום כל וואלה-ב ומסתכל לו שאין סלולרי פלאפון מכשיר לוקח הברית בארצות שנמצא

 9 .הדברים מצב שזה נניח.  קורה

 10 .אוקיי :ת

 11 .וואלה-ב הראשית הכותרת. וואלה בתוך היה מה נראה בוא :ש

 12 ?זה מה. 783/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 . פרשני טור למעשה. פרשנות עם הכתבה עם יחד ס'פייג פסט זה :צור-בן בועז ד"עו

 14 .784/נ נסמן ס'פייג פסט-ה ואת 783/נ הכתבה את נסמן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 לאובאמה עוזר דווקא נתניהו נאום האם היא, בחוץ שרואים מה, וואלה-ב הכתבה :צור-בן בועז ד"עו

 16 סנטורים 15  לשכנע נועד נתניהו נאום  - ס'תכל נדבר בוא - במשנה. הרע ההסכם את לאשר

 17 בכיוון לסחף גרמו התגובות אבל, המתגבש ההסכם נגד בחקיקה ולתמוך צד לעבור דמוקרטיים

 18 ? מסתכל שאתה כמו הכתבה של הכללי הרעיון זה? נכון. הלבן בבית מגורמים שנשמע מה  וזה, ההפוך

 19 .רע לו הציג שהוא שהמתווה זה לשמוע צפוי שהוא מה  :ת

 20 .נכון :ש

 21 .כן :ת

 22 ההסכם לגבי, הנאום אחרי הלגלי בצד, הברית בארצות קרה מה יודע אתה, אגב. גמור בסדר :ש

 23 ?איראן עם
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 1 ?הלגלי בצד :ת

 2 .החוקי :ש

 3 .מתכוון אתה למה יודע לא אני :ת

 4 או החוק זה. 2015-מ אקט רביו אגרימנט קליר ניו, איראן שנקרא אקט שעבר לך אראה אני :ש

 5 .החוק של ויקיפדי תיאור זה

 6 .785/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 שקרה מה. זה את יודע אתה אם לי ותגיד הבא הדבר זה, ישועה מר, שקרה ומה :צור-בן בועז ד"עו

 8, ההסכם של רביו שהצריך 25 כנגד 400 של ובקונגרס  אחד כנגד 98 של ברוב בסנט חקיקה שעברה הוא

 9 ?לך ידוע. ימים 90 בכל, ההסכם של אשרור

 10 .רואה אני עכשיו. ידעתי לא :ת

 11 יש ואם. ההסכם תנאי בכל עמדה איראן אם ימים 90 כל לקונגרס להודיע חייב והנשיא :ש

 12. אוטומטי באופן הברית ארצות מבחינת יפקע ההסכם, הזו החובה את מלמלא הנשיא של הימנעות

 13 ?לא או יודע

 14 .זה את ידעתי לא. עכשיו :ת

 15 כבול היה לא הוא, הודעה ניתנה שלא בגלל בעצם, הבא הנשיא אצל שקרה מה ולמעשה :ש

 16 ?זה את יודע. הגרעין מהסכם יצאה הברית ארצות  ולכן  שלו באשרור

 17 . ידעתי לא :ת

 18, ההפוך לכיוון סחף שיקרה הקודם בפרסום וגם הקודמים בפרסומים גם ראינו שאנחנו מה :ש

 19, דבר של באמצעו, דבר של בתחילתו או, דבר של בסופו מסתברים אלה כל, יתמכו לא דמוקרטים 15-ו

 20 .לפחות כרגע רואה שאתה מה? נכון. לחלוטין שגויים כדברים דבר של בסופו

 21 .דבר לאותו מתייחס הוא אם יודע לא אני :ת

 22 .דבר אותו חודשים זה על כתב הוא. דבר לאותו התייחס הוא :ש

 23 ?לא, אושר ההסכם :ת
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 1 לא כרגע אנחנו. הקונגרס בתי בשני לקיר מקיר בתמיכה שעבר החוק קובע מה לך הראיתי :ש

 2 - - - מתייחסים

 3 .בסדר, הזה החוק לגבי אבל. נכון לא או נכון זה אם, כאן שכתוב מה בדיוק  אם יודע לא אני :ת

 4 .בעולם דברים עוד שיש זה כרגע רואים שאנחנו כמו אז :ש

 5 .נכון :ת

 6. סיקרתם איך ראינו. יום באותו שהיו העיתונים של השערים את נראה בוא עכשיו. יופי :ש

 7 שהיו הפרסומים את נראה בוא. ייעדרו לא סנטורים 15, יאושר הרע שההסכם היה שלכם הסיקור

 8 .אחרים תקשורת בכלי

 9 .הנאום מיום היא הכתבה. במאי הייתה הזאת שהחקיקה לזכור צריך :ת

 10 . נכון. ברור :ש

 11 .786/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ?נכון. אותה ראית. וואלה של הכותרת את ראינו". הארץ" של הכותרת הנה :צור-בן בועז ד"עו

 13 .כן :ת

 14. חלופה אף הציג לא אובאמה, רע ההסכם: לקונגרס נתניהו". הארץ" את נראה בוא עכשיו :ש

 15 ?נכון

 16 .כן :ת

 17 ? רואה אתה. יותר טוב הסכם צריך". אחרונות ידיעות" של בשער תסתכל :ש

 18 .כן :ת

 19 ?נכון. מאוזנים שהם אומר שהייתי דעה מאמרי ויש נתניהו של ציטוט יש ואז :ש

 20 .מסכים :ת

 21  הציג חברי. רשום לא זה כי? הזה הדבר את מציג אתה יום איזה לפני,  סליחה  :תירוש יהודית ד"עו

 22 במארס 3-ב כי שואלת אני לכן. במארס 4-מה, נכון מבינה אני אם, הנאום אחרי מיום ס'פייג פסט לעד
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 1 מציג חברי האם. כאן לו מציג חברי מה השאלה אבל. גמור ובסדר, כאן הוצג לא וזה וואלה-ב מדווח

 2 ?עצמו הנאום של יום מאותו כתבות, אחרי יום של פרשנות כתבות לו

 3, כלומר. במארס 4 מיום אירוע הוא, 94 פריט, אליו מתייחס שאני הפריט, סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 4 להציג להמשיך רוצה אני ולכן הנאום סיקור שיפור לגבי במארס 4-מ פריט את זה לנו שמייחסים מה

 5 .מקום בכל, יום באותו שאתם חושב שאני מה את

 6 - - - אומר   כשחברי :תירוש יהודית ד"עו

 7 ?רוצה את מה :צור-בן בועז ד"עו

 8 .להקשיב רגע אפשר. רוצה את מה בלי אפשר :תירוש יהודית ד"עו

 9 .נכון זה. סליחה :צור-בן בועז ד"עו

 10 זאת בכל אבל זה את להעיר צריכה אני פעם שכל מצטערת אני, אומר כשחברי :תירוש יהודית ד"עו

 11 כל לא זה, באתר הנאום פורסם איך, באתר פורסם זה איך ראינו אומר כשחברי...,  של עניין יש

 12 .אחרי ביום תועדה, הזאת הספציפית הכתבה זאת. באתר הנאום של הפרסום

 13 - - - האישום וכתב האישום כתב במסגרת לנו שמייחסים מה עם מתאמץ אני :צור-בן בועז ד"עו

 14 ?האלה הכתבות ממתי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 הסיקור את ששיפרו לנו אומרים כי האישום כתב של המועד בדיוק. במארס 4-מ :צור-בן בועז ד"עו

 16 קורה מה מראה ואני במארס 4-ב וואלה-ב היה מה הראיתי כרגע אני. במארס 4-ב? מתי, וואלה-ב

 17 .אמשיך אני לכן. אליהם עבר שזה המקבילים בעיתונים

 18 .תמשיך. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 ?נדחית ההתנגדות :חן ק'ז ד"עו

 20 . עזוב :צור-בן בועז ד"עו

 21 .תמשיך :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 ?משהו להגיד אפשר :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 23 .בבקשה, כן :צור-בן בועז ד"עו
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 1 כל. משפטים שני מבקשת אני. כלום אומרת ולא בשקט יושבת באמת אני :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 2, לעד רמזים אלה אם שבין עובדתיות אמירות מיני כל זריקת תוך החקירה בתוך ההפרעות כל, האפיון

 3 בדיוק מוצגים במאות שמתאפיינת חקירה של האפיון וכל, בתשובות כך אחר אותם שומעים ואנחנו

 4 זה לעשות מנסה שהתביעה מה כאשר, לעניין לא שהן, פוגעניות שהן אמירות עם הזמן כל, גדול

 5 את דרכו כתבה שהיא הצר החרך דרך הסיטואציה על להסתכל המשפט בית את הזמן כל להכריח

 6 שהתביעה צר חרך יש. זה את להגיד ולא לשבת שקשה בוטה כך כל הוא הזה הדבר. האישום כתב

 7 פותחים אנחנו. דרכו רק להסתכל כולנו את להכריח מבקשת והיא המובנים בכל דרכו להסתכל רצתה

 8 4-ה האם, במארס 4 על הוא כשהפריט השאלה עכשיו אז, מוצגים מאות של בחקירה הפריזמה את

 9?  במארס 3-ב שהיה פרסום לגבי עובדתי נתון עוד העד אצל שותלת שהיא תוך, במארס 3-ה או במארס

 10 . לעניין לא זה? כאן נעשה מה מבינים לא אנחנו? זה את מבינים לא אנחנו, מה

 11 משפטים  שני לי ירשו שכבודכם אמרתי בסוף. מחדש מתעצבנת פעם וכל שלמה ישיבה כאן יושבת אני

 12 .ההפרעה על מתנצלת ואני

 13 .להתנגד השני הצד של זכותו. התנגדויות הרבה אין :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 .נכון :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 15 בכל העד את להוציא אפשר, בעיה שיש חושבים אתם אם :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 .דיון של דרכו זו. נדחית  ולפעמים מתקבלת לפעמים ההתנגדות. בעייתי נראה לא זה. התנגדות

 17 .לחלוטין נכון, אומרת שגברתי מה כל. נכון הכול :עוזר - רוזן מיכל ד"עו

 18 .ממשיכים ואנחנו נדחית היא הפעם. שם נשארים אנחנו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 . בנחת משפטים שני להוסיף גם מבקש אני, חשובה נקודה שזו מכיוון, גברתי :חן ק'ז ד"עו

 20 זכותם. צריך לא, באמת? תתקבל כשההתנגדות יהיה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 חושבים אתם אם.  להתנגד זכותם, דעתם את לומר זכותם, נכון לא שמשהו חושבים הם אם. להתנגד

 22 .התנגדות  בכל אותו נוציא, שומע שהעד בעיה שיש
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 1 ברשות אחרים משפטים שני לומר רוצה אני. הזאת בנקודה לגעת רוצה לא אני, כבודכם :חן ק'ז ד"עו

 2 אנחנו אם. נכון גם המשפט בית שאמר מה שכל וכמובן להתנגד התביעה שזכות כמובן. המשפט בית

 3 מרובות בהתנגדויות מדובר שלא כמובן אז, היום במהלך התביעה של ההתנגדויות מספר את נסקור

 4 .אמר המשפט שבית כפי

 5, זה את שישמע לי אכפת ולא, העד? מובן באיזה. איכות של בעניין אלא כמות של בעיין לא מדובר אבל

 6 זו אבל, כרגע זה את לקבוע המשפט בית את מזמין לא אני כמובן, דעתנו זו  - קונסיסטנטי באופן

 7 משיב לא שהוא מהרגע. לשאלה משיב לא הוא. אחר במקום ומשיב קונקרטית שאלה נשאל – דעתנו

 8 לא כשהיא, חברתי קמה,  השאלה הצגת מול שאל לי אמרו, אחר למקום אותנו ולוקח לשאלה

 9 הנרטיב זה. מטעה חברי ואומרת העד של לתשובה מתייחסת היא אלא הקונקרטית לשאלה מתייחסת

 10 הנגדית בחקירה כאשר הראשית ולחקירה האישום לכתב חוזר הזמן כל העד. המשפט בבית שנתקבע

 11 לא וזה – ההתנגדות טענות ולכן. אחרים דברים לו ומראים הצוהר את פותחים, לו מראים אנחנו

 12 זו, מטעה שההגנה וטוענים להגנה מאשימה אצבע מפנות הן כאשר – מעטות או מרובות הן אם משנה

 13 .מתרעמים אנחנו  ולכן פונים אנחנו ולכן במקומה אינה הזו הכבדה ההאשמה. כבדה האשמה

 14 קודם קמתי אני הזה ובמובן, להיות יכול ולא מהדהד גם הזה והנרטיב נרטיב מקבע גם הזה הדבר

 15 האלה הטענות מועלות כאשר ידיים כפותי להישאר יכולים לא שאנחנו משום, עכשיו קמה וחברתי

 16 שיטה זו. נוהג כמנהגו ועולם שנשאלה לשאלה קשור לא, הטיה לא, הטיה על הוויכוח שכל הזה באופן

 17 לדינמיקה לב ישים המשפט שבית כדי אלא תסכולי את לפרוק כדי לא, קמתי גם ולכן, מבקש שאני

 18 .רבה תודה. הכול זה. הזאת

 19, במארס 4-ב עלה זה איך הראינו. הנאום את הראינו.  במארס 4-ב אנחנו, ישועה מר :צור-בן בועז ד"עו

 20 את ראינו. אחרים תקשורת בכלי, יום באותו, 4-ב עולה מה גם מראים ואנחנו וואלה-ב נכתב מה

 21". היום ישראל" את ראינו", אחרונות ידיעות" את ראינו", הארץ"ב הכתבה את", הארץ"ב הפרסום

 22 ?רואה אתה". מעריב" זה, לך מראה שאני האחרון" היום ישראל" את מראים

 23 .כן :ת
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 1", מעריב"ל אותו משווה אתה אם בטח, וואלה-ב שיוצא שמה אתנו שתסכים לי נדמה :ש

 2 . ביותר הנגטיבי הפרסום הוא", הארץ"ו" ידיעות"

 3 .אוקיי :ת

 4 - - - לך אגיד אני, תראה, עכשיו :ש

 5 .הכתבה כל את קראתי לא אני, יודע אתה :ת

 6 .ראשוני מעיון, בסדר :ש

 7 .הכותרת :ת

 8 ייעדרו כמה – מסקרים הזו בתקופה שגם מניח אני – סיקרו הזמן כל וואלה-ש זוכר גם אתה :ש

 9. מסתייג שהוא הודיע אחד, יגיעו לא שניים, יגיעו לא שלושה? זה על שדיברנו זוכר אתה. נעדרים וכמה

 10 ?הזה וולאי-ה הנרטיב את זוכר אתה

 11 .כאלה כתבות כמה שהיו זוכר אבל הזמן כל זוכר לא.  זוכר :ת

 12, כתוב מה תתסכל, כתוב, שהצגנו כתבה באותה גם, כאן אפילו תסתכל. בסדר. כתבות כמה :ש

 13 שכתוב מה. המסך על תסתכל אבל, בעמודים זה את לראות קשה זה. לתמונה מתחת כתוב מה תקריא

 14 ?רואה אתה". הנאום את החרימו דמוקרטים קונגרס חברי 60" זה

 15 . ראיתי.  כן :ת

 16 ?הגיעו כן כמה אבל  60-ש נניח. שאלה רק. זה את רואה אתה :ש

 17 .כזאת שאלה פעם נשאל כבר הוא  :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 זה את מציגם איך. אחרי קורה מה לו מראה אני.  אחרי קורה מה נראה אבל. כן :צור-בן בועז ד"עו

 19 מטובת חלק זה. מהמתת חלק זה, וואלה-ב פה שהפרסום לנו שאומרים מזכיר רק ואני וואלה-ב

 20 מטובת. ממתת חלק וזה מילה מדבר לא אחד ואף נגטיבי שהוא פרסום מראה אני. שקיבלנו ההנאה

 21 החרימו  60 להגיד אפשר. דרכים בשתי להציג דבר בכל תמיד שאפשר ישועה מה אתי תסכים. הנאה

 22 .נעדרו 60-ב זה את להציג בחרת אתם? נכון. הגיעו 540 או

 23 .לתמונה מתחת קטנה שורה שמו. יודע לא אני? זה את להציג :ת
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 1 . יום באותו למשל גלובס-ב היה מה נראה בוא.  נתקדם בוא. ברור :ש

 2 .787/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 אפילו זה? נכון, הממשלה לראש תפייבוריטי מאוד שכתבה בטובך לי תאשר  :צור-בן בועז ד"עו

 4 .הכתבה כל את לקרוא צריך לא אתה. מהכותרת

 5 .בוודאי, הכותרת. כן, הכותרת :ת

 6. האתר את לנו יגנבו שלא, שחשוב שמה איריס לך כתבה הזה שבהקשר יודע אתה. נתקדם בוא :ש

 7 לנו יגנבו שלא שחשוב מה: כתבה איריס, שלכם הפנימית בהתכתבות, שלכם הפרסומים של בהקשר

 8 .האתר את

 9 .להיות יכול :ת

 10 קיצוני הכי למקום האתר את לקחת לא היא, האתר את לנו יגנבו שלא המשמעות ובעצם :ש

 11 .רואים שאנחנו כמו? נכון. ועוין

 12 .יתכן :ת

 13 .13:31-ב אצלכם שעלתה ידיעה עוד לך מראה אני :ש

 14 .788/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 . ס'פייג פסט-ה זה :צור-בן בועז ד"עו

 16 .789/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 זה את לך אעשה אני. הזאת בכתב לנו יש מה, ישועה מר, בקצרה לך אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 18 וושינגטון-מה ציטוט זה אחרי. נתניהו של ציטוט ראשונה פסקה לנו יש. בזמן לחסוך כדי בקצרה

 19 כריסטיאן של ציטוט כן אחרי. מאובאמה כפיים מחיאות פחות היו למה שמסבירים זה אחרי. פוסט

 20 ? נכון. קיובר פלי של מהסרט זה. לאב' סטרנג לדוקטור נתניהו את שמשווה אנגפור

 21 .כן :ת

 22 .הסדר על תסתכל? נכון. הממשלה ראש פרו שזה, לימבו רש זה אחרי. כזה מטורף אדם סביב :ש

 23 . כן :ת
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 1 אני אם אותי תקן.  מלעיג טון עם סטיוארט ון'ג, שאו בילי של המנחה את לנו יש זה אחרי :ש

 2 .הצדדים משני? נכון. דעות של קשת כאן לנו יש, טועה

 3 .כן :ת

 4 מה, בבוקר 9:30. קלות מאוזן שהוא משהו כאן יצא אם נראה בוא אז. חושב גם אני. נכון :ש

 5 . במימיאדה אנחנו עכשיו? הפעם לדעתך יעלה

 6 .790/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ? מה, הרשת. בחרתם מילה איזה רגע נחשוב בוא, הנה? מה, הרשת? ייכתב מה :צור-בן בועז ד"עו

 8 .לועגת :ת

 9 צוחקת הרשת הפעם.  לצוחקת לועגת בין מנעד יש אבל כזה פבלובי משהו לך היה. צוחקת. לא :ש

 10 ?רואה אתה. בקונגרס נתניהו של הנאום על

 11 .כן :ת

 12 אתה. דביל הוא, מתנצל אני, נתניהו של אמירות למשל שם יש. הפעם זכינו במה נראה בוא :ש

 13 ?גאי ביביס, שם רואה אתה. 5 בעמוד, משמעות יותר קצת לה שיש תמונה גם יש אבל. לעיין יכול

 14 .כן :ת

 15 ?גאי ביביס לקוח זה מאיפה :ש

 16 .בהיטלר כפיים מחא שלא היחיד מהפועל :ת

 17. גאי ביביס תמיד הוא העולמי הכיתוב ואז, היחיד הוא, שלו יד מועל היה לא בעצרת. נכון :ש

 18 ?נכון

 19 . כן :ת

 20 .לצחוק כמובן מקורה? נכון. ברורה היא האנלוגיה, כלומר :ש

 21 . ראוי לא שזה מסכים אני. מים"מ זה :ת

 22 .791/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ספקות לו היו מישהו שאם כדי, 9:50-ב יש. נמשיך בוא עכשיו. גאי ביביס-ה זה :צור-בן בועז ד"עו

 2 אבל הציטוט את אחסוך אני, 9:50, שלנו הדיון לצורך הסביר הקורא לו נקרא, מסקרים אתם איך

 3 .עצמו בעד מדבר הוא

 4 .792/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 .ההתבטאות את נחסוך? נכון. הנאום על מלעיג זה :צור-בן בועז ד"עו

 6 .עושה סטיוארט ון'שג מה זה. כן :ת

 7 להבין מצליח לא אני רק, בסדר והכול לפרסם שבוחרים וזה, בסדר, אומר שהוא מה זה. בסדר :ש

 8 ?נכון, כאן גם, שפרסמתם מה זה. כאן מתת לנו יש למה

 9 .כן :ת

 10 .שלב באותו מפציע הרצוג כמובן, עוד לנו יש ואז

 11 .ביחד החבילה כל את תגישו אולי :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 .ההגשות את מסיימים תכף אנחנו. גברתי בזה האחרון זה. כן :צור-בן בועז ד"עו

 13 .793/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 כותרת כאן לנו יש, אחד. דברים שלושה כאן יש. דברים שני כאן שיש לך אמר אני :צור-בן בועז ד"עו

 15 ?רואה אתה. עכשיו יאשים נתניהו מי את, שלו השנייה בתמונה, כן אחרי. הרצוג של נאה

 16 .כן :ת

 17 .שלנו במונחים הרצוג פרו היא לזה שנקרא הטבה שזאת אתי תסכים אז :ש

 18 .כן :ת

 19-ב גם אבל רוצים  מה מבין לא אני במרומים שסהדי 94 פריט את, הזה היום את מיצינו בזה :ש

 20 פרויקטים של מביטול בחשש העוסקת כתבה דרדור.  95-ב יש מה נסתכל בוא. ימצב באותו אני 95

 21 יש, לנו שאומרים מה. בקונגרס נתניהו הנאשם של נאומו בעקבות הברית ארצות ידי על ביטחוניים

 22 כמו פנייה שום אין, כנתון זה את לך אומר אני. וואלה בתוך טהור פנימי עניין, כאן גם. דורדרה, כתבה

 23 קרה מה לפחות לראות רוצים אנחנו אז. האלה הבחירות בכל לך מראה שאני ממה בעיקר גדול חלק
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 1 מה נראה בוא. כתבה ועוד חדש יום לנו יש, הנה. בפנים אצלכם קרה מה קצת נדקדק גם ואולי באתר

 2 . הכתבה

 3 .794/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 אתה. איראן על סנקציות נגד הדמוקרטים,  הנאום אחרי מחייך אובאמה פה, הנה :צור-בן בועז ד"עו

 5 ?זה את רואה

 6 .כן :ת

 7 אחר פעם, עקבי באופן הזו העמדה אבל,  שלה הלגיטימיות עם נתווכח לא, עמדה לו יש, שוב :ש

 8, הנאום כנגד שלכם באתר מסוימת פוזיציה את לוקחת היא, פעמים 17 בערך, פעם אחר פעם אחר פעם

 9 זה אקט באיזה, דיל באיזה, הסתיים איך זה אחרי ראינו. הסנקציות נגד הדמוקרטים, פה כולל

 10 ?פעם אחר פעם אותו רואים שאנחנו הקו שזה אתי מסכים.  זה אחרי הסתיים

 11 .פרשן אותו זאת :ת

 12 ?נכון.  אתר באותו פרשן אותו זה :ש

 13 .נכון :ת

 14 . מתת כאן לנו שיש לנו שאמרו הכתבה שזו, כתבה עוד, יום באותו :ש

 15 .795/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ?רואה אתה. עסקאות יעכבו האמריקנים, הביטחון במערכת חשש :צור-בן בועז ד"עו

 17 .כן :ת

 18 סיפרו הביטחון במערכת גורמים, "לאובאמה נתניהו בין המשבר שבצל אומרים ואז :ש

 19 הביטחוניות בתעשיות. הרכש בתחום בעיקר ואיטית למסורבלת הפכה האמריקאים מול שהעבודה

 20 ?רואה". חתומים חוזים שישנם אף הגנה מערכות וייצור פיתוח של עסקאות ייפגעו  כי חשים

 21 .כן :ת

 22 לא עניין זה, ישראל עם ביטחוניות עסקאות, נשק עסקאות לעכב? נכון. פשוט לא פרסום זה :ש

 23 ?נכון. פשוט
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 1 .כן :ת

 2 ?נכון, מהנאום כתוצאה :ש

 3 .כן :ת

 4 . שלנו בהקשר יום באותו אחרים תקשורת בכלי קורה מה נראה בוא עכשיו :ש

 5 .ביחד כולם את תגישו :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 . כן, כבודם. כן :צור-בן בועז ד"עו

 7 .796/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 ידיעות" את", מעריב" של השער את לך מציג אני, בקצרה כאן רואים שאנחנו מה  :צור-בן בועז ד"עו

 9-ה אחרי יום זה", היום ישראל"ו" מעריב. "דומם" אחרונות ידיעות". "היום ישראל" ואת" אחרונות

 10 ואת הנאום את חיובי באופן שמסקרת התייחסות, אוהדת, לזה נקרא, התייחסות פה יש, במארס 4

 11 ?נכון. הממשלה ראש  של המסר

 12 ?איפה :ת

 13 .כרגע שותק" ידיעות".  "היום ישראל"ב", מעריב"ב :ש

 14 .כן :ת

 15 .הבית עמוד את, 18:23-ב שלכם הפרסום את כאן נראה בוא :ש

 16 .797/מ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 ?רואה אתה. 18:23 הבית בעמוד קודם  אותה שראינו הכתבה הנה :צור-בן בועז ד"עו

 18 .כן :ת

 19 .עגמומית לא אפילו?  נכון, עגומה הממשלה ראש של התמונה :ש

 20 .נכון :ת

 21 ?נכון. מערכתית החלטה שזו התמונות בחירת על דיברנו :ש

 22 .כן :ת
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 1 הנה. הכתבה הנה.  17:45 בשעה, לך אראה אני, רואים שאנחנו כמו, מתפרסמת הכתבה :ש

 2 ?נכון. 17:45 בשעה. הכותרת

 3 .נכון :ת

 4 . ראשית כותרת עדיין היא 19:27-ב שגם לך מראה ואני :ש

 5 .כן :ת

 6 .798/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 סדר, שעות כשלוש, וחצי שעתיים התפרסמה הזאת שהכתבה להניח יכולים אנחנו :צור-בן בועז ד"עו

 8 .נמצאת לא היא, 20:24-שב לך אומר אני. 19:27-ב אותה וראינו 17:45 ראינו כי? נכון, גודל

 9 .אוקיי :ת

 10 ?נכון, בראשית זה כי רעה לא חשיפה זאת. הלאה נתקדם בוא עכשיו :ש

 11 .ודאי. כן :ת

 12, אותה נראה בוא, כתוב עצמה בכתבה. לכתבה נחזור בוא. הבא הדבר את להבין רוצה אני :ש

 13 בתקשורת השיח שהחל לפני עוד, חודשים כמה לפני החלה...  בין ובתיאום בתפקוד הפגיעה כי אמרו"

 14 ?רואה אתה". הקונגרס בפני לנאום  נתניהו של החלטתו על האמריקאית

 15 .כן :ת

 16 של  הכותרת בין קשר שאין וואלה בתוך שדיברתם שראיתי מה וזה, שיוצא מה בעצם אז :ש

 17 עסקאות יעכבו שהאמריקאים חשש שיש שאמרה הכתבה של הכותרת, עליה נחזור שבוא, הכתבה

 18 קשור שלא מתח שיש כבר כתוב הכתבה בתך ובעצם לאובאמה נתניהו בין המשבר בצל ביטחוניות

 19 ?רואה אתה. לנאום קשור ולא לאובאמה נתניהו בין הנטען למתח או למשבר

 20 .הנאום על מדברת לא הכותרת :ת

 21 .הנאום של העניין הוא המשבר. המשבר על מדברת הכותרת :ש

 22 כתוב לא וזה, הנאום שזה התכוונו שהם אומר אתה. כתוב לא זה. בנאום התחיל לא המשבר :ת

 23 .בנאום התחיל לא נתניהו לבין אובאמה בין המשבר. הנאום שזה
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 1 95 בפריט. התביעה לבין בינך בקיעים שיש להיות יכול. 95 פריט את לך להקריא רוצה אני אז :ש

 2 הברית ארצות ידי על ביטחוניים פרויקטים של לביטול בחשש שעוסקת כתבה של דרדור שיש כתוב

 3 .בקונגרס נתניהו הנאשם של נאומו בעקבות

 4 .אוקיי :ת

 5 אתה, צודקים ששניכם נניח בוא. מאוד נחמד זה. אחרת אומר אתה. התביעה שטוענת מה זה :ש

 6 .צודק לא מהם אחד אף, צודק

 7 .לפני התחיל המשבר :ת

 8 .שכתוב מה זה. נכון :ש

 9 .התחיל שזה לפני עוד, חודשים כמה לפני התחיל שזה נאמר, בצהוב ששמת, בפנים שנאמר מה :ת

 10 לתת מתחילים המעורערים היחסים עם יחד שהנאום נדמה. השלישית הפסקה על תסתכל :ש

 11 ?רואה אתה. המעשי במישור גם אותותיהם את

 12 .סותר לא זה לכן. בסדר. אוקיי :ת

 13 . קיי או. סותר לא זה :ש

 14 .חוץ ליחסי מומחה לא אני. אומר שהוא מה זה. היחסים את החמיר הנאום :ת

 15 שכותבים גרועה לא או גרועה עיתונאות זאת אם לשאלה אתייחס לא כרגע אני. תראה עכשיו :ש

 16 נקרא של בצד לעובדות מתייחס כרגע אני. הזה העניין לא זה, הכותרת בין ממשי קשר שאין משהו

 17 .אליכם פונה לא אחד  אף, אחד. הממשלה ראש סביבת לזה

 18 .אומר אתה :ת

 19 את וגם, הזאת הכתבה את קורא שכשאתה אתי תסכים, שתיים. טענה ואין אומר אני :ש

 20 .נגטיבית כתבה היא, הממשלה ראש מבחינת הכתבה, האחרות הכתבות

 21 .נגטיבית כתבה היא :ת

 22 שעות כשלוש אמרנו? נכון, באתר שעות שלוש הייתה שהיא גם ראינו. כך חושב גם אני. נכון :ש

 23 . באתר
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 1 .כן :ת

 2 מאותו עוד. יום באותו לנו יש מה, אחרונה נקודה. הנקודה את נסגור רק. ברורה די המסקנה  :ש

 3 . קצת אחר בהקשר אבל דבר

 4 .799/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 הוא. אברהם דוד של כתבה לנו יש פה גם. להיום כבודם האחרונה הכתבה זו :צור-בן בועז ד"עו

 6 ידיעה שהשמיט תקשורת כלי את  וגם אדלסון את גם, נתניהו את גם. שלושה או שניים מבקר למעשה

 7 .אחד במחיר שלושה? רואה אתה. כזאת

 8 .זה את עושה סטרימן תומס. הוא לא זה :ת

 9 -  שמבקרת, וואלה של התייחסות לנו יש, וואלה-ב לנו שיש מה. כרגע וואלה-ב אני אבל. כן :ש

 10, שידור אי, תקשורת בכלי פרסום של השמטה קצת, אדלסון קצת, נתניהו קצת את - לבקר בסדר וזה

 11 ? נכון

 12 .תקשורת כלי לסקר. עושה ה'בראנז וואלה-ש מה זה. כן :ת

 13. נוסף תקשורת כלי וזה נתניהו זה, אדלסון זה, הזה בהקשר ה'בראנז וואלה של והכתובת :ש

 14 ?נכון. שראינו כפי פעם אחר פעם זה את לעשות נוח מאוד מרגישה ה'בראנז וואלה?  נכון

 15 וואלה בגדול. הכול את מייצג זה אם יודע לא. מסכים אני. דוגמאות כמה ראינו. יודע לא :ת

 16 .תקשורת כלי אחרי עוקבת ה'בראנז

 17 שהם מה מראים שאנחנו מהאנשים חלק יש, חלקי באופן הראינו. לך להראות רוצה אני :ש

 18 שהיה אופשטיין אבנר כתב. בשלום זה עם חיים אנחנו אבל ה את אוהבים כך כל לא והם אומרים

 19 זה מה.  התקשורת של הנכבה: הייתה שלו והכותרת 2915 בחירות את שלכם הסיקור על אצלכם

 20 ?יודעים אנחנו, נכבה

 21 . אסון כמו. שואה יום כמו. כן :ת

 22 ואני התקשורת של הנכבה על כותב הוא מה נראה בוא, התקשורת של הנכבה. נכון, אסון  :ש

 23 .דקות שלוש-שתיים ייקח זה. בקצרה שלך ההתייחסות את מבקש
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 1 .800/נ מסומן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .לזה התייחסנו :צור-בן בועז ד"עו

 3 ?זה את כותב הוא איפה. זוכר אני, כן :ת

 4 . וואלה-ב :ש

 5 . נכון :ת

 6 עברנו שכרגע הבחירות מערכת של שהיה הסיקור על, וואלה-ב כותב הוא.  הבחירות אחרי יום :ש

 7 אם, התקשורת של הנכבה: אומר הוא. יודע אתה, התייחסות לך יש ואם, כך זה, אומר הוא. כולה על

 8 יש אם. האלה בבחירות סיסטמתי באופן לציבור שיקרנו אבל אמת לספר העיתונות של תפקידה

 9. דעה. ובצדק מעיתונאיו העם של הלאות לעומת וכאפס כאין שהיא הרי, מנתניהו הזה בעם עייפות

 10 .רואה אתה

 11 .כן :ת

 12 אומר הוא. שלך ההתייחסות את מבקש ואני נבחרים קטעים אתן אני, כאן אומר הוא ואז :ש

 13 של שולי אך נהדר סקסי סיפור בגלל הממשלות בראשי הראשי המושת הוא שנתניהו לו ששיקרנו

 14 .עליהם שדיברנו הבקבוקים זה, זוכר אתה. שקלים 4,000

 15 .כן :ת

 16 חד באופן הברית ארצות נשיא עם מרתק עימות על סיקור לו כשהצגנו לו שיקרנו כן ואחרי :ש

 17 ?נכון. קונגרס, גרעין, אובאמה, לך הראיתי זה. לחלוטין צדדי

 18 .כן :ת

 19 אנחנו הכול כשבסך דם וצמא מלחמה שוחר מנהיג בתור נתניהו את כשהצגנו לו ושיקרנו :ש

 20 ביטחון למען מפקדים, פרסומים אצלכם שהיו לך אומר כבר אני.  הבאה המלחמה את למנוע מנסים

 21 ?יודע אתה. יותר או פחות זה את כתבו שכולם, שלהם ההגשה את שחסכתי, בעשרות ישראל

 22 .השאלה את הבנתי לא :ת

 23 ? צור-בן ד"עו התחתונה השורה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 של, פרסומים של שורה להם היו, שהראינו למה מעבר, באתר הצגתם אתם  :צור-בן בועז ד"עו

 2 .ישראל ביטחון למען מפקידם שנקרא גוף

 3 . אוקיי, אה :ת

 4 ?יודע :ש

 5 . הגוף את מכיר :ת

 6 בין שהציגו נגטיביים ומאוד רחבים מאוד פרסומים עלו, הבחירות לפני שוטף באופן עלה זה :ש

 7. פעם אחר פעם שכתוב מה זה. דם וצמא מלחמה שוחר, כותב שהוא כמו, כמנהיג נתניהו את היתר

 8 .יודע לא או יודע

 9 .שעלה זוכר. פעם אחר פעם אם יודע לא :ת

 10 כאילו מטופש בחירות סרטון מכל חמוצות פולניות כמו כשהזדעזענו לו שיקרנו. נתקדם בוא :ש

 11 ?הזה העניין את זוכר. בנמל עובד לבקר העז שביבי בגלל בסכנה אתם

 12 .לא :ת

 13 .לנצח הרצוג של יכולתו לגבי שלנו הספקות את שהסרנו שיקרנו :ש

 14 ?לעד? אליו השאלה מה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15-ב הבחירות מערכת את סיקרתם אתם איך וואלה בתוך שלכם האיש לך כותב :צור-בן בועז ד"עו

 16 .פעם אחר פעם וואלה

 17 .דעה מאמר זה, שהוא חושב אני :ישועה אילן מר

 18 את, ראינו שאנחנו בצמתים,  סיקרה התקשורת איך ואומר אצלכם שיוצא דעה מאמר זה :ת

 19 .שישנם שונים פריטים של  ויו אובר מין איזה זה. 2015 בחירות

 20 .אוקיי :ת

 21 בדגש מובאות שתי עוד לך אקרא אני. אליו להתייחס דבר לך יש אם כרגע אותך שואל אני :ש

 22 .קונקרטי
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 1 כואב שהיה גרועות כך כל היו הן, בטלוויזיה הרצוג של האחרונות מההופעות פומבית התעלמנו

 2 כמו, קמפיין עשיתם אתם, כלומר. מגעיל וביבי חמודי י'בוז כי לו להפריע רצינו לא אבל, בהן להתבונן

 3 בביטוי להשתמש רוצה לא אני, שכתב כמו, וביבי, ציוני מחנה, ציוני מחנה, ציוני מחנה,  ראינו שאנחנו

 4 שלו הסיכום זה. לנו אומר שהוא מה זה. נגטיבי, נגטיבי, נגטיבי תמיד הוא,  הממשלה ראש, הזה

 5 .2015 במארס

 6, שני דבר. זה את לפרסם נתנה וואלה-ש שמח אני כל קודם, תראה. העיתונות על מדבר הוא :ת

 7 הדעה לא זאת. דעתם על שזה כתוב תמיד, דעה במאמרי הכותבים של הדעות, שלו דעה מאמר זה

 8-ל מתייחס לא שהוא אומר רק אני. הזה בדבר צודק שהוא להיות יכול, שלישי  דבר. המערכתית

 9 .כן? צודק שהוא מהדברים חלק יש האם. העיתונות של תפקידה על אומר הוא. וואלה

 10, ההמשך על לדבר רוצים רק אנחנו.  כבודה סיימתי אני, הזה הקטע את. תודה :צור-בן בועז ד"עו

 11 .כבודה ברשות

 12 .דקה לנו יש, כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 .בבוקר מחר זה את נעשה. בבוקר מחר גם אפשר :צור-בן בועז ד"עו

 14 .בבוקר מחר. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 בגלל ואנחנו העד של נסיעתו בגלל, העד וגם נדע שאנחנו כדאי כן, גברתי סליחה :תירוש יהודית ד"עו

 16 . החוזרת של הנושא

 17 טיפה זה כי עכשיו זה את לעשות ולא זה את לפתח אפשר שמחר, לכבודם אומר אני :צור-בן בועז ד"עו

 18 שנצטרך יתכן. העד של הנגדית החקירה של כיומיים עוד של בהשלמה נמצאים אנחנו. מורכב יותר

 19 הם שיגיעו נוספים שחומרים  היא העבודה הנחת, מאליו לנו ברור. זה את  אומר כבר אני. לגלוש קצת

 20 .מחר האלה במשמעויות לדון צריך לכן. העד של הנגדית החקירה את שיצריכו חומרים

 21 ולהוסיף, הצהריים הפסקת עד, בצהריים רביעי יום את לסיים יכול אדוני :עם - בר' מ השופט' כב

 22 .להשלים יבקש אדוני ממילא שכנראה  שאלות
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 1 לפני לשעתיים נגיע אם שגם היא הנאותה שהדרך כבודם להיות יכול אבל  מבין אני :צור-בן בועז ד"עו

 2 ואז, ההשלמה את נעשה ואז יחזור העד ואז החומרים את יקבל שהעד אבל, הנגדית החקירה סוף

 3 נראה כך כל לא זה.  בבוקר מחר גם זה על לדבר אפשר. המכלול כל אחרי התביעה של החוזרת תהיה

 4 .עכשיו דרמטי לי

 5 .לנסוע יוכל העד. ייסע שהעד :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 . גמור בסדר. ייסע העד :צור-בן בועז ד"עו

 7 ?נוסע שאני לאשתי ולהגיד לחזור  יכול אני :ישועה אילן מר

 8 .ישועה מר, בנו תלוי שזה ככל. כן :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .עליה אוותר לא אני. נגדית חקירה גם לנו יש עדיין. תלוי זה :צור-בן בועז ד"עו

 10 .לכולם תודה :ד"אב - פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 

 12 ננעל הדיון

 13 

  14 
 15 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה    
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 
 2 :נוכחים

 3ד עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ארי;  –עו"ד ליאת בן  :מטעם המאשימה
 4 אסף עיסוק; עו"ד ניצן וולקן

 5צור; עו"ד דקלה  –עו"ד כרמל בן צור;  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים
 6 עו"ד ישראל וולנרמן סירקיס; 

 7 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם     
 8 עוזר  –מיכל רוזן "ד וב"כ עו 3נאשמת     
 9 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם     

<#1#> 10 
 11 

 12 פרוטוקול

 13 פרוטוקול הדיון הוקלט

 14 צור. -נמשכה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה על ידי עו"ד בועז בן

 15 

 16 הוגשו מוצגים:

 17מאמר מערכת  – 805תמונה; נ/ – 804ראיון; נ/ –כתבה וואלה  - 803נ/ – 802כתבה גלובס; נ/ – 801נ/

 18                 הצהרת סודיות אילן ישועה;  – 807; נ/24.10.2018מזכר רפ"ק צחי חבקין  – 806הארץ; נ/

 19 – 810; נ/Ynetכתבה  – 809נ/ – בכתב האישום 10פריט ; 24.10.2018מזכר סנ"צ יורם נעמן  – 808נ/

 20כתבה  – 813כתבה ישראל היום; נ/ – 812; נ/nrgכתבה  – 811; נ/12 -ו 10פרסום ערוצים  –יפעת 

 21 –יפעת  – 817כתבה ידיעות אחרונות; נ/ – 816; נ/Ynetכתבה  – 815כתבה וואלה; נ/ – 814גלובס; נ/

 22                 פרסום פורבס;  – 819נ/ – 11פריט כתבה וואלה;  – 818תמלול "הכל דיבורים" רשת ב'; נ/

 23       ; 2כתבה ערוץ  – 822נ/ – 16פריט כתבה וואלה;  – 821מקבץ כתבות מכלי תקשורת; נ/ – 820נ/

 24מקבץ כתבות מכלי  - 825נ/ – 28פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 824כתבה וואלה; נ/ – 823נ/

 25יתונות + מקבץ כתבות מכלי תקשורת כולל הודעה לע – 826נ/ – 55פריט תקשורת כולל וואלה; 

 26מקבץ כתבות  - 829כתבה וואלה; נ/ – 828נ/ – 61פריט ; PastPages 2כתבה וואלה +  – 827וואלה; נ/

 27 120פריט כתבה וואלה;  – 831מקבץ כתבות מכלי תקשורת; נ/ - 830נ/ – 119פריט מכלי תקשורת; 

 28                 מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 834ה; נ/פרסום וואל – 833הודעה לעיתונות; נ/ – 832נ/ –
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 1כתבה  – 837נ/ – 122פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 836פייסבוק; נ/ – 835נ/ – 121פריט 

 2מקבץ  - 840הודעה לעיתונות; נ/ – 839נ/ – 123פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 838וואלה; נ/

 3 - 843נ/ – 130פריט ; PastPages  +mako – 842ואלה; נ/כתבה ו – 841כתבות מכלי תקשורת; נ/

 4כתבה  – 846נ/ – 142פריט כתבה הארץ;  – 845כתבה וואלה; נ/ – 844מקבץ כתבות מכלי תקשורת; נ/

 5סרטון  – 849כתבה וואלה; נ/ – 848נ/ – 158פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 847וואלה; נ/

 6מקבץ כתבות  - 851נ/ – 167פריט בץ כתבות מכלי תקשורת; מק - 850; נ/)הוצג ולא הוגש(מהכתבה 

 7מקבץ  - 854כתבה וואלה; נ/ – 853נ/ – 168פריט ; PastPages 2 – 852וואלה + כלי תקשורת; נ/

 8דף ממשרד רוה"מ;  – 856מקבץ כתבות מכלי תקשורת; נ/ - 855נ/ – 171פריט כתבות מכלי תקשורת; 

 9מקבץ  - 860; נ/PastPages – 859כתבה וואלה סלבס; נ/ – 858נ/ – 172פריט כתבה וואלה;  – 857נ/

 10מקבץ כתבות  - 863כתבה וואלה; נ/ – 862ויקיפדיה; נ/ – 861נ/ – 175פריט כתבות מכלי תקשורת; 

 11        מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  – 865החלטות ממשלה; נ/ – 864נ/ – 178פריט מכלי תקשורת; 

 12מקבץ  - 868כתבה וואלה; נ/ – 867נ/ – 180פריט תקשורת כולל וואלה;  מקבץ כתבות מכלי - 866נ/

 13 מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 870כתבה וואלה; נ/ – 869נ/ – 192פריט כתבות מכלי תקשורת; 

 14מקבץ  - 873נ/ - 190פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 872כתבה וואלה; נ/ - 871נ/  - 188פריט 

 15     פרסום באתר מרכז "עמך";  – 875נ/ – 200פריט כתבה וואלה;  – 874כתבות מכלי תקשורת; נ/

 16הודעת משרד  – 878נ/ – 208פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 877כתבה וואלה; נ/ - 876נ/

 17     כתבה וואלה;  - 880נ/ – 209פריט  מקבץ כתבות מכלי תקשורת כולל וואלה; - 879/נהבריאות; 

 18 .לי תקשורתמקבץ כתבות מכ - 881נ/

 19 
<#6#> 20 

 21 החלטה

 22 

 23 . 16.6.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

  24 
<#7#> 25 

 26 במעמד הנוכחים.  15/06/2021, ה' תמוז תשפ"אהיום  נהנית

   27 
  28 

 

 

 

    

, פלדמן-פרידמן  רבקה

 שופטת

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 ביוני 15-ה,  20-01-671044  פ"תבוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי מס. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 צריך שהוא שחושב מי אבל. מסכות חובת אין. היום כולם נמצאים, מתחילים אנחנו. 2021

 5 . הנגדית לחקירה חוזרים אנחנו.  ישועה טוב בוקר.  וישים יתבייש שלא, מסכה

 6 , איתך לעבור רוצה אני :צור בן ד"עו

 7.  ההמשך לגבי היום עליהם לדבר דברים מספר לנו יש לסדר שאלה רק, שניה, סליחה :תירוש ד"עו

 8, בבוקר האם.  זה את עושים אנחנו מתי יחליטו שכבודכם כדי, זה את שמה רק אני

 9 החוזר לגבי גם להחליט היום צריך כן. היום בסוף אולי או,  ההפסקה אחרי או

 10 דברים כמה עוד לנו יש, החקירה על ההחלטה לגבי גם. ההמשך לגבי וגם הדיגיטאלי

 11 . הזה בעניין להוסיף

 12 אז, שופטים ישיבת לנו יש כי, תבוטל היום ההפסקה כל קודם : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 יודעים לא אנחנו, היום בסוף להשלים אפשר. לאחת ברבע תתקיים 12:30-ב במקום

 14 דעים אחידות או סותרות עמדות יש אם ומה,  להעלות רוצים שאתם הנושאים מה

 15 .  נושאים אותם של התשובות לגבי

 16 . היום במהלך,  חברי עם שאדבר מציעה אני אז :תירוש ד"עו

 17 .היום בסוף זה את נעשה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18, טכני עניין שזה נראה גם לעתים, תנאים יש הסתייגות יש, עקרונית הסכמה יש :עם-בר. ה.כ

 19 . לא אז, לא ואם, יש אז הסכמה יש ואם נברר. מהותי משהו גם פה יש שזה  למרות

 20 . גמור בסדר :תירוש ד"עו

 21 

 22 : צור בן בועז ד"עו לשאלות נגדית חקירההמשך ב משיב ישועה אילןמר  – 1ע"ת 

 23 של פניות למספר מתייחס זה, עוזר-רוזן מיכל ד"עו שהעלתה בנושא  ממשיך אני :צור בן ד"עו

 24 שסיכמו סיקורים איזון, לזה נקרא – לגבי, אלוביץ שאול של לנהג אלוביץ איריס

 25? קי.או. הממשלה לראש קשורים שלא, מסוים במובן חיצוניים סיקורים, ביניהם

 26 שתאשר זה לפני רוצה אני. ואילך 2250' בעמ בחקירה חברתי י"ע עלו  האלה הדברים

 27, המשפטיים החומרים מתוך, חנן של פניות אליך היו לפעם שמפעם, הבא הדבר את לי

 28.  מדי מוקצן הוא מסוימים בהקשרים וואלה של המערכתי שהקו סבורים שהם

 29 בשורה, ברול מחזיק אני. מדברים אנחנו מה על ונראה דוגמאות כמה ניקח, עכשיו

 30 , 13.7.2015-ב שאול לך כותב 11566
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 1 (טכניים בירורים)

 2  ."קיצוני שמאל לאתר הפכנו, ל"צה קציני תחת, שונות ורסיות זה,  "שאול לך כותב :צור בן ד"עו

 3 ?רואה

 4 . כן .ת

 5 ? נכון. אלוביץ לשאול הפריע, הזה והנתון .ש

 6 . כתבתי כך .ת

 7 מיצג איזשהו  לגבי 16060 בשורה מסוימת התקדמות  לך הציגו, עכשיו. כתב הוא כך .ש

 8 זוכר אתה. ישראל בדגל ושימוש,  ישראל דגל לגבי, ממנו הסתייגה שאיריס אמנותי

 9 ?הזה האירוע את

 10 . ברור. כן .ת

 11 באולפן גלאון זהבה:  אלוביץ איריס לך כותבת,  16735 לשורה אותך מפנה אני עכשיו .ש

 12 אתה. שתיקה שוברים לגבי קונצנזוס שיש חשבתי, אילן, שמאלי אתר, היום וואלה

 13 ?רואה

 14 . כן .ת

 15 על מדבר אתה ועכשיו 2015-ב היינו קודם, הפרוטוקול לצורך רק : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 . קי.או. מדברים תקופה איזה על שנדע. 2016

 17 פה כשאנחנו, ובכלל הזאת החקירה לגבי, הבא הדבר את לכבודה לומר רוצה רק אני :צור בן ד"עו

 18 לא זה? הבא הדבר את לומר רוצה רק אני, פוליטיות השקפות ועל שמות על שואלים

 19, העניין בנסיבות, לצערי, הדבר אבל.  שישנן השקפות על לשאול  להתחיל מקובל דבר

 20 סיקור על כשעוברים אבל. בפרקליטות הקו של הקו מתוקף שמתחייב דבר זה

 21 להרהר שצריך לה נקרא, סוגיה זו, ובכלל הממשלה לראש ביחס נעשה מה, פוליטי

 22 הייתי, אחד אז, הללו הנקודות את מראים כרגע כשאנחנו אבל. פרינציפיוני באופן בה

 23  מתייחסים אנחנו משפט שבבית מוזר זה כי, לכך להתייחס צריכים היינו שלא שמח

 24 מסגרת, שלך המסגרת שזו משעה, ברירה לי אין, שתיים. בהשקפות שמדברת לסוגיה

 25 . להמשיך יכול ואני, מבוא הערת רק זו. האישום כתב והגשת האישום כתב

 26 .היום רק לא זה. ישיבות הרבה כבר זה את עושים אנחנו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 27 ,  לומר מנסה שאני מה אבל. נכון. נכון :צור בן ד"עו

 28  – קבע אדוני, פוליטית עמדה מביע לא אדוני :עם בר ה.כ

 29 לא, התייחסות שום בזה אין. שישנו מה של אוריינטציה שזו אמרתי, ההפך, לא :צור בן ד"עו

 30 . אינפורמטיבית לא, ערכית

 31 . ברור זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1  בטוח לא שאני זה, אומרים שאנחנו ומה, שישנו מצב איזשהו לצלם כרגע דנים אנחנו :צור בן ד"עו

 2 סיקור של בתיק אליו שלהידר ככלל צריך משפט שבית דבר זה,  שכזה מצב שצילום

 3 . נגדית בחקירה אנחנו כעת. לבוא לעת זה אבל, מצב

 4 .מקסים בתקופת אתה כרגע : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5. איריס  לך שכותבת מה זה אז. טוב. הזה בעניין כוכבית או הערה איזו ההיית זו. נכון :צור בן ד"עו

 6 נקרא, מקדמים שלא קונצנזוס שיש חושבת שהיא כך לך אומרת היא,  ולשיטתה

 7 . באתר? נכון.  שתיקה שוברים את, לזה

 8 .כתבה היא כך. כן .ת

 9 היא שכך ברור. כתבה היא שכך ל, שלה העמדה הייתה זו ולהבנתך כתבה היא כך .ש

 10 .עמדתה הייתה זו.  שלה העמדה הייתה זו אבל,  כתבה

 11 .  כן הזה במקרה. להיות יכול. הדרך כל לאורך שונות עמדות הביעה היא.  להיות יכול .ת

 12, כתוב שכתוב מכ, שכתבו מה? בסדר. קונקרטי ויותר ממוקד יותר להיות תשתדל .ש

 13 לי להגיד רוצה אתה אם, משקף לא או משקף זה האם, כרגע שואל שאני מה. קי.או

 14 . בסדר גם זה, משקף לא שזה

 15 . שלא להיות יכול, שכן להיות יכול.  משקף לא או משקף זה אם יודע לא אני .ת

 16 שיכול או, שתיקה שוברים את מבחינתה לקדם שצריך חשבה שהיא חושב אתה .ש

 17 ?שלא להיות יכול או שכן להיות

 18 לאורך לפעמים הופיעו האלה המשפטים או הזה האידיאולוגי הקו. יודע לא אני .ת

 19 דברים מעיד אני.  לא ולפעמים לה האמנתי לפעמים. הזה במקרה רק לא, הדרך

 20 . אחרים

 21 . להבין רוצה אני .ש

 22 הנקודה לגבי אותי שואל אתה אם. לי אומר שאדם מה את שופט אני. יודע לא אני .ת

 23 לאיזו פינצטה עם מוצנח לא אני, סמך על.  לי אומר שאדם מה את שופט אני, הזאת

 24 איזשהו יש, היסטוריה איזושהי יש. בסדר אז, לי אומר אדם בן רגע ובאותו,  נקודה

 25 נאמרו לפעמים, אלה כגון האידיאולוגיים הטעונים, אמרתי ובתוכו, שעוברים תהליך

 26 על צחקו וכן, אחרים דברים נאמרו ולפעמים, לנו אכפת שלא דברים נאמרו ולפעמים

 27 עוד אומר אני אז, זה על בגדול שתיקה שוברים שלא או,  ימין שמאל של הזה הקטע

 28 . בטוח לא אני ובאמת בדיוק חשבה היא מה, פעם

 29 שמה כמובן? בסדר. מעט עוד, אגב דרך. כתבת אתה מה וגם, נכתב מה נראה בוא .ש

 30 הבנת, התכוונת לא, התכוונת  שאולי, אזהרה הערת ואיזו כבית8כ תחת כתבת שאתה

 31 . הבנת לא
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 1 . נכון .ת

 2 אצלנו גלובס של הלקוביי תמשוך, אילן: איריס לך כותבת 17333 שורה 14.4.2016-ב .ש

 3 ? אצלנו גלובס של לקובייה תמשוך, מדובר במה המשפט לבית תפרש –

 4, גלובס מאתר גלובס אלינו למשוך יכולים שאנחנו, גלובס עם הסכם לנו היה .ת

 5 .הבית אתר בתוך מסוים למיקום גלובס באתר שעלו מהמאמרים

 6 ?נכון. אצלנו תעלה.  אצלכם ותעלה מגלובס תיקח .ש

 7 . כן .ת

 8 לינק יש, מפנה למה נראה ובוא .ש

 9 . 801/נ-ב אנחנו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 את אומר יותר או שפחות טקסט. בגלובס ושעלה לפיד יאיר אותו שפרסם טקסט זה :צור בן ד"עו

 11 הוא, ישראלי אנטי,  ציוני אנטי הוא: לפיד של תשובתו את שאהד הבאים הדברים

 12 חיילי את האשים שהארץ,  לשיטתו, שוב, הדבר של והדבר, עיתון באמת לא כבר

 13 חסרי כרוצחים חיילינו את שמציג מי ואז, פלשתינים שהעדפה הבחנה ועשה ל"צה

 14 ?רואה אתה'. וכו' וכו דמם את מתיר, הבחנה

 15 . כן .ת

 16 ? נכון. לפיד מר של הזו העמדה את יבטא שלכם שהאתר רוצה היא, בקשה שהיא ומה .ש

 17 . כן .ת

 18 הנחיתי,  "הבית בעמוד לא, ה'זבבראנ עלה, 16:59 בשעה לה משיב שאתה מה, עכשיו .ש

 19 זה את  ולהשאיר חדשות ראשי בבוקס ואז, ראשונה בפעימה הבית לעמוד להעלות

 20 ? רואה אתה. הבית בעמוד שעות 24

 21 .רואה .ת

 22 מקום באיזשהו זה את לשים לא זה, לעשות מנחה  שאתה ומה כותב שאתה ומה .ש

 23 . באתר מרכזי במקום אלא,  יחסית שולי

 24 . כן. כן .ת

 25, המרמרה שייט שנקרא למה שנגעה להתכתבות התייחסה חברתי.  גמור בסדר .ש

 26. הזאת ההתפתחות על  אותך אשאל לא אני לכן, איריס י"ע ביחס שנאמרו דברים

 27 ?  מדובר מה על לך זכור אבל

 28 ?אולי זועבי עם משהו. בגדול .ת

 29 ? זוכר אתה כללי באופן שלה העמדה הייתה ומה.  נכון .ש

 30 . הסיפור שם היה מה בדיוק זוכר לא, זועבי נגד .ת

 31 ?  נכון main stream לזה נקרא, עמדה.  נכון. נכון .ש
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 1 . כן .ת

 2 מי של.  בבקשה כותבת שהיא מה תקראי, 22223 שורה, איריס עם נוספת התכתבות .ש

 3 ?מדובר מה על רואה אתה. שם מדובר מה על נדבר בוא ,רגע, הזאת נדה'האג

 4 . כן .ת

 5 שממש דב עם, כנראה לא, ראיון כנראה מתקיים, מסוים ראפר של נדה'אג יש. קי.או ש

 6 . שאלה בסימן שואלת היא, בראשית גם זה ועכשיו מהוועד נפגע

 7 . כן .ת

 8 במי יודע אתה, אופן בכל אבל הראפר של הגניאולוגיה את נעשה לא אנחנו עכשיו .ש

 9 ?כללי באופן מדובר

 10 .זוכר ולא מכיר לא. זוכר לא.  לא .ת

 11 מעשה לישראל מייחס, מסוים ראפר, מישהו ואז, פופולארית בתרבות להתחזק צריך .ש

 12 לך אציג אני, 19.10.16-ב ראיון בוואלה ויש. שלו התפישה זו. פלשתינים כנגד טרור

 13 . ןהריאיו את

 14 . אחת בבת כולם את לתת נא.  802/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 . בוואלה שמתפרסם?  רואה אתה, ןהריאיו זה :צור בן ד"עו

 16 , דבר אותו לא זה הגשתם שאתם ומה מציגים שאתם מה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 כתבה הייתה כן לפני שיום לך מזכיר אני. בראיון עיינת. שניים יש. זה לא זה, לא :צור בן ד"עו

 18 . נוספת

 19 . 803/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20' גב של העמדה זה, הוא הפוך שלא מה אבל.  נכון. הפוך בסדר הוצג זה, סליחה, כן :צור בן ד"עו

 21, התקשורת כלי  של כבעלים, לשיטתה כך, מבינה לא אני: אומרת שהיא שמה אלוביץ

 22 ?נכון. באתר אצלנו הזו העולם תפישת את לקדם למה

 23 .הראפר לגבי, אופן בכל, המאמרים שני לגבי זה אם יודע לא אני. כן. כן .ת

 24 . הראפר על כרגע מדבר אני .ש

 25 . כן .ת

 26, הראפר של השיר את ראית אתה. הדבר את שונים בהקשרים זה את רואים אנחנו .ש

 27 ?אגב

 28 .  לא .ת

 29 שמאלה עברנו: לך כותבת היא, רוצה שהיא 22224 בשורה לך כותבת גם היא, עכשיו .ש

 30 ?רואה.  האחרים באתרים כמו, לגביו חזן אורן או מירי של תגובה ראיתי לא,  שוב

 31 . רואה .ת
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 1 ?בסדר. לעניינינו זר הוויכוח, שוב לך אומר כבר אני, עכשיו ש

 2 . כן .ת

 3 בצבע צבוע אתר רוצה לא אני, לך אומרת היא: הבא הדבר זה לעניינינו זר שלא מה .ש

 4 ?פה גם נכון. כבעלים שלי העמדה זו.  מסוים

 5 . פעמים מספר זה את אמרתי. כן .ת

 6 21.10.2016-מ שישנה נוספת להתכתבות אפנה אני, עכשיו. נמשיך. בסדר. קי.או .ש

 7 פה יש. הללו להקשרים הזה התיק מטבע סלהיכנ אלא לי אין, שוב, 22346 שורה

 8 את תואמים שלו ושהדיווחים שתיקה לשוברים שקשור אצלכם לכתב התייחסות

 9 ? נכון. הכותב לשיטת כך, שלו העולם תפישת

 10 שתיקה לשוברים קשור זה אם יודע לא, שמאלנית עולם תפישת לו יש, יודע לא אני .ת

 11 להסתכל צריך.  הזאת התפישה את בדיוק תואמים שלו הדיווחים אם יודע ולא, אולי

 12 בהתאם כתב שהוא בטוח לא אני.   כן שאולי מסוימים דיווחים יש. דיווח דיווח

 13 .להיות יכול. העולם לתפישת

 14 הסיקור על, הבאים למחירים זה,  עושים לא כרגע אנחנו, הדברים איך היא השאלה .ש

 15 .רואה שהיא מה זה. הבעלים אשת שרואה מה זה. יש ומה הסיקור על והסיקור

 16 . פה. כן .ת

 17 . ופה ופה פה .ש

 18 .כן, מראה שאתה איפה, רואה שהיא איך .ת

 19 גורמת, לשמות סלהיכנ מבלי, שלו הזוג שבת מוסיפה גם היא ואז, עכשיו. קי.או? נכון .ש

 20 ?זוכר, אובייקטיבי לא שהוא לכך

 21 . כן .ת

 22 ואז, שתיקה שוברים של הדוברת היא זה, גם שישנו מה, כלומר, יוצא גם, עכשיו .ש

 23, רציף באופן נעשה שזה, מודפס לא וזה, באתר שתיקה שוברים של טקסטים מועלים

 24 הפניות ולכן מרכזית עמדה לא שהיא עמדה של ייצוג או כקו הכותב בעיני נראה זה

 25 .הזה בהקשר גם?  נכון. אליך

 26.  ספציפית אליה מתייחס אני, לי מראה שאתה כזאת פניה כל זה, פעם עוד אומר אני .ת

 27 .שבתאי של קבוע קו היה שזה חושב לא אני

 28  – היה שזה חושב לא אתה .ש

 29 .שתיקה שוברים של חומרים האתר לתוך העביר שהוא קבוע קו היה שזה .ת

 30 .  העניין את מחטיא אתה .ש

 31 . תחדד אז .ת
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 1. מענייני לא. העביר שבתאי ומה שתיקה שוברים באתר עולה מה כרגע בודק לא אני .ש

 2, שלך האישור את מבקש ואני, ביניכם מההתכתבות למד רק אני. מענייני לא ממש

 3 או, מאוזן כבלתי שנדמה ביטוי, הכותב לשיטת שיש, היא הכותב של שהעמדה

 4 שהיא מה זה. שתיקה שוברים של הזה בהקשר, מסוימת עמדה של מתמשך כביטוי

 5 . להתנגד צריך לא, ישועה מר, פשוט די זה?  נכון. לך כותבת

 6 ?  לי כותבת היא מה ישר אגיד שאני רוצה אתה, לא פשוט אני .ת

 7, נתניהו לא, דבר שום פה אין. עמדתה את שיקף זה, להבנתך העמדה את שיקף שזה .ש

 8 שיקף זה לדעתך האם, לך אומר ואני קשורים שלא דברים הכל זה. כלום,  חפץ לא

 9 . יודע לא, לא או כן? עמדתה את שיקף לא או

 10 .  יודע לא. להיות יכול .ת

 11-מ 20471 שורה wall-ב שנשלחת נוספת דוגמא, עכשיו.  יודע לא תשובה גם זו. קי.או .ש

 12 שהיא שחשבו תמונה זו שם שמוצג מה. שם מדובר מה על נראה בוא. 13.8.2016

 13 ,הארץ באתר שעלתה תמונה

 14 . זוכר. כן .ת

 15 ? מה .ש

 16 ? שם הספורט תחרות עם לבדוק. זוכר אני .ת

 17 , לבדוק.  כן .ש

 fake 18-ה זה .ת

 19 ?נכון fake שזה חשבו לא, לך כשכתבו אבל, כן .ש

 20 . נכון .ת

 21 . קי.או .ש

 22 .804/נ זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 של היד שלחיצת, נכון לא פרסום שהוא ידעו לא אבל, הפרסום עלה זה, שקורה מה :צור בן ד"עו

 24 ניצח ודוקא'שהג, סיפור איזה שם והיה, ישראלית להתכנסות כמטפורה ששון אורי

 25 . להשפלה התרגם כבר וזה יד לו הושיט המצרי היריב את

 26 . אצלנו עלה לא שזה חושב אני .ת

 27 .  אצלכם עלה לא, לא .ש

 28 ? זה מאיפה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 29 ,שולחת איריס זה :צור בן ד"עו

 30 .מוואלה לא זה אבל : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1. בוואלה עלה שזה חושב שאול. שאול, נכון.  קורה מה נראה תכף אבל, איריס. לא. לא :צור בן ד"עו

 2 ?זוכר

 3 . כן .ת

 4 ?נכון. לאתר בושה זאת, שיחליפו תדאג: 20478 בשורה לך כותב הוא ואז .ש

 5 . נכון .ת

 6 אבל, משהו ציני מימד איזשהו לה יש, פורסמה שלא הזאת שהכתבה סבר שאול אז .ש

 7 בהתאם שהיא כתבה שזו, בוואלה עלתה הזאת שהכתבה חשב הוא, אולי אליך לא זה

 8. לאתר בושה  בבחינת היא, באתר כזו כתבה של העלאה מבחינתו, מסוים לנרטיב

 9 ?נכון

 10 . אמת .ת

 11 כותב אתה. 19676 בשורה, ישועה מר, כותב שאתה מה להראות גם רוצה אני, עכשיו .ש

 12 15.7.2016-ב: כך

 13 .קליין למיכל : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 המערכתי שהקו שהסברתי חשבתי, כזה לקבל למה, הגיוס על  המאמר: קליין למיכל :צור בן ד"עו

 15 ?רואה. מיד הבית מעמוד שירד מבקש אני, הארץ עיתון של זה אינו שלנו

 16 . כן .ת

 17 קו את ויש, בגיבורה מדובר כאילו במה לה נותנים אתם 03:21 בשעה ובהמשך .ש

 18 ? רואה אתה. שקבעתם המערכת

 19 . כן .ת

 20 ?  נכון. קליין מיכל' הגב כלפי בטאת שאתה עמדה זה פה עכשיו .ש

 21 . כן .ת

 22 הקו את מרכז, לזה נקרא, ןבניסיו היא, אותה כתבת שאתה הזו העמדה, שלי להבנה .ש

 23 ? נכון. דבר לשום קשור לא, לנתניהו קשור לא. וואלה של

 24 הלחצים שהתחילו לפני, ימין – שמאל של כאלה בתכנים התערבתי לא אני. מדויק לא .ת

 25 זוכר אינני אני. רגיש יותר נהייתי אני, הזה בנושא הלחצים שהתחילו ברגע. בנושא

 26.  מהכתבה זוכר לא אני. ונבהלתי לבד זה את ראיתי שאני או פניה אלי הייתה פה אם

 27. כאלה לכתבות רגישים שהיו יודע אני.  שלי יוזמה לא או שלי יוזמה הייתה זו ואם

 28 שאתם, לה כותב שאני זה. מהנרטיב חלק היה זה .הערות עליהן מקבלים היינו

 29 בצדק לפעמים, אותו מפעיל שאני שלי לחץ זה, פעם עוד', וכו במה לה נותנים

 30 . בצדק לא ולפעמים
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 1 איזה לך יש. שכתבת מה לפרש קשה נורא לפעמים, שכתבת מה את רואים אנחנו .ש

 2 זה, נכון זה אולי, נכון חצי, נכון לא או נכון זה. כתבת שאתה דברים על ורסיות חמש

 3 שתי  באצבעות מתנצל אני, חמש לך כשאמרתי, שגוי, התכוונתי לא התכוונתי, ציני

 4 שמעניין מה.  לבוא להמשך אולי זה, אותנו מעניין פחות כרגע זה אבל. לפחות ידיים

 5 היום אותם רואים שאנחנו, אצלכם שנכתבים דברים להראות כרגע זה אותנו

 6, גיוס לסרבנית ביחס, אותו כותב שאתה העניין, כאן רואה שאני מה לפי. בדיעבד

 7 של הקו את לתאום אמור לא שזה, תמיכה מאמר מעין יהיה שזה רוצה לא שאתה

 8 ראש אין כרגע קשור לא. מבחינתך שהיה מה זה אז, אותו הנחית שאתה, וואלה

 9 לראש קשורים שלא כרגע המקומות כל את נתת לכן. דבר שום אין, ממשלה

 10 את ומשקף אותו שקבעת הקו זה. ותתייחס שלך מהפוזיציה טיפה שחרר, הממשלה

 11 ?שהיה מה

 12, זה במקרה כולל, מיכל עם כולל, המערכת אנשי עם שלי ההתכתבויות, שלי השיחות .ת

 13 לפעמים, ימין לשמאל קשור שהיה,  לעשות שנתבקשתי מה של הכללי מההקשר נבעו

 14 לי אין. מוקצן היה לא ולפעמים מוקצן היה לפעמים,  ימין – לשמאל קשור היה לא

 15 דבקתי אני, נוח היה כשזה שלפעמים, פעם עוד אומר שאני מה יש. גרסאות עשר

 16 שראינו כמו, האידיאולוגי הטעון את להגיד נוח היה זה כי, האידיאולוגי בטעון

 17 אם, זה אחרי שורה אז, לא או מתכוון מתי יודע אני אם אותי שאל שכבודו אתמול

 18 לי תעשה: אומר אני זה אחרי שורה. בסדר הכל שזה  לחשוב יכולים, מסתכל לא אני

 19 היה מה יודע לא אני.  המילים את בדיוק זוכר לא אני, פה אישי במשבר אני, טובה

 20 האמירות: בגדול רק לומר יכול אני. לפני בשורות היה מה זוכר לא אני, אחרי בשורות

 21 בדיוק שזה זוכר אני, נותן שאתה הזאת הדוגמא,  תראה. אותן זוכר אני, שלי

 22 עם קיום דו על משהו פעם כתב ששבתאי זוכר אני. זה את ומסביר זה עם מתיישב

 23, בסדר לא שאתה כן גם כתבתי ואני, הזה הדבר על הותקפנו ואז. בקמפוס ערבים

 24 כותב שמישהו וקיצוני שמאלני וזה נורא זה האם אז'. וכו,  הזה הדבר את עשית ואיך

 25 ,מצוין זה? בקמפוס סטודנטים של קיום דו על

 26  – למקומות זה את תיקח אל .ש

 27 זאת. הכל זה. המדויקת התשובה את לך לתת מנסה שאני למקומות זה את לוקח אני .ת

 28 .התשובה

 29 אבל. אומר שאתה מה מבינים לא אנחנו, דיוק שום  שאין היא המדויקת התשובה .ש

 30 . הלאה נתקדם בוא

 31 .  בבקשה .ת
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 1 עובד היה קלמן אם שמח הייתי: 13.6.2016-מ 18.605 בשורה כותב אתה, למשל .ש

 2 ?נכון. נדסקיבלי קלמן זה קלמן. בוואלה

 3 . נכון .ת

 4 , ההקשר את לראות רוצה אני, לך אמרה איריס ואז. בסדר .ש

 5 ? ישועה מר', הת את לך יש, רגע רק : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 . כן .ת

 7 (טכניות הערות)

 8 . שאלות שלוש שתיים אותך אשאל אני. ההתכתבות את נראה בואו :צור בן ד"עו

 9 . בבקשה .ת

 10 ,חוזר אני .ש

 11 ? אנחנו שורה באיזו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ?נכון, כותב אתה זה". בוואלה עובד היה קלמן אם שמח הייתי: "גברתי, 18605 שורה :צור בן ד"עו

 13 . כן .ת

 14 ,אני גם: תסתכל בוא, איריס של והתשובה .ש

 15 . נכון .ת

 16 ?רואה. האיזון למען דומה למצוא צריך: מוסיפה והיא .ש

 17 . לגמרי .ת

 18 שאול 18682 בשורה. זה את נסגור ואז, אחר בהקשר נראה בוא ואז. קי.או. לגמרי .ש

 19 כאן לנו צומח. מאוזנת ולא צדדית חד היא... של הכתבה: כותב 17.6.16-מה, בדומה

 20 ?  רואה. קלמן כמו אחד, אותו שמאזן אחר מישהו גם אין,   חדש כספית בן

 21 . כן .ת

 22, משקל להם שיש עיתונאים פה רואים אנחנו...ל פה נכנסים לא אנחנו, שור עכשיו .ש

 23 עיתונאים גם שיהיו צריכים  שאנחנו, לי ותאשר, שישנו החוזר שהנרטיב מה אבל

 24 . האיזון למען חשוב וזה, המפה של הימני בצד, לזה נקרא, עולם השקפת הם שיש

 25 ? נכון 

 26 ? אגב, זה תאריך מאיזה.  לגמרי .ת

 27 לך שיש פעמים כמה לנו אמרת אתה. דומה למקום איתך ללכת רוצה אני,  עכשיו 16 .ש

 28 ?נכון. שוקן לעמוס גדולה  הערכה לך שיש, גמור בסדר וזה, גדולה הערכה

 29 . כן .ת

 30 .ןניסיו ובעל והגון חכם איש .ש

 31 . אמת .ת
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 1 ?נכון, הארץ עיתון של הבעלים הוא .ש

 2 . שלי ההיכרות הייתה זו, שלי דירקטור היה. כן .ת

 3 עיתון הוא, גלוי סוד וזה יודעים  אנחנו בהארץ. בהארץ אנחנו כרגע. בסדר הכל .ש

 4 אבל...ה הסדרה בעקבות מורכב קצת אולי כבר זה היום, ליברליים ערכים שמקדם

 5 ?נכון. המפה של השמאלי לצד ברורה נטייה לו יש. כרגע זה את נעזוב

 6 . כן .ת

 7 לשאול רוצה ואני, בהארץ מערכת במאמר פורסם, 27.4.21 באפריל, וחצי חודש לפני .ש

 8 .הזה בהקשר עובד זה איך אותך

 9 . 805/נ זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 את רואה אתה, לנו חשוב פחות כרגע התוכן, באמת, הכל שלמרות, הוא המאמר ואז :צור בן ד"עו

 11 ,עכבות חסר, בפלילים שנאשם עיתון יש, סוף לשים קריאה פה יש?  זה

 12 . כן .ת

 13 ?רואה אתה – הכל למרות  ולכן. קי.או .ש

 14 . כן .ת

 15 אשאל אני תכף, ןמהריאיו חלק נראה ואנחנו, שוקן עמוס אותו שמקיים ראיון יש ואז .ש

 16 . השאלה את

 17 (הקלטה השמעת)

 18 , לישיבות מסתברא היפכא איזה שאומר אחד שם יש :צור בן ד"עו

 19 . אומר הוא מה הבנתי שלא, חזק כך כל היה זה .ת

 20 עורכי בשם אומר הוא כ"ואח, העיתון קוראי בשם זה: אומר הוא. זה את אקריא אני .ש

 21 למעשה שקראתם אדם להביא שמוכנים כך כד עד: אותו שואלים ואז, העיתון

 22 בצורה נגדו כתב סער גדעון גם: אומר הוא ואז, המלחמה אחרי לפשיזם

 23 כל עם עשה שהוא מה, הזרים העובדים. הפנים שר, החינוך שר כשהיה אובייקטיבית

 24 לנו אומר שהוא מה ואז, האלה האנשים של שלנו התה כוס לא  הם,  הזה הסיפור

 25 בבחינת זה.  נתניהו נגד ברור קו הוא המערכתי הקו,  מערכתי קו לנו יש, תראו: בעצם

 26 ?נכון.  יסוד מושכלות

 27 . כן .ת

 28 , זה את אומר הוא גם .ש

 29 .שמעתי  לא אני. בסדר, אמר שהוא אומר אתה אם .ת

 30 ?  ישועה מר, זה את מכיר לא אתה .ש



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  15

 

 3939 

 1 זה את מכיר לא אני. זה את יאשר הוא אם יודע לא אני?  נגד הוא המערכתי שהקו .ת

 2, נגד וא הארץ עיתון, לא. נגד לכתוב לכולם אמר והוא מערכתי קו לו שיש מידיעה

 3 . שמאל הוא הארץ עיתון

 4 , נבין בוא עכשיו .ש

 5 . האלה הדברים על בשיחות איתו דיברתי לא .ת

 6. המציאות לחיי מתרגם זה ואיך תפישה על כרגע מדבר אני. שיחות על מדבר לא אני .ש

 7 יש, כך, עכשיו. בסדר הכל, תפחד ואל. שלך בצד עובדתית תרומה לך יש אם?  בסדר

 8 לו יש?  להבנתך, הזה לקו זכות לו יש. נתניהו את לסלק צריך, מובהק מערכתי קו

 9, ולגיטימית פשוטה זכות. המערכתי הקו שזה תקשורת כלי של כבעלים זכות

 10 .אלמנטארית

 11 ?העד של לדעתו שואל אתה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 . הזה בתיק הבעיה זו...בתיק  אנחנו. הזה בנושא אחרת השקפה לו יה אם.  כן :צור בן ד"עו

 13 ?לדעתו העד את שואל אתה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 כלי, בעלים: סוגיה לנו יש. הזה לנושא שיתייחס כרגע העד את שואל אני. כן :צור בן ד"עו

 15 . שלנו המערכתי הקו זה: שאומר בעלים יש אם, תקשורת

 16 .עמוק דיון זה .ת

 17 כלי שיש זה במובן, מידה באותה שטוח גם להיות יכול הוא. עמוק דיון זה, בדיוק .ש

 18 . עובד זה וכך שלו האתר זה, תקשורת

 19 ? שקרים כותב הוא ואם ת

 20 .הרע לשון זה שקרים .ש

 21 ,כותב הוא ואם .ת

 22 . הזו בוורסיה לא אנחנו, ישועה מר . ש

 23 התשובה את לתת יכול אני, שאלה אותי שאלת, תראה, פעם עוד אומר אני אבל. כן .ת

 24 של זכותו כל קודם, פעם עוד אומר אני.  שלך התשובה את לתת יכול לא אני, שלי

 25 וזה ידוע שזה בתנאי.  ברור דבר זה. מערכתי קו או אידיאולוגי קו לקבוע עיתון בעל

 26 פרמטרים  כמה עוד יש, לדעתי אבל, הכל על לחשוב עכשיו יכול לא אני. מוצהר

 27 .לזה בסיסית זכות לו יש אבל. מדי יותר להעמיק מבלי. שם להיות שצריכים אחרים

 28,  מוטעה סיקור זה. דעה, כתבות, סיקור. סיקור ויש הקו זה, העמדה זו אבל. קי.או .ש

 29 .האובייקטיבי הסיקור זה

 30? הזאת הספציפית בסוגיה העד של עמדתו את לשמוע לנו חשוב למה, צור בן ד"עו :עם בר. ה.כ

 31 שיינתן המשקל יהיה, יום  של בסופו השאלה אבל. בסדר. חותר אדוני לאן מבין אני
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 1  איזה לאדוני לומר יודע לא אני ואז. לידיעותיו ולא לדעותיו או לסברתו, לדעתו

 2 . פה יש משקל

 3 הבעלים של מערכתי קו לגבי התבטא העד גם כי, בקצרה אומר,  לאדוני אומר אני :צור בן ד"עו

 4, השני הצד לא זה, להציג רוצה אני לכן. התבטאויות מיני כל לו היו. שלו האתר של

 5 גם כי, שלו העמדה את ולשאול עובדים  האלה הדברים איך להציג רוצה אני אבל

 6 , סליחה, רגע אבל, העדות על שמשליכה חושב אני, שלו העמדה

 7, הראשית בחקירה. תוספת גם יש, המשפט בית לשאלת בקשר, המשפט בית ברשות :חן ד"עו

 8 בחקירה השני הנושא או, הראשון הנושא היה זה אם יודע לא אני, זוכרים כולנו

 9 פוגש זה. הבעלים של לתפקידו, העיתון ל"מנכ של לתפקידו נשאל הוא,  הראשית

 10 .לשם רלי עם בהתייעצות, אחר במקום גם אותנו

 11 .  לשאול רוצה שאני הבאה השאלה זו, נכון :צור בן ד"עו

 12 שהיה מה אומר אני, לשם רלי את מזכיר לא אני. נקודות בכמה אותנו פוגש זה :חן ד"עו

 13 לכבודכם שמים ואנחנו, חשוב מאד שזה חשבה התביעה, כלומר. הראשית בחקירה

 14 ואז, וכתבים עורכים של מתפקידם להבדיל, ל"מנכ של תפקידו זה.  הקונטקסט את

 15 מתער לא, החמישית לקומה ישר עולה  ל"כמנכ שהוא, שלמה דיסרטציה הייתה

 16 מתערב לא  ל"המנכ, והראינו שחשפנו מה זה. הזה בעולם לא כבר אנחנו. בתכנים

 17, עורכים עם מדבר לא הוא, כתבים עם מדבר לא הוא, העריכה בשיקולי לא, בתכנים

 18 רק, אליו אלוביץ מר של  בקשות בעקבות 2013 ותחילת 2012 בסוף שהחל מה למעט

 19 זה שדרכה אחרת זווית זו אבל, הזה בעולם לא כבר שאנחנו נכון. נתניהו  של בעניין

 20 . הבא הפרק מלבד. נתקע

 21 היה זה אם לסוגיה ביחס הרהור יש אם שואל אני. הבאה לשאלה לעבור יכול אני :צור בן ד"עו

 22 הלכת אתה. קדימה נתקדם ובוא, אתנו זה את לנצור, מוטה היה או אובייקטיבי

 23 את ביקשת. הזו בסוגיה אקצר אני לכן, ארוכות איתך דיבר חברי. לשם ד"לעו

 24 ? נכון. בו לנקוט רוצה שהוא מערכתי וקן בעלים לגבי שלו ההתייחסות

 25 ראש את להרגיז לא עיתון בעל של שזכותו הייתה שההתבטאות  לי נדמה. כן .ת

 26 . הממשלה

 27 .שכתבת מה זה. רוצה שהוא כפי מערכתי קו לדרוש וגם .ש

 28 . שכן להיות יכול .ת

 29 .כן בדיוק .ש

 30 . בסדר .ת
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 1, ההסתייגות  רק זה, מוחלט כן זה, להיות יכול אומר שאתה מה כ"שסה היא האמת .ש

 2 ואני, ערך לניירות ברשות שלך בחקירה אמרת גם אתה. הלאה נתקדם בוא אבל

 3 מעולם באת לא שאתה 28.12.17-מ בהודעה, מזה חלק לפחות, זה את שתאשר מבקש

 4. שכיחה תופעה היא עיתון בעלי של שהתופעה ברור אבל, הצידה זה את נניח, המדיה

 5 .אותם שתאשר מניח אני. שלך הדברים אלה

 6 . מאשר אני .ת

 7 עם התכתבויות מעט לא לך היו.  קצת רובינשטיין לזאב נעבור עכשיו. טוב. מאשר .ש

 8 ?נכון. רובינשטיין זאב

 9 . כן .ת

 10 ?בסדר. ביניכם האישיות ההתכתבויות על נדבר עכשיו .ש

 11 . בבקשה .ת

 12 ?טוב. ביניכם הקשר את לאפיין ננסה .ש

 13 . בבקשה .ת

 14 לקו להגיע מנסה אני כי בחטף נעבור, 2209 משורה להתכתבות אותך מפנה אני .ש

 15 איזו מתאמים שאתם מבין אני פה, הנושא.  העובדתיות השאלות לקו, המסקנות

 16 תמסור: בסוף רואים ואנחנו? נכון זה, איטליה בקפה או, מונטיפיורי בקפה או פגישה

 17 ? נכון, אשתו זו גילה. לגילה ומחני ממני חמה ש"ד

 18 . כן .ת

 19 אנחנו. כאן שכתוב מה לפי, קודמת היכרות איזו כבר פה לכם שיש רואה אני ואז .ש

 20 .2013 יולי על מדברים

 21 .נפגשנו שנה שבאותה לי נדמה.  במרץ גם נפגשנו. כן .ת

 22, חיבוקים, מדהים זוג, נפלא ערב. 2236  משורה להתכתבות אותך מפנה אני. קי.או .ש

 23 ? זה את רואה אתה. לגילה שוב נשיקות

 24 . כן .ת

 25 ?אהבה ביטויי, נכון, בצערך השתתפות. 28.7.13-מ התכתבות ואז. טוב .ש

 26 . כן .ת

 27 ובין בינך, ביניכם שהקשר,  שלך הראשית בחקירה אמרת אתה זה אחרי,  בסדר, טוב .ש

 28 ? הזאת מהתשובה בך לחזור רוצה אתה.  2014 שנת במחצית נגמר רובינשטיין

 29 אחרי התכתבויות גם שהיו להיות ויכול, במסעדה 2014-ב  אחת פעם שהיינו זוכר אני .ת

 30 .ירד שהוא זכרתי אני. זוכר לא אני. זה

 31 ?שמה .ש
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 1 .ירד הקשר אבל. זה אחרי גם התכתבויות היו. ירד הקשר .ת

 2 .בפועל קרה מה נראה בוא, ירד הוא כמה יודע לא אני .ש

 3 זוכר לא אני, ירדה קרנו או, למאזן מחירים  איזשהם נכנסו  כי, ירד שהוא זכרתי .ת

 4 . בדיוק

 5 .ביניכם האישיים ביחסים כרגע אני – איזשהו אמרת .ש

 6 . בסדר, האישיים היחסים. קי.או .ת

 7 .ביזנטיון אין, חצר אין.  האישיים היחסים רק .ש

 8 . קי.או .ת

 9, הסתיים שזה שאמרת אחרי, 12.3.2015-ב אנחנו, 8169 בשורה נסתכל בוא, עכשיו .ש

 10 גד  של בטקס, ב"בארה, במאי שאתם כותב אתה ואז, 2014 במחצית, לדעתי

 11 ?נכון,  לך אומר אני ברכות כל קודם, האווארד

 12 .תודה .ת

 13 ? רואה. אלינו מוזמנים אתם: לך כותב רובינשטיין ואז, דייגו בסן עבודה קיבל והוא .ש

 14 . כן כן .ת

 15 גם יכולים אתם: לך מציע הוא ואז. בסדר זה. מחמאות מחליפים אתם ואז.  קי.או .ש

 16 .אצלנו לישון

 17 . כן .ת

 18 הזו ההתכתבות ובזה, מבטל אני, יודע אני,  אותו הורגים, שאול על תשמרו .ש

 19 ?רואה. מסתיימת

 20 .אהמ .ת

 21 זה? נכון, קרבה של ביטוי שזה מניח אני, אצלו לישון אותך מזמין כשהוא,  עכשיו .ש

 22 . קרבה של ביטוי שזה ברור

 23 באיזשהו, קשר איתו שניתקתי מתלונן הוא בהתחלה, לי נדמה, זה לפני אבל.  כן .ת

 24 לישון אביא שאני מציע והוא, לא או הזאת בהתכתבות זה אם זוכר לא אני. מקום

 25 לי נדמה אבל. המשך לזה היה לא.  שם ישנו ולא באנו לא. זה את עשינו לא. אצלו

 26 ?קשר איתו שניתקתי מתלונן שהוא משהו יש.  הזאת ההתכתבות בתחילת שזה

 27 . יודע לא .ש

 28 .  רלוונטי כך כדי עד לא זה. יודע לא באמת. יודע לא .ת

 29 . שלך ההתכתבויות של ביוגרף כך כדי עד לא אני .ש

 30 .רלוונטי לא גם זה.  נכון .ת

 31 . ההתכתבות של ההמשך מה נראה בוא ואז .ש
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 1 ?שורה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2, גיא של לטקס נוסעים אנחנו: לו כותב אתה במאי. 12841,  כבודה, אומר אני מיד :צור בן ד"עו

 3, סליחה, דייגו בסן עבודה קיבל שהוא לו כותב אתה: כך ביניכם מדברים אתם אז

 4 , מתנצל אני

 5 . מקום באותו שאנחנו לי נראה לא : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .  אחד רגע רק. מקום באותו לא :צור בן ד"עו

 7 ? 8170 : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 ? שלך הבן לגבי עזרה גם לך הציע שהוא זוכר אתה :צור בן ד"עו

 9 . זוכר לא אני, משהו שהציע להיות יכול. להיות יכול .ת

 10 ?זוכר לא .ש

 11 .לזה בקשר פניתי לא שזה חושב אני אבל, משהו שהציע מעורפל משהו זוכר אני .ת

 12 ?סליחה .ש

 13 .  כלום זה עם עשיתי לא .ת

 14 ?מנהלים ולהשבחת להרצאות  חברה בעל שהוא למכר אותו לחבר הציע הוא. בסדר .ש

 15 .זוכר לא. להיות יכול .ת

 16 ?מה .ש

 17 .המשך לזה היה לא אבל, מה זכרתי לא, משהו אמר שהוא זכרתי. זה את זכרתי לא .ת

 18 .מהמשך לברוח רוצה נורא אתה .ש

 19 שלב שבאיזשהו אמרתי שאני ציינת אתה,מציין רק אני, מההמשך בורח לא אני .ת

 20 מה: לי אומר שהוא לזה בקשר היו האלה שההתכתבויות לי ונדמה, נותק הקשר

 21 בוא אבל. אומר שהוא הדברים את אומר הוא ואז?  נותק בינינו הקשר למה, קורה

 22 . רלוונטי לא שזה להיות יכול, מה נראה

 23 , תוספת פה יש .ש

 24 12837 שורה איזו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 25 . ביחד נסתכל בוא אז :צור בן ד"עו

 26 ?התאריכים את לראות אפשר .ת

 27 ?רואה ישועה, 1.9.2015 ספטמבר. בטח, כן .ש

 28 . כן. כן .ת

 29 הוא מה, גיא על לשמוע שמח, החגים לפני לקפוץ חשבתי, נגיע מתי לו כותב אתה אז .ש

 30 ? נכון, לך כותב הוא,  היום עושה

 31 . כותב הוא .ת
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 1 גר פרץ גיל, יפה, ואז, קצת נתקדם בוא, נמצא הוא חברה באיזו לו כותב אתה ואז .ש

 2. כותב אתה להיכרות לבוא אשמח. להרצאות חברה, ביניהם לחבר כדאי אולי, שם

 3 ?נכון

 4 . כן .ת

 5 . אשאל, תודה. טיפה עוד נתקדם בוא .ש

 6 . כן .ת

 7, שלו שהסגנון לי תאשר. רובינשטיין זאב של  הסגנון על משהו אותך שואל אני עכשיו .ש

 8, קצת להגזים יכול, דרמתי אולי לפעמים הוא, בהתכתבויות שראינו מה פי על גם

 9 ?הזה רלתיאו שותף. מוקצן להיות יכול

 10 . כן .ת

 11 ? בסדר. חפץ ניר, עכשיו .ש

 12 . בבקשה. כן .ת

 13 שלושה שניים יש שכמעט נכון זה האם. נמצאים אנחנו איפה  של במובן בסדר .ש

 14 ?חפץ ניר עם מפגשים

 15 .ספרתי לא אני,  ארבעה, שלושה, שניים בסביבות .ת

 16, לזה נקרא, יותר קורקטי קשר הוא חפץ ניר עם והקשר. קי.או. ארבעה שלושה שניים .ש

 17 ?רובינשטיין עם לקשר בהשוואה

 18 ..אמ .ת

 19 ?  נכון, לישון אותך הזמין לא הוא .ש

 20 ? אישי פחות קשר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21, כזה חם יותר כזה איש הוא זאב. המשפחה עם מפגשים היו לא. שכן להגיד אפשר .ת

 22 בשנת במסעדות מפגשים שני היו, יותר ניר כ"בסה אבל. הזמין הוא אז, חברי יותר

 23 בבית מיםעפ שלוש איזה ישבנו ניר ועם. הפסיק זה כ"ואח 2014-ב  אחת פעם, 2013

 24 .דבר שום על דיבר ולא משפחה על דיבר לא הוא, קפה

 25 .עבודה ענייני, קורקטי יותר קשר זה .ש

 26. משהו או חברות איזה לא, אחר זאב עם שהקשר, פעם עוד אומר אני.  לגמרי. כן .ת

 27 עם גם לעתים, לפעמים למסעדות הולכים אז עסקיים קשרים בתוך כשנמצאים אבל

 28 . אותו חיבבתי שלא לא. כזה משהו או אהבה לסיפור הפך לא זה אבל', וכו הנשים

 29 מתחיל, נכון מבין אני אם, שלכם הקשר, עכשיו. נתקדם בוא, חושך על סיפור לא .ש

 30 .חפץ על כרגע מדבר אני, 2015 בתחילת שהוא איפה

 31 . בדיוק זוכר   לא אני, אומר שאתה מה את מקבל אני .ת
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 1 את רואים אנחנו, המפואר מהרול פשוט.  זה את רואה אני איך לך אגיד אני עכשיו .ש

 2, לו כותב אתה ואז, 5756 לשורה אותך מפנה אני.  משם אז.  ההתכתבויות תחילת

 3 שלך לשיחה בהמשך, איתי דבר, ניר היי, "חפץ ושל שלך הממשקים את נראה בוא

 4 ?רואה אתה, אילן" ןהריאיו לגבי אותנו תאכזבו שלא מקווה, אבי עם

 5 . כן .ת

 6 ? נכון, אלקלעי אבי זה שאבי מבין אני ש

 7 .אמת .ת

 8 .הממשלה ראש לגבי לדבר רוצים שאתם ראיון כמובן הוא ןוהריאיו .ש

 9 מצליח לא אני, אפשר אם, קצת תקטינו?  התאריך את אראה שאני לעשות אפשר .ת

 10 אני אז, המסכה את לי אין. )לבקש פעם כל צריך ולא רואה אני עכשיו. זהו. לראות

 11 (. לקרוא מצליח

 12 ? רוצה שאתה מה זה, הממשלה ראש, וואלה ראיון 2015 בינואר 22 סיכמנו .ש

 13 . כן .ת

 14 ? נכון. יקרה לא זה אם מאוכזב להיות רוצה לא שאתה כדי עד, רוצה אתה .ש

 15 .בהחלט .ת

 16 ?נכון. הזה בשלב חפץ עם שלהיפג  גם לך חשוב לכן .ש

 17 . להיות יכול. כן .ת

 18 בהמשך לראות אפשר -  בשורה, להיפגש לו מציע גם אתה.  בטוח שזה נראה בוא .ש

 19 . שבת ביום להיפגש מציע,  שישי ביום להיפגש מציע אני – ההתכתבויות

 20 . קי.או .ת

 21 .ןהריאיו את לקדם תוכלו כדי, איתו להיפגש רוצה מאד אתה? נכון .ש

 22 . עבודה ימי לבזבז אוהב לא אני. כן .ת

 23 ?סליחה .ש

 24 .עבודה ימי לבזבז אוהב לא אני .ת

 25 ? מה?  לקשר, קשור זה למה?  לעבודה קשור לא זה באולפן ראיון .ש

 26  פגישות פעמים הרבה שקיימתי אומר אני .ת

 27 מה כל, שבת בשישי עובד אני גם, שום לי אין. שקיימת אמרתי, להפך, גמור בסדר ש

 28 .להתווכח מה אין. הפגש רצית שאתה לי תאשר רק זה אותך ששאלתי

 29 . מתווכח לא.  וודאי, וודאי. להיפגש רציתי. כן .ת

 30 תקציבים לכם שיש: כך לך אומר, ידעתם אתם, הרגשתם גם אתם, ועכשיו. קי.או .ש

 YNET   . 31ב שלו התקציבים רוב את שם שהליכוד אבל, ומהרצוג מלפיד נאים



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  15

 

 3946 

 1. פחות אצלנו שם הליכוד, נכון. שלנו shareל  בהתאם היו והרצוג מלפיד  התקציבים .ת

 2 .נכון כן

 3 אני,  קודמים בהקשרים גם זה את ראינו,  ביקשת גם אתה לכן.  יופי. נכון זה אז .ש

 4 אחראי שהיה... רמי עם פגישה חפץ לך שיארגן, לרול 6786 משורה לך מקריא

 5 ? נכון. 2015 של בבחירות הליכוד של הפרסום של, להבנתי, לקמפיין

 6 .נכון .ת

 7 שאולי, 6829 בשורה, קודם בהקשר זה את ראינו, להתכתב ממשיך אתה אז, עכשיו .ש

 8 גדול תקציב לוואלה ייתן הליכוד, לוואלה תתנו אולי, שהיה ראיון איזשהו אחרי

 9 ?  זה את רואה אתה. יותר

 10 .שכתבתי מה זה לא .ת

 11 . כתבת מה תגיד  בוא אז .ש

 12,  אומר שאני דברים זה.   ynet-ל בלעדי ראיון נתנו שהם זה על כעסתי פה, פה כתבתי .ת

 13 הוא אם אותו שאלתי. אומר שאני מה זה.  אותנו תקפו יום באותו YNET-ש לי ונדמה

 14 .לוואלה מאשר יותר גדול תקציב YNET-ל לתת ראוי שזה חושב

 15 ואתה. זה על דיברנו, גבול כל היום עברו הם: גם לך כותב הוא ואז. טוב. גמור בסדר .ש

 16 ?אחוז 6,  משקף חצי או? דעתך את משקף זה, לגמרי: כותב

 17 היה מה זוכר לא. שלא להיות ויכול עברו שהם להיות יכול.  מכירות שיחת זה. תבחר .ת

 18 . שם

 19 ? 100-ל 0 בין הסקאלה על זה את ממקם אתה? מה אז .ש

 20 . תבחר. לך תבחר .ת

 21 . מאד טוב. לבחור אפשרות לו יש אחד כל אז. בסדר. קי.או. תבחר .ש

 22 . כן .ת

 23 פעם אליו פנית? נכון. הליכוד מקמפיין כספים פעם עוד רצית, היית אתה, עכשיו .ש

 24 . נוספת

 25 . תמיד .ת

 26 עשה, ניר: לניר פונה אתה. 8013 שורה, נסתכל בוא. לרול אפנה אני רק. קי.או. תמיד .ש

 27 ?רואה. גבית רוח קצת תן, טובה

 28 . לגמרי .ת

 29 ?למה גבית רוח .ש

 30 . אצלנו הליכוד של הפרסום לתקציב.  לתקציבים .ת
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 1 ? הבחירות לפני זה זמן כמה, סליחה, 14.3.2015-וב,  גמור בסדר .ש

 2 . ימים שלושה .ת

 3 רצועה, הבחירות פני יום קיווינו, 8333 בשורה לחפץ כותב אתה .ימים שלושה .ש

 4. צהרים היה זה,  מטורף ביקוש, רוצים אתם אם תודיע, הצעה לכם העברנו,  ראשונה

 5 ?  רואה

 6 . לגמרי .ת

 7 ?מטורף ביקוש היה, אגב .ש

 8 . כן .ת

 9 ?רואה אתה. ראשונה רצועה  זה מה הבין לא הוא, שואל והוא. יופי .ש

 10 . כן. כן .ת

 11 ?העבירו לא או בסוף תקציב לכם העבירו הם, עכשיו .ש

 12 .זה את רצו לא הם .ת

 13 . טוב. קי.או. זה את רצו לא .ש

 14 . לא או זה את רוצה אתה אם לדעת רציתי רק. גמור בסדר: לו אמרתי אז .ת

 15, זה את שתאשר מבקש ואני, שלך בחקירה, לפניה הרקע על סיפרת אתה. בסדר הכל .ש

 16 פעם, סער גדעון עם פעם. ככה היה זה בחירות שבכל 36-37 בעמודים 23.1.2018-ב

 17 כולם עם וגם לי ןתית, לפיד עם גם, י'בוז עם  פעם, המפלגות כל עם פעם, זה עם

 18 .מקצר קצת אני. מראש כסף לקחת

 19 . מאשר .ת

 20 שלך נוספת פנייה גם ראינו, לך להראות רוצה אני, עכשיו. גמור בסדר, מאשר .ש

 21 של חניכה יש, 9086 שורה, לחפץ פנית, 23.3.2015-ב בוואלה ראיון לגבי הייתהש

 22 ?רואה. שלך הבוס  עם חגיגי פלזמה ראיון מבקש ואתה, האולפן

 23 . רואה .ת

 24, העצמאות יום לגבי שורה הנה, 9108 שורה – לחזר ממשיך אתה למחרת.  קי.או .ש

 25 ?רואה. אירוע מגה להיות הולך

 26 . רואה .ת

 27 פיזית מגיע שהוא, סופית לי אשר אנא, 9052 שורה, באפריל 7-ב כ"אח שבועיים ואז .ש

 28 ?רואה. הפלזמה לראיון

 29 . רואה .ת
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 1 לא שהוא או, רוצים לא או יתאפשר לא אם, התכתבויות של ארוכה שורה לכם ויש .ש

 2 לביצוע שיגרום חפץ לניר לשדר כיוון מכל לנסות ממשיך ואתה, לראיון להגיע רוצה

 3 ?  נכון. ןהריאיו

 4 . כן .ת

 5 לשיחת  להפוך יכול זה, נוספת דחיפה תן: באפריל 9. 9407 לשורה אותך מפנה אני .ש

 6. כיוון מכל מנסה אתה. רפאלי בר את גם נביא, בטרוף משפיע, ברשתות ללהיט, היום

 7 ?ישועה מר, נכון

 8 .לגמרי .ת

 9 אפשר אם גם ממנו ביקשת, 6.7.2015-ב, איתו נוספת להתכתבות אותך מפנה אני ואז .ש

 10. סרבו הם? זה את זוכר. בוואלה לראיון דרור עמית ואת שטייניץ השר את לראיין

 11 .אפשר אם, אליו פנית לכן

 12 .אחר משהו היה זה שם, כן .ת

 13 ? נכון. הזה בהקשר גם אליו ופנית,  נכון .ש

 14 . פעולה שיתפו לא והם, זה את לעשות מאתנו שביקשו אחרי פניתי שם. כן .ת

 15 . כתוב מה תסתכל,  פניתם אתם. 2015 ביולי 6 זה. התאריך על תסתכל, לא .ש

 16 .לעקוב מצליחים לא אנחנו, רגע : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 שאתה מה מול כותב שאתה מה את נבדוק בוא, כרגיל או.  המסך על נסתכל בואו אז :צור בן ד"עו

 18 ,למערכה כתבה להעלות רוצה אני,  אומר

 19 16476 שורה זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 עם שלי למערכה כתבה להעלות רוצה אני,  בינתיים לחשוב הזדמנות לך נותן אני :צור בן ד"עו

 21 ?נכון זה, סרבו והם אליהם שפנית, שכתבת מה. וסרבו פנינו...שניים ועוד דרור עמית

 22 , אלי בקשה  בעקבות פנינו .ת

 23 כרגע אותי עזוב, של כתיבה על, כ"בסה אותך שואל אני. לשאלה תקשיב, שאלתי לא .ש

 24 והם שלכם פניה הייתה אם אותך שואל אני.  ההוא בעקבות או ההוא בעקבות זה אם

 25 .  הכל זה. סרבו

 26 . כן .ת

 27, חפץ מניר לקבל פעמים מעט לא ביקשת שאתה גם לי תאשר, עכשיו.  תודה. קי.או .ש

 28 .  מידע בפרטי ראשוניות, נקרא מה לקבל

 29 . פעמים מספר שהיו להיות יכול. פעמים הרבה שהיו חושב לא אני .ת

 30 ידיעות ויש בלעדיות שהן ידיעות יש, יודע אתה אם, המשפט לבית תסביר בוא אז .ש

 31 ? נכון. ראשונים ויש שמגיעים  מידעים  שהן
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 1 . כן .ת

 2, כלומר for נותן אתה וראשונים אחת לתקשורת רק נותן אתה, בלעדית היא האבחנה .ש

 3 זה את מפיץ אתה ולאחרים, 8-ב זה את מעלה תה, אצלך תקשורת לכלי נותן אתה

 4 ?נכון, ראשוני זה. כלומר, הדובר אתה. זה אחרי מה זמן

 5 . הקרדיט את לקבל בשביל.  כן .ת

 6? בסדר.  ראשונים מופעים בכמה חפץ ניר זה אחד נראה בוא אז. הקרדיט את לקבל .ש

 7 חומר שקיבלת  לך נראה, מתלונן אתה 15663 בשורה 25.2.2016-ב.  ובקשות תלונות

 8 מבין אני. 15667 שורה ע תסתכל, סליחה,  לך מביא וחפץ YNET-מ 2 חדשות לאחר

 9 באמת...הידיעה את מעלים  YNET-ו 2 שחדשות אחרי, החומר את לי שולח אתה: כך

 10 . פה אומר אתה למה נתייחס בוא. תודה

 11 . האחרים אחרי, אחרונים זה את לנו נתן .ת

 12 שאתה אחרי, לוואלה, משהו לך מעביר חפץ שבעצם, תלונה מביע, מתלונן אתה א"ז .ש

 13 ?נכון. 2 ולחדשות YNET-ל כל קודם נמסר שזה חושב

 14 . כן .ת

 15 ? מתלונן אתה ולמה .ש

 16 פחות זה. יורדת שלך הרלוונטיות אז, כולם אחרי זה את מפרסם שאתה ברגע כי .ת

 17 .לבד או.  כולם עם יחד לקבל רוצה אתה. עדכני

 18, נכון לא ממש זה, תראה: לך כותב גם הוא ואז.  ראשוניות שיש אמרנו אנחנו. קי.או .ש

 19 ?נכון, אלקלעי אבי שזה אבי כלומר, אתה. 2 חדשות קיבלו שניות כמה של בהבדלים

 20 . כן .ת

 21 ?רואה.  YNET-ו היום ישראל ENERGY .ש

 22 . כן .ת

 23 את קיבלו 2 חדשות, בעצם כותב שהוא מה? כותב שהוא מה של המשמעות מה ש

 24 ?נכון. תקשורת כלי של שורה קיבלו מכן לאחר קצרצר וזמן הראשוניות

 25 .  ביחד יותר או פחות כולם זה את קיבלו למעשה. כן .ת

 26 .  אצלכם תקוע זה, כלומר, דבר כל מעכב שאבי, כותב הוא ואז. נכון .ש

 27 . קי.או .ת

 28 . סליחה, כותב אתה .ש

 29 .  כן .ת

 30 ? ישירות זה למי. ישירות לה שלח :אומר אתה .ש
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 1 .  למיכל .ת

 2 ?נכון. דבר כל תוקע,  כלומר, מעכב אבי כי, קליין למיכל .ש

 3 . כן .ת

 4 לי מעביר אתה למה, ניר: מתלונן שוב אתה. 1158 שורה 6.3.2016-ל  עובר אני. בסדר .ש

 5 ? רואה. 2 אחרי

 6 .קי.או .ת

 7 ? נכון,  2 לחדשות 2 זה. קי.א .ש

 8 .כנראה .ת

 9 ?נכון.  2  חדשות אחרי לך יעביר שלא מבקש ואתה .ש

 10 .הגיוני נשמע  אבל, הרצף את רואה לא אני. כן .ת

 11 .  המשמעות את נבין ובוא לך כותב הוא מה 16624 שורה 20.3.2016-ב .ש

 12 . כולם לפני .ת

 13. כולם לפני ולאבי, לו שולח שאני הראשון אה, למעלה זה אתה, רק לך שולח הוא .ש

 14 .  שולח שהוא מה בהמשך לו יש ואז? נכון

 15 . ראשונים של דקה שקיבלנו לי נדמה, כן .ת

 16 ,מהר לעשות  וצריך יורים לפעמים, קיבלתי כמה כתבתי? שלמה דקה .ש

 17 30 שקיבלנו ואמרתי למערכת זה את שהעברתי לי נדמה, זה אחרי שצחקתי זוכר אני .ת

 18 . חשוב לא, בסדר אבל. ראשוניות של שניות 60 או שניות

 19 על  איתך לעמוד באמת שרציתי מה זה, חשיבות שיש זה, לנו מחדד שאתה מה .ש

 20 נכון. הראשונים מבחינת חשיבות לכם שיש, השורה

 21 . לראשונות חשיבות יש לתקשורת. וודאי .ת

 22, הממשלה ראש עם ראיון מבקש שוב אתה 23.9.2019-ב ואז.  בסדר הכל. בוודאי .ש

 23. נבזית קצת טל של הכותרת: כותב אתה, זה לפני, לא, אומר ואתה. 21376 שורה

 24 ?נכון, מניח אני)?( שלו לטל הכוונה

 25 . כן .ת

 26 ?זה את רואה אתה. הוגנת תהיי, בסדר תהיי אבל .ש

 27 . אמת .ת

 28 של חריפה תלונה יש 21378 בשורה, במקביל. כך כותב אתה,  הלאה נתקדם בוא, ואז .ש

 29.  לנו לתת מסכים לא אבל, 20 כולל, הערוצים לכל ראיונות נותן כשביבי, המערכת

 30 ?זה את רואה.  מצולם ראיון מקבלים שאנחנו ותוודא בזה שתטפל מבקש אני
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 1. הבאים הדברים א זה, כאן כותב שאתה ממה שיוצא מה, 2016 בספטמבר אנחנו. כן .ת

 2 . התקשורת כלי לכל ראיונות נותן הממשלה ראש,  אחד

 3 . כנראה. כן .ת

 4 . לתת מסכים לא הוא ולכם .ש

 5 . כן .ת

 6 .2016 בספטמבר אנחנו .ש

 7 . כן .ת

 8 ?אז אצלכם להתראיין רוצה לא הוא למה שאלת או הבנת .ש

 9 .אז היה מה זוכר לא אני. כך הייתה המערכת, עכשיו. היה מה זוכר לא אני .ת

 10, פניות עשרות היו, ןהריאיו לגבי שלך פניות עשרות שיש לך אומר אני ואז. בסדר הכל .ש

 11 ? זה את זוכר אתה

 12 ?הזה במקרה .ת

 13 שוב דיברתי 21501 כותב הוא, בספטמבר 23-ב ואז, ולגלול לגלול להמשיך יכול אני .ש

 14 אני תכף, אמר הוא ואז בוואלה ראיון שייתן  לי הבטיח, הורוביץ יאיר עם אישית

 15 ? רואה אתה. שרה עם גם אדבר

 16 אהמ .ת

 17 ?נכון. כיוון מכל מנסים .ש

 18 . כן .ת

 19 ?ראיון היה דבר של בסופו, עכשיו .ש

 20 . לא לדעתי .ת

 21 , 21570 היא שהשורה כנראה, בטוח לא אני ואז. טוב.  ראיון היה לא .ש

 22 . אצלו. טל עם היה שזה להיות יכול ,אה .ת

 23. ןהריאיו את קיבלנו לו כותב אתה.  21570. לך כותב הוא מה רק נראה בוא. נכון .ש

 24 ?רואה אתה. תודה

 25 . כן .ת

 26 אני, ברור: אומר ואתה, הזעתי כמה לך אספר שנפגש, שראינו מה, משיב הוא ואז  .ש

 27 . לגמרי מבין

 28 .כן .ת

 29 .הזה הריאיון את להשיג?  נכון, קשה היה זה .ש

 30 . הזיע הוא, כן לדבריו .ת

 31 .פעם עשרים אחריו רצת כי. הזעת גם אתה .ש



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  15

 

 3952 

 1 ?לא. יום באותו הכל היה שזה לי נדמה .ת

 2 . ל"מנכ. לא .ש

 3 . קשה עובד ל"המנכ. כן .ת

 4, סליחה.  3.12.16. 24607 בשורה אני. הראשוניות של לעניין חוזר לך מראה אני עכשיו .ש

 5 ?רואה אתה. כולם לפני קצת לי הבטיח. 24598

 6 . כן .ת

 7 ?נכון. כולם לפני דקה לך שולח אני. 7 דקה הדקה זו, סליחה,  לך כותב הוא ואז .ש

 8 . כן .ת

 9 ?ישועה מר, נכון, הראשוניות את רוצה ואתה .ש

 10 . כן .ת

 11 . מספיק לא זה, מרירה זכות לך יש, דקה מקבל וכשאתה .ש

 12 .  במרירות להגזים צריך לא .ת

 13 דברים על לדבר רציתי עכשיו. שביניכם מהדברים חלק ראינו, עכשיו, יודע לא אני .ש

 14 חברת להקים שקל שהוא, שלך בחקירה סיפרת. כללי באופן או חפץ ובין בינך נוספים

 15 ?זוכר אתה,  מדיה לחברת ל"מנכ להביא יכול אתה ואם, איתך התייעץ והוא מדיה

 16 . כן .ת

 17 . מדיה מחברת חוץ? איתך, אתכם עסקיות יוזמות לקדם ניסה חפץ, לי תגיד .ש

 18 שבסוף, לי נדמה, סקרים של חברה, מגל שי מול עבד שהוא נוסף משהו עוד היה.  לא .ת

 19 . הבשל לא זה

 20 ?  דברים שני ספרנו בינתיים אז .ש

 21 . כן .ת

 22 ?הזה הדבר זה מה,  מגל שי זה מה קצת תפרט אולי, שלך בחקירה .ש

 23 ? לחזור רוצה אתה, זה על עברנו .ת

 24 . בקצרה .ש

 25 עם עובדים שבו במודל עסקי פיתוח לקדם כדי, שלי משנה להיות הובא מגל שי. טוב .ת

 26 כסף להן אין מהחברות חלק. כסף משלמות.  פרסום מוואלה שרוצות חברות, חברות

 27 נותנות שהחברות, מתאים מודל להיות יכול זה להם וגם וואלה וגם. פרסום לשלם

equity 28 שנותנים מודל איזה עם זה את לשלב ניסינו גם אנחנו. הפרסום.  זה תמורת 

 29 הוא אז. מינימאלית התחייבות יש'. וכו ההכנסות חשבון על guaranty מינימום

 30 . כזה שלם עסק פיתח
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 1 ?מגל שי .ש

 2 . כן .ת

 3 ?זה את פיתח הוא מסגרת באיזה . ש

 4 את פיתח הוא. ל"למנכ משנה היה שהוא אמרתי. ל"למנכ כמשנה.  וואלה בתוך .ת

 5 לעשות רוצה שניר, ניר עם מתקדם שהוא, לי דיווח שלב באיזשהו ואז הזה התחום

 6 , סקרים של חברה איזושהי הקים ניר. כסף לשלם הולך והוא בתחום חברה

 7 . להבין מצליח לא פשוט אני, מזה תדאג אל .ש

 8 עוסקת שהיא לי נדמה, המדויק האופי את זוכר לא אני, חברה הקים ניר מודאג לא .ת

 9 של פרטים כמה שם והיו בוואלה פרסום שטחי רוצה הזאת והחברה. סקרים

 10 שהובטח  לי שנדמה כסף מקבלת שוואלה equity לי נדמה יש שבמסגרתם, ההסכם

 11 על, לתשלום מינימום התחייבות minimum guaranty שנקרא מה MG גם שם

 12 .תקבולים חשבון

 13 ?הכללי הרעיון היה זה, נוספת וחברה וואלה של משותף מיזם  היה זה כל .ש

 14. משמעותי היה זה אם יודע לא, שם האחוזים היו מה זוכר לא אני. אולי להגיד אפשר .ת

 15 שלו מיזם היה זה. כזה סוג מן, להגיד אפשר, ממש joint venture  זה אם זוכר לא

 equity . 16-ל כסף נותן הוא התגמול כמודל שבתוכו

 17 ?הזה בעניין?  הסכמים של טיוטות היו. הבנתי .ש

 18 רק זה את לי הביא הוא. בכלל זה עם התעסקתי לא אני.  זוכר לא. יודע לא אני .ת

 19 משהו היה. כזאת עסקה שיש.  כזה משהו או, לדירקטוריון זה את כשהעלינו כדיווח

 20 . ניר ובין בינו גם שהיה להיות יכול. יופי ואמרתי בינינו במייל

 21 .מבין אני, בדירקטוריון לדיון עלה זה .ש

 22 צבר של טבלה איזושהי של כללי דיווח עלה. ספציפית עלה שזה חושב לא אני .ת

 23 אני.  ספציפית הגענו זה שעל חושב לא שאני. כאלה עסקאות צבר של, יותר אגרגטיבי

 24 .  כאלה דברים עשרות היו. שכן להיות יכול, בטוח לא

 25 ?השנים במהלך .ש

 26 .זה את ריכז הוא, היא ששי ההיא בתקופה .ת

 27-ב שלך בחקירה אמרת אתה .דברים שני על דיברת, שלך בחקירה אמרת גם אתה ש

 28 היה?  אותו יעסיק שאול חפץ ניר: החוקר אותך שואל, 10-17 שורות 75' עמ 10.1.18

 29 . להיות יכול, אתפלא לא אני: ואמרת זמן באותו סיפור איזה

 30 ?יעסיק או העסיק שי .ת
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 1 הוא. להיות יכול, להיות יכול הזמן כל אומר אתה. אותך שואל שאני מה זה.  יעסיק .ש

 2 שאתה ומה, יוזמה איזושהי הזכיר טל.  כאלה יוזמות מיני כל חיפש, לדעתי, הזמן כל

 3 ? נכון.  מולכם יוזמות מחפש הזמן כל שחפץ, לחוקר מספר

 4 סיפר פעם ששאול לי נדמה. שהיה מה זה מולנו יוזמות, לא,  זה שפה בטוח לא אני .ת

 5 . דבר כזה שהוזכר לי נדמה. רוצה לא והוא אצלו לעבוד רוצה שהוא לי

 6 העצמאית הפעילות את תתיאר  אבל, אחרות לחקירות מבוא כרגע אעשה  לא אני .ש

 7 שאני מה כל. מולך לא בטח, הזה בהקשר כרגע טענה לי אין, גמור סדר וזה, חפץ של

 8 כל יש, שיטתי באופן שזה וטבעי,  כאלה יוזמות מיני כל, לדעתי, חיפש הוא, אומר

 9 .לחוקר מספר אתה כך, עושה והוא חפץ של עסקיות יוזמות חיפוש הזמן

 10 ?לא. אותו יעסיק  ששאול רצה שהוא לזה בקשר אותי ששאל אומר שאתה החוקר .ת

 11. כאלה יוזמות הזמן כל חיפש הוא לדעתי אומר ואתה להיות יכול: משיב ואתה.  נכון .ש

 12 , חלק ראינו. הזה לדבר גם להתייחס יש

 13 שהוא התחושה את קיבלתי שלדעתי הקטע היה  שם שהתייחסתי שמה חושב אני .ת

 14 .זה את אמר ששאול לי נראה. שאול אצל לעבוד רוצה

 15, מבין אני בודד אירוע, כאלה יוזמות מיני כל חיפש הוא הזמן כל אומר כשאתה אבל .ש

 16 -  יש פה אבל

 17, ניסה הוא אחת מפעם שיותר להיות יכול. ניסה אחת מפעם יותר שהוא להיות יכול .ת

 18 , לא אני

 19 . אחר משהו על לא, ישועה, זה על תשובות אותך שואל אני, כרגע תנסה בוא .ש

 20 . בבקשה .ת

 21 אדון את ראינו. מופעים שלושה שניים ראינו, פה אין, יודע אתה, החוקרים אצל .ש

 22  של העסקה אפשרות הייתהש ראינו, המשותף המיזם את ראינו, ויזנטל

 23, ל"מנכ מחפש אתה: לו ואמרתי, רוצה שהוא לי דיווח הוא.  אתנו היה לא זה ויזנטל .ת

 24 .  אותו תיקח אז

 25 ?הכוונה למה. כאלה יוזמות חיפש הוא הזמן כל שלדעתי שאמרת מה רק תסביר .ש

 26 , הספציפית לשאלה בהקשר .ת

 27 .  שונה הוא השם, אחר קצת משהו כאן  יש כי, הקטע כל את לו תראה אולי  :תירוש ד"עו

 28 17-10 שורות את לו הקראתי אני? השם :צור בן ד"עו

 29 ?זה הודעה מאיזו :שחם. ה.כ

 30 10.1.18 מיום הודעה :צור בן ד"עו

 31 3819 75' עמ :תירוש ד"עו
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 1 ?ישועה מר, משהו להוסיף רוצה אתה :צור בן ד"עו

 2 .  לא .ת

 3 שולח אתה. 17169 שורה.  31.3.2016-מה שקיבלת להתכתבות אותך אפנה אני עכשיו .ש

 4 ברודקסט ערוץ הקמת( סודי פרויקט) חפץ ניר של הפרויקט: כך, לשאול הודעה

 5 להירשם בקשה להגיש היא המטרה. אקטואליה חדשות יהיו משידוריו מרכזי שחלק

 6 .  יוני בתחילת

 7 . כן .ת

 8 ?אותך שיתף מי, פה מדובר במה לנו תסביר .ש

 9 , לי שלח ויזנטל יונה זה .ת

 10 של ספק תהיה  שוואלה לדאוג, האלה בחודשיים יועץ אני, כותב הוא, שסיכמנו כפי .ש

 11 ?רואה. הזה בערוץ מהתוכניות חלק

 12 . כן .ת

 13 בפרויקט קשורה תהיה שוואלה להיות יכול כי, זה את לך שולח ויזנט יונה, עכשיו .ש

 14 .מקבל שאתה הסיבה זו? נכון. הזה

 15 .המשך לזה היה לא. לשאול העברתי ואני הזאת האפשרות את פה מציע הוא .ת

 16 ?שלו נוספים סיקור בענייני אליך פנה חפץ .ש

 17 .להיות יכול.  זוכר לא אני. פעמיים או שפנה אחת פעם שהיה להיות יכול .ת

 18 ? פנה הוא נושא באיזה .ש

 19 .כזה משהו או אותו מייצג שהוא לקוח לגבי פעם פנה שהוא להיות יכול .ת

 20 ?היה זה לקוח איזה .ש

 21 .ארקיע להיות יכול זוכר לא אני .ת

 22 ? ארקיע לגבי פנה הוא מה .ש

 23 . שם כתבה איזו שנעלה רצה שהוא לי נדמה .ת

 24 ?רביבו .ש

 25 .  זוכר לא אני .ת 

 26. אפשרויות מיני כל יש, רביבו חיים, רביבו של האחריות, 7764 שורה, לך אראה אני .ש

 27 ?מה. בכייף  לו משיב אתה.  רביבו על תודה:  לך כותב הוא

 28 .פרטים זוכר לא .ת

 29 ?עכשיו נזכר לא אתה.  טוב. קי.או. זוכר לא אתה .ש

 30 . לא .ת
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 1 על אחד אף עם לדבר לך שאסור לך אמרו, שלך בחקירה קיבלת אתה עכשיו. טוב .ש

 2 ?נכון. שלך החקירה נושא

 3 . כן .ת

 4 .סודיות הצהרת על גם חתמת .ש

 5 . כן .ת

 6 ?13 בערוץ 2020 יוני בחודש ששודרה המקור תוכנית את ראית אתה .ש

 7 .  בדיעבד .ת

 8 ?בדיעבד רק .ש

 9 . כן .ת

 10 ?יםאהפרומו כל את ראית לא ש

 11 .הסתכלתי לא .ת

 12 .  הסבירות את להבין רוצה אני .ש

 13 . הסתכלתי לא ת

 14 של מספר  הייתה שלה שהכותרת לי שנדמה תוכנית הייתה, כלומר. הסתכלת לא .ש

 15 פתיחת ערב, שניהם את כתבתי, פומבי או אמיתי, טועה לא שאני מקווה אני, נתניהו

 16 ? הזאת התוכנית על הסתכלת לא ואתה. המחוזי המשפט בבית כאן המשפט

 17 .הכל על לא.  לא .ת

 18 .הבנתי לא? זמן באותו הרול את קראת .ש

 19 .זה על להסתכל יכולתי לא, מהערוצים תקופה באותה התנתקתי. סרט  ראיתי, לא .ת

 20 שיחות של הטלפון שיחות של ההקלטות, עכשיו. שם היה מה נראה בוא, טוב .ש

 21 הרשות לידי אותן מסרת אתה, המשפט בבית מוצגים זה מהן שחלק, שקיימת

 22 ?נכון. החוקרת

 23 . אמת .ת

 24 .עותק נשאר ואצלך .ש

 25 .נכון .ת

 26 .מההקלטות חלק פורסמו המקור שבתוכנית יודע אתה ואז .ש

 27 . כן .ת

 28 ?נכון. איריס לבין ובינך, שאול לבין בינך שיחות .ש

 29 שם SMS-ה את קיבלתי, התפרסמה כשהתוכנית.  כן .ת

 30 , נורא לא זה .ש
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 1 .לא חלקה על, מההקלטה קצת זה על הסתכלתי רק .ת

 2 ?  מי אצל יודע אתה. גורמים שני אצל היו ההקלטות שלב באותו, תראה עכשיו .ש

 3 .החוקרת הרשות ואצל שאצלי לי נדמה .ת

 4 אין. החוקרת מהרשות  או ממך מגיע או זה, טלוויזיה לערוץ מגיע כשזה ולכן. נכון .ש

 5 . האפשרויות שתי אלה? נכון. אחרת אפשרות

 6 זה למי יודע לא.  יודע לא אני ומה החוקרת ברשות איפה,  היה שזה יודע אני אצלי .ת

 7 . העברתי לא אני. הועבר לא ולמי הועבר

 8 .הסניגורים אצל היה לא שזה מחלוקת אין .ש

 9 .בסדר .ת

 10 לא זה, היה לא זה פשוט, מהם אולי זה, טוב, לפעמים הזה הכדור אחרי המרוץ .ש

 11 . לכן אז, הועבר

 12 .העד את לשאול אפשר, ד"עו, סליחה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 . אנחנו לא שזה להגיד לי חשוב :חן ד"עו

 14 . אנחנו לא שזה :עוזר רוזן ד"עו

 15 . קי.או.  מחלוקת אין זה שעל : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 באופן לפרסם,  משפט, טלוויזיה לערוץ הקלטות להעביר קושי שיש מבין אתה :צור בן ד"עו

 17 ?אמיתי קושי פה שיש מבין אתה, סודיות כשיש סלקטיבי

 18 .  בוודאי .ת

 19 החוקרים לבין חפץ ניר בין להתייחסות להתייחס,  מזכר לך להציג רוצה אני עכשיו .ש

 20 .  שלו

 21 . 806/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 הגיע 24.10.18-ב חפץ ניר. שלך התייחסות שתהיה מבקש ואני, המזכר על נעבור בוא :צור בן ד"עו

 23 ?רואה אתה, 1 סעיף, ה"חאבי עדות למסור

 24 . כן .ת

 25 ?רואה.  2 סעיף, ואלה אלה השתפו .ש

 26 . כן .ת

 27 בעניין המקור תוכנית הכנת על עובדים  אלה שבימים, לו מסר מקור כי סיפר חפץ .ש

 28 מסר ואף, התיק סיפור את קרייף לברוך שמספר האדם הוא ישועה שאילן, 4000 תיק

 29 . דיין אילנה י"ע לו נאמרו הדברים כי סיפר בהמשך, בעניין מסמכים לו

 30 . קי.או .ת

 31 ?קרייף ברוך העיתונאי עם שוחחת או הרגשת אתה: אשאל ואני,  פה נעצור בוא .ש
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 1 . כן .ת

 2 ?פעמים כמה .ש

 3 .התקשרו עיתונאים הרבה, פעמים כמה איתו שוחחתי, אחת פעם אותו פגשתי .ת

 4 ?איתו נפגשת ואיפה איתו נפגשת מתי,  איתו נפגשת אומר כשאתה .ש

 5 שבמקור הראשונה התוכנית לפני היה וזה, בבית אצלי אחת פעם אותו פגשתי .ת

 6 שיש, זה אחרי שייערך פומבי בדיון שישתתף לי אמר הוא .וואלה אנשי את שראיינו

 7 לו אמרתי, זה לגבי שאלות כמה אותי לשאול רצה הוא. וואלה אנשי עם ראיונות לו

 8 אגיד אני, יכול הוא שאלות אותי לשאול רוצה הוא אם, חומר שום לו לתת אוכל שלא

 9 .שאענה מה ואענה

 10 .  לו שענית מה לו וענית .ש

 11 שהוא זה, לגביו לו שעניתי היחיד הדבר, דיבר הוא, לו שעניתי מה של ההתמקדות .ת

 12 של האתיקה תקנון שבגלל, האתיקה תקנון לגבי משהו של כלפי טענה הייתהש טען

 13 ואחרי, לו הקשבתי. כזאת טענה איזו הייתה, הטענה את בדיוק זוכר לא אני, וואלה

 14 שאני, בטלפון לקונית תשובה לו ונתתי, לו להגיד יכול אני מה, אייל עם התייעצתי זה

 15 . בפועל ל"מנכ הייתי גם תקופה באותה אני, ל"כמנכ פעלתי

 16 . בית איתו אחת פגישה לך הייתהש אמרת. ככה הבנתי אני. קצת נדייק בוא .ש

 17 . נכון .ת

 18 ?שלך .ש

 19 . כן .ת

 20 ?שיחות מספר לך והיו ש

 21 . פעמים כמה התקשר הוא. כן .ת

 22 ?פעמים כמה .ש

 23 . כן .ת

 24 ?התוכנית לפני?  מתי קורה זה כל ש

 25 . כן .ת

 26 ?נכון .ש

 27 . התקשר קרייף ברוך גם, התקשרו עיתונאים פעם מדי, במהלך גם, לא.  כן ת

 28 ?בסדר. לאחרים קצת נעבור זה ואחרי המקור, קרייף ברוך על שואל אני כרגע .ש

 29 . קי.או. בבקשה .ת

 30 התוכנית לפני פעמים מספר איתך ודיבר התוכנית לפני נפגש שהוא אומר אתה אז .ש

 31 .אחת פעם נפגשתי .ת
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 1 ?בביתך אחת פעם נפגש .ש

 2 .נכון .ת

 3 ,התוכנית לפני פעמים מספר איתך דיבר .ש

 4 .וסירבתי', וכו עמדתי את למסור, להתראיין, זה לפני פעמים כמה אותי לשכנע ניסה .ת

 5 . התוכנית לאחר גם איתו ושוחחת .ש

 6 בעיקר הביע הוא. עניתי לא אני. לענות סירבתי ואני פנה שהוא יותר היו השיחות .ת

 7 . לזה קרא הוא כך. אותו מחרים שאני זה על כעס

 8 ?לאחרים בהשוואה .ש

 9 .לאחרים בהשוואה לא.  לא .ת

 10 .חרם של המשמעות הייתה זו .ש

 11 . אחד אף עם מדבר לא שאני, לו שאמרתי התשובה זו. כן .ת

 12 מאד שיחות נראה אנחנו,  קרייף ברוך ושל שלך שיחות אלף מבין למשל אם, עכשיו .ש

 13 . לקוניות

 14 . נכון .ת

 15 יותר שיחות או, הזאת ברוח משהו, בריא תהיה ,לדבר רוצה לא, שלומך מה, שלום .ש

 16 ?חושב אתה מה?  ממושכות

 17 . ממושכות שיחות שהיו חושב לא אני .ת

 18 ? לכם היו שיחות כמה .ש

 19 . עניתי ולא פעמים כמה גם כתב. שיחות שש חמש, השנים לאורך, יודע לא .ת

 20 ?פעמים כמה מה, סליחה, שמעתי לא .ש

 21 '. וכו מנוע אני, יכול אינני שעניתי או, עניתי ולא פעמים כמה כתב .ת

 22 ?עיתונאים הרבה עם דיברת שגם אומר אתה, עכשיו .ש

 23 .מדינה העיתונאים כל, פרץ שהתיק אחרי מיד, אלי פנו כולם .ת

 24 ?איתם ודיברת .ש

 25 . כן. דיברתי חלקם עם .ת

 26 ?בביתך קרייף ברוך   עם שנפגשת לפרקליטות דיווח אתה .ש

 27 עשה הוא. החקירה על לו מסרתי ולא החקירה על איתו דיברתי לא אני כי.  לא .ת

 28 פרט שום לו מסרתי לא, בוואלה שהיה מה לגבי, וואלה אנשי ראיין שהוא תוכנית

 29 .מהחקירה

 30 , ראיות לבדוק א"ז, הזאת התוכנית, לך להגיד רוצה אני .ש

 31 ?תוכנית איזה :עם בר. ה.כ
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 1 .המשפט פתיחת ערב שפורסמה המקור :צור בן ד"עו

 2 . הקודם המקור תוכנית על דיבר הוא :תירוש ד"עו

 3 ? התייחסת אתה מקור לאיזה :צור בן ד"עו

 4 , אז פשוט כי, וואלה אנשי כשראיינו.  שהיה הראשון .ת

 5 , שזה מבין אתה, וואלה אנשי כשראיינו .ש

 6 . נוח לא לי היה .ת

 7 ?כאן המשפטי ההליך של משמעותי חלק שזה מבין אתה .ש

 8 . קי.או .ת

 9 .סודיות הצהרת על חתמת אתה. הבאה השאלה את אותך לשאול רוצה אני ואז .ש

 10 . כן .ת

 11 ?נכון. החקירה תוכן על פרט שום תדבר לא שאתה היא הזאת הסודיות והצהרת ש

 12 .  נכון .ת

 13 .זה את להגיש צריך לא .ש

 14 . 807/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 על ידעו אבל, עיתונאים עם מפגשים להם שחסר לא,   מפגשיך על יודעת הפרקליטות :צור בן ד"עו

 16 ?  עיתונאים עם מפגשיך

 17 . עיתונאים עם שיחות על דיווחתי לא אני, פעם עוד .ת

 18 .דיווחת אם שאלתי .ש

 19 . לא .ת

 20 , הבנתי, לא .ש

 21 . כלום להם נתתי לא בשיחות כי .ת

 22 כועס מאד שהוא אמר:  למזכר חוזר אני, 4 סעיף, אומר הוא ואז איתו נפגשת,  עכשיו .ש

 23 שהוא, אמר הוא. בעניין תוכנית בהכנת שלו הפעולה שיתוף בשל ישועה אילן על

 24 ?רואה אתה. התוכנית מפרסום רע יצא חפץ שניר מאמין

 25 . ראיתי. כן .ת

 26 עם גם מתחבר וזה. התוכנית עם פעולה משתף שאתה הוא מוסר שהוא המידע  אז .ש

 27 .אומר שאתה מה

 28, לדעתי, אלי בא ךברו. פשוטה מאד מאד מסיבה,  אומר שאני מה עם מתחבר לא זה .ת

 29. וואלה של האנשים כל את צילמו כבר. שודרה הזאת שהתוכנית לפני יומיים או יום

 30 רק לי אמר הוא. דברים בכמה דנים והם עגול שולחן זה אחרי לו שיש לי אמר הוא

 31 זאת שגם להיות יכול. אקשיב אני, בסדר: אמרתי. אותם לפגוש רציתי לא כי. תקשיב
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 1, להגיד יכול אני מה אייל עם התייעצתי, כלום לו נתתי לא, הקשבתי. טעות הייתה

 2 פעלתי, מקצועי ל"מנכ אני, להגיד לי שיש מה של שורות חמש ארבע לו ואמרתי

 3 .דבר שום מסרתי לא. הכל וזה החברה לטובת

 4 לא זה ולמה, הביתה אליך אותו הזמנת ולמה, שלך בבית הפגישה הייתה זמן כמה .ש

 5 ?וואלה בתוך היה

 6 . וואלה  על תוכנית אז עשה שהוא כיוון .ת

 7 מוחלט איסור ואין, לגיטימי וזה, לך שמותר חושב אתה אם? בוואלה לא למה אבל .ש

 8 . בבית אצלך למה, המצב זה אם אז,  הזה בעניין

 9 , נאמר לא לי .ת

 10 ?  נמשך זה זמן וכמה בבית זה למה .ש

 11 עם לדבר לי שאסור נאמר לא לי, פעם עוד אומר ואני שעה חצי אצלי היה הוא לדעתי .ת

 12 לא ובוודאי, החקירה נושא  על, החקירה על לדבר לי שאסור לי נאמר. עיתונאים

 13 . משמר מכל הקפדתי  כך ועל. חומרים למסור

 14 ?התוכנית הייתה מה על : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 תוכנית, אמת בזמן צפיתי לא בה גם כי, זוכר לא אני, ראיינו הם, הייתה התוכנית .ת

 16 . 2018-ב הראשונה המקור

 17 ?הייתה היא מה על : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18. לחץ עליהם שהיה זה על, לא וחלקם מוצללים חלקם שסיפרו וואלה אנשי ראיינו הם .ת

 19 . שהיה מה שזה לי נדמה

 20 .החקירה בנושא :צור בן ד"עו

 21 שאני רצו. הכל וזה וואלה אנשי את ראיינו שהם מה זה. לחץ עליהם שהיה זה על, כן .ת

 22: לו ואמרתי, עלי דיון יהיה זה שאחרי לי אמר הוא להתראיין סירבתי. אתראיין

 23 אתייעץ אני, כן אחרי תגובה לך אעביר, שמע: לו ואמרתי.  לזה אקשיב אני, בסדר

 24 היחיד והדבר, לך להעביר יכול לא אני ומה לך להעביר יכול אני מה, אייל עם

 25 עם תסתבך אל לי אמר אייל: לו אמרתי. לגבי מילים כמה לו אמרתי זה, לו שאמרתי

 26 אז הייתי אני. הפצרות מאד הרבה אחרי אלי הגיע הוא, אגב דרך. רציתי לא וגם. זה

 27 מה שזה הבנתי אבל, תראה הזאת התוכנית מאיך חששתי קצת. וואלה ל"מנכ עוד

 28 . אותו פגשתי לא יותר. וזהו שיש

 29 .25.11.2018-ב היא התוכנית.  קצת עובדות על נדבר בוא .ש

 30 . כן .ת

 31 .הללו במועדים.  הזה בשלב נחקר אתה .ש
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 1 ?הראשונה התוכנית זו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .נחקרת המועדים באותם.  כן :צור בן ד"עו

 3 ?המועדים אותם א"ז מה .ת

 4 . הסתיימה לא עדיין חקירתך 2018 בנובמבר .ש

 5 . קי.או. יודע לא אני. קי.או .ת

 6 ?נכון .ש

 7 . החקירה סיום של הפורמאלי תאריך היה מה יודע לא אני .ת

 8 ,במקביל ואתה.  חקירה לך הייתה בנובמבר .ש

 9 . התשיעית החקירה :חן ד"עו

 10 .  קרייף ברוך עם נפגש במקביל אתה :צור בן ד"עו

 11 .החקירה השלמת הייתה זו. בנובמבר 20-ב :תירוש ד"עו

 12 מבקש אני, תירוש' גב. חפץ ניר של במזכר ותסתכל תחזור עכשיו. בנובמבר 20-ב. כן :צור בן ד"עו

 13, מידע מסר שהוא, אומר שהוא מה. 23.10.2018-מ הוא חפץ של המזכר, להשלים לא

 14 ?רואה. 23.10.18 לפני אותו קיבל שהוא

 15 . כן .ת

 16 , התוכנית לפני יומיים יום איזה היה שזה,  לנו אומר שאתה מה, עכשיו .ש

 17 . זוכר שאני מה זה .ת

 18 שהוא מסתבר, חפץ שאומר מה כי, שישנן החקירות אלה,  ךזיכרונ את ארענן אני .ש

 19 , באוקטובר 23-ה מיום 1 בסעיף אני, נפגש שאתה, אומר שהוא ומה. נכון

 20 ?איפה חפץ שאומר מה, לא : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 לי אישר והעד, קרייף לברוך מספר וישועה, המקור על שעובדים חפץ שאומר מה :צור בן ד"עו

 22 , לך אומר אני עכשיו. קרייף ברוך עם נפגש שהוא

 23 . כלום לו סיפרתי לא .ת

 24 כאן מדרים, פה נשאר זה אז, הקלטת שלא בהנחה, שניכם בין שיחות יש, לאט לאט .ש

 25 . בהמשך מסקנות. שקורה מה ועל שלה הכשירות על, הגרסה בחינת על

 26 ?השיחה הוקלטה אם שאל אדוני :עם בר. ה.כ

 27 ?ישועה מר, השיחה את הקלטת אתה :צור בן ד"עו

 28 . הפרשה מאז.  שיחה שום הקלטתי לא .ת

 29 ?רואה אתה. אוקטובר 23-ה לפני אליו שהגיע מידע על  אומר חפץ, תראה עכשיו. טוב .ש

 30 . כן .ת

 31 . מכן לאחר חודש, 25.11-ב הא התוכנית,  עכשיו .ש
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 1 . כן .ת

 2 אל.  נכון לא זה, קרייף ברוך עם נפגש שאתה, חפץ שמוסר שהמידע אישרת אתה .ש

 3 . תענה, בכתפיים תמשוך

 4 – אמרתי, פעם עוד אומר אני .ת

 5 . שאמר מה אמר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 . התאריכים לגבי שאמרתי מה אמרתי .ת

 7 לפני יומיים איזה היה זה, שמע: אמרת אתה: לך אומר אני. מזה לברוח אפשר אי :צור בן ד"עו

 8 .  התוכנית

 9 לא אני, התוכנית את עשינו לי אמר הוא כי, לתוכנית סמוך היה שזה להיות יכול .ת

 10 כמה אותך לשאול ארצה אני, עגול בשולחן בסוף אדבר רק אני: אמר אז, רציתי

 11 לא. לו לענות והחלטתי אייל עם  התייעצתי, הקשבתי.  אקשיב אני, אמרתי. שאלות

 12 .התנאי היה זה, אקשיב אני אמרתי. כשדיברתי מילה לו אמרתי

 13 . המסקנות ועכשיו, הנסיבות את עכשיו מכירים  אנחנו, יפה .ש

 14 . בבקשה .ת

 15 לא זה לך מציע אני, באוקטובר 23-ה שלפני עולה זה אם, 23-ה שלפני כותב הוא אם .ש

 16 .מתיישב זה ככה כי. התוכנית לפני יומיים

 17 קרייף שברוך להיות יכול.  מה סמך על יודע לא אני, זה את אומר שהוא להיות יכול .ת

 18 אין. שאמרתי מה את אמרתי. לך לספק מה לי אין.  לי אמר לא ופשוט זה את  רצה

 19 . עשה חפץ שניר למה הסברים לספק מה לי

 20 . עשית שאתה למה הסברים לספק צריך אתה, לא .ש

 21 . בבקשה .ת

 22: לו אומר לא אתה למה,  הביתה אליך אותו מזמין ואתה אליך פונה כשהוא, למה .ש

 23 מדבר לא ואני וואלה של בנושא נחקר אני,  וואלה על תוכנית עושים אתם, תשמע

 24 .חקירה זה על יש כי, וואלה נושא על איתך

 25 נושא על איתך מדבר לא אני: לי אמר הוא אז, פעמים עשר זה את לו אמרתי אז .ת

 26 יש, דנים שבו דיון יש זה אחרי, רוצה רק אני, זה על איתך מדבר לא אני,  החקירה

 27 התייעצתי זה ואחרי  שמעתי? לשמוע תרצה, אליך קשורה שאולי שתיים אחת נקודה

 28 רצו הם. דבר שום לך למסור יכול לא אני: לו אמרתי, לו שאמרתי מה וכל, אייל עם

 29 לא אני, להופיע יכול לא אני.  להתראיין יכול לא שאני ואמרתי, אתראיין אולי שאני

 30 לך לתת יכול לא אפילו אני. לך להגיד אפילו יכול לא אני,  דבר שום לך למסור יכול

 31: לך להגיד יכול שאני היחידי הדבר. דבר שום לך לתת יכול לא אני, חומר תדריך
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 1 שמשהו אמר שהוא ספציפי אחד פרט שם והיה,  לחברה דאגתי  וואלה ל"מנכ הייתי

 2 . מה בדיוק זוכר לא, רציתי לא האתיקה בגלל

 3 ?האחרון המשפט היה מה, הבנתי לא .ש

 4 בחקירה הופיע שלא משהו שזה  טענה הייתהש, זה לגבי משהו לי אמר הוא, יודע לא .ת

 5 לא אני אתיקה וועדת  בגלל. נכון לא שזה לו אמרתי זה שלגבי  לי נדמה אז', וכו

 6, העובדים וועדת עם להסכם, האתיקה לסעיף להכניס רציתי לא שאני, סליחה, רציתי

 7 שאני. הכל זה, נכון לא שזה לו אמרתי אז. אתיקה של סעיף שם להכניס רציתי לא

 8 ,שאנחנו בגלל להכניס רציתי לא

 9 . האתיקה סעיף על אומר שאתה מה זה .ש

 10 באופן אליו שהתייחסתי היחיד הדבר, דברים עוד הזכיר הוא, הדבר את הזכיר הוא .ת

 11 ,  מקצועי ל"מנכ אני: אמרתי השאר כל ולגבי, בחקירה הוזכר ולא ספציפי

 12 ?הזכיר הוא דברים עוד איזה .ש

 13 . דיבר הוא כללי באופן אבל,  דבר שום.  זוכר לא .ת

 14 . מקום באותו מדשדשים אתם? תתקדם אולי : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 ,שהוא עניין  פה יש כי, קצת לחפור צריכים אנחנו :צור בן ד"עו

 16 . הדברים על חוזר אתה אבל : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .שאלות שלוש שתיים,  בסדר, לא לא :צור בן ד"עו

 18 . בחקירה שתתקדם מבקשת אני : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 .  פעמים עשר אליו פנה שהוא ענה הוא.  כן. כן :צור בן ד"עו

 20 . פעמים מספר פנה .ת

 21 ?ולחץ .ש

 22 לא אני ואמרתי זה לקבל רצו, אותי להקליט גם רצו מאד עלי לחץ.  עלי לחץ הוא .ת

 23 . יכול

 24 ,  עכשיו .ש

 25 .הכל לעשות יכולתי לא, וואלה ל"מנכ הייתי גם .ת

 26 . עיתונאים מעט לא עם שדיברת אמרת,  לחוקרים .ש

 27 . כן .ת

 28 ?מי .ש

 29 . בשמות כולם את זוכר לא.  עשרות התקשרו, כולם את זוכר לא אני .ת

 30 ?ומתי דיברת מי עם .ש

 31 .ראיון ורצתה התקשרה גם דיין אילנה .ת
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 1 ?מתי .ש

 2 .  זוכר לא אני .ת

 3 ? החקירה תוכן על .ש

 4 עם קשר ניתקתי כי וירד הלך זה. 2019-ב  גם אולי 2918 במהלך לדעתי. זוכר לא אני .ת

 5 . כולם

 6 ?עוד ומי דיין אילנה .ש

 7 . התקשר שלו השניה התוכנית לפני דרוקר, זוכר לא .ת

 8 ?-ו. כן .ש

 9  – ביקש .ת

 10 ?שוחחתם פעמים כמה .ש

 11 . שלוש פעמיים .ת

 12 ?רצה הוא מה .ש

 13 תהיה אולי זה, ממך רוצה שאני מה. ממך החומרים כל את לי יש,  שמע: לי אמר הוא .ת

 14, אייל עם מתייעץ אני דבר כל. יכול לא אני, מוכן לא שאני אמרתי? להתראיין מוכן

 15, שלך הבית ליד שיעמוד צוות נשלח אולי. שלך תמונות לי אין, טוב: לי אמר הוא

 16 ונתתי, אייל את לשאול צריך אני זה את גם אמרתי.  אותך שיצלם, רץ כשאתה

 17 התייעצתי', וכו מהעבר שלך תמונה איזו לפחות לי תשלח: לי אמר.  שלילית תשובה

 18 מלפני סטילס. שנה עשרים מלפני שלי תמונות שלוש שתיים לו ושלחתי, אייל עם

 19 .שנה עשרים

 20 . ישנות תמונות לו שלחת .ש

 21 . שולח ואני, לשלוח לי אישר אייל זה: לו כתבתי,  זה את לשלוח לי אישר אייל .ת

 22 ? עיתונאים עוד איזה .ש

 23 .אבריאל איתן עם ואחד סגל עמית עם אחד מפגש הדרך בתחילת לי היה .ת

 24 .מארקר ודה 2 חדשות .ש

 25 . כן .ת

 26 .זה את תמקם? מתכוון אתה למתי, הדרך בתחילת אומר כשאתה .ש

 27 . הלחץ שיא כשהיה, יותר או פחות כזה  משהו, 2018-ב .ת

 28 ?מבין אני, פגישות זה שם גם. קי.או .ש

 29 .  פגישות היו, כן, האלה המקרים בשני .ת

 30, בקורקטיות. ובאדיבות בנימוס, בטלפון אפשר, יודע אתה, לא להגיד בשביל .ש

 31 ? נכון, איתך כשמדברים
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 1 סגל עמית עם וגם, הפגישה את ביקשתי אני אבריאל איתן.  היה מה בדיוק אגיד אני .ת

 2 שהכותרת לי שנדמה כתבה איזו עלי כתב אבריאל איתן. הפגישה את ביקשתי אני

 3 חושב אני, לו אמרתי. ישועה אילן את גם צריך אלוביץ שאול, לגנוב שבשביל: הייתה

 4, דבר שום גנבתי לא אני. גונב לא אני. נכונה לא בצורה לגנוב במילה משתמש שאתה

 5 .קפה שתינו

 6 ?שניות עשר ארך וזה . ש

 7 להשתמש לא רק ממנו ביקשתי. נגמר דקות עשר ואחרי קפה שתינו. שניות עשר לא .ת

 8 במילה שהשימוש חושב אני אבל, דבר לשום להתייחס יכול לא אני כי. גונב במילה

 9, לגבי שניים או טור איזה כתב גם סגל עמית. לגבי במיוחד, חריפה מילה היא גניבה

 10 לי כשהיה למשטרה הלכתי הנכון ברגע ושאני,  זה ולא ישועי לא אני, קדוש לא שאני

 11 שלך האמירה. יתבררו הדברים, שמע, עמית: לו שאמרתי היחיד הדבר אז',  וכו נוח

 12 הדברים היום ובבוא מדויקת לא היא,  הנכון ברגע לא או הנכון ברגע אלך שאני

 13 .אותי לתקוף ולא להתבהר לדברים לתת ממך מבקש אני. יתבררו

 14 ?נמשכה היא זמן כמה? הפגישה הייתה איפה .ש

 15 . שעה רבע .ת

 16 ? זוכר אתה? למשטרה שהלכת זה על רישום יש .ש

 17 ?מוביל זה לאן : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18  – של שורה עם רציף באופן, לדבריו, מפגש כאן יש. הדברים למצב מוביל זה :צור בן ד"עו

 19 . רציף באופן נפגשתי לא. רציף לא .ת

 20 .במכפלות ממעט הוא ולדעת המשפט בבית אומר שהעד במה מתרכז אני .ש

 21 . לא ממש .ת

 22 .הקו את לסגור רוצה אני אבל .ש

 23 , העליון המשפט לבית עתירה הגשנו אנחנו, כבודכם :חן ד"עו

 24 . לזה נגיע עוד :צור בן ד"עו

 25 המשפט לבית עתירה הגשנו אנחנו. הולך זה לאן המשפט לבית להשיב צריך, לא לא :חן ד"עו

 26 עם אומתו, תביעה עדי התראיינו שבה, המקור כתבת פרסום בעקבות, העיון

 27 ורשויות העד בידי רק שהיה, החקירה חומר מתוך הקלטות והוצגו, גרסאותיהם

 28, לעצור  מנת על, לממשלה המשפטי ליועץ ופנינו, לסנגוריה נמסרו לא, האכיפה

 29 של בפתחו היינו שאנחנו משום, קורה הזה הדבר כיצד ולחקור סמכותו את להפעיל

 30 החומרה בשיא לזה התייחסו, להפך, נו נו נו לנו עשו לא העליון המשפט ובבית משפט

 31 שההקלטות רמזו? קופצים הם מה, ואמרה המדינה הגיבה אז אבל. הרצינות ובשיא
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 1 כלי את יש, הסניגור של מתבונתו חלק הם: ואמרו התקופה כל ישועה אילן אצל היו

 2 בפסק בתכו העליון המשפט בית. הדברים את לברר המקום זה. הנגדית החקירה

 3 , דינו

 4 ?סובל השופט של החלטה :עם בר. ה.כ

 5. הצטרפה חיות הנשיאה וכבוד הצטרף סובל השופט,  כמדומני, קרא השופט של :חן ד"עו

 6 אל מדלת ומתדפקים שהולכים לסנגורים אמרו,  ץ"בבג בעתירה ד"לפס 4 בסעיף

 7 לתחנה חכו: לנו אמרו. משפט לפני אנחנו, אתנו קורה מה, זכויותינו, טוק טוק.  דלת

 8  לנו אומרים אז, חוקרים אנחנו ועכשיו, לשם הגענו עכשיו אז. הבאה לתחנה. הבאה

 9, בזכויותינו פגעו. העליון המשפט לבית לחזור נוכל אז. פה עושים אתם מה, רגע

 10 רחצו כ"ואח, ההוגן בהליך פגעו, וביזו הכפישו, חקירה חומר מתוך קלטות פרסמו

 11: לנו ואמרו. הזמן זה אז. זכויותיכם את לברר הזמן יבוא לנו ואמרו, כפיהם ןבניקיו

 12 . זה את לעשות הנגדית החקירה כלי את יש

 13 נעשה אנחנו מה,  הדין הכרעת את לכתוב נצטרך כשאנחנו, חן ד"עו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ?  זה עם

 15 המשפט בית כי, גברתי,  העליון המשפט בית את לשאול צריך אולי. יודע לא אני :חן ד"עו

 16, ביותר חמור הוא הזה שהדבר סובל השופט' כב אמר,  רלוונטי שזה חשב העליון

 17, לעשות מתכוון לפחות אני מה, לגברתי אומר אני, ואנחנו, מעשה לעשות העת והגיעה

 18 הפרות של המקרים לעשרות מצטרף שזה חושב אני. חברי בשם לדבר רוצה לא אני

 19 התראה שנתנו כפי, יצטרף זה. ובמשפט בחקירה מרשי זכויות של ביותר חמורות

 20 שאנחנו, שאמרנו,  הצדק מן הגנה של רצינית מאד לטענה, מלכתחילה המשפט לבית

 21 להניח מבקשים אנחנו, הנה אז.  התשתית את להניח צריך כי, אותה טוענים לא כרגע

 22 . התשתית את

 23 . הולכים אנחנו  לאן שנדע. קי.או. הצדק מן הגנה היא הטענה אז : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 אמרנו, המשפט טרום  של בהקשרים הרלוונטיות טענת את כשטענו.  אחת טענה זו :חן ד"עו

 25 יורד. עניין של  לשורשו יורד השני,  הצדק מן הגנה של טענה זה אחת. פנים שתי שיש

 26 חציית, שלהם המעוניינות למידת, העדים של למהימנות  התכוונו, עניין של לשורשו

 27 ענייני על משליך וזה, כאן שנעשו נורמאליים אב דברים מיני כל. שלהם הקווים

 28 .גברתי, ומהימנות משקל

 29 מן הגנה. התשובות אלה, בולהתלה לכעוס צריך לא אדוני, חן ד"עו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 30 .  הולך זה לאן הבנו. מהימנות, הצדק

 31 .  מתנצל אני, מתלהם אני אם :חן ד"עו
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 1 . מתלהב : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 .  בסוף' הב את שמעתי לא אני :חן ד"עו

 3 . כועס לא אדוני :עם בר. ה.כ

 4. אישי באופן ולהתנצל ההזדמנות את לנצל רוצה ואני,  כועס לא ממש אני. לא ממש :חן ד"עו

 5 . ההתלהבות ארגון  של בעיה לי יש. בי בוערים הדברים לפעמים

 6 על ותודה שאלה הייתה זאת. בסדר. תשובה נתן אדוני, חן ד"עו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 .  התשובה

 8. אחד דבר זה, להליך שלו המעוניינות, העד של תשובתו לעניין וגם, אשלים רק אני :צור בן ד"עו

 9 ,  הצדק מן ההגנה של לעניין וגם

 10 ?כנתון מעוניינות :עם בר. ה.כ

 11 , הדברים את שומעים ואנחנו, ומדבר ונפגש שהולך צד :צור בן ד"עו

 12. עדותו של משקלה הערכת אופן על שמשפיע כנתון המניע את לי מסביר אדוני, לא לא :עם בר. ה.כ

 13 . מכוון אדוני לזה

 14 אחד, הצדק מן ההגנה במסגרת, לומר רוצה רק אני, שתיים. נכון.  וחלק חד :צור בן ד"עו

 15 מה זה, אגב, בחומרה ראה העליון המשפט בית, ההדלפות סוגיית ליד הסגמנטים

 16 חקירה במהלך שיטתיות הדלפות של סוגיה אבל, כמובן צריך, העריך המשפט שבית

 17 שאמר כפי קבע המשפט בית. עצמו בפני חמור שהוא דבר זה, ההליך את שמזהמת

 18 לא הצדק מן והגנה,  תשתית לקבוע רצוני, אומר רק אני, הצדק מן ההגנה, חברי

 19 . נוספים נדברים 15 עוד לה יש. ההדלפות בסוגיית רק נגמרת

 20 , צור בן ד"עו. התשובה את שמענו, בסדר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 . הרגליים לשתי הקשרים בה  יש אז :צור בן ד"עו

 22 . ימשיך אדוני : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 ?זוכר אתה, לך שהיו מפגשים בנושא ק"ביל לפגישה אותך זימנו, עכשיו. נמשיך :צור בן ד"עו

 24 ?מפגשים א"ז מה.  כן  .ת

 25 משהו עלה ואם,  גורמים איזשהם או עיתונאים עם נפגשת אם במשטרה אותך שאלו .ש

 26, בחקירה זה, באתר היה מה זה שלך החקירה  לך אומר כבר ואני, החקירה מנושא

 27 שבאו לך זכור אם אותך שואל אני. 1/ת הכל ולכן. התקשורת וזו המשפט בבית זה

 28 . אותך ושאלו

 29 . כן .ת

 30 ? אמרת ומה .ש
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 1. חקירה לחומרי מתייחס לא,  לחקירות לא םעיתונאי של לשאלות עונה שאני אמרתי .ת

 2 הפניה,  אלי כשפנו פעמים הרבה כי, השני מהצד לשמוע כדי,  לפעמים להם מקשיב

 3.  להגיב רוצה אתה האם. וכאלה כאלה דברים שאול מסביבת שומעים  אנחנו: הייתה

 4 . אלי הפניות רוב היו אלה? מתפלאים אתם למה, סליחה

 5 ,  עיתונאים של שאלות אומר כשאתה.  בדיוק אמרת מה תפרט .ש

 6 בוודאי, פרטים שום, החקירה על דבר שום למסור לא הכלל על מקפיד שאני אמרתי .ת

 7 אמרתי. אלי מתקשרים טבעי באופן שעיתונאים ואמרתי, חומרים שום נותן לא שאני

– 8 

 9 .להם מקשיב שאתה אמרת .ש

 10 שסביבת, שלהם לטעונים, לי אומרים שהם למה, להם לפעמים מקשיב שאני אמרתי .ת

 11 .  וכך כך אומרת שאול

 12 . העיתונאים של לטעונים .ש

 13 . תדרוכים שמקבלים טעונים. נכון .ת

 14 ?תדרוכים מקבלים העיתונאים .ש

 15 ?צוחק אתה למה. שאול מסביבת תדרוכים מקבלים שהם אמרו העיתונאים .ת

 16 את דקות עשר כל שמתדרכת הפרקליטות של טסאפאהוו את פה לי יש כי .ש

 17 , העיתונאים

 18  – לתקשורת פניות ואין :תירוש ד"עו

 19 (יחד מדברים)

 20 , לעשות רוצים  שעיתונאים להיות יכול .ת

 21 . רגע, ישועה מר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 ?אולי, אקריא שאני רוצה אדוני :תירוש ד"עו

 23 בהודעות רואה פשוט אני, לגברתי אשיב אני.  בנושא דיון מעט עוד נעשה אנחנו אבל :צור בן ד"עו

 24 דוברות הודעות שולחים הם, סיכום משפט אגיד אני,  שולחים שהם הדוברות

 25 למה התנהגותי אתוס יש, רחבה תפוצה עם משפט זה. אלינו מגיעות גם שבמקרה

 26, אמרת.  שלך לחקירה חוזר אני. עכשיו לא, פה שנחצים כללים ויש, אסור ומה מותר

 27 מה, לעיתונאים מקשיב אתה. שדיווחת מה, המשטרה עם שלך לפגישה חוזר אני

 28 , אמרת שאתה

 29: ואומר בא עיתונאי לפעמים,  בכלל עונה לא אני הפעמים ברוב או שלפעמים אמרתי .ת

 30 מתוך גם הבנתי, להשמיע לו שיש מה את שומע אני אז. וכך וכך שכך שמעתי, תשמע

 31 . זה את גם הפסקתי הזמן ובמשך, זה
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 1 לא שהמזכר לי ונדמה,  שלך הפגישה בעקבות שנכתב המזכר את לך להציג רוצה אני .ש

 2 . שאמרת ממה חלק נכוחה מתאר

 3 . 808/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 בעניין קשר איתך יצר לא אחד שאף, לקונית אומר אתה. המזכר על תסתכל בוא :צור בן ד"עו

 5 עם לשוחח לא והוזהרת,  אצלנו עדות שמסרת מהיום, איתך שוחח ולא החקירה

 6, בקצרה זה אם גם, כאן לנו תשתיאר מה לפי, עכשיו. החקירה בנושא התקשורת

 7 הדברים כל, לשמוע ורוצים ומתדרכים ושואלים מתעניינים, אליך פונים שעיתונאים

 8 ?נכון, נזכר אתה עכשיו. נעמן יורם ניצב לסגן אותם אמרת, האלה

 9 . שכן חושב אני. להיות יכול, במדויק זוכר לא אני .ת

 10 .המזכר של אחרונה הערה זו. קי.או. טוב.  שכן ש

 11 . התנפלות עלי הייתה.  כן. טבעי באופן .ת

 12 על אותך שאלו.  קרייף ברוך עם פעולה משתף ישועה שמר להגיד רוצה אני, עכשיו .ש

 13 , חפץ ניר פה ישב, פה הייתה, תשמע: לי אומר אתה? קרייף ברוך

 14 . לי זכור לא .ת

 15 ?הזה השם את העלו לא .ש

 16 . לי זכור לא .ת

 17 ?נשאלת? מקשיב אתה למה, מדבר אתה מה?  נפגש אתה מי עם אותך שאלו .ש

 18 זה. מוסר ולא החקירה על מדבר לא ואני עיתונאים מאד הרבה שונים אמרתי, לא .ת

 19 , לא אני. תה כוס על שיחות היו אלה. פורמאליות שיחות איזשהן היה לא

 20 . שנה עשרים מלפני תמונות, שהעברת היחיד שהדבר אמרת אתה .ש

 21 . נכון .ת

 22 .המקור לתוכנית .ש

 23 . נכון .ת

 24 ?מצווה הבר מתמונות חוץ נוסף אחר, הקלטה, פריט, מידע כל, משהו העברת אתה .ש

 25 .  כלום .ת

 26 הפרקליטות ובחזקת בחזקתך שהיו, המקור בתוכנית שעלו ההקלטות, כלומר. כלום .ש

 27 ?אותן העברת לא אתה, בלבד האכיפה וברשות

 28 ,אמר הוא,  אפילו ביקש לא רביב, פעם עוד אומר אני, אפילו סירבתי אני. כלום .ת

 29 ? סירבת למה אז .ש

 30 לא אני אמרתי, להתראיין שלו לבקשה אפילו סירבתי, אמרתי. בקשה לכל סירבתי .ת

 31 דבר, לו אמרתי. לי אסור,  ראשון דבר. נמצאים הדברים איפה בדיוק יודע אתה. יכול
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 1 יודע אתה. אותי שמחפשים מבין אתה, לו אמרתי  תפקידים להיפוך יביא זה, שני

 2 הבית עד צילום צוות לשלוח רצה שהוא אפילו אז.  זה את עושה לא ואני, לנו שאסור

 3 .  לזה סירבתי גם. עדכניות תמונות לנו אין: לי אמר  רץ שאני אותי שיצלמו, שלי

 4 .אחר אחד לאף לא ואף לעיתונאים העברת לא ההקלטות את, לדייק בשביל רק .ש

 5 ההקלטות את העברתי לא. אדם לאף זה את העברתי לא, אדם לאף. לא אחד לאף .ת

 6 ממני ביקש הוא. בכלל ממני אותן ביקש לא שרביב, פעם עוד לך אומר ואני. אדם לאף

 7 .אחרים דברים

 8 . כבר לו היה, כלומר .ש

 9 . הכל לי שיש יודע אתה: לי אמר הוא .ת

 10 . נושא משנים אנחנו,  נעבור בוא, עכשיו. טוב .ש

 11 . איתו מדבר לא שאני ידע גם הוא .ת

 12 ...עם נפגש  שאתה שמע רק הוא, ברור .ש

 13: לי אמר הוא. איתו לדבר מסרב שאני, מדבר לא שאני שמע הוא, כן? שמע הוא מה .ת

 14 לי שיהיו לי תן, לפחות לי שלח אז, לי אומר הוא.  לדבר רוצה לא שאתה יודע אני

 15 אייל של אישור אחרי שלחתי זה את וגם, הגיע זה ולשם.  עדכנית תמונה לפחות

 16 אתה ואם, שנה עשרים מלפני תמונות שתי לי יש: לו ואמרתי לו שלחתי.  רוזובסקי

 17 .ושלחתי. אותן אשלח אני, לי מאשר

 18 הרבה עוד לי יש,  הבא לדבר למעבר נתארגן שאנחנו עד, לכבודכם אומר רק אני :צור בן ד"עו

 19 אנחנו הזה בשלב אבל, התקשורת עם העד של והמפגשים, התקשורת לגבי שאלות

 20.   בהמשך אולי תראו ההסברים את.  הזאת בסוגיה, לפחות הזה העד עם נרחיב לא

 21 יהיו שהדברים כדי, המסגרת את לציין רוצה אני, נוסף לפרק עוברים עכשיו אנחנו

 22 הבחירות מערכות לשתי שנוגעים, האישום בכתב הפריטים על חקרנו אנחנו.  נהירים

 23 את שמענו אנחנו. ופריט פריט כל על  שיטתי באופן חקרנו ושם, 2015-ו 2013-ב

 24 שהכנו למרות, נעשה שאנחנו מה ולכן, הצמצום מבחינת, המשפט בית של ההערה

 25-ו 2013 על שחקרנו אחרי אנחנו, שישנו ופריט פריט בכל האתר כל על מלאה חקירה

 26 בשלב, השליליים הפרסומים את נגיש לא אנחנו. נושאים לפי נחקור אנחנו, 2015

 27 זה, בהמשך אלא, כדי תוך שהיו השליליים הפרסומים את,  להעמיס לא כדי, הזה

 28 אשתדל אני. בחקירה להתקדם שנוכל כדי, אחרים עדים באמצעות גם וזה מורכב

 29 יש לי נדמה' א בנספח, הזה בנספח. בהקשר הדברים את לשים כדי דבר מכל עלהימנ

 30 165 יש א"ז. פנה לא אחד שאף דברים זה ממחצית למעלה. פריטים אזכורים 315

 31 שלא דברים, לכאורה לא או לכאורה, בכלל שזה. וואלה בתוך פנימיים דברים שזה
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 1 עבד זה איך לפעם מפעם והראינו פנימי טעון זה, פנה לא אחד אף. אלינו קשורים

 2 מאד קרקע שזו למרות, פנימיים דברים אותם על מלחקור עלהימנ נשתדל אנחנו. שם

 3 בחלק להתמקד נשתדל דווקא שאנחנו זה במובן, נוחות קרקעות הרבה שם ויש, נוחה

 4 וכמו. בו להתעמק צריכים שאנחנו הדבר, לכאורה  שזה, כלומר. הפניות של ניכר

 5 הנוחה הזירה עם אלא, מאד הנוחה הזירה עם לא כרגע נתעמק 2013-2015, שאמרתי

 6 שאנחנו החקירה של בהקשר  וזה שלנו הפניות אלה, הזה בנושא? בסדר, מאד כמעט

 7  מתייחס וזה. 10. מס בפריט נתחיל אנחנו אז, טוב. עכשיו עורכים

 8 ? 2013 פברואר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 במובן לא, טריוויאלית  הזה העניין את חוקרים כשאנחנו,  אחד משפט עוד רק. כן :צור בן ד"עו

 10 .  קטגוריות לפי בניהול  אלא, תביעתי

 11 . כרונולוגי בהיבט לא :עם בר. ה.כ

 12 עוד פה להיות צריכים היינו, כרונולוגי בהיבט כי. נכון.  בדיוק. כרונולוגי בהיבט לא :צור בן ד"עו

 13 שרה' הגב של בסביבתה אנחנו. טוב. שהגענו ומה, שעשינו בחקירה  ימים עשרה

 14 זוכר אתה. בו נעסוק ואנחנו בו לעסוק טרח האישום כתב שמנסח עניין זה.  נתניהו

 15 ?הזה בהקשר בתקשורת היה מה

 16 . כן .ת

 17 . זוכר אתה אם תספר בוא כללי באופן בתקשורת?  היה מה .ש

 18 .זה על וגיחכו השמלה של םותיאורי צילומים, שלה םתיאורי היו  .ת

 19 ? נכון. משפיל מימד גם בהם היה, שיצאו הפרסומים, עכשיו. טוב. נכון.  זה על גיחכו .ש

 20 . כן .ת

 21, ציבור אנשי של שורה של כתיבה הייתה ואז הפניות את אראה אני תכף. בסדר .ש

 22 ? זוכר אתה. בתקשורת הזה המשפיל במימד לעסוק ראוי לא שזה שאמרו

 23 . היה.  היה אבל. זוכר לא אני אבל, משהו אמר שגרי לי נדמה. כן .ת

 24 6.2-מה YNET-ב כתבה לך להציג רוצה אני.  ככה זה את נאמר בוא אז .ש

 25 . 809/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 26 את רואה... של, נתניהו שרה על שאלו. סליחה, קודמת שאלה, לבנת השרה אומרת :צור בן ד"עו

 27 ?זה

 28 . כן .ת

 29 , 2  מערוץ דומה פרסום לך מציג אני .ש

 30 . 810/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 . ישועה מר, 10-ו 2 את לך מראה אני – לפרסום מפנה אני. בו לעיין יכול אתה :צור בן ד"עו

 2 ? 10-ו 2 זה מה .ת

 3 . 10-ו 2 עמוד : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 בחרה שהתביעה האישום בכתב מסוימים בפריטים פה עוסקים אנחנו.  לבנת דברי :צור בן ד"עו

 5 .אותם להכניס

 6 . כן. 2. קי.או .ת

 7 , המקביל את גם לך אציג אני .ש

 8 . 811/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 . אמשיך אני ואז, היום בישראל סגור אני :צור בן ד"עו

 10 . 812/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 שראו, לבנת לימור לשרה מעבר תגובות של קשת הייתה התגובות שבין יודע אתה  :צור בן ד"עו

 12? זה את זוכר?  נכון, מקלינים, פמיניסטיים פרסומים שאמרנו כמו, שהיו בפרסומים

 13 . לך אראה אני, זוכר לא אתה אם

 14 . מתפלא לא.  מתפלא לא, לא? נוספת יש .ת

 15 מעורר בשמלה העיסוק? רואה אתה. נעמת ר"יו את נראה בוא אז. קי.או. מתפלא לא .ש

 16 ?נכון, גועל

 17 . כן .ת

 18 ?נכון. בשמלה להתעסק להפסיק צריך .ש

 19 . כן .ת

 20  .813/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 ,  בפברואר 6-ב בוואלה שהיה הפרסום את לך מציג אני, עכשיו :צור בן ד"עו

 22  .814/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23. פרובוקטיבי לבוש,  נתניהו שרה על זועמים ידידים,  שהלך מה, שם שכתבתם מה :צור בן ד"עו

 24 ?רואה אתה

 25 . כן .ת

 26.  קלון מלשון? נכון, מקלינה התייחסות היא הזאת שההתייחסות חשבת בעצמך אתה .ש

 27 .פרזה פרה יוצרת היא

 28 . בסדר לא שזה חשבתי. כן .ת

 29 ?שמה .ש

 30 . בסדר לא שזה .ת

 31 ?נכון. הזאת ההתייחסות .ש



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  15

 

 3974 

 1 . כן .ת

 2, הנה,  דעה אותה את שבטאו ציבור אישי עוד היו, קרה מה נראה בוא ואז.  קי.או .ש

 3 .נתניהו שרה' הגב של להגנתה יצא, דרעי אריה

 4   .815/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ?זה את רואה אתה. במקומו אינו בהופעתה הדוחה העיסוק :צור בן ד"עו

 6 . כן .ת

 7 . גלאון זהבה כ"ח של' ב ברשת הערה וגם, אחרונות ידיעות את לך אציג אני,  טוב .ש

 8 ? מגיש שאתה הראשון מה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 . דיבורים הכל התוכנית של תמליל יהיה השני. אחרונות ידיעות של יהיה הראשון :צור בן ד"עו

 10  .817/נ דיבורים הכל  .816/נ זה  אחרונות ידיעות : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 עלה מה נראה בוא ואז. גבול יש אבל, עוד יש, מהמוצגים חלק הצגנו. נראה בוא ואז :צור בן ד"עו

 12 . בוואלה

 13  .818/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 ?נכון. לבנת לימור של האמירות בעצם זה, שעולה מה :צור בן ד"עו

 15 . כן .ת

 16 כלי  של ארוכה בשורה באה, פה שראינו כפי הזאת ההתייחסות, האלה האמירות .ש

 17 ?נכון. תקשורת

 18 . כן .

 19 ?נכון, ציבור אנשי של ארוכה שורה גם, שראינו כמו כך על דיברו וגם .ש

 20 . כן .ת

 21 ?נכון, אנושי מאד עניין גם שזה איתי מסכים אתה .ש

 22 . כן .ת

 23 היינו. זה את נעצור בוא אבל, עצמה השמלה את יש שבסרטון, אגב, יודע אתה. בסדר .ש

 24 לפרסום דרישה שיש אומרים. 11 כוכבית. הבא לעניין נעבור בוא. הזה האנושי בפריט

 25 ושיש בישראל החזקות הנשים של פורבס ברשימת הראשון מקום,  נתניהו שרה של

 26 ?קי.או. יפות תמונות עם חיובית כתבה

 27 . כן .ת

 28 24-ב עכשיו ואנחנו, בפברואר 6-ב היה 10 פריט, הקודם שהפריט  לך אומר רק אני .ש

 29 התקדמנו שכבר אחרי, עכשיו, לי להגיד יכול אתה. זה אחרי וחצי חודש. במרץ

 30 כמה, וחצי מחודש למעלה של בתקופה הממשלה ראש. האתר את וראינו בחקירה

 31 ?באתר סוקר הוא פעמים
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 1 ? תאריכים באיזה .ת

 2 ראש באתר סוקר הוא פעמים כמה.  2013 מרץ פברואר, בדיוק מתי משנה לא, 2013 .ש

 3 ?הממשלה

 4 ?חודשיים פני על .ת

 5 . אריתמטיקה זה? נכון, המכפלות את כבר עשיתם, וחצי חודש .ש

 6 ? 2013-ב .ת

 7 . היחסיות את, הזה האזור את פשוט רואים אנחנו  אז. קי.או .ש

 8 . נכון זה אם יודע לא אני .ת

 9 .בסדר הכל. האריתמטיקה את עושים. בסדר הכל .ש

 10 . 150 אולי 100 אולי, יודע לא .ת

 11 זה, שמונה חלקי בשנה פעמים ארבע,  שנים בארבע פרסומים אלף 15, בסדר הכל .ש

 12, חזור הלוך פעמים מאות זה, זה חלקי.  1000 זה אז חלקי 4000 זה ואם, 500 בערך

 13 בוא. הך היינו זה, עשרות או)?( אינפורמציה גם כולל פרסומים,  שמאלה ימינה

 14 ?פורבס על שמעת,  פורבס של פרסום יש, פניה פה יש, עכשיו. נתקדם

 15 . שמעתי. כן .ת

 16 .קלות משועשע שאתה רואה אני? עליו שמעת ומה  .ש

 17 . בדיפלומט מתחרה אני .ת

 18 . 819/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 מאה את שנה מדי מפרסם גם  פורבס?  מה, הסיום לקראת הומור מפתחים :צור בן ד"עו

 20 ?נכון, בעולם המשפיעים

 21 .העשירים גם. כן. כן .ת

 22 את תראה בוא, ואז, טוב? העשירים של לרשימה אותך  להכניס אפשר. העשירים גם .ש

 23?  רואה.  הראשון במקום נתניהו שרה, פורבס פי ע החזקים האנשים, הפרסום

 24 .למעלה

 25 . קי.או .ת

 26.  רבים תקשורת בכלי שוטף באופן שמתוצפת דרוג, נחשב דרוג שזה לי תאשר עכשיו .ש

 27 .שלו הדרוגים

 28 .  כן ידיעתי למיטב .ת

 29 . למוצג יהפוך שהמיטב כדי, זה את נציג בוא .ש

 30 ? מה  את לנו מגישים : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 31 . מקבץ :צור בן ד"עו
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 1  .820/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 תסתכל.   זה את יראה המשפט שבית מבקש אני.  במקבץ יש מה אגיד אני אז :צור בן ד"עו

 3, רואה שאתה כמו, כלכליסט את רואים אנחנו:  ככה רואים אנחנו תקופה שבאותה

 4 ערוץ זה, 12 חדשות את גם לך מציג אני, מארקר דה את, פורטל דיפ את, גלובס ואת

2 . 5 

 6 . קובץ לאותו אותו מצרפת אני : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7, דיםחר חדרי את,  הארץ עם שעובד on life אתר את, 2 חדשות את עכשיו צרפנו אז :צור בן ד"עו

 8 ? התקשורת לכלי נאה כיסוי בה שיש רשימה זו?  בסדר יס אתר ואת

 9 . כן ת

 10 ? נכון. הפורבס זה שעולה ומה .ש

 11 . כן .ת

 12 ?התקשורת כלי בכל? הפרסום את ביוזמתכם לפרסם החלטתם אתם, עכשיו .ש

 13 .  לי זכור לא. זוכר לא .ת

 14: לרובינשטיין כותב אתה, 1814 בשורה, הרול את לך אראה אני.  לך אזכיר אני. קי.או .ש

 15, אחד מספר זה, בישראל החזקות הנשים 50 את בפורבס  מעט עוד מפרסמים אנחנו

 16 ? רואה אתה

 17 . רואה .ת

 18, 2 מערוץ, האחרים התקשורת כלי כל כמו, שלה בהחלטה שוואלה זה, שראינו מה .ש

 19 ?נכון. הזה הבנאלי הפרסום את מפרסמים', וכו' וכו 10

 20 . שלה החלטה זו. כן .ת

 21 ?זה מה .ש

 22 .  שלה החלטה זה מה יודע לא אני .ת

 23 . מעט עוד מפרסמים אנחנו .ש

 24 . קי.או .ת

 25 לפרסומים אותו נשווה, בוואלה הפרסום על נסתכל בוא עכשיו. קי.או? נכון. קי.או .ש

 26 .האחרים

 27 . 821/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 28 אם יותר או פחות לי ותגיד, יודע אתה, מארקר בדה הפרסום את להשוות יכול אתה :צור בן ד"עו

 29 כמו. רוח באותה, כיוון באותו הכל,  לאחד אחד להשוות יכול אתה? נכון. דומה זה

 30 . יותר או פחות, כולם
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 1 . כן .ת

 2 ?נכון .ש

 3 . כן .ת

 4 . הבא לפריט נתקדם בוא אז .ש

 5 ?למה הגענו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 השתתפות לפרסום דרישה: לך אזכיר אני, ישועה מר, כך אומרת הטענה. 16 לפריט :צור בן ד"עו

 7 . הדיור קבינט בישיבת לפיד יאיר של בנו

 8 ?לפיד יאיר .ת

 9 .  שלו הבן .ש

 10 ??ליד יאיר .ת

 11 נראה בוא. האישום לכתב נכנס שזה, בוכלטריה, איזוטריה בענייני אנחנו, בוא. כן .ש

 12 לך אגיד. רחב פרסום היה, תראה בוא. שלכם...מה רחוק לא זה, בסדר.  פה יש מה

 13 . לפרסום הולך וזה, קבינט ישיבת הייתה, אוצר שר היה הוא. היה מה

 14 . קי.או .ת

 15 ידיעה הנה. יסתדרו תכף הדברים, תתמה אל.  התפרסמו האלה הדברים ואז, טוב .ש

 16 , 2 בערוץ

 17 ?זה את מגישים אתם : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . העניין את מתחיל זה פה. וחלק חלק פה :צור בן ד"עו

 19  .822/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 אתה.  הדיור קבינט בישיבת השתתף  לפיד של הבן. בפרסום יוצא אברמוביץ אמנון :צור בן ד"עו

 21 ? רואה

 22 . קי.או .ת

 23, הקבינט ישיבת?  נכון. חריג דבר שזה איתי מסכים אתה. חריג  דבר זה, עכשיו. קי.או .ש

 24 פרסום יש ולכן, מקובל דבר לא זה  אבל, כמובן עמו שמורות זכויותיו, נער מגיע

 25 ?נכון. בתקשורת

 26 . כן .ת

 27 יש. יתפרסם זה היום, 2095 בשורה לך וכותב, רובינשטיין זאב אליך פונה ואז. כן ש

 28 ? רואה אתה. 2 ערוץ של, שראינו הפרסום את ואז? אצלך שתשם אפשרות

 29 . קראתי. כן .ת

 30 את נראה ותכף וואלה את ראינו, 2 ערוץ את ראינו, נראה בוא עכשיו. קי.או. טוב .ש

 31 . וואלה של הפרסום את קודם נראה בוא. האחרים התקשורת
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 1 . 823/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 בוא, 823/נ. טוב. האחרים הפרסומים עם להתחיל רוצה אני,  סליחה מבקש אני :צור בן ד"עו

 3 כדי, עצמי בשביל, מסתכל רק אני, כהבנתכם תנהגו, בסדר הכל, עכשיו.  נתקדם

 4 את מביא אבא שכל כתוב. ידידותית, לזה נקרא, מאד כתיבה פה רואה אני,  להבין

 5 . מתחיל זה ככה, רואה אתה, לעבודה הילדים

 6 . כן. קי.או .ת

 7 ?  נכון, כזו מחויכת מאד ברוח .ש

 8 .כן .ת

 9 ויש, המפגינים עם ומדבר יוצא הנער גם יש, עצמו הטקסט בתוך  גם יש זה ואחרי .ש

 10 יכול אתה. גופה הכתבה בתוך מופיע זה, לך להקריא חבל, נחמדה בחורה שם

 11 .כפיים מחיאות פה יש, במסך להסתכל

 12 . ראיתי .ת

 13 היה מה נראה בוא. לך אומר כבר אני, חביב באמת הילד, עכשיו.  טוב. בסדר. קי.או .ש

 14. אותך אוהבים, גדול, גדול: קורא שהקהל סרטון גם יש. אחרים תקשורת בכלי

 15 התקשורת מה נראה בוא ואז.  דברים לזה נייחד בסיכוים? בסדר. זה את נחסוך

 16 ?  נכונה בצורה התקשורת בכלי התפרסם,   חושב אתה מה. ישועה מר, עשתה

 17 ? תקשורת כלי בעוד פורסם זה אם .ת

 18 ? מניח אתה מה. כן .ש

 19 . שכן .ת

 20 . נראה בוא אז? נכון .ש

 21  .824/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 נעבור בוא. התפרסמו הדברים איך על, אייטמים כמה על ונסתכל נראה בוא, עכשיו :צור בן ד"עו

 23 השתתף במי מתחילה הידיעה,  ביוני 4 התאריך,  מארקר בדה נתחיל. טיפה ביחד

 24 גם שר של בן השתתפות של כזה מקרה, השניה בפסקה ואז, הדיור קבינט בישיבת

 25 סדרי עם בעיה שיש שם נאמר ואז. זוכרים לא השרים וותיקי גם, קבינט בישיבת

 26 ?ישועה מר, זה את רואה אתה. האבטחה

 27 . רואה .ת

 28 נעזוב בוא אבל, קיימות לא הכפיים מחיאות, יצא שהבן, ההפגנה של אזכור יש  כ"אח .ש

 29 של הנוכחות, ביקורת של אלמנט יש פה גם.  YNET-ב לפרסום נעבור בוא, זה את
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 1.  ביותר חריג דבר זה בממשלה רגישות החלטות קבלת בזמן שר של משפחה קרוב

 2 ?זה את רואה אתה, ראויה לא הייתה שהנוכחות אמר לפיד

 3 . כן .ת

 4 נאמר כי, ביקורת שיש שוב לך מציג אני, ראשונה פסקה,  קצת כלכליסט על נדבר בוא .ש

 5 ?רואה. לתקשורת שגולש רגיש מידע, ביותר חריג אירוע שזה

 6 . כן .ת

 7 מגיע היה ההוא של שהבן לכם תארו: אמרו, זה את ביקרו הם גם היום ישראל .ש

 8 שביבי לעצמכם תארו,  למחשבה נקודה: אומר אברמוביץ. הזאת לפגישה, לישיבה

 9 ?זה את רואה אתה, הסגורה הקבינט לישיבת יזמין נתניהו

 10 . כן .ת

 11 הכל  NRG-ו מעריב עם יחד גלובס את נציג, הגלובס את לך מראה אני, עכשיו, טוב .ש

 12 ממה, מבינים שאנחנו מה. זה עם נעשה מה נראה בוא עכשיו. סליחה, הוגש ביחד

 13 אמנון 2 ערוץ של פרסום היה. הבאים הדברים את לי ותאשר, רואה שאתה

 14 ?נכון. אברמוביץ

 15 . כן .ת

 16 ?נכון. הפרסום על follow up שנקרא מה עשתה רחבה מאד בצורה התקשורת .ש

 17 . כן .ת

 18 ?הפרסום על follow up עשיתם אתם גם ש

 19 . כן .ת

 20 להם בהשוואה לפיד עם יותר ידידותי, לזה נקרא,  היה שלכם follow up-ה. קי.או .ש

 21 ?נכון, לפחות

 22 . בקטנה. כן .ת

 23. 28  פריט הוא הפריט. הזה follow up-ה אחרי, הבא לדבר נתקדם בוא. טוב. בסדר .ש

 24 פרס שמעון המדינה נשיא של טיסה עלויות על כתבה לפרסום לדרישה מתייחס וזה

 25 כתב לבין התקשורת בין הקשר מה נראה,  לנו יש מה על, זה את לך נראה בוא. ל"ז

 26 לזכור צריך לא, 5.12.2013-ב נפטר מנדלה,  שם יש. בהחלט מקרי שהוא. האישום

 27 ?  נכון. 2013-ב נפטר שהוא זוכר אתה. התאריך את

 28 . כן .ת

 29 גדולי כי, מונומנטאלי טקס היה הזה והטקס, השכבה טקס לו שנערך זוכר אתה .ש

 30 .לטקס הגיעו העולם
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 1 . וודאי .ת

 2 , הארץ מעיתון כתבה הנה .ש

 3  .  825/נ :פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4, נשואות העולם עיני, ההשכבה טקס, הלוויה – ההקשר את, הארץ את נראה בואו :צור בן ד"עו

 5 ? זה את רואה אתה,  מדינות 90, תקדים חסר כבוד, האפריקאי הגיבור

 6 . כן .ת

 7 בטקס ישראל מדינת את ייצג מי, השאלה עלתה בארץ פה שגם יודע אה, עכשיו .ש

 8 ?לא או זה את זוכר אתה. מנדלה של ההשכבה

 9 .הפרטים כל את לא.  במעורפל. בגדול .ת

 10 לא זה אחרי אבל, יטוס הממשלה שראש מחשבה הייתה שבהתחלה לך אראה בוא .ש

 11 ? יודע אתה. אבטחה סידורי בגלל הסתייע

 12 . רואה .ת

 13 ואז. לדצמבר 9-מ גלובס את לך מציג אני. יטוס פרס שהנשיא המחשבה עלתה ואז .ש

 14 שלא הממשלה ראש הודיע יותר מאוחר, גלובס על תסתכל בוא, השלישית בפסקה

 15 לך מציג אני. בשפעת חלה שפרס הוא, שקרה מה, זה אחרי אבל. מייצג ופרס ייסע

 YNET . 16-ב 7 ובערוץ, 2 בערוץ פרסום

 17 . 3275 שורה :תירוש ד"עו

 18, זה הנה? בסדר. טס לא הוא ולכן, חלה פרס שהנשיא, ישועה מר, לך אומר אני :צור בן ד"עו

 19 חלק לקחת יוכל לא  כי פרס הנשיא הודיע היום: האחרונה בפסקה רגע תסתכל

 20 ?רואה. השפעת ממחלת מחלים  והוא מאחר, האשכבה בטקס

 21 . כן .ת

 22 שקורה שמה, לך אומר אני ואז, מחלתו בשל טס לא הנשיא, טס לא הממשלה ראש .ש

 23 זה שיטוס מי, בלעדי סיפור לכם נון, לכם ואומר, רובינשטיין, אליכם שפונים, הוא

 24 ?זכור לא או לך זכור.  הכנסת ר"יו

 25 .זוכר לא אני.  בגדול. במעורפל .ת

 26.  אחרים תקשורת בכלי נעשה ומה הפניה הייתה מה נראה תכף. זה את נראה בוא אז .ש

 27 אחד אף? נכון ייסע מי, בעיה שיש ראינו, ייסע מי יודעים לא כי, אליך פונה הוא, הנה

 28 , נוסע לא

 29 ?זה מסר איזה :תירוש ד"עו
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 1, טיסה עלות, אדלשטיין יטוס, יטוס לא,  פרס עם ראשית כותרת יש בוואלה. 3298 :צור בן ד"עו

 2 ? רואה. לכותרת פצצה זו)?( שקלים ןמיליו יכסו, ראוי

 3 . כן. כן .ת

 4 . בוואלה עולה מה נראה ובו,  רובינשטיין של המוחצנות על דבר זה. קי.או :צור בן ד"עו

 5 , שם מתחיל לא זה :תירוש ד"עו

 6 אני, הנה, עכשיו. לעד זה את מציג אני, שהוא איפה ונגמר שהוא איפה מתחיל זה :צור בן ד"עו

 7, לפני שעות 24, הכותרת על תסתכל.  בוואלה שעולה מה הנה. וואלה את לך מראה

 8 הכנסת ר"יו שדווקא יתכן ואז, וזה  זה ואז  נתניהו. למנדה בטקס ישראל את ייצג מי

 9 ?רואה. יטוס

 10 . כן .ת

 11 ?נכון. 8:39: אותה תזכור, הפרסום על רגע תסתכל? עולה זה שעה באיזו .ש

 12 . כן .ת

 13, שהפרסומים, לך אומר ואני. שראינו הקודמים הפרסומים כל את נראה בוא, עכשיו .ש

 14 בכלי עלה שזה  לך מראה ואני, הפרסומים על להסתכל נתחיל בוא, נסתכל בוא

 15 לך אקריא אני,  הנה  YNET-ב, למשל. מאוחר יותר קצת אבל, הנוספים התקשורת

 16 עם עולים YNET 8:39-ב אם. כאן נמצא הכל, בקצרה זה את נעשה בוא, ישועה מר

 17 ערוצי, הרשתות, 21.09-ב היום אותו בהארץ 13:53 בשעה בדיוק דבר אותו

 18, 2 ובערוץ' ,ב ברשת, 14-ב.  הזאת הנסיעה את משדרים הם גם והרדיו הטלוויזיה

 19 אז.  הוגש זה כל.  בכך עוסק print-ה. בכך עוסקים העיתונים גם ולמחרת, 10 בערוץ

 20, מנדלה נלסון של הלוויה, האירוע. הבא הדבר על נסתכל בוא,  ישועה מר, עכשיו

 21 ?נכון, בינלאומי אירוע

 22 . כן .ת

 23 ?משמעות לו שיש דבר, הזה לאירוע יטוס ישראלי נציג איזה, השתתפות .ש

 24 . כן .ת

 25. אדלשטיין זה ואחרי הנשיא  זה ואחרי, נתניהו בהתחלה, פרסמו התקשורת כלי כל .ש

 26 ,  מהפרסומים ראינו זה את גם

 27 . כן .ת

 28 זה עם ועליתם.  ראשונים זה את תעלו, תיק קחו: קיבלתם, קיבלתם שאתם ומה .ש

 29 ?נכון. ראשונים

 30 , יודע לא, ראיתי לא .ת
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 1 מתחילת ההתכתבויות את לראות צריך הוא, הזה הדבר על לענות בשביל, סליחה :תירוש ד"עו

 2 חברי. זה ומה קיבל הוא מה, המקור מה, תיק לא או תיק זה אם.  תומו  ועד, האירוע

 3 מה כל בעצם, השאלה על לענות בשביל  אבל. בסדר – מסוימים דברים לו הציג

 4 לא.  קיבל הוא מה ולהבין ההתכתבויות כל את להבין צריך, תיק זה קיבלתם שאתם

 5 .  אחת עמודה רק הצגת.  קיבל שהוא ה כל את הצגת

 6 ואנחנו, ל"לחו לטוס רוצה אתה אחרת כי, אחד נושא לגבי רק אותך אשאל אני אז :צור בן ד"עו

 7 :  הבא הדבר את לך אומר אני, ברצינות ועכשיו.  ל"לחו נטוס לא

 8 . העד את להפחיד גם צריך לא :תירוש ד"עו

 9 (יחד מדברים) :צור בן ד"עו

 10 ? השאלה מה, צור בן ד"עו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 . הכל את לו לתת אפשר :תירוש ד"עו

 12 את קרא, הכל על תסתכל בוא. אינפורמציה זו. איום לא זה. הכל את קח. בעיה אין :צור בן ד"עו

 13 רוצה את שורה איזה.   רוצה את מאיפה תגידי.  רוצה שחברתי מה, הפרסומים כל

 14 , יקרא שהוא

 15 ? אנחנו שורה באיזו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 היא אז, הכל את משקף לא שזה אמרה חברתי. 3298  השורה את הראינו אנחנו :צור בן ד"עו

 17 ?להתחיל שורה מאיזו.  רוצה היא מה לו להראות מוזמנת

 18 .הצגת שאתה הדברים אחרי עד וממשיך. 3275-מ :תירוש ד"עו

 19 אני זה בגלל, השורה מספר את רואה לא אני? כן? טוב מבוקר, תסתכל בוא, 3275 :צור בן ד"עו

 20 . שואל

 21 . טוב מבוקר. כן :תירוש ד"עו

 22 פיסת עוד לי יש. נתקדם בוא, קורה מה, צריך מה, בהול, מצטער, טוב מבוקר אז :צור בן ד"עו

 23 . מידע

 24 . השאלה הייתה מה לי תזכיר?  הבעיה מה, צור בן מר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 25. ישראל במדינת התקשורת כלי בכל שפורסם ראשון פריט העלו שהם הייתה השאלה :צור בן ד"עו

 26 בהתחלת ראשוניות על דיברנו, ראשונים להיות להם שנתן מידע דווקא קיבלו הם

 27 ההתכתבות כל את לראות צריך, שלא אמרה חברתי ואז.  ששאלתי מה וזה. החקירה

 28 . מסתדר בדיוק לא פה ומשהו

 29 ?ההתכתבות לנו הוסיפה מה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 30 .  יודע לא אני :צור בן ד"עו

 31 . הכל את רואה שהוא אחרי יענה שהוא. הכל את לראות צריך, רואים כל קודם :תירוש ד"עו
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 1 (יחד מדברים)

 2 , נגדית בחקירה אנחנו, להבין מצליח לא אני, להתקדם רוצה אני :צור בן ד"עו

 3 ? קודם שענית מה את במשהו משנה זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . לשעות לב שמתי לא, יודע לא אני, כולם לפני תיק קיבלנו אם, עניתי לא .ת

 5 ומתי קיבלתם מתי נראה ואנחנו, זה את נסגור כרגע זה, קמו שהם בגלל, בדיוק :צור בן ד"עו

 6 נראה בוא? בסדר.  הדבר אותו את פרסמו והאחרים ראשונים שהייתם, פרסמתם

 7 פרסמתם אתם, תסתכל,  פרסמתם מתי מראה אני אז. בבקשה. האלה הדברים את

 8 שכולם לי ותאשר, שנעשו האחרים הפרסומים כל על תסתכל בוא עכשיו. 8:39 בשעה

 9 . מאוחר יותר, יותר או פחות דבר אותו פרסמו

 10 . איזה משנה לא, השעות את רואה לא אני וחלק,  מאוחר יותר YNET-ו הארץ .ת

 11, זה את לאמת רוצה אתה אם אבל, כנתון זה את תראה.  המסך על לך לפתוח יכו אני .ש

 12 . בבקשה

 13 ,  נתון שזה אומר אתה אם. בסדר .ת

 14 גם יש שלראשונים קודם והסכמנו, ראשונים רק גלריה באותה נמצאים אתם .ש

 15 ?נכון. לידכם עניין איזשהו  לפעמים

 16 . כן .ת

 17 ועכשיו, למנדלה הטקס על עברנו,  מזכיר אני.  הבא לפרט נתקדם בוא,  בסדר, טוב .ש

 18 עבור נתניהו שרה שגייסה בתרומות שעוסקת כתבה. 55 פריט. פריט עוד על נדבר

 19 .  ל"צה חיילי

 20 . 2014 בספטמבר זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21 הוא', א נספח של בכרונולוגיה הקודם שהפריט, לך אומר רק אני. בספטמבר 22-ב זה :צור בן ד"עו

 22,  לתקשורת הודעה לך להראות רוצה אני?  בסדר.  לחודשיים קרוב עברו אז 1.8-ב

 23 .  כבודה, כאסופה זה את נגיש אנחנו

 24 ?בפנים וואלה כולל   .826/נ זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 25 וואלה. נאמר מיד. כבודה, בנפרד נגיש אנחנו וואלה את, סליחה.  בפנים וואלה כולל :צור בן ד"עו

 26 . בפנים

 27 . 826/נ, וואלה כולל. קי.או : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 28 ? נכון. לעיתונות בהודעה מתחיל זה, אותך שואל אני :צור בן ד"עו

 29 . כן .ת
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 1 עסקיים גופים, תקשורת, שלטון, ממשל גורמי י"ע שבשגרה כדבר שמוצאת הודעה זו .ש

 2 ?נכון. ב"כיו וכל

 3 . כן .ת

 4 יותר. תקשורת  כלי למספר  נשלחות כרגיל כאלה הודעות, כך עכשיו, יודע אתה ואז .ש

 5 ?נכון. למספר אבל, פחות או

 6 . בוודאי. כן .ת

 7 זה, השניה בפסקה תסתכל, אומר.  אותו לך מציג אני. הארץ בעיתון פרסום הנה .ש

 8. היום שהופצה לתקשורת הודעה לפי, התרומות גיוס עם נתניהו ששרה פריט אותו

 9 ?לך מוכר זה?  רואה אתה

 10 . רואה. רואה .ת

 11 שזה, אותך ששאתי ומה שאמרת מה את מאשש וזה התקשורת בכלי רואה אתה אז .ש

 12 ? נכון. תקשורת כלי של לשורה שמופצים דברים

 13 . כן .ת

 14 בוא זה ואחרי הארץ עיתון הפרסום את ראינו. הפרסומים על נסתכל בוא עכשיו .ש

 15 זה, הזמן על חבל, יודע אתה? נכון. במאקו שהוא הבא הפרסום על ונסתכל נמשיך

 16 ,7 ערוץ  NRG,  מאקו

 17 ? השאלה מה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . רואה אני. כן .ת

 19 בפני מונחים כולם שהפרסומים, תקשורת  של ארוכה בשורה מפורסם אייטם אותו :צור בן ד"עו

 20 .  העד

 21 ? השאלה מה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22 תאשר. 12 ובערוץ YNETב,  האחרונים הפרסומים לשני אגיע אני תכף – לי תאשר. א :צור בן ד"עו

 23 ביחס תקשורת  של ארוכה בשורה ביטוי מוצאת לעיתונות שההודעה, ישועה מר, לי

 24 ?נכון. חיילים למען להתגייסות

 25 . מאשר .ת

 26 אפנה אני צריך ואם, לי תאשר, התמונה להשלמת גם תסתכל אם, עכשיו. מאשר .ש

 27 את, למשל לך אראה אני. מאוחרות בשנים גם מתפרסמים כאלה שאייטמים, אותך

 28 אלה,   15 וממרץ 15 מספטמבר,  2 ומערוץ YNET-מ האחרונים הפרסומים שני

 29 ?נכון. התקשורתיים בערוצים רווחים אייטמים

 30 .  כן .ת
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 1 לבית שנוח איך? נפרד סימון לבקש אפשר. בוואלה הכתבה את נראה בוא, עכשיו .ש

 2 .  גברתי דעת לשיקול.  הכתבה את גם יש כי. המשפט

 3 . הכתבה את למצוא צריך : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 הכתבה. בכתבה תסתכל בוא, ישועה מר. ככה זה את נשאיר. גברתי, חשוב לא אז :צור בן ד"עו

 5 ?נכון, בסדר מאד

 6 . כן .ת

 7 כך כל שלא בדקויות עוסקים אנחנו אם אפילו, לך להגיד יכול אני.  בסדר, טוב .ש

 8.  אליכם בהשוואה, ממאקו בולט פחות הרבה זה, למשל, המיקום מבחינת, רלוונטיות

 9 ? נכון. הצורך מן למעלה כבר באמת זה,  מאקו ושל שלכם הכתבה את רואים אנחנו

 10 וואלה .827/נ יהיה וזה הכתבה את הפרדתי, אסמן אני, צור בן ד"עו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 ...ו

 12 ?  כרגע שאמרתי מה את אישרת אתה. כן :צור בן ד"עו

 13 . כן .ת

 14 הודעה ראינו, אחד, הזה בפריט ראינו שאנחנו מה אז, הזה העניין את נסגור רק .ש

 15 ? נכון. לעיתונות

 16 . כן .ת

 17 . תקשורת כלי של ארוכה לשורה שהופצה, שתיים .ש

 18 . כן .ת

 19 .שראית התקשורת כלי בכל שפורסמה .ש

 20 . כן .ת

 21 באמצעי לפעם מפעם מסוקרים כאלה היבטים, כאלה שהודעות גם וראינו. קי.או .ש

 22 ?נכון. דומים בהקשרים התקשורת

 23 . כן .ת

 24-ב. נתניהו הנאשם של בנו גיוס זה. 61 פריט עוברים אנחנו ועכשיו. קי.או. טוב .ש

 25 ? שלא או, בכללותו העניין את זוכר. ל"בצה לשרות נתניהו אבנר מתגייס 1.12.2014

 26 . בגדול זוכר .ת

 27 וחצי 7 בשעה: הנה, לשאול כותב חפץ 6171 בשורה: כותב חפץ מה לך אראה אני .ש

 28 והם  תקשורת תהיה אם,  הממשלה ראש של בנו התגייס, התחמושת גבעת,  בבוקר

 29 ? רואה. ניר, טוב לילה. איידע ידברו

 30 . כן .ת

 31 ? נכון. לידיעתך לך כותב הוא .ש
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 1 . כן .ת

 2 .דבר אותו זה, רוצה אתה אם, כלום זה, 6173 בשורה, נראה בוא, כותב שאול מה .ש

 3 . כן .ת

 4   אצלכם עולה מה לך אראה אני ואז .ש

 5 828/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?רואה אתה, התגייס הממשלה ראש של בנו, נתניהו:  רואה אתה :צור בן ד"עו

 7 . כן .ת

 8 ?זה את צילם מי, 10 ערוץ באדיבות צילום, הראשונה לתמונה מתחת שכתוב מה .ש

 9 . 10 ערוץ .ת

 10 ? לעם זה מי המשפט לבית תגיד. לעם של תמונות  וכשכתוב, 10 ערוץ .ש

 11 . הממשלתית העיתונות לשכת .ת

 12 ?התקשורת כלי בכל התפרסמה הזאת הידיעה, חושב אתה מה, עכשיו. יופי .ש

 13 . שברובה מניח אני .ת

 14 , נסתכל בוא אז. בסדר. ברובה שגם מניח אתה .ש

 15 השאירו שתמיד מה תמיד לא  היא  הראיה, שתורם מה, צור בן ד"עו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 . שהתפרסם חושב שהוא מה זה לנו שתורם מה, לו

 17 , לשאול רוצה ואני, זה את מראה אני לכן :צור בן ד"עו

 18 .כלום לנו תורם לא זה.  האלה השאלות על לדלג אפשר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19, המקומות  בכל היה זה אם, מקובל היה זה  אם אותו שואל אני, מגיש שאני אחרי :צור בן ד"עו

 20 בחרתי אני לא. לעשות הזאת הנקודה את צריך אני בדיוק. הסטנדרט היה זה אם

 21 . האישום כתב לתוך האלה ההיבטים את להכניס

 22 . 829/נ יהיה זה? ומקבץ תמונה? כאן יש ומה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 שידור, בראשון תסתכל, 2 בערוץ חי שידור היה זה, פה מדברים אנחנו, תסתכל בוא :צור בן ד"עו

 24 אבל, ההיקף מה כמובן היא השאלה, שוב אבל, טועה אני אם אותי ותקן, 2 בערוץ 2

 25 ?נכון.  אותו מצאה שהמערכת חשיבות לו שיש הבא האירוע זה, מוגבל ן"נדל

 26 . כן .ת

 27, אחרונות ידיעות של שער  YNET ואת אחרונות ידיעות את לנו יש, תסתכל ואז .ש

 28 . אחרונות ידיעות של השער על תסתכל

 29 . כן .ת
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 NRG 1, שבע, השבת ככר, מודפס אינטרנט, היום ישראל, סרוגים  YNET את לך יש .ש

 2?  נכון, זה את רואה אתה. הזאת לעת שמיצינו לי נדמה.  וגלובס news one 10 ערוץ

 3 .לו קורא הייתי, בסיסי חדשותי אייטם זה, אחד. בעניין שאלות כמה לי יש

 4 . כן .ת

 5 לכל מופצת שבהנחה הודעה זו, הגיוס את יש, הנה, הודעה היא ששולחים וההודעה .ש

 6 ?נכון. הזה לסיכום מגעים וכולם, התקשורת כלי

 7 . כן .ת

 8 הם הפרסומים שכל  לציין אבל צריך, כבודה,  119 פריט. להתקדם נוכל אנחנו .ש

 9 שעשינו שמה ואמרנו שלילי זה פה, חשכנו מה להראות גם צריך,  דגשים עם, שליליים

 10 מר, תמיכה בפוסט אנחנו, עכשיו.  כרגע מאד הרבה חסכנו שבזה חושב אני, קודם

 11.  בפוסט  שפורסם, נתניהו ושרה נתניהו הנאשם של  תמיכה פוסט. 119 פריט. ישועה

 12  לעיתונות כהודעה מקבל שהוא מה, שאול לך מעביר ואז. 2015  מרץ בסוף אנחנו

 13 זה איך כ"אח לך אראה אני?   לעיתונות הודעה זו, בטובך רגע תסתכל. 9136 שורה

 14 .אולי, התהליך את לקצר כדי, המקומות בכל פורסם

 15 . להיות יכול, יודע לא .ת

 16 . להיות יכול .ש

 17 שהפוסט או.  לעיתונות לידיעה הוכנס הזה שהפוסט או, שהועבר  פוסט שזה או .ת

 18 . לעיתונות כידיעה  הוכנס

 19 ?לך נראה כאן עד. לעיתונות כידיעה זה את שולחים, אותו מעלים הזה הפוסט .ש

 20 . לי נראה .ת

 21 , נקודה לאיזו שהגעתי בגלל, כאן אעצור שאני רוצה כבודה :צור בן ד"עו

 22 ?הפריט  לסוף הגעת. אפשר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 לבית שנוח איך, להמשיך גם יכול אני. ארוך להיות היכול זה אבל, הפריט לסוף לא :צור בן ד"עו

 24 . המשפט

 25 והם, הדגלים מצעד את היום שיש, הודעה איזו קיבלתי אני. טכנית הערה לי יש :עוזר-רוזן ד"עו

 26 . העיר בתוך כבישים חוסמים

 27 . ידיעתי למיטב 6:30-ב יוצא הדגלים מצעד : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 28 ואלה אלה שרחובות מודיעה ישראל שמשטרת, שקיבלתי מה מתוך מקריאה רק אני :עוזר רוזן ד"עו

 29 . הכיוונים לשני.  לי שהעבירו מהודעה קוראת אני. העיר במרכז נסגרים

 30 . בעיה אין : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 . הזאת העובדה את מציינת רק אני :עוזר רוזן ד"עו

 2 (הכבישים סגירת של ז"הלו בעניין דיון)

 3 זה על נדבר.  קורה מה בינתיים תבדקו ואתם להפסקה נצא אנחנו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . כשנחזור

 5 

 6 הפסקה

 7 

 8 מדוברות זה, בינתיים לי שיש הנתונים,  עוזר – רוזן ד"עו לשאלת : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 צירים נסגרים 3:30-מ אז, אין ואם. לחזור צריך לא, אותם לכם יש אם.  המשטרה

 10 .  ההודעה על אחריות לי אין. המשטרה מדוברות זה...ברלב 5-ומ למעלה יותר

 11 ?המשפט בית מבחינת סביר נראה זה? נתקע שלא כד, 3 לקראת לסיים היום נוכל :צבי בן ד"עו

 12 . נתקדם בואו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 . בסדר. מסוים חלק יסיים גם אדוני :עם בר. ה.כ

 14 לוח לגבי לעשות שתכננו הדיון שאת זה, מציעים עוד שאנחנו מה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 . בבוקר מיד מחר נעשה, הזמנים

 16 . עדיין צורך בזה יש אם :צור בן ד"עו

 17 . אחר חשוב בדבר עוסקים שאתם הנחנו אז, פה לא שאתם ראינו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 שהחקירה הסכמה אבל הייתה. היום לדבר להמשיך צריכים ואנחנו דיברנו. נכון :צור בן ד"עו

 19 . להתקדם אפשר ועכשיו זהו. מחר תהיה שלו החוזרת

 20. שציינתי מה וזה העיר רתיסג 3:30-שב הבנתי, אמרה שגברתי מה לגבי, אומר רק אני :עוזר-רוזן ד"עו

 21 . העיר מרכז של העניין את אמרתי למה מסבירה רק אני

 22 .נתקדם אנחנו. אביב לתל לנוסעת לא שגברתי הבנתי כבר אני :פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 על חוקרים כרגע אנחנו. ההקשר את רק אסביר. 119 בפריט היינו. אמשיך אני :צור בן ד"עו

 24 או פחות זה. רוחבית בצורה שהתפרסמו דברים שזה, הוא שלהם שההקשר פריטים

 25 אני. הקטגוריות אחת זו קטגוריות כמה לנו יש. נמצאים אנחנו איפה למקם יותר

 26 .  הזו הקטגוריה בתוך

 27 את הראינו.  נתניהו ושרה נתניהו של תמיכה פוסט  על שדיברנו לך אזכיר, ישועה מר 

 28 ?זוכר, שקיבלתם ההודעה

 29 . כן ..ת

 30 אותה של, תקשורת כלי בשורת שהיו הפרסומים את לך אראה, ועכשיו.  בסדר, טוב .ש

 31 .המקבץ את אגיש אני. הודעה
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 1 ?וואלה את כולל לא או וואלה את כול זה  .830/נ יהיה זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 2 שקיבלת הודעה שאותה, לי ותאשר, ישועה מר, בקצרה תסתכל.  וואלה את כולל לא :צור בן ד"עו

 3' ב ורשת YNET-ו וגלובס תקשורת כלי של בשורה מופיעה,  תמיכה פוסט אותו לגבי

 4 , היום בישראל, במעריב, התמליל

 5 . זה שזה מניח אני אבל, שם היה מה בדיוק זוכר לא אני .ת

 6 מסכימים אנחנו,  חי קול רדיו,   השבת בכיכר, 10 בחרדים, להסתכל יכול אתה .ש

 7 . תקשורת כלי של ארוכה בשורה פורסם הזה שהפוסט

 8 .נכון. כן .ת

 9 אמר שלו בעדות שחפץ, בסדר גם זה אז, לא אם, יודע ואתה, אותך אשתף רק אני .ש

 10 .בוואלה קרה מה נראה בוא עכשיו. אתרים לעוד זה את העבר שהוא מניח שהוא

 11 . 831/נ סומן : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 מציג שאני שמה לי תאשר אבל, לא או דוקרני משהו פה יש אם, בדקויות נעסוק לא :צור בן ד"עו

 13 התקשורת כלי בשורת שראינו הפרסומים את תואם,  בוואלה שפורסם כרגע לך

 14 .האחרים

 15 . כן .ת

 16 בהשתתפות, ציבורי אירוע לסיקור דרישה, 120 לפריט נעבור אנחנו ועכשיו.  בסדר .ש

 17 זה.  9195 בשורה ברול זה. שקיבלתם מה של הנוסח את לך אראה אני. נתניהו שרה

 18, ליבי קרן משרדי באירוע הממשלה ראש רעיית תשתתף  היום: ישועה מר לפניך

 19 מזהה ותעודה לאן תעודת והצגת 15:30 שעה תקשורת כניסת, שקל אלף 500 תרומה

 20 ?לתקשורת הודעה רואה.  נוספת

 21 . כן .ת

 22 .לכבודה ההודעה את אתן אני, זה על לך כותב מה לך אראה אני ואז  .ש

 23  .832/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24, סליחה. 9195  בשורה, חפץ לך כתב מה לך אומר אני עכשיו. עצמו בעד מדבר זה :צור בן ד"עו

 25 ?  רואה. האירוע על שיסקר צוות לשלוח תוכלו,  אילן טוב בוקר: 9196

 26 . כן .ת

 27, ואילך 9213 בשורה חפץ לך כותב 16:42 בשעה, 15:30 בשעה להתחיל אמור האירוע .ש

 28 עם פה 2 ערוץ והמשך. הממשלה ראש רעיית אירוע את לסקר שראוי הודיע וואלה

 29 ?רואה. שלא הודיעו. לא ואתם,  מצלמה

 30 . כן .ת
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 1 שבראש, שהיו התקשורת כלי שורת את נראה ותכף, מבינים שאנחנו מה אז .ש

 2 ?נכון. צילום צוות עם היו 2 ערוץ ובראשונה

 3 . כן .ת

 4 . היה מה נסתכל בוא אז .ש

 5  .833/נ זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?נכון. בוואלה הפרסום זה, לך מציג שאני מה :צור בן ד"עו

 7 . כן .ת

 8 ?נכון. שראינו לעיתונות הודעה אותה עם מתכתב הפרסום .ש

 9 . כן .ת

 10 . אירוע אותו את שהעלו נוספים תקשור כל נראה בוא .ש

 11 שבהמשך רואה אני אבל, שותפו לא שוואלה אמר חברי, לומר רק רוצה אני :תירוש ד"עו

 12 , ההתכתבות

 13 כלי של בשורה 2 ערוץ את ונראה נתייחס בוא. בסדר הכל. הצגנו זה בגלל, נכון :צור בן ד"עו

 14 . תקשורת

 15 . 834/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ? נכון. חדרים חדרי, 10 חרדים  NRG-ו 2 בערוץ הלעו זה, בטובך תסתכל :צור בן ד"עו

 17 . כן .ת

 18 .לעיתונות הודעה הייתהש, אחד לי תאשר .ש

 19 . מאשר .ת

 20 תקשורת כלי של בשורה ועולה רחבה בתפוצה שנשלחה הודעה הייתה הזו שההודעה .ש

 21 .וואלה ובכללם

 22 . יודע לא אני נשלח תפוצה באיזה, כן .ת

 23 הפרסומים לפי :צור בן ד"עו

 24 . כן .ת

 25 במעון הליכוד סיעת של גיבוש אירוע לסקר דרישה 121 פריט עכשיו. חושב גם אני .ש

 26 התכנסה הליכוד סיעת. 9272 משורה ההודעה את לך אציג אני.  הממשלה ראש

 27,  אמר הממשלה ראש, פתחה הממשלה ראש רעיית, הממשלה ראש במעון לגיבושון

 28 ?רואה אתה – השרים את ריגש עיון בן אמיר

 29 .כן .ת

 30 ?נכון. לעיתונות הודעה .ש
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 1 . כן .ת

 2 . הממשלה ראש של בפייסבוק עלה גם שזה לך אראה אני. טוב .ש

 3 .  835/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 מעבר, נשלחה ההודעה כ"שבסה לי תאשר, ישועה מר, שנשלחה ההודעה את ראינו :צור בן ד"עו

 5 .  הודעה לכם שלחו א"ז. כלום אין, להסתכל יכול אתה – ההודעה למשלוח

 6 .זוכר לא אני, אומר אתה אם .ת

 7 ?זוכר לא שאתה או, עלה לא או עלה בוואלה. אומר אני .ש

 8 . זוכר לא .ת

 9 לא אני לפעמים, שלנו הבדיקה מיטב לפי,  עלה לא זה בוואלה: ככה לך אומר אני .ש

 10 אבל,  משנה לא זה אז, פריטים הרבה יש אבל, עושה הזה הפריט מה להבין מצליח

 11 ,  פרסמו שכן התקשורת כלי את כרגע מציג אני? בסדר. אחרים תקשורת בכלי היה

 12 .עלתה לא הדרישה כתוב לא פה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 , גברתי, כתוב אבל :צבי בן ד"עו

 14 , חיפשתי שאני אומרת רק אני, טוב : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 היה נדמה, היענות ועל סיקור על כשמדברים אבל, עלתה  שהדרישה כתוב לא זה, לא :צבי בן ד"עו

 16 ,הפנימית המוזרות את בזה יש, לעיתונות כהודעה עולה לא שגם דבר שלהכניס לנו

 17 ,מצאתם לא – מצאתם שלא זה. אחר משהו זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 אנחנו כלל ובדרך, היה לא וגם כתבו לא ולפעמים, הכניסו אבל כתבו לא לפעמים :צור בן ד"עו

 19 מה. הדמוניזציה של אבוניזציה זה: הבאה בצורה זה את אגיד אני, על מדברים

 20 . הסיפור כל זה. עובדים  האלה הדברים איך פשוט מראם אנחנו, פה עושים שאנחנו

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

 22  של שורה לך מראה אני. לתקשורת ההודעה את ראינו,  עלה זה איפה נראה בוא אז :צור בן ד"עו

 23. אחרונות בידיעות, בנוסף 2 בערוץ, 2 בערוץ  NRG-ב, תעיין בוא YNET-ב פרסומים

 24. התקשורת בכלי רחב לביטוי זכתה לתקשורת שההודעה לנו ותאשר תעיין בוא

 25 . תקשורת כלי של בשורה

 26 לא הופיע בתמלול, ר.פ.פ.( – 836נ/) 

 27 . כן .ת

 28 . 122 פריט. הבא לפריט עוברים אנחנו לכן. דבר שום קרה לא בוואלה אז. בסדר .ש

 29 (מזגן בענייני ביניהם מדברים)
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 1, 9280 שורה 1.4.15-ב לך מראים אנחנו אז. ליכוד פעילי עם אירוע סיפור.  נתקדם :צור בן ד"עו

 2 . לעיתונות בהודעה שמדובר לי ותאשר בטובך תסתכל

 3 . כן .ת

 4 אותה מעבירים, וזהו מועברת הזאת שההודעה לך אומר כבר אני, עכשיו. נכון .ש

 5 חוץ, אחד שאף, כלומר. לך אומר שאני למה ולהתייחס להסתכל יכול אתה. לעיתונות

 6 . דבר שום עשה לא ההודעה את מלשלוח

 7 . מעביר לא אני .ת

 8 . מעביר לא אתה .ש

 9 . מעביר לא אני ת

 10 , לך אראה אני, בוואלה אייטם יש אבל, מעביר לא אתה. קי.או. טוב .ש

 11 . לעיתונות נשלח שזה להיות יכול אבל, מעביר לא .ת

 12 לך אמרתי. העלו אחרים אתרים, העלה האתר, לעיתונות הודעה שלחו. בסדר הכל .ש

 13 . פעמיים

 14 . 837/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 ההודעה את יותר או פחות תואם הזה שהאייטם לי תאשר. שעולה האייטם זה :צור בן ד"עו

 16 . שראינו

 17 . מאשר. כן .ת

 18 . תקשורת כלי של בשורה פורסם זה איפה לך אראה ועכשיו  .ש

 19  .838/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 לך מראה אני עכשיו, הקודם לפריט ביחס ומאקו, 2 בערוץ הזה הפרסום את ראינו :צור בן ד"עו

 21 ידיעות של השער עמוד של התחתון בחלק עולה,  במעריב עולה זה, פה לנו שיש

 22 ? רואה אתה. אחרונות

 23 . כן. כן .ת

 24  המדינה שפרקליט,  למעלה שמאל בצד אחרונות בידיעות פה כתוב האירוניה למרבה .ש

 25. זיכוי על גם מידה באותה לדבר אפשר, ממשלה ראש להרשיע שיכולה מדינה של

 26 ?מידה באותה בדיוק?  נכון

 27 . עדיף אפילו.  וודאי .ת

 28 .וגאוותו אחד כל. נתקדם בוא. טוב. נכון .ש

 29 . בדיחה הייתה שזו לציין : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 30 הודעה: פעם עוד זה את נעשה בוא, לעיתונות הודעה, הזה העניין אז. בדיחה.  נכון :צור בן ד"עו

 31 ?נכון. תקשורת כלי מספר ובעוד בוואלה עולה, סטנדרטית לעיתונות
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 1 . כן .ת

 2. בתיעוד אנחנו.  ומשפחתו נתניהו הנאשם של תיעוד לסיקור דרישה. 123 פריט עכשיו .ש

 3 . ההודעה את נראה ובוא התיעוד את נראה בוא

 4  .839/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 5 ?ישועה מר, נכון, סטנדרטית לעיתונות הודעה :צור בן ד"עו

 6 . כן .ת

 7 בשורה התפרסם הזה הפריט, התפרסמה הזאת שההודעה לך אראה אני עכשיו .ש

 8 . רק לא אבל, 10 ובערוץ 2 בערוץ כולל, תקשורת כלי של ארוכה

 9 .  840/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 ?אתה סעיף בעיזה :עם בר. ה.כ

 11 מצויר כאן, הגמל את רואה אתה,  2 ערוץ שזה, הראשון בעמוד לך מראה אני. 123-ב :צור בן ד"עו

 12 ?זה את רואה אתה, כריש

 13 . כן .ת

 14 ?נכון. לנתניהו ביחס,  לעיתונות הודעה אותה על מדברים אנחנו .ש

 15 . כן .ת

 16, לטיולים יוצאים מנהיגים, ציבור כשאנשי, חגים בתקופות כלל שבדרך גם לי ותאשר .ש

 17 ?התקשורת בכלי שבשגרה כדבר זה את שמפרסמים ברגע

 18 . כן .ת

 19 וגם, תמליל יש, 10 בערוץ גם תסתכל. הפרסומים המשך על נסתכל ובוא,  נכון .ש

 20 ?רואה. סגל עמית. אקטואלי,  השבת ככר YNET, בהארץ

 21 . כן .ת

 22 . וואלה את נראה בוא. בוואלה וגם,  טוב .ש

 23 .  841/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 שראינו כמו בוואלה עולה, אחד. הבאים הדברים את לי ותאשר בוואלה תעיין בוא :צור בן ד"עו

 25 ? נכון,  אחרים תקשורת בכלי

 26 .תמונות הרבה .ת

 27 פוליטיקאים אצל גם שראינו כמו זה תמונות הרבה אבל. ספק אין תמונות הרבה .ש

 28 . פוליטיקאים של שורה? רואה אתה. שלהם החג טיולי את מסתירים  שכולם, אחרים

 29 . כן. קי.או .ת
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 1, עניין past triages-ה את נציג אנחנו, לדקדק רוצים נורא אנחנו אם, עכשיו. נכון .ש

 2 , מאקו לבין וואלה בין השוויתי

 3 . 842/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 אנחנו". ארקאי ווב"  זה ובמאקו past triages שנקרא מה זה בוואלה, אומר אני :צור בן ד"עו

 5 . הדבר אותו יותר או פחות שזה רואים

 6 עולה גם שזה, לעיתונות הודעה באמת שזה נוספים פריטים לנו יש אם, צור בן ד"עו :עם בר. ה.כ

 7 ...אז, אחרים במקומות זה את ויש מהמסמך

 8 . כבודו, זה את לי יאשר שהוא רוצה ק אני :צור בן ד"עו

 9 .תורם  לא שזה לי נדמה, יאשר רק שהעד הוא העניין כל אם :עם בר. ה.כ

 10 זה. בחגים בטיולים פוליטיקאים שמסקרים אומר כשאני, לאדוני דוגמא אתן אני :צור בן ד"עו

 11 זה רואה הוא, לקרוא מתחיל כשהוא, עיתונות קורא שכל היא האמת, ככה עובר

 12. מתפרסם זה וככה הודעות שולחים,  שבשגרה כדבר בתקשורת  שנעשים דברים

 13 זה את להראות רוצה אני אז. תקשורת כלי של בשורה מתפרסם שזה לנו ואומרים

 14 את עושה אני אבל. נעשה בוואלה מוטעה סיקור איזה אשאל אני כ"ואח. העד דרך

 15 בצורה זה את עושה אני הנגטיביים הפרסומים כל את מציג לא אני, אמרתי, כבודו זה

 16 . מהירה מאד מאד

 17 . גבוה מאד נראה לא  הזה בשלב העד של המוסף שהערך חשבתי אני, צור בן מר :שחם. ה.כ

 18 .הדברים את מכיר אני :צור בן ד"עו

 19 בחלק. העד דרך במקום, החומרים בהצגת יחסי יתרון שיש דברים שיש להיות יכול :שחם. ה.כ

 20 , החקירה של האחרון

 21 . הדברים את ואקצר אתקדם אני :צור בן ד"עו

 22 . קטן שלו המוסף שהערך הוא הזה בהקשר הרושם :שחם. ה.כ

 23 .העניין את  מבין אני. בסדר :צור בן ד"עו

 24, עכשיו שהוא בטוח לא רק. החומרים את להציג שלכם מהיכולת לגרוע עתיד לא זה :שחם. ה.כ

 25 . בזה שלו החלק מה

 26 .העיתונות על פרשנות לעשות צורך אין. עצמם בעד מדברים הרי המסמכים :עם בר. ה.כ

 27 ,  שקיבלנו הראיות מחומת חלק שזה אמר מישהו :צור בן ד"עו

 28 .  בעיה זה עם אין, בסדר, רלוונטיים החומרים :שחם. ה.כ

 29 נתתם אתם. המוצגים בסימון טעות תיפול שלא, לי יש שאלה רק : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 30 ?מה עכשיו
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 1 . 2 ערוץ של, מאקו  של" ברקייד" אולי שנקרא ומה וואלה של :צור בן ד"עו

 2 . ביחד אלה אז, בסדר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 3 את לסקר דרישה. קונקרטית יותר עוד שאלה אותו אשאל אני, הבית פריט  עכשיו :צור בן ד"עו

 4 בוא.  130 פריט זה.  נפתלי מני נגדה שהגיש התביעה במסגרת נתניהו שרה של דמותה

 5?  זוכר.  נפתלי מני של במשפט נתניהו שרה של עדות את לך שולח חפץ, לך אראה

 6 . לך שלח

 7 . כן .ת

 8 בכלי עלה זה איפה לך אראה כבר אני, נסכים בוא. לך מראה אני, 9904 בשורה .ש

 9 ?רואה. וורד בקובץ שרה עדות לך שלחתי, הנה,  רבים תקשורת

 10 . רואה .ת

 11 סוקר נפתלי מני של שהנושא, הבא בדבר איתי תסכים אבל, נראה תכף, עכשיו .ש

 12 לא מסמך על כתבות שלוש היו? נכון,  ראינו כך, פעמים מאד הרבה באתה אצלכם

 13 זוכר אתה. כמדומני, 12-ב  ולא 5-ב תגובה להגיש המשפט בית של האישור את פתור

 14 ?זה את

 15 . כן .ת

 16 אשאל אני ואז, אחרים תקשורת בכלי הפרסומים את נראה בוא, עכשיו אז. בסדר .ש

 17 שהייתם היה וברור, אחרים תקשורת בכלי שפורסם, איתי תסכים, לכן.  שאלה אותך

 18 .נפתלי למני ביחס, נתניהו שרה של העדות את מפרסמים

 19 . מניח אני .ת

 20.  מוחלטת להנחה  להפוך  תוכל הזאת ההנחה ואז, האחרים מה נסכם בוא אז. קי.או .ש

 21 . זה את פרסמתם אתם איך לך להראות רוצה אני זה ואחרי

 22  .843/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 זו.  בוואלה ולידיעה להארץ גם ענגי ותכף, היום ישראל מאקו את לך מציג אני :צור בן ד"עו

 24 ?בוואלה ההודעה

 25 . 844/נ זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 26 . כן .ת

 27, נפתלי מני של הדין  עורכות של השאלות את גם יש בוואלה שבידיעה גם לי ותאשר :צור בן ד"עו

 28 ? נכון. שלו ד"עוה  של תגובה, שלו דברים

 29 . כן .ת

 30 . הזה העניין את לסגור, בהארץ פרסום לך אראה ועכשיו .ש

 31  .845/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב
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 1 ? הארץ הדיווח את רואה אתה  :צור בן ד"עו

 2 .כן .ת

 3 שעלה לסיקור אלמנטרי פרט הוא הזה הפריט, הזה שהעניין  לי תאשר אתה ולכן .ש

 4 .אצלכם וגם תקשורת כלי של ארוכה בשורה

 5 . כן .ת

 6)?( קארי מאיה עם ורעייתו נתניהו הנאשם של מפגש לסיקור דרישה 142 פריט. נכון .ש

 7 הזמרות אחת, יודע אתה, קארי מאיה, לעיתונות הודעה לך אציג עכשיו אני

 8 ? נכון, היום גם ואולי תקופה באותה לחות, שישנן המפורסמות

 9 . כן אבל. בזה מומחה לא אני. כן .ת

 10 . לעיתונות הודעה שזו לי ותאשר רגע תסתכל. סדר. קי.או .ש

 11 . כן .ת

 12 ? רואה אתה? זה את להכניס יכול אתה: בשורה לך כותב הוא. 11092 בשורה אנחנו .ש

 13 . כן .ת

 14 לך מציג אני. מקבילים באתרים פרסום, אצלכם הפרסום את נראה בוא, עכשיו. טוב .ש

 15 . כל קודם אצלכם הפרסום את

 16 . 846/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 בוואלה אצלכם עולה זה, שהיו לתקשורת רחבים פרסומים לך אציג אני ועכשיו :צור בן ד"עו

 18 ?ישועה מר, נכון, שנקרא מה סלבס

 19 . כן .ת

 20  .847/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 TIMES OF 21, מאקו,  היום ישראל YNET  NRG של פרסומים פה שיש לי תאשר בוא :צור בן ד"עו

ISRAEL 22 

 23 ?כרגע זה  פריט באיזה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 ?ישועה מר, הפרסומים כל את רואה אתה. 142 פריט :צור בן ד"עו

 25 . כן. רגע רק .ת

 26 ?נכון.  סטנדרטית דוברות פעולת שזו לי ותאשר .ש

 27 . כן .ת

 28 אתה. ומשפחתו נתניהו הנאשם עם ציפר בני של ערב ארוחת על פרסום. 158 פריט .ש

 29 בוא. 11748 שורה נתניהו הזוג עם ציפר בני של הערב ארוחת על לכתבה לינק שולח

 30 ?נכון, הארץ של הספרותי המדור העורך הוא ציפר. לך נראה
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 1 . כן .ת

 2 ? נכון. הלינק את שולח אתה. האימייל על נסתכל בוא, עכשיו. וספר ספרות יודע ש

 3 . כן. שהעלית מה של הלינק את שולח, כן, שולח אני .ת

 4 ,שנראה וחשוב וידיאו ראיון פה יש, הכתבה את נציג בוא, עכשיו. נכון .ש

 5 ?עכשיו סרטון מציג ואדוני 848/נ היא הכתבה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 , מהסרטון עולה מה אגיד תכף כי, חשוב זה, כן, הכתבה בתוך :צור בן ד"עו

 7  .849/נ אותו נסמן : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 . אותו להראות רוצה שאני עניין פה יש 2:50, השניה לדקה מפנה אני :צור בן ד"עו

 9 (סרטון מוצג)

 10 יובל העיתונאי של הציוץ אחרי, אליך פנינו אנחנו, בני: כך זה הכתבת שאומרת מה :צור בן ד"עו

 11 שהיא שמה א"ז. ציפר בני, אליך פנינו אנחנו: הכתבת אומרת. ההמשך תכף. קרני

 12 ?נכון. ציפר לבני וואלה של פנייה זו, אומרת

 13 . הווידאו בשביל .ת

 14 .כן .ש

 15 . להות יכול .ת

 16 שהיה מה את שתואם, ציפר בני שאומר מה. אומר הוא מה תראה.  נתקדם בוא, טוב .ש

 17 מערוץ, 2 מערוץ, אלי צלצלו היום כל:  אומר שהוא, שלכם הכתבת של השיח בתחילת

 18 שהתקשורת דבר זה, ציפר בני עם הרעיון של שהעניין, משמע. יכול שרק מי כל, 10

 19 ?נכון. והתקשורת אתם. אותו חיפשה

 20 . כן .ת

 21, הכתבה זו,  בהארץ הכתבה את מפרסם ציפר בני. בהמשך קרה מה נראה בוא ואז .ש

 22 . מקבץ יש

 23 .הארץ את כולל זה  850/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 24 ציפר בני  את חפש העולם שכל שראינו אחרי, פה לנו יש ואז,  הארץ את כולל זה. כן :צור בן ד"עו

 25. ברור לא זה, רשת כנראה ראיון ויש בהארץ כתבה יש, ארוכה שורה יש באמת אז

 26 שהתקשורת איתי תסכים, חי קול רדיו, אקטואלית, מספר שטרסברג נחמיה, במאקו

 27 ?נכון. בנושא התעניינה מאד

 28 .כן. לגמרי .ת

 29 בכלי פורסם זה, ושתיים, בו מעורב היית שלא אחד פרסום שיש גם איתי ותסכים .ש

 30 .רבה תקשורת

 31 ?שמה .ת
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 1 בכלי פרסום שיש גם רואים, ושתיים, בו מעורב היית שלא אצלכם פרסום שיש, אחד .ש

 2 .לפניך שהצגתי כפי, רבים תקשורת

 3 ?מובן באיזה בו מעורב הייתי לא .ת

 4 ,פשוט, לא .ש

 5 ?  ההודעה ישירות שהועברה, אה .ת

 6 ? נכון. שחיפשה היא והכתבת, נכון .ש

 7 ?הכתבה אל או הווידאו על מדבר אתה .ת

 8 . שניהם על .ש

 9 אף זה את הפניתי לא אני, ברול זה אם. כן בכתבה.  מעורב לא פעם אף אני בווידאו .ת

 10 . מהעיתונאים אחד

 11, שלכם הכתבת של לשאלה 8:30 בדקה הזה העניין את נסקור רק, נראה בוא. קי.או .ש

 12 ,המסמך את אבקש

 13  . 851/נ הז את מסמנת אני : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 סרטון אותו זה, גברתי :חן ד"עו

 15 ?סרטון אותו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 . הכל את נראה לא אנחנו. 8:30 בדקה רק, סרטון אותו :צור בן ד"עו

 17 .  מסמנת לא אני אז : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 .המתאימה לדקה אפנה רק אני. בסדר :צור בן ד"עו

 19 (הסרטון הצגת המשך)

 20 היא שהמטרה לי שתאשר היא הראשונה המשמעות, התקשורת בתיק, יודע אתה אז :צור בן ד"עו

 21 את לבד ותשתה, הלילה בוא עד נעימה ערב ארוחת הייתהש  אמרת אתה, בעצם

 22 לא אחד אף כי, לבד זה את תשתה אתה, תואם לא אופס – זה כי ,בקפטריה הקפה

 23 ? נכון. נתניהו נגטיבי לא שהוא משהו זה כי, קפה איתך ישתה

 24 , כן...מפרש זה .ת

 25 כתבה לפרסום דרישה. 167 פריט. סבנה מבצע על בסרט אנחנו עכשיו. תודה. קי.או .ש

 26 מה לך אגיד אני. סבנה מבצע על סרט בהקרנת וורעיית נתניהו הנאשם להשתתפות

 27 ?סבנה הסרט של הקרנה הייתהש יודע אתה, שם שהיה העניין

 28 . כן .ת

 29 .ונתניהו ברק, פרס היה זה.  ממשלה ראשי שלושה בהקרנה והשתתפו .ש

 30 . זוכר .ת
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 1 שאירוע איתי תסכים אז, תקשורת כלי של ארוכה בשורה היה שזה לך אראה תכף .ש

 2 כדבר קורה לא זה, ממשלה ראשי שלושה בו ויושבים פרסום בו שלוקחים סרט

 3 . התקשורת כל י"ע שגרתי הכי באופן שיפורסם דבר זה אם והשאלה,  שבשגרה

 4 . סביר נשמע .ת

 5 . כבודה, מקבץ פה יש.  התפרסם זה איך נראה בוא. סביר שזה חושב אני גם .ש

 6 . יחד כולם את מסמנת אני 851/נ סומן : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 . הועלה הזה הנושא :צור בן ד"עו

 8 . 167 פריט על מדבר אתה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 מעריב NRG היום ישראל, ל"צה גלי, מאקו וואלה YNETב עולה שזה תראה בוא :צור בן ד"עו

 10 . כן .ת

 11 . שטיינץ משה באירוע נכח הסתם מן שלכם שהכתב גם לי תאשר ש

 12 . שכן נראה .ת

 13 מראה אני. מאקו לבין וואלה בין, במיקום זה איפה השוואה את לך אראה רק אני .ש

 14 . דומה שזה לי תאשר, מאקו ובין וואלה בין past twang-ה את לך

 15 ?שניים? כאן יש כאלה כמה.  852/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ?ישועה מר, נכון, דומה.  למאקו ביחס והשני לוואלה ביחס אחד. שניים. כן :צור בן ד"עו

 17 . כן .ת

 18 שלושה בו שיש שאירוע בעולם מצב שאין, הזה הפריט את  נסגור ובזה, לי ותאשר .ש

 19 .  בוואלה מסוקר היה לא, ממשלה ראשי

 20 . מסוקר היה שזה נראה .ת

 21 למפגינות נתניהו שרה דרישת, לסיקור דרישה. 168 בפרט אנחנו, עכשיו. קי.או. נכון .ש

 22.  12199 לשורה מפנה אני.  עיתונות הודעה עכשיו לך מראה אני. השלום למען

 23 12198 אולי, תסתכל

 24 . אירוע איזה לנו תגיד : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 25 . 168 :צור בן ד"עו

 26 . תנועה זו. שלום עושות נשים זה. השלום למען מפגינות לא זה, מדויק לא ניסוח זה :חן ד"עו

 27 ? זו הודעה איזו :תירוש ד"עו

 28 12254 זה :סירקיס ד"עו

 29 .לעיתונות הודעה שזו לנו ותאשר כאן תסתכל בוא :צור בן ד"עו

 30 . כן .ת



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  15

 

 4000 

 1 אחרי דקות מספר שמתפרסמת הכתבה על נסתכל בוא, הכתבה את יש ואז.  נכון .ש

 2 .הליל חצות

 3  .853/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . אחרים תקשורת בכלי במקביל שהיו מהפרסומים חלק לך אציג אני ואז :צור בן ד"עו

 5 .  854/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 .האינטרנט באתר וגם במודפס גם שזה לי תאשר. הארץ בעיתון נתחיל :צור בן ד"עו

 7 . כן .ת

 8 זה ENRG אתר את לך מראה ואני. יום באותו, לבד משהו בקפטריה שתה גם הוא .ש

 9 ?נכון. כן גם מופיע

 10 . כן .ת

 11 להתעכב רוצה אני, עכשיו, 10 בננה, 10 בערוץ גם, זה את נגיש אנחנו,  לך אראה אני .ש

 12 מעדכן שאתה לך אומר אני, 12207 בשורה. פה הייתהש תכתובת על בקצרה איתך

 13 נתניהו. זה את שנמצא עד, נתקדם בואו. הפרסום לאחר, בדיעבד ואיריס שאול את

 14 העבודה הנחת, צפון לפיקוד מגיע הממשלה כשראש, אליך שאלה לי יש, צפון בפיקוד

 15 ?תקשורת כלי של בשורה יפורסם שזה שלך

 16 . כן .ת

 17 הנאשם סיור על כתבה לפרסום דרישה: טוענים מה נסתכל בוא.  ככה חושב אני גם .ש

 18 .  האחרים התקשורת בכלי קרה מה לך אראה אני. צפון בפיקוד נתניהו

 19  .855/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20, היום ישראל,  2 חדשות כתב YNET-ב עולה את\הז הידיעה, תראה, בקצרה ואז :צור בן ד"עו

 21 אנחנו לכן. 10 בננה גם. בוואלה וגם 10 וערוץ 10 וחרדים מעריב',  ב ברשת תמלילים

 22 לעיתונות ההודעה את גם לך אראה אני?  סטנדרטי עניין שזה, ישועה מר, מסכימים

 23 . זה את לסגור כדי

 24 . כן .ת

 25 ראש של הביקור על, לעיתונות ההודעה שזו תסתכל. לעיתונות שיצאה ההודעה הנה .ש

 26 מה זה? ההודעה זו נכון. אייזנקוט גדי ל"הרמטכ עם יעלון ןהביטחו ושר הממשלה

 27 ? בוואלה לרבות, תקשורת כלי של בשורה שהתפרסם

 28, להיות יכול אבל. ונאומים אירועים פה רשום, לעיתונות הודעה זו אם יודע לא אני .ת

 29 . יודע לא אני

 30 .  הממשלה ראש מאתר זה .ש
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 1 .  לעיתונות ההודעה זאת אם יודע לא אני, שהיה מה של רתיאו זה .ת

 2 שמוציאים פרסום זה, דומה לא או,  דומה זה אבל .ש

 3 .אחרי שמוציאים פרסום שזה לי נראה .ת

 4 כלי של ארוכה בשורה החוצה אותו ומדבררים באופן שמוציאים אחרי פרסום .ש

 5 ? נכון. תקשורת

 6 . כן .ת

 7 . 856/נ זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 8 .172 פריט על מדברים אנחנו כעת. מיצינו אנחנו הזה העניין את גם אז, טוב :צור בן ד"עו

 9 ?משהו פה פספסתי? נכון.  171 היה זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 .  171, כן? גברתי, פריט מספר :צור בן ד"עו

 11 ? בסדר.  וואלה  זה 856. כתבות מקבץ היה 855/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 . 172 בפריט אנחנו עכשיו :צור בן ד"עו

 13? בינלאומיים אירועים למעלה עליו שכתוב הדף היה מה, אחת שניה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 חלק זה, הביקור על זה. בינלאומיים אירועים בקצה למעלה למעלה שנקרא דף יש

 15 .  856 זה?  לא. שלך מהמקבץ

 16 . הממשלה ראש ממשרד זה :צור בן ד"עו

 17  .857/נ זה וואלה אז. קי.או : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . שלי טעות? עכשיו בסדר הכל. 857 זה וואלה.  נכון :צור בן ד"עו

 19 שנוגעים פריטים שולחים שהם דוברים של חוק כאן היה,  יודע אתה אם לי תאשר :צור בן ד"עו

 20 כאן מדברים אנחנו כי, מפלגות ראשי של דוברים.  עובד זה ככה? נכון. סיכון למושאי

 21 ? נכון. עובד זה כך. שגרתית הכי בצורה בנאליים דברים על

 22 . כן .ת

 23 שרה של מפגש על כתבה לפרסם דרישה זו. 172 בפריט אנחנו עכשיו.  קי.או. תודה .ש

 24 הממשלה ראש רעיית. 12366 ברול לך מראה אני.  קארי מאיה הזמרת עם נתניהו

 25 אלף 12 לפני לציון בראשון ההופעה תחילת לפני דקות כמה קארי מאיה את הפתיעה

 26 ?רואה.  איש

 27 . כן .ת

 28 עיתון של הפייסבוק מעמוד מסך צילום, הודעה גם אליכם שנשלחה לך אגיד ואז .ש

 29 בעמוד עלה זה, זה את נגיש גם כ"ואח זה את לך אומר אני, נתקדם.  אחרונות ידיעות

 30 עמוד אחרי  היום יש עוקבים כמה יודע אתה. אחרונות ידיעות של הפייסבוק

 31 ? אחרונות ידיעות של הפייסבוק
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 1 .ןמיליו כללית .ת

 2 המקום זה. סלבס בוואלה 11:20 בשעה עולה הזה הפריט ואז.  ןלמיליו קרוב או. נכון .ש

 3 ? נכון. המתאים

 4 . כן .ת

 5   .858/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6, ישועה מר. מקבילים תקשורת בכלי בפרסומים past tracers-ה את לך מראה אני :צור בן ד"עו

 7 ואני נכון שהוא משהו מעיר אני, כרגע הבית בעמוד אנחנו. 12:30 בשעה עולה זה

 8 אני? נכון, משהו מעיד זה.  נכון גם שהוא משהו מעיר ואניpast tracers -ה על מדבר

 9 בשעה past tracers -ה את תראה, רגע תסתכל, בינתיים לך אראה. לו מראה רק

 10 ? רואה אתה.  פשוט סלבס בוואלה שזה לך מראה רק אני.  תסתכל 12:30

 11 . כן .ת

 12 . במקבץ לעולם. כמובן מקבץ, נוספים תקשורת בכלי לך אראה בוא עכשיו .ש

 13 .עדיין הוגש לא זה  .859/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14, מעריב,  NRG-ב, בוואלה כאן זה את לנו יש, הזמן על חבל. שניה.  מגישים עכשיו :צור בן ד"עו

 15 ?רואה אתה. היום ישראל

 16 ?בוולה הכתבה של  past tracers-ה זה, רגע : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 הרלוונטי העמוד שם שחסר רק, כן :דוברת

 18 , האחרון העמוד :צור בן ד"עו

 19 ? זה עם נעשה מה אז : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 . יחד לצרף שכדאי  חושב לא אני אבל, צורפו הם :דובר

 21 ואת 859/נ  past tracers את אסמן אני. בנפרד אולי אותו אסמן אז : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22  .860/נ הכתבות מקבץ

 23 התקשורת כלי כל על, הדבר אותו על מדברים שאנחנו לי ותאשר תרפרף, ישועה מר :צור בן ד"עו

 24 ,שפרסמו האחרים

 25 . כן .ת

 26, איתי תסכים. קאיה הכלבה של מקומה נפקד לא.  175 פריט על נדבר בוא עכשיו. טוב .ש

 27 וכשמנהיגים חיים בעלי מגדלים, מנהיגים, הישוב מן אנשים, שמנהיגי יודע אתה

 28 .  תקשורתי סיקור לכך יש, חיים בעלי מגדלים

 29 . כן .ת
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 1 יודע אתה. לדורותיהם ב"ארה נשיאי של המחמד חיות על וויקיפדיה אפילו לנו יש .ש

 2 ? זה את

 3 .יש תמיד אמריקאי נשיא, מתפלא לא אני .ת

 4 או, ואנשים כלבים על סיקור, זה איך נראה, עכשיו אז.  קי.או. גמור בסדר. יש תמיד .ש

 5 דבר זה, ממשלות וראשי כלבים

 6   .861/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 7 ראש של פוסט בעניין הודעה, 12492 בשורה הודעה לך שולחים, נראה בוא ואז :צור בן ד"עו

 8 ?רואה אתה, לך שנשלח הפוסט הנה. 12558. הכלבה אימוץ של בעניין, הממשלה

 9 . כן .ת

 10 קאיה שהשם,  לב שים, כלבה לאמץ שרצתה מובן 12563- נמנע לא אלקלעי אבי ואז .ש

 11, משעשע מילים משחק מן איזה פה יש,  קאיה, לקים מתאים לא, קוריאני דרום מותג

 12 ? נכון

 13 . כן .ת

 14 .  אחרים תקשורת בכלי ואיך אצלכם הידיעה איך נראה בוא, ידיעה עולה ואז .ש

 15  .862/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16 ?נכון,  האימוץ על הידיעה הנה :צור בן ד"עו

 17 . כן .ת

 18 . גולשים של תגובות גם והבאתם .ש

 19 . כן .ת

 20 . בסדר זה? נכון.  עשה הוא אחד טוב משהו  מאד יפה זה: האחרונה התגובה .ש

 21 . כן .ת

 22 . תקשורת כלי של בשורה דומים אייטמים לך אראה אני ועכשיו .ש

 23  .863/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 YNET ,24. אחרים תקשורת בכלי דומים פרסומים שאלה לי ותאשר, בקצרה תעיין :צור בן ד"עו

 25 ?נכון  NRG, מעריב

 26 . כן .ת

 27 התקשורת כלי כל, אורחת נשכה קאיה כשהכלבה פרסומים גם שהיו זוכר אתה, אגב .ש

 28 את זוכר, התקשורת בכלי פורסם זה גם, נפטרה עדן מנוחתה קאיה שהכלבה פרסמו

 29 ?זה

 30 .בליבי נחרתה. בוודאי הפטירה, לי זכור לא הנשיכה .ת
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 1 ויש שנשכה קאיה הכלבה על שפרסמו גולשים פה לנו יש כי, גמור בסדר, כן הפטירה .ש

 2 נסיעה כמו, חשוב פחות משהו אולי רוצה אני, רגע, עכשיו. מהמצג חלק פה לנו

 3 יהא, ישראל ממשלת כשראש, שאלה אותך לשאול רוצה אני. 178 פריט, לאיטליה

 4 בכל להתפרסם אמור זה,  יהא אשר יהא איטליה ממשלת ראש עם נפגש,  יהא אשר

 5 ? בישראל תקשורת

 6 .יהא אשר יהא תקשורת כלי בכל .ת

 7 לביקור יוצא הממשלה ראש 27.8.2015-ב תראה, הנה אז. נכון.  בדיוק. בדיוק. נכון .ש

 8 ראש עם נפגש הוא. קורה וזה. ממשלה החלטת מכוח אפילו וזה. באיטליה רשמי

 9 החלטת יש,  שקל מליון 40-ב שם ממנה שהמדינה אקספו בתערוכת, איטליה ממשלת

 10 . ממשלה החלטות שתי. ממשלה

 11  .864/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 שולח חפץ ואז. עליה מחר אותך נבחן.  פ"בע ההחלטה את ללמוד חייב לא אתה :צור בן ד"עו

 13 לעיתונות ההודעה את לך אראה כבר אני – בשורה מסודרת הודעה, לעיתונות הודעה

 14 . פשוטה מאד בשאלה זה את ואגמור הפרסומים שורת את לך ואראה

 15 .865/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 16, אקספו, הממשלה ראש. לעיתונות ההודעה את תראה 12407 בשורה רגע תסתכל :צור בן ד"עו

 17 .איטליה

 18 .לעיתונות הודעה רשום. כן .ת

 19 תקשורת כלי של בשורה מתפרסם הביקור, מתפרסם זה זה ואחרי לעיתונות הודעה .ש

 20 , 7 ערוץ, היום ישראל, NRG, 2 ערוץ' ב רשת,  לך מציג שאני, כמובן

 21, זה לפני  הודעות יש אבל, מסוימת הודעה לו מראה אתה, טועה לא אני אם, סליחה :תירוש ד"עו

 22 שהוא הדבר רק לא זה אבל. לעיתונות הודעה מעביר חפץ.  לעיתונות הודעה רק לא

 23 .הכל זה. לה נתן

 24 תקשיבי, ישראל ממשלת ראש ביקור את בוואלה מסקרים. להבין מצליח לא אני :צור בן ד"עו

 25 ראש עם באיטליה ישראל ממשלת ראש של הביקור את מסקרים, אומר שאני למה

 26 שהתפישה חושב לא ואני...מה חלק זה, הזה שהפרסום לנו ואמרו.  איטליה ממשלת

 27 הבסיסית הבנאלית המינימאלית הסלקציה את עשתה שלא הזאת הגישה או, הזאת

 28 אני. משהו עוד כתבו, לא: ואומרים באים זה ואחרי, בכלל מדובר מה על להסתכל

 29. שאמרת  כפי לפרסם שלא אפשר אי. שפורסם מה זה. לעיתונות ההודעה זו לך מראה

 30 מאיזושהי חלק שזה המחשבה ולכן, תקשורת כלי של ארוכה שורה בעוד פורסם זה



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021יוני  15

 

 4005 

 1 זה את רואה אני וכך, עוועים רעיון שנקראת מחשבה היא שהתקבלה הנאה טובת

 2 . הללו ההתנגדויות את להבין מצליח לא. כרגע חוקר אני זה ועל,  כרגע

 3 באופן כאן יישמעו הן, שלך הטענות כל על עכשיו מדברת לא אני, אומרת שאני מה כל :תירוש ד"עו

 4 הודעה לו שנמסרה לעד מציג חברי אם, מציג אתה שאם זה על מדברת אני. קשוב

 5 נוספת הודעה גם שיש רק,  ברול זה את ראינו כולנו אנחנו, נכון עדיין זה, אחת

 6 . הכל זה. הזה בעניין לו שנמסרה

 7 ,איתי תסכים, ישועה מר. רבה תודה :צבי בן ד"עו

 8 ?אחרים תקשורת כלי עוד יש : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 .התקשורת כלי בכל פורסם זה, החריגות במסגרת פשוט, גברתי עוד יש :צור בן ד"עו

 10 .866/נ נוסף מקבץ. קי.או : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 בוא. התקשורת כלי של השמות את לאחרים לחסוך אחיל אני, נוסף מקבץ יהיה אז :צור בן ד"עו

 12 , תסתכל

 13 , צורך אין : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 14 אלה. האחרון הפרסום  זה וואלה, רגע תסתכל? הגשנו ואלה את. טוב. צורך אין :צור בן ד"עו

 15 ? ישועה מר, נכון. מקום בכל שמופיע כפי, הממשלתית העיתונות לשכת של הצילומים

 16 )?(אחד על יודע רק אני .ת

 17 בדבר כתבה לפרסום הוגשה. 180, נוסף לפריט נעבור בוא, עכשיו. חשוב לא אבל, לא .ש

 18 הודעה הנה אז.  בודדים בחיילים התומך לארגון נתניהו שרה שגייסה תרומת

 19 , 1.9.15-מ לעיתונות

 20 ?שורה איזה .ת

 21 ?ישועה מר, לעיתונות הודעה שזאת לי תאשר 12806 שורה .ש

 22 .בראשה רשום. כן .ת

 23 , 12865,לעיתונות הודעה עוד לך אראה אני. בראשה רשום .ש

 24 . שונות שתיים זה .ת

 25 מזמינים. כך עובד גם שזה לי תאשר. האירוע אחרי ואחת האירוע לפני אחת. כן .ש

 26 ?נכון. באירוע היה מה זה ואחרי,  לאירוע

 27 . כן .ת

 28 .פשוט התקשורת בכלי האייטם ואת אצלכם האייטם את לך אראה ואז .ש

 29 . 867/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 30 ? ישועה מר, רואה אתה :צור בן ד"עו

 31 .כן .ת
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 1 ? יותר או פחות דבר אותו .ש

 2 ?למה דומה . ת

 3? הגשתי לא.  לך שהראיתי אחרים בנושאים גם, לעיתונות מאגדו בוואלה הפרסום .ש

 4 . בבקשה. סליחה

 5 .מקבץ זה אם  .867/נ סומן  המקבץ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ?ישועה מר רואה אתה.  NRG-ו 10 חרדים, היום ישראל YNET זה. כן :צור בן ד"עו

 7 . דומה.  YNET את לי יש. אחד לי יש .ת

 8 .  האחרים את גם לך אראה .ש

 9 .  ביחד כולם את נחבר : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 10 10 חרדים,  היום ישראל, YNET זה :צור בן ד"עו

 11 ... גם אליו והצטרף 868/נ סומן : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 . כן :צור בן ד"עו

 13, לעבר שייכות לא, כתבה כל בתחתית שמופיעות שהידיעות לציין רוצה אני, סליחה .ת

 14 . להווה שייכות הן

 15 . 2021 זה. ברור זה.  כן. כן .ש

 16 , בינתיים רואה אתה, לא .ת

 17 התקשורת כלי בשורת עלה האייטם?  ישועה מר, שאלתי את זוכר אתה. בסדר, נכון .ש

 18 ?לך שהצגתי

 19 . כן .ת

 20, חנכה נתניהו שרה על חפץ ניר ששולח ידיעות לך מראה אני, ידיעה איזו לך יש, אגב .ש

 21 ?  האלה הידיעות על הממשלה ראש של מעורבות איזו על, אירוע איזשהו הגיע

 22 הממשלה ראש והאם, אלי הופנו דרישות איזה, הידיעות לגבי ספציפית זוכר לא אני .ת

 23 . ספציפי ןזיכרו לי אין. מאורב היה לא הוא שרה של הידיעות ברוב. לא או מעורב היה

 24 ואחרי, כרגע נעבור בוא. שמשקפים דברים אומר שאתה חושב אני.  מקובל, בסדר .ש

 25 אומרת הטענה, דרישה זו 192 פריט.  192 פריט, עניין מעורר קצת לפריט נחזור זה

 26 לפרסם וכן, בנט נפתלי כלפי נתניהו הנאשם של דבריו את לפרסם דרישה כאן שיש

 27 ואשאל, כך שהיה סיפר לך אגיד בוא, עכשיו. אלה לדברים בליכוד גורמים של דברים

 28, לך אראה שתכף, שהפניה לציין שכחת האישום בכתב. זה בנושא שאלות כמה אותך

 29 נפתלי של לדברים מענה הייתה, בנט נפתלי כלפי נתניהו של דברים לפרסם הפניה
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 1 עם צדדי חד מהלך על דיבר הממשלה ראש שכאשר, פעילים בכנס שאמר, בנט

 2 , הפלשתינאים

 3  – מהלך על .ת

 4 בין כדור לביבי יריתי בנט נפתלי אני כי, בו חזר הוא. הפלשתינאים עם צדדי חד .ש

 5 אז. בנט של לדברים תגובה הוציאו, והליכוד הממשלה ראש הוציא אז.  העיניים

 6 ? לך ידוע היה, האישום בכתב בפריט מופיע שלא הזה הנתון

 7 .זה את מכיר לא הוא :תירוש ד"עו

 8 למה.  זה את פתחתם ולא מכירים אתם. מכירים אתם עכשיו. מכיר לא שהוא ברור :צור בן ד"עו

 9 ? זה את עשיתם

 10 , באמת, אוי :תירוש ד"עו

 11 ?לךל ידוע לא או לך ידוע. קי.או.  באמת אוי למה לא זה :צור בן ד"עו

 12 . זוכר לא אני .ת

 13 זו, לי תאשר, לך שולח...: שי הנה. 14172 בשורה אנחנו. קדימה.   נסתכל בוא אז .ש

 14 ? נכון. לתקשורת הודעה

 15 . יודע לא .ת

 16 ,עלה זה  איפה לך אראה בוא אז? יודע לא .ש

 17 . בטוח להיות יכול לא אני, בליכוד גורם, בהמשך אולי .ת

 18 ?שי זה מי לי תזכיר. בסדר .ש

 19 .פוליטי דובר.  רשום .ת

 20 .דובר בניסוח השתמשת,  דובר היה שהוא אמרת, אליו התייחסת אתה .ש

 21 .  קורקטי. לגמרי .ת

 22 ?קורקטי .ש

 23 . נכון. קורקטי לגמרי. כן .ת

 24 . קורקטי הניסוח את מקבלים אנחנו .ש

 25 . לא או לעיתונות הודעה זו אם בטוח לא שאני הגם .ת

 26  ואז, חשוב דבר זה קונטקסט, יודע אתה. הקונטקסט את נראה ותכף נסתכל בוא .ש

 27 . בוואלה עולה מה נסתכל בוא

 28 . 869/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 29 בפריט שכותבים למה שעלתה הכתבה את נשווה ואז, שעלתה בכתבה נסתכל בוא :צור בן ד"עו

 30  על כתבה בכלל היא, עליה תסתכל, ישועה מר, שעלתה הכתבה.  האישום בכתב הזה
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 1 בידי וננזף כדור שקיבל אחרי, בו חזר שביבי אמר בנט, שביבי אומרת הכתבה :בנט

 2 ?  רואה אתה. נתניהו

 3 . כן .ת

 4 רואה שאתה כפי, בנט. הבא הדבר את לנו שמראה מה, הזה בנושא כאן לנו יש זמן .ש

 5 תגובה יש ואז, העיניים בין: כתוב? כן, שאמר את אמר, לך שאמרתי וכפי בכתבה גם

 6 ?המהלך שזה רואה אתה. והליכוד נתניהו של

 7 . כן .ת

 8, בעניין שהיו האחרים הפרסומים את לך אראה תכף, ישועה מר, שכזה ומהלך.  קי.או .ש

 9 יש, אחר אחד כל או הממשלה ראש כנגד בנט של הזה במקרה  קשה אמירה שיש

 10. התגובות את גם לפרסם שצריך ברור. הקשות האמירות את ומפרסמים, תגובה

 11 ?נכון

 12 . כן .ת

 13 .מקבץ פה יש. הארץ את נראה בוא, עכשיו. נתקדם בוא. בסדר. טוב .ש

 14 . 870/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 כל. הייתהש התבנית בדיוק היא, הזה בהקשר עליה שדיברתי שהתבנית תראה בוא :צור בן ד"עו

 16 ובמהדורת ל"צה גלי ועוד,  ל"צה וגלי NRGו הארץ את לך מראה שאני הפרסומים

 17 יריתי. "בנט של הדברים. אחד:  הבא הדבר את אומרים האלה הפרסומים כל, מבט

 18 ?רואה אתה" העיניים בין כדור לביבי

 19 . כן .ת

 20 ?רואה. הליכוד ושל הממשלה ראש של, חייט שי לך ששלח התגובה את,  ושתיים .ש

 21 . כן .ת

 22. 188 לפריט נחזור בוא ולכן, אלמנטארי זה, כמעט לא, כמעט שזה הסכמנו,  טוב .ש

 23 הממשלה ראש של נאום לפרסום דרישה זו, שקיבלנו ממה שחלק, לנו אומר עכשיו

 24 אנחנו, הנה. נראה בוא? בסדר.  שבע בבאר גד הסכמי על חתימה במעמד נתניהו

 25 ? ישועה מר, נכון, דובר היה תנדר בועז, 13630 ההודעה את לך מראים

 26 .כן .ת

 27 שגרתי באופן עבד שמבחינתך .ש

 28 .קורקטי .ת

 29 באר, חתימה טקס, נתניהו הממשלה ראש, ההודעה הנה, תסתכל.  קי.או. קורקטי .ש

 30 ?רואה, שבע
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 1 . כן .ת

 2 . ההודעה את לך שולחים. נוסף טקסט שום אין גם .ש

 3 . רואה שאני מה זה לי מראה שאתה מה .ת

 4 .אצלכם מתפרסמת הידיעה ואז. רואה שאתה מה זה .ש

 5  .871/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6 ? נכון, רואה שאתה כמו ן"הנדל בערוץ מתפרסמת גם הידיעה :צור בן ד"עו

 7 . כן .ת

 8 מדור, ככה נגיד בוא. התפרסם שזה האחרים המקומות את פה נראה ובוא, טוב .ש

 9 ?נכון. בוואלה נקראים מהיותר לא הוא ן"הנדל

 10 . נכון .ת

 11  .872/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 ?דבר אותו'. ב רשת, גלובס YNET, כלכליסט  את פה לנו יש, נסתכל בוא :צור בן ד"עו

 13 .זה את קיבלתי לא .ת

 14 .בבקשה.  משלי קח, לך אתן אני .ש

 15 . כן .ת

 16 חוק להעברת ביחס נתניהו הנאשם דברי לפרסום דרישה. 190 בפריט אנחנו עכשיו .ש

 17 ?ישועה מר, פשוטה לעיתונות הודעה. 13731 שורה. אבנים לזריקת הנוגע

 18 .כן .ת

 19 ?תקשורת כלי של בשורה עלה שזה הנחה .ש

 20 . סביר .ת

 21 . כמובן מתממשת שהסבירות נראה בוא אז, סביר .ש

 22 ?וואלה את  כולל לא או כולל זה.  873/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 עולה, מעריב, הארץ, היום ישראל, NRG את לך יש תסתכל. וואלה את גם נגיש תכף :צור בן ד"עו

 24 ? נכון יותר או פחות לאחד אחד

 25 . כן .ת

 26 בוואלה הפרסום גם וזה .ש

 27 . 874/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 28 אישרה הממשלה.   שאלה אותך לשאול רוצה ואני, בוואלה הכורת על רגע נסתכל בוא :צור בן ד"עו

 29 ?רואה. תבערה ובקבוקי אבנים למיידי מאסר שנות ארבע

 30 . כן .ת
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 1 שנות ארבע על ממשלה החלטת? אותו להביא אמור תקשורת אתר שכל מידע זה .ש

 2 ?המידע זה. אבנים למיידי מאסר

 3 . כן .ת

 4 הדלקת אירוע. 200 לפריט, נתקדם בוא עכשיו. טוב.  קי.או. להביא חייבים? נכון .ש

 5 שיצאה לך אראה. 14610 שורה: לך אקריא.  שואה ניצולי עם נתניהו שרה של נרות

 6 אירוע.  חפץ ניר לך שמעביר הודעה זו, תסתכל, הנה. מקומות משני לתקשורת הודעה

 7 . שואה בניצולי שמטפלת עמותה, שואה ניצולי של בעמותה נרות הדלקת

 8 . כן .ת

 9 . האירוע של פרסום יש העמותה של באתר שגם גם לך אראה .ש

 10 . 875/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 11 .העמותה של באתר גם שזה רואה אתה, נכון :צור בן ד"עו

 12 ?לקוח זה מאיפה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 13 רואים אנחנו, בכיתוב – עמך, למטה תסתכל, ברשותך.  גברתי, העמותה של מהאתר :צור בן ד"עו

 14 ?ישועה מר?  נכון. לתקשורת הודעה קיבלתם כנראה וגם, מפרסמת העמותה שגם

 15 .כן .ת

 16 . תקשורת כלי מספר בעוד וגם אצלכם גם עולה שזה נראה בוא .ש

 17 . 876/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 18 . כן .ת

 19 .תקשורת כלי מספר עוד  גם לך מראה אני. יפה :צור בן ד"עו

 20 . 877/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 21? רואה. הדברים בשני, וגם גם זה,  מאקו YNET NRG את פה לך מראה אני, לי תאשר :צור בן ד"עו

 22 ? בסדר

 23 . בסדר, כן .ת

 24-ב עולה זה אצלכם, כמובן טרוניה איזושהי, טועה אני אם אותי ותקן אצלכם, אגב .ש

 25. קי.או. נדלג, חשוב לא זה. 21:56, 21:51, 19:49-ב היו הקודמים והפרסומים 01:44

 26 . כמובן no complains?  נכון, מאוחר יותר קצת עולה אצלכם

 27 .  כן .ת

 28 פצועים בקרה נתניהו ששרה כתבה לפזר דרישה, שוב.  208 לפריט נגיע בוא עכשיו .ש

 29 אתה. אייטם לפרסם מצב יש: לך כותב הנה. 15459 הפניה את לך מראה אני. ח"בבי

 30 ?  רואה
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 1 . כן .ת

 2 , הבריאות שר, האייטם וזה .ש

 3 .  השורה את לראות רציתי, זהו? קצת תרדו .ת

 4 , בבקשה .ש

 5 . עצמה הידיעה את, לא לא .ת

 6 ,  הרופא באסף ביקור,  הבריאות שר: עצמה הידיעה זו .ש

 7 .כן .ת

 8 ?לעיתונות הודעה זו .ש

 9 . כך נראה .ת

 10 ,הבריאות שר שהוציא לעיתונות הודעה גם לך אראה אני. כך נראה .ש

 11 .878/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 הבריאות שר. לעיתונות הודעה מוציא הבריאות משרד, ישראל מדינת, תראה בוא :צור בן ד"עו

 13 ?רואה. הרופא באסף בקרו נתניהו' והגב

 14 . כן .ת

 15 .המקבץ הנה – במקומות זה ואחרי. האייטם את לך מראה אני, עכשיו. בסדר .ש

 16  .879/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 17 .הפרסומים מאיפה אגיד. זה על שאלות שלוש אותך אשאל :צור בן ד"עו

 18 ?וואלה את כולל זה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19, חדרים חדרי,  השבת ככר, NRG, מעריב את, YNETאת לך מראה אני. כן. וואלה כולל :צור בן ד"עו

 20 משוכנעים לא שאנחנו  מניח אני אבל, במאקו פרסום גם שהיה כנראה. היום ישראל

 21 , שגרתי אייטם שזה אחד: לי תאשר אז, הסוף עד

 22 . כן .ת

 23 .תקשורת כלי של בשורה הופיע זה, שתיים .ש

 24 . כן .ת

 25 שום לך אין, נתניהו לשרה שקשורה פניה הייתה זו, ידיעה שום לך אין גם, שלוש .ש

 26 .הזה בעניין גם הממשלה ראש של מעורבות על ידיעה

 27 .שלא או שכן או קונקרטי משהו להגיד או ידיעה לי אין, הקודמת תשובתי כמו .ת

 28 ?אבל – כמו נראה זה אבל, קונקרטית ידיעה לך אין .ש

 29 מקרה ובאיזה כן מקרה באיזה זוכר לא, יודע לא, קונקרטית יודע לא שאני אומר אני .ת

 30 . לא
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 1  לך אין, נתניהו בשרה שקשורים דברים לזה נקרא,  ושרה רובינשטיין של פניות אבל .ש

 2 .  הממשלה ראש של מעורבות על ידיעה שום

 3 שלא המקרים ומה פניה הייתהש המקרים מה זוכר לא אני, קודם לך שעניתי כמו .ת

 4 . הייתה

 5 .טוב גם זה, זוכר לא אתה .ש

 6 ,זה את אמרתי, שרה של המקרים ברוב .ת

 7 ?שרה של המקרים ברוב .ש

 8 .הייתה שלא חושב אני .ת

 9 ?נכון. הממשלה ראש של מעורבות הייתה לא .ש

 10 .בעין לי שנראית לפחות .ת

 11. אדם זכויות קהילת עם שרה פגישת, 209 פריט עוד הנה אז. בעין לך שנראית, טוב .ש

 12 ?לעיתונות הודעה, ישועה מר, תסתכל בוא, 15553

 13 . כן .ת

 14 אני, שהצילה נובל כריסטיאן  של לביקור, לך אומר כבר אני, נוגעה ההודעה. קי.או .ש

 15 ?זה את רואה. עזובים ילדים אף 700 זה אם יודע לא

 16 . רואה .ת

 17 לוחות את פה יש. נתניהו' גב  ועם פרס הנשיא עם להיפגש עתידה הייתה נובל' הגב .ש

 18 זה אחרי,  נתניהו שרה' גב עם זה אחרי,  פרס שמעון הנשיא עם פגישה? נכון. הזמנים

 19 ?רואה, סיטי בסינמה פרמיירה

 20 . כן .ת

 21 – 155 חפץ של ההודעה את לך מראה אני זה אחרי ואז. טוב .ש

 22 ?להגיד יכול אדוני? לעיתונות הודעה של בעניין יש אירועים כמה :עם בר. ה.כ

 23 גם הראיתי  אני, שכן מניח אני, יותר הרבה, סליחה, לא. עשרות: כך לכבודו אומר :צור בן ד"עו

 24 ,האחרות לתקופות מחוץ אני ועכשיו, לעיתונות הודעות מעט לא בחקירה

 25 ?לעיתונות הודעות מהם כמה. הסיקור זה :עם בר. ה.כ

 26 .  רבות עשרות :צור בן ד"עו

 27 ?רבות עשרות :עם בר. ה.כ

 28 .עשרות עוד זה ותגובות.  רבות עשרות :צור בן ד"עו

 29 . שהיא כפי הודעה פשוט אלא,  תוספת ללא שהועברו שנמסר הודעות אלה, פרטי וזה :עם בר. ה.כ

 30 מההודעות וחלק.  שהן כמות פשוט הועברו מההודעות חלק, שנשאלתי לפני עוד :צור בן ד"עו

 31    לשיקול מההודעות וחלק, שיובאו מבקשים מההודעות וחלק. שתכניסו מבקשים
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 1 ככה. הדוברים כל עם התקשורת כלי בכל עובד זה שככה לאדוני מודיע אני.  דעתכם

 2 הודעות, האירועים את רואים גם אנחנו לכן. הזה הדבר פשוט עובד ככה. עובד זה

 3 .האירועים ואלה לעיתונות

 4 עם בהרחבה יובאו והדברים, חברי של הדברים הצגת דרך על חולקים אנחנו אז :תירוש ד"עו

 5,  לוואלה רק לפעמים, מיוחדות תוספות עם, שגרתי באופן לא. הרלוונטיים העדים

 6 לכתבים ולא השליטה לבעל שעוברות בקשות, מסוימות המשך בקשות עם לפעמים

 7 , ולעורכים

 8 עדים על מדובר לא. כאן שלפנינו לעד שמועברות ההודעות עם הרול את רואה אני :עם בר. ה.כ

 9 ?לא, ישועה למר שמועברות הודעות אלה .אחרים

 10 ,עורך לא הוא ישועה :תירוש ד"עו

 11 . אליו מועברות על מדבר אני, לא לא :עם בר. ה.כ

 12 .במערכת עובר זה למי. הזה הדבר עניין איזשהו גם זה :תירוש ד"עו

 13 ?והלאה ממנו :עם בר. ה.כ

 14 שקשורות כתבות מאד הרבה על כאן אמר העד אבל. זה את נראה ואנחנו עובדה :תירוש ד"עו

 15. אחרים גורמים של דוברות הודעות קיבל לא שהוא, אחרים ולדברים הציוני למחנה

 16 שמעבירים דוברות הודעות גם א"ז. דוברות הודעות  לקבלת הכתובת היה לא הוא

 17 .  זה רק לא זה אבל, עניין איזשהו יש בזה גם, אליו

 18 , מדוע אסביר ואני, 17. מס נסיגה קו זה :צור בן ד"עו

 19 . דברים של מכלול זה. נסיגה קו לא זה :תירוש ד"עו

 20 הרי לבסוף. למה אגיד ואני סריקי בוקי דברים של מכלול, הבוטות על מתנצל אני :צור בן ד"עו

 21 ואומרים, אותו מסקרים התקשורת כלי בכל נפוצה,  דוברות הודעת יש לנו אומרים

 22: אומרים עכשיו. שקיבלנו הנאה טובות או מתת של עניין הוא שעלה שהסיקור לנו

 23 איזה פה יש...לטטטם עבר לא וזה,  לישועה עבר זה שאם, סימן איזה לנו יש, לא

 24 כלי עובדים איך פעם אי בדקתם האם, פעם אי פתחתם אתם.  בסדר לא שהוא משהו

 25 כלי מול עובד זה איך, ממשלה ראש של בדוברות פה מדברים? אחרים תקשורת

 26 אלוביץ שאול עם דיבר הממשלה שראש כשאמרתם בדקתם האם? אחרים תקשורת

 27 אומר אני? אחרים תקשורת כלי של עורכים, בעלים עם דיבר הוא כמה, פעמים עשר

 28 פה אקדים איך. אלוביץ שאול עם מאשר פחות א"ז, פחות מהמקרים ובחלק שיתכן

 29 מכם מישהו. ל"המנכ או העורך ובין בינם ישיר קשר יש האם? אחרים עם למידה

 30, סליחה – יוצא מה, בסוף כי? משנה לא זה למה. משהה לא וזה?  הזה העניין את בדק

 31 הכי שהם פרטים, אחד: לקחו? הזה בעניין שקורה מה ואז – המשפט באמצע אני
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 1 דברים לקחו:  שתיים. בדיקה איזושהי עשו  ולא, הנאה טובת זה וראו סטנדרטיים

 2, שהוצאנו תגובות איזשהן לקחו: שלוש.  הנאה טובת שזו ואמרו ראינו שלא פנימיים

 3 , העיניים בין כדור לביבי יריתי: אומר בנט, בנט על נניח

 4 ,סדר לעשות ביקשתי אני. ברור אדוני של הטעון :עם בר. ה.כ

 5, מלאכותיים ריבועים איזשהם לייצר כדי פה עשו שהם מה גם, מאד הרבה כנראה יש :צור בן ד"עו

 6 שמפרקים וראו מהרול שורות מיני כל אספו – 300 נו יש אמרו, חלולה תיבה איזו

 7 , 300-ה את

 8 שיש דבר כל לעד להציג בלי זה את לפרט אפשר האם. שאלה לי יש : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 9 ?עליו להגיד מה לו

 10  – מראה גם אני לפעמים אבל :צור בן ד"עו

 11 מהר באמת זה את עושה אדוני. חלילה, תלונות לנו אין,  שניה : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 12 רואה הוא כי, זה את לקצר יותר עוד אפשר אם השאלה.  מגישים אק'צ יק'צ, וברור

 13 רואים, וועלה עם הכתבה את רואים, שלו התכתבות שזו מאשר הוא, ההתכתבות את

 14 הזה ההליך משהו לנו נותן זה אם השאלה.  אחרים תקשורת כלי עם הכתבות את

 15 .הדברים  את להגיש פשוט שאפשר או הצגה של

 16. ב. שהתפרסמו האחרים הדברים כל את באמת אולי אצמצם אני. א, לגברתי אומר :צור בן ד"עו

 17 . לצמצם ואנסה מסיים אני למחר. ד. השאלות את אצמצם. ג. מקבץ איזה אציג

 18 אמור שהיה שמה, אותנו שעדכנו,  אתכם לעדכן רק עכשיו רוצה אני : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 19 . בארבע להסגר עלול,  בחמש להתקיים

 20 .נסיים ואז הזה הפריט את שנגמור מציע אני אז :צור בן ד"עו

 21 . הדבריםת א נכווץ ואנחנו, לסיים ישתדל אדוני אז : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 22.  עלהיתק לא כדי פשוט אולי אז, המצב זה ואם הזה הפריט את לסיים פשוט מציע אני :צור בן ד"עו

 23 ואז, להמשיך אפשר שאי, הזו שעה שהרבע מציע ואני, מחר של לחקירה אתארגן אני

 24 על דיברנו, להמשך חוזר רק אני? בסדר.  כרגע אומר שאני מה זה. לצמצם אנסה אני

 25 הודעה לך מראה אני ואז, נתניהו' הגב וגם פרס הנשיא, רואה שאתה כמו. נובל' הגב

 26 ,מחפץ שקיבלת

 27 . רואה אני .ת

 28 . לעיתונות הודעה שזו לי תאשר, 15575 שורה.  רואה .ש

 29 ? לא. כבר זה את ראינו. כן .ת

 30 . כן .ש

 31 . קי.או .ת
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 1 ובכלי אחרים באתרים הפרסום את, אצלכם הפרסום את  לך מראה אני ואז. קי.או .ש

 2 , מקבילים תקשורת

 3 ?כן, 209-ב אנחנו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 4 . כן. כבודה, 209-ב אנחנו :צור בן ד"עו

 5 . כתבות מקבץ זה 881/נ.  וואלה כתבת 880/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 6, לי תאשר. המקבץ ועל וואלה על. המקבץ על שאלות שלוש שתיים אותך אשאל בוא :צור בן ד"עו

 7 ?הממשלתית העיתונות לשכת של תמונות שהעבירו רואה אתה, בוואלה תסתכל

 8 . כן .ת

 9 אתה. השבת כיכר  NRG-ב, במאקו YNET-ב, למשל, הפרסומים על תסתכל. קי.או .ש

 10 ? רואה

 11 .רואה, רגע .ת

 12 ?הדבר אותו, תואם זה .ש

 13 . דומה .ת

 14 ? בסדר. המקבץ זה 881/נ : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 15 זכויות פעילת מגיעה? נכון. סטנדרטי פרסמום של עניין שוב:  אחרונה שאלה. דומה :צור בן ד"עו

 16 , אדם

 17 . כן .ת

 18 , יותר קצת מחר סלהיכנ לי יורשה ואם, פה לעצור יכול אני, כבודם : צורף בן ד"עו

 19 מה לדבר ממשיכים שאתם, אחת: הנחות שתי מתוך נעצור אנחנו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 20 . התחלתם שכבר

 21 . כן. ברור זה :צור בן ד"עו

 22 למחר נרכז אנחנו אבל, הנושא מה יודעת לא אני, נרכז ואנחנו : פלדמן-פרידמן' ר השופטת' כב

 23 לקיצור נמסר, עכשיו מקצרים שאנחנו שהזמן, השני הדבר. הדיון בתחילת, בבוקר

 24 . לכם תודה? בסדר. מחר של הזמן

 25 

 26 

 27 

 28 . הסתיימה הישיבה

   29 

 30 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.

 1 :נוכחים
 2תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד עו"ד יהודית  :מטעם המאשימה

 3 ניצן וולקן
 4צור; עו"ד ישראל  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 שרייר  –וולנרמן; עו"ד אסנת גולדשמידט 
 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן 2נאשם  
 7 עוזר  –וב"כ עו"ד מיכל רוזן  3נאשמת  
 8 עו"ד אריאל אילוז  4ב"כ נאשם  

<#1#> 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12  פרוטוקול הדיון הוקלט 

 13 צור. -נמשכה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה על ידי עו"ד בועז בן

 14 
 15 הוגשו מוצגים: 

 16)הוצגה ולא כתבה וואלה  – 883מקבץ כתבות מכלי תקשורת; נ/ – 882נ/ – בכתב האישום 210פריט 

 17מקבץ כתבות מכלי  - 885נ/ – 222פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 884נ/ – 221פריט ; הוגשה(

 18 888נ/ – 268פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 887כתבה וואלה; נ/ – 886נ/ – 229פריט תקשורת; 

 19 - 891כתבה וואלה; נ/ – 890; נ/The Economistכתבה  – 889נ/ – 305פריט יפעת מחקרי מדיה;  –

 20מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 893כתבה וואלה; נ/ – 892נ/ – 309פריט כלי תקשורת; מקבץ כתבות מ

 21יפעת  – 897מקבץ כתבות מכלי תקשורת; נ/ - 896כתבה וואלה; נ/ – 895נ/ – 311פריט יפעת;  – 894נ/

 22מקבץ כתבות מכלי  - 899הודעת לשכת רוה"מ; נ/ – 898נ/ – 313פריט ; )יגישו תמלילים בהמשך(

 23מקבץ כתבות מכלי  - 902כתבה וואלה; נ/ – 901נ/ – 57פריט כתבה וואלה;  – 900נ/ תקשורת;

 24מקבץ כתבות מכלי  - 905תגובת הליכוד; נ/ – 904כתבה וואלה; נ/ – 903נ/ – 125פריט תקשורת; 

 25כתובת  – 908כתבה וואלה; נ/ – 907כתבה גלובס; נ/ – 906נ/ – 126פריט תקשורת כולל וואלה; 

 26מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 909נ/ – 127פריט הליכוד + מקבץ כתבות מכלי תקשורת כולל וואלה; 

 27סרטון תגובת בנימין  – 912נ/ – 162פריט עמודי שער כלי תקשורת;  – 911כתבה וואלה; נ/ – 910נ/

 28פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 914כתבה וואלה; נ/ – 913; נ/הוגש( )הוצג ולאנתניהו יוטיוב 
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 1מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 917נ/ – 195פריט ; Ynetכתבה  – 916כתבה וואלה; נ/ – 915נ/ – 185

 2כתבה  - 920נ/ – 228פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 919כתבה וואלה; נ/ – 918נ/ – 201פריט 

 3מקבץ כתבות  - 923כתבה וואלה; נ/ - 922נ/ – 230פריט קבץ כתבות מכלי תקשורת; מ - 921וואלה; נ/

 4מקבץ כתבות מכלי תקשורת  - 925כתבה וואלה; נ/ - 924נ/ – 242פריט מכלי תקשורת כולל וואלה; 

 5כתבה  - 928נ/ – 255פריט כתבה וואלה;  – 927מקבץ כתבות מכלי תקשורת; נ/ - 926כולל וואלה; נ/

 6מקבץ כתבות  - 931כתבה וואלה; נ/ - 930נ/ – 303פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 929וואלה; נ/

 7 – 211פריט כתבה וואלה;  – 933נ/ – 166פריט כתבה וואלה;  – 932נ/ – 164פריט מכלי תקשורת; 

 8פריט כתבה וואלה;  – 936נ/ – 233פריט כתבה וואלה;  – 935נ/ – 232פריט כתבה וואלה;  – 934נ/

 9מקבץ כתבות מכלי  - 939הודעה לעיתונות משרד רוה"מ; נ/ – 938כתבה וואלה; נ/ – 937נ/ – 234

 10כתבה וואלה;  – 942נ/ – 199פריט כתבה וואלה;  – 941כתבה וואלה; נ/ – 940נ/ – 176פריט תקשורת; 

 11לי מקבץ כתבות מכ - 945כתבה וואלה; נ/ - 944נ/ – 223פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת;  - 943נ/

 12צילומי  – 947נ/ – 258פריט מקבץ כתבות מכלי תקשורת כולל וואלה;  - 946נ/ - 226פריט תקשורת; 

 13כתבה וואלה;  – 949נ/ – 9פריט צילומי מסך התכתבויות;  – 948נ/ – 259פריט מסך התכתבויות; 

 14 – 252יט פרימים;  7 -+ כתבה מ Ynetכתבה  – 951נ/ – 251פריט כתבה וואלה;  – 950נ/ – 131פריט 

 15כתבה גלובס;  – 954כתבה וואלה; נ/ – 953; נ/)הוצג ולא הוגש(אסף הראל  10סרטון ערוץ  – 952נ/

 nrg . 16כתבה  – 955נ/
<#4#> 17 

 18 החלטה

 19 

 20, המאשימה תעביר לסנגורים את חומרי החקירה החדשים עד ליום 9.6.2021בהמשך להחלטה מיום 

 21דיונים למשך שבועיים תתקיים הפסקה ב ,על ידי ההגנה . לצורך זה ולצורך לימוד החומרים28.6.2021

 22 . 5.7.2021ביום  יתחדשוהדיון 

 23במידת הצורך להשלמת החקירות הנגדיות ולחקירה  -מועד זה תימשך חקירתו של העד אילן ישועה ב

 24 חוזרת. 

 25 המזכירות תבטל את הקלטת הפרוטוקול המוזמנת לדיונים שבוטלו. 
<#5#> 26 

 27 במעמד הנוכחים.  16/06/2021, פ"או' תמוז תשהיום  נהנית

     28 
  29 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3-היום ה 20-10401-67בוקר טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 . מה בפיכם?2021ביוני  16

 5כמו שחזה כבוד בית המשפט, הגענו להסכמות לגבי מתווה החיפוש. יש ענין עו"ד יהודית תירוש: 

 6מסוים שלא הגענו להסכמה, שזה לא קשור לחיפוש אלא קשור להמשך הלו"ז ואנחנו נפרוש בפני 

 7מציגים רגע בית המשפט את האפשרויות השונות ובית המשפט כמובן יכריע. לגבי החיפוש, אנחנו 

 8את מתווה החיפוש שאליו הגענו שאומר כך, אני גם אגיד שאחרי שאנחנו במהלך היום או מחר, 

 9אנחנו נגיש הודעה מסודרת לבית המשפט מוסכמת על הצדדים כדי שיהיה מסודר. אבל אני רק 

 10טסאפים, בעצם מה שעמד שם על הפרק זה איך נגיע אאגיד את המתווה שהגענו אליו. לגבי וו

 11יגוריות השונות. מאחר ובדקנו ודבר שלא כתבנו אפילו בבקשת הבהרה כי הגענו למידע הזה לקט

 12אנשי קשר בתוך המדיות הדיגיטליות, יכול להיות שחלקן חופפות, יש  10,000אחר כך, שיש לעד 

 13סבירות אבל אנחנו לא יודעים את זה כרגע, ולגן ההסכמה שהגענו אליה היא שזה ייעשה במקביל, 

 14עבור במקביל על אנשי הקשר ונזהה, ככל שאנחנו יודעים, את הקטיגוריות השונות. אגב, אנחנו נ

 15מלכתחילה זה היה ברור לנו שאנחנו ננסה לזהות בכוחות עצמנו, וגם נעביר במקביל לעד במייל 

 16את רשימת אנשי הקשר והוא יעשה את הזיהוי שלו גם לפי הקטיגוריות וגם מעבר לזה יכתוב אם 

 17א רוצה להשחיר, כי אנחנו זוכרים שאנחנו גם אמורים להעביר לחברינו רשימת יש מקום שהו

 18אנשי קשר, אז כפי החלטת בית המשפט, אם יש מקום שהוא רוצה להשחיר את איש הקשר כי 

 19הוא פרטי, הוא יכתוב ליד שהוא רוצה להשחיר אותו, הוא יכתוב למה, באיזו שהיא כותרת כי גם 

 20לגבי הדרך שלנו לאתר את הקטיגוריות בוואטסאפים גם בכוחותינו  את זה התחייבנו להעביר, זה

 21טסאפים. אני כן אומרת כי ביקשה ממני חברתי עכשיו, אוגם בכוחות העד. זה עולם אחד של הוו

 22זה לא כתוב לנו, אבל בזה בוודאי, אנחנו ככל שנמצא במהלך הדרך, שתיכף נגיע לזמנים וללו"ז, 

 23קים של תכתובות רלוונטיות לא נחכה בהכרח לאסוף את הכל אבל ככל שנמצא במהלך הדרך בלו
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 1בבת אחת בסוף, אם יהיו לנו דברים שאנחנו נחליט עליהם שהם רלוונטיים, כמובן נעביר. זה לגבי 

 2הוואטסאפים. לגבי תכתובות המייל, מה שהסכמנו בינינו, אני קודם כל רק אגיד כנתון, לאחר 

 3מיילים,  220,000, אנחנו עומדים על 2010חל משנת ההצעה של חברינו בעצם לקטוע את זה ה

 4צרופות. לא לתפוס אותי במספר בדיוק אבל זה סדר הגודל. וזה  50,000-מתוכם מיילים ו 170,000

 5, פריטים אחרים כמו פגישות, אנשי קשר וכיוצא בזה. בתוך זה מה spamלאחר ניקוי דואר זבל, 

 6טני על קטיגוריות של פוליטיקאים, דוברים או כל שהסכמנו עם חברינו זה שאנחנו נבצע מעבר פר

 7מי שאנחנו נזהה כמסייע לפוליטיקאי, זה יכול להיות דובר פורמלי וזה יכול להיות איש שזיהינו 

 8שהוא מסייע לפוליטיקאי לעבור. חוץ מהקטגוריה הזאת נעבור על הקטגוריה שבעצם העד וכל 

 9ד עצמו לא מעביר בעצמו דרישות באתר אלא אנשי המערכת שעלו בתיק שמולם הוא פועל, הרי הע

 10עושה את זה באמצעות אנשיו, לכן המעבר הפרטני שלנו עליו, על אנשיו, העורכים, הכתבים 

 11שעולים במסגרת התיק, ביחד כולל שני הנאשמים מר שאול אלוביץ', גברת איריס אלוביץ' וכן כל 

 12גורם שהעביר דרישות סיקור או גורם שעלה בחקירות חבריי כאן מהרול הישן ומהחומר החדש כ

 13היה מעורב בדרישות סיקור, על כל הדברים האלה אנחנו נעבור בצורה פרטנית, אני גם אגיד עוד 

 14כוכבית, שאם חברינו ימצאו לנכון להעביר לנו גורמים שהם זיהו בחומר החדש או ברול הישן 

 15ם פרטנית, אנחנו גם כגורמים שהם לא חקרו עליהם אבל הם בכל זאת מעוניינים שנבדוק אות

 16אותם נעשה. כל יתר הדברים במיילים פה, גם אפשר לומר שייתכן הרי שיש איזה פוליטיקאי או 

 17דובר שאנחנו לא נזהה אותו במייל, אנחנו נעשה מאמץ בהשתדלות ממשית, כמו שכתבתי לחבריי, 

 18ו לנו יתפספס אבל יכול להיות מאחר ותיבות מייל הן לא תמיד מזוהות שמית, יכול להיות שמשה

 19גם בזיהוי של הגורמים האלה, כל יתר הדברים יועברו למתווה שבית המשפט החליט שזה מתווה 

 20החיפושים, מילות החיפוש, במסגרת הזו אנחנו נכין רשימה של מילות חיפוש, נעביר אותה 

 21לות לחברינו, חברינו יוכלו להוסיף על מילות החיפוש הללו עוד ובהן נחפש, וככל שנמצא דרך מי

 22החיפוש גורם שיש איתו תקשורת בנושא סיקור, גם בו אנחנו נעשה מעבר פרטני. אחרי שאמרתי 

 23את כל זה אני אוסיף הסתייגות אחת שלא אמרתי לחבריי אבל נראה לי שהיא מובנת מאליה, 
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 1שאם במקרה נימצא במהלך הדרך בקושי מסוים בגלל שכל הדבר הזה הוא בעל היקף הרבה יותר 

 2מיילים, כי אנחנו לא יודעים  220,000-נחנו מעריכים, זאת אומרת, הוא שווה לכל הגדול ממה שא

 3 להגיד את זה עדיין, אז אנחנו נשוב לחברינו ולבית המשפט ונציף את הקשיים.

 4 זה ברור. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5וכאמור אנחנו  זה ברור. אני חושבת שהקפתי את כל המתווה של החיפוש עו"ד יהודית תירוש:

 6חושבים שיש בו, אני חושבת ששני הצדדים חושבים שיש בו כדי לספק את האיזון בין הצורך של 

 7חברינו ושלנו לברר את התמונה המדויקת במלואה. לצד ה מגבלות שיש בחיפושים במדיות 

 8 דיגיטליות. אני אגיד מילה על המשך הלו"ז,

 9 ,-יין המתווה, נסגור את השניה, אולי לפני הלו"ז, רק בענ עו"ד ז'ק חן:

 10אז רק אני אגיד עוד דבר אחד על המתווה.  הסיבה שהצענו את המתווה הזה  עו"ד יהודית תירוש:

 11ואני חושבת שהסברנו את זה גם לחברינו, אנחנו חושבים שיש גם את העניין של הפוליטיקאים, 

 12קרה בפועל, זה הדוברים שלהם, כל מי שהיה מעורב בקשר איתם מול תמונת המערכת, מה ש

 13בעצם בוא נגיד, גם ברלוונטיות יש מדרגים וזה הליבה. כל יתר הדברים, אני לא באה ואומרת 

 14שהם לא רלוונטיים אבל במסגרת האיזונים והחומרים שאפשר לחפש ושזה סביר, נכון להשתמש 

 15 במתווה של מילות חיפוש רחב, שוב, אם גם בסיוע של חברינו מההגנה שממילות החיפוש שהם

 16 ירצו יהיו שם.

 17 היינו בלו"ז. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 כן, בעניין המתווה, אולי כבודכם, עו"ד ז'ק חן:

 19 הוא אמר לפני הלו"ז שהוא רוצה לומר משהו על המתווה. עו"ד יהודית תירוש:

 20רתי, כן. רק בעניין המתווה, ראשית לומר, שוב בכפוף להערה שלי ולהערה של חב עו"ד ז'ק חן:

 21הוצג בצורה מלאה ושלמה בפני כבודכם. ההסכמה, גם אנחנו נגיש את זה בכתב אז לא יהיו שאלות 

 22בכלל לגבי הדיוקים, זה יוגש בכתב. אבל מאוד מאוד חשוב לנו לומר, כי זה מה שהנחה אותנו פה, 

 23ונל שאנחנו לא באנו בפני בית המשפט במתווה חדש. יש את החלטת בית המשפט על עיקריה, הרצי



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4021 

 1שלה, רוחה והאמירות שבה. בית המשפט קבע את המתווה גם. חבריי, מה שלא ידעו כאשר הציגו 

 2שורות, לכך  150,000מיילים, מלבד  350,000לבית המשפט, באו עם הנתונים החדשים של אותם 

 3היינו צריכים להתייחס בעיקר. כי לגבי החלק הראשון של החיפוש במייל, זה תואם את החלטת 

 4שפט, היה צריך להתייחס לכמות העצומה של החומר הנוסף. ביקשנו פרטים, הפרטים בית המ

 5 170,000-מיילים אלא ב 350,000-את הכמות הזו בחצי, זה כבר טוב, אנחנו לא ב צמצמוקודם כל 

 6מיילים, פשוט אם שמים את התקופה הרלוונטית, מורידים דואר זבל ומה שחבריי קוראים לו 

 7 צרופות,

 8 אדוני עכשיו מסביר לנו למה לקבל את ההסכמה. לא נדחה אותה. עם:-שה ברכב' השופט מ

 9 לא, אני בטוח שכבודכם לא ידחה אותה,  עו"ד ז'ק חן:

 10 אז בוא נתקדם. עם:-כב' השופט משה בר

 11אבל זה מאוד חשוב לי באופן אישי שנאמר כאן, כי במילא אפילו חבריי כתבו את זה  עו"ד ז'ק חן:

 12איתי, כפתיח להסכמה, פשוט הוצג ישר המתווה. הכל בהתאם להחלטת בית לכן היא גם תסכים 

 13 המשפט. זה מאוד חשוב.

 14 עוזר.-אוקיי. עו"ד רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15אני בטוחה שחברתי מסכימה כי אני יודעת את  –שתי הערות קטנות. אחת  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16עבר של העד ישועה לעניין השמות שצריך להשחיר הוא מעבר זה, אבל בכל זאת צריך לציין. המ

 17 שבו הוא יציין, אבל הפרקליטות תעבור על אותם אנשי קשר כדי לוודא,

 18 כך נאמר. עם:-כב' השופט משה בר

 19 זה ברור, הרי הוא לא ימחוק, הוא רק יכתוב להשחיר. עו"ד יהודית תירוש:

 20ה את הדבר הזה וכמובן שהאמירה לעניין מה חד משמעית, אני רק מבהיר עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21רלוונטי ומה לא רלוונטי היא לא חלק מההסכמות שלנו. ההסכמות שלנו הן תפעוליות וכדי לקדם 

 22 ולהצליח,
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 1ההנחה היא שמחפשים את מה שרלוונטי, שזה המתווה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2שאתם חושבים שהוא רלוונטי. הרי בסוף החיפוש במילים אמור להשלים ולהוסיף את כל מה 

 3 אנחנו אומרים ... מה שרלוונטי, לא דברים שלא קשורים.

 4לא, ודאי, אבל ההגדרה של חברתי למה יותר רלוונטי ומה פחות רלוונטי,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5מדרג, היא לא חלק מההסכמות שלנו. ההסכמות שלנו הן תפעוליות כדי להצליח לבצע את רוח 

 6החלטתו של בית המשפט. לכן גם מילות החיפוש, חשוב שיעברו על הכל כדי באמת שאנחנו נוכל 

 7 להוציא את כל מה שרלוונטי.

 8בסדר. כל מה שיעלה לכם בראש, כל מילת חיפוש, כל דבר,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 יחופש.

 10 מעולה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 כן. לגבי הלו"ז. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12לגבי הלו"ז אני אומר לכבודכם, אנחנו הבהרנו לחברינו שלאחר, עוד אין לנו  עו"ד יהודית תירוש:

 13את מלוא הנתונים כי אנחנו לא יודעים בעצם מתוך המיילים כמה עונים על הקטיגוריות האלה, 

 14לכשבועיים ימים נקיים אבל בכל זאת איזו שהיא הערכה גסה, אמרנו לחברינו שאנחנו זקוקים 

 15מדיונים על מנת להתקדם בחיפושים בצורה משמעותית. עוד דיברנו עם חברינו, חברינו ביקשו 

 16וזה היה מקובל עלינו, שעדי וואלה הבאים, יש שלושה עדי וואלה, שהם לא יישמעו עד אשר חברינו 

 17 בות איתם... יקבלו את מלוא החומר שקשור לוואלה, ייתכן שזה לא קשור אליהם כי התכתו

 18 זה חומר שקשור, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אבל אנחנו לא יכולים לשלול ולכן אנחנו הסכמנו עם חברינו שהעדים האלה  עו"ד יהודית תירוש:

 20לא יהיו הבאים בתור אלא יידחו בתור לאחר שהחומר יועבר לחברינו והם גם ילמדו אותו. לכן 

 21שרויות. האפשרות האחת זה שנעשה הפסקה של שבועיים ימים הצענו לחברינו בעצם שתי אפ

 22בדיונים ולאחר השבועיים יעלה העד שלאחר מכן או העד החמישי במספר, העד מר אבי ברגר, היה 

 23מנכ"ל משרד התקשורת, לא קשור לעולמות וואלה בשום צורה, ולדבר על רגולציה,  השבועיים 
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 1אני מניחה לקראת עדותו, הוא בכל זאת היה העד האלה גם יאפשרו לחברינו את הזמן להתרענן 

 2החמישי במספר, ואנחנו מבינים את זה מצד אחד, מצד שני הוא בוודאי עד שהתכוננו אליו, כך 

 3להערכתנו. ונמשיך עם העד הזה. אנחנו מבינים, הבנו מחברינו עוד קודם לאירוע הזה שעם העד 

 4חקירה הנגדית שלו, החקירה הראשית שלו הזה כנראה נמשוך עד לפגרה כי חבריי מאריכים את ה

 5 לא ארוכה,

 6זה לא מה שאנחנו אמרנו לך. לא. זה לא נכון. חבל להגיד משהו שהוא לא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 נכון.

 8 אוקיי, אז לא, אז כך הבנו. עו"ד יהודית תירוש:

 9 את לא התכוונת להגיד משהו לא נכון. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10ממש לא התכוונתי להגיד משהו לא נכון, אולי בשיחת מסדרון, אני לא  עו"ד יהודית תירוש:

 11 יודעת, אבל זה לא חשוב בכלל. אבל זה העד הבא, זו אפשרות אחת שהצענו,

 12 והאפשרות השניה? עם:-כב' השופט משה בר

 13לא קשור, תתעלמו מהעניין של כמה החקירה הנגדית, מוחקת את זה.  עו"ד יהודית תירוש:

 14ת שלו לא ארוכה. זה כל מה שאני יכולה להגיד. ונתקדם משם, עם העד הבא החקירה הראשי

 15 שהוא לא... האפשרות השניה זה שבעצם אחרי ישועה יעלה מר אבי ברגר ומועד העברת החומרים,

 16 מה זאת אומרת אחרי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 מיד אחרי העד, עו"ד יהודית תירוש:

 18 ביום שני. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19כן, בשבוע הבא יעלה העד. אני חושבת שזאת הצעה פחות טובה לחבריי אבל  עו"ד יהודית תירוש:

 20אני יכולה גם להציע אותה, ואז המועד של העברת החומרים יידחה במעט, ממילא אם אנחנו 

 21 ם האלה.דוחים את עדי וואלה תהיה לחברינו הזדמנות אחר כך בפגרה ללמוד את החומרי

 22 מה זה אומר 'תידחה במעט'? מה זה אומר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אנחנו נצטרך בכל זאת איזה שהוא פרק זמן אחרי העדות של אבי ברגר. עו"ד יהודית תירוש:



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4024 

 1 אני שואלת על מה גבירתי מדברת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2על כך שלקראת הפגרה נעביר להם את החומרים ואז תהיה להם אני מדברת  עו"ד יהודית תירוש:

 3 את האפשרות בפגרה וממילא לא נשמיע עד אז עדי וואלה. זו המשמעות.

 4 כשהגברת מדברת על חומרים, על איזה חומרים היא מדברת, על המייל? כב' השופט עודד שחם:

 5 לא, כל התוצאות של החיפושים. עו"ד יהודית תירוש:

 6 גם הטקסטים שאנחנו, כי לגבי הטקסטים נקבע לוח זמנים. ד שחם:כב' השופט עוד

 7לכן אני אומרת שזה, ההצעה השניה כרוכה בבקשה בפני בית המשפט לשנות  עו"ד יהודית תירוש:

 8 את המועד הזה ולכן יש את האפשרות,

 9 לפי המתווה הראשון, לוח הזמנים מה שנקבע בהחלטה נשאר? כב' השופט עודד שחם:

 10 כרגע כן, אלא אם כן נבוא בפניה נוספת נוכח היקף החומרים. ת תירוש:עו"ד יהודי

 11 וזה כולל גם את המיילים? כב' השופט עודד שחם:

 12שוב, כרגע כן. אלא אם כן נראה עולם אחר כשנתחיל לעבור על הדברים ונבוא  עו"ד יהודית תירוש:

 13 עם בקשה אחרת.  אבל כרגע אנחנו רוצים לעמוד בהחלטת בית המשפט,

 14למה אי אפשר להשאיר את אותו לוח זמנים ולהתחיל את העדות  עם:-כב' השופט משה בר

 15 במקביל של העד הנוסף?

 16מההערכה שלנו, שוב, העדות במקביל דורשת א. הכנה לעדות, הימצאות  עו"ד יהודית תירוש:

 17 שלנו גם כאן בדיונים,

 18יעיד כמתוכנן ביום  לא, גבירתי הציעה את האפשרות השניה שהוא עם:-כב' השופט משה בר

 19 שני אז ההכנה לעדות מטעם גבירתי לא .. היא מוכנה,

 20מוכנה. ההכנה לעדות מוכנה. עדיין, גם כשיש חקירה בבית משפט של חבריי,  עו"ד יהודית תירוש:

 21 אדוני מניח שאנחנו עובדים גם בזמן החקירה וגם אחר כך.

 22 ,-שניה שהוא יעלה ללא, גבירתי הציע את זה כאפשרות  עם:-כב' השופט משה בר
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 1אבל האפשרות השניה כרוכה בכך שנדחה את מועד העברת החומרים כי  עו"ד יהודית תירוש:

 2אנחנו לא נספיק במקביל להליך לעמוד בהחלטת בית המשפט לפי ההערכות שלנו את המשאבים, 

 3 שוב, אם היינו,

 4באולם אנחנו לא יכולים  מה שגבירתי אומרת 'אם אנחנו פה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 לעשות במקביל'. זה בעצם,

 6אנחנו צריכים בלוק של שבועיים לעשות את זה משמעותית, שוב, זה לא  עו"ד יהודית תירוש:

 7אומר שאנחנו לא עושים במקביל גם לדיונים כאן. כבודכם, תנוח דעתם שאנחנו גם עושים 

 8משפט כי מדובר בהרבה מאוד חומרים במקביל, אך זה לא מספיק כדי לעמוד במועד החלטת בית ה

 9וכי לא האצלנו סמכויות לפי החלטת בית המשפט, ליחידה החוקרת שיעשו את זה הם בכמות, 

 10 אלא אנחנו עושים את זה ולכן יכולותינו מוגבלות.

 11לפי תחילת הדברים, ההצעה הראשונה עסקה מבחינת לוח זמנים  עם:-כב' השופט משה בר

 12 ם? אלא כן יקרה משהו ברמת,שהחומרים ... בתוך שבועיי

 13 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 14אז השבועיים זה נתון. הוא קיים לכם. השאלה היחידה רק אם  עם:-כב' השופט משה בר

 15 אפשר במקביל להמשיך את החקירה של העד הנוסף.

 16 ,-לא, זה מה ש עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, אני אומר, זו השאלה. עם:-כב' השופט משה בר

 18זה מה שאמרתי. אנחנו צריכים כדי לעמוד בהחלטת בית המשפט בפרק  תירוש: עו"ד יהודית

 19 הזמן שבית המשפט קבע, אנחנו צריכים שבועיים נקיים מדיונים. זה ההערכה שלנו.

 20ואם זה לא נקי מדיונים, אז כמה זה, שלושה שבועות? שבועיים  עם:-כב' השופט משה בר

 21 וחצי? אני מנסה להבין,

 22לא, זה הרבה הרבה יותר. זה הרבה יותר. ושוב. תנוח דעתם של כבודכם  :עו"ד יהודית תירוש

 23 שאנחנו עובדים במקביל לדיונים. לצערי גם בסופי שבוע.
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 1 ברור לנו שכולם יוצאים מכאן והולכים לעבודה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2כאן, זאת לא השאלה. ועדיין, נכון. זו הנחת המוצא וגם בימים שלא נמצאים  עו"ד יהודית תירוש:

 3בגלל היקף החומרים גם בוואטסאפים וגם במיילים כמו שאנחנו צופים את זה, כי צריך להבין, זו 

 4תיבת מייל בוואלה. סביר להניח שמרבית הדברים הם עם אנשי וואלה אז כשאנחנו מתחייבים 

 5 רים.לעבור פרטנית על אנשי וואלה מדובר ככל הנראה בהיקף משמעותי של חומ

 6כמה דברים. חברתי מדברת על בלוק של שבועיים שהם צריכים כדי לסנן את החומר.  עו"ד ז'ק חן:

 7אני יכו לדמיין כמה זמן אנחנו נצטרך, איזה בלוק אנחנו נצטרך, אחרי שנקבל את החומר, אולי 

 8יהיו בקשות נוספות כדי ללמוד אותו ועל בסיסו להכין חקירה נגדית. כלומר המלאכה לא 

 9יימת בסינון החומר, היא רק מתחילה לאחר שנקבל אותו. אז אנחנו נצטרך גם זמן. כפי מסת

 10שחבריי בעוצמתם כי רבה, וכך הבהירה חברתי, למרות שאנחנו עובדים במקביל ובסופי שבוע גם 

 11הם וגם אנחנו, לא תצליח, כך אמרה, לעשות במקביל את הדברים וצריכה את הבלוק של 

 12ם, כך אחרי שנקבל את החומר בתום אותם שבועיים אנחנו נצטרך לפחות השבועיים נקיים מדיוני

 13 את אותו פרק זמן נקי מדיונים כדי,

 14 הרעיון הוא אבל שאחרי השבועיים האלה יישמע מר ברגר, כב' השופט עודד שחם:

 15לא, אבל זה מה שהתביעה מציעה. וזו הנקודה השניה שאני רוצה לומר. אז ראשית  עו"ד ז'ק חן:

 16צטרך פרק זמן, אנחנו מתחילים למדוד את הזמן לא כשהתביעה מסיימת את עבודת הסינון אנחנו נ

 17אלא שתינתן להגנה ההזדמנות ללמוד את החומר, להכיר אותו, יכול להיות שמתוכו גם יבואו 

 18 בקשות..

 19 בסדר, אתם צריכים זמן לעבור על החומר שתקבלו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20שהמינימום הנדרש הוא לפחות אותו פרק זמן שהתביעה מקבלת. את אותו בלוק. זה  :עו"ד ז'ק חן

 21דבר ראשון. הדבר השני וזה בעניין הקדמתו של עדות ברגר. אנחנו לא התכוננו לעדות ברגר. עדות 

 22ברגר היא כמובן לא בהיקפים של מר ישועה אבל היא בנושא אחר לגמרי, בנושא הרגולציה, זה 

 23ו מכינים, הכנו גם את נושא הרגולציה כל הזמן, לא שעכשיו אנחנו נתחיל להגות עולם אחר. אנחנ
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 1בו. כמובן שלא, אבל כדי לגבש את זה ולכנס את זה לחקירה נגדית בתוך הררי החומר, והוא עד 

 2הרגולציה, כך בחרה חברתי להביא אותו כראשון במן המקבילה של אילן ישועה לעניין הסיקור, 

 3אבל הרבה מאוד סוגיות בעולם  -לא את כל הסוגיות  –בה מאוד סוגיות הוא אמור להקיף הר

 4הרגולציה וכדי לכנס חקירה מתוך הררי החומר האלה ולבור את  המוץ מן הבר, זה ייקח לנו גם 

 5 זמן. את זה עוד לא עשינו.

 6 כמה זמן? כב' השופט עודד שחם:

 7 שוב, אנחנו, עו"ד ז'ק חן:

 8על פי המוצע על ידי המדינה, את השבועיים האלה כבר יש. כי לכאורה  כב' השופט עודד שחם:

 9 תיאורטית אני אומר.

 10אז אני אומר לכבודכם, השבועיים האלה לא יספיקו לנו. הבלוק הזה שהם מחפשים  עו"ד ז'ק חן:

 11ואנחנו ממתינים, אנחנו נעבור להכין את ברגר אבל זה לא יספיק לנו כדי לכנס את זה מתוך הררי 

 12מאות אלפי מסמכים של רגולציה שצריך בסופו של דבר כפי שאמרתי, לבור את החומר. מדובר ב

 13 המוץ מן הבר, כדי להכין חקירה. אבל,

 14 אז מה אדוני מציע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 מה אדוני מציע? עם:-כב' השופט משה בר

 16ום שהיא לחלוטין לא אבל יש לנו גם, ההצעה השניה אני לא מתייחס אליה כלל מש עו"ד ז'ק חן:

 17 אפשרית, להתחיל להעיד ביום שני, אין מצב עולם כזה.

 18 אז מה אדוני מציע? שנתחיל עם עד שהוא לא זה ולא זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19גם לנו יש שתי אופציות ושאותן אולי אפשר לשקול. האחת זה מחמת המקום שאנחנו  עו"ד ז'ק חן:

 20א באשמתנו, ומתוך עקרון שאל מול היעילות וקידום המשפט גם צריך לאפשר נמצאים בו, ושוב, ל

 21לנו את הכלים להכין הגנה ראויה וטוב היה שזה היה נעשה לפני הגשת כתב האישום, אבל זה 

 22המצב שאיתו אנחנו צריכים להתמודד עכשיו, אנחנו לא יכולים לנהל את ההגנה תוך כדי זה 

 23 ,שאנחנו מתארגנים תוך כדי תנועה
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 1 אז מה ההצעות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2גבירתי, שהוא יותר חשוב מההצעה. ולכן אני רק אשלים את המשפט,  ןהעיקרוזה  עו"ד ז'ק חן:

 3הוא יותר חשוב מההצעה. אנחנו לא יכולים להכין הגנה תוך כדי תנועה כשאנחנו מתלבשים אפוד 

 4צריך להכין את ההגנה כדבעי, ושוב, בסיטואציה  תוך כדי הליכה. אי אפשר. שכפ"ץנשק קסדה 

 5. עכשיו שתי הצעות. הצעה אחת שאחרי הבלוק של השבועיים ןהעיקרושלא אנחנו יצרנו אותה. זה 

 6של התביעה שאנחנו נקדם בה בצורה משמעותית את הכנת העד ברגר אבל לא נסיים אותה, ואז 

 7ומר החדש שאנחנו מקבלים בתום אותם אנחנו נידרש, גם אנחנו שוב להתפצל ולהכין גם את הח

 8שבועיים, בתקווה שיגיע תוך אותם שבועיים, וגם להמשיך בהכנת ברגר, ועכשיו אנחנו כבר 

 9 ביולי, אנחנו נמצאים עשרה ימים, 5-נמצאים הרי, השבועיים כבודכם מבחינת הלו"ז זה ה

 10 ר?מה אדוני מציע, שניפגש באוקטוב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אדוני רוצה חופשה עד אחרי הפגרה בקיצור, עם:-כב' השופט משה בר

 12לא עד אחרי הפגרה, עד אחרי החגים. אדוני אומר 'בואו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 ,-נלך היום וניפגש אחרי החגים' בעצם? זו ה

 14לא, אני מנסה, יכול להיות שאני אומר את זה בשמה של התביעה, משום שאם היינו  עו"ד ז'ק חן:

 15מקבלים את כל חומר החקירה לפני כן אז ההגנה לא הייתה נשמעת ואומרת 'בואו ניפגש אחרי 

 16,  אבל זה המשמעות של in so many wordsהחגים', אז זה המצב. התביעה לא אומרת את זה 

 17ה להיות מועבר ולא הועבר, שצריך היה לעבור עליו ולא עברו עליו. התגלית של החומר שצריך הי

 18זו המשמעות. אז אנחנו, עוד פעם, אנחנו מורגלים בזה שפרקליטות אכלה בוסר ושיני ההגנה 

 19 תקהינה, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות אנחנו יכולים לעשות.

 20 ן?אדוני אמר שתי הצעות, נכו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אז ההצעה הראשונה היא, וזה לא אחרי החגים לטעמי, אנחנו ספרנו, יש מספר ימי  עו"ד ז'ק חן:

 22 דיונים ומשפט גם בחודש ספטמבר. אבל מעט מאוד.

 23 נדמה לי בסדר הימים שלנו יומיים, אם אני לא טועה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1בלוח השנה העברי אנחנו לא אחראיים, ההגנה, אז אין יכול להיות. אבל גם את החגים  עו"ד ז'ק חן:

 2 מה לעשות. אז אנחנו כנראה שנצטרך,

 3 התביעה אחראית, דוברת:

 4לא, זה גם לא התביעה, וייתכן ונצטרך לחכות לאחר החגים, ואם זה מה שנגזר עלינו  עו"ד ז'ק חן:

 5 אז זה מה שנגזר עלינו.

 6 השניה? מה ההצעה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7ההצעה השניה, אני עדיין לא שוחחתי עם חבריי פה לספסל ההגנה, שקפצה תוך כדי  עו"ד ז'ק חן:

 8 זה ולכן אני הייתי מעדיף קודם כל להתייעץ לפני שנעלה אותה.

 9 מה עם עד אחר שיעלה ויבוא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10נו. שוב, מתוך אותה כמות, אני מזכיר לגבירתי אין לנו עד אחר כבודכם, שאנחנו הכ עו"ד ז'ק חן:

 11 את החלטתכם,

 12אין עדים שההכנה שלהם יותר פשוטה? שאפשר כן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 להתחיל איתם?

 14כבודם אני רוצה לומר משהו, זה קשור. התביעה הציגה את סדר העדים.  צור:-עו"ד בועז בן

 15יו שלושה עדי וואלה. ואז אנחנו נמצאים בעצם ... החקירה העד הראשון היה ישועה ואחרי זה ה

 16והלמידה שעולה מהסיקור לקחו לנו מספר חודשים. זה כדי להגיע למצב שבו אנחנו ערוכים 

 17להתייחס לעולם הסיקור זה לקח שלושה חודשים והנחת העבודה הייתה שעד הפגרה אותם עדי 

 18 וואלה, ימינה/שמאלה, יסתיימו.

 19 אז אפשר להמשיך עם עדי וואלה? עם:-כב' השופט משה בר

 20עדי וואלה זה קשור לישועה שעדיין למעשה נמצא בחקירה נגדית והחומרים  צור:-עו"ד בועז בן

 21שהתקבלו, הנחת העבודה היא שזה גם קשור לחקירות של עדי וואלה, כלומר שלא נקרא להם פעם 

 22רגולציה זה מבחינתנו טריטוריה  ראשונה על הקיים ופעם שניה על מה שייתכן, סביר, שיצא. עכשיו

 23שונה לגמרי. אני אומר את זה כרגע, אנחנו בחודשים האחרונים עסקנו אך ורק בעניין של הסיקור 
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 1כי ידענו שאנחנו נגיע לפגרה ואז יהיה לנו את פרק הזמן הסביר לעבור על העניין של הרגולציה 

 2 ואנחנו עובדים שבעה ימים בשבוע. 

 3 אז מה אדוני אומר לנו? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 4ולכן המצב הוא שאין כרגע עד אחר כי עדי וואלה זה לא ועדי רגולציה  צור:-עו"ד בועז בן

 5מהסיבה שמנינו אותה זה גם בלתי אפשרי. מה חברתי אומרת? חברתי אומרת 'אוקיי, נתחיל בעוד 

 6שביל להתכונן לחקירה ראשית, כלומר, שבועיים ונשמע את החקירה הראשית של מר ברגר'. גם ב

 7אנחנו לא יושבים פה כסטטיסטים, כלומר אנחנו צריכים להכיר. אז זה נכון שזה לא כמו חקירה 

 8נגידת אבל עדיין זה לא יכול להיות שאנחנו נשב רגל על רגל ונחכה לראות, ואי אפשר בתוך 

 9זה עולמות רחבים, זה אלפי  שבועיים, אני כבר אומר את זה, אי אפשר מעשית בתוך שבועיים,

 10 מוצגים, זה לראות עדויות,

 11מר בן צור אם אני מנסה לחשוב לרגע בבחירה בין חלופות ששתיהן  עם:-כב' השופט משה בר

 12לא פשוטות, נאמר כך בעדינות, אז אולי כדי כן להמשיך בסדר הרגיל כלומר של המשך עדי וואלה, 

 13שני, אולי בתוך פרק זמן שהתביעה מבקשת כי זה לכאורה מאפשר לשמוע אותו אולי ביום 

 14להתכונן לעניין אבל פרק זמן קצר יותר, וכמובן אדוני אומר יש אפשרות, אדוני אומר זה סביר, 

 15אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, אולי זה ירוכז רק עם אילן ישועה אני לא יודע. כי 

 16שיו להקדים את הפגרה עד האלטרנטיבה כרגע שמשותפת לשניכם זה בעצם שאנחנו הולכים עכ

 17 החגים. זו המשמעות.

 18 אני אומר כך, אני חושב שזה, צור:-עו"ד בועז בן

 19 היא  לא משותפת לשניהם. עו"ד יהודית תירוש:

 20 לא, לשניהם בצד הזה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אני מדבר בהגנה.  עם:-כב' השופט משה בר

 22. אנחנו חושבים שמר ישועה 1 יה לא נכון משני טעמים:אני חושב שזה יה צור:-עו"ד בועז בן

 23. החומרים שאמורים להגיע 2-צריך להשלים את העדות שלו, על בסיס החומרים שישנם, ו
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 1משליכים כנראה בצורה ישירה גם לחקירות של עדי וואלה הנוספים, לכן משני הטעמים האלה 

 2בסופו של דבר. אני רק רוצה להסתכל אני חושב שזה צעד שאנחנו נשב פה אבל זה לא יהיה יעיל 

 3 רגע ברשות כבודם לחבריי, 

 4 יש לנו כהרגלנו שתי חלופות. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5 זה תמיד טוב. עם:-כב' השופט משה בר

 6את השבועיים שהיא  חתיקיש ממה לבחור. אופציה אחת זה שהתביעה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7מבקשת כרגע ותעבור על החומרים, תעביר לנו תוך כדי, כדי שאנחנו גם נוכל לעבוד, ייקח עוד 

 8שבוע אחר כך עבורנו ונחזור להשלמת חקירתו הנגדית של ישועה. כך נייצר איזו שהיא נורמליות 

 9האמירה הזאת  של ההליך שהעד העיד, נחקר, נחקר נגדית וכמובן –סליחה על השימוש במילה  –

 10היא בזהירות, היא בכפוף להיקף של החומרים, ליכולת שלנו לעמוד ומה יקרה לנו בשלושה 

 11השבועות הקרובים שאנחנו לא מחזיקים כדור בדולח ולא יודעים, אז הדברים האלה, אנחנו 

 12 אומרים את זה בזהירות. זו חלופה אחת.

 13 העד הבא של וואלה.ואני אשלים, אם לא יהיה אז יעלה  צור:-עו"ד בועז בן

 14החלופה השניה היא, ואני חושבת שהיא פחות מועדפת גם מבחינת ניהול  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15משפט לדעתנו וגם מבחינתנו, זה שיעלה מר ברגר ויעיד את עדותו הראשית. אנחנו לא ערוכים 

 16את חקירתו  לחקירתו הנגדית, אבל הוא יכול לסיים את חקירתו הראשית ואז נגיע לפגרה ונמשיך

 17הנגדית לאחריה באותם ימי עבודה שקיימים בחודש ספטמבר. האפשרות הזאת אני חושבת שהיא 

 18פחות טובה מבחינת ניהול משפט, אבל היא גם אפשרות. וגם יכול להיות כבודכם, שאת ההחלטה 

 19דע באיזו מהאופציות אנחנו נבחר, אנחנו נדע לבחור יותר טוב אחרי שנקבל את החומרים ואחרי שנ

 20מה קרה לנו בשבועיים האלה ונוכל להעריך טיפה יותר טוב את המצב שאנחנו נמצאים בו, כי 

 21אנחנו עכשיו כולנו בעולמות הביצוע, מה אפשר. גם אותנו אפשר להפוך, בסוף יוצא מה שיוצא. 

 22 כולנו בני אדם בסוף.

 23 אני רק רוצה לשכלל אם אפשר. צור:-עו"ד בועז בן
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 1גבירתי מדברת על חקירה ראשית של עדות ברגר גם אחרי  אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 2 השלושה שבועות או בשבוע הבא?

 3 לא, זה הם לא יכולים. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4 גם אנחנו לא יכולים. צור:-עו"ד בועז בן

 5לא, הם יכולים אבל אז צריך לשנות את לוחות הזמנים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 או/או שלהם.-רת החומרים. זה הלמסי

 7נכון. אני חושבת שבהגיון של הדברים את עניין מסירת החומרים צריך  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8 לסיים. אנחנו צריכים לסיים את,

 9גבירתי אומרת אחרי שלושה שבועות או ישועה או ברגר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בראשית.

 11 ון. עכשיו זה תלוי, ככל שהתביעה תקדים,נכ עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12 או עד אחר של וואלה. כב' השופט עודד שחם:

 13נכון. ככל שהתביעה תקדים ותעביר לנו חומרים ואנחנו נדע כל הזמן להעריך  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 14יותר טוב איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נוכל יותר טוב לדעת מה בעולמות האפשר. אני חושבת 

 15לם עושים את המאמץ כדי שזה יהיה בעולמות האפשר. אף אחד לא צריך לשלם פה שכרגע כו

 16 מחיר שיפגע בניהול של התיק.

 17אוקיי, רק שאלה, מה להערכתכם פרק הזמן שצריך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 לחקירה הראשית של מר ברגר?

 19יום וחצי, משהו כזה. שוב, אני אני אגיד שהחקירה הראשית להערכתנו היא  עו"ד יהודית תירוש:

 20 לא טובה בהערכות,

 21 אז אנחנו לא מרוויחים הרבה מזה שנתחיל איתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא, צור:-עו"ד בועז בן
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 1לא, ממש לא, ואני גם אומרת שמבחינת האדם שבכל זאת צריך להתחשב  עו"ד יהודית תירוש:

 2לפצל את עדותו בשלושה חודשים, זה מה שיוצא בסופו של גם בו זה דבר מאוד מאוד לא רצוי 

 3דבר, לא רק מבחינת העד, גם מבחינת בית משפט, בכל זאת, חקירה ראשית ושלושה חודשים אחר 

 4 כך,

 5 אם זה יום וחצי זה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 זה קצר מדי. עם:-כב' השופט משה בר

 7 זה לא נותן הרבה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8אם יותר לי להציע כבודם, נדמה לנו שהמתווה שנמשיך את עדי וואלה אחרי  צור:-עו"ד בועז בן

 9שנקבל את החומר זה המתווה הנכון. אולי אפשר לקבוע, להציע שתיקבע ישיבת תזכורת נניח 

 10 לעוד כעשרה ימים ואז אנחנו גם נדע מבחינת החומרים איפה אנחנו עומדים,

 11 עשרה ימים זה.. יהודית תירוש:עו"ד 

 12בסדר, ימינה/שמאלה יום או יומיים זה לא כל כך משנה, ואז אנחנו נדע כמה  צור:-עו"ד בועז בן

 13חמש, שש ישיבות תיוחדנה -אנחנו ממלאים, ניתן את ההערכה, כשנדמה לי שההנחה היא שארבע

 14ם לא אז נעבור ישר לעדי לעדי וואלה. בין אם זה מן הסתם, אילן ישועה המשך ועדי וואלה, וא

 15 וואלה. לא יהיה אף.. נעבור לעדי וואלה.

 16מה שנעשה עכשיו זה קודם כל נמשיך עם מר ישועה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 ובהמשך היום נחשוב נשקול ונקבל החלטה.

 18 את ההסכמות לגבי המתווה תגישו, עם:-כב' השופט משה בר

 19 יומיים, תוך יום או צור:-עו"ד בועז בן

 20 מחר, עו"ד יהודית תירוש:

 21נשתדל מחר ואם לא אז לכל המאוחר ביום ראשון או ביום שישי אפילו. אין  צור:-עו"ד בועז בן

 22 בעיה.

 23 )מר אילן ישועה נכנס לדיון(
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 1 מר ישועה בוקר טוב לך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2מהדיון איזה פוש באחד האתרים, 'ההגנה  אגב משפט של סיקור, עכשיו ... מה יצא עו"ד ז'ק חן:

 3, אני לא רוצה לחשוב באיזה נספח, -מבקשת לדחות את המשפט לאחר החגים'. זה במסגרת ה

 4 הניסיון שלנו לשנות את הכותרת הזאת יופיע. 

 5 תלוי איזה גורם תקשורת. עם:-כב' השופט משה בר

 6 סיקור חריג ביותר. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 מר ישועה בוקר טוב. אדוני ערוך ומוכן להמשיך? אב"ד: -פלדמן -ידמןכב' השופטת ר' פר

 8 כן תודה. :מר אילן ישועה

 9 עו"ד בן צור, חזרנו לחקירה הנגדית. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 

 11המשך ב בועז בן צורמר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק משיב לשאלות עו"ד  - 1ע"ת 

 12 חקירה נגדית:

 13כבודם.  אני אגיד לך מה הטענה מר ישועה, ואני אבקש תיכף להציג לך חומר  210אני בפריט  ש.

 14 בנושא הזה. 

 15 סליחה, לא עקבתי אחרי מה שקורה פה, לפי ההוראות של עו"ד בן צור. רציתי לדעת, ת.

 16 ההוראות זה הדין דרך אגב. הדין והשכל הישר שעד בחוץ לא עוקב אחרי מה שקורה בפנים. ש.

 17מה שאני יכולה להגיד לך שורה תחתונה זה שאתה יכול  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 18 לנסוע מחר. מעבר לזה,

 19 השאלה אם יש לי עבודה לעשות. ת.

 20 אולי בהפסקה יגידו לך. זה בסדר? ש.

 21יעדכנו אותך. כרגע היה דיון, אין החלטה ואם תצטרך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 שהו יעדכנו אותך.לעשות מ

 23 טוב. תודה. ת.
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 1. אני אגיד לך מה אומרים, אני תיכף אראה לך כמה דברים ואני אשאל אותך. 210אנחנו בפריט  ש.

 2הטענה אומרת שהייתה דרישה לפרסם כתבה על ערעור שהגישה שרה נתניהו על פסק הדין של 

 3לא פחות מאשר נענתה.  בית הדין האזורי לעבודה. הוגש ערעור, הייתה דרישה לפרסם והדרישה

 4. סליחה, 15593אז בוא נראה איך ניוז ברור הופך להיענות חריגה. אני מפנה כבודכם לרול לשורה 

15649 . 5 

 6יש רק הערה אחת מאיש המחשוב. לדבריו כל פעם שאתם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 קשה לא לנתק.מנתקים אצלכם את המחשב מהכבל יש חשש לנפילה של המסכים. אז הב

 8 נעשה מאמץ זה בלתי אפשרי כי בהחלפה בין המוצגים. דוברת:

 9 זה יוצר תקלות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אפשר כבודה? ש.

 11 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12תסתכל מר ישועה. שולח לך מר חפץ הודעה שמתחילה בכיתוב 'להלן עיקרי הערעור שהגישה  ש.

 13ת ראש הממשלה היום לבית הדין הארצי לעבודה, טקסט מועתק בהעתק הדבק מתוך רעיי

 14 הערעור. רואה?

 15 כן. ת.

 16 ?תלעיתונו. אנחנו נסכים שזה הודעה 1 ש.

 17 אני מניח. ת.

 18. בוא נסתכל ונקרא ביחד 15657אתה מניח. אוקיי. עכשיו בוא נראה מה אתה כותב לו. בשורה  ש.

 YNET 19-ו 2י מבין שאתה שולח לי את החומר אחרי שחדשות ונשאל. אתה כותב לו בטרוניה 'אנ

 20 מעלים את הידיעה... באמת תודה'. רואה?

 21 כן. ת.

 22אז בוא תאשר לי שאתה הבעת טרוניה על כך שהחומר שנשלח עלה באמצעי תקשורת אחרים  ש.

 23 קודם לכן?
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 1 כן. ת.

 2עכשיו מה שהוא כותב לך, וגם ראינו את זה, 'ממש לא נכון, בהבדלים של כמה שניות קיבלו חדשות  ש.

 3 '. רואה?YNET-, ישראל היום וNRG, אתה, אבי, 2

 4 כן. ת.

 5 ואז אתה גם כותב, ראינו את זה, שהוא ישלח ישירות למיכל קליין כי אבי מעכב כל דבר. ש.

 6 כן. ת.

 7רגע את העניין. סליחה, בוא נמשיך רגע את ההתכתבות. תראה, בשורה אוקיי. אז עכשיו בוא נבין  ש.

 8כותב אליך חפץ את הדברים הבאים. כותב חפץ כך, בוא נסתכל ועכשיו אני אשאל אותך  15665

 9כמה שאלות. 'באמת הפליא אותי שעליתם באיחור אבל זה לא בגללי, זה בגלל זמן תגובה. שלחתי 

 10ל שלך, אז כולם היו במוכנות. אף אחד לא ידע מה אני שולח. לכל העורכים סמס, מה כתובת המיי

 11, ואייכנר מידיעות נדנדו לי ולמרות זאת לא שיתפתי 1וטיפנברון והכתבת של ערוץ  2... חדשות 

 12טסאפ 'שלחתי לך מייל' קיבלה אפעולה ואצלכם אבי לא הגיב. לקח המון זמן עד שההודעה בוו

 13עקבתי והתפלאתי שהוא לא על הנייד, אל תסבך אותי  כחולים, כלומר שהוא קרא. vאצלו שני 

 14. מוגש ערעור על 1איתו, אשלח לך'. מה שאנחנו רואים מר ישועה, תאשר לי את הדברים הבאים. 

 15 ידי גברת שרה נתניהו וזה ניוז.

 16 כן. ת.

 17 . שולחים הודעה לתקשורת. אתה רואה, לפי מה שאני מקריא לך פה.2אוקיי.  ש.

 18 כן. ת.

 19 ם קיבלתם את ההודעה הזאת.. אתם ג3 ש.

 20 כן. ת.

 21קיבלתם גם קדימות מסוימת.  2. נתנו לכם אפילו איזו שהיא קדימות מסוימת, אחרי חדשות 4 ש.

 22 קלה.

 23 יכול להיות. ת.
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 1אוקי. ואתם גם התלוננתם 'למה לא קיבלנו את זה' חשבתם אפילו שקיבלתם את זה קצת באיחור,  ש.

 2 נכון?

 3 כן. אני התלוננתי. ת.

 4 התלוננת כי רצית להיות ראשון או בין הראשונים.אתה  ש.

 5 לא באיחור לפחות. ת.

 6לא באיחור. בסדר גמור. עכשיו אנחנו גם רואים, גם לפי התכתובות ולפי כל המהלך, שמה שכותב  ש.

 7חפץ 'בעצם אני שלחתי את זה לכולם וכולם רצו לקבל את זה'.  הוא כותב לך, אתה יודע טיפנברון, 

 8 את העניין.וכולם רצו לקבל 

 9 כן. ת.

 10אז תסכים איתי כשהטענה שאומרת שהייתה פה דרישה לפרסום כתבה והדרישה נענתה זה מופרך  ש.

 11על אירוע מסוקר ועוד כולם מתווכחים אם קיבלנו את זה חצי דקה  תלעיתונובמובן זה, זה הודעה 

 12 לפני או שתי דקות אחרי. נכון?

 13 בתוך הטקסטים שאתה מראה לי, כן. ת.

 14ן. אוקיי. עכשיו בוא נראה גם את הפרסום בוואלה ואת הפרסומים האחרים. הנה, זה הפרסום נכו ש.

 15 בוואלה, אנחנו נגיש את זה בהמשך היום גבירתי. ואת ה.. אנחנו נגיש במקבץ. 

 16 המשך היום זה עכשיו? זה זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 מוקרן כרגע על המסך.זה המקבץ. וואלה נגיש בנפרד כבודה, הוא  ש.

 18 

 19 882מקבץ מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 אני לא מסמנת אותו כרגע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 בסדר. ש.

 23 תגישו ואז אני אסמן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 , את גיא פלג,2, את ערוץ YNETטוב. תסתכל רגע בטובך, אנחנו מראים פה את  ש.

 2 אתה יודע מה, אני כן אסמן. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 3 

 4 883כתבה מוואלה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6, מעריב, גלובס, נדמה לי שעוד. כולם סיקרו 2, ערוץ YNETתסתכל מר ישועה, הנחתי לך כרגע את  ש.

 7 את אותו אייטם, נכון?

 8 כן. ת.

 9. אני מזכיר שהקטגוריות שאנחנו 222-ו 221טוב. נתקדם לאייטם הבא. אני בשני אייטמים כבודם,  ש.

 10נמצאים בה זה הקטגוריות של הפניות שיש להן תפוצה רחבה. אז בוא נדבר על שני פריטים מר 

 11כבודם, דרישה לפרסום על הגשת ערעור מטעם המדינה על פסיקת פיצויים  221ישועה, אחד זה 

 12לי ואומרים לנו שהדרישה למני נפתלי. בסדר? המדינה הגישה ערעור על פסיקת פיצויים למני נפת

 13הזאת לא פחות מאשר נענתה. אז בוא נראה את הדבר הבא, חפץ מיידע לכבודך על כך שהמדינה 

 14. בוא נסתכל. חפץ כותב לך 'הפרקליטות ערערה 16389במרץ בשורה  10-הגישה ערעור, זה מופיע ב

 15 קחו מקטע זה' רואה?על פסק הדין בעניין מני נפתלי. מבקשים מאוד... שהכותרת לאייטם חזק ייל

 16 כן. ת.

 17מה שראינו  23:20אוקיי. עכשיו בוא נראה מה מיכל כותבת לך. השעה, זה חשוב לנו, השעה זה  ש.

 18 ? 23:20קודם. בוא תסתכל. נכון? 

 19 כן. ת.

 20. תראה, ממש קסם. 'עלה אצלנו אייטם בנושא 16414עכשיו בוא נראה מה מיכל כותבת לך בשורה  ש.

 21 בערב וקיבל מקום מכובד )מיוזמתנו, זה ניוז חשוב( רואה? 21:00-'ב אתמול', שים לב לשעה,

 22 כן. ת.
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 1, היא גם שולחת לך לינק לפרסום. אז בוא נראה, אפשר לפתוח את הלינק -אז בוא נראה את ה ש.

 2ולהסתכל. לא חשוב. כלומר מה שקורה כאן זה הדבר הבא, מר ישועה. הכתבה עולה כי זה ניוז, 

 3 .21:00בשעה  ביוזמת וואלה, נכון?

 4 כן. ת.

 5 . נכון?23:20-דקות אחרי זה, ב 20-אוקיי. כשניר חפץ מיידע אותך זה בכלל קורה שעתיים ו ש.

 6 כן. ת.

 7אוקיי. אז אנחנו מבינים מר ישועה, שאין שום דרישה שנענתה, יש פרסום יזום של האתר כי מדובר  ש.

 8 בערעור של המדינה בנושא שהוא נושא מסוקר, וזה הכל. נכון?

 9 בתוך מה שאתה מראה, כן. ת.

 10ברור. אוקיי. טוב בוא נתקדם. כמו שאתה יכול להניח, כותבת לך גם מיכל 'זה ניוז חשוב ולכן  ש.

 11 פרסמנו' שכרגיל זה התפרסם בשורה של כלי תקשורת.

 12דרך אגב, יכול להיות שהיא כתבה בציניות. אני רק מעיר. כי נהגנו לפעמים בינינו לכתוב על  ת.

 13 האלה אחד לשני 'זה ידיעה מאוד חשובה'. תשאל אותה. יכול להיות שלא.הידיעות 

 14א. אני אשאל אותך, אבל ב. אני אשאל אותך על הדרישה ל.. הבלתי נחוצה הזו שהיא כותבת לך  ש.

 15 'זה עלה מיוזמתנו' אז זה עלה מיוזמתנו, נכון?

 16 היא קיבלה הודעה מניר? היא העלתה את זה? ת.

 17 אתה מתבלבל. ש.

 18 היא קיבלה את ההודעה. ת.

 19 ההודעה, אתם ביוזמתכם, תיכף אני אראה לך, כמו כל כלי התקשורת במדינת ישראל, ש.

 20 זה כמו כל כלי התקשורת, אני מסכים. ת.

 21 לא, לפני שאתה מסכים. העליתם את האייטם הזה. ש.

 22 כן. ת.



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4040 

 1לסמטה הזו כדי אוקיי. עכשיו אנחנו נגיש את כלי התקשורת האחרים ואז אני אחזור איתך  ש.

 2 שנסגור אותה.

 3 טוב. ת.

 4 אפשר להגיש? נגיש את הכתבות. ש.

 5 יש לנו מקבץ? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כן. אני מגיש מקבץ  כבודם. ש.

 7 

 8 884מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 9 

 10 , הארץ, הארץ פרינט,YNET, גלובס, NRGהמקבץ הזה מר ישועה, הוא מכלי התקשורת הבאים:  ש.

 11 הארץ מודפס, רואה?

 12 רואה. ת.

 13 אוקיי. תעיין בטובך ותאשר לי שכל כלי התקשורת מסקרים? ש.

 14 כן. רובם. מה שאתה מראה, רובם, ת.

 15 21:00-רובם. כן. אז מיכל, נחזור רגע להערה ונסיר אותה מסדר היום, שהיא כתבה שזה עלה ב ש.

 16ליה, זה ציניות או לא ציניות או וזה מיוזמתנו ושאתה רואה את כל המהלך ושאף אחד לא פונה א

 17 תשאל אותה?

 18 לדעתי זה, ת.

 19 אני מתנגדת רגע לשאלה ואני רוצה לומר משהו. אולי שהעד ייצא. עו"ד יהודית תירוש:

 20 תדריכי אותו. ש.

 21 שהעד ייצא. עו"ד יהודית תירוש:

 22 אוקיי.  ש.

 23 אתה רוצה שאני אדריך אותו? לא הבנתי? עו"ד יהודית תירוש:
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 1 יצא.בבקשה. שי ש.

 2 )העד יוצא מהאולם(

 3זו אמנם הערה קצרה אבל, טוענים נגדנו שאנחנו מדריכים אז ליתר בטחון.  עו"ד יהודית תירוש:

 4חברי פשוט מציג לעד שמיכל קליין אמרה 'ביוזמתנו' 'עכשיו כשאני מציג לך את כל המהלך, מה 

 5אומרת 'זה עלה  אתה אומר על זה'  זה לא כל המהלך. זה נמצא ברול כל המהלך אחרי שהיא

 6ביוזמתנו' ויש עוד סיג ושיח ובקשות להכניס דברים, ואת כל זה אני יכולה להראות בחוזרת, אין 

 7בעיה. אבל כשחברי אומר לו את המשפט 'עכשיו כשאני מציג לך את כל המהלך' אם חברי אומר 

 8להגיד 'זה כל המהלך', לו, 'היא אומרת 'מיוזמתנו'',  אתה עונה 'זה ניוז, זה לא ניוז' זה בסדר. אבל 

 9זה לא כל המהלך. זאת ההתנגדות שלי, וכאמור את כל המהלך, אם צריך להראות תמונה מלאה, 

 10 אני יכולה לעשות את זה בחוזרת ואני אעשה את זה. אני מבחינתי אעשה את זה בחוזרת.

 11זה שעולה שחברתי תעשה מה שהיא רוצה, אני מציע לה שפשוט היה אפשר להגיד 'טעינו' במובן  ש.

 12כתבה בוואלה ביוזמת וואלה, עולה בכל כלי התקשורת האחרים ואף אחד, כשמסבים את תשומת 

 13 הלב של וואלה שהוגש ערעור, מה לעשות, זה כבר אחרי שזה פורסם. אז לכן,

 14 ... עו"ד יהודית תירוש:

 15בוואלה כמו כן נכון. ולכן אני חושב שזה כמעט מגיע למחוזות הגיחוך והאבסורד שמעלים אייטם  ש.

 16 ,-בכל כלי התקשורת ואז ... להגיד 'רגע, פניה חריגה, הדרישה נענתה'. עכשיו לגבי העניין של ה

 17 לגבי ההתנגדות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18חברתי יש לה רול והיא חושבת שהיא חיה מהרול, החיים על פי הרול, שזה מה שהיא מבינה. היא  ש.

 19שאל בחקירה חוזרת, היא רוצה בהשלמת חקירה, שתשאל בהשלמת רוצה בחקירה חוזרת שת

 20חקירה, שתעשה, כמובן בגדרים המקובלים. אני מציג את התכתובות והפניות וההתייחסויות שהן 

 21 רלוונטיות לעניין.

 22ההערה הייתה רק להגדרה שזה מה שיש כשהיא אומרת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 'יש עוד'. 
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 1נכון. חברי יודע כשהוא אומר 'אני מציג את ההתכתבויות הרלוונטיות' יש  ת תירוש:עו"ד יהודי

 2שם התכתבויות שלמות. עכשיו אני גם אומרת, הרבה פעמים זה חוזר על עצמו, אני לא כל פעם 

 3קמה ומתנגדת. אבל אני רק אומרת, לבוא ולהציג כל פעם 'זה המהלך, זאת המעורבות, זה 

 4לא התכתובת של מיכל כולה, באירוע הספציפי הזה היא עוד נמשכת  התכתובת עם מיכל' כשזה

 5 גם עם הנאשמים וגם עם התכתובת, בחירת המילים.

 6. כפי שכותבת מיכל קליין, 21:08אני אומר את זה פעם אחרונה מבחינתי. הכתבה עולה בשעה  ש.

 7ורה שעתיים אחרי הכתבה עלתה ביוזמתם. זהו. כשניר חפץ פונה ואומר 'תראו, הוגש ערעור' זה ק

 8 זה. ולכן מה אכפת לי כרגע,

 9 ,-תסתכל על ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 טוב. אני רוצה להתקדם. תודה רבה. הבנו את הנקודה. ש.

 11 עו"ד בן צור, זה רק עניין של ניסוח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12קפידו על כתב אישום בפעם הבאה ונגיע לאיזה ניסוח. אז אני אקפיד על ניסוחי בפעם הבאה ות ש.

 13 מודוס ויוונדי. מודוס אופרנדי. 

 14אנחנו רק בעניין של ניסוח. אדוני יציג מה שירצה רק ינסח  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 את זה,

 16 סליחה, כבודם, אני אנסח את הדברים כפי שאני מבין, אם יש לכם התנגדות, שיתנגדו. אני הייתי ש.

 17, אני אמשיך את החקירה שלנו היום, שיש פשוט דברים שכדאי אולי קצת להרכין -מציע להם את ה

 18 את הראש ולהגיד 'טעינו'.

 19 אני חושבת שאתה יכול לעשות את זה לפעמים גם. עו"ד יהודית תירוש:

 20 אין קשר בין הדברים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21רים את הראש ואראה לכם פעם אחר פעם מה עשיתם פה בתיק אני לא ארכין את הראש. אני א ש.

 22 הזה.

 23 עו"ד בן צור ועו"ד תירוש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 ... שבית המשפט יעיין ברול בהמשך.. עו"ד יהודית תירוש:

 2 אפשר לעיין ברול ואפשר לעיין בחיים. אפשר לעיין ... ש.

 3 גם.גם בחיים עצמם.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 עו"ד תירוש, עו"ד בן צור, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אני אמשיך. ש.

 6עו"ד בן צור, אדוני יכול להציג מה שאדוני רוצה. רק אם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אומרים לו 'זה מה שיש', אז שלא יהיה,

 8 וזמה. זה מה שיש.זה מה שיש ברלוונטי לעניין. כלומר זה מה שיש לפניה ולי ש.

 9 זה לא נכון. אני חוזרת ואומרת את זה, שזאת אמירה לא נכונה. עו"ד יהודית תירוש:

 10 אז את תגידי מה שאת רוצה. ש.

 11בית המשפט גם יכול לעיין בעצמו, זאת אמירה לא נכונה שזה מה שיש. זה  עו"ד יהודית תירוש:

 12 לא נכון.

 13ההתנגדות מתקבלת במובן זה שהניסוח צריך לשקף את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14מה שיש. אם יש עוד דברים לגבי אותו דבר, שלא ישתמע כאילו כאן זה נגמר. זה הכל. זה רק עניין 

 15 של ניסוח.

 16 תודה. אין בעיה. הניסוחים, עכשיו נדבר על המהות. אפשר לקרוא לעד שלכם? ש.

 17 )העד חוזר לאולם(

 18במרץ, כלומר קצת  13-כתבות מר ישועה ותיכף נחזור. כותב לך חפץ בבוא נראה את  המשך ההת ש.

 19 ,20:25אחרי זה, בשעה  

 20 יש לנו שורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 . בוא נקרא ביחד את הדבר הבא. הוא  כותב לך, נכון, מר ישועה?16499כן. מיד.  ש.

 22 כן. ת.
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 1מהפרקליטות, ניתן לפנות לדוברת היועץ המשפטי עדן, 'ערב טוב. אם תרצו תדרוך לגבי הערעור  ש.

 2מס' טלפון כזה וכזה עו"ד גיל לימון מהפרקליטות שכתב את הערעור בנושא מני נפתלי ישמח 

 3 לתדרך כתב שלכם. כדי להשיגו ניתן לפנות ... רואה?

 4 כן. ת.

 5נכתב על ידי  . הערעור1עכשיו אני רק רוצה להבין מה שהוא כותב לך ומה אתה מבין בנושא.  ש.

 6 הפרקליטות. נכון?

 7 כן. ת.

 8 הפרקליטות רוצה, מעוניינת לתדרך לגבי הערעור שהגישה. נכון? ש.

 9 ייתכן. כן. ת.

 10 'ישמח'. 'אם תרצו תדרוך ישמח מר גיל לימון כתב שלכם'. להלן פרטי הקשר. ש.

 11 כן. ייתכן שהוא שמח. ת.

 12. אז בוא נחזור רגע, נסגור happyכולם כולם שמחים. בסוגיות הסיקור והתדרוך אנחנו רואים ש ש.

 13 . ראינו שהפריט הזה עלה בשורה ארוכה של כלי תקשורת?1רגע את הפריט שראינו אותו כאן. 

 14 כן. ת.

 15. אנחנו ראינו שהפריט הזה עלה גם אצלכם? כלומר הערעור שהגישה המדינה, זה הפריט. עלה 2 ש.

 16 גם אצלכם?

 17 כן. ת.

 18 בערב 'מיוזמתנו'. נכון? 21:00מיכל קליין כותבת שזה עלה בשעה  אנחנו ראינו שהוא עלה אצלכם, ש.

 19היא כותבת את זה, אני רק אומר לך, 'מיוזמתנו' ו'הפריט חשוב', אם אתה רוצה לחזור לסמטה  ת.

 20 כמו שקראת לה, מה היא צריכה לכתוב לי אם היא מקבלת הודעת דוברות שהם העלו ביוזמתם?

 21 לא הצלחתי להבין מה אתה, ש.

 22 אז אני אומר לך מה שהיא כותבת לי, ה'יוזמתנו', ת.

 23 מה, שזה לא עלה ביוזמתכם? שזה הועלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 לא, ת.

 2 ההתנגדות בלבלה אותו פשוט.  עו"ד ז'ק חן:

 3 ההתנגדות לא בלבלה שום דבר. ש.

 4 זו השאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 הוא לא יודע מה לענות.  עוזר:-רוזןעו"ד מיכל 

 6 עכשיו הוא כבר לא יודע מה לענות. עו"ד ז'ק חן:

 7 השאלה הייתה אם זה עלה ביוזמתכם לפני כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8כשהיא כותבת לי 'עלה ביוזמתנו' היא התכוונה שהיא העלתה את זה בלי שאני פניתי אליה. זה  ת.

 9 וונה.הכל. לזה היא התכ

 10 אוקיי. אגב, היא כותבת את זה לך מר ישועה, ש.

 11 ,-ברור ש ת.

 12 תקשיב,  ש.

 13ברור שכשהם מעלים את זה זה בשביל להראות לי שהם היו בסדר, שהם העלו את זה מהר. זה  ת.

 14השיח. ולכן, אני אומר עוד פעם, היא כותבת בציניות. אני מכיר את השיח עם מיכל, והוא מופיע 

 15ש'זה  PR-ם לאורך הדרך. מה העורך צריך לכתוב לי על משהו שהוא מקבל בגם במקומות אחרי

 16עלה ביוזמתנו'? מה היוזמה הגדולה? היא התכוונה בדו שיח בינינו, היו לאורך השיח בינינו הרבה 

 17 .. 'כבר העלינו' 'כבר עשינו', כשאני פונה. זה הכל. 

 18 רת,מר ישועה, לפני 'זה הכל', ידיעה שעולה בכל כלי התקשו ש.

 19 את זה לא הכחשתי. ת.

 20שאתה מספר לנו שמיכל, למה צחקה מיכל לפי מה  state of mind-אני רוצה רק להבין את ה ש.

 21שאתה אומר או למה 'אולי תשאלו את מיכל אם היא הייתה צינית או לא'. אז אמרתי לך שנכנסת 

 22לסמטה, כדרכן של סמטאות לפעמים הן מסתיימות בתאונה קלה. ואני אומר לך שאם יש פה ממד 

 23שהפרקליטות מגישה ערעור והיא רוצה  של ציניות, אז זה מאוד מוזר ותסביר לי אותו כי ניוז
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 1לתדרך לגביו והוא עולה בכל כלי התקשורת ואצלכם הוא יעלה עם איזו שהיא ציניות, מה שלא 

 2 מסתדר לי, זה מעורר שאלה במובן זה והשאלה היא אם זה נכון, התיאור הזה שלך.

 3ו עולה, הודעת דוברות, התיאור שלי נכון וזה ציני כי זה לא ניוז חשוב באמת. זה הכל. זה שמשה ת.

 4שניה. מיכל לא תכתוב לי על אייטם כזה, אני מכיר אותה, אז תשאל אותה. זה הכל. יכול להיות 

 5 שאני טעיתי והיא התכוונה שזה ניוז מאוד חשוב. אני מכיר אותה,

 6אתה טעית שהקשבת להתנגדות של התביעה. עכשיו התחלת להתבלבל. זה מה  עו"ד ז'ק חן:

 7 שקרה.

 8 הוא היה בחוץ. כמה אפשר להגיד כל מיני דברים כאילו הם נכונים? דית תירוש:עו"ד יהו

 9 הוא לא היה פה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 הוא כן היה פה כשהיא קמה להתנגד ואמרה שזה לא הכל.  עו"ד ז'ק חן:

 11כל הזמן לא נכון. לא אמרתי מילה מהותית כשהוא היה כאן. אי אפשר  עו"ד יהודית תירוש:

 12 להגיד דברים וזה,

 13 חבל על הוויכוח, רגע, עו"ד תירוש.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 באמת אבל, יש גבול. עו"ד יהודית תירוש:

 15.. הוא נתן גם לפני שהוא יצא. אז חבל על כל הוויכוח    אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 המיותר הזה.

 17 ו בסמטה לפני.הסמטה הייתה לפני. היינ ת.

 18כן. היינו בסמטה, בוא נישאר עוד טיפה בסמטה. נתפלש בה קצת. אתה יודע אחרי שמיכל כותבת  ש.

 19בערב, כי, שחפץ יידע אותך  21:00ש'העלינו את זה מיוזמתנו' זה ראינו, היא כותבת את זה בשעה 

 20 יותר מאוחר.

 21 נכון. ת.

 22אה לא, אתה העברת את זה למיכל ואז היא כנראה הוא לא רואה כל יום את וואלה, גם חפץ כנר ש.

 23 כתבה לך 'כבר העלינו את זה'. את זה אתה מכיר, את המהלך הזה שהיה?
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 1 זה תומך בדיוק במה שאני אומר. ת.

 2 בדיוק. טוב. ש.

 3 שכבר העלינו ביוזמתנו. ת.

 4 נכון. ש.

 5 זה לא שהם הלכו עשו תחקיר והעלו משהו ביוזמתם.  ת.

 6 טוב, חבל ... אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 7 נתקדם. ש.

 8 אני מסביר לך את הקונטקסט של השיחה בינינו אבל תשאל את מיכל. ת.

 9 הקונטקסט. ש.

 10 תשאל את מיכל אם היא צחקה או לא צחקה. ת.

 11 אנחנו נשאל אותה. ש.

 12 דרך אגב אני אענה לך בכן ולא, רק ששאלת אותי, אז עניתי. ת.

 13 וב.מר ישועה, א. תאמץ את זה, זה ט ש.

 14 אני מחונך. ת.

 15 אבל תגיד כמובן הכל נכון.  ש.

 16 אתה אומר לי כן כן, לא לא, בסדר. ת.

 17 טוב, נצא מהסמטה. הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18נגיע לסמטה אחרת, פרקליטות מתדרכת כדבר שבשגרה , הראיתי לך כרגע בעניין הזה. יודע או  ש.

 19 י סיקור?לא יודע? כל היום וכל הלילה. לגב

 20 לא ידעתי. ת.

 21 ועכשיו אתה יודע מר ישועה? ש.

 22 דיברת על זה כמה פעמים, אז הבנתי. ת.

 23 הבנת. טוב. בוא נתקדם. ש.
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 1 לא הייתי מודע לזה. ת.

 2. הטענה היא שיש דרישה 222אוקיי. בוא נתקדם. טוב, בוא נעבור לפריט הבא מר ישועה. פריט  ש.

 3לערעור שהגיש מני נפתלי. אוקיי? עכשיו אני אומר לך את לפרסם דברים של עו"ד יוסי כהן בנוגע 

 4הדבר הבא, בקצרה אני אומר לך, שהייתה פניה לפרסם תגובה ולא קרה שום דבר. שום דבר לא 

 5 פורסם. יודע?

 6 אני לא יודע על מה.  ת.

 7שמע, אומרים לך כך, לנו. 'דרישה לפרסם דברים של עו"ד יוסי כהן בנוגע לערעור שהגיש מני  ש.

 8פתלי'. אוקיי. עכשיו אתה מסכים איתי שבהבנה שלך כרגע הדיוט משפטי וכאדם שמבין נ

 9כשאומרים 'הדרישה נענתה', או סליחה, כשיש הנחה שהדרישה נענתה זה שמשהו עלה. נכון? זו 

 10 ההנחה שלך?

 11 לא כתוב שהיא נענתה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12לו. אני רוצה להראות לו ששזרו בתוך כתב האישום הזה פעם בדיוק. זה מה שאני רוצה להראות  ש.

 13 אחר פעם,

 14הוא לא כתב את כתב האישום. מה השאלה? הוא לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אחראי לכתב האישום.

 16 אוקיי. יש להם אחריות משותפת. אבל בוא נתקדם. עכשיו בוא נראה אבל מה קרה, ש.

 17 זה חידוש. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 18לפקודת הנזיקין. בוא נתקדם. תסתכל רגע אבל מה כן, אני רוצה להראות  11נכון. כן. של סעיף  ש.

 19לך שאצלכם זה לא עלה אבל במקומות אחרים זה כן עלה. רק כדי לסגור את העניין. וואלה, יש 

 20 ה ועולם כמנהגו נוהג.פניה, היא לא עולה, מופיע אצלנו כפריט ואצל אחרים זה עול

 21 

 22 .885מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1רק תסתכל בטובך שמה שאני מראה לך, אנחנו לא צריכים כרגע חוות דעת מלומדה, שיש פה דיון  ש.

 2 ובגלובס. YNET-בערעור של מני נפתלי ב

 3 ובסוף יוסי כהן. ת.

 4 ובסוף יוסי כהן. נכון? ש.

 5 יש יוסי כהן.כן. אני רואה בגלובס, רגע, נמצא יוסי כהן. כן.  ת.

 6אוקיי. אז אצלכם אין את הפרסום לא של הערעור וממילא לא של התגובה. נכון? כך אני אומר לך  ש.

 7 כנתון. אין גם טענה אחרת.

 8 בסדר. אין לי דרך לבדוק את זה. ת.

 9בסדר. אני רק רוצה, פשוט זה עדיין קצת מעסיק אותי העניין של התדרוך של הפרקליטות בהיבט  ש.

 10שאל אותך את הדבר הבא. להבנה שלך. כרגע לא פרקליטות, בסדר? נשים את אחר. אני א

 11הפרקליטות בצד, שגורם רוצה לתדרך, א. זה דבר מקובל. נכון? תדרוכים, דוברויות, פניות, דברים 

 12 שקורים, מעשה של יום ביומו.

 13 כן. ת.

 14לתדרך על  כן. בסדר גמור. ואתה מבין את התחושה הקלה של החמיצות שהפרקליטות רוצה ש.

 15אייטם שעולה אצלכם ואומרים שאצלנו זה היענות חריגה, זה חלק מהמתת? אני שואל אם אתה 

 16 מבין, לא יותר מזה.

 17 אני מתנגדת לשאלה. עו"ד יהודית תירוש:

 18 אז אני ממשיך הלאה. ש.

 19 באמת, אתה ... תקשורת עכשיו, לתדרך... עו"ד יהודית תירוש:

 20 יי. אז ניקינו עוד כמה פריטים, בוא נמשיך בתהליך.אני ממשיך הלאה. הכל בסדר. אוק ש.

 21 שזורות שאלות רטוריות תוך כדי החקירה. עם:-כב' השופט משה בר

 22 כן. נכון. גם הערות. הערות בונות. ש.

 23 אנחנו עד היום שוברים את הראש איך לענות לכתב אישום רטורי. עו"ד ז'ק חן:
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 1 נכון. ש.

 2 איך עושים את זה. עו"ד ז'ק חן:

 3 באפריל, הטענה היא כזו,  14טוב,  ש.

 4 אירוע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5. דרישה לפרסום כתבה על תמיכת הפרקליטות בזכות ערעור לשרה נתניהו על פסק הדין שניתן 229 ש.

 6 בעניין מני נפתלי. בסדר? עכשיו בוא נסתכל רגע בהודעה ששולח לך חפץ. 

 7 איזו שורה?  עם:-כב' השופט משה בר

 8 .17378 דוברת:

 9הוא כותב לך כך, הוא שולח לך קובץ 'זו תגובת המדינה לזכותה של הגברת לערער'. רואה? מצורף  ש.

 10 עם התגובה. PDFקובץ 

 PDF. 11-כן. רואה את ה ת.

 12והכותרת היא 'הפרקליטות, בית הדין הארצי לעבודה ישיבה מוצדקת בערעור של שרה נתניהו  ש.

 13 מני נפתלי'. רואה? לפסק הדין בעניין

 14 כן. ת.

 15 אוקיי. זהו. הוא לא כותב לך שום דבר מעבר לזה. נכון? תסתכל, אתה יכול לעיין ברול. ש.

 16 אם אתה אומר שלא, בסדר. ת.

 17 אני אומר לך.  ש.

 18 בסדר. ת.

 19אוקיי. ואז בעצם הוא מעביר לך 'הנה, זו העמדה של הפרקליטות, של המדינה' נכון? מסכים איתי?  ש.

 20 לך.מועבר 

 21 כן. ת.
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 1אוקיי. עכשיו מה שקורה זה הדבר הבא, מבחינתנו. מועלית כתבה אצלכם ומועלית כתבה בכלי  ש.

 2תקשורת נוספים.. עמדה של הפרקליטות בעניין שמסקרים אותו כבר איזה שעתיים. אז בוא נציג 

 3 לך. 

 4 זה וואלה או מקבץ או מה יש? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 לה ולאחר מכן מקבץ כבודה.כרגע ווא ש.

 6 

 7 886כתבה מוואלה מוגשת ומסומנת נ/

 8 887מקבץ מוגש ומסומן נ/

 9 

 10אז בוא נסתכל מר ישועה במה שיש לנו. חברנו ג'וש בריינר מפרסם את העמדה של הפרקליטות.  ש.

 11 נכון?

 12 כן. ת.

 13 ואם תסתכל בטובך בשורה של פרסומים, ש.

 14 ראיתי. ת.

 15לנו, לא נעכב כבודם, יש לנו גם תמלילים מגלי צה"ל שתיכף נגיש , יש YNET, כלכליסט, NRG ש.

 16אותם, כדי לא לעצור את המהלך של החקירה. אז בוא נתייחס בקצרה לדברים הבאים. אז נמציא 

 17 את התמליל של גלי צה"ל, שלושה תמלילים של גלי צה"ל שעסקו בעניין של הפרקליטות.

 18 רושמת שיוגשו.אני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 יש לי תמליל של גלי צה"ל. כב' השופט עודד שחם:

 20אז רגע, סליחה. אפילו שלושה, נכון. שלושה. אז הכל בפנים. תודה. אז בוא נסכים על הדברים  ש.

 21 . יש פה ניוז שמופיע אצלכם ובשורה של כלי תקשורת?1הבאים. 

 22 כן. ת.
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 1שכמו שכל כלי התקשורת האחרים כי מדובר . אתם קיבלתם את הניוז הזה, אפשר להניח 2-ו ש.

 2 בתגובה של הפרקליטות בעניין, נכון?

 3 כן. ת.

 4. הטענה 268אוקיי. טוב. בוא נתקדם הלאה. עכשיו אולי נגיע לאיזה שהוא שוס אמיתי. אירוע  ש.

 5אומרת כך, שיש דרישה לסיקור פגישת הנאשם נתניהו עם הנשיא אובמה ולסיקור הנאום שהוא 

 6 ו"ם והדרישה הועברה באמצעות סטמבלר. בסדר?נשא בעצרת הא

 7אדוני ער לכך שבלא מעט סיקורים או פרטים יש הערה כללית  עם:-כב' השופט משה בר

 8שהדרישה טופלה בהתאם להנחיה כללית. זאת אומרת יש את המינוח הזה. זאת אומרת שלכאורה 

 9 מכתב האישום ... איזה שהוא,

 10 אז חבריי, ש.

 11 כי אדוני ... לגבי ההנחיות. עם:-כב' השופט משה בר

 12 אז חבריי חקרו על זה לא מעט, על העניין הזה ואנחנו רואים גם את הדברים. ש.

 13 עוד פעם, ... לחקור על כלום. כי כשאין כלום אז ההנחיה כללית.  עו"ד ז'ק חן:

 14 נכון. הרי מה שהנחיה כללית, ש.

 15 אני רק הערתי. לא יותר מזה. עם:-כב' השופט משה בר

 16מאה אחוז. אנחנו פורטים את הדברים באמת לטעמנו אחד לאחד. יש לי שאלה מר ישועה, רק כן  ש.

 17להבנה שלי, פגישה של ראש ממשלה יהא אשר יהא, עם הנשיא אובמה. אתה חושב שוואלה היו 

 18 מסקרים אותה?

 19 כן. נשיא אמריקאי, יהא אשר יהא. ת.

 20ר יהא יישא נאום בעצרת האו"ם מכינונה יהא אשר יהא. נכון. נכון. וגם אם ראש ממשלה יהא אש ש.

 21 ההנחה היא שזה יסוקר, נכון? 2021ועד 

 22 נכון. ת.
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 1יופי. אוקיי. לא, כי אנחנו קיבלנו פה איזה מתת. מתת אל קיבלנו פה. אז בוא נראה כרגע את  ש.

 2 הפניה, את מה שהיה. אני אפנה אותך לפניה של בועז סטמבלר שהוא דובר,

 3 איזה מספר אתה? דובר:

 4 .268אמרתי.  ש.

 5 איזה שורה? עם:-כב' השופט משה בר

 6שעון ישראל  19:50. כותב לך בועז, ככה כותב לך, 'היי. ביום רביעי 21208אנחנו בשורה כבודם  ש.

 7פגישת ראש הממשלה עם אובמה, חמישי, ייתכן קודם, אחר כך נאום ראש הממשלה לפני עצרת 

 8 שני האירועים?' אתה כותב לו 'בוודאי'. נכון? האו"ם. אני מתאר לעצמי שתשדרו בשידור ישיר את

 9 כן. ת.

 10 אוקיי. אתה מעביר למיכל והיא אומרת לך 'כמובן, יש משדרים'. נכון? ש.

 11 איפה? אני לא רואה. ת.

 12 מיד אחרי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 למטה בהמשך. עם:-כב' השופט משה בר

 14 הנה. 'יש משדרים'.  ש.

 15 כן. ת.

 16תשמע, אנחנו נגיש עוד מעט כדי לחסוך את העניין, שכלי התקשורת כולם סיקרו כולל עכשיו  ש.

 17, מאקו, נגיש את יפעת בנושא הזה. ואני שואל אותך פשוט את השאלה הבאה. הנה, 10הטלוויזיה, 

 18 תסתכל רגע, אנחנו נקרין את זה.

 19 אתם רוצים להגיש לנו את זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ,-נחנו נגיש נייר מסודר. תעיין בטובך, זה ריכוז של הא ש.

 21 אתם מגישים את זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא, נגיש נייר מסודר יותר ארוך. דוברת:
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 1נגיש, יש אפילו קצת יותר ארוך. אנחנו נגיש נייר של יפעת שמרכז את המובן מאליו, הפרסומים  ש.

 2 שהיו, השידורים שהיו.

 3 אני אסמן ותגישו. אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה

 4 

 5 888מוגש ומסומן נ/

 6 

 7אנחנו נגיש. בהחלט. נגיש את זה בצורה מסודרת. אז מר ישועה, בוא נסכים על דבר אחד. פניה  ש.

 8 סטנדרטית של דובר לגבי אירוע מהותי של ניוז, נכון?

 9 כן. ת.

 10 ה, כל כלי התקשורת משדרים,אוקיי. כל כלי התקשורת משדרים. אני מגיש את ז ש.

 11 כן. ת.

 12 וגם אתם כמו כל כלי התקשורת, אין אפשרות אחרת בעולם שזה לא ניוז שתשדרו אותו. נכון? ש.

 13 נראה כך. ת.

 14. הטענה היא שיש דרישה לפרסם כתבה על הנאשם נתניהו 305נכון. טוב. עכשיו אני עובר לפריט  ש.

 15ולי הדברים מובנים, אבל על המשמעות והחשיבות שהתפרסמה בעתון אקונומיסט. עכשיו, תגיד, א

 16 של אקונומיסט?

 17 עיתון מוביל. ת.

 18 בדצמבר, 3עיתון מוביל. נכון. עכשיו בוא נראה מה יש. ביום  ש.

 19 

 20 889כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 

 22, שולח לך 24660אני מציג לך את האקונומיסט ועכשיו אני מציג לך את הפניה שהייתה, בשורה  ש.

 23 את הכתבה מהאקונומיסט והוא כותב 'ראו אם תוכלו לתת לזה ביטוי'. נכון? בועז סטמבלר
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 1 כן. ת.

 2 מנומס, נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4, לדיפלומט, foreign policy-יופי. עכשיו, אנחנו גם זכרנו שאתם מפרסמים מפעם לפעם מה ש.

 5ושהתייחסתם לוושינגטון פוסט, שורה ארוכה של כלי תקשורת, פרסומים, נכון? שמופיעים, שהיו 

 6 אליהם אצלכם בכלי התקשורת. נכון?

 7 ציטוטים היו אצל תיבון מתוכם.  ת.

 8 ציטוטים, ש.

 9אני לא זוכר כתבות שלמות, יכול להיות אבל שגם כתבות שלמות. כתבות שלמות אתה מפרסם  ת.

 10 רק אם יש לך הסדר איתם כי אחרת זה אסור לך.

 11אוקיי. מאה אחוז. אז עכשיו אתה יכול, ומתפרסם אייטם בוואלה, ואני אראה לך שמתפרסם גם  ש.

 12 בעוד מספר כלי תקשורת אותו אייטם. אז הנה, בוא נציג. 

 13 

 14 890מוגש ומסומן נ/

 15 

 16 אז הצגנו את אקונומיסט, אתם, מעריב, ישראל היום. רואה? ש.

 17 אהה. ת.

 18 , אה, סליחה, -ורק בוא נסגור את ה ש.

 19 רגע, יש לנו כאן וואלה. מה שהוגש עכשיו זה וואלה. אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 20 וואלה ועכשיו אנחנו מגישים, ש.

 21 

 22 891מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1 האקונומיסט קיבלתי פשוט קטוע. ת.

 2 יכול להיות. ייתכן. ש.

 3 לא, קיבלתי פעמיים את שני העמודים האלה ואת ההמשך, ת.

 4 וחן על מה שכתוב באקונומיסט לכן זה לא כל כך חשוב,אנחנו לא עושים ב ש.

 5 לא קשור לבוחן. ת.

 6בסדר. אוקיי. אז רק בוא נסגור את העניין. פניה שראינו, פניה של דובר, נכון? של סטמבלר שאמרת  ש.

 7 שהוא קורקטי למיטב זכרוני, בכלל, נכון? הפניות שלו היו קורקטיות?

 8 כן. ת.

 9כמו שאתה רואה פניה מנומסת, רואים , 'אם תוכלו לתת לזה ביטוי', נכון. אוקיי. והפניה היא  ש.

 10 נכון? 

 11 נכון. ת.

 12 אוקיי. והחלטתם לתת לזה ביטוי כמו מספר כלי תקשורת. גם נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14. הקמת כח בין מדינתי, דרישה לפרסום כתבה על מעורבות 309מאה אחוז. טוב. בוא נעבור לפריט  ש.

 15בדצמבר יש פגישה  8-הנאשם נתניהו בהקמת כח בין מדינתי. בסדר? אני אתן לך את ההקשר. ב

 16של ראש הממשלה עם נשיא קפריסין וראש ממשלת יוון ומסכמים על הקמת כח חירום אזורי. 

 17 ה לך איפה זה פורסם, כמה זה פורסם, רק תסכים איתי שיש פה ניוז, נכון? תיכף אני ארא

 18 יש. ת.

 19יש ניוז. אוקיי. אז בוא נראה איך זה, הדבר הזה עולה. לפני זה אני הייתי רוצה לשאול אותך. יש  ש.

 20מצב שלא הייתם מסקרים פגישה עם אובמה, פגישה עם נשיאת גרמניה, פגישות מדיניות, יש 

 21 ת?אפשרות כזא

 22 לא סביר. ת.

 23 לא סביר. גם אני חושב שלא סביר. טוב. בוא נתקדם. אז בוא נגיש את זה רגע. ש.
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 1 

 2 .892מוגש ומסומן נ/

 3 

 4אחרת היינו נשארים עם בריטני ספירס וזה לא מספיק. אוקיי. הנה, בוא תסתכל. הגשנו את וואלה  ש.

 5 ועכשיו נגיש שורה של כלי תקשורת נוספים.

 6 

 7 893מוגש ומסומן נ/

 8 

 9שהיא  הממשלתית, נכון? עיתונותאגב כשכתוב 'צילום: לע"מ', תסתכל, בוואלה, זה של לשכת ה ש.

 10 מפיצה תמונות, תאשר לי שהיא מפיצה תמונות לכל כלי התקשורת. נכון? 

 11 אמת. ת.

 12אוקיי. טוב. עכשיו אני אראה לך איפה זה פורסם עוד. זה הוגש, תסתכל, תגיד לי שזה אותו דבר,  ש.

 13 , תמליל מרשת ב', הכל אותו דבר. נכון?2, ישראל היום, תמליל מערוץ NRG ,YNET-ב

 14 נתתם את קזחסטן פה. YNET ת.

 15, מזל שאנחנו משייטים, אנחנו מכירים את -אה, קזחסטן זה אולי הבא. בסדר, תיכף נבקר גם ב ש.

 16 הגלובוס למי שלא הכיר בהתחלה. כי גם קזחסטן אצלנו זה חלק מהמתת.

 17 בקטנה.  NRG ,YNET ת.

 18 , רשת ב', 2אוקיי. ישראל היום, ערוץ  ש.

 19 לא קיבלתי אותם, אבל בסדר, אם אתה אומר. ת.

 20סליחה. א. תודה על השירות, תיכף נגיש לך את זה וזה חשוב. אנחנו מגישים כרגע את הנייר  ש.

 21 ,-מיפעת, את התמלילים המלאים נגיש את זה ב

 22 

 23 894מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2 מר ישועה?פרסום שגרתי, נכון  ש.

 3 כן. ת.

 4כבודם. דרישה לפרסום כתבה על ביקור הנאשם נתניהו  311בוא נעבור לעוד פריט. פריט  ש.

 5 .תלעיתונובקזחסטן. עכשיו אני מפנה אותך להודעה 

 6 איזה פריט? עם:-כב' השופט משה בר

 7 ?תלעיתונו. תסתכל, תאשר לי שיש פה הודעה 25363כבודו. אני מפנה לשורה  311 ש.

 8 כן. ת.

 9 אוקיי. וההודעה היא על ראש הממשלה נתניהו בקזחסטן, הודעה סטנדרטית, גנרית, נכון? ש.

 10 כן. ת.

 11 אם תקרא גם  זה פעם ראשונה שראש ממשלה ישראלי מבקר בקזחסטן. רואה? ש.

 12 כן. ת.

 13אז תסכים איתי, זה אלמנטרי ווטסון שזה ניוז, נכון, שמתפרסם אצלכם ובכל כלי התקשורת,  ש.

 14 ארוכה של כלי תקשורת?בשורה 

 15 כן. ת.

 16 יופי. ואז אני אראה לך את וואלה ואני אראה לך את כלי התקשורת הנוספים.  ש.

 17 

 18 895סיקור מוואלה מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 זה וואלה או גם אחרים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21זה במסגרת הניוז זה בוואלה כבודם. שוב. תמונות של לע"מ, ציטוט גם של שרים נוספים.  ש.

 22 שמפרסמים אותו. נכון?

 23 כן. ת.
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 1 טוב. אני מגיש עכשיו שורה של פרסומים ואזכור של תמלילים, את התמלילים עצמם נגיש בהמשך.  ש.

 2 

 3 896מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 4 

 5אז מר ישועה בוא אני אראה לך, אני מקווה שמה שאתה אוחז שם זה אזכור שיש שלושה תמלילים  ש.

 6, כיכר השבת, NRG-, בYNET-שנגיש את גופם אחרי זה. ופרסום ב 10ותמליל מערוץ  מרשת ב'

 7 . אתה רואה את זה?יהיסטורשם עצרנו. סיקור של ביקור 

 8 , כיכר השבת.NRG ,YNETאני רואה את  ת.

 9של יפעת גם שהיה לזה גם  ETR-. נתן לך את האזכוראוקיי. ותמלילים, אתה פשוט רואה שיש  ש.

 10 הזאת, הפריט הזה מר ישועה. הסוגיה. ובוא נסגור את 10ביטוי ברשת ב' ובערוץ 

 11 

 12 897מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 זה יפעת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן. זה יפעת, ואת התמלילים גופם נגיש בהמשך.  ש.

 16 כן. ת.

 17 אלמנטרי, בנאלי, נכון?טוב. מר ישועה, זה פרסום שנקרא לו  ש.

 18 כן. ת.

 19. דרישה לפרסום כתבה על השתתפות הנאשם נתניהו ורעייתו 313טוב. אוקיי בוא נעבור לפריט  ש.

 20אולימפיים כבר אני אומר לך, אני מפנה אותה לשורה -במפגש עם ספורטאים. זה ספורטאים פרא

 21 ?תלעיתונו. תראה, תאשר לי שפה זה הודעה 25704

 22 כן. ת.
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 1אולימפיים, -ברץ. ההודעה מתייחסת לביקור שנעשה או אירוח של חברי הנבחרת הפראשל רן  ש.

 2 שהיו באולימפיאדת ריו?

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. והוענקו תעודות הוקרה כמו שאתה רואה. נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6 ונשאו דברים ראש הממשלה ושרת התרבות והספורט. רואה? ש.

 7 כן. ת.

 8 . נכון?עיתונותזו הודעה גנרית ל ש.

 9 כן. ת.

 10הפרסום הוא מאתר משרד ראש הממשלה, אני אראה לך תיכף, אני אראה לך שזה פורסם, שוב,  ש.

 11במספר כלי תקשורת. תסכים איתי, עד שנציג את זה, שמשלחת אולימפית משתתפת 

 12 באולימפיאדה, זוכים במדליות, מגיעים, יש בדרך כלל סיקור של האירוע הזה, נכון?

 13 מסכים. ת.

 14 

 15 898נ/מוגש ומסומן 

 16 

 17 אז מה שהגשתי כבודם זה את ההודעה של משרד ראש הממשלה. ש.

 18 לשכת ראש הממשלה ומקבץ כתבות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 ועכשיו נגיש את הכתבות עם וואלה.  ש.

 20 יש כאן כתבות, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אה, ... ועכשיו את וואלה. ש.

 22 ?898ההודעה של ראש הממשלה זה  זר:עו-עו"ד מיכל רוזן

 23 . 898כן. זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 

 2 899מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 3 900כתבה מוואלה מוגשת ומסומנת נ/

 4 

 5 זה אתר ספורט מוביל בתחומו, נכון?  ONEיש פה גם אתר שלא הזכרנו אותו אבל  ש.

 6 כן. ת.

 7 אז גם הוא ... אוקיי. טוב, עכשיו,  ש.

 ONE. 8יש לנו  כב' השופט עודד שחם:

 9כן. אני רק שאלתי. רק למען מי שלא יודע, שלא עוקב אחרי זה. עכשיו נעבור ביעף, נלך לסקציה  ש.

 10שונה. והסקציה היא סקציה של תגובות. אז בוא נקדים למר ישועה, זה כלל מקובל שמפרסמים 

 11 מתאימים, תגובות. נכון?במקרה הצורך, במקרים 

 12 לאייטם שהתפרסם. ת.

 13 כן. ש.

 14 ת.   כן.

 15. הטענה היא מר ישועה, שיש דרישה לפרסם תגובה של הנאשם 57יופי. אז עכשיו בוא נראה, פריט  ש.

 16נתניהו ומשפחתו לתחקיר שעוסק בטענות מני נפתלי. הטענה היא שהיה תחקיר, תיכף נתייחס 

 17ויש דרישה לפרסם תגובה. ואני אוסיף 'אבוי לנו'. בוא נתקדם. למונח 'תחקיר' שהכניסו לנו פה, 

 18 אני אציג לך, מתפרסמת כתבה ארוכה וביקורתית כלפי בני הזוג נתניהו. 2014באוקטובר  30-ב

 19 

 20 901כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 21 

 22אני אציג לך את הכתבה. תעיין בה. הכתבה היא של גלי גינת שראינו אותה במופעים קודמים עם  ש.

 23 נפתלי. ואז יש כאן תיאור נרחב, תאשר לי, של תצהיר של מני נפתלי. מר
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 1 מאשר. ת.

 2 ארוך נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4אוקיי. אגב, זה תיאור אינפורמטיבי של תצהיר, נכון? אתה יכול לעיין. 'הצהיר' 'הצהיר' 'מציין'  ש.

 5 זה פשוט לקחת את התצהיר ולהוציא ממנו קטעים לפי מיטב,

 6 כן. ת.

 7ביעה קראה לזה 'תחקיר'. אז חזרנו כרגע, איזכור של תצהיר. עכשיו תסכים איתי שזה לא, כי הת ש.

 8 גם ביקורתי כלפי משפחת נתניהו, נכון?

 9 ברור. ת.

 10'שגיונות..' אוקיי. עכשיו בוא נראה מה היה. אף אחד לא פנה אליכם, לא להסיר, לא לשנות. מה  ש.

 11 ביקשו מכם, אתה יודע?

 12 תגובה. ת.

 13 תגובה. אוקיי. אז בוא נראה לך את הפניה, תגובה. לפרסם ש.

 14מר ישועה, ככלל זה עניין שהאתר היה פונה ממילא לבקש את  עם:-כב' השופט משה בר

 15 התגובה?

 16 או, נכון. ש.

 17 זאת אומרת, מבלי שהייתה קודם דרישה של הנחקר?  עם:-כב' השופט משה בר

 18 דרישה? זה, ש.

 19 אני אומר. לכאורה. עם:-כב' השופט משה בר

 20 סליחה. אני לא רוצה לקטוע. כן. ש.

 21תראה, אני לא מכיר את כל החוקים. במקרים רבים, אם מישהו מתבטא על מישהו, אז ראוי  ת.

 22 לבקש תשובה. מן הסתם. כדי להביא את ...
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 1במקרה הזה באופן עקרוני, יש פה תצהיר מפורט שמפרט מכלול של  עם:-כב' השופט משה בר

 2 ככלל, על פי המדיניות? ה?טענות, לא היה מקום לבקש תגוב

 3תראה, אני לא בטוח בתשובה הזאת, אני יודע שאם למשל  מפרסמים פסק דין או דברים שקשורים  ת.

 4לבית משפט או תצהיר אז אומרים 'יש תצהיר', הוא הגיש תצהיר, לא תמיד פונים לתגובה. אבל 

 5 זה ראוי לפנות לתגובה.

 6 ראוי לפנות. עם:-כב' השופט משה בר

 7לפנות, אבל, אני אומר, זאת אומרת שמעתי פעם, אני זוכר שמשהו שהטריד אותי וראיתי  ראוי ת.

 8 ',-שפרסמו אז אמרו לי זה, 'כשמפרסמים פסק דין לא חייבים לתת את ה

 9 פסק דין זה משהו אחר. עם:-כב' השופט משה בר

 10 שלא היה ראוי. אוקיי, לא יודע. יכול להיות שהתייחסו לזה ככה, אבל היה ראוי. אני לא אומר ת.

 11 מר ישועה, הפרקטיקה, כמי שחלק מחייו, ש.

 12 ... ת.

 13אני שואל אותך. בהמשך לשאלה שנשאלת. זה שוב, בנאליה שברגע שיש פרסום של דו"ח, של  ש.

 14תצהיר, שיש בו אלמנט של פגיעה או יש, ברגיל, פונים מראש להגיד 'אוקיי, זה מה שאנחנו 

 15'נא תגובתכם', אדם מבקש 'אני רוצה רק לתת תגובה  מפרסמים, נא תגובתכם' ואם לא פונים

 16יום, בכל כלי התקשורת. יש אפילו ביטוי לזה -קצרה' וזה שוב המודוס אופרנדי, כך זה עובד. יום

 17בכללי האתיקה. יש לזה אפילו ביטוי בפסיקת בתי המשפט, אם היה פרסום ולא הייתה פניה 

 18 לתגובה. זה העולם, נכון מר ישועה?

 19כן. אני חוזר על מה שעניתי לכבודו שבנושאים שקשורים לפעמים לציטוט תצהיר או  עקרונית ת.

 20לציטוט פסק דין או דברים כאלה, שמעתי פעם כזאת תגובה, אני לא בקיא בזה, שלא חייבים. אני 

 21זוכר שאני פעם התפלאתי על משהו ואמרו לי 'אם יש תצהיר אז יש תצהיר, אז אנחנו מביאים 

 22אם היה תחקיר אז בוודאי שהיה צריך לפנות. אבל אם זה תצהיר, אבל עוד פעם, אותו'. דרך אגב, 

 23 אני לא האורים והתומים לקביעה של העניין הזה. 
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 1 אוקיי. ש.

 2 תזמין את עמוס שוקן. ת.

 3האמת שאני יכול להזמין לך את כל כלי התקשורת, שוב, לדורותיהם, ולהראות איך הדברים  ש.

 4ת, שמישהו לא עשה את זה בתיק הזה. עכשיו בוא נתקדם. פונה האלה עובדים. יש רק בעיה אח

 5 ברול, נשלחת הודעת דובר.  6002אליך בשורה 

 6 איזו שורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7. אוקיי. נתקדם. עכשיו אני אומר לך כך, סליחה, אני מבקש שהות של שניה. אז בוא נראה 6002 ש.

 8 הודעה של דוברות, נכון? 'מטעמה של משפחת נתניהו נמסר...' . הנה6002מה שלחו לכם בשורה 

 9 כן. ת.

 10 אוקיי. זו תגובה, נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12טוב. בוא נראה מה קרה עם כלי התקשורת האחרים. מה אתה חושב, התגובה הזאת התפרסמה  ש.

 13 בכלי תקשורת אחרים?

 14 ים.גם אני חושב שסביר שכן. הכרח שכן. אז בוא נציג לך מספר פרסומ ת.

 15 

 16 902מוגש ומסומן נ/

 17 

 18, תסתכל, אפילו נתחיל YNETמרקר, -אני מראה לך ותאשר לי, כשאני מראה לך את גלובס, דה ש.

 19,היא בדיוק מה שנכנס בכלי 6002בגלובס, שהתגובה שנשלחה אליכם כמו שראינו בשורה 

 20 התקשורת האחרים. נכון?

 21 עוד רגע. ת.

 22 בבקשה. ש.

 23 כן. ת.
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 1אני מסתכל אפילו בשער של ידיעות אחרונות מיום למחרת, אחרי שהראינו מה תודה. אוקיי. אגב,  ש.

 2קרה באותו יום, השער של ידיעות אחרונות אם תסתכל במקבץ, אז מה שכתוב שם, גם אפילו שם 

 3 יש בתגובה, זה קצת מטושטש, בכותרת המשנה המטושטשת. 'משפחת נתניהו'. אתה רואה?

 4 כן. ראיתי. ת.

 5ז אם שוב, לסגור את הפריט הזה, העליתם בלי תגובה, פנו אליכם כמו שפנו לשורה ראית. או קיי. א ש.

 6של כלי תקשורת 'הנה תגובת משפחת נתניהו', עלה אצלכם כמו שעלה בשורה של כלי תקשורת. 

 7 נכון?

 8 כן. ת.

 9 כן. ונדמה לי גם שהסכמנו שכך זה עובד? ש.

 10 מסכים. ת.

 11פה יש טענה שמתייחסת לתגובת הליכוד לדבריה של ענת . 125טוב. בוא נעבור לעוד תגובה. פריט  ש.

 12וקסמן. בוא נתייחס למה שהיה שם. אני אגיד לך מה היה. אתה זוכר את מה שהיה אז לגבי? ענת 

 13, היא התראיינה בראיון 2015אחרי בחירות  2וקסמן היא שחקנית תיאטרון, סרט תיעודי בערוץ 

 14ש'הוא לא צריך לשכנע אותם' את המצביעים, שהיה שנוי במחלוקת ציבורית, היו שם אמירות 

 15'את המשוכנעים לשכנע', 'הוא רק אומר 'ערבים' ויוצאים מהחורים', אלה ימים אחרים', 

 16'המצביעים זה נוסעי טיסת השוקולד' היו אמירות שנויות במחלוקת עמוקה, ציבורית. את זה 

 17 אתה יודע?

 18 נזכר. ת.

 19כבר אומר לך שישה ימים לפני המועד, וואלה ראיינו את באפריל, אני  13-אוקיי. ואז אחרי זה ב ש.

 20ענת וקסמן והיא הבהירה את דבריה, ובסדר, אף אחד לא פנה לליכוד והכל, עולם כמנהגו נוהג. 

 21 בסדר? בוא נגיש.

 22 לאפריל? 13-ב ת.

 23 זו הייתה כתבה ראשונה עם ענת וקסמן, ראיון ראשון.  13-ב ש.
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 1 שהיא מבהירה, מתנצלת? ת.

 2 כן. ש.

 3 

 4 903מוגש ומסומן נ/

 5 

 6ואז לאחר מכן, אני רק אומר לך את הכרונולוגיה מר ישועה, היא התראיינה בתכנית טלוויזיה  ש.

 7אצל רינה מצליח, ושוב הבהירה את דבריה, ואז אנחנו יודעים בעצם שאנחנו נמצאים מר ישועה, 

 8, ציבור כזה ציבור תסכים איתי, באירוע שיש לו, אירוע פוליטי. נכון? אחרי הבחירות, אמירות

 9 אחר. יש פה עניין פוליטי. נכון?

 10 כן. ת.

 11 ,-היו גם חרמות. לא משנה, אתה יודע, .. לא פשוטה. ואז אני מפנה אותך ל ש.

 12 הכל פוליטי. ת.

 13, נשלחת פה תגובת הליכוד 9629הכל פוליטי והכל אישי. אוקיי. ואז אני מפנה אותך לרול, לשורה  ש.

 14 הגברת וקסמן בתכנית אצל רינה מצליח. אתה רואה?על ההבהרה, נקרא לזה, של 

 15 אתה יכול להעלות גם הודעה אחת קודם. נכון? או שלא, לא חייבים. עו"ד יהודית תירוש:

 16 אני יכול לשאול שאלה, את רוצה להתנגד, תתנגדי, מה שאת רוצה תעשי. ש.

 17לעלות למעלה גברת תירוש, גבירתי הייתה יכולה לבקש 'אפשר  עם:-כב' השופט משה בר

 18 הודעה' אני מניח שהוא היה מעלה את זה,

 19 אז אני מבקשת. אני אבקש. אני אקבל את הצעת בית המשפט. עו"ד יהודית תירוש:

 20 'הבוס שלי מאוד ביקש שיעלה אייטם'. וואו.  ש.

 21 וואו. עו"ד יהודית תירוש:

 22 בסדר? ש.

 23 בסדר. תמונה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 גברת תירוש? מיצינו? אוקיי. עוד משהו להעלות,  בסדר? ש.

 2 הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3הכל בסדר. יש בעיה. כבודם, אני אשתף את הבעיה. מי שחי את הרול לא ראה את העולם, נמצא  ש.

 4ברול. ואז הוא כל הזמן מסתכל על הרול. אנחנו .. 'בוא נראה את העולם'. בוא נתקדם. אז עכשיו, 

 5ע למה שישנו. זו תגובה של הליכוד, תסתכל, שאתה רואה שהיא נשלחת כתגובה. בוא נתייחס כרג

 6 נכון?

 7 כן. ת.

 8אוקיי. עכשיו אתה כמובן לא יודע אם ראש הממשלה כן ביקש, מכיוון שחברתי אמרה, אתה לא  ש.

 9יודע אם ראש הממשלה כן ביקש, לא ביקש, אתה לא יודע שניר חפץ אמר לפעמים 'אמרתי' והוא 

 10הוא לא ידע, לפעמים כן, לפעמים סיפסרנו בשם של ראש הממשלה. כל זה אין לך מושג,  לא ביקש,

 11 נכון?

 12 אני קורא מה שהוא כותב. 'הבוס שלי ביקש'. ת.

 13 יופי. גם אנחנו קוראים את מה שמיכל קליין כתבה. הכל בסדר. נתקדם. ש.

 14חות שלי, הרול הזה לפחות סליחה, פה זה נקודה חשובה, אני מתנצל. כיוון שזה הלקו עו"ד ז'ק חן:

 15 אז אני מבקש לומר את הדברים. 90%שיש להם... 

 16 'הבוס שלי' זה הלקוחות של אדוני? עם:-כב' השופט משה בר

 17לא, הרול שלי אמרתי. אנחנו עכשיו במה שחברי קורא לו סקציית התגובות. תגובה.  עו"ד ז'ק חן:

 18בוס שלו ומרשו והוא, אין בזה שום נאמרו דברים, הליכוד מבקש להגיב, בראש הליכוד עומד ה

 19תוספת על כלום. הם מבקשים להגיב על אמירה מסוימת. עכשיו, כל החקירה וקו החקירה צורב 

 20נקודה. מה שהם מבקשים להגיב זה לגיטימי, כך בדרך כלל נעשה לא רק באתר וואלה, אלא 

 21הייתה מבקשת  באמצעי תקשורת אחרים. קמה חברתי, וזו הדגמה יפה כי בתיווך בית המשפט

 22יפה, היינו מראים גם במקרים הקודמים. זה מוסט מכיוון השאלה. ומה מהדהד כאן? שכאילו 

 23אנחנו מציגים חלק. עכשיו, לא רק שההצגה הזאת היא לא חלקית, כי היא לא רלוונטית לשאלה 



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4068 

 1ולמטרת החקירה הנגדית, צריך מידה עצומה של תעוזה לבוא ולהציג מצב עולם כזה על שורה 

 2מיילים שלא הוצגו להגנה. איזו מידה  350,000-שורות ו 150,000לא מוצגת לעד כאשר שמענו על ש

 3מר שצריך להראות עוד שורה אחת שלא רלוונטית ושל תעוזה בעולם ובסביבה צריך לבוא ול

 4לשאלה, כשזה מצב העולם ולצייר אותנו כאילו אנחנו מראים דברים חלקיים. עד כמה אפשר 

 5 לסבול את זה?

 6 תודה עו"ד חן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן. אז מר ישועה, בוא, אבל אנחנו נמשיך בדרכנו השלווה והבוטחת ונראה מה קרה. ש.

 8 אני לא השלווה והבוטחת. עו"ד ז'ק חן:

 9לא, בסדר גמור. מאה אחוז. אגב, לא להתרגש. השלווה היא מעושה משהו לפעמים. עכשיו בוא  ש.

 10יש כאן תגובה של הליכוד ביחס לאירוע שהוא היה אירוע תקשורתי באותו שלב.  תסתכל רגע,

 11 נכון?

 12 כן. ת.

 13 מה אתה חושב קרה בוואלה ומה קרה בכלי תקשורת אחרים? ש.

 14 לא יודע. ת.

 15 , נגיש מקבץ,-אז בוא נתחיל ב ש.

 16 

 17 904תגובה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19, 7מה שקרה זה הדבר הבא, התגובה של הליכוד הופיעה בכלי התקשורת שאני מציג לך. ערוץ  ש.

NRG 20 , אתה רואה?2, ערוץ 

 21 התגובה הזו בפייסבוק? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 ,-הפייסבוק זה הראשון ואחרי זה זה ה ש.

 23 .905-ואת המקבץ כ 904-כאני אסמן את התגובה לחוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 

 2 905מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 3 

 4דף מפייסבוק 'מפלגת הליכוד', נושא כיתוב 'הליכוד' זו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 התגובה. 

 6 ?904זה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 זה המקבץ שלאחר מכן.  905. 904 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8באפריל,  18-בוא נראה את הדברים, בוא נסתכל רגע על וואלה ועל האחרים. בוואלה במר ישועה,  ש.

 9 יש את הריאיון עם ענת וקסמן, אתה רואה? ויש את תגובת הליכוד, נכון?

 10 רק שניה. כן. ת.

 11 אוקיי. ובחלק מכלי התקשורת הנוספים שהצגתי, זה באותו פורמט. נכון? כלומר,  ש.

 12 , כן.NRG-ב ת.

 13 זה פורמט אחר.  NRG-לא, ב ש.

 14 אוקיי. ת.

 15המיקוד זה על התגובה של עמדת הליכוד. האייטם כאייטם,  NRG-הפורמט הוא שונה. ב NRG-ב ש.

 16 תאשר לי, הוא של עמדת הליכוד, נכון?

 17 נכון. ת.

 18אז מה שאנחנו רואים פה, תאשר לי, זה הדברים הבאים ובזה נסגור את העניין שזה חלק ממתת,  ש.

 19ד באירוע פוליטי שנוי במחלוקת שפורסמה בכלי תקשורת נוספים. אז בוא נסכים תגובה של הליכו

 20 . יש לנו פה עניין פוליטי ציבורי, נכון?1על הדברים הבאים: 

 21 כן. ת.

 22 . העניין הזה סוקר בכלי תקשורת, נכון?2כן.  ש.

 23 כן. ת.
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 1 . הליכוד שולח תגובה שמתפרסמת בשורה של כלי תקשורת. נכון?3 ש.

 2 במספר כלי תקשורת.כן.  ת.

 3במספר כלי תקשורת, בחלק מכלי התקשורת זה מופיע כאייטם נפרד, אצלכם זה מופיע כחלק  ש.

 4 מכתבה, כתגובה. נכון?

 5 זה מופיע כאייטם נפרד. NRG-כן. ב ת.

 6. דרישה לפרסום תגובת הליכוד לדברי אודי פרידן. אתה 126יפה. ומפה בוא נעבור לאייטם נוסף,  ש.

 7 ו שהיו?זוכר את דברי

 8 להורדת פריט שקשור לאב הבית? ת.

 9 לא, דווקא תגובה, ש.

 10 שיכורה משהו? לא יודע, לא, אוקיי. ת.

 11 לא יודע. ש.

 12 אוקיי.  ת.

 13 אוקיי. אז אודי פרידן הוא בעלים של משרד פרסום, נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15בעיני הוא הוא מתראיין למגזין 'פירמה' של גלובס. ואז הוא אומר את הדברים הבאים: 'ביבי  ש.

 16 השטן, איש רע, לא ישר, סכסכן, פלגן ולוחם'. אז בוא נגיש את זה. 

 17 

 18 906מוגש ומסומן נ/

 19 

 20הוא גם דיבר מר ישועה, באותו ראיון סוער, שוב על הציבורים שמצביעים לצד אחד של המפה  ש.

 21 והציבורים שמצביעים לצד השני של המפה. פחות או יותר זה הרעיון שלו. אוקיי?

 22 .אוקיי ת.
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 1שאלה. נניח היה נאמר לך, הדברים שפה נאמרים, אתה חושב שאם היית רוצה להגיב זה דבר  ש.

 2 אלמנטרי?

 3 כן. ת.

 4אוקיי. עכשיו מה קורה אצלכם? אתם מפרסמים, מושכים את הכתבה בגלובס, מתוקף השת"פ  ש.

 5 שהיה לכם ומעלים את הכתבה אצלכם. 

 6 

 7 907מוגש ומסומן נ/

 8 

 9צלכם, אותו פרסום. אה, שכחתי שהוא גם היה מנהל הקמפיין של כחלון, הנה, זה מה שהתפרסם א ש.

 10היריב הפוליטי. אז הוא עוד פעם 'ביבי שטן, רגשי נחיתות אצל המזרחיים', חלק מהשיח השגור 

 11 לעתים בהווייתנו. רואה? מר ישועה?

 12 כן. רק רגע. כן. ראיתי. ת.

 13מן זכות טבעית לאדם להגיב על אמירות מהסוג אוקיי. והסכמנו אגב שיש אפילו לא זכות, זה עניין  ש.

 14 הזה, נכון?

 15 כן. ת.

 16. הנה 9690כן. גם אני חושב. עכשיו, הכתבה מתפרסמת אצלכם ואז חפץ שולח תגובה. זה שורה  ש.

 17התגובה לכתבה, זה מתייחס לכתבה בגלובס אבל זה גם עלה אצלכם כמו שראינו. ואז יש פה 

 18תגובה 'התבטאויות השנאה של אודי פרידן', 'שהוא מתייחס לרגשי נחיתות של המזרחיים', טקסט 

 19 ט תגובה. נכון? ברור של טקס

 20 ודאי. ת.

 21ודאי. בוא נראה איפה התגובה מתפרסמת. קודם כל אתה מבין שהתגובה מתפרסמת בגלובס ששם  ש.

 22 היה הפרסום הראשוני נכון?

 23 ודאי. שם זה צריך להיות. ת.
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 1 שם זה צריך להיות בראש ובראשונה.  ש.

 2 

 3 908מוגש ומסומן נ/

 4 

 5מפנה אותך לסוף של הכתבה, ההודעה שראינו אם תסתכל בגלובס, התגובה מתפרסמת, אני  ש.

 6. 2015באפריל  30-שנשלחת אליך, גם אליך, כמו אל כל כלי התקשורת מתפרסמת בסוף גלובס מה

 7 נכון? אתה רואה?

 8 מה זאת אומרת סוף גלובס? ת.

 9 סוף הכתבה. מוקרן לך על המסך. ש.

 10 אה, אוקיי. ת.

 11 רואה?  ש.

 12 כן כן. בסדר. ת.

 13תכל גם שזה גם מופיע, ההתנצלות והתגובה של הליכוד מופיעים, במה שאני טוב. עכשיו בוא תס ש.

 14 רואה?  NRG-. ב2, תסתכל בסוף הכתבה. בחדשות 2מראה לך, גם בערוץ 

 15 רגע, שניה. גלובס ראיתי, ת.

 16 זה כאן, עם תמונה של אודי פרידן. תסתכל מר ישועה, אני מקרין לך.  2בערוץ  ש.

 17 רואה. ת.

 18שקורה זה הדבר הבא. בוואלה היו בעצם משיכה של כתבה מגלובס, שציטטה  טוב. אז בעצם מה ש.

 19 את אודי פרידן בלי תגובה של נתניהו/ליכוד, נכון? 

 20 כן. ת.

 21 אוקיי. והפעם השניה משכתם את הכתבה השניה בגלובס עם התגובה של הליכוד. נכון? ש.

 22 כן. כנראה, אה, ת.

 23 קבל את זה כנתון. ש.
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 1 אוקיי. ת.

 2 סגור את העניין, איפה אתה חושב שפרסמתם את הכתבה השניה? עם התגובה? רק כדי ל ש.

 3 לא יודע. ת.

 4זה במדור פרסום ומדיה. כלומר, תסכים איתי שמדור פרסום ומדיה הוא פחות נקרא מאשר הניוז,  ש.

 5 נכון?

 6 כן. את הכתבה אחרי הסערה? הכתבה הזו? ת.

 7 את זה?איפה רואים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אני אומר לגבירתי,  ש.

 9 איפה התפרסם המקורי ואיפה הזה, אתה יכול להראות לי? ת.

 10. תחת 12:29באפריל  20-אני אראה לך. כן, כבודם, בפרסום של וואלה שהוא תחת ה... גלובס, ב ש.

 11 הכותרת,

 12 .19:50התגובה היא בשעה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לא גבירתי, סליחה, הכותרת 'מנהל הפרסום של כחלון: ביבי שטן'.  ש.

 14 לא, זה הנייר האחרון. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אני אנסה רגע לומר לכבודם כך,  ש.

 16 .908אנחנו בנ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17טן' שהיא נראית ככה, 'מנהל הפרסום של כחלון: ביבי ש 12:29בכתבה שמתפרסמת בשעה  ש.

 18ויזואלית, תסתכל למעלה מר ישועה, כתוב 'וואלה חדשות'. למעלה בקטן כתוב 'וואלה חדשות'. 

 19 20-זו הכתבה בלי התגובה. זו הכתבה. הכתבה שנמשכה מגלובס עם התגובה היא הכתבה מ

 20 , 19:50באפריל 

 21 וואלה כסף. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 כסף. זהו. מר ישועה, אז מה שאמרנו משקף? בדיוק. בוואלה ש.

 23 זה לא נכון אבל. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 לא נכון. ש.

 2 לא נכון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3אני פשוט מול האתר עצמו ואני רואה בחדשות 'הליכוד: דברי פרידן על  עו"ד יהודית תירוש:

 4ל זה אבל זה כן נמצא כאן, בחדשות. אז אם ע past pages-נתניהו ...' פשוט לא הגשתם את ה

 5מציגים צריך פשוט לדייק. פספסתם את זה אבל זה כן קיים על התיקון, בחדשות באותו מיקום. 

 6 לא צריך לכעוס.

 7 הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8מגישים בוא נמצה את הנקודה הזאת. א. יכול להיות שבאלפי המסמכים שאנחנו עברנו ושאנחנו  ש.

 9. 2אותם באופן שיטתי, ייתכן שמסמך כזה או אחר שעה כזו או אחרת, יכול להיות שיש אי דיוק. 

 10. דווקא לגבי הנקודה 3-זה כמובן נמצא באיך נגיד את זה, במסה אין סופית שאתם לא נגעתם בה. ו

 11חדשות  הזו להבנתי, ואני שואל את מר ישועה, כשכתוב, אני אציג לך את זה שיש לנו פה וואלה

 12 וואלה כסף, תסביר לי מה הכוונה כאן, מה המשמעות?

 13 המדור שבו זה פורסם. ת.

 14אוקיי. עכשיו ייתכן עלה, לא עלה, לא יודע, רק בוא נחזור רגע, שוב, לא בסמטאות. סמטאות לא  ש.

 15 מעניינות אותנו.

 16 טוב, הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17ל משעה שאתם משכתם מגלובס וגלובס פרסמו פעם אחת פרסום אני אשאל רגע שאלה. קודם כ ש.

 18 ופעם אחת פרסום עם תגובה, הכרח שתפרסמו, נכון?

 19 כן. ת.

 20. גם אם לא היה ההליך הגלובסי, אנחנו רואים שיש פה אמירות מאוד קשות, גם פרסונלית 2-טוב. ו ש.

 21 ון?נגד ראש הממשלה, גם נגד ציבורים שלמים ואלמנטרי גם להגיב לכך, נכ

 22 כן. ת.
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 1אוקיי. ומכיוון שהאמירות מפורסמות בתקשורת אז אלמנטרי להגיב גם בתקשורת או בתקשורת,  ש.

 2 נכון?

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. וראינו לזה ביטוי גם בכלי תקשורת נוספים . נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6. הטענה היא שיש דרישה 127הזאת. עכשיו בוא נעבור לפריט  הסוגיהיופי. אוקיי. אז מיצינו גם את  ש.

 7 ,127לפרסום, בסעיף 

 8 וגם... גם בחדשות. עו"ד יהודית תירוש:

 9 גברת תירוש, גם בחדשות, גם פה, תגובה. תגובה כמתת. את מבינה שזו הבעיה המרכזית? ש.

 10 אבל לא דיברתי... זה נאמר לשולחן התביעה. עו"ד יהודית תירוש:

 11 הפרעת לי תוך כדי, הבנתי שהתרגשת כי מצאת עוד פרסום, רק אמרתי לך שזה תגובה,את  ש.

 12 לא התרגשתי... עו"ד יהודית תירוש:

 13 עו"ד בן צור חבל, תתקדם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14לא, אתם חפויי ראש נראה לי. אבל לא חשוב. בוא נראה ככה. דרישה לפרסום תגובה של הנאשם  ש.

 15ו לטענות על מיעוט התיקים שהותיר לחברי הליכוד לאחר הבחירות. אוקיי, הייתה טרוניה, נתניה

 16ואנחנו חזקים בטרוניות פה, שיש מיעוט של תיקים שנותרו לחברי הליכוד. והטענה היא שדרישה 

 17שנשלחת,  עיתונותלפרסום תגובה היא בחזקת חלק מהמתת שישנו. עכשיו אני אראה לך הודעה ל

 18 , תסתכל פה. 'גורם בכיר בליכוד' אתה רואה?9824, וגם 9821

 19 כן. ת.

 20 ? סליחה, תגובה?עיתונותאוקיי. זו הודעה ל ש.

 21 איזה אירוע? דובר:

 22 . 127. המילה 'אירוע' היא בערך כמו אירוע, פריט 127 ש.

 23 אדוני רואה מה קורה כשחברי מבקש נורא יפה, זה ישר... עו"ד יהודית תירוש:
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 1 א. עניתי יפה.  ש.

 2 יחסית. פה אני צודקת, נספור את כל ה'צודקת'.  ד יהודית תירוש:עו"

 3 . אוקיי.30-פה זה מחויב, נספור את כל ה'צודקת' ולא תגיעי ל ש.

 4 זה גם יפה. 30 עו"ד יהודית תירוש:

 5 . יש פה תגובה. נכון?127מאה אחוז. וזו היענות חריגה שלי במקרה הזה. טוב. הלאה. פריט  ש.

 6 שהיה. תגובה למה שאמרת ת.

 7 נכון, נכון, ועכשיו הוא כותב, ש.

 8 את ההוא לא ראיתי. בסדר. נראה כמו תגובה. ת.

 9 נראה כמו תגובה, זה נשלח גם לנחמיאס כמו שאתה רואה, ש.

 10 ההתבכיינות זה תמיד בתגובה. ת.

 11 נכון. וזה נשלח גם לנחמיאס כמו שאתה רואה. נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13 אראה לך איפה זה פורסם בשורה ארוכה של כלי תקשורת.אוקיי. ואז, עכשיו תסתכל, אני  ש.

 14 רגע. איפה נחמיאס? אה, 'שלחתי לנחמיאס'.  ת.

 15 'שלחתי לנחמיאס'. אוקיי. ואז אני אראה לך איפה זה התפרסם, התגובה הזו, ש.

 16 

 17 909תגובה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19כמובן, הקשר לסנדק אבל אז אני אראה לך פה את הארץ, יוסי ורטר, הכותרת היא 'הסנדק'  ש.

 20תסתכל בפסקה התשיעית מהסוף, אני יכול להראות לך על המסך. תסתכל, 'התלונות והבכיינות', 

 21 אתה זוכר, ראינו את זה אצלך גם כן, נכון? מה שנשלח לך. 'התלונות והבכיינות',

 22 כן. ת.

 23 ן? זה אותו דבר?, 'גורם בכיר', 'ההתבכיינות', נכו2בסדר. אם תסתכל זה הופיע גם בחדשות  ש.
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 1 כן. פה זה בכותרת. ת.

 2זה למעלה, אצל ורטר זה תחת 'הסנדק' בסוף אבל  2בכותרת. כן. יש היררכיה, אתה יודע, חדשות  ש.

 3, ישראל היום, כיכר השבת, תיכף אני אראה לך שזה הופיע NRG-לא נורא, אחרי זה יש לנו גם ב

 4קישור אבל יפעת כותבים לנו ש'ההתבכיינות חסר  10, אז בנענע 10שהיה בערוץ  אזכורגם בערוץ, 

 5 , אותו דבר.10קישקוש' נענע  –של חברי הליכוד 

 6 אוקיי. ת.

 7אוקיי. אז מה שאנחנו רואים פה בעצם, אה, ותסתכל רגע עוד דבר אחד, בוא נראה איך זה עלה  ש.

 8 , -בוואלה עכשיו, בסדר? במסגרת ה

 9 

 10 910מוגש ומסומן נ/

 11 

 12אלה מר ישועה, כדי להבין את עומק טובת ההנאה. בכתבה, קודם כל יש בוא נראה מה יש לנו בוו ש.

 13 לנו כתבה אחת רחבה, אתה רואה?

 14 כן. ת.

 15צעד במהירות. 'יהדות התורה' ו'כולנו' חתמו על הסכם קואליציוני עם -מר ישועה, נעבור צעד ש.

 16 נתניהו' רואה את זה? אני אגיע תיכף לדברי הליכוד מר ישועה, הכל בסדר.

 17 כן. כן ת.

 18אוקיי. ואז יש לנו פה מה הממשלה המתגבשת, ומה אומרים, אמירות שישנן, ואחרי זה משה  ש.

 19, 'התלונות וההתבכיינות 4כחלון בעמוד השלישי, ואחרי זה סיכום עם בנט, ואחרי זה בשולי עמוד 

 20 הן חסרות אחיזה במציאות' רואה את זה?

 21 כן. ת.

 22. הייתה לנו תגובה שנשלחה מטעם הליכוד לשורה של טוב. אז בוא נראה מה היה לנו מר ישועה ש.

 23 כלי תקשורת, ראינו, נכון?
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 1 כן. ת.

 2, התפרסמה כאייטם שעומד בפני עצמו, אני 2התגובה הזו בחלק מכלי התקשורת, למשל ערוץ  ש.

 3 מראה לך. נכון?

 4 כן. ת.

 5ארוכה ורחבה. זה נכנס כפריט מתוך כתבה  –כמקובל  –ואצלכם, ואני מוסיף, תגיד לי אם לא  ש.

 6 נכון? פוליטית. נכון?

 7 כן. ת.

 you name it? 8אתה מסכים איתי שזה שוב טריוויה, בנאליה,  ש.

 9 כן. ת.

 10נכון. נראה גם את השערים שהיו באותו יום רק להסביר את הקונטקסט, מיום למחרת. אפילו לא  ש.

 11 צריך לשאול שאלות.

 12 

 13 911מוגש ומסומן נ/

 14 

 15ם מישראל היום ידיעות אחרונות ומעריב שמלמדים שנושא המגעים מה שאני מציג כרגע זה שערי ש.

 16הקואליציוניים באותה תקופה היו על סדר היום, ייתכן שבראש סדר היום. נכון מר ישועה? 

 17 קונטקסט.

 18 כן. ת.

 19. הטענה היא 162טוב. עכשיו אנחנו עוברים למשהו עצוב תרתי משמע, עכשיו אני לא ציני. אירוע  ש.

 20ום דברי נתניהו, הנאשם נתניהו, ביחס לאירוע הדקירה במצעד הגאווה שיש דרישה לפרס

 21יש כמה דברים חמורים זה אחד מהם  2005-ושהדרישה הזו נענתה. אז בוא נראה מה היה פה. ב

 22 אבל יש עוד. העניין הוא הרצח של הנערה שירה בנקי, זוכר? 

 23 כן. ת.
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 1בסדר גמור. הטענה שלהם היא שהפרסום של דברי הנאשם נתניהו זו היענות חריגה. בוא נראה  ש.

 2 מה קרה פה. 

 3 איזה אירוע זה? דובר:

 4. אני אשאל אותך כשאלה כללית. יש תגובות מכל הקשת או מרבית הקשת הפוליטית למעשה 162 ש.

 5 הרצח?

 6 נכון. ת.

 7 זה כך?התגובות האלה מפורסמות. זוכר, יודע, חזקה ש ש.

 8 כן. חזקה שזה כך. ת.

 9 ובמסגרת התגובות יש גם תגובה של אחד ראש ממשלה. ש.

 10 כן. ת.

 11 ראוי שגם התגובה הזו כחלק מהתגובות, תתפרסם? ש.

 12 כן. ת.

 13אוקיי. אז בוא נראה מה קרה פה ומה אמרו לנו שחלק מהמתת. אנחנו מדברים על שורה, כבודם,  ש.

 14 . פשוט המחשב נתקע. 12027

 15 שי חייק? אב"ד: -פלדמן -ת ר' פרידמןכב' השופט

 16 כן. הוא שולח תגובה עם סרטון.  ש.

 17בסדר. תתקדם. אתה יכול להקריא לו מה כתוב. עד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 שתמצאו אפשר להקריא לו ונתקדם.

 19טוב. אז שי חייק שולח תגובה של ראש הממשלה לאירוע הדקירה במצעד הגאווה. בסדר? אחרי  ש.

 20זה נקריא לך. אתה כותב לו 'שלח לאבי אלקלעי במידה ולא שלחת' והוא כותב 'שלחתי, תודה'. 

 21 אוקיי. עד כאן אצלך. עכשיו בוא נראה מה קורה אצלכם. 

 22 תקדם אחרי הרול? אדוני כבר הקריא.אפשר לה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 כן. אז נציג את הכתבות. ש.
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 1 חבל, כבר הקראתם את זה. תתקדמו עו"ד בן צור. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הנה זה עולה גבירתי.  ש.

 3 זה ה.. המצורף להודעה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 זה הצרופה להודעה? כב' השופט עודד שחם:

 5 כן. זה עולה עכשיו מהיוטיוב, אבל זו הצרופה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6 זו הצרופה כן. זה קצר. ש.

 7 

 8 )מוקרן סרטון(

 9 912סרטון מסומן נ/

 10 

 11באוגוסט,  2-וואלה. עכשיו תראה, מתפרסם בוואלה ב-עכשיו בוא נראה מה קורה בכלי תקשורת ו ש.

 12 מתפרסמת כתבה,

 13 

 14 913כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 15 

 16תסתכל בכתבה, הכותרת היא 'שירה נרצחה במצעד, הלב נשבר. נערה צעירה שילמה את מחיר  בוא ש.

 17 ההסתה' רואה?

 18 כן. ת.

 19 ואז יש פה שורה של תגובות מהקשת הפוליטית. תגובות גינוי מטבע הדברים. נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21 כלומר יש את הרצוג, יש את נתניהו, יש את בנט, זה כותרת המשנה. רואה? ש.

 22 אה.רו ת.
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 1ויש פה בתוך הכתבה גופה, יש פתיחה של נתניהו, הרצוג, בנט, יעלון, לבני, שלי יחימוביץ' ועוד  ש.

 2 רבים וטובים. נכון?

 3 אמת. ת.

 4אוקיי. עכשיו אני רוצה רק לשאול אותך את השאלה הבאה. יש אפשרות שתגובה של ראש  ש.

 5 או לכל כלי תקשורת?הממשלה בפרט או בטח בתוך שורה של תגובות לא תיכנס לוואלה 

 6 לא סביר. ת.

 7 ,-, התגובה זה חלק מה-לא סביר. אוקיי. לא, כי אצלנו זה חלק מה ש.

 8 עו"ד בן צור, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 לחסוך את זה? גבירתי, זה החיים שלנו.  ש.

 10 מה אתה רוצה ממנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אוקיי. בסדר גמור.  ש.

 12 שאלות עובדתיות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אבל זה ברור. את ... אוקיי בסדר. טוב. בוא נסתכל איפה זה פורסם עוד. בסדר? ש.

 14 

 15 914מוגש ומסומן נ/

 16 

 17, אגב, התגובה הזאת מופיעה באופן עצמאי, נכון? YNETאז בוא נסתכל בקצרה, יש לנו כאן את  ש.

 18 תה רואה?'דקירה במצעד הגאווה', א

 19 זה מבזק. ת.

 20 ואת מאקו, רואה? NRGמבזק. בסדר. ויש לנו את  ש.

 21 כן. ת.

 22אוקיי. ויש לנו גם אם צריך, תמלילים, אני אראה לך רשימה של תמלילים. אנחנו נגיש רשימה  ש.

 23, ב'היום שהיה' בגלי 10, ישראל היום, בערוץ 10כבודם של, אני אקריא מאיפה, זה פורסם בנענע 
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 1, פורסם בכל כלי התקשורת בצורה הרחבה 2ר הזה, בחמש בערב, קול ישראל, חדשות צה"ל, בבוק

 2ביותר, נגיש את הפירוט של יפעת, יש דברים שכמעט כבר לא צריך להתייחס אליהם, ולכן רק אם 

 3לסכם, שולח דובר תגובת ראש ממשלה, אירוע משמעותי מפורסם כחלק ממכלול של תגובות 

 4 ם. זה ממצה את העניין?אצלכם ובכלי תקשורת נוספי

 5 כן. ת.

 6. אנחנו בעולם התגובות. דרישה לפרסום תגובת עורך דינה של 185טוב. בוא נעבור הלאה. בפריט  ש.

 7משפחת נתניהו לעדות עובדת לשעבר במעון ראש הממשלה במסגרת תביעתו של גיא אליהו. בסדר? 

 8ובדת בתביעה של עובד בשם רוצים לפרסם תגובה של עורך הדין של משפחת נתניהו לעדות של ע

 9 בספטמבר עולה כתבה בוואלה, 20-גיא אליהו. בסדר? טוב. עכשיו ב

 10 

 11 915כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 12 

 13תראה, יש פה כתבה על עדות שנמסרה, אפשר לעיין. תאשר לי שהכתבה מציגה עמדה, מיוחסים  ש.

 14 שם דברים לא פשוטים או אמירות קשות כלפי גברת נתניהו. נכון?

 15 כן. תיאור של עדות. ת.

 16שולח לך  16:38, הכתבה הזו עולה כמו שאתה רואה, 16:38תיאור של עדות. נכון. עכשיו, בשעה  ש.

 17. מה שאני אומר לך מר ישועה, כי נוכל אולי לקצר את העניין, 13329, וגם 13325ניר חפץ בשורה 

 18רי אין תגובה שלנו באייטם הוא כותב לך 'יקי 20:34הוא שולח לך תגובה של עו"ד יוסי כהן ובשעה 

 19, שולחים תגובה, ואחרי ארבע שעות 'אין תגובה 16:38שלכם'. בסדר? וזה קורה ארבע שעות אחרי 

 20שלנו באייטם שלכם'. אז בוא נסכים על  הדברים הבאים. תסתכל, זו התגובה של יוסי כהן, תאשר 

 21 . עיתונותלי גם שהיא נראית כמו הודעה ל

 22 כן. ת.
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 1. אנחנו הסכמנו נדמה לי שככלל כשיש פרסום 1בוא נדבר על הדברים הבסיסיים. אוקיי. עכשיו  ש.

 2 שיש בו, נקרא לזה אלמנט של תקיפה, הקלנה, ראוי להגיד,

 3 פה יש תגובה אבל זה לא קשור? ת.

 4 מה זה? ש.

 5 פה יש תגובה של יוסי כהן. ת.

 6 כן. בהמשך, זה מה שקרה.  ש.

 7 אה אוקיי. ת.

 8אמרו 'זו התגובה על הפרסום' וביקשו שהתגובה תיכלל בפרסום. אחרי נורא פשוט. היה פרסום,  ש.

 9כמה שעות זה קרה. זהו. מה שקרה היה פרסום בלי תגובה, ביקשו להוסיף תגובה, לשלוח תגובה, 

 10 ב, נקרא לזה?-והוספתם תגובה. זה דברים א

 11 כן. ת.

 12התגובה הזו  YNET-בשגם  YNET.אה, רק נראה את 195תודה. אנחנו גם חושבים. עכשיו פריט  ש.

 13 פורסמה.

 14 

 15 916מוגשת ומסומנת נ/ YNET-כתבה מ

 16 

 17 , תראה שזו אותה תגובה. נכון מר ישועה?3אני מפנה אותך לשתי הפסקאות האחרונות בעמוד  ש.

 18 למטה?

 19 כן. ת.

 20. דרישה לפרסום תגובת מפלגת הליכוד לדברי 195טוב. אז אנחנו עוברים עכשיו לפריט נוסף. פריט  ש.

 21. אני אגיד לך שאין טענה שמה שהם קוראים 'דרישה', ואנחנו 1ליברמן. אוקיי?  חבר הכנסת

 22בנובמבר  28-קוראים 'הודעת דוברות', שבכלל זה פורסם. אבל בכל אופן בוא נתייחס לעניין. ב

 23 , רואה את זה?14339שולח לך שי חייק את ההודעה הבאה כפי שמופיעה בשורה  2015
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 1 כן. רק שניה.  אוקיי. ת.

 2 ? עיתונותאוקיי. תאשר לי שזו הודעה ל ש.

 3 כן. של הליכוד. ת.

 4 וזה בתגובה לדברים של ליברמן. נכון? 'גורמים בליכוד בתגובה על דברי ליברמן'.  ש.

 5 כן. נראה כך. ת.

 6'שי חייק. העביר תגובה של ביבי על ליברמן,  14346בסדר. ואז מה שקורה, אתה כותב לאבי בשורה  ש.

 7 . רואה?ביקשתי שיפנו אליך'

 8 כן. ת.

 9וואלה לא פרסם. אוקיי? -אוקיי. ובעצם מה שאנחנו יודעים שבוואלה אין פרסום. ביקשו להגיב ו ש.

 10 נתון. הנתון  האחר הוא שבכלי תקשורת אחרים התגובה הופיעה. אז בוא נראה. 

 11 

 12 917מוגש ומסומן נ/

 13 

 14גברת תירוש, אם אני אומר משהו שזה לא עלה לפי הבדיקה וזה עלה, את יכולה כמובן לתקן  ש.

 15אותנו. כי אני אומר לך הרבה פעמים שדברים לא עלו. אז אם  אנחנו טועים, אתם מוזמנים להעמיד 

 16אותנו על דיוק הדברים כבר עכשיו. אז בוא תסתכל מר ישועה, אנחנו מדברים פה על ישראל היום, 

 17, כיפה, רדיו קול חי, הדברים האלה, התגובה הזו של 103FM, מעריב, 10, חרדים, YNET, 2ץ ערו

 18 הליכוד הופיעה באותם פרסומים. נכון? אתה יכול לעיין. זה המצב. 

 19 במעריב יש תגובה? ת.

 20 התשובה היא כן. יש בכולם. אני כבר אומר לך, בכולם יש,  ש.

 21 אוקיי. אם אתה אומר, ת.

 22לך, כן, זה מופיע, זה כתוב. אז בוא נסכם את העניין הזה. פונים אליכם במשלוח תגובה אני אומר  ש.

 23 על דברי ליברמן, אצלכם זה לא מופיע אצל אחרים זה מופיע. זה מה שראינו עד עכשיו?
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 1 כן. ת.

 2והתגובה היא כמובן תגובה פוליטית, נכון? זאת אומרת זו תגובה שמתייחסת לדברים שנאמרים  ש.

 3 ה בטרור, נכון? אז יש לנו פה את הביטוי הפוליטי בהקשרים האלה, נכון?על הלחימ

 4 כן. ת.

 5. דרישה לפרסום תגובת משפחת הנאשם נתניהו לחקירתה 201טוב. אוקיי אנחנו בפריט, אירוע  ש.

 6הצפויה של שרה נתניהו. בסדר? הגברת שרה נתניהו צריכה להיחקר והטענה היא שיש דרישה 

 7 14776ברול בשורה  2015בדצמבר  28-שה נענתה. עכשיו אני מפנה אותך בלפרסום התגובה ושהדרי

 8אתה מקבל את ההודעה הבאה מניר חפץ. 'בתגובה לאייטם עולה אייטם על החקירה הצפויה ביום 

 9חמישי, נמסר מטעמה של משפחת נתניהו "הטענות כלפי רעיית ראש הממשלה עורבא פרח, לא 

 10 ברור וחד משמעי" רואה? היו ולא נבראו, דבר זה יוכח באופן

 11 כן. ת.

 12 ?עיתונות. אנחנו רואים שזו הודעה ל1אוקיי. הוא גם שולח את זה לאבי. עכשיו תאשר לי ככה,  ש.

 13 כן. ת.

 14 , 9:45. האייטם בוואלה פורסם, אני כבר אומר לך, בשעה 2אוקיי. עכשיו  ש.

 15 

 16 918מוגש ומסומן נ/

 17 

 18 . רואה?9:45-תאשר לי שהידיעה פורסמה ב ש.

 19 כן. ת.

 20 . אתה רואה? באותו יום. נכון?17:23אוקיי. חפץ פונה אליך כפי שראינו עם התגובה בשעה  ש.

 21 כן. ת.

 22שעות לאחר מכן. אגב, למה זה פורסם בלי תגובה, יש לך מחשבה? בוא נסכים כך מר  7-8כלומר  ש.

 23 ישעה,
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 1 לא, לפעמים, ת.

 2יסוח הוגן. ייתכן, סביר שהיה צריך לבקש שניה, בוא נסכים, אני אנסח לך את זה תגיד לי אם זה נ ש.

 3 תגובה אבל בכל מקרה משעה שפורסם ונשלחת תגובה, הכרח להעלות אותה. זה ניסוח הוגן דיו?

 4כן. החלק השני כן. החלק הראשון, אני אומר עוד פעם, יש דברים שיוצאת הודעה שמישהו צריך  ת.

 5אותו אדם אם ירצה אחר כך, יגיב. להיחקר, לא בכל דבר אתה פונה. אתה מוציא את ההודעה ו

 6לחלק השני אני מסכים. כשאתה עושה תחקיר על מישהו, כשאתה עושה כתבת תחקיר, לא כשצד 

 7שלישי פורמלי מסר הודעה שצפויה להיות חקירה. אפשר גם אז לשים את התגובה, לבקש את 

 8 התגובה. אבל זה פחות נורא.

 9בעניין, אתה יודע שלפעמים, נניח כשאנשים נחקרים בסדר. אתה יודע, אני בכל אופן קצת מדקדק  ש.

 10לפעמים שואלים אותם 'אתם נחקרתם', 'אתם צפויים להיחקר' 'מה תגובתכם', נכון? זה קורה, 

 11 נכון?

 12נכון. זה לא, אמרתי, בסיום דבריי אמרתי שאפשר גם לשאול. גם במקרים האלה. אפשר לשאול  ת.

 13 מראש.

 14רואים שחפץ שולח לך תגובה של שתי  9:45היה פרסום בשעה עכשיו בוא נראה מה יש לנו פה.  ש.

 15 , אותן שתי שורות. אתה רואה?3שורות, ותראה שהתגובה הזאת נמצאת בעמוד 

 16 ראיתי. ת.

 17עכשיו מה אתה חושב, כלי תקשורת אחרים פרסמו את הכתבה, את המידע עם התגובה או לא?  ש.

 18 מה לדעתך קרה?

 19 אני מניח שכן. ת.

 20 שכן. בוא נסתכל.גם אני מניח  ש.

 21 

 22 919מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1, גלובס, בגלובס התגובה היא גם בכותרת YNET, 2אני מראה לך פה שורה של פרסומים מערוץ  ש.

 2 המשנה, מהדורת מבט, רואה?

 3 כן. ת.

 4אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שיש פרסום על החקירה הצפויה ובכל כלי התקשורת אותה  ש.

 5 ופיעה. נכון? תגובה בת שתי שורות מ

 6 כן. ת.

 7אוקיי. יש לי שאלה אליך. אם אתה יודע. הרי אדם לא יודע מתי הוא צפוי להיחקר, נכון? דרכו  ש.

 8של עולם. אבל אם כל כלי התקשורת כותבים ששרה נתניהו תיחקר באזהרה ביום חמישי, כך נודע 

 9 , כך נודע לוואלה, כלומר מי אמר להם,YNET-לגלובס, כך נודע ל

 10 ם ביחד()מדברי

 11 טוב, אמרו לי לעזוב. ש.

 12כי זה לא נכון פשוט. במקרה של האנשים האלה מתאמים איתם מראש את  עו"ד יהודית תירוש:

 13 החקירה. 

 14 לא הבנתי, מה? עו"ד ז'ק חן:

 15מתאמים מראש את החקירה היא טוענת. כן. והיא שלחה את זה לפרסומת. והיא הלכה לפרסם,  ש.

 16 ', אחרי זה היא הלכה לפרסם את זה לכולם. YNET-'נודע לגלובס', 'נודע ל

 17 חבל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אבל בוא נתקדם, לא נורא. קצת, את יודעת, בשיחות צריך... ש.

 19 בוואלה לא היה כתוב שהיא צפויה להיחקר באזהרה. עו"ד יהודית תירוש:

 20ם להגיד כל דבר שמתחשק להגיד. עו"ד תירוש, לא חייבי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 לא חייבים להגיב גם על כל דבר.

 22טוב. נכון. אז דיברנו על הדברים, אגב, ידועה לך על איזו מעורבות של ראש הממשלה בנושא הזה  ש.

 23 דווקא, של התגובה? 
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 1 מה אתה שואל? ת.

 2טאנץ של תשובה. ידועה לך על איזו מעורבות, אני שואל אותך מפעם לפעם, אני מניח שזה אותו ש ש.

 3 איזו שהיא מעורבות של ראש הממשלה בתגובה שנשלחה מטעם שרה נתניהו?

 4 בניסוח? במשלוח אלינו? במה? ת.

 5 בכלל, שיש איזו שהיא מעורבות של ראש הממשלה, אם יש לך מושג כלשהוא? ש.

 6 לא יודע. המקרים הספציפיים שאני יודע זה מה שאני יודע. ת.

 7 ך ידיעה מטוב ועד רע, נכון?בסדר. במקרה הזה אין ל ש.

 8 כן. לא אופתע אם הוא היה מעורב. אשתו, בכל אופן. ת.

 9 אוקיי. אז בוא נתקדם הלאה. ש.

 10 הפתעות לא יהיו פה. עם:-כב' השופט משה בר

 11 לא, הפתעות לא. העד לא יהיה מופתע. ש.

 12 גם אנחנו לא. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 13דרישה לפרסום  228הזה. אפרופו אי פתיעות. אוקיי. ואני לא אהיה מופתע מהתשובות מהסוג  ש.

 14 תגובה מפורטת,

 15 אתה רוצה שאני אענה על השאלה הזו, ת.

 16לא, אין צורך. שמקורב למשפחת הנאשם נתניהו לעמדת המדינה ביחס לבקשת הפסילה שהגישה  ש.

 17ישה שרה נתניהו במסגרת הליך בבית הדין לעבודה. בוא נפשט את הניסוח הזה. הפרקליטות מג

 18, והיא מתנגדת לבקשת הפסילה של המותב שהגישה גברת שרה נתניהו. 2016למרץ  30-עמדה ב

 19בסדר? היה הליך משפטי, שרה נתניהו ביקשה לפסול את המותב, הפרקליטות התנגדה. עד כאן 

 20 מיושרים?

 21 כן. ת.

 22 אני אראה לך את הידיעה קודם. הנה הידיעה שעולה אצלכם. ש.

 23 
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 1 920כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 2 

 3, ואז אני מפנה 17:24-, כנראה בpast pages-הידיעה הזו אני כבר אומר לך, אחרי זה נראה את ה ש.

 4, כותב לך ניר חפץ כך: 'אם פרסמתם על כך שהפרקליטות לא רוצה 17112לרול כבודם, שורה 

 5לפסול את המותב, אנא הכניסו את תגובת גורם המקורב למשפחת נתניהו כלהלן'. רואה? כלומר 

 6היה פרסום, אומר, 'תכניסו', מבקש מכם, 'אנא הכניסו תגובת גורם מקורב למשפחת נתניהו'. 

 7 רואה?

 8 כן. ת.

 9 . אתה רואה?4אוקיי. עכשיו תאשר לי גם, א. זה נכנס אצלכם בתגובה, כתגובה, תסתכל בעמוד  ש.

 10 כן.  ת.

 11 , כלכליסט ומעריב, YNETאוקיי. ואז בוא נראה מה קורה אצל האחרים. אני מציג לך למשל את  ש.

 12 

 13 921מוגש ומסומן נ/

 14 

 15ותאשר לי שהתגובה באופן מילולי נכנסה, אותה  YNETאז תסתכל נניח בטובך על כלכליסט ועל  ש.

 16תגובה, מפי גורם המקורב למשפחת נתניהו בעניין פסק הדין המוטעה והמטעה, אחד לאחד נכנסה 

 17 גם שם. נכון?

 18 רגע, אני מחפש. ת.

 19 בכלכליסט, לא צריך להתייסר בעניין הזה. 2זה בעמוד  בבקשה. מר ישועה ש.

 20 לא, אני לא מתייסר. אתה רוצה שאני אאשר, אתה יכול להגיד לי שזה נמצא ואני אגיד בסדר וזהו. ת.

 21 אמרתי לך, סליחה, הכל בסדר. תסתכל שזו אותה תגובה בדיוק. נכון?  ש.

 22 כלכליסט אני רואה. ת.

 23 טוב. אז בוא נעצור פה. ש.
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 1 גם. YNETטוב, בסדר.  ת.

 2. תודה. אז מה שאנחנו רואים יש פרסום, אותו פרסום או דומה גם בוואלה ובכלי YNETגם  ש.

 3 תקשורת נוספים על עמדת המדינה,

 4 נכון. ת.

 5אוקיי. ושולחים תגובה והתגובה הזאת נכנסת אצלכם ואצל כלי תקשורת נוספים שמפרסמים.  ש.

 6 נכון? אתה מאשר לי?

 7 כן. ת.

 8 אוקיי. וגם זה חלק מהפרקטיקה השגורה. נכון? ש.

 9 כן. ת.

 10. דרישה לפרסום תגובת הליכוד נגד אביגדור ליברמן. עכשיו 230טוב. בוא נעבור לפריט הבא. פריט  ש.

 11פה אני כבר אומר לך, בוא נסתכל, זו אחת התגובות המיתולוגיות שהיו ואם היא לא הייתה 

 12ונאי ואני אגיד לך מה קורה. שי חייק שולח לך, מפורסמת באמת זה כבר היה כמעט חטא עית

 13 תגובה מטעם הליכוד לדברים של ליברמן. אתה רואה? 17407בשורה 

 14 אני מסתכל. ת.

 15בבקשה. אז בוא נסתכל רגע ביחד. התגובה היא תגובה שאומרת שפחות או יותר, שהוא היה פרשן  ש.

 16ד האוזן זה כדור טניס, הוא לא שרד פוליטי ועכשיו הוא פרשן צבאי אבל הכדור היחיד ששרק לו לי

 17ישיבת קבינט, זו הייתה אחת התגובות שצוטטו בהמשך גם. נכון? לא זוכר? אמרתי לך, ... 

 18פופולארית, אבל בוא נתקדם. זו התגובה. אוקיי. עכשיו קודם כל הוא שולח לך את התגובה, חוץ 

 19 מלשלוח את התגובה הוא לא כותב שום דבר נוסף. נכון? 

 20 כן. ת.

 21 אוקיי. בסדר.  .ש

 22 זאת אומרת אני לא רואה.  ת.

 23 אתה לא רואה, אין בעיה. ש.
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 1 אני רואה מה שאתה מראה לי. ת.

 2אתה רואה מה שאני מראה. בסדר גמור. אבל בוא נראה מה היה הרקע, למה נשלחה התגובה.  ש.

 3 הרקע הוא בשבת תרבות, הייתה שבת תרבות. מי דיבר בשבת תרבות?

 4 ליברמן. ת.

 5 ן. ואז מה ליברמן אמר? כלומר, תמיד הקשר, אתה יודע, מגיבים למשהו. ליברמ ש.

 6 הייתה פעם שבת תרבות ליברמן ומני יחד.  ת.

 7 בדיוק נכון. ש.

 8 והוא מראיין את רינה מצליח. עו"ד ז'ק חן:

 9 

 10 922מוגש ומסומן נ/

 11 

 12ת השאלות אז תראה, ליברמן מדבר בשבת תרבות, הנה הפרסום שלכם בעניין הזה, נעזוב כבר א ש.

 13היה שם, לא היה שם, נניח שהיה, ואז הוא התייחס לאינתיפאדה ואמר שהממשלה הנוכחית לא 

 14יודעת להילחם, להחליט, מפחדת מהטרור, הנהגה שלא תקבל החלטה, מתח ביקורת על התנהגות 

 15ראש הממשלה, מבצע צוק איתן, היה צריך ללכת עד הסוף. אתה רואה? דברים נוקבים, נכון? דברי 

 16 קורת קשים, אוקיי?בי

 17 כן. ת.

 18 והדברים האלה זוכים אצלכם כמו בעוד מקומות, לפרסום. נכון? ש.

 19 כן. ת.

 20 אוקיי. עד כאן מקובל, נכון? ש.

 21 כן. ת.

 22 אוקיי. באותה מידה מקובל ששולחים תגובה, נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1האחרות, מקבץ אוקיי. עכשיו בוא נגיש את התגובות, נגיש את וואלה ואחרי זה התגובות  ש.

 2 הפרסומים.

 3 

 4 923מוגש ומסומן נ/

 5 

 YNET ,NRG .6אז מה שיש לנו כאן, יש לנו כאן את הדברים של הליכוד בוואלה, במאקו, במעריב,  ש.

 7 רואה?

 8 כן. רואה. ת.

 9ועכשיו מה שאני מראה לך רק, כשאמרתי לך שהתגובה הזאת, שיש לה את החן שלה, זכתה לאיזה  ש.

 10 החדות יותר, אני מראה לך פרסומים על התגובה. בסדר? שהוא מעמד כאחת התגובות

 11 מה אנחנו מקבלים עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12, 2018-ובהארץ ב 2019-ב 2, כתבה בערוץ 2019-אתם מקבלים כבודם פרסומים מגלובס ב ש.

 13 שמתייחסים לתגובה הזו שפורסמה.

 14 ו מקבץ אחד. זה עוד מקבץ?קיבלנ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן. זה עוד מקבץ. ש.

 16אז נצרף אותם .נחבר אותם ביחד. זה יהיה יחד עם המקבץ  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 .923הקודם תחת נ/

 18מר ישועה, רק אני אומר לך את הדברים הבאים, רק לסכם את האירוע הזה בשלוש שאלות  ש.

 19שים שאתם מסקרים אותם כמו כל כלי התקשורת האחרים, קצרות. מר ליברמן עושה דברים ק

 20 נכון?

 21 כן. ת.

 22 הליכוד שולח תגובה, כמקובל, נכנס אצלכם ואצל כלי תקשורת נוספים, נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1. 242, באותו עניין. אני עובר לפריט NRG-ומ YNET-טוב. תודה. נשלים עוד שני פרסומים מ ש.

 2"ח מבקר המדינה בפרשת ביבי טורס. אז בוא נראה מה דרישות על אופן הסיקור הצפוי של דו

 3קורה כאן. זה פריט לא קצר כל כך אז לשיקול דעת בית המשפט אם לעצור עכשיו או איך שנוח 

 4 לבית המשפט.

 5 לא, תתחיל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6המדינה. ואז באותו . היה צפוי להתפרסם דו"ח של מבקר 2016במאי  23-בבקשה. אוקיי. אנחנו ב ש.

 7ברול. נשלחת ההודעה הבאה: 'מטעמו של ראש הממשלה  17973אני מפנה לשורה  22:07יום בשעה 

 8 נתניהו נמסר, בנסיעותיו של ... לא נפל כל דופי, לא היה מימון כפול' אני מקצר את זה. רואה?

 9 אוקיי. ת.

 10 תאשר לי שזו הודעה לתקשורת? ש.

 11 כן. נראה כך. ת.

 12 בסדר גמור.נראה כך.  ש.

 13', במקרים מסוימים עיתונותאני אומר כך כי במקרים מסוימים כתוב 'הודעה לתקשורת' 'הודעה ל ת.

 14 לא, אבל הניסוח נראה כזה.

 15 נכון. בסדר גמור. ואז עולה כתבה, שאני אציג אותה,  ש.

 16 

 17 924כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 18 

 19נתניהו, המבקר יפרסם היום דו"ח  אתה רואה שהכתבה היא כתבה ארוכה, נכון? 'דריכות בלשכת ש.

 20 חריף' רואה? 

 21 כן. ת.

 22 אוקיי. ויש לנו  אותה תגובה שראינו בעמוד האחרון או לפני אחרון, ש.

 23 ראיתי. ת.
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 1 נכון? הפריט האחרון בכתבה? ש.

 2 כן. ת.

 3, זו שורה 13:37בשעה  2016במאי  24-אוקיי. בסדר גמור. עכשיו אני רוצה לחזור טיפה אחורה ל ש.

 4כבודם, אני אבקש את הפרשנות, העזרה שלך לבית המשפט כי אמרו לנו שיש פה דרישות  18034

 5אז בוא נראה. כותב לך חפץ כך, שהוא שולח לך באמברגו עד למועד שבו מותר לפרסם על פי חוק 

 6 דו"ח מבקר המדינה, ואז יש את התגובה. אתה רואה את זה?

 7 כן. ת.

 8 ברור?מה זה אמברגו, בוא תסביר? למרות שזה  ש.

 9כלי התקשורת מקבל את הידיעה, הוא לא ישחרר אותה לציבור, הוא יכול להכין אותה, הוא לא  ת.

 10 ישחרר אותה לפרסום לפני השעה שנקבעה.

 11אוקיי. מאה אחוז. וזה נוהג מקובל, נכון? הדו"ח יתפרסם, לא משנה כרגע, בשעה שבע, הכתבה  ש.

 12 שהדו"ח יעלה, זו התגובה. נכון?

 13 ברור. ת.

 14 כשיו בוא נחזור ונציג לך את הפרסומים שהיו. ע ש.

 15 

 16 925מוגש ומסומן נ/

 17 

 18, של מעריב ותסתכל NRG, של 2מר ישועה הציגו לך כאן כתבות שלא בהכרח לפי הסדר, של ערוץ  ש.

 19בטובך, קבל את אמירתי מר ישועה שהתגובה ש'בנסיעותיו של מר נתניהו לא נפל כל דופי' מופיעה 

 20כפי שהופיעה גם בוואלה. בסדר? אתה רואה? אתה רוצה להסתכל, בכל אחת ואחת מהכתבות 

 21 תאשר את זה עם עצמך.

 22 בסדר. ת.
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 1אוקיי. אז מה שאנחנו רואים על הקטע הראשון, אותה כתבה, אותה תגובה אצלכם ובכל כלי  ש.

 2 התקשורת. ראינו, נכון?

 3 כן. ת.

 4בוא נחזור לעניין של האמברגו. ואז אוקיי. עכשיו בוא נעבור כי אמרנו שיש לנו את האמברגו, אז  ש.

 5יש שורה ארוכה של פרסומים, תיכף אני אראה לך איך זה עולה בוואלה ואיך זה עולה בכלי 

 6תקשורת אחרים. אגב נסכים, זה בהכרח, שאם יש דו"ח שמייחס לאדם לא משנה, אחריות או 

 7 משהו ברוח הזאת, זה מקרה מובהק של תגובה?

 8 כן. ת.

 9 נכון.  ש.

 10 זה מקבץ? אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 11 כן. זה מקבץ כבודם. ש.

 12 

 13 926מקבץ כתבות מוגש ומסומן נ/

 14 

 15 זה מקבץ בלי וואלה.  ש.

 16 

 17 927כתבה מוואלה מוגשת ומסומנת נ/

  18 

 YNET ,19-, מהארץ, מ2מר ישועה, זה מונח בפניך, אני מראה לך פה פרסומים עם התגובות מערוץ  ש.

 20ן בזה. ובעודך מעיין אני אשאל אותך שאלה אם אתה יכול להקשיב מכלכליסט, אתה יכול לעיי

 21באותה הזדמנות, או לחכות, הכל בסדר. אפשר. התפרסם דו"ח, נשלחת תגובה, שילוב של התגובה 

 22 בפרסום זה דבר, שוב, הכרחי. נכון?

 23 כן. ת.
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 1כתבה נפרדת אוקיי. רק אני רוצה לשאול לגבי וואלה גם פרסמתם, תקן אותי אם אני טועה, גם  ש.

 2של הדברים של, ואני לא רוצה לגלוש לפרסומים אחרים, אבל, של הרצוג על הדו"ח של מבקר 

 3 המדינה. נכון?

 4 כן. אני רואה. ת.

 5 כלומר, פה התגובה הזאת של הרצוג היא בכתבה נפרדת, זה אתה מבין את זה, נכון? ש.

 6 כן. ת.

 7 טקסט. נכון?אוקיי. והתגובה אצלנו היא בתוך הטקסט גופו כחלק מה ש.

 8 כן. ת.

 9 טוב. אז שוב אנחנו מבינים שאנחנו מדברים במחוזות הבנאליה העיתונאית במקרה הזה? ש.

 10 כן. ת.

 11 טוב. אני יכול, ש.

 12 נעצור כאן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 )הפסקה(

 14 

 15 )לאחר ההפסקה(

 16כל הבקשות למיניהן אנחנו לאחר ההפסקה, שקלנו את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17ביולי  20המועד להעברת כל חומרי החקירה הנוספים להגנה מוארך עד ליום  ולהלן החלטתנו:

 18, שזה בעצם עד הפגרה. הדיונים יימשכו כמתוכנן עם עדי התביעה בסדר שנמסר להגנה. 2021

 19, ככל שתתבקש על ידי ההגנה השלמת חקירה נגדית של מי מהעדים לאחר קבלת חומרי החקירה

 20 ייקבעו מועדים בהתאם. אנחנו ממשיכים בסדר שנקבע ביום שני עם העד הבא כמתוכנן.

 21 

 22 סליחה כבודם, אפשר שניה להתייעץ? נתייעץ ונשקול. ש.

 23 )עורכי הדין של ההגנה מתייעצים(
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 1אני אומר כך, אני מבטא את העמדה של חבריי, התוצאה של ההחלטה, אני מבקש, מכיוון שבית  ש.

 2, התוצאה בעצם שאנחנו נצטרך לחקור את העדים של וואלה בלי לקבל ומכיסאהמשפט לא קם 

 3על פניו מכלול של חומרים שגם מר ישועה לא סיים את החקירה הנגדית שלו, והאידך גיסא זה 

 4שהתביעה קיבלה, אין לנו בעיה עם האורכות לתביעה לקבל עוד שלושה שבועות מעבר להחלטה 

 5ומרי החקירה שישנם. וזו סיטואציה קצת מוקשית מהבחינה הקודמת כדי לעבור ולמיין את ח

 6שלנו. לכן היינו מבקשים, לכן יש לנו כאן תוצאה שהיא תוצאה לא פשוטה כי אנחנו חוקרים עדים 

 7מבלי שיש לנו בעצם את החומרים שהם חומרים שעל פניו הם חומרים רלוונטיים. אנחנו היינו 

 8ריי ידברו בשמם, לפחות איזה שהוא אינטרוול מבקשים מבית המשפט, לפחות מהצד שלי, חב

 9לחקירה של המשך עדי וואלה שזה יהיה לפני הפגרה, כדי להיערך לחקירה שלהם. כלומר, ושתוך 

 10 כדי כך שיעבירו לנו גם חומרים,

 11רגע, שניה בועז, ברשותך. אני רוצה להגיד משהו שאולי לא הבהרנו מספיק,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12על עדי וואלה אנחנו רוצים במסגרת חקירתם גם להיות מסוגלים להציג להם  כשאנחנו מדברים

 13דברים שעלו בחקירתו של מר ישועה המושלמת והמלאה. אנחנו לא נוכל לעשות את זה. אנחנו 

 14לפרטים מתוך עדותם,  סלהיכנרוצים, עדי וואלה כולם רלוונטי להם כל היבטי הסיקור. בלי 

 15, נאמרו שם דברים שמחייבים התייחסות שלנו גם לחומרים ההודעות שלהם והריענונים שלהם

 16החדשים. אנחנו, באופן שבו כבודכם, עכשיו אלו דברים שאנחנו מכירים כי אנחנו מכירים את 

 17חומר החקירה והם עוד לא הגיעו לידי כבודכם ולכן אני חושבת שחשוב לשתף את כבודכם בדבר 

 18הזוג אלוביץ' ההחלטה של כבודכם היא פגיעה  הזה. מבחינתנו, בוודאי מבחינת הגנתם של בני

 19קשה ביכולת שלנו לחקור את העדים האלה מהצד שלנו. פגיעה אנושה. גם בגלל שאנחנו רוצים 

 20להציג להם דברים שיעלו בסוף חקירתו הנגדית והחוזרת של מר ישועה, וגם בגלל שכל מה שיש 

 21אין לנו את כל התמונה. אני לא אוהבת בחומר החדש הוא רלוונטי ולדעתנו יוסיף להיות רלוונטי ו

 22לטעון בעולמות של 'נתנו לי/נתנו להם' אבל תמונת המציאות שנוצרת פה היא בעיני, וסליחה על 

 23הביטוי, היא משובשת. אנחנו לא יצרנו את התקלה הזאת. אני לא אומרת את זה בשפת גן ילדים 
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 1בסיטואציה הזאת. התביעה בשביל לומר מי אשם במה, אלא בסיטואציה. אנחנו לא אשמים 

 2ביקשה שבועיים, נתנו לה עכשיו חודש וחצי, שיהיה סבבה. לא יכול להיות שאת המחיר של 

 3האירוע הזה משלמת הגנת הנאשמים. זה פשוט בעיני דבר שהוא לא ייתכן. עכשיו אני מניחה שהוא 

 4כבר אומרת  נובע בגלל שלא הסברנו מספיק טוב את הקושי שלנו בלחקור את עדי וואלה. אני

 5עכשיו, לא אמרתי את זה לחברי אבל אני אומרת את זה, אני לא אחקור כלום את העדים האלה. 

 6שום דבר בכלל. אני לא אוכל לעשות את זה. כלום. אני אשב ואני אשתוק. אני אשב ואני אשתוק 

 7י אומרת כי זו פגיעה אנושה בהגנה של הלקוחה שלי. כך אני רואה את זה. כך אני רואה את זה. אנ

 8דברים קיצוניים אבל כך אני חושבת. אני יודעת שכבודכם לא התכוון לעשות דבר כזה כי כבודכם 

 9לא מכיר את החומרים וכך זה המצב, אבל זאת הסיטואציה שנוצרה. אז אני חושבת שכבודכם 

 10, אנחנו אומרים דברים, אנחנו מבקשים שיישקלו משום שאנחנו באמת חושבים ומכיסאלא קם 

 11ואציה שנוצרה שלא תרמנו לה בכלום, לא עשינו כלום ולא תרמנו לה בכלום, לא יכול שבסיט

 12  להיות שאת המחיר ישלמו הנאשמים.

 13 .)נאמר לעו"ד ז'ק חן( ואני מצטערת שלא דיברתי איתך על זה קודם

 14אני מבקש להצטרף לדברי חברתי ולהודיע לבית המשפט שגם אני לא מתכוון לחקור  עו"ד ז'ק חן:

 15, פוגעת באופן םמכיסאשאלה אחת את עדי וואלה. ההחלטה של כבודכם כרגע טרם קמו ולו ב

 16מהותי בהגנת הנאשמים. התביעה ביקשה שבועיים, שבועיים כי היא לא יכולה לעבוד כל כך קשה, 

 17כך לטעמי ובניגוד למה שמשתמע  –היא קיבלה חודש וחצי, אבל ההגנה שעומדת על דברים 

 18תיים ביותר ליכולת להרים הגנה לא זכתה לכלל התייחסות מהו –מהחלטת בית המשפט 

 19 בהחלטתכם, כלום. אני מדבר מתוך תחושת,

 20למיטב זכרוני נתנו לכם לטעון קודם בלי הפרעה. כל מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 שהיה לכם להגיד אתם טענתם.

 22להגיד משהו. אני מדבר על ההחלטה נכון. אני מדבר על ההחלטה. לא על זה שנתנו לי  עו"ד ז'ק חן:

 23המהותית כאשר באה התביעה ואומרת שהיא שבועיים צריכה כי היא לא יכולה לעבוד במקביל, 
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 1כאשר מדובר על חקירות ראשיות, חקירות ראשיות זה לא לעבוד יום ולילה, עם זה באים מוכנים 

 2ומה של החקירה שלו, בשימוע. ואנחנו צריכים להכין חקירות נגדיות. כאשר העד נמצא בעיצ

 3מנכ"ל וואלה, כאשר יש חומרים שאנחנו לא קיבלנו. לא נשתמש במילים שטרחנו לא להשתמש 

 4בהן עד עכשיו באולם בית המשפט. לא קיבלנו חומרים מהותיים ביותר לפרק וואלה, מהותיים 

 5כדי ביותר לא קיבלנו. בהיקף גדול מאוד לא קיבלנו, ומבקשים מאיתנו לנהל את ההגנה תוך 

 6תנועה, אז אנחנו מקבלים פרס ניחומים בצורה של 'נתנו לכם לטעון'? אנחנו טענו לגופו של עניין. 

 7אנחנו לא משחקים משחקים. אנחנו באמת עובדים יום ולילה ושישי ושבת ואנחנו רק מנסים 

 8לסייע לבית המשפט לעשות משפט תוך כדי ההגנה על הלקוחות שלנו ויש מקום שבו אנחנו חייבים 

 9לומר לבית המשפט שאנחנו באמת ובתמים לא יכולים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לעשות 

 10את זה כי אנחנו לא יודעים איך עוד אפשר להעמיס עלינו בהיערכות הזאת, שוב אני אומר, תוך 

 11 כדי תנועה. ולכן בכל הכבוד, אתם המחליטים, לא אנחנו. אנחנו הטוענים. אנחנו,

 12מה זה קשור עכשיו ללהעמיס עליכם? הרי אתם אמורים  אב"ד: -פלדמן -ןכב' השופטת ר' פרידמ

 13להיות ערוכים להתחיל לחקור את העדים, העדים אמורים להתחיל בשבוע הבא ואתם עומדים 

 14 לחקור אותם. הלהעמיס, יהיה לכם די והותר זמן בשביל החומרים..

 15שהיינו אמורים להיות מוכנים,  אני אסביר גבירתי. המשפט האחרון של בית המשפט עו"ד ז'ק חן:

 16מתעלם מנתון אחד, לא קטן, אני לא אדבר בלשון סגי נהור, ענק. הענק הוא שבמהלך החקירה 

 17הראשית של העד התגלתה מערה שיש בה הרבה מאוד חומר שקשור לאותם עדים. כל סדרי הדין 

 18כל החומר  מכוונים את עצמם שכאשר סניגור קם ומתחיל לחקור חקירה נגדית יש בידו את

 19הרלוונטי לעדים. עכשיו מה שהוא לא במחלוקת ולא יכול להיות במחלוקת, זה שמסתבר שחומר 

 20עצום ורב היקף שקשור לקבוצת העדים הזו לא נמצא בידי ההגנה. עכשיו, את זה אי אפשר ליישב 

 21קי. באמירה 'אבל נתנו לכם זמן להתכונן'. על מה? על חומר חלקי. אין ויכוח שמדובר בחומר חל

 22איפה הדבר הזה מקבל ביטוי בהחלטת כבודכם? אנחנו לא מתייחסים לזה כאל משחק של 

 23מועדים. אז מילא, בסדר, אנחנו כבר רגילים לזה, כל הכותרות שיצאו מהבקשה של התביעה 
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 1להפסקת הדיון במשך שבועיים זה שראש הממשלה ביקש לדחות את משפטו שוב. מילא. אבל פה 

 2ותנו, וגבירתי אמרה 'נתנו לכם לטעון', ואנחנו אומרים, מחזירים יושב בית משפט ושמע א

 3למושכלות ראשונים של סדרי דין, בא הסניגור, מוגש כתב אישום, חוקר עדים כשיש לו את כל 

 4החומר. אין לנו את כל החומר. אז מדוע אנחנו צריכים להיות מוכנים כסדרו כאילו שום דבר לא 

 5 קרה?

 6 טוב. תודה עו"ד חן. אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 7אני רוצה להוסיף עוד משהו. מדוע החשדנות הזאת כלפינו? הרי אומרת  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8 התביעה 'אני הולכת לעבור על המיילים, במיילים יש,'

 9 למה גבירתי אומרת חשדנות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10י העמסה, אז שואל בית המשפט מדוע העמסה. אז אני כי כשאומר חבר עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11אסביר. כשאומרת חברתי שהם בודקים במיילים והמיילים הם גם עם אנשי המערכת, מי זה אנשי 

 12המערכת? אנשי המערכת זה עדים שצריכים להיחקר. אני יודעת מה יש שם? אני לא יודעת מה יש 

 13שועה שהיה או לא היה עם התקשרות עם שם. ומה אנשי המערכת העבירו או לא העבירו למר י

 14פוליטיקאים או לא, איך אנחנו נחקור את זה? ואיזו הגנה מקבלים הלקוחות שלנו שההגנה שלהם 

 15צריכה להיתפר בשמיכת טלאים כזאת, בתיק שהוא כולו שמיכה קצרה מדי בשביל להכיל את 

 16 האישום הזה. 

 17היא כזו. התביעה ביקשה שבועיים יש לי הצעה או בקשה. הבקשה שלי  צור:-עו"ד בועז בן

 18בהקשר אחר, שתחילת עדי וואלה תהיה בעוד שבועיים, שבדרך בתווך יעשו את כל מה שהם 

 19עוברים, שיעברו, שיעברו על הטלפונים לעדי וואלה, התכתבויות ביחס לעדי וואלה ואז אנחנו, אם 

 20וואלה נדמה לי  נתחיל בעוד שבועיים זה בערך תשע ישיבות. תשע ישיבות זה שלושה עדי

 21 שימינה/שמאלה זה אמור לכסות,

 22 שבועיים זה שש ישיבות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1לא, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. זה אתה יכול לעשות. אנחנו לא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 יכולים לעשות. אני לא אעשה את זה. 

 3 פט והגנה בצורה של,כבודכם, אי אפשר לנהל מש עו"ד ז'ק חן:

 4עו"ד חן, אדוני טען קודם, טען עכשיו, עכשיו עו"ד בן צור  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 טוען. גמרנו. עו"ד בן צור, כן.

 6חבריי מביעים את העמדה, אני כמובן מבין את העמדה שלהם, עכשיו  צור:-עו"ד בועז בן

 7 השאלה היא מה ההחלטה של בית משפט.

 8נכון לעכשיו זו ההחלטה, ככל שהיא תשתנה נגיד לכם  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 9 ואנחנו ממשיכים עם העד.

 10אני מבין כבודה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים, סליחה שאני דוחק אבל זה  צור:-עו"ד בועז בן

 11 פשוט,

 12 זה קשור לחקירה הנגדית של העד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לא. צור:-עו"ד בועז בן

 14 אז נתקדם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15בסוף היום נעשה דיון. בסדר גמור. ממילא העד יחזור לחקירה, מקסימום  צור:-עו"ד בועז בן

 16 תהיה לנו השלמה לזה, לא קרה,

 17 כן. נתקדם קודם כל עם העד, נסיים איתו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 

 19 :חקירה נגדית המשך

 20. דרישה להכניס את תגובת הליכוד להודעת היועץ המשפטי לממשלה על 255אוקיי. אנחנו בפריט  ש.

 21פתיחה בבדיקה בעניין הנאשם נתניהו. אנחנו בפרק התגובות כרגע. בסדר? רק למקם את העניין 

 22ראש 'מטעמו של  19325שולח לך חפץ את ההודעה שמופיעה בשורה  2016ביולי  10-הזה. ב

 23 הממשלה נמסר בתגובה לפרסומים' ואז ציטוט. 'כפי שקרה', אתה רואה? אצטרה אצטרה. נכון?
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 1 כן. ת.

 2אוקיי. עכשיו, אתה מבין שזו תגובה שניתנה במענה להודעה מטעם היועץ המשפטי לפתיחה  ש.

 3 בבדיקה?

 4 נשמע סביר. ת.

 5 כון?נשמע סביר. רק שחפץ לא כותב לך שום דבר. הוא שולח לך וזהו, נ ש.

 6 כן. חפץ, שאול. כן. ת.

 7 כן. עכשיו בוא נציג את הפרסום בוואלה.  ש.

 8 

 9 928מוגש ומסומן נ/

 10 

 11אז בוא תסתכל, יש לנו את הידיעה על ההודעה של משרד המשפטים ויש לנו את התגובה כפי  ש.

 12 שראינו שמופיעה בעמוד השלישי. נכון? עמוד שלישי פסקה ראשונה.

 13 כן. ת.

 14. עדכון ראשון, 21:25-בוא תסתכל, הכתבה הזו, אני כבר אומר לך, עלתה במאה אחוז. עכשיו  ש.

 15 תאשר לי שבתחתית הכתבה שכתוב 'עדכון ראשון', זה המועד שבו עלתה ה כתבה לכל המאוחר?

 16 ואז עשו עדכון .. 00:29-לא, היא עלתה לפני, ב ת.

 17 הפוך. ש.

 18 סליחה. מוזר. אוקיי. לא יודע, משהו, ת.

 19-ב 19325תסתכל, זה גם עושה שכל. אני אגיד לך למה, כי חפץ פונה אליך בשורה אני אגיד לך,  ש.

 20 . אתה רואה?21:41

 21 אוקיי.  ת.

 22 . רואה?21:41-ואז הוא שולח את התגובה ב 21:25כלומר הכתבה עולה בשעה  ש.

 23 כן. רואה. ת.
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 1 בסדר. ואז אתה יודע מתי התגובה של שתי השורות נכנסה בסופו של דבר? ש.

 2 לא. ת.

 3 , אותן שתי שורות. 00:29-אז היא נכנסה ב ש.

 4 אה, אוקיי. ת.

 5 בסדר. זה כבר כשכולם הלכו לישון אז אולי קראו את שתי השורות של התגובה, נכון? ש.

 6 אתה שואל אם זו שעה מאוחרת, שרוב האנשים ישנים? ת.

 7 כן. ש.

 8 כן. ת.

 9לי תקשורת אחרים פרסמו את נכון. אוקיי. בסדר. אז הסכמנו על משהו. עכשיו, מה עמדתך, כ ש.

 10 התגובה?

 11 אני מניח שכן. ת.

 12 נכון. אז בוא נסתכל על כלי התקשורת האחרים.  ש.

 13 

 14 929מוגש ומסומן נ/

 15 

 16, תסתכל שמופיעה התגובה וגם בכותרת המשנה, וגם בסוף הידיעה, YNETאני מציג לך ביעף את  ש.

 17הארץ, גלי צה"ל, כלכליסט.  , ישראל היום, ידיעות, מעריב,NRG-בדיוק אותה תגובה. וגם ב

 18 רואה, נכון?

 19 כן. ת.

 20 אוקיי. אז שוב אנחנו מדברים בעניין אלמנטרי, נכון? בנאלי? ש.

 21 כן. ת.
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 1. הטענה מתייחסת לדרישה לפרסם את תגובת 303אוקיי. הלאה. עכשיו מפה אני עובר לפריט  ש.

 2עורכי דינה של שרה נתניהו בנוגע לחקירתה. לפרסם תגובה בנוגע לחקירה. אז אני מפנה אותך 

 3 . 24462, שורה 2016בדצמבר  2-להודעה ששולח חפץ ב

 4 י להקריא לו את זה?אתה רוצה אול אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כן אבל יכול להיות עד שנרכז, נעבור לפריט אחר. טוב. בבקשה. נקרין לו על המסך את וואלה, ש.

 6 

 7 930כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9פה תסכים איתי שיש תגובה של עורכי הדין של שרה נתניהו. נכון? תסתכל על התגובה, אני מציג  ש.

 10 לחת לך תגובה בנוגע לחקירה. . נש24462לך את מה שנקרא הרול, שורה 

 11 כן. ת.

 12 אוקיי. אני אראה לך כלי תקשורת נוספים שפרסמו את אותו דבר.  ש.

 13 

 14 931מוגש ומסומן נ/

 15 

 16מה שאנחנו מראים לבית המשפט מר ישועה, ותיכף תראה את זה לנגד עיניך, את כלי התקשורת  ש.

 17, את הארץ, הארץ, את מעריב, 2הנוספים שאותה תגובה, ציטטו אותה, אני מציג לך את חדשות 

 18 , 0404את אתר 

 19 כן. ת.

 20יא בוואלה ובכלי . שגרתית. שה2. תגובה, 1אוקיי. שוב, אנחנו נמצאים בתגובה שתאשר לי, היא  ש.

 21 תקשורת נוספים.

 22 נכון. ת.
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 1טוב. עכשיו אני עובר לפרק נוסף והפרק הנוסף נקרא לו שגיאות בכתב האישום. ראינו לא מעט  ש.

 2. הטענה אומרת כך: שיש דרישה 164שגיאות בדרך, בוא נמשיך לראות שגיאות נוספות. אני בפריט 

 3ות יהודיות בארצות הברית בנושא הסכם לפרסם את הנאום של הנאשם נתניהו למוסדות וקהילי

 4 או שלהראות לך? ןזיכרוהגרעין. יש נאום ויש דרישה לפרסם אותו. עכשיו, יש לך 

 5 תראה לי. ת.

 6, 2015באוגוסט  5-הכל בסדר. אוקיי. אז בוא נראה מה אנחנו רואים מההתכתבות. תראה, ב ש.

 7ראש הממשלה מתייחס להסכים  שולח רובינשטיין למר שאול אלוביץ' סרטון שבו 12056בשורה 

 8 הגרעין ואיראן. בוא תעיין.

 9 כן. ת.

 10אוקיי. עכשיו נושא הסכם הגרעין ואיראן, הנושא הסכם הגרעין, זה נושא שסוקר חזור וסקור  ש.

 11 אצלכם, בכלי תקשורת נוספים. נכון?

 12 אמת. ת.

 13 רואה? . 'לדעתי כבר ראיתי את זה אתמול'.7:48ואז תראה מה אתה משיב לשאול בשעה  ש.

 14 איזו שורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 . אוקיי. רואה? 'ראיתי את זה אתמול'.12058 ש.

 16 כן. ת.

 17אוקיי. עכשיו באמת האייטם הזה פורסם יום קודם. אגב גברת תירוש, אני מדבר פה על שגיאות  ש.

 18מובן מוזמנת לתקן ואם אתם חושבים שאני שוגה במה שעלה, ובניגוד למה שאנחנו אומרים, את כ

 19 אותנו.

 20 

 21 932מוגש ומסומן נ/

 22 

 23 . נכון?20:50באוגוסט בשעה  4-אוקיי. אז אתה רואה באמת שהכתבה הזו עלתה ב ש.
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 1 כן. ת.

 2אוקיי. ועכשיו, מה שקורה הוא הדבר הבא: שאול חושב שלא היה פרסום, ואז אתה פונה  ש.

 3 לאלקלעי, אני מפנה אותך,

 4 הוא שואל איפה. ת.

 5ואלקלעי  7:56-כן. הוא חשב שזה עלה בלי הנאום. נכון. ואז מה שקורה זה שאתה כותב לאלקלעי ב ש.

 6 של הנאום'. רואה?  playerידיעה עם  20:50כותב לך 'ראה מייל, עלה אמש 

 7 כן. ת.

 8 זה סרט, נכון? Playerתיכף נפנה לשורה.  ש.

 9 .והווידאזה וידיאו. נגן  player ת.

 10 . הוא שולח לך קישור לידיעה שעלתה אתמול. נכון?12066לשורה.  אוקיי. אז בוא נפנה ש.

 11 כן. ת.

 12באוגוסט בפניה סטנדרטית ומה שמתברר,  5-אוקיי. אז בוא נסכם את מה שהיה. פונים אליכם ב ש.

 13 שזה כבר סוקר מיוזמתכם יום לפני כן. נכון?

 14 כך נראה פה. ת.

 15ובן שגויה בתכלית. אוקיי. עוד דבר. פריט כך נראה פה. והמסקנה שיש פה דרישה שנענתה היא כמ ש.

 16. הטענה אומרת שהועלתה כתבה על כך שהתערבות הנאשם נתניהו בהסכם הגרעין אינה 166

 17תקדימית. בסדר? לחזור מר ישועה? לחזור, נכון? בסדר. מאה אחוז. נאמר שהועלתה כתבה 

 18רה, אתה שולח שהתערבות הנאשם נתניהו אינה תקדימית. אני מראה לך מה אתה כתבת בשו

 19 לחייק את הכותרת של הכתבה שעלתה אצלכם. צילום מסך. רואה?

 20 כן. ת.

 21 שורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 . 12162שורה  ש.

 23 אוקיי. ת.
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 1 אוקיי. כלומר, אני מציג לך את הכתבה, בוא נגיש אותה, ש.

 2 

 3 933כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 4 

 5ואת הכתבה הזו מר ישועה, אני מראה לך מההתכתבות שלך זו הכתבה שאתם פרסמתם בוואלה  ש.

 6 שאתם העליתם את הכתבה הזו בהחלטה שלכם, ביוזמתכם. נכון? כך יוצא.

 7 ייתכן אינני יודע. אינני יודע מה קדם לזה. ת.

 8 כך יוצא. תסתכל על הכתבה. ש.

 9 לפי זה כן.  ת.

 10 לפי זה כן, אוקיי.  ש.

 11ני זה, בשבוע לפני זה לחצים, וזה לא פיצוי לדברים האחרים אם זה מתחיל ב'ראית', ולא היה לפ ת.

 12 שהראית,

 13 לא פיצוי ולא דרישה, ש.

 14 לפי מה שאני רואה פה.  ת.

 15ולפי מה שאתה רואה פה,  אגב, רק אם נגמור את העניין גם עם נסתכל על הכתבה, זה לא עונג  ש.

 16ין נשיא ארצות הברית גדול כי בכתבה הזאת, תסתכל על הפסקה הראשונה, המאבק המילולי ב

 17לראש הממשלה עלה מדרגה נוספת, הנשיא אובמה האשים את נתניהו בהתערבות חסרת  תקדים 

 18 בפוליטיקה הפנים אמריקאית כפי שאף מנהיג זר לא עשה, אתה רואה?

 19 כן. ת.

 20. אתם מחליטים להעלות כתבה, לפי מה 1כן. זאת אומרת הכתבה, בוא נבין רגע את התפיסה.  ש.

 21 רואה, בעצמכם. נכון?שאתה 

 22 לפי מה שאני רואה כן. ת.

 23 . אף אחד לא פונה אליכם.2יופי.  ש.
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 1 לפי מה שאני רואה כן. ת.

 2.אם אתה מסתכל על הכתבה, אתה לא חייב כרגע לעשות עליה פוסט דוקטורט, הכתבה היא 3ש.  

 3 נגטיבית?

 4 הכתבה עצמה נגטיבית? ת.

 5 סדר? כדי שלא ניכנס לפרשנויות,יחסית. נגטיבית, בין נגטיבית למאוזנת, ב ש.

 6 לא יודע. אני צריך לקרוא את זה.  ת.

 7 תעיין קלות. ש.

 8 אני לא יכול לאשר לך תוכן... ת.

 9 בסדר חבל על הזמן. בוא, אנחנו רוצים להתקדם, ש.

 10 אם אתה אומר, בסדר. ת.

 11, היענות -. אחרי שאתם מעלים כתבה ביוזמתכם אצלנו זה נחשב לחלק ממה ש4-כן. אני אומר. ו ש.

 12. הטענה היא שהוסרה כתבה שנוגעת 211חריגה. אבל זו מסקנה. טוב. עכשיו אנחנו בפריט 

 13לביקורת שנשמעה בגרמניה לפיה הנאשם נתניהו עיוות את דברי הקנצלרית מרקל והכתבה 

 14 דורדרה עד להסרתה המלאה. ואני רוצה רק להראות לך את הכתבה שהיא נמצאת באתר. 

 15 

 16 934נ/ כתבה מוגשת ומסומנת

 17 

 18, כתוב למעלה בצד שמאל, 2021ביוני  15-זו הכתבה, תאשר לי שהכתבה, אתה רואה, היא הופקה ב ש.

 19 ואכן הכתבה הזו קיימת. נכון?

 20 כן. ת.

 21. שם הטענה אומרת כך שיש דרישה שבמסגרת פרסום כתבה 232אוקיי. בוא נעבור הלאה לפריט  ש.

 22שהם התקבלו בחום ובהתלהבות. אני מטעים את  על ביקור הנאשם נתניהו ורעייתו במימונה יצוין

 23המילים 'בחום ובהתלהבות' כי זו הטענה. כלומר, הייתה דרישה שהפרסום יכלול 'חום 
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 1. 'נשמח אם 17509והתלהבות'. עכשיו בוא נראה מאיפה נולד החום וההתלהבות, אני בשורה 

 2ביבנה והציבור שם הרעיף  באייטם שעולה על המימונות יצוין האופן החם שבו התקבלו ביבי ושרה

 3 עליהם כמויות אדירות של אהבה והתלהבות, הייתי שם וזה היה באמת מרגש'. רואה?

 4 כן. ת.

 5אוקיי. עכשיו, אז קודם כל אנחנו רואים שהאייטם עולה כבר ותיכף נראה שמימונות, אנשי ציבור  ש.

 6 שמגיעים זה דבר שתאשר לי, שמפורסם באופן תדיר בתקשורת?

 7 כן. ת.

 8אוקיי. ואז, זה גם מתכתב עם מה שכותב לך חפץ, אנחנו לא נציג, כמעט לא התאפקנו להציג  ש.

 9כתבות שליליות מאותו יום אבל נעזוב את זה, ואז מה שקורה, מה אתה חושב שעלה בסוף? עלה 

 10 חום והתלהבות כמו שייחסו לנו?

 11 לא יודע. ת.

 12 אוקיי, אז בוא נראה.  ש.

 13 

 14 935כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 15 

 16 בחודש מאי,  1-עכשיו מה שאני מציע לך מר ישועה, זה, תעיין בכתבה שעלתה ב ש.

 17 לחפש חום? ת.

 18זהו, אני אגיד לך מה אני מוצא ומה אני לא מוצא. מה שאני מוצא זה סקירה בנאלית של חגיגות  ש.

 19המימונה ושל אנשי ציבור שנמצאים בחגיגות המימונה, כולל ראש הממשלה, ואני אומר את זה 

 20בזהירות המתחייבת, אגב סוקרים שם את פרס, את ראש הממשלה, את לפיד, את גילה גמליאל, 

 21 והחום וההתלהבות, אני לא ראיתי. אז אתה יכול לקרוא, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה,

 22 יש מזג אויר חמים פשוט. ת.
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 1ד לך למה, אני אוקיי. נכון, האמת שזה כמו הקשר בין כתב האישום למציאות. בסדר. אני אגי ש.

 2רוצה פשוט להתמקד בטענה. אומרים לנו, אנחנו רואים שזה סיקור בנאלי, והסכמנו, אומרים לנו 

 3הייתה דרישה שיהיה כתוב חום והתלהבות, וזה נענה, וזה חלק מהמתת. אני לא מצאתי לא חום 

 4 ולא התלהבות, אלא שוב, בנאליזציה. ראית משהו אחר ממה שאני אומר לך?

 5 מצאתי פה את החום.אני לא  ת.

 6, הטענה אומרת כך, שיש הימנעות מסיקור כתב ההגנה של 233גם אני. הלאה. עכשיו פריט  ש.

 7העיתונאי יגאל סרנה בתביעה שהוגשה נגדו על ידי הנאשם נתניהו ורעייתו. וכתוב גם 'כתב ההגנה 

 8 לא סוקר'. טוב, אז בוא נראה מה, אני מראה לך את הידיעה שעלתה בוואלה,

 9 

 10 936בה מוגשת ומסומנת נ/כת

 11 

 12מר ישועה, נדמה לי שאתה קורא את הכתבה הזו, כל כולה, את כתב ההגנה של סרנה, נכון? 'סרנה  ש.

 13מגיב לתביעת נתניהו', 'עיתונאי ידיעות אחרונות הגיב היום לתביעת נתניהו', רואה את זה? מה 

 14עורכי הדין אפשטיין ופלדמן, הגישה שלו, כתוב גם בפסקה הראשונה שהוא מיוצג על ידי חברינו 

 15בכתב ההגנה שהוא הגיש היום לתביעת ראש הממשלה, ואז הוא מציין 'בנוסף, בכתב ההגנה', ואז 

 16 ציטוטים,

 17 כן. ת.

 18אז סהדי במרומים שבאה התביעה וטוענת שנמנעו מלהעלות כתב הגנה וזה לא סוקר ואני מראה  ש.

 19 נוספת? זו טעות אחת נוספת?לך את הכתבה הזו, אתה מסכים איתי שזו טעות אחת 

 20 אני לא מתייחס... אני אומר שאני, אני רואה פה חלקים מההגנה. ת.

 21 חלקים מכתב ההגנה של יגאל סרנה. אוקיי. ש.

 22 לא קראתי את כתב ההגנה, לא יודע כמה חלקים, ת.

 23 מצוין. בסדר. טוב שלא פרסמו את כל כתב ההגנה. כלומר, כתב ההגנה סוקר, ש.
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 1 יש סיקור. נראה כמו ש ת.

 2, שוב שגגה, טיפה יותר מורכבת, אבל נפתח אותה, נעמוד עליה. 234כן. הלאה, בוא נתקדם. פריט  ש.

 3הטענה אומרת כך, דרישה לפרסום כתבה על מפגש שקיימה שרה נתניהו עם ניצולי שואה. המועד, 

 4אותו מועד . בוא נראה, מעשה שהיה כך היה. אני מפנה קודם כל להודעה שנשלחה ב2016במאי  3

 5. צריך להתעכב על זה כי פה התביעה התבלבלה ולכן אנחנו נראה שבכלל 17565וברול בשורה 

 6מדובר בשני דברים שונים. בסדר? בוא נראה על מה מדובר כאן, לכן אנחנו טיפה נתעכב. הודעה 

 7לתקשורת שהפיץ דובר עמותת יד עזר לחבר, ושרעיית ראש הממשלה נפגשה עם ניצולי וניצולות 

 8שואה בבית החם של עמותת יד עזר לחבר. אתה רואה? אז אנחנו מדברים פה על הודעה של יד עזר 

 9 לחבר על מפגש. 

 10 כן. אני רואה. ת.

 11 אוקיי. עכשיו זו הודעה לתקשורת. נכון? ש.

 12 של יד עזר לחבר. ת.

 13 ר. נכון?או. של יד עזר לחבר. בדיוק. נכון. עכשיו הוא רק שולח לך, לא כתוב מעבר לזה שום דב ש.

 14 לא ראיתי. ת.

 15 אתה יכול להמשיך לראות אין בעיה. ש.

 16 לא, בסדר, אם אתה אומר, ת.

 17 אני אומר. ש.

 18 בסדר. אז אתה אומר.  ת.

 19 עכשיו מה קורה? מה שקורה, עולה כתבה, אני אציג את הכתבה, ש.

 20 

 21 937כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 22 
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 1הכתבה שעולה היא בכלל בנושא אחר. הכתבה שעולה מר ישועה, היא על פגישה של ראש הממשלה  ש.

 2ורעייתו עם ניצולי שואה שאמורים להדליק משואות ביום השואה בירושלים. הפגישה היא פגישה 

 3 בירושלים. לא בחיפה. ראינו קודם יד לחבר, מפגש בחיפה. בוא תסתכל. 

 4 יר את הרול.את זה יש לי, אם אפשר להחז ת.

 5של משרד ראש הממשלה שתראה  עיתונותכן. אני אתן לך את הרול. אני אגיש כבר את ההודעה ל ש.

 6של משרד ראש הממשלה ולא של חפץ.  עיתונותשהכתבה שאני מציג לך היא תואמת את ההודעה ל

 7 זה שני אירועים אחרים לגמרי.

 8 

 9 938מוגש ומסומן נ/

 10 

 11 בנושא אחר.  לא יד לחבר, לא חיפה, אלא כתבה ש.

 12 ,-אוקיי. זה פשוט ניצולי שואה בשני ה ת.

 13או, נכון. בגלל שיש ניצולי שואה לצערנו בשני המקומות, מה שקרה, שוב, מי שניסח את הפריט  ש.

 14טעה. ובוא נסכם את דבר הטעות. אגב תראה, גם בהודעה שנשלחה ושמצאה ביטוי בכתבה גם 

 15מדליקי המשואה ביד ושם. אבל חבל, זה פרטים. נאמר, ההודעה שלא פורסמה שהגיעה מטקס של 

 16. חפץ שולח הודעה לתקשורת של יד עזר לחבר, ואין לזה שום 1בוא נסכם את הדברים הבאים: 

 17שתיכף אני אראה לך שהיא התפרסמה  עיתונות. משרד ראש הממשלה שולח הודעה ל2פרסום. 

 18בשורה של מקומות, וההודעה הזו היא על מפגש אחר. בירושלים, ניצולי שואה שידליקו משואות, 

 19 וזה מה שאתם מפרסמים. נכון? מה שאני אומר לך זה מה שיוצא?

 20 כן. ת.

 21ראש  של משרד עיתונותטוב. ועל מה ולמה. נגיש את הפרסומים הנוספים לפריט, מההודעה ל ש.

 22 הממשלה.

 23 
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 1 939פרסומים מוגשים ומסומנים נ/

 2 

 3. תואמים את הפרסום של וואלה. 1-אתה רואה שמה אני הראיתי לך מר ישועה, זה שני פרסומים ש ש.

 4 של לשכת ראש הממשלה.  עיתונות. שתואמים את ההודעה ל2-ו

 5 כן. ת.

 6 . לא תואמים את 'יד עזר'.3-ו ש.

 7 כן. ת.

 8שוט רוצה, אני אתקדם כרגע לסגמנט נוסף. בסדר. העניין הזה נקרא לו ובזה עכשיו הגענו, אני פ ש.

 9תחת הכותרת "בלעדיות" או "ראשוניות". ואמרנו שיש מבחינת כלי התקשורת, יש ערך למידע או 

 10 לאייטמים שניתנים בבלעדיות או בראשוניות. נכון?

 11 נכון. ת.

 12א שיש דרישה לפרסם כתבה על פעילות . הטענה הי176נכון. אוקיי. אז עכשיו בוא נראה את פריט  ש.

 13ספורטיבית של הנאשם נתניהו. אוקיי? דרישה. אז בוא נראה היפוכה של דרישה. אני מפנה אותך 

 14. חפץ מעביר לך בבלעדיות, הוא כותב 'אני מעביר לך 12625ומפנה גם את בית המשפט לשורה 

 15 בלעדי תמונות של פעילות ספורטיבית' אתה רואה?

 16 כן. ת.

 17אוקיי. אז עכשיו, אני כבר שואל אותך. אתם פרסמתם, מה אתה חושב, כלי תקשורת אחרים עשו  ש.

 18 אפ על הפרסום שלכם או לא?-פולו

 19 כן. ת.

 20 עשו, נכון? ש.

 21 אני מניח שכן. ת.

 22 אתה מניח  שכן. אוקיי. זאת אומרת, בוא נראה לך.  ש.

 23 עם הסירה, לא? ת.
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 1 כמדומני, 12696כן. אני מפנה לשורה  ש.

 2 הדייג בסירה? ת.

 3הנה. ההודעה של אלקלעי, בוא תקרא אותה. בוא נעשה כך, 'אני רואה שראש הממשלה בחופש  ש.

 4באיטליה, אשמח אם אתה מוציא פפראצי כמו אם ה... בכינרת, תמורה לניוז תקבל ראשונית, ... 

 5פינס,  שעות פלוס טקסט' ואז כך וכך, 'אתמול עלה אצלנו בראשונית אחר הצהריים, צוטט בגיא

 6 ', רואה?that’s the way to go... ידיעות בעיתון הבוקר, 

 7 כן. ת.

 8, אגב, אנחנו יודעים גם שכלי תקשורת אוהבים לצלם מן תמונות כאלה, -אוקיי. כלומר מה שה ש.

 9 לפרסם תמונות לא מעונבות של אנשי ציבור, נכון?

 10 ודאי. ת.

 11 ודאי. עכשיו, זה עלה גם בוואלה סלבס, אתה יודע? ש.

 12 לא, ת.

 13 אני אומר לך. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15אני מראה לך את וואלה סלבס שזה עולה שם. ובינתיים כשנראה לך, מה שאבי אומר כדי שאנחנו  ש.

 16 נבין את הדברים, אבי אומר לך 'אני רוצה עוד כאלה' נכון? זה מה שהבנו ממה שראינו?

 17 כן. ת.

 18 

 19 940מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 אומר את זה לשי.הוא לא אומר את זה לי. הוא  ת.

 22 נכון. מעביר לך. נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1שראש הממשלה משחק  2018טוב. אני רוצה להראות לך גם, אותו דבר שעלה אצלכם בשנת  ש.

 2כדורגל על חוף הים בברזיל, על פרסום שהיה ומה חפץ כותב לך. על האייטם הקודם, סליחה. נכון. 

 3 ,2018על האייטם הקודם. אנחנו בדצמבר 

 4 ם או  זה?הקוד ת.

 5, הנה 'צפו, נתניהו משחק כדורגל על חוף הים בברזיל' כשאמרתי לך שאתם 2018זה. זה דצמבר  ש.

 6 אוהבים תמונות מהסוג הזה, זה אישוש למה שאתה אישרת לי. נכון? 

 7 כן. ת.

 8 אוקיי. עכשיו אני חוזר רגע לחפץ, ש.

 9 רק נמספר אותו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 

 11 941ומסומן נ/מוגש 

 12 

 13מתחננים לצילומים חה חה חה,  2. אני חוזר. תראה מה כותב חפץ 'ערוץ 12640עכשיו אני בשורה  ש.

 14 אמרנו להם שזה וואלה צילמו'. אתה רואה?

 15 כן. ת.

 16. שפרסמתם 2-. במה שקיבלתם ראשונים, ו1ולכן אנחנו מסכימים שבעצם אתם קיבלתם יתרון  ש.

 17 רוצה לפרסם אייטמים כאלה. נכון?. שהתקשורת מאוד 3-ראשונים ו

 18 זה נכון. ת.

 19, אנחנו עם הכלבה קאיה, שיש לה גם מקום של 199זה נכון. אוקיי. אז עכשיו בוא נעבור לפריט  ש.

 20כבוד בהליך כאן. יש דרישות לפרסום כתבה על הכנסת הכלבה קאיה להסגר. בסדר? אתה יודע על 

 21 שלה, סוקרה לא מעט בכלי התקשורת? מה אנחנו מדברים, שהכלבה קאיה במופעים שונים

 22 כן. שוחחנו על זה. ת.



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4116 

 1. 14562', בשורה, כבודם, עיתונותנכון. ועכשיו אנחנו במה שמייחסים לנו. 'אני מעביר לך הודעה ל ש.

 2, נכון? הכניסו את הכלבה להסגר אחרי שהיא עיתונות. זו הודעה לעיתונותניר חפץ מעביר הודעה ל

 3בעל של ציפי חוטובלי ועוד רבים וטובים כנראה, ואז זה מה שישנו, נשכה את שרון השכל ואת ה

 4 נכון?

 5 כן. ת.

 6 . נכון? 1. עיתונותטוב. אוקיי. אז עכשיו, אז זו הודעה ל ש.

 7 כן. נראה כך. ת.

 8. יש פה ניוז, כן, לא נאום הגרעין אבל כלבת ראש הממשלה, הסגר, נשכה שתי חברות 2נראה כך.  ש.

 9 ?כנסת. נכון יש פה ניוז

 10 כן. ניוז צבעוני, מגזיני. ת.

 11 צבעוני, הנה, יופי. אז בוא נראה מה יש לנו בעניין הזה. אני מציג לך את האייטם שעולה. ש.

 12 

 13 942כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 14 

 15 תאשר לי שזה מה שעולה אצלכם, כמו ההודעה שנשלחה אליכם. נכון?  ש.

 16 כן. ת.

 17. תסתכל 'כל התקשורת מצלצלים אלי לעשות פולו 14583-בואז אני מראה לך  מה כותב לכם חפץ.  ש.

 18 עליכם, יצא טוב לכולם'. רואה?

 19 כן. ת.

 20אז אנחנו מסכימים שבעצם העבירו לכם פריט, שהפריט הזה הועבר אליכם בבלעדיות או  ש.

 21 בראשוניות. עד כאן נכון?

 22 כן. ת.
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 1. לכם מאוד נוח לקבל פריט כזה כי אחרי זה התקשורת רוצה מאוד, כמו שראינו על  התמונות 2 ש.

 2 על מה שהופיע אצלכם. נכון? followבפעילות הספורטיבית, גם לעשות 

 3 זה נכון. ת.

 4אוקיי. טוב. אולי אני אראה לך שגם פרסומים אחרים שהיו בהמשך באותו עניין, אני אציג  ש.

 5. גם שיש 3-. פרסומים שהזכירו את הפרסום בעניין של קאיה ו2-באותו מועד. ו. שהיו 1פרסומים 

 6 התפתחויות בפרשה, כי יש כבר חוק קאיה על הסגר כלבים.

 7 

 8 943מוגש ומסומן נ/

 9 

 10 אני אציג עוד שורת פרסומים, כתבות, ש.

 11 צג הקודם.זה מקבץ באותו עניין? כן? אני מצרפת אותו למו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12מר ישועה, אני מבקש, אין צורך שתעשה מעבר על כל הפרסומים הללו. אני אגיד לך את הדברים  ש.

 13. קיבלתם מידע ראשוני על פריט שהוא שווה פרסום 1הבאים ואני מבקש שתאשר או לא תאשר. 

 14 ונתן לכם יתרון מסוים על המתחרים שלכם, נכון?

 15 נראה כך. ת.

 16ל ההסגר הוא נושא שסוקר באמצעי תקשורת נוספים, ממה שאתה רואה . הנושא ש2-נראה כך. ו ש.

 17 אצלך מולך.

 18 כן. ת.

 19 ושלישית גם פרסומים בנושא הכלבה קאיה היו מעת לעת בתקשורת. ש.

 20 נכון. ת.

 21והטענה היא שיש דרישה לפרסום כתבה על בקשת שרה  223אוקיי. טוב. עכשיו אני עובר לפריט  ש.

 22ין לעבודה הדן בתביעת גיא אליהו. תראה, אני מפנה אותך לרול נתניהו לפסילת מותב בית הד

 23. הנה הידיעה שתיכף נסתכל, שחפץ שולח אליך. ומה שהוא אומר 'אתה הראשון שאני 16624שורה 
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 1שולח לו ולאבי לפני כולם' ואז יש את 'בא כוחה של אשת ראש הממשלה, הגיש בקשה לפסילה', 

 2 אתה רואה? 

 3 כן. זוכר. ת.

 4. שזה דיווח או פריט שהוא 1זוכר. אז מה שאנחנו רואים כאן תאשר לי שזה שלושה דברים. אוקיי.  ש.

 5. זה מקנה 3-. שאתם מקבלים אותו, כמו שאתה רואה, ראשונים, ו2פריט שמקובל לפרסם אותו. 

 6 לכם יתרון מסוים.

 7 כן. כך זה נראה. ת.

 8, אתה כותב למיכל 16637יחה, שורה , סל16627כך זה נראה. ואז אני גם יכול להפנות אותך לשורה  ש.

 9 קליין 'לפני כולם'. רואה?

 10 כן.  ת.

 11כלומר ואז שולח לה את מה שקיבלתם. לכן תאשר לי שזה מעיד בעצם שאתם קיבלתם פריט נאה  ש.

 12 שקיבלתם אותו לפני כולם. נכון?

 13 כן. ת.

 14 ובוא תסתכל גם עכשיו על הכתבה שפורסמה אצלכם.  ש.

 15 

 16 944כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 17 

 18 הכתבה שאתם פרסמתם, גם כתבתם 'פרסום ראשון', תסתכל בכותרת המשנה. ש.

 19 אמת. ת.

 20 אוקיי. עכשיו, ואז בוא נסתכל גם איך שאחרים גם סיקרו את אותו עניין.  ש.

 21 

 22 945מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1אגב אני כבר אומר לך מר ישועה, שאצלכם למרות שקיבלתם את הראשוניות, זה סוקר באופן  ש.

 2מסוים, כרגע לא נדקדק איתך בדקויות. תסתכל, אני מציג לך את כלכליסט, את גלובס, את 

YNET?3 , את ישראל היום. תאשר לי שזה כולם אותו דבר. בקשת הפסילה 

 4 כן. ת.

 5 יט שהרבה כלי תקשורת פרסמו אותו. עד כאן נכון?. פר1אז בוא שוב נעצור כאן.  ש.

 6 כן. ת.

 7 . אתם קיבלתם את זה ראשונים.2 ש.

 8 כן. ת.

 9אוקיי. ולכן אם יש משהו חריג, החריג זה שאתם מפעם לפעם מקבלים דברים ראשונים  ש.

 10 ומפרסמים אותם. נכון? אין פה שום חריגות בפרסום של הדבר הזה?

 11 לפי מה שהראית. ת.

 12 הראיתי.לפי מה ש ש.

 13 

 14כבודכם, ... החלטת בית המשפט שאנחנו מנסים לראות מה אנחנו בכל זאת יכולים  עו"ד ז'ק חן:

 15לעשות, בכפוף לכמובן הצהרה של התביעה שאין בחומר החדש חומר שקשור לחקירתם של עדי 

 16. הם לא מופיעים בהתכתבות 1וואלה הבאים שאמורים להתחיל לצעוד פה בסך ביום שני , כלומר, 

 17 . לא במיילים, 2בטלפון, ש

 18 אתה מבקש הצהרה על משהו שהם עוד לא ראו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 גבירתי מבקשת שאני אחקור על משהו שעוד לא ראיתי. אז אני חושב שמובן הזה, עו"ד ז'ק חן:

 20, אז אני שואלת '-זה שני דברים שונים. אדוני אמר 'בכפוף ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 '.-על ה'ל

 22, אני מגיע לשורה התחתונה. אז בכפוף לזה שהתביעה תצהיר -אני אומר, בכפוף ל עו"ד ז'ק חן:

 23שכל חומר החקירה הרלוונטי לחקירתם של עדי וואלה שאמורים לצעד פה בסך ביום שני הועבר 
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 1שלהם, בכפוף להגנה, ואז כפי שאומר בית המשפט, היינו אמורים להיערך לחקירה הנגדית 

 2להצהרה כזאת, אז מבחינתנו לא קרה כלום ואנחנו ביום שני נחקור את העדים. ככל שהתביעה 

 3לא תוכל להצהיר הצהרה כזאת, כפי שהקדים ואמר בית משפט איך הם יכולים להצהיר כזאת 

 4 הצהרה, אז פה בעניין הזה אני מגיע לשורה התחתונה. אני לא מבקש עכשיו דיון חוזר בהחלטתכם,

 5 כי,

 6 אפשר לבקש, צור:-עו"ד בועז בן

 7 רגע. שניה. עו"ד ז'ק חן:

 8 אוקיי. סליחה. צור:-עו"ד בועז בן

 9שניה, לפני עיון חוזר, עכשיו שהכותרת תהיה עורכי הדין של אלוביץ' ולא עורך דין  עו"ד ז'ק חן:

 10 של ראש הממשלה, מבקש, בסדר? פעם אחת, תתן ללקוח שלך מנוחה.

 11 ביקשנו כלום אבל, לא צור:-עו"ד בועז בן

 12 הוא רק עוזר לגמור את השאלה שהוא התחיל לשאול. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לא, הוא ביקש שאני אקום עכשיו.   עו"ד ז'ק חן:

 14 כן, אז בכפוף, ומה? כן? ואם יסתבר שלא, אז מה? עם:-כב' השופט משה בר

 15אז אנחנו מבקשים את רשות המשפט, כי  אז ככל שיסתבר שהם לא יכולים להצהיר עו"ד ז'ק חן:

 16ממילא בהחלטתו זה השלמת חקירתם הנגדית במועד נדחה בהתבסס על החומר. שאנחנו לא נשאל 

 17ולו שאלה אחת בחקירה נגדית, יעידו בחקירה ראשית, אנחנו לא נשאל כי ממילא תושלם החקירה 

 18ה כפי שהחוק מחייב, של הנגדית אחרי קבלת החומר, ואז לפחות תהיה לנו תמונה מלאה ושלמ

 19 קבלת כל החומר בטרם,

 20מר חן אני רוצה להבין דבר אחד. נניח שאדוני שואל חמש שאלות  עם:-כב' השופט משה בר

 21בחקירה נגדית ואומר 'זה מה שיש לי על החומר הידוע', נניח, אני נותן היפותזה, 'ואת השאר, ככל 

 22 שיעלה חומר נוסף אנחנו נבקש לממש את זכותנו', 

 23 לא, אי אפשר. עוזר:-"ד מיכל רוזןעו
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 1 זה פוגע בהגנה? עם:-כב' השופט משה בר

 2 כן. עו"ד ז'ק חן:

 3 כן. בוודאי. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4אני אסביר מדוע. לא רק בבחירת השאלות שאני שואל בחקירה נגדית כאשר יש לי  עו"ד ז'ק חן:

 5שאלות שאני יודע לא לשאול בחקירה את מלוא החומר ואז אני יודע מה אני בפן הפוזיטיבי, יש גם 

 6הנגדית. את זה אני יכול לעשות וזו הנחת היסוד של המחוקק כאשר הוא אומר 'קח את כל החומר 

 7 לפני שאתה פוצה את פיך'. 

 8 אז אדוני רוצה לפצל את החקירה, עם:-כב' השופט משה בר

 9ת השלמת החקירה ולכן בנסיבות האלה, מכיוון שממילא בהחלטת כבודכם יש א עו"ד ז'ק חן:

 10 הנגדית בעיתו, בהתבסס על החומר החדש ככל שיהיה בה צורך, אלא אם תאמר התביעה שאין..

 11 היא לא מכירה, היא לא יכולה לומר, עם:-כב' השופט משה בר

 12 אבל אם היא לא יכולה לומר אז זה המשמעות, עו"ד ז'ק חן:

 13 יכולים. זה כעובדה.לא, בסדר, אי אפשר לבקש מה שהם לא  עם:-כב' השופט משה בר

 14אז כפי שאמרה גבירתי, כבוד השופטת פלדמן 'איך היא יכולה לומר לנו משהו שהיא  עו"ד ז'ק חן:

 15לא יודעת' ועל זה עניתי 'איך אני יכול לחקור על משהו שאני לא יודע שמשליך על החקירה של מה 

 16קשים במלוא הכבוד שאני כן יודע'. ולכן, כיוון שממילא יש פיצול בהחלטתכם מה שאנחנו מב

 17לבית המשפט זה שיהיה פיצול בין החקירה הראשית לבין החקירה הנגדית, מה שממילא יש. 

 18שאחרת, אנחנו מתבקשים לחקור ולהקדים החקירה בחקירה נגדית, כשאנחנו במין משחק של 

 19שר פרה עיוורת, לא רואים מה קורה סביבנו, ועלולים להזיק בכך להגנת מרשינו, ולכך התכוונו כא

 20אמרנו שאנחנו לא נוכל לשאול ולו שאלה. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה לא בתגובה 

 21הספונטנית להחלטתכם כשראינו מה המשמעות אלא להסביר טוב יותר מדוע אנחנו לא יכולים 

 22לעשות אלמלא הפיצול, בשים לב להחלטת בית המשפט, את הפיצול הזה. ואז אפשר יהיה ביום 

 23ת ראשית, אחרי זה עדות ראשית ועדות ראשית ושהחקירה הנגדית תישמר לנו שני לשמוע עדו
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 1כולה לאחר קבלת החומר או לאחר הודעה של התביעה שהיא העבירה לנו את כל החומר שקשור 

 2בעדותם. אני חושב שבנסיבות האלה זה המינימום המתבקש, כדי שנרגיש בטוחים כאשר אנחנו 

 3 חוקרים בחקירה נגדית,

 4 אפשר לדעת אחרי מספר ימים אם יש רלוונטיות לעדים הנוספים? עם:-משה ברכב' השופט 

 5אם יורשה לי רגע להוסיף, לענות לשאלת אדוני. הרי אנחנו לא מדברים על  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6נושאים שאנחנו יודעים שהועברו אלינו ועל נושאים שאנחנו יודעים שלא הועברו אלינו. זה הכל 

 7 חקירה נגדית. מצוות החוק יש בה את הרציונל.מקשה אחת, ובונים 

 8 את מצוות החוק אנחנו מכירים. עם:-כב' השופט משה בר

 9זה אין לי ספק, אבל אני אומרת, יש לה רציונל והרציונל הוא שיודעים הכל.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10ל אולי אם זה היה 'בנושא אחד לא העבירו לכם, בשאר הנושאים תחקרו', אוקיי. לא מיטבי אב

 11אפשרי. אבל זה לא האירוע. זה הכל באותו נושא, הכל שלוב דבר בדבר. אנחנו לא אומרים 'לא 

 12נחקור שוב' כאיזו אמירת כעס ספונטנית אלא באמת אנחנו לא יכולים לנהל את ההגנה ככה, 

 13אנחנו נחטא לתפקידנו. ולכן ההצעה שהעלה חברי, אז בסדר, אז אנחנו לא נחקור כלום, נקבל את 

 14ל החומרים ואת כל החומרים, ואגב אדוני, ופה אני רוצה להוסיף עוד משהו. זה לא  רק החומרים כ

 15שקשורים לאבירם אלעד ולמיכל קליין ולעמית אשל שצריכים לעלות. אנחנו חוקרים על האתר. 

 16כל החומר הזה הוא רלוונטי. ולכן אנחנו לא נוכל לחקור כלום בדבר הזה. אנחנו יכולים לשבת, 

 17 רו וישבו ויעלו בחקירה ראשית, ואנחנו נחקור כשנקבל את כל החומר.שיחק

 18שאלה אינפורמטיבית. נכון למה שיש היום בהנחה שזה כל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 מה שיש, איך אתם, בכמה כל אחד מכם מעריך את החקירה הנגדית של העד הראשון?

 20 יכה את החקירה הראשית. לא ... גם אם היא מאר צור:-עו"ד בועז בן

 21 תיכף, היא יושבת. תיכף נשאל אותה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 , -אני שואל לא בשביל לקנטר, אני פשוט חושב ש צור:-עו"ד בועז בן

 23 לא, ברור, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 כי זה, ... אנחנו מושפעים מה... צור:-עו"ד בועז בן

 2בכמה כל אחד מעריך את החקירה שלו? תיכף נבדוק איתה  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 3כי היא כבר ניסתה כמה פעמים לקום לומר משהו. מבחינתכם בהנחה שזה מה שיש, מה נפח 

 4 החקירות הנגדיות?

 5נניח שקיבלתם את ההצעה המבוקשת. אתם הרי נערכתם לחקירה  עם:-כב' השופט משה בר

 6 הנגדית.

 7לפני עדותו של העד הזה, הערכה של החקירה הנגדית לפחות שלי, של אבירם אלעד  עו"ד ז'ק חן:

 8היא לא יותר מיום. בעקבות עדותו של העד בחקירה הראשית ובחקירה הנגדית, מה שהתגלה תוך 

 9והדינמיקה, אנחנו צריכים, אני צריך לעדכן את התפיסה, אין לי חקירה  הגרסהכדי, בשינויי 

 10בל זו ההערכה שלי, אני צריך לעדכן את התפיסה של החקירה ולהכניס הרבה מאוד מוכנה א

 11דברים שנובעים מהעדות שלו. וההשפעה של זה אני מניח, זה יהיה לכל היותר יומיים, יום וחצי. 

 12כך אני מעריך. לא חקירה מאוד מאוד ארוכה אבל היא מאוד מאוד מהותית. היא מאוד מאוד 

 13מעו כאן, ובעיקר אגב מה שהתגלה לנו שגם מהחומר החדש שתוך כדי חשובה אגב הדברים שנש

 14החקירה של העד גילינו ובעיקר מהחומר שעדיין לא נמסר לנו. אני רוצה להזכיר לכבודכם שמדובר 

 15 150,000שורות ועכשיו מדברים איתנו על  20,000בפערים עצומים מבחינת הכמות. אם קיבלנו 

 16 וט רק במתמטיקה כבודכם יעשה, את ה... של החומר,מיילים, אז פש 220,000-שורות ו

 17 לאדוני יש הצעה שלא תחייב הפסקה בדיונים?  עם:-כב' השופט משה בר

 18 סליחה? עו"ד ז'ק חן:

 19 יש לאדוני איזו שהיא הצעה שלא מחייבת הפסקה בדיונים? עם:-כב' השופט משה בר

 20ם רביעי תעיד מיכל קליין בחקירה מכאן באנו. שביום שני יעיד בחקירה ראשית וביו עו"ד ז'ק חן:

 21 ראשית וביום, אני רואה שהתביעה עושה 'לא' עם הראש. אבל בסדר, מה לעשות,

 22 ההערכה לגבי מיכל קליין היא סדר גודל של אותו דבר כמו אבירם אלעד. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23 ד חן?רגע, מה ההערכה של גבירתי? בנוסף לעו" אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אני רוצה לתת אינפורמציה לבית משפט, אני לא חושבת, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2סליחה שניה, רק כדי להשלים את התשובה, אז ההצעה שלנו היא ברצף של החקירות  עו"ד ז'ק חן:

 3הראשיות אנחנו נוכל למצות ולהתקדם את ימי הדיונים. יכול להיות שבסוף יהיה איזה שהוא פער 

 4ות, צריך להמתין אבל אנחנו נראה מה נקבל וכמה זמן ייקח להתכונן עליו כדי שנוכל שאין מה לעש

 5להתכונן לחקירה הנגדית. אבל אנחנו יכולים להבטיח שנעשה מה שעשינו עד עכשיו, כל מה שרק 

 6אפשר. בהקשר הזה, רק כדי להשלים את התשובה, אני מבקש להזכיר לכבודכם שכאשר התגלה 

 7 החומר הקטן,

 8 בטעות. עם:-פט משה ברכב' השו

 9לא, גולה דבר קיומו לבית המשפט. התגובה הראשונה של בית המשפט, הספונטנית  עו"ד ז'ק חן:

 10של בית המשפט, הייתה האם אנחנו מבקשים לעצור את הדיונים  וניסיונשל בית המשפט, מתוך 

 11חובה שלנו ואם לא, האם לא תהיה לנו טענה בעניין הזה. ודווקא מתוך החובה שלנו, באמת ה

 12לעזור לבית המשפט לעשות משפט אמרנו 'בואו נניח קודם תשתית' זה היה אחרי החקירה בנושא 

 13רק עד אחד, הרצוג, והיה לנו עוד עשרות, אמרנו 'בואו נניח קודם תשתית לפני שאנחנו באים 

 14בבקשה כזאת לבית המשפט' אבל בית המשפט אמר בצורה ספונטנית שזה המתחייב, משום 

 15שמע שאפשר לנהל משפט כשאין לנו את כל החומר? עכשיו אז אנחנו מתחרזים עם שאיפה נ

 16ההחלטה הזאת של בית המשפט אחרי שהנחנו תשתית לגבי הרלוונטיות, אחרי שמסתבר שיש עוד 

 17חומר גדול שלא נמסר לנו. אין במובן הזה שום דיסוננס בין מה שבית המשפט אמר לבין מה 

 18 שאנחנו ביקשנו.

 19 אני רק גבירתי, עוזר:-זןעו"ד מיכל רו

 20 רק תשובות לגבי לוחות זמנים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אני לא אוסיף כלום, אני מצטרפת לכל מה שחברי אמר, אין לי מה להגיד  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22 יותר מזה. גבירתי שאלה אותי שאלה אינפורמטיבית.

 23 חקירה נגדית. זמן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1כן, אז אני אומרת, אני עונה רק לשאלה האינפורמטיבית, אין לי מה להוסיף  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2על מה שחברי אמר. אבל אני אשתף את כבודכם במחשבות שלנו. אנחנו לא חושבים שבעדים שהם 

 3אלה זה מה יותר מצומצמים אנחנו נפצל בינינו ולכן אני מאמינה שיומיים לכל אחד מהעדים ה

 4ששני בני הזוג אלוביץ' יצטרכו ביחד, כשאני כבר אומרת לכבודכם, ברשות לקוחותינו, ברשות 

 5כבודכם, כל אחד מאיתנו יחקור עד בלי לפצל, ושוב, מתוך רצון לייעל ולא להכביד ולהלאות. כפי 

 6 שעשינו,

 7על שלושה למיטב  כל אחד משלושה העדים? אנחנו מדברים אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 זכרוני.

 9 על הגברת עמית אשל לא נתנו הערכת זמן, אני מעריכה, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10לא, אני שואלת, אנחנו מדברים על שלושה, כי גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אמרה,

 12 נכון. אני דיברתי על מיכל קליין, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 13 אבירם ומיכל קליין, ויש עוד מישהו באמצע. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 14כן. יומיים לכל אחד. לגברת עמית אשל לדעתי אנחנו נסתפק ביום אבל אני  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 לא בטוחה בזה. 

 16 אוקיי. זה סדר הגודל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17ר זה שאנחנו לא נפצל ונכביד על החקירות של שנינו כדי, מה שהתכוונתי לומ עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18 כמו שעשינו בחקירתו של מר ישועה.

 19 את אדוני שמעתי אומר יומיים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 אני מניח שסדר גודל של כיומיים לשנים הראשונים ולעמית אשל פחות. צור:-עו"ד בועז בן

 21 מהם?כל אחד  כב' השופט עודד שחם:

 22 כן. ייתכן שזה יום וחצי, אבל אומדן. כן. צור:-עו"ד בועז בן

 23 בסדר. סדרי גודל. כב' השופט עודד שחם:
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 1 זה סדר הגודל. נכון. צור:-עו"ד בועז בן

 2 חקירה ראשית מה אתם צריכים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3בין חצי יום ליום כל אחד קודם כל חקירה ראשית לעדים הראשונים זה  עו"ד יהודית תירוש:

 4מהם, לא יודעת בדיוק לכמת את זה בתוך זה, ולעדה השלישית אנחנו מעריכים חצי יום סדר גודל. 

 5, זאת אומרת אנחנו -אני כן אגיד שמאחר וזה באמת חקירות ראשיות מאוד לא ארוכות ומאחר ו

 6יא אותם ולעשות להם א. לא חושבים, זה לא עניין שבשבילנו, אבל גם בשביל העדים האלה, להב

 7 חקירה ראשית ולחכות פרק זמן כי הרי זה לא יהיה בתום השבוע. 

 8 מה עם החיים שלנו?  סליחה, ... :גברת איריס אלוביץ'

 9 גברת אלוביץ',  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אני יוצאת. זה בסדר. גברת איריס אלוביץ':

 11 , רלהישאכולה את י אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 בכל מקרה גברת תירוש, בית המשפט אמר שזה יפוצל לכן זה בכל מקרה יהיה כך. צור:-עו"ד בועז בן

 13 אבל אני עונה לבית המשפט וגם לי יש אפשרות להגיד פה משהו. עו"ד יהודית תירוש:

 14 ברור. צור:-עו"ד בועז בן

 15נו אמרנו מתחילת היום ואמרנו את גם לנו כתביעה. אז אנחנו מסבירים. אנח עו"ד יהודית תירוש:

 16זה שחבריי, קיבלנו את הבקשה שלהם שהם צריכים לחקור את עדי וואלה בהמשך אחרי שהם 

 17יקבלו את החומרים. את הדבר הזה אנחנו מבחינתנו ללא קשר להחלטת בית המשפט, הסכמנו 

 18, ומכיסאם לזה. הסכמנו לדבר הזה. בא בית המשפט והחליט את ההחלטה שלו ואולי עוד לא ק

 19אינני יודעת. אבל מה שאני כן יודעת לומר שיש עכשיו הצעה אחרת מצידם של חבריי ומותר 

 20לתביעה להביע עמדה לגביה ועמדתה של התביעה היא שבשים לב לכך שמדובר בעדויות בסך הכל 

 21קצרות, לא נכון גם מבחינת האנשים עצמם והעדים לפצל את העדות, להביא אותם לעדות ראשית, 

 22מתין פרק זמן כי ממילא יהיה דרוש פרק זמן. הרי אם אנחנו כאן נדרש לנו עוד זמן לחפש את לה

 23החומרים כמו שהסברנו את הדבר הזה ולהעביר אותם להגנה ושההגנה תלמד אותם, ולכן ממילא 
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 1יהיה איזה שהוא פיצול, וממילא תהיה איזו שהיא הפסקה. בנסיבות האלה לא נכון בעינינו לפצל 

 2ת. אנחנו לא עומדים על כך שהם יישמעו ביום שני, אנחנו את זה משאירים להחלטת בית את העדו

 3משפט. את עמדתנו הבענו בעניין הזה. אבל ככל שהם נשמעים, זה לא נכון בעינינו לפצל את העדות 

 4 שלהם.

 5 בכל מקרה אבל הם היו מוזמנים להשלמת חקירה, זה גם בהחלטה, עם:-כב' השופט משה בר

 6 מה? יהודית תירוש:עו"ד 

 7 הם היו מוזמנים להשלמת, ייתכן שהיו מוזמנים להשלמת חקירה, עם:-כב' השופט משה בר

 8לא בטוח. אנחנו לא יודעים. אני אומר לאדוני, הוואטסאפים של העדים  עו"ד יהודית תירוש:

 9 הספציפיים האלה והסמסים שלהם,

 10ולתת את אותה הצהרה לגבי חלק  אז גבירתי יכולה בזמן קצר לבוא עם:-כב' השופט משה בר

 11 מהעדים, שנדע שזה החומר, אם גבירתי מניחה שהחומר החדש,

 12אני לא יכולה להניח דבר כזה. אני לא מניחה. אני מצהירה דברים רק כשאני  עו"ד יהודית תירוש:

 13בטוחה בזה. אני בטוחה שבחומר החקירה שהועבר אלינו, לא בדברים שאנחנו עכשיו הולכים 

 14א בחומר החקירה שהועבר לנו העברנו את כל מה שרלוונטי. בחומר החדש שאני לא לחפש, אל

 15מכירה עדיין אני לא יכולה להצהיר הצהרות. כל מה שאני יכולה להצהיר זה שהתכתובות 

 16וואטסאפ וסמסים עם שני העדים הועברו להגנה, ובמיילים נעשה חיפוש בזמנו באמצעות מילות 

 17 חיפוש.

 18 באודי הירש לא מצאנו. :עוזר-עו"ד מיכל רוזן

 19אני מדברת על העדים האלה. אמרתי שני העדים האלה. אז הצהרתי מאוד  עו"ד יהודית תירוש:

 20במדויק מה שכן ומה שלא. אני לא יכולה להצהיר שבכל החומר, הטלפון שאנחנו עדיין לא שזפנו 

 21דיגיטליות וזה דבר בו את עינינו, אין חומר רלוונטי כי מטבע הדברים, אגב, בחיפושים במדיות 

 22שכבר נקבע בפסיקה, לעתים נופלים על השולחן דברים רלוונטיים. יש גם הבדל בין מעבר פרטני 
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 1לבין מעבר באמצעות מילות חיפוש. אין מה לעשות. אז אנחנו לא יכולים להצהיר הצהרה כזאת 

 2 ואנחנו כן מבקשים לא לפצל את החקירה שלהם לחקירה ראשית וחקירה נגדית.

 3אם הבנתי נכון בספירת הימים ואני עושה חשבון אנחנו  אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה

 4 ימי דיונים,  12מגיעים למשהו כמו 

 5בכפוף למה שיתקבל זה נראה מתקבל על הדעת. זאת אומרת הספירה, אבל  צור:-עו"ד בועז בן

 6 זה לא בטוח כי אנחנו לא יודעים מה,

 7 מדברים על ארבעה שבועות.  ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אני לא הבנתי מה שהיא אמרה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9 בספירה כמה זה ראשית ונגדית. צור:-עו"ד בועז בן

 10לא, בספירה של כמה זה ראשית ונגדית של שלושת העדים אני ספרתי שבעה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 ימים. שבעה וחצי. 

 12את צריכה שניים, ... חמישה, ואתם סדר גודל של חמישה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 גם. אז מדברים על ארבעה שבועות. 

 14 נכון. סליחה, טעות שלי. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 טוב תמשיך עם העד כרגע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 

 17מה בהמשך. גם אם לא ש. אני אתקדם, אני כבר אומר שיכול להיות שבגלל שאנחנו, תהיה לנו השל

 18 אגמור כרגע, אבל בסדר, נתקדם. טוב. 

 19מר ישועה. הטענה אומרת כך, שיש דרישה לפרסום כתבה  226אז אנחנו ממשיכים הלאה לפריט 

 20על תביעה שהוגשה על ידי הנאשם נתניהו נגד העיתונאי יגאל סרנה. והדרישה נענתה. אז עכשיו 

 21 , 11:46במרץ בשעה  27-יך ניר חפץ בהודעה ששולח אל 16977אני מראה לך משורה 

 22  רואה. ת.
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 1'שולח לך ראשון', שניה, בוא, שיהיה ברקורד, 'במייל תביעה שהוגשה לפני כמה דקות על ידי  ש.

 2 משפחת נתניהו נגד סרנה, אחלה סיפור' והוא מצרף לך את התביעה. נכון?

 3 כן. ת.

 4ראשוניות על ידיעה או על פריט  אז מה שאנחנו נמצאים בעוד מאותו דבר במובן זה שקיבלתם ש.

 5 שהוא פריט נאה לפרסום. נכון?

 6 כן. ת.

 7 אוקיי. ואז בוא נראה שבאמת מה שעולה בוואלה ועולה בכלי תקשורת אחרים. ש.

 8 

 9 946מוגש ומסומן נ/

 10 

 11 זה כולל את שניהם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 כן כבודה. זה כולל את הפרסום בוואלה,  ש.

 13 בכולם. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 14 בכולם. כן בכל כלי התקשורת שאנחנו צירפנו. תעיין מר ישועה. רואה, מר ישועה? ש.

 15 כן. ת.

 16. אתם מקבלים אותו 2. שולחים לכם מידע שהוא מידע בנאלי לפרסום. 1אוקיי אז בוא נסכים כך.  ש.

 17 פריט שאני מציג לך.-ראשונים. תאשר לי פריט

 18 הראשון כן, השני, ת.

 19 ראינו שפורסם בכלי תקשורת הנוספים. ש.

 20כן. אני לא יודע אם הוא שלח, אם זה ראשוניות פה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא  ת.

 21 יודע.

 22 כן. הוא שולח לך, הוא כותב לך 'שולח לך ראשון את התביעה' אתה רואה? ש.

 23 מתוך המערכת, יכול להיות. אוקיי. אני לא יודע אם זה לי ראשון או ת.



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4130 

 1 לא עקרוני, בסדר. ש.

 2 יכול להיות. יכול להיות. ת.

 3הוא גם לא דורש, כמובן שאין שום דרישה, נכון? הוא לא דורש ממך לפרסם, הוא אומר לך ההיפך,  ש.

 4 'תראה, יש פה פריט, ... ראשון', נכון? אין שום אלמנט של דרישה? נכון? זה סיפור טוב. נכון?

 5 כן. ת.

 6 מר ישועה? ש.

 7כן, אמרתי לך, עוד פעם, לגבי מה שאני רואה פה זה ככה אבל אמרתי לך כבר בגדול שלגבי ניר מה  ת.

 8 שהוא שולח לי מבחינתי זה משהו שאני צריך לעשות, בין אם הוא כותב ובין אם לא,

 9בלעדית או  , מר ישועה, אין בעיה, אנחנו נמשיך לבלות, שהוא שולח לך ידיעה-אבל אנחנו כרגע ב ש.

 10ידיעה ראשונית, אז אמרנו כבר, בוא נחזור צעד אחורה, שיש לזה ערך תקשורתי מבחינתכם. 

 11 הסכמנו על זה?

 12 מסכים. ת.

 13מסכים .אוקיי. ובתביעה שמגישה משפחת נתניהו נגד יגאל סרנה זה אייטם שעולה, עלה בשורה  ש.

 14 של כלי תקשורת,

 15 אני מתאר לעצמי שכן. ת.

 16לכן אין פה... נתקדם. אוקיי. נתקדם. טוב. עכשיו בוא נעבור למקבץ של  מתאר לעצמך שכן. ש.

 17פריטים שהחליטו לשזור אותם פה בכתב האישום לגבי יאיר נתניהו. אז הפריט הראשון, פריט 

 18, והטענה היא שיש פה דרישה להורדת  כתבה שנוגעת לקשיים של סטודנטים ממוצא ערבי. 258

 19ניהו באמצעות חפץ לנאשם אלוביץ'. וגם כתוב 'הדרישה לא וכתוב שהדרישה הועברה מיאיר נת

 20, אז תיכף נדבר אם יש פה דרישה ומה מדובר וכתוב 'הדרישה 258נענתה'. אז זה מופיע בתוך פריט 

 21לא נענתה' בתוך תיק של היענות, זה כבר, נניח לזה, בוא נתקדם קדימה. אני מפנה אותך לשורה 

 22כנית, יש פה השקפה מסוימת, נגיש את צילומי המסך כי זה . אנחנו כרגע לא מתייחסים תו20206

 23 הצרופות. 
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 1 

 2 947מוגש ומסומן נ/

 3 

 4אז תראה מה שקורה, מה שכותב יאיר 'שבת שלום, סתם כתבה של וואלה נתקלתי היום, תשלח  ש.

 5 לאלוביץ' שיראה את הקו של האתר שלו, סטייל 'הארץ', אם הוא מסכים לזה'. אתה רואה?

 6 כן. ת.

 7אוקיי. ואז 'תראה, עשיתי להם לייק לעמוד הפייסבוק, אתה חייב לראות את התגובות של  ש.

 8האנשים כלפי וואלה, הם משניאים את עצמם על הציבור, ובצדק', עובדים לשיטתו בשירות 

 9 האויב. אתה רואה?

 10 כן. ת.

 11אומר 'תסתכלו, . לא קשור לנתניהו. לא קשור. 1אוקיי. עכשיו בוא נסכים ככה על הדברים הבאים:  ש.

 12יש לכם פה כתבה על קשיים של סטודנטים ממוצא מסוים, בואו תסתכלו על הכתבה הזו'. אין פה 

 13 שום דבר שקשור לנתניהו. נכון? ממה שאתה רואה.

 14 אישית אליו לא. בסדר. ת.

 15נכון. אוקיי. עכשיו הוא מביע איזו שהיא עמדה לשיטתו, תפיסתית, שהאתר הוא אתר מוקצן  ש.

 16לי, 'הנה, תראה את הכתבה'. נכון? זה מה שיוצא פה. נכון? זה מה שאנחנו רואים. תשמע, באופן כל

 17התביעה לקחה את שני הדברים האלה והכניסה את זה כפריט, כמתת. אז אני אומר לך אין פניה, 

 18לא קשור לנתניהו. יש פה 'תסתכלו איזו שהיא כתבה בנושא' וגם לא עושים עם זה שום דבר, וטוב 

 19 י, אז מה אנחנו רוצים פה. יש לך איזה הסבר, יש משהו אחר ממה שאני אומר?שכך אול

 20 לא קשור לנתניהו הנושא האידיאולוגי? או שיאיר לא קשור לנתניהו?  ת.

 21 לא, אל תתחכם. ש.

 22 אני לא מתחכם. סליחה. ת.

 23 אז אני אגיד לך מה לא קשור. אני שאלתי שאלה. ש.
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 1יכול משפט אחד להגיד בלי סופרלטיבים. לא מתחכם. יאיר סליחה, רק שניה אחת. בסדר? אתה  ת.

 2 קשור לנתניהו וההוראות של יאיר אנחנו מצייתים. זה הכל. אז אל תגיד לי לא להתחכם.

 3 למי זה נשלח המסרונים האלה? כב' השופט עודד שחם:

 4. המסרונים האלה נשלחו מיאיר נתניהו לחפץ שהוא ביקש כנראה להעביר את זה לשאול. זהו ש.

 5. אין 1דבר, מכיוון שלדעתי אתה התחכמת ובלי סופרלטיבים עליך עכשיו. -עכשיו בוא נעשה דבר

 6פה שום פניה בנוגע לאיזה שהוא פרסום שנוגע למי ממשפחת נתניהו. הפרסום שמתייחסים אליו 

 7 בכתבה היא בכלל על סטודנטים ממוצא מסוים. כן או לא?

 8 אפשר לראות את זה ככה אם אתה רוצה. ת.

 9. אין פה גם שום התייחסות, יש פה תפיסה, נקרא לזה, אידיאולוגית מסוימת או 2אפשר. טוב.  .ש

 10 עמדה שישנה, גם הוא שפונה, גם לא ביקש שום דבר. 

 11כן. בסדר. הוא לא ביקש שום דבר, הוא מעביר את זה לניר שמעביר את זה לבוס שלי והבוס שלי  ת.

 12 מעביר אלי.

 13 כי הוא אומר, תסתכל, ש.

 14 הוא לא מבקש כלום. בסדר. ת.

 15תקשיב, ההיפך, מה שהוא אומר לך שזה גם מאוד מעניין, באתר שאתה טענת שהוא היה אתר  ש.

 16 שבוי, התפיסה של הבן של ראש הממשלה שזה אתר מאוד עוין. אבל בוא נתקדם הלאה.

 17 באמת. ת.

 18 כן. הלאה, מר ישועה, אנחנו רואים הכל, ש.

 19 לו כ.... של מה שהיה?אתה רוצה שאני אקח התפיסה ש ת.

 20 מר ישועה בוא נתקדם, ש.

 21 נו באמת, אתה מדבר על זה שאני מתחכם? ת.

 22 . 259אתה אבי אבות המתחכמים, ואנחנו בפריט  ש.

 23 גמרנו עם זה, הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 טוב בסדר. חוץ מאשר במקרים שבהגינותי אני מסכים איתך. ת.

 2 .259ה, שלא בהגינותך אתה מסכים איתי. טוב, אתה יודע מ ש.

 3 עו"ד בן צור, הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4הטענה אומרת דרישה להסרה או שינוי ידיעה על פעילי ימין שיידו אבנים  259אני מתקדם. פריט  ש.

 5ו בוא לעבר מפגינים ערביים מחוץ לבית חולים באשקלון. הדרישה הועברה מיאיר נתניהו. עכשי

 6 , זה צילומי מסך אז נגיש אותם.20310אני אראה לך שורה 

 7 

 8 948מוגש ומסומן נ/

 9 

 10 זה צילומי מסך? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11, זה -זה צילומי מסך מהתכתובת, פשוט לא רואים את זה בתוכו, אבל אלה צילומי המסך של ה ש.

 12 ,-הדפסנו את הצרופות שמצורפות לרול. להודעות הללו. אנחנו 

 13 יש לנו בהתחלה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן. כתבה, כך זה נראה כבודה. כך זה הופיע, זה מה שהגיע. ש.

 15 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 עכשיו, מה שיש כאן, ש.

 17 הוא שלח את הקידום לפייסבוק לדעתי. ת.

 18 נכון. בדיוק. אוקיי.  ש.

 19 ה, על הכתבה הזאת.זה הכתב ת.

 20הכתבה הוא שלח, ושלשיטתו שלו יש כאן סיפור שהוא בכלל לא קשור לנתניהו, סיקור על איזו  ש.

 21שהיא הפגנה, ולהערכתו הסיקור, הוא לטובת מחבל והוא מעביר לכם את הדברים האלה. עד כאן 

 22 משקף את מה שאני אומר לך?

 23 כן. ת.
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 1על ראש ממשלה. נכון? יש לנו פה איזה הפגנה מחוץ  . אין שום קשר לפרסום1עכשיו בוא ככה,  ש.

 2 לבית חולים באשקלון. נכון? אין שום קשר לראש הממשלה.

 3 לא. ת.

 4לא. גם אני חושב. אגב, ולהבנתי גם זה נשאר במקום. ובוא נתקדם הלאה. עכשיו אני הולך לדבר  ש.

 5 כון. נכון?שנקרא דיוק בפרסום. אתה מסכים איתי שהפרסום צריך להיות מדויק או נ

 6 ודאי. ת.

 7אלמנטרי. ואם יש משהו שרוצים לפרסם והוא לא נכון, אתם יודעים שהוא לא נכון, אז לא  ש.

 8 מפרסמים. נכון?

 9 כן. או מתקנים. ת.

 10. הטענה היא שהייתה דרישה 9או מתקנים. בסדר גמור. אוקיי. עכשיו אני מראה לך את פריט  ש.

 11בנר נתניהו והעלאת ידיעה אחרת בעניין. אתה איתי מר לגניזת פרסום הנוגע לשירותו הצבאי של א

 12 ישועה?

 13 בסדר. כן. ת.

 14 עכשיו מה שאני אומר לך זה הדבר הבא, אני אעשה את זה בקצרה. עלתה כתבה, ש.

 15 

 16 949מוגש ומסומן נ/

 17 

 18 כתבה שעולה לגבי השירות הצבאי של אבנר נתניהו. אתה רואה? מר ישועה? ש.

 19 שניה. כן אני איתך. ת.

 20יי. ואז, לא צריך, זו הקדמה. אין פה.. עכשיו ואז, ... וואלה ביקשו להעלות כתבה שאומרת אוק ש.

 21 שאבנר נתניהו מתכוון ללכת למכינה צבאית בשם 'תבור' זכור לך דבר כזה?

 22 כן. זוכר משהו. ת.
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 1ואז הייתה פניה, ואז אמרו לכם שהוא לא מתעתד ללכת למכינה צבאית בשם תבור. אתה יודע  ש.

 2 זוכר את זה? את זה,

 3 זוכר משהו. ת.

 4זוכר בעניין הזה, והוא גם לא הלך בסופו של דבר למכינה צבאית בשם תבור. כך העלה המחקר  ש.

 5 שלי. גם את זה אתה יודע?

 6 לא עקבתי אחריו אבל אני מקבל את מה שאתה אומר. ת.

 7הלך למכינה בשם אז אם זה המצב, כלומר, אמרו לכם 'הוא לא הולך למכינה בשם תבור' והוא לא  ש.

 8 תבור, ולכן לא פרסמתם שהוא הולך למכינה בשם תבור. זה טריוויאלי, נכון?

 9 כן. ת.

 10 כן. גם אני חושב. אוקיי. בוא נתקדם. עכשיו בוא נעבור הלאה.  ש.

 11 אפשר לעשות אולי חמש דקות? ת.

 12 כן. הפסקה קצרה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 שנוכל גם את זה כבר,דקות  10אז אולי אפשר  ש.

 14 עשר דקות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 )הפסקה(

 16 

 17 )לאחר ההפסקה(

 18טוב, אנחנו אחרי הפסקה יותר ארוכה מהמתוכנן. מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 בפיכם?

 20 רצינו לעדכן כי ניצלנו את ההפסקה כדי להגיע לעמדה מוסכמת, עו"ד ז'ק חן:

 21 עמדה מוסכמת באיזה עניין? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 22בעניין שנובע מהחלטת כבודכם. רק המועדים והעדים. אם טוב בעיניכם. ההסכמה  עו"ד ז'ק חן:

 23אומרת כדלקמן: התביעה תקבל כמבוקשה את השבועיים שהיא צריכה על מנת לעבור על החומר, 
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 1כל שהיא מוצאת. אנחנו נצמצם את עצמנו תוך כדי השבועיים האלה היא תזרים לנו חומרים כ

 2 לשבוע כדי להכין את המשך חקירתו הנגדית של מר אילן ישועה,

 3 מה זה אומר לשבוע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 שבוע בתום, עו"ד ז'ק חן:

 5 בוא נדבר תאריכים. כדי שלא יהיו אי הבנות. על מה אנחנו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 מדברים?

 7 ביולי. 12 עו"ד ז'ק חן:

 8 . 30.6-רגע אחד,  התביעה תקבל שבועיים, מביא אותנו ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 ביולי. 3-עד ה עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10 30-שבוע לאחר מכן אנחנו נעבוד על החומרים שנקבל תוך כדי והשלמת החומר עד ה עו"ד ז'ק חן:

 11 נכין את המשך חקירתו הנגדית כסדרם של העדים של העד מר אילן ישועה. או מה שזה לא ייצא,

 12 כמה זמן תהיה הפסקה בסך הכל? עם:-כב' השופט משה בר

 13השבועיים של התביעה שצריכה כדי להכין את החומר ושבוע נוסף שלנו כדי ללמוד  עו"ד ז'ק חן:

 14 אותו.

 15 בבוקר?זה לא מה ששמענו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 לא, כי בבוקר ההצעה, עו"ד ז'ק חן:

 17 למיטב זכרוני זה מה ששמענו בבוקר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18לא גבירתי, אני אזכיר לכבודכם. בבוקר ההצעה של התביעה הייתה שיינתנו לה  עו"ד ז'ק חן:

 19עולמות אחרים, שבועיים שהיא תספיק לאסוף את החומרים, ואחר כך יעלה ויבוא עד שנמצא ב

 20 מר ברגר, כאשר היא סבורה שעדי וואלה צריכים...

 21זו הייתה הצעת המדינה והצעתה של עו"ד מיכל רוזן עוזר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22אם אני לא טועה הייתה 'אנחנו נקבל שבוע נוסף ואז אחרי שלושה שבועות אנחנו נמשיך עם העד'. 

 23 זה מה שלפחות רשום אצלי.
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 1 כן אבל הייתה מחלוקת בין התביעה להגנה בעניין הזה.  ו"ד ז'ק חן:ע

 2צריך לצמצם את פרק הזמן שאתם מבקשים להפסקה. שלושה  עם:-כב' השופט משה בר

 3שבועות זה ארוך. אם התביעה תעמוד על שבוע, גברת תירוש, ותנסה להזרים ככל שניתן, עם 

 4 הפסקה, 

 5פשר מצד אחד, ושוב, אין לי טרוניה, זאת החלטת בית אני כן אומר, אי א עו"ד יהודית תירוש:

 6המשפט ואנחנו נמלא אותה. אבל ברגע שמבקשים מאיתנו לעבור באופן פרטני, ואני כבר אומרת, 

 7אנשי הקשר והקטיגוריות שהעד אמור לעזור לנו, זה כנראה לא נספיק לעשות את זה במקביל. 

 8טסאפים כדי למצוא את הקטיגוריות, כדי אזאת אומרת, הלכה למעשה נצטרך לעבור על כל הוו

 9 למצוא את החומרים, וגם במיילים,

 10אבל חלק מהעבודה נעשתה כבר עכשיו, לא? הרי חלפו עשרה ימים  עם:-כב' השופט משה בר

 11 מאז ההחלטה, עשיתם משהו,

 12 לא מספיק,  עו"ד יהודית תירוש:

 13 לא מספיק אני מבין, אבל משהו כן נעשה. עם:-כב' השופט משה בר

 14 אנחנו כאן, אנחנו נמצאים כאן. עו"ד יהודית תירוש:

 15 לא, בסדר, עם:-כב' השופט משה בר

 16 ולכן, ואנחנו גם הכנו את עצמנו לחוזרת. עו"ד יהודית תירוש:

 17 9:00-תסלחו לי, אבל בזה היינו בבוקר, בטיעון הזה היינו ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 בבוקר.

 19 אני אומרת, שבוע ימים זה לא יקרה.לכן  עו"ד יהודית תירוש:

 20 בוא נשמע את מר בן צור. עם:-כב' השופט משה בר

 21 7-ואז שבוע מוליך אותנו ל 30-אנחנו במקום שבועיים שזה מוליך אותנו ל צור:-עו"ד בועז בן

 22בחודש, אז אני מציע שחברתי, תורידו לכם יומיים, וזה עוד שני ימי דיונים, ולכן זה משמעותי. 

 23 .7-וה 6-ביוני ואנחנו נתחיל לחקור את ה 28-ם תשלחו לנו את החומרים עד הכלומר את
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 1ביוני להתחיל את החקירה הראשית. כשאתם איך  28-אז אפשר ב עם:-כב' השופט משה בר

 2 שהוא נערכים יותר בקלות, לחקירה הנגדית,

 3 אבל כבודו,  צור:-עו"ד בועז בן

 4 .... ישועה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5 ... של ישועה, גם של עדים נוספים של, עם:-משה ברכב' השופט 

 6 נניח מעבירים לכם את החומר, 28-איך תעברו על החומרים? אנחנו עד ה עו"ד יהודית תירוש:

 7 .28-כן. עד ה צור:-עו"ד בועז בן

 8לכן אמרתי, הרי הם לא יספיקו לעבור על כל החומרים אבל אפשר  עם:-כב' השופט משה בר

 9להתחיל עם העדים אחרים של וואלה שיש לכם חלק מהחומר, תוך כדי כך תעברו על  28-ב

 10החומרים. גבירתי גברת רוזן מבינה שאנחנו רוצים ללכת לקראתכם אבל אי אפשר לעשות הפסקה 

 11 ארוכה. יש פגרה ויש חגים, 

 12 יש לי הצעה, זה קשור, ר:צו-עו"ד בועז בן

 13 עו"ד בן צור, הוא המנוסה מכולם, עם:-כב' השופט משה בר

 14בית משפט אמר לי משהו, אני רק רוצה להגיד. אני לא אפריע לך. אני יותר  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 ממבינה. אני יותר ממבינה ומכבדת ומעריכה, אבל בפער בין,

 16למצוא פתרון. לא צריך להכביר מילים. אני מבין אז אנחנו מנסים  עם:-כב' השופט משה בר

 17את העמדה שלכם. הדבר האחרון הוא שרוצים להקשות עליכם. אנחנו הולכים לקראתכם ככל 

 18 ,-שניתן אבל יש עניין של הגיון וסבירות ואנחנו רוצים למצוא את ה

 19אני מבינה אני רציתי להגיד התנצלות. אני רציתי לומר שיהיה ברור.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20ומעריכה ומכבדת וככל שהעמדות שלנו הן עמדות שמביעות כעס זה כיוון שאנחנו מתוסכלים כי 

 21 אנחנו רוצים לתת את ההגנה ללקוחות שלנו. זה הכל.

 22 נעזוב את הכעס כרגע. מר בן צור, מה אדוני, עם:-כב' השופט משה בר
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 1 28-יחזיק בין הדברים עד ה אני חשבתי כך כבודם, כדי שזה יהיה, שזה צור:-עו"ד בועז בן

 2, זה שני ימי דיונים, 7-וה 6-, יש לנו את ה6-לחודש יעבירו לנו את כל החומר, אנחנו כבר נחקור ב

 3 3או  2שזה יום חמישי, זה לפי שיקול דעת בית משפט, כלומר אז יהיו לנו  8-ירצו גם שנחקור ב

 4 ישיבות באותו שבוע.

 5 ?ביוני 5-מה יש ב כב' השופט עודד שחם:

 6 , 3, 2, 1ביוני זה יום ב' כבודו, אבל בסך הכל אם אני לוקח  5 צור:-עו"ד בועז בן

 7 . 28-פשוט זה נראה כמו שבוע ימים. זה שבוע ימים מה כב' השופט עודד שחם:

 8. בסדר. כי אין לנו אפילו 5-, כבודו, אני לא מתווכח. נתחיל ב28נכון, אה,  צור:-עו"ד בועז בן

 9ה לנו בסוף רק מיום שלישי, אבל בסדר, נעמוד בזה. נעמוד בדבר הזה. בערב, אז יהי 28-את ה

 10, לא נתמקח על יום, ואז נמשיך 28-, אבל אם לא גם ב27-. אם הם יכולים עד ה5-אוקיי. נתחיל ב

 11 בחודש. 5-כסדרו ב

 12 תעבירו את החומרים, תעשו מאמץ.  28-גברת תירוש עד ה עם:-כב' השופט משה בר

 13אני אומר, מאמץ גדול מאוד אנחנו כמובן נעשה. אני אומרת לכבודכם שאני  עו"ד יהודית תירוש:

 14זה  220,000-עדיין גם כידוע בסימני שאלה, כי אני לא יודעת בתיבת המייל כמה מתוך ה

 15 הקטיגוריות שהסכמנו להן. 

 16אם יתברר שיש משהו חריג באופן מיוחד, בסדר, אנחנו קשובים.  עם:-כב' השופט משה בר

 17 לחודש, 28-זמנים יהיה כזה, עד האבל שלוח ה

 18 אנחנו נעשה מאמץ רב, ואם לא נוכל, נפנה לבית המשפט. עו"ד יהודית תירוש:

 19לחודש אנחנו מתחילים  5-לחודש יועברו החומרים וב 28-אז עד ה עם:-כב' השופט משה בר

 20 את הזה, זה יוצא בדיוק יום שני.

 21 ה והמשך של עדי וואלה. נכון. נראה לנו סביר. ואז ישוע צור:-עו"ד בועז בן

 22 זה מאמץ לכולם. עו"ד יהודית תירוש:

 23 נכון בסדר. וההנחה שלנו שיעבירו גם חומר בדרך, לא ביום האחרון. צור:-עו"ד בועז בן
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 1 ישועה בכלל בארץ? כב' השופט עודד שחם:

 2 כן. התשובה היא כן. הוא נוסע לשבועיים. כך הבנו. צור:-עו"ד בועז בן

 3 . הוא שוקל ברגעים אלה להאריך את זה.3-רו הוא חוזר בלצע :מר אילן ישועה

 4תשמור על בידוד, שלא תיכנס לבידוד מר ישועה, עושים היום  עם:-כב' השופט משה בר

 5 בדיקות כשחוזרים.

 6 אני אעשה את זה. אני לא יכול לדמיין את השבועיים הקרובים בלי להגיע לפה. מר אילן ישועה:

 7 טוב, זהו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן. צור:-עו"ד בועז בן

 9אז אנחנו משנים את ההחלטה שניתנה קודם. וזה בין  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10ביולי. אנחנו  5-היתר לאחר ששמענו את ההשלמות. החקירה הנגדית של מר ישועה תתחדש ב

 11לא מתחילים קודם את העדים האחרים של וואלה. ככל האפשר המדינה תעביר את חומרי 

 12 ביוני.  28-החקירה החדשים עד ל

 13ר, ואני מציעה שהסניגורים יסתכלו לכאן ולא למטה. התגובה יש דבר אחד שאני כן חייבת לומ

 14שהייתה קודם להחלטה שלנו היא תגובה לא מתקבלת על  הדעת. כך לא מגיבים בבית משפט, 

 15ואני לא רוצה להשתמש בביטויים יותר קיצוניים על איך התגובה הזאת נראית. אבל כך לא 

 16 פק בזה. אפשר להמשיך חקירה נגדית.מגיבים בבית משפט להחלטה של בית משפט. ואני אסת

 17  גבירתי אני מבקש, עו"ד ז'ק חן:

 18 לא, זהו. עו"ד חן, זהו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אני מבקש להתנצל על התגובה שהגבנו מתוך מצוקתנו. אני מקווה שבית המשפט  עו"ד ז'ק חן:

 20שלנו נולדה כתוצאה ממצב שלא  כאשר יכעס פחות עלינו גם יבין מאיפה באה התגובה. המצוקה

 21הייתה לנו אחריות עליו. משם היא באה. אבל למרות זאת, יש מצבים בבית משפט שגם כשאתה 

 22לא גרמת לסיטואציה, צריך להרכין את הראש. הקושי הוא ש... מאוד דחוס, מאוד עמוס, עם 

 23 ריגה ... הרבה מאוד לחצים שאנחנו גם לא רואים במשפטים אחרים וזו סיטואציה מאוד ח
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 1 תודה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2אני רוצה להצטרף למה שחברי אמר ולהגיד עוד משפט אחד. אנחנו בתחושה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 3שלנו אנחנו הרבה הרבה לקראת, בכל דרך אפשרית כדי לאפשר את הייעול ואת הביצוע של 

 4ן מה שיצא זה התסכול שלנו. אני מתנצלת החלטת בית משפט וכדי לקדם את עשיית המשפט ולכ

 5על התגובה, בוודאי שאני מצרה על האופן שבית המשפט חווה אותה. זו לא הייתה כוונתנו וכן 

 6התכוונו ... מה שיצא החוצה זה תסכול ואני שמחה על ההסכמה שגובשה, אני שמחה על כך ומודה 

 7 ו הדברים..לבית המשפט שהוא שינה את החלטתו, ואני מקווה שבכך יגיע

 8 תודה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 

 10 . 17בסוף ממילא הכותרת תהיה על נתניהו. בוא נתקדם. ככה, פריט  ש.

 11דרך אגב אני מוכרח להגיד משהו, בעצם, אם אפשר. השבועיים האלה שניתנו לי, אם לא הייתי  ת.

 12בועיים. אז זה לא לזכותי. לא נוסע הייתם עכשיו מכניסים את זה להחלטה שאני חייב לנסוע ש

 13 קיבלתי שבועיים.

 14 אחרי שתסיים ניתן לך עוד שבועיים לנסוע.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 תודה. ת.

 16 אתה נראה לי משועשע מדי מר ישועה. ש.

 17 אז בוא תקלקל את זה. ת.

 18מלון בו התאכסן , יש טענה שאומרת שהייתה דרישה להסרת פרסום על עלות גבוהה של 17פריט  ש.

 19הנאשם נתניהו בביקורו בוורשה. היה צריך להיות פרסום על עלות גבוהה של בית המלון. אני 

 20אשאל אותך בקצרה כי אנחנו פשוט בזמן מאוד מאוד קצר. אתה יודע שמה שנמסר לכם שלא היו 

 21לא יודע? דברים מעולם. שלא בדקתם ולכן זה לא נכון. אין שינוי במחירים של בתי המלון. יודע? 

 22 אם לא, אני אראה לך את הדברים.

 23 לא הבנתי כלום. אני לא זוכר את זה ולא הבנתי גם מה שאלת אותי. ת.
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 1 צעד. -טוב. אז בוא נעשה צעד ש.

 2 ,-לא הבנתי את השינוי ב ת.

 3, כותב 2130ביוני מעלים כתבה, אין לנו להציג אותה, ואז תסתכל, כותב בשורה  10-הכל בסדר. ב ש.

 4מרגיזים את כולם. בכותרת ראשית, זינוק מחיר הסוויטה' 'טיפלה הסוכנות', אני זאב 'אתם 

 5מקצר, 'הם טוענים שלא בדקתם ושזה לא נכון'. פשוט שהדבר הזה לא נכון. לא היה שינוי. עכשיו 

 6אני שואל אותך שאלה פשוטה. הנכון הוא קודם כל שברגיל קודם כל בודקים ולפעמים גם 

 7 רט מקובל? לבדוק?מבקשים תגובה, זה סטנד

 8 אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה המקורות. יכול להיות שהוא בדק. אני לא יודע. ת.

 9 אבל מה שנאמר, ש.

 10 בגדול אתה שואל האם עיתונאי צריך לבדוק את מה שהוא כותב, כן. אני לא יודע מה היה פה. ת.

 11לא נכון, אין מקום להותיר אותו. נכון?  אוקיי. תסכים איתי עוד דבר, ככל שהמידע או הפריט הוא ש.

 12 אם לא היה שינוי במחירים אז אין מקום להותיר, נכון?

 13 כן. יכולים לתקן. ת.

 14הוא העניין  131. פריט 131מאה אחוז. אוקיי. הפריט הבא שאני רוצה להתייחס אליו הוא פריט  ש.

 15שעסקה באשת הבא. הטענה אומרת שיש דרישה לפרסם הבהרה שכתבה קודמת בוואלה 

 16 פוליטיקאי שתקפה את בן הזוג של בנה, לא התייחסה למשפחת נתניהו. עכשיו בוא אני אזכיר לך,

 17 זוכר. ת.

 18 אתה זוכר. בוא נראה מה עלה. אתה יודע שהייתה כתבה בוואלה, ש.

 19 כן. סלבס. ת.

 20 כן. הייתה כתבה בוואלה סלבס. ש.

 21 

 22 950כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 23 
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 1שת הפוליטיקאי הבכיר שאיימה על המאהב של בנה. ואז גם כתוב שהאמא הכתבה הייתה כזו, א ש.

 2 שלחה יחידה מובחרת שתגרום לו להתרחק. רואה?

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. עכשיו חלק מהאנשים הבינו, חשבו, שזה מתייחס למשפחת נתניהו וליאיר נתניהו. זוכר? ש.

 5 כן. ת.

 6ה, לא יאיר נתניהו ולא משפחת נתניהו אלא אוקיי. ואנחנו יודעים, אתה יודע דה פקטו שזה לא הי ש.

 7 ,-אחרים. נכון? הכתבה לא התייחסה, הכתבה, אין בה שמות, אבל זה לא התייחס ל

 8 אני חושב שאתה צודק. אני לא, ת.

 9 נכון. אני צודק. נכון. אוקיי. ואז מה שביקשו מכם בעצם זה את הדבר הבא, ש.

 10 אה, כן. ת.

 11 אני צודק, מסכים? ש.

 12 כן.  ת.

 13כון? אוקיי. ואז מה הייתה הבקשה? אמרו לכם, תראו, פרסמתם פרסום שחלק, התחילו כבר נ ש.

 14פרסומים ברשת שלפי הפרסום שלכם מדובר במשפחת נתניהו כי יש פה פוליטיקאי בכיר, יש את 

 15הבן, לא משנה כרגע מה ישנו כאן, ושלחו יחידה מובחרת ולכן זה משתייך בתפיסה הציבורית 

 16 רות שזה לא נכון. מסכים? כמשפחת נתניהו למ

 17 כן. ת.

 18 אוקיי. ואז ביקשו מכם לפרסם הבהרה, הבהרה, שזה לא קשור ליאיר נתניהו. נכון? ש.

 19 כן. ת.

 20אוקיי. בסדר גמור. עכשיו אתה גם מסכים איתי שזה גם מאוד לגיטימי, כלומר בא אדם ואומר  ש.

 21ם איתי שזה הדבר הכי לגיטימי 'תראה, מתחילים להבין מהכתבה שזה עלי אבל זה לא עלי'. תסכי

 22 שהוא יכול לבקש 'תבהירו שזה לא אני כי מייחסים את זה אלי'. נכון?

 23 כן. ת.
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 1. הטענה היא 139אוקיי. בסדר. ואז, טוב. אוקיי, בוא נעבור לפריט הבא. הפריט הבא הוא פריט  ש.

 2יו בוא נזכור במה , למניעת העלאת כתבה שנוגעת ליאיר נתניהו. עכש2015ביוני  10-שיש דרישה, ב

 3. כותב חפץ אליך שכתבת, מאיה ... זו 10761, שורה 9539מדובר. אני מראה לך מהרול בשורה 

 4 כתבת שלכם, נכון? 

 5 כן. ת.

 6מעריב  2'רוצה לכתוב על התערוכה שרצתה לעשות אאוטינג ליאיר נתניהו בציור עירום' ערוץ  ש.

 7לצייר אותו ככך וכך'.  תמהניסיונול בכפו והארץ ירדו מזה. הבחור הצעיר סובל מאוד על לא עוו

 8 רואה?

 9 רואה. ת.

 10. שהייתה כוונה לפרסם את זה בכלי תקשורת מרכזיים, ערוץ 1אוקיי. אז קודם כל אנחנו רואים  ש.

 11 מעריב והארץ, נכון? 2

 12 כן. לפי דברי ניר. ת.

 13 לפי דברי ניר, ובסופו של דבר גם אצלכם לא התפרסם. זה אנחנו יודעים. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15עכשיו תסכים איתי שזה לגיטימי, זוהי פניה לגיטימית, והראייה גם ששורה של כלי תקשורת  ש.

 16 חשבו שזה סביר. נכון?

 17 כן. ת.

 18כרגע לשמות שגם שם היה  סלהיכנאוקיי. טוב. וגם הייתה פוליטיקאית אחרת דרך אגב, שמבלי  ש.

 19 י שזה יתפרסם אצלכם. נכון?משהו דומה, ציור עירום של פוליטיקאית שחשבת שזה לא ראו

 20 כן. ת.

 21. יש טענה של 198אוקיי. אז נחסוך את הזה, אוקיי. עוד דבר אחד שאנחנו בעניינים האלה, פריט  ש.

 22דרישה למניעת פרסום על יאיר נתניהו. עכשיו הפרסום הגרנדיוזי שהיה צריך להיות, ביקשו תגובה 

 23ישנו, ואמרו לכם שאין לו חברה חדשה שיש לו חברה חדשה בשם דניאל רווה מקיסריה. כך זה 
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 1, זה פשוט דבר שלא היה ולא נברא. עכשיו, -בשם דניאל רווה מקיסריה. אני אחסוך פשוט את כל ה

 2מה שאני אומר לך, בהנחה שהדברים שאני אומר לך הם נכונים, אז תסכים איתי שיש פניה 

 3'לא, אין לי חברה חדשה שאומרת 'יש לך חברה חדשה בשם דניאל רווה מקיסריה' והוא אומר 

 4להגיד, אין מקום לפרסם  בשם דניאל רווה מקיסריה' ואלה העובדות, זה הדבר הכי לגיטימי, נכון?

 5 משהו שהוא לא נכון.

 6הצורה שהכתבים האלה  תראה, גם במקרה הזה וגם במקרה הקודם, מי יודע שזה לא נכון? ת.

 7, בכל מקרה, מקור אמין, אז -ונים לעובדים זה שהם מקבלים ממקור, אם זה מקור אמין, הם פ

 8הם שוקלים את זה. אז הם פונים למושא. אם הוא מכחיש ועדיין המקור שלהם אמין, עצם 

 9ההכחשה של מישהו עדיין לא מהווה סיבה יחידה או מוחלטת לזה שעיתונאי מחליט לא לפרסם, 

 10ותר עסיסיים שהצגת, כמו שאנחנו יודעים מזה שעיתונאים לא רק בתחום הזה של שני הנושאים הי

 11גם בנושאים אחרים. לפעמים שואלים גם אפילו פוליטיקאים, הם מכחישים משהו ואחר כך 

 12מסתבר שזה לא היה נכון. קורה לפעמים. אז העיתונאי מחליט על סמך אמינות המקורות שלו אם 

 13, הוא לא הוא מפרסם או לא. לכן אני מסכים איתך כעקרון שאם לעיתונאי ידוע שמשהו איננו נכון

 14 צריך לפרסם אותו. אבל הכחשה לכשעצמה היא לא אומרת את הכל. יש לה משקל.

 15אז בוא נבדוק את הדברים. קודם כל הפריט הקודם שדיברנו זה בכלל איזה שהוא אאוטינג וציור  ש.

 16עירום, לא קשור כרגע להכחשה. זה עניין של תביעה אנושית אלמנטרית שכלי תקשורת אחרים 

 17 נענו לה.

 18 לזה אני מסכים. ת.

 19עכשיו לגבי הפריט הזה, אני אומר לך את העובדות הבסיסיות. בסדר? אני לא חושב שעשיתם  ש.

 20. לא היו 1תחקיר ווטרגייט על דניאל רווה מקיסריה שאינני מכיר אותה, כל מה שאני אומר לך 

 21נכונים . אף כלי תקשורת לא פרסם את הפריט הזה ולכן אם הדברים האלה לא 2דברים מעולם. 

 22 אז לא מפרסמים אותם. נכון?
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 1אין לי מה להוסיף לתשובה הקודמת שלי. זו התשובה הקודמת. אם ידוע לו בבירור שמשהו לא  ת.

 2 נכון, לא צריך לפרסם.

 3 נכון יפה מאוד. ש.

 4 אבל הכחשה היא לא, אוקיי. ת.

 5רים זה בזה. עכשיו אני עובר לשני פריטים, אם אפשר חמש דקות לשני פריטים אחרונים שקשו ש.

 6 .251אולי זה ייקח ברשות בית המשפט עשר דקות, פריט 

 7דקות, כשנסיים מה שיש לנו.  15עד שנסיים. חמש דקות,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בסדר?

 9נסיים. כן. ואם תהיה, אני פשוט רץ מאוד מהר ולא מגיש כרגע חומרים, אז אם יהיו כמה דקות  ש.

 10 בהמשך של הזה אז, 

 11 אין בעיה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12כבודם זה סיפור על דרישות לפרסומים מתוך ספר על יוני נתניהו. ובוא נראה גם מה  251אז פריט  ש.

 13מוצא מקום בכתב אישום פלילי. קודם כל האם אתה יודע את העובדות, שהוצעה לכם האפשרות 

 14לוחמי סיירת מטכ"ל מספרים על הקרב  –ראשון  לפרסם פרקים של ספר ששמו 'מבצע יונתן בגוף

 15 באנטבה'. 

 16 כן. ת.

 17אוקיי. ובמסגרת הזאת נכתבו שם פרקים על ידי הרמטכ"ל לשעבר מופז, על ידי מפקד סיירת  ש.

 18 היו פרקים רחבים שנכתבו. מטכ"ל דאז עומר בר לב, קצין המודיעין של הסיירת, נכון?

 19 כן. ת.

 20 י נתניהו. נכון?שנה, מבצע אנטבה, יונ 40וזה  ש.

 21 כן. ת.

 22אוקיי. אגב, הפרקים נכתבים גם על ידי יריבים פוליטיים, זה פשוט לא רלוונטי לכלום, אני רק  ש.

 23 מציין את הדבר. זה פרסום ראוי עיתונאית? ראוי מאוד? רצוי עיתונאית?
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 1 ראוי. רצוי, ראוי. ת.

 2-שהיה, ואחרי זה פרסום ב YNET-בנכון. עכשיו בוא נראה מה יש לנו עוד. אני מראה לך פרסום  ש.

 3 ימים' זה מגזין הדגל, המגזין הנקרא במדינת ישראל, נכון? של ידיעות אחרונות? 7ימים. ' 7

 4 כן. אני חושב. ת.

 5 אוקיי.  ש.

 6 לא, ישראל היום לפעמים טוען לבכורה. הם רבים.  ת.

 7 , אבל קביעת סדר יום,-אבל מבחינת ה ש.

 8 אני לא רוצה לפגוע באף אחד. ת.

 9 לא נפגע באף אחד, אתה שומר על כולם, זה בסדר.  ש.

 10 

 11 951מוגש ומסומן נ/

 12 

 13, על 'הידיעות YNETימים'. אפשר, אני רק אפנה בסוף  7כבודה, אם אפשר, אנחנו נגיש גם את ' ש.

 14זה מופיע בתחתית הפרסום  ימים', נגיש את המוסף. בסדר? 7הדרמטיות יתפרסמו השבוע במוסף 

 15וא נראה מה יש לנו כאן בנושא הזה מר ישועה ותגיד לי, אם אני אתייחס . עכשיו אז בYNET-ב

 16 לזה. ראש הממשלה מפנה לספר שנוגע למבצע אנטבה, יוני נתניהו, דיברנו. זה הספר. נכון?

 17 כן. ת.

 18אוקיי. ותסכים איתי כמובן שכמו אמרנו קודם, שפרקים מספר שכזה זה עניין תקשורתי, הכי  ש.

 19 לגיטימי בעולם?

 20 ן.כ ת.

 21בסדר גמור. אוקיי. וגם פה מתת אבל זה כבר אתה לא צריך להגיד. עכשיו אני רוצה לעבור איתך  ש.

 22ושם הטענה היא שיש דרישה לפרסום גינוי לסרטון שפרסם אסף הראל. ועכשיו, אנחנו  252לפריט 



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4148 

 1מה כרגע ברשימה שהייתי קורא להם דברים אנושיים. בסדר? אז בוא נראה מה היה כדי להבין על 

 2 דובר. יש סרטון של אסף הראל, הסרטון הוא 'כי יוני מת, כי יוני מת' אתה זוכר את הסרטון הזה?

 3 כן. לא הסתכלתי על כולו אבל כן. ת.

 4 אז בוא נסתכל. 'כי יוני מת'.  ש.

 5 )מוקרן סרטון(

 6 נדמה לי, לא? 10זה היה בערוץ  ת.

 7 

 8 .952סרטון מסומן נ/

 9 

 10 ורבים מצאו אותו כסרטון נקרא לזה, לא ראוי, נכון?. 10נכון. הסרט היה בערוץ  ש.

 11 סר טעם. ת.

 12 סר טעם. נכון? ש.

 13 כן. ת.

 14בסדר. עכשיו הייתה פניה אליכם, ואמרתי זה כרגע בסקציה לא דוברים, לא שום דבר, סקציית  ש.

 15אנושיות בסיסית. ואז אומרים 'האם אתם מוכנים לכתוב אצלכם משהו כנגד או ביחס לסרטון 

 16 כר?הזה'. זו

 17 כן. ת.

 18כן. אוקיי. ואז אני אראה לך מה אצלכם היה. אגב, אני רק שואל אותך כמנכ"ל כלי תקשורת דאז,  ש.

 19 סרט כזה ומאמר שאומר שזה לא ראוי, זה דבר סביר, מקובל, אנושי כמו שקראתי לזה?

 20 כן. אנושי. כן. ת.

 21 אוקיי. ואז בוא נראה מה אצלכם יש באתר. ש.

 22 

 23 953מוגש ומסומן נ/



 
 

 
 בירושליםבית המשפט המחוזי 

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

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

 2021יוני  16

 

 4149 

 1אז עכשיו, מה שישנו, תסתכל על הפרסום, התפרסם אצלכם משהו, תאשר אותי, מאוד מאוד  ש.

 2דליל, באתר שלכם, שהסרטון מעורר זעם, אחד הגולשים כתב כך וכך, שתי תגובות ותגובה של 

 3 . אתה רואה?10ערוץ 

 4 ,-כן. אני לא יודע מה זה דליל, אני חושב ש ת.

 5שורות. זה דליל. נכון? ראינו חמישה  11ז, אני אגיד לך, דליל זה מאוד לקוני. זה משהו שאוח ש.

 6 שורות בנושא הזה. אוקיי. רואה מר ישועה? 12-עמודים הממיאדה, ו

 7 כן. ת.

 8 אוקיי. עכשיו אני אציג לך פרסום בגלובס. ש.

 9 

 10 954כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 11 

 12 וכר את זה?. אתה ז10רק נראה גם שהיו מאות תלונות והיה הליך של הפרה נגד ערוץ  ש.

 13 לא זוכר את הפרטים, זה שהיו תלונות אני זוכר, לא זכרתי שהיה הליך הפרה. עכשיו אני קורא. ת.

 14 עכשיו אתה קורא, וגם שהייתה התנצלות. תמיד מגיעה התנצלות בסוף, ש.

 15 של אסף? ת.

 16 של אסף הראל. ש.

 17 כן. זה אני זוכר שהייתה התנצלות. ת.

 18 ניות הציבור ברשות השניה,ושהייתה מעין החלטה של נציב פ ש.

 19 לא את כל הפרטים, את מה שאמרת אני בגדול זוכר. לא מתפלא. ת.

 NRG. 20-אוקיי. מציג לך את ההחלטה דרך הפרסום ב ש.

 21 

 22 955מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1ימים" שאמרנו שנגיש קודם אז אני מבקש להגיש את זה עכשיו  7"-כבודם אני יכול להגיש את ה ש.

 2 ואני אסיים איתך בשאלה אחת מר ישועה. 

 NRG? 3מאיפה זה לקוח?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 ,-. כן. שמתייחס לNRG-כן. זה לקוח מ ש.

 5 , אני פשוט אצרף אותו, שיהיו ביחד. 951ודם נ/זה היה ק אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6מר ישועה, תסכים איתי שהפניה שהייתה בנושא הזה ביחס לסרטון "כי יוני מת" היא פניה קראנו  ש.

 7 לזה אנושית, לגיטימית, נכון?

 8 כן. ת.

 9 אני יכול לעצור פה כבודם.  צור:-עו"ד בועז בן

 10 ,-עוד חקירה על היש לאדוני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11יכול להיות שזה יהיה ממש רסיסים. אני לא מתכוון לנצל את זה, אם תהיה לנו  צור:-עו"ד בועז בן

 12 שעה לאיסוף,

 13 בגדול אדוני סיים עם זה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 בגדול כן. בגדול התשובה היא כן. צור:-עו"ד בועז בן

 15אנחנו נשארים עם החומרים החדשים... עשיית סדר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 והשלמות.

 17 בדיוק. נכון. לא יותר מזה.  צור:-עו"ד בועז בן

 18 אוקיי. אז אנחנו מסיימים. ונראה אתכם אחרי ההפסקות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 תודה רבה. צור:-עו"ד בועז בן

 20 

 21 -הדיון הסתיים  -

 22 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד עו"ד  : מטעם המאשימה

 3  ניצן וולקן

 4צור; עו"ד ישראל  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 5 שרייר  -וולנרמן; עו"ד אסנת גולדשמידט

 6 וב"כ עו"ד ז'ק חן 2נאשם     

 7 עוזר  –עו"ד מיכל רוזן  3ב"כ נאשמת     

 8 רותם אלבז ד נוית נגב; עו"ד עו" 4 ב"כ נאשם    
<#1#> 9 

 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 פרוטוקול הדיון הוקלט

 14 צור. -נמשכה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה על ידי עו"ד בועז בן

 15 

 16 הוגשו מוצגים: 

 17כתבה הארץ;  – 966כתבה וואלה; נ/ – 965נ/ כתבות וואלה; – 963, נ/961, נ/959, נ/958נ/ -כתבות 

 18כתבות  -, 988, נ/984, נ/983, נ/979, נ/975, נ/974, נ/972, נ/971, נ/970, נ/ 968כתבה מעריב; נ/ – 967נ/

 19 995כתבה וואלה; נ/ –  994כתבה וואלה, הוצג סרטון עימות מהכתבה )לא הוגש(; נ/ – 992וואלה; נ/

 20, 1000, נ/999, נ/998, נ/997אלה, הוצג סרטון מהכתבה )לא הוגש(; נ/כתבה וו - 996כתבה הארץ; נ/ –

 21 כתבות וואלה.  – 1019, נ/1018, נ/1016, נ/1015, נ/1010, נ/1009, נ/1008, נ/1007, נ/1006נ/

 22 
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 1 – 982; נ/981נ/ ,980, נ/976, נ/973, נ/969, נ/964, נ/962, נ/960, נ/957נ/ -התכתבויות עם אבי גבאי 

 2, 1004, נ/1003, נ/1002, נ/1001, נ/993נ/ ,991, נ/990נ/ ,989, נ/987, נ/986, נ/985; נ/981לנ/ קובץ שצורף

 3 ;1014, נ/1013, נ/1012, נ/1011, נ/1005נ/

 4 

 5 – 1020, נ/1017ראיון אילן ישועה בגל"צ; נ/ – 978דוא"ל; נ/ – 977יפעת; נ/ – 956נ/ -מוצגים נוספים 

 6 אבי גבאי". התכתבויות עם ענת מרציאנו "ענת מ

 7 

 8 
<#4#> 9 

 10 החלטה

 11 

 12 . 09:00בשעה  14.9.2021המשך הדיון קבוע למחר, 

 13 
<#5#> 14 

 15 במעמד הנוכחים.  13/09/2021, ז' תשרי תשפ"בהיום  נהנית

 16 

 17 
   18 

  19 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 13-היום ה 20-10401-67בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4. שוב שנה טובה לכולם. אנחנו נאפשר לכם, נתחיל בהשלמת טיעונם, אם יש 2021בספטמבר 

 5? טוב, למישהו מה להשלים. ביקשתם. גב' אלוביץ' לא נמצאת. מה שלומה? בסדר? ככה ככה

 6 שתהיה רפואה שלמה. מי מתחיל?

 7 אולי נבקש רק שהעד ייצא בשלב הזה? עו"ד יהודית עו"ד יהודית תירוש: 

 8 לא יודעת עד כמה הנושא הזה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אני חושב שזה יכול, אין לו תרומה כאן, ויכול להיות שזה משיק באיזה שהוא אופן. צור:-עו"ד בעז בן

 10 אתם רוצים שהוא יהיה בחוץ או שיהיה בפנים? אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 11 בחוץ אני חושב. צור:-עו"ד בעז בן

 12 טוב, ישועה בוקר טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 בוקר טוב. מר אילן ישועה:

 14 מה שלום אדוני? אדוני בסדר? עם:-כב' השופט מר משה בר

 15 נסעת, חזרת, אב"ד: -פלדמן -מןכב' השופטת ר' פריד

 16 כן. :מר אילן ישועה

 17הצטערנו לשמוע על פטירת אביו של אדוני, בהחלט תנחומי בית  עם:-כב' השופט מר משה בר

 18 המשפט.

 19 )מר אילן ישועה יוצא מהאולם(

 20 עו"ד בן צור בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אני אעמוד ברשות כבודם כדי לשמור על מסגרת הזמן. כמה מילים כלליות. תיכף  צור:-עו"ד בעז בן

 22ניגש לגוף העניין. להליך הפלילי, זה דברים ידועים, יש סדר יש היררכיה, שטמון בכך הגיון רב. יש 

 23פערי כוחות, צריך להבין, יש פערי כוחות מאוד משמעותיים בשלבים מסוימים בין תביעה לבין 
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 1ה חוקרת כאוות נפשה את מי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה הגנה. המשטר

 2והפרקליטות מחליטה אם להגיש כתב אישום, הפרקליטות מנסחת את כתב האישום, ולאחר מכן 

 3סדר עדי התביעה נקבע על ידי הפרקליטות שרוצה להציג את הסיפור שלה דרך העדים שהיא 

 4תי נשמע למעשה פעם ראשונה קולה של ההגנה, קולם מחליטה שהם העדים שיעידו לראשונה. מ

 5של הנאשמים? הוא נשמע בתשובה לכתב האישום והוא נשמע בחקירה נגדית. זו הפעם הראשונה 

 6שמתחיל להיווצר איזה שהוא איזון מסוים שישנו. לכן אנחנו נמצאים בסיטואציה, וזה חשוב 

 7ותי של קווי ההגנה, גם במסגרות, לומר, שא נחנו בתיק הזה כבר חשפנו לפחות חלק, חלק מה

 8במסגרת תשובה מפורטת לאישום וגם במסגרת חקירתו הנגדית של עד התביעה הראשון והמהותי 

 9מר אילן ישועה. ועכשיו, ורק עכשיו באה התביעה ואומרת 'אני רוצה עכשיו לבצע השלמת חקירה'. 

 10את זה ואני אומר את זה  זה הטיעון של התביעה. מה שאנחנו רואים בתיק הזה וזה חשוב לומר

 11בקצרה, התביעה מתנהלת מול קווי ההגנה. בית המשפט לא חשוף לכך, אני מניח שהוא ייחשף 

 12לכך, גם טענו את הדברים, במהלך השימוע נטענו טענות, כתב האישום מסדר את התזה של 

 13ישום התביעה בהתאם לטענות שנטענו. למשל, רק דוגמה קטנה, עסקת שוחד שאמרו לנו בכתב הא

 14. הסבירו להם שזה לא מסתדר, העתיקו את 2014, לפני השימוע היא בתחילת 2012שזה דצמבר 

 15זה. עכשיו אנחנו נמצאים, אילן ישועה, קוראים את קווי ההגנה, מתחיל הליך של ריענון, הדבר 

 16האחרון שאפשר היה לומר עליו שזה הליך של ריענון, כולל כפי שבית המשפט נוכח, אני מניח, 

 17גו לעד ישועה את קווי ההגנה כדי שיוכל להתייחס אליהם. עכשיו זה טבעי, התביעה יכולה הצי

 18קיעים, נוצרים חורים, נוצרות פרובלמטיקות, יש בלראות במהלך המשפט שיכול להיות שנוצרים 

 19לה הבנה שאולי הדברים טעונים ומבחינתה היה רצוי לתקן אותם, אבל הדברים האלה לא 

 20עובדים? כי דיברנו על חוסר הסימטריה, כי יש כללי סופיות ויש גם הגינות  עובדים. למה הם לא

 21, מדויקונאותות של ההליך המשפטי. עכשיו לגוף העניין, אין לנו הלכת סוויסה או בשם היותר 

 22דחיית דיון כמו שבהליכים האזרחיים. כל הקלפים צריכים להיות מונחים בפני הנאשם מתוקף 

 23ה. עכשיו מה באה התביעה ואומרת לנו? היא אומרת 'תראו, אני אותה תפיסה יסודית שישנ
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 1מבקשת לחקור עד אחד, קוראים לו מר אבי אלקלעי, על חומר ישן וחומר חדש' ככה הם כתבו 

 2לנו, ככה הם הודיעו לבית המשפט. תיכף נתייחס לסוגיה הודעה. אז אנחנו נמצאים בסיטואציה 

 3חומר ישן וחדש. כל החומר הישן ובז'רגון, החדש, הוא הבאה. הסיטואציה היא, קודם כל אין לנו 

 4. כל החומר הזה. אין בו חידוש. החידוש 2017חומר שהופק ממכשיר הפלאפון של מר ישועה בשנת 

 5היחיד הוא שהוא היה אצל העד, הוא היה אצל החוקרים, הוא היה בידי התביעה והגורם היחיד 

 6הגנה בשלב מאוחר. זה החידוש שישנו. ואנחנו לא שהוא לא היה בידיו, החידוש הוא שהוא הגיע ל

 7מדבירם פה על חומר חדש במובן זה שנולד איזה שהוא חומר חדש. זה חומר שהיה בידי התביעה. 

 8 4000העד הזה, שאומרים לנו 'זה רק עד ראשון, זה לא כל כך נורא', לא, זה עד מאוד מהותי. לתיק 

 9ורגל שניה קוראים לה רגולציה. מר ישועה הוא עד יש שתי רגליים. רגל אחת קוראים לה סיקור, 

 10מרכזי בסוגיה של הסיקור ולכן -עד ה-מרכזי בסוגיה של הסיקור. אולי אני ארשה לעצמי לומר ה

 11לא בכדי התביעה החליטה לפתוח איתו את ההליך. סוגיית הסיקור כבר חשופה. במובן זה שההגנה 

 12אמרנו וטענו אותם. אז על מה אנחנו מדברים  לגבי סוגיית הסיקור, הדברים נחשפו כפי שאנחנו

 13כאן? אנחנו מדברים כאן, לשיטתה של התביעה, על השלמת חקירה בשלב מתקדם ביחס לחומר 

 14שהיה בידי התביעה במשך שנים. זו הסיטואציה. זהה מיקום הגיאומטרי והשרטוט הגיאומטרי 

 15יכול לשכון. ראשית אמרנו, הנכון. ועכשיו כמה נקודות שמסבירות איך ועל מה הדבר הזה לא 

 16 ,-החומר הזה הוא לא חומר חדש, הוא חומר שהופק בשנת אלפיים ו

 17 עו"ד בן צור, את כל זה כתבתם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 כן אז אני אחדש. צור:-עו"ד בעז בן

 19 שכתוב.אם אדוני רוצה להוסיף, כי חבל לחזור על מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20כן אני אוסיף. בבקשה. אני אוסיף בנושא הזה. אז לכל הפחות אני לא  צור:-עו"ד בעז בן

 21אשתמש כרגע בביטויים חריפים, הסתירו, לא הסתירו, יש לנו את ההשקפה שלנו בנושא הזה, 

 22אבל נניח שהיה מחדל, לשיטתם. נניח שהיה מחדל חקירתי, לטעמנו מחדל חקירתי עצום בנושא 

 23כלל מחדלים יש להם תוצאות אופרטיביות. שוב, איזון, מידות, במשפט הפלילי אבל  הזה. בדרך
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 1זה לא פרס. השלמת חקירה כרגע זה פרס, זה אי אפשר לתת, וזה לא כתבנו גבירתי, כלומר, 

 2השלמת חקירה זה בעצם אפשרות לשפר עמדות, לתקן את הפגמים שנפלו, זה לא עובד. וכשיש 

 3. בחומר הזה אין חידוש 2ר שזה הרבה יותר מאשר מחדל חקירה. לנו מחדל חקירה, אני אומ

 4של אלקלעי. איפה יש בו חידוש? יש בו חידוש, אני מניח שבית המשפט הנכבד  לגרסהמהותי ביחס 

 5ייווכח בכך, יש בו חידוש לגבי פוליטיקאים, אנשים שפנו למר ישועה אין ספור פעמים, פה יש לנו 

 6דה נוספת היא, אני מזכיר, זה חומר של מר ישועה. אבי אלקלעי בהחלט חידוש באותו חומר. נקו

 7הוא צד למעט מאותו חומר. החומר של מר ישועה ושורה ארוכה של גורמים שישנם. מר אלקלעי 

 8הוא שחקן די אזוטרי ביחס לחומר של מר, של הטלפון והתכתובות של מר ישועה. וזה מחבר אותנו 

 out 9לקלעי, על מה ולמה התביעה החליטה דווקא אותו, לנקודה הנוספת, אז על מה ולמה מר א

of all  10אנשים לזמן לעדות, למרות שזה חומר שרובו לא נוגע אליו, ואני אגיד את הדברים והדברים 

 11 צריכים להיאמר, הוא עד מגויס. הוא מעיד על עצמו שהוא עד מגויס. 

 12 .... כתבתם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13רגע גבירתי, במובן זה שאפילו עד, הרי עד לו עניין בתוצאות המשפט. נכון?  צור:-עו"ד בעז בן

 14הוא עד אינפורמטיבי, עובדתי, בא להעיד. העד הזה תוך כדי המשפט, עוקב אחרי המשפט, הוא 

 15רואה את הכל, כותב, אני עושה פרפראזה, 'שמעתי מה שההגנה אומרת, אל תדאגו תביעה, אני 

 16לסתור את זה' כלומר הבחירה במר אלקלעי שהוא עד, הבחירה היא בחירה  הולך לתקן את זה או

 17מאוד סלקטיבית. עכשיו איפה הקושי של התביעה? וחשוב שהדברים האלה ייאמרו. התביעה לא 

 18חקרה לטעמנו את מה שהיא הייתה צריכה לחקור, במובן זה שבנושא של הסיקור בטענת המתת 

 19י התהליך, הונחו טענות לגבי פריטי או פרטי סיקור. באו ולבית המשפט הונח בסוף, תוך כד

 20פריט, לא בדקו מה קרה בכלי -הדברים האלה לא נבדקו בחקירה. לא בדקו בחקירה לא פריט

 21תקשורת אחרים, לא בדקו איך השגרה עובדת. הדבר הזה לא נעשה. מתי זה נעשה? רק אחרי 

 22והוא כוללני מדי, ואז ישבו עורכי דין, שהוגש כתב האישום. ואנחנו טענו שהוא לא בהיר ולא נהיר 
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 1ישבו עורכי דין והכינו עם שיקול דעת שלטעמנו הוא שיקול דעת משובש, הודעות גנריות של 

 2דוברים, הכל נכנס פנימה. אבל אין להם את המסד הראייתי, למה? כי הם חיו בכותרות, הם לא 

 3ולא על מה נעשה, זה לא נחקר.  חקרו את העדים, הם לא חקרו אותם לא על כתבות ולא על פניות

 4ומשעה שהדבר הזה לא נחקר ועורכי דין הם אלה, פרקליטים, לא עורכי, הפרקליטות יושבת 

 5ומכינה בעצמה, משרטטת את מה שהיא חושבת, איפה הבעיה שלה? שאין לה גיבוי עובדתי. אין 

 6חקירה הראשית שלו, לה גיבוי עובדתי כי הם לא חקרו. הראיה, ישועה, בית המשפט נוכח אפילו ב

 7לא נשאל כמעט על  שום דבר מאותם פריטים שישנם. למה? כי  הדברים האלה לא נחקרו. ואז, 

 8אז הם הבינו את קווי ההגנה, ואז איך אנחנו ננסה אולי להיוושע? ניקח עד אחד, את העד המגויס 

 9חקירה סלקטיבית. ביותר, אגב, יש איזו קבוצה, בנדה כזאת, ואיתו ננסה לתקן. כלומר זו השלמת 

 10סלקטיבית מאין כמותה. כדבר הזה לא יכול לעבוד. נקודה נוספת שמתקשרת לסוגיית הריענון, 

 11כי מה אומרת לנו התביעה? הרי אנחנו באנו אחרי שראינו את הריענון, אמרנו 'זה לא ריענון, זה 

 12ו קווים השלמות חקירה'. זה נובע מאותו חור יסודי, מאותו פגם יסודי שהם לא חקרו, רא

 13בריענונים ובאו והתחילו להרעיף עליהם תועפות של נתונים. ואז היה דיון בפני בית המשפט. בית 

 14המשפט במידה נתונה הסכים איתנו, וקבע, יש קו גבול. אתם לא יכולים להציג כל מה שאתם 

 15רוצים, תציגו מידה מוגבלת. עכשיו באה התביעה ואומרת 'טוב, אני לא יכולה להציג מידה 

 16וגבלת, להיפך, אני רוצה לעשות משהו רחב יותר' ואז היא עושה כאן במסלול עוקף החלטה. מ

 17כלומר 'אני חסומה', לשיטתה, 'בריענונים, אז עכשיו אני אבצע השלמת חקירה'. עכשיו השלמת 

 18החקירה הזו, אני אזכיר, הם אפילו אומרים 'אנחנו נעשה את ההשלמה מתוך החומר הקיים, 

 19ם, אבל מתוך החומר שכבר היה קיים ונחשף אליבא דכולם והחומר מה שהם אמרתי, הכל קיי

 20קוראים לגביו 'החומר החדש'. ואז הם אומרים לנו 'תראו', זה שתי טענות, ואני מסיים כבודם, 

 21. יש לנו פררוגטיבה, זו פררוגטיבה 1עוד חמש דקות במסגרת הזמן שיש לי. יש להם שתי טענות 

 22יפוטית. כלומר, סליחה שאני כרגע פה אומר, בית המשפט, הסניגוריה . ... ביקורת ש2-שלנו, ו

 23הנאשמים יש להם פררוגטיבה, אי אפשר לבקר אותם, הם יכולים לעשות כאוות נפשם. זו התפיסה 
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 1הכתובה של התביעה בהליך הזה. אז הריני לחדש, יש ביקורת ואין פררוגטיבה. כלומר יש שיקול 

 2ים. זה לא פררוגטיבה במובן זה שיש לנו כרטיס פתוח. ומה דעת, יש שיקול דעת אבל יש כלל

 3הכללים הבסיסיים אומרים? הם אומרים את הדבר הבא, הם אומרים, הם אפילו לא טענו מה 

 4החידוש, מה ישנו, הם אפילו לא ניסו לנעוץ את זה או לכוון את זה. 'לא, אנחנו רוצים השלמת 

 5זה לא עובד כך, משום שהכלל הבסיסי אומר שאם חקירה כללית, קיים, חדש, מר אלקלעי', לא, 

 6היה חומר בידי התביעה והתביעה החליטה, נניח מחדל אמרתי, זה הביטוי המעודן והמאופק 

 7ביותר שאפשר להתייחס אליו, החליטה שהיא לא רוצה לחקור לגביו, אז התביעה לא יכולה לקיים 

 8אותן האסמכתאות. עכשיו, צריך  השלמת חקירה. צירפנו את האסמכתאות, אני לא ארחיב לגבי

 9לקחת בחשבון את הדבר הבא. התביעה פה חקרה מאות עדים. התביעה כאן, רשויות החקירה 

 10שהיו מלוות בידי התביעה, צמרת הפרקליטות, נמנעה, נמנעה במכוון או ברשלנות, זה לא משנה, 

 11על הכללים  מלקיים את אותו מהלך שהיא רוצה לקיים אותו כיום. ולכן כשאנחנו מדבירם

 12היסודיים של ההליך הפלילי, זה נמצא בניגוד מוחלט לאותם כללים. נקודה נוספת. אנחנו הרחבנו 

 13בסוגיית הביקורת המינהלית בהליך הפלילי, אני לא אעשה כרגע את הקורפוס, לא אתייחס 

 14ם עם בעינו עומד, פסק דין רות-לקורפוס של הפסיקה, אני אומר בשלושה משפטים. פסק דין ניר

 15של סגירת תיק, יש פסקי דין  לסוגיהלא קובע את מה שהתביעה קובעת, הוא מתייחס בכלל 

 16רבין נ'  5503/17מאוחרים של כשכוש שאליהם התייחסנו, החלטה שניתנה לפני חודשיים בבש"פ 

 17מדינת ישראל ויש גם החלטה של ההרכב. ההחלטה של ההרכב אני מזכיר, אני מפנה, זו החלטה 

 18של אישור היועץ המשפטי לממשלה, בית המשפט הנכבד  בסוגיה, 2021פברואר ל 22-שניתנה ב

 19: זאת ועוד, 11הזה קבע בניגוד מוחלט למה שהתביעה החליטה ללכוד כאן, ואני מצטטת מפסקה 

 20היועץ המשפטי לממשלה ורשויות התביעה הפועלות תחתיו כפופים ככל רשות מינהלית אחרת 

 21והפניה רשות ערעור פלילי מדינת ישראל נ' רפי רותם. כלומר לביקורת שיפוטית על החלטותיהם' 

 22מה שהתביעה קראה שאין, בית המשפט קרא שיש ולכן בית המשפט הנכבד פסק שהחלטתו של 

 23היועץ המשפטי לממשלה על פי טיבה החלטה מינהלית וככזו היא כפופה לביקורת שיפוטית על פי 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4159 

 1דרו של ההליך הפלילי שם. בית המשפט הנכבד כללי המשפט המינהלי וככל שהוגש כתב אישום בג

 2פה וברגיל, וברגיל, אין דין חדש לצורך המשפט הזה, יש לו סמכות קנויה לבחון את השאלה האם 

 3יש מקום להשלמת חקירה או אין מקום להשלמת חקירה. ולכן הטיעון של הפרקליטות, 'יש לנו 

 4זיתית בהוראות של הדין ובתוואי פררוגטיבה ואי אפשר לבדוק אותנו' הוא טיעון שמתנגש ח

 5השגור של ההלכה הפסוקה שישנה. הדברים האלה נעשים תדיר והם צריכים להיעשות כאן. 

 6ונקודה אחרונה, תהיה פה פגיעה קשה בזכויות של הנאשם ואני אגיד מה הפגיעה שישנה. הפגיעה 

 7זכיר, אותם פריטים הזו היא שמדובר במקצה שיפורים. מדובר במקצה שיפורים באופן שבו, אני מ

 8הגשנו בזמנו חלק מהטענות שלנו שלא חקרו אותו  1בכתב האישום לא נחקרו, אפילו הנאשם 

 9ממה שמייחסים לו למה שהוא קיבל, ואחרי שנחשפו קווי ההגנה, אז כשנסמכים  90%-למעלה מ

 10, אז על בדיקות לטעמנו לפחות בדיקות מהותיות ויסודיות של מה שצריך היה להיעשות ולא נעשה

 11התביעה באה בשלב כל כך מאוחר על חומר  שהיה בידיה ומבקשת להתאים. נקודה אחרונה, זה 

 12לא הליך רגיל במובן זה שמה השיטה של התביעה בתיק הזה, בהליך הזה. זה לא נורא שאין צווי 

 13חיפוש על פי דין, קורה, זה לא נורא שיש אישור, אין אישור של היועץ המשפטי לממשלה, יש 

 14זה קורה, וזה לא נורא לא למסור לכם חומרי חקירה באופן גלוי ולחכות אולי שלא תגלו  משהו,

 15אותם, זה כנראה גם כנראה יכול לקרות, וכתב אישום לנסח אותו בצורה כוללנית בסדר, זה בר 

 16פקטו וזה גם יעבור ויימחל, לא, וזה הכל נעשה תוך -תיקון, וריענונים, אנחנו נבצע השלמות דה

 17ה. והכל נעשה באופן מתגלגל. ולכן הפגיעה בבחירה הסלקטיבית היא פגיעה מהותית כדי תנוע

 18שישנה, ולא שמענו איזה שהוא ניסיון להגיד כן, אנחנו רוצים לבדוק את המכלול, את המכלול 

 19המהותי לפחות, נלך לפוליטיקאים המרכזיים, החומר אצלם, בית המשפט ייווכח אני מניח עוד 

 20קירות, בואו נחקור מה היה. לא, לא, אנחנו נלך לאותו עד שהוא יתמוך מעט, כשנתחיל את הח

 21והוא יעזור, שלא נמצא ברוב התכתובות, דווקא אותו אנחנו רוצים לעשות. נקודה אחרונה, 

 22כשאנחנו טענו נגד השלמות חקירה שנעשו לאחר הגשת כתב אישום, המענה של התביעה היה, ... 

 23וך מכם, יש כתב אישום, זה נעשה בסמוך להגשת כתב במסגרת הטענות המקדמיות, מה יהל
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 1אישום, לא הגשתם תשובה, לא התחילו להישמע הראיות לכן אין לכם נזק מהותי. זו הייתה 

 2הטענה שהם טענו. כלומר מיקמו את זה במקום הגיאומטרי והענייני בשלב שבעצם שום דבר עוד 

 3תה השיטה שלהם, אפשר להתווכח ובואו לא זז באופן מהותי חוץ מההגשה של כתב אישום, זו היי

 4נלך איתה כרגע לצורך הדיון שלנו. עכשיו מה התביעה טוענת כרגע? הרי כל הדברים האלה כבר 

 5קרו. יש מענה, יש טענות מקדמיות, יש חקירה נגדית, חקירה כבר שנמשכה עשר ישיבות של 

 6העד המהותי בסוגיה חברינו, כעשר ישיבות שלנו, כלומר יש חקירה מהותית שנעשתה, שזה 

 7הרלוונטית, פה הטענה זה עד תביעה ראשון. לא, זה כבר לא עד תביעה ראשון. זו לא סוגיה שאנחנו 

 8סופרים, זו סוגיה שכבר פה הכל חשוף והכל ישנו. ולכן אנחנו מבקשים מבית ה משפט להפעיל את 

 9ן לאפשר את שיקול הדעת שלו כמקובל בנסיבות האלה. אין שום הצדקה, שום הצדקה שבדי

 10השלמת החקירה ולכן כללי הסופיות וההוגנות מחייבים את הנתון הזה. ונקודה אחרונה, הבקשה 

 11שלנו היא, בית המשפט מן הסתם יקבל את ההחלטה, אנחנו מציעים, זה לשיקול דעת בית 

 12המשפט, יש לנו היום ומחר עד החג הממשמש ובא, לשמוע את היומיים הראשונים מבחינת החומר 

 13ו, לראות, לקבל איזו שהיא תמונה ראשונית מה יש בחומר החדש, כמה אלקלעי נמצא שישנ

 14 ובעיקר לא נמצא בחומר החדש, אני חושב שהתמונה תהיה יותר בהירה אז.

 15 אתם קיבלתם את החומר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 כן, אמרתי שמבחינת ההחלטה של בית המשפט, צור:-עו"ד בעז בן

 17 מחר.-ש... נזדרז וניתן החלטה היום עם:-פט מר משה ברכב' השו

 18, הוא חומר שנחקור עליו עכשיו, נתחיל so calledאני מציע, הרי החומר החדש  צור:-עו"ד בעז בן

 19לחקור עליו עכשיו. אני הצעתי שאת ההחלטה בית המשפט הנכבד יקבל, בית המשפט לא נחשף 

 20אז שההחלטה תינתן אחרי שבית המשפט ייחשף לחומר הזה אבל הוא ייחשף תוך כדי החקירה, 

 21והוא יראה מה יש באותו חומר כי זה ייתן קצת מושג יותר מהודק ומגובש. מכל הטעמים הללו 
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 1אנחנו מבקשים להורות שלא תתבצע השלמת חקירה במתכונת שהתביעה ביקשה, וזו העמדה 

 2 שלנו. תודה.

 3 בן צור,שאלה לי עו"ד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בבקשה גבירתי.צור: -עו"ד בעז בן

 5שתי שאלות. קודם כל לגבי ההצעה האחרונה או הבקשה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 האחרונה של אדוני שההחלטה תינתן אחרי שהחומר ייחשף,

 7 לא כולו.צור: -עו"ד בעז בן

 8אחרי שהחומר ייחשף בחקירה, במסגרת החקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 המשלימה של מר ישועה. 

 10 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 11שאלה שניה היא, גם בתגובה שלכם וגם בתגובות של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12הנאשמים האחרים, אתם אומרים 'או שהמדינה תשלים חקירה אבל לגבי כולם, או שלא תשלים 

 13 בכלל'.

 14 נכון.צור: -בעז בןעו"ד 

 15 להשלים רק לגבי העד הבודד הזה זה לא בסדר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 נכון.צור: -עו"ד בעז בן

 17אני קצת הולכת לאיבוד פה, כי המדינה רוצה להשלים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18תנגדים להשלמת חקירה, חקירה במקום שהיא חושבת שיש איזה שהוא חסר. אתם לפי זה לא מ

 19אתם אומרים רק 'אל תעשו את זה באופן סלקטיבי, אלא תחקרו את כולם'. זה לא רלוונטי אבל 

 20לכולם. אני לא מכירה את החומר אבל על פני הדברים זה לא רלוונטי לכולם. אז אם חוקרים יותר 

 21 עדים זה בסדר ואם חוקרים עד אחד זה לא בסדר? מה,

 22 אומר לגבירתי. אני צור:-עו"ד בעז בן
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 1רק להשלים לאדוני משפט אחד, הרי לאדוני עומדת הזכות לחקירה  עם:-כב' השופט מר משה בר

 2 נגדית,

 3 נכון.צור: -עו"ד בעז בן

 4אז באותם עדים שהדבר ייעשה במסגרת ריענון בלבד, כפי שהמדינה  עם:-כב' השופט מר משה בר

 5 לעדים.  טוענת, אדוני לא יהיה מנוע מלהציג שאלות נוקבות גם

 6, חקירה אגב זה מהסוגיהאני אתייחס לשתי הסוגיות שכבודם העלה. אני אתחיל  צור:-עו"ד בעז בן

 7, מגישים -מעמד צד אחד. חקירה בחדר חקירות זה חקירה במעמד צד אחד, אין הגנה שם בתוך ה

 8 מה שרוצים, שואלים,

 9המשפט. אותה השלמת אדוני לא היה מתנגד שהדבר ייעשה בבית  עם:-כב' השופט מר משה בר

 10חקירה שהמדינה טוענת לה, שזה ייעשה פה בבית המשפט. יציגו לעד את המסמכים הרלוונטיים. 

 11 למר אלקלעי אני מתכוון. לזה אדוני היה מסכים?

 12אדוני, אני אומר את הדבר הבא. התשובה היא  שהכללים הם פשוטים. הכללים הם  צור:-עו"ד בעז בן

 13ט תשובות מפתיעות וספונטניות של העד שחורגות מהמהלך של שהתביעה שואלת את העד, למע

 14החקירה על מה שהוא נשאל בסוגיה הזאת. ואני מזכיר, מאיפה זה נולד? מכל אותו חוסר 

 15 סימטריה.

 16 אדוני מדבר על מעמד צד אחד... עם:-כב' השופט מר משה בר

 17אני אומר לאדוני, א. אני אשקול את זה. אני אתן תשובה, לא רוצה לתת תשובה  צור:-עו"ד בעז בן

 18שכבודה ראשת בית הדין העלתה, אנחנו אמרנו שאם התביעה הייתה נאמנה  הסוגיהמהמותן. לגבי 

 19לשיטתה שיש מקום לבצע השלמת חקירה, אז מה הייתה צריכה לעשות? היא הייתה צריכה 

 20ל את העמדה, כי זה לא כרטיס פתוח, אבל אז תבדוק את הכל. לפנות, לא להודיע שתבקש, לקב

 21הכל הרלוונטי. מה זה הכל הרלוונטי? יש תקשורת עם פוליטיקאים, בית המשפט ייווכח בכך. 

 22תקשורת רחבה עם פוליטיקאים שישנה, יש תקשורת רחבה עם דוברים, יש, קוראים לזה היענות, 

 23אינטראקציות שבתיק הזה עד שהתחילה החקירה  אנחנו קוראים לזה שגרה, לא משנה כרגע. יש
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 1הנגדית נדמה לי שהתפיסה הייתה 'לא מה פתאום, היו פניות רק של פוליטיקאי אחד', זה מה 

 2שהיה. אם אתם רוצים, בתיק שהוא סיקור וחריגות בסיקור, שזו הטענה. בחומר החדש להגנה, 

 3ך לבדוק את העניין אז הייתם יש לא מעט נתונים שכאלה. אז אם אתם נאמנים וחושבים שצרי

 4צריכים לפנות, להודיע לבקש השלמת חקירה לגבי אותו מכלול חדש. ואז היינו גם אומרים 'בואו 

 5תשבו ותגבשו את העמדה שלכם'. ולכן אמרנו, זו הייתה התפיסה שהייתי מבין את ההיגיון הפנימי 

 6ה, תביעה עניינית, לבחון את שלה. של להגיד 'יש לנו פה חומר חדש, אנחנו רוצים כתביעה הגונ

 7המכלול' אבל לא, מה שאומרים לנו 'אנחנו רוצים לקחת את אלקלעי לגבי גם חומר ישן' שכבר זה 

 8כדי לתקן את הפגמים שלא חקרו אותו בעניין הזה, שזה עד מאוד סלקטיבי ועד מאוד מגויס כפי 

 9ימטרי. זה לא נותן את המענה. שאנחנו ראינו, ואנחנו אומרים, זה לא נאות. זה לא הגון. זה לא ס

 10של השלמת חקירה כי משהו  הסוגיהכלומר, אם היה מקום עקרוני פרינציפיוני לנסות לשקול את 

 11חדש ישנו, בסוגריים, לא קיים, מבחינתנו, אז היה צריך להיות רוחבי, זה היה צריך להיות מלא. 

 12 לא אבל סלקטיבי.

 13 וחבי ומה זה מלא?מה זה ר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14שישה פוליטיקאים מרכזיים ושמונה -רוחבי זה למשל לפנות לחמישה צור:-עו"ד בעז בן

 15דוברים שהיו שם שהתכתבו איתו פעם אחר פעם אחר פעם לגבי כתבות, לגבי פניות ולבדוק מה 

 16נעשה שם. איך הדברים האלה בתיק שאומרים לנו שיש לנו סיקור ויש הענות לסיקור, מה נעשה 

 17ול אחרים, מול שחקנים פוליטיים אחרים באותן תקופות. הרי כל התיק הזה הוא תיק שהתחיל מ

 18בסיקור חיובי והבינו שאין סיקור חיובי, ואחרי זה אמרו חריגה מקנה מידה תקשורתי מקובל, 

 19והבינו שאין חריגה מקנה מידה תקשורתי מקובל ואז אמרו לנו 'היענות חריגה'. אוקיי, החריגה 

 20ה האלכסוני. מה קרה עם האחרים? לא חקרתם את זה, לא שאלתם. לא בדקתם איך זה זה המקר

 21עבד בתוך המערכת, לא בדקתם מול פוליטיקאים אחרים, לא בדקתם מול אמצעי תקשורת 

 22אחרים, לא עשיתם את כל הדברים האלה. לא לקחתם חוות דעת, כלום. כלום לא עשיתם, הכל 

 23השתקף בתוך כתב האישום. ולכן אנחנו אומרים אי אפשר היה כותרתי, הכל היה מלמעלה, זה 
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 1לבצע השלמת חקירה, לבטח של מר אלקלעי. אנחנו אומרים שהיה מקום לפחות לשקול את 

 2ההוגנות ואת הנאותות של הפניה שלהם לו היו אומרים 'אנחנו קיבלנו עכשיו, ראינו, נחשפנו 

 3ה', ואז בואו נבדוק את כל הגזרות של לחומר שאז רק ריפרפנו עליו, עכשיו התעמקנו בחומר הז

 4 המשפט הזה. זה המשמעות של מה שאמרנו. שאז אפשר היה לחשוב על איזו שהיא השלמה.

 5אני רוצה להבין משהו. הטענה העיקרית, אם אני מנקה את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 הטענות הטכניות או לא טכניות, הטענה העיקרית היא לפגיעה,

 7 בזכויות הנאשם. צור:-בעז בןעו"ד 

 8פגיעה כי נחשפה, קו ההגנה של הנאשם נחשף וזה הנקודה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 שבין לפני ואחרי.

 10 אמת. צור:-עו"ד בעז בן

 11אם העניין הוא בזה אז מה עוזרת הרחבת החקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מבחינה,

 13 י אומר,אנ צור:-עו"ד בעז בן

 14רגע. אדוני יוצא מנקודת הנחה שתתנהל חקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15ושהתוצאה שלה תהיה דווקא תוצאה אחת ולא תוצאה אחרת. זו ההנחה של אדוני כשאדוני אומר 

 16 את זה.

 17 כן. גם ההנחה שלהם. צור:-עו"ד בעז בן

 18 כולה להיות.כי כל תוצאה י אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 אהה, אז אני אגיד. צור:-עו"ד בעז בן

 20אז עדיין אולי נישאר באותה טענה של פגיעה בהגנתו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 ובזכותו של הנאשם.

 22אז אני אומר. א. פגיעה יש. ברגע שיש השלמת חקירה, הרי ברור שיש פגיעה  צור:-עו"ד בעז בן

 23ים נחשפו. ברור שיש פגיעה, הרי לא... כי זה כבר... אבל אני אומר, בנתונים שישנם, אחרי שהקוו
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 1אם היו באים ואומרים 'אוקיי, אנחנו, אבל יש לנו עכשיו שמונה פוליטיקאים, עשרה פוליטיקאים, 

 2חמישה כבדים, אנחנו רוצים לבדוק איך זה עבד מולם, מה קרה שם באתר הזה מול אותם גורמים 

 3בדוק מול גורמים נוספים שהיו פניות שלהם, אנחנו רוצים לגבש פוליטיים, אנחנו רוצים ל

 4 איזושהיא תמונה רחבה'.

 5אדוני לא יכול לזמן פוליטיקאי שאדוני סבור שיש בעדותו כדי  עם:-כב' השופט מר משה בר

 6 לסייע להגנה במסגרת פרשת ההגנה?

 7הייתה חובה של . זו 2אני אומר כך, א. התשובה היא תמיד שאני יכול.  צור:-עו"ד בעז בן

 8 התביעה. כלומר התביעה,

 9המדינה לא סבורה. למדינה יש באמת הפררוגטיבה לחקור. היא לא  עם:-כב' השופט מר משה בר

 10 סבורה שזה רלוונטי. 

 11אדוני, אני אומר שזה רלוונטי ואני אגיד מתוקף מה. מתוקף ההיפותזה  צור:-עו"ד בעז בן

 12ת על סיקור ומדברת על חריגות בסיקור. כלומר, שבכתב האישום. ההיפותזה בכתב האישום מדבר

 13ההיפותזה הזו מניחה שיש איזה שהוא עולם, יש מרחב לגיטימי של תקשורת בין פוליטיקאים 

 14ומערכות תקשורת ויש פה איזו שהיא חריגה. אבל אם לא בדקת, התביעה, לא בדקת כלום לגבי 

 15 בסיקור? מכח מה?אחרים, איך ייצרת את השקפת העולם של סיקור ושל חריגות 

 16 זה עניין כללי. זה לא עניין, זה איזו טענה כללית. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 18 לא רק לעד הזה ולא להשלמה הזו, זו טענה כללית.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 20 לא רק לעד הזה ולא להשלמה הזאת. זו טענה כללית. ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 ברור. צור:-עו"ד בעז בן

 22אז אדוני אומר, 'אוקיי, לכו עכשיו תחקרו, תשנו את הכל,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 תחקרו את הכל מחדש'.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4166 

 1אני אומר כך, אם הייתם נאמנים לשיטתכם ואומרים שיש בחומרים דברים  צור:-עו"ד בעז בן

 2שטעונים השלמת חקירה, גישה נאותה לכאורה הוגנת לכאורה שפוגעת בנאשם בטוח, הייתה 

 3אומרת 'אני רוצה לבדוק את הדברים המהותיים שישנם'. אבל גישה שאומרת, 'אחרי שאני פוגעת 

 4חת עד אחד שלא נמצא בליבה של ההתרחשות שישנה שם' בנאשם, אחרי שהוא חשף, אני רוצה לק

 5ובית המשפט ייווכח, זה מכשיר טלפון של מר ישועה, אני מודיע בצורה ברורה, מרבית החומרים 

 6לא קשורים למר אלקלעי, לא עברו את מר אלקלעי. למה ללכת למר אלקלעי? כי הוא כתב שהוא 

 7לכן אנחנו אומרים פה שיש פה את הסלקציה. יתמוך בתביעה? וזה ההסבר. אין לזה הסבר אחר. ו

 8ולכן כשאנחנו אמרנו שלו הם היו נאמנים לשיטתם שצריך לבצע השלמת חקירה שיש משהו 

 9בנתונים החדשים להם, הישנים, החדשים להם, זה מה שהם היו צריכים לבקש. זו הייתה העמדה 

 10פוליטיקאי, הם לא שאלו שלנו. כי הם לא בדקו אותם לכאורה. הם לא בדקו, הם לא שאלו אף 

 11אף דובר, הם לא פנו לאף מערכת אחרת, הדברים האלה מבחינתם בתיק ראש ממשלה, נאשמים 

 12אחרים, סיקור חריגות, כל הדברים האלה לא נעשו. אפילו לא על המתת אמרתי, המתת הם עיצבו 

 13ן הם לא בעצמם, הם התביעה, הפרקליטים עיצבו את המתת ולכן יש להם את הריק הראייתי ולכ

 14יכולים לשאול את השאלות ולכן הם רוצים להתחיל לתקן את זה. והתיקון לאו תיקון הוא 

 15 בנסיבות הללו. 

 16אז אולי אדוני יכול להסכים שהדבר ייעשה בבית המשפט תחת  עם:-כב' השופט מר משה בר

 17ת. פיקוח בית המשפט, אדוני יוכל להתנגד לכל שאלה שהיא לא רלוונטית, שיש בה הרחבת חזי

 18 נכון שזה, במידה מסוימת אדוני לא חשוף להודעות שיכול היה לעיין בהם קודם אם לא הייתה..

 19 אמרתי לאדוני שאני אתן מענה. אני לא רוצה לתת מענה מהמותן. צור:-עו"ד בעז בן

 20 ....  יתקדם וימשיך, אדוני רוצה לפתוח עכשיו.. עם:-כב' השופט מר משה בר

 21רים שזה יעכב את התיק במידת מה. הרי זה מה שהם אמרו לנו, גם הם אומ צור:-עו"ד בעז בן

 22תוך כדי באופן אגבי, 'כן, זה יגרור עיכוב לא משמעותי' זו הייתה האמירה  36גילו את זה בסעיף 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4167 

 1שלהם. הכל רובץ פה לפתחה של התביעה בכל התהליך. ולגבי האובזרבציה של אדוני, אני אשקול 

 2 המענה.את זה, אני אתן אחרי ההפסקה את 

 3 טוב. עם:-כב' השופט מר משה בר

 4שלום בוקר טוב כבודכם וחתימה טובה. אני אעמוד ברבע שעה גבירתי. אני רוצה  עו"ד ז'ק חן:

 5דווקא אבל להתחיל מהסוף, משאלות בית המשפט דווקא, לעו"ד בן צור. בתשובה לשאלה למה 

 6חקירה מלאה, בהמשך לדבריו של עו"ד בן צור, כי אם הם מחליטים כבר על השלמת חקירה 

 7 נפל דבר. מסוימת, מוטב שתהיה מלאה משום ש

 8אבל מה זה מלאה? מי קובע, מי יקבע? הסנגוריה תגיד מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 זה חקירה מלאה? החוקרים יחליטו? מי?

 10זה המשפט הבא שלי. אבל אני רק אסיים את המשפט הזה וזה המשפט הבא שלי.  עו"ד ז'ק חן:

 11למה הכוונה בחקירה מלאה. אז בהמשך  התחלתי קודם בלמה חקירה מלאה ואחר כך אני אסביר

 12למה שעו"ד בן צור אמר, כשאנחנו לא ביקשנו ולא עתרנו לבית המשפט לעצור את המשפט ועכשיו 

 13לעשות חקירה. הדבר הזה רובץ לפתחה של התביעה בעקבות מחדלה. היא זו שהייתה צריכה לבוא 

 14מסמכים אלא פרק עצום של לבית המשפט, נפל דבר, דבר מהותי, לא דבר של מה בכך, לא שני 

 15ראיות שנוגעות בליבת המחלוקת שבפרשה הזאת. כך היה צריך לעשות. היא לא עשתה. במקום 

 16לעשות את זה, היא ביקשה לעשות חקירה סלקטיבית. אנחנו אומרים שמשהיא רוצה לעשות 

 17ה. השלמת חקירה אז אנחנו חוזרים למקום הראשון ואומרים היא צריכה כבר לעשות חקירה מלא

 18ומכאן לשאלת בית המשפט מה זה חקירה מלאה. חקירה מלאה זה לא רק להזמין חמישה 

 19מקורבים, ועוד אנשי  40או  30או  20אנשי עסקים ועוד  50או  45-פוליטיקאים ושישה דוברים ו

 20שורות ואלפי מיילים. זאת  25,000תקשורת אחרים כמו שקיבלנו בכל החומר החדש שמקיף 

 21אחרי שהוא עבר מסננת של רלוונטיות מהרול שהוצהר כאן שמשקף את כל אומרת בהיקף כפול, 

 22ההתכתבות, שזה לא עבר את אותה מסננת.  בהיקף כפול. יותר. חקירה מלאה גם זה לקרוא לכל 

 23אותם אנשים שנחקרו במשטרה ושיקרו. היום יש בידי התביעה מה שלא היה בידיה קודם לכן. 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4168 

 1שאנחנו קוראים ה'זולה' בסיבוב הראשון וחלק שהופק  חלק משום שהיא רפרפה עליו,  זה מה

 2עכשיו. כמות עצומה של חומר שצריך לעמת אותה עם הנחקרים. כיצד אתה אומר למשל עד פלוני 

 3ואלמוני שאתה מעולם לא קיבלת פניות להתערבות אלא רק בעניינו של ראש הממשלה נתניהו, 

 4כולם לא ראש הממשלה נתניהו. זה שאלה והנה אנחנו רואים כאן עשרות פניות להתערבות שהם 

 5במפגיע. כיצד אתה אומר, עד אלמוני, שמעולם לא קיבלת פניה ממר ישועה להתערבות בתוכן 

 6 ובאתר אלא רק בעניינו של ראש הממשלה נתניהו, ויש לנו מאות פניות.

 7 את השאלות האלה אדוני לא יכול לשאול בחקירה נגדית? עם:-כב' השופט מר משה בר

 8 לא, אני אגיד מדוע. ז'ק חן:עו"ד 

 9 פרקליט מנוסה, מוכשר כל כך כמו אדוני, עם:-כב' השופט מר משה בר

 10לא, אני אגיד מדוע. משום שהשאלה הזאת, אדוני, היא מדלגת שלב בכל הכבוד. היא  עו"ד ז'ק חן:

 11מניחה שמשטרת ישראל תפקידה לשרת את התביעה הכללית. משטרת ישראל תפקידה לא לשרת 

 12יעה הכללית, משטרת ישראל תפקידה תוך כדי אזהרת האנשים שנחקרים בפניה, אם את התב

 13שיקרו בפניה, זה להעמיד אותם על חובתם לומר אמת ועל העונשים שצפויים להם אם לא יעשו 

 14כן, היא צריכה לעמת אותם עם חומרים בכלים שאין לבית המשפט אגב חקירה נגדית, ובוודאי 

 15ות אקספרימנט על רטוב מה שנקרא, פעם ראשונה על דוכן העדים. שלא מביאה את הסניגור לעש

 16אנחנו נקבל את החקירה ההוגנת הזאת, הראויה הזאת, החקירה שכך כתוב בכל פסקי הדין 

 17הישראלי ועד היום כיצד אמורה  juries prudence-ובעניין הזה אין מחלוקת פוסקים. משחר ה

 18ות שהיא תתנהל כך ויטיחו בנחקרים, ויעמתו להתנהל חקירת משטרה, ההנחה שלנו חייבת להי

 19אותם עם נתונים, ויגידו להם 'כיצד זה אמרתם' ואת החומר הזה אנחנו נקבל ונוכל לעשות בחומר 

 20הזה שימוש כשאנחנו לא מופתעים על דוכן העדים בבית המשפט. המשפט הזה של אין חקר 

 21עברי בתביעה, אני לא חושב  לתבונת הסניגור זה משפט שתמיד הפריע לי משום, לא רק משום

 22שהסניגורים יותר חכמים מהתביעה או מכל אדם אחר. אבל זו לא הכוונה. הכוונה היא אל לה 
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 1לתביעה ואל לו לבית המשפט לשים את עצמו בנעלי הסניגור. זה כל מה שהמשפט הזה אומר. 

 2חנו חושבים התביעה לא יכולה להניח מראש ש'אוקיי, יש חומר, לא נמסור אותו כי ממילא אנ

 3 שהוא לא יעזור בסוף'.

 4 זה פועל הפוך אבל. עם:-כב' השופט מר משה בר

 5 זה לא פועל,  עו"ד ז'ק חן:

 6המדינה סבורה על פי שיקול דעתה, ... שיהיה שיקול דעת מלא,  עם:-כב' השופט מר משה בר

 7בוא שאין הצדקה, אין צורך מלבד אותו עד לבצע השלמות אחרות, אדוני מבקש מבית המשפט ל

 8 לומר למדינה 'לא, אנחנו סבורים שכן, לעשות השלמת חקירה לכולם'.

 9אדוני, אנחנו סבורים שהעובדה שהמדינה לא ביקשה לעצור את המשפט ולא ביקשה  עו"ד ז'ק חן:

 10להביא לחקירת המשטרה ולעמת את הנחקרים עם כל מה שהתגלה כאן באירוע של התנגשות 

 11ב הזה, עומדת לפתחה, רובצת לפתחה, אנחנו נשתמש הלוחות הטקטוניים האלה, במשפט החשו

 12בזה ושמורות לנו הטענות. אנחנו לא מזמינים את המשטרה לבצע חקירה, המשטרה היא לא תחת 

 13שליטתנו, זו הייתה צריכה התביעה לעשות. משהיא לא עשתה את הדבר הזה והטענות שלנו בעניין 

 14אקח מקטע אחד קטן נקודתי עם העד הזה'  הזה שמורות, היא לא יכולה עכשיו לבוא ולומר 'אני

 15צור כי אני רוצה לקצר ואני רוצה לעמוד ברבע  השעה. וזו -ואני לא אחזור על דברי עו"ד בן

 16המשמעות של חקירת משטרה. אנחנו חייבים להניח שזו תהיה חקירת משטרה אמיתית, רצינית 

 17 שמבקשת לחקור את האמת.

 18כן אבל המדינה רואה את התיק אחרת ממה שאתם רואים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אותו. אתם אומרים 'אנחנו לא מסכימים שיחקרו רק עד אחד, אבל אם, קחו את הטענות שלנו 

 20ותתחילו את החקירה מהתחלה כי אנחנו חושבים שהתיק נראה אחרת' המדינה מנהלת כרגע את 

 21ומר החדש. יש פה מחלוקת גם על התיק בעיניים שלה. המדינה גם חולקת על המשמעות של הח

 22 מה המשמעות של החומר החדש,

 23 אז קל וחומר. עו"ד ז'ק חן:
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 1אתם טוענים דבר אחד והמדינה טוענת שהחומר לא שינה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כלום. אז על מה היא תחקור מחדש?

 3ה לא רוצה לחקור עם אז קל וחומר. לנו באמתחתנו אין משטרה פרטית. המדינ עו"ד ז'ק חן:

 4המשטרה שלה, זה הסמכות שלה, היא רואה את התיק אחרת כפי שגבירתי אומרת, היא לא 

 5תחקור, אנחנו נפעיל את המשטרה הפרטית שלנו. לא. אין לנו. לכן אי אפשר לאפשר וצריך לבקר 

 6 ולפקח על האופן הפעלה של אותה משטרה, לא פרטית, של המדינה, כאשר כבר התחיל המשפט,

 7ומיד אני מגיע לשלושת הנקודות שרציתי להדגיש בנושא שאנחנו דנים פה בשאלת הסמכות 

 8וההצדקה, בצורה סלקטיבית כאשר ברור על פני הדברים שמדובר בשימוש שהוא מכוון מטרה. 

 9לא מדובר בשימוש שבא לחשוף את האמת, לעזור לבית המשפט לעשות צדק. ולכן אי אפשר לתת 

 10שר אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו נמצאים. המדינה רואה את התיק לה את היתרון הזה כא

 11אחרת? המדינה ראתה הרבה דברים אחרת. היא ראתה אחרת את האופן שצריך לנסח כתב 

 12אישום, המדינה ראתה אחרת את האופן שבו מוטלת עליה החובה למסור לנו חומרי חקירה כאשר 

 13אה הזאת ובערכאה של ערעור. בדיוק בסוגיה שנה, שנה, אנחנו בבקשות בתחינות בהליכים בערכ

 14 הזאת של הטלפונים של אילן ישועה. ובית המשפט סמך על האופן שבו המדינה ראתה את הדברים,

 15... אדוני יוכל לשקול, אולי, ... החריגות של התיק בבקשה שמר  עם:-כב' השופט מר משה בר

 16ותן שאלות שאדוני יסבור שיש פה אלקלעי ייחקר פה בבית המשפט, תחת פיקוח בית ה משפט ובא

 17 התנהגות לא ראויה ולא רלוונטית, בית המשפט...

 18 אז על זה ביקש חברי שהות, עו"ד ז'ק חן:

 19 ... גם לאדוני כמובן. עם:-כב' השופט מר משה בר

 20לשקול, אז אני רק מצטרף. אני לא אשלוף תשובה מקום שהוא מבקש לשקול. אני  עו"ד ז'ק חן:

 21 אנחנו נחזור בתשובה ממוקדת להצעה הזאת. אתייעץ עם חברתי, 
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 1רק שאלה, נניח שלא תיעשה השלמת החקירה, נניח שלא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2תהיה השלמת חקירה. נניח שלא היו מבקשים אפילו השלמת חקירה. יעלה העד על הדוכן וכל 

 3 השאלות האלה תעלינה, לפחות בחקירה הנגדית.

 4 .לא עו"ד ז'ק חן:

 5 לא תעלינה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6בוודאי שלא. בוודאי שלא. אני יודע מה התביעה רוצה להציג באמצעות המשטרה  עו"ד ז'ק חן:

 7 שהיא לא שלה, לעד? אני רוצה להציג דברים אחרים לעד.

 8 אדוני מכיר את החומר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9ואני עם החומר שיש ברשותי אשאל איזה שאלות שאני רוצה. לי יש שליטה על נכון.  עו"ד ז'ק חן:

 10 החקירה הנגדית. גם את זה רוצים להפקיע ממני.

 11 ולנו תהיה שליטה על החקירה הראשית. עם:-כב' השופט מר משה בר

 12נכון אבל גם החקירה הראשית היא מוגבלת. החקירה הראשית יש בה כללים. אנחנו  עו"ד ז'ק חן:

 13כולים לפרום את כל הכללים הנהוגים במשפט ולומר 'הגענו לתקלה'. עזבו, מי האחראי לא י

 14לתקלה הזאת, זה לא חשוב. אנחנו בעניין עשיית, גילוי האמת. עזבו שאין מתח באמת בין ערך 

 15גילוי האמת לבין זכויות הנאשמים והכללים, דיני הראיות וסדרי הדין, כולם נועדו לשרת את ערך 

 16. בוא נפרום את כל הכללים ונעשה ריסט, אבל באיזו נקודה? בנקודה שהתביעה רוצה גילוי האמת

 17לעשות, במקטע שהתביעה מחליטה עליו ובאופן שהתביעה שולטת עליו. זה, כזה אגב מה 

 18שהתחולל כאן עד עכשיו, לא ייתכן. זה נוגד באופן הבסיסי ביותר את תחושת הצדק וההגינות. 

 19ן תשובה באמת אחרי ההפסקה לשאלה הנקודתית הזו שהעליתם, ברשותכם כבודכם אנחנו נית

 20אבל ברשותכם אני רוצה ובמהירות, שלוש נקודות רק להשלים את הטיעון. זו הייתה תשובה 

 21 בעקבות שאלות בית המשפט. 

 22 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1ת המשפט הזה ושל בית נקודת המוצא שלנו כבודכם זו נקודת המוצא גם של בי עו"ד ז'ק חן:

 2המשפט העליון שזו זכותו וחובתו של בית המשפט לנהל את המשפט והסמכות הזאת לא רק 

 3מעוגנת בהוראות חוק, היא גם נגזרת מסמכותו הטבועה של בית המשפט ובעניין הזה אני רוצה 

 4 'על כל עניין המתרחש בבית 305/89לצטט משפט אחד של כב' השופט ברק כתוארו אז בבג"צ 

 5המשפט או מחוצה לו והקשור במשפט או מחוצה לו והקשור במשפט', אלה מושכלות ראשונים. 

 6פסק דין רותם לא בא לשנות סדרי עולם במובן הזה. ולכן כך סבר כב' השופט סובל באולם אחר 

 7בהחלטתו הראשונה והשניה אחרי שהעלו בפניו את שאלת הסמכות כפי שהמדינה קראה אותה 

 8כן הוא סייג את זה ודיבר על אותה סוגיה ספציפית של העמדה לדין, ולכן בפסק דין רותם ול

 9כבודכם נתן את אותה החלטה בפברואר שחברי הפנה אליה. אגב, נושא אישורי היועץ המשפטי 

 10לממשלה שם כבודכם קבע במפורש בהסתמך על פס"ד רותם שמסורה לו הסמכות, בניגוד מוחלט 

 11אלה בכלל אם אנחנו מכניסים את עצמנו לכותרות. פס"ד לטענה שלהם, ואגב כך כבודכם יש ש

 12רותם ביטל או קבע שאין מקום להחיל את דוקטרינת הביקורת המינהלית בהליך הפלילי, זו 

 13כותרת גדולה. אבל הכותרת הזו לא מכילה את הסיטואציה שאנחנו דנים בה. התביעה טוענת ליד. 

 14 ל מה שמסור לבית המשפט,היא לא טוענת בליבה של העניין. אנחנו מדברים ע

 15אבל גם על זה יש מחלוקת. התביעה חושבת אחרת.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 התביעה לא טוענת ליד. התביעה אומרת 'רותם חל גם על ענייננו'.

 17 אבל אני אומר אחרת. עו"ד ז'ק חן:

 18 לנו מחלוקת.  בסדר, אני אומרת, אוקיי, אז יש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 לא שמעתי את עצמי כנראה. אני אמרתי שאין מחלוקת? עו"ד ז'ק חן:

 20אדוני אמר 'המדינה טוענת ליד'. אמרתי היא לא טוענת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 ליד, היא טוענת ...

 22ול לשבת. לשיטתי היא טוענת ליד. אז מה אם המדינה אומרת. אם כך, גבירתי, אני יכ עו"ד ז'ק חן:

 23 המדינה אומרת. המדינה גם הגישה כתב אישום שאני חולק עליו.
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 1לא, אדוני אמר 'המדינה טוענת ליד'. אנחנו יודעים שיש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 ביניכם מחלוקת, אחד טוען כך אחד טוען כך. 

 3 נכון. עו"ד ז'ק חן:

 4נת ליד. היא אומרת כך ואתם אומרים אחרת. היא לא טוע אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אנחנו נחליט בסוף.

 6עכשיו אני מבין. השתמשתי בביטוי לא נכון כשאמרתי 'המדינה טוענת ליד'. זו  עו"ד ז'ק חן:

 7הטעות שלי. כשהתכוונתי, כשאמרתי 'המדינה טוענת ליד' התכוונתי שהמדינה מפנה לפסק דין 

 8וקטרינת הביקורת המינהלית בהליך הפלילי, העניין רותם וטוענת בוטלה או נקבע שלא חלה ד

 9שלנו נופל בגדרו ולכן אנחנו כולנו מחויבים על פי פסיקת בית המשפט העליון וההלכה הזו, ולבית 

 10המשפט הזה אין סמכות לדון ולהחליט בשאלת השלמת החקירה שאנחנו מבקשים לעשות. כשאני 

 11הזה תחת כנפי דוקטרינת הביקורת המינהלית אמרתי 'ליד' התכוונתי לומר שההחלה של האירוע 

 12הוא לא נכון. לא ליד, לא נכון. זו הכוונה. כך נובע כפי שאמרתי קודם, לא רק מהחלטת כב' השופט 

 13סובל, לא רק מהאסמכתאות שהוא מביא בהחלטה שלו בסוגיות אחרות שאינן העמדה לדין כפי 

 14גם מההיגיון ומהשכל הישר, כך נובע  שהיה בפס"ד רותם אלא גם מהחלטות של כבודכם. כך נובע

 15ממושכלות ראשונים, דברי כב' השופט ברק כפי שציטטתי שלבית המשפט הסמכות והחובה לנהל 

 16 את ענייני המשפט ועניינים הקשורים למשפט שהם מתרחשים באולם בית המשפט ומחוצה לו.

 17 ולגוף העניין מר חן,... עם:-כב' השופט מר משה בר

 18אנחנו לא נמצאים בכלל בשאלה של תחולת פס"ד רותם על ענייננו כאן, אין בזה  ולכן עו"ד ז'ק חן:

 19משום הגיון כי אחרת זה מרוקן את תפקידו של בית המשפט מכל תוכן בכל מה שקשור בניהול 

 20המשפט והבטחת היעילות ושמירה על זכויות הנאשמים. זה בהקשר הזה. אגב, גם המדינה חושבת 

 21ת המדינה גם בהודעתה וגם בתגובתה. אני אפנה לתגובתה כי זה כך. תראו כבודכם מה כותב

 22. אומרת המדינה ככה: 'השלמת החקירה עליה החליטה המאשימה היא 32מעניין. יקראו בסעיף 

 23המשך ישיר של ההשלמה עליה הורה בית המשפט ונובעת ממנה'. נעצור רגע כאן. היא אומרת את 
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 1ה שזורה באמירה הזאת. כלומר, אומרת המדינה זה גם בהודעה שלה לבית המשפט וההודעה של

 2בית המשפט שפעל על פי סמכותו הורה לנו להשלים חקירה. יש לנו מחלוקת מה הייתה מהות 

 3ההוראה אגב ראיונות העדים, אבל נניח לה, כך המדינה מבינה, גבירתי, שבית המשפט החליט 

 4היא לא יכולה לבוא ולומר  בגדר סמכותו על השלמת חקירה ואנחנו בסך הכל משלימים אותה.

 5'בית המשפט החליט על השלמת חקירה ועכשיו אנחנו משלימים אותה אבל על זה אין לבית 

 6המשפט מה לומר כי אין לו סמכות'. כלומר בית המשפט שמורה לנו יש לו סמכות, בית המשפט 

 7מול ואנחנו שאוסר עלינו אין לו סמכות. הדבר הזה פוגש אותה משום שכולנו הרי לא נולדנו את

 8מתרוצצים במגרש הזה של בתי המשפט הרבה מאוד שנים ויש לנו את התפיסות המשפטיות 

 9הבסיסיות. לנו כואבות האזניים כשאומרים לבית המשפט 'לא, אתה לא יכול להתערב, אין לך פה 

 10סמכות'. בדברים שמשפיעים על המשפט המתנהל בפניו. זו הסיבה שמבלי משים המדינה נקלעת 

 11 תירה פנימית בטענות שלה עצמה.לתוך ס

 12אני לא חושבת שלזה הייתה הכוונה כאן,  הכוונה הייתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 פה,

 14 ברור שלא לזה הייתה הכוונה. זה בהיסח הדעת. עו"ד ז'ק חן:

 15לא, אני לא חושבת שבכלל זה היה בהקשר הזה. אני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16בת שזה היה בהקשר של השלמת חקירה כמו שטוענת המדינה ושמקנה לה אפשרות, אם חוש

 17החומר החדש מבחינת חקירה שמאפשרת לה לחקור עד מחדש או שזה כמו שאתם טוענים, זה 

 18חומר שהיה כבר ובסך הכל מסרו אותו ולכן הוא לא מקנה זכות לחקור עד מחדש. אני חושבת 

 19 דיבר. ש... זה מתייחס. לא למה שאדוני

 20גבירתי בכל הכבוד אני לא סבור כך. הרי ההחלטה של כבודכם ובכל מה קשור  עו"ד ז'ק חן:

 21 .74-להחלטה של כבודכם זו לא הייתה השלמת חקירה אגב, זו הייתה החלטה שנבעה מ

 22נכון. אני יודעת מה אדוני טוען. אני רק אומרת שכל הקטע  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23לנושא של האפשרות, המדינה רואה את זה כהשלמת חקירה ולכן היא חושבת שגם היא  הזה נוגע
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 1יכולה לחקור עד מחדש. זה הכל. זה לא מבחינת סמכויות בית המשפט להתערב או לא להתערב 

 2 כל הקטע הזה.

 3 אז מאיזו בחינה? אני לא מבין את גבירתי. פשוט לא מבין.  עו"ד ז'ק חן:

 4 בוא תמשיך. אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 5למקרא הפשט שלו. גבירתי, לא הגעתי עד הס'  32אני הבנתי את מה שכתוב בסעיף  עו"ד ז'ק חן:

 6. 'לבית המשפט סמכות להורות 32של הפרדס, לא מצליח להבין את גבירתי, כך אני קורא את סעיף 

 7חקירה אבל ניחא, 'אבל לנו על השלמת חקירה', כך היא טוענת, אני טוען שבכלל זו לא השלמת 

 8אין לו סמכות לאסור עלינו את השלמת החקירה שנובעת ממנה' הכל עם מילות קישור ומילות 

 9יחס שמדברות על אותה חקירה. אבל בסדר, יכול להיות שאני לא מבין. על כל פנים זה היה ממש 

 10נו לחשוב בשולי הדברים. הנקודה השניה שאני רוצה לומר אותה רק במשפט אחד, זה שאסור ל

 11שיש מתח בין ערך חיפוש האמת לבין שמירה על זכויות הנאשמים, דיברתי על זה קודם, אני לא 

 12אוסיף עכשיו. שמירה על הכללים, משהמשפט התחיל, בוודאי בנסיבותיו הספציפיות של המשפט 

 13הזה כאשר מדובר במגה תיק, כאשר מדובר בעד מרכזי שעלה לראשונה להעיד, כאשר מדובר 

 14ת שבהן החומר התגלה כרגע, ובשקידה סבירה, כך בפרשנות פרקליט המדינה לסמכות לפי בנסיבו

 15, ניתן היה לגלותו קודם, לא מוצדק לפרום את הכללים ולתת לנו לנהל משפט ותוך כדי 61סעיף 

 16תנועה מסתובב גלגל ומתחיל לייצר לנו חומרים. אני לא אאריך בזה יותר, אני חושב שערך גילוי 

 17 32הזה הוא דווקא בשמירה קפדנית על הכללים. עכשיו, כבודכם, אני חוזר לסעיף  האמת במקרה

 18ולא למשפט הראשון שלא הבנתי, אלא למשפט השני והלאה. תראו כבודכם מה כותבת המדינה. 

 19'השתלשלות הדברים ידועה:' וכאן מתחיל סיפור הבריאה מהיום השלישי. 'הנאשמים עתרו לקבל 

 20פט הנכבד נעתר לבקשה' וכך הלאה וכך הלאה. בתגובתנו לתגובת חומרים נוספים. בית המש

 21המאשימה ממוצאי שבת, אנחנו עמדנו על נקודות מוצא או על עיקרי דברים שנשמטו בכלל מהספר 

 22יש ביטוי לזה. העולם לא התחיל ב'הנאשמים עתרו  32שהמדינה באה ומציגה את עמדתה. בסעיף 

 23 ו בחקירת משטרה.לקבל חומרים חדשים או נוספים'. התחלנ
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 1 הדברים ידועים. אדוני יתקדם. הדברים ידועים. עם:-כב' השופט מר משה בר

 2אוקיי. אני חושב שאלה, אותם דברים ידועים שלא אחזור עליהם, אני מקבל את  עו"ד ז'ק חן:

 3הנחיית בית המשפט, אותם דברים ידועים הם נקודת המוצא שאי אפשר להתעלם ממנה כאשר 

 4ל ההצדקה לקיים השלמת חקירה בשלב הזה, ובאופן בו מבקשת המאשימה אנחנו מדברים ע

 5לעשות את זה. אי אפשר כל פעם מחדש לעשות ריסט, הכל מחול מחול מחול, טעות, טעה, טועים, 

 6ומעכשיו הכל בסדר, כאילו כלום. יש בסופו של דבר מעשה או מחדל ויש מחיר למעשה ולמחדל. 

 7ירים, קנסות ועונשים על מעשים ומחדלים. אני חושב אנחנו הסנגורים מורגלים לשלם מח

 8שהתביעה שהיא הרבה יותר חזקה, יכולה לספוג גם את זה. ושוב, מילא היה מדובר בגילוי האמת. 

 9 מדובר במיסוך האמת.

 10 אוקיי. עם:-כב' השופט מר משה בר

 11אני בכוונה  כבודכם, אני לא אחזור על כל מה שכתבנו, אני מבקש רק להפנות לשם. עו"ד ז'ק חן:

 12 לא חזרתי על שום דבר מהדברים שכתבנו, ולהצטרף לטיעוני חברי. תודה רבה.

 13 תודה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14בוקר טוב כבודכם, שנה טובה. לפני הכל אני מבקשת להתנצל בפני כבודכם  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15לדברי חבריי, אני אשתדל לדבר רק  על האיחור הקצר שלנו היום בבוקר. אני מצטרפת כמובן

 16בדברים שהם מענה לשאלות של בית המשפט ודברים שמבחינתי הם תוספת. כבודכם העיר מספר 

 17פעמים ושאל מדוע העמדה שלנו כפי שאנחנו קוראים, מה אפשר היה להשלים חקירה ומה אי 

 18ו 'התביעה חושבת אפשר, למה אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון, תוך שבית המשפט הנכבד העיר לנ

 19אחרת'. אני רוצה לומר ולהסביר מדוע התביעה איננה יכולה לחשוב אחרת. מה שקורה בתיק הזה, 

 20עכשיו אני אומרת רגע אמירה כללית, זה שהמאשימה לוקחת את כל כללי המשחק, כללי המשחק 

 21דה בתיק במובן של איך אנחנו, מערכת המשפט שלנו יודעת לנהל הליכים פליליים, שמה אותם הצי

 22הזה, פשוט הצידה, אני תיכף אסביר למה אני מתכוונת, הם לא קיימים בתיק הזה, יש כובע מיוחד 

 23, הוא לא שייך לכללים שבוודאי מחייבים אותה 4000שהמאשימה חובשת כשהיא מנהלת את תיק 
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 1ומחייבים את כולנו.  פריש מיש שלם על הכל, עכשיו התביעה מתנהלת כשהדבר המרכזי שמנהל 

 2ת ההתנהלות זה המאשימה עושה את מה שהיא רוצה. ואיפה זה בא לידי ביטוי שגם מתייחס א

 3לשאלות בית המשפט, התביעה מחזיקה בידיה את הנחיית פרקליט המדינה. הנחיית פרקליט 

 4המדינה זה אומר שהגוף הבכיר ביותר בפרקליטות המדינה ישב על המדוכה וחשב מתי מותר 

 5רה. יחפשו כבודכם איפה המאשימה מפנה בטענות שלה לאיפה למאשימה לצאת להשלמת חקי

 6הוא סעיף כללי  6שהוא בהנחיית פרקליט המדינה שמקנה לה את הסמכות הזאת, כלום. סעיף 

 7שמדבר על איזה איזון אינטרסים כללי. אבל הנחיית פרקליט המדינה אומרת משהו אחר. היא 

 8ירוע שמתרחש בנסיבות חריגות כאשר אומרת השלמת חקירה בתוך הליך פלילי מתנהל היא א

 9להנחיית פרקליט המדינה נותן  7אירע שבר טקטוני משמעותי בהתפתחות המשפט וכך סעיף 

 10דוגמאות. אכן לא רשימה סגורה, אבל הוא דוגמאות מלמדות על הרעיון. מלמדות על רעיון שיש 

 11חדשים ומהותיים התפתחות, שיש פוטנציאל לשנות את סעיפי האישום, שיש פרטים עובדתיים 

 12שמחייבים השלמת חקירה. אלה הנסיבות שהנחיית פרקליט המדינה התעורר צורך מהותי לבחון 

 13טענה שעלתה פעם ראשונה במשפט או כשהנאשם מבקש את השלמת החקירה, או השלמות 

 14טכניות. שזה לא שייך לענייננו. לכן העמדה שלנו היא העמדה שהמאשימה מחויבת לה, משום 

 15יטתנו אירע שבר טקטוני בניהול התיק הפלילי מחמת החומר שהתגלה, אז באמת שאם אכן כש

 16אפשר היה להבין, תביעה שאומרת 'שניה, אנחנו עושים צעד אחורה, אנחנו מבקשים לעצור את 

 17ההליך, אנחנו מבקשים לעשות בירור אמיתי של מה שהתגלה פה'. זה היה מתיישב עם הרעיון של 

 18חיית פרקליט המדינה גם לא מחייבת אותי, אנחנו תיכף נדבר על הנחיית פרקליט המדינה. הנ

 19החוק שגם הוא מנביע את אותה תוצאה, אבל היא בוודאי מחייבת את חבריי מהמאשימה. ולכן 

 20להנחיית פרקליט המדינה שאני עכשיו חיה  8העמדה שלנו היא העמדה הנכונה, ונוסיף סעיף 

 21תה לבצע את השלמת החקירה קודם בשקידה מתוכה ואומר 'מקום שבו המאשימה יכולה היי

 22ראויה, בהתנהלות ראויה, אז היא לא יכולה לעשות את זה במסגרת המשפט אלא במקרה סופר 

 23סופר סופר חריג. עכשיו אין מחלוקת שהמאשימה הייתה יכולה לעשות את זה. המאשימה אפילו 
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 1יהם היא ריפרפה, ולא הודתה שחודשים היא ישבה כשהיא יודעת שיש אצלנו חומרי חקירה שעל

 2הלכה לעשות עם זה כלום ואפילו ....ולא ביקשה מאיתנו חומר שיש בו פגיעה בפרטיות כדי 

 3שחלילה נגלה שחומר נמצא אצלנו. אבל הם יכולים היו לעשות את זה הרבה קודם בזמן החקירה, 

 4ה. ולכן כדי לעבור על מיילים, לעבור על מדיה מגנטית, אין שאלה שהם היו יכולים לעשות את ז

 5שהמאשימה בכלל תוכל לבוא מתוך הנייר שהיא כותבת, לא הנייר שאני כותבת. מתוך הנייר שהיא 

 6כותבת היא תוכל בכלל לבוא ולהגיד 'אירע פה אירוע שמצדיק השלמת חקירה' זה רק אם אירע 

 7השבר הטקטוני שאנחנו טוענים לו. אבל אז השלמת החקירה לא יכולה לבחור את העד שכותב 

 8למייל פמיליאר 'יהודית שלום', וזה לא בא כדי להגיד משהו על המאשימה, זה בא כדי להגיד 

 9 משהו על העד,

 10 חלילה. זה בא כדי ... את המאשימה. יהודית:

 11זה לא בא כדי להגיד משהו על המאשימה, זה בא כדי להגיד משהו על העד  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12ה, אחרי שהוא אמר כל מיני התבטאויות אחרות שמתיר לעצמו להתנהל כחלק מצוות התביע

 13 שכבר ראינו,

 14 גם עו"ד חן קרא לי בשמי הפרטי והוא לא התנהל והוא לא חושב שהוא, יהודית:

 15 והתקוממת על זה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16נכון. אבל הוא לא חושב שהוא כצוות התביעה, חלק מצוות התביעה. יש סוג מסוים של בני  יהודית:

 17 לקרוא בשם הפרטי, זה טוב ונעים, זה מקובל.אדם ש... 

 18עו"ד תירוש. יש כללים. אם לגבירתי יש התנגדות גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 יכולה לקום.

 20 סליחה גבירתי. יהודית:

 21ולכן העמדה שאנחנו הצגנו היא עמדה שמתכתבת עם הנחיית פרקליט  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22המאשימה מציגה לא מתכתבת עם הנחיית פרקליט המדינה. אגב, זה דיברנו המדינה. והעמדה ש

 23הנחיית פרקליט המדינה, מחייבת את המאשימה, לא מחייבת אותנו וודאי לא מחייבת את בית 
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 1שהשלמת חקירה תוך כדי, אגב, הוא לא מדבר בכלל,  61המשפט. אבל החוק הפלילי קובע בסעיף 

 2ה תוך כדי ניהול התיק, אבל הוא מדבר על השלמת חקירה , מפורשות על השלמת חקיר61סעיף 

 3מקום שזה דרוש לניהולו היעיל של ההליך המשפטי. איזה דבר יעיל קורה פה? הרי זה ההיפך 

 4מיעילות. יחקרו את אלקלעי, לנו יש זכות לקחת את החקירה הזאת לפני, לדעת עליה לפני שאנחנו 

 5שי בפועל. אנחנו עכשיו חוקרים את ישועה. זה חוקרים את ישועה? הרי אלקלעי הוא עורך רא

 6עדות רלוונטית לישועה? והתכתבויות עם ישועה. אז אנחנו עכשיו צריכים לחכות שהם יחקרו, 

 7ללמוד את החומר הזה, לחקור את ישועה על הדבר, איזה קשר יש לפעולה שמבקשים לבצע עם 

 8את הדבר הזה מול עדי וואלה?  יעילות? והעדים האחרים הם עדי וואלה, אנחנו זכאים לעשות

 9איזה יעילות אנחנו מייצרים פה, זה ההיפך מיעילות. ושוב, מה שאנחנו אמרנו כן יעיל. אנחנו 

 10חושבים באמת שקרה פה אירוע דרמטי בתיק, ויעיל היה לעצור את המשפט ולהגיד 'שניה, אנחנו 

 11ם אנחנו לא יכולים להבין רוצים לבדוק את עצמנו'. זה היינו יכולים להבין. את מה שהם עושי

 12בכלים של המשפט. ואני רוצה לומר פה, מה אומרת המאשימה לכולנו? לנו, אנחנו רגילים, הם 

 13תמיד אומרים 'הזכויות שלכם שמורות' לא יודעת מה זה, הזכות להתבכיין אחרי אחרי אחרי 

 14מדת אחרי שגמרנו לפגוע בזכויות שלכם. אומרים לבית המשפט, גם אם אתה מקבל את ע

 15הנאשמים וגם אם אתה חושב שאין פה בסיס בדין להשלמת חקירה, שהנחיית פרקליט המדינה 

 16לא מאפשרת את זה, שהחוק לא מאפשר את זה ושזו פגיעה בזכויות נאשמים, יישב בית המשפט 

 17ויתכבד, לא יעשה כלום, הוא מנוע מלעשות משהו, צריך לראות את זה קורה לנגד עיניו והוא לא 

 18ת שום דבר. הוא יכול לכתוב הכרעת דין. איזו תפיסה משפטית משרתת את ההגיון הזה? יכול לעשו

 19כשה... יכולה לעשות מה שהיא רוצה? בית משפט לא יכול לעשות כלום, אנחנו לא יכולים לעשות, 

 20שיהיה לנו בהצלחה לכולנו. זה לא שיטת משפט שאני מכירה, והאמת אני לא כל כך רוצה להכיר. 

 21ילים על למה זאת באמת באמת פגיעה בזכויות שלנו. כל הזמן אומרים לנו, אחרי עכשיו שתי מ

 22שאומרים לנו 'שמורות לכם הזכויות', 'יש לכם את כלי החקירה הנגדית' היהלום שבכתר של 

 23זכויותיו של סניגור. אבל נניח רגע לטובתנו שאנחנו סניגורים מוכשרים ברמה סבירה, אבל גם לנו, 
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 1פיים ומורידים לנו יד ומורידים לנו רגל, אנחנו יכולים לעבוד פחות, לעשות אם מקצצים את הכנ

 2פחות ולהשתמש פחות בכלי המופלא הזה של החקירה הנגדית שהוא פחות או יותר כל מה שיש 

 3לנו. עכשיו, לנו יש חקירה נגדית לאלקלעי. החקירה הנגדית הזאת כוללת הטחה והתייחסות 

 4ל חומר החקירה. הוא עד מגמתי, הוא עד נגדנו, הוא עד שיש לו לחומר שהיה, לחומר שקיים, לכ

 5עמדה, העמדה שלו היא ברורה, יש לנו חקירה נגדית לעד אלקלעי. כל מפגש של אלקלעי עם 

 6התביעה, עם המשטרה, עם חומרים שאנחנו רוצים להשתמש בהם בחקירה הנגדית היא קיצוץ 

 7ו חקירה נגדית שזה כל הזכויות שיש לנו, כל הכנפיים שלנו. של אותו יהלום שבכתר שקוראים ל

 8הכוחות שיש לנו בהליך הפלילי זה החקירה הנגדית. אנחנו לא מפחדים מגילוי האמת בתיק הזה. 

 9אנחנו חפצים בגילוי האמת ולכן אנחנו אומרים 'קחו הכל'. מה שאנחנו כן מפחדים ממנו זה 

 10פה עכשיו. ולזה לא יכול להיות  שיקצצו את הכנפיים שלנו בדרך לחקר האמת וזה מה שקורה

 11בשום שיטת משפט שאני מכירה שאין לבית משפט סמכות למנוע. זה פשוט לא יכול להיות. ולכן 

 12 אני מצטרפת לכל מה שחבריי אמרו ותודה לכבודכם.

 13 תודה לגבירתי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כבודכם, אני אתחיל ואומר, עו"ד יהודית תירוש:

 15עו"ד תירוש, שאלה לי לפני שגבירתי מתחילה. איזה בית  אב"ד: -פלדמן -ופטת ר' פרידמןכב' הש

 16משפט לטעמכם כן מוסמך לדון בבקשה הזו? אתם טוענים שלבית המשפט בהליך הפלילי אין 

 17 סמכות.

 18 נכון. עו"ד יהודית תירוש:

 19 יך להידון בבג"צ?זאת אומרת לטענתכם כל הנושא הזה צר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לא, אז אני אסביר. עו"ד יהודית תירוש:

 21 אלא? אף בית משפט לא מוסמך לבקר פעולה של המדינה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22זה ממש לא מה שאנחנו אומרים גבירתי, ממש לא ואני אבהיר את זה. כי  עו"ד יהודית תירוש:

 23י לא הובנו נכון. אנחנו לגמרי חיים גם תחת רותם, גם היה נדמה לי גם מהתגובות של חבריי שאול
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 1עם וגם תחת החלטות בית המשפט, בוודאי שיש על התביעה ועל רשויות האכיפה ביקורת -תחת ניר

 2שיפוטית ובוודאי שהיא צריכה להיעשות במסגרת ההליך הפלילי קודם כל, ולא במסגרת בג"צ. 

 3יין רותם אומר, וזאת הנקודה שלנו, שהכלים כל מה שאנחנו אומרים ובעצם מה שפסק הדין בענ

 4הפליליים שבמסגרתו תיעשה הביקורת של בית המשפט הזה, הם הכלים הנתונים לו במסגרת 

 5 ההליך הפלילי. זה מה שפסק דין רותם אומר. הוא לא מבטל,

 6 .... עו"ד ז'ק חן:

 7ני מבקשת לא רגע, אני לא הפרעתי, ישבתי בשקט עד לפמיליארי. אז א עו"ד יהודית תירוש:

 8להפריע לי עכשיו. כל מה שפסק דין רותם אומר, ותיכף אני אגיע למה חבריי לא התייחסו לכך 

 9 בהרחבה, חוץ מעו"ד,

 10למה גבירתי לא משיבה? אם יש השגות על אופן התנהלות המדינה  עם:-כב' השופט מר משה בר

 11 אז אין סעד, אין תרופה?

 12 כבודכם,אז אני אסביר, אם  עו"ד יהודית תירוש:

 13 לשיטת גבירתי כמובן. עם:-כב' השופט מר משה בר

 14כן, ודאי, אני אסביר. בוודאי שיש סעדים להתנהלות המאשימה. פסק דין  עו"ד יהודית תירוש:

 15רותם מפרט בהרחבה סעדים שיש בהליך הפלילי להתנהלות המאשימה. הוא מונה אותם. הוא 

 16ניתן לתת בשל הגנה מן הצדק שזה ביטול כתב מונה הגנה מן הצדק, ובהגנה מן הצדק יש סעדים ש

 17אישום, שזה התערבות בעונש, שזה תיקון כתב אישום בשלבים מקדמיים, אבל הגנה מן הצדק 

 18ניתן לטעון בכל שלב, גם בשלבים של אחרי תיקון כתב אישום. הוא מונה גם את יששכרוב, פסילת 

 19שתיעשה, יכולים לבוא ולטעון ראיות, יכולים לבוא ולטעון גם אחרי השלמת החקירה הזאת 

 20שהראיות הושגו שלא כדין ובית המשפט יוכל להחליט שהוא פוסל את הראיות, וכמובן בסוף 

 21הדרך את פסק הדין עצמו. אבל גם עוד לפני סוף הדרך יש סעדים שנתונים בדין הפלילי שבית 

 22ה מביקורת המשפט מוסמך לתת אותם ולבקר את התביעה. התביעה לא טוענת לרגע שהיא חסינ

 23עם, התביעה מקבלת את עניין -שיפוטית ושצריך לפנות רק לבג"צ, להיפך. התביעה מקבלת את ניר
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 1רותם שהוזכר כאן גם בהחלטה של אישורי היועץ, אנחנו חיים לגמרי תחת זה ומקבלים את זה. 

 2 אנחנו רק אומרים, וזה לא אנחנו אומרים, לשיטתנו בית המשפט העליון בעניין רותם,

 3מבקשים לבצע השלמת חקירה, ההגנה מתנגדת להשלמת חקירה.  עם:-השופט מר משה ברכב' 

 4איזו דרך דיונית יש להגנה כדי למנוע מהמדינה לבצע את השלמת החקירה. היא מדברת על אם 

 5 בדיעבד. בדיעבד זה, 

 6 נכון, אנחנו חושבים שלפי פסק דין רותם באמת אין דרך למנוע את השלמת עו"ד יהודית תירוש:

 7 החקירה. 

 8מה שגבירתי טוענת שבהיבט הדיוני מדובר פה במעשה או בהחלטה  עם:-כב' השופט מר משה בר

 9מינהלית, היועץ המשפטי או מי שפועל מטעמו, ולא ניתן להשיג עליה באותו שלב? אין אפשרות 

 10 לבתי הדין,

 11 באותו שלב בשום מקום. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 בשום מקום? בשום... עם:-בר כב' השופט מר משה

 13המדינה טוענת, ואם כבודכם יתנו לי אני גם אסביר למה, כי זה בהחלט רכיב  עו"ד יהודית תירוש:

 14 חשוב לדיון שלנו,

 15לפני הלמה גבירתי תאמר מה הטענה ואחרי זה נבין את הלמה. זה  עם:-כב' השופט מר משה בר

 16 בסדר.

 17א הטענה היחידה כמובן, ואני אגיע להמשך אבל זו בסדר גמור.  זה גם ל עו"ד יהודית תירוש:

 18טענה כן מרכזית שלנו ואני רוצה כן להבהיר אותה. אנחנו טוענים שצו לא תעשה למדינה הוא צו 

 19 מינהלי שהוא צו שאינו בסמכות בית המשפט שדן בהליך הפלילי,

 20 ולמי כן? עם:-כב' השופט מר משה בר

 21 אנחנו אומרים שלפי פס"ד רותם הדרך להשיג,ולכן במילים אחרות  עו"ד יהודית תירוש:

 22למי כן? למי כן? אין פורום משפטי שיכול למנוע מהמדינה לפחות  עם:-כב' השופט מר משה בר

 23 בהקשר הזה, אני שואל.
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 1 לא, אני לא אומרת, עו"ד יהודית תירוש:

 2פט אז אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה. מי בית המש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 המוסמך לדון בזה לטענתכם.

 4אז אני אומרת, מבחינת ההליך הפלילי, בית הדין הזה, מה שמוסמך לדון  עו"ד יהודית תירוש:

 5 בתוצאות השלמת החקירה, בוודאי. בשלב הזה,

 6לא, רגע. יש לנו, אנחנו לא מדברים באוויר, יש לנו כרגע על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7נקודתית. האם העד ייחקר פעם נוספת או לא ייחקר. זה לא תיאורטי, זו שאלה  הפרק שאלה מאוד

 8מעשית, עומדים כאן סניגורים ואומרים 'המדינה הולכת לעשות מעשה, אנחנו חושבים שהמעשה 

 9הזה הוא לא תקין', אנחנו יכולים אולי לטעון להגנה מן הצדק ולפגיעה בהגנת הנאשמים ובזה 

 10ל אם אתם טוענים שזה לא שם, אז אותה החלטה לחקור שוב עד, איזה להכנס להליך הפלילי, אב

 11 בית משפט מוסמך לבקר אותה? תשובה קודם כל ואחר כך נימוק.

 12 בסדר. התשובה היא של בג"צ. זאת התשובה.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 טוב. עם:-כב' השופט מר משה בר

 14דיברו כאן, אני הסתכלתי על השעון, רגע, אבל אני כן רוצה להסביר. חבריי  עו"ד יהודית תירוש:

 15 קצת יותר מרבע שעה. אני מבקשת להסביר.

 16 לא, זה בסדר. אנחנו פשוט מנסים להבין, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17אז אני אסביר. בית המשפט הזה, בית המשפט הפלילי, לאו דווקא זה, בית  עו"ד יהודית תירוש:

 18דינה, אין לו את הסמכות בדין לשיטת המדינה, להחליט על משפט פלילי אינו מוסמך לשיטת המ

 19אי השלמת חקירה. אי חקירה של עד. זאת עמדתנו. עמדתנו כמובן שיש ביקורת שיפוטית להליך 

 20 הפלילי על התנהלות המאשימה, על תוצאות השלמת חקירה כזאת. בוודאי. בהמשך.

 21 אות. אנחנו כרגע בפעולה.לא, אנחנו לא בתוצ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אז באירוע עצמו זאת העמדה שלנו. עו"ד יהודית תירוש:

 23 בג"צ. התשובה היא בג"צ. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1העמדה שלנו היא בג"צ. אנחנו עדיין לא אומרים שבהכרח בג"צ יתערב. בג"צ  עו"ד יהודית תירוש:

 2 לפי המבחנים המינהליים שהוא יחליט,

 3 זו שאלה אחרת כבר.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 4 נכון. ויכול להיות גם, עו"ד יהודית תירוש:

 5 )צוחק( עו"ד ז'ק חן:

 6 .. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אפשר להמנע מזה. עו"ד יהודית תירוש:

 8החליטה  לא, להבדיל, בהמשך למה שדנו קודם, אבל המדינה אמרה, אז המדינה עו"ד ז'ק חן:

 9 שבג"צ יחליט.

 10 לא, אנחנו רוצים לשמוע מה עמדת המדינה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 לא, היא דיברה על עמדת בג"צ. עו"ד ז'ק חן:

 12 אבל למה להפריע? אפשר רגע להמתין. עו"ד יהודית תירוש:

 13 לא, זה טיפה בבדיחות הדעת. עו"ד ז'ק חן:

 14 להפריע. אין בדיחות.אז אפשר לא  עו"ד יהודית תירוש:

 15 טוב, באמת, לא להפריע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16שלא יאשימו אותנו חלילה בפמיליאריות אז נשים את בדיחות הדעת בצד.  עו"ד יהודית תירוש:

 17אני אומרת, יכול להיות שבג"צ אגב יבוא ויגיד שמאחר ויש סעדים בהליך הפלילי בשלב יותר 

 18תערב, הוא כן מתערב, אינני יודעת. אבל הסעד המינהלי יכול להתקבל בבג"צ מאוחר, הוא לא מ

 19ולא בהליך הפלילי, זאת עמדת המדינה ואני גם אסביר אותה. אני אסביר מניין אנחנו אומרים 

 20את הדר הזה. אנחנו סבורים שפסק דין רותם, ואני אפנה לפסקאות ספציפיות, מדבר בצורה 

 21בצו 'לא תעשה'. צו לא תעשה למדינה הוא צו מינהלי. בית המשפט  ברורה, קודם כל נגיד, מדובר

 22העליון בפס"ד רותם שאמנם ממתין להכרעה בדיון נוסף, אבל עדיין זו ההלכה, פס"ד בעניין רותם 

 23מדבר על כך שהדוקטרינה המינהלית לא יכולה להיות חלק מההליך הפלילי. הוא לא אומר את 
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 1ם להחלטה של כב' השופט סובל, ההחלטה השניה, מה שאנחנו זה, בניגוד לעמדת חברי ובניגוד ג

 2קוראים להחלטה אחרי עניין רותם, הוא לא מדבר רק על העמדה לדין. אמנם ההחלטה שם היא 

 3החלטה של העמדה לדין, אבל בניתוח פסק הדין בכללותו רואים שמדובר שם על בכלל החלת 

 4י, הוא מפרט שם בהכרח ובמפורט את הדוקטרינה של הביקורת המינהלית לתוך ההליך הפליל

 5הסעדים ולא רק הסעדים, המסגרת המשפטית שיש לטעון בתוך ההליך הפלילי והסעדים 

 6המשפטיים שלא מדברים רק על העמדה לדין כמו למשל ... או פסילת ראיות, אין קשר להעמדה 

 7למה, וזה מה  לדין, והוא אומר במפורש בסופו של דבר שאין מקום להחיל את זה. הוא גם מנמק

 8שצריך לשים לב, כי הנימוקים האלה טובים גם לכאן. אני יודעת ומבינה שקשה אולי לבית המשפט 

 9להכיל וגם לחבריי, את העמדה שאומרת שלבית המשפט הזה אין סמכות לתת צו עשה, אבל יש 

 10 רציונל לדבר הזה,

 11 לא תעשה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12צו לא תעשה, סליחה. אני אגיע גם לצו עשה. אני אגיע גם להשלמת חקירה,  עו"ד יהודית תירוש:

 13כשבית המשפט מורה על השלמת חקירה, אני אסביר גם בעניין הזה. אבל אני אומרת, הרציונליים 

 14האם  סוגיהשמפורטים ברותם הם אלה שצריכים להנחות את בית המשפט גם כאן כשהוא דן ב

 15מכות לדון. כי בית המשפט מסביר שם למה אין תחולה לשיטתו יש לו סמכות לדון או אין לו ס

 16לדוקטרינת הביקורת המינהלית. הוא מדבר על הפרדת רשויות, הוא מדבר על פערי מידע, וזה דבר 

 17שמאוד חשוב גם בענייננו. פערי מידע בין בית המשפט שדן בהליך בשעה הזאת לבין התביעה לבין 

 18אני אגיע להנחיה שחברתי מדברת עליה ועל חיוניות המידע הצדדים שבית המשפט כרגע לא יכול, 

 19שאנחנו רוצים להשלים חקירה, כיצד בית משפט, חברתי אמרה 'מה, יכול בית משפט לשבת כאן, 

 20לחשוב שמדובר בהשלמת חקירה מזעזעת ונוראית, ולא להיות מסוגל לעשות כלום?' אנחנו 

 21אם השלמת החקירה היא נוראית או לא חושבים שבשלב הזה בית המשפט עוד לא יכול לקבוע 

 22 נוראית בגלל פערי המידע.

 23 ואיזה כלים יהיו לבג"צ? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 הוא ישמע את הראיות וידון. מקובל. צור:-עו"ד בעז בן

 2איזה כלים יהיו לבג"צ לתת החלטה אם החקירה הזאת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 לא נוראית?נוראית או 

 4 בג"צ יישב, ידון בכל הדבר הזה ויהיו לו את הכלים המינהליים, עו"ד יהודית תירוש:

 5מה הכלים שיהיו לו כדי לדעת, גבירתי אמרה הראיות לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 בפני בית המשפט, בית המשפט לא יודע.

 7 נכון. עו"ד יהודית תירוש:

 8 איזה כלים יהיו לבג"צ? אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 9בפני בג"צ אנחנו נפרט את כל מה שצריך לפרט, ויש, ראשית, אני אומרת,  עו"ד יהודית תירוש:

 10חברתי אמרה לי וזה נכון, ההחלטות שמוכרות לנו בבג"צ מורות אך ורק על השלמת חקירה ולא 

 11ע שיש לרשויות התביעה. על הימנעות מהשלמת חקירה, וזה בדיוק בגלל הפררוגטיבה והמיד

 12ההחלטה על השלמת חקירה היא החלטה, קודם כל מבחינת בג"צ, חברתי העירה לי וזה נכון, אבל 

 13בוודאי שהדברים ייפרשו עד כמה שניתן בפני בג"צ והוא ישקול את זה. יש כן חשיבות לכך להפרדת 

 14יו, לא בתוצאותיו הרשויות, בכך שהתביעה תעסוק בחקירה ובית המשפט ידון בהליך ובתוצאות

 15רק בפסק הדין, גם בתוצאות הראיות, בית המשפט כשהוא יבחן את העדות של אלקלעי הוא יוכל 

 16לראות האם אנחנו מכניסים איזה שהוא מסמך או מראים איזה שהוא מסמך שהוא לא חשוב, 

 17בר הוא כן חשוב, הוא מטה, הוא מוטה, הוא בא להתמודד רק עם טענות ההגנה או לא, את כל הד

 18 הזה, את כל המיילים שאנחנו רוצים להראות, העד,

 19לא הבנתי. הטענה כאן, ואמרה אותה אולי עו"ד רוזן עוזר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20באופן הכי ברור ועו"ד חן אמר את זה ככה בעקיפין, 'אתם הורסים להם את החקירה הנגדית. זו 

 21תם תעשו, היום אתם יודעים מה קו ההגנה שלנו, המשמעות. יש לנו שאלות לשאול את העד, א

 22תעשו השלמת חקירה, כל מה שאנחנו מתכוונים לעשות ולהפתיע את העד', תסלחו לי אם לא 
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 1, הכלי היחידי שלנו הוא החקירה הנגדית, בעצם אתם הורסים -הבנתי אתכם נכון, אבל 'כל מה ש

 2 לנו את זה'. זו המשמעות.

 3 ומר לגבירתי,אז אני א עו"ד יהודית תירוש:

 4 אז מה שנהיה, כשנהיה בסוף זה כבר יהיה אחרי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5אבל בית המשפט כרגע גם לא יכול, הרי לא יכול רק לחיות גם מפיה של גב'  עו"ד יהודית תירוש:

 6את עוזר ותבונתה תהיה גדולה ככל שתהיה. בית המשפט כרגע לא יכול לדעת אם זה הורס -רוזן

 7החקירה הנגדית או שאין קשר לחקירה הנגדית. יש כאן אסופה של מיילים שנמצאו כרגע ואותרו 

 8ואת המיילים האלה שאותרו שאלקלעי הוא צד להם אנחנו רוצים להציג לעד כדי שנוכל להגיש 

 9אותם כי הפרוצדורה שלנו אומרת שאנחנו לא יכולים, אלא אם כן ברשות בית המשפט, אבל אנחנו 

 10 ולים להציג לעד דברים חדשים. וזה הדברים שאנחנו רוצים. עכשיו, שניה גבירתי,לא יכ

 11רגע, אתם רוצים להציג לו כדי שהוא יאשר שהוא צד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 להתכתבויות האלה או אתם רוצים להציג לו כדי גם לשאול אותו שאלות על תוכן הדברים.

 13 ם צריך לשאול אותו על תוכן הדברים, בוודאי.לפעמי עו"ד יהודית תירוש:

 14 אז זה לא רק להציג לו כדי להכשיר את זה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 נכון. אבל מדובר על מיילים חדשים, לא על דברים, עו"ד יהודית תירוש:

 16אלא זה גם רגע. זה לא רק להכשיר את זה טכנית להגשה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 מהותי. חקירה מהותית.

 18 בוודאי. בוודאי שזאת חקירה מהותית על המיילים, עו"ד יהודית תירוש:

 19 גבירתי אמרה משהו אחר קודם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20לא. אמרתי שצריך להציג לו כי הוא צד להם אבל להציג לו, ברור שלא רק  עו"ד יהודית תירוש:

 21'אתה קיבלת אותם. נקודה'. לפעמים כן. יהיו גם מיילים כאלה שאנחנו נרצה להציג לו כדי להיות 

 22מסוגלים להגיש אותם טכנית, אבל יהיו כאלה שנבקש את ההסבר שלו לדברים. בוודאי שכן. 
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 1שתבוא החקירה שלו ואנחנו נשאל דברים, חבריי כאן יודעים להתנגד, אסופה של מיילים. עכשיו, כ

 2 יודעים להגיד, יודעים להסביר, ואם בית המשפט,

 3את יכולה לבצע את כל ה... כאן בבית המשפט? אני שאלתי קודם  עם:-כב' השופט מר משה בר

 4 אני לא, את ההגנה לגבי זה. יכול להיות שבמסגרת של הסכמה דיונית על כל מיני חריגים,

 5 אני אומר, זה עניין שרובץ יותר בעיני לפתחם. עו"ד יהודית תירוש:

 6 לגבירתי אין התנגדות. עם:-כב' השופט מר משה בר

 7. בית המשפט ןזיכרואין לנו התנגדות. אנחנו הרי עשינו דברים כאלה בריענון  עו"ד יהודית תירוש:

 8של העד ישועה אבל נתן הנחיות  ןיכרוזוחבריי מאוד מאוד התנגדו, בית משפט קיבל את הריענון 

 9לגבי ההמשך ואנחנו חיים תחת ההנחיות האלה, אבל אם בית המשפט מציע וחבריי מסכימים 

 10שהדברים יוצגו כאן לעד אלקלעי בבית המשפט, אנחנו לא נהיה אלה שנתנגד לדבר הזה. אני כן 

 11אז יכול לדעת אומרת שבמהלך חקירה של העד כשחבריי כאן כשהם מציגים, בית המשפט 

 12ולהתרשם האם נעשו דברים, זוהמה העדות שלו, נעשו דברים פסולים ובית משפט יכריע גם לגבי 

 13המיילים האלה, גם לגבי העדות הזו, אולי נוכח השלמת החקירה יחליט בית המשפט נניח, אני לא 

 14חקירה  חושבת שכך יקרה בשום צורה, יחליט בית המשפט נניח, יכול להחליט תמיד לאחר השלמת

 15שעד מסוים, ובכלל גם ללא השלמת חקירה, אבל בוודאי, שעד מסוים משקל הראיות שלו הוא 

 16כזה או כזה או שלא לקבל ראיות לפי טענת יששכרוב. כל מה שאנחנו אומרים שלפי פס"ד רותם 

 17ותיכף נחזור להשלמת חקירה עצמה כי כן חשוב לי להגיד למה וכמה, אבל אני רגע עדיין בסמכות, 

 18חנו טוענים, כן, המדינה טוענת שלפי עניין רותם אין כל יכולת ואין כל הצדקה, אין כל הצדקה אנ

 19גם שבענייניי, גם אם אמר חברי ואמר כב' השופט סובל שבעצם פסק הדין של רותם עוסק רק 

 20בהעמדה לדין ולא בהחלטות אחרות. גם אם אנחנו חושבים שזה לא נכון מקריאת פסק הדין אני 

 21שעושה סיכום כולל ולפסקאות בתחילת הדרך שכב' השופט סולברג מתווה  49ל לפסקה מפנה למש

 22את הדרך ואומר במה אנחנו עוסקים, אבל גם אם נניח שהקריאה הזאת שכב' השופט סובל קרא 

 23היא נכונה או שעו"ד בן צור קרא, היא נכונה, עדיין מבחינת הרציונלים צרים להבין למה דווקא 
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 1כך בחשוד, שזה העמדה לדין, שם בית משפט יגיד שהוא לא מקבל את כללי בהחלטה שפוגעת כל 

 2הביקורת המינהלית וצריך להחיל רק סעדים מהדין הפלילי, ובהחלטה על הימנעות מהשלמת 

 3חקירה פשוט, בכל זאת בפרופורציות שלה היא שונה מהחלטה על העמדה לדין, שם דווקא לא 

 4א חל ושם כן ניתן לעשות צו אל תעשה. במובן הזה גם לקבל את הפסיקה של רותם ולהגיד שזה ל

 5אם מקבלים שהפסק דין של רותם עוסק רק בהעמדה לדין, עדיין מבחינת הרציונלים מאוד מוזר 

 6להחליט שבהשלמת החקירה, במתן צו לא תעשה הדין צריך להיות אחרת. ואני רוצה לומר עוד 

 7ם. אמר כב' השופט סובל בהחלטה השניה מילה לעניין הסמכות לפני שאני עוברת לדברים אחרי

 8שלו, היפנה לבג"צ פלונית אם אני לא טועה, ששם כב' השופטת וילנר בבג"צ הפנתה, עתר אדם 

 9להשלמת חקירה והיא הפנתה לבית הדין העיקרי, זאת אומרת לדין הפלילי, לבית המשפט שדן 

 10בל 'גם מכך אני למד שבעצם בתיק הפלילי כדי ששם הוא יקבל את הסעד שלו. אומר כב' השופט סו

 11השלמת חקירה זה דבר אחר ולא העמדה לדין כמו בעניין רותם'. בעניין הזה אני רוצה לומר, דבר 

 12ראשון כב' השופטת וילנר לא אמרה מה הסעד, היא רק הפנתה אותו לדון בעניין הזה בהליך 

 13אבל יותר חשוב העיקרי. היא לא אמרה שצריך להשלים חקירה, או לא צריך להשלים חקירה. 

 14מכך, כי אנחנו מקבלים את זה שלבית המשפט יש סמכות להורות למדינה להשלים חקירה ואני 

 15. הרי אם בית המשפט 74אגיד למה, כי יש סמכות בדין הפלילי לכך. פעמיים. פעם אחת במסגרת 

 16וא . והדבר השני ה74הוא מורה לתביעה לעתים דה פקטו להשלים חקירה מכח  74-מקבל טענות מ

 17 לחסד"פ, שמאפשר לבית המשפט להורות לתביעה להביא ראיות. לכן יש סמכות בדין, 167סעיף 

 18 ... :דוברת

 19לא להפריע לי בבקשה. יש סמכות בדין לבית המשפט הדן בהליך הפלילי  עו"ד יהודית תירוש:

 20. להשלים חקירה ובזה הדבר שונה מצו לא תעשה כשאין לו סמכות בדין הפלילי. אין, לא קיים

 21עכשיו, חבריי אומרים 'סמכות טבועה'. סמכות טבועה לעשות כל דבר. ובמובן הזה אני אומרת, 

 22לחוק סדר הדין הפלילי שמדבר על סמכות טבועה מדבר על סדרי דין בראיות. צריך גם את  3סעיף 

 23זה לזכור. לא על כל דבר בעולם שאפשר לעשות שבית משפט יש לו סמכות, מדבר על סדרי דין 
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 1פלוני כמובן, שאומר 'במקום שהחוק .. קובע בהליך הפלילי  1760/01מפנה גם לבש"פ ואני 

 2סמכויות במפורש ובמפורט סמכות טבועה לא תמצא את מקומה'. סמכות טבועה היא לא מילת 

 3כסף. עכשיו אני אומר, החוק אומר במפורש שכדי לתקן כתב אישום אחרי שהוגש כתב אישום 

 4לא נאמר שיש צורך ברשות בית משפט. לא  61בעניין הזה של סעיף צריך את רשות בית המשפט. 

 5נאמר דבר כזה. לא בכדי לא נאמר דבר כזה. זאת בהחלט הפררוגטיבה שמוקנית למדינה שהיא 

 6בודקת את כל חומר החקירה, היא בוחנת אותו והיא, יש לה את הסמכות להחליט מה צריך עוד 

 7כות יש לה את הסמכות להגיד מה צריך עוד לחקור. לחקור. תיכף נגיע לשלב, אבל מבחינת הסמ

 8 זו סמכותה.

 9לא נכנסים כאן להגנה מן הצדק. אם הטענה היא פגיעה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בהגנת הנאשמים, לא נכנסים למסגרת של הגנה מן הצדק?

 11ד 'בית המשפט יקרא את אז אני אגיד, חבריי יכולים היו ויכולים עדיין להגי עו"ד יהודית תירוש:

 12כל מה שאמרנו תחת הכותרת של הגנה מן הצדק'. גם להגנה מן הצדק, וזו תשובתי, יש סעדים 

 13מסוימים שניתנים בחוק ולא כל סעד שההגנה מבקשת. אז יש סעדים, סעד של ביטול כתב אישום, 

 14ם, יש גם סעד סעד של תיקון כתב אישום, אבל כרגע נניח לעניין הזה, סעד של ביטול כתב אישו

 15 74וכולי, סעיף  167כזה. יש גם סעד של השלמת חקירה לכאורה בחוק הפלילי, כמו שאמרנו, 

 16ודברים אחרים. אין סעד בדין הפלילי שאומר גם אם בית המשפט יגיד קמה טענת הגנה מן הצדק, 

 17אבל גם אני שוכנעתי בשלב הזה שיש טענת הגנה מן הצדק, נניח, תיכף אני אומר למה לא בעיני, 

 18אם כן, הסעד הוא לא סעד שלא תשלים חקירה. הסעד הוא אחר. הסעד אולי השתכנעתי שלא 

 19 צריך להתייחס לכל הראיות האלה אחר כך כשתביאו אותם.

 20 אבל הטענה היא שרוצים לעשות לא אקס.... אקס...  עם:-כב' השופט מר משה בר

 21טעם המדינה אין סמכות קנויה לדבר אני מבינה את הרצון. אבל לטעמנו, ל עו"ד יהודית תירוש:

 22הזה ואנחנו חושבים שלא בכדי. אנחנו חושבים שלא בכדי. אנחנו חושבים שבשלב הזה אין את 
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 1היכולת, יש את החשיבות בהפרדת הרשויות, יש חשיבות בכך שבית המשפט לא ינהל את ההליך 

 2 מטעם התביעה ואין גם יכולת לעשות את ההחלטה  באופן מלא ומורכב.

 3מה היתרון שלכם בניהול ההליך הזה בבג"צ על פני ניהול  אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 4 פה?

 5 ראשית זה עניין של סמכויות. זה לא עניין של יתרונות. אין לנו שום, עו"ד יהודית תירוש:

 6 לא, אני שואלת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7עניין של סמכויות, אין לנו שום בעיה, לא הייתה לנו בעיה  אז אני אומרת, זה עו"ד יהודית תירוש:

 8אם היה צורך להביא קלסר של כל המיילים שאותרו של אלקלעי כדי שבית המשפט יעיין בהם, 

 9אני לא בטוחה שחבריי אולי היו רוצים או כן היו רוצים, אני לא יודעת, אבל אני אומרת, זה לא 

 10ות. אני גם אגיד אבל יותר מזה, גם בבג"צ, וההחלטות של עניין של רצונות. זה עניין של סמכוי

 11בג"צ גם צריכות להנחות אותנו וזה כבר לגופם של דברים, גם בהתעלם מכל מה שאמרתי עד כה 

 12 לגבי הסמכות, למרות שאני לא מתעלמת, אבל זה נמצא שם ואני אומרת, המקומות שבג"צ,

 13"צ יצלול בראיות, כשמתנהל הליך פלילי גבירתי באמת סבורה שבג עם:-כב' השופט מר משה בר

 14 מקביל,

 15אני חושבת שבג"צ, המקומות שבג"צ מתערב בהחלטות התביעה הם  עו"ד יהודית תירוש:

 16מקומות במשורה, הם חריג שבחריגים, ואני חושבת שבג"צ בוודאי לא, במקרה זה אין לו עילה 

 17ט התערב במקום שבו הוא להתערב. כי גם בחמדאן, שחבריי נדמה לי הפנו אליהם, בית המשפ

 18חשב שלא, היו מחדלים שונים שלא המצב שלהם כאן. וכאן אולי כדאי להגיד כמה מילים על 

 19התהליך ועל השלמת החקירה הרחבה שחבריי עותרים לעומת הבקשה שלנו, לא שלא היה כאן 

 20ביר, תהליך, אני חייבת להבהיר את זה לכבודכם, לא רק שהעברנו את כל הדברים שהתבקשנו להע

 21אלא לאחר מכן ומכאן גם פרק הזמן שנדרש לנו עד שהגשנו את ההודעה הזו לבית המשפט. עברנו 

 22על כל הדברים שהעברנו, בחנו אותם. עמדתנו הייתה שלא היה כאן שום שבר טקטוני, זאת הייתה 
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 1עמדתנו והיא עדיין עמדתנו. ואולי ההיפך הוא הנכון, במובנים רבים כל מה שראינו אישר את 

 2 ודעות העדים שנגבו בתיק. ה

 3 אדרבא. צור:-עו"ד בעז בן

 4 אבל אפשר לדבר בלי צהלות ברקע? עו"ד יהודית תירוש:

 5זה לא צהלות, האמת שזה מבוכות אמיתיות לשמוע את הדברים האלה. זה  צור:-עו"ד בעז בן

 6 להצטמרר, לשבת ולשמוע את הדברים האלה, 

 7 אז לא חייבים. בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 8 כמה אפשר להגיד דברים ... פשוט מביך. צור:-עו"ד בעז בן

 9חריגות היא לא רק בלחקור פוליטיקאי כזה או אחר. יש מכלול שלם של  עו"ד יהודית תירוש:

 10דברים, יש עדים רבים ויש חומרים רבים שיצאו. אנחנו ראינו שאין, כפי שיעידו העדים בדיוק 

 11 כפי שהתבקשו בתיק הזה. ויעידו העדים, אין אף גורם שהעביר בקשות

 12 טוב, אולי לא ניכנס ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 . חבריי נכנסו לזה.סלהיכנאין בעיה. אני לא חייבת  עו"ד יהודית תירוש:

 14גבירתי אומרת 'לטעמנו אין צורך בהשלמת חקירה לעד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 הזה'

 16עמנו אין צורך בהשלמת חקירה, לאחר שעברנו על הכל. והעד שנבחר הוא לט עו"ד יהודית תירוש:

 17לא עד פמיליארי.  הוא לא נבחר בגלל פמיליאריות. או בגלל שהוא בוחר לא לקרוא בשם המשפחה, 

 18כמו שגם עורכי דין לעתים נוהגים לעשות. הוא נבחר בגלל שכשמיפינו את המסמכים שאותרו 

 19שאושרה על ידי בית המשפט ושהנחה את התביעה לעשות את  ,74לאחר בקשת חבריי לפי סעיף 

 20הסריקה הזאת במסרקות ברזל בעצם, לאחר שאותרו מיילים שונים, מיפינו את המיילים ובעד 

 21לפי  ןזיכרוהזה, בעדים אחרים היו מספר מיילים שחשבנו שאפשר להחיל את זה במסגרת ריענון 

 22למעשה. בעד הזה מדובר בעשרות מיילים.  ההנחיות שבית המשפט ביקש מאיתנו, הנחה אותנו

 23חקר האמת ושלמות התמונה שתוצג בפני בית המשפט מצדיקה שכל המיילים האלה יוצגו לבית 
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 1המשפט. שצד להתכתבות יביא אותם. זה חקר האמת. אומר חברי 'לא צריך לבחור, הזכות להליך 

 2 הוגן לא סותרת את חקר האמת'. לא יודעת, לא ירדתי לסוף דעתו.

 3אי  אפשר להגיש את זה בלי שהוא יגיב, זאת אומרת להגיש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 את זה,

 5ראשית אנחנו לא מכירים פרוצדורה כזאת. אנחנו מכירים פרוצדורה  עו"ד יהודית תירוש:

 6שתכתובות מוגשות עם צד להתכתבות. העד ישועה כבר עד על דוכן העדים, חשבנו שלעצור עכשיו 

 7ת החקירה שלו ולחקור אותו על המיילים האלה יהיה צעד שיגרום לחוסר יעילות באמת, ויפגע א

 8אולי, בכל זאת העד נמצא בחקירה נגדית, מגע עם התביעה ורשויות האכיפה לא מקובל ולא רצוי 

 9 במצב כזה, וחשבנו שאם העד אלקלעי יש ערך. עכשיו אני אומר, העד אלקלעי נתן הודעה רחבה.

 10השאלה אם, יש חומרים שהוא לא נחקר עליהם, אני לא  אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 11יודעת אם אתם רוצים להגיש את החומרים או רוצים לשמוע מה יש לו להגיד עליהם. אם זה 

 12להגיש, אז יש דברים שאולי אפשר להגיע בהסכמה על הגשה. אם אתם רוצים לשמוע מה יש לו 

 13 בסיפור אחר.להגיד עליהם אנחנו כבר 

 14אנחנו רוצים שתהיה לנו את האפשרות להציג את החומרים האלה בפני בית  עו"ד יהודית תירוש:

 15המשפט ושבית המשפט יוכל להתרשם מהם. אין דרך לעשות את זה לפי איך שאנחנו מכירים, בלי 

 16ר, שאני אוכל להציג את זה לעד בחקירה ראשית ובית המשפט יוכל לראות כל דבר לאן זה מתקש

 17 איפה זה נמצא בפזל, כי מדובר בעשרות מיילים,

 18אנחנו כאן מדברים על הגשה ולא על חקירה. גבירתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 מדברת באופן טכני, 'כדי להגיש אני צריכה את העד'. זה טכני.

 20י מראה לו את אז אני לא מדברת באופן טכני, מאחר וכשאני מציגה לעד ואנ עו"ד יהודית תירוש:

 21 הדבר הזה, זה צריך להשתלב עם דברים שהיו ברול הישן, זה מיילים בתאריכים שונים,

 22אתם מבקשים השלמת חקירה. אתם מבקשים תוספת של  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 של העד. גרסה
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 1 של העד לגבי המסמכים האלה. גרסהנכון.  עו"ד יהודית תירוש:

 2זה לא רק להגיש אותם. גבירתי אמרה 'אני מכירה דרך  אב"ד: -פלדמן -ןכב' השופטת ר' פרידמ

 3אחת להגיש ראיות'. אנחנו מכירים כמה דרכים להגיש ראיות, כולל בהסכמה. אבל גבירתי אומרת 

 4'לא רק שאני מכירה דרך אחת להגשת ראיות, אני רוצה לשמוע מה העד, שבית משפט ישמע מה 

 5 יש לעד להגיד עליהם'.

 6 נכון. ודית תירוש:עו"ד יה

 7 אז אנחנו לא בדרך להגשת ראיות, אנחנו בחקירה מהותית. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8נכון. גם וגם. ואני כן רוצה להגיד, חברי כל הזמן בא ואומר 'החומר היה  עו"ד יהודית תירוש:

 9ני אגיד את זה עוד פעם, '. לא נכון. לא נכון. וא2017-אצלהם, הופק' הוא השתמש במילה 'הופק' 'מ

 10חלקם, והופקו מהם  2017,2018-זה לא נכון. החומר נתפס במחשב, הטלפון והמיילים נתפסו ב

 11חומרים מסוימים. מרבית חומר הווטאסאפים, מרבית החומר הופק באמת אז וצריך לדעת את 

 12ה בידי זה כשתכף נדבר על ההנחיה. אבל החומר, מה שנקרא החומר החדש, הופק עכשיו, לא הי

 13 התביעה, המכשיר היה בידי החוקרים,

 14 ... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 אל תפריעו לי. עו"ד יהודית תירוש:

 16זה כמו שגבירתי תגיד 'תפסתי ערימת מסמכים אבל לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 פתחתי את התיק להסתכל על זה'. מה ההבדל?

 18 גבירתי. זה לא אותו דבר. אני אגיד למה זה לא אותו דבר.זה לא אותו דבר,  עו"ד יהודית תירוש:

 19 זה גם... צור:-עו"ד בעז בן

 iMessage 20-ב עו"ד ז'ק חן:

 21 אבל אפשר לא להפריע. עו"ד יהודית תירוש:

 22 די, עו"ד חן, באמת.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 .... עו"ד ז'ק חן:

 2 כך. אל תתקן אותי. תענה אחר עו"ד יהודית תירוש:

 3 עו"ד חן, לא נראה לי שהגברת צריכה עזרה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4זה לא אותו דבר גבירתי. חומר מחשב, מדיות דיגיטליות שנתפסות הם חומר  עו"ד יהודית תירוש:

 5שנאסף בידי הרשות החוקרת, הן נתפסות ככאלה מכיוון שלא ניתן, זה לא כמו קלסרים במשרד 

 6קחת חלק מהקלסרים וחלק להשאיר שם. אבל למעשה בזמן החקירה ומתוך חומר שאתה יכול ל

 7 המחשב מחפשים ולוקחים חלק מהקלסרים.

 8 אז זה בדיוק אותו דבר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9לא, זה לא אותו דבר, בגלל שההשוואה היא שזה ארנק שלא פתחנו, היא  עו"ד יהודית תירוש:

 10ני לאופן החיפושים במחשבים. הרי מרבית החומר נתפס והוצא כבר אז. השוואה שחוטאת בעי

 11רוב הוואטסאפים נתפסו כבר אז, נכון יש חומרים שלא נתפסו אז. נכון. נכון שאנחנו, בית המשפט 

 12הורה על דרך חיפוש אחרת שהיא במסרקות ברזל ונכון שאנחנו עשינו את זה, והוצאנו עוד 

 13 וב החומרים נתפסו אז. עכשיו נתפס חומר נוסף.חומרים. לא את רוב החומרים. ר

 14גברת תירוש מה משך החקירה, גבירתי יכולה להעריך? משך  עם:-כב' השופט מר משה בר

 15 החקירה, כמה זמן יידרש? גבירתי יכולה להעריך, מה היקף החקירה, השלמת החקירה?

 16 יציגו לו את המיילים, עו"ד יהודית תירוש:

 17לא, את יכולה להעריך במה מדובר? גבירתי מכירה את הנתונים,  עם:-כב' השופט מר משה בר

 18 היא מכירה את המסמכים.

 19אנחנו מקוים שזה יהיה יום חקירה אחד ולכל היותר זה יהיה יומיים.  עו"ד יהודית תירוש:

 20יומיים של חקירה, זה יכול להתבצע מחר בבוקר ואנחנו מיד אחרי זה יכולים להעביר את ההודעה 

 21 והצרופות,

 22 בכמה מסמכים מדובר? עם:-' השופט מר משה ברכב
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 1המסמכים, צריך להגיד, וגם זה להבדיל מהחלטות גם בסובל וגם של  עו"ד יהודית תירוש:

 2 שמעוני, לא מדובר במשהו שלא ידוע להגנה.

 3 כמה, כמה מסמכים? מספר. עשרות? מאות? עם:-כב' השופט מר משה בר

 4מיילים, פחות ממאה, אני לא יודעת בדיוק אם זה  עשרות. אמרתי. עשרות עו"ד יהודית תירוש:

 5, אבל יש שם עשרות מיילים, שחלקם אגב כן מוגשים איתו באופן טכני ולא לכל דבר 90או  80

 6מתבקשת התייחסות כי חלקם פשוט מדברים אולי יותר בעד עצמם, ולגבי חלקם צריך כן ... אבל 

 7בידי ההגנה. הוא לא חומר כמו בשמעוני כן היה לי חשוב להגיד משהו. החומר הזה נמצא הרי 

 8. זה לא המצב. כאן מדובר day one-שהלכו לחפש עכשיו במדיה הדיגיטלית, לאתר חומרים מ

 9במצב, וכן יש חשיבות, אם אנחנו מגיעים להנחיה ואנחנו מדברים אפילו על הסעיף של השקידה 

 10ה אז, אז ככלל לא, ויש שאומרים אם ניתן היה בשקידה ראויה למצוא את ז 8הראויה, סעיף 

 11נסיבות חריגות. אז ראשית, אני באה ואומרת דבר כזה, קשה בדיעבד להתחקות, בחיפושי מחשב 

 12יכולים להיות גם תקלות, וזה לא שלא חיפשו בחומר המחשב, זה גם לא שלא מצאו המון דברים 

 13שהועבר  iMessageשהועבר והלגלוג על הרפרוף זה  iMessage-בחומר המחשב. הנפנוף כל הזמן ב

 14בהבנה שזה לא חומר חקירה, שאין שם דברים רלוונטיים, אף אחד לא עבר וסיווג את זה. להיפך, 

 15כל מה שראו, שזה לא חומר רלוונטי, זה לא מה שהיה אמור לעבור. ולכן אי אפשר להתייחס, ואגב 

 iMessage 16-במעבר בסריקה במסרקות ברזל שבית המשפט הורה לנו לעשות ראינו שרוב החומר ב

 17הוא לא רלוונטי. רוב החומר לא רלוונטי. עכשיו אני אגיד, גם אם אנחנו חושבים שבדיעבד קשה 

 18לבוא ולהגיד שלא הייתה כאן שקידה ראויה, היו כאן חיפושים, היו כאן דברים שאותרו היו גם 

 19לאחר דברים שלא אותרו, זה נכון. ועדיין, כשמדברים על נסיבות חריגות אנחנו נמצאים במצב ש

 20ההנחיה של בית המשפט לעשות את הדבר הזה לבקשת הנאשמים, אותרו שם מיילים רבים שהם 

 21מיילים שלדעת התביעה חשוב שבית המשפט יידע אותם, חשוב שעד שהוא צד להם יתייחס 

 22אליהם. מבקשים בעצם חבריי מבית המשפט לא לראות חלק מהתמונה. הם יציגו, אנחנו נשב 
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 1ט וגם התביעה תשב ונמתין איך הצדדים ירצו להראות משהו או לא ונמתין, גם  בית המשפ

 2להראות בחקירה נגדית ונסמוך על זה שהם רוצים להראות הכל. אז עם כל הכבוד, כך לא מתנהל 

 3משפט. ואם אנחנו רוצים כן לראות תמונה במלואה, אני לא מבינה, ואם באמת היה שבר טקטוני 

 4כך. ואנחנו רוצים לראות תמונה מלאה, רוצים שבית  אני לא מבינה ממה חבריי חוששים כל

 5המשפט יראה תמונה מלאה. בית המשפט יראה הכל, יחליט אחר כך להתעלם מהכל כי הכל לא 

 6 90-נראה לו, זו תהיה החלטה של בית המשפט הנכבד הזה. אבל התביעה חושבת שיש כאן עוד כ

 7ת המשפט יראה, כי הוא מראה תמונה מיילים ועוד מיילים שיוצגו בראיונות לעדים שחשוב שבי

 8שלמה יותר. ודבר נוסף, אמרנו את זה בתגובה אבל כן חשוב לי להגיד, לגבי הזכות למשפט הוגן. 

 9והוא דיבר על הנושאים האלה. זה לא עד שעכשיו באים  גרסה, הוא נתן גרסההעד אלקלעי נתן 

 10אליו, ושואלים אותו שאלות חדשות. זה לא המצב. הוא דיבר על הנושאים האלה, הוא דיבר על 

 11דוגמאות מסוימות וכרגע מראים לו מיילים נוספים מתוך החומרים שעליהם בגדול הוא דיבר, 

 12 וגם במובן הזה הפגיעה היא פגיעה מידתית.

 13 האם יש בזה כדי לשנות את התוצאה? בחומר החדש? אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה

 14 לשיטתנו לא, נשמע מה העד יגיד. עו"ד יהודית תירוש:

 15 האם יש בזה כדי להוסיף על עדותו של העד החדש? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ין בזה כדי להוסיף משהו,יש בזה כדי להוסיף פירוט ודוגמאות. א עו"ד יהודית תירוש:

 17 אז למה זה כל כך חשוב? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18זה חשוב, מכיוון שכפי שחבריי הצביעו, בית המשפט הזה הורה על תיקון  עו"ד יהודית תירוש:

 19כתב אישום ועל פירוט של כל האירועים ויש חשיבות כן להראות תמונה מלאה, במיוחד כשחבריי 

 20רים על חריגות, אז בואו נראה כמה התעסקו בראש הממשלה לשעבר. כמה התעסקו. באים ומדב

 21 מיילים האלה.  90-יש חשיבות ל

 22 כמה? עם:-כב' השופט מר משה בר



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4198 

 1אנחנו נראה כמה. אומרים כאן שאלקלעי לא חשוב. יכול להיות שהוא לא  עו"ד יהודית תירוש:

 2להשלים איתו חקירה, לא אם מה שחשוב  חשוב, אנחנו באים עם החלק שלו בפזל. זה מה שצריך

 3מיילים האלה צריך להציג לו. אי  90-מיילים איתו, את ה 90-או מה שלא חשוב לחבריי. יש עוד כ

 4 אפשר שבית משפט את זה, אחרי שהוא ביקש לראות תמונה מלאה, את זה לא יראה.

 5עניין ההצגה של גברת תירוש, מזה אני שומע שגבירתי מתמקדת ב עם:-כב' השופט מר משה בר

 6המסמכים והעיון במסמכים. יכול להיות, אנחנו הרי לא מכירים את תוכנם כרגע בשלב הזה, ... 

 7גבירתי תשקול לחילופין שהמסמכים יוצגו, לכך אני מניח שתימצא הדרך, בין אם בהסכמה ובין 

 8ודע כמה , גם זו אפשרות. אם היא לא מהותית, אני לא ילגרסהאם לא, גם אם לא תהיה תוספת 

 9 התוספת היא משמעותית.

 10העניין הוא שהמיילים כן משתלבים עם דברים שהיו ברול הישן. צריך  עו"ד יהודית תירוש:

 11של העד, אחרת היינו  גרסתו, יש דברים שכן צריך את גרסתולהראות את זה לעד ושהעד יגיד את 

 12אם יש משהו שלא  מבקשים מחבריי רק להגיש אותם בהסכמה. וזה לא המצב. אני רוצה לבדוק

 13אמרנו, אני אגיד, כן, חברתי דיברה הרבה על ההנחיה, נסיבות המצדיקות השלמת חקירה לאחר 

 14'מקום  7.2הגשת כתב אישום. שבר טקטוני לא ראיתי בהנחיה הזאת, אבל כן ראיתי למשל בסעיף 

 15למת בו במהלך המשפט מוגשות ראיות על פרטים עובדתיים חדשים ומהותיים אשר מחייבים הש

 16 חקירה' אז לא הוגשו ראיות אלא אותרו ראיות, אני לא רואה את ההבדל הגדול.

 17 ... שזה לא מהותי, שזה רק ... עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18מהותי. אני אומרת שזה מהותי כי התמונה בכללותה היא מהותית, אם זה  עו"ד יהודית תירוש:

 19 לא היה מהותי,

 20 ניתן היה בשקידה ראויה? איפה השקידה הראויה? שלא עו"ד ז'ק חן:

 21 עו"ד חן, באמת, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא, אי אפשר ... ככה, עו"ד ז'ק חן:

 23 אפשר לשבת בשקט על הכיסא ולא להתפרץ באמצע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1גו על ידי חבריי והדבר הנוסף שאני רוצה לומר, גם בעניין פסקי הדין שהוצ עו"ד יהודית תירוש:

 2עדי תביעה שכבר נשמעו ודובר  12שמעוני וסובל, העניין של העיתוי, בכל זאת, בשמעוני דובר על 

 3, מאוחר יותר, day one-על השלמת חקירה מאוד רחבה שזה למעשה ניפוי וחיפוש חומרי מחשב מ

 4ר על כשנעשתה השלמת חקירה מצומצמת יותר, זה כן עבר את בית המשפט שם, ובסובל דוב

 5מהותי ושם  גרסהלקראת סוף פרשת תביעה, כשרצו לחקור נאשמים, שיש בזה בכל זאת שינוי 

 6הוא לא נתן. כאן אנחנו בכל זאת נמצאים, עד תביעה שנשמע הרבה מאוד ועדיין הוא טרם סיים 

 7את חקירתו הנגדית ויש לכך משמעות בעיתוי. אנחנו אמנם מרגישים שישבנו הרבה מאוד אבל 

 8כוללת על התיק הזה זה עדיין בכל זאת שלב ראשוני שאפילו העד הראשון לא סיים בהסתכלות 

 9 את חקירתו. והדבר הנוסף, אמרתי שהשלמת חקירה לא תגרום לעיכוב. 

 10 זהו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11י כן. אני אגיד עוד משפט אחד. חבריי אומרים כל הזמן, או חברי אמר, אנ עו"ד יהודית תירוש:

 12לא זוכרת מי מהם, 'השלמת חקירה לא יכולה להיות פרס', לא יכול להיות שהתביעה תקבל פרס 

 13על מעשיה. אני אגיד, השלמת חקירה היא אינה פרס, השלמת חקירה מטרתה להועיל לבית 

 14המשפט, ליתן לו את הכלים להכריע בתיק, לתת לו תמונה מלאה. אם התביעה עשתה מחדלים 

 15כך חבריי טוענים, הדברים האלה יכולים להיות מוצגים בפני בית המשפט כאלה או אחרים, אם 

 16ובית המשפט יוכל לקבל הכרעות לגביהם, אבל השלמת החקירה אינה פרס על התנהגות, או אי 

 17 פרס שצריך לתת אותו כפרס או לא לתת אותו כאי פרס על התנהגות. אני חושבת שזהו.

 18 תודה רבה לגבירתי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 חברי הסכים שאני אקום לפניו להשיב לחברתי. עו"ד ז'ק חן:

 20אנחנו כבר בהודעה ובתגובה ובתגובה לתגובה, ובתגובה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 לתגובה לתגובה.
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 1לא  גבירתי לא תצטער שנתנה לי, אני חושב שזה מועיל, אני לא אחזור על דברים, אני עו"ד ז'ק חן:

 2 אנופף בשרוולים וזה יהיה שתי דקות.

 3 ממש קצרצר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4ממש קצרצר. ראשית היא שאלה את בית המשפט ואני רוצה להשיב. היא אמרה,  עו"ד ז'ק חן:

 5'כיצד זה הגיוני שפס"ד רותם קובע שלבית המשפט אין סמכות לביקורת מינהלית בשאלה כל כך 

 6העמדה לדין, ובשאלות פחותות כגון זו שלפנינו ניתן לומר שיש סמכות. הרי הדעת  הרת גורל של

 7 ,19נותנת שזה יהיה בדיוק הפוך'. והתשובה מצויה בפס"ד רותם. אני מפנה לסעיף 

 8 לפסק הדין? 19סעיף  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9ע פס"ד רותם באמת מדבר בנסיבות לפסק הדין. ואולי זו התורה כולה כבודכם. מדו עו"ד ז'ק חן:

 10שהן רלוונטיות לשאלה כגון העמדה לדין, באיזה מובן? 'ההחלטה להעמיד לדין' כותב כב' השופט 

 11סולברג, 'שונה מהחלטה המורה על סגירת התיק ולמעשה נבדלת מכל החלטה מינהלית אחרת. 

 12ו במקרה שלנו, 'היא החלטה מינהלית רגילה מסיימת את הליך הבירור שנפתח לפני הרשות', כמ

 13מסיימת אותו, לא ניתן לחזור עליו, הנזק נעשה ולכן חייבת להיות ביקורת שיפוטית', שלשיטת 

 14חברתי בתשובות לשאלת בית המשפט מסתבר שאין, ואני ממשיך לצטט, פה הוא נותן דוגמה, 

 15בית  , אני לא אקריא את כולו, הוא כתוב והוא נמצא בפני כבודכם,19ולמעשה באותו סעיף 

 16המשפט משווה בשאלה של העמדה לדין הוא עושה מן השאלה והוא אומר, זה סוג של החלטה 

 17אחרת. מדוע? משום שהיא לא מסיימת את הדיון ולכן לא ניתן לערער עליה. בסוף ההליך יש 

 18תרופות, ויינתן לזה מקום בפסק הדין. כי אחרי הגשת כתב אישום יש את בירור האשמה. אין כאן 

 19אחריו תיקון. להבדיל מהחלטות אחרות שאם אנחנו עושים אותן אין אחריהן תיקון.  מעשה שאין

 20ובטיעון שלנו הראינו מדוע אם אנחנו עכשיו פותחים את הסכר ומרשים לתביעה, א. מקבלים את 

 21עמדתה בכלל רעיונית, וב. מרשים לה אגב כך לנהל הליך מקביל שמשפיע על  המשפט כשהיא 

 22ללא פיקוח, הדבר הזה עלול לשבש את המשפט ללא תיקון. ייחקרו עדים,  טוענת לפררוגטיבה שלה

 23נחקר עד שצריך להיחקר בחקירה נגדית ואי אפשר לתקן יותר את הקלקול שנעשה. נחקרים עדים 
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 1אחרים בלי שהחומר שעכשיו הוא נחקר אחר מעשה נמצא בפני ההגנה, לא בגיבוש קו ההגנה ולא 

 2עדים אחרים שהעד הזה מתייחס אליהם לאחר מעשה. זה  בגיבוש החקירה הנגדית של אותם

 3דברים שלא ניתן לתקן ולכן זה נבדל, שאלת ההעמדה לדין מהשאלה שעומדת בפנינו, זה גם 

 4 ההבדל ומדוע פסק דין,

 5אדוני מה מפריע בעניין, בכל זאת, עניין שאולי אדוני יוכל להסיר איזה  עם:-כב' השופט מר משה בר

 6טעמי בצדק, לא רק אדוני, כל הנאשמים, שיש מקום לחשוף את כל חומר שהוא, אדוני ביקש ל

 7החקירה, איך זה שלא העבירו חומרים רלוונטיים, איך זה יכול להיות, באמת, התרעמו כולם 

 8החומר הועבר, מבקשים להציג לבית המשפט התייחסות לגבי החומר,  onceבנושא הזה. אבל 

 9זה קצת מפריע, כי כל ההליך התחיל, ואי אפשר גם להתעלם אומרים 'לא, זה עד כאן. זה כבר לא'. 

 10מזה, בעקבות בקשה, בכל הכבוד, לגיטימית של הסניגוריה. זה נכון. אז יכול להיות שאפשר לקבוע 

 11פריורית -סייגים, אפשר לקבוע תנאים, אני מסכים, לא צריך לקבל את הכל כמכלול. אבל לשלול א

 12מעות, הוא לא רואה את החומר, זה קצת מפריע להשלמת הכל מכל, בלי שבית המשפט מודע למש

 13 התמונה. זה קצת מפריע בכל זאת.

 14 כן, אני מבין אדוני, זו אולי הנקודה, עו"ד ז'ק חן:

 15לכן הצעתי את מה שהצעתי, למרות שזה חריג, וזה במסגרת  עם:-כב' השופט מר משה בר

 16 הסכמה דיונית כי אז לפחות יש את השליטה.

 17 דר אז אנחנו,בס עו"ד ז'ק חן:

 18לא, אני מוסיף, אני מבין, אני לא מצפה מאדוני כרגע לתשובה. אני  עם:-כב' השופט מר משה בר

 19רק מסביר, נדמה לי שזה יכול להיות איזה שהוא פתרון נכון במובן שתישמר הזכות לברר כל עניין, 

 20צד שני לא ואם תעלה שאלה קונקרטית בנושא מסוים, הכוונה שלא בצדק וכיוצא באלה. אבל מ

 21 תמנע מבית המשפט לקבל את אותה תמונה שאתם בצדק ביקשתם לעמוד עליה.
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 1וזו ההערה השניה שאני רציתי להעיר בתשובה לדברי חברתי. חברתי חזרה ואמרה  עו"ד ז'ק חן:

 2וחזרה ואמרה, והדבר הזה גם מהדהד באזני בית המשפט, כי גם זה פוגש אותו. אנחנו פה רוצים 

 3אורה קשה לנו לקבל עמדה אחת, אבל מצד שני העמדה השניה משמעה שכאילו תמונה מלאה, ולכ

 4נחסמת דרכנו לפריסת התמונה המלאה. ובעניין הזה יש כבודכם שתי תשובות. מה שמבקשת 

 5המאשימה לעשות זה הדבר הכי גרוע מבין שתי הרעות האלה. זה השלמה נקודתית, סלקטיבית, 

 6 וזה המיסוך. מכוונת מטרה שלא תורמת לבירור האמת.

 7 לכן לא נאפשר את זה. אם תעלה פה שאלה שהיא שאלה מכוונת, עם:-כב' השופט מר משה בר

 8לא, לא לזה אני מתכוון אדוני, אני אסביר למה אני מתכוון. אני עכשיו מדגים מדוע  עו"ד ז'ק חן:

 9אנחנו  , אני לא רוצה, כי נעלבים.-מתוך דבריה של חברתי נמצאת השאלה לאדוני בעצם, שמי ש

 10לא מבקשים להסתיר את האמת, ממש לא. אבל מתוך דבריה של חברתי אני אדגים את זה. חברתי 

 11באה ואמרה 'יש עשרות מיילים שאנחנו חשבנו נוכח החלטת בית המשפט, שאנחנו כדי להציג 

 12אותם, כדי לפרוס את התמונה בפני בית המשפט צריכים להציג אותם לאלקלעי, זו הדרך היחידה'. 

 13התכתבויות  25,000בית המשפט מתחבר לעניין של פריסת התמונה כולה. אני אומר, יש  מכאן

 14ושורת בסמסים ובוואטסאפים ועוד מאות מיילים, שהתביעה לא מעלה על דעתה, חלקם, מאות 

 15שמתייחסים לעד אחד ועשרות שמתייחסים להרבה מאוד עדים.  היא לא מעלה בדעתה, היא לא 

 16ותם עדים כדי להביא בפני בית המשפט את מה שבית המשפט אומר ביקשה ללכת ולחקור את א

 17עכשיו את התמונה האמיתית. אז מה? מדבריה אנחנו למדים שהיא בחרה עשרות מיילים באופן 

 18סלקטיבי, זה לא דורש הוכחה, זה מה שהיא אומרת, כדי להביא את המקטע הזה בפני בית 

 19משפט כאילו דרך כוונת הרובה, זה כל המשפט, ומשהיא הביאה את המקטע הזה בפני בית ה

 20העולם שנגלה לנו עכשיו, דרך כוונות, אם אנחנו נאבקים בזה אומרים לנו 'אתם מונעים אמת'. 

 21אנחנו מבקשים להרחיק את העין מהכוונת של הרובה ואז מתגלה עולם שלם, שאותו היא לא 

 22בגילוי האמת, הבה נעשה את מבקשת לחקור. זו הנקודה, זה גילוי האמת. לכן אמרנו, אם עסקינן 

 23זה. אנחנו חקרנו חמישה ימים, כבודכם, חמישה ימים חקרנו על החומר החדש שהתגלה במקרה 
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 1שהופק מקדמת דנא, מלבד החומר העצום והרב שקיבלנו עכשיו שנקבע כרלוונטי. אתם תשמעו 

 2לו את חקירות עוד כמה ימים על החומר החדש, ואז כבודכם, אני אבקש רק שאלה אחת שתשא

 3עצמכם, לא בקול רם. שאלה אחת. מה ערך היו לדברים ולהצעות של המדינה בדבר הרלוונטיות 

 4של החומר, בדבר גילוי האמת, ומה צריך היה לעשות עם החומר הזה. וכולל, אני חוזר ואומר, 

 5כולל האמירה שלי ושל חברתי בדבר השבר הטקטוני שקרה כאן, אם אנחנו רוצים לעזור לבית 

 6 לעשות אמת.המשפט 

 7עו"ד חן, מה עמדתכם לגבי הגשה של החומר? אני שמה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 הצידה השלמת חקירה של העד, הגשת ההתכתבויות האלה כראיה?

 9אנחנו השבנו לפניית גבירתי בתחילת הדברים, שאנחנו נרצה לתת לדבר הזה תשובה  עו"ד ז'ק חן:

 10 את זה. לאחר ההפסקה, אחרי שנשקול

 11הבנתי שאתם, לאחר ההפסקה היה על ההצעה של השופט  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 עם.-בר

 13 אז גם וגם. צור:-עו"ד בעז בן

 14בעניין מתן אפשרות לשאול את העד שאלות בחקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 הראשית במקום במשטרה. כך הבנתי.

 16 אותו כאן. לא, לחקור עו"ד ז'ק חן:

 17זה מה שאני הבנתי. בכל אופן, גם את זה אתם רוצים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 לשקול.

 19 כן, כי זה דבר קשור בדבר. עו"ד ז'ק חן:

 20 בסדר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אם עומד העד כאן ומציגים לו את החומר או מגישים אותו בדבוקה זה אותו דבר.  עו"ד ז'ק חן:

 22 תתנו תשובה, בסדר. עם:-כב' השופט מר משה בר
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 1יש הבדל בין רק שיאשר שאלה התכתבויות שלו, המדינה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2ש הבדל בין שיאשר שאלה לא מסכימה לזה כרגע, אבל אני שואלת שנדע איפה אנחנו עומדים. י

 3התכתבויות שלו ואחר כך כל אחד יעשה עם זה מה שירצה, לבין לאפשר לו גם לתת הסברים לגבי, 

 4 שזה מה שהמדינה בעצם רוצה לעשות בחקירה. 

 5 היא רוצה גם את ההגשה הפורמלית, עו"ד ז'ק חן:

 6ה בלי הסברים. רק אז השאלה שלי מה עמדתכם לגבי הגש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אישור.

 8 המהותית. הגרסההיא רוצה גם את ההגשה הפורמלית וגם את  עו"ד ז'ק חן:

 9 זו השאלה שלי אז תתנו גם לזה תשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 ניתן גם לזה. תודה גבירתי. עו"ד ז'ק חן:

 11 קה.אנחנו נעשה כמה דקות הפס אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אפשר שתי דקות, לא יותר מזה. שתי דקות ליטראלי. צור:-עו"ד בעז בן

 13 אחר כך גם גבירתי תרצה עוד שתי דקות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 לא, שתי דקות הפסקה. עו"ד יהודית תירוש:

 15אחרי לא, הוא מבקש שתי דקות דיבור. עשר דקות הפסקה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 שתי דקות דיבור. כן, עו"ד בן צור.

 17לשתי סוגיות. אני מודה שכל פעם אני משתאה מחדש מה נברא לטובת  צור:-עו"ד בעז בן

 18ההליך הזה, ועכשיו נבראה הטענה בסוגיות מהסוג של השלמת חקירה כן/לא, הפורום הנכון הוא 

 19שהעלתה המאשימה, המדינה,  בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ. עד כאן, אני לא זוכר עמדה שכזו

 20 ,-אבל זה לא חשוב מה היא העלתה, חשוב מה ה

 21 לא חשוב, אבל היא נשאלה שאלה והשיבה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1. זה מנוגד למשל 1כן אבל גבירתי, זה מנוגד כך, בוא נגיד למה זה מנוגד.  צור:-עו"ד בעז בן

 2יתרונות כי .... זה מנוגד לתפיסה שהמשמעות היא לעצור  לתפיסה שבג"צ, הערכאה הדיונית יש לה

 3 .2את הדיון. כי צריך להגיש עתירה לבג"צ, ואז שיהיה דיון. וזה ניגוד מס' 

 4 זה הולך מהר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5בסדר, אפשר לעשות את זה אגב. אפשר לעשות פה כרגע 'פוס', להגיש עתירה  צור:-עו"ד בעז בן

 6 "צ, שיקבעו דיון, לבג

 7אז אולי באמת מה עמדתכם לגבי זה? אחרי שאדוני יסיים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 מה שאדוני רוצה לומר בשתי דקות עוד חצי דקה לומר מה עמדתכם.

 9אני אגיד למה זה מנוגד. זה גם מנוגד לתפיסה היסודית שהתהליך הוא  צור:-עו"ד בעז בן

 10יש לה יתרון, היא מכירה את החומר, מטבע הדברים הערכאה הגבוהה יותר, שהערכאה הדיונית 

 11בג"צ, אין לה את הנתונים הללו, היא מנוגדת לפרקטיקה שבתי המשפט הייתי אומר כדבר 

 12שבשגרה, הערכאות הדיוניות מקבלות את ההחלטות בסוגיה הזו, למשל בבג"צ הלפרין גם יש 

 13ם, זו מן התנהגות מנהלית אז השאלה אם זה מתוקף, זה מבחנים, הרי זה אפילו לא החלטת ביניי

 14לא החלטה, כי זה בעצם במין עתירה ישירה שישנה, זה נדמה מאוד מאוד רחוק. אבל אנחנו נשקול 

 15גם את העמדה של המדינה אולי יהיה מעניין. אני אומר, התשובה היא כן, בג"צ, אנחנו נגיש את 

 16ביקשנו לברר בפני הערכאה הדיונית, אנחנו מדינת בג"צ, שתבוא המדינה שתגיד היא, 'אנחנו 

 17ישראל חשבנו שהערכאה היא בג"צ', אדרבה, אנחנו מסכימים להגיש עתירה לבג"צ. הנה, נשים 

 18 את זה בצורה פשוטה.

 19 סליחה, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20 כמובן כפוף להחלטת בית משפט. עו"ד ז'ק חן:

 21 כמובן. כפוף להחלטה של בית המשפט, צור:-עו"ד בעז בן

 22אנחנו חושבים שבית משפט הזה יש לו את כל הסמכויות להכריע בשאלה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23 הזו.
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 1 ברור, אבל אם המדינה חושבת שזה בג"צ, צור:-עו"ד בעז בן

 2 אם בית המשפט יסבור שאין לו סמכות, עו"ד ז'ק חן:

 3צריכים לשאול מה  אם בית משפט יסבור אנחנו לא אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 עמדתכם. אנחנו מחליטים.

 5... לבג"צ כי לא תוכלו לערער על החלטת ביניים ותלכו ממילא   עם:-כב' השופט מר משה בר

 6 לבג"צ.

 7אני מבין שגבירתי לא שאלה מתוך סבלנות אבל היא ודאי לא הייתה צריכה את  עו"ד ז'ק חן:

 8כל כך נכבדה של סמכות. אנחנו פורצים  עמדתנו שכולנו מסכימים ללכת אחר כבוד לבג"צ בשאלה

 9 פה סכר מטורף.

 10אני פשוט רואה את העין הנוזפנית של ההרכב שם בבג"צ ש'מה המדינה  צור:-עו"ד בעז בן

 11 העבירה לי', ולכן אני רוצה את התהליך הזה. לזה אני מכוון.

 12 שישלח אתכם חזרה לכאן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13זה הנקודה, ולכן הסמכות, ברור שהסמכות היא לערכאה הדיונית, וזה  :צור-עו"ד בעז בן

 14, אז אמרו לנו, 'תראו, אתם יכולים, גם אין סמכות, אבל בכל מקרה זה 2הנתון הראשון. נתון מס' 

 15פוסט, כלומר תטענו את זה במסגרת הגנה מן הצדק, עוד פעם חבטו בכם, -יהיה כמו שנאמר, אקס

 16 ת הגנה מן הצדק', אבל,... נגדכם, תטענו במסגר

 17 לא, הם אומרים שאתם לא יכולים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 לא, הם יכולים לטעון לסעדים, עו"ד יהודית תירוש:

 19 לטעון כן אבל לבקש לא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20של המדינה היא מרשים לנו לטעון טענת הגנה מן הצדק. עדיין, עמדתה  צור:-עו"ד בעז בן

 21שההגנה רשאית לטעון טענות של הגנה מן הצדק. הבעיה של טענה של הגנה מן הצדק היא בדרך 

 22 כלל שזה מושתת על מחדל שנעשה, הפרה שהתקיימה. אנחנו אבל באים לקדם את פני הרעה,

 23 רוצים למנוע את המחדל, אנחנו מבינים את הכיוון של אדוני. עם:-כב' השופט מר משה בר
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 1 -נקודה נוספת, וזה חברי התייחס בסוגיה הזאת, עוד שתי נקודות. אחת  צור:-בעז בןעו"ד 

 2החקירה פה הייתה מה שנקרא, קראנו לה 'חקירת מנהרה', כלומר בחנו עניין אחד, נגזרת אחת 

 3בתיק שמתחייב לבחון כוליות, לבחון את הדברים. גם מה שהם רוצים בהשלמה זה המשך של 

 4ת הם לא רוצים שום דבר שהוא בגדר חקר האמת הכולל, אלא להמשיך אותה מנהרה. זאת אומר

 5את אותה חקירת מנהרה, וזה לא חקר האמת. ונקודה אחרונה, נדמה לי שהם לא חזרו עם 

 6התשובה, ואמרנו 'אוקיי,  המקום הגיאומטרי, אנחנו אחרי תשובה, אחרי חקירות, יש פגיעה' ולזה 

 7ציין, מניח בפני בית המשפט הנכבד שלא ניתנה תשובה נדמה לי שלא שמעתי תשובה ולכן אני מ

 8לטענה שלנו, לעמדה הברורה שלנו, שיש כאן פגיעה בהגנת הנאשמים. לכן אני פה אסיים ומבקש 

 9 לחזור עם כל מכלול התשובות לגבי ההצעות הדיוניות שהועלו, אך לאחר ההפסקה.

 10 ה, עשר דקות.נעשה באמת הפסקה קצר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 )הפסקה(

 12 )לאחר ההפסקה(

 13 

 14 מר ישועה שלום לך. אתה ממשיך עם העדות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15אנחנו רוצים להתייחס לשאלת והצעת בית המשפט הנכבד ביחס לדיון  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16מה שאנחנו מציעים שהתקיים פה קודם וזאת הצעה על דעת חבריי, אם כמובן ירצו להוסיף משהו. 

 17 כדי לפתור את הסיטואציה הזאת, זה שהמאשימה תעביר לנו את רשימת המסמכים,

 18 ?-את רשימת ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 את רשימת המיילים, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20 את עשרות המיילים האלה. צור:-עו"ד בעז בן

 21רשימת המיילים שבכוונתה להציג לעד אלקלעי. הדבר הזה הוא כמובן גם  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22באפריל. אנחנו נתייחס למיילים האלה בחקירה הנגדית.  6-מחויב מכח החלטת בית המשפט מה

 23ככל שיהיו מיילים שלא נתייחס אליהם בחקירה הנגדית, תוכל המאשימה להגיש את המיילים 
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 1. כל ההצעה הזאת שלנו כפופה לדבר אחד, שאנחנו האלה הגשה פורמלית לבית המשפט הנכבד

 2מדברים פה על מסמכים, על בקשה שנוגעת לאלקלעי ושזאת הבקשה שתהיה להם, ולמסמכים 

 3מגודרים, שאנחנו לא פותחים פה פתח להתנהלות דומה ביחס לעדים אחרים שאנחנו חוששים, 

 4 טוב היות אדם חושש תמיד,

 5שלמת העדות שהמדינה מבקשת לעשות מלבד הצגת מה לגבי ה עם:-כב' השופט מר משה בר

 6 המסמכים?

 7 לא, לזה אנחנו לא מסכימים.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8 הבנתי. עם:-כב' השופט מר משה בר

 9אבל אנחנו, שניה, מכיוון שאנחנו נתייחס למסמכים האלה בחקירה הנגדית  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10הללו במסגרת החקירה הנגדית. שוב, ככל שיהיו ממילא תישמע עדותו של העד ביחס למסמכים 

 11מסמכים שלא נתייחס אליהם הם יוכלו להגיש אותם לבית המשפט. כך בית המשפט ייחשף למלוא 

 12המסמכים, אנחנו נשמר ברמה מסוימת את הכללים המקובלים, ושוב, בכפוף לכך שאנחנו לא 

 13להביע את החשש, איזו התנהלות בפתחה של התנהלות, יסלחו לי על המילה, אבל אני רוצה פשוט 

 14תכסיסנית במובן שזה ניסוי כלים קטן באיזה התנהלות שתהפוך לשגרה. אנחנו באירוע שאנחנו 

 15מנסים לפתור אותו, אבל זה אירוע אחד, זו בקשה ביחס לאלקלעי וביחס לבקשה הזאת, אנחנו 

 16נחנו גם חושבים מגדרים את ההסכמה. זה חשוב לנו, משום שאנחנו חושבים שיש פה פריצה, א

 17שיש פה פגיעה, אבל אנחנו חושבים שזה גדר שאפשר מבחינתנו להסכים עליו. ככל שאנחנו 

 18מדברים בדבר מגודר, נקודתי שלא יחזור על עצמו בתהליך הזה ולא כך אנחנו ננהל את המשפט. 

 19 זאת הצעתנו.

 20 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 מובן לא מסכימים להצעה הזאת.אנחנו כ עו"ד יהודית תירוש:

 22 למה כמובן? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23 זו הצעה של בית משפט. עו"ד ז'ק חן:
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 1 זו לא הצעה של בית המשפט,  עו"ד יהודית תירוש:

 2 ולמה כמובן? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 3בסדר.  זאת לא הייתה ההצעה של בית המשפט, ההצעה של חבריי היא  עו"ד יהודית תירוש:

 4אנחנו לא מסכימים להצעה הזאת, אנחנו ביקשנו להשלים חקירה ולהציג לעד אלקלעי את אחרת, 

 5המסמכים שאותרו בחקירה, חלקם לצורך הגשתם, וחלקם כדי לקבל את גרסתו כדי שבפני בית 

 6המשפט תהיה תמונה שלמה, לא על מנת שחבריי יחליטו על מה הם חוקרים בנגדית ואיך הם 

 7יגים מתוך המייל, מתוך הרול הישן, איך הדברים משתלבים. אנחנו חוקרים בנגדית ומה הם מצ

 8 מתנגדים להצעה הזאת של חבריי.

 9 טוב. עם:-כב' השופט מר משה בר

 10אנחנו ניתן החלטה. מה שכן, אנחנו נמתין, עו"ד בן צור   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 הציע להמתין ליומיים האלה,

 12 ות שנהיה אחרי חלק מהחקירה הנגדית.נכון. לפח צור:-עו"ד בעז בן

 13 כדי לקבל איזה שהוא מושג. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 נכון. בסדר גמור. צור:-עו"ד בעז בן

 15 בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 )מר אילן ישועה חוזר לדיון(

 17 

 18 בחקירה נגדית:מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר כדין משיב לשאלות עו"ד בן צור 

 19מר ישועה, בוא נתחיל בפוליטיקאי ששמו אבי גבאי. אני מתייחס לפוליטיקאי אבי גבאי. בוא  ש.

 20תאשר לי שהשם הזה, אתה לא העלית אותו עד הישיבה היום. לא ברשות לניירות ערך, לא 

 21 במשטרה ולא בבית המשפט.

 22 למיטב זכרוני לא. אלא אם כן נשאלתי. ת.

 23 פורסם שיש חומר לגבי אבי גבאי? 13לב מסוים בערוץ אתה ראית אבל שבש ש.
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 1 לא. ת.

 2 לא? ש. 

 3 לא. ת.

 4לא ראית. אתה לקראת העדות שלך עברת על מה שקרוי פה החומר החדש, זה חומר מהפלאפוניה  ש.

 5 שלך, לגבי תקשורת שלך עם פוליטיקאים?

 6 כן. ת.

 7 עברת. עברת גם על התכתובות שלך עם אבי גבאי? ש.

 8 אה, כן. ת.

 9אוקיי. עכשיו בוא נעשה סדר לגבי מר גבאי. נגיד את ההיררכיה מה הוא היה. הוא נכנס  ש.

 10. אני רק ממקם אותנו בצירים 2014לפוליטיקה, הצטרף למפלגת 'כולנו' של השר דאז כחלון בשנת 

 11והוא נבחר ליו"ר  2015של הזמן. הוא מתמנה לשר לאיכות הסביבה מטעם 'כולנו' בחודש מאי 

 2014-12. אוקיי. אלה הנתונים. שאלה ראשונה שלי אליך, בשנים 2017ביולי  10-ב מפלגת העבודה

 13 אם אתה יכול לאמוד או לשער כמה כתבות היו באתר וואלה ביחס למר גבאי? 2017

 14 לא. ת.

 15 אוקיי. אז אני אציג לך. הנה מסמך מ"יפעת". ש.

 16 מה אדוני, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 .2014-2017ר הכתבות שהיו על אבי גבאי באתר וואלה בשנים אני מציג את מספ ש.

 18 

 19 956מסמך מוגש ומסומן נ/

 20 

 21כתבות באותן ארבע שנים. אתה זוכר כמה היה אצל נתניהו דרך אגב? כי  531מספר הכתבות הוא  ש.

 22. עד כאן אנחנו 15,000הכל הרי עניין של ... אתה חשבת בהתחלה שזה כמה מאות אבל ראינו שזה 

 23 ם בנתונים העובדתיים, נכון?מיושרי
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 1 כפי שהצגת. ת.

 2 כפי ש"יפעת" מצאה.  ש.

 3 בסדר. ת.

 4 בסדר. עכשיו, אתה הכרת את אבי גבאי, אני מניח שהוא שימש כמנכ"ל בזק, נכון? ש.

 5 אמת. ת.

 6 היכרות עמוקה? שטחית? ש.

 7 טובה.  ת.

 8י שואל אותך כשאלה טובה. עכשיו, אחרי תקופת בזק, בתקופה הפוליטית שלו, כמה פגישות, אנ ש.

 9 פתוחה, היו לך עם גבאי?

 10 שלוש.-שתיים ת.

 11 שתיים שלוש. זו התשובה. אתה הצעת לו סיוע? ש.

 12 מה הצעתי לו? ת.

 13 סיוע. ש.

 14אהממ, יכול להיות שבאחת השיחות, לא זוכר בדיוק את כל מה שעברתי עליו, כשעוד פעם,  ת.

 15לא ממה שעברתי, נדמה לי שאולי באחת הפעמים אמרתי שאני אסייע, זה לא היה משהו  ןהזיכרו

 16 דרמטי.

 17 היו לך גם שיחות טלפוניות? ש.

 18 כמעט ולא. ת.

 19 כמעט ולא. היו שתי פגישות, ש.

 20 שלוש פגישות ומעט שיחות.-שתיים ת.

 21 .2016לדצמבר  29-מהטוב. אז בוא נתחיל בתכתובת. מה שקרוי 'החומר החדש'. נגיש, זו תכתובת  ש.

 22 זה וואטסאפ או סמס? :דובר

 23 וואטסאפ. זה מוקרן כרגע על המסך. ש.
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 1 

 2 .957מוגשת ומסומנת נ/ 2016לדצמבר  29תכתובת מתאריך 

 3 

 4. אתה כותב לו כך, אגב, 2016, בוא נעבור ביחד על מה שאתה כותב בדצמבר 4586עד  4582שורות  ש.

 5לגת העבודה וההערכה היא שהוא גם יתמודד על פה רק אני אמקם אותך, פה הוא מצטרף למפ

 6 ראשות מפלגת העבודה. בסדר? פה אנחנו נמצאים. אתה מהנהן בראש בחיוב,

 7 כן. ת.

 8 אתה מזהה את התאריך לאירוע. נכון? ש.

 9 כן. ת.

 10 טוב, אז בוא נראה מה אתה מאחל. אתה מאחל לו כך: 'בהצלחה', נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12 בודה', זו מפלגת העבודה, נכון?קודם כל הצלחה אישית, 'ולע ש.

 13 נכון. ת.

 14 'ולמדינה' כמובן, נכון?  ש.

 15 נכון. ת.

 16 אוקיי. 'שנשכחה לצידי הדרך של מנהיגנו הדגול'. זה מה שכתבת. ש.

 17 לגמרי. ת.

 18כלומר, העמדה שאתה משדר למר גבאי היא עמדה מאוד ברורה. העמדה הברורה היא, ותגיד לי  ש.

 19. אתה 2. אתה תומך בו. 1ת מה שאני אומר, העמדה שלך היא כן/לא, או שאתה רוצה לסייג א

 20 . יש לך התייחסות מאוד ביקורתית למנהיגנו הדגול, כלשונך. נכון?3-תומך במפלגת העבודה ו

 21 כן. ת.

 22 'מנהיגנו הדגול', נתניהו, נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1ים גם. רק כך טוב. ואז אתה כותב לו, אחרי שהוא כותב לך ש'הכי חשוב להתפקד ולגרום לאחר ש.

 2יהיה לזה ערך'. כלומר, אני שואל אותך שאלה. הוא מבין עם מי יש לו עסק, עם מי שעויין את 

 3נתניהו, תומך, כמו שהוא כותב, במפלגת העבודה, ולכן הוא מרגיש נוח לכתוב לך 'חשוב להתפקד'. 

 4 נכון?

 5 כן. מה שכתוב פה. ת.

 6 תשמח לעזור לו בכל דרך אפשרית'. רואה?זה מה שכתוב. ואתה כמובן משיב לו, כותב לו ש' ש.

 7 כן. ת.

 8אתה מנכ"ל אתר וואלה, הדרך שלך לעזור לו היא דרך הסיקור באתר. אתה לא נותן לו תמיכה  ש.

 9 כספית. זו הדרך שלך, ישועה, נכון?

 10 לא. ת.

 11לא. כשאתה כותב ש'אתה תשמח לעזור לו בכל דרך אפשרית' אז באיזו דרך תוכל לעזור לו אם לא  ש.

 12 דרך הסיקור?

 13זה היה משפט תמיכה כללי שהביע לו אהדה, לא הייתה לי תכנית, לא אסטרטגית וגם לא תכנית  ת.

 14מפורטת של מה שאני אעשה. 'אשמח לתמוך', הוא גם כתב לי פה 'הכי חשוב להתפקד ולגרום', זה 

 15 הלינק, אני אפילו לא נכנסתי ללינק.

 16סדר? אתה יודע, תן לנו את השטר שעבדנו בתקופה תיכף נראה את סוגיית הלינק וההתפקדות, ב ש.

 17 האחרונה, שלא כל כך... 

 18 בבקשה. ת.

 19אז כשהוא כותב לך 'תשמע, צריך להתפקד', אתה לא אומר לו 'אני הולך להתפקד', אבל אתה  ש.

 20כותב לו 'אני אשמח לעזור לך בכל דרך אפשרית', כשאני אומר לך, הדרך שלך לעזור היא דרך 

 21 'לא כך הוא'? האתר, אתה אומר

 22 נכון. ת.
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 1עוזר שאלה אותך אם אתה יזמת פניה לפוליטיקאי -נכון. טוב. עכשיו, אתה זוכר שחברתי עו"ד רוזן ש.

 2והצעת את העזרה, אתה השבת שאתה לא זוכר דבר שכזה, אתה זוכר? אני יכול להפנות אותך גם. 

 3תשובתך? שלא הצעת עזרה  . אתה זוכר קודם כל שזו הייתה13-23, בפרוטוקול שורות 2207עמוד 

 4 לפוליטיקאים?

 5 כן. ת.

 6 אוקיי. אתה הצעת עזרה לפוליטיקאים? ש.

 7עוד פעם, האמירה הזאת היא אמירה כללית ולא היה מאחריה איזו שהיא תכנית. זו הייתה אמירה  ת.

 8 של נימוס, במסגרת זה שאני כותב לו 'בהצלחה, אשמח לעזור לך'.

 9עזרה? בסוף נבחן גם את מה קרה בפועל באתר, כן? זה לא נשאר אתה זוכר גם שהצעת למר הרצוג  ש.

 10 מילים ריקות.

 11 אני חושב שכן נשאר די מילים ריקות כיוון שגם לגבי הרצוג וגם לגבי אבי, ת.

 12 אבי, ש.

 13 אבי גבאי. ת.

 14 אבי, נקרא לו 'אבי'. כן. ש.

 15 מה? ת.

 16 אבי. כן. ש.

 17י תמיכה, בסופו של דבר הסיכום של סיוע בבקשה. אבי. גם לגבי מר הרצוג וגם לגבי אבי הבעת ת.

 18שנתתי בלהעלות כתבות, גם מה שהצגתם להרצוג, ובוודאי מה שהסתכלתי וראיתי שהיה עם אבי, 

 19בוודאי לגבי אבי הדבר זניח שהיה קורה ממילא גם אם הוא היה מכיר אותי וגם אם לא מכיר 

 20 אותי.

 21כשיו, בוא נראה מה קרה באותו יום שהוא אוקיי. אז יש לנו משפט שאנחנו ניקח אותו קדימה. ע ש.

 22מצטרף למפלגת העבודה, ושאתה מדבר איתו על 'המדינה שנשכחה', תזכור, אתה כתבת לו 
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 1'המדינה שנשכחה לצידי הדרך'. עכשיו בוא נראה את הכתבה שיצאה באותו יום. אנחנו נגיש 

 2 כבודם.

 3 

 4 958כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 5 

 6לנו מדינה שנשכחה לצידי הדרך', היא ש'אבי גבאי מחזיר את הכותרת, מר ישועה, היא 'יש  ש.

 7 המדינה למסלול'. אתה רואה?

 8 כן. ת.

 9הכתבה היא מאוד ארוכה, אפשר לעיין בה, ותאשר לי שכל הכתבה, כל הכתבה רצופה תגובות  ש.

 10לב, -מאוד חמות מצד אחד של המערכת הפוליטית. יחימוביץ', ופרס, ואראל מרגלית ועומר בר

 11 ברק, ואוהד ברושי, נכון? זו הכתבה.ואהוד 

 12 כן. ת.

 13 מאותו יום. ש.

 14 אהה. ת.

 15עכשיו, למשל ללכת לשר כחלון שהוא היה חבר המפלגה שלו ושר מטעמה בממשלת ישראל, זה  ש.

 16כמובן את הליכוד. זה לא חשבתם שזה נכון   Let alone   לא היה נראה לך, לכם, עניין רלוונטי.

 17 באותו שלב?

 18 אותי או את טל שלו? טל שלו כתבה את הידיעה.אתה שואל  ת.

 19תראה, אנחנו תיכף ניגע, אני כבר אומר לך, אני אעשה לך פרומו, גם בדברים שאתה אומר 'טל  ש.

 20שלו תטפל'. בסדר? כדי שאתה תכין את עצמך נפשית לעניין. ואני אומר לך שראינו את מה שכתבת, 

 21טים מתכתבים, 'מדינה בצידי הדרך, הוא מחזיר רואים מה קורה באותו יום, רואים גם איך הטקס
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 1אותה למסלול' רואים כתבה שמבחינה עיתונאית יש בה רק צד אחד של המשוואה, ואני אשאל 

 2 אותך אם זה עניין מקרי. נשים את זה בצורה כזו.

 3 אני בטוח שכן. ת.

 4המפרגן, כי  אתה בטוח שכן. טוב. בוא נראה גם את  הסרטון בקצרה, ממש קטע קטן של הסרטון ש.

 5אמרת פשוט שאתה לא זוכר שעשו דברים כל כך טובים באתר, אז בוא נראה את, אני מתנצל על 

 6המונח הבוטה, המסאג' שעשיתם לאבי גבאי באתר. בסדר? סליחה על הבוטות, על הוולגריות שלי. 

 7 שניות זה יעלה ואז אנחנו נראה סרט תעמולה קצר. 10בעוד 

 8רוצה להתנגד, סליחה, לא כי יש לי בעיה עם הסרט הזה, אבל אני  אני רגע עו"ד יהודית תירוש:

 9 מזכירה לנו,

 10 להתנגד למה? עם:-כב' השופט מר משה בר

 11 להתנגד להצגת השאלה. עו"ד יהודית תירוש:

 12 ,-להתנגד להצגה של ה עם:-כב' השופט מר משה בר

 13ם בעבר, ברגע שהעד אומר כן. כן. כן חשוב לי לומר גם עכשיו ואמרנו את זה ג עו"ד יהודית תירוש:

 14שהוא לא כתב את הכתבה הזאת, כתבה את זה טל שלו, הוא אפילו אומר שהוא לא היה איתה 

 15בקשר על הכתבה הזאת, הוא אומר שזה מקרי שהיא כתבה את זה, גם מבחינת השעות אבל נניח 

 16מעורב  לזה עכשיו, אין סיבה להמשיך לשאול את העד הזה דברים על הכתבה הזאת. אם הוא היה

 17בה, יש טעם. אם העד לא מעורב, מה הטעם לשאול את העד להציג דברים מתוך הכתבה הזאת. 

 18בעינינו זה מיותר, בית המשפט גם אמר על זה דברים לפני הפגרה, ואני שבה ומזכירה את הדבר 

 19 הזה כי זה יכול לקרות עוד ועוד וכדאי להבהיר את הדברים כבר מהשלב הזה.

 20ני מודה שאני לא השכלתי להבין את ההתנגדות. יש לנו משפט על סיקור א צור:-עו"ד בעז בן

 21ויש טענה להיענות חריגה, ויש טענה, רק נתניהו, אנחנו מקבלים חומר, רואים את הפניות ונראה 

 22את הפניות ואת הדיאלקטיקה שבין מר ישועה לבין מר גבאי, איך זה מיתרגם לתוך האתר, מה 

 23ו היא גם לא עדה, לא חקרו אותה, לא שאלו אותה, היא גם לא מופיע באתר בשלב הזה, טל של
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 1עדה במשפט הזה. זה העד המרכזי שהביאו אותו מתוך וואלה, קשה לי להבין איך אפשר להתנגד 

 2לעניין. אנחנו מראים כרגע פוליטיקאים אחרים, מה הוא כותב להם, מה הוא כתב להם ומה הופיע 

 3 ת חריגה.באתר. זה התיק. זה משפט סיקור היענו

 4אז אני אשיב אם צריך. אם יש פניה ויש התערבות, אז זה לגיטימי בעיני,  עו"ד יהודית תירוש:

 5בעינינו, שההגנה תציג את הכתבות שקשורות לפניה ולהיענות ולמעורבות של העד. בסוף אנחנו 

 6בו.  במשפט, יש הרבה עדים אבל יש את העד הזה שצריך ויכול להעיד רק על מה שהוא היה מעורב

 7אם יש כאן, הראו כאן תכתובת שהיא לא פניה להתערבות, ובכל מקרה הראו כתבה שהעד אומר 

 8וגם שהוא לא מעורב בכתבה הזאת, כל שאלה לגבי הכתבה הזאת היא לא במקום לעד הזה. זה 

 9 הכל.

 10משפט אחד. זה שהעד אומר, בכל הכבוד, העד אמר הרבה דברים בתיק הזה.  צור:-עו"ד בעז בן

 11בה מאוד דברים שאנחנו בודקים אותם, סליחה, זה לא סוף פסוק. העד הזה מתכתב איתו אמר הר

 12 באותו יום, אני רוצה לראות מה קרה באתר, כן העד אמר, לא אמר, כן הנחה לא הנחה,

 13 אבל לא צריך ליצוק איזה שהוא קשר בין ... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14יש קשר שבאותו יום הוא כותב לו 'אני אעזור לך בכל דרך  ברור גבירתי, צור:-עו"ד בעז בן

 15 אפשרית',

 16 אחרי הכתבה הזאת הוא כותב לו, לאבי גבאי. עו"ד יהודית תירוש:

 17אדרבה. את יודעת מה, מכיוון שהטיעון שלך הוא נכון, מה שהוא כותב לו  צור:-עו"ד בעז בן

 18חה בצידי הדרך, זה ברור. כבודם, אחרי הכתבה הזו, אחרי שהוא יחזיר את המדינה למסלול שנשכ

 19יש פוליטיקאים, יש סיקור של פוליטיקאים, יש מעורבות של המנכ"ל בנושא הזה, זה חייב להיות 

 20 מוצג.

 21עו"ד בן צור, אדוני צריך להראות איזה שהוא קשר. אם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 הוא אומר שהוא לא מכיר את הכתבה אז הוא לא מכיר.

 23 א. אני לא בטוח שהוא יכול להכיר, צור:-ד בעז בןעו"
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 1 כדי לשאול אותו על משהו צריך להיות פה קשר... אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2. הכתבת לא נמצאת 2. הוא מנכ"ל האתר. 1גבירתי, אני אומר את זה כך:  צור:-עו"ד בעז בן

 3 זכור כל כתבה וכתבה מה היה ומה עלה.. אני לא משוכנע שהוא יכול ל4. זה ישנו באתר. 3כאן. 

 4לא יודעת, תשאל אותו ואם הוא אומר שזה משהו שהוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 לא קשור,

 6 בסדר, זה נחת מרוח הקודש בנושא הזה. צור:-עו"ד בעז בן

 7ראות אם הוא לא קשור אז יש מקום להתנגדות. צריך לה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

... 8 

 9סליחה, אבל מותר לי להציג, אני רוצה להציג, אמרו שרוצים להציג תמונה  צור:-עו"ד בעז בן

 10בפני בית המשפט שתהיה התמונה המלאה ורק חקר האמת כמובן, זה הדבר. יש לנו פה שורה של 

 11 פוליטיקאים שזוכים להתייחסות מאוד מאוד אוהדת,

 12 עדיין צריך להראות קשר בינו לבין מה שאדוני אומר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13אני אגיד מה הקשר, יש שני קשרים בעניין הזה. יש קשר אחד בסיקור  צור:-עו"ד בעז בן

 14. זה העד 3-. יש קשר של כרונולוגיה ו2האוהד שמשתלב עם העמדה הבסיסית שהעד מביא אותה, 

 15 שישנו. אין לי עד אחר כרגע. 

 16ית משפט, כי אנחנו לא נחזור הרי על הדברים שמציג לעד עו"ד בן צור, לכן ברשות ב עו"ד ז'ק חן:

 17אני מרשה לעצמי להגיב, כי הדברים קשורים אלינו כמובן. יש טענה להיענות חריגה, העד בחקירה 

 18הראשית קשר את עצמו לאתר, באיזה מובן? לא במובן של כל כתבה וכתבה, הוא אמר 'זה היה 

 19שועבד, זה היה אתר ביביסטי, כבשו אותנו ' ועוד סופרלטיבים מכל אתר מוטה, זה היה אתר מ

 20 הסוגים,

 21 כשההיפך הוא הנכון. צור:-עו"ד בעז בן

 22זה יריעת המחלוקת שהתביעה קבעה וזה העד שהיא הביאה כדי לחזק את יריעת  עו"ד ז'ק חן:

 23יה מוטה, המחלוקת. כשאנחנו באים ואנחנו מראים בין היתר, וזו רק ההתחלה, כשהאתר, אם ה
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 1היה מוטה נגד הליכוד, נגד ראש הממשלה לשעבר נתניהו, הרי שיסוד מוסד בעדות של העד נפרם. 

 2ולכן כאשר מדברים על קשר, העד הוא זה שיצר את הקשר, בעדותו בחקירה הראשית. אם אנחנו 

 3לא יכולים לסתור דברים שהוא אמר בחקירה הראשית, אתה אומר 'אתר מוטה', אתה אומר 

 4ו', אנחנו מראים לך מפלגת העבודה ונראה לך עכשיו עוד הרבה מפלגות. אז אנה באנו? 'נתניה

 5 קושרים לנו את הידיים להתמודד עם מה שבליבת המחלוקת בתיק.

 6אני רוצה לציין עוד דבר אחד, גם העד בפתח התשובה שלו הוא אמר 'אני לא  צור:-עו"ד בעז בן

 7את זה הוא אמר. הוא אמר 'נכון, אני כתבתי, אני זוכר שהיה משהו מיוחד עם גבאי באתר', גם 

 8 לא זוכר שהיה משהו מיוחד איתו'. תראה מה היה באתר שלך. טוב, אני מבקש להתקדם.

 9 אני יכולה לומר, עו"ד יהודית תירוש:

 10 מה גבירתי רצתה לומר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שוט לא הבנתי אם הייתה פה החלטה.לא, מה, בית משפט החליט? פ עו"ד יהודית תירוש:

 12 תראה, כרגע תתקדם.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 בסדר, צור:-עו"ד בעז בן

 14אבל אי אפשר בלי סוף שאלות כאלה. צריך קשר בין העד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לבין ...

 16ן מה שהוא מודיע לבין מה שקורה גבירתי, יש קשר בין העד לבין האתר לבי צור:-עו"ד בעז בן

 17באתר הזה, לבין התפיסה שאומרת 'היה אתר' כמו שציין חברי ז'ק חן, שהאתר הזה היה מוטה 

 18לצד אחד, אני אומר את זה בדיוק ההיפך, האתר הזה ... לצד השני, עשו לו שם התמסרות 

 19 מוחלטת.

 20 עו"ד בן צור, כרגע תמשיך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אני אתקדם. מאה אחוז. אני אמשיך. צור:-עו"ד בעז בן

 22 אם העד אומר 'לא יודע', 'לא מכיר', 'לא זוכר', אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1בסדר. אז שיאשר לי רק את הטענה שלו שבאתר הזה הוא לא זוכר שהיה  צור:-עו"ד בעז בן

 2משהו מיוחד עם גבאי. טוב, עכשיו אני רוצה להראות לך את הסרטון ותיכף גם נראה את הפוסט 

 3 של ההתפקדות שהוא כתב לך. בסדר? נראה את זה בקצרה. האזכורשיש לו גם את 

 4 )מוקרן סרטון(

 5 זה מדבר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6כן. זה דברי הלל כמובן, כן? אני יכול להגיד לכבודם. טוב, אני אתקדם אבל  צור:-עו"ד בעז בן

 7אם אפשר במקביל אולי לבקש בצד הטכני שיש לנו מספר סרטונים להראות, כי אני מבין שיש 

 8 להם בעיה של הגברה כנראה.

 9 שב.תבדקו אצלכם במח אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אצלנו זה מוגבר, גבירתי, אולי ההגברה באולם, :דוברת

 11ההגברה עובדת. אם אנחנו עם המיקרופונים ההגברה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 עובדת.

 13טוב, נתקדם. יש את הפוסט שאפשר להראות שם. הנה, תסתכל עכשיו  צור:-עו"ד בעז בן

 14סך של הפוסט של גבאי, ואז כשפותחים את בכתבה גופה ואז תראה שיש שם הכנסת צילום מ

 15 הפוסט,

 16 רגע, מה זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 זה מתוך הכתבה. צור:-עו"ד בעז בן

 18 זו אותה כתבה שלא שמענו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 נכון. צור:-עו"ד בעז בן

 20 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 שפותח את הפוסט רואה קישור להתפקדות, נכון?מי  ש.

 22 כן. ת.

 23 ואתה זוכר שהוא כתב לך שחשוב להתפקד? ש.
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 1 כן. מה זה אומר? ת.

 2 לא יודע. מסקנות בסוף.  ש.

 3 שהוא אומר את אותם דברים לי ולאחרים כי זה המסרים שלו. ת.

 4 נכון, שמופיעים באתר שלכם. ש.

 5 בסדר. ת.

 6 כתבה מוגשת ומסומנת נ/...

 7 זו אותה כתבה גבירתי.  :תדובר

 8 .958זה סומן נ/עו"ד ז'ק חן: 

 9 זה אותו נייר? אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10אני מבין שהכתבה היא לפני ההתכתבות שלי. נכון? אני מבין שהכתבה היא לפני ההתכתבות שלי  ת.

 11 איתו.

 12 מר ישועה, אני מבין ששלושה ימים אחר כך, ש.

 13 יתי לומר משהו. כבודם,סליחה, רצ ת.

 14 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15אני מעיר את ההערה הזאת ששמעתי אותה כמובן מהתובעת, כן? שהכתבה היא לפני ההתכתבות  ת.

 16שלי איתו, עם אבי. אני אומר את זה כי כמובן בחופש הארוך שניתן לי הסתכלתי על הפרוטוקולים, 

 17גם מה שקרה עכשיו שאומרים לי, ואז כאילו עכשיו יש את הכתבה וראיתי שלא במקרה אחד קורה 

 18ואז אני יכול להסיק שאני אמרתי, ואני רק אומר שאני מרגיש מוטעה לפעמים. כנראה שזה קורה 

 19 במקרה.

 20ברור. אין ספק. תשמע, לגבי הטעיות, המנכ"ל שהולך למעלה ולא אומר 'בוקר טוב'. עכשיו, בוא  ש.

 21 י זה, כתבה נוספת, אני רק אציג אותה,נסתכל שלושה ימים אחר

 22 

 23 .959כתבה מוגשת ומסומנת נ/
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 1 

 2תסתכל בכתבה. תעיין בכתבה, תאשר לי שהיא כתבה נוחה מבחינתו של גבאי, בכותרת המשנה  ש.

 3 יש אמירה כלפי נתניהו. זה מה שעולה, נכון?

 4 מה השאלה? ת.

 5 אמרתי, תעיין בכתבה, ש.

 6 עיינתי. ת.

 7מאוד נוחה כלפי גבאי, ושלושה ימים אחרי שאתה כותב לו מה שכתבת תאשר לי שהיא כתבה  ש.

 8שראינו ויש גם בכותרת, במשנה בשורה שלישית גם יש אמירה נגטיבית כלפי נתניהו. זה תיאור 

 9 הולם של הכתבה הזאת?

 10 כן. ת.

 11 14-טוב. אוקיי. עכשיו בוא נחזור אחורה בזמן. אמרתי לך שגבאי מונה לשר להגנת הסביבה ב ש.

 12 . 2015מאי ב

 13 אוקיי. ת.

 14, כלומר חמישה ימים אחרי. הנה, 2015במאי, באותו חומר חדש,  20-בוא נראה מה אתה כותב לו ב ש.

 15אנחנו מקרינים את זה על המסך ונגיש. אתה בקאריביים, אגב, אנחנו הולכים אחרי כל המסעות 

 16 שלך, האמן לי זה, ז'ול ורן לא כתב את זה בשמונים יום.

 17 זה וואטסאפ? אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' השופטת ר

 18 כן גבירתי.  ש.

 19 

 20 960מוגש ומסומן נ/

 21 

 22 הפעם אתה בקאריביים. ש.

 23 רק הערה, כל המסעות נכפים עלי על ידי אשתי. ת.
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 1 ברור. על ידי אשתך. ש.

 2 כל המסעות נכפים עלי על ידי אשתי אני תמיד מוכן להשאר בבית. ת.

 3 ע. אבל בסדר.חבל שלא אמרת ששאול כפה עליך לנסו ש.

 4 לא, שאול שילם. ת.

 5כן. שאול שילם. בדיוק. אוקיי. אבי מהקאריביים 'הרבה הצלחה, קראתי את דבריך הראשונים  ש.

 6כשר אלמוני שבא לעבוד, כמו תמיד חכם קצר ואמיתי'. זה מה שאתה כותב לו אחרי שהוא ממונה. 

 7 נכון?

 8 כן. ת.

 9 ות? איך לפרש את זה?אוקיי. זו חנופה לעת צרה או שהתכוונת ברצינ ש.

 10 התכוונתי ברצינות. אבי בחור חכם. הכרתי אותו. ת.

 11התכוונת ברצינות. בסדר גמור. אוקיי. עכשיו, אגב, אתה גם מעריץ שורה ארוכה של אנשים, אתה  ש.

 12יודע, את גבאי ואת שקד ואת ליברמן ועוד ועוד ועוד ועוד, אנחנו נראה לך בהמשך, חלק זה נכון 

 13 ן? תמיד זה נכון? איך נדע להבין?וחלק זה לא נכו

 14 עניתי לך כבר לגבי חלקם, שאלת כבר, חלק כן חלק לא. ת.

 15חלק כן וחלק לא. אוקיי. אז חלק שיקרת להם וחלק אמרת להם את האמת. ואנחנו צריכים להבין  ש.

 16בדיעבד. עכשיו תראה, בוא נראה את האתר שלך איך הוא מתנהג כלפי הדמות הנערצת, ניקח 

 17 , הנה יש פה תכנית מהפכנית,2015באוגוסט  11-זה רק דוגמאות, מה לדוגמה,

 18 

 19 961מוגש ומסומן נ/

 20 

 21של המשרד, יש שם, אני כבר אומר לך, עם סרטון וידאו, זה דבר חיובי מבחינתו של אבי. הכתבה  ש.

 22 הזאת היא כתבה חיובית מבחינתו של הפוליטיקאי.

 23 כן. ת.
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 1, אתה כותב 4531 4259, שורות 2015בדצמבר  3-איתו מה כן. ואז אני מפנה אותך לתכתובת שלך ש.

 2 לו כך 'שאתה מעריץ ואוהב, אכן לא המדינה שהיינו'. אתה רואה?

 3 לא, אני לא רואה. ת.

 4 זה מולך. אה, אז תראה עכשיו. אתה בטח זוכר אבל? ש.

 5 מה? ת.

 6 בטח זוכר את המופעים הללו. ש.

 7 לא את הכל. ת.

 8 נכון. ש.

 9 

 10 962מוגש ומסומן נ/

 11 

 12 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13קודם כל אני הקראתי לו את מה שהוא כתב. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מנכ"ל כלי  ש.

 14 תקשורת, נכון?

 15 כן. ת.

 16היית. אוקיי.  אין לך קושי, נקרא לזה, קושי לכתוב לפוליטיקאי פעיל שאתה מעריץ אותו ואוהב  ש.

 17באתוס העיתונאי דבר סטנדרטי, מקובל? אצלך זה היה מקובל מאוד, אצל אותו, זה נראה לך 

 18 חלק, אבל זה נראה לך מקובל? זה לא עניין פלילי כמובן, סתם להבנה?

 19 מזה. בדיעבד, יש לי הרבה חוכמה היום. עלהימנאה, יכול להיות שהייתי צריך  ת.

 20, אולי תגיד -שהיינו', אז תאשר לי שברור. גם לנו. עכשיו, כשאתה כותב לו גם ש'אכן לא המדינה  ש.

 21 לי מה אתה מתכוון כשאתה כותב לו? .. שתאשר לי.

 22 איפה זה כתוב? אני לא רואה. אה, אוקיי. ת.

 23 'אתה מעריץ ואוהב, אכן לא המדינה שהיינו'. ש.
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 1לא יודע, יכול להיות שקראתי את הכתבה או את השידור הזה שמדובר עליו. התייחסתי כנראה  ת.

 2 לדבריו.

 3 התייחסת לדבריו. יפה. ש.

 4 אני מניח שהתייחסתי לדבריו.  ת.

 5נכון. אז בוא נראה, יש לכם סיקור יום קודם לכן, אני אציג לך אותו. אני רואה שהתכוננת לחקירה  ש.

 6 וזה יפה. 

 7 

 8 963מוגש ומסומן נ/

 9 

 10שהיינו'. אז הנה הכתבה שעלתה. 'השר גבאי על מתווה הגז: נחצו פה גבולות. אנחנו לא המדינה  ש.

 11 אתה רואה?

 12 כן. ת.

 13אוקיי. אז מה שבעצם קורה, קודם כל הכותרת היא כותרת, בכתבה, היא כותרת של הדברים של  ש.

 14 גבאי, אתה רואה את זה כמובן, נכון?

 15 כן. ת.

 16אם תעיין בכתבה, אני כבר אומר לך, היא כתבה לא קצרה, עם שפע ציטוטים מהדברים של גבאי,  ש.

 17 זה. אתה יכול לאשר לי את

 18 כתבה על מה שהוא אומר. ת.

 19 נכון. אמרתי, כתבה, אמרתי בהחלט, כתבה עם שפע ציטוטים של גבאי. אתה מאשר לי את זה? ש.

 20 כן. ת.

 21 נכון. יש גם סרטון מהדברים של גבאי. אני כבר אומר לך שצורף.  ש.

 22 אתה אומר, בסדר. ת.

 23 רטון.הנה, אנחנו לא נחזה בסרטון אבל אנחנו נראה לך שיש פה ס ש.
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 1 לא רואים בפרינט. דוברת:

 2לא רואים את זה בפרינט. אוקיי. אגב, סרטון זה משהו, כשמצרף סרטון לכתבה, לטקסט כתוב,  ש.

 3 זה בדרך כלל מגדיל את ההדהוד של הדברים, נכון? מגדיל את המסר?

 4 כן. מן הסתם. ת.

 5ילה שהוא אומר בכותרת נכון. אוקיי. ובעצם מה שאתה כותב לו יום למחרת, שאתה מסכים לכל מ ש.

 6 של הכתבה. נכון?

 7 אכן לא המדינה שהיינו. ת.

 8 זה מה שאתה כותב לו, נכון? ש.

 9 כן. ת.

 10אוקיי. והוא גם מבין מפה, שכשאתה כותב לו את זה כמנכ"ל, יום אחרי הכתבה, שהנה, אתה  ש.

 11 המנכ"ל חוזר על המסרים החיוביים שמופיעים באותן כתבות. נכון?

 12ת האמירה 'אתה המנכ"ל חוזר על מסרים'. הוא מכיר אותי, אנחנו חברים, הוא אני לא מבין א ת.

 13קיבל אותי לעבודה. אני מכיר אותו ברמה האישית הרבה מאוד, זה הכל. הוא היה הבוס שלי, הוא 

 14 היה בדירקטוריון. 

 15 כן, אז? ש.

 16 זה הכל. מה שהבעתי פה זו דעה אישית.  ת.

 17 לא, זו לא דעה אישית. ש.

 18 זו דעה אישית. כשאמרתי שאני מעריץ ואוהב אותו זו דעה אישית.  ת.

 19 ברור.  ש.

 20 זו לא דעה שלי כמנכ"ל האתר שעכשיו אומר שזה הדוקטרינה של האתר. ת.

 21אנחנו נראה את הדוקטרינה של האתר דרך האתר. אנחנו רואים את מה שהמנכ"ל של האתר כתב  ש.

 22ההתכתבות. הוא כותב 'תודה רבה, אמרו לי  כמנכ"ל האתר. ועכשיו בוא נראה את ההמשך של

 23 ששידרתם בשידור חי את הוועדה'. אתה רואה?
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 1 כן. ת.

 2 אתה כותב לו 'נכון'. נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 אז קודם כל אתה יודע שאתם שידרתם בשידור חי את הוועדה, נכון? ש.

 5 כן, אני מניח. אם כתבתי לו כנראה ידעתי. ת.

 6 אז ידעת? ש.

 7 כן. ת.

 8 טוב. עכשיו, אתה יודע באיזו ועדה מדובר?אוקיי.  ש.

 9 ועדת הכלכלה. רשום. ת.

 10נכון. היה דיון בוועדת הכלכלה, ומצאתם לנכון לשדר את הדיון של ועדת הכלכלה, וזה כמובן  ש.

 11בסדר, ותאשר לי רק שגם, אתה יודע, למשל כשהיו עצרות בחירות, המחנה הציוני, הליכוד, לפני 

 12דובר בשידור של אירוע, אולי אפילו אירוע פוליטי יותר משמעותי  הבחירות בשידור חי, גם שם

 13 מאשר דיון ועדת הכלכלה. נכון? מבחינת ההיררכיה, תעזור לנו?

 14 שמה, שאסיפת בחירות יותר משמעותי, ת.

 15 מדיון שמשדרים עצרת בחירות,  ש.

 16 אני לא יודע, תלוי מה הנושא. אני לא יודע לשקול את זה. ת.

 17שקול. אל תיתמם יתר על המידה. אני אשים לך את זה פעם נוספת ואם תגיד אתה לא יודע ל ש.

 18שאתה לא יודע לשקול יש לזה משמעות לדעתי, כמי שהיה כל כך הרבה שנים בתקשורת. יש לך 

 19מצד אחד דיון בוועדת הכלכלה, אתם משדרים שידור, שידור חי, של ועדת הכלכלה, של השר גבאי 

 20, שני הגופים המרכזיים שמתמודדים, ליכוד והמחנה הציוני, ושם במקרה, ויש לך עצרות בחירות

 21משדרים גם בשידור חי, אני רק שואל אותך מבחינת החשיבות הציבורית והעיתונאית. אני אומר 

 22לך שהמשקל הוא כמובן, ערב בחירות עצרות בחירות, זה יותר משמעותי מאשר דיון ועדת 

 23 הכלכלה, בהגדרה. נכון?
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 1 הגיד את זה.אני לא יכול ל ת.

 2אתה לא יכול. אתה אומר ההיפך? רק נבין עם איזה עד יש לנו כאן עסק. אתה טוען ההיפך? מה  ש.

 3 אתה טוען?

 4 מה זה היה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5לא להגיד? אני מוחק את השאלה 'איזה עד יש לנו', זה אני אשמור לעצמי ובהמשך, ואני רק שואל  ש.

 6 הטענה שלך היא טענה הפוכה.אותך כרגע אם 

 7מה שאני מנסה, אתה מבקש ממני להגיד איזה שהוא דבר של שחור ולבן, זה יותר חשוב מזה, אני  ת.

 8לא יודע. למשל אם אתה שואל אותי בתור, לצערי אתה שואל אותי, בתור קורא של תקשורת, 

 9ת של או הליכוד או צרכן של תקשורת, אתה שואל אותי אם אני הייתי מסתכל על אסיפת הבחירו

 10מפלגת העבודה, לא. לא הייתי מסתכל על זה. אתה שואל אותי אם הייתי מסתכל על דיון בוועדת 

 11הכלכלה בנושא מתווה גז שכנראה ישליך על המצב הכלכלי של המדינה לדורות, מה שיש פה, אז 

 12זה נראה לי  הייתי מסתכל עליו והייתי צורך אותו. אז אתה שואל אותי את זה, מה יותר חשוב,

 13משהו סתמי, עושים אותו ואולי אני לא יודע מה, אבל זה נראה לי יותר חשוב. אני לא עונה לך לא 

 14 זה ולא זה. אינני יודע לשקול.

 15 ומה מעניין את הציבור יותר? ש.

 16 לא יודע. ציבור מסוים מעניין אותו את זה וציבור מסויים מעניין אותו את זה.  ת.

 17 יופי. ש.

 18ה, אתה חושב באמת שעצרת בחירות שחוקה שכבר חוזרת על עצמה, שכבר יש מלא יש לי שאל ת.

 19 ,-דברים כאלה, זה מה ש

 20 שכל כלי התקשורת מסקרים אותה, נכון? כל כלי התקשורת,  ש.

 21 וכלי התקשורת לא סיקרו את מה שהיה בוועדת הכלכלה? ת.

 22 אנחנו לא ראינו. ש.

 23 מה? ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4229 

 1 אנחנו לא ראינו. ש.

 2 לא ראינו? מה זאת אומרת ת.

 3 לא מצאנו. אולי יש, אנחנו לא מצאנו. ש.

 4 אה, אתם לא מצאתם. בסדר. ת.

 5 לא. ש.

 6זאת אומרת מה שקרה על מתווה הגז זה איזה שהוא אירוע קטנטן, לא חשוב, אין לו שום  ת.

 7 משמעות. בסדר, אפשר להציג הכל בצורה מגוחכת. אדוני, אני לא יודע מה לענות לשאלה.

 8 תעבור הלאה. אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' השופטת ר' פ

 9 טוב. אני אתקדם. ש.

 10 בבקשה. נתקדם. אותו גיחוך שאתה מפנה אלי אפשר להפנות חזרה אליך. ת.

 11 מר ישועה, אנחנו לא מגחכים עליך.  ש.

 12 בסדר. הכל בסדר. ת.

 13 , אני אציג לך את ההתכתבות,2016בפברואר  7-ב ש.

 14 

 15 964מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 לך שהוא בא להתראיין, שעה, ואתה כותב לו 'נתראה'. אתה רואה?תסתכל. הוא כותב  ש.

 18 כן. ת.

 19אוקיי. עכשיו תאשר לי בטובך שאתה גם פנית לאלקלעי כדי שיעדכן אותך בדיוק מתי אבי גבאי  ש.

 20 מגיע. אבי, כלשונך.

 21 יכול להיות. ת.

 22, אתה כותב 15117רה אז אני אראה לך, זה מופיע ברול הישן. לא צריך, טוב, אני רק אפנה, זו שו ש.

 23 לאבי אלקלעי, 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4230 

 1 בסדר, זה לא מופרך. ת.

 2לא, תיכף, יש נוהל. יש נוהל, 'הכן את ישועה לקראת הגעתו של הפוליטיקאי' אצלכם באתר. תיכף  ש.

 3'מבין שאבי גבאי  so calledנדבר על הנוהל הזה. בסדר? הנה, אתה כותב לאלקלעי ברול הישן 

 4 כאן'. נכון? אתה רואה את זה?אצלנו באולפן, תקרא לי' 'גבאי 

 5 לא רואה, אבל כן. ת.

 6כן. מאה אחוז. בסדר גמור. עכשיו תאשר לי שקיבלת, ואם צריך אני אפנה, עדכון, וביקשת  ש.

 7 שיעדכנו אותך על הגעה של פוליטיקאים לוואלה. 

 8 היה מעת לעת. ת.

 9 סליחה? ש.

 10 לפעמים כן.  ת.

 11אני מניח? כי אתה כותב, 'נתראה כשתגיע'. מן הסתם פגשת לפעמים כן. אוקיי. עכשיו, פגשת אותו  ש.

 12 אותו?

 13כשאתה אומר 'מן הסתם', אני מבין שאו שלא מופיע שפגשתי או שמופיע שלא פגשתי. זה מה  ת.

 14 שראיתי עד עכשיו לפחות. מתוך הדברים.

 15 מר ישועה, ש.

 16ירה הנגדית שלך איתי מר בן צור, ראיתי ששאלת אותי שאלות, תסלח לי שאני למוד ניסיון מהחק ת.

 17בעבר ולכן אני לא עונה לך באופן אוטומטי. בעבר כשהצגת לי משהו יצאתי מאיזו שהיא הנחה של 

 18תום לב, ועניתי 'כן'. עכשיו אין לך יותר את ההנחה הזאת מבחינתי. ראיתי ששאלת אותי על כחלון, 

 19שת בפגישה, ואני אומר 'כן'. שלנדס שואל אותי 'מה עם פגישה עם כחלון' ו'סידרתי לך' והכל, ונפג

 20שאתה סוקר אותו כל כך טוב מימין ומשמאל, 'אני לא  iMessage-ואחר כך אני רואה שעניתי לו ב

 21' ואז הוא אומר שלהיפגרוצה את הפגישה הזאת. החלטתי שבתור ראש של גוף מדיה אינני רוצה 
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 1ה שואל אותי על דברים 'בכל אופן', לכן אני אומר שאני כבר לא עונה לך באופן אוטומטי שאת

 2 שאני מניח, כי יכול להיות שלא נפגשתי.

 3מר ישועה, אדוני צריך להשיב, שום דבר לא באופן אוטומטי, יש  עם:-כב' השופט מר משה בר

 4 הנחה שאדוני שוקל את תשובתו בטרם השיב. תקלות פה ושם, אני מבין,

 5 נפגשתם. , מר ישועה,  השאלה הייתה אם מן הסתם-אתה מאוד מהרהר ב ש.

 6 כבודו, אני אענה לכבודו, אחרי זה אני אענה לך. אני הרי לא נסוג מהתשובות. ת.

 7 קודם כל לבית המשפט. ש.

 8תודה רבה לך. בסדר. כבודו, אני רוצה לומר משהו. אני מרגיש שבמקרים רבים נאמרו לי דברים  ת.

 9 לא מדויקים,

 10 אני חושב שזו כבר פעם שלישית שהעד אומר את זה, ש.

 11אני רוצה לענות לשאלה של כבודו. אני רוצה לסייג, למה אני עונה עכשיו לא בצורה אוטומטית  ת.

 12לתוך הסיפור הזה? כי מציגים לי משהו מסוים, כמו שהציגו רק לפני שני עמודים, רצף מסוים 

 13ואחרי זה מתפרסמת כתבה. אבל הכתבה התפרסמה לפני. עכשיו אני רק אומר, אני זורם עם מה 

 14פה ואני עד עובדתי אז אני רוצה לענות את העובדות ולפעמים מוכנסות לוי עובדות לתוך  שמוצג לי

 15ומוצאים כל מילה ולא  iMessage-מקום שאין עובדות. אז איך זה יכול להיות שמחפשים ב

 16מוצאים שעל אותו דבר של רם לנדס אני עניתי לו, הוא שואל אותי 'פגשת את...' לא רוצה, חשבתי 

 17זה מופיע. וזה מופיע וזה נשאר כך שהייתה  iMessage-שבתור ראש של גוף מדיה אינני רוצה. ב

 18נפגשתי? לכן אני משיב פגישה. אז אני אומר, אז אולי גם הפגישה הזאת זה אותו דבר ואולי לא 

 19 כאילו בצורה שיכולה להיראות מתחכמת. אינני מתחכם. 

 20 סיימת את המסה שהבאת אותה כרגע? הייתה לי שאלה נורא פשוטה אליך ש.

 21 סיימתי את התשובה, ת.
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 1לא, השאלה שלי הייתה נורא פשוטה. אני אשאל את השאלה פעם נוספת ותענה על השאלה שלי.  ש.

 2 איתו. זה הכל. אני שאלתי אם נפגשת

 3אינני זוכר. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. זכור לי שהיה מקרה אחד לפחות, שבו אחר כך אני  ת.

 4 כותב לו 'לא יצא לי בסוף לפגוש אותך. פספסנו אחד את השני'. 

 5 נגיע לאט לאט. ש.

 6 בסדר. אוקיי. נגיע. אני לא יודע אם זה, נגיע לאט לאט. ת.

 7 אתה נראה לי מאוד נרגש ויש לנו עוד דרך לעבור. לאט לאט מר ישועה, ש.

 8 ההערות האלה לא מקדמות. עם:-כב' השופט מר משה בר

 9-אדוני, אחרי שהעד שלוש פעמים אומר שאני מטעה אותו מטעה אותו, כי רם לנדס עם כחלון ב ש.

iMessage  10הוא ראה משהו, הבנאדם שנפגש עם עשרות פוליטיקאים מאוד פעמים מצאה איזה 

 11 יין, אבל בסדר, נתקדם.ענ

 12 לא פגשתי, ת.

 13 אנחנו נראה, ש.

 14 לא פגשתי עשרות פוליטיקאים מאות פעמים, ת.

 15 טוב, ש.

 16יחסית למנכ"ל של גוף תקשורת. זה שאתה חוקר על אותו דבר חמש פעמים ועורכת הדין שלך  ת.

 17 .30-ל 12-ממיכל חוקרת גם כן על אותו דבר, לא מגדיל את מספר הפניות של הרצוג אלי מעשר או 

 18 גברת רוזן היא בפני עצמה,  עורכת הדין שלי מיכל? ש.

 19 סליחה, תיקנתי את עצמי מיד.  ת.

 20 אנחנו לא חוקרים על אותו דבר, ש.

 21 עורכת הדין שלצידך. סליחה. ת.

 22 טוב, בוא נתקדם. חבל, אתה מבלבל את המוח בלי סיבה. בוא נתקדם. ש.
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 1'לבלבל את המוח' וכדומה, אני רשאי להגיד את... כשאתה סליחה רגע אחד. תראה, כל האמירות  ת.

 2אומר משהו, אני הבנתי כבר שאני רשאי להגיב. כשאתה ומר שמאות פגישות שלי עם פוליטיקאים, 

 3 עשרות פוליטיקאים, זה מה שמאפיין, אז אני אומר שלא נכון המספר הזה.

 4 יו לך במצטבר?תודה. אז תגיד 'זה לא נכון מה שאתה אומר'. כמה פגישות ה ש.

 5אני אומר את הדברים, את התשובות שלי איך שאני רוצה ואתה תשאל את השאלות שלך לפי איך  ת.

 6 שאתה רוצה. זה הכל.

 7 טוב, מה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 מר ישועה, אני אשאל אותך שאלה כללית. ש.

 9 בסדר גמור. ואני לא נרגש. ת.

 10 תשובה. כן.-הלאה, שאלה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11עכשיו בוא נראה את הכתבה שיצאה בעקבות אותו ראיון שביקשת להפגש איתו כשהוא מגיע. הנה  ש.

 12 הכותרת הראשית,

 13 

 14 .965מוגש ומסומן נ/

 15 

 16תעיין בכתבה הזו ותאשר לי בטובך שיש פה כמובן, אתה יודע, תיכף נדבר על ההקשר שלה, כותרת  ש.

 17טובה שאפשר, שיש כאן דאגה לבריאות הציבור, שזה עולה על הדאגה לתעשייה. חיובית, אולי הכי 

 18 נכון?

 19 לא יודע מה השאלה. שזו הכותרת הכי טובה שאפשר לכתוב? ת.

 20בנסיבות. ואני אגיד לך מה הנסיבות, בוא אני אעזור לך. באותה תקופה, אני אגיד לך, מתפוצץ  ש.

 21ה בבריאות הציבור, לרבות בבריאות של תינוקות. סיפור של זיהום במפרץ חיפה והיה חשש לפגיע

 22 , אתה זוכר שזה היה דבר שכזה?-אתה ער ל

 23 לא. ת.
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 1לא. כי תיכף נראה גם מה קרה לך ולגבאי בסוגיה. בוא אני אראה לך כתבה מ'הארץ' שבוע לפני  ש.

 2 כן, ומ'מעריב', רק כדי להבין את ההקשר. 

 3 

 4 966כתבה מ'הארץ' מוגשת ומסומנת נ/

 5 ואפשר גם להגיש כתבה מ'מעריב' באותו הקשר, ואז נקשור את זה לכתבה כאן בוואלה.  ש.

 6 

 7 967כתבה מ'מעריב' מוגשת ומסומנת נ/

 8 

 9בוא אני אגיד לך מה עולה מהכתבות הללו שפורסמו מספר ימים לפני הראיון. הנתונים הם נתונים  ש.

 10אני עושה תימצות של  חמורים של זיהום במפרץ חיפה והשלכות בריאותיות משמעותיות,

 11 הפרסומים האלה. אתה רואה, ומאשר לי מה שאני אומר לך?

 12 קראתי, לא הקשבתי. ת.

 13 שאלתי אם אתה מאשר לי, ש.

 14 שמה? ת.

 15 מה, סליחה, אני מתנגדת לשאלה. מה העד הזה אמור לאשר? עו"ד יהודית תירוש:

 16 בוא נשמע, מאשר מה? מה אדוני ביקש שיאשר? רק רגע, עם:-כב' השופט מר משה בר

 17את הכתבות של 'הארץ' ושל 'מעריב' וכתבה שעדיין לא בוסס כאן שום קשר  עו"ד יהודית תירוש:

 18 של העד אליה.

 19 עוד פעם, מה ביקשת ממנו לאשר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20ם שהפרסומים שהיו עובר לפני הראיון שלו והכתבה בוואלה שיצאה כתוצאה מהראיון היו פרסומי ש.

 21 קשים שבאזור מפרץ חיפה יש זיהום אויר משמעותי, ויש לכך השלכות בריאותיות.

 22מה השאלה אליו? לקרוא אנחנו יכולים לבד. מה השאלה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אליו?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4235 

 1 אני אומר לו, זה מה שיוצא מהכתבה, ש.

 2 מה השאלה לעד? אז זו לא שאלה. זה פתיח. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3לחודש פברואר,  7-עכשיו השאלה היא שאנחנו חוזרים כרגע לוואלה כמה ימים אחרי זה, ב ש.

 4לפרסום שהיה, הפרסום שהיה על רקע הפרסומים הקודמים על ההשלכות החמורות של זיהום 

 5 ,רהאווי

 6 זה תגובה בעצם. ת.

 7 נכון. בוא תפרט רגע שאמרת 'זה תגובה'. ש.

 8 אני רוצה להתנגד לשאלה בכל זאת. סליחה. אפילו שיש את התשובה. :עו"ד יהודית תירוש

 9 לא שמענו את השאלה, הוא לא השלים נדמה לי, הוא רק ... עם:-כב' השופט מר משה בר

 10 העד כבר באמצע תשובה. ש.

 11 לא, הוא אמר, הוא רצה לפרט.  עו"ד יהודית תירוש:

 12 ... באמצע תשובה. ש.

 13 להתנגד לשאלה שלך. אבל זכותי עו"ד יהודית תירוש:

 14 אבל כבר הוא אמר את התשובה. ש.

 15 אבל אני יכולה להתנגד לשאלה שלך. עו"ד יהודית תירוש:

 16 אחרי שהעד השיב? אני לא מכיר את הכלל הזה. ש.

 17אתה ביקשת ממנו עכשיו לפרט ואני מתנגדת לשאלה. מותר לי להתנגד ובית  עו"ד יהודית תירוש:

 18משפט יכריע. עדיין לא בוסס, להיפך אפילו, לדעתי העד אמר שהוא לא זוכר את הכתבה הזאת, 

 19אבל בוודאי שלא בוסס שום קשר בין העד הזה לבין הכתבה הזאת. אם חברי רוצה להראות כתבות 

 20תר על פוליטיקאים, כל פוליטיקאי, גם פוליטיקאי שהיה בקשר עם חיוביות באופן כללי שהיו בא

 21העד, יכול להגיש חברי בזמן סיכומים או במקום אחר, ערימה של כתבות שהיו באתר, זה בסדר 

 22גמור, ויטען שהאתר היה אתר לטובת אנשים אחרים. ככל שהוא רוצה להראות מעורבות של העד 

 23זה. יש מקומות שהוא יציג את זה, הוא יכול לשאול על לטובת הפוליטיקאי הוא צריך להציג את 
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 1כתבה, אבל כאן לא בוסס שום קשר מינימלי של העד לכתבה הזאת ולכן אני חושבת שלא צריך 

 2לשאול את העד שאלות על כתבות שאנחנו עדיין לא יודעים אם הוא היה מעורב בכתיבתן או לא 

 3 היה מעורב בכתיבתן.

 4להבין את העמדה של חברתי. הכתבה בוואלה שהעד אמר 'זו כתבה אני מודה שאני לא מצליח  ש.

 5 שהתפרסמה בתגובה',

 6 לא, אמרתי שזה נראה כתגובה. ת.

 7 זה נראה כתגובה. בסדר. ש.

 8 נראה, אתה מניח הנחות. עו"ד יהודית תירוש:

 9גברת תירוש, את מפריעה ואת מדריכה ועכשיו הכתבה הזאת מתפרסמת כתגובה במסגרת ראיון  ש.

 10שגבאי עושה אותו בוואלה. השר גבאי מגיע לאתר וואלה, אבי, כלשונו של העד. כשהמנכ"ל כותב 

 11שהוא ייפגש איתו, כך כתוב בעניין. המסקנות, אנחנו נסיק את המסקנות בהמשך, אבל אלה 

 12הכתבה בוואלה במסגרת הראיון שהעד אומר 'אני אפגש איתך' ומוודא שהוא  העובדות שישנן.

 13ייפגש, זו הכתבה שעולה בתגובה לפרסומים הנגטיביים שישנם, הרי זה שר להגנת הסביבה, יש 

 14זיהום במפרץ חיפה, לא מטפלים, ואז השר, התגובה הנפלאה מבחינתו זה 'אני קודם כל דואג 

 15גה לתעשייה', מציג אותו בצורה החיובית ביותר בהשוואה לבריאות הציבור, עולה על הדא

 16 לפרסומים הקודמים, זה נתון שכדאי שבית המשפט במסגרת מארג הנתונים יראה אותו. 

 17 יראה, אז תגיש את הכתבה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אגיד ואני ..אני מגיש, נכון, ואני שואל אותו כרגע אם הכתבה שלו, הרי לא מספיק שאני  ש.

 19זה לא כתבה שלו. תשאל אותו אם זו כתבה שלו. דבר ראשון צריך לשאול  עו"ד יהודית תירוש:

 20 את העד האם הוא מעורב בכתיבת הכתבה. ההנחה של חברי,

 21טוב, ההתנגדות של גבירתי נשמעה כבר קודם. אמרנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 נו לבין הכתבה, ..לאדוני קודם, צריך ליצור קשר בי
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 1אבל העד אמר זה בתגובה, גבירתי, אין לנו פה את העיתונאים. אני שואל אותו שאלה נורא פשוטה.  ש.

 2הוא הגיע לראיון, קיבל כתבה, נחזית ככתבה, כמו שהעד אמר, כתגובה, כלומר כתבה אוהדת, 

 3 ראות עוד?העד אמר 'אני אפגש איתך לאחר הראיון' זה מה שמספיק לי. מה אני צריך לה

 4 מספיק למה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 מספיק לבסס את הקשר הקרוב והסיקור החיובי שהיה לשר גבאי, אבי. ש.

 6אז אחד מהשניים. או שאדוני ישאל אותו אם הכתבה הזו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7בסיכומים שזה נחזה להיות תוצאה היא כתוצאה מהקשר החיובי והקרוב או שאדוני יטען אחר כך 

 8 ... אבל אי אפשר לערבב בין הדברים בלי תשתית. ההתנגדות ... מוצדקת.

 9השאלה הייתה, הכתבה בעקבות הראיון, מה המשמעות של הכתבה בעקבות הראיון כשהעד אומר  ש.

 10אזנת 'זו תגובה', אמרתי לו 'תפרט מה הכוונה 'תגובה'', אני מניח שהתשובה היא שזה כתבה שמ

 11סיקורים קודמים ממקומות אחרים נגטיביים. זה כל מה שישנו פה. אני מבקש להמשיך. כשאמרת 

 12 בתגובה שזו הייתה תגובה, אמרתי לך תפרט מה המשמעות של תגובה של השר?

 13 אתה הצגת לי כתבות בנושא מסוים? ת.

 14 נכון. ש.

 15 במעריב ובהארץ  ת.

 16 אהה. ש.

 17 שר מגיב. אז אני אמרתי שזו תגובה.אחר כך רואים כתבה באותו נושא שה ת.

 18 תגובה של השר, לאותם פרסומים. נכון? ש.

 19אתה רואה שאני אפילו, מתוך מה שנתת לי, אני לא יודע שהוא בא להתראיין. אני אומר לו 'אה,  ת.

 20יופי, אתה בא, באיזו שעה', ואני אומר לו 'שלום'. זה הכל. הוא חבר שלי, אני אומר לו 'שלום' 

 21 . זה הכל. אבי ואני מכירים שנים, הוא קיבל אותי לעבודה. זה הכל.מתוך נימוס

 22 טוב. עכשיו בוא תראה שבת תרבות, אתה זוכר את הז'אנר של שבת תרבות. ש.

 23 ודאי. אני חולם על זה בלילה. ת.
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 1 במאי, 7-גם אנחנו חולמים על שבתות התרבות שלכם. אני מראה לך כתבה ב ש.

 2 

 3 968מוגש ומסומן נ/

 4 

 5שר לי, זה קצר, תיכף אנחנו מתקדמים. הכתבה היא, תעיין, הדהוד של המסרים של השר רק תא ש.

 6 גבאי.

 7 עוד פעם אני מתנגדת. עו"ד יהודית תירוש:

 8מה השאלה אליו? עו"ד בן צור, מה הקשר בינו לבין הכתבה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 ,-ו

 10 ואני אתקדם.הוא במקרה מנכ"ל האתר. אבל אני אגיש את זה  ש.

 11 אדוני יגיש,  עם:-כב' השופט מר משה בר

 12 תתקדם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13. תכתובת מאוד יפה. 'נקודת 2016במאי  27-נתקדם. בבקשה. בוא נראה עכשיו כך, תכתובת מה ש.

 14 אור בים של חושך להצדיע לך'. אתה רואה?

 15 לא. ת.

 16 

 17 969מוגש ומסומן נ/

 18 

 19 המשפט על מה ולמה גבאי הוא נקודת אור בים של חושך?תפרש לבית  ש.

 20 לא זוכר על מה מדובר, לא זוכר את ההקשר. ת.

 21אז אני אגיד לך מה ההקשר. ההקשר הוא ההתפטרות של גבאי בעקבות המינוי של השר ליברמן  ש.

 22 . בסדר? זה ההקשר. ליברמן ממונה, גבאי מתפטר. מיד אני מראה לך את זה.ןהביטחולשר 

 23 אוקיי. ת.
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 1אז אולי תראה לו קודם, כי אדוני עושה קשרים כשאין לו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 שום דבר מול העיניים.

 3אני קודם כל מראה לו את התכתובת, הוא אומר 'אני לא יודע מה ההקשר', אין בעיה, אני אראה  ש.

 4יין הזה, בסוגיה הזאת. אתה יודע לו. גבירתי תתן לי רגע לחקור, ואני מבקש רגע לחקור את הענ

 5-מה? אני אלך עם בית המשפט. בוא נציג את הכתבות, סדרת כתבות שנעשתה כשאתה כותב לו ב

 6שהוא נקודת אור בים של חושך. הנה, כתבה ראשונה, באותו יום בוא נראה מה  2016במאי  27

 7 עשיתם. במופע ההצדעה. 

 8 

 9 970מוגש ומסומן נ/

 10 

 11בעקבות מינוי  2016במאי  27'השר גבאי התפטר מתפקידו' אתה רואה, הנה הכתבה הראשונה,  ש.

 12, מעשה חמור. ויש ציטוט במשנה של הדברים שלו. ואם תסתכל בכתבה ןהביטחוליברמן לשר 

 13 גופה יש כותרת משנה, כותרת ביניים סליחה, הנה, 'אינו חושש להביע את דעתו', אתה רואה?

 14התנגדות מקודם. העד, לא הוכח בינתיים, לא הצביע על אני שבה על אותה  עו"ד יהודית תירוש:

 15 שום קשר של העד לכתבה הזאת ולמעורבות בה.

 16השאלה היא לגבי ההתכתבות. ההתכתבות שהוגשה קודם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 והכתבה הזאת, זו השאלה.

 18ת. יש איזה גבול. אוקיי, זה שלוש כתבות באותו יום ההצדעה. בסדר? אחרי זה נסיק את המסקנו ש.

 19 אז בוא תאשר לי פה,

 20 אני רוצה, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21 בבקשה ההיפך, את לצדי או איתי, או משהו כזה, כמו שהעד, ש.

 22אני שלך בכלל. אבל לא חשוב. אני רוצה רגע להוסיף משהו. הרי לנו יש  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23נקרטיות האלה, הטענות בכלל לגבי המעמד של יטענה, עמדה, שנוכיח אותה לא רק בראיות הקו
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 1העד באתר. מה המעמד שלו, מה שליטה שלו, מה האופן שבו כהוא מתייחס ושולט ומנהל את 

 2האתר, והמעמד שלו האמיתי, לא מה שהוצג בחקירה הראשית. הדבר הזה שאנחנו מוכיחים אותו 

 3יות וכבר התחלנו והוכחנו בראיות, לא כל פעם נקודתית אלא אנחנו נוכיח אותו בראיות כלל

 4לדעתנו חלק נכבד מזה, משליך על האפשרות להציג לו כתבות, בוודאי כל כך רבות שמופיעות 

 5 באתר.

 6אז תציגו לו, אז תגישו את ערימת הכתבות מהאתר. מה זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 נותן ששואלים אותו.

 8 ההתכתבויות, גבירתי, אנחנו קושרים בין הכתבות לבין  ש.

 9אם אדוני שואל אותו על התכתבות, ההתכתבות היא שלו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אם אדוני שואל אותו על כתבה שהוא לא חתום עליה אז או שהוא ...

 11זה האתר שלו, גבירתי, זה כמו לומר לי שאני לא יודע מה במשרד שלי. מה אכפת לי כרגע, זאת  ש.

 12ותב לו 'מצדיע' באותו יום ההצדעה יש שלוש כתבות שהן מאוד מאוד מפרגנות, אומרת, הוא כ

 13 בעת שאמר בתחילת החקירה 'אני לא זוכר סיקור,

 14אדוני מניח כאן הנחות בסיסיות שהן בלי תשתית. זה ששם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15אדוני, שאם זה מה שאדוני זה מתנהל כמו שמתנהל המשרד של אדוני זו איזו שהיא הנחה של 

 16רוצה להוכיח, אז שיוכיח. או שתגישו את ערימת הכתבות ותשאל אותו משהו על כולן, או שתקשר 

 17 איך שהוא בינו לבין הכתבות. אי אפשר להגיש... כשאין קשר בין ה...

 18ב אני אומר לגבירתי, גבירתי, מה שיש לנו זה יש לנו מנכ"ל אתר, תיכף נראה את ההמשך, שכות ש.

 19שהוא מברך אותו על ההתפטרות והוא מצדיע לו, באותו יום עולות שלוש כתבות באתר שלו שהוא 

 20המנכ"ל שלו שהן כולן כתבות שהן מאוד מאוד מאוד פרו השר גבאי. אלה הנתונים שישנם, במקום 

 21שבו התחיל את החקירה שלו הוא אמר 'אני לא זוכר שהיה איזה שהוא סיקור חיובי לשר גבאי' 

 22פעמיים'. תיכף נראה את עומק התקשורת, בתיק -שעד הזה אמר, ו'נפגשתי איתו אולי פעם זה מה

 23 שמה שאומרים לנו ש'אתם השתלטתם על איזה שהוא אתר', 
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 1 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2יג לו את השאלה אליו זה אני מציג לו כרגע את הכתבות שהיו באתר, מציג לו את ההתכתבות, מצ ש.

 3 מה שהוא כתב לשר גבאי ושואל אותו מספר שאלות.

 4 אז מה השאלה, תציג, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5רגע, אני רוצה להציג לו קודם את הכתבות גבירתי. גבירתי, אני מבקש אורך רוח, אני רוצה להציג  ש.

 6לי בטובך, תסתכל גם  לו את הכתבות ואז לשאול אותו את השאלה. באותו יום שהיה. תאשר

 7 שלכתבה הזו צורף גם סרטון,

 8 מר בן צור, אנחנו יודעים באיזו שעה הייתה ההתכתבות הזו? כב' השופט מר עודד שחם:

 9 כן. ש.

 10 איפה זה כתוב? כב' השופט מר עודד שחם:

 11 ,-כבודו, זה מופיע ב 8:34 ש.

 12 במסמך שאתם הצגתם זה לא כתוב. כב' השופט מר עודד שחם:

 13 אני אציג את זה על המסך.  ש.

 14 זה צריך לקבל ביטוי בחומר הראיות,... כב' השופט מר עודד שחם:

 15, ואנחנו נשתדל 8:34אני מבין כבודו, מיד אני אציג את זה. הנה, אדוני אם יראה בצד ימין, בשעה  ש.

 16להגיש את זה בפורמט מלא לאור ההערה של בית המשפט, אני חושב שזה גם נכון, מבחינת 

 17 עדים.המו

 18 זה נמצא בפנינו המסמך הזה? כב' השופט מר עודד שחם:

 19 כן. זה נמצא, ש.

 20 הרול לא בפני כבודכם. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21 הרול לא בפנינו. כב' השופט מר עודד שחם:

 22 לא. ש.

 23 זה לא חלק מהרול.  כב' השופט מר עודד שחם:
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 1. אתה 9:40פט היא בשעה , כתבה ראשונה שעלתה, בעקבות ההערה של בית המש8:34בשעה  ש.

 2 רואה?

 3 כן, את זה ראינו. כב' השופט מר עודד שחם:

 4 אני אומר כרגע לעד. ש.

 5 זו הייתה השאלה. כב' השופט מר עודד שחם:

 6, לכתבה הזאת גם מצורף סרטון, אי אפשר להראות לו כי זה מופיע 9:40נכון. היא עולה בשעה  ש.

 7 בה נוספת, בוא נציג אותה, באותו יום,עולה כת 11:15בתוך הטקסט. בוא נתקדם, בשעה 

 8 

 9 971מוגש ומסומן נ/

 10 

 11מר ישועה, אתה עוסק בלכתוב לך נקודות לתשובות, תנסה להיות עד. זה קשה אבל תנסה. בוא  ש.

 12 .11:15-נראה את הכתבה השניה, ב

 13 עו"ד בן צור, מתי שאתה רוצה תבקש לקרוא מה שאני כותב, ת.

 14 התרשומות שלך ... זה היה נהדר.לא, אני כבר קראתי. קראתי את  ש.

 15 אתה אמרת משהו, נכון? ואז תראה שאני רק רושם את מה שאתה אומר.  ת.

 16 אם אתה עושה את זה כתלמיד צייתן זה מעולה, ואני חוזר בי מההערה האחרונה. ש.

 17לא תלמיד צייתן, פשוט ראיתי שהרבה פעמים אני מוטעה אז אני צריך להיות זהיר. אני צריך  ת.

 18 ת זהיר איתך.להיו

 19מר ישועה בוא נתקדם, ואחרי זה, הטעיות בסוף. השר גבאי מתפטר, 'מינוי ליברמן הצפרדע שכבר  ש.

 20לא יכולתי לבלוע', אתה רואה? זו הכותרת, ושוב, תאשר לי שיש פה את המסרים, כתבה ברורה 

 21 שמשקפת בצורה מוחלטת את המסרים של גבאי.

 22צורה לא מוחלטת, יש פה כתבות של טל שלו, אני לא אומר לא יודע בצורה מוחלטת, לא יודע ב ת.

 23 לטל שלו מה לכתוב.
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 1 לא שאלתי אותך את זה. ש.

 2 בסדר גמור, אוקיי, אז אני עונה לך. אני לא יודע מסרים לא מסרים, לא קראתי את הכל, ת.

 3 תעיין. ש.

 4 ב, בסדר, בבקשה, אני מעיין. הייתה מסיבת עיתונאים, ואחרי זה אני רואה שכחלון מגי ת.

 5 תעיין. ש.

 6 אוקיי.  ת.

 7 עכשיו יש גם סרטון לכתבה? ש.

 8 לא יודע. ת.

 9אז בוא נסתכל. זה יוגש, אני אומר לך שבסרטון יש שם דברים של גבאי שתוקף את נתניהו. אתה  ש.

 10 .3:13מקבל את מה שאני אומר או שאתה רוצה לראות? דקה 

 11ומר, אבל בסדר. אתה אמרת את מה אני לא יודע מה התפקיד שלי בלאשר את מה שאתה א ת.

 12 שאמרת, אני מסכים שאמרת את זה ושיכול להיות שזה נכון. 

 13 טוב. עכשיו תסתכל בעמוד השלישי בפסקה האמצעית, שלכם,  ש.

 14 כן. ת.

 15עקץ את נתניהו. אתה רואה? אתה זוכר את הז'אנר החביב 'עקץ את נתניהו' 'לגלג על נתניהו'  ש.

 16 אצלכם באתר?

 17 קודם כל? סליחה, בעמוד?איפה אתה  ת.

 18 בעמוד השלישי פסקה אמצעית.  ש.

 19 זה מתחיל ב'הוא הוסיף'. פסקה שלישית. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 אוקיי. כן. 'עקץ את נתניהו'. ת.

 21אתה זוכר את הז'אנר החביב 'הרשת לגלגה על נתניהו', 'עקץ את נתניהו', זה מופיע פעם אחר פעם  ש.

 22 בשנים הללו. 'לעג לנתניהו' 'לגלג על נתניהו', אתה זוכר את הז'אנר?אצלכם באתר 
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 1אני זוכר שהיו מקומות שעקצו את נתניהו, אני לא יודע מה זה הז'אנר לא ז'אנר, אמרתי לך שאלה  ת.

 2 דברים שלקחו מהרשת. הרשת לגלגה.

 3 ואתם העליתם את זה אצלכם. ש.

 4 כן. ת.

 5 שהרשת לגלגה? ש.

 6 מפרסמת. אתה מעלה את מה שהרשת מפרסמת.זה מה שהרשת  ת.

 7 לא, אתם אורזים את זה, בוחרים ומציגים. נכון או לא? ש.

 8 עניתי לך כבר אז, ת.

 9 טוב. ש.

 10שהבחירה היא על ידי צוות שהתפקיד שלו לייצר רייטינג. אם היית פוגש את הצוות היית רואה  ת.

 11 פוליטי בעולם,-שהוא צוות הכי א

 12 ברור. ש.

 13פלטפורמות של האינטרנט. תפגוש את הבחורה הזאת, תביא אותה לפה ותראה מי מתעסק רק ב ת.

 14 היא. תראה אם היא מתעסקת בפוליטיקה. היא מתעסקת ברייטינג, זה הכל.

 15אוקיי. אז בוא נתקדם אחרי 'עקץ את נתניהו'. אין פה תגובה אגב לא של נתניהו, של ראש  ש.

 16 הממשלה דאז, ולא של הליכוד, נכון?

 17 חלון הגיב.לא, כ ת.

 18 אמרתי ראש הממשלה דאז והליכוד? ש.

 19 לא. ת.

 20 אוקיי. בוא נראה את יום ההצדעה. המטס נמשך, עוד שעתיים וחצי, עוד כתבה.  ש.

 21כל התיאורים האלה של המטס, אתה אומר מילים אז אני מגיב להן. כל התיאורים האלה של  ת.

 22כאלה מן הסתם זה יופיע בכל  המטס לא משנים את העובדה הבסיסית שכששר מתפטר בנסיבות

 23 כלי התקשורת.
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 1 לא שלוש פעמים באותו יום. ש.

 2 אין לזה קשר למטס. ת.

 3 לא שלוש פעמים שלוש כתבות. ש.

 4 לא יודע. ת.

 5 

 6 972מוגש ומסומן נ/

 7 

 8אני רוצה רגע לחזור, זו הכתבה השלישית, שוב, כתבה אוהדת. אתה יכול להסתכל אם אתה רוצה  ש.

 9שזו כתבה אוהדת נוספת, אתה יכול לעיין בכתבה. מר ישועה, משהו  לשנות מהסטייטמנט שלי

 10שקצת מטריד אותי. אתה כתבת לשר גבאי שהמינוי של ליברמן זה ים של חושך. ראית את זה, 

 11 נכון?

 12 מה? ת.

 13שהמינוי של ליברמן לשיטתך הוא ים של חושך. ההתפטרות של גבאי היא בחזקת נקודת אור בים  ש.

 14 תך. של חושך. ציטטתי או

 15 לא, לא ציטטת. ת.

 16 הקראתי לך. ש.

 17ציטטת והסברת משהו שאפילו אני לא יודע שאני התכוונתי אליו. שים החושך זה המינוי של  ת.

 18 ליברמן. אני התכוונתי למשהו אחר.

 19 למה התכוונת? ש.

 20 אתה צוחק שאני יודע על מה התכוונתי... יותר טוב ממך? ת.

 21 ולכן אתה מנסה,אני חושב שאתה יודע לאן אני הולך  ש.

 22 אני לא יודע לאן אתה הולך. ת.

 23 מי זה ים של חושך? ש.
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 1ים של חושך זה בתוך מקום שבו שרים בדרך כלל לא מתפטרים על עמדותיהם. זה הכל. כיבדתי  ת.

 2את הנקודה הזאת. זה שר שמתפטר בגין עמדותיו, זה הכל. בכלל לא התייחסתי לקטע של מינוי 

 3 ליברמן.

 4, אני, כשאני קורא מה שכתבת, שהוא נקודת אור בים של חושך, זה אגב אני אגיד לך כך ש.

 5. מה שאתה, ןהביטחוההתפטרות שלו, בשל ההתפטרות שלו על רקע של מינוי ליברמן לשר 

 6המשמעות הברורה שכתבת  היא שיש לנו מהלך אמיץ של שר שמתפטר והוא בחזקת נקודת אור 

 7 וזה ים של חושך. ןהביטחוכי המסביב והעילה שלו להתפטרות זה המינוי של ליברמן כשר 

 8 הוא ענה לשאלה הזאת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 מה הוא ענה? ש. 

 10 רשנות למה שאני אומר.אז תשב, תכתוב פ ת.

 11 שזה לא מה שהוא חשב. הפרשנות שלו היא אחרת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12אני אגיד לך אפשרות אחרת, נוספת. אני אענה לך. אתה יודע מה כתבת, למה אתה עושה את  ש.

 13ותה הפליק פלאק הבלתי מרהיב הזה? כי אתה יודע איך התייחסת או מה כתבת לשר ליברמן בא

 14תקופה. אתה יודע מה כתבת לו, כתבת לו דברים הפוכים מאשר 'ים של חושך' בשיטה הישועית 

 15 המקובלת.

 16צורית אתה קודם נותן לי פירוש מסוים למה שאני אומר ואחר כך אתה -תראה, בשיטה הבועז ת.

 17 מצביע על סתירה בין הפירוש שאתה נתת לבין משהו אחר שאמרתי בהקשר אחר.

 18 לך למה ברחת.אני אמרתי  ש.

 19 עו"ד בן צור, תשמע, עוד פעם, ת.

 20אני חושב שההתנצחות הזאת היא ... מר בן צור. הוא אומר את   עם:-כב' השופט מר משה בר

 21 עמדתו, ....

 22 אני ... את בית המשפט, נקודה. ש.
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 1נשמע לא סביר שאני אומר שים של חושך זו המטאפורה שלי לצייתנות העיוורת של העדר  ת.

 2מה שקורה ולא עושה שום דבר והוא, הרי עמדותיי ידועות אז אני לא חושש להגיד  שמסתכל על

 3 אותן, וקם אחד אמיץ ומתפטר. זה המעשה שעליו אני מדבר. 

 4 נתקדם, מי זה העדר? אני אתקדם. מי זה העדר? ש.

 5העדר זה העדר של שרים ופוליטיקאים שעושים רק מה שטוב להם ולא אכפת להם מהמדינה. כמו  ת.

 6התבטאתי לפני זה. משאירים את המדינה לצידי הדרך. אני הכרתי את אבי גבאי. אבי גבאי ש

 7 תמיד שנראה לו משהו שלא צריך, הוא קם והתפטר, כמו שהוא התפטר מבזק.

 8 אגב, מי זה העדר של השרים? אתה יכול למנות, ש.

 9 בן צור?לא חרגנו קצת מהפרופורציות, עו"ד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10אני אתקדם. אגב גבירתי, התיק הזה של סיקור והיענות ופוליטיקאים, זה לא אנחנו התחלנו. אני  ש.

 11 מניח שבית המשפט נוכח בזה.

 12 בסדר, הוא הסביר מה שהוא כתב, .. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 הוא הסביר, כל דבר יש לו הסבר. ש.

 14 לזה ולזה זה קשור להיענות לבקשות?איך שהעד מדבר  עו"ד יהודית תירוש:

 15 ברור. ש.

 16 נתקדם הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17עכשיו בוא נראה, גבאי כתב לך את מה שהוא כתב, סליחה, אתה כתבת לו את מה שכתבת, אני  ש.

 18אציג לך אבל איך הוא הגיב לך. זה השיח למחרת. תסתכל, בוא נעבור טקסט מכונן. אתה כתבת 

 19במאי. ואז הוא כותב לך יום למחרת 'היי אילן,  27-'נקודת אור בים של חושך', אתה רואה, ב לו

 20 תודה, המערכת אצלך מרגיזה מאוד בנושא סביבה'.

 21 

 22 973מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1 'התחברו לכל מיני פעילות עלובות', כך לשונו, 'שמפמפמות אותם להשמיץ סתם'. אתה רואה? ש.

 2 כן. ת.

 3זה קצת מיזוגני העניין הזה, 'פעילות עלובות', אבל בוא נתקדם. תראה את התגובה אוקיי. עכשיו,  ש.

 4 שלך. 'מבין, אטפל בכך'. אתה רואה?

 5 כן. ת.

 6עכשיו תראה, אני רוצה כרגע להבין ולטפל במה שאתה עושה. אתה כתבת לו את התשובה שלך  ש.

 7ר, כותב לו 'מבין, אטפל זמן קצר אחרי שהוא התגולל על המערכת שלך, ואתה ישר, תוך זמן קצ

 8 בכך'. איזו תשתית, אני שואל כרגע כפרקליט, גיבשת לך להבין אותו ולטפל מול המערכת שלך?

 9 תשתית שאני מכיר אותו עשר שנים. ת.

 10טוב תשמע, זו תשובה שאם הנכד שלי שאני מאוד אוהב אותו היה אומר, הייתי אומר לו 'תשמע,  ש.

 11 אותו? יש לך מערכת,זו לא תשובה'. מה אתה מכיר 

 12זה לא נורא מה שאמרת לגבי הנכד שלך, קיבלת את התשובה. אתה שואל אותי 'איך זה יכול  ת.

 13להיות שאתה מכיר בנאדם, שאתה מכיר אותו עשר שנים ', אני מכיר את אבי עשר שנים, הוא היה 

 14עשה טעויות, ידע  המנכ"ל הכי מקצועי בקבוצת בזק, הכי חרוץ, הכי רציני, הכי יסודי, אף פעם לא

 15בדיוק תמיד על מה הוא מדבר. היה לי יחס מאוד מאוד, תמיד התייעצתי איתו. היה לי יחס גדול 

 16של הערכה. ידעתי שאם הוא אומר הוא לא מדבר סתם. אתה גם רואה בתוך כל הדפים הרזים  

 17ונה. הרי האלה שיש מילה אחת ביני לבינו, משפט אחד בינו שהוא לא מבקש בדרך כלל, הוא לא פ

 18כל מה שאתה רואה פה על כמה שנים של אלקלעי, ותוסיף לזה גם את השאר, שמצאת ברול החדש 

 19שורות, בחצי מיליון שורות, כל מה שאתה, מתווסף לכזאת כמות ככה של  250,000-שלך ב

 20התכתבויות, ויש מקום אחד שבו אני אומר לו את מה שאני אומר, נכון. כי אני מכיר אותו, אני 

 21 שהוא לא מדבר סתם. יודע

 22 זהו, סיימת את הנאום? ש.

 23 לא. סיימתי את התשובה כי שאלת שאלה. אתה רוצה, אני לא אענה לך.  ת.
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 1 טוב. ש.

 2 בסדר, אתה רוצה, אני לא אענה לך. ת.

 3 שורות? 250,000אגב, מאיפה לקחת את המספר  ש.

 4 קראתי. ת.

 5 טוב. ש.

 6 אתה כמה פעמים, ת.

 7 לא חשוב. 25,000זה  ש.

 8 א, אתה אמרת קודם. בזה שלכם, ברול החדש, חצי מיליון, כאילו אני העלמתי איזו שהיא שורה.ל ת.

 9 מר ישועה, יכול להיות שאתה לא נמצא בצורה מאוזנת דייך? אני אסביר לך למה אני שואל, ש.

 10 יכול להיות שמה? מה הייתה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11, אני לא יודע 250,000מאוזנת דיו, כי לא דיברנו לא על חצי מיליון, לא על הוא לא נמצא בצורה  ש.

 12 מאיפה העד לוקח את הזה.

 13 תשאל אותו שאלות לעניין. גמרנו עם זה. שאלות לעניין. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 בבקשה. תראה, אני אשאל אותך, בוא נסתכל על ההמשך של ההתכתבות שלך. אתה מתגייס ש.

 15אידיאולוגית נגד הכתבים שלך. תראה מה אתה כותב: 'התחליף לעבודה מקצועית ויסודית זה 

 16להקשיב לקשקשנים ופופוליזם. אדאג לתקן את זה. שלח לי בבקשה קצת חומר כדי שאוכל לשבת 

 17 איתם ולדאוג לכתבת סיכום הוגנת ויסודית, אני אעבור על זה אישית'. זה מה שאדוני כתב?

 18 כן. ת.

 19יי. עכשיו אני רוצה רגע להבין, כשאתה מתגולל בעיתונאים שלך מול השר גבאי, איך אתה אוק ש.

 20יודע שהם לא עשו עבודה רצינית, שהם מקשיבים לקשקשנים ולפופוליסטים? מי זה הקשקשנים 

 21 והפופוליסטים שהם הקשיבו להם, תסביר לנו את מה שכתבת.

 22י, אני יודע שהוא לא מתלונן סתם, אני יודע אני חוזר על מה שאמרתי קודם. אני מכיר את אב ת.

 23שהוא בנאדם רציני ואני יודע גם שהוא לא חזיר או גרידי שמבקש לבקש משהו שהוא לא הגון. 
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 1אמרתי לו שאני אחבר אותו, שישלח לי, שלח, חיבר, אמרתי שתצא כתבה הוגנת, העברתי את זה 

 2 למערכת, לא טיפלתי בכתבה.

 3מר לי כך, 'אני יכול לקרוא להם, מכיוון שאני מכיר את אבי והוא איש תיכף נגיע לכתבה. אתה או ש.

 4רציני ואם הוא פנה אז סימן שהאנשים שלי, הכתבים שלי הם קשקשנים ופופוליסטים והם 

 5 התחברו לכל מיני', גבאי שאתה מאשר לו, מבין אותו, 'פעילות עלובות', זה מה שאתה,

 6 ר לראות באיזה שעות ההתכתבות הזאת?אפש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7במאי בשעה  28כן, אפשר גבירתי. ההתכתבות הזאת גבירתי, הנה, זה פתוח על המסך גבירתי,  ש.

 8 .15:25-. זה מתחיל, ההתכתבות, ב15:25

 9 , 16:05אוקיי. אחר כך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10שועה וכותב לו שמקשיבים אצלו לקשקשנים ממשיך מר י 16:07-זה 'מבין, אטפל בכך' ואז ב ש.

 11 ופופוליסטים והוא ידאג לתקן, זהו.

 12 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 ... דובר:

 14כן. זה דקות. עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הבאה. אחרי שאנחנו רואים איך אתה מתבטא  ש.

 15מאוד קשות, מאוד קשות, יש סיבה כלפי גורמים חיצוניים, כלפי הכתבים אצלך, בהתבטאויות 

 16שלא הלכת לבדוק איתם על מה מדובר? לפני שאתה כל כך נלהב לכתוב לו שהכתבים שלך שווים 

 17 כקליפת השום?

 18עוד פעם, אני מכיר את אבי, אני יודע שהוא רציני, לא התחלתי לעשות בדיקות. יכול להיות שלא  ת.

 19נמהרת אולי, יכול להיות שזה אחד מאותם  הייתי צריך להתבטא ככה, לפעמים התבטאתי בצורה

 20מקרים, ידעתי באותה מידה לתת גם מחמאות, ידעתי באותה מידה להגיד גם 'טעיתי'. בסך הכל 

 21אמרתי לו 'תעביר חומר', נדמה לי שאחרי זה מה שעשו זה העבירו את החומר הזה הלאה, לא זוכר 

 22שלו, פרסמו או לא פרסמו, אינני זוכר,  מי טיפל בזה, לא עברתי על זה אישית. העבירו את הדברים

 23 וזהו. לא עשיתי תחקיר.
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 1אז בוא נראה את הכתבה שהשר הרציני גבאי התלונן עליה ושבעקבות זאת כתבת את מה שכתבת.  ש.

 2-ונראה אם יש בה ... בכתבה הזאת. הכתבה הזאת, כבודם אני אגיש אותה, היא מאותו יום של ה

 3 במאי. 28

 4 

 5 974/כתבה מוגשת ומסומנת נ

 6 

 7במאי וגם הראינו את זה לבית המשפט, שלוש  27-עכשיו בוא רק נמקם אותנו מר ישועה, ראינו ב ש.

 8במאי, ואז  28-כתבות מאוד אוהדות, יום ההצדעה, יום למחרת יוצאת הכתבה הזאת שכרגע מה

 9ומר יש את השיח המלבב בין ישועה לבין גבאי. בוא נעבור על הכתבה, ואנחנו עברנו עליה, ואני א

 10לך את הדברים הבאים: הכתבה הייתה כתבת סיכום מאוזנת, מציגה עמדות שונות לגבי הפעילות 

 11שלו, נדמית לכתבה רצינית, נסתכל. בוא נתחיל, נעשה סדר על הפופוליסטים שלך. נתחיל 

 12מהתחלה, נעשה מעבר מהיר. 'ההתפטרות תפסה ברגשות מעורבים' כמו שאתה רואה, יש פה 

 13הציב בראש סדרי העדיפויות, בפסקה הבאה 'מצרים על לכתו של השר להגנת תיאור של מה הוא 

 14הסביבה', 'היטיב לנתב באחריות' אמרו בארגון גרינפיס, אחרי זה הם הוסיפו שהוא נאבק באומץ, 

 15 והם מצרים, ואחרי זה בוא נתקדם. 

 16 ואחרי זה זה כבר לא חיובי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17כתבת סיכום, כן, בסדר. אבל תיכף נראה מה קורה, זאת אומרת, איך זה אצל האחרים. נכון. זו  ש.

 18 רהאוויואז יש גם, נכון, יש גם, הכתב הלך ובדק גם מה קורה עם התכנית הלאומית לצמצום זיהום 

 19בחיפה, ו... ביקורת והמחקר של אוניברסיטת חיפה, ושכינסו מסיבת עיתונאים הוא ושר הבריאות 

 20אבל הבטחות לא קוימו. זה מה שהכתבה, כתבת סיכום. טוב, רע, כמו החיים. עכשיו, כשכתבת לו 

 21את מה שכתבת לשר היקר, שאתה מבין ותטפל וזה תחליף לעבודה מקצועית, זה קשקשנים 

 22 , אתה טרחת בכלל לקרוא את הכתבה הזאת?ופופוליסטים

 23 אני חושב שכן, תראה,  ת.
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 1 סליחה? ש.

 2כן, אני חושב שכן. תראה, אני אומר עוד פעם, אני מכיר את אבי ואני יודע שהוא לא כותב סתם  ת.

 3 דברים. כמו שאתה רואה גם בכמה שנים אתה רואה כמה פניות יש לו, אחת, שתיים, כמה,

 4 שלושים. ש.

 5 בסדר. ת.

 6 תיכף נגיע. שלושים.  ש.

 7 בסדר, תביא שלושים פניות. ת.

 8 כתבות, הכל בחיים יחס. 500שלושים פניות,  ש.

 9 כתבות, בסדר. 500טוב בסדר,  ת.

 10 כן. אנחנו סופרים. ש.

 11 בסדר, לגבי מה שאמרת, ת.

 12 בוא תחזור, שאלתי אם קראת. ש.

 13 סליחה, אמרת כל מיני דברים בשאלה שלך, ת.

 14 ת הכתבה. שאלתי אם קראת א ש.

 15 שאלת אותי כמה דברים. ת.

 16 זו הייתה השאלה. ש.

 17 השאלה כרגע היא רק אם קראת את הכתבה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 בדיוק. ש.

 19 כן ת.

 20 יופי. דיברת עם הכתב? ש.

 21 יכול להיות, אינני יודע. ת.

 22 ,-אתה זוכר ש ש.

 23 אינני זוכר.  ת.
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 1 אתה לא זוכר. ש.

 2, תראה, אני אומר עוד פעם, אתה צודק שפה מרכז הכובד של ההתייחסות שלי יכול להיות שלא ת.

 3נבע מההיכרות שלי עם אבי, מה שאתה מתאר פה שהכתב הלך, עשה, עשה, אני באותה מידה יכול 

 4מהצד  prלהגיד לך את מה שאתה אמרת לי בעשרות שאלות, שהכתב יכול להיות שהוא קיבל רק 

 5ות שלי פה, אני מכיר את אבי, אני יודע שאם הוא מתלונן זו השני ופרסם, זו הייתה ההתרשמ

 6 תלונה רצינית. 

 7 אתה לא זוכר אם דיברת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אינני זוכר. ת.

 9 אגב, זו הייתה כתבת, עדי חשמונאי, כתבת ותיקה. ש.

 10 אני זוכר את עדי. ת.

 11 לא, אמרת 'כתב' לפני דקה. לכן אני, ש.

 12 אני זוכר את עדי. כתבת צפון.לא,  ת.

 13עכשיו אתה יכול להגיד לי אגב, תסתכל בתוכן הכתבה ותגיד לי מה לא מקצועי במה שנאמר שם?  ש.

 14 מה לא יסודי? מה קשקשני ופופוליסטי? תסתכל על התוכן, אתה מוזמן להסתכל,

 15לא מקבלים פה מר בן צור, אדוני ... על רזולוציות יותר... אנחנו  עם:-כב' השופט מר משה בר

 16עכשיו איזו שהיא הערכה מקצועית או חוות דעת. נדמה לי אם אני מבין נכון, ייתכן ואני טועה, 

 17שאני התרשמתי מדברי העד שהוא הבהיר או הסביר את עמדתו ביחס ליחס שהוא גילה לאדון מר 

 18 גבאי, אז משם נובעים כנראה הסופרלטיבים או הדברים שנאמרו. עכשיו...

 19 לאדוני כך, אני אומר ש.

 20 יש גבול כמה זה... עם:-כב' השופט מר משה בר

 21 בסוף גם נלך לבדוק את הזיהום בחיפה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 בשביל זה יש כתב. הכתב הלך לבדוק והכתב כתב ואז יש עורך שהעורך הזה משדר לנו פה, ש.
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 1 סביר את עמדתו,בוא נתקדם, הוא ה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הוא הסביר גבירתי שהוא מכיר אותו וכל מה שהוא עושה זה נפלא. בסדר, בוא נתקדם. ש.

 3 הוא לא עורך. עו"ד יהודית תירוש:

 4 אה, סליחה, נכון. הוא עורך העל. ש.

 5 רגע, אבל סליחה, עו"ד יהודית תירוש:

 6 הוא לא עורך, הוא המנכ"ל הבלתי מתערב. ש.

 7חה, אתה שאלת אותו אם הוא דיבר עם מישהו. האם אתה מתכוון סלי עו"ד יהודית תירוש:

 8 להראות לו את כל ההתכתבות סביב הדבר הזה?

 9 כן. אני מתכוון להראות לו מה שאני רוצה להראות. ש.

 10כיון שנאמר לי 'מטס' אז אני אומר עוד פעם, המצב הסביר הוא שאם שר מתפטר בנסיבות כאלה  ת.

 11 ... בגלל שאני אמרתי 'נקודת אור'. יתפרסמו שלוש ידיעות, כבר זה

 12 אמרת את זה כבר. הלאה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 בסדר, כן, ליברמן זה לא ים של חושך, בוא נתקדם.  ש.

 14 אנחנו מתקדמים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15ג לתקן את זה'. אתה עכשיו אתה כותב לו, בוא נמשיך לקרוא את ההתכתבות שלך, שאתה, 'אדא ש.

 16רואה? בוא נסתכל, הנה פה, 'אדאג לתקן את זה, שלח לי בבקשה קצת חומר כדי שאוכל לשבת 

 17 איתם ולדאוג לכתבת סיכום הוגנת ויסודית, אני אעבור על זה אישית'. אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19כתבת לו  אז עכשיו אני רוצה לשאול פה שאלה. קודם כל אני חושב שלא היה לך שום מושג שכבר ש.

 20שזו כתבה לא רצינית, אבל למה אתה צריך לשבת אישית על החומר שהוא ישלח לך, ולמה אתה 

 21מתחייב לתקן משהו שהוא בכלל אולי לא מקולקל? כי אבי איש יקר? מה, מה הסיפור הזה בכלל? 

 22 איך זה עבד אצלך?
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 1לונה, ביקשתי שיעביר קודם כל אני חושב שמה שעשיתי פה היה יחסית אינרטי, הוא פנה, הביע ת ת.

 2חומר, את החומר הזה העברתי הלאה, מספר הפניות של אבי היה אפסי, ולא היה פה שום דבר לא 

 3 לגיטימי. זה הכל.

 4עכשיו יש לי גם שאלה. יש לך כתב, בכל תחום יש לכם כתב, נכון? לאיכות הסביבה הייתה לכם  ש.

 5בתקופה הרלוונטית, זה מרכז העשייה  כתבת לאיכות הסביבה, זה פחות או יותר מרכז החיים שלו

 6 שלו והעבודה שלו. נכון? ככה זה עובד.

 7 האם מרכז העשייה של כתב לאיכות הסביבה זה איכות הסביבה? ת.

 8 כן. ש.

 9 כנראה, כן. ת.

 10 כנראה. ועכשיו, כשאתה כתבת שתשב 'איתם', מי זה איתם?  ש.

 11 לא יודע. ת.

 12 זה העורכים? ש.

 13 שישבתי עם מישהו. אני חושב שהוא העביר חומר, העברתי הלאה וזהו.לא יודע, אני לא זוכר  ת.

 14 עכשיו, כשאתה כותב , ש.

 15 לא זכור לי שישבתי עם מישהו על זה. ת.

 16לא נורא, אנחנו רואים מה כתבת. כשאתה כותב ש'תדאג לכתבה הוגנת ויסודית' אז המשמעות  ש.

 17 היא שהכתבה שיצאה היא כתבה לא יסודית ולא הוגנת?

 18את עמדתו של אבי שזה לא רציני, מתוך היכרותי איתו של עשר  face valueיתי לך שקיבלתי ענ ת.

 19 שנים.

 20 ,-הבנתי את ה ש.

 21 הוא כבר ענה לזה קודם. הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 נתקדם. בוא נראה ביום למחרת, מגויס מיודענו צ'לו רוזנברג, שעמדנו עליו בדיונים הקודמים.  ש.
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 1 

 2 975מוגש ומסומן נ/

 3 

 4זו כתבה, פה אנחנו מגישים בכרונולוגיה, דוברת בעד עצמה. 'עזיבה אמיצה', המבין מבין מיד, 'של  ש.

 5 השר גבאי'. אתה רואה? זה כתוב. רואה אדוני?

 6 כן. ת.

 7ועכשיו אני מראה  29-במאי. זו הכתבה מה 30-, יום למחרת מה קרה, ב29-ואז נראה, אנחנו ב ש.

 8 .30-תכתובת מה

 9 

 10 976מוגש ומסומן נ/

 11 

 12עו"ד בן צור כשתגיע לנקודה שאפשר לעצור בה אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 נעשה הפסקה.

 14 דקות, איך שנוח לגבירתי. 3אם אפשר  ש.

 15 בסדר, אני רק אומרת, תגיע, נעשה הפסקה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16, זה קצת ארוך גבירתי אז אני יכול לעצור כאן, 28-אתה ביקשת ב במאי, 30-אז שולח לך גבאי ב ש.

 17 זה לא יהיה שלוש דקות אז אני לא רוצה ... אפשר לעשות הפסקה עכשיו ונמשיך.

 18 נוח לך עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 כן. ש.

 20 נעשה חצי שעה הפסקה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 )הפסקה(

 22 ההפסקה()לאחר 

 23 
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 1עו"ד בן צור, אדוני יסיים היום את ההשלמה של החקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 שלו?

 3 לא גבירתי, יש לי בערך חמישה ימים, אני אוריד את זה לארבעה, יש לנו שורה של גורמים. ש.

 4 ארבעה ימים על ההשלמות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5על ההשלמות, ואני כבר אומר לגבירתי, אנחנו חלק לא נחקור אלא פשוט נגיש חומר אני חוקר רק  ש.

 6 כתוב בצורה מרוכזת בלי להתעכב בחקירה, אבל חלק נצטרך לחקור.

 7 אדוני יסיים עד מחר? אין סיכוי? עם:-כב' השופט מר משה בר

 8 וק קצת פחות,לא, כבודו, התחלנו בחמישה ימים, נצמצם את זה לארבעה, אם נצליח עוד לדח ש.

 9 תנסו לצמצם, להגיש מה שאפשר להגיש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 נגיש לא מעט חומר כתוב,  ש.

 11 כי התרחבנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 זו יריעת המחלוקת.  ש.

 13 כן, ברור אבל, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 מרוכזת, בלי לשאול.אני אומר, חלק נגיש בצורה  ש.

 15 אוקיי. תנסו לצמצם את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 בסדר. ש.

 17 מה הערכת הזמן שלכם? תתחילו קטן, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18אנחנו חושבים שיחד נוכל לסיים בשלושה ימים. ביחד. שוב, אנחנו חילקנו את  עו"ד ז'ק חן:

 19 שלא תהיה חפיפה או חזרה. אנחנו לא נחקור על נושאים שהאחר חוקר.העבודה בינינו כדי 

 20מה שאומר שיש לנו עוד שבעה ימים. זאת אומרת עוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21של מה שהיה לפני ההפסקה, קצר  ןמהניסיושישה ימים לעד. טוב. תנסה גם עכשיו בחקירות ... 

 22 ממוקד, ולהגיש מה שאפשר.

 23 יותר קצר. בסדר גמור. ננסה ש.
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 1 אני גם אסייע. ת.

 2 קצר ממוקד הכי שאפשר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3, הוא מתמנה לשר בחודש 2013בינואר  12קצר וממוקד, מר גבאי מסיים את תפקידו בבזק בסוף  ש.

 4ך קשר כלומר אחרי שנתיים וחצי. בתקופה הזו, מה היה הקשר שלך איתו? האם היה ל 2015מאי 

 5 איתו?

 6 אני לא זוכר משהו מיוחד. ת.

 7אתה לא זוכר משהו מיוחד. כי אני אגיד לך מה אנחנו רואים. אנחנו רואים בתכתובות, נגיד את  ש.

 8זה בזהירות המתחייבת, שבשנתיים וחצי הללו בין סיום התפקיד שלו למועד שבו הוא מתמנה 

 9 ת בינך לבינו.לשר, נגיד את זה בזהירות, לא מצאנו תכתובות, התכתבו

 10רק רגע, אני חייבת לדייק את חברי. אני מזכירה שאנחנו העברנו רק דברים  עו"ד יהודית תירוש:

 11שקשורים, אני כן חייבת לומר את זה, אני אבדוק אם צריך, אבל חברי לא יכול להניח שהוא קיבל 

 12הנחיה של בית את כל ההתכתבות בין ישועה למר אבי גבאי בגלל שאנחנו העברנו לפי ההוראה וה

 13המשפט דברים שקשורים לענייני סיקור בין פוליטיקאים וגורמים אחרים, או אינטרסים כלכליים 

 14 כאלה ואחרים כדי שיהיה להם את תמונת המראה.

 15 אז ככה, אני מודה לחברתי על, קודם כל שאלתי את העד שאלה פתוחה, ש.

 16 בסדר, הוא גם לא אמר את זה. עו"ד יהודית תירוש:

 17אנחנו לא ראינו. חברתי אומרת 'אולי יש עוד שלא העברנו לכם', את מוזמנת, גברת תירוש, ביחס  ש.

 18 לכל מי שאנחנו שואלים אותו, להעביר את מכלול ההתכתבויות,

 19 ... עו"ד יהודית תירוש:

 20שניה, אני חושב שזה חשוב. את אמרת אולי בצדק, שיש אולי התכתבויות נוספות בין אותם  ש.

 21יטיים לבין מר ישועה שאת חלקן לא קיבלנו, אז אנא תתכבדו להעביר, שתהיה תמונה גורמים פול

 22מלאה כמו שאנחנו כולנו רוצים, בפני בית המשפט. אני מודה לך על ההערה וזו בקשה בפנייך בכתב 

 23 בסוגיה הזאת, ותשיבי ואז נתייחס. אני יכול להמשיך?
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 1הזה. מרבית הפוליטיקאים, העברנו  לא, אני רק אענה רגע על הדבר עו"ד יהודית תירוש:

 2תכתובות מלאות מא' ועד ת'. יש גורמים, כמו למשל, נראה לי שהוא אפילו היחיד, אבי גבאי, שיש 

 3איתו קשר ארוך טווח כי הוא באמת היה מנכ"ל בזק ולא את כל התכתובת ביניהם העברנו, אלא 

 4י תמונת מראה. לכן אני תכתובות שקשורות לסיקור ולאינטרסים אחרים כדי שתהיה לחברי

 5, מה שיש לכם, לשאול שאלות -אומרת בעניין הזה, אי אפשר להניח בפני העד שאין. אפשר להגיד ש

 6 פתוחות, 

 7 אני שאלתי את העד שאלה, ש.

 8 זה בסדר, אבל אחר כך אמרת לו גם 'מה שלא ראינו',  עו"ד יהודית תירוש:

 9 שמה אצלנו. נכון. מה אצלנו, מה לעשות. ש.

 10לא ראינו, אבל העד לא יודע מה יש, מה הועבר אליכם ומה לא הועבר  הודית תירוש:עו"ד י

 11 אליכם. הוא לא אחראי על סיווג חומרי חקירה.

 12 אפשר להגיע לסיכום שיש אולי עוד התכתבויות, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 שיעבירו אותם. ש.

 14 כרגע על מה שהועבר להגנה.אז נשאל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן.  ש.

 16 הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17הלאה. אז עכשיו ככה, אנחנו לא ראינו, חברתי אמרה 'אולי יש עוד' אם הבנתי נכון את העניין,  ש.

 18אנחנו נפנה אליה ונדרוש לקבל את העוד ככל שישנו, לפי הבנתי, תגיד לי אתה, לא זכור לך משהו 

 19 בשנתיים וחצי האלה?מיוחד 

 20 לא. ת.

 21 לא. אוקיי. שאלה נוספת, תאשר לי שבתקופה, ש.

 22 בישיבה, דברים שכאילו, קשר מאוד, ת.

 23 רופף? ש.
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 1 לא היה. כן, לא היה. ת.

 2בסדר, לגיטימי. תאשר לי עוד דבר אחד, שבתקופה שאתה מנכ"ל וואלה ואבי גבאי הוא מנכ"ל  ש.

 3 לדירקטוריון, כמו כל החברות הבנות? בזק, אין לכם ממשק של עבודה. אתה כפוף

 4לא מדויק. כי בתחילה אבי היה מנכ"ל בזק בינלאומי כשאני הגעתי. וואלה הייתה מתחת לבזק  ת.

 5בינלאומי, בבעלות של, זו הייתה הבעלות של בזק וגם של הארץ והציבור. אז ועדת החיפוש למשל 

 6 של המנכ"ל שמצאה אותי, נדמה לי שהוא ניהל אותה.

 7 קיי. יש ממשק אחד, שאלתי אותך על העבודה השוטפת.או ש.

 8לא, אני אומר גם, ממשיך  עכשיו בעבודה השוטפת, אחרי זה יש תקופה שהוא היו"ר שלי גם.  ת.

 9אחרי זה הוא עזב, וגלברד נכנס, גלברד עזב ואבי חזר והיה עוד פעם יו"ר שלי, ואחר כך יש מה 

 10 שאתה אומר,

 11 מאיזו שנה זה 'אחר כך'? ש.

 12נניח שכל זה זה שנה. בסדר? כל הדבר הזה, זה שנה שאני מגיע, אני לא זוכר בדיוק, גלברד עזב די  ת.

 13מהר. ואחר כך נכנס רודב. ואחר כך היחסים היו רק יחסים שכשהוא מנכ"ל בזק ואני מנכ"ל 

 14 וואלה, ולפעמים יש עסקאות בין בזק לבין וואלה, אז יש ביני לבינו קשר.

 15 היו בשנים האלה?כמה עסקאות כאלה  ש.

 16 יש כל הזמן. זה היה כל הזמן, לא יותר מדי. היה, והיה בינינו קשר. ת.

 17 לא של כפיפות של עבודה. ש.

 18 לא, לא של כפיפות. ת.

 19במאי. הוא שולח לך 'אם קיבלת את המייל'. אתה  30-תודה. בוא נחזור להתכתבות שעצרנו בה, ב ש.

 20 רואה?

 21 כן. ת.

 22 'כן, מטפל'. אתה רואה את זה?אוקיי, ואתה משיב לו מיד  ש.

 23 כן. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4261 

 1אוקיי. ואז הוא שולח לך מייל. קיבלנו את המייל, בחומר שקיבלנו, אני אציג את המייל. המספר  ש.

 2 . 16382שלו הוא 

 3 

 4 977מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 יש כאן הרבה עודפים אם אתם צריכים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7ולח גבאי, תעיין בו ותאשר לי שזה בעצם דף מסרים קלאסי, פרסום אוקיי. עכשיו, זה מייל שש ש.

 8 דוברותי של תקשורת של גבאי. נכון?

 9 נכון. ת.

 10 שהמטרה שלו, היא כמובן, תאשר לי, מבחינתו לשפר את הסיקור בתקשורת? ש.

 11 נכון. ת.

 12ין'. אתה במאי הוא כותב לך 'ראיון מצו 31-במאי, וב 30-בוא נחזור לתכתובת, באותה תכתובת ב ש.

 13 רואה? 'ראיון מצוין'?

 14 כן. ת.

 15 ואתה כותב לו 'תודה'. ש.

 16 כן. ת.

 17 אוקיי. לאיזה ראיון הוא מתייחס? ש.

 18 לפירמה, אני לא זוכר. ת.

 19 אני אראה לך. אני מציג לך את התמליל של הראיון שאתם הכנתם שאליו מתייחס גבאי. ש.

 20 ראיון שלי? ת.

 21 כן.  ש.

 22 אה, אוקיי. ת.

 23 'ראיון מצוין'. אתה התראיינת, אני אראה לך את הראיון, הנה המייל,הוא כותב לך  ש.
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 1 אם זה תמליל אז זה רינו צרור. ת.

 2 מה קיבלנו עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 גבירתי, זה ראיון שהתראיין ישועה בגלי צה"ל. ש.

 4 

 5 978מוגש ומסומן נ/

 6 

 7 לרינו צרור, נכון? ת.

 8 צה"ל, אני אגיד את זה בזהירות המתחייבת.כן. כנראה. זה גלי  ש.

 9 רינו צרור. אוקיי. ת.

 10 אוקיי. עכשיו, וואלה הכינו תמליל של הראיון, ש.

 11 כשמדברים רשום דוד ורטהיים. לא רשום רינו צרור. עם:-כב' השופט מר משה בר

 12"ל, ומעלים כן. דוד ורטהיים זה וואלה ברנז'ה, ומה שקורה, לוקחים את הראיון של ישועה בגלי צה ש.

 13אותו בתוך וואלה. דוד ורטהיים מעלה את התמליל של הראיון בוואלה. זה המהלך. נכון מר 

 14 ישועה?

 15 כן. ת.

 16 אוקיי. ועכשיו, אני רוצה להתייחס לתוכן של הראיון שלך שגבאי כתב לך שזה היה ראיון מצוין. ש.

 17 בבקשה. ת.

 18'השאלה היא לא כמה היו אלא האם ואני אקריא לך, תסתכל על הפסקה האחרונה. שאלו אותך  ש.

 19היו כאלה שאתה או מישהו מטעמך הוריד כאשר זה נגע בצורה לא נעימה בנתניהו'. ואתה משיב 

 20שנאה עם מדיה. -'אתה יודע את זה כעיתונאי, פוליטיקאים וגם מנהלי חברות יש להם יחסי אהבה

 21ים אלי, לתקן הם כולם מתקשרים. כולם מתקשרים אלי. גם ממשרד ראש הממשלה מתקשר

 22עובדות שלא נכונות לדעתם או לשפר את הצורה שבה הם מופיעים, כולם מתקשרים. אז אני 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4263 

 1מקשיב לכולם. כולם מתקשרים, גם עמוס שוקן התקשר אלי פעם, אז מה, הקשבתי לו'. אלה היו 

 2 דבריך. אמת?

 3 אמת. ת.

 4יון, כותב לך שהיה ראיון וגבאי, שהוא היריב הפוליטי של נתניהו, כותב לך שהוא שמע את הרע ש.

 5 מצוין. זו העמדה שלו כפי שהוא ביטא אותה. נכון?

 6 כן. ת.

 7תודה. אגב, אתה זוכר שגם הרצוג החמיא לך על התגובה לכתבה של גידי וייץ? רק אם אתה זוכר  ש.

 8 שהוא החמיא לך?

 9 אני זוכר שהוא החמיא וזוכר ששאלת ואני זוכר גם את התשובה. ת.

 10 , החמיאו לך.כן. אני רק אומר ש.

 11 כן כן. ת.

 12אוקיי. אז מה שאנחנו רואים, שהיריבים הפוליטיים של נתניהו, רק נסכם את הנקודה הזאת,  ש.

 13 מחמיאים לך שניהם אז על הדברים שאמרת בתקשורת. נכון?

 14 כן. לאו דווקא ספציפית למה שהקראת. ת.

 15 לא שמעתי? ש.

 16 לא ספציפית למה שהקראת. ת.

 17 לכל הראיון. כולל. ש.

 18 אה, כן, ת.

 19 סליחה? ש.

 20 כן. תשאל אותם למה התכוונו. ת.

 21אני לא צריך לשאול אותם כי הם כתבו. עכשיו בוא נחזור כרגע לתכתובת. אתה כותב לו כך באותה  ש.

 22תכתובת, בחלק האחרון 'מיכל קליין ראש מערכת חדשות תדבר איתך ותקבע איך מעלים כתבה 
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 1הוגנות בפרסום הקודם, אני עוקב אישית'. רואה  לסיכום הפעילות, הסכימה איתי שהיה חוסר

 2 את זה?

 3 כן. ת.

 4אוקיי. הייתה לך שיחה עם מיכל קליין שהסכימה שהיה חוסר הוגנות בפרסום? היה דבר כזה או  ש.

 5 סתם ...?

 6 לא, אם כתבתי לו ואני אומר שהיא תדבר איתו, אז כן. ת.

 7על החלק האחרון וגם תגיע לפה הגברת לא, זה שהיא תדבר איתו ראיתי. כתבת. אני ... אותך  ש.

 8 קליין ונשאל אותה. 

 9 התשובה היא כן. ת.

 10 שהיא הסכימה איתך שהיה חוסר הוגנות בפרסום. ש.

 11 אם אני כותב שמיכל אמרה לי אז כן. ת.

 12אז זה נכון, הפעם זה נכון. אוקיי. עכשיו, אנחנו גם רואים, זה חוזר לרול הישן, אני מפנה לשורה  ש.

 13ת למיכל קליין, אפשר רק להקרין את זה, אני מפנה, את הטלפון של הילה ליפשיץ , ששלח18404

 14 הדוברת של גבאי. הנה תסתכל.

 15 כן כן. ת.

 16כן. יופי. עכשיו בוא נראה מה קרה פה. תזכור שהיה לכם כתבת של איכות הסביבה, עדי חשמונאי,  ש.

 17 כתבת ותיקה, נכון? למדי.

 18 אני לא זוכר את הותק שלה. ת.

 19 לא זוכר את הותק שלה. אתה ש.

 20 אני לא זוכר שהיא הייתה רק איכות סביבה. היא הייתה כתבת צפון אם אינני טועה. ת.

 21ואיכות סביבה. כך היא הוגדרה אצלכם. אני יכול להראות לך את ההגדרה שלה אם אתה רוצה.  ש.

 22 בדקנו את האתר שלך.

 23 בסדר, אוקיי. בסדר. התכוונתי שזה לא,  ת.
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 1 סליחה? ש.

 2יא לא בהכרח הייתה, זה היה התחום המקצועי שלה, יכול להיות שהפילו לתוך הסל של כתבת ה ת.

 3 צפון עוד כל מיני דברים.

 4 בוא נקריא לך את הרזומה שלה באתר שלכם ותאשר לי. ש.

 5 זה יכול להיות הפוך. שהיא הייתה כתבת איכות סביבה והפילו עליה.... עו"ד ז'ק חן:

 6כתב כמו אבי יששכרוב, ברור שהוא פרשן לענייני ערבים. יש את  לא, יש כתבים, תראה, יש ת.

 7 בוחבוט, ברור שהוא, כל אחד יש לו, טל שלו, פוליטי. אצלה נדמה לי שזה היה סל, אני לא בטוח.

 8. נכון? 2013הנה. 'משמשת כתבת המכסה את אזור הצפון ואת תחום איכות הסביבה' ובאתר מאז  ש.

 9 ם במעריב. רואה?וקודם הייתה בתחומים מקבילי

 10 בסדר גמור. ת.

 11 טוב. אחרי שסיכמנו על הגברת חשמונאי, אתה אבל מכל מקום פועל מול הגברת מיכל קליין. נכון?  ש.

 12 כן. ת.

 13 אוקיי. ש.

 14 פועל, מחבר אותה לדוברת. ת.

 15במאי כמו  31-. התכתובות הן מה2013ביוני  4-טוב. בוא נראה מה קורה עכשיו אצלכם באתר, ב ש.

 16 שראינו. אני מציג לך כתבה, 

 17 

 18 979מוגש ומסומן נ/

 19 

 20הכתבה היא דוברת בעד עצמה. אני אומר לך שהכתבה מעבירה את המסר של גבאי וגם אני כבר  ש.

 21גם סרטון של גבאי. לא נראה אותו כדי  אומר לך היא מצרפת, תסתכל, לא תראה את זה פה,

 22 לחסוך את התעמולה. אוקיי. זה מה שפורסם אצלכם באתר לאחר מכן, נכון?

 23 לאחר מה? ת.
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 1לאחר שראינו את הטרוניה, אחרי שלוש כתבות, אחרי מצדיע, שלוש כתבות, הוא מתלונן על כתבת  ש.

 2 ', זה מה שאנחנו רואים באתר.הסיכום שהייתה, אתה אומר לו 'אתה צודק, שלח לי, נדבר, נעלה

 3 אתה יוצר קישור שלא מוכר לי. אני לא יודע מה זה הקישור הזה. ת.

 4 אתה לא יודע, אז ... ש.

 5 ... מבחינת הזמן, כרונולוגית זה היה לאחר. עם:-כב' השופט מר משה בר

 6 נכון. זה הכרונולוגיה. ש.

 7ים שאני קידמתי אותו וזה הקטע אני לא יודע, אני אומר עוד פעם, היה דבר אחד שאני מסכ ת.

 8שחיברתי את מיכל לדוברת, המייל הזה שהועבר, לגבי שאר הדברים ובוודאי לכל האורך פה טל 

 9 שלו, דב גילהר וכדומה זה לא אנשים שאני אמרתי להם מה לכתוב.

 10, אנחנו גם דנים 2016ביוני  5-בוא נראה. אנחנו רואים את האתר. בוא נתקדם לתכתובות מה ש.

 11 פר הפגישות שהיו לכם בין היתר.במס

 12 

 13 980מוגש ומסומן נ/

 14 

 15, במסעדה האהובה 13:30ביוני  16-אתם קובעים, אני אקצר לך את התהליך, לגבי המקום ב ש.

 16 'רוסטיקו' בבזל. נכון?

 17 כן. ת.

 18 אחלה. אוקיי. מן הסתם, אחרי שקבעתם, נפגשתם. זאת ההנחה? ש.

 19איזו פגישה שקבענו וזה התבטל, אחר כך זה התקיים.  נדמה לי, אני לא זוכר, נדמה לי שהייתה ת.

 20 אני לא זוכר.

 21 אה, טוב, ש.

 22 נדמה לי שנפגשנו שם פעם אחת. ת.

 23 זה מדבר בעד עצמו, אוקיי, עכשיו, ש.
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 1 אין ביטול אחרי זה? ת.

 2 לא. אין. ש.

 3לי אני זוכר פגישה ברוסטיקו שזה התבטל אחר כך ואז אחר כך נקבע שוב כי הוא התפטר. נדמה  ת.

 4 שזה, אני כבר לא זוכר.

 5 הוא כבר התפטר וכנראה מעומס הפגישות אחת נשכחה לך, .. ש.

 6סליחה אדוני, אל תכניס לי מילים לפה, אין עומס של פגישות. פגשתי אותו מספר פעמים ספור,  ת.

 7 שלוש פעמים, זכרתי פגישה ברוסטיקו שבוטלה. אל תכניס לי עומס.-שתיים

 8 . נגיש את זה.2016ביוני  6-להתכתבות נוספת באותו אזור, מאותו זמן, מהטוב. עכשיו, בוא נפנה  ש.

 9 

 10 981מוגש ומסומן נ/

 11 

 12תראה, צורף להודעה קובץ כמו שאתה רואה למעלה, בחלק הריק, זה הקובץ, יש הודעה ריקה ויש  ש.

 13 לזה קובץ. אני אראה לך את הקובץ, את התמונה,

 14 וואטסאפ אתה מדבר? ת.

 15 שלח. נגיש את זה.אני אראה לך מה נ ש.

 16 אוקיי. ת.

 17 ?-זה לקוח מ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 2016ביוני  6-זה הקובץ שצורף להתכתבות מה ש.

 19 

 20 982מוגש ומסומן נ/

 21 
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 1תסתכל כאן כך: מה שהוא שולח לך זה ציטוט של אדם בשם גונן בן יצחק, ש'חברות הגז נלחצו  ש.

 2טוקבקיסטים לטנף על השר היחיד שישב בממשלה  מאוד מהתפטרות השר גבאי, אז הם שכרו

 3 ודאג לציבור'. רואה?

 4 כן. ת.

 5 ואז הוא כותב לך גם 'תסתכל על הלינק הזה', בהתכתבות, תסתכל על הלינק. ש.

 6 כן. ת.

 7 עכשיו אני אראה לך מה יש בלינק שכבר ראינו. ש.

 8 

 9 983מוגש ומסומן נ/

 10 

 11 רגע, זה, ת.

 12 זה הלינק שראינו אותו.  ש.

 13 הצגת.אתה  ת.

 14 נכון.  ש.

 15 אה, אוקי. ת.

 16אז בוא נסגור  כרגע את הפזל ונחזור להתכתבות. גבאי שולח לך תמונה של פרסום בטויטר, שלפי  ש.

 17 הפרסום חברות הגז שכרו טוקבקיסטים.

 18 אוקיי. ת.

 19 אוקיי. ואז הוא כותב לך, אני חוזר להתכתבות 'לא מבקש ממך כלום', ש.

 20 סליחה רגע, זה לא זהה למה שהוגש לנו קודם. ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 זה זהה גבירתי. אני מסביר כרגע מה שהיה. ש.

 22 אז לא צריך לסמן אותו שוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 לא. ש.
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 1 אוקיי. אז לא מסומן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הוא כותב לך כך, 'לא מבקש', ש.

 3 בנתי מה זה הלינק.סליחה, לא ה ת.

 4הלינק, הציוץ של גונן בן יצחק. ואז מה הוא כותב לך? הוא כותב לך 'לא מבקש ממך כלום, שים  ש.

 5 לב שהטרולים האלה מזהמים את האינטרנט'.

 6 כן. ת.

 7מה שיש לנו כאן, בוא נבין, יש כתבה טובה על גבאי כמו שראינו אבל מה שמפריע לגבאי, השר  ש.

 8 שהם לא נעימים לו. המתפטר, שיש טוקבקים

 9 זה לא טוקבקים. ת.

 10 מה זה? זה רק טובקים. ש.

 11 מה פתאום רק טוקבקים? אה, גדודי טוקבקיסטים. בסדר. כן. ת.

 12 אתה רואה? ש.

 13 כן. ת.

 14יופי. אז עכשיו תראה, מה שקורה כאן, הוא כותב לך, כמובן לא מבקש ממך כלום, אבל 'תשים לב  ש.

 15'ברור, שלח לי בבקשה כל חומר שאוכל לדבר עם המערכת בצורה לטרולים האלה', ואתה כותב לו 

 16 מבוססת'. אתה רואה?

 17 כן. ת.

 18אוקיי. יפה. עכשיו בוא נתמקד בעניין הזה, מה שמפריע זה לא הכותרת ולא המשנה ולא התמונות  ש.

 19ולא גוף הכתבה, מה שמפריע לו זה הטוקבקים, נכון? שהוא פונה אליך בשלהם. עד רמת 

 20 עת איתו.הטוקבקים הג

 21 מה זאת אומרת עד רמת הטוקבקים? ת.

 22 זה רמת הטוקבקים. מפריעים לו הטוקבקים ואתה כותב שזה ברור. ש.
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 1מה זה עד כמת הטוקבקים? אתה שואל אותי אם הוא מתלונן על הטוקבקים? כן. עד כמת  ת.

 2הטובקים מרמז שהתעסקתי גם בשאר הכתבה. הוא התלונן על הטוקבקים, התייחסתי 

 3 לטוקבקים.

 4לא, מר ישועה. הייתה כתבה מצויינת, אני אומר לך, במסגרת הכתבות המצוינות לאדם המצוין  ש.

 5 אבי גבאי ואין לי שום טענה כלפיו. כל מה שאני מראה לך,

 6 עד לטוקבקים, מתייחס לרזולוציה. עם:-כב' השופט מר משה בר

 7, אגב, הוא לא היחיד, אנחנו נראה הרזולוציה של הפרסונה הציבורית שהטוקבקים מפריעים לו ש.

 8עוד פוליטיקאים, סליחה, אני אשאל אותך שאלה. האם פנו אליך עוד פוליטיקאים בקשר 

 9 לטוקבקים?

 10 כן. ת.

 11 מי? ש.

 12לא זוכר, אבל אני אומר עוד פעם, פניה לגבי הטוקבקים, אני לא זוכר אם זה פוליטיקאים או  ת.

 13עליהם בטוקבקים, כי הטוקבקים להבדיל סלבסים, בכלל אנשים רגישים למה שכותבים 

 14 מהכתבות הם אנונימיים. אז הרבה טוקבקים הם קיצוניים, יש בהם לשון רע, יש בהם גידופים,

 15 אז פנו אליך לגבי טוקבקים. ש.

 16רק שניה. פניות לגבי טוקבקים הן לגיטימיות. ואם אתה רואה שיש משהו שמישהו ניצל את  ת.

 17ו גידופים או דברים כאלה, אז אתה מטפל בהם. זה היה לכל אורך האנונימיות בשביל לשון הרע א

 18 הדרך.

 19 אז מה אדוני עושה? מסיר את זה? מה אדוני עושה? עם:-כב' השופט מר משה בר

 20פונים למערכת, אומרים להם 'תשמעו, יש טוקבק זה וזה וזה תסתכלו עליו ותסירו אותו'. כי בשלב  ת.

 21ם, הרבה סטודנטים שהרוויחו כסף מזה. הם היו יושבים, מסוים, כשהגעתי לוואלה היו סטודנטי

 22טוקבקיסטים קראו לזה, יושבים ועוברים לראות שלא... אבל במשך הזמן זה נהפך לדבר שאי 
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 1אפשר לשלוט עליו. עם הרשתות החברתיות זה התייתר וכדומה, ואז הפך לנוהל אחר. שמתלוננים 

 2 על טוקבק, אז היו מסתכלים עליו ומסירים.

 3ז בוא נסכם את הנקודה. היו אליך פניות בנושא טוקבקים, ואתה אומר, ונדמה לי שאני מסכים א ש.

 4 שזה פניות ... שגרתיות ולגיטימיות.

 5 פניות לגבי טוקבקים כן. ת.

 6טוב. אוקיי. עכשיו בוא נתקדם הלאה, הסיקור, אתה זוכר את הסיקור של גבאי לגבי מתווה הגז,  ש.

 7 הזה, איך זה עבד? סיקור חיובי, לא חיובי, אתה זוכר? מה היה בוואלה לגבי הסיקור

 8 לא. ת.

 9 לא. אז אני אציג לך רק שתיים מתוך, כדי שלא, אני שומע את המוזיקה, נציג לך שתי כתבות.  ש.

 10 

 11 983מוגש ומסומן נ/

 12 

 13, ובוא 2016אין צורך אפילו לשאול, הדברים דוברים בעד עצמם, כולל 'ביבי שודד אותנו' בינואר  ש.

 14 תקדם. אני מפנה אותך לתכתובת נוספת, נ

 15 עוד כתבה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 כן. ש.

 17 

 18 984מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 מה אתה מגיש? עוד כתבה? לא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 יש התכתבות שלך ושלו  ש.

 22 

 23 985מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2 שלו?מי זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 שלו ושל גבאי גבירתי. ש.

 4 אה, עוד אחד של גבאי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5כן. אנחנו הכל בגבאי כבודם. עכשיו, אתה מצרף לו את הכריכה שאני מקווה שקראת גם מעבר  ש.

 6 לכריכה של אניטה שפירא, הספר שלה על בן גוריון 'דמותו של מנהיג', אתה רואה? זה אצלך.

 7 . כי אני רואה את הכריכה.כן ת.

 8אוקיי. ואנחנו אמרנו שאנחנו מקווים שקראת מעבר לכך, ומה שאתה כותב לו 'קורא עליו ונזכר  ש.

 9 במנהיגנו הצ'רצ'יליאני' העקיצה מופנית כלפי מי? מי זה, את מי אתה עוקץ פה מר ישועה?

 10 מר נתניהו. ת.

 11 מר נתניהו. אוקיי. עם יריב פוליטי שלו. נכון?  ש.

 12 כן. ת.

 13 כן. אוקיי. ואז אתם מתכתבים באותו יום, אני אגיש עוד מסרונים. ש.

 14 

 15 986מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 'ברכת שנה טובה' ואתה כותב לו גם ש'ימשיך לעשות דברים, ש.

 18 הוא כותב לי. ת.

 19סליחה, הוא כותב לך, 'שתמשיך לעשות דברים ממקום של שכל ולא של אגו ורדידות'. מה אתה  ש.

 20 כותב לך?מבין שהוא 

 21 שאני אמשיך לעשות דברים ממקום של שכל. ת.

 22ואתה כותב לו שהברכה הזאת, אתה מקווה שתיגע גם במי ממנהיגנו. שוב, נתניהו. נכןו? מר  ש.

 23 נתניהו?
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 1 טוב, פה הוא בתוך קבוצה. ת.

 2 סליחה? ש.

 3 פה זה לשון רבים. ת.

 4 תניהו ועוד? זה מה שאתה טוען?האמת שאתה יודע, יש לך חוסר של י' אחרי הג'. בקיצור, זה נ ש.

 5 כן. שאר האנשים הדגולים. ת.

 6 באוקטובר,  29-אוקיי. בוא נתקדם. ב ש.

 7 

 8 987מוגש ומסומן נ/

 9 

 10גבאי שולח לך לינק לפוסט בפייסבוק וכותב לך 'חשוב', אתה רואה? זה הפוסט שהוא שלח לך  ש.

 11 אותו שעוסק בתאגיד ומבקר את נתניהו. אתה רואה?

 12 כן. ת.

 13 עכשיו תגיד לי רגע אחד, למה הוא שולח לך את זה וכותב לך 'חשוב'? טוב. ש.

 14 יכול להיות שהוא רצה שנפרסם על זה משהו. ת.

 15כנראה. והוא פונה אליך. נכון. עכשיו בוא נתקדם בציר הזמן, גבאי מצטרף למפלגת העבודה, ראינו  ש.

 16יות שלכם. אני מציג , בוא נראה מה קרה אצלכם באתר ואת ההתכתבו2016איך הגבת בדצמבר 

 17 , נציג לך כתבה אחת. 2017בינואר  14-לך, אחרי שהוא מצטרף ב

 18 

 19 988מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 שוב שבת תרבות. תסתכל על הכתבה, שוב מסריו של גבאי, נכון? אחד לאחד? ש.

 22 לא יודע אם אחד לאחד, מסריו של גבאי. ת.

 23 ביניכם. מסריו של גבאי. חולף חודש, אני אציג לך את ההתכתבות ש.
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 1 

 2 989מוגש ומסומן נ/

 3 

 4וזה כנראה אמרת שהוא פספס אותך. פה הוא כותב לך 'אני אצלך, תבוא לומר שלום' אתה אומר  ש.

 5 '. לכך כיוונת שהייתה פגישה שלא התקיימה?שלהיפגלו 'פספסתי אותך בדקה, אשמח 

 6 יכול להיות. ת.

 7 אוקיי.  ש.

 8 גיד שלום וזה בסוף לא קפצתי.דרך אגב, פעמים רבות שאמרתי שאני אקפוץ לה ת.

 9 , 2017במרץ  13-נכון. לא יודע, אנחנו רואים מה שקורה. עכשיו, עוד כמה שבועות אחר כך, ב ש.

 10 

 11 990מוגש ומסומן נ/

 12 

 13 אוקיי, ואז הוא שולח לך קובץ של ראיון עם אהוד ברק ברדיו, בוא נראה מה הוא שולח לך. ש.

 14 )מושמעת הקלטה(

 15 . למה הוא שולח לך את זה?1שאלות. עכשיו אני אשאל שתי  ש.

 16 זה בעדו. ת.

 17 מה? ש.

 18 זה משהו, אייטם בעדו. ת.

 19 ובאמת שמעת את זה בבוקר כמו שכתבת לו? ש.

 20 כן. ת.

 21 בחניון? ש.

 22 סליחה? ת.

 23 כתבת ב... מסרים שהיית בחניון ושמעת, אבל זה, אתה לא זוכר פשוט? ש.
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 1 יכול להיות.  ת.

 2 יכול להיות. ברור. כן. ש.

 3 זה חשוב מאוד, חשוב מאוד אם זה בחניון.  ת.

 4 נכון. כן. אני מקווה שאין שם בעיות שמיעה וקליטה. ש.

 5 כן. ת.

 6 , 2017במאי  29-עכשיו ב ש.

 7 

 8 991מוגש ומסומן נ/

 9 

 10שולח לך וכותב 'אני אצלך לראיון' אתה שואל אותו 'איך היה' 'קצר ויעיל'. למה הוא כל פעם  ש.

 11 נות?מעדכן אותך שהוא מגיע לראיו

 12 שאני אבוא לפעמים להגיד שלום וכדומה. ת.

 13 כן. ורק זה או ש, הוא חושב שאתה גם מנכ"ל האתר וכדאי שתדע? ש.

 14 יכול להיות. ת.

 15 יכול להיות. עכשיו נעבור לפרק נוסף בעלילות, ש.

 16 אבל אתה רואה את טיב התקשורת. אפילו לא יודע שהוא מגיע, התכתובת היא קצרה, ת.

 17ז בוא נעבור לפרק נוסף ובוא נראה את טיב התקשורת. אתה זוכר את העימות אהה. אוקיי. א ש.

 18 שהיה בבחירות המקדימות למפלגת העבודה שבו השתתף גבאי?

 19 .פשלהאני לא זוכר את הפרטים, אני זוכר שהיה שם משהו שהיה לו  ת.

 20 דובר? פשלה, אתה זוכר באיזו פשלההייתה לו  ש.

 21 . והוא רצה משהו,פשלהאני לא זוכר. אני זוכר שהייתה לו איזו שהיא  ת.

 22 מה הוא רצה? ש.
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 1אני חושב שהיה איזה שהוא סקר שלנו והוא רצה את הסקר או משהו כזה ופניתי לאבירם, נדמה  ת.

 2 לי שאמרתי לו שאי אפשר לתת אבל אם הוא רוצה שהאיש שלו ידבר עם אבירם.

 3 ערבבת פה, ש.

 4 ל להיות.אוקיי, יכו ת.

 5 כמו מקגאייוור, אתה יודע, שעון ושולחן וחשבת שיש חללית, לא ממש, אבל היו פה מספר נתונים, ש.

 6 אז תעזור לי, יכול להיות. ת.

 7. אני פשלהומה היה הטיפול הישועי ב פשלהאני אעזור לך. אז בוא נתחיל קודם כל נראה את ה ש.

 8 אגיד משפט אחד לפני שמקרינים א תזה,

 9מר בן צור, אדוני לא סבור שבץ.. עניינו של מר גבאי, אנחנו קצת  עם:-מר משה ברכב' השופט 

more of the same  10זאת אומרת אדוני מוסיף עוד ועוד נתונים לכאורה שמבססים את הטיעון של 

 11 אדוני אבל השאלה היא כמה המשקל העודף הסגולי, מעבר למה שכבר הוצג, והוצג לא מעט.

 12 נראה, זה בסוף,מה שאנחנו אדוני,  ש.

 13 אם אדוני ילך לאחרים אני יכול... עם:-כב' השופט מר משה בר

 14 שנים, Xמעבר לאחרים, אדוני, אנחנו נראה בסוף. יש פה פוליטיקאי,  ש.

 15בסדר, אני אתן לאדוני, רוצה להראות. אני מבין את הטענות של  עם:-כב' השופט מר משה בר

 16שהתוספת שאדוני מבקש להציג  בהתכתבויות נוספות  אדוני אני רק שואל האם לא נכון יהיה לומר

 17, והמשקל הסגולי שלהם לא כזה גבוה more of the sameעם מר גבאי, לא עם אחרים, זה קצת 

 18 לאור מה שאדוני הציג.

 19אדוני אני אומר כך, א. אני אסיים היום את החקירה של גבאי. ב. אני חושב שגם לעניינים הנוספים  ש.

 20ה איך הם טופלו באתר, שהעד אמר 'אני לא זוכר משהו מיוחד עם גבאי', זו שטופלו, ואני ארא

 21הייתה הפתיחה של החקירה, 'אני זוכר', נדמה לי כך הוא אמר 'פגישה אחת או שתיים' ואנחנו 

 22 נראה פה עיסוק אינטנסיבי כולל, אני אגיד כרגע, ...
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 1 אני שואל על החלק הנוסף.  עם:-כב' השופט מר משה בר

 2הנוסף, אדוני ייתן לי, זה כמעט כבר גובל בהטייה, לא הטעייה, בהטייה שלטובתו של גבאי, החלק  ש.

 3 ואני אראה, זה הכל, מאיפה זה נולד העניין הזה. בתיק של סיקור חריג.

 4 אי אפשר פשוט להגיש את זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5לפעמים התכתובות גם הן סתומות בלי להבין אפשר, אבל אני חייב גם להראות ולשאול את העד. ו ש.

 6 מה שיש,

 7 הדברים לא מדברים בעד עצמם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8לא תמיד גבירתי, כי לפעמים גם התכתובות הן תכתובות שבלי לראות מה משתקף למשל באתר  ש.

 9 אז אין לנו את ההקשר.

 10 אתר ונרוץ.-אתר, תכתובת-אתר, תכתובת-.. תכתובת אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11אם אני אתן דוגמה, אם כתוב 'חזרתי אליך', סתם לדוגמה, לא בהכרח בעניין הזה. והכותרת  ש.

 12 משתנה שעה אחרי זה, אז אם, 'חזרתי אליך' זה סתום בפני עצמו.

 13א, קח לתשומת הלב, מה שחייבים לשאול תשאל, מה של אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 תגיש.

 15בסדר. אני לוקח. בהחלט. אני אגיד לך מה היה בנושא, תיכף נראה את הסרטון. מה שהיה שם,  ש.

 16אני אגיד את זה בצורה מעודנת, טוב, בוא נסתכל. ואז נראה איך עבדתם בעניין הזה. בסדר? זה 

 17 היה הסרטון.

 18 זה נמצא בכתבה שיש לנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 זה הוגש? מיד אני אגיש. זה עימות באולפן וואלה.כן.  ש.

 20 )מוקרן סרטון(

 21 אני אתן לו מספר, תזכרו להגיש אותו. כי אין לנו כלום. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 כן. ש.

 23 
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 1 992מוגש ומסומן נ/

 2 

 3 אנחנו נגיש את הכתבה.  ש.

 4 992נ/אוקיי. אז הכתבה תהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5הכתבה היא תיאור של העימות שהיה באולפן וואלה. מר ישועה, אתה תסכים איתי שזה אירוע  ש.

 6מביך מאוד מבחינתו של קנדידט במפלגת העבודה, שלכאורה נתפס אומר לא אמת ביחס להצבעה 

 7 הפוליטית שלו, נכון?

 8 כן. ת.

 9 ושהוא הכחיש את זה גם ואז אמרו לו, נכון? זה היה העניין? ש.

 10 כן. ת.

 11אוקיי. טוב, עכשיו גם מבחינת וואלה, תאשר לי מר ישועה, זה מבחינתכם זה גם הישג עיתונאי.  ש.

 12 יש לכם ראיון אצלכם, אגב, הוא זכה לכותרות לא מעטות בכלי תקשורת אחרים. נכון?

 13 כן. עשו לו אמבוש. ת.

 14 לא, לא זאת השאלה. ש.

 15 כן כן. התשובה היא כן. ת.

 16 כן. יופי. ש.

 17 ,-אני נזכר אחר כך שלא,  ת.

 18 . 2017ביוני  5-אוקיי. אז בוא נחבר את זה עכשיו להתכתבות ב ש.

 19 

 20 993מוגש ומסומן נ/

 21 

 22כותב לך כאן גבאי כך: 'יש מצב לקבל את הסקר שהיה בבסיס העימות?' אתה רואה? מר ישועה,  ש.

 23 אתה איתי?
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 1 זה קשור לפה? לאירוע הזה? ת.

 2 כן. ש.

 3 אה, אמרת שעשיתי סלט.  ת.

 4ברור שעשית סלט. פה אנחנו נרכיב את הסלט במרכיביו, נפריד אותו למרכיביו וניצור משהו  .ש

 5 הרמוני כולי ושלם. כותב לך גבאי, הוא רוצה לבקש את הסקר, נכון? שעמד בבסיס העימות.

 6 כן. ת.

 7פה'. ואתה כותב לו 'בודק'. ואז אתה כותב לו 'אבירם כבר מדבר עם הלל וימסור לו הנתונים בעל  ש.

 8 הלל זה הלל פרטוק, היועץ של גבאי דאז, נכון?

 9 כנראה. ת.

 10כנראה. עכשיו, אני רוצה רגע להבין את העניין. אתה מחבר את אבירם אלעד לדוברו של גבאי כדי  ש.

 11 שימסור לו את הנתונים בעל פה.

 12 כן. ת.

 13 רואה? ש.

 14 כן. ת.

 15ם? ואם זה עיתונאי, למה לא להפיץ זה עיתונאי דרך אגב? כלומר, אתה נותן את זה לכל הקנדידטי ש.

 16 את זה לכולם?

 17זו לא הייתה החלטה שלי. פניתי לאבירם, אבירם אמר לי שזה מה שהוא יכול לעשות, אמרתי  ת.

 18 'בסדר'. 

 19 ולמה בעל פה? כדי שלא מה? כדי שלא ... ש.

 20 הוא לא יכול לתת לו את כל הנתונים, אני לא יודע, זה צריך לשאול את, תשאל, ת.

 21 , הוא ייתן לו את הכל אבל בעל פה.לא ש.

 22אני אסביר לך עוד פעם, הוא ביקש משהו, אמרתי שאני בודק. אתה רואה שאני בודק. פניתי  ת.

 23 לאבירם, אבירם אמר 'זה מה שאני יכול לעשות' וזה הוא עשה. 
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 1 עכשיו בוא נראה מה החלום של כל פוליטיקאי,  ש.

 2 ... דוברת:

 3גם כותב לו שאתה מקווה שבעוד כמה ימים השטות הזאת תקבל אה, כן, סליחה. נכון. אתה  ש.

 4 פרופורציות נכונות ותיעלם, חסר משמעות. נכון?

 5 כן. ת.

 6 אוקיי. טוב. זה אין מה לפרש, נכון? זה ברור מאליו. אתה תומך בו ואתה מביע את תמיכתך? ש.

 7 כן. לדעתי..  ת.

 8 מה? ש.

 9 הוא היה במצוקה נוראית בעקבות מה שקרה שם, ת.

 10 בסדר גמור. ש.

 11 אז אמרתי לו כמה מילות עידוד. ת.

 12בסדר. אבל אתה מסכים איתי שהאינטרס העיתונאים של וואלה כוואלה, כי יש אינטרס עיתונאי,  ש.

 13 זה דווקא, יש פה סיפור. יש פה סיפור, סיפור פוליטי, סיפור עיתונאי, נכון?

 14 כן. בסדר. לא צריך להגזים בחשיבותו. ת.

 15 יי.לא יודע. אוק ש.

 16 כך אני חושב.  ת.

 17 אתה חושב. אבל בוא נראה מה החלום, אני לא רוצה להוסיף את הביטוי שתמיד בא צמוד לכך, ש.

 18בוא נגיד שיש סיפורים עיתונאיים יותר חשובים בעלי ערך שהתבקשנו להוריד. זה היה נראה לי  ת.

 19 פחות, ...

 20שיש לו מצוקה נוראית מבחינתך, זה עכשיו, אבי גבאי במצוקה נוראית ולכן הדרך לעזור למי  ש.

 21לעשות את הדבר הבא, זה בעצם לעשות את הספין, כלומר לעסוק בנושא אחר מתוך הזווית של 

 22 גבאי. אתה מבין את מה שאני אומר או שזה מורכב מדי?

 23 מאוד מורכב. ת.
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 1מאוד מורכב. מה אתם פרסמתם באתר שלכם, אחרי שהיה לכם את ההישג העיתונאי כשגבאי  ש.

 2 ונה אליך, וראינו את הפניות הקודמות, איך אתם סיקרתם את העניין. אתה זוכר?פ

 3 לא. ת.

 4 לא, אז בוא נראה לך.  ש.

 5 

 6 994מוגש ומסומן נ/

 7 

 8 מרכזי בכתבה? הכותרת הראשית? ככלל.-דבר ה-אם תסתכל, אתה מסכים איתי שהכותרת זה ה ש.

 9 כותרת זה חשוב. כותרת זה כותרת. ת.

 10תסכים איתי שהכותרת עושה פה חסד עם גבאי, אחרי שהוא נתפס נניח בקלקלתו אוקיי. עכשיו,  ש.

 11 במובן מסוים, הרגע הגדול מהעימות, בכותרת היא 'אני יודע אנגלית טוב ממך'. אתה רואה?

 12 אבל לא כתוב 'גבאי'. ת.

 13יר אני רוצה להתנגד לפני שהוא עונה. שוב להתנגד. אני רוצה להתנגד ולהזכ עו"ד יהודית תירוש:

 14לנו שלפני שחברי מבקש מהעד התייחסות לתוכן דברים בתוך הכתבה צריך לבסס איזה שהוא 

 15קישור למעורבות של העד בכתבה הזאת. ... אחרון שראינו זה שהעד אומר לו 'מקווה שעוד כמה 

 16ימים', ועל זה הוא השיב מה שהוא השיב, עכשיו הוא מראה לו כתבה שאני לא יודעת מה 

 17כדאי שתשאל אם הוא מעורב בדבר הזה, מה המעורבות שלו בדבר הזה, לפני המעורבות, אולי 

 18 שאלות,

 19בפעם הבאה אביא לך את השאלות שלי מראש, תתני לי את ההערות ואז אני אלמד איך חוקרים  ש.

 20 בחקירה נגדית.

 21 אני יכולה להתנגד ואתה תשיב על זה. לא צריך לענות לי ככה. עו"ד יהודית תירוש:

 22 מה התשובה עו"ד בן צור? אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' השופטת ר
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 1התשובה, כבודם, אנחנו רואים מה היה אצלם באתר, אנחנו רואים איך העד הגיב, אנחנו רואים  ש.

 2מה פורסם אחרי זה. אלה הנתונים, בית המשפט יסיק את המסקנות, ואיך השטות נעלמת. תיכף 

 3 נראה התכתבות נוספת,

 4לא הבנתי. אדוני שואל אותו אם הכתבה הזאת אוהדת או  אב"ד: -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אדוני שרוצה לדעת אם הוא קשור בכתבה ובהתכתבות הזאת?

 6הכתבה הזו, בעקבות אותו אירוע מאז'ורי מבחינתו של גבאי שכאב מאוד, כלשונך, כשהכתבה  ש.

 7דולים מהעימות', זו כתבה יוצאת עם הכותרת על הראיון 'אני יודע אנגלית טוב ממך, הרגעים הג

 8 שעושה חסד עם מר גבאי. נכון או לא?

 9 , לא?4.6-היא מה ת.

 10 נכון. ש.

 11 .5.6-ואני אומר את זה ב ת.

 12 נכון. ש.

 13 אז לא הבנתי. מה אתה אומר לי, לא הבנתי? ת.

 14ביוני. הנה ההתכתבות מהרול  4-לא הבנת? בוא נסתכל. אני אראה לך את ההתכתבות מהרול מה ש.

 15ביוני אבירם אלעד, 'אבי גבאי פה, למה לא  4-. בנוהל הרגיל כותב לך ב26633י, שורה ביונ 4-מה

 16ביוני, יום לאחר  5-מתחילים' ואז הוא כותב לך 'עושה רושם לא טוב', סליחה, ואז 'התחלנו'. ואז ב

 17מכן, שולח לך אבירם אלעד כתבה מעיתון הארץ ביחס לעימות. אתה רואה? זה הלינק שהוא שולח 

 18 מת?לך. א

 19 רואה, כן. לא יודע, בסדר. ת.

 20 סליחה? ש.

 21 לא יודע מה יש שם, בסדר. ת.

 22 5-בוא נראה מה יש שם. הנה, איך הארץ הבין את העניין. הנה הכתבה שאבירם אלעד שולח לך ב ש.

 23 ביוני.
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 1 

 2 .995מוגש ומסומן נ/

 3 

 4מה הרגע המכונן ביוני זה את הכותרת של הארץ כפי שהארץ הבין  5-מה שאבירם אלעד שולח לך ב ש.

 5 של העימות, וזה לפי שיטתו של הארץ, זה ההבכה של גבאי. נכון?

 6 כן. ת.

 7 ביוני את הכתבה מהארץ? 5-כן. בסדר גמור. עכשיו למה אבירם אלעד שולח לך ב ש.

 8 אפ על וואלה שמחים.-אפ על וואלה. תמיד שיש פולו-כי הוא שמח שיש פולו ת.

 9 ביוני? 5-תם ביופי. ומה אתם כתבתם, מה אתם עשי ש.

 10 מה עשינו? ת.

 11 ביוני. 5-בוא נראה מה עשיתם ביחס לראיון, והראינו לך איך תפסו את זה. הנה ה ש.

 12 

 13 996מוגש ומסומן נ/

 14 

 15מה שאתם עשיתם זה למרות שגבאי, מעשה שטן, מתבלבל בראיון בגל"צ ואומר 'כל חיי הצבעתי  ש.

 16י: עושים לי מה שעשו לדוד לוי. אראל ליכוד, סליחה, העבודה', הכותרת שלכם הייתה 'אבי גבא

 17 מרגלית ילד שמנת'. 

 18 אני רוצה להתנגד לשאלה. עו"ד יהודית תירוש:

 19 לא שאלתי שאלה. ש.

 20לא, יש כאן הטעייה באופן הצגת הדברים. 'מה שאתם עשיתם' ואתה מפנה  עו"ד יהודית תירוש:

 21 יש כתבה ממש דומה למה שהיה בהארץ, 4-. כשב5-לכתבה ב

 22 שה.היא הוג ש.

 23 שאומר... 'גבאי התעקש, לא הצבעתי ליכוד. מרגלית שלף תיעוד'. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 היא הוגשה. ש.

 2 לא, היא לא הוגשה. לא זאת הוגשה.  עו"ד יהודית תירוש:

 3 היא הוגשה. ש.

 4 תראה לנו, אם זה הוגש, עו"ד יהודית תירוש:

 5 הנה. ש.

 6 אבל אתה גם אומר,  עו"ד יהודית תירוש:

 7 זה הוגש.הנה.  ש.

 8 לא, לא הוגש. עו"ד יהודית תירוש:

 9 לא הוגש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 הנה היא פה, סליחה. ש.

 11אוקיי, אז תגיש אותה. אבל אתה אומר לעד 'מה שאתם עשיתם, בהארץ זה  עו"ד יהודית תירוש:

 12 ביוני משהו אחר. 4-ה, ב'. לא, הם עשו לפני זXליוני זה  5-ליוני, מה שאתם עשיתם ב 4-היה ככה ב

 13זה היה ספין אם לא הצלחת להבין, והנה הכתבה כדי להגיש אותה. עם עותקים מלאים. אנחנו  ש.

 14 בדקנו,

 15 ... קצת יותר בעד מאשר בבאי כח הצדדים. שנרגיש קצת יותר חופשי פה. עו"ד ז'ק חן:

 16 אבל אנחנו בודקים את התיק. מה שאתם לא חקרתם, אנחנו בודקים.  ש.

 17זה עולם הפוך. היינו בחקירה ראשית ואנחנו כל הזמן נמצאים תחת מתקפות של  ד ז'ק חן:עו"

 18 'אמרנו' ו'חידדנו' ו'ציטטנו' ו'לא ציטטנו'.

 19 לא הבנתי. אסור להגיד שיש משהו ... ? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 אנחנו התכוונו להגיש. זה פה. ש.

 21ע אני אומר את הדברים האלה. משום שתשווה בנפשה גבירתי אני אומר לגבירתי מדו עו"ד ז'ק חן:

 22שהייתה יושבת כאן ובאופן רצוף בעקבות דבריו של העד שכך הוא פתח את הנרטיב שלו הבוקר 
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 1בדבר הטעיות, אז אנחנו כל הזמן שומעים עכשיו, מחרים ומחזיקים אחרי ... ובודקים שעות, 

 2כדי חקירה נגדית -, ויש לנו בהגשה, וכל זה תוך994ומעירים הערות מהצד ההוא, ולא הגשתם את 

 3ולהתגונן. עכשיו אנחנו לא נאשמים פה. אנחנו עושים את עבודתנו, אף אחד לא מטעה ואף אחד 

 4לא משקר ולא שום דבר. לעומת זאת את העד שלנו בחקירה ראשית, שהוא מעולם לא התערב 

 5קשים רק דבר אחד, את היחס בתוכן ובעריכה, עלה מקומת קרקע לקומה חמישית. אנחנו מב

 6 שהעד מקבל גם שבאי כח ההגנה יקבלו. זה הדבר היחיד שאנחנו מבקשים.

 7 עו"ד חן, לא הבנתי על מה הטרוניה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8אני חושב שגבירתי הבינה. אני מבקש, עכשיו זה הסעד שאני מבקש, את אותו יחס  עו"ד ז'ק חן:

 9הגנה תקבל. מבחינת לתת לנו את הקרדיט שאנחנו מנסים לעשות את עבודתנו שהעד מקבל, גם שה

 10 בתנאים לא פשוטים, להציג,

 11אדוני מדבר על ההתנגדות של עו"ד תירוש? רק בשביל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שאני אבין.

 13 אני לא יודע בדיוק למה היא התנגדה אבל לא חשוב. ש.

 14היא טענה 'הטעייה', למקומות אחרים שזרקו כאן 'הטעייה' ונטעו כאן להתנגדות ש עו"ד ז'ק חן:

 15 'הטעייה' ולכל מיני הערות ובקשות, עושים בזה אינפלציה. זה לא מכובד וזה לא נכון.

 16הבנתי. עו"ד תירוש, גבירתי תיזהר בדברים. אם חסר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 משהו, גבירתי תעיר בלי,

 18אני התייחסתי לאיך שהדברים הוצגו עד אותו רגע. אני לא צריכה לדעת  תירוש: עו"ד יהודית

 19שלחברי יש בארסנל גם את הכתבה  הזו. ומאותו רגע אמרתי בעניין הזה, יש כאן הצגה מוטעית 

 20 שאתה אומר לעד 'זה מה שעשיתם'.. זה הכל. אמרתי מבחינה תוצאתית.

 21 ... חקירה הנגדית,  עו"ד ז'ק חן:
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 1אם מדברים על יחס, עו"ד בן צור דיבר היום לעד ושאל אותו אם הוא מאוזן.  ית תירוש:עו"ד יהוד

 2אז עם כל הכבוד, יש כאן עדיין אפשרות להתנגד לאופן הצגת שאלה. אני לא מטילה דופי בחבריי 

 3 אבל אני כן מתנגדת לאופן הצגת שאלה.

 4בניסוחים. אין בעיה עם  רהלהיז.. אין התנגדות, רק  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ההתנגדות,...

 6כולנו נהיה מתונים יותר בהתייחסות, רק אני חושב שזה קצת משעשע שהתביעה עם העד הראשי,  ש.

 7אז מי שמראה את  1,000-, ואנחנו כבר קרוב ל100אני לא זוכר כמה מוצגים היא הגישה, נדמה לי 

 8לנו פה שרצינו להגיש אותה, אבל יש לה התמונה נדמה לי שזה, ... שהיא מצאה כתבה שהייתה 

 9 טרוניה על כתבה מסוימת.

 10העד היה מעורב בהן. זו שאלה שבסופו של דבר גם בית  1,000-כמה מתוך ה עו"ד יהודית תירוש:

 11 משפט ...

 12 חבל על כל הוויכוח הזה. ... משהו, נוסף משהו, גמרנו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13בחודש יוני כמו שאתה רואה, פרסום  5-קדם. אני מראה לך את הפרסום מהאוקיי. אנחנו נת ש.

 14בוואלה, תאשר לי את הדבר הבא, זה בעצם הנרטיב של אבי גבאי אחרי שתפסו אותו בקלקלתו, 

 15 אז הוא כרגע הופך את זה ותוקף בעצם את אראל מרגלית, כך עולה מהכתבה. נכון?

 16 כן. ת.

 17בחקירה שלך שחקרנו לגבי נתניהו, שהייתה אצלכם כותרת  טוב. אגב, אתה זוכר שהראיתי לך ש.

 18'' באותו משפט, כתבתם את זה 'נתניהו טעה' ואז חפץ כתב 97', סליחה 77שנתניהו אמר 'הר חומה 

 19 לכם 'הוא תיקן את עצמו באותו משפט', אתה זוכר את זה?

 20 כן. ת.

 21 קון באותו משפט,אוקיי. וזה חלק מהמתת אצלנו. את זה אתה יודע? חפץ כותב על תי ש.

 22 טוב, הוא לא ניסח את כתב האישום, נכון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1הוא לא ניסח אתכתב האישום, זה אני מסכים גבירתי. אבל אותם אני לא יכול לחקור. אבל יבואו  ש.

 2החוקרים נחקור אותם ונראה להם מה יש שם. אל תשמרו אותם לסוף, אמרתם שתביאו אותם 

 3ך כדי הזה. הלאה. עכשיו, כמובן לכתבה הזו, בוא תסתכל, מצורף סרטון, איך לא, סרטון בלתי תו

 4נמנע. אי אפשר לראות אבל מצורף סרטון לכתבה, זה אני אומר לך, ובוא אני אגיד לך איזה הפקה 

 5האתר עשה. בוא נסתכל כי זה חשוב למדי. עד שיעלו, אני אגיד לך מה מרכיבי ההפקה. לקחתם 

 6 ן מהרדיו של גבאי, הוספתם לו כתוביות וחיברתם מן תמונות ארכיון שיצא סרטון.ראיו

 7רק אני אבקש שחברי ידייק, כמו שביקשו אותי לדייק תמיד  בשאלות שלי.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 כשאתה אומר 'הוספתם', אמרת לפני רגע 'האתר עשה', אז בוא נישאר, כל עוד לא שאלת את העד,

 9 גברת תירוש, מרבית השאלות עוסקות  באתר, זה די ברור. אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' השופטת ר' פ

 10 אז שזה יהיה ברור, לא כשביקשו, עו"ד יהודית תירוש:

 11אולי כשיהיה משהו ספציפית אליו תגידו 'הוא' כל היתר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 זה האתר.

 13 ן, נכון? אני לא צריך להיות,אני גם מראה את ההתכתבויות איתו באותו זמ ש.

 14 לא, זו בדיוק הטעות שחברי עכשיו עושה.  עו"ד יהודית תירוש:

 15 טעות? ש.

 16חברי עכשיו מנסה לעשות קישור בין מה שההתכתבויות של העד לבין  עו"ד יהודית תירוש:

 17 הדברים האלה, והקישור הזה, צריך להוכיח אותו.

 18 כול לנסות, אולי יצליח אולי לא יצליח.הוא י אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19לנסות זה בסדר, אבל הוא מניח את זה כבר בתוך השאלה. זה רק הדבר. כרגע הוא מציג לו שהאתר  ש.

 20 עשה. רוצה חברי לשאול אותו אם הוא היה מעורב בזה, אם הוא עשה את הדברים,

 21 א נחזור.גברת תירוש כבר היינו שם. ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22אני רוצה רגע לומר משהו. נדמה לי שחברתי בהתנגדויות, אני לא אוסיף את המונח 'סרק',  ש.

 23בחקירה נגדית, שמותר לי להציג לעד את הדברים, מותר לי לשאול את השאלות, ולגבי, ומה 
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 1שאנחנו רואים זה מה יש באתר ועם מה הוא מתכתב במקביל בנושא הזה, מסקנות כמובן צריך 

 2ד בהמשך. כשחברתי קמה פעם אחר פעם ומתנגדת ומרמזת כבר לעד את התשובות זה לא להגי

 3 תקין ואני אמשיך כרגע קדימה להפקה שנעשתה,

 4עו"ד בן צור, אני לא חושבת שהעד הוא עד שצריך  שירמזו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 לו,

 6, זה אני נוטה לקבל בצורה מגויסל הוא , לא הולך לו כל כך אבמגויסאני מסכים גבירתי, הוא  ש.

 7 מוחלטת.

 8 אני לא אומרת מגויס, אני אומרת שהוא שצריך שיעזרו לו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 זה גם כן. ש.

 10 ועו"ד תירוש זכותה להתנגד, ועכשיו אפשר להמשיך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 סוף סוף, אחרי שנהנינו קצת מההתנגדות. הנה.תודה. אז בוא נסתכל, נחזור  ש.

 12 )מוקרן סרטון(

 13 רק שאלה, הסרטון הזה , מאיזה כתבה הוא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 מהכתבה גבירתי שהכותרת שלה 'אבי גבאי: עושים לי מה שעשו לדוד לוי'.  ש.

 15 אוקיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16מר ישועה שבכתבה יש ראיון ברדיו, לקחו ראיון ברדיו, הוסיפו לו כתוביות  אז תסכים איתי ש.

 17 וחיברו עם תמונות ארכיון.

 18 אם אתה אומר, לא יודע, לא.  ת.

 19 סליחה? ש.

 20 לא יודע, לא ניתחתי את מה שיש פה. בסדר, אם אתה אומר, ת.

 21 אנחנו ניתחנו. אם יש לך ניתוח אחר, ש.

 22 . אני לא,אין לי ניתוח כי זה לא לפניי ת.

 23 הראינו לך. ש.
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 1 אני לא יודע מה מהרדיו מה לא מהרדיו, אני לא יודע. ת.

 2 טוב, הוא לא יכול לאשר או להכחיש קונקרטית לעניין הזה. עם:-כב' השופט מר משה בר

 3 אוקיי. עכשיו בוא נראה עוד כתבה כמה ימים לאחר מכן, ש.

 4 אני יכול להגיד לך שלא ידעתי על זה כלום. ת.

 5 ביוני. 11-עוד כתבה מה בוא, ש.

 6 

 7 998מוגש ומסומן נ/

 8 

 9 פה אראל מרגלית מתנצל בפני גבאי. אתה רואה?  ש.

 10 כן. ת.

 11אוקיי. ובאותו יום נכנס לפעולה גם מדור הדעות, לכן אני רץ קדימה, אני אפילו לא אשאל,  ש.

 12 הדברים דוברים בעד עצמם. 

 13 

 14 999מוגש ומסומן נ/

 15 

 16אוד חיובית, 'גבאי הפך לבשורה המרעננת, למפלגה המתחדשת' תאשר לי, מדור הדעות, כתבה מ ש.

 17 נכון?

 18 כן. ת.

 19 הכותבת היא פעילה במפלגת העבודה דאז, נכון? ש.

 20 כך כתוב בסוף. ת.

 21 ימים לאחר מכן. 12ביוני.  23-כן. היא חברת כנסת היום, זה אני מוסיף לך, והנה עוד כתבה מה ש.

 22 .1000הגענו לנ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 . זה בדיוק מה שאמרתי גבירתי.1000 ש.
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 1 אז זהו, סיימנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 

 3 .1000מוגש ומסומן נ/

 4 

 5טוב, הכתבה דוברת בעד עצמה, יש לנו עוד תמיכה בגבאי. אני אגיד לך כך, ההמשך הוא שהבחירות  ש.

 6ביוני,  28-ני מראה לך כרגע תכתובת נוספת מה. וא2017לראשות מפלגת העבודה הן בתחילת יולי 

 7 ששולח לך גבאי. 

 8 

 9 .1001מוגש ומסומן נ/

 10 

 11 גבאי שולח לך 'היי, חשוב להפיץ הלאה'. ואתה כמובן מודיע 'בכיף'. מה צורף כאן, אתה זוכר? ש.

 12 לא. ת.

 13 אז אני אגיד לך. צורף כאן ראיון מחמיא של גבאי אצל ליאור שליין. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15תסביר לי מה קורה כאן, כשגבאי שולח למנכ"ל ראיון מכלי תקשורת אחר, מבקש ממך להפיץ  ש.

 16 הלאה, ואתה אומר לו  'בכיף', מה זה הדבר הזה? שחקן פוליטי?

 17 הסברתי לך, אבי חבר שלי, הוא יודע שאני אוהב אותו, אני לא יודע אם הפצתי את זה בכלל. ת.

 18 יברתם.חבר שלך, שנתיים וחצי לא ראינו שד ש.

 19 מה? ת.

 20כמה פעמים נפגשתם? בגלל שהוא חבר שלך, ונדמה לי שאמרת לי כששאלתי אותך בתחילת  ש.

 21פעמיים', למרות שזה יותר, לפי התכתובות -החקירה שנפגשת איתו, אני מקווה שאני מדייק, 'פעם

 22פעמיים, אגב, תמיד זה על רקע -שאנחנו רואים, אז החברות היא, הפגישות האלה היו פעם

 23 ראיונות שהוא מגיע לאולפן, אז אתם חברים, נפגשים מעט? הרבה? תסביר לי.ה
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 1 אני לא יודע מה השאלה. ת.

 2 השאלה היא כמה פעמים נפגשת עם אבי גבאי בתקופה הזאת? ש.

 3 איזו תקופה? ת.

 4 . 2014-2017 ש.

 5 אחרי שהוא התפטר? ת.

 6 .2013כן. הוא התפטר בינואר  ש.

 7 אוקיי. ת.

 8פעמיים לפני כן, שאלתי אותך. ... חבר. כל פעם אתה נע ונד -? אמרת לי פעםכמה פעמים נפגשתם ש.

 9 פעמיים? -בהתאם למה נשיב. אם אתה חבר, כמה פעמים נפגשתם? יותר מפעם

 10נפגשנו מספר פעמים בודד. הקטע של החברות, ציינתי שפשוט מהתקופה שבה עבדנו יחד הייתה  ת.

 11שאנחנו יצאנו יחד לבלות או הלכנו למסעדות או המשפחות בינינו הערכה הדדית, וזה לא חברות 

 12נפגשו, במובן של הערכה הדדית של מנכ"לים עמיתים, וחיבבנו אחד את השני. הייתה בינינו 

 13כימיה. התייעצתי איתו, זה הכל. לזה התכוונתי. לא נתתי פה איזו שהיא חברות או התכוונתי 

 14ח מתמנה מישהו להיות מנהיג פוליטי ואני פוגש חברות מהסוג שזה, התכוונתי שמעבר לקטע שנני

 15 אותו רק בנסיבות האלה, את אבי פגשתי גם קצת יותר והכרתי יותר, זה מה שהתכוונתי.

 16 פעמיים אולי יותר,-פגשת אותו פעם ש.

 17 פגשתי אותו מספר פעמים, לא יותר ממספר פעמים. ת.

 18 ר, הלאה.טוב. בוא נתקדם. שחקן פוליטי שולח למנכ"ל תקשורת, בסד ש.

 19לדעתי הוא שלח את זה לכל העולם. הוא הפיץ את זה, תשמע, מפיצים, כשיש משהו היום מפיצים  ת.

 20 אותו לכל העולם,

 21 אתה יודע או משער או מניח או ממציא? תסווג לי את זה. ש.

 22 אני יכול להוסיף עוד פועל. אני בטוח שהוא שלח את זה. ת.
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 1שלמת חקירה לגבאי תבדקו אצלו אם הוא הפיץ את זה אתה בטוח. טוב. אוקיי. כשאתם תעשו ה ש.

 2 לכולם.

 3 לא הוא הפיץ את זה רק אלי. אני היעד היחיד שלו. ברור שהוא הפיץ לכל העולם. ת.

 4 נכון. כך עושים. עו"ד יהודית תירוש:

 5 אתה יודע מה? כך הפוליטיקאים עושים? ש.

 6 כמו ששאלת אותי הרבה פעמים ועניתי, כן. ת.

 7 . הלאה.תודה. אוקיי ש.

 8 אם יש משהו חיובי עליהם, הם מפיצים. מה ההפתעה הגדולה הזאת? ת.

 9 . 2017ביוני  29-נכון. גם אנחנו פוכרים את הידיים. עכשיו בוא נתקדם ל ש.

 10זה נפרד או זה קשור? קיבלתי שני דברים, קיבלתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 התכתבות ותמונה.

 12 חים את הקישור גבירתי, זה מה שיש על המסך.יש התכתבות, אם פות ש.

 13 זה ביחד. אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 

 15 1002מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 תאשר לי שזו פעולה דוברותית קלאסית שנעשית, במקרה הזה שוב על ידי מר גבאי? ש.

 18 כן. ת.

 19מחרתיים' הוא כותב לך 'תודה, ביולי, אני אראה לך, 'בהצלחה  3-אוקיי. הלאה. אתה כותב לו ב ש.

 20מחר', אתה אומר לו 'נכון'.  זה אתה כותב למועמד לראשות מפלגת העבודה, יום או יומיים לפני 

 21 הפריימריז, נכון?

 22 כן. ת.

 23 טוב. נגיש את זה. ש.
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 1 

 2 .1003מוגש ומסומן נ/

 3 

 4 והלאה בוא נתקדם, נגיש גם את ההמשך.  ש.

 5 

 6 1004מוגש ומסומן נ/

 7 

 8שולח לך שני קבצים וכותב לך 'חשוב להפיץ', יום אחרי 'עובדים ביחד'. אתה אם תראה, הוא  ש.

 9 רואה?

 10 כן. ת.

 11 הוא מבקש ממך להפיץ, אני מבין? ש.

 12 כן. ת.

 13אוקיי. טוב. עכשיו הקבצים הם משובשים, אני כבר אומר לך, ולכן בוא נתקדם. מסתיים הסיבוב  ש.

 14 פרץ. יודע?הראשון, מי שעולה לסיבוב השני זה אבי גבאי ועמיר 

 15 בסדר, ת.

 16לא יודע, ... שהיית בתקשורת. טוב. ואז אני אומר לך, תקבל את זה כנתון,  ובוא נראה מה אתה  ש.

 17 ביולי.  4-כותב לו ב

 18 

 19 .1005מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 'ברכות'. נכון? ש.

 22 לא יודע. ת.

 23 תסתכל. אה, זה לא בפניך, תסתכל. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4294 

 1 טוב. ת.

 2 אתה רואה את ה'ברכות'? ש.

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. עכשיו בוא נראה מה קרה באתר יום אחרי. הנה באתר יום אחרי,  .ש

 5 

 6 .1006מוגש ומסומן נ/

 7 

 8 יש לנו את 'השועל הוותיק מול תקוות הצעירים'. אתה רואה? ש.

 9 כן.  ת.

 10אפשר לקרוא את זה, 'פרץ הוא איש המנגנון וגבאי יזכה לתמיכת הצעירים והמצביעים  ש.

 11 פרו גבאי, נכון? 'התקווה הלבנה הגדולה'.העצמאיים' וכתוב בכתבה, 

 12 לא יודע, תשאל את טל שלו. ת.

 13 לשאול את טל שלו. אוקיי. ואז אותו יום עוד כתבה. אחרי 'הברכות' שכתבת, ש.

 14 רק שיום אחרי שמישהו זכה בפריימריז גוף חדשות מרכזי כתב את זה. ת.

 15 תיכף נראה מה כתבתם.  ש.

 16 ... פעמיים. ת.

 17 ע המשיח בשלב הזה.מבחינתכם הגי ש.

 18אני אומר שמה שאתה אומר זה שבאופן מדהים ומוזר יום אחרי שמישהו זכה בפריימריז למפלגת  ת.

 19 האופוזיציה הראשית גוף חדשות מרכזי כתב על זה פעמיים.

 20כן. כתב על זה יותר מפעמיים, בשונה מהקינה שהייתה אצלכם אחרי הזכייה של נתניהו בבחירות,  ש.

 21עכשיו בוא נראה ככה, ואז הכתבה הנוספת היא 'ברק הביע תמיכה בגבאי, הוביל  הקינה הכתובה.

 22 מהפך, נתניהו כבר פוחד' רואה? 

 23 כן. ת.
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 1 אוקיי, הלאה. יש שם גם סרטון, נחסוך את הסרטון. עכשיו עוד יום, ש.

 2 אין לי שום קשר לכל הכתבות האלה. ת.

 3 בסדר. ש.

 4 רק שזה יהיה ברור. ת.

 5 יש לך קשר, יש לך אתר. טוב, אין לך קשר, ש.

 6 אין לי אתר. לשאול יש אתר. אני מנכ"ל האתר. ת.

 7 ... האתר משועבד לאבי גבאי. עו"ד ז'ק חן:

 8 כן, יש לנו אתר משועבד, השאלה למי. ש.

 9 אתר לא משועבד לאבי גבאי.  ת.

 10 אנחנו רואים שהוא משועבד, עו"ד ז'ק חן:

 11 אתה בדיוק רואה, עו"ד חן, ת.

 12 עו"ד חן אדוני לא חוקר עכשיו, נכון? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 13 סליחה גבירתי. עו"ד ז'ק חן:

 14 מר ישועה, לא לדבר למר חן. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 בוא נסתכל, הנה כתבה נוספת. ש.

 16 

 17 1008מוגש ומסומן נ/

 18 

 19 הכתבה?'גבאי ישמח אם הרצוג ימשיך להיות ראש האופוזיציה' רואה את  ש.

 20 כן. ת.

 21בסדר. אפילו לא נשאל שאלה, בוא נתקדם. שלושה ימים קדימה הוא מוזמן לראיון בוואלה. אני  ש.

 22כבר אומר לך, מזמינים את עמיר פרץ ואבי גבאי לראיון בוואלה. אני רק אציג את הכתבה, וזה גם 
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 1ראיון ורק אבי , זה מה שנאמר בסרטון שמופיע בתוך הכתבה שעמיר פרץ סירב להגיע ל-מופיע ב

 2 גבאי הגיע. אתה איתי? אני אומר לך, קבל את זה כנתון, זה מה שישנו.

 3 טוב. ת.

 4 יש לך ידיעה למה פרץ מחליט שלא, ש.

 5 אתם רוצים להגיש? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כן. אפשר. ש.

 7 לא.  ת.

 8 סליחה? ש.

 9 לא, אין לי ידיעה. ת.

 10 

 11 1009מוגש ומסומן נ/

 12 

 13ו רואים מר ישועה, אגב, לא היו לך התכתבויות עם עמיר פרץ, לפחות לפי מה שאנחנו מה שאנחנ ש.

 14 בדקנו.

 15 לא זכור לי. ת.

 16גבאי אנחנו רואים מה שיש, לא צריך אפילו לדבר על זה, זה מקריות שפרץ לא מגיע לראיון בוואלה  ש.

 17 וגבאי מגיע?

 18 אינני יודע. ת.

 19 ועל הוותיק, איש המנגנון', מבין כנראה את המשחק?השועל הפוליטי פרץ, כמו שקראתם לו, 'הש ש.

 20 אתה שואל אותי על כותרת שלא קבעתי, לא יודע מה לענות לשאלה הזאת. ת.

 21 

 22 .1010מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1. 'ברכות'. 2017ביולי  11-אוקיי. עכשיו בוא נראה, אחרי שהוא זכה, בוא נראה מה אתה כותב לו ב ש.

 2 ימשך, בהצלחה, ברכות' 'בהצלחה, ברכות', רואה את זה?'תודה'. 'מקווה שהרצף הזה ... י

 3 כן. ת.

 4אוקיי. אתה מייחל בעצם, עכשיו הוא שחקן פוליטי, הוא כבר יו"ר מפלגת העבודה, לכן מה שאתה  ש.

 5 מאחל לו, אחרי שזכית בעבודה, תנצח את נתניהו. נכון?

 6 כן. ת.

 7אחרי שגבאי, בקצרה אני אגיש  טוב. עכשיו בוא נראה בקצרה את השטף האקסטטי של הכתבות ש.

 8אותן, אחרי שגבאי זכה בבחירות למפלגת העבודה. בסדר? אחרי ה'ברכות בהצלחה, ברכות 

 9 בהצלחה', בוא נגיש הכל ביחד. אנחנו נרכז. זה ייקח דקה אבל זה יחסוך.

 10 1011רק לפרוטוקול, ההתכתבות היא נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 

 12 1011מוגש ומסומן נ/

 13 

 14, 6, 5, 4, 3, 2, 1 -ביולי האתר נשטף ב 11ביולי עד  10-תודה גבירתי. אני יכול להגיש, כבודם, מה ש.

 15המזהיר ב... ווטרלו, לא היה ניצחון כזה  ןהניצחוכתבות, כולן כתבות דוברות בעד עצמן,  9, 8, 7

 16לא זוכר שגבאי בדברי הימים. אנחנו נרכז את כל הכתבות ונגיש אותן. כשאמרת לי אגב שאתה 

 17זכה לאיזה סיקור משהו מיוחד, אתה ראית את האתר לפני החקירה? תכתובות, ראיתי שעברת, 

 18 הכנת תשובות, 'ים של חושך' זה לא ליברמן, הכנת את עצמך, אבל את האתר עצמו ראית?

 19את ה'ים של חושך' לא ראיתי כשעברתי, רק לידיעתך. כשאמרתי לך את מה שאמרתי, עוד פעם,  ת.

 20אני לא זכרתי שהיה משהו מיוחד לטובת אבי, אני לא הייתי מעורב במה שיש פה. אתה רואה פה 

 21 מכל התכתובות עם אבי, הוא חבר שלי ומה הוא ביקש? פעם אחת, כתבה, והעברתי את זה.

 22 הוא לא צריך. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23 לא משנה, זה רשום בפרוטוקול. עו"ד ז'ק חן:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  13

 

 4298 

 1דפים. בסוף זה מסתכם לבקשה לגבי הנושא של הפעילות, לפי  50-זה גם לאתה יכול, תחלק את  ת.

 2מה שאני סיכמתי פה, אולי עוד אחת, וכך בדיוק נראה הקשר, עוד עם חבר, בתוך הסיפור. ולגבי 

 3 השאלה שלך  של מול מה שאתה מציג פה, האם אני עכשיו חושב שזה מוטה לטובת אבי? לא. 

 4 לא. ש.

 5 גדול,הצגת את זה בפאתוס  ת.

 6 מצוין. ש.

 7', אני לא יודע מה היה במקומות אחרים, נראה לי לחלוטין טריוויאלי 5, 4, 3, 2, 1ואמרת ' ת.

 8, 2, 1שבאירועים כמו התפטרות של שר סביב מה שקורה במתווה גז, בזכייה שלו בפריימריז, שיש 

 9חדשותיות ביום.  ידיעות 40על פני כמה ימים, וואלה מעלה כמו שאתה לימדת אותי אז,  5, 4, 3

 10 אז אתה אומר שהיא העלתה בשבוע, זה נראה לי לחלוטין טריוויאלי, 

 11 כתבות אוהדות ביומיים, זה טריוויאלי. אני שמח לשמוע. 12בסדר גמור.  ש.

 12לכן אין שום בנצ'מרק למה שאתה אומר, ואני אומר עוד פעם, הכל, אני אומר עכשיו, עזוב את  ת.

 13א בנצ'מרק. יש פה את הרצף של ההתכתבויות. מה מראה רצף של הניתוחים שלי של בנצ'מרק ל

 14 התכתבויות?

 15 על מה אתה משיב לי, מר ישועה? ש.

 16 תן לו להשיב. עו"ד יהודית תירוש:

 17 הוא לא משיב. עו"ד ז'ק חן:

 18 ,-מה, אתה משיב או אתה פותח ב ש.

 19 קודם.שאלת אותו אם הוא משנה את תשובתו מ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לא שמעתי גבירתי? ש.

 21 אדוני שאל אותו אם הוא משנה את מה שהוא השיב קודם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לגבי כמות הסיקור שהייתה. ש.

 23 נו, אז הוא עונה על זה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1ה הסבר אחר. הוא לא עונה. הוא אמר 'אני לא ראיתי את האתר'. עכשיו הוא כבר נותן לי פה איז ש.

 2 כתבות, יומיים, אמרת לי שזה נראה לך טבעי וטריוויאלי, מעולה. 12אבל אתה יודע מה, 

 3נשמע לי שכל הדרמה שאתה מייצר פה, אני מבין אותה למה אתה אומר את זה, אבל אני לא מבין  ת.

 4אותה בהקשר של השאלה ששאלת אותי האם האתר מוטה לכיוון של אבי גבאי. וההתכתבויות 

 5מראות את זה ואין לי קשר למה שעלה שם. נמצא שם אבירם, נמצאת שם מיכל, אני לא בשלב  רק

 6שבו אני מתערב. ההתערבות שלי, כשרואים אותה כבר פה, היא בדיוק מינימלית. הלוואי שעם 

 7 פוליטיקאים אחרים זה היה ככה.

 8יולי. אתה כותב לו כך: ב 14-טוב. אנחנו נגיש את הכתבות באסופה, אני אראה תכתובת נוספת מה ש.

 9שאתה עם זוג חברים בשווייץ בוויקאנד, ... איש חשוב, ו'הם מדברים עליך כראש הממשלה הבא, 

 10 המומנטום הזה אני חש בהרבה מגזרים'. זו התכתובת.

 11 

 12 .1012מוגש ומסומן נ/

 13 

 14 זו ההתכתבות שישנה. אתה רואה? ש.

 15 רואה. ת.

 16 גבאי מבחינתך הוא ראש הממשלה הבא. נכון?אוקיי. אתה הפעם בשוויץ, אני מבין שפה  ש.

 17 אני אמרתי שהחבר, ככה הוא דיבר על זה. ת.

 18ואתה גם אומר 'אני חש את זה בהרבה מגזרים'. אתה כותב. זה מה שהחבר אומר, ואתה חש את  ש.

 19 זה בהרבה מגזרים.

 20 כן. ת.

 21ומע באז', 'הוא', אוקיי. וגם גבאי אומר לך ש'אחמד טיבי ואריה דרעי כבר מודאגים, והוא ש ש.

 22 כנראה זה נתניהו ששומע את הבאז, נכון?

 23 לא, ת.
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 1 אלא? ש.

 2 לא יודע.  ת.

 3 לא יודע. אגב, אתה זוכר כמה התקווה הלבנה הגדולה הזו בסוף, בכמה מנדטים הסתיים הדבר? ש.

 4 במפח נפש. ת.

 5וף אפשר לא כי חשבתם שהוא הולך להיות ראש ממשלה. הוא סיים עם שישה מנדטים. אבל גם בס ש.

 6 להיות ראש ממשלה עם שישה, אנחנו רואים, אז אולי זה משהו אחר. אז תראה,

 7 אני מקווה שאני לא אחראי לזה גם. ת.

 8 לא, על זה אתה לא אחראי. אגב כן, זה שאלה, בסוגיית ה'לא אחראי' שלך,  ש.

 9 )העד צוחק(

 10 14-אתה שולח לגבאי, בזה לא מצחיק. אנחנו נתקדם, ונגיש את זה מסודר. נתקדם. תראה מה  ש.

 11. הנה ההודעה שאתה שולח לו, תיכף נגיש אותה, 'אל תגיד שקיבלת ממני אבל תראה 2017ביולי 

 12 מה רץ ברשת'. אתה זוכר מה שלחת לו?

 13 לא. ת.

 14אז בוא נזכיר לך. זה מה ששלחת לו. תראה מה זה, זה באמת מופת של, אני לא רוצה להשתמש  ש.

 15' נעצר למעצר בית, הנדלר ופילבר' ויש איזו מן דחקה כזו, 'בזק, בביטוי. אתה שולח לו 'אלוביץ

 16 הכי טוב בבית' אתה רואה?

 17 כן. ת.

 18 יס, אתה רואה?-אנחנו בימי החקירה של בזק ש.

 19 כן. ת.

 20 הבוס הנדיב שלך, אני מוסיף, נעצר. רואה?  ש.

 21 כן. ת.

 22 ואתה בעצם משועשע.  ש.

 23 מגישים את זה?אתם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 כן. נגיש את זה. אתה משועשע , נכון מר ישועה? ש.

 2לא משועשע, שלחתי לו את מה שראיתי, זה הכל. בגלל ששנינו היינו, שהוא היה גם בבזק, אז  ת.

 3 שלחתי לו את זה. זה הכל. הוא היה מנכ"ל בזק. לא הפצתי את זה לאנשים אחרים.

 4 ה מה שנראה כאן.אני שאלתי אותך אם היית משועשע פה. ז ש.

 5 הוא היה מנכ"ל בזק לשעבר, שלחתי לו את זה. זה הכל. ת.

 6 אתה יודע, בזק, הכי טוב בבית, מעצר בית. ש.

 7 כן, זה היה הסלוגן שלו. בשביל זה שלחתי. ת.

 8 אתה חש שזה, אתה יודע, היום בדיעבד זה נראה לך נאות? ש.

 9 לא. ת.

 10 גם לפוליטיקאי, כן?  לא. גם אני. אוקיי. עכשיו, אתה שולח את זה ש.

 11שלחתי את זה לא לפוליטיקאי. שלחתי את זה לאיש שהיה מנכ"ל בזק, בימים שלו יצאה הסיסמה.  ת.

 12 זה ששלחתי ולא הפצתי את זה לאחרים,

 13 כן, הוא גם היה יו"ר מפלגת העבודה. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15 אוקיי. הנה, אני אגיש את זה. ש.

 16 י המסמכים ביחד.שנ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 

 18 .1013מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 אז אחרי שהשתעשענו, אתה מבין שזה עניין טראומטי, לאנשים שלא מורגלים בכך להיעצר, נכון? ש.

 21 איזו שאלה. אני לא הפצתי את זה לאנשים אחרים. ת.

 22 לא, ש.

 23 הפצתי למי שהיה מנכ"ל בזק, זה הכל.  ת.
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 1 ויו"ר מפלגת העבודה. ש.

 2 גלל שהוא יו"ר מפלגת העבודה.בסדר, זה לא ב ת.

 3 ברור. ש.

 4 רק בהקשר הבזקי. אבל אני מסכים איתך שזה לא בסדר. ת.

 5 טוב.  אני רוצה להגיש כבודם אסופה של כתבות. ש.

 6 כולן מוואלה? הכל וואלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן, אני רוצה לקצר. ש.

 8והדבר המרושע הזה ביחד? זאת אומרת 'אל תגיד זה ההתכתבות  1013גבירתי נ/ עו"ד ז'ק חן:

 9 שקיבלת ממני ותראה מה רץ ברשת' וזה ביחד?

 10 זה ביחד כי זה נשלח יחד עם ה.. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 זה הצרופה של זה. עם:-כב' השופט מר משה בר

 12 שלושה?עכשיו שאני אבין, זה עותק אחד או  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 יש פה שניים כרגע.  ש.

 14אולי אני אחזיר לך את זה ותעשה סדר פה כי לא הבנתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 אם זה אחד או שניים או  שלושה. תסדרו ותנו לנו שלושה קבצים מסודרים ואז אני אסמן אותם.

 16ימים. הכותרת היא 'אבי גבאי אציג לך רק כתבה אחת מתוך הסריה, מיד נגיש אותה. זה באותם  ש.

 17 הוא הפתעה רק למי שלא קשוב לרחשי העם'. אתה רואה? זו הכותרת. אני מיד אגיש, כבודם.

 18 בסדר. ת.

 19אתה זוכר בתקופה של האתר איזה שהוא טקסט דומה על נתניהו? כלומר, 'רחשי העם' ו'העם  ש.

 20 משווע', אתה זוכר משהו כזה? היה לכם? 

 21 מתכוון?שלא היה מוזמן אתה  ת.

 22מוזמן, לא מוזמן, שאלתי טקסט שהופיע באתר. אצלי האתר מדבר. שאלתי אם היה לכם. אם  ש.

 23 אתה זוכר.
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 1 אני חושב שהיו הרבה כתבות לטובת ביבי. ת.

 2 שאלתי אם אתה זוכר משהו ברוח הזו שהופיע? ש.

 3א זוכר את אני זוכר שהיו הרבה פעמים שאמרו שנשמע שהוא מפנק, אז עשו משהו מפנק. אני ל ת.

 4 הנוסחים כרגע. כמו שלא זכרתי לגבי אבי.

 5כמו שלא זכרת לגבי אבי. אבל בוא ניכנס כרגע, נמשיך עד שנצליח לארגן את הכתבות, לעוד  ש.

 6התכתבות מרתקת שהייתה לך עם גבאי. אני כבר אומר לך 'אין כתבה שהעם משווע'. אמנם הוא 

 7 כמה, אבל, זכה בארבע בחירות או כמה בחירות, אלוהים יודע

 8 אין כתבה שמה? ת.

 9 אמנם הוא זכה באי אילו מערכות מערכות בחירות ארציות, ש.

 10 שהעם משווע. אין כתבה שהעם משווע. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אין משהו שהעם משווע. ש.

 12 איפה, לא הבנתי את האמירה. ת.

 13 לא חשוב, הלאה. ש.

 14 איפה אין כתבה שהעם משווע? ת.

 15 באתר המופלא שלכם. באתר המשועבד. ש.

 16 לטובת ראש הממשלה אתה מתכוון? ת.

 17 כן. מהסוג הזה. ש.

 18 

 19 .1014מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 20-עכשיו יש לנו התכתבות נוספת, יש בה עניין מסוים אז בוא נעבור עליה. אתה כותב לגבאי ב ש.

 22איך הוא החליט שאינך  'היי, מה הבעיה של אמנון? דיבר לדעתי שטויות גמורות, 2017באוקטובר 

 23 מכיר את התחום המדיני, אתה פועל חכם ונכון'. רואה?
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 1 כן. ת.

 2 קודם כל אתה יוזם את הפניה, נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. מה שיש לך זו טרוניה כלפי העיתונאי אמנון אברמוביץ', ש.

 5 כן. ת.

 6 כי הסיקור של אברמוביץ' את גבאי הוא לא לטעמך. נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8 איש נחשב במילייה כעיתונאי רציני. נכון?הוא  ש.

 9 גם על ידי. ת.

 10 או. אבל במקרה הזה הוא דיבר  כלשונך 'שטויות גמורות'. נכון? ש.

 11 נכון. ת.

 12 אוקיי. עכשיו אתה באמת חשבת שהוא דיבר שטויות גמורות? ש.

 13 כן. ת.

 14שאלה הן או שמא חשבת שנכון לכתוב ליו"ר מפלגת העבודה והקנדידט לבחירות הארציות  ש.

 15 שטויות גמורות? מה היה שם?

 16 אני לא זוכר מה היה אבל אני זוכר שחשבתי שכן. ת.

 17 שמה? ש.

 18 חשבתי שזה היה שטות. ת.

 19 אוקיי. ש.

 20 גם לאמנון מותר לטעות. ת.

 21 הסתבכת. אי אפשר להחזיק את כל הכדורים באוויר, לרמות את כולם כל הזמן, זה קשה. ש.

 22 נכון. אתה צודק. ת.
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 1נתקדם עם ההתכתבות המפוארת הזאת. כותב לך גבאי את הדבר הבא: 'עשה קמפיין  טוב, בוא ש.

 2 שלם נגדי בכדי שלא אבחר, לא הצליח וממשיך'. רואה?

 3 כן. ת.

 4אוקיי. עכשיו, מכיוון שאתה צד להתכתבות, מה שהוא כותב לך שעיתונאי, עיתונאי בכיר כמו  ש.

 5 יד פוליטי. נכון? זה מה שהוא כותב לך?שאמרנו, עושה קמפיין שלם נגד בחירה של אדם לתפק

 6 כן. ת.

 7אוקיי. איך עושים דבר כזה? כאיש תקשורת, כמנכ"ל כלי תקשורת. איך עושים קמפיין שלם כדי  ש.

 8 שאדם לא ייבחר?

 9 לא מבין את השאלה. ת.

 10 נורא פשוט. אתה מתכתב איתו, ש.

 11 הוא אומר את זה. לא אני. ת.

 12 כן. אבל אתה צד ישיר לשיח איתו. ש.

 13 אז להסביר מה הוא אומר? ת.

 14 כן. מה אתה הבנת? ש.

 15 שאבי חושב שהוא מוטה נגדו. ת.

 16 זה הוא כותב. שאלתי אותך איך עושים, ש.

 17 הוא עשה קמפיין, בסדר. ת.

 18כותב לך גבאי ש'אברמוביץ' עשה קמפיין שלם נגדו בכדי שלא אבחר. הוא לא הצליח'. שאלתי  ש.

 19 שלם נגד שחקן פוליטי. מה הוא עושה? אליך איך עיתונאי בכיר עושה קמפיין

 20 אני מניח שהוא מדבר נגדו, מתבטא נגדו. ת.

 21 נכון, יפה. ש.

 22 הוא כתב את זה, יש את הכיתוב. עם:-כב' השופט מר משה בר
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 1כן. נכון. עכשיו, אתה כמובן ממשיך הלאה ואומר 'הוא דיבר שטויות', אברמוביץ', 'זה נשמע  ש.

 2דיוטים שלא מבינים כלום על כלום ופתאום הוא נותן לך יבאמופרך וחצוף, כל המדינה מלאה 

 3 ציונים'. אתה רואה את זה?

 4 כן. בטח. ת.

 5 מה? ש.

 6 כן, כן. ת.

 7 זה אותנטי? ש.

 8 כן. ת.

 9 דיוטים האלה שלא מבינים כלום, כלשונך?יאוקיי. מי זה הא ש.

 10הזה היא התכוונתי לפוליטיקאים, כי הוא מתייחס לאבי. נקודת הייחוס לאבי במקרה  ת.

 11 כפוליטיקאי, שאומר שהוא לא מבין בצד המדיני. אז אני אומר,

 12 שהמדינה מלאה בהם? אידיוטים'. מי זה האידיוטיםלא, כתבת 'כל המדינה מלאה ב ש.

 13 אני מסביר לך, עוד פעם, ת.

 14 כן תסביר. ש.

 15רק זוכר  נקודת הייחוס במקרה הזה זה פוליטיקאים, אני לא זוכר בדיוק מה אמנון אמר שם, אני ת.

 16שהוא דיבר, כנראה שאבי לא מבין את התחום המדיני וכדומה, אז אני אומר 'המדינה מלאה 

 17 דיוטית.י', הכוונה שלי הייתה לפוליטיקאים שממלאים תפקידים שונים, בצורה אאידיוטיםב

 18לא התכוונת אולי, סליחה, פשוט הוא לא נמצא כאן ואני גם מכיר אותו באופן אישי, שהוא נמנה  ש.

 19 עליהם? הכתב הבכיר? העיתונאי הבכיר?

 20 לא, ממש לא חשבתי שהוא, ת.

 21ופתאום הוא נותן לך ציונים', ....שזה  אידיוטיםלא, כי כתבת שהוא דיבר שטויות, ו'הארץ מלאה ב ש.

 22 ' זה לא אותו אדם?אידיוטיםמתייחס אליו. כמו ש'ים של חושך' זה לא ליברמן, 'ה

 23 הקשר אפשר,על פי ה עם:-כב' השופט מר משה בר
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 1 אתה מסבך כבר את עצמך בשטויות. בגדול, ת.

 2 אני מסבך את עצמי בשטויות? אתה כתבת, אני מקריא לך את התכתובת. ש.

 3 אבל אני, גם אתה מדבר שטויות עכשיו. תראה, תקרא את המשפט. אתה יודע עברית? ת.

 4 שלך נדמית, תההיסטורישמע, העברית שלך די קלוקלת, הפיסוק שלך הוא אפסי, הידיעה  ש.

 5 זה לא מחויב המציאות הדרך הזאת של ההתבטאות, עו"ד יהודית תירוש:

 6 העד שואל אותי אם אני יודע עברית. ...שיעור מתמשך, ש.

 7 בסדר, מה שהעד מרשה לעצמו, אבל מאיתנו מצופה התנהגות, עו"ד יהודית תירוש:

 8וקר אותו ואומר לו שהוא מדבר הנה ההדגמה. ה עד מעז, מחציף פנים לעורך דין שח עו"ד ז'ק חן:

 9 שטויות, התביעה נזעקת על זה שעורך הדין... לעד ומנסה להחזיר אותו למקומו.

 10 נכון. זה תפקידנו. לא להגן על עורך הדין, אלא על העד. עו"ד יהודית תירוש:

 11 תפקידכם זה לקיים חקירה הוגנת ומלאה. זה התפקיד שלכם שהתרשלתם בו. ש.

 12 בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 13 תראה, מבחינת העברית רק, בסדר?  ת.

 14 כן, ש.

 15אוקיי, אהה, 'דיבר שטויות', הוא, אברמוביץ', 'נשמע מופרך'. המדינה מלאה באידיוטים שלא  ת.

 16מבינים והוא נותן לך ציונים'. לכן 'הוא' זה אברמוביץ', ומבחינת התחביר, מבחינת העברית, 

 17שלי עם אברמוביץ' וכדומה, חשבתי שפה אברמוביץ' למרות שאתה רוצה לאלץ את זה לתוך פייט 

 18טעה, כי אני מכיר את אבי ויודע שאבי מאוד חכם, ולכן כתבתי את זה לו, לא כתבתי את זה 

 19 לאחרים. זה הכל.

 20בוא נתקדם. עכשיו הוא כותב לך 'בגלל שהוא קיצוני הוא לא משכנע', ועכשיו הוא כותב 'אל תשכח  ש.

 21 יד'. אתה רואה?שהוא ישב שנים עם יאיר לפ

 22 כן. ת.

 23 אברמוביץ', הוא מזכיר לך שהוא ישב שנים עם יאיר לפיד, נכון? ש.
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 1 כן. ת.

 2הוא שבעצם יש ביניהם איזה שהוא קשר  -לא בעברית, בלעז  -ולכן הסאבטקסט בעניין הזה  ש.

 3 ידידותי ולכן הוא תומך בו. 

 4 נכון. זה המחשבה שלו. ת.

 5מה אתה עושה, אתה אומר, אתה לא אומר לו 'מה פתאום, זה המחשבה שלו. אבל אתה, תראה  ש.

 6זה לא יכול להיות, איך קשר חברי ישפיע על סיקור', זה לא, אתה אומר ההיפך. אתה אומר 'אני 

 7אפנה לאבי וייס' אתה אומר 'זה היה חריג, היום, וגובל בעיני בחוצפה, אני אגיד את זה לאבי וייס'. 

 8 רואה?

 9 כן. ת.

 10 בי וייס תזכיר לנו?אוקיי. מי זה א ש.

 11 .2מנכ"ל חדשות  ת.

 12אוקיי. אז אתה בעצם אומר לפוליטיקאי ביחס לסיקור פוליטי שלו שאתה תפנה למנכ"ל של ערוץ  ש.

 13 החדשות כדי לטפל בעניין.

 14אמרתי. אני לא חושב שפניתי, אני חושב שלא פניתי, .. בטוח אם אני לא פניתי, ואמרתי רק שזה  ת.

 15 היה חריג. זה הכל.

 16למה אתה כותב לפוליטיקאי, מעבר לכל מה שכתבת, שאתה הולך לדבר עם מנכ"ל כלי תקשורת  ש.

 17 אחר ביחס לסיקור שלו?

 18 אני חושב שזה טעות באמת שכתבתי. ת.

 19 מה? ש.

 20אני חושב שזה טעות שכתבתי את זה, אני פשוט באותו רגע חשבתי שמה שהוא אמר עליו זה היה  ת.

 21 תבתי את זה.מקומם, זה הכל. עצבן אותי אז כ

 22 אז כתבת. ש.

 23 כן. נכון. ת.
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 1 טוב, וגבאי כותב לך 'אוקיי', כלומר לך על זה. נכון? ש.

 2 כן.  ת.

 3עכשיו תראה את המקריות המופלאה, מה קורה באותו יום באתר שלכם. תראה, ראה זה פלא,  ש.

DEUS EX MACHINA 4. משהו קרה פה באתר שלכם אחרי ההתכתבות באותו יום, הכותרת 

 5 שמאל יכולים לצעוק, גבאי מסמן מטרה ומתרנן מרעשי הרקע' רואה?היא 'ב

 6 כן. דרך אגב זה יום שישי? ואברמוביץ' מתי דיבר? באולפן שישי בערב, נכון? ת.

 7 כן. ש.

 8זאת אומרת שידעתי מראש ולכן אמרתי לטל שלו לכתוב את זה בצהריים? תראה, בגדול אמרתי  ת.

 9מעורב בהן. אבירם מנהל את המערכת, טל שלו כותבת  לך, כל הכתבות האלה שהראית לא הייתי

 10וכל הלינקים האלה שאתה מייצר בין זה לזה, אני מסכים שמה שאמרתי פה שאני אפנה לזה, זה 

 11לא זה. השיחה ביני לבין אבי היא שיחה חברית, בין חברים, אני אומר לו מה שאני חושב, ולא 

 12 א פניתי לטל שש שעות לפני שאברמוביץ' דיבר.פניתי גם לאבי וייס, לא פניתי לאף אחד, בטח ל

 13חשוב היה שיהיה שעות בצד  1014רציתי לומר שזה עוד אחד מהמקרים שבנ/ עו"ד יהודית תירוש:

 14, כי העד כבר אמר את זה אז אפשר להגיד את זה בצורה ברורה, 20.10-ההתכתבות הזאת ב

 15יא משעות הערב אחרי אולפן היא משעות הצהריים וההתכתבות ה 1015שהכתבה שחברי הגיש נ/

 16 בערב בערך. 21:00שישי של אמנון אברמוביץ' משעות 

 17אז עכשיו בוא נראה את גוף הכתבה, אחרי שלימדו אותנו לדייק בכל הכתבות שישנן. אני כמובן  ש.

 18 לא אתאפק להגיד שלא בדקתם מימינכם ומשמאלכם שום דבר.  תסתכל בפסקה שמתחילה,

 19 באיזה עמוד? אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 20בעמוד השלישי, כבודה, למעלה. 'נאמר שם אבל למרות צעקות השמאל, טעמו המר של הציטוט  ש.

 21שהוצא מהקשרו, גבאי יכול לסכם שבוע מוצלח, יש לו מטרה אחת, קהלים חדשים, בוחרי הליכוד, 

 22ה השלום'. מצביעי מפלגות המרכז של לפיד וכחלון שמדברים בשפה קצת אחרת מזו של מחנ
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 1רואה? ואז השאלה שלי אליך היא נורא נורא פשוטה בנושא הזה. והשאלה היא, תאשר לי 

 2 שהכתבה מאוד חיובית מבחינתו של גבאי. אתה יכול לראות את כולה. נכון? 

 3 אם אתה רוצה שאני אראה את כולה, צריך לנשום רגע. ת.

 4 אתה רוצה לנשום? ש.

 5מסכים איתך לגמרי, אני אגיד רק, עוד פעם, אין לי קשר למה לא, תנשום אתה. תראה, אני לא  ת.

 6שטל שלו כותבת. טל שלו היא כתבת עצמאית, אני לא אומר לה מה לכתוב, אני לא מדבר איתה 

 7על זה, אני לא יודע על זה שום דבר, אני קורא את זה פעם ראשונה. בגדול אני לא מסכים איתך 

 8ת מה שהיא חושבת. זה מתחיל ב'יו"ר העבודה עורר שזה כתבה שהיא רק אוהדת, טל שלו כותב

 9 סערה שפגע בציפור נפשם של רבים מאנשי המפלגה בנושא ההתנחלויות'. אוקיי?

 10 'אך'? ש.

 11בסדר, אבל לפני ה'אך' מופיעה שורה ראשונה ואם זה היה מתאים לך היית אומר 'נכון שבכותרת  ת.

 12לכן אני אומר עוד פעם, אני לא יודע. 'לא המשנה השורה הראשונה יותר חשובה?' אני לא יודע. 

 13מעט אנשים בשמאל הישראלי גירדו את ראשם בתמיהה', יש גם בעד ויש גם נגד, טל שלו היא 

 14 כתבת,

 15 רצינית, ש.

 16 רצינית, שכותבת, ת.

 17 והוא מלח הארץ, ... ש.

 18 רק שניה. רצית שאני אקרא את הכל אז אני אקרא. ת.

 19 כן. קרא. ש.

 20 בסדר. אוקיי. ת.

 21 מה זה נותן שהוא יקרא? הוא אמר עכשיו שהוא לא.. אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 22 לא יודע, אני קורא, והוא רוצה שאני אהיה חוקר. בבקשה. ת.

 23 אוקיי, בוא נתקדם לכתבה הבאה שהייתה שלושה ימים, ש.
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 1 ים... אין צורך. אדוני אמר שהוא לא..  מתקדמ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 שלושה ימים לאחר מכן,  ש.

 3 

 4 1016מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 סליחה, מספר שבועות לאחר מכן. 'אבי גבאי מנסה להחזיר את הפריפריה למפלגת העבודה' רואה? ש.

 7 כן. ת.

 8טוב, אנחנו לא נשאל אותך אפילו אם זה חיובי או לא חיובי, אבל תגיד לי שזה, תאשר לי שזו  ש.

 9 כתבה מאוד אוהדת.

 10 למה צריך לעבור כתבה אחרי כתבה אחרי כתבה,  עם:-ט מר משה ברכב' השופ

 11 לא צריך. קיבלתי אדוני. ש.

 12 כתבות העד לא שותף לעריכתן, לא .. עם:-כב' השופט מר משה בר

 13 אדוני סליחה, זה שהעד אומר 'אני לא שותף' זה, ש.

 14לשמוע את עמדתו, עו"ד בן צור, אני מבין, הוא מנכ"ל האתר, אפשר  עם:-כב' השופט מר משה בר

 15 את דעתו אבל ביחס לכתבות ... הדברים מדברים... אדוני יגיש את זה.

 16 . 2017בדצמבר  20-אדוני, מקובל. הלאה. אני מראה לך שיחה שלך עם ענת מרציאנו מה ש.

 17 

 18 1017מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 מי זו ענת מרציאנו? עם:-כב' השופט מר משה בר

 21 בדיוק, בוא נגיד לנו פה, ש.

 22 מסתבר שהיא מזכירה במפלגת העבודה. ת.

 23 איך אתה, קראת את זה במהירות פשוט? ש.
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 1 מה? ת.

 2 איך אתה זוכר את זה? ש.

 3 כן. קראתי. זה היה פה לפני שזה הגיע אלי, במקרה שאתה מתפלא. ת.

 4, נכון? ואתה אומר לה שאתה -יפה מאוד. בסדר גמור. 'זו ענת מאבי גבאי', היא מציעה שתיפגשו ב ש.

 5 ת הברית. רואה?בארצו

 6 כן. ת.

 7איתך? כי אנחנו רואים שהוא מגיע פעם אחר  שלהיפגשוב, למה הוא צריך כל פעם שהוא מגיע  ש.

 8 פעם.

 9 א. אני לא יודע אם זה כל פעם. הוא אומר שלום זה הכל. ת.

 10 לומר שלום. אוקיי. עכשיו, אתה כותב לה 'את מופיעה אצלי כ'בוז'י', רואה? ש.

 11 נכון. ת.

 12 אוקיי.  ש.

 13 כי אולי הוא התקשר פעם דרך זה. ת.

 14 סליחה? ש.

 15 יכול להיות שהוא התקשר פעם דרך זה. ת.

 16 מי זה 'הוא התקשר פעם דרך זה'? ש.

 17 בוז'י התקשר פעם דרך המספר, אז סימנתי את זה כ'בוז'י'.  ת.

 18 סימנת את זה. היה לך קשר איתה בהקשר של מר הרצוג? ש.

 19 צלך.אם היה, כל הרבע מיליארד שורות א ת.

 20רבע מיליארד. אוקיי. זה עולה בקצב מעריכי. עכשיו, יום אחרי זה מגיע, אגב, זה לא להגיד 'שלום',  ש.

 21כי ההצעה שהיא נותנת לך פה בבוקסה הראשונה, 'הוא יגיע לפני ותשבו או שתקבע צהריים או 

 22 קפה, מה אתה מעדיף'. לא רק לבוא ולהגיד 'שלום', נכון?

 23 נכון. ת.
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 1 אה יום אחרי זה, יום אחרי שהוא מגיע לאולפן, מה קורה פה. טוב. בוא נר ש.

 2 

 3 1018מוגש ומסומן נ/

 4 

 5 ונגיש את הכתבה הבאה כבר. הנה, שתי כתבות מאותו יום. ש.

 6 

 7 1019מוגש ומסומן נ/

 8 

 9ביולי לשתי כתבות, אני קורא להן 'חיוביות מאוד'  20-יש קשר בין ההגעה של גבאי לאולפן שלכם ב ש.

 10 ביולי? 21-מבחינתו, ב

 11 זה הראיון אצל יעקב אילון, אני חושב שזה שלו. יעקב אילון מפרסם את זה.  ת.

 12 טוב. אוקיי. ש.

 13 נדמה לי שהוא חתום על זה, לא? ת.

 14 כן. ש.

 15 אז מה השאלה, לא הבנתי. ת.

 16אם יש קשר בין ההגעה לראיון לשתי הכתבות, ואמרת לי 'כן', זה מי שראיין, פרסם. תודה. הלאה.  ש.

 17 , בוא נגיש.2017בדצמבר  28-הנה, ב

 18 

 19 .1020מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 שוב מנסים לתאם איתך פגישה, אתה רואה? ש.

 22 כן. ת.
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 1אוקיי. עכשיו מכיוון שאין תשובה שלך אז אני מניח שפשוט חזרת טלפונית, נכון? אתה אדם  ש.

 2 מנומס?

 3 לא תמיד, כמו שראית. ת.

 4 סליחה? ש.

 5 לא תמיד אני מנומס.  ת.

 6למי שאתה חושב שאתה חפץ ביקרו. אז אתה גם, אני לא רוצה להוסיף הלאה, אבל אתה מנומס  ש.

 7 אני שואל אותך שאלה פשוטה, מן הסתם חזרת, ההנחה היא שחזרת?

 8 אני לא יודע. ת.

 9 אתה לא יודע. אבל... ש.

 10 אינני יודע. ת.

 11הבחירות שהוא , אחרי 2017אינך יודע. עכשיו תגיד לי רגע אחד, מה קורה אחרי הבחירות של  ש.

 12 ?2019נבחר ליו"ר מפלגת העבודה עד הבחירות של 

 13 מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה. מה זאת אומרת מה קורה? ת.

 14 יש בחירות ארציות. מבחינת הקשר בינך לבין גבאי? ש.

 15 לא זוכר. ת.

 16 לא זוכר? אותו דבר? פחות? יותר? ש.

 17 הוא נבחר למפלגת העבודה,  2017בין  ת.

 18 ביולי. ש.

 19 אוקיי. ומה התחנה הבאה?  ת.

 20 . בחירות.2019 ש.

 21 לא זוכר. ת.

 22 שלך אומר? ןהזיכרומה  ש.

 23 אני לא זוכר, אין לי משהו מיוחד איתו. ת.
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 1 אותו דבר? מינוך יותר נמוך, יותר גבוה? מה אתה זוכר? ש.

 2 אני לא זוכר. ת.

 3 ?2019-מה היה ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בחירות ארציות.  ש.

 5 טוב, הוא לא זוכר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 מה, כן, על פני כמה שנים. -יודע-אני לא זוכר. גם פה אין קשר מי ת.

 7 לא זוכר. הלאה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8כזה. אני לא  זה לא היה נגיד קשר בעצימות כזאת שדיברנו יום יום ופתאום זה נפסק או משהו ת.

 9 יודע. 

 10 לא יודע.  ש.

 11 לא יודע מה היה. יכול להיות שהוא התקשר, יכול להיות שלא, אינני זוכר. ת.

 12פרסומים על פני ארבע  15,000טוב, בוא נעשה רגע איזו שהיא סכימה שישנה. דיברנו על נתניהו,  ש.

 13 שנים, זוכר? ראינו את 'יפעת',

 14 כן. אמרת. ת.

 15, זה גם אנחנו  זוכרים טוב, וגבאי בשנים האלה 15,000אות, הסתבר שהיו אתה חשבת שהיו כמה מ ש.

 16 פרסומים, גם את זה ראינו. 500-יש כ

 17 אני לא יודע, אתה מראה. כן, אני לא יודע. ת.

 18 אוקיי. בסדר. ש.

 19אני לא יודע מה זה 'פרסומים', אני לא יודע אם זה שווה לזה, לא יודע אם זה לא שווה. אבל בגדול  ת.

 20 אמרתי לך, המתמטיקה מתאימה.

 21 המתמטיקה מתאימה והיקף ההתכתבות מתאים. עכשיו, אני רק רוצה לומר, אנחנו נגיש,  ש.

 22 זה סומן כבר. דוברת:
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 1זה סומן. אוקיי. עכשיו אני הגעתי לנושא אחר. השאלה היא אם לשיקול דעת בית המשפט אני  ש.

 2 זה נושא רחב. דקות. 12יכול להתחיל או שאני יכול, פשוט יש עוד 

 3 מה משך החקירה על הנושא האחר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אני אגיד בדיוק לגבירתי, ש.

 5 מה הנושא האחר ומה משך הזמן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6פוליטיקאי אחר שאני מעדיף בכל אופן לא להגיד את שמו, למרות שהעד יושב בבית ומתכונן.  ש.

 7 קף, אני אומר לגבירתי, אני עושה פשוט ערך משולש ממה שהיה לנו כאן, וההי

 8 אולי אדוני יתחיל. תתחיל. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 דקות,  10זה יכוון אותו, אז אני אומר, פשוט נדמה לי שזה  ש.

 10 אדוני מעדיף לא להתחיל? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 דקות כדי שלא לחשוב שיש...  10לשלם בעוד  אני מוכן מחר ש.

 12 אדוני לא רצה לחשוף את שמו אבל .. זה ברור. עם:-כב' השופט מר משה בר

 13 נכון. ממילא הוא יישב עכשיו ויתכונן. והחקירה שלו היא חקירה של מספר שעות. ש.

 14 אנחנו נסיים את הדיון קצת קודם. תודה רבה לכולם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 

 16 

 17 -הדיון הסתיים  -

 18 

 19 

  20 
 21 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2 עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד ניצן וולקן; עו"ד אמיר טבנקין :מטעם המאשימה
 3 עו"ד דקלה סירקיס צור; –כרמל בן  צור; עו"ד –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 וב"כ עו"ד ז'ק חן  2נאשם    
 5 עוזר  –מיכל רוזן עו"ד  3ב"כ נאשמת    
 6 ד רותם אלבז עו" 4ב"כ נאשם    

<#1#> 7 

 8 פרוטוקול

 9  פרוטוקול הדיון הוקלט

 10 צור. -נמשכה חקירתו הנגדית של העד אילן ישועה על ידי עו"ד בן

 11 
 12 הוגשו מוצגים: 

 13 :בעניין הקשר עם אביגדור ליברמן

 Past Pages 14, 1035, כתבה נ/1029, נ/1028, נ/1027, נ/1022, נ/1021נ/ Past Pagesכתבות וואלה: 

 15, כתבה 1050נ/ Past Pages, 1049, נ/1046, כתבה נ/1044, נ/1043נ/ Past Pages, 1042, כתבה נ/1041נ/

 16 .1065, כתבה נ/1064, נ/1063נ/ Past Pages, 1052נ/

 17)מסמך  1054, נ/1053, נ/1047, נ/1025, נ/1024, נ/1023וואטסאפ צחי משה יועץ תקשורת ליברמן: נ/

 18(, 1060)מסמך מצורף לנ/ 1061, נ/1060, נ/1059, נ/1058, נ/1057, נ/1056/, נ1055(, נ/1053מצורף לנ/

 19 . 1066, נ/1062נ/

 20(, 1039)מסמך מצורף לנ/ 1040, נ/1039, נ/1038, נ/1037, נ/1034, נ/1031נ/ -וואטסאפ עמוס ליברמן 

 21 . 1048נ/

 22 . 1067נ/ -וואטסאפ עופר דובר ליברמן 

 23 . 1051נ/ –ן וואטסאפ שרון שלום מנהל קמפיין ליברמ

 24מסמך "גן שורשים";  – 1033דוא"ל, נ/ – 1032דוא"ל; נ/ – 1030דוא"ל; נ/ – 1026מסמכים נוספים: נ/

 25 דוא"ל;  – 1045דוא"ל; נ/ – 1036נ/

 26 
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 1 בעניין הקשר עם סילבן שלום:

 2דוא"ל )הוצג סרטון  – 1070וואטסאפ סילבן שלום; נ/ – 1069וואטסאפ ג'ודי ניר מוזס; נ/ – 1068נ/

 3וואטסאפ דוברת השר סילבן שלום;  – 1073כתבה וואלה; נ/ – 1072דוא"ל; נ/ – 1071הוגש(; נ/ שלא

 4 – 1077וואטסאפ ג'ודי ניר מוזס; נ/ – 1076; נ/Past Pages - 1075וואטסאפ סילבן שלום; נ/ – 1074נ/

 Past Pages . 5 - 1079דוא"ל; נ/ – 1078כתבה וואלה; נ/

 6 
 7 בעניין הקשר עם משה כחלון:

 8, כתבה 1096נ/ Past Pages, 1093, נ/1091, נ/1084, נ/1083, כתבה נ/1082נ/ Past Pagesות וואלה: כתב

 9, 1112, כתבה נ/1110נ/ Past Pages, 1109, כתבה נ/1107נ/ Past Pages, 1106, נ/1104, נ/1097נ/

 10, 1128, נ/1127נ/ Past Pages, 1123, כתבה נ/1122נ/ Past Pages, 1120, נ/1118, נ/1115, נ/1113נ/

 11 . 1143, נ/1142, נ/1137, נ/1136, כתבה נ/1135נ/ Past Pages, 1132, נ/1130, כתבה נ/1129נ/

 12, 1133, נ/1099, נ/1090, נ/1089, נ/1088, נ/1087, נ/1086, נ/1085, נ/1081וואטסאפ משה כחלון: נ/

 13 )שם המקבל נשמט מהמסמך(.  1138,  נ/1134נ/

 14 . 1080וואטסאפ אור אלוביץ: נ/

 15, 1139, נ/1131, נ/1125(, נ/1094)מסמך מצורף לנ/ 1095, נ/1094, נ/1092וואטסאפ נדב יועץ כחלון: נ/

 16 (. 1139)מסמך מצורף לנ/ 1140נ/

 17, 1108, נ/1105(, נ/1102)מסמך מצורף לנ/ 1103, נ/1102, נ/1101וואטסאפ עמרי דובר של כחלון: נ/

 18 , 1126, נ/1124נ/, 1121, נ/1119, נ/1116, נ/1114, נ/1111נ/

 19מסמך  – 1141דוא"ל;  נ/ – 1117כתבה גלובס; נ/ – 1100לקט כתבות; נ/ – 1098מסמכים נוספים: נ/

 20 מאתר וואלה.
<#4#> 21 

 22 החלטה

 23 

 24 . , להמשך עדותו של העד אילן ישועה29.9.2021הדיון הבא קבוע ליום 
<#5#> 25 

 26 במעמד הנוכחים.  14/09/2021, ח' תשרי תשפ"בהיום  נהנית

 27 
  28 

  29 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3 14-היום ה 20-10401-67בוקר טוב. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 עם החקירה של עו"ד בן צור.. על הדוכן העד אילן ישועה. אנחנו ממשיכים 2021בספטמבר 

 5הערה אחת גבירתי, אנחנו נשתדל לסיים את החקירה בפעם הבאה. כלומר  צור:-עו"ד בעז בן

 6שעתיים אבל זה הכיוון ותהא זה תשורתנו -... אותה, ולכן, אלא אם כן זה יגלוש איזה שעה

 7 הצנועה. 

 8 

 9 צור בחקירה נגדית:העד מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר כדין משיב לשאלות עו"ד בעז בן 

 10 מר ישועה, על איזה פוליטיקאי אתה חושב שעכשיו אני הולך לשאול אותך? ש.

 11 סליחה? ת.

 12 יש לך הערכה לגבי מי אני הולך לשאול אותך עכשיו? ש.

 13 עו"ד בן צור, בלי חידון.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14ליברמן. תאשר לי שהיה לך קשר, נקרא לזה רציף, בלי חידון. טוב, אז בוא נדבר על אביגדור איווט  ש.

 15 עם מר ליברמן ודובריו של מר ליברמן?

 16 ממש לא היה לי קשר רציף איתו.  ת.

 17טוב. אז בוא נתחיל להסתכל על החומר. נתחיל דווקא מהחומר הקודם, מה שקרוי 'הרול הישן',  ש.

 18 , 20022. שורות 2016ביולי  29-אני מפנה להתכתבות מה

 19 מאיזו התכתבות? ממתי? ת.

 20 . 2016ביולי  29 ש.

 21 )עניינים טכניים(

 22 עוד פעם? אנחנו בתאריך,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23  . 2016ביולי  29 ש.
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 1 )עניינים טכניים(

 2ברשותך אני מציע תעיף מבט פה, זה קצר. אתה כותב 'אני בקשר הדוק בחזית הרוסית, מאוד  ש.

 3 טיסה טובה, תנוח', מילות נימוסין, מאוד מרוצים, אפרט בעל פה,

 4 מה? ת.

 5יש מילות נימוסין. ואז שאול כותב לך גם 'תאמין לי שאני לא יודע, החזית עכשיו היא חוק  ש.

 6ההסדרים, שם מנסים לחסל את יס והוט, ולפגוע קשה בבזק. ואתה כסגנונך משיב לו 'אחלה 

 7 מדינה ואחלה התנהלות'.

 8 זה שאול. דוברת:

 9 נכון.סליחה.  ש.

 10 זה הוא.  ת.

 11 נכון. ש.

 12 מה, הוא אימץ את הסגנון שלי? ת.

 13 לא. לא. עכשיו, אני מתמקד בעניין של 'הקשר ההדוק בחזית הרוסית', החזית הרוסית זה ליברמן? ש.

 14 כן. ת.

 15 בסדר גמור. עכשיו כשאתה אומר שאתה בקשר הדוק, כלשונך, מה המשמעות? ש.

 16 הייתי בקשר עם הבן של ליברמן אז. ת.

 17 כמה פגישות היו לך עם השר ליברמן? ש.

 18 , אבל,ןהביטחוכנראה שתיים. אני זכרתי אחת, משרד  ת.

 19 נבדוק. עם הדוברים שלו? העוזרים שלו? ש.

 20 שתיים, שלוש, אולי. ת.

 21 זאת אומרת כחמש פגישות במצטבר? ש.

 22 בערך.  ת.
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 1מהסיקור,  הכוונה? אוקיי. עכשיו כשאתה כותב ש'הם מרוצים מאוד' מאוד מאוד מרוצים, למה ש.

 2 נכון?

 3 אני אז לפי בקשתם פגשתי את הבן של ליברמן. ת.

 4 כשאתה אומר 'לפי בקשתם', זה לפי בקשתם של בני הזוג אלוביץ', ש.

 5 שאול ואיריס. כן.  ת.

 6 מאה אחוז. והם מרוצים מזה שפגשת את הבן? זה מה שאתה אומר? או מהסיקור? ש.

 7סיקור על גן שורשים אם אתה זוכר, וגם הסיקור, אני לא זוכר לא, מזה שפגשתי את הבן ונתנו לבן  ת.

 8כרגע את הזה, היה בגדול, מה שהיה כפי שציינתי גם בעבר פה, שאול בשלב מסוים אמר לי ש'אנחנו 

 9פוגעים ברוסי' וזה פוגע באינטרסים של שאול, כי הוא צריך אותו למשהו, שיעזור לו, הייתה 

 10, וכשכמה פעמים לא טיפלנו בזה כמו שצריך קיבלתי נזיפות וןביטחתקופה נדמה לי שהוא היה שר 

 11שאני 'מזניח את הרוסי' 'אני פוגע ברוסי' ו'צריך לטפל ברוסי' ועל הרקע הזה היו פגישות ועל הרקע 

 12 הזה היה גם פריטים של סיקור שעשינו וכדומה.

 13 פריטים של סיקור. אז הגענו גם לסיקור, בסדר, ש.

 14 נכון. גם סיקור.  ת.

 15אני אומר לך, אני אגלה לך כמובן רק בינינו, כשאתה אומר 'שאול' או 'איריס' מבחינתנו זה טוב  ש.

 16, היה לו איזה -מאוד. אתה יכול להמשיך בזה, זה בסדר גמור. עכשיו תאשר לי גם ששאול חשש מ

 17 שהוא חשש מובנה, לא נקרא לזה מובנה אבל חשש שנקרא לזה, שלא להרגיז?

 18 אמר. כן. לפחות כך הוא ת.

 19 כך הוא אמר. בסדר גמור. גם בהקשר של ליברמן וגם בהקשרים של גורמים נוספים. ש.

 20 נכון. ת.

 21ביולי  2-נכון. עכשיו בוא נראה מה אצלך באתר, מה קורה, ואת התכתובות שנוגעות לעניין. אנחנו ב ש.

 22 . זה עוד לפני הפגישה שהייתה. אני אראה לך מה יוצא באתר.2016

 23 
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 1 .1021נ/מוגש ומסומן 

 2 

 3אני מפנה כבודם, לעמוד השני, בכותרת למעלה. והכותרת היא 'תזמון בעייתי. מנסות לשכר את  ש.

 4. התמונה שהביכה את ליברמן'. שעות לאחר פיגוע ירי פרסמה צעירה תמונה מחוייכת ביטחוןשר ה

 5זו , 'לא ברור מה הוא עושה ב תפקיד', ותגובה של לשכתו. ביטחוןשלה ושל חברתה עם שר ה

 6הכתבה או הידיעה שפורסמה בטעימה השנייה בעמוד הבית. רואה? אנחנו גם מקרינים את זה על 

 7 המסך כרגע.

 8 כן אני רואה. ת.

 9, אנחנו תההיסטורינגיש את הכתבה ותוך כדי שאנחנו מגישים אני אמקם אותך בכרונולוגיה  ש.

 10 נמצאים במה שמכונה בתקופה 'אינתיפאדת היחידים'. אתה זוכר שהיה,

 11 כן. ת.

 12 היה אביגדור ליברמן. ביטחוןושר ה ש.

 13 

 14 .1022מוגש ומסומן נ/

 15 

 16, אינתיפאדת ביטחוןזו הכתבה שעולה בוואלה, תאשר לי שזה כמובן ניוז ששווה פרסום, יש שר  ש.

 17 יחידים, יש פה תיאור,

 18 מה אמרת 'יחידים'? ת.

 19 אמרתי שזה ניוז שווה פרסום.  ש.

 20 מה? ת.

 21 מה שפרסמתם,  ש.

 22 אוקיי, ת.
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 1, יש פה לכאורה איזה שהוא אירוע מביך משהו. ביטחוןזה שווה פרסום כי אינתיפאדת יחידים, שר  ש.

 2 נכון? זה קורה אחרי פיגוע ירי, שעות אחרי פיגוע ירי, כמו שכתוב.

 3 בסדר, אוקיי. ת.

 4 אז אנחנו מסכימים שזה שווה פרסום, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6מר החדש שהגיע. ואני אחבר אותך, אני אגיד לך שגם אוקיי. עכשיו אני רוצה להפנות אותך לחו ש.

 7איריס פנתה אליך תוך כדי ואני כרגע מראה איך אתה פעלת מול הצירים השונים. אני מפנה 

 8 , זה גם מוקרן. 2016ביולי  2להתכתבות כבודם, מאותו יום, 

 9 זו התכתבות,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 י משה, תגיד לי מי זה, למה שאני אגיד.בין מר ישועה לבין מר צח ש.

 11 מי זה צחי משה? ת.

 12 כן. ש.

 13 יועץ תקשורת של ליברמן. ת.

 14 יועץ תקשורת של ליברמן. ש.

 15 

 16 .1023מוגש ומסומן נ/

 17 

 18זה משתלב לכאורה בתוך הרול הישן?   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 בהתכתבויות שיש בו,

 20 לא, זה החדש גבירתי. ש.

 21אני יודעת, אבל אני שואלת כי יש התכתבויות גם   אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת

 22 ברול הישן. זה אותו יום, אותם ימים.

 23 ,-יש חיבור לפעמים, גם במקרה הזה בין הרול ה ש.
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 1 אז זה במקביל,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 אני מיד אראה. נכון. ש.

 3 בסדר.  ד:אב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אבל כשראינו את הרול הישן לא ידענו מה עומד מאחורי. ש.

 5 לא, בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 אתה כותב לו כך: 'ראיתי עכשיו את הידיעה על המסיבה והנחיתי להעיף את זה'. רואה? ש.

 7 כן. ת.

 8 הידיעה על המסיבה זו הידיעה שהראיתי לך אותה כרגע, נכון? ש.

 9 אמת. ת

 10 אגב, כשהוא כותב לך 'יופי, אצלך במשרד?'  ש.

 11 אנחנו יודעים באיזו שעה זה היה? כב' השופט עודד שחם:

 12 כן, אפשר לבדוק. אני אמשיך ובינתיים זה ייבדק. הוא כותב לך 'יופי, אצלך במשרד' תפרש? ש.

 13 .13:00בשעה  דוברת:

 14 לא יודע, יכול להיות שהוא קבע פגישה איתי. ת.

 15 כבודו, תחילת ההתכתבות. 13:00היות שהוא קבע פגישה. בשעה יכול ל ש.

 16 'אצלך במשרד' נשמע כמו פגישה. ת.

 17 'אצלך במשרד' זה כמו פגישה, נכון? ש.

 18 נכון. ת.

 19ואז הוא כותב לך 'תודה'. ואז אתה מוסיף ומהדר וכותב לו 'כשאתה רואה דבר כזה', כנראה  ש.

 20 ן אותי מיד'.התכוונת לכתוב 'או', 'כשפונים לתגובה, עדכ

 21 נכון. ת.

 22 אתה רואה?  ש.

 23 כן. ת.
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 1דבר, אתה מעדכן אותו שאתה בעצם ביוזמתך -אוקיי. עכשיו מה שאתה משדר לו, בוא נתחיל דבר ש.

 2 אתה הנחית להעיף את זה, להעיף את הפרסום. נכון?

 3 כן. ת.

 4דומות אתה ממשיך ואומר לו אחרי שהוא עדכן אותך שמשתמע שהפגישה במשרד, שגם בפעמים  ש.

 5תפנה אלי, תעדכן אותי או כשאתה רואה דבר כזה, כלומר, תאשר לי שזה פרסום שליללי נגטיבי, 

 6 נכון? 

 7 נכון. ת.

 8או כשפונים אליך לתגובה. כלומר כשמישהו מהאתר פונה אליך כאיש תקשורת לתגובה, תעדכן  ש.

 9 אותי. זו ההזמנה שלך אליו?

 10 נכון. ת.

 11פתוח, שהמשמעות היא, ותאשר לי את זה מר ישועה, שאתה  ואז אתה נותן לו בעצם גם כרטיס ש.

 12נותן לו בעצם כרטיס פתוח להתקשר אליך כל אימת שהוא חושב שמשהו לא להנחת דעתו אצלכם 

 13 בסיקור?

 14 כן. ת.

 15 ואתה כותב ומוסיף שזה 'ידיעה לא ראויה'. ש.

 16 נכון. ת.

 17 אותה התכתבות ואני אראה לך,טוב. אנחנו תיכף נראה את הראויות של הידיעה. אני אמשיך את  ש.

 18 

 19 1024מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 אתה כותב לו 'ירד כבר מעמוד הבית' כלומר זה פחות תפוצה מטבע הדברים, נכון? ש.

 22 ודאי. ת.

 23 אוקיי. ואתה ממשיך ומדווח לו ש'כבר יורד מוורטיקל חדשות ונקבר לגמרי' והוא מודה לך, נכון? ש.
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 1 נכון. ת.

 2 כותב 'שלא ידעו שדיברנו, רתחתי עליהם, הידיעה לא ראויה'. רואה?ואז, הוא מודה לך ואתה  ש.

 3 נכון. ת.

 4 על מי אדוני רתח? ש.

 5 על המערכת. ת.

 6עכשיו בוא נראה איך היית מול המערכת. וזה ברול הישן. ואז יש לנו כאן תמונה יותר מלאה כמו  ש.

 7אותך להתכתבות שלך ברול הישן. אני מפנה  19043שאנחנו מצליחים להבין. אני מפנה משורה 

 8מול גברת מיכל קליין, ראש מערכת חדשות דאז, בסדר? אתה כותב לה מילים חריפות, בוא נסתכל. 

 9אתה כותב לה שזה 'צהוב, הזוי, לא הוגן, זה מה שיש לי לומר על הידיעה הזו, לא מבין  אותך, זה 

 10א בעמוד הבית וגם לא לא אינטליגנטי, ליפול למלכודות מגמתיות, מבקש שיעוף מיד ולא יהיה ל

 11בעמוד הבית של חדשות'. עמדה מאוד קשה מאוד נחרצת, נכון? זה ממש דבר תועבה לפרסום. 

 12 מבחינתך, מבחינת מה שאתה כותב לה.

 13 זה מה שאני אומר. ת.

 14 כן. זה מה שאתה כותב. ש.

 15אשונה שאול הכיר לי לר 2014-כן, אני אומר וכותב את זה כיוון שבאותה תקופה, למעשה החל מ ת.

 16את האינטרס שלו עם ליברמן ונתן לי הנחיות ברורות. בכתובים, בהתכתבויות. 'לא לפגוע ברוסי, 

 17לא ללכת על הראש של הרוסי' ואם חרגנו מזה הוא אמר לי 'אתה עוד פעם הולך על הראש של 

 18 הרוסי וזה פוגע, זה אחד מהאנשים היחידים שאיתו אני יכול לעשות עסקים, עם השאר לא'. אחרי

 19. ביטחוןזה זה הפך להיות יותר ספציפי. ש'אני צריך אותו', זה היה סמוך לפגישה שלי במשרד ה

 20 'אני צריך אותו שהוא יעזור לי במשהו בתקופה הקרובה',

 21מר ישועה, כל מה שאדוני כתב פה זה הכל פסאדה, זה כלום, אין  עם:-כב' השופט משה בר

 22 בזה אמת, זה מה שאדוני אומר?
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 1ם את מה שאמרתי בעבר לגבי כמה דברים וגם מה שאמרתי באופן ספציפי למקרה אני אומר ג ת.

 2 הזה. ניתנה לי הנחיה,

 3 לא זה מה ששאלתי. שאלתי אם מה שכתוב, עם:-כב' השופט משה בר

 4כן, לא, לא הייתי מתערב בידיעה הזאת, ופעלתי, כי לגבי ליברמן הרגישות של שאול וגם של איריס  ת.

 5הוראות ברורות, קיבלתי הוראה להתקשר לעוזר שלו ולדבר עם העוזר שלו  הייתה גבוהה, קיבלתי

 6 ולהרגיע את העוזר שלו. זאת אומרת זה אפילו לא היה רק לגביו אלא גם לגבי העוזר שלו.

 7 ולכן מה שכתבת פה, ש.

 8ודרך אגב, בהתייחס לשאלה הזאת גם, כשנשאלתי על זה בעבר על ידי עו"ד מיכל, על אותם דברים,  ת.

 9נשאלתי, ועניתי את אותה תשובה, שניתנה לי הוראה לפני זה לא ללכת על הראש של הרוסי ו

 10וכדומה, היא אמרה לי שכל ההתכתבויות האלה שאני מבלבל, וההוראות האלה ניתנו לי אחרי, 

 11הן לא ניתנו לי לפני. ואחרי זה בדקתי את זה, והסתבר לי שההוראות ניתנו לי לפני אותה תכתובת 

 12 שנאמר לי,ולא כפי 

 13יש פה הסבר מנומק, אדוני אומר זה לא אינטליגנטי ליפול  עם:-כב' השופט משה בר

 14 למלכודת, מגמתיות, זאת אומרת אדוני מבסס פה את האמירה,

 15 נכון. ת.

 16 ככה זה לפחות זה נדמה, אני מדבר על פני הדברים. לכן, עם:-כב' השופט משה בר

 17 ם כל אומר,כשאני פונה למיכל עם כזה דבר, אני קוד ת.

 18 ...משכנע אותה, עם:-כב' השופט משה בר

 19האם הייתי מתערב בכזה דבר? אני אומר לא הייתי מתערב בכזה דבר. לא הייתי מתערב. והעובדה  ת.

 20היא שהרגישות כלפי הידיעות על הרוסי או ליברמן, הייתה רגישות גבוהה וחטפתי על הראש לכל 

 21ספציפי, הייתה תקופה ששאול היה צריך אישור אורך אותה תקופה ובאותה התקופה באופן 

 22מליברמן, וסביב זה היו פניות אלי. זה לא שאני הוזה. 'תיזהר איתו, אתה הולך לו על הראש', אז 

 23 לכן אני אומר.
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 1, 1940עו"ד בן צור, אולי תחזירו אחורה לשורה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

1941? 2 

 3 .38ה, זה לפני ז עו"ד יהודית תירוש:

 4 כן, שתי השורות האלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5אני אמרתי שהייתה פניה של איריס. אני אמרתי לעד לפני ששאלתי אותו את  השאלה שהייתה  ש.

 6 פניה של איריס בעניין.

 7 אוקיי. זו הפניה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן. נכון. ההיפך, אני, ש.

 9 הזאת היא עדינה. אני אומר עוד פעם, פונה אלי איריס, יש לה פוזיציה.הפניה  ת.

 10 לא, בסדר, רק רציתי לוודא שזו הפניה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11היה ברור שליברמן, שאול  2014אבל גבירתי, רק רציתי לומר שבאותם ימים לפני כן והחל משנת  ת.

 12 ה על הראש, והם ליוו את כל התהליך הזה.חפץ ביקרו, וכשחרגתי מזה חטפתי מז

 13 טוב, זה אדוני אמר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14נכון. וזה מופיע ב.. ודרך אגב, שוב אני אומר, אפרופו הרצון שלי לפעמים להרחיב וכדומה ולשאול  ת.

 15אומר לה 'תשמעי נאמר ולראות, ולגלגל אחורה, כי בחקירה של מיכל, סליחה, עו"ד רוזן עוזר, אני 

 16 לפני', 'לא, אתה מבלבל, זה אחר כך היה'. אבל זה לא היה אחר כך. זה היה לפני כן.

 17 אוקיי. עו"ד חן, אדוני רצה לומר משהו?   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18כן. אני מבקש שכבודכם ישים לב. השאלה הייתה 'האם אלה דברים שאמרת  עו"ד ז'ק חן:

 19 אליהם'. כך שאל עו"ד בן צור.והתכוונת 

 20 'האם  אלה דברים שאמרת',  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21'והתכוונת אליהם'. מה שהוא פונה למערכת. זו הייתה השאלה. כך שאל עו"ד בן צור,  עו"ד ז'ק חן:

 22עם. העד פצח בסיפור ובתשובות לשאלה שהוא לא נשאל כלל. כשהוא -כך שאל כבוד השופט בר
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 1ואל את עצמו שאלות, מה הביא לאותה פניה, מה שהוא לא נשאל, עונה לשאלות של עצמו ש

 2 ומשכנע את בית המשפט באיזה שהוא נרטיב מסוים שהוא מבקש להעביר. עכשיו אני כבר אומר,

 3זו התנגדות לתשובה? זאת אומרת אני מכירה התנגדות   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 כך מכירה התנגדות לתשובה. לשאלה, אני לא כל

 5לא, אני אומר לבית המשפט, אני לא הייתי קם אלמלא בית המשפט לא היה מעביר  עו"ד ז'ק חן:

 6שתי שורות אחורה. משום שזו לא השאלה שהוא נשאל. ועו"ד בן צור, לפני ששאל גם אמר לו שכל 

 7 הדיאלוג הזה שהוא מראה לו הוא בעקבות פניה של איריס אלוביץ'. 

 8עכשיו לא הבנתי בכלל למה אדוני מתנגד. למה   אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 9 שאני ביקשתי? או לתשובות של העד? למה  בדיוק אדוני מתנגד?

 10אני מבקש גבירתי לא להתנגד, ולא מתנגדים לתשובות של העד, ובית המשפט רשאי  עו"ד ז'ק חן:

 11ינים שמעניינים אותו, לכן אני לא קם להתנגד כמובן לשאול איזו שאלה שהוא רוצה להבהיר עני

 12לשאלות בית המשפט. אני מבקש מכיוון שיש כאן אירוע נקי ומזוכך, לא בלהט האירוע ולא בלהט 

 13הדברים ולא בחילופי הדברים, נקי ומזוכך, בדרכו של העד ואני רוצה לצרוב את זה בפרוטוקול 

 14זה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו. עכשיו, עכשיו ברגע זה. יירשמו הדברים מפי, משום שהדבר ה

 15אחרי  שאמרתי את זה, אני רוצה לומר שהדברים של העד זה ממש שמן לאזניים. זה נפלא ומצוין. 

 16 ,-אנחנו לא עומדים פה ל

 17 אנחנו בסיכומים גבירתי? אני לא מבינה את הפרוצדורה, באמת, עו"ד יהודית תירוש:

 18 לא לא לא. עו"ד ז'ק חן:

 19 אם אנחנו בסיכומים על מהימנות העד וגרסתו והדרך שבה הוא מעיד, תירוש:עו"ד יהודית 

 20 שניה אחת, עו"ד תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 גם את לא מבינה? עו"ד ז'ק חן:

 22 לא. לא הגעתי לס' של הפרדס. עו"ד יהודית תירוש:

 23 אז אני אסביר. עו"ד ז'ק חן:
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 1 מה האמירה עכשיו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2האמירה כאן עכשיו שאני מבקש להפנות את תשומת לב בית המשפט לדרכו של העד.  עו"ד ז'ק חן:

 3גם אם דרכו של העד בתשובותיו עכשיו מאוד תואמות את קו ההגנה שלנו וזה בסדר גמור, העד 

 4עה. זה מה לא עונה לשאלות ולעומת זאת פותח במונולוגים שהוא חושב שמשרתים את התבי

 5 שרציתי לומר.

 6 עו"ד חן, כשנגיע לסיכומים אדוני יפנה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7דיוני  זיכרוןאנחנו נגיע לסיכומים, אני לא יודע באיזו שנה גבירתי, ובינתיים יש  עו"ד ז'ק חן:

 8 ולבינתיים עולים העדים, יעלו העדים בסך זה אחר זה, יש דרך של התנהלות.

 9דיוני, הכל מוקלט והכל יוקלד  זיכרוןיש לא רק   אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 10 ואדוני יוכל להתייחס לזה. העד נשאל שאלות, הוא עונה,

 11בסדר, ויש רושם מצטבר ויש לפעמים דברים שצריך לצרוב בתודעה בזמן  עו"ד ז'ק חן:

 12 התרחשותם.

 13אז נעשה סדר. אם יש התנגדות לשאלה,  עו"ד חן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14אני מניחה שאין התנגדות לשאלות של עו"ד בן צור, אדוני כמובן יקום. אם יש הערות שהן הערות 

 15 שקשורות לסוף, נשאיר אותן לסוף, לזמנן בסוף. בסדר? אם כשאדוני,

 16ת אם לא כך אני נוהג תמיד גבירתי, יכולתי לקום את הקימה הזאת לפחות עשרו עו"ד ז'ק חן:

 17 מאות פעמים במהלך הימים של החקירה הנגדית שלו, ונמנעתי. 

 18 בצדק אדוני נמנע.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19עכשיו זה היה פשוט רקע רגוע מזוכך, בולט לעין ואני רוצה לצרוב את זה, זה הכל.  עו"ד ז'ק חן:

 20 ואני לא אעשה את זה בכל פעם כמובן. 

 21 ת.  כבודם אני,

 22 לא, זה לא היה הערה לך, זה היה ...   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 ת.  אני אבל רציתי להגיד כי הוא התייחס אלי.
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 1 מר ישועה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 ש.  אתה לא טוען פה. אתה עד.

 3, ההערה מר ישועה, ההערה לא נוגעת לאדוני   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 מופנית אלינו. אדוני עונה לשאלות. בסדר? 

 5 ת.  ודאי.

 6 אני רק רוצה לומר משהו.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 לצרוב עוד משהו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8לא, רק להגיד משהו שאחריו אני מבטיחה לשתוק. כמו שאני צריכה לעשות,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9להגיד משהו. כל ההערות לחזית שמר ישועה מנסה לפתוח בינו לבין ספסל  אבל אני כן רוצה

 10הסניגורים בכל מיני מחמאות כאלה ואחרות שהוא מפזר לעו"ד מיכל, אז אני רק רוצה להגיד שזה 

 11 שאני לא קמה,

 12 אני חושבת שהוא תיקן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 סליחה. ת.

 14 זה לא ראוי והוא תיקן.  אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 15 נפלא, נפלא. פשוט נפלא. עו"ד ז'ק חן:

 16 אנשים נוהגים בפמיליאריות. עו"ד יהודית תירוש:

 17זה גם לא אכפת לי. מה שאני מתכוונת להגיד, כל מה שחשוב לי להגיד זה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18 מול בית המשפט, לא מול העד. 

 19 לטובת עו"ד רוזן עוזר.... מגויס  עו"ד יהודית תירוש:

 20 גברת תירוש.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21זה לא אכפת לי ומה שחשוב לי זה מול בית המשפט, לא מול העד, שחשוב  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22לי שבית המשפט יבין שזה שאני לא קמה כל פעם, לא אני ולא חברים, שלא קמים כל פעם כדי 

 23תנהלה החקירה ולא מתרגשים מהאופן שבו העד מנסה לפתוח חזית להסביר את איך בדיוק ה
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 1בינינו כאילו אנחנו חקרנו לא בסדר, שלא ישמיע כאילו אנחנו מקבלים משהו מהדברים של העד, 

 2 ולכן מהרגע הזה אנחנו נשב ונשתוק וימשיך ויגיד מה שהוא רוצה.

 3 ן צור, השאלה הבאה.תודה על ההערה. עו"ד ב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4השאלה הבאה. אנחנו שואלים מה אתה כתבת ונלך רגע צעד אחורה כדי שהדברים יהיו נהירים.  ש.

 5פתחתי איתך והראיתי לך את הקשר שהיה לך עם שאול אלוביץ' תכתובות לגבי החזית הרוסית, 

 6אי זה, ואמרתי לך גם, ולכן שזה מיותר, אמרתי לך 'יש לשאול מוטיב לא להרגיז פוליטיק

 7פוליטיקאי זה, פוליטיקאי  אחר' אני אוסיף לך שמבחינתנו זה גם דבר מצוין, לכן אתה, לא בטוח 

 8שאתה עושה שירות גדול, אתה עושה שירות דב לתביעה. וזה כבר עניין של אובזרבציה ולסיכומים. 

 9היה אבל בוא שאתה עשית וזה המהות של החקירה שישנה. אגב, רק תסתכל, כי אמרתי לך שזה 

 10בעקבות פניה של איריס, איריס כתבה לך 'תראה את עמוד הבית שלך', ואז אתה כותב 'רואה, אכן 

 11 צהוב למדי ומיותר.' כלומר זה מה שאתה משדר כלפי איריס, נכון?

 12 מר ישועה, אתה איתנו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 עדיין. ת.

 14מפנה אותך, זה 'צהוב למדי ומיותר' ואתה מטפל. עדיין. אני אומר, מה שאתה משדר לאיריס ש ש.

 15 זה הסטייטמנט שנתת, הכתוב. נכון?

 16 מאשר?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 איך אפשר אחרת? אתה צריך לאשר כי השאלה הבאה שלי, ש.

 18אתה צריך לענות לשאלה כי הרמת כתף לא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 נקלטת.

 20. אמרתי בהרבה מקרים ואני אומר גם פה ספציפית, סטייטמנט שלי שנאמר נאמר בהקשר אוקיי ת.

 21 כולל של הנחיות שאני מקבל,

 22 זה אדוני אמר כבר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  14

 

 4333 

 1אז עכשיו השאלה היא ככה, הוא שואל אותי 'האם אתה אמרת את זה' הרי אמרתי, זה נמצא פה.  ת.

 2לזה?' עניתי שלא. כי קיבלתי הוראות ברורות מאוד, הרבה יותר מאשר הפניה 'האם התכוונת 

 3תמימה של איריס 'ראית את הכותרת הראשית'. יש סדרה שלמה שלא נאמרת פה. הרבה מעבר 

 4 לגלגול שתי שורות אחורה, אז אני מצטער שאני מעלה את הדברים אבל זה רלוונטי לתשובתי.

 5 ,לא, זה לא רלוונטי עו"ד ז'ק חן:

 6אני אגיד לך מה רלוונטי לתשובתך. אנחנו באירוע כרגע, אירוע פרסום מסוים, יש לו משמעות.  ש.

 7לאיריס אתה כותב שזה צהוב, לדובר של ליברמן כפי שראינו, אתה כותב שזו 'ידיעה לא ראויה'. 

 8זה  זה מה שאתה כותב. למיכל קליין אתה כותב שזה צהוב והזוי. זה לכל הסביבה שנוגעת בעניין,

 9מה שמר ישועה משדר לאנשים. עכשיו בוא נתחיל בדובר של ליברמן, כשאתה כותב לו שזו ידיעה 

 10לא ראויה והנחית להעיף, ו'תפנה אלי' הוא נוטה להניח שמבחינתו אין אפשרות אחרת, מבחינתו 

 11 אתה כמנכ"ל האתר אכן חושב שזו ידיעה לא ראויה. הוא לוקח את זה,

 12 מה השאלה, הוא צריך להעיד מה התכוון היועץ?  אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 13מה הוא הבין. הוא צד לתקשורת, והוא כותב. מבחינת ההבנה שלך במסר שאתה מעביר, מי  ש.

 14שקולט, במקרה הזה הדובר של ליברמן, לוקח את זה כפשוטו. אתה חשבת באמת שזו ידיעה לא 

 15 ראויה. נכון?

 16אולי פעמיים, מה שאתה אומר זה שהוא תמים והוא לא יודע  זאת אומרת שצחי שפגשתי אותו ת.

 17 שהיו שיחות שבהן נאמר שקיבלתי הוראה מהבוס שלי לרצות את הבוס שלו, אני לא מבין.

 18 מר ישועה, השאלה לא הייתה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 אני לא מבין כאילו, זה, ת.

 20 אתה דובר אולי סינית. ש.

 21 סינית. אני לא מדבר ת.

 22עו"ד בן צור, השאלה היא לא מה הוא חושב אלא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 מה אתה מבין שהוא חושב. זו השאלה. מה הוא חושב הוא לא יכול להגיד.
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 1 נכון. ש.

 2 מה אני מבין שהוא חושב? ת.

 3 ממה שאתה אומר. ביחס למה שאתה אומר. ש.

 4אני חושב שיועץ התקשורת של השר ליברמן הוא לא שה תמים והוא יודע בדיוק באיזה הקשר כל  ת.

 5בשיחות בינינו והחיבור נעשה  explicitlyהשיחות ביני לבינו מתנהלות. למה הוא יודע? זה נאמר 

 6 על ידם.

 7 אז למה לכתוב לו 'זו ידיעה לא ראויה'?  ש.

 8 כיוון שהתבקשתי, ת.

 9 למה המשחק הזה? ש.

 10למה. ממש מפליא. התבקשתי שלא נרגיז אותו ועשינו משהו שמרגיז אותו אז אני מנסה לפייס  .ת

 11 אותו, אז זה נורא מפליא שאני מנסה לפייס אותו כשקיבלתי הוראה לפייס אותו.

 12אגב, תסתכל רגע אחד, הוא אפילו לא פנה אליך. כלומר מה שאנחנו רואים, מרוב שהוא נרגז הוא  ש.

 13ליך, אתה פונה אליו ביוזמתך ואתה כותב 'ראיתי עכשיו את הידיעה והנחיתי אפילו לא פנה א

 14 להעיף את זה' והוא כותב לך 'יופי, אצלך במשרד, תודה' אין לו אפילו פניה מוקדמת.

 15 ויש פניה מהבוסים שלי אלי? 'תדבר עם העוזר של ליברמן'? ת.

 16 סתי,מר ישועה, בוא נעשה את זה בניחותא, ... אני כרגע התייח ש.

 17 בבקשה. אני שותה מים. ת.

 18 תשתה מים, זה גם טוב. ראינו מה איריס כתבה לך, דיברנו על זה ארבע פעמים.  ש.

 19מדהים אותי שחוזרים לאותו מקום מופרך פעם שניה. מילא פעם ראשונה מטעים אותי, אבל גם  ת.

 20 פעם שניה?

 21 אני לא רוצה לעלוב בך, ש.

 22 לשאלות כמיטב יכולתי.אדוני אני חייב, אני מנסה לענות  ת.
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 1מר ישועה, תוריד קצת את הלחץ ותנסה לענות    אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 לשאלות כפי שהן, קצר וכפי שהן. בלי לחפש מסביב.

 3בוא נעשה שאלות קצרות. תודה גבירתי. יועץ התקשורת של ליברמן לא פונה אליך בקשר לידיעה  ש.

 4 אומר לו 'ראיתי, הנחיתי להעיף את זה'. הזאת, נכון? אתה פונה אליו,

 5 אני לא יודע, כשלא ראיתי את כל הרול. יכול להיות שכן יכול להיות שלא. ת.

 6אז מהבדיקה שלנו, אני אומר את זה בזהירות המתחייבת, יש פה הרבה מאוד חומר, לא ראינו  ש.

 7 פניה.

 8 אין משמעות לבדיקה שלכם בעיני. ת.

 9 עו"ד ישועה,  אב"ד: -ן פלדמ-כב' השופטת ר' פרידמן

 10 זה עו"ד ישועה, זה נכון. ש.

 11מר ישועה, ההערות מיותרות. תענה מה שתענה,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מה שאתה יודע תגיד. ההערות האלה מיותרות.

 13 שלי פה, השתדלתי רוב הזמן להיות רגוע. 29-גבירתי, אני ביום ה ת.

 14 טו אדוני מסיים.-טו-או עם:-כב' השופט משה בר

 15אני יודע, השתדלתי להיות רגוע. אני רוצה רגע להגיד איזו שהיא נקודה. אני אומר את זה  ת.

 16לפרוטוקול. הוטעיתי בצורה בוטה עשרות פעמים. בצורה בוטה. לא על משהו שנמצא שם ופה 

 17מקום, אבל הורדתי מישהו יכל לא לראות, אז לכן אני מגיב כך, כי זה מכעיס אותי שחוזרים לאותו 

 18 את הטון, ה ורדתי את הנחייתך. סליחה. אני מתנצל.

 19מר ישועה, אדוני יענה. אם אדוני אומר 'לא ראיתי   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20מה עוד יש ברול אני לא יכול לענות', זו תשובה. לא צריך את כל התוספות. אדוני יענה כפי מיטב 

 21 הבנתו. 

 22 מתנצל.סליחה. אני  ת.
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 1אבל כל  התוספות מיותרות באמת, כבר יכולנו   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 להתקדם כמה עמודים קדימה.

 3 אני מקבל את זה. תודה. ת.

 4ואני אומר לך שפעם אחרונה תתייחס למונח 'הטעייה' מבחינתי אלא אם כן אתה מראה משהו,  ש.

 5רואים פחות או יותר רימה את כל העולם כל הזמן כי מי שבמשך ארבע שנים מהתכתובות שאנחנו 

 6במסרים סותרים ומשונים ב'זליגים' שכאלה, זה אתה, לכן כרגע אני מוריד את הטון ואנחנו נעשה 

 7את זה בצורה רגועה. בחקירה הראשית אמרת דברים פה שנסתרים ממה שעולה כבר פעם אחר 

 8 פעם. עכשיו נחזור לעניין.

 9 עו"ד בן צור, השאלה הבאה.  אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 10השאלה הבאה. פשוט כשנכנסים לארנה לפעמים צריך גם זה. עכשיו תראה, אני אומר לך שצחי  ש.

 11משה לא פנה אליך לפי הבדיקה שלנו, ועכשיו אני אומר, אז אתה פונה ביוזמתך. אז הוא לא כעס 

 12אליך, כפי שניכר מההתכתבויות, אז כי אתה פנית אליו ביוזמתך. בהנחה שלא הייתה פניה שלו 

 13 תאשר לי שאתה לוקח פה את המושכות ועושה את המהלך.

 14אני לוקח את המושכות, בשום אופן לא. הונחיתי על ידי הבוסים שלי לעשות את זה ולרצות את  ת.

 15 ליברמן ואת יועציו. 

 16 טוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 לקחת את המושכות?במילים ברורות. אז זה נקרא  ת.

 18אוקיי. עכשיו בוא נתקדם. אני חוזר לרול הישן, אחרי שהצהוב וההזוי, כותבת לך מיכל את העמדה  ש.

 19שהוא דמות ציבורית ... פיגועים, והיא כותבת לך 'אבל אוריד'. אתה רואה? היא מנמקת למה זו 

 20'אבל אוריד'. כלומר  ידיעה שווה פרסום, נדמה לי שקשה לחלוק על העניין הזה, היא אומרת לך

 21הנחית אותה מפורשות, אתה, מבחינתה, נותן לה את ההנחיה המפורשת להוריד את הידיעה. נכון? 

 22 ולמרות הסברה העיתונאית שלה שזו ידיעה שראויה לפרסום, היא אומרת 'אני מורידה'. נכון?

 23 כן. זו עובדה. ת.
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 1ד דורסנית, אבל בצורה חדה. 'אל תפגעי אוקיי. עכשיו אתה ממשיך לנמק בצורה די, לא רוצה להגי ש.

 2לי באינטליגנציה, כל מי שהולך למסיבה או כל אירוע ללא יוצא מן הכלל יכול לצאת עם תמונה 

 3כזו, איפה שיקול הדעת שלך', אתה ממש נוזף בה, נכון? ממש נוזף בה על שיקול דעת פגום. יש לך 

 4 הסבר לזה? מה ...

 5ר לה 'ביקשתי ממך להפסיק ללכת על הראש של הרוסי' אני הרי היה מקרה קודם שבו אני אומ ת.

 6 נוזף בה כי נוזפים בי כל הזמן על הדברים האלה, אז אני נוזף הלאה. זה הכל.

 7 טוב. ש.

 8היה אז לחץ גדול מאוד סביב אישור ששאול היה צריך לקבל והוא אמר לי את זה במילותיו, לפני  ת.

 9 ואחרי.

 10 יך אישור. שקרן.שאול אלוביץ': מעולם לא הייתי צר

 11 מר אלוביץ'.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12שהוא נותן לי  6.8-אז תסתכלו בבקשה על התכתבות ביני לבין מר אלוביץ' באותו אוגוסט, ב ת.

 13 הוראות ברורות 'אני צריך שהוא יעזור לי בתקופה הקרובה'. אני לא מבין מה רוצים ממני.

 14 ישועה? אמרת שהוא היה צריך אישור.איזה אישור היה צריך, מר  ש.

 15 לא יודע. תשאל אותו.  ת.

 16 לא, לא. ש.

 17 תשאל אותו למה הוא התכוון. ת.

 18 רגע, הוא זכר בעל פה תאריך. איזה תאריך? עו"ד ז'ק חן:

 19 כן. זכרתי בעל פה. ת.

 20 ... עו"ד יהודית תירוש:

 21חודשים שנקבל. אני לא אבל אני לא אלך לפרוטוקול בעוד כמה שנים או עוד כמה  עו"ד ז'ק חן:

 22 זוכר.

 23 לאוגוסט משהו. 6-נדמה לי שהיה ב ת.
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 1 באוגוסט. באיזה תאריך אנחנו עכשיו? 6-יפה, ה עו"ד ז'ק חן:

 2 זה ביולי. ש.

 3 ?2015באוגוסט  6על איזו שנה אתה מדבר? אולי  עו"ד ז'ק חן:

 4עכשיו עו"ד חן, אדוני ישב. אדוני לא שואל   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 שאלות. אדוני ישב, הוא חזר על התאריך, אדוני ישב עכשיו. אדוני ישב.

 6 איזה אישור היה צריך להינתן באותו מועד? ש.

 7 אינני יודע, יכול להיות שזה לחלל, אינני יודע. אני אומר עוד פעם, הוא אמר לי, ת.

 8 שאלתי אם אתה יודע איזה אישור. תגיד 'אתה לא יודע'. ש.

 9י, אינני יודע, הוא לא דיבר איתי על זה בצורה ספציפית. אז אני אומר עוד פעם, יכול הוא אמר ל ת.

 10 להיות שהוא הזכיר, יכול להיות שלא הזכיר, אני אומר עוד פעם, הוא אמר לי,

 11שניה, תעצור, אני רוצה להבין את התשובה כי זה מלל קצת קטוע. כשאתה אומר 'יכול להיות  ש.

 12 אישור',שהוא הזכיר או לא הזכיר 

 13 הוא הזכיר אינטרס, תוציא את מה שהוא אומר ונדבר על זה. ת.

 14 שאלתי מה נאמר לך. ש.

 15הוא דיבר על אינטרסים שלו מול הרוסי. הוא אמר לגביו ספציפית. רבותיי, זה היו אמירות מאוד  ת.

 16ר ספציפית. 'הוא היחיד שאיתו אפשר לעשות עסקים, חבל, זה גורם לי נזק'. ואחרי זה הוא אומ

 17לי עוד פעם, ממש לפני הפגישה שלי איתו, בשביל זה הייתה את הפגישה. זה היה חשוב לו שאני 

 18 אפגוש כי אני צריך שהוא יעזור לי במשהו חשוב. זה מופיע שם.

 19שאלתי אותך מר ישועה, הכתובים ישנם. אם נאמר לך שצריך אישור. זה הכל. איזה שהוא אישור?  ש.

 20האם זה נאמר לך או לא. אתה אומר 'אין לי מושג אם הוא היה  ואם כן, איזה, אם אתה יודע.

 21 צריך או לא היה צריך', שאלתי אם זה נאמר לך.

 22 אני זוכר באופן כללי שנאמר לי משהו שהוא צריך ממנו, אישור שיחתום, אני לא זוכר בדיוק מה. ת.

 23 , טוב. -זה מה ש ש.
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 1מאוד כי הוא היחיד שאפשר לעשות איתו  זה היה. בהתחלה נאמר לי רק שהוא חשוב 2016-כן. ב ת.

 2עסקים. זה מופיע בהנחיות שאני מקבל. ואתה שואל אותי על מיכל, למה אני אומר את זה למיכל 

 3ולמה אני נוזף, אז אני עונה רלוונטית. אני עונה ונוזף כי כבר חטפתי על זה, שחודשיים לפני זה 

 4י' אני מעדכן, למה אני אומר לה, 'אמרתי אני אומר לה 'אמרתי לכם שלא תלכו על הראש של הרוס

 5 לכם לא ללכת על הראש', כי נאמר לי לפני זה. נאמר לי לפני זה.

 6 בוא נראה מר ישועה, בוא נתקדם, אנחנו אתה יודע, ש.

 7 מאיפה אני מכיר את ליברמן? ת.

 8 , תשמע, אתה מכיר הרבה מאוד פוליטיקאים, -תיכף נראה את ה ש.

 9 מעט מאוד. ת.

 10ד. אתה עושה, בתכתובות שלך אתה מצדיע, מעריץ, מתחנף לכל אחד ואחד מהם, אתה מעט מאו ש.

 11אוהב כל אחד ואחד מהם אהבת אמת שלא תלויה בשום דבר כמובן, אבל בוא נתקדם הלאה. 

 12 לפחות יש לנו את החומר הכתוב.

 13 בסדר. ת.

 14תה רואה, זה דובר עכשיו, אתה ממשיך להגיד לה, לכתוב לה שזה 'להעיף לגמרי מעמוד הבית', א ש.

 15', בקיצור, אתה דורש home page-בעד עצמו, ואחרי זה, אפשר להמשיך להתקדם, 'ביקשתי מה

 16ממנה להוריד ולהוריד ולהוריד, היא מביעה התנגדות מסוימת אבל מקיימת את ההוראות שלך, 

 17 נכון?

 18 כן. ת.

 19 . 2016ביולי  2-אוקיי. ואז, בוא נסתכל רגע בחומר החדש, זה מה ש.

 20 

 21 1025גש ומסומן נ/מו

 22 

 23 אתה כותב בגרנד פינאלה לצחי משה 'לא מופיע גם בחדשות, נקבר עמוק עמוק' רואה? ש.
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 1 כן. ת.

 2 וזה מה שעשית. נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 ,2016ביולי  3-טוב. אני מציג לך מייל מה ש.

 5 

 6 1026מוגש ומסומן נ/

 7 

 8 ממי זה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9את העד. זה מייל שאתה כותב לרן גוטנקר, אני מקווה שאני מהגה את שמו נכונה. זה, אני אשאל  ש.

 10 מי זה?

 11 סמנכ"ל סחר. ת.

 12', זו אותה כתבה שראינו ביטחוןסמנכ"ל סחר של וואלה. הכותרת זה 'מנסות לשכר את  שר ה ש.

 13 קודם, אמת?

 14 כן, אני מניח. ת.

 15 סליחה? ש.

 16 אני מניח שכן. ת.

 17ארבעה סימני קריאה. אוקיי. אז מה הוא קשור, הסמנכ"ל, בעניין בהול  אתה כותב לו 'בהול' עם ש.

 18 לכתבה?

 19 לא יודע. ת.

 20 סליחה? ש.

 21 לא יודע. ת.

 22 ואתה שולח לו גם את הכתבה. ש.

 23 אין לי מושג. ת.
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 1 בוא תנסה לשער? ש.

 2 לא יודע. ת.

 3 סמנכ"ל שיווק, מכירות, ש.

 4היר ואז זה ירענן את זכרונו של איזה כתבה נשלחה, אולי אדוני יב עם:-כב' השופט משה בר

 5 העד?

 6 לא שמעתי אדוני? ש.

 7 באיזו כתבה מדובר? עם:-כב' השופט משה בר

 8 '.ביטחוןבאותה כתבה. הנושא זה 'מנסות לשכר את שר ה ש.

 9זה כן, אני אומר לקריאת הכתבה למטה, זה אותה כתבה שאדוני  עם:-כב' השופט משה בר

 10 הציג קודם?

 11 קושר את זה.כך אני מבין. לכן אני  ש.

 12 אינני זוכר למה שלחתי את זה אליו. ת.

 13 תן לנו השערה מנומקת? ש.

 14 אין לי. ת.

 15 מה? ש.

 16 אין לי השערה. ת.

 17 . רואה?2016באוגוסט  8-, מה20276טוב. אני מראה לך מהרול הישן, שורה  ש.

 18 כן. ת.

 19 זה מה שהתכוונת קודם? ש.

 20 התכוונתי למה? למה ששאול אמר לי? ת.

 21 כן. ש.

 22 לא. ת.

 23 אבל אמרת שזה היה באוגוסט, לא? או שאני טועה? ש.
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 1זה היה לפני הפגישה שלי איתו. לא, לא זה. שם נאמר לי בפירוש ש'אני צריך אותו שיעזור לי  ת.

 2 בתקופה הקרובה', משהו כזה. זה לא זה.

 3 6גבירתי, זה התאריך שאני קמתי כדי לשאול, כדי להבין מה הוא אמר והוא אמר  עו"ד ז'ק חן:

 4 באוגוסט. 6-וגוסט, וגבירתי חזרה שזה מה שהוא אמר הבא

 5 כן, זה מה שהוא אמר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6תודה, לכן קמתי. בדיוק בשביל הרגע הזה שזה לא מסתדר לו בזמנים, הוא מעביר  עו"ד ז'ק חן:

 7 את זה עכשיו חודשיים אחורה. בדיוק בשביל זה.

 8 מה לא מסתדר? ת.

 9באוגוסט, עכשיו  6באוגוסט, נרשם  6הוא אמר   אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 10 יחקרו אותו על מה שיחקרו.

 11אבל חוקרים אותו. אני מפנה את תשומת לב בית המשפט מדוע קמתי. כי לא שמעתי  עו"ד ז'ק חן:

 12 את התאריך.

 13-יך. אין בעיה. האז לכן אמרתי לאדוני את התאר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 באוגוסט זה היה.  6

 15 ,-אולי תראו את ההודעה שהוא מדבר עליה, לפני ש עו"ד יהודית תירוש:

 16 זה מה שאנחנו רוצים לעשות. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17 זה מה שאנחנו רוצים להראות, כאשר תתני לנו לנהל את החקירה הנגדית. את והעד. עו"ד ז'ק חן:

 18 סליחה, באמת. עו"ד יהודית תירוש:

 19 מר חן, אדוני יכול קצת להירגע. הכל טוב. עם:-כב' השופט משה בר

 20 אני יודע שהכל טוב. הכל נפלא אדוני. אבל אנחנו בזירה,  עו"ד ז'ק חן:

 21 אבל לא ביקשתי תגובה של אדוני.  עם:-כב' השופט משה בר

 22 כמו שחברי אמר, בארנה, צריכים להתמודד בכמה זירות פה. עו"ד ז'ק חן:

 23 אני מבין. בסדר.  עם:-כב' השופט משה בר
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 1 ונתמודד. עם החצים בלילה, בחושך, כמו שאמר שם, ש.

 2 ... עו"ד ז'ק חן:

 3 נכון.  ש.

 4. אתם זורקים דברים 20292. תסתכלו אתם על 20292אז תסתכלו על הודעה  עו"ד יהודית תירוש:

 5 לאוויר העולם שהם לא..

 6 אבל לא סיימנו.  עו"ד ז'ק חן:

 7 באיזה תאריך זה? רק תגידי לי? 20292שניה,  עוזר:-רוזן עו"ד מיכל

 8 סליחה, אבל מה אנחנו מתנהלים עכשיו על .. עו"ד יהודית תירוש:

 9אבל אנחנו עוד לא הגענו לשם. למה לנהל את החקירה הנגדית? אני מבקש את הגנת  עו"ד ז'ק חן:

 10 בית המשפט.

 11 נו באמת, עו"ד יהודית תירוש:

 12 אמצע חקירה, היא אומרת לנו מה לשאול.אנחנו ב עו"ד ז'ק חן:

 13 יש עד ששיקר פה עכשיו, ואת עוזרת לו. זה מה שקורה.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 14 אני לא עוזרת לו, הוא לא יודע מה...  עו"ד יהודית תירוש:

 15 עוזר,-עו"ד רוזן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 לא ברור( -)חילופי דברים 

 17עוזר מספיק עם זה. גמרנו -עו"ד תירוש ועו"ד רוזן  אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 18עם זה. רוצות להתנהל כמו בשוק, תעשו את זה בחוץ. מה זה? עו"ד בן צור, אדוני ממשיך ומתכוון 

 19 להגיע גם לאותה שורה שהפנתה עו"ד תירוש?

 20 האמת שלא, אני רוצה כרגע להפנות, ש.

 21אז כדאי שאדוני יגיע גם לשם ובזה אנחנו נסגור   ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 את הנושא הזה.
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 1אני דווקא אבל רוצה גבירתי דווקא לקשור לפרסום שיצא בעקבות זה. כלומר יש את הכותרת,  ש.

 2 יש את הפניה. אני כבר אומר,

 3 איפה אדוני עכשיו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4יש ויכוח עם העד, יש ויכוח עם העד מתי שאול פנה, העד ניסה לקחת את זה אחורה,  זה קדימה,  ש.

 5זה המצב, ואני כרגע לא שם. אני כרגע רוצה לראות מה העד הזה עשה ביחס לליברמן באתר. זה 

 6באוגוסט ועכשיו אני מראה לך מה  8-כרגע הזווית שלי בנושא הזה. הפניתי אותך להתכתבות מה

 7 ת שהייתה. על מה דובר. הכותר

 8 

 9 .1027מוגש ומסומן נ/

 10 

 11והכותרת, אם תסתכל, היא בכותרת החדשות, 'ליברמן התקפל, ההסכם עם איראן אינו כמו  ש.

 12 הסכם מינכן'. אתה רואה?

 13 כן. ת.

 14 ליברמן מתקפל זה לא נעים, נכון? ש.

 15 נכון. ת.

 16 אף אחד מאיתנו לא אוהב להתקפל. נכון? ש.

 17 נכון. ת.

 18 ואתה כותב לו 'מטפל'. רואה?יופי.  ש.

 19 כן. ת.

 20 אוקיי. 'מטפל' משמע, מדרדר? ש.

 21 מדרדר או ממתן, לא יודע מה.  ת.

 22 לא שמעתי? ש.

 23 לא יודע, או משנה כותרת, לא יודע. ת.
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 1 ,23:26אז בוא נראה מה שנעשה, אני אראה לך את הדגימה. בשעה  ש.

 2 

 3 .1028מוגש ומסומן נ/

 4 

 5 זה כבר נעלם לגמרי. אוקיי? 00:25-ובזה יורד מהראשית של החדשות,  ש.

 6 כן. ת.

 7 רק תגיד לי לגבי המכניקה, עם מי אתה מדבר? הרי אתה לא הולך ועושה את הפעולות הטכניות? ש.

 8 אני מניח שעם מיכל פה. ת.

 9 אתה מניח שעם מיכל, טוב. ש.

 10 לא יודע מי היה שם. ת.

 11 כבודם. 00:25-זה ה ש.

 12 

 13 .1029מוגש ומסומן נ/

 14 

 15באוגוסט, ברול הישן זה  24-אני מפנה אותך להתכתבות נוספת שבועיים לאחר מכן, בעכשיו  ש.

 16ואילך. אתה כותב 'בכל אופן מטפל אישית בחזית הרגישה', 'חזית' זה החזית  20627שורות 

 17 הרוסית כמו שראינו?

 18 נכון. ת.

 19באמת כל כך  אוקיי. והוא כותב לך 'זה חשוב' אתה כותב לו 'אתה לא מבין כמה אני שם', אתה ש.

 20 שם או שאתה מגדיל את הנפח שלך מר ישועה?

 21 לא יודע, ת.

 22 מולם, מולם. ש.

 23 ביקש ממני לטפל בזה, לפגוש את הבן שלו, לעזור לו, עשיתי מה שהתבקשתי וזהו.  ת.
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 1 אבל כשאתה כותב לו,  ש.

 2 טיפלתי בזה, כן. השקעתי בזה. ת.

 3ע באובזרבציה, מכיוון שאתה הפיבוט, הציר, אני מבין, אבל תראה, יש לך, אני אומר את זה כרג ש.

 4בין שורה של גורמים ואנחנו רואים כרגע את ההתכתבויות אז התמונה נפרסת, אז יש נטייה אצלך, 

 5 אני אומר את זה, אולי אצל חלק מאיתנו להגדיל את הדברים שלך או את התפקיד שלך,

 6 יכול להיות. ת.

 7אחד. וכשאתה כותב, לכן אני שואל אותך, זה ולשדר מסרים שלפעמים לא בהכרח הם אחד ל ש.

 8כללית. וכשאני אומר לך, כשאתה כותב לו 'אתה לא מבין כמה אני שם', בעצם מי שקורא את זה 

 9 יכול להבין שאתה עוסק בחזית הרוסית באופן אינטנסיבי, 'אתה לא יודע כמה אני עושה'.

 10 אז השאלה היא מה המינון כאילו מאחרי זה? ת.

 11, המינון שמאחרי אנחנו יודעים כי אנחנו רואים לפחות חלק מההתכתבויות, לא לא, השאלה ש.

 12 רואים את הטלפוניה אבל רואים חלק מהדברים.

 13השקעתי בזה אז מאמץ, נפגשתי עם הבן שלו כמה פעמים, פרסמנו כתבה על הגן שלהם והיו אותן  ת.

 14ה ימים קריטיים. כמו כתבות אחרות, כמו שאתה רואה השקעתי בזה כי אני זוכר שאז זה הי

 15 שנאמר לי.

 16אוקיי, בוא נתקדם בהתכתבות, 'החבר מרוסיה', ואז אתה כותב 'הבן איתי כל יום בקשר', הבן  ש.

 17 היה איתך כל יום בקשר?

 18 אז אני חושב שבאותה תקופה כן.  ת.

 19 כל יום? ש.

 20 יכול להיות שזה לא, יכול להיות שזה פעם ביומיים. בסדר, ת.

 21 פעם ביומיים.יכול להיות שזה  ש.

 22 אני לא זוכר מה היה בדיוק אז. ת.
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 1אתה כותב לו בשני בצהריים ואז שאול כותב לך 'הבן של', הוא רוצה להבין על מה מדובר, אז אתה  ש.

 2 אומר לו 'הרוסי', אז הוא אומר 'מצוין'. רואה?

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. עכשיו, אגב, יש למר ליברמן כמה בנים. עם איזה בן היית בקשר? ש.

 5יכול להיות שהיה עוד אחד שפעם העביר לי, אני לא יודע אם הוא בן שלו, אמנון ליברמן זה גם בן  ת.

 6שלו? אני לא יודע. הוא העביר נדמה לי פעם ידיעה על סטאס. כשהוא היה היועץ של סטאס. אז 

 7 לא קישרתי את זה אבל אחר כך,

 8 טוב. עכשיו בוא נראה כך, אני לא בטוח שזה נכון דרך אגב, ש.

 9 אולי אני טועה, יכול להיות שזה, ת.

 10 כן, שאמנון ליברמן הוא הבן של סטאס, ש.

 11 אז יכול להיות שהוא לא. אני לא יודע. הייתי בקשר עם בן אחד, אבל זה אותו שם משפחה. ת.

 12אוקיי. תראה, היה לך עניין מאוד מסיבי, זה לכאורה עניין קטן שקוראים לו גן, אבל בעצם זה  ש.

 13אינטרס עסקי של הבן של ליברמן וכך אנחנו צריכים לראות את הדברים, ואני מניח שהגן עניין של 

 14הזה הוא גן נפלא ומצוין והילדים חמודים, אין לנו שום טענה לגבי הגן הזה, ההיפך. אתה מתכתב 

 15 עם עמוס ליברמן, הבן של ליברמן בנושא. אתה זוכר?

 16 כן. ת.

 17 , 2016, יולי 22.7-אוקיי. אני מפנה אותך למייל מה ש.

 18 

 19 .1030מוגש ומסומן נ/

 20 

 21תראה, פה אני רואה פניה של עמוס ליברמן שמציג את עצמו, 'שמי עמוס, אני חבר של אלירן  ש.

 22 ברדוגו'. מי זה אלירן ברדוגו?

 23 בחור שיש לו חברה שעוסקת בארגון אירועים, ת.
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 1 'שהוא שיבח אותך רבות', אז מה הקשר שלך איתו? ש.

 2ארגן לנו איזה שהוא אירוע, הוא הופנה אלי על ידי ארז אלוביץ'. אחר כך הסתבר  הוא עבד איתנו, ת.

 3 לי שהוא שותף שלו.

 4עכשיו תראה, הוא פונה אליך בפניה יזומה שלו. כך אנחנו למדים מהתוכן של המייל. 'שמי עמוס,  ש.

 5נכון? פניה  אני חבר של אלירן, הוא התחיל לספר עליך, כמה שותפים מקימים רשת של גני ילדים'.

 6 יזומה שלו אליך?

 7הפניה הזאת הייתה על רקע הפגישות עם היועצים של ליברמן והבקשה של שאול, אני לא הכרתי  ת.

 8אותו הרי, מאיפה זה פונה אלי? ועוד פעם אני מזכיר לך שאלירן ברדוגו שמפנה אותו אלי  הוא 

 9י אז שצריך לרצות את הרוסי, שותף של ארז אלוביץ'. אני לא יודע את כל החיבורים שם. נאמר ל

 10חיברו אותי לילד שלו, אני לא הכרתי אותו וזה מה שהיה. זהו. אתה שואל אותי בדיוק איך זה 

 11 נעשה, 

 12תיכף נראה מה אתה עשית. מה שאתה אומר, גם היו לך שיחות או פגישות עם היועצים ועל הרקע  ש.

 13 ליברמן.  הזה הייתה פניה של הבן של ליברמן. יועצים זה יועצים של

 14 אני לא זוכר מי, ת.

 15 כמו שאמרת לפני שניה, אני רק פשוט ממקד את התשובה. ש.

 16 רגע, תן לו לענות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17איני זוכר בדיוק. אני אומר עוד פעם, נוצר עניין לרצות את הרוסי. את מר ליברמן. סביב העניין  ת.

 18יב העניין הזה 'פגוש את הבן', מי בדיוק אמר לי 'תפגוש את הזה 'תפגוש את היועצים שלו', סב

 19היועץ', הרי אני לא מכיר את צחי ואני לא מכיר את זה ואני לא מכיר את זה. אז מי אמר לי לפגוש 

 20את צחי? כמו שפגשתי את הבן. אותו קונטקסט. זה צף מהפרשה של שלאף, הכל התחיל מפרשת 

 21לי להתחיל לאתרג את הרוסי ואחרי זה זה... עכשיו אתה  , שאז פעם ראשונה שאמרו2014-שלאף ב

 22 שואל אותי בדיוק מי הכיר לי, לא יודע. אני בטח לא הכרתי אותם.

 23 מר ישועה, אנחנו כרגע בפועלך. ש.
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 1 מה זאת אומרת פועלי? ת.

 2 מה אתה עשית.  ש.

 3 אוקיי. ת.

 4אנשים מוכנים לשלם הכל על חינוך',  ימניסיונבסדר גמור. עכשיו אתה כותב לו ש'הרעיון מדהים,  ש.

 5תשמע, זו חתיכת עצה, ו'בדרכי לארצות הברית, נדבר בטלפון ביום ראשון'. זה רעיון מדהים או 

 6 שזה הזדמנות לסייע לבן של?

 7 שילוב של שני הדברים.  ת.

 8של  אגב, זו הייתה אותה טיסה להוואי שהיית בדרך לארצות הברית אז? אני אגיד לך, זה לא עניין ש.

 9רכילות, כי אני אגיד לך שבנסיעה הזאת להוואי טיפלת בשלושה פוליטיקאים לפי הספירה שלנו. 

 10 שלושה. 

 11 טיפלתי בשלושה פוליטיקאים. ת.

 12פוליטיקאים, באותה נסיעה להוואי. אם הנסיעה לארצות הברית הייתה הנסיעה להוואי. לכן אני  ש.

 13 שואל.

 14 מתי זה היה? ת.

 15 .2016ביולי  ש.

 16 לא זוכר. אמרתי לך, נסיעות, לא אני מטפל.אני  ת.

 17 על. שגם איתו אין לך קשר. ונציג אותו.-נכון. זה מנכ"ל אל ש.

 18 כן כן. ת.

 19 עכשיו, בקיצור יש לנו פה, אני מבין שיש לך גם הזדמנות לסייע לבן של השר. נכון? סליחה? ש.

 20 מה זאת אומרת הזדמנות לסייע לבן של השר? ת.

 21 ני ילדים,יש פניה, יש רשת ג ש.

 22 כן. ת.

 23 אתה רוצה לסייע.  ש.
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 1 אני לא רוצה לסייע. אני קיבלתי הוראה לסייע. ת.

 2 ביולי. 25-קיבלת הוראה. תודה. עכשיו בוא תסתכל על ההתכתבות מהחומר החדש, מה ש.

 3 

 4 .1031מוגש ומסומן נ/

 5 

 6חמישי,  אתה כותב לו פה, ממש משתף אותו בצפונות שלכם, 'הכתבה בעבודה, ... אותה ביום ש.

 7מגזין, כל סוף השבוע' הוא מודה לך, אתה כותב לו 'בכיף, אני ממש מת על הקונספט'. אז בוא 

 8נתחיל דבר ראשון, כן, 'ואם יש בעיות אז תעדכן אותי בוואטסאפ'. שאלה ראשונה, אתה באמת 

 9 מת על הקונספט?

 10 אה, כן. אהבתי אותו. לא יודע אם מתתי עליו, אבל זה היה נחמד. ת.

 11מי שמקבל את ההודעה הזו שלך שאתה מת על הקונספט, הוא גם יכול להניח שאתה מאוד  אז ש.

 12 אוהב את הקונספט, נכון? כך אני שואל, מה אתה מבין ממי שכתבת לו?

 13 כן. ת.

 14 כן. אוקיי. עכשיו את מי תפעלת במערכת להעלות את הכתבה? ש.

 15 אני לא זוכר. ת.

 16 ששלחת לאבי אלקלעי. אז אני אזכיר לך. אני אפנה אותך למייל ש.

 17 

 18 .1032מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 אפשר אולי לעשות חמש דקות הפסקה? ת.

 21 בסדר. נעשה חמש דקות הפסקה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 )הפסקה(

 23 )לאחר ההפסקה(
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 1מר ישועה אתה בסדר? אפשר להמשיך? סבלנות,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 האחרונים.אנחנו בימים 

 3 מצטער, אני בסדר. לרגע לא הרגשתי טוב, אני בסדר. ת.

 4 אם תרגיש לא טוב תגיד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אני בסדר. תודה. סליחה על הקטיעה של הרצף. ת.

 6 בבקשה עו"ד בן צור.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7מר אלקלעי. תסתכל, אתה העברת את המייל, העברת  אנחנו במייל, חלופת המיילים בינך לבין ש.

 8 אותו לאלקלעי. אתה רואה?

 9 כן. ת.

 10טוב. ביקשת, אני מקצר, לשוחח אותו בעניין. נכון? 'דבר איתי עכשיו'. ואז אלקלעי מודיע לך איזו  ש.

 11 הפקה נעשתה בעניין. אפרת בראשי, מי זו אפרת בראשי? הוא כותב 'דיברתי, אפרת בראשי תעלה'. 

 12 לא זוכר. היא כנראה במערכת, אולי בהפקה. .ת

 13 אוקיי, כשכותב אלקלעי 'דיברתי איתו' אני מניח שהוא דיבר עם הבן של ליברמן, נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15אוקיי. ואז הוא כותב 'אפרת בראשי תעשה, כולל וידאו, כולל סטילס, למגזין הקרוב החמישי,  ש.

 16 אשלח לך לינק'. רואה?

 17 כן. ת.

 18 מר עשיתם פה הפקה שלמה בעניין הזה.אוקיי. כלו ש.

 19 כן. ת.

 20אוקיי. עכשיו, אתה יודע שגם לליברמן, מי שאתה התכתבת איתו זה עמוס ליברמן, אבל מי  ש.

 21 שמופיע כאחד הבעלים של הרשת זה קובי ליברמן, שזה בן אחר?

 22 לא, לא ידעתי. לא זוכר. זה מופיע בהתכתבות שלי? ת.

 23 סליחה? ש.
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 1 י. הוא מופיע בהתכתבות שלי אתה אומר?לא הבנתי מה אמרת ת.

 2לא. זה מופיע בסרטון שהעליתם בכתבה. אז השם של קובי ליברמן מופיע, אני יכול להציג לך אם  ש.

 3 אתה רוצה לראות את הסרטון,

 4 לא, אני מאמין לך. ת.

 5שניה, . גם באתר של הגן שאני אציג אותו, אם תסתכל בשורה ה2-או, הגענו ליחסי אמון, זה טוב. ו ש.

 6 , נקרא לזה המייסדים, מופיע קובי ליברמן.-מי ה

 7 מה זה המסמך הזה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 זה אתר האינטרנט של הרשת או של הגן. ש.

 9 כן. ת.

 10 

 11 .1033מוגש ומסומן נ/

 12 

 13-ביולי או המשך ההתכתבות ב 29-עכשיו נמשיך ואני אפנה אותך לחומר החדש, להתכתבות מה ש.

 14 ביולי. ועד שנעלה, אתה מסכים איתי בעצם שיש פה תוכן שיווקי למעשה, נכון? 29

 15 כן. ת.

 16 מאה אחוז. וברגיל תוכן שיווקי גם עולה, משולמת תמורה בעדו? ש.

 17 נכון. ת.

 18 ביולי. אה, הם כמובן לא שילמו, כמובן. 29-טוב. עכשיו אני מפנה ל ש.

 19 לא. ת.

 20 ביולי. 29-אוקיי, אני מפנה ל ש.

 21 אנחנו ברול החדש?  אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 22 כן גבירתי.  ש.

 23 
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 1 .1034מוגש ומסומן נ/

 2 

 3 אתה שולח לו את הכתבה, הנה, 'כתבה בוואלה נשלחה אליך', אתה רואה את זה? ש.

 4 כן. ת.

 5אוקיי. ואז אתה כותב לו שאתם מלוס אנג'לס ממריאים להוואי. זוכר ששאלתי אותך? פה אתם  ש.

 6 וואי, נכון?ממריאים לה

 7 אם אני כותב כנראה שכן. ת.

 8אוקיי. אמרתי לך שבהוואי יש לך שלושה פוליטיקאים, ראינו אחד, היה הרצוג, עכשיו אנחנו  ש.

 9רואים ליברמן ונראה עוד אחד בהמשך. נסיעה מאוד פרודוקטיבית הייתה. עכשיו בוא נסתכל על 

 10הכתבה עצמה. יש המשך של ההתכתבות 'נקדם אותו מוורטיקל הורות' ו'שים לב לקידום בחלק 

 11 הכי עמוק שיכול להיות, נכון? full serviceמוד הבית' זה העליון של ע

 12 כן. ת.

 13 בוא נראה מאיפה זה יצא גם, או איך...  ש.

 14 

 15 .1035מוגש ומסומן נ/

 16 

 17בעמוד הבית זה למעשה ידיעה רביעית, נכון? אחרי הראשית שזה קלינטון, הילארי קלינטון  ש.

 18 ואזריה, ומשהו על החלל, הגענו לגן. נכון?

 19 במובייל מה שאתה מראה.זה  ת.

 20 מה? ש.

 21 ,-זה כרגע בנייד. זה לא ב ת.

 22 זה מה שאתה שולח לו. ש.

 23 כן. ת.
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 1 אוקיי. זה הספיק לך, או שרצית עוד מאותו דבר? מאותו טוב? אתה זוכר? ש.

 2 אין עניין של הספיק לי.  ת.

 3 מה? ש.

 4 לא קשור ל'הספיק לי'. זה לא היה בשבילי. ת.

 5 .2016ביולי  29-ני אראה לך. מייל שאתה שולח לאלקלעי מהאוקיי. אז בוא נסתכל, א ש.

 6 .1036מוגש ומסומן נ/

 7 

 8אתה כותב לו 'איפה זה עלה', 'אי אפשר היה לעשות קצת יותר טקסט, קצת לפרגן' אתה רואה את  ש.

 9 זה?

 10 כן.  ת.

 11ה אתה רוצה להעמיק ולהעמיק ולהעמיק בעניין. נכון? להעמיק מבחינת להרחיב את הפרסום. את ש.

 12 רוצה ...יותר פרגון,

 13 אני לא רוצה כלום. ת.

 14 זה מה שאתה כותב. ש.

 15, אני עושה מה שאומרים לי לעשות לגבי ליברמן ומשפחתו. זה מה שאני עושה. -אני כותב מה ש ת.

 16 אני לא רוצה כלום.

 17אני אשאל אותך שאלה, תגיד, ביחס לליברמן המעורבות או ההתערבות של שאול ואיריס לשיטתך  ש.

 18 ה נמוכה ביותר? אם בכלל? זאת אומרת אתה מסכים איתי במשפט הזה?היית

 19 בהשוואה למה? ת.

 20 שאלתי אותך כרגע על ליברמן, ביחס לליברמן.  ש.

 21המעורבות לגבי ליברמן לא הייתה בעצימות שהייתה לגבי ראש הממשלה, בלי השוואה בכלל. אבל  ת.

 22רו לי מה שאמרו ועשו. אני לא יודע מנקודה מסוימת זה היה חשוב להם, הציגו לי את זה, אמ
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 1עכשיו על איזה סרגל לשים את זה, את המעורבות. הובהר. אחר כך חזור והובהר. זהו, היו סדרה 

 2 של פניות.

 3 היו. ש.

 4כן. היו סדרה של פניות, וכשלא היה בסדר היה בסדר, ואני מעדכן אותם בכל שלב, למה אני מעדכן  ת.

 5ל הבן? למה אני מעדכן והוא אומר לי 'מצוין' והכל. ואחר כך על הבן? על מה אני מעדכן אותם ע

 6עוד כהנה וכהנה. המעורבות, אתה שואל אם זה היה בהשוואה למה שהיה, דברים אחרים, לא. 

 7 ,-ברור ש

 8בסדר, הרי כל העניין זה סקאלה פה. אנחנו בודקים את הסקאלה. עכשיו תגיד לי רגע, אבי  ש.

 9 לה מלא איתך.אלקלעי, אני רואה שבשיתוף פעו

 10 כן. ת.

 11 נכון? ש.

 12 כן. במקרה הזה פה.  ת.

 13כן. עכשיו, הייתה סיבה שלא סיפרת, לא בחקירה שלך במשטרה, בעיקר לא בחקירה המשטרתית,  ש.

 14נקרא לזה על פעילות שלך לגבי שורה של פוליטיקאים, ככלל אני אומר את זה. כלומר, להעמיק 

 15עוד חלק. לא נשאלת אולי ולכן לא הייתה סיבה ל... על את, לספר על הפעילות, ראינו חלק, נראה 

 16 זה?

 17 אני לא ניהלתי את החקירה. עניתי על מה שנשאלתי. ת.

 18 בסדר. אוקיי. ש.

 19 לא ניסיתי להסתיר איזה שהוא דבר, ת.

 20 אבל לא שאלו אותך פשוט, ואתה אומר 'הם לא שאלו'.  ש.

 21תי עליו או לא ... כששואל אותי, אני לא אני לא זוכר כל דבר ששאלו. אני לא זוכר אם שאלו או ת.

 22 ניסיתי להסתיר שום דבר, כששאלו אותי עניתי.

 23 ואם לא ענית, משמע לא נשאלת? ש.
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 1 כנראה. ת.

 2 . 2016לאוגוסט  10-בסדר. עכשיו בוא נמשיך לגבי הגן. הנה, אני מפנה אותך להתכתבות מה ש.

 3 

 4 .1037מוגש ומסומן נ/

 5 

 6אתה מתכוון לחזור לארץ ביום שני, מבקש לקבל ממנו את אתה פונה לעמוס, בשעה טובה  ש.

 7הרשמים שלו מהכתבה, 'איך ההרשמה, נשב עם אחד המומחים, נראה מה אפשר לעשות'. ממש 

 8בונה תכנית עסקית. 'תגדיר מה קהל היעד, דמוגרפיה, תחומים, תאפיין את הנרשמים', נתת לו 

 9 פה איזו מן סמי תכנית עסקית, נכון?

 10 נית עסקית,לא סמי תכ ת.

 11 ... ש.

 12 כן, בסדר. ת.

 13 מה? ש.

 14 כיוונים. כן. ת.

 15מופיע כחלק  manual-כיוונים. אוקיי. זה חלק מהתפקיד של מנכ"ל אתר תקשורת. זה ב ש.

 16 ,-מהתפקידים לתת ל

 17התפקיד של מנכ"ל וואלה היה במקרה הזה לרצות את ליברמן ומשפחתו. זה הכל. במסגרת הזאת.  ת.

 18 מה לי ולעמוס הזה?

 19 .שלהיפגטוב. אוקיי. עכשיו, נפגשתם? כי אתה מציע לו  ש.

 20לא חושב. אולי, אני לא .. אני אומר, בסך הכל אני חושב שפגשתי אותו או פעם או פעמיים, אני  ת.

 21 לא חושב שיותר.

 22 אוקיי. אני מבין שהוא שלח לך גם פירות? ש.

 23 יכול להיות. ת.
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 1 מה? ש.

 2 ל להיות. אני זוכר משהו.יכול להיות שהוא שלח פירות למשרד. יכו ת.

 3 אז בוא נסתכל על התכתובת הבאה. הנה, אתה כותב לו, ש.

 4 אוקיי. ת.

 5 

 6 .1038מוגש ומסומן נ/

 7 

 8אתה כותב לו 'תודה על הפירות', אני מניח שהוא שלח לך, ואתה מציע לו להפגש ואז אתם  ש.

 9 מתאמים פגישה. נכון? זה התמצות של הטקסט.

 10 כן. ת.

 11 מניח ששוחחתם על סיקור? אוקיי. בפגישה אני ש.

 12 לא יודע, או על הגן או על סיקור או על שניהם, סביר שכן. ת.

 13 סביר שכן. ש.

 14עו"ד בן צור, אולי תרכז את כל ההתכתבויות   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 ותגיש אותן, תרכז איך שהוא לשאלה, כי הדברים די חוזרים.

 16זה כבודם, אני עובר לנושא אחר. אבל לפני שאני עובר לנושא טוב, אז אני מיציתי את הנושא ה ש.

 17 9-אחר, הייתה פה איזו נקודה שחברתי עו"ד תירוש קמה, ואמרה 'תראה לו את ההתכתבות מה

 18 באוגוסט'. אתה זוכר את האפיזודה הזו שהייתה?

 19 לא שמתי לב. ת.

 20 אוקיי. זה מה שנאמר. ש.

 21 את מספר ההודעה.לא אמרתי תאריך, אמרתי  :עו"ד יהודית עו"ד

 22 זה היה. 20292  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אפשר לפתוח את זה, השאלה שלי אליך היא פשוטה. אני הראיתי לך כרגע שני אירועים. האירוע  ש.

 2, והפרסומת המסיבית שנעשתה לגן או לרשת גם מחודש יולי 2016של ההורדה של הידיעה ביולי 

 3. תאשר לי בטובך שאתה אמרת שמר 2016. סליחה, יולי 2016אוגוסט או חודש אוגוסט, תחילת 

 4 אלוביץ' אמר שהוא צריך לקבל אישור, זה בכלל מתייחס למועד מאוחר יותר. נכון?

 5 עוד פעם תחזור על התאריכים, אני לא מרוכז. ת.

 6 אתה מצליח לראות את המסך?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 כן. ת.

 8 אולי תגדילו לו טיפה את הכיתוב.  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' השופטת ר

 9 בבקשה. מה השאלה? ת.

 10. וגם תכתובת מאוגוסט 2016. אני שאלתי אותך על אירועים שהיו בחודש יולי 2016באוגוסט  9זה  ש.

 11לפני כן. ואז אני אמרתי לך 'בוא תראה מה הולך' ואמרת לי 'לא, תראה, הוא אמר לי שהוא צריך 

 12ת האישור'. זו הייתה התשובה שלך. לכן אני עושה את מה שאני עושה. ואז חברתי אמרה לקבל א

 13באוגוסט'. אז אני מראה  9תוך כדי החקירה הנגדית, כשאני מקבל הנחיות כמובן 'תראה לו את 

 14באוגוסט, ואומר לך שכל האירועים היו קודמים לכך. ולכן כשניסית לקשור בין האירועים  9לך את 

 15 ן של אישור, בטעות עשית כן.לבין עניי

 16 יש סדרה של התכתבויות, זאת אחרי ויש סדרה של התכתבויות לפני. ת.

 17 על אישור? ש.

 18זה מה שאני אומר, וההתכתבויות האחרות מדברות באותו טון ובאותו תוכן שצריך לעזור לרוסי,  ת.

 19י בטוח שיש כאלה שהרוסי הוא היחיד שאפשר לעשות איתו עסקים, שאפשר לסגור איתו עניין. אנ

 20 לפני כי הרי לא יזמתי את זה מעצמי. בטוח שישנם לפני.

 21 מר ישועה,  ש.

 22 '. יש לפני יש אחרי יש בזמן, מדברים וזהו.ץ'סנדוויאתה שואל אותי על זה, זה  ת.

 23 מר ישועה, אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה. על ההיגד 'אישור'. ש.
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 1ההתכתבויות של מה שאתה הצגת? אז בשביל זה אתה לא אתה שואל אותי אם זה נמצא אחרי  ת.

 2 צריך אותי.

 3 אני מראה לך את זה. ש.

 4 בסדר. ת.

 5 לא, אז אני שואל אותך למה אמרת את זה כלפני. ש.

 6אמרתי את זה כיוון שלי יש רצף של הנחיות שאני מקבל משאול וגם מאיריס לגבי ליברמן, הרצף  ת.

 7, ואני זוכר את זה כי זה הייתה הפרשה של מרטין 2014-של ההודעות היה חד משמעית, התחיל ב

 8, 2015-, היה אחרי זה פניות יותר חריפות ב2014-שלאף, זה היה דברים שקרו עם ינון, ינון היה ב

 9היה פניות, היה דיבור שלם סביב הרוסי. הוא גם דיבר איתי על זה בטלפון. זה לא רק זה. אני הרי 

 10שזה הופיע ספציפית אחרי, בסדר, אז הופיע ספציפית אחרי. לא יזמתי את הקטע של הרוסי. זה 

 11 אבל כל רוח הדברים ותכנם מופיע בווריאציות שונות. גם לפני.

 12 מצוין. אמרתי לך, כשמן בגלגלי המכונה. ש.

 13 בבקשה. ת.

 14 .2016בספטמבר  12עכשיו נתקדם קדימה לעניין אחר,  ש.

 15 שמן לאזניים. עו"ד ז'ק חן:

 16 ליברמן,הנה שולח לך עמוס  ש.

 17 זה חדש?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 כן זה חדש, זה עניין שונה כבודה. ש.

 19 

 20 .1039מוגש ומסומן נ/

 21 

 22 כותב לך הבן 'רק לתקן שהכנס היה באריאל ולא בהרצליה'. אתה רואה? ש.

 23 כן אני רואה. ת.
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 1 כותב לך, מתקן אותך ואתה אומר לו 'אחלה, מטפל'. רואה? ש.

 2 כן. ת.

 3וקיי. אז בוא נסתכל מה יש לנו. תסתכל, צורף קובץ, אם כבודה מסתכלת, צורף קובץ לפניה. א ש.

 4 למעלה זה קובץ ואני מציג את הקובץ שצורף עכשיו.

 5 מצורף לפניה הזו שעכשיו, לשיחה הזו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 נכון. להודעה הראשונה. להודעה הראשונה מצורף קובץ. ש.

 7 

 8 .1040ומסומן נ/ מוגש

 9 

 10הקובץ שנשלח אליך מר ישועה, לקוח מקבוצה שנקראת 'מיכאל הודעות תפוצה אבא'. כך הפקנו.  ש.

 11 למעלה, אתה רואה? כתוב למעלה 'מיכאל הודעות תפוצה אבא'?

 12 אה, זה אצלו. ת.

 13 זה עמוס שולח לך. כן.  ש.

 14 אצלו, אצל עמוס בטלפון? ת.

 15 כן. ש.

 16 כן. ת.

 17 מניח שזה המיניסטר, נכון? אוקיי. 'אבא' אני ש.

 18 כן. ת.

 19 אוקיי. מי זה מיכאל אנחנו יודעים? זה לא נורא חשוב דרך אגב, אם אתה לא יודע זה גם בסדר. ש.

 20 לא, לא יודע. ת.

 21אוקיי. אז בעצם יש לנו כאן, זה הודעה ששולח הבן בגדר, נקרא לזה, או מעין הודעה לתקשורת.  ש.

 22 נכון? כך זה נחזה להיות?

 23 זה מופיע, אני לא יודע, הוא לוקח משהו שמופיע בוואלה חדשות.לא,  ת.
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 1 כן. הוא מתקן אותך על הפרסום מוואלה.  ש.

 2 אה אוקיי. בסדר. ת.

 3 מה שהוא מתקן אותך על הפרסום, ש.

 4 אה, שהכנס היה באריאל ולא בהרצליה. ת.

 5אומר לכם זה בדיוק. הוא לוקח את הפרסום בוואלה ששם כתבתם שהכנס היה בהרצליה, והוא  ש.

 6 לא היה בהרצליה, זה היה באריאל.

 7 כן. ת.

 8 אז בוא נסתכל כרגע על הכותרת שיצאה.  ש.

 9 

 10 .1041מוגש ומסומן נ/

 11 

 12אמר באריאל', אתה  ביטחוןוהכותרת שיצאה היא, ואנחנו גם מקרינים את זה על המסך, ש'שר ה ש.

 13 רואה?

 14 נכון. ת.

 15ך והבהרה שהכנס היה באריאל ולא בהרצליה, אז מה שקרה כאן, ובעצם בעקבות הפניה שלו אלי ש.

 16 טיפלתם, כמו שכתבת 'מטפל'. רואה?

 17 כן. ת.

 18 טוב. נגיש גם את הכתבה המלאה. ש.

 19 

 20 .1042מוגש ומסומן נ/

 21 

 22 זו הכתבה. נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1 אוקיי. אז התיקון נעשה בהנחיה שלך, נכון? כמו שכתבת, 'מטפל'? ש.

 2 כן. ת.

 3להבנתי הכתבים שלכם שמן הסתם יודעים איפה הם נמצאים בארץ, אוקיי. עכשיו למעשה גם  ש.

 4באריאל או בהרצליה, לא היו בכנס כי אחרת הם לא היו כותבים שזה בהרצליה ופשוט קיבלו 

 5 הודעת דוברות והוציאו אותה.

 6 סביר. ת.

 7ו סביר. עכשיו, אתה כותב, ואני חוזר לתכתובת, שאתה כותב 'מעריץ אותו', הפעם עם שלושה א ש.

 8, להבנתי, על רקע -ארבעה סימני קריאה, לא יודע, קשה לספור. אתה כותב את זה על הרקע של ה

 9הדברים שאומר אותם ליברמן, נכון? כלומר ליברמן אומר שהוא יתמוך נניח, יש לו גישה חיובית 

 10לאלאור אזריה, כך מופיע בזה, ואתה כותב אפרופו אותו עניין שאתה מעריץ אותו. אתה באמת 

 11 צת אותו? כי...הער

 12 סליחה? ת.

 13 אתה באמת הערצת אותו? ש.

 14 לא, מה שאמרת אחרי זה לא הבנתי. ת.

 15 אמרתי שתיכף תהיה שאלה הבאה. לעצמי פשוט. ש.

 16 אה. אני לא חושב שספציפית לגבי אלאור אזריה,  ת.

 17 לא, את ליברמן. הערצת אותו? ש.

 18 אם שלושה סימני קריאה. מעריך אותו. התייחסתי באופן כללי. מעריך אותו, אני יודע, לא יודע ת.

 19והעיתוי שאתה כותב את זה, בין היתר, זה העיתוי שנוגע גם לדברים שנאמרים בהקשר של אלאור  ש.

 20 אזריה, גם את זה יש לך אליו בעניין הזה? רק כדי להבין את המכניקה שלך.

 21 לא, אני לא חושב. ת.

 22מעריץ אותו, נכון? שיש לך יחס מאוד אוהד אבל ליברמן, הדוברים שלו, גם הוא, מבין שאתה  ש.

 23 אליו.
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 1 מה הם מבינים ש..  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2מה הוא הבין שהם מבינים, שהם מבינים שזה קריצה או שזה אמיתי? כי גם לנו כתב, גם לדוברים  ש.

 3 שלנו גם כתב כל מיני דברים. 'מזדהה איתכם', היו כל מיני דברים שהוא כתב.

 4 בסדר, ... לא צריך לפרש מה הם מניחים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5נכון. לכן פה אני מנסה להבין אם אצלו יש איזה שהוא נייר לקמוס שישנו. בקיצור, תאשר לי  ש.

 6שההנחה היא שלקורא הסביר במקרה הזה הקורא הסביר שאתה היית איתו בקשר, שזה מבטא 

 7 ימן קריאה אחד, שלושה. נכון?נכונה הערצה, הערכה, ס

 8אני לא יודע, ליברמן, עמוס ליברמן יודע מה קורה פה, לא? הוא מקבל כתבה, הוא מארגן לי פגישה  ת.

 9עם אבא שלו, אני אומר שאני מעריץ אותו, אני אומר שאני מעריץ את הקונספט של הגן, יכול 

 10הוא אומר שעוד הרבה אנשים . כמו שזה. יכול להיות שface valueלהיות שהוא לוקח את זה 

 11 שרוצים לפגוש את השר מעריצים אותו. אני לא יודע.

 12 אגב, ההערצה שלך הייתה הערצה, ש.

 13 הערכתי אותו מאוד. ת.

 14בסדר, אגב, אתה יודע מותר להעריץ. אני לא זוכר שאני אמרתי למישהו שאני מעריץ אותו, אבל  ש.

 15 אנחנו לא אותם אנשים. זה בסדר.

 16 בסדר, זה לא,לא, זה לא,  ת.

 17בסדר, ונפגשתי עם אי אילו בחיי. אבל את ההיגד הזה, את המוטיב הזה של ההערצה או של  ש.

 18ההערכה עמוקה ושל אהבה אתה שידרת, בהקשר הזה, נעזוב בצד אנשי עסקים, לשורה ארוכה 

 19 של פוליטיקאים. נכון?

 20 כן. ת.

 21, זה ברול בשורה 2016בספטמבר  18-טוב. עכשיו בוא נתקדם הלאה. רק להראות עוד פגישה, מה ש.

 22 . 'ליברמן קבע איתי ליום רביעי הזה', אתה רואה?21150

 23 כן. ת.
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 1יש לך פגישה איתו. ואז תאשר לי שאתה מבקש תדרוך לקראת הפגישה. זוכר? אתה זוכר שביקשת  ש.

 2 תדרוך לקראת הפגישה?

 3 משאול.  ת.

 4 כן. ש.

 5 כן ברור, זה פגישה בשבילו. לא בשבילי. ת.

 6 דר גמור. בס ש.

 7תעלה כמה שורות למעלה, שיראו את כל ההקשר, שלא תקפוץ עוד פעם, תעלה כמה  עו"ד ז'ק חן:

 8 שורות למעלה. שנראה גם מול התאריך, והבלבול בדברים ש..

 9 .2016אנחנו בספטמבר  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10צור? זה  אני מנסה להבין, זה שיחה עם עו"ד בן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 דברים אלינו? מה זה,

 12לא, פניתי לעו"ד בן צור והצעתי שיראה כמה שורות למעלה, כדי שלא נחזור על  עו"ד ז'ק חן:

 13 האפיזודה שהייתה קודם.

 14 לא הבנתי מה המסגרת שאנחנו שומעים עכשיו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15זודה שהייתה קודם.  הוא חוקר בקו מסוים, סליחה? כדי שלא נחזור פשוט על האפי עו"ד ז'ק חן:

 16 יש דברים שמעניינים בהקשר אחר, אז שיראה הכל וזהו.

 17 הפגישה הייתה פגישה, אני מבין פגישה טובה, נכון? פגישה ידידותית? ש.

 18 .ביטחוןכן. הייתה פגישה בלשכת שר ה ת.

 19 כשהנושא של הפגישה היה סיקור? ביטחוןפגישה בלשכת שר ה ש.

 20 מה היה? ת.

 21 סיקור. ש.

 22 ממש לא. ת.

 23 אלא? ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  14

 

 4365 

 1 הוא לא החליף איתי מילה על סיקור. ת.

 2 אלא? ש.

 3 מדבר עליהם. ביטחוןדיבר על נושאים ששר  ת.

 4 אה, הוא רצה עצה, ש.

 5המצב הגיאופוליטי, סבן נדמה לי שהוא הזכיר שם, לא יודע. הוא לא דיבר על סיקור, בכניסה שם  ת.

 6העוזרים, צחי, אינני זוכר מי היה שם, והוא אמר משהו בכניסה ללשכה היה שם נדמה לי אחד 

 7בסגנון ש'בסדר', ליברמן לא הגיב לזה, הוא היה קורקטי וממלכתי בשיחה איתי ולא אמר מילה 

 8 על סיקור.

 9טוב, אז בוא נראה מה היה לקראת הפגישה, נעבור קצת על חומר שהגיע אלינו. יש לך תכתובת  ש.

 10, ובוא נסתכל על התכתובת. כותבת לך איריס 'אילן תראה את 21235עם איריס באותו יום, שורה 

 11הכתבה על שרון גל לפני הפגישה שיש לך היום' אתה חולק מחמאה לאבי אלקלעי, שנחסוך את 

 12ההקראה שלה, 'הצלת אותי' ואז אתה כותב ש'אתה עובד כמו חמור והם הורסים בשניה'. היא 

 13 כותב לה 'מיד עף'. רואה?כותבת לך 'אפשר להוריד את זה מחצות' ואתה 

 14 כן. ת.

 15 ה'הורסים' זה המערכת, העיתונאים? ש.

 16 כן. ת.

 17 טוב. עכשיו בוא נראה על מה דובר שם, איזה כתבה דובר שם. הכתבה, נגיש אותה, ש.

 18 

 19 .1043מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 זה בעמוד השני, אני אגיש מיד את הכתבה. 'שרון גל ברא עולם חדש במציאות'. ש.

 22 

 23 ?1042מה זה נ/ עו"ד ז'ק חן:
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 1הכתבה 'ליברמן התחייב: אין שום סיכוי שעמונה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 תישאר' בסדר? יש לכם?

 3 כן. עו"ד ז'ק חן:

 4'שרון גל ברא עולם חדש במציאות' 'אובמה אנטישמי, ליברמן אחראי, שפטל פרשן, גל בורא עולם  ש.

 5 מקביל'. אתה רואה?

 6 כן. ת.

 7למעשה לך יש פגישה עם ליברמן ודווקא אז מרגיזים אותו במן איזה פרסום שבעצם דוקר אוקיי .  ש.

 8 אותו, נכון?

 9 כנראה, כן. נראה ככה.  ת.

 10שמבחינתך זה  2נראה כך. אגב, אתה אמרת וגם אמרת את זה בהקשר של גלעד ארדן ושל יד  ש.

 11 לגיטימי לא להרגיז. נכון? מר ישועה?

 12 כן. ת.

 13 , 12:24-רדת. נכון? אני יכול להציג לך. הנה עדכון מואז הכתבה הזו יו ש.

 14 

 15 .1044מוגש ומסומן נ/

 16 

 17אוקיי. זה דובר בעד עצמו. בוא נזכור מה  היה עוד סביב אותה פגישה. אתה זוכר מה היה לך עם  ש.

 18 מיכל קליין באותו הקשר?

 19 אני חושב שביקשתי ממנה שהיא תתן לי כמה, תתדרך אותי תתן לי כמה נקודות. ת.

 20 כמה נקודות של מה? ש.

 21 סתם רקע, אני פוגש שר, ת.

 22 כן, אז היא ביקשה לקבל כמה נקודות, ש.

 23 אני איש שאוהב לבוא מוכן. ת.
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 1 זה יפה. והנקודות זה נקודות שנוגעות לסיקור שלו. ש.

 2 הקשר כללי, פוליטי, מדיני. ת.

 3 בוא נסתכל. בוא נראה.  ש.

 4 שזה היה לגבי, הזירה הפוליטית שבה הוא חי. אני לא חושב ת.

 5 בוא נסתכל, הנה הנקודות. הנה הגברת קליין שלחה לך את הנקודות. ש.

 6 

 7 .1045מוגש ומסומן נ/

 8 

 9הנה אינוונטר של נושאים שראוי ורצוי לדבר לגביהם, נכון? עם השר. אלאור אזריה, גלי צה"ל,  ש.

 10 פינוי עמונה, ליכוד, יאיר לפיד. נכון?

 11 זה מה שהיא מציעה. כן. ת.

 12 מה שהיא מציעה. ומה אתה כותב לה? כתבה. עם שלושה סימני שאלה. נכון?זה  ש.

 13 כן. ת.

 14 סליחה, שניים. שלושה מימין, שני סימני שאלה. ש.

 15 סך הכל חמישה. ת.

 16סך הכל חמישה סימני שאלה. ואז היא כותבת לך 'לא הכנו בשלב זה, אם מוצא בזה צורך נכין,  ש.

 17 לא מתווכחת' רואה?

 18 כן. ת.

 19 אז שיהיה לפני'. אתה מאוד ברור, נכון? 16:00-תב 'אצלו בואתה כו ש.

 20 כן. ת.

 21 אתה רוצה כתבה לפני הפגישה. אמת? ש.

 22 אני מבקש כתבה לפני. כן. אני לא רוצה כלום. ת.
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 1אתה מנחה. אוקיי. ואז, אגב, למה צריך כתבה לפני הפגישה? אתה יודע מה, עזוב, מיותר. הדברים  ש.

 2 לך לינק לכתבה, שאני אראה לך אותו.  ברורים. עכשיו, מיכל שולחת

 3 

 4 .1046מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 זו הכתבה, תיכף נראה מה כתבת על הכתבה. כתבה נאה, נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8, זה ברול 15:33-אוקיי. ואז אני מפנה אותך להתכתבות, או במקביל אני אפנה אותך להתכתבות מ ש.

 9אותה 'למה כל כך נמוך, את מוציאה את ואילך. הנה הכתבה ואתה שואל  21250הישן, שורות 

 10הנשמה על שטויות שימי למעלה תחזקי כותרות ביניים, יאללה תעזרי קצת' והיא כותבת לך 'מיד'. 

 11 קודם כל תאשר, אתה נותן לה הנחיות מאוד מאוד ברורות, נכון?

 12 כן. ת.

 13וציאה לך את אתה משדר לה בעצם שאם היא לא עושה את זה בצורה הכי רחבה ומודגשת, היא מ ש.

 14 הנשמה על שטויות כלשונך, נכון? ככה זה נראה.

 15 כן. ת.

 16שעות' כי בעצם לקחתם ראיון  24ואז היא כותבת לך ש'היא לא יכולה לשים למעלה ראיון מלפני  ש.

 home 17-קודם וזה קצת איבד את הערך, אני מוסיף על זה. 'זה מוציא אותנו לא רציניים, שמתי ב

page  18פגישתכם, כותרות ביניים ותמונה תקבל'. תיכף נתייחס לטקסט הזה. ואשאיר שם עוד תום 

 19אז קודם כל ראינו את כל המעגל שנסגר עכשיו עם החומר החדש והמיילים. הראיון שמועלה 

 20. רואה? אתה יכול לקרוא את הכתבה. זה אפילו 20אצלכם בכתבה הוא ראיון של ליברמן לערוץ 

 21 '. במשנה.20ראיון לערוץ אמר את הדברים ב ביטחוןבכותרת. 'שר ה

 22 אוקיי. ת.
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 1 אוקיי. עכשיו הכתבה היא גם לא חתומה, נכון? ש.

 2 לא. מערכת וואלה חדשות. ת.

 3מערכת וואלה. עכשיו, כשמיכל אומרת לך 'תראה, למרות שאין לזה ערך עיתונאי לשים ראיון  ש.

 4ד תום פגישתכם'. ואשאיר שם ע home page-שעות אבל בכל מקרה זה יהיה ב 24מערוץ אחר לפני 

 5 רואה?

 6 כן. ת.

 7 . אני מבין שמיכל קליין יודעת על  הפגישה שלכם,1טוב.  ש.

 8 כן. היא הכינה לי רקע, לא? ת.

 9 נכון. לכן היא יודעת. ש.

 10 היא יודעת על כל הרקע של הסיפור. ת.

 11 היא יודעת על כל הרקע של? ש.

 12 אנחנו מדברים על זה כבר שנתיים.הרי יש סדרת התכתבויות, 'אל תלכי לו על הראש' וזה,  ת.

 13 יפה מאוד. היו שנתיים. יפה. גם אצלה לא ראיתי בחקירות משהו בהודעות, אבל זה בהמשך. ש.

 14 אוקיי. ת.

 15עד תום פגישתכם, כלומר זה צריך להיות מוחזק באתר עד תום הפגישה, כדי שהוא יראה את זה,  ש.

 16 לוודא שהוא יוכל לראות את זה. נכון?

 17 כן. ת.

 18 וב. ואז בוא נסתכל בחומר החדש, ט ש.

 19 

 20 . 1047מוגש ומסומן נ/

 21 

 22זה סוגר את המעגל, כדי לוודא את שולח גם ליועץ התקשורת של השר ליברמן, שולח לו את  ש.

 23 הכתבה. נכון?
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 1 נכון.  ת.

 2 נכון. טוב, נדלג ארבעה שבועות קדימה לערך, ארבעה ומשהו. ש.

 3 

 4 .1048מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 ליברמן, לעמוס ליברמן כתבה מוואלה. אתה רואה? אתה שולח לבן של ש.

 7 כן. ת.

 8 אוקיי, שכתוב 'ליברמן ... פלשתיני, אם חמאס יעצור את הירי נקים נמל'. אתה רואה? ש.

 9 כן. ת.

 10אוקיי. וכמובן להוסיף ולהגדיל תורה ולהאדיר, אתה כותב לו שזה כותרת ראשית, ורעיון חכם,  ש.

 11תי. כלומר, אתה משדר לבן של השר את מלוא הערכתך ותראו אבא חכם, והרעיון, מקל וגזר אמי

 12 איך אני פועל עבורכם. נכון?

 13 כן. איך האתר פועל עבורכם. ת.

 14 איך האתר. בסדר גמור. והוא כותב לך 'ד"ש ממנו', כלומר מוסר לך דרישת שלום מהשר. נכון? ש.

 15 כן. ת.

 16 ה הכתבה, אני אגיש אותה.אוקיי. עכשיו בוא נראה את הכותרת, שלזה אתה מתייחס. הנ ש.

 17 

 18 .1049מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 הכותרת היא 'מתקפת מנע מדינית' ו'ליברמן הניח את היסודות למשא ומתן עקיף עם חמאס'.  ש.

 21 מה זה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 זה מה שנשלח .זה עמוד הבית והכתבה. ש.

 23 
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 1 .1050מוגש ומסומן נ/

 2 

 3כן וגם מהעובדה שאתה שולח את הדבר הזה לבן שיראה, זו כתבה תאשר לי כמובן גם מהתו ש.

 4מצוינת, נכון? יש שם מתקפת מנע מדינית, וליברמן הניח את היסודות, אלה ביטויים מאוד 

 5 פוזיטיביים, נכון?

 6 כן. ת.

 7 טוב. עכשיו, בנוסף לשר ולילדיו היו לך גם צירים עם היועצים שלו, עוזרים יועצים דוברים, נכון? ש.

 8 כן. ת.

 9 אתה זוכר עם מי נפגשת? דיברת? ש.

 10 אני חושב שהיה שרון שלום.  ת.

 11 בוא נתחיל בשרון שלום ועוד. ש.

 12 אני חושב שהיו סך הכל שניים. ת.

 13 . 2016ביולי  19-אז בוא נסתכל, שרון שלום, אני מציג לך תכתובת שלו, איתו, מה ש.

 14 

 15 .1051מוגש ומסומן נ/

 16 

 17ליברמן ישראל ביתנו. אני מבין מהתוכן שנפגשת, נהנית כמובן אז הוא היה מנהל הקמפיין של  ש.

 18 מהפגישה ואתה רוצה לשמור על קשר. נכון?

 19 כן. ת.

 20טוב. על מה דיברתם בפגישה אתה זוכר? באופן כללי, כמובן אי אפשר לזכור כל דבר, חלפו כמה  ש.

 21 שנים.

 22 אני מתאר לעצמי שזה קשור היה לסיקור של השר. ת.

 23 יש כמה ימים לאחר מכן, יש כתבה יפה, אני רק אציג אותה. נכון. עכשיו,  ש.
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 1 

 2 1052מוגש ומסומן נ/

 3 

 4שוב כתבה, הכתבה שהיא לא חתומה, כשיש כתבה של מערכת וואלה, אתה רואה? מה המשמעות  ש.

 5 של זה, תסביר לבית המשפט?

 6 שהגיעה והכניסו אותה, אין פה איזה שהוא ערך..   prחלק מהמקרים שזה ידיעת  ת.

 7שהגיעה, ידיעה מאוד מפרגנת ולכן אין, מכניסים את זה פחות או יותר  PRנכון. מסכים. זו ידיעת  ש.

 8 . נכון? as isאולי אחרי איזה עריכה 

 9 נכון. ת.

 10כנראה  רהאוויטוב. וליברמן אני רואה גם חלק את החוויות שלו מהשירות הצבאי שלו, מפקד חיל  ש.

 11 י משה, גם נפגשת איתו?לשעבר, בסדר. בוא נתקדם. עכשיו, צח

 12 אה, אני חושב שכן. ת.

 13 מה התפקיד של צחי משה, אתה זוכר? ש.

 14 אני חושב יועץ תקשורת. ת.

 15 יועץ תקשורת. אז בוא נראה לך קודם כל התכתבויות עם צחי משה, שוב, הכל מהחומר החדש.  ש.

 16 

 17 .1053מוגש ומסומן נ/

 18 

 19הוא צירף. הוא שלח לך מה שקרוי ציוצים של ינון עכשיו, הוא פונה אליך, תיכף אני אראה לך מה  ש.

 20 מגל, עמרי נחמיאס ואמיר תיבון נגד ליברמן והמפלגה שלו, ברשת החברתית.

 21 

 22 . 1054מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2 אז צירפנו לך את מה שהוא שלח. ש.

 3 זה מצורף להודעה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4תסתכל, יועץ התקשורת של ליברמן, נקרא לזה, סרק את  כן. זה צורף להודעה. כן. אז יש פה, ש.

 5הרשת החברתית או את הגורמים שלכם ברשת החברתית ואיתר מה שנקרא פוסטים או ציוצים 

 6 שהם נקרא לזה באופן כללי, נגטיבים לליברמן. נכון?

 7 כן. ת.

 8תבים או ואז הוא בעצם פונה אליך כמנכ"ל האתר, לא בקשר לפרסום באתר גופו אלא במה שהכ ש.

 9 האנשים שלכם כותבים ברשת החברתית. נכון?

 10 כן. בחשבונות הפרטיים שלהם. ת.

 11בחשבונות הפרטיים שלהם. טוב. אני מניח שחזרת, קודם כל הוא כותב לך, הוא לא מציג את עצמו  ש.

 12אז לכן זה כנראה לא פניה ראשונה שהוא כותב 'היי אילן שבוע טוב, לא דחוף', אני מניח שכבר 

 13 לכם שיחה/שיחות לפני כן?הייתה 

 14 כן. ת.

 15ואני מניח גם שחזרת אליו כי הוא שואל אותך 'אם אתה יכול לדבר שתי דקות,  תגיד לי אתקשר  ש.

 16 אליך' אז אני מניח ששוחחתם טלפונית, זו ההנחה הסבירה ביותר?

 17 כן. ת.

 18ילת תקופת , שזו אני מזכיר לך תח2014אוקיי. אנחנו אגב בסוף דצמבר, פה זה סוף דצמבר  ש.

 19. זה נתון. מה הוא מבקש ממך, אתה זוכר? או פונה אליך, שולח לך, מה הפניה 2015הבחירות של 

 20 שלו? תרגיע את האנשים שלך?

 21 אני מתאר לעצמי. ת.

 22 . אנחנו בצחי משה עכשיו. 2016טוב. עכשיו בוא נתקדם ליוני  ש.

 23 
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 1 .1055מוגש ומסומן נ/

 2 

 3 פגישה. נכון?זה משהו קטן, זה פשוט תיאום של  ש.

 4 כן. ת.

 5 . 2016אוקיי. מי שיוזם את הפגישה זה אתה. יוני  ש.

 6 אוקיי. ת.

 7 נכון? למה? ש.

 8 לא יודע. ת.

 9 מה? ש.

 10 לא יודע. ת.

 11 תנסה? ש.

 12 לא זוכר. ת.

 13 לא זוכר. טוב. אז אני אציג עוד, אפשר להציג את זה ביחד, ש.

 14 

 15 .1056מוגש ומסומן נ/

 16 

 17אתם קובעים את הפגישה. בוא תעיין. סיכמנו שנפגשתם ואתה יכולים לאחד את זה. בסדר. ופה  ש.

 18 לא זוכר בדיוק על מה, אבל ההנחיה היא שזה שוב נושא תקשורת סיקור, נכון?

 19 כן. ת.

 20אוקיי. תאשר לי, נדלג אולי קצת, שהיית גם בקשר, ראינו את אבי אלקלעי לגבי ליברמן, מיכל  ש.

 21רכים שהיית איתם בקשר לגבי פרסום ליברמן אצלך קליין ראינו לגבי ליברמן. אתה זוכר עוד עו

 22 במערכת?

 23 משהו כזה, אז זה ינון, 2016עד  2014-כן. מהרגע שזה התחיל אז, התחיל ב ת.
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 1 מי זה, זה ינון? 2014 ש.

 2 ינון. ת.

 3טוב. בסדר. עכשיו אני מראה לך, תראה, אני יכול לקצר טיפה בנושא המזכירותי אצלך. אני מציע  ש.

 4 ת שלוש פגישות,לך שהיו לפחו

 5 עם מי? ת.

 6 עם ליברמן עצמו.  ש.

 7, אני לא זכרתי את הפגישה של ינואר, אבל אחרי זה ביטחוןאני זכרתי פגישה אחת במשרד ה ת.

 8בפגישה, אתם הראיתם לי שבפגישה השניה אני כותב ש'הפעם הפגישה טובה' בהשוואה לראשונה 

 9 או משהו כזה, אז יכול להיות שהייתה ראשונה,

 10 השניה, אז ש.

 11אני ממש לא זוכר אותה, אולי פעם אחת שהוא בא לאולפן אמרתי שלום, אני לא חושב שהייתה  ת.

 12 פגישה נוספת. לא זכור לי.

 13 , דצמבר, זכור לך?2014, בשלהי 2014-הייתה פגישה ב ש.

 14 אני לא זוכר. אני לא זכרתי אם זה איתו או עם היועצים שלו, יכול להיות שאני טועה. ת.

 15באוקטובר, נקבעה פגישה עם הרוסי לעוד חודש,  27לרול הישן אתה כותב ' 5989אקצר. בשורה אני  ש.

 16 מצוין'.

 17 ?2014-ב ת.

 18 אמת. ש.

 19 אוקיי. יכול להיות. ת.

 20 אז כנראה שלוש פגישות. ש.

 21 למה שלוש? לא הבנתי. ת.

 22 .2014שראינו, שהוא השר, וסוף  2016, 2015תחילת  ש.

 23 ,-לדעתי זה אותה פגישה. אני לא פגשתי אותו פעמיים ב 2015תחילת  2014לא, סוף  ת.
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 1 אז שתי פגישות, בסדר. ש.

 2לדעתי זה שתי פגישות. גם, אני לא בטוח שהפגישה הראשונה שאתה אומר התקיימה. אבל, לא  ת.

 3 יודע. לא משנה.

 4 מה, שאתה לא בטוח שהיא התקיימה פגישה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5טוח לגבי הראשונה, אבל יכול להיות שאני טועה. אני לא בטוח. כי אני לא זוכר שהוא, אני לא ב ת.

 6, 2015פגשתי אותו אי פעם והוא דיבר על סיקור. ואני אומר לאבי באיזה שהוא שלב, שם בתחילת 

 7'אבי נפגשתי עם ליברמן והוא כועס על הסיקור' וכדומה, כי אני מנסה ללחוץ על אבי לפעול ואני 

 8של ליברמן שהוא מדבר על סיקור. הוא פשוט לא שם. זכרתי רק  זיכרוןאני, אין לי שום זוכר ש

 9ואני חושב שעם היועצים שלו דיברתי. יכול להיות שדובר על  ביטחוןאת הפגישה עם משרד ה

 10 לעשות פגישה איתו ופגשתי רק את היועצים. אבל יכול להיות שפגשתי.

 11 . 2016, ביטחוןתסתכל, שר ה ש.

 12 בטוח שהיה.זה  ת.

 13, היא מולך. 'תשתדל לא לפגוע ב... פגשתי אותו לפני 2015במרץ  7-תסתכל עכשיו על התכתובת מ ש.

 14 חודשיים. טוען בצדק שאנחנו מכסחים'.

 15אז זה מה שאני אומר, לא, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, אני אומר עוד פעם. אני לא זכרתי את  ת.

 16 הפגישה הראשונה, 

 17 ם לך.בסדר, אז מזכירי ש.

 18טוב. לא זכרתי את הפגישה הראשונה ואני בוודאי לא זוכר, לא זכרתי שהוא  זיכרוןבדרך כלל ה ת.

 19 דיבר על סיקור. אבל יכול להיות שאני טועה.

 20 שפגשת אותו לפני חודשיים, את ליברמן. 2015בוא נגיד כך, כתבת לאלקלעי במרץ  ש.

 21 כן אבל, ת.

 22בצדק שאנחנו מכסחים אותו' ו'אדרבה, אשמח לראות  שניה רגע, בוא נראה מה כתבת. 'טוען ש.

 23 כותרות חיוביות מבחינתו'. רואה את זה? 
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 1כן אבל אז היה מספר הודעות לפני זה שקיבלתי משאול שאומרים בדיוק את אותו דבר. ליברמן  ת.

 2טוען ש'אנחנו פוגעים בו שוב', 'אתה לא ער לזה', ו'אתה פוגע בו וכדומה', יש כאלה אמירות של 

 3שאול. וגם אם פגשתי את היועצים והם גם חזרו על מה ששאול אומר, אז יכול להיות שאני אומר 

 4 לו שפגשתי את ליברמן, אבל דרך אגב, יכול להיות שפגשתי אותו.

 5 טוב, הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 הלאה. אגב, זו תקופת הבחירות. ש.

 7 מר לך שאני זוכר. אני לא זוכר.אני באמת, אם הייתי זוכר הייתי או ת.

 8 אה, אז יכול להיות שפגשת יועצים אבל לאבי אלקלעי כתבת 'פגשתי אותו'.  ש.

 9 נכון.  ת.

 10 טוב. ש.

 11 היה עלי לחץ בעניין הזה. גם משאול, וגם מהיועצים, ת.

 12 הוא לחץ עליך להגיד לא אמת לאלקלעי, בסדר. ש.

 13 מה אתה אומר? ת.

 14 ?2015. נכון? מרץ 2015הלאה, בוא נתקדם. זה תוך תקופת הבחירות של הוא לחץ עליך לכתוב,  ש.

 15 . כן.2015היו במרץ  2015כן. הבחירות של  ת.

 16יופי, בוא נתקדם. אה, עוד פגישה אחת, או, בוא נסתכל, נתקדם, נעזוב. טוב. אני מפנה אותך  ש.

 17 לחומר החדש, מהחומר החדש שהגיע. אני מפנה אותך לחומר החדש, 

 18 

 19 .1057ומסומן נ/מוגש 

 20 

 21 נראה מה יש פה, את הפגישה.  ש.

 22אני חושב שהוא מתייחס לפגישה שהייתה עם שרון שלום, שהוא היה צריך לפגוש אותי יחד איתו  ת.

 23 ואז פגשתי את שרון שלום לבד. אני חושב, לא בטוח. ... אם זה מתחבר עם מה שהראית לי מקודם,
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 1 שלום. בסדר. אז אתה אומר שזו כנראה פגישה עם שרון ש.

 2 לא, הייתה צריכה להיות פגישה עם שניהם כנראה. ת.

 3 עם שניהם. מי זה שניהם? ש.

 4 שרון שלום וצחי. ת.

 5 צחי משה. בסדר גמור. ש.

 6זה לא שהוא אומר לי שאני אפגוש סולו את השר, כי הרי השר איתו. ואני לא מכיר במעגל הזה  ת.

 7 אלא את שלושתם, אז ...

 8. אתה כותב לצחי משה, זה יומיים לאחר 2016ביולי  21-ך לתכתובת נוספת מהטוב. אני מפנה אות ש.

 9הפגישה שהייתה כנראה עם שרון שלום, 'אני שומר עליו כל הזמן'. אז אמנם אנחנו מדברים פה 

 10, אבל אני מניח שהשמירה שלך היא שמירה תקשורתית גרידא, כלומר סיקור טוב. ביטחוןעל שר 

 11 נכון?

 12 כן. ת.

 13 אחוז.מאה  ש.

 14 

 15 1058מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 ואז אתה כותב, ש.

 18 

 19 .1059מוגש ומסומן נ/

 20 

 21'יש שינוי בטון אצלנו, נקבל כותרות ראשיות יפות', והוא כותב 'אני רואה, תודה'. זה דובר בעד  ש.

 22עצמו. עכשיו אני רק רוצה לשאול איך זה נעשה במערכת. כלומר עם מי אתה מדבר ואת מי אתה 

 23 כדי שתהיינה אותן כותרות יפות. איך זה עבד? מנחה ומה הם עושים
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 1מה שראית בהתכתבויות, אני דיברתי עם מיכל, דיברתי עם אלקלעי, אמרתי, כשלא היה אמרתי  ת.

 2 'למה אתם הולכים לו על הראש' והמסר הועבר.

 3 המסר הועבר, והם עבדו בהתאם, פעלו בהתאם. נכון? ש.

 4 כן. ת.

 5 סבבה. ש.

 6 ואם לא אז קיבלנו הערות.חלק מהזמן, חלק לא,  ת.

 7ביולי שאתה משנה כותרת  25, עוד פעם, -אוקיי. עכשיו, אני אתן לך עוד פניה שלך לצחי משה מ ש.

 8 בעצמך, כך אתה מדווח,

 9 

 10 .1060מוגש ומסומן נ/

 11 

 12 מר בן צור כמה יש לנו עוד? עם:-כב' השופט משה בר

 13 דקות. 40-סדר גודל של כעל ליברמן כבודו? אני מיד אומר. אני אעשה ערך משולש.  ש.

 14השאלה אם לא ניתן בשלב הזה באמת להתקדם קצת, להגיש  עם:-כב' השופט משה בר

 15 ,-בצורה מרוכזת את כל ה

 16 זה קצר אדוני, זה קצר. אנחנו מראים פה, ש.

 17 זה קצת חוזר על עצמו. עם:-כב' השופט משה בר

 18, זה מאותו ז'אנר, -, זה לא משהו שכן, הרפטטיביות אבל חוזרת הרי זה כל פעם משהו חדש. כלומר ש.

 19 אותו ג'אז, אבל,

 20 עוד פגישות ועוד פגישות, בסדר, עם:-כב' השופט משה בר

 21 ועוד כותרת ועוד כותרת. ש.

 22 בסדר, אז אדוני יכול להגיש. עם:-כב' השופט משה בר

 23 אז אני מגיש. בסדר. ש.
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 1? מה זה 1061מה זה נ/הייתה התכתבות. ו 1060נ/   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 המסמך?

 3 זה הצרופה. זה הצרופות להודעה. ש.

 4 

 5 1061מוגש ומסומן נ/

 6 

 7 אתה כותב לו כך 'לא יודע אם ראית איך שיניתי תוך דקות את הכותרת'.  ש.

 8 כן. ת.

 9ותיכף תראה מה אתה שולח לו, ואתה כותב 'גם מארצות הברית אני שומר'. תראה כמה שאני  ש.

 10הוא כותב לך 'לא ראיתי אבל תודה רבה'. זו אותה נסיעה שדיברנו עליה.  פרוטקטור, ו'האמת',

 11ואז בוא נראה את הכותרות שאתה שולח לו ואיך שינית את הכותרת ותיכף תסביר לי עשית את 

 12 הדבר כזה.

 13עו"ד בן צור, כל מה שאתה מראה לו, אם אין   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 שאלה כמה פגישות היו או,

 15 ,-יש. גבירתי אני כבר לא בפגישות, אני ב ש.

 16לא, אני אומרת. תעשה הבחנה בין שאלה של   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17משהו שצריך אישור שלו שהוא עשה לבין דברים שעולים. זה כתוב, זה כתוב. ... 'הנה אני מראה 

 18 לך'.

 19 אני מראה את הכותרת ששונתה, אני יכול לבקש, ש.

 20 בסדר, אבל אפשר להריץ, להגיש את זה ב...  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 21 אני מגיש ... גבירתי. ש.

 22 הרי מה שכתוב כתוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 . כבודם,2-של העד בנושא הזה. ו הגרסהברור. רק צריך לקבל את  ש.
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 1מהבוקר עושים את זה. חבל. אפשר  אבל אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 פשוט להגיש את זה.

 3אבל צריך גם לשאול את העד בנושא הזה, ואיך זה עבד ועם מי הוא דיבר, כי אני אזכיר, כשהתחלנו  ש.

 4את החקירה הנגדית של מר ישועה, הרושם להבנתי שנוצר שעד הפניות של דוברים של ראש 

 5 היו פניות, הדברים האלה בכלל לא עבדו.הממשלה דאז לא היה שום דבר כזה באתר, לא 

 6 אז תגישו את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 אנחנו צריכים להראות, וצריך גם להראות את המסה, לא רק להראות באוויר. ש.

 8עו"ד בן צור אז תגישו את המסה. אבל לא צריך   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 ר.ניי-לעבור איתו נייר

 10 אבל אם כבודה, בשונה מחלק מהחקירה הקודמת, ששם, פה אני שואל כל פעם על מה שהוא עשה. ש.

 11 אבל ... עם:-כב' השופט משה בר

 12 אבל זה כתוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 טוב, אני לא אתווכח. אני אקצר את זה. בסדר. ש.

 14איזה משקל סגולי עודף, אני אומר את השאלה גם איזה ערך סגולי,  עם:-כב' השופט משה בר

 15זה גם אתמול אדוני, אני מבין את הכיוון של אדוני, בסדר, מוכן להכיר, זה גם לגיטימי ואדוני 

 16מבקש להציג ולבסס  הכל בסדר, אבל בשלב מסוים אדוני, כך נדמה לי, אדוני לא משיג את אותו 

 17 להציג את מה שאדוני מבקש להזכיר..רושם על כל מסמך ועוד מסמך כי יש כבר, מה שקיים יכול 

 18 אני יכול לבקש מהעד לצאת לדקה כי אני רוצה להסביר את זה, אם זה לא קשה? ש.

 19 עכשיו הוא ייצא, ייכנס,  עם:-כב' השופט משה בר

 20 סליחה? ש.

 21 ... עם:-כב' השופט משה בר

 22 תמשיך, אם,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  14

 

 4382 

 1ים להסביר לאדוני שהדברים, כבר את הכיוון שאדוני הולך מנס עם:-כב' השופט משה בר

 2אליו הוא ברור. אני גם  מוכן לקבל שהיה צריך לפעול בדרך שאדוני נקט בה, אבל בשלב מסוים, 

 3כך נדמה לי, תוספות, עוד מסמך ועוד מסמך, לא בטוח שיקבל את אותו משקל שאדוני מבקש, כי 

 4 אחוז ועוד עשירית האחוז, לשיטת אדוני זה כבר לא ..., עוד עשירית ה99.9יש כבר מספיק, די. 

 5. זה בהחלט גם 2-אז אני אומר, א. אני תיכף ממצה את ליברמן. ונעבור לפוליטיקאים אחרים, ו ש.

 6תיק של מינון. כלומר זה בהחלט תיק של היקפים שישנם. כי התביעה טענה, הטיעון הראשוני היה 

 7 שלא היה שום דבר, רק אצלכם.

 8 מכירים את הטיעונים, עם:-פט משה ברכב' השו

 9 זה לא מה שטענו. עו"ד יהודית תירוש:

 10 אז ... לשיטתי.  ש.

 11 זה גם לא מה שהעד אמר אבל אפשר להגיד הכל. עו"ד יהודית תירוש:

 12 לשיטתי התביעה טענה, ש.

 13 אתה מפרש את התביעה. אוקיי. עו"ד יהודית תירוש:

 14פשוט תגיש את זה. אם אדוני חושב שנורא חשוב   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15להגיש עוד אז פשוט תגישו את זה. זה בסדר, אנחנו לא רוצים להפריע לאדוני, אבל פשוט להגיש 

 16את זה. נראה. הכל כתוב שם. אם צריך משהו ספציפי שלו זה משהו אחר. אבל עוד אחד, עוד אחד, 

 17 ... כתובים.

 18שהוגשו. אתה שינית את הכותרות האלה, נכון? הכותרת  טוב. בוא תסתכל על שתי הכותרות ש.

 19הראשונה הייתה 'ליברמן הבטיח את הראש של הנייה אבל נסתפק באבו מאזן', עוקצני, תיכף 

 20נראה לך. זה כתבת לו, זה היה במקור. ואתה שולח לו את הקובץ אחרי השינוי, שהוא חיובי 

 21וק, לא קיים, והכותרת כבר לא תוקפת אותו. לליברמן. תסתכל, פה ליברמן בפרסום השני ליברמן י

 22 נכון?

 23 נכון. ת.
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 1ברול הישן. אתה מתכתב עם  19789, אני מפנה אותך לשורה הסוגיהטוב. אני רק, כדי לקצר את  ש.

 2 מיכל קליין, אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4העניין, . ומה שעולה כאן, אתה יכול לעיין כי אנחנו רוצים לקצר את 2016ביולי  25-באותו מועד, ב ש.

 5 אתה אומר לה 'אל תלכי על הראש' והיא אומרת לך 'אני כבר שיניתי לפני שפנית אלי'. אתה רואה?

 6 כן. ת.

 7כלומר היא הייתה בעצם מודעת להנחיה הכללית שלך שלא לתת סיקור שלילי לליברמן ולכן היא  ש.

 8 פעלה בהתאם. 

 9 זה לא מה שיש פה. ת.

 10 סליחה? ש.

 11 תגלגל קצת למעלה,  ת.

 12 קשה.בב ש.

 13תמשיך בבקשה. לא, זה לא, אני הערתי לה, כתוצאה מההערה שלי היא שינתה. אני פשוט לא  ת.

 14 ריפרשתי את העמוד ולא ראיתי, לזה היא התכוונה.

 15 טוב, אוקיי. ש.

 16אני חושב שככה, בסדר, יכול להיות שאני, זה מה שאני חושב. כי היה שם פה קטע שאני אמרתי  ת.

 17 נוי.שאני ממתין לראות את השי

 18 אוקיי. בוא נתקדם, אני מפנה אותך להתכתבות מאוגוסט, ש.

 19 ....  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20 לא, תעזבי. ש.

 21 למה לא? עו"ד יהודית תירוש:

 22 למה לא? אני בפעם הבאה אבקש אישור. ש.

 23 אחר כך אנחנו ... עו"ד ז'ק חן:
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 1 כי בית המשפט הנחה אותי להתקדם יותר מהר, זה למה לא. ש.

 2 סליחה, אני חוזרת בי. ית תירוש:עו"ד יהוד

 3 ,2016באוגוסט  9אלא אם כן את מתווכחת עם בית המשפט ואז אנחנו נעשה משהו אחר. אוקיי.  ש.

 4 איזה שורה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 זה חדש. ש.

 6 

 7 .1062מוגש ומסומן נ/

 8 

 9נתת הוראה להאיץ דירדור של ראיון שוב מאותו דבר, אתה חוזר לארץ, וזה גם עניין שגרתי, ואתה  ש.

 10 עם דני איילון. ואתה כמובן נגיש אם צריך משהו. רואה?

 11 כן. ת.

 12אוקיי. עכשיו כשאתה כותב לו שאתה נגיש בוואטסאפ כל הזמן אתה משדר לו שאתה בעצם זמין  ש.

 13 לרשותו באופן שוטף, קבוע. נכון?

 14 כן. ת.

 15 לטת.טוב. למעשה יש לו דלת פתוחה אצלך בצורה מוח ש.

 16 כן. ת.

 17כן. אנחנו נגיש בלי כרגע להתעסק עם הכתבה, נגיש את הכתבה של דני איילון וגם את הידיעה.  ש.

 18 להראות איך הדבר הזה דורדר. 

 19 כן. עם:-כב' השופט משה בר

 20 אנחנו פשוט עושים את האיחוד, כבודם.  ש.

 21 אחת?מה גבירתי מגישה? זו חבילה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 כן. זו חבילה אחת. דוברת:
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 1הראשון הוא   past pagesמה יש לנו פה? יש לנו,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 . 17:28-מ

 3 

 4 1063מוגש ומסומן נ/

 5 .7:28-השני מ past pages  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 

 7 1064מוגש ומסומן נ/

 8 .1065כתבה מוגשת ומסומנת נ/

 9 

 10 בוא נסכם את הנקודה הזו, כתבה ביקורתית ולכן אתה פועל לדרדר אותה, נכון? ולדווח? טוב, ש.

 11 כן. ת.

 12 טוב.  ש.

 13 יש ארבע. עו"ד ז'ק חן:

 14 כן, נראה לו פשוט את התהליך של הזה. בסדר.  ש.

 15 יש בעיה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 יש ארבעה מסמכים. עו"ד ז'ק חן:

 past pages 17לי יש שלושה. קיבלתי שלושה. שני   אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 18 וכתבה.

 19 זה בסדר, יש שלושה. אני קיבלתי בטעות אחד נוסף. צ'יפרו אותי באחד נוסף. עו"ד ז'ק חן:

 20אחת אבל. אחת לצחי משה, בדומה למה שראינו ששלחת -טוב. נגיש לך עוד שתי תכתובות, אחת ש.

 21 לבן.

 22 
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 1 .1066מוגש ומסומן נ/

 2 

 3והסיבה ששלחת לשני אנשים, זאת אומרת שניים שקרובים אצל השר את אותו טקסט, היא כדי  ש.

 4 שלוודא שהשר יקבל, נכון? ויראה?

 5 כן. ת.

 6 ונפגשת או דיברת עם עופר גם, ליברמן? דובר של ליברמן? ש.

 7 רגע, יש עוד מסמך?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 ן ודי לגבי השר. מי זה עופר ליברמן?כן. עוד אחד. אחרו ש.

 9 אני לא זוכר. ת.

 10 סליחה, עופר.. ש.

 11 מה זה? ת.

 12 תיכף אני אראה לך. זה לפינאלה של ליברמן, חוץ מה.. אחת או שתיים. ש.

 13 זה עוד בן? בן שלו? ת.

 14 לא. דובר. ש.

 15 

 16 .1067מוגש ומסומן נ/

 17 

 18 . רואה? 2017אנחנו פה באפריל  ש.

 19 כן. ת.

 20להתייחס למה שאתה כתבת. הוא שולח לך את הנייד שלו ואתה כותב לו, אתה מאוד אני רוצה  ש.

 21מעריך את הבוס, 'אם צריך משהו אל תהסס לפנות אלי', 'בשמחה', 'תודה'. שוב אתה משדר את 

 22 אני עומד לרשותכם, נכון? האתר עומד לרשותכם.-ה

 23 שאני עומד לרשותו, לא שהאתר .. ת.
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 1אז אני סיימתי את ליברמן. אני יכול להמשיך, איך שנוח לבית המשפט.  שאתה עומד לרשותו. טוב. ש.

 2 ,-מה שנוח לבית המשפט. אני יכול לעשות הפסקה עכשיו או ש

 3 נעשה עכשיו הפסקה של חצי שעה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4התנהגות לא אם מותר רגע להגיד משהו. קודם כל אני מבקשת להתנצל על  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5למאי  18הולמת. אני מבקשת בלי להתעצבן להפנות את בית המשפט הנכבד לפרוטוקול מיום 

 6 . תודה לכבודכם וסליחה.2219עד  2217בעמודים 

 7 איזה עמודים?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 .2219-2217 עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9 טוב.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 הפסקה()

 11 )לאחר ההפסקה(

 12 

 13בבקשה עו"ד בן  אנחנו ממשיכים לאחר ההפסקה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 צור.

 15אנחנו חקרנו אותך בעבר, התחלנו לחקור על הקשר בינך לבין השר דאז סילבן שלום ואשתו ג'ודי  ש.

 16 ניר מוזס, ואני רוצה להמשיך לעבור איתך לפי החומר החדש.

 17 בבקשה. ת.

 18 .2012בנובמבר  22-אני מפנה, אני מגיש תכתובת מה ש.

 19 

 20 .1068מוגש ומסומן נ/

 21 
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 1כותבת לך הגברת ניר מוזס שהיא רוצה לשלוח לך סרטון שתומר עשה, תומר, אני מוסיף, זה הבן,  ש.

 2אה, היא כותבת גם 'הבן שלי', 'לאן', 'ממש חשוב שתשדרו. שולחת גם לגדי, 'זקוקים לפוש היום, 

 3 .תודה מותק'

 4 שולחת למי? ת.

 5היא כותבת 'שולחת גם לגדי, זקוקים לפוש היום, תודה מותק' ותשובתך היא 'בכיף או בכיף,  ש.

 6 בשבילך הכל'. רואה?

 7 כן. ת.

 8ואנחנו רואים שזה מתחיל, אתה  2012היה לך קשר מוקדם איתה? כי פה התכתובת היא מנובמבר  ש.

 9 חיל כך. אז מה היה לך לפני כן? יודע, אדם שפונה פעם ראשונה בדרך כלל זה לא מת

 10 ,-יכול להיות ש ת.

 11 ולא 'תודה מותק' ישר בפניה הראשונה? ש.

 12אה, מותק. בסדר. זו צורת כתיבה שלה כנראה. לא היה לי שום משהו מיוחד איתה, שום קשר  ת.

 13 מיוחד.

 14 שוחחת איתה לפני כן? ש.

 15הם, אני זוכר ששאול, הם רצו משהו,  אולי. אני לא זוכר. הסילבנים היו חברים של שאול ואיריס, ת.

 16 איזו ידיעה עליו ושאול כתב לי 'תודה', אני לא זוכר כבר איך נוצר הקשר.

 17 זה היה לפני כן? אתה עושה תנועה שאינך יודע. ש.

 18 אין לי איזה שהוא קשר מיוחד איתה. ת.

 19 אני לא שומע. ש.

 20 אין לי קשר, אני לא זוכר איזה שהוא קשר. ת.

 21 שלך בכל מקרה או מכל מקום התשובה שלך היא 'בכיף, בשבילך הכל'. נכון?אבל התשובה  ש.

 22 כן. ת.

 23 אוקיי. אני אראה לך יום למחרת את ההתכתבות בינך לבין השר סילבן שלום. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  14

 

 4389 

 1 

 2 .1069מוגש ומסומן נ/

 3 

 4, הוא רוצה -זה התכתבות סביב אותו סרטון ששלחה, שאליו התייחסה הגברת שלום. ואז מה ש ש.

 5 ך, הוא מודה לך, ואתה כותב 'לכבוד הוא לנו'. תפרש?לדבר אית

 6 כלום. אין לי מה לפרש פה. ת.

 7, נוטע את הרושם הברור -זאת אומרת כמו שכתבת לה 'בכיף, בשבילך הכל', אתה נותן את ה ש.

 8 שמבחינתך אתה נאות ונכון לפעול עבורם בסיקור, נכון?

 9 במקרה הזה כן. ת.

 10שהיה צריך לשלוח מייל, מופיע בשולי התכתובת, ואז נראה לך את במקרה הזה. ואז אנחנו רואים  ש.

 11 המייל שנשלח מהיועץ של השר שלום אליך.

 12 

 13 .1070מוגש ומסומן נ/

 14 

 15נשלח אליך לינק ממשה בנימין שהוא יועץ למשנה לראש הממשלה השר סילבן שלום והלינק הוא  ש.

 16ה את הסרטון. ואתה כותב לו, הסרטון המקוצר, נכון? שאותו ראינו קודם לכן. לא, תיכף נרא

 17 ונראה מה התגובה שלך. 

 18 

 19 .1071מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 'קיבלתי, מטפל' רואה? –זה אני מוסיף  –במתכונת המקובלת  ש.

 22 כן. ת.
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 1בנובמבר  25-טוב. אני אמקם אותך בעניין, בתקופת הפריימריז בליכוד. הפריימריז בליכוד נערכו ב ש.

 2. עכשיו, נסתכל רגע על הסרטון ונדבר על 2012בנובמבר  23, 22-. וההתכתבות פה היא מה2012

 3 הערך העיתונאי שלו בקצרה, ברשותך.

 4 )מוקרן סרטון(

 5 אתה חייכת כשראית את זה, אם אני שמתי לב. ש.

 6 כן, הצלחתי לחייך. ת.

 7 נכון. למה? ש.

 8 יש לו ערך דוקומנטרי עצום. ת.

 9 מה? ש.

 10 יש לו ערך דוקומנטרי אובייקטיבי עצום.  ת.

 11נכון. אין ספק. מועמד לפוליצר. וזה נאמר כמובן בלשון צינית, כדי שהפרוטוקול אחרי זה לא  ש.

 12 יתווכח בשלב מאוחר יותר. ערך דוקומנטרי עצום זה היה בלשון סגי נהור, נכון?

 13 אמת. ת.

 14טוב. עכשיו, אתה שלחת, אני מראה לך, אתה מעביר את המייל לאבירם אלעד. סליחה, את הטלפון  ש.

 15. מה, תסביר לנו את 698הדוברת של סילבן שלום, לאבירם אלעד. זה מופיע ברול הישן בשורה  של

 16 המכניקה? הוא אמור לטפל בעניין?

 17 כן. אני מניח. ת.

 18טוב. עכשיו, באותו יום, אני אציג כתבה שפורסמה .., שכותב לך השר סילבן שלום ש'תודה רבה  ש.

 19 מודה לך על הטיפול, נכון? על הכל' ואתה משיב 'לכבוד הוא לנו', הוא

 20 

 21 .1072מוגש ומסומן נ/

 22 

 23 סליחה, מה שאלת? ת.
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 1 בתכתובת, ש.

 2 הקודמת שהראית? ת.

 3 כן. עם השר סילבן שלום, ש.

 4 כן. ת.

 5 הוא כותב לך 'תודה רבה על הכל', ואתה משיב לו 'לכבוד הוא לנו'. ש.

 6 נכון. נכון. ת.

 7שומע את ההערה אז אני אציג את הכתבה, היא  אוקיי. עכשיו אוקיי, באותו יום עולה כתבה, אני ש.

 8 .2012לדצמבר  10-דוברת בעד עצמה, ובוא נתקדם. אני מפנה אותך לתכתובת מה

 9 

 10 .1073מוגש ומסומן נ/

 11 

 12 הדוברת של השר מבקשת את מספר הטלפון של טלי, טלי בן עובדיה אני מניח, נכון? ש.

 13 כן. הגיוני. ת.

 14 .2012, דצמבר 2012סוף  ש.

 15 הגיוני. ת.

 16 הגיוני, אתה זוכר למה? ש.

 17 כן. כן, סליחה מה השאלה? ת.

 18 קטעתי אותך? ש.

 19 לא. ת.

 20 לא, אז מה הסיבה שהיא מבקשת? ש.

 21 לא זוכר. ת.

 22 מן הסתם לעמוד איתה בקשר, נכון? בנושא סיקור. ש.

 23 כן. היא העורכת הראשית. היא העורכת הראשית לאותו חודש. ת.
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 1 . 2014במרץ  24טוב, בוא נתקדם, תקופה אחרת,  העורכת הראשית באותו חודש. ש.

 2 

 3 .1074מוגש ומסומן נ/

 4 

 5אתה כותב לשר 'תהיה חזק וקר רוח, אסייע כמיטב יכולתי'. עכשיו, לכאורה זה סתום ותיכף  ש.

 6, עולה שהייתה ביניכם איזו שהיא שיחה כי אתה לא -נפענח את העניין. ברור קודם כל, כנראה ש

 7 ניה?מתחיל ככה איזו שהיא פ

 8 לא, אני לא חושב שהייתה שיחה. ת.

 9 לא חושב שהייתה שיחה. אז מה ההקשר שפנית, אתה זוכר? ש.

 10אני לא זוכר אם זה קשור לדיבורים שהיו אז על תלונה על הטרדה מינית, או קשור לקמפיין  ת.

 11שתגיד לנשיאות או סביב זה, אני לא זוכר איזו נקודה, אבל אז נדמה לי שזה אותו זמן. אני פוחד 

 12 לי שאתה עושה סלט אז אני,

 13 .זיכרוןאתה לא עושה סלט. לא, זה בסדר, זה לא מבחן ב ש.

 14בסדר. אוקיי. ואז שאול או איריס או שניהם, אני לא זוכר, הזהירו אותי מהנושא הזה וביקשו  ת.

 15שאני אשים לב כי מנסים להפיל אותו, מישהו מנסה להפיל אותו. אני לא זוכר בדיוק שם את 

 16 עם זה. ואז כתבתי, הוא לא דיבר איתי. רלהיזהוצריך  השפה

 17 'ואז', לא שמעתי? ש.

 18 ואז כתבתי, ביקשו ממני,  ת.

 19 ,-אוקיי, ואז כתבת לו את ה ש.

 20 כן. ביקשו שאני אשים לב וכדומה. אני לא חושב שהוא פנה אלי. ת.

 21 אז אתה אומר, בעקבות פניה של שאול או איריס,  ש.

 22 ע לזה ואז פנו,כן, אני לא הייתי מוד ת.

 23 שניה אחת. ש.
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 1 נדמה לי, לא להעלות משהו כזה, אני לא זוכר. סביב זה. רלהיזהאמרו לי  ת.

 2 סביב פרסום לא נעים לגבי השר סילבן שלום. ש.

 3 נכון. ת.

 4ואתה, מיד מה שאתה כותב, אתה כותב 'תהיה חזק וקר רוח, אני אעשה כמיטב יכולתי' כלומר  ש.

 5 האישי וגם אומר לו 'אני אעשה ככל שאני יכול לסייע באתר'. נכון?גם אתה מחזק אותו במימד 

 6 כן. ת.

 7 . 2014אני מציג לך עכשיו מה היה באמת במרץ  ש.

 8 

 9 .1075מוגש ומסומן נ/

 10 

 11הייתה טענה להטרדה מינית של השר שלום, אגב, שלמיטב ידיעתי ובדיקתי בעניין הזה, ירד, זאת  ש.

 12כבר מוסיף את זה למען ההגינות. זו הייתה, סביב הפרסום אומרת הסתיים וירד מסדר היום, אני 

 13 הזה, הייתה ההתכתבות שלכם. נכון?

 14 כן. אני מניח. ת.

 15 סליחה? ש.

 16 כן, זה מה שאני חושב. ת.

 17טוב. מאה אחוז. ואז בוא עכשיו נלך, כשהמשמעות היא אגב רק, כשאתה אומר שאתה תסייע  ש.

 18 לדרדר או למתן, נכון? לפי העניין? כמיטב יכולתך אז המשמעות היא או לקבור, או

 19 כן. התבקשתי לאתרג אותו, זו המשמעות, כן.  ת.

 20 סליחה? ש.

 21 התבקשתי לאתרג אותו וזה ... כן. ת.

 22. אני מראה לך 4449זו המשמעות. אוקיי. עכשיו, אני מפנה אותך לרול הישן כי זה קשור, לשורה  ש.

 23 התכתבות,
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 1 היה צבעוני. זו הייתה פרשיה, כל הסיפור סביב זה ת.

 2אז אני מפנה אותך להתכתבות בינך לבין ינון מגל. אתה יכול לעיין בה. אתה כותב לו שאתה צריך  ש.

 3אותו דחוף, סליחה, כנראה התקשרת אליו ואז אתה כותב לו 'עצור את סילבן, אל תעלה עד שאני 

 4 חוזר' 'למה', 'עלילה' 'נדבר'. זה מה שאתה כותב לו. נכון? כלומר, עצור. 

 5 כן. ת.

 6 סליחה? ש.

 7 כן. אני זוכר. אני זוכר גם את ההמשך. ת.

 8 יש את ההמשך, מיד נגיע להמשך. ש.

 9 כן. נזכרתי. ת.

 10בסדר. יפה, אנחנו נזכרים ביחד. אני אראה לך את ההתכתבות מול שאול עכשיו. אתה כותב לו  ש.

 11 'הוא לא יפרסם את זה'. 'הוא' זה כנראה ינון, נכון?

 12 כן. ת.

 13'סילבן הודה לי ואמר שלא ישכח זאת', שאול כותב לך, ואז אתה כותב לו 'שמח גם בשבילו אוקיי.  ש.

 14וגם בשבילך. אני שונא את הצד הזה של העיתונות, כולם חוגגים ושמחים ועושים רייטינג ואדם 

 15 אחד יושב מכווץ ועולמו חרב עליו'. רואה?

 16 כן. ת.

 17 אוקיי. התכוונת? ש.

 18 כן. ת.

 19 מה? ש.

 20 כן. ת.

 21. אוקיי. עכשיו, אם אני מבין נכון את מה שהיה שם, הייתה ידיעה אחת שפורסמה, ראינו, יפה ש.

 22 והייתה כוונה להעלות ידיעה נוספת. 

 23 אינני יודע. ת.
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 1, אתה כותב לאודי הירש, מה היה תפקידו אז, במרץ 4468אז אני אראה לך. בשורה בישן, נמשיך,  ש.

2014? 2 

 3 הראשי. אני חושב שהוא היה המשנה לעורך  ת.

 4המשנה לעורך הראשי. אתה כותב לו 'הידיעה על נשים נוספות שאולי יתלוננו על סילבן, תוריד  ש.

 5 מעמוד הבית שיהיה בחדשות בלבד'. רואה?

 6 כן. ת.

 7אוקיי. עכשיו, אם אני מבין נכון, אתה מנחה את עורך המשנה דאז לא להעלות ידיעה במקום  ש.

 8 מוצנע יותר.שראוי לידיעה הזו, אלא במקום אחר, 

 9 נכון. ת.

 10 ידיעה שיש לה ערך לא מבוטל מטבע הדברים, נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12 , עם הגברת ניר מוזס.2014במאי  11-טוב. עכשיו, אני מפנה אותך לתכתובת נוספת מה ש.

 13 

 14 .1076מוגש ומסומן נ/

 15 

 16המשנה, היא כותבת לך שהיא לא מבינה או הם לא מבינים 'מה ינון מהחיים שלנו', הנה כותרת  ש.

 17הסיפור נגמר, אתם מכפישים, הבנאדם נוקה, למה הוא רודף אותו. אתה כותב לה 'עכשיו בסדר?' 

 18 אתה רואה?

 19 רואה. כן, ראיתי. קראתי את הכל. ת.

 20 אוקיי. כשאתה כותב לה 'עכשיו בסדר?' מה המשמעות? ש.

 21 כנראה שעשינו שינוי. ת.

 22דברי עם ינון, זה יכול לעזור' אני מקצר כנראה שעשיתם שינוי. אתה גם מנחה אותה להמשך, ' ש.

 23 קצת. אתה רואה?
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 1 זה היה סביב הבחירות לנשיאות דרך אגב? ת.

 2 .2014זה נובמבר  ש.

 3 זה קשור לבחירות לנשיאות? ת.

 4 זה ראיון.. דוברת:

 5אנחנו תיכף נגיע. עכשיו, אתה כותב, בוא נתקדם. 'ביקשתי ממנו לשנות את כותרת המשנה, דברי  ש.

 6חשוב, כשמדברים זה הכי יעיל ואני מצידי עוזר מאחור'. זה התהליך שהיה? אתה ביקשת איתו, זה 

 7 לשנות את כותרת המשנה,

 8 כן. ת.

 9 ואתה בסיוע ארטילרי מאחור,  ככל שצריך? ש.

 10 כן. התהליך המלא זה שאני התבקשתי לזה על ידי שאול. ת.

 11 טוב, ראינו. הראיתי לך את התכתובת מול שאול. ש.

 12 . בסדר. אני רק אומר.אתה צודק ת.

 13כן. עכשיו מה שהיא מבקשת לעשות, זה לשנות את כותרת המשנה, ותיכף נראה את כותרת  ש.

 14 המשנה, כי הכותרת לא הבהירה שהחשד בעניין סילבן שלום כבר הופג.

 15 אוקיי. ת.

 16 אוקיי. בוא אני אראה לך עכשיו את הפתיח של הכתבה שלהבנתנו שונה בעקבות הפניה.  ש.

 17 

 18 .1077ומסומן נ/מוגש 

 19 

 20'ימים ספורים לאחר', חסרה 'ש', 'לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הורה על סגירת תיק הבדיקה  ש.

 21 נגד השר בנוגע לעבירות כאלה וכאלה', אז התראיינה הגברת ג'ודי שלום ניר מוזס, נכון?

 22 סליחה. פספסתי את השאלה. ת.

 23 אני מפנה אותך לעובדה שיש ציון שהתיק נסגר,  ש.
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 1 כן. ת.

 2אוקיי. עכשיו, תסכים איתי אגב שזו פניה סופר לגיטימית של הגברת ניר מוזס. היא אומרת 'אם  ש.

 3 התיק נסגר, תציינו את זה'.

 4 כן. ת.

 5 נכון? זה דבר שהוא לגיטימי לחלוטין? ש.

 6 זה יותר מלגיטימי, זה מחויב.  ת.

 7 סליחה? ש.

 8 זה יותר מלגיטימי.  ת.

 9 היה פרסום נאות ומדויק. זה מחויב. כלומר שהפרסום י ש.

 10 בטח בנושא כזה. ת.

 11, במרץ, אני מפנה לרול 2016-בטח בנושא כזה. נכון. בסדר גמור. עכשיו נתקדם, אנחנו עכשיו ב ש.

 12בינך לבין הגברת קליין. אתה כותב לה 'לא רואה את סילבן  2016במרץ  15-, מה16564הישן לשורה 

 13לגרסתו' רואה? היא כותבת לך 'פנינו אבל לא מחכים,  בראשי, אנא דברו איתו לפני ותנו ביטוי גם

 14 זה מאוד מאוזן'. ואז היא שולחת לך את הטקסט של הכתבה, נכון? לאישור.

 15 כן. אפשר קצת להעלות? ת.

 16כן. אפשר להעלות. בהחלט. בוא תסתכל. היא שולחת לך לאישור את הטקסט ואתה כותב לה  ש.

 17 'בסדר'.

 18 כן. ת.

 19במקרה זה, תסתכל לפני ואחרי, אישור שלך לטקסט. בגלל זה היא שולחת אני מבין שהיה צריך  ש.

 20 לך את זה.

 21 נכון. ת.

 22נכון. אוקיי. טוב, ואז גם אתה, יש שם סיפור אחר, זה לא קשור, זה קשור בחלק מההתכתבות  ש.

 23אבל זה לא קשור, זה קשור למשהו אחר. ואתה כותב לה גם, אני מתקדם קצת באותה התכתבות, 
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 1מקצר. תקרא את ההתכתבות כדי שלא נשחית את זמננו בעניין הזה. והרעיון הכללי של אני קצת 

 2ההתכתבות הוא שאתה אומר 'אני רוצה להיות במדרון יותר אחורי, אתם לא רוצים להוביל את 

 3 הסיפור הזה.

 4 כן. זה ההנחיות שקיבלתי. ת.

 5 זה מה שהעברת. ש.

 6 כן. ת.

 7 וזה מה שבוצע? ש.

 8 אני מניח. ת.

 9 .2016למרץ  15-י. אז בוא נראה מה קרה כאן, אנחנו באוקי ש.

 10 רגע, תחזור אחורה רגע 'היה לנו סיכוי', זה ינון, נכון? ת.

 11 לא, זה מיכל.  ש.

 12 אה. אוקיי סליחה. בסדר. ת.

 13 בסדר? טוב. אז הייתה כתבה, ש.

 14 , סליחה. התבלבלתי.2016אה, זה  ת.

 15נה הייתה ששולמו, או הייתה דרישה לדמי . הייתה כתבה שהייתה אמורה לעלות והטע2016זה  ש.

 16 שתיקה בגין טענה על מעשים לא ראוי, נמתן את הביטוי. נכון?

 17 כן. ת.

 18 וזה אתה, סביב העניין הזה אתה מבקש או מנחה להרגיע ולא להוביל. נכון? ש. 

 19 כן. ת.

 20 וזה מה שהגברת קליין מבצעת? ש.

 21 כן. ת.

 22 .2016במרץ  15-טוב. אני מציג לך מייל מה ש.

 23 
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 1 .1078מוגש ומסומן נ/

 2 

 3 ואתה כותב לשאול שזה יעלה אצלכם בצורה מאוזנת, אתה רואה? ש.

 4 כן. בתשובה למייל שהוא שלח. ת.

 5 נכון. ש.

 YNET , 6-הוא מראה לי שב ת.

 7 סליחה? ש.

 YNET. 8-שהוא מראה לי איך זה עלה ב ת.

 9'מאוזנת מאוד, הוא לא נכון. ואז אתה כותב לו שזה יעלה אצלכם בצורה מאוזנת, הוא כותב לך  ש.

 10 נכנע לסחיטה'. נכון?

 11 כן. ת.

 12 סליחה? ש.

 13 כן. ת.

 14 כן. בסדר גמור. נגיש את הכתבה ונעבור לעניין הבא. ש.

 15 פוליטיקאי נוסף אדוני? עם:-כב' השופט משה בר

 16 כן. ארוך יותר.  ש.

 17 מה זה עכשיו? ת.

 18 הגשנו את הכתבה.זו הכתבה שעלתה במקום שהיא עלתה. זה הבולטות המינורית יותר,  ש.

 19 אה, בסדר. ת.

 20 

 21 .1079מוגש ומסומן נ/

 22 
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 1בוא נעבור לשר לשעבר משה כחלון, או כחלון. אני אגיד לך מה אמרת לגביו בחקירה הנגדית שלך,  ש.

 2בפרוטוקול בפני כבודכם.  19מול שורה  2670לפני שקיבלנו את החומר החדש. אני מפנה לעמוד 

 3השבת: "אולי דיברתי עם כחלון, אני חושב פעם אחת או ביחס לקשר עם כחלון, אני מצטט מה ש

 4פעמיים. הוא טילפן כשכעס, אולי היה משהו ספציפי נגדו או הדובר שלו או שמנהל הקמפיין שלו 

 5התקשר". אם אני ארכז ואתמצת את תשובתך, אתה אומר 'תשמע, אולי דיברתי איתו פעם או 

 6הדובר או מנהל הקמפיין שלו התקשר'. זה פעמיים כשהוא כעס, אולי היה משהו ספציפי, ואז 

 7-התיאור שנתת. עכשיו בוא נלך עם התיאור הזה לעובדות. אני אפנה אותך קודם כל לתכתובת מה

 8 . 2012באוגוסט  5

 9 

 10 .1080מוגש ומסומן נ/

 11 

 12. אתה מתכתב עם אור אלוביץ' וכותב לו שעדכנת את שאול שכחלון התקשר, 2012אנחנו באוגוסט  ש.

 13ישה עם המערכת בשבועות הקרובים. כחלון אז, אני כבר אומר לך, הוא שר הרווחה הוא ביקש פג

 14 באותו מועד. 

 15 אוקיי. ת.

 16 זו הפעם הראשונה שאתה, יש לך ממשק או אינטראקציה עם כחלון? ש.

 17אני חושב שכן, נדמה לי שהיה משהו קודם שמדמון כתב לי שהוא 'יצא עכשיו', כבר עברנו את זה  ת.

 18 כתב לי שהוא יצא מכחלון וזה היה מעניין והוא יספר לי. נדמה לי שזה קדם לזה.יחד. מדמון 

 19טוב. כחלון רוצה להגיע לפגישה עם המערכת, תן לנו בשני משפטים מה הרעיון שמגיע פוליטיקאי  ש.

 20 למערכת?

 21המערכת נפגשת איתו, הוא פורס להם את משנתו, הם שואלים את השאלות שלהם, נוצרת היכרות  ת.

 22 דמנות,והז

 23 מאה אחוז. ש.
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 1 לו להכיר אותם ולהם להכיר אותו, בצורה ישירה בלתי אמצעית. ת.

 2ולמעשה פגישות כאלה, נקרא לזה פגישות תדרוך של פוליטיקאים, אנשי ציבור, עם עיתונאים  ש.

 3 ומערכות זה דבר שבשגרה נכון?

 4 אמת. ת.

 5בינואר  14-מפנה אותך לתכתובת מה אוקיי. עד התיק הזה. אוקיי. עכשיו, בוא נתקדם קדימה, אני ש.

2015 . 6 

 7 

 8 .1081מוגש ומסומן נ/

 9 

 10מה שישנו כאן, כותב לך משה כחלון 'לא התקשר' ואתה כותב לו 'עוד דקה הוא מתקשר'. פה  ש.

 11. ההנחה 2015, בינואר 2015אנחנו קודם כל מבחינת המיקום באמצע מערכת הבחירות של 

 12לא התקשר ואתה אומר לו 'עוד דקה הוא יתקשר' אז  הסבירה היא שמכיוון שהוא כותב לך שהוא

 13 הייתה לכם שיחה מוקדמת וגורם במערכת היה צריך להתקשר אליו, נכון?

 14 נכון. כן. ת.

 15 אתה זוכר מה הוא רצה? ש.

 16 לא. ת.

 17 מה? ש.

 18 לא. ת.

 19 אז בוא ניזכר.  ש.

 20 

 21 .1082מוגש ומסומן נ/

 22 
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 1' ושמירת 67אה הייתה 'הקו המדיני גבולות באותו יום היה ראיון של השר בוואלה, והכותרת שיצ ש.

 2 הגושים'. אתה רואה?

 3 כן. ת.

 4 אני אומר לך לפי החומר שישנו, זו הייתה הפניה של השר שהוא לא היה מרוצה, ש.

 5 נשמע סביר. ת.

 6 ממה הוא לא היה מרוצה? אתה זוכר או יכול לשער? אם לא, אני אזכיר לך. ש.

 7 לא זוכר. ת.

 8 אוקיי. אז אני אזכיר לך. אני אציג אולי קודם את הכתבה עצמה.  ש.

 9 

 10 .1083מוגש ומסומן נ/

 11 

 12' ושמירה על הגושים. אתה 67אם תראה, הקו המדיני שמיוחס לשר כחלון הוא שחזרה לגבולות  ש.

 13 רואה?

 14 אהה. ת.

 15 אוקיי.  ש.

 16 ברור. ת.

 17 לא שמעתי? ש.

 18 ברור מה מטריד אותו. ת.

 19 שהוא,ברור, נכון? זה מי  ש.

 20 הבייס. ת.

 21 בדיוק. הבייס. ימין, מרכז, זה קצת נסוג מדי. נכון? ש.

 22 בוודאי. ת.
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 1ואז אנחנו רואים באמת את השינוי בכתבה, אני אציג את הכתבה הבאה באותו הקשר. כתבה  ש.

 2 נוספת שעלתה. 

 3 

 4 .1084מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 זה הפרסום או התיקון בעקבות הפניה. נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8 מה? ש.

 9 כן. לא חזרה לגבולות אלא, ת.

 10 לא, הוא מתנגד עכשיו. ש.

 11 '.67הוא מתנגד לקוי  ת.

 12 נכון. אז זו הכתבה המתקנת, נכון? בעקבות אותה פניה. ש.

 13 כן. תיקון משמעותי. כן. ת.

 14עכשיו, אבל בוא נסכים גם על עוד דבר, שהפניה היא לגיטימית. כלומר, אם הפרסום היה ולא הובן  ש.

 15השר, אז הוא פונה אליך כדי שתסייע לו להעמיד דברים על מכונם, על דיוקם.  כהלכה לשיטתו של

 16 נכון?

 17 אני לא יודע. ת.

 18 סליחה? ש.

 19. אני לא יודע, יכול להיות שהוא באמת אמר את זה ועכשיו 1אני לא יודע אם זה לגיטימי או לא.  ת.

 20וההיענות שלי אליו היא לא הוא רק חוזר בו ואז מתקנים, ודבר שני, שוב, הפניה של כחלון אלי 

 21 במסגרת לגיטימית. היא במסגרת ההנחיות שיש לי. משאול.

 22 . בסדר?2016תראה, אנחנו נמצאים בינואר  ש.

 23 , לא?2015 ת.
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 1. אז מה שאתה אומר לנו אם אני מבין, זה את הדבר הבא. אתה 2015. סליחה. נכון. ינואר 2015 ש.

 2 או לא אמר, נכון? זו השאלה.לא יודע, זה תלוי בעצם בשאלה אם הוא אמר 

 3כן. אני לא יכול לדעת אם זה לגיטימי. כי יכול להיות שהוא אמר את זה והתיקון, תראה, אם הוא  ת.

 4 באמת,

 5 אם הוא לא אמר כפי שפורסם בהתחלה אז זה ברור שזה לגיטימי. נכון? ש.

 6כול להיות שהוא אמר תראה, הרי זה היה בראיון לוואלה חדשות. אז אני לא יודע אם בראיון, י ת.

 7', ואחר כך קרה לו מה שקורה לכל מי שנותן ראיון שהוא נבהל ממה שהוא 67את זה, זה גבולות 

 8 אמר.

 9 מרקר.-אהה, כמוך. בדה ש.

 10 נכון. ת.

 11 מה זה פחדת. ש.

 12 מה? ת.

 13 לא חשוב. ש.

 14 אתה טענת שזה לא היה פחד. ת.

 15 לא, לשיטתך. ש.

 16 מה? ת.

 17שצריך לדייק וזה לגיטימי ואם לא, אז אתה בכל אופן פועל לתיקון? לא חשוב. עכשיו אוקיי, אז או  ש.

 18 למרות אם הוא אמר את הדברים ותיקנתם את זה אגב כך, תסביר לי?

 19 סליחה, עוד פעם? תמקד לי. ת.

 20 לחזור? אפשרות אחת, באמת היה צריך לדייק את הפרסום. זה סופר לגיטימי. ש.

 21 נכון. ת.

 22 תבהלה שפשתה בו, תבהלה קטנה, לא צריך להגזים בעניין הזה, אוקיי. אפשרות שניה, שהייתה ש.

 23 נכון. ת.
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 1 ואז הוא פונה אליך, ש.

 2 לא יודע, זה בחירות וזה הבייס, אתה יודע. ת.

 3בסדר. אז תבהלה שפושה בו, ואז הוא פונה אליך ולמרות שאולי זה לא לגיטימי כי הוא אמר את  ש.

 4 הדברים, למרות זאת אתם מתקנים ומבהירים.

 5 בהתאם להנחיות שלו משאול. עו"ד ז'ק חן:

 6 נכון. כחלון היה פאזה אחת של איתרוג ואחר כך הייתה הפאזה של להרוג אותו. ת.

 7 יופי. ש.

 8 היו שתי פאזות. מול שאול התכוונתי. ואיריס. ת.

 9 לא, כי אני מזכיר לך, אנחנו נזכור את תשובתך בתחילת הדרך, ש.

 10מה הוא היה? מה התפקיד שלו היה בתקופה הזו  באותה תקופה עם:-כב' השופט משה בר

 11 ?2015בינואר 

 12 יו"ר מפלגת כולנו אז הוא היה? איזה שר, איזה מיניסטר הוא היה? אני לא זוכר. ת.

 13 כן, אני שואל בהיבט הזה, היה מיניסטר, לא היה, טוב. עם:-כב' השופט משה בר

 14ישועה, תזכור שאנחנו דיברנו שהייתה  מיד נבדוק את זה. לדעתי הוא היה, מיד. אני רק אומר מר ש.

 15לך אולי פניה אחת או שתיים של כחלון. בסדר? זה מה שאמרת לפני החומר החדש. עכשיו בוא 

 16 נמשיך הלאה. זה נכון שפנית לכחלון תוך כדי הבחירות בעניין תקציבי פרסום?

 17 כן, יכול להיות. ת.

 18 מה? ש.

 19 יכול להיות. ת.

 20 "ר מפלגה אז, כבודו.אז בוא נראה לך. הוא היה יו ש.

 21 כן. ת.

 22 הוא היה אז ראש מפלגה בתקופה ההיא. ש.

 23 תודה. עם:-כב' השופט משה בר
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 1, אומר, כמו שראינו שהייתה זמירה די מקובלת אצלך, -עכשיו, אתה פונה אליו ואתה רוצה ש ש.

 2 , נכון?YNET-שמקפחים אתכם בתקציבי הפרסום בהשוואה ל

 3 כן. ת.

 4 

 5 .1085מוגש ומסומן נ/

 6 

 7 מאיזה תאריך? "ד ז'ק חן:עו

 8. ונקשור את זה, נגיש מיד את הפרסום הבא, לעניין התקציב. אתה כותב 2015בפברואר  25-זה מה ש.

 9ובוואלה  50, במאקו 200שמים  YNET-לו עשרה ימים לאחר מכן 'יש עוול', העוול ההסטורי, 'ב

 10 אפס. תנחה לתקן את העוול'. רואה?

 11 אמת. ת.

 12 

 13 .1086מוגש ומסומן נ/

 14 

 15ואז אתה מוסיף לו וכותב שאתה 'חושב שזה לא טוב לכולנו', 'כולנו' זה המפלגה אני מניח פה  ש.

 16 בהקשר הזה, 'וואלה אתר יותר גדול ובוחרים שלך אצלנו.' אתה רואה?

 17 בהחלט. ת.

 18כלומר מה שאתה מרמז לו, אולי אפילו יותר מכך, שעדיף שהוא ישים אצלכם תקציב מסוים של  ש.

 19 יהיה יותר טוב למפלגתו?הפרסום ואז 

 20 אני מרמז לו שקהל היעד שלו נמצא אצלנו. ת.

 21 ברור. ומה שיקרא קהל היעד שלו זה לא פרסומים נגטיביים מן הסתם. ש.
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 1לא קשור לפרסומים נגטיביים, פה קשור לקמפיין. הוא מוציא כסף, זה ממש לא מה שאתה אומר,  ת.

 2ום באתרים שונים, אני אומר לו 'אצלנו אתה מה שאני אומר. הם מוציאים כסף על מודעות פרס

 3לא שם, אם תשים אצלנו, קהל הבוחרים שלך נמצא אצלנו והם יראו את הפרסומות. כדאי לך 

 4 לשים את הפרסומות אצלנו'.

 5 טוב. עכשיו בכל מקרה כמו שאתה כותב לו, אתה אוהב אותו, אילן. נכון?  ש.

 6 כן. ת.

 7ת איתו במהלך השנים פעם או פעמיים שאתה כותב לו זה קצת משונה לאדם שאתה אומר שדיבר ש.

 8 שאתה אוהב אותו. מה הפשר?

 9 טוב ראית שזה לא היה בעיה, ת.

 10 זה אהבה ממבט רחוק כזה כאילו? ש.

 11 זה לא היה בעיה עבורי גם בעבר. גם את זאב רובינשטיין אהבתי אחרי שתי שיחות.  ת.

 12 זאב רובינשטיין, נפגשתם, ש.

 13 מכירות. שיחת מכירות, בסדר.לא קשור. זה שיחת  ת.

 14 ,2013שיחת מכירות. אגב, אתה זוכר שגם מהליכוד ביקשת תקציבים, גם בבחירות  ש.

 15 ביקשתי מכולם. ת.

 16 אני שאלתי לגבי הליכוד. פנית וביקשת, ש.

 17 כן. כולם.  ת.

 18 . נכון?2015, 2013-ב ש.

 19 אני לא זוכר, אולי ניר יהודיחה, 2015זה היה ארדן,  2013כן.  ת.

 20 נכון. ש.

 21 לאט לאט אני זוכר הכל. ת.

 22 לאט לאט, טוב. ש.

 23 יאיר לפיד, מכולם ביקשתי. כן. ת.
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 1במרץ, זה יום הבחירות. ואנחנו שעה אחרי  17-בסדר. עכשיו אני מראה לך תכתובת נוספת מה ש.

 2 פרסום המדגמים.

 3 

 4 .1089מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 אתה כותב לו 'ברכות, הישג היסטורי'.  ש.

 7 נכון. ת.

 8 למה? ש.

 9 כי היה הישג היסטורי. ת.

 10בסדר. אתה יודע, אני לא כתבתי לו אז 'הישג היסטורי'. זאת אומרת למה אתה כותב לו מיד עם  ש.

 11 פרסום המדגמים שזה הישג היסטורי?

 12 פעמיים לפני זה, דיברנו כמו שאתה רואה פה וזה, אז כתבתי לו 'ברכות'. זה הכל.-דיברנו פעם ת.

 13 בסדר. ש.

 14 ד פעם, כחלון היה שר שרצינו לשמור איתו על קשר.גם כי עו ת.

 15 באפריל. 1-או, אני חושב שזה ההסבר היותר טוב. עכשיו בוא נתקדם שבועיים קדימה, ל ש.

 16 'רצינו' זה אומר הבוסים שלי, לא אני. 'רצינו' זה לא כולל אותי. ת.

 17 לא כולל אותך. אתה ... ש.

 18 ני המתווך. מה יש לי ולכחלון? מה לי ולכחלון?לא שאני. אני כלי בעניין הזה, אני לא, א ת.

 19תראה אני לא יודע מה לך ולכחלון. לך ולנניח עשרה פוליטיקאים פחות או יותר, שעברנו ועוד  ש.

 20 נעבור.

 21סליחה. ההערה שלך לא נכונה. חלק גדול מהפוליטיקאים שעברנו הוכרו לי, הוצגו לי ונדרשתי על  ת.

 22 'פר אותם ואני לא אחראי למה שהוא רצה.ידי הבוסים שלי לאתרג אותם, לצ

 23 אמרתי לך מר ישועה, וחבל שאתה לא מפנים את זה, זה נשמע טוב. ש.
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 1 זה? ת.

 2 זה טוב. זה טוב. ש.

 3 נותן ציונים לעד, עו"ד יהודית תירוש:

 4 לא, לי. אני מתאר תחושות אישיות שלי בעניין הזה. ש.

 5 ר רק את ההערה. עוד פעם.אינני עוסק אם זה נשמע לך טוב או לא, אני מעי ת.

 6 

 7 .1090מוגש ומסומן נ/

 8 

 9באפריל. 'משה ערב טוב, אשמח להחליף איתך מילה הערב  1-עכשיו אני מראה לך עוד תכתובת מה ש.

 10 או מחר'. אתה רואה?

 11 כן. ת.

 12 אוקיי .'הערב או מחר'. על מה ולמה אתה מחפש אותו? ש.

 13 לא זוכר. ת.

 14 וגם לא השר, נכון? פמיליארי?אוקיי. ואצלך הוא 'משה' אני מבין  ש.

 15 כן. בסדר. ת.

 16 כן. אוקיי. טוב.  ש.

 17 מהשכונה. שנינו מהשכונה. ת.

 18 מאיזה שכונה אתה ומאיזה שכונה הוא? ש.

 19 אני משכונת שפירא והוא משכונה אחרת. ת.

 20 הבנתי. כי אצלנו בשכונה זה היה אותה שכונה. ש.

 21 מה? ת.

 22 היינו השכונה, שיחקנו כדורגל נגד שכונה אחרת. טוב, לא חשוב. בוא נמשיך. בכדורגל לפחות ש.
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 1רק שניה, בהפסקה הקומית הזאת, גבירתי אני מתנצל להפריע אבל לנו יש קבוצה  עו"ד ז'ק חן:

 2. רק נסדר את זה בינינו, הטעות כנראה היא אצלנו אבל לראות שאין טעות 1089עד  1086-מ

 3 בסימון. 

 4בעיה. מה אדוני רוצה? שאני אחזור על  אין  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 המסמכים?

 6 אם אפשר, כן. עו"ד ז'ק חן:

 7 כולם,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 הכל רץ כרגיל.  1086עד  עו"ד ז'ק חן:

 9לא, זה טעות אצלי. חסרים לי פה. אתם צודקים,   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 . נכון?1087צריך להיות נ/ 1089טוב ששמתם לב. מה שסומן נ/

 11 כן. עו"ד ז'ק חן:

 12. תודה 1087הוא נ/ 1089אוקיי. אז מה שסומן נ/   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 . בסדר עכשיו?1088יהיה נ/ 1090שאתם בודקים. מה שסומן נ/

 14 תודה. עו"ד ז'ק חן:

 15 ית אני מריצה אותם.יופי. תודה. כבר אוטומט   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16, ראשית אני אראה לך משהו קצר, אתה כותב לו 'חג שמח', זה במסגרת 2015אני באפריל  ש.

 17 התחזוקה אני מניח?

 18 

 19 .1089מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 נכון? ש.

 22 ייתכן.  ת.

 23 ייתכן. ש.
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 1 סביר. ת.

 2 באפריל, פה גם יש עניין של פרסום.  13-סביר. אוקיי. ואז אני עובר ל ש.

 3 

 4 .1090ומסומן נ/מוגש 

 5 

 6אתה כותב לו, שאתה 'רואה שכבודו חיפש אותי, לא שמתי לב, אני זמין ואנסה גם'. אני מניח  ש.

 7 שחזרת אליו, נכון? זאת ההנחה. אתה אדם מנומס, אתה מתחזק את הקשר.

 8 כן. הוא חיפש אותי. ת.

 9 אוקיי. אתה זוכר מה הוא רצה? ש.

 10 אין לי מושג. לא זוכר.  ת.

 11 אה לך. באותו יום, אז אני אר ש.

 12 

 13 .1091מוגש ומסומן נ/

 14 

 15באותו יום יש פרסום ש'כחלון ודרעי נפגשו עם נתניהו והבהירו 'לא נתפשר על מינהל התכנון'  ש.

 16 רואה?

 17 כן. ת.

 18 אוקיי. ניתן להניח באופן סביר שהפניה עסקה, התייחסה לפרסום? ש.

 19 יכול להיות.  ת.

 20 סליחה? ש.

 21 לא פונה, הוא פונה על ידיעות שקשורות אליו. יכול להיות. סביר, כן. בטח ת.

 22 לא שמעתי? ש.

 23 סביר שהוא פונה על משהו שקשור אליו. ת.
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 1נכון. עכשיו בוא נראה נושא משמעותי שהיה אצל כחלון ואיך זה היה אצלכם מולו. אנחנו עוברים  ש.

 2 במאי.  27חודש קדימה למאי, 

 3 

 4 .1092מוגש ומסומן נ/

 5 

 6זה נדב, אתה זוכר מה היה נדב? למרות שזה כתוב, זה כמו לשאול כמה זמן הייתה מלחמת ששת  ש.

 7 הימים. 

 8 יועץ. ת.

 9 נדב יועץ כחלון, נכון? ש.

 10 נכון. ת.

 11 פונה אליך, הוא מחפש אותך. אתה זוכר על מה ולמה? ש.

 12 לא. ת.

 13שהעסיק את התקשורת טוב. אז בוא נראה, התפרסמה באותו יום כתבה ביקורתית, זה היה נושא  ש.

 14 ואת השר.

 15 

 16 .1093מוגש ומסומן נ/

 17 

 18, זה גם כתוב כאן בכותרת. 'האם השר כחלון יעסוק במונופול הגז'. הסוגיהאני אגיד לך מה הייתה  ש.

 19אני אמקם את העניין. סוגיית מתווה הגז הייתה סוגיה שהעסיקה אז, הייתה סוגיה משמעותית 

 20 למדי. אתה זוכר?

 21 כן. ת.

 22 אמור מטבע הדברים לעסוק בסוגיה שכזו, נכון? ושר אוצר ש.

 23 כן. ת.
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 1 ובסופו של דבר השר לא עסק בסוגיה בגלל קשרי ידידות עם אחד מאנשי הגז קובי מימון, זוכר? ש.

 2 כן. ת.

 3 ואז הוא הדיר את עצמו מהטיפול, נכון? ש.

 4 כן, כן. ת.

 5זה השתקף אצלכם. הוא הדיר לא, אני רק מזכיר לך, אני משרטט לך את העניין ותיכף נראה איך  ש.

 6את עצמו מהטיפול וזכה לביקורת ציבורית. זוכר את המתווה הזה שהצעתי לך? לא מתווה הגז 

 7 אלא מתווה כחלון והעיסוק בגז?

 8 הוא זכה לביקורת ציבורית שהוא הדיר את עצמו? ת.

 9 כן. הוא הבטיח בהתחלה. ערב בחירות 'אני אעסוק', ש.

 10 לא עשה. שהוא לא עשה.אה שהוא הבטיח אבל שהוא  ת.

 11 הוא לא עסק. ש.

 12 בסדר, אוקיי. נשמע הגיוני. כן. ת.

 13זה מה שהיה. עכשיו, אז אנחנו רואים עכשיו, אני חוזר רגע למועד הזה שנדב חיפש אותך באותו  ש.

 14יום, ובאותו יום מתפרסמת, כמו שאתה רואה, גם כתבה ביקורתית על כחלון, כלומר על, נקרא 

 15 בחירות שלו', נכון?לזה 'הפרת הבטחת ה

 16 נכון.  ת.

 17 ' אתה רואה? למטה, בסוף.15:55אוקיי. הכתבה הזאת שכתוב בשולי הכתבה 'עדכון ראשון  ש.

 18 כן. ת.

 19 תסביר לבית המשפט מה זה עדכון? כלומר שהוכנס טקסט, שינוי מסוים. נכון? ש.

 20ס אחרי המועד כן. המועד המקורי של העלאת כתבה מופיע בראש הכתבה, והעדכון, אם הוכנ ת.

 21 המקורי שינוי עדכון וכדומה, מופיע בסוף.

 22 בסדר. מתי הוכנס. מה שאנחנו רואים זה את הטקסט הסופי למעשה כרגע. נכון? ש.

 23 כן. ת.
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 1 אוקיי. טוב. עכשיו,  ש.

 2 

 3 מר בן צור, יש לאדוני עוד הרבה עם מר כחלון? עם:-כב' השופט משה בר

 4 סדר גודל של,כחלון הוא יותר ארוך כבודו, כן. זה  ש.

 5לייטס, להבין את המסר לא צריך להכנס -אדוני יבחר את ההיי עם:-כב' השופט משה בר

 6 למתווה הגז. אני חושב שיש גם גבול כמה אפשר,

 7 אדוני, לא, המתווה עצמו הוא פחות. ש.

 8לא, אדוני שואל ואיך ומה, ולוקח אותנו, אני לא רוצה להגיד  עם:-כב' השופט משה בר

 9אבל זה נדמה שכדי להעביר את המסר, אדוני יכול לעשות את זה, אני משוכנע, כאשר לאנקדוטות, 

 10לייטס ויציג את הדברים לעד, -אדוני יבחר באופן, לא רוצה להגיד 'מדגמי', אבל יבחר את ההיי

 11 ונתקדם הלאה, נעבור לפוליטיקאי הבא.

 12או פעמיים, זה חשוב  אצל כחלון זה קצת יותר כבד, בטח לאדם שאמר שהוא דיבר איתו פעם ש.

 13 מאוד להראות את,

 14 הבנתי. אמרתי, אדוני יבחר את אותם, עם:-כב' השופט משה בר

 15בספטמבר  3-את העניין, אבל אני מקבל את ההנחיה. אז אני מפנה אותך להתכתבות נוספת מה ש.

2015 . 16 

 17 

 18 .1064מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 אתה יכול להסתכל, אם המסך אצלך דולק.  ש.

 21 .1095המסמך המצורף הוא   אב"ד: -פלדמן -פרידמן כב' השופטת ר'

 22 

 23 .1095מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2מה שיש לנו, כותב לך נדב היועץ 'על הראש שלנו? למה ככה?' הוא מצרף את מה שצירפנו, זה  ש.

 3הצרופה שמופיעה בבוקסה הריקה, והבוקסה הריקה היא 'חי: נתניהו מודיע על הורדת המע"מ'. 

 4 אתה רואה?

 5 כן. ת.

 6 אז הוא כותב לך 'איפה כחלון?' ואתה כותב לו 'צודק' ו'מטפל' רואה?ו ש.

 7 כן. ת.

 8 אוקיי. ואתה כמובן מחכה, הוא קובע שהוא מדבר איתך שהוא מחכה לצהרים. נכון? ש.

 9 כן. ת.

 10 אוקיי. אתה מסב את תשומת ליבו שבראשית זה כחלון ונתניהו אבל אתה גם אומר לו שהוא צודק. ש.

 11 כן. ת.

 12עכשיו בוא נבין רגע את מה שיש לנו כאן, בעצם אתם העליתם כתבה, שתיכף אני אראה אוקיי.  ש.

 13 לך, שגם נתניהו וגם כחלון מורידים, הודעה נחמדה על הורדת מע"מ, שיעור המע"מ,

 14 נכון. ת.

 15 אבל בפוש שיצא, וזה מה שהראיתי, זה מה שנקרא 'הפוש' שהוא צירף, מופיע רק נתניהו. נכון? ש.

 16 נכון. ת.

 17 וזו הייתה הטרוניה שלו. ש.

 18 אמת. ת.

 19 לכן מה שהדובר חיפש, הוא חיפש את הקרדיט הנוסף לשר כחלון. נכון? ש.

 20 כן. שזה לא יהיה כאילו שזה רק נתניהו. ת.

 21בפוש. כי בכתבה זה הופיע. וזה כמובן פעילות לגיטימית של דובר, שמחפש את הקרדיט הרחב  ש.

 22 ון?ביותר שאפשר לתת למי שמעסיק אותו. נכ

 23 כן. זה הצ'רטר שלו. ת.
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 1 לא הבנתי? ש.

 2 זה מה שהוא עושה. ת.

 3זה הצ'רטר שלו. נכון. ומה שאתה כותב לו זה 'מטפל' כי כך אתה מחליט להגיב, כמו שאתה מגיב  ש.

 4 בשורה ארוכה של מקרים. 

 5אני אומר לך עוד פעם, אני מגיב לו בצורה הזאת כי אני יודע באותה תקופה שצריך לאתרג את  ת.

 6 כחלון.

 7בסדר. הכל בסדר. אוקיי. עכשיו בוא נראה, עכשיו יש לנו את הרול הישן, ולכן יש חשיבות תמיד  ש.

 8. 12998להצליב. אני מפנה אותך ואת בית המשפט הנכבד מטבע הדברים, בסדר ההפוך, לשורה 

 9הנה, זה על המסך כבודם. אתה מתכתב פה עם אלקלעי. אתה רואה? אתה שולח לו את התלונה 

 10 שלח לך נדב, היועץ של כחלון, נכון?ש

 11 כן. ת.

 12 ואתה כותב שהוא צודק, ואתה אומר 'אולי תוציאו פוש מתקן שמזכיר את שניהם'. אתה רואה? ש.

 13 כן. ת.

 14 אוקיי. עכשיו בוא נראה רגע את האתר עצמו. ש.

 15 נראה את מה? ת.

 16 את האתר. מה הופיע באתר.  ש.

 17 

 18 .1066מוגש ומסומן נ/

 19 

 20'. השר לפני 1%-ום נאות. 'מנוע צמיחה, כחלון ונתניהו הודיעו המע"מ יופחת בהאתר, היה פרס ש.

 21ראש הממשלה, מנוע צמיחה, ולמרות הפרסום הזה היועץ הלין על כך שבפוש, מה שנקרא בעגה 

 22 ... 'הפוש', מופיע רק נתניהו. נכון?

 23 כן. ת.
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 1 אגב, אתה יודע איך זה יצא בכלי תקשורת אחרים? ש.

 2 לא. ת.

 3אראה לך. אני אגיש מקבץ בסוגיה הזו. אז או שיצא נתניהו לבד או נתניהו וכחלון, בסדר  אז אני ש.

 4 הזה. אני רק אגיש ולא אשאל אותך שאלות על זה ונתקדם.

 5 כמה זמן אדוני עוד צריך עם השאלות בעניינו של מר כחלון? עם:-כב' השופט משה בר

 6 שעה ועשרים, נניח. משהו כזה.אני אסתכל רגע. הייתי צריך שעתיים אבל זה יהיה כ ש.

 7 למה? אין צורך, אדוני. שעתיים נוספות? אני לא מבין. עם:-כב' השופט משה בר

 8 יש ריבוי תקשורת בין, ש.

 9...לקצוב לאדוני זמנים. אדוני מספיק מנוסה ויודע. אבל אדוני  עם:-כב' השופט משה בר

 10 מבין, זה הולך ומתקצב. כמה זמן אפשר?

 11את העניין, אני אבל בסופו של דבר צריך להראות את המינון, גם נושא המינון אדוני אני מבין  ש.

 12 וההיקף יש לו משקל בעניין הזה.

 13בסדר, אבל אדוני קיבל מספיק זמן, קיבל אשראי מספיק לעניין  עם:-כב' השופט משה בר

 14כל הזה, ואני חושב שזה הולך ומסתיים כי אין צורך. אני מתקשה להבין את התוספת, הדלתא, 

 15 הזמן.

 16 אדוני, בסוף אנחנו מדברים כאן על שורה של פוליטיקאים, ש.

 17אני לא מדבר, דיברנו בעניינו של מר כחלון. אז אדוני שאל, קיבל  עם:-כב' השופט משה בר

 18 הסברים, יש תכתובות, אדוני יכול להגיש אותם, הבהרנו שהדבר הזה אפשרי,

 19 רת שאין חריגות אז הייתי מיד, אדוני א. אני מבין. ב. אם התביעה הייתה אומ ש.

 20אדוני חוזר אל התביעה כל הזמן. עזוב את התביעה עכשיו, אני לא  עם:-כב' השופט משה בר

 21מדבר על התביעה. אנחנו יודעים מה התביעה טוענת. אני אומר לאדוני בעניין מר כחלון. אדוני 

 22וי בחקירה ואדוני חוזר, כך ביקש להציג איזה שהוא טיעון, אני הבנתי, הטיעון הובהר, קיבל ביט
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 1נדמה לי, ומנסה לבסס ענין שבעצם כבר הוצג בראיות. אז כמה אדוני סבור שהמשקל העודף של 

 2 עוד מאמר, עוד כתבה,

 3 ועוד פניה ועוד התערבות ועוד פניה ועוד התערבות. ש.

 4אבל אין צורך, אבל בסופו של דבר זה מאבד, הערך השולי הולך  עם:-כב' השופט משה בר

 5פוחת. אני אומר את זה באופן אובייקטיבי, לא בקשר למשקל הרלוונטי, כי זה חוזר בעוד עניין ו

 6 ועוד עניין ועוד עניין שהדמיון הוא רב מאוד.

 7 אני מבין אדוני, אגב, ככל שיש עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין כך אני נוח ונוח ונוח יותר,  ש.

 8 כל.אדוני יגיש את ה עם:-כב' השופט משה בר

 9 אני אנסה לצמצם את זה. בסדר. אני אנסה לצמצם. תראה, אני מראה לך התכתבות, ש.

 10עו"ד בן צור, הכתבה של וואלה 'מנוע צמיחה' היא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 .1098. ולקט הכתבות נ/1097נ/

 12 

 13 .1097מוגש ומסומן נ/

 14 .1098מוגש ומסומן נ/

 15 

 16 ש,זה שלו עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17, 1097יש לקט כתבות ויש כתבה של וואלה. וואלה   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 .1098הלקט 

 19 שלושתם. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20 הכל ביחד. זה הוגש ביחד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 תודה. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22 כן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אני מראה לך התכתבות שלך ושל כחלון.  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  14

 

 4419 

 1 

 2 .1099מוגש ומסומן נ/

 3 

 4 8-אתה כותב לו משהו שלכאורה נראה תמוה, ... אפשרות להסביר. אתה כותב למשה כחלון ב ש.

 5 'ראיתי שהידיעה בגלובס בסדר אז נתתי הוראה למשוך אותה כפי שהיא'. הסבר? 2015באוקטובר 

 6 ו יכולים למשוך משם ידיעות. כנראה שהייתה פה ידיעה טובה,היה לנו הסדר אז עם גלובס שאנחנ ת.

 7 עבור כחלון? ש.

 8 כן. ת.

 9 ולכן נתת הוראה למשוך את הידיעה ולכן אתה מעדכן אותו שזה מה שעשית? ש.

 10 כן. יכול להיות שזה נעשה באופן אוטומטי ואני לוקח קרדיט. ת.

 11 טוב מבחינתו?או שאתה לוקח קרדיט. טוב. אתה לוקח קרדיט על משהו  ש.

 12 ,-כן. מבחינת היחסים של האתר איתו. זה מה ש ת.

 13טוב. אז בוא נסתכל רגע מה משכתם בסוף ומה העליתם, ואיך עבדת בתוך האתר בעניין הזה מול  ש.

 14 אבי אלקלעי. 

 15 

 16 .1100מוגש ומסומן נ/

 17 

 18בשורה זו הכתבה שנמשכה מהגלובס, שהוצגה לך עכשיו, ועכשיו אני מראה לך את הרול הישן  ש.

 19 שהיה כתב חידה עד מה שראינו עכשיו.  13691

 20 איזו שורה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21כבודה. אתה כותב, מתכתב מול אבי אלקלעי, 'יצא בגלובס דבר איתי'. והוא כותב לך 'אין  13691 ש.

 22ח או חבר', שום כלום, ידיעה יבשה, חוץ מזה שאסור לו להחליט על כלום כי בכל תחום יש לו א

 23 ואז אתה כותב לו 'בסדר, אתה יכול למשוך'. אתה רואה עכשיו את הקשר?
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 1 מה זאת אומרת רואה את הקשר? ת.

 2אוקיי. נראה כרגע מה יש בינך, אלקלעי וכחלון. מה שקורה זה הדבר הבא, בגלובס מתפרסמת  ש.

 3ה שמבחינתו של כחלון ידיעה 'יבשה' כלשונו של אלקלעי, ידיעה יבשה, אני כבר אומר לך, זו ידיע

 4 היא הנוחה ביותר בעקבות אותה ביקורת ציבורית שלא יכול לעסוק במתווה הגז,

 5 כן כן. ת.

 6 ואז לכן הידיעה פה היא ידיעה יבשה. הוא מנוע. בסדר? זו הידיעה. ולכן הידיעה היא ידיעה יבשה. ש.

 7 כן. הסכמתי לזה כבר שאם משכנו את זה זה היה משהו לטובתו.   ת.

 8 נכון. ולכן ולאלקלעי, מר אבי אלקלעי, היה חשוב למשוך. ש.

 9 לנו לא היה חשוב למשוך. ת.

 10 לשאול היה חשוב למשוך. ואתה היית המבצע של שאול בעניין הזה,  ש.

 11 נכון. ת.

 12היה חשוב למשוך, טקסט שהוא לא בגדר טקסט, נקרא לזה 'פוגעני', הפרווה היבש ביותר שאפשר.  ש.

 13 נכון?

 14 כן. ת.

 15 אתה הולך ומתנאה בפני השר 'הנה, זה מה שהוצאנו'. ואז  ש.

 16 כן. ת.

 17 תודה. הלאה.  ש.

 18 קראו לזה 'קופון', שאול ואיריס. ת.

 19 קראו לזה קופון שאול ואיריס, טוב. ש.

 20 אופ בברלין? -בשביל מה התוספת הזאת? אתה רוצה שנדבר על הפוטו עו"ד ז'ק חן:

 21 ,עו"ד חן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 עם ארדן? עו"ד ז'ק חן:

 23 עו"ד חן, אין דבר כזה.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 תדבר. ת.

 2 גבירתי, ויש דבר כזה תוספות של העד? עו"ד ז'ק חן:

 3לא, גמרנו עם זה. אדוני לא חוקר עכשיו ואדוני לא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אמצע חקירה נגדית.ידבר עכשיו עם העד. גמרנו. אנחנו ב

 5 ביוני. 16-פעמיים מה-אוקיי. תכתובת נוספת עם מי שדיבר רק פעם ש.

 6 

 7 .1101מוגש ומסומן נ/

 8 

 9 אתה מבקש ממשה שיתקשר אליך, אתה רואה את התהליך הזה? ש.

 10 אני מבקש מעמרי שמשה יתקשר. ת.

 11 סליחה? ש.

 12 אני מבקש מעמרי. ת.

 13 מעמרי, שמשה יתקשר אליך. ש.

 14 כן. שמשה יתקשר. ת.

 15 אוקיי. למה אתה מבקש? אתה זוכר? ש.

 16 לא. ת.

 17 אוקיי. בוא נסתכל על השיחה עם אותו דובר מאותו יום.  ש.

 18 

 19 .1102מוגש ומסומן נ/

 20 

 21 נגיש גם את הצרופה, נאחד את זה. ש.

 22 

 23 .1103מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2 מה זה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3ר ישועה לדובר של השר כחלון. עכשיו בוא נראה מה היה זו הצרופה שהופיעה בתכתובת ששלח מ ש.

 4פה, ואני אדוני, כבר טס פחות או יותר. תראה, מה שקורה פה, הידיעה הראשית בחדשות היא 

 5ש'כחלון בדיון דחוף שכינס ראש הממשלה: לקבל את הצעת ארצות הברית על הסכם הסיוע'. 

 6 אתה רואה? זה מה שיצא.

 7 כן. ת.

 8 ן ידיעה מפרגנת לכחלון, נכון?אוקיי. וזה כמוב ש.

 9 כן. ת.

 10ואז מה יש לנו בעצם? דיון אצל ראש הממשלה וכחלון רוצה שהעמדה או הדברים שהוא אמר  ש.

 11 אותם יהיו אצלכם בכותרת. רואה?

 12 כן. ת.

 13 אוקיי. ולכן נוצר הקשר איתך. ש.

 14 כן. ת.

 15 עכשיו, אתה רוצה שהשר יראה את הידיעה שיצאה, ש.

 16 נכון. ת.

 17ה לא רוצה להראות לו חצי עבודה, אתה כותב לו גם ש'אתה כבר שולח לו את הלינק כי אבל את ש.

 18 ביוני, 'שגם יכניסו תמונה שלו גם לפנים הכתבה'. נכון? 16-ביקשת', .. התכתובת מה

 19 כן. ת.

 20 ואז אתה רוצה בעצם שהוא יראה את כל האריזה הנאה שנעשתה עבורו. נכון? ש.

 21 כן. ת.

 22 כתבה ונתקדם.טוב, רק נציג את ה ש.

 23 
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 1 .1104מוגש ומסומן נ/

 2 

 3 . נגיש את הכל.2016ביוני  20-ארבעה ימים אחר כך, הגענו ל ש.

 4 

 5 .1105מוגש ומסומן נ/

 6 

 7 נעשה את זה בצורה מהירה. נגיש את הכתבה גם. ש.

 8 מה זה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 זו הכתבה כבודה, שההתכתבות עוסקת בה. ש.

 10 

 11 .1106נ/מוגש ומסומן 

 12 

 13בוא תסתכל על ההתכתבות, מה שנכתב שם, כותב לך עמרי, הכותרת של כחלון עכשיו בישיבת  ש.

 14הסיעה על הסכם הסיוע, זה בהמשך לחשיפת וואלה, ואז אתה כותב לו 'טל שלו תתקשר ונעשה 

 15 אייטם' רואה?

 16 כן. ת.

 17 מי מדבר עם טל שלו שתעשה את האייטם? ש.

 18 ?-טל שלו או ש כתבתי לעמרי שהוא ידבר עם ת.

 19אתה כתבת לו כך, שאתה דיברת עם אבי אלקלעי, אתה מבטיח לו שזה יהיה כותרת ראשית  ש.

 20 אצלכם, 

 21 אני כותב לו 'דבר עם טל שלו'. ת.

 22 'דיברתי עם אבי אלקלעי'. ש.

 23 אה, אולי הוא דיבר עם טל שלו, או אלקלעי או שאני אומר לעמרי לדבר איתה. ת.
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 1 בכותרת,אוקיי. והוא יטפל  ש.

 2 כן. כי לטל שלו היה קשר טוב לכחלון. ת.

 3היה לה קשר טוב עם כחלון. ואז אתה גם כותב ש'אמרתי לאבי שהמטוס יפה אבל כחלון יותר,  ש.

 4 ישימו תמונה יפה שלו'. אוקיי? אז בוא נראה מי יותר יפה, כחלון או המטוס.

 5 הגענו לתחרות יופי? עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6 פה גם תמונה של מטוס וגם של כחלון. תיכף נראה. יש ש.

 7 אתה רוצה לדעת אם התכוונתי? כן, המטוס יפה. ת.

 8לא, כחלון יותר יפה. ככה כתבת לפחות. אז בוא נראה, הבטחת ראשי, בוא נראה מה היה בתוך  ש.

 9 האתר.

 10 

 11 .1107מוגש ומסומן נ/

 12 

 13. 'כחלון מפעיל לחץ לאמץ את הסכם הסיוע בקדנציה של 17:29בשעה  past pages-אני מציג את ה ש.

 14 אובמה'. רואה? 

 15 כן, סליחה מה אתה שואל, עוד פעם? ת.

 16 אמרתי, אנחנו מסתכלים עכשיו מה קרה אצלכם באתר. ואז מה שאנחנו רואים, אפשר, מר ישועה? ש.

 17 כן שניה, יש לי פשוט כאב ראש מפוצץ. שניה.  ת.

 18 אתה בסדר מר ישועה?  אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' השופטת ר' פ

 19 כן, יש לי פשוט כאב ראש נוראי אבל אני מתגבר. לקחתי שני כדורים. בבקשה, אני איתך. ת.

 20 תגיד אם אתה צריך הפסקה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 לא, בסדר. ת.

 22 ו.אם אתה צריך הפסקה תגיד לנ  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 לא, בסדר. אקמול זה כדור פלאים. כן בבקשה. סליחה, אני איתך. ת.
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 past pages, 1 -טוב, זו הכתבה שהתפרסמה. אתה רואה? זה ה ש.

 2 כחלון לנתניהו. כן. ת.

 3נכון. ראינו את ההתכתבות שעמדה ברקע, נכון? לעניין הזה. אגב, נתניהו פה פחות יפה ממטוס  ש.

 4מטה. נכון? זו התמונה שבחרתם לפחות. אתה לא חייב להשיב. לפי מה שאני רואה את התמונה ל

 5 עכשיו, 

 6 .1107המטוס הוא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 

 8 .1107מוגש ומסומן נ/

 9 

 10 ביוני. 29-עכשיו, אני מפנה אותך לתכתובת נוספת, אני עושה את זה באמת בריצה, מה ש.

 11 

 12 .1108מוגש ומסומן נ/

 13 

 14כותב שהוא נתן, 'אילן היקר, נתתי לטל שלו סיפור טוב לבקשת השר, חשוב לנו פונה אליך עמרי ו ש.

 15שיקבל בולטות, על הדרישה להקים ועדת שרים להחזרת השבויים והנעדרים', ואתה כותב לו 

 16 'מטפל'. רואה?

 17 כן. ת.

 18קודם כל שאלה ראשונה. למה הוא צריך לפנות אליך כשהוא פונה לכתבת הרלוונטית? כדי  ש.

 19 שתהיה בולטות נאותה, נכון? להבטיח

 20 כן. לוודא. ת.

 21 בוודאי. בסדר גמור. אז בוא נסתכל על הכתבה רגע, מאותו יום. ש.

 22 

 23 .1109מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2אם תסתכל, יש אישור של הסכם פיוס עם תורכיה, ובפסקה בעמוד הראשון, הפסקה השניה, כתוב  ש.

 3לים והשבויים' אתה רואה את זה? זה 'בעקבות דרישתו של השר כחלון תוקם ועדה להחזרת החל

 4 ממורקר מולך על המסך.

 5 כן אני רואה. ת.

 6 וגם יש תמונה נאה, בהחלט נאה יותר ממטוס, בעמוד השני. נכון? ש.

 7 כן. ת.

 8אז תראה מה שקרה כאן בעצם. אני חוזר להתכתבות שלכם. אחרי שאמרת לו שאתה מטפל, אתה  ש.

 9 כתבת גם שיצא על זה פוש, 

 10 כן. ת.

 11כלומר פוש זה מה שמקבלים, רק נשים את זה, למאותגרים טכנולוגית כמוני, זה מה שיוצא  ש.

 12 בסלולרי שאתם שולחים למי שמקבל הודעות סלולריות שלכם, נכון?

 13 כן. התראות. ת.

 14התראות. מאה אחוז. אבל הדובר מתלונן, אחרי הכתבה הנאה ואחרי הפוש, שהפוש הוא רק, 'יצא  ש.

 15ל זה נבלע בתוך הכתבה ולמשה היה חשוב שזה יהיה בולט', ואתה כותב לו כללי על שלושתם, אב

 16 'בסדר'. רואה? כלומר הוא עד כדי כך רוצה להרחיב את העניין. 

 17 נכון. ת.

 18אוקיי. ומבחינתו של הדובר זה אינטרס מאוד לגיטימי שלו, וכמו שאמרנו, זה חלק מהצ'רטר שלו  ש.

 19 לפעול כך, נכון?

 20 כן. ת.

 21 יו הלאה, עוד תכתובת. אני אגיש רק את עמוד הבית, זו הייתה כותרת ראשית כבודם.אוקיי. עכש ש.

 22 

 23 .1110מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2 . 2016באוגוסט  1-אני מפנה אותך לתכתובת נוספת מה ש.

 3 

 4 .1111מוגש ומסומן נ/

 5 

 6הדובר של כחלון מחפש אותך. אתה בהוואי. ואז הוא כותב לך 'אילן התותח, דיברנו עם אבי  ש.

 7 קלעי, היה משהו שחשוב לשר והוא רצה לדבר איתך, אבי מטפל להבנתי' רואה? אל

 8 כן. ת.

 9 אז בעצם ניסו לחפש אותך אבל לא ענית ואז הלכו לאבי אלקלעי, נכון? ש.

 10 כן. ת.

 11אוקיי. ותיכף נראה מה היה חשוב לשר ומה עלה אצלכם אבל זה נעשה בתקשורת ישירה, כך אנחנו  ש.

 12 אבי אלקלעי. מבינים מהתכתובת, מול

 13 נכון. ת.

 14טוב. אז בוא נראה מה עלה באתר, מה היה חשוב לשר. אגב 'אילן התותח', זה בגלל שאתה  ש.

 15 מבחינתם תותח, כך הוא קורא לך, נכון?

 16 .. ת.

 17 אתה עושה תנועה של 'מה אני יכול להגיד'. ש.

 18 

 19 .1112מוגש ומסומן נ/

 20 

 21מה היה חשוב לשר, אולי שתיהן. זו הכתבה יש פשוט שתי כתבות אוהדות באותו יום, לא יודע  ש.

 22הראשונה, 'כחלון לחץ, החוק שונה. לא תותר בניה ברצועת החוף' רואה? אז יש לנו את כחלון מגן 

 23 החופים כרגע?
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 1 נכון. ת.

 2 ויש עוד כתבה אחת, ואנחנו אפילו לא נשאל יותר על זה. ש.

 3 

 4 1113מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 מגן החופים ומחזיר השבויים. ת.

 7חזיר השבויים, מגן החופים, חיל האויר, בים, באוויר, ביבשה. צ'רצ'יל. כן. אוקיי. ואחרי זה יש מ ש.

 8גם כותרת נוספת מאותו יום, אני מקווה שזה מאותו יום, רגע, כן. בהחלט באותו יום, שכחלון יש 

 9 לו התבטאות חריפה כנגד הממשלה. רואה?  פשוט.

 10 כן. ת.

 11, אתה מעדכן 21307שורה  2016לספטמבר  22ת של כחלון ברול הישן. אוקיי. טוב. הלאה. פניה נוספ ש.

 12את שאול ואיריס ש'כחלון פנה עכשיו ביקש ידיעה בולטת על פגישותיו בארצות הברית, אני מטפל'. 

 13 רואה?

 14 כן. ת.

 15אוקיי. ואז יש גם את הכתבה, נכון? אוקיי. עכשיו בוא נראה מה, ונסתכל עכשיו מהחומר החדש  ש.

 16 במקביל. יש פניה, נגיש את זה, מה יש לנו

 17 

 18 .1114מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 מה זה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 . נכון?תלעיתונוזו פניה של הדובר של השר כחלון. רואה? הוא שולח לך קודם כל סטנדרט, הודעה  ש.

 22 כן. ת.
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 1ומשה ביקש ממש שיטופל אוקיי. ואז הוא כותב לך ש'טל המקסימה בטח ישנה עכשיו בניו יורק  ש.

 2 יפה אצלכם, תודה רבה מראש'. רואה? ואתה כותב לו 'מטפל'.

 3 כן. ת.

 4 ואז יוצאת גם הכתבה. נכון? ש.

 5 ... זה כתוב? מה הוא מוסיף לנו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 מיד השאלה. ואתה גם מבקש, בוא נגיש את זה. ש.

 7 

 8 .1115מוגש ומסומן נ/

 9 

 10ונה אליך בנושא הזה? פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ושכחתי עוד איזה  למה הוא פ ש.

 11 אי אילו פעמים?

 12 כדי שאני אוודא שקורה מה שהם רוצים. ת.

 13 נכון. אוקיי. ווידאת, כי אתה כותב לו ש'אתם בעמוד הבית בבוקסה ראשית ובחדשות' נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15גיש, בלי לשאול שאלה. טוב, סליחה, נתקדם הלאה. אני אוקיי. אז בוא נתקדם קדימה מהר. רק נ ש.

 16 עובר לעניין נוסף,

 17 

 18 .1116מוגש ומסומן נ/

 19 

 20. הוא שולח לך 'אצלך יקירי', שוב, הדובר שלו, 'נסה לדחוף חזק, זה סיפור 2016בנובמבר  30-ב ש.

 21ש מערכת טוב לספורט', הוא גם אומר לך באיזה מקום זה צריך להיות. ואתה כותב 'טופל, מיכל רא

 22 החדשות תדבר איתך'. רואה?

 23 כן. ת.
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 1עכשיו אני אזכיר לך, אני אראה לך מה הוא שלח במייל ותיכף אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל  ש.

 2 אותך שאלה עד שנציג את זה, כשאתה כותב ש'מיכל תדבר איתך', כלומר פנית למיכל. נכון?

 3 כן. ת.

 4 בה, הידיעה, נכון?ואז אתה מדבר עם מיכל שתקדם את העלאת הכת ש.

 5 כן. ת.

 6 סליחה? ש.

 7 כן. ת.

 8 נכון. אוקיי. הנה המייל ששלחו לכם ותיכף נראה מה נעשה. ש.

 9 

 10 .1117מוגש ומסומן נ/

 11 

 12 תאשר לי שזה הודעה לעתונות? ש.

 13 כן. ת.

 14 זה בעקבות האסון של הקבוצה הברזילאית שאף פעם אני לא יודע להגיד את השם שלה. ש.

 15 כן. ת.

 16 שגרה של דוברות, מה שאנחנו רואים עד עכשיו? ותאשר לי שזו ש.

 17 כן. ת.

 18 אוקיי. אבל תראה מה קורה עם הדובר, הדובר ממשיך להתלונן. נגיש את הכתבה שיצאה. ש.

 19 

 20 .1118מוגש ומסומן נ/

 21 

 22אני אראה לך את ההמשך, תסתכל רגע מה הוא כותב לך אחרי שמה שהגשנו, הוא כותב 'אתם  ש.

 23 ,' אתה רואה?home pageבלי תמונה בהפניה, בלי  העליתם את זה הכי חלש, כי



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  14

 

 4431 

 1 כן. ת.

 2 סליחה? ש.

 3 כן. ת.

 4 אוקיי. עבודה דוברותית קלאסית? ש.

 5 כן. ת.

 6 גם מול המנכ"ל זה קלאסי? ש.

 7 לא. ת.

 8 לא. אוקיי. אז מה אתה עושה פה? עם עוד עשרות, לא באופן אינצידנטלי. ש.

 9 מוודא איתי כי,הוא מפנה את זה גם בערוצים הרגילים, גם  ת.

 10 גם מוודא עם? ש.

 11 הוא גם מוודא את זה איתי. ת.

 12דקות את  20מאה אחוז. אוקיי. טוב. עכשיו אני אראה לך יום אחורה. ואני אסיים כבודם, עוד  ש.

 13 דקות. 50-כחלון. במקום שעתיים זה פחות מ

 14 אני חוזרת על ההצעה להגיש את המסמכים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 האלה,

 16 אז אני עושה את זה בצורה הכי מהירה, ש.

 17אדוני מגיש אותם, אבל אני לא שומעת איזו שהיא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 תוספת בשאלות לעד. 

 19 , אני לא רוצה לחזור כאן בפניו, -שהעד מאשר ש ש.

 20 הזמן, ..הוא מאשר את מה שהוא אמר כל   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אז אני אתן דוגמה למשל. הנה, הדוגמה הבאה כדי שייראה. ש.

 22 

 23 .1119מוגש ומסומן נ/
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 1 

 2 אתה כותב לו 'חזרתי אליך אני זמין' אתה רואה? ש.

 3 כן. ת.

 4 מה הוא רצה? ש.

 5 לא יודע. ת.

 6 לא יודע. אוקיי. אז בוא נראה מה היה באתר. תגיד לי מה עשית.  ש.

 7 

 8 .1120מוגש ומסומן נ/

 9 

 10י אעשה את זה בקצרה. הצתות חיפה באותה תקופה, לא יודעים אם זה היה על רקע לאומני אנ ש.

 11אבל רשות המסים הכריזה על נפגעי איבה והיה ויכוח מול המשטרה. בקצרה אני אומר לך את זה. 

 12ואז יש אייטם ביקורתי כלפי רשות המסים שהשר עומד למעשה, הוא האחראי המיניסטריאלי 

 13 עליה.

 14 אוקיי. ת.

 15 עכשיו, בעניין הזה הוא פונה אליך, כי זה באותו יום? ש.

 16 אינני יודע. אני מניח. אולי. ת.

 17 מניח. נכון. גם אנחנו מניחים. אוקיי. נתקדם.  ש.

 18 ממשיך?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 אני עם כאב ראש נוראי פשוט. ת.

 20 פסקה?אתה רוצה שנעשה ה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 לא, אני, ת.

 22 אנחנו נרכז אולי. ש.

 23 אדוני ימשיך, יסיים. עם:-כב' השופט משה בר
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 1דקות, הנה אני מראה לך כך, תסתכל על תכתובת  10בסדר. אז עשר דקות. בוא נתקדם, זה יהיה  ש.

 2 . 2017באוקטובר  11-נוספת מה

 3 

 4 .1121מוגש ומסומן נ/

 5 

 6 נגיש את הכתבה כבר. זו הכתבה שעולה.  ש.

 7כבודם, אני מאוד אשמח אם בגמר כחלון תוכלו לשחרר אותי למה אני פשוט עם מיגרנה נוראית  ת.

 8 ובחילה ואני מרגיש מאוד לא טוב. אם אפשר,

 9 עו"ד בן צור, ממש תחתור,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אני מבין שהעד, אתה רוצה לסיים היום את כחלון, אני הבנתי, ש.

 11פשר בגמר כחלון, אם אפשר לשלוח אותי כי אני מרגיש לא טוב. יש לי פשוט כאב כבודם, אם א ת.

 12 ראש נוראי ובחילה, ואני לא מועיל, כבר קשה לי להתרכז.

 13 פשוט תגיש את הדברים וגמרנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 גבירתי זה עוד עשר דקות. ש.

 15 חמש. עם:-כב' השופט משה בר

 16 יק את העשר דקות.אני יכול להחז ת.

 17תגיש את הדברים וזהו. הוא עונה אותן תשובות   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 פחות או יותר על כל השאלות.

 19 בסדר. זה גם טוב. ש.

 20 לא, בסדר, אז ההנחה היא שזה הכל אותו דבר.   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אני יכול להחזיק את הדבר הזה. ת.

 22 מה יש לנו שם?  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 23 יש פה כתבה בעמוד הבית, ש.
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 1 זה שלושה סטים של אותו דבר. כב' השופט עודד שחם:

 2 שלוש שאלות על הנושא הזה.-כתבה, ואני אשאל אותך שתיים ש.

 3 בבקשה. ת.

 4 ירות.רק שניה אחת. מה יש לנו? לי יש שני ני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ,-אתה מחלק מחמאה לכחלון ש ש.

 past  6-שניה אחת. יש לי כאן שני מסמכים, ה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

pages  7 .1123והכתבה  1122הוא 

 8 

 9 .1122מוגש ומסומן נ/

 10 .1123מוגש ומסומן נ/

 11 . אתה חולק לו מחמאה על זה שהוא תוקף את נתניהו. נכון?1 ש.

 12 זה?במה אתה רואה את  ת.

 13 'איזו ראשית יפה'. ש.

 14 כן. ת.

 15 אוקיי. ואתה גם מעדכן אותו בעצם שזו כותרת ראשית שאצלכם. נכון? ש.

 16 כן. ת.

 17 כדי שיראה. ש.

 18 כן. ת.

 19ואתה גם חולק לו מחמאות שהוא חכם מאוד ויודע להתמקד במה שחשוב. כל הארסנל נמצא פה  ש.

 20 בהתכתבות הזאת. 

 21 כן. ת.

 22 מאוד ויודע להתמקד במה שחשוב?אתה גם חשבת שהוא חכם  ש.
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 1 כן. ת.

 2   טוב. ש.

 3 זהו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4אני צריך עוד חמש דקות כבודם, ואני מנסה רגע לרכז את הדברים. אין לי בעיה שאם העד, לא  ש.

 5 נוח לו אז לא נמשיך את זה.

 6 אני בסדר. ת.

 7 ט את הדברים עו"ד בן צור, תגיש פשו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בסדר, אבל אני רוצה לשאול גם כמה שאלות. ש.

 9 תגיש את המסמכים וזהו, גמרנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בסדר. ש.

 11 אני שומע. ת.

 12 שניה. הבוס שלך שאתה שואל אם הוא חיפש אותו, ש.

 13-וה 1124זה  2017בינואר  15 תן לי רגע, רק שניה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 .1125 –בינואר  31

 15 

 16 .1124מוגש ומסומן נ/

 17 .1125מוגש ומסומן נ/

 18 

 19הבוס שמחפש אותו זה כחלון ואני מניח שהוא מחפש אותך בנושא סיקור, נכון? זאת ההנחה  ש.

 20 הסבירה?

 21 כן. ת.

 22 היועץ של השר? . פגישה שלך עם העוזר של השר, נכון? עם2017בינואר  31-טוב. המסמך הבא מה ש.

 23 איפה זה? ת.
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 1 קפה בזל'.  Rזה. 'מגיע,  ש.

 2 אה, כן. ת.

 3 . 2017בפברואר  15-ש. טוב, הלאה. נקודה נוספת. אני מתעכב על תכתובות קצת יותר, תכתובת מה

 4 

 5 .1126מוגש ומסומן נ/

 6 

 7על מה כך, 'אבירם כתב לי שמטפל והוא מעריך את זה'. בוא תגיד לי אתה זוכר על מה מדובר פה?  ש.

 8 אבירם כתב לך שהוא מטפל?

 9 כתב אלי? ת.

 10 הדובר כותב לך, ש.

 11 שאבירם כתב לו, ת.

 12 נכון. שהוא מטפל. ש.

 13 לא זוכר. ת.

 14 לא זוכר. למה הוא פונה אליך? הרי יש פה משהו מוקדם, נכון?  ש.

 15 כנראה,  ת.

 16 סליחה? ש.

 17 כן. כאילו אני יודע על מה מדובר. ת.

 18 בטיפול מן הסתם? לא מן הסתם, זאת ההנחה?הוא פונה אליך כדי שתסייע  ש.

 19 כן. ת.

 20טוב. עכשיו נראה מה הטיפול שהיה שם. כי עכשיו ההנחה היא שגם דיברתם טלפונית, כי לא סתם  ש.

 21 הוא פונה אליך 'אבירם כתב לי שמטפל', נכון?

 22 סביר. ת.

 23 סביר. אוקיי. אז בוא נראה את הכותרת שהייתה. ש.
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 1 

 2 .1127מוגש ומסומן נ/

 3 

 4אנחנו נרכז מספר כתבות. נגיש את זה מסודר, רק נקריא. מה שישנו כאן, היה לכאורה נתון חיובי  ש.

 5של ירידה ראשונה במחירי הדירות, אבל אז הסתבר שבעצם השמאים הביעו סקפטיות לגבי 

 6 הנתונים,

 7 נכון. ת.

 8 ואז הכותרת הייתה שיש קאצ', אתה רואה? תסתכל למטה. ש.

 9 כן. ת.

 10ת הזו לא הייתה משהו ולכן זה דורדר, מיד נראה את הדירדור, וזה הרקע לפניה אוקיי .והכותר ש.

 11 שנעשתה?

 12 כן. ת.

 13 נכון. מיד נגיש את זה מסודר. אוקיי, אנחנו נרכז ונגיש. הלאה. בוא תעזוב, 'בשלנו', בוא נתקדם. ש.

 14 

 15 .1128מוגש ומסומן נ/

 16 .1129מוגש ומסומן נ/

 17 .1130מוגש ומסומן נ/

 18 .1131מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 כתבה מאותו יום, ש.

 21 

 22 .1132מוגש ומסומן נ/

 23 
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 1. נדב מחפש אותך, היועץ של השר. מן הסתם אתם מדברים בטלפון, נכון? כי 2017לפברואר  21 ש.

 2הוא שואל אותך 'יכול לדבר' אתה משיב 'כן'. שיחה טלפונית באה אחרי זה, נכון? זאת ההנחה 

 3 הסבירה ביותר?

 4 נכון. ת.

 5באותו יום מתפרסמת כתבה שאני מראה לך, ואז יש שם את דברי כחלון אוקיי. ואחרי זה  ש.

 6שמופיעים בתוך הכתבה, אני אחסוך כרגע את העניין, זאת אומרת להראות איפה זה, זה מסומן 

 7 לך.

 8 כן. רואה. ת.

 9אוקיי. וההנחה הסבירה היא שבעצם שוב, העוזר פונה אליך, אתה מדבר איתו, הדברים של כחלון  ש.

 10 כתבה. נכון?משולבים ב

 11סליחה רגע, השעות כאן חשובות. ולפי השעות זה לא כל כך מסתדר עם  עו"ד יהודית תירוש:

 12 התזה או שאני טועה, אבל אני אשמח שתוסיפו את השעות.

 13 נוסיף את השעות, בבקשה. ש.

 14לא, ותבדקו רגע את עצמכם לפני שאני אצביע על הדברים האלה כי יש כאן  עו"ד יהודית תירוש:

 15 .14:24שלא מסתדר לכאורה עם השעות. הכתבה היא משעה, אם אני מבינה נכון, משעה  משהו

 16 13:00 דוברת:

 17 . 16:00-,  והשיחות? הן מ13:00 עו"ד יהודית תירוש:

 18 נו? ש.

 19אז איך  זה מסתדר עם הכנסת דברים לכתבה לאחר השיחות? אתה מציג לו  עו"ד יהודית תירוש:

 20 נראה בדיוק ככה.את זה כאילו זה ככה, אבל זה לא 

 21יכול להיות. שאלתי אותך אם זו הנחה סבירה שזה מה שישנו באותו יום. תשובתך? אגב, אפשר  ש.

 22 להוסיף טקסט לכתבה אחרי שהיא עולה, מכיוון שיש פה תדהמה ניכרת,

 23 לפני כן, סליחה,  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 לא, חבל על הוויכוח. אני שואל אותו אם אפשר להוסיף. ש.

 2והוא הסביר את זה, אז עכשיו  העדכוןלפני כן דיברת איתו על העניין של  יהודית תירוש:עו"ד 

 3אנחנו רואים את השעות כאן ולכן אתה מציג דבר אז תשאל אותו, כי מהשעות, זה לא עולה מה 

 4 שהצגת.

 5 אפשר להוסיף אחרי. ת.

 6 אפשר להוסיף תודה. בוא נתקדם. תכתובת נוספת.  ש.

 7 

 8 .1133נ/מוגש ומסומן 

 9 

 10זה עניין קצר, עוד פעם, השאלה שלי היא פשוטה, עוד פעם ראיון שאתה שומע אותו, אתה מחליט,  ש.

 11 נגיד את בעדינות, להחניף לפוליטיקאים?

 12 כן. ת.

 13 דקות כבודם, אני מקווה ובזה נסיים.  3טוב. הלאה. תכתובת נוספת, וזה ייקח עוד  ש.

 14 

 15 .1134מוגש ומסומן נ/

 16 

 17 כאן, אתה כותב לו ש'אבירם יתקשר אליך על שני הנושאים'. רואה? מה שאתה כותב ש.

 18 כן. ת.

 19 אז יש לנו פה שיחה טלפונית שקדמה, או שיחה שקדמה להתכתבות הזאת, נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21 ואתה סיכמת עם אבירם שהוא ידבר עם הדובר על שני נושאים? ש.

 22 כן, הפניתי אותו אליו. ת.

 23 סליחה? ש.
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 1 .הפניתי אותו אליו ת.

 2הפנית אותו לאבירם. ולמה פנו אליך? למה הוא לא יכול היה לפנות ישירות לאבירם? וזה גם השר,  ש.

 3 וזה כחלון עצמו. כי הוא רצה לוודא?

 4 לוודא. כן. ת.

 5לוודא. בסדר גמור. הנה, אראה לך שני נושאים שהתפרסמו באותו יום, סליחה, נושא אחד  ש.

 6היה כך, בוא נסכם, כחלון אליך, אתה לאבירם, ואחרי שמצאנו באותו יום. אני מניח שהתהליך 

 7 זה אתה מעדכן את כחלון שאבירם ידבר איתו. נכון?

 8 סביר. ת.

 9 סביר. ש.

 10 

 11 .1135מוגש ומסומן נ/

 12 

 13 זהו, עו"ד בן צור?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 

 15 .1136מוגש ומסומן נ/

 16 

 17שר פונה אליך, שני הנושאים, ואלה הפרסומים אני מציג שתי כתבות מאותו יום ותאשר לי שאם ה ש.

 18 שנעשו באותו יום, אז שוב, ההנחה המסתברת ביותר שזה הנושא שדובר בו?

 19 סביר. ת.

 20 סליחה? ש.

 21 סביר. ת.

 22 אני מצרף רגע את הכתבות. ש.

 23 ?1137מה זה נ/  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 זה הכתבות שעלו. ש.

 2רגע, קיבלנו קודם נייר, עו"ד בן צור, קיבלנו נייר   אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 3 'כחלון לא תהיה השפעה פוליטית' וכולי. היה דף בודד. מה יש לנו עכשיו? עוד כתבה?

 4 כן. ש.

 5 כבודכם זה שתי דגימות של עמוד הבית, .... והכתבה שהייתה צמודה בהפניה. דוברת:

 6 יי. זהו?אוק  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 פניה אחרונה. אחרונה וחביבה אפילו.  ש.

 8 

 9 .1138מוגש ומסומן נ/

 10 

 11 עוד פעם הפניה לאבירם, אתה רואה? ש.

 12 כן. ת.

 From to whom? 13בין מי ההתכתבות הזו?   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 ההתכתבות היא בין ישועה לבין, ... אם זה השר כחלון או הדובר שלו, ש.

 15 לא כתוב על זה למי זה.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 16שניה, מיד נסתכל. עם השר. עם השר כחלון. מיד נראה את זה על המסך ואחרי זה אם יהיה צורך,  ש.

 17 קצת קשה להבהיר את זה, הסבירו לי מהפורמט, אבל הנה. הנה, השר כחלון. בסדר?

 18 אוקיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19נראה מה יש לנו פה מר ישועה, ונסיים. יש אולי עוד התכתבות ואז נסיים. שניה, לפני ההתכתבות,  ש.

 20תראה מה קורה כאן. תאשר לי שיש לך שיחה טלפונית עם השר ואז אתה מעביר את התוכן 

 21 לאבירם ואבירם צריך להתקשר לשר ולטפל. נכון?

 22 כן, אבירם צריך לדבר איתו. ת.

 23 אמרת לאבירם שהכותרת לא הוגנת,  אוקיי. אתה גם ש.
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 1 נכון. ת.

 2 ולכן אתה, זו ההנחיה שלך לאבירם באותו הקשר. או האמירה שלך לאבירם באותו הקשר. ש.

 3 זו לא הנחיה זו אמירה, כי באותה תקופה אבירם הוביל את הדברים. ת.

 4 עם הצרופה. כן. בסדר גמור. אז בוא נראה פה מה, רק ניתן את מה שהיה שם. נציג את הכתבה ש.

 5 

 6 1139מוגש ומסומן נ/

 7  1140מוגש ומסומן נ/

 8 

 9 .1140והמסמך המצורף  1139ההתכתבות היא   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10יש לך פה דיון, אני אקצר את התהליך הזה, מול היועץ של השר לגבי סוגיה שנקראת 'חוק  ש.

 11 ן התקפל' אתה רואה?ההמלצות'. והדיון התחיל בכך בכותרת שלילית ש'כחלו

 12 כן. ת.

 13 אוקיי. והיועץ כותב לך שזה הפוך בדיוק. ש.

 14 כן. ת.

 15ואז אתם בעצם מתקנים את הפרסום כי הטרוניה הייתה טרוניה מוצדקת. נגיש את הפרסום  ש.

 16 המתקן.

 17 

 18 .1141מוגש ומסומן נ/

 19 

 20 מה המסמך הזה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21, זו הייתה הכותרת הראשית. ארבע שאלות לסיום מר ישועה, או web archiveזה מאתר שנקרא  ש.

 22 חמש. 

 23 
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 1 .1142מוגש ומסומן נ/

 2 

 3 מה עוד? מה זה? עוד כתבה?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4זו ההשתלשלות, אני כרגע לא אפרט. זו ההשתלשלות של הכתבות שישנה בעקבות אותה פניה. מר  ש.

 5למה הוא פונה אליך? כשהוא כותב לך 'הפוך בדיוק', למה הוא פונה אליך, ישועה שאלה ראשונה, 

 6 למה הוא לא פונה לכתב, לעורך?

 7 יכול להיות שהוא פנה גם לכתב ולעורך. ת.

 8 אז למה הוא פונה אליך? ש.

 9 יכול להיות שהוא רוצה שגם אני אטפל בזה. ת.

 10 כן, וזה טופל? יש את  הכתבות, אנחנו רואים. ש.

 11 שלי באותה תקופה זה להעביר את זה לאבירם, להגיד לו ליצור איתם קשר.הטיפול  ת.

 12טוב. עכשיו הראיתי לך שבתחילת החקירה אמרת שהאינטראקציה עם השר כחלון הייתה אולי  ש.

 13פעם או פעמיים, עם הדובר אולי היה משהו ספציפי. הראיתי לך ואני גם בסוף נדחקתי והראיתי 

 14 מאוד רציפה וארוכה. אתה יכול ליישב? פחות ממה שיש. יש פה תעבורה

 15 אני יכול מה לעשות? ת.

 16להסביר איך אמרת 'פעם או פעמיים' ושבית המשפט אמר שיש לנו פה די והותר, ולכן נתחיל לאגד.  ש.

 17 איך זה מתיישב?

 18 אני זכרתי שבנושא פגישות היו פעמיים ופניות לא זכרתי שהיו כל כך הרבה פניות. ת.

 19 אקריא לך מהציטוט שלך 'אולי דיברתי עם כחלון אני חושב פעם או פעמיים'.לא, אמרת, אני  ש.

 20בסדר. מה שאמרתי זה מה שזכרתי, זה על פני תקופה של כמה שנים, תוך זה, זה מה שזכרתי. לא  ת.

 21 כבר, הפניות, 2017זכרתי את כל הפניות האלה. גם שנת 

 22 .2012-התחלנו ב ש.

 23 נכון, ת.
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 1 והלכנו לאורך התקופה. ש.

 2 זה מה שזכרתי. ת.

 3זה מה שזכרת. ונקודה אחרונה, רק שחברתי אמרה שיכול להיות שהטיימינג לא מסתדר לה, אבל  ש.

 4של האתר, הנה המבזק, הנה  past pages -האתר מדבר, ואני מודה על ההערה, אז הנה, זה ה

 5 השעות של המבזקים,

 6 ... כתבות. אתם הצגתם קודם כתבות. עו"ד יהודית תירוש:

 7מרתי שאני מודה, אוקיי? ונשארה אי בהירות ואנחנו מסירים אותה כרגע. אז תאשר לי שהמבזק א ש.

 8 ?18:00יוצא בשעה, אזור השעה 

 9אין לו מה לאשר. גם לא הראית שום קשר בין המעורבות שלו לדבר הזה,  עו"ד יהודית תירוש:

 10 כמו שכבר דיברנו בעבר. אתה מציג את הדבר,

 11ני הראיתי פה, בחקירה של ליברמן גברת תירוש, והחקירה של כחלון, לא הראיתי שום קשר? א ש.

 12 הדבר היחיד שהראינו זה התכתבות, פרסום.

 13 מה השאלה? עוד מעט לא יהיה לך את מי לשאול.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 לעתים ולעתים לא. מה לעשות. עו"ד יהודית תירוש:

 15 טוב, תעזבי. עזבי. ש.

 16 עו"ד בן צור, שאלה אחרונה.  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 17 לא גבירתי, אני סיימתי את הנושא. ש.

 18 מר ישועה אני מבינה שמצבך לא השתפר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 אנחנו סיימנו, תודה אדוני. ש.

 20ת הדיון. מאחר שהעד לא חש בטוב אנחנו נסיים א  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 תרגיש טוב.

 22 תודה רבה. :מר אילן ישועה
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 1שיהיה גמר חתימה טובה לכולם. אנחנו נפגשים   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 בספטמבר, למחרת שמחת תורה. שנה טובה. 29-פה ב

 3 

 4 -הדיון הסתיים  -

 5 

 6 

  7 
 8 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה    
 

 
 נגד
 

  בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2  יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד אסף עיסוקעו"ד  :מטעם המאשימה

 3 צור  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 יהל דאר  וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד 2נאשם    

 5 עוזר  –מיכל רוזן עו"ד  3נאשמת ב"כ    

 6 רותם אלבז עו"ד  4ב"כ נאשם    
<#1#> 7 

 8 

 9 פרוטוקול

 10 

 11  קלט פרוטוקול הדיון הו

 12 צור. -הסתיימה חקירתו הנגדית המשלימה של העד אילן ישועה על ידי עו"ד בועז בן

 13 

 14 הוגשו מוצגים: 

 15 ייסרקו על ידי הסנגור.  –קבצי התכתבויות של העד ישועה עם גורמים שונים  – 1144נ/

 16 מוצגים הקשורים במר אופיר אקוניס:

 17; 1159נ/ – 1157)דוא"ל(; נ/ 1155)דוא"ל(; נ/ 1154; נ/1153; נ/1152; נ/1150נ/ – 1148נ/ – התכתבויות

 18; 1177; נ/1176; נ/1173נ/ – 1166)בצירוף כתבה(; נ/ 1165; נ/1164)דוא"ל(; נ/ 1163; נ/1162; נ/1161נ/

 19 1196; נ/1194; נ/1193(; נ/1191)בצירוף תמונה מכתבה נ/ 1190; נ/1188נ/ – 1184; נ/1182נ/ – 1180נ/

 20 .1218; נ/1217; נ/1214; נ/1212נ/ – 1210; נ/1207נ/ – 1201; נ/1199נ/ –

 Past Pages ;21 1156; נ/Past Pages 1151; נ/1147; נ/Past Pages 1146יפעת; נ/ 1145נ/ – כתבות וואלה

 22; 1189; נ/1183; נ/Past Pages 1179; נ/Past Pages 1178; נ/Past Pages 1175; נ/1174; נ/1160נ/

 23 . 1219; נ/1216; נ/1215; נ/1213; נ/1209; נ/Past Pages 1208; נ/1200; נ/1192נ/

 24 ;1195נ/ - תמונה
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 1 מוצגים הקשורים במר נפתלי בנט:

 2; 1243)דוא"ל(; נ/ 1242; נ/1241; נ/1239; נ/1238)צילום מסך(; נ/ 1235; נ/1233: נ/התכתבויות

 3 דוא"ל; 1248; נ/1245נ/

 Past 4 1244; נ/Past Pages 1240; נ/Past Pages 1237; נ/1236; נ/Past Pages 1234: נ/כתבות וואלה

Pages/5 .1247; נ/1246; נ 

 6 מוצגים הקשורים במר יצחק הרצוג:

 7; 1259; נ/1257; נ/1253; נ/1252)דוא"ל זימון פגישה(; נ/ 1250)דוא"ל(; נ/ 1249: נ/התכתבויות

 8; 1284; נ/1281; נ/1280; נ/1278נ/ – 1273; נ/1270נ/ ;1269; נ/1267; נ/1265נ/ – 1263; נ/1261נ/

 9 .1294; נ/1292; נ/1290)דוא"ל(; נ/ 1289; נ/1287; נ/1285נ/

 10; 1266; נ/1262; נ/1260; נ/1258; נ/1256; נ/Past Pages 1255; נ/Past Pages 1254: נ/כתבות וואלה

 Past 11 1286(; נ/2) Past Pages 1283; נ/Past Pages 1282; נ/1279; נ/Past Pages 1271; נ/1268נ/

Pages/12 .1293; נ/1291; נ/1288; נ 

 13 כתבה גלובס. – 1272נ/

 14 צילום אנשי קשר. – 1251נ/

 15 מוצגים הקשורים בגורמים נוספים:

 16 .1232)הוצגה תמונה שלא הוגשה(; נ/ 1231; נ/נ/1230; נ/1227; נ/1226)דוא"ל(; נ/ 1220: נ/התכתבויות

 17 ; 1229; נ/1228; נ/1225; נ/1224; נ/Past Pages 1223; נ/1222; נ/1221נ/ –כתבות וואלה 

 18 
<#4#> 19 

 20 החלטה

 21 
 22 . 09:00בשעה  4.10.2021המשך הדיון קבוע ליום 

 23 
 24לקראת הדיון הבא תיקי מוצגים,  3 -ו 2כדי להקל על הגשת המוצגים וסימונם, יכינו ב"כ נאשמים 

 25ו המשלימה של העד אילן ישועה. המוצגים יסומנו הכוללים את המוצגים שבכוונתם להגיש בחקירת

 26 ואילך, ויימסרו לשופטים בתחילת הדיון. 1295נ/

 27 
<#5#> 28 

 29 במעמד הנוכחים.  29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בהיום  נהנית

   30 
  31 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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                   1 

 2 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 3 

 4, היום 20-01-67104בוקר טוב לכולם. אנחנו בתיק פלילי  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 . מר ישועה בוקר טוב. 2021בספטמבר  29

 6 בוקר טוב.  אילן ישועה:

 7 אנחנו ממשיכים איתך. בבקשה. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8אז בוקר טוב כבודם. אנחנו נשתדל לסיים היום את החקירה שלי, כפי  צור:-עו"ד בעז בן

 9שאמרתי בפעם הקודמת. בפתח הדיון אנחנו רוצים להגיש בהגשה משותפת שלי ושל שני חבריי 

 10הסנגורים, שני קלסרים של התכתבויות בנוגע לפניות סיקור, הפניות הללו הן פרי החומר שהופק 

 11רות גורמים, מסחריים, תקשורת ופוליטיקאים, על הפניות לאחרונה, הפניות הללו כוללות עש

 12 הללו אנחנו לא חקרנו קודם וגם לא נחקור למעט מספר שאלות זיהוי. 

 13 אלה מסמכים שלא הוגשו עד היום. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14אמת. אז אנחנו נגיש אותם וגם בהמשך חבריי בחקירתם יגישו מסמכים  צור:-עו"ד בעז בן

 15 נוספים, משותפים נוספים, שהם יתייחסו אליהם בחקירה שלהם. 

 16 שתי שאלות,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 בבקשה גבירתי. צור:-עו"ד בעז בן

 18 האם המדינה ראתה את זה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 לא, אנחנו מגישים את זה עכשיו. זה החומר שהמדינה הפיקה ומסרה אותו.  צור:-בןעו"ד בעז 

 20 צריך לראות אם זה זה.  עו"ד יהודית תירוש:

 21אין לכם בעיה עם זה. לפני שאתם מגישים, סימנתם את זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 באיזה שהוא אופן? 

 23 אני אגיד מה עשינו.  צור:-עו"ד בעז בן

 24 . 1144נ/-. אנחנו מתחילים מ1143נ/-אנחנו הגענו ל אב"ד: -פלדמן -הש' ר' פרידמן כב'
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 1 נכון.  צור:-עו"ד בעז בן

 2 וזה מסומן כך? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 זה לא מסומן, אני אומר לגבירתי איך זה מסומן. יש לנו הודעה,  צור:-עו"ד בעז בן

 4, רגע, השאלה שלי, כל קלסר הוא ייחודי למשהו? זה לא אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 רצף של ניירות. 

 6 זה רשימה של שמות, יש רשימה של שמות,  צור:-עו"ד בעז בן

 7 אולי תתנו לנו לראות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 אני אתן לראות. זה עותק אחד,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 יש שלושה עותקים.  צור:-עו"ד בעז בן

 10זה אחד. אתם רוצים שנסמן את שני הקבצים האלה כמוצג  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 אחד?

 12 כן.  צור:-עו"ד בעז בן

 13אבל תצטרכו גם לסרוק אותם באיזה שהוא אופן, כי את  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 הדבר הזה אי אפשר לסרוק.

 15 .בסדר גמור צור:-עו"ד בעז בן

 16תסרקו את זה. אז נסמן את שני הקבצים, יש לנו קובץ  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17. וזה הסיכום שעשיתם של כל 1144נ/, ושניהם ביחד יהיו 2התכתבויות מטעם הנאשמים וגם חלק 

 18 מה שיש כאן.

 19 זה פשוט אינדקס שמראה נכון שם ובאיזה עמודים ההתכתבות לגביו.  צור:-עו"ד בעז בן

 20 קי, אז בסדר, תדאגו לסרוק גם את ההודעה. -או אב"ד: -פלדמן -' הש' ר' פרידמןכב

 21 את ההודעה עם השמות. בסדר גמור.  צור:-עו"ד בעז בן

 22גם את האינדקס וגם את שני הקלסרים האלה והעד נחקר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 על זה היום?
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 1על התכתובות הללו, העד ככלל  רייחקלא, זה מה שאמרתי גבירתי, העד לא  צור:-עו"ד בעז בן

 2 על דברים נוספים. רוייחקעל דברים, נחקר על דברים אחרים  רייחק, הוא רייחקלא נחקר ולא 

 3קי, האם ארגנתם איזה שהוא קובץ כמו זה של מה -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 שהוא הולך להיחקר עליו?

 5 אנחנו נגיש תוך כדי החקירה גבירתי. צור:-ז בןעו"ד בע

 6תגישו תוך כדי. טוב. לגבי שבוע הבא נעשה סדר גם בזה,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 אבל בינתיים נמשיך בהתנהלות הרגילה. 

 8 בסדר גמור.  צור:-עו"ד בעז בן

 9ה שאתם מתכוונים נדבר בסוף היום איך תכינו את כל מ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 להגיש מראש, כדי שלא נצטרך להגיש אחד אחד. 

 11גבירתי, אני רק אומר, אני רק עיינתי בזה ככה, אין כאן רק התכתבויות, יש  עו"ד יהודית תירוש:

 12וכתבות, שיכול להיות שהן הכתבות הרלוונטיות, אך יכול להיות שגם לא,  past pagesכאן גם 

 13 אנחנו לא יודעים ולא בדקנו את זה עדיין, לכן נבדוק את זה וככל שיהיו לנו הסתייגויות, 

 14 כרגע זה מוגש, אם תהיה איזה שהיא בעיה תודיעו לי.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 

 16 :משלימה צור בחקירה נגדית-וזהר כדין, משיב לשאלות עו"ד בעז בןהעד מר אילן ישועה לאחר שה

 17 מר ישועה, אני רק אניח בפניך את מה שהגשנו כרגע, אתה יכול לעיין ולעלעל,  צור:-עו"ד בעז בן

 18 אני יכול גם לא.  ת.

 19לשיקולך. ואני אשאל אותך כמה שאלות כלליות בסוגיה הזאת. יש פה התכתבויות, הגשנו  ש.

 20ת לגבי פניות, נגיש, יוגשו, כאן יש התכתבויות שאנחנו לא חוקרים כפי שאמרנו, יש כאן התכתבויו

 21שורה של גורמים, כמה עשרות במספר, שמופיעות, השורה הזאת מופיעה במסגרת האינדקס 

 22שמופיעה בשני העמודים הראשונים שערכנו, קודם כל רק תעיין ותאשר לי שאלה התכתבויות שלך 

 23 עם אותם גורמים. 
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 1אגב, הם עדים, אני לא יכולה לזכור מי מתוך מאות העדים,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 כולם עדים, חלקם עדים, 

 3חלקם הקטן מאוד הם עדים. אם בכלל, אני אומר את זה בזהירות  צור:-עו"ד בעז בן

 4 המתחייבת. 

 5 היתה שאלה אל העד? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6כן, שאלתי את העד שיאשר לי מעיון שאלה גורמים שהעד התכתב עמם. אני  ר:צו-עו"ד בעז בן

 7אגיד בזהירות המתחייבת השאלה של כבודה בינתיים שככל הנראה אין פה עדי תביעה, אני אומר 

 8 את זה בזהירות.

 9 כן. ת.

 10 טוב. עכשיו תאשר לי גם מר ישועה, שוב, אתה לא יכול לזכור,  ש.

 11 זה כן מה שפה,  ת.

 12 שומע. לא  ש.

 13 אני עברתי על זה.  ת.

 14תאשר לי, אתה לא יכול להסתכל כמובן ולראות אחד לאחד, אבל מעיון שערכת השמות שכאן  ש.

 15שמופיעים במסמך שאנחנו מגישים לא הוזכרו בחקירה שלך ברשות, ככלל. כי אתה לא יכול לזכור 

 16 אחד לאחד מטבע הדברים. 

 17 שהרוב לא. אני לא יכול להיות, יכול להיות שהרוב לא.  אני לא, את זה אני לא זוכר, יכול להיות ת.

 18 יכול להיות שהרוב לא.  ש.

 19סביר שהרוב לא, אני לא זוכר בדיוק כל מה שהיה שם, אבל זה לא, הם לא היו בוודאי לא במרכז  ת.

 20 החקירה. 

 21 מכל מקום כל התכתבות שהיא עם אותם גורמים לא הוראתה לך במהלך החקירה שלך. ש.

 22שוב, לדעתי הרוב פה לא נחקרתי לגביהם אז מן הסתם גם התכתבות איתם לא, אם יש פה אחד  ת.

 23 או שניים או שלושה שאולי כן באיזה שהוא מקום, יכול להיות, למיטב זיכרוני לא. 
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 1 וגם מטבע הדברים בחקירה הראשית שלך כאן בבית המשפט השמות האלה לא עלו.  ש.

 2 אותה תשובה כמו מקודם.  ת.

 3עכשיו, הגורמים הללו, אני כבר אומר לך, אני אתן לך מבוא קצר, הגורמים הללו זה לאחר סינון  ש.

 4שערכה הפרקליטות ביחס לפניות בנושא סיקור. זאת ההגדרה של מה שהועבר כאן. עכשיו, אתה 

 5שוב לא יכול לזכור דבר דבר, אבל אני יכול להניח בפניך גם את ההתכתבויות עצמן, ותאשר לי 

 6שהכותרות ביחס לאותן פניות הן, כמובן הכותרת הגדולה היא סיקור, מסכים? אני יכול  בטובך

 7 להראות לך, 

 8 אתה שואל שאלות כלליות מדי, אדוני מבקש ממנו מסקנה גורפת,  עם:-כב' הש' משה בר

 9 אדוני, הרי אני יכול להתעסק אחד אחד.  צור:-עו"ד בעז בן

 10 נת ההתייחסות של העד. לא, בסדר, רק מבחי עם:-כב' הש' משה בר

 11 תחזור בבקשה על השאלה. האם הפניות שאנשים התכתבו איתי עליהם קשור לסיקור,  ת.

 12 הם כולם בנושא סיקור.  צור:-עו"ד בעז בן

 13 בהחלט יכול להיות.  ת.

 14קי. עכשיו, האופי של הפניות ואנחנו לא נעשה כרגע את הרזולוציה, זה כשרצו להגיב, לדייק, -או ש.

 15 תבות, להוריד כתבות, לתקן כתבות, כל פניה לפי עניינה אבל זה אופי אותן פניות. להעלות כ

 16 כן. ת.

 17 טוב. ש.

 18 סביר. ת.

 19סביר. עכשיו, גם תאשר לי, וזה גם מה שאנחנו אומרים, שהפניות הללו מבחינת השגרה שלך, הן  ש.

 20 פניות שגרתיות. 

 21 שגרתי, אני לא יודע מה זה שגרתי.  חלקן כן חלקן לא. אני לא יודע מה זה שגרתי, תגדיר לי ת.

 22שגרתי זה חלק משגרת, אני אגיד לך, חלק משגרת הפעילות שלך היתה ההתכתבויות שאנחנו  ש.

 23הראינו, מראים ונראה, והפניות שאנחנו אפיינו אותן בנושאים שונים של סיקור, היו חלק 
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 1ואתה יכול להסתכל על  מהשגרה שלך. אלא אם כן אתה רוצה לומר שפנייה פלונית או אלמונית,

 2-זה גם בהפסקה נניח, היא פנייה חריגה לשיטתך. ואני אומר, הפניות שאני מציג לך כרגע כ

Modus operandi כללי, זה ה-Modus operandi .3 . שגרה 

 4 באותה תקופה חלקם הגדול כן. אני לא יכול להיות בטוח לגבי כל אחד.  ת.

 5ע במסמך, אני רק אומר לך, שביחס לאותן מרבית של אותן טוב. עכשיו תאשר לי עוד דבר, זה מופי ש.

 6פניות אתה כותב שאתה מטפל, מוודא, בווריאציות שונות, ההתייחסות שלך היא התייחסות 

 7חיובית אופרטיבית לאותן פניות. אתה רוצה אני יכול להניח לך, ממילות הקוד הללו הרי הגענו 

 8 לחומרים. 

 9 אבל בגדול זה סביר. לא יכול להיות בטוח לגבי הכל,  ת.

 10קי. עכשיו, בוא נעבור, עכשיו זה כבר מחוץ, אתה יכול להניח את זה בצד, יש -בגדול זה סביר. או ש.

 11פה מספר פוליטיקאים שזאת בעיקרה הטריטוריה שלי, בהמשך החקירה. אתה מכיר את אופיר 

 12 אקוניס, נכון? חבר הכנסת אופיר אקוניס. 

 13 כן. ת.

 14כמה פעמים סוקר חבר הכנסת אקוניס  2013-2016לנו הערכה בארבע השנים טוב. אתה יכול לתת  ש.

 15 בוואלה?

 16 כמה פעמים מה? ת.

 17 הוא סוקר בוואלה, במצטבר. הערכה, סדר גודל.  ש.

 18 , 2013-ב ת.

 19 . 2013-2016ארבע שנים,  ש.

 20 אני מניח כמה עשרות פעמים.  ת.

 21נט, את זה אתה Y-המסמך של יפעת, בפעמים, שוב, אני אגיש את  304קי. זה סוקר בוואלה -או ש.

 22 פעמים.  183לא יכול לדעת אני מניח, זה סוקר 

 23 . 1145נ/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1אז בוא ננסה לזכור רק את הפרופורציות, ראינו שחבר הכנסת אקוניס ארבע  צור:-עו"ד בעז בן

 2אלף.  15-ל 300. 50-ל 1שראינו היחס הוא , אז כמו אזכוריםאלף  15פעמים, נתניהו  300-שנים כ

 3עכשיו בוא תספר אולי לבית המשפט מתי נוצר לזיכרונך הקשר לראשונה בינך לבין אקוניס, חבר 

 4 הכנסת אקוניס או דובריו.

 5 . 2012-2013, סוף 2012-2013נדמה לי שזה היה סביב  ת.

 6 באיזה הקשר?  ש.

 7 אני לא זוכר כבר.  ת.

 8 . מן הסתם הקשר סיקורי ש.

 9 כן.  ת.

 10 סליחה?  ש.

 11 כן.  ת.

 12 אתה זוכר מי היה הדובר שלו? ש.

 13 כן, דיברנו על זה, שי חייק.  ת.

 14, בהמשך הוא הפך להיות 2014שי חייק היה הדובר שלו עד יוני, אני אומר לך מבחינת נתון, עד יוני  ש.

 15של נתניהו, הוא  , למרות שהוא מזוהה אצלך בטלפון דוברו2014דוברו של מר נתניהו. אבל עד יוני 

 16 היה דוברו של מר אקוניס. זכור לך.

 17 נכון.  ת.

 18 , דבר איתי, ישועה, 8.2.2012-קי. עכשיו אנחנו, אני אראה לך, אני מראה לך תכתובת מ-נכון, או ש.

 19 זה מהקבצים החדשים? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 רול ישן.  צור:-עו"ד בעז בן

 21 רול ישן? "ד:אב -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22. יש לך זיכרון למה מחפש אותך הדובר של אקוניס בפברואר 268כן. בשורה  צור:-עו"ד בעז בן

2012 ? 23 
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 1 אני חושב שאני כותב לו.  ת.

 2 סליחה, למה אתה מחפש אותו, סליחה. נכון, למה אתה מחפש את הדובר, ש.

 3 אני לא זוכר. ת.

 4, 20.11.2012-שוב עם הדובר, עם מר שי חייק, מ , תכתובת672קי. אני מפנה לשורה -לא זוכר, או ש.

 5 עכשיו בוא נתייחס לזה. אתה כאן יוזם פניה, תאשר לי, לשי חייק הדובר, נכון? 

 6 כן. ת.

 7 קי. ואתה מחמיא לו כאן על כותרת שמתפרסמת בזמן מבצע ענן, נכון? זוכר? -או ש.

 8 אני רואה.  ת.

 9 משתמע מההתכתבות? ש.

 10 כן. ת.

 11נכון. וחייק כותב לך שאין, תודה רבה ואין כמוך. חייק מניח, אני כמובן יכול לשאול אותו, אבל  ש.

 12אני שואל אותך כרגע, שאתה פונה אליו, תיכף אני אציג לך את הכתבה ואת הכותרת, אתה יוזם 

 13 את הפניה, שיש לך מעורבות בהעלאת הכתבה והמיקום שלה. נכון? 

 14 כן. ת.

 15 ו בוא נסתכל כאן, מה קורה כאן, אני אציג לך את עמוד הבית באותו יום, קי. עכשי-נכון. או ש.

 16 . 1146נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17כותרת הבית היא, תסתכל בצד שמאל, אקוניס במשדר, נזק טוטאלי לחמס.  צור:-עו"ד בעז בן

 18 אתה רואה? בצד שמאל, באמצע פחות או יותר.

 19 איפה, אני לא רואה את אקוניס.  ת.

 20קי, סליחה. עכשיו מה שכותב לך הדובר, נחזור להתכתבות, רק אם תוכל, נזק כבד מאוד -או ש.

 21 במקום טוטאלי, נכון? הוא פונה אליך ואמר, מבקש ממך, אנא תקן, מתן משהו, נכון? 

 22 כן. ת.
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 1, אנחנו נמצאים אגב בנובמבר 676 טוב. עכשיו, באותו יום, אני מפנה אותך שוב לרול הישן, לשורה ש.

 2, זה המיקום שלנו הכרונולוגי. על הדרך אתה מטפל גם בפניה של השר יובל שטייניץ. אני 2012

 3אראה לך. תסתכל, זה כתוב ככה, בוקר טוב, שטייניץ זה שידור ישיר בוואלה, ברק היה בטלפון 

 4 שלי, הוא כבר עולה. אתה רואה? באפור.

 5 כן כן.  ת.

 6סגור, עוד  ענייןכותב לשאול. ואז שתי שורות למטה כותב לך ינון, דיברתי עם שטייניץ, הזה אתה  ש.

 7 מעט תעלה תמונה שלו. רואה?

 8 כן. ת.

 9 קי. עכשיו, ואתה כותב לו תודה. תנסה לשחזר מה קורה פה דרך ההתכתבות.-או ש.

 10 לנסות לשחזר מה?  ת.

 11אם ההצעה היא הצעה מתקבלת על הדעת  את מהלך הדברים באפיזודה הזאת. אני אציע לך, תגיד ש.

 12 נוכח ההתכתבות. 

 13 בבקשה. ת.

 14היתה בקשה של, פניה של שטייניץ, הוא שוחח עם מגל, משתמע גם שהוא משוחח איתך, כי כותב  ש.

 15סגור ועוד מעט תעלה תמנה שלו, כלומר אתה מבין על מה  ענייןלך ינון דיברתי עם שטייניץ ה

 16. זאת מסוימתאליך ואל ינון ונסגרה העלאה של כתבה עם תמונה מדובר, ולכן יש כאן פניה, שר 

 17 ההשתמעות הטבעית והסבירה של מהלך הדברים. 

 18 יכול להיות, אני לא זוכר שדיברתי איתו אבל יכול להיות.  ת.

 19קי. טוב. עכשיו אתה גם מעדכן את שאול באותה התכתבות, גם בהיותו של מר -יכול להיות, או ש.

 20 גם רק היה בטלפון ועולה. שטייניץ בשידור, ש

 21 גם? ת.

 22ושברק, שאני מניח שזה אהוד ברק, היה בטלפון שלי פה, כבר עולה. אתה רואה? שטייניץ בשידור  ש.

 23 ישיר בוואלה, ברק היה בטלפון, 
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 1 לא, אני חושב, ת.

 2 ברק היה בטלפון, יכול להיות,  ש.

 3 בעזרה משותפת אני מציע לך את מה שאני מבין.  ת.

 4 , אם היית מפסק כהלכה אז הכל היה נמנע, אבל בסדר. אמרתי לך ש.

 5אתה צודק, זה היה פותר את הכל. כנראה שאני מדווח לשאול על המקבץ של הפוליטיקאים  ת.

 6 שהגיעו,

 7 נכון. ש.

 8 שטייניץ היה בשידור ישיר, הגיע כנראה פיזית, ברק בטלפון,  ת.

 9 עם השלי פה,  ש.

 10 עוד פעם, זה לא בטלפון שלי, זה שלי פה.  ת.

 11, על מה ולמה אתה מדווח לשאול על הפוליטיקאים, 2012קי. ושאלתי אליך, אנחנו בנובמבר -או ש.

 12 זה בטלפון, בשידור, זה הגיע, 

 13הנושא של הפוליטיקאים עניין אותו ובאופן ספציפי שוב גם אקוניס וגם יובל שטייניץ זה לא  ת.

 14 בהם הוא בעקבות פניה של שאול.  ןהעניי אנשים שאני מכיר,

 15 . עכשיו בוא נתקדם. אני מפנה אותך, מצויןטוב,  ש.

 16 האולפן התחיל אז לעבוד,  ת.

 17 סליחה? ש.

 18 האולפן גם התחיל אז לעבוד,  ת.

 19שכבר שאלנו עליה, סליחה, לא שאלנו עליה, חלפו יומיים  682בוא נתקדם. אני מפנה אותך לשורה  ש.

 20אני מציג לך, תקרא, תסתכל בבקשה, כותב לך שי חייק שלא דיברו איתי עדיין,  מהפניה הקודמת,

 21 ואתה משיב לו, דקות, ידבר איתך בחור שגם לו קוראים שי. רואה?

 22 כן. ת.
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 1אז אנחנו מניחים קודם כל שההתחלה הכתובה לא משקפת את ההתקשרות, כי הוא מתחיל  ש.

 2 יכם שיחה קודמת.כתיבה בלא דיברו איתי עדיין, חזקה שהיתה בינ

 3 נכון. ת.

 4 קי. עכשיו מי זה שי?-נכון, או ש.

 5 לא זוכר. מהמערכת בטח. ת.

 6 כן. זה שי מגל יכול להיות, ברוך שי, ש.

 7 לא לא, שי מגל לא היה אז. לא יודע איזה שי.  ת.

 8 קי, טוב. -או ש.

 9 מנגולי. דובר:

 10 מי זה?   צור:-עו"ד בעז בן

 11 ין מה זה עושה פה. מנגולי זה איש מכירות, אני לא מב ת.

 12 טוב, איש מכירות, בסדר.  ש.

 13 לא יודע.  ת.

 14 עכשיו, אתה מסביר לחייק בלשונך, דבר איתו ישירות, קיבל הנחיה לפנק בגדול. אתה רואה? ש.

 15 כן. ת.

 16 כלומר זאת הנחיה שלך, קיבל הנחיה לפנק,  ש.

 17 כן. ת.

 18 קי.-או ש.

 19 סביר.  ת.

 20 קי. מה זה אומר לפנק בגדול? -או ש.

 21אני לא יודע אם זה שי, יכול להיות שזה בכלל קשור, אולי לקמפיין, אני לא יודע. שי זה לא איש  ת.

 22 מערכת. 

 23 אני לא יודע, אתה אומר לדובר, ש.
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 1 לא יודע, אולי זה קשור לקמפיין של הליכוד, אני לא יודע.  ת.

 2 קמפיין של מי? ש.

 3 של הליכוד, אולי, אני לא יודע.  ת.

 4 ? 2012, יש להבנתך קמפיין של הליכוד בנובמבר 2012במבר אנחנו נמצאים בנו ש.

 5 אני לא יודע.  ת.

 6 סליחה?  ש.

 7 אני לא יודע, אני לא זוכר. אני רק אומר ששי מנגולי הוא לא איש מערכת, אם זה באמת השי הזה,  ת.

 8 אני לא יודע, אני שאלתי אותך איזה שי זה.  ש.

 9 הזה והוא איש מכירת, אני לא יודע למה זה קשור.  attachment-אני רואה פה שרשום שזה זה. ה ת.

 10 אתה מכיר שי מנגולי? ש.

 11 כן.  ת.

 12 מי זה? ש.

 13 איש מכירות. ת.

 14 שלכם באתר. ש.

 15 כן כן.  ת.

 16עכשיו אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה, בהנחה שאין קמפיין של הליכוד, אתה זוכר שהיה  ש.

 17 ? 2012קמפיין של הליכוד בנובמבר 

 18 אינני זוכר מה היה.  ת.

 19אז בהנחה שלא היה קמפיין שכזה, אז האפשרות היחידה שנותרה היא שאתה נותן הנחיה, שהוא  ש.

 20 קיבל הנחיה, שי, לפנק בגדול, זה תקשורת, זה סיקור של מר אקוניס. 

 21 זה לא מתחבר לשי. יכול להיות שאם מישהו אחר,  ת.

 22 אתה כותב את זה, לא אני.  ש.

 23 אז אינני יודע להסביר את זה.  ת.
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 1 אתה לא יודע להסביר את זה.  ש.

 2 שי מנגולי לא נמצא בתוך הציר של המערכת בשום צורה. הוא גם לא סמנכ"ל מכירות, הוא לא,  ת.

 3 נו? ש.

 4 אני לא יודע להסביר את זה. אולי הם עשו איזה שהוא קמפיין,  ת.

 5 באותה תקופה,יש אפשרות אחת, קמפיין, בהנחה שהיה קמפיין  ש.

 6 אולי. אני לא יודע אם קמפיין לליכוד, אני לא יודע, אולי לאקוניס היה משהו שהוא,  ת.

 7 קי. -או ש.

 8 אני לא יכול לחבר את מנגולי לציר של השפעה על המערכת.  ת.

 9 , אז בוא נתקדם.ענייןאני מבין, פשוט אתה הפיבוט פה ב ש.

 10 בסדר.  ת.

 11מכן, פונה אליך שי חייק, תסתכל, חבר הכנסת אקוניס פנה אל  , יום לאחר690אני מפנה לשורה  ש.

 12בחשד להסתה נגד ראש  מסויםהיועץ המשפטי בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד חבר כנסת 

 13הממשלה, פרטים במייל. הוא מבקש לתת לסיפור כמו שאתה רואה בולטות. בולטות, תבורכו. 

 14 רואה?

 15 כן.  ת.

 16 לבית המשפט. קי. מה זה בולטות? תרגם -או ש.

 17 לתת לזה כותרת טובה, לשים את זה במקום בולט באתר. ת.

 18 יפה. והתשובה שלך היא מה?  ש.

 19 מטפל. ת.

 20קי. עכשיו, קודם כל תאשר לי שהפניה הזאת מבחינתו של שי חייק דוברו של חבר -מטפל. או ש.

 21ברות ומבקש הכנסת אקוניס, זאת פניה שנקרא לה סטנדרטית, הוא שולח הודעה, מעין הודעת דו

 22 להכניס את זה לאתר שלכם. נכון? 

 23 כן. שוב, הדבר הלא סטנדרטי שאני כמנכ"ל לא צריך לטפל בזה.  ת.
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 1בסדר, אני לא יודע, אתה יודע, אני עזבתי את הסוגיה הזאת כי יש פה עשרות על עשרות, אני כרגע  ש.

 2 מדבר על הפניה מהצד שלו אליך. 

 3אתה שואל אותי מהצד של, שאלת שאלה עניתי לשאלה. אני אומר עוד פעם, האם מהצד של דובר  ת.

 4לשלוח אלי כמנכ"ל, כשאני אומר מטפל זה סטנדרטי, אז אני אומר שלא. זה לא סטנדרטי. דרך 

 5אגב הוא יכול לשלוח לי, יכול להיות שהטיפול היה שהעברתי הלאה, זה סטנדרטי, אני כבר אמרתי 

 6ד פעם, זה לא בעייתי אם מישהו שולח אלי כמנכ"ל, פוליטיקאי שולח אלי כמנכ"ל משהו, בעבר עו

 7אני אומר לו תשמע, הוצאנו את הדבר הזה ותעביר הלאה, או הוצאנו ואף אחד לא מתייחס, זה 

 8לא בסדר, או הוצאנו את הדבר הזה וזה דבר נורא חשוב ותסתכל איפה זה נמצא. אז אני יכול 

 9לאה למערכת ושהמערכת תחליט. אתה שואל אותי עכשיו אם הדבר הזה הוא להעביר את זה ה

 10זה כן ובמסגרת לא, אני לא יכול לדעת את כל מה שהיה  מסוימתנורמטיבי מבחינתו, במסגרת 

 11 סביב זה. 

 12אני אגיד לך מה אתה יכול לדעת מר ישועה, ונדמה לי שהתקדמנו איזה שהיא כברת דרך, כך  ש.

 13רות שלך. עשרות על עשרות גורמים פנו אליך, מסקנות יסיק בית המשפט קיוויתי להניח, בחקי

 14בהמשך, זאת אומרת פונים אליך ואליך ואליך, במצטבר לא עשינו את הספירה, כמויות אין סוף 

 15של פניות בנושא סיקור. זאת התשתית שנגלתה עד עכשיו מהחומר שבפני בית המשפט לטעמנו. 

 16ודה שלנו, אתה יודע, החומר מדבר. לא שום דבר אחר. לא ולכן אני אומר לך, זאת הנחת העב

 17 פרקליט שמדבר ואולי אפילו במקרה הזה גם לא עד שמדבר. ושאלתי אליך, 

 18אולי עוד לפני כן, אולי הוא יכול להבהיר מה מייחד את הקבוצה שאדוני  עם:-כב' הש' משה בר

 19ולאלה שאדוני בוחר בכל זאת  בצדק, בכל הכבוד בחר להגיש את המסמכים בעניינם בלי חקירות,

 20 למקד את העד בשאלות קונקרטיות. 

 21 אני אומר לכבודו,  צור:-עו"ד בעז בן

 22 מה גודלה של הקבוצה שאדוני שואל את העד שאלות קונקרטיות.  עם:-כב' הש' משה בר

 23 אז אני אומר כך, ייחוד ראשון שישנו זה שצריך מתי שהוא לסיים, כי אחרת,  צור:-עו"ד בעז בן
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 1 לא, אדוני יכול היה להגיש את כל ההודעות כולל אלה,  עם:-' הש' משה ברכב

 2 אז אני אומר,  צור:-עו"ד בעז בן

 3 כפי שאדוני התבקש גם לא פעם.  עם:-כב' הש' משה בר

 4ולכן אדוני צייתנו בצורה כמעט עיוורת. ולכן הנתון השני שישנו בקבוצה  צור:-עו"ד בעז בן

 5שהגשנו את החומר הכתוב, מרביתה אינה פוליטיקאים. יש שם מספר פוליטיקאים אבל בדיקה 

 6של הקבוצה אינה פוליטיקאים. זה אנשי תקשורת וגורמים מסחריים. ואני כמו שכבודם מורה 

 7חס לפניות של פוליטיקאים. וזה ייחוד נוסף. ייחוד שלישי בחקירות שלי חוקר כמעט אך ורק בי

 8שישנו זה שמבחינת ההיקפים שישנם, החקירה שלנו שהתייחסנו, מתייחסים למספר 

 9פוליטיקאים, זה אינטראקציות מתמשכות שישנן. זה לא שלוש או ארבע או שש או חמש פניות, 

 10 שאני יכול לאבחן אותם כרגע.  אלא זה שיח שוטף שישנו במהלך השנים. אלה בעצם הייחודים

 11הזה אדוני לא יכול היה להשיג באמצעות הגשת התכתובות  ענייןאת ה עם:-כב' הש' משה בר

 12 ולאחר מכן, 

 13 אני חייב לשאול שאלות כבודו.  צור:-עו"ד בעז בן

 14לא, בסדר, אבל השאלות, התגובות של העד הן תגובות לקוניות במובן  עם:-כב' הש' משה בר

 15וכך, אדוני יכול היה להגיש את זה. אני מנסה להבין, אולי אדוני בחר, אולי בצדק,  שמאשרות כך

 16 מאוד שיש ייחודיות לשאלות ממוקדות וכך הלאה.  מסוימיםאינני יודע, גורמים 

 17אז אני אומר, הבחירה היא, אחד, פוליטיקאים, זה הדבר האחד, שתיים זה  צור:-עו"ד בעז בן

 18, ושלוש, אני חייב לשאול את העד שאלות. אני כרגע אפילו לא ריבוי של אינטראקציות שישנן

 19 ענייןואיך זה ישנו כאן. אני פשוט עובר על ה גרסאות, כל מיני -אשאל אותו איך אמרת בתחילה ש

 20הזה. אז דיברנו על הפניה, דיברנו שאתה כותב לו מטפל, עם מי דיברת, כשאתה כותב לו, תיכף 

 21יברת. עכשיו אתה לא יכול לזכור כמובן קונקרטית, אנחנו אני אראה לך את הכתבה, עם מי ד

 22 , עם מי במערכת דיברת, מה אמרת לו, מה היתה תגובתו.2012נמצאים בנובמבר 

 23 אני לא זוכר. ת.
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 1 מה האפשרויות? ש.

 2, נמצאים שם ינון לדעתי, נמצא 1.12-האפשרויות אז, טלי בן עובדיה עוד לא הגיעה, היא הגיעה ב ת.

 3 צאים, יכול להיות שעוד גדי להב נמצא, זהו. יכול להיות שעוד מישהו. שם אבירם, נמ

 4 אז ההנחה שלך היא שסביר שפנית לאחד מאותם גורמים, נכון? ש.

 5 סביר.  ת.

 6בוא נראה את הכתבה שעולה בעקבות הפניה. עוד ייחוד כבודו בחומרים שהגשנו למעט פוליטיקאי  ש.

 7וליטיקאים האלה אנחנו גם מצרפים את, עושים את אחד שצירפנו כתבות בלי לשאול שאלות, לפ

 8 הקשר בין הכתבה לבין הכתבות לבין פניות. 

 9 . 1147נ/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10תאשר לי, תעיין בכתבה ותאשר לי שהכתבה היא פרי או תוצאה של הפניה  צור:-עו"ד בעז בן

 11 של דוברו של חבר הכנסת אקוניס אליך. 

 12עוד פעם, הכתבה הועברה גם אלי ונדמה לי שכתוב שם שזה הועבר גם לפנחס, פנחס גולד שאני  ת.

 13רואה שהוא הכתב. יכול להיות שפרסמו את זה בלי שפניתי, בהחלט יכול להיות שגם אני פניתי 

 14וכדומה, אני חושב שזה הועבר בצירים מקבילים. אבל יכול להיות שכן. אני לא יודע אם זה פורסם 

 15 א או התערבתי או משהו כזה, אני לא זוכר. ממיל

 16 קי. עכשיו, כמה פגישות היו לך לזיכרונך עם חבר הכנסת אקוניס במהלך אותן שנים?-או ש.

 17 שתיים שלוש.  ת.

 18 שתיים שלוש, ועם הדובר שלו? ש.

 19 שי, עם שי חייק? ת.

 20 . 2014דאז, כן, עד יוני  ש.

 21 ות איתו, אבל יכול להיות, אני לא זוכר, האמת שאני לא זוכר בכלל פגיש ת.

 22 אז זיכרונך מדבר על שתיים שלוש פגישות עם חבר הכנסת אקוניס.  ש.

 23 כן.  ת.
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 1טוב. אז בוא נסתכל עכשיו כך, אגב חייק אומר שהוא נפגש איתך עם אקוניס, אני מפנה לברקוד  ש.

 2 .6שורה  20עמוד  4264

 3 יכול להיות. ת.

 4 יש לך סיבה לסתור את מה שהוא אומר? ש.

 5 לא. ת.

 6קי. עכשיו, תאשר לי שפגישה עם פוליטיקאי, פוליטיקאים ודוברים עם מערכת זה דבר -לא. או ש.

 7 שגור, תדיר, מקובל, לידיעתך גם בכל מערכות התקשורת שישנן. 

 8כן. עם מערכת, שוב אני אומר עוד פעם, פגישה עם מנכ"ל, אני לא חלק מהמערכת אני מזכיר, עם  ת.

 9יזה חלק שלא, עם הכתבים גם בפורום אחד על אחד וגם בפורום של, פגישה המערכת בוודאי, יש א

 10עם מנכ"ל יכולה להיות פגישת נימוסין, יכולה להיות פגישה כללית של רקע, של תדרוך וכדומה 

 11 להכרות או משהו כזה.

 12טוב, אנחנו בסוף נעשה סכימה של כל הפגישות שעולות לפחות מכל הפוליטיקאים בנוגע למספר.  ש.

 13, זה מהחומר החדש, שורה 27.2.2013-וא נתייחס כרגע לאקוניס. אני אפנה אותך לתכתובת מב

503 , 14 

 15 . 1148נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16, ארבעה ימים 3.3-, אני אגיש גם התכתבות מ27.2-נגיש כבר עוד, פה אנחנו ב צור:-עו"ד בעז בן

 17 לאחר מכן, 

 18 . עוד אחד יש? 1149נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 , קראת?3.3-אתה יכול לעיין בשתי ההתכתבויות, בעיקר בהתכתבות מה צור:-עו"ד בעז בן

 20 כן.  ת.

 21אני מבין שלמרות שאתה בלחץ עם הדירקטוריון, מבחינתך יש חשיבות להיפגש עם אקוניס, עם  ש.

 22 חבר הכנסת אקוניס, שכותב לו שהוא יעלה לך מחר למשרד, אתה רואה? 
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 1הזה, הקשר עם אקוניס והקשר עם  ענייןכן. שוב, אני רק מנסה להסביר עוד פעם, החשיבות ב ת.

 2 שטייניץ והשרים סביב ראש הממשלה הוא קשר ששאול מבקש שאני אעשה. ולא הוא מעודד אותו. 

 3 בסדר. ש.

 4כשיש מסיבת יום העצמאות אחר כך אני לא מזמין את אקוניס ושאול אומר לי למה לא הזמנת  ת.

 5 ת אקוניס, אז אפשר לכן הזה להראות אחר כך לאורך הדרך מי ביקש. א

 6 מצויין, אנחנו נראה הכל.  ש.

 7 ומי מפנה אלי תמיד, בסדר,  ת.

 8 אנחנו רואים את כל ההתכתבויות אחת אחת בהקשר הזה. ש.

 9 חוץ מאלה שאנחנו לא רואים.  ת.

 10 יכה להסתיים מתי שהוא פעם. חוץ מאלה שאנחנו לא רואים. שזה הכלל של חקירה שכנגד שצר  ש.

 11 בסדר גמור, אני מכבד את זה.  ת.

 12 עכשיו, כשאתה כותב לו, בכייף, השטיח האדום מוכן,  ש.

 13 ...חוץ מאשר... במשטרה, דובר:

 14 תעזוב, לא, בחקירה נגדית,  דובר:

 15 הלאה, מה השאלה, השטיח האדום,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 פשר השטיח האדום מוכן?כן, מה  צור:-עו"ד בעז בן

 figure speech. 17לא היה ממש שטיח אדום, זה היה  ת.

 18 נכון. שמשמעו? ש.

 19 שהוא יתקבל בכבוד.  ת.

 20 ?-שהוא יתקבל ב ש.

 21 כבוד, באהבה.  ת.

 22, חומר חדש, אתה גם מעדכן את שאול אחרי 2013קי. בוא נתקדם. אנחנו במרץ -בכבוד. או ש.

 23 הפגישה, נכון? אתה יודע,
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 1 סביר, הוא הלקוח.  ת.

 2 הזה,  עניין. אתה יודע, בסוף היחס בינך לבין שאול הוא יחס שצריך להימדד ב1657שורה  ש.

 3 נכון.  ת.

 4 קי. הוא לא בטוח שהוא מעניינינו עד הסוף,-או ש.

 5 נכון. ת.

 6 , 17.3.2013-חקר האמת בטח. עכשיו בוא נפנה אותך לתכתובת נוספת מה ענייןאבל ב ש.

 7 . 1150נ/ אב"ד: -פלדמן -ידמןכב' הש' ר' פר

 8כותב לך חבר הכנסת אקוניס, היי, מה דעתך, אתה נחתת כרגיל באיזה  צור:-עו"ד בעז בן

 9שהוא מקום ברחבי הגלובוס, בניו יורק הפעם, ואתה אומר לו, אדבר איתך מחר, תפעל בקור רוח, 

 10 לא לעשות שגיאות. אתה רואה? 

 11 כן.  ת.

 12 אתה זוכר מה היה ההקשר?  ש.

 13 לא.  ת.

 14 אז בוא אני אזכיר לך את ההקשר, ותגיד לי אם זה נכון.  ש.

 15 . 1151נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16באותו יום נתניהו מחלק את התיקים, אתה רואה, התפרסמה, אני מקריא  צור:-עו"ד בעז בן

 17, זה לך את הכותרת, את הכתבה אצלכם, כשאתה כותב לו שיפעל בקור רוח ולא לעשות שגיאות

 18 מתכתב עם החלוקה?

 19 כן.  ת.

 20 קי. -כן, נכון. או ש.

 21 זה מתכתב עם החלוקה וגם עם הזיכרון שלי שזה היה חשוב לשאול מה אקוניס יקבל.  ת.

 22 קי, לשאול היה חשוב אקוניס, -בסדר, או ש.

 23 נכון,  ת.
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 1 הכל בסדר, לגבאי ואקוניס וליברמן,  ש.

 2 לא, לא אמרתי שגבאי, ליברמן כן. אתה עושה סלט.  ת.

 3 אמרתי לך, כשמן בעצמותיי התשובות הללו. ש.

 4 בסדר גמור.  ת.

 5 חשוב זה וחשוב זה וחשוב זה.  ש.

 6 אני לא מתייחס לשמן, אני מתייחס לזה שליברמן כן, גבאי לא, אתה צודק.  ת.

 7. עכשיו אני מפנה אותך לתכתובת נוספת שבוע לאחר מכן. זה קצת Could not be betterטוב.  ש.

 8 אחרי זה. 

 9 . 1152נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10לפני שאתה מעיין אני רק רוצה להבין, וזה טוב שגם בית המשפט יבין, מה  צור:-עו"ד בעז בן

 11 הזה? להבנתך.  ענייןהיה חשוב לשאול חבר הכנסת אקוניס ב

 12נקודות שהוזכרו, אחת בגדול זה שהוא נמצא בסביבה של ראש הממשלה, דובר באיזה היו כמה  ת.

 13שהוא שלב שאיכשהו יהיה לו נגיעה בענייני תקשורת. דובר פעם על הקמת רשות לענייני תקשורת 

 14ואקוניס רצה לדבר איתי על זה ואז אמרתי לשאול ושאול תדרך אותי מה להגיד לו ולא להגיד לו. 

 15עליו שאקוניס יהיה אולי שר. נדמה לי שזה היה בהקשר שכבר ראש הממשלה היה קטע שדובר 

 16אולי לא יכול לטפל בחלק מהעניינים, אז דובר על זה שאקוניס יהיה שר במשרד ראש הממשלה 

 17 שיהיה אחראי על חלק מהנושאים של משרד התקשורת.

 18שאמרת בחקירה שלך קי. עכשיו מכיוון שראינו שהקשר שלך עם אקוניס מתחיל, נדמה לי -או ש.

 19את הקשר, כבר אז הוא היה חשוב  2012-, אני מקווה שאני מדייק, מכל מקום ראינו ב2011-2012

 20 לשאול, נכון? זה מה שאני מבין ממך. 

 21את הקשר עם אקוניס, עם שטייניץ וכדומה אני לא יזמתי, ככל שהיה קשר כזה, אני לא הכרתי  ת.

 22 מצרכים ומהכתבות של שאול. אותם, ככל שהיה קשר כזה הוא קשר נבע 
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 1, הוא כותב 25.3.2013-וה 20.3-קי. עכשיו בוא נמשיך את ההתכתבות כמו שהגשתי לך, מה-יפה. או ש.

 2 לך שהוא מחובר לשידור שלכם, שאפו, אני אציין לך זה נחיתה בישראל, 

 3 זה אני רואה.  ת.

 4 בר איתו?קי. אתה כותב לו שאתה חוזר בראשון ונדבר. על מה יש לך לד-או ש.

 5 לא זוכר.  ת.

 6 . 8.4.2013-קי. טוב. בוא נפנה לתכתובת נוספת, מ-לא זוכר, או ש.

 7 . 1153נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8עכשיו בוא נסתכל כאן, הוא מחפש אותך ואתה מוסר לו את המייל שלך,  צור:-עו"ד בעז בן

 9 רואה?

 10 כן. ת.

 11 , 1035לך את המייל שהוא שולח, המספר שלו במיילים זה קי. הוא שולח לך גם מייל, אני אציג -או ש.

 12 .1154נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 קי. -או צור:-עו"ד בעז בן

 14 כן.  ת.

 15 שנה למרד גטו ורשה. אתה רואה? 70השקת בול לציון  ענייןאלה דברים שדובר שולח לך ב ש.

 16 כן.  ת.

 17 של הודעה לעיתונות.  קי. זה אפיון, זה הודעה לעיתונות, נוסח-או ש.

 18 לגמרי. ת.

 19 לגמרי. גם סטנדרטי, נכון? ש.

 20 כן.  ת.

 21 אתה מעביר את זה למגל את ההודעה הזאת, יודע? ש.

 22 לא.  ת.

 23 סליחה? ש.
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 1 לא לא. יכול להיות שהשי ההוא זה מגל. ת.

 2 סליחה? ש.

 3 יכול להיות שהשי מקודם היה מגל.  ת.

 4 יכול להיות.  ש.

 5 אני לא יודע אם הוא היה.  ת.

 6 היה כתוב שם משהו אחר. דוברת:

 7 ינון מגל, סליחה, אני מתבלבל, שי מגל לא היה.  ת.

 8 יש גם שי מגל. צור:-עו"ד בעז בן

 9 לא, זה אחרי זה, זה אחרי זה, זה טעות.  ת.

 10 אתה מעביר מכל מקום את זה לשי מגל. נכון? ש.

 11 לא, לינון מגל.  ת.

 12 לינון מגל. ש.

 13 ון מגל לא לשי מגל. לינ ת.

 14 נכון, לינון מגל. עוד פניה שבוע לאחר מכן,  ש.

 15 השמות פשוט מתבלבלים. מצאתי דרך אגב את שמואל האוזר,  ת.

 16 את זה תחלוק איתנו אחרי זה.  ש.

 17 הוא היה איש מכירות של אורקל. יש לפעמים אנשים שיש להם את אותו שם.  ת.

 18-רה המשוררת. בוא נתקדם. אני מציג לך מייל נוסף מקי, לכל אדם יש שם אמ-מאה אחוז. או ש.

15.4.2013 , 19 

 20 . 1155נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 תעיין,  צור:-עו"ד בעז בן

 22 כן. ת.

 23 שוב פניה של הדובר של חבר הכנסת אקוניס, ש.
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 1 כן.  ת.

 2 קיומה של מדינת ישראל ערב חג העצמאות, אני מקצר, אתה רואה?  ענייןעם ציטוט של הדברים ב ש.

 3 כן. ת.

 4 קי. אתה תעביר לינון מגל את הציטוט של אקוניס, נכון?-או ש.

 5 כן.  ת.

 6כן. ואתה כותב לו שם, ציטוט יפה ומרשים של אקוניס, מה אתה אומר, כדאי לתת לזה במה יפה,  ש.

 7ה יראה אפס קצת מוזר שנצטט את ראש הממשלה, שר שלוש נקודות, וינון מגל כותב לך תראה, ז

 8, אתה רואה? ואתה משיב, מה עם התוכן, העוצמה מסויםהביטחון, סגן השר אקוניס, ממקום 

 9 והמקוריות. 

 10 אני ציני כמובן.  ת.

 11 אני מבין. אני מבין, ההיפך, זה שזה ציני זה עושה לזה עוד היבט.  ש.

 12 לא בא ממני. אינני מתפעל כאילו. זה מראה לך שהאינסנטיב לעשות את זה ת.

 13 יותר טוב.  ש.

 14 יותר טוב? בסדר.  ת.

 15 יותר טוב. ש.

 16 טוב.  ת.

 17עכשיו, קודם כל מבחינתו של השולח, של הדובר של חבר הכנסת אקוניס, מבחינתו זה הודעה  ש.

 18 שהוא רוצה שתזכה לביטוי נרחב ככל שניתן. נכון? מסויםלעיתונות על פריט 

 19 לחלוטין. ת.

 20קי. עכשיו, וגם אומר לך, כותב לך ינון מגל, שזה לצטט את המובן מאליו, אני רק מבקש -או ש.

 21שתאשר לי שיש הבדל בין ציטוט של פוליטיקאי שהוא נניח ראש ממשלה או שר ביטחון לבין סגן 

 22 שר יהא אשר יהא. נכון? מבחינת הבולטות התקשורתית של הדברים. 

 23 נכון.  ת.
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 1ם. ההנחה היתה, תתקן אותי אם אני טועה ואני מבקש שתאשר לי את זה, קי. בוא נתקד-נכון. או ש.

 2שטקסט שיוצא, ככה לפעמים משתמע מההתכתבות שלכם, של שני פוליטיקאים, נניח שר או חבר 

 3 כנסת, ראש ממשלה או חבר כנסת, ההנחה היא שתהיה בולטות יותר לדמות הבכירה פוליטית. 

 4 טוב, זה סביר.  ת.

 5בוא נתקדם. שבוע אחר כך יש לך פניה, שוב פניה של הדובר, אני מפנה אותך לשורה סביר. עכשיו  ש.

 6ברול הישן, אתה יכול לעיין, יש פה התייחסות, לא משנה, של הדברים של חבר הכנסת לגברת  1855

 7 שלי יחימוביץ. אתה רואה?

 8 רק רגע, שניה. ת.

 9 בבקשה.  ש.

 10 כן.  ת.

 11בין הודעה לעיתונות לתגובה, נכון? כי זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה משהו שהייתי מגדיר אותו  ש.

 12 בהקשר הזה. 

 13 לא יודע איך להגדיר את זה. זה עקיצה פוליטית, אני לא יודע,  ת.

 14 עקיצה פוליטית.  ש.

 15 לא יודע.  ת.

 16 קי. למה היא נשלחת, -או ש.

 17 אפשר גם לעקוץ פוליטית בהודעה לעיתונות.  ת.

 18 היא נשלחת אליך?למה היא נשלחת, למה גם  ש.

 19 כדי שאני אקדם.  ת.

 20, קודם 2052נכון. עכשיו, בוא אנחנו נתקדם. אני מפנה אותך לרול, מה שנקרא הרול הישן, משורה  ש.

 21 כל אתה כותב פה שאתה פוגש את אקוניס בצהריים, אתה רואה? 

 22 אני כותב לשאול. ת.
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 1את הפגישה הראשונה עם השטיח כן, אתה כותב לשאול. זאת כנראה כבר פגישה שניה כי ראינו  ש.

 2 האדום, זאת הפגישה השניה, ככה משתמע מההתכתבויות, נכון? 

 3 נכון. ת.

 4קי. זה לפי בקשה של אקוניס, אני רואה שהוא כותב לך כי אתה פוגש את אקוניס -נכון. או ש.

 5 בצהריים לבקשתו, נכון?

 6 כן. ת.

 7 ס את הראשית עכשיו באתר. רואה?כן. עכשיו ינון מגל מציע לך להראות לחבר הכנסת אקוני ש.

 8 כן. ת.

 9קי. אז מפה אנחנו מסיקים, תיכף נראה את הראשית באתר, מפה אנחנו מסיקים שקודם כל -או ש.

 10 העורך יודע אז על הפגישה הצפויה שלכם, נכון?  

 11 סליחה, לא,  ת.

 12 הארכיון יודע על הפגישה הצפויה שלכם.  ש.

 13ראיון גם, אני לא יודע, ואז הוא בא לפני זה אלי, יכול להיות כן, כן. יכול להיות שהוא בא אליו ל ת.

 14 שמשלבים שמחה בשמחה. 

 15 בוא נראה את השמחות.  ש.

 16 הנה, אני רואה שהוא, שאקוניס חולם על משרד התקשורת.  ת.

 17 לא, זה אתה אומר.  דובר:

 18 אני אומר כן למי? ת.

 19 ומה הוא עונה לו, מה שי עונה לו?  דוברת:

 20, אם לא הבנתם את the more the merrier, חברים, אמרתי לכם, מצוין צור:-בןעו"ד בעז 

 21 הפרינציפ הזה אז חבל. 

 22 ההקשר ברור.  ת.

 23 ההקשר נפלא.  דובר:
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 1 ההקשר נפלא.  צור:-עו"ד בעז בן

 2 . 1156נ/המסמך החדש הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3כאן תגובה של אקוניס שנכנסת לכותרת בוא תראה כאן את הכתבה. יש  צור:-עו"ד בעז בן

 4 המשנה. למשנה, אתה רואה? 

 5 אקוניס התקפל ללא תמורה. ת.

 6 נכון. אתה רואה? ש.

 7 כן. ת.

 8קי. אז כשאומר לך, כותב לך ינון תראה לו את הראשית עכשיו באתר, זאת הראשית שהוא -או ש.

 9 אמור לראות. נכון? נכנס לכותרת למשנה, זה, 

 10 אני מניח. ת.

 11קי. אגב אנחנו ראינו גם אצלך בשורה של גורמים שלפני פגישות איתם אתה אפילו -מניח. או אתה ש.

 12דואג להראות להם שהנה תסתכלו על כתבה כזאת, כתבה אחרת, שבדרך כלל פייבוריטית שישנה 

 13 עבורם. נכון?

 14 במספר מקרים, כן.  ת.

 15התגובה של שאול שאתה מדווח קי. עכשיו מכיוון שחברתי אמרה משהו אז -במספר מקרים, כן. או ש.

 16לו שאקוניס חולם שגלעד ארדן יטוס והוא רוצה להיות שר התקשורת, הוא אומר לך תשמע, חשוב 

 17 לשמור על קשר טוב, איתם על קשר טוב. נכון?  סליחה?

 18 כן.  ת.

 19 איתם זה נניח במקרה הזה זה גלעד ארדן שהוא שר התקשורת ואקוניס בפוטנציה אולי. נכון? ש.

 20 ן.נכו ת.

 21. אפשר להגיש את זה ביחד עם 21.6.2013קי. עכשיו עוד תכתובת, בוא נתקדם, -נכון. יפה. או ש.

 22 , 30.7.2013-תכתובת מ

 23 . 1158נ/, 1157נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1ששם  30.7-אז יש לנו מעבר לחג שמח שבת שלום איש יקר, עוד תכתובת מה צור:-עו"ד בעז בן

 2 . נכון? אתם מתאמים פגישה

 3 נכון. ת.

 4 קי. שלוש במספר.-או ש.

 5 , -אני לא יודע אם זאת פגישה, אני חושב ש ת.

 6 הוא יגיע.  ש.

 7אני חושב שזה איזה שהוא אירוע שמתקיים והוא מוזמן לו אולי יחד עם אחרים אז אני אומר לו  ת.

 8שגם שאול יהיה סביב שתיים וחצי ואם הוא רוצה שיגיע. אני לא חושב שזאת פגישה, אבל זה 

 9 אירוע. 

 10 טוב.  ש.

 11 שהוא הוזמן אליו. ת.

 12 טוב.  ש.

 13 יחד עם אחרים. ת.

 14 , עוד התכתבות ביניכם, 29.9.2013-מ קי. עכשיו הנה עוד פניה-או ש.

 15 . 1159נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16שוב פונה אליך אקוניס ומבקש לדבר איתו, מן הסתם דיברת, ככה עולה  צור:-עו"ד בעז בן

 17 מהתכתובת, נכון? 

 18 או שכן או שלא, אני לא יודע.  ת.

 19ך ואתה מנסה לחזור ולא תפסת, אתה לא, זה ברור שאו שכן או שלא, ההנחה שלך כשפונים אלי ש.

 20 אדם מנומס, כמו רובנו לפחות, ואתה חוזר.

 21אני לא יודע אם דיברתי איתו, לפעמים, יכול להיות שבחלק מהמקרים לא חזרתי אליו ויכול  ת.

 22 להיות שכן, אני לא יודע. יכול להיות שכן.

 23 יכול להיות שכן. ש.
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 1 אני לא בטוח במאה אחוז.  ת.

 2 זיכרון, אני יודע שזה לא פשוט, יש לך זיכרון?יש לך  ש.

 3 אני לא זוכר.  ת.

 4אקוניס היה אורח  1.10-קי. אני אנסה לרענן את זיכרונך ותגיד לי אם זה ישנו. יומיים אחרי ב-או ש.

 5במשדר וואלה ביחס לנאום נתניהו באו"ם, בוא אני אראה לך, אני אגיש את הכתבה גם, עד שנגיש 

 6 יא שהוא מדבר איתך על כך שהוא רוצה להיות מוזמן לאולפן.את זה הנחה סבירה ה

 7 אני לא יודע, או שהוא מוזמן ורוצה לראות אותי כשהוא מגיע,  ת.

 8 נכון. ש.

 9 או שהוא מוזמן ורוצה שזה יעלה במקום ברור, אני לא בטוח. ת.

 10 בסדר גמור.  ש.

 11 לא בטוח שאני טיפלתי בהזמנה.  ת.

 12 סתכל על תכתובת נוספת, אלה האפשרויות. עכשיו בוא נ ש.

 13צור, זה חוזר על עצמו, אנחנו חוזרים על אותן -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 הערות מהפעמים הקודמות. אדוני פשוט יגיש את זה. 

 15אז גבירתי אני אומר את זה כך, העובדה שהדברים חוזרים על עצמם  צור:-עו"ד בעז בן

 16 ית, במובן זה, מבחינתנו היא עובדה מהות

 17אין בעיה, אבל אפשר להגיש את זה, לא צריך לשאול שוב  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18ושוב ושוב אותן שאלות על כל נייר. השאלות הובנו, התשובות פחות או יותר אותו דבר. אם אין 

 19 על זה. איזה משהו יוצא דופן, שאלה חריגה או משהו אפשר פשוט להגיש את זה. כבר דיברנו 

 20 לכן צמצמנו את זה להיום.  צור:-עו"ד בעז בן

 21עכשיו כשאדוני שואל אפשר לצמצם עוד, כי אדוני כבר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 , אפשר להשתדל. ענייןשאל, אנחנו כבר שעה עם אותו 

 23 . ענייןהוא גבירתי מופעים שונים של אותו  ענייןאבל ה צור:-עו"ד בעז בן
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 1אין בעיה, אנחנו נראה את המופעים כי הם יוגשו לנו. אדוני  אב"ד: -פלדמן -פרידמן כב' הש' ר'

 2 יגיש, נראה את זה. 

 3 טוב, אני אתקדם. צור:-עו"ד בעז בן

 4 חבל, אנחנו שוב באותו סיפור.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 כן.  צור:-עו"ד בעז בן

 6אולי אדוני יכול לרכז מאמץ ולשאול שאלות כלליות שמשותפות למספר  עם:-כב' הש' משה בר

 7גורמים ואז זה גם יקל. לא, כי אדוני פתח בצדק אולי ושאל, הרזולוציה שאדוני מכוון אליה אני 

 8מבין אותה אבל לא בטוח שהיא נחוצה נוכח התשובות של העד מצד אחד, והחומרים שמוגשים 

 9ספק שאדוני מכביר מילים בקשר לפרשנות שלהם וזה בסדר, שאלה  לנו לעיונינו מצד שני, שאין לי

 10, ענייןמה התוספת השולית בשאלות החוזרות ונשנות לעד לגבי גורמים שונים ביחס לאותו 

 11 כשהתשובות הן די דומות מבחינת סיווגן ותוכנן. 

 12ת לגבי חלק מההתכתבויו גרסהאחד, להראות את ההיקף, שתיים, לקבל  צור:-עו"ד בעז בן

 13 של העד למה שנעשה ולא אחרי זה,  הגרסהשישנן , אני צריך לקבל את 

 14 החומרים הם לא במחלוקת, החומרים כתובים. עם:-כב' הש' משה בר

 15 ברור, אבל יכול להיות שהתשובות יכולות להיות במחלוקת.  צור:-עו"ד בעז בן

 16ויות, יש אפשרות אבל התשובות הוא אומר סביר, כנראה, מה הן האפשר עם:-כב' הש' משה בר

 17 כזאת, יש אפשרות אחרת, אדוני מודע למשקל שאפשר לתת לתשובות מהסוג הזה, 

 18אני מניח, אבל אם יש לנו סביר ואת ההתכתבויות עצמן ומה שישנו באתר,  צור:-עו"ד בעז בן

 19 אז נדמה לי שהסבירות, בסוף אנחנו מדברים על משפט פלילי, נדמה לי שזה מצב הדברים. 

 20 נכון, הם לפנינו, זה כל מה שאני אומר, הם לפנינו. עם:-משה ברכב' הש' 

 21 אז אני אנסה לקצר עוד יותר.  צור:-עו"ד בעז בן

 22תנסה לצמצם לרכז ולהתקדם הלאה. שלא נעבור נייר נייר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 נייר נייר עם אותן שאלות ואותן תשובות. 
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 1 ות, אותן תשובות, במופעים שונים אצל אותם פוליטיקאים. הן אותן שאל צור:-עו"ד בעז בן ת.

 2בסדר, אבל בסוף אדוני יפנה בעיקר לחומרים הכתובים  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 ואם אדוני מגיש אותם הם יהיו לפנינו. 

 4שניתנו, אבל זה לא חשוב כרגע לצורך של  הגרסאותאולי לפערים כבודם בין  צור:-עו"ד בעז בן

 5 הזה. אבל בסדר, אני שומע. אני רק אציג לך, אני אשאל אותך שאלה על מה שאתה כותב,  נייןעה

 6 . 1161נ/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7ככה, אקוניס כותב אני כאן, כלומר זה לא יהורם גאון הנני כאן, זה אני כאן,  צור:-עו"ד בעז בן

 8 אני בוואלה, נכון?

 9 כן, נשמע סביר.  ת.

 10 קי. עכשיו, כשהוא כותב לך בסוף, כמו שאמרתי לך יציג עובדות, תפרש. -או ש.

 11 לא יודע. ת.

 12אני מניח שנתניהו, בוא ננסה להבין את זה, נתניהו אמור לנאום ואתה שואל אותו מה הוא אמור  ש.

 13 לומר ולכן הוא אומר לך כמו שאמרתי לך, אחד, תאשר לי שזה בשיחה טלפונית, כי הוא כותב כמו

 14 שאמרתי לך, אחד, זה נכון? 

 15אני לא מבין כלום ממה שאתה אומר, אני לא יודע על מה מדובר פה. אתה שואל אותי אם זה  ת.

 16 בשיחה טלפונית? 

 17 מכיוון שהוא כותב לך כמו שאמרתי לך, אז כמו שאמרתי לך זה חזקה שזאת שיחה טלפונית, ש.

 18 אינני יודע. ת.

 19 לא, תשמע, זה נורא נחמד להגיד אינני יודע, כשמישהו כותב לך כמו שאמרתי לך,  ש.

 20אולי הוא כתב את זה לפני, אני לא יודע, או יכול להיות שהוא אמר, יכול להיות שהוא כתב, אינני  ת.

 21יודע למה הוא מתייחס, אולי הוא מתייחס למשהו, אני לא יודע למה הוא מתייחס. תציג לי למה 

 22 . מדויקתאענה תשובה יותר אז אני 

 23 אז אני אגיד לך למה הוא מתייחס,  ש.
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 1 אני לא יודע, אני לא בורח מזה, פשוט לא יודע.  ת.

 2הכל בסדר מר ישועה, הכל בסדר. בוא נתחיל בשיחה הזאת, בהתכתבות הזאת. הוא אומר שהוא  ש.

 3 רצה לבוא היום,

 4 נכון.  ת.

 5 לנו נמשיך לשתוק. רואה?קי. אבל ביקשו מלשכת ראש הממשלה שכו-או ש.

 6 כן. ת.

 7קי. שאלה ראשונה, למה אתה כותב לו מתסכל ואלוהים ישמרנו? מה כל כך מתסכל בזה, מה -או ש.

 8 אלוהים ישמרנו, מפני מה?

 9 אינני זוכר.  ת.

 10 בוא תנסה.  ש.

 11 אני לא זוכר מה היה המקרה.  ת.

 12 אמרתי לך, נאום באו"ם.  ש.

 13 אני לא זוכר. ת.

 14 אני מזכיר לך, היה נאום באו"ם,  ש.

 15 אני לא יודע איזה נאום.  ת.

 16 נאום מונומנטלי, מה זה משנה איזה נאום, היה נאום באו"ם,  ש.

 17 אני לא זוכר.  ת.

 18בלשכת ראש הממשלה ביקשו מחברי הכנסת כמו שהוא כותב לך, לשתוק. אני שואל אותך למה  ש.

 19 אתה כותב לו מתסכל, 

 20, כשאינני זוכר מה הנושא אני לא יכול להגיד לך על מה הגבנו. מה מפליא אינני זוכר מה הנושא ת.

 21 בזה. 

 22 מפליא נסיון ההתחמקות הלא אלגנטי. ש.

 23 אני לא מנסה להתחמק, אני באמת לא זוכר על מה מדובר.  ת.
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 1 זאת תשובתו, אדוני יכול,  עם:-כב' הש' משה בר

 2 אני אתקדם.  צור:-עו"ד בעז בן

 3 יש לי להתחמק פה.  ממה אני מתחמק, מה ת.

 4טוב, הלאה. אתה הכתבה שעלתה ראינו, עכשיו אני מפנה אותך, אני מתקדם בזמן אבל בקפיצות  ש.

 5, ברול הישן, אני 2844, שורה 11.10.2013יותר גדולות, למרות שהקפיצות אצלך הן די קטנות. 

 6התקשר אקוניס, , התקשרו חברי כנסת, אתה כותב לינון, 2844מבקש את ההתייחסות שלך, שורה 

 7 כולם נדמהו מהעוצמה של וואלה. מי חברי הכנסת שהתקשרו אליך? למעט אקוניס פה, 

 8 לא זוכר. ת.

 9 לא זוכר. טוב.  ש.

 10 , כן. 11.10זה כנראה היה אחרי האולפן,  ת.

 11 טוב. עכשיו אני אציג לך שני מוצגים, אחד התכתבות, והשני מייל.  ש.

 12 . 1163נ/, המייל 1162נ/תכתבות ה אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13מההתכתבות עולה שאתם כבר נפגשים פעם רביעית או חמישית, אבל לא  צור:-עו"ד בעז בן

 14 , 10.11.2013-נשאל אותך. אני מציג לך את המייל מ

 15 קי. -או ת.

 16 הוא כותב לך, אילן היקר בהמשך לשיחתנו, אז שוחחתם, נכון?  ש.

 17 איפה זה פה, סליחה, כן, כן. ת.

 18 קי. והוא מנסה לגרום לך לפרסם כתבה שתתייחס לאיזה שהוא פרוייקט של מחשבים.-או ש.

 19 כן. ת.

 20 נכון? ש.

 21 כן.  ת.

 22 קי. נקרא לזה מעין הודעה לעיתונות?-או ש.

 23 כן. ת.
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 1 קי. אתה מעביר את המייל הזה לינון להמשך טיפולו המסור, מופיע למעלה.-או ש.

 2 כן. ת.

 3 נכון? ש.

 4 כן.  ת.

 5 קי. משמעות, שיתפרסם? -או ש.

 6 כן. ת.

 7 קי. עכשיו, למרות שאולי זה גם לא שווה עיתונאית, נקרא לזה ידיעה?-או ש.

 8 כן.   ת.

 9 , 18.11.2013טוב. עכשיו, עוד התכתבות אחת, אני דילגתי על חלק,  ש.

 10 . 1164נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 יאס, רואה? תגובה תקיפה שנשלחת מטעמו,פניה מקבילה אליך ואל נחמ צור:-עו"ד בעז בן

 12 קי,-או ת.

 13קי, שוב, רק שאלה פשוטה, זה מהבחינה הזאת של דובר ששולח או חבר הכנסת במקרה הזה, -או ש.

 14 שגרתי שהוא מנסה להכניס את עצמו בצורה בולטת ביותר. נכון?  עניין

 15 הפניה לנחמיאס שגרתית, הפניה אלי גם יכולה להיות שגרתית,  ת.

 16 טוב. ש.

 17 הפניה אלי נועדה ללחוץ על משהו שנחמיאס לא רוצה ואני זה היא לא שגרתית, אני חזרתי על זה.  ת.

 18 היו הרבה פניות? ש.

 19 נראה לי פה שגרתי.  ת.

 20 סליחה? ש.

 21 פה זה נראה לי שגרתי.  ת.

 22 קי. טוב. -נראה לך שגרתי, או ש.

 23 . זה הולך ביחד?1165נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1כן, זה ביחד. להודעה צורף הקובץ. ואז השאלה אליך, הוא שולח לך כדי  צור:-עו"ד בעז בן

 follow up? 2שתעשה לזה בוואלה 

 3 אני לא יודע אם הוא שולח לי את הנושא או שולח לנחמיאס, סליחה, זה משהו אחר,  ת.

 4 לא, זה אליך.  ש.

 5לא, סליחה, כן. יכול להיות שהוא שלח לי שאני אעשה, יכול להיות שהוא שלח את זה במקביל  ת.

 6 לזה שהוא שלח למערכת. אני מניח ששלחו את זה במקביל למערכת. 

 7 קי. עכשיו בוא נסתכל על התכתבות נוספת, אני מבקש שתסביר לי מה קורה פה. -אתה מניח, או ש.

 PR . 8ידיעות לא היו, ידיעות שגרתיות של ההתכתבויות עם אקוניס, רוב ה ת.

 9 פעם, פונה עשרות פעמים, הכל בסדר.  300. בהחלט. סוקר PRנכון, ידיעות שגרתיות של  ש.

 10 . 1166נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 פעם?  300סוקר  ת.

 12. עכשיו בוא נראה את 300כן, אמרתי לך, חשבת עשרות, אמרתי לך  צור:-עו"ד בעז בן

 13כתבות שלך. אתה פותח, פוצח, בהופעה חזקה, אתה כותב לו, כולם מוחאים לך כפיים, יישר ההת

 14 כוח. רואה?

 15 כן.  ת.

 16קי. ואתה מוסיף, היית עשר, ממוקד, הגון, חכם, בכייף, אוהב אותך מאוד, אתה מהשורשים -או ש.

 17 האמיתיים. אתה רואה את זה?

 18 כן.  ת.

 19 סת אקוניס שכולם עמדו ומחאו כפיים? קי. אתה זוכר איפה הופיע חבר הכנ-או ש.

 20 לא.  ת.

 21 לא. והוא היה באמת עשר ממוקד הגון וחכם כמו שכתבת, או שהגזמת? ש.

 22 זאת הגזמה די גדולה.  ת.

 23 סליחה? ש.
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 1 הגזמה די גדולה.  ת.

 2 אז למה לכתוב לו דבר כזה? אם אתה מגזים למה להטעות אותו? ש.

 3ר איתו, היו עוד כמה כאלה, זה מה שהתבקשתי, אמרתי עוד פעם, אני הקפדתי אז על טיפוח הקש ת.

 4 לו, התחנפתי אליו.

 5התחנפת אליו. וכשאתה כותב לו שאתה אוהב אותו מאוד, ושהוא מהשורשים האמיתיים, לא  ש.

 6 לקחת את זה ברצינות? 

 7עוד פעם, הוא ביקר אותי בשבעה של אימי בשכונת שפירא, מסתבר שהוא גדל באותה שכונה, ואני  ת.

 8 י בוכרי חצי תימני, דיברנו אז על שורשים, זה נבע סביב זה.חצ

 9 קי. ושאתה באמת אוהב אותו, אני שואל אותך שוב, לא, -או ש.

 10 לא, אני לא באמת אוהב אותו, אני לא חושב שהוא לקח את זה גם כאיזה שהוא,  ת.

 11 לא יודע.  ש.

 12 יכול להיות שכן, אתה צודק.  ת.

 13 קי, טוב. -או ש.

 14 ת שגם הוא אמר משהו יפה במקרה, אני לא יודע. יכול להיו ת.

 15 הוא היה חכם, עשר, הגון וממוקד, בטוח שהוא אמר משהו יפה.  ש.

 16 יכול להיות.  ת.

 17 וכולם מחאו כפיים. ש.

 18 יכול להיות.  ת.

 19 בטוח שהוא אמר משהו יפה. כך אתה כותב. ש.

 20 יכול להיות.  ת.

 21 אתה מאחד כמה התכתבויות, כמה פניות, בוא תעיין, רק נחכה שזה יסומן בטובך,  ש.

 22 עיינתי.  ת.

 23 . 1168נ/, והשניה 1167נ/ההתכתבות של המסך היא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 זה במסגרת התחזוקה של הקשר השוטף?  צור:-עו"ד בעז בן

 2 תחזוקה, מה, שהוא פונה אלי?  ת.

 3 כן. ש.

 4ל אותו אם הוא רצה לתחזק את הקשר. עניתי לו, אמרת לי שאני מנומס. רוב הפניות הן ממנו תשא ת.

 5 אלי. 

 6 בסדר גמור.  ש.

 7 אז יכול להיות שהוא רצה לתחזק את הקשר.  ת.

 8 יכול להיות. מה הבנת?  ש.

 9הבנתי לכל אורך התקופה מה הוא רוצה, הוא רצה לשמור על קשר איתי בגלל סיקור ובגלל שהוא  ת.

 10 רצה את הקשר לשאול. 

 11 טוב. ש.

 12 הבנתי בדיוק מה הוא רוצה. ת.

 13, כותב לך גם הדובר 4610, שורה 11.4-עכשיו בוא, אני אפנה אותך לתכתובת מאותו יום של ה ש.

 14 באותו יום, חג שמח, אתה רואה, לך ולכל משפחתך, תודה על הכל.

 15 כן. ת.

 16 טוב. על מה הוא מודה לך?  ש.

 17 קשות. כנראה על ההיענות לב ת.

 18קי, טוב. נגיש פה עוד שתי התכתבויות בצוותא חדא, אנחנו -על ההיענות לבקשות, בסדר גמור, או ש.

 19 נאחד עוד מספר התכתבויות, 

 20 . 1170נ/והשניה היא  1169נ/שבת שלום זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 ונשאל שאלה.  קי. עכשיו נגיש עוד שתי התכתבויות, שוב ביחד,-או צור:-עו"ד בעז בן

 22 הם ביחד או כל אחת לחוד?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1זה למעשה כל אחת לחוד, אפשר את השתיים הראשונות ביחד ואת  צור:-עו"ד בעז בן

 2 השלישית שהיא נושא נפרד שאני אשאל עליה שאלה זה בנפרד. 

 3, אחר כך 1171נ/אז אני כבר אסמן כל אחת. מה המצב זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 . 1173נ/, והשלישית 1172נ/יש לנו את בוקר אור שבוע טוב 

 5קי, אני מתייחס לתכתובת השלישית ששולח לך אקוניס שהוא מאמין -או צור:-עו"ד בעז בן

 6 רשימת העבודה תבוא לידי ביטוי אצלכם. רואה? ענייןשהתגובה ב

 7 כן.  ת.

 8 ואתה אומר לו שאתה בודק. קי.-או ש.

 9 כן. ת.

 10 והוא כותב לך שהוא העביר את זה גם לנחמיאס. נכון? ש.

 11 כן.  ת.

 12 שעה לפני, ש.

 13 כן.  ת.

 14קי. עכשיו, כשהוא מבקש ממך לפחות שימבזקו, בוא ניתן להם את ההיררכיה, ההיררכיה זה -או ש.

 15 אם אפשר מבזק שזה מה שרץ בצד המינורי ביותר, נכון?

 16 כן. ת.

 17 קי. או ידיעה, שזה יותר משמעותי. נכון?-או ש.

 18 כן.  ת.

 19 קי. וכמובן באולפן זה פסגת החלומות. נכון?-או ש.

 20 נכון. ת.

 21קי. אתה כותב לו שאתה בודק, קורא לו אח יקר, ואתה מעביר את זה, מה אתה עושה עם -נכון. או ש.

 22 זה, אתה זוכר? 

 23 לא.  ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4485 

 1א נסתכל, זה בישן שיש לנו את הסינרגיה הפעם בין קי. אתה מעביר את זה לאהוד הירש, בו-או ש.

 2 , ושולח את זה לאהוד הירש. נכון? 6522הישן לחדש בשורה 

 3 כן. ת.

 4 טוב. בוא נסתכל על האתר מה יצא.  ש.

 5 . 1174נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6כנסת אז יש לנו פה כמו שאתה רואה אייטם שרובו התגובה של חבר ה צור:-עו"ד בעז בן

 7 אקוניס, נכון?

 8 כן.  ת.

 9 אם תסתכל יש גם תמונה, זה גם נמצא בראשית, נכון? ש.

 10 לא יודע. ת.

 11 בראשית של החדשות. תסתכל. אתה רואה, הנה, המקום מוקרן לך על המסך,  ש.

 12 סליחה, כן.  ת.

 13 קי. עם תמונה, בצבע זה יותר יפה, תמונה נאה גם כן, של חבר הכנסת, נכון? -או ש.

 14 נאה מאוד.  ת.

 15 נאה מאוד.  ש.

 16 . 1175נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17הזה, נכון? וזה בסדר. אגב, שלא תחשוב,  ענייןטוב. פניה, והפניה נענתה גם ב צור:-עו"ד בעז בן

 18אין לנו שמץ של טרוניה, ממש, שלא יתפרש לשניה אחרת. אני רק רוצה לראות איך הדברים האלה 

 19 עובדים. 

 20פעם, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע אם אני פה, זה נבע כתוצאה מפעולה שלי, בהחלט יכול  עוד ת.

 21להיות שלא, אקוניס נהג גם לוודא את זה כאילו איתי, אני העברתי את זה לאודי, אני לא חושב 

 22שהיה פה לחץ כי אנחנו בסך הכל רצינו שפוליטיקאים יגיעו אז לאולפן, אבל היו מקרים שכן אני 

 23 יקשתי, פה אני לא זוכר בכל מקרה אם אני ביקשתי או לא ביקשתי. ב
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 1קי. עכשיו נגיש לך עוד שתי התכתבויות, משהו קטן ותיכף נעבור להתכתבות יותר משמעותית. -או ש.

 2פה אני אגיש לצורך ההגשה, אני לא אשאל אותך שאלה ועכשיו אני אגיש פניה נוספת ומספר 

 3 שאלות. 

 4 . 1176נ/זה  אב"ד: -דמן פל-כב' הש' ר' פרידמן

 5, זה יומיים לפני הבחירות, אני ממקם 15.3.2015-עכשיו הפניה הבאה היא מ צור:-עו"ד בעז בן

 6 אותך, כשמדובר בסיקור העצרת, עצרת הימין. 

 7 .1177נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 קיבלתי שניים.  ת.

 9תשים אותו בצד, לא אשאל אותך. אני כרגע נכון. תסתכל על השני. בעלול  צור:-עו"ד בעז בן

 10, אתה מתחיל וכותב 2015, אני אמקם את זה יומיים לפני הבחירות של 15.3-מתחיל בהתכתבות מ

 11  לו תוקן לעשרות אלפי.

 12 כן. ת.

 13קי. השיחה לא התחילה כך, נכון? השיחה התחילה בטלפון כשאתה כותב לו תוקן לעשרות -או ש.

 14 אלפי. 

 15 שהיא תכתובת אחרת. סביר.  סביר, או באיזה ת.

 16 מה זאת יכולה להיות תכתובת אחרת? ש.

 17 לא, אני אומר, או בטלפון או משהו אחר.  ת.

 18 איזה אמצעי תקשורת אחר לבד מטלפון היה אז שיכול להיות?  ש.

 19 , אני לא יודע, אין לפני את כל מה שהיה. אם אין אז אולי אין שם. SMSהכל, ווטסאפ,  ת.

 20 קודמת,  אז היתה שיחה ש.

 21 או איתו או עם שי, אינני יודע.  ת.

 22 והוא כותב לך, אתה זוכר על מה מדובר, אחרי שאמרתי לך שזה עצרת הימין, תוקן לעשרות אלפי,  ש.

 23 כן, יכול להיות שהיה מספר יותר נמוך וביקשו לתקן. ת.
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 1 קי. מה שפרסמתם,  -או ש.

 2 ת אלפי.מספר יותר נמוך, אולי היה כתוב אלפי וביקשו עשרו ת.

 3 נכון. אז בוא נסתכל, נגיש את הכתבה לפני, זאת הכתבה פוסט הפניה,  ש.

 4 . 1178נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5רק אני אשרטט את השעות, הפניה, השיח בין מר ישועה לחבר הכנסת  צור:-עו"ד בעז בן

 6, ואחרי זה אני מציג את עמוד 21:23-בערב, ואני מציג את עמוד הבית מ 9:28אקוניס הוא בשעה 

 7 , 22:27-הבית ב

 8 . 1179נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9ת התהליך, הוא תהליך די אז מה שישנו כאן מר ישועה, אנחנו רואים א צור:-עו"ד בעז בן

 10 פשוט, פרסמתם שהיו אלפי בני אדם, עד כאן נכון? כתבה ראשונה. 

 11 כן. ת.

 12קי. פונה איך חבר הכנסת אקוניס בשיחה טלפונית או בשיחה במדיה אחרת שאינני יודע מה -או ש.

 13היא, ואומר לך אתה טועה, אתם טועים, זה לא אלפי זה עשרות אלפים ואתם מתקנים את 

 14  הכתבה.

 15 מה היה באמצע אני לא יודע, אני זוכר שסביב האירוע הזה,  ת.

 16 נכון, בבקשה תמשיך, זאת השאלה הבאה שלי.  ש.

 17אני זוכר שסביב האירוע הזה היו הרבה פניות, אקוניס הוא אחד מהפרוקסים ועושי דברו של ביבי,  ת.

 18הוראות או שלו או של הזה אני ממלא את ה ענייןאקוניס זה אותו דבר, סליחה, ראש הממשלה, וב

 19 דובר אחר מטעם ראש הממשלה. 

 20, ואני שואל אותך, הוא כותב 8557-עכשיו אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אגב זה גם ברול הישן ב ש.

 21אלף, אז זה אלפים או כמה  30לך זה עשרות אלפים, הוא כותב לך שזאת האמת, אתם כתבתם 

 22 עשרות אלפיים?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4488 

 1נדמה לי שהם אמרו שהם רוצים לבדוק את זה עם המשטרה, אני  אני לא זוכר, היה שם תהליך ת.

 2כבר לא זוכר אם זה במקרה הזה או במקרה אחר. היה כל פעם הרי, בכל הפגנה כזאת כל אחד 

 3רוצה להגיד שיש יותר. לא זוכר את התהליך שהיה פה, לא זוכר למי העברתי את זה, יכול להיות 

 4חצתי כי פנו אלי, אני זוכר שהיה סביב זה אירוע שלם שהם גם פנו ישירות, יכול להיות שאני ל

 5ויכול להיות שבדקו והגיעו למסקנה או שזה נכון או שנענו ללחץ גם אם לא היו בטוחים שזה נכון, 

 6 אינני יודע. 

 7 אינך יודע. אבל בוא נגיד ככה,  ש.

 8 אינני יכול להיות בטוח.  ת.

 9להפריע באמצע שלא יחשדו בהנחיה, אבל  אחרי שהעד ענה, אני לא רציתי עו"ד יהודית תירוש:

 10 אתה מציג לו, חברי מציג לו שזה מה שהיה וזה מה שפנו אליו כשהוא יודע כי הוא בקיא ברול,

 11 אמרתי שהיו פניות נוספות,  צור:-עו"ד בעז בן

 12לא מה שאתה אמרת, העד ענה לך את זה, אבל אתה הצגת לו פניה של  עו"ד יהודית תירוש:

 13 עקבות הפניה. אקוניס ותיקון ב

 14 אני מבקש,  צור:-עו"ד בעז בן

 15 הוא הפנה, הוא הפנה, אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 , יש עוד פניות באמת לא רק של אקוניס. 8539-כשאני מפנה ל עו"ד יהודית תירוש:

 17סליחה, פשוט לא נתפס הדבר הזה. כמי שלא הצליח לחקור כלום ולקום  צור:-עו"ד בעז בן

 18הדברים האלה זה באמת שערורייה בפני עצמה. אבל שתיים אני אמרתי לך שהיו פניות ולהגיד את 

 19 נוספות.

 20 לא, זה לא מה שאתה אמרת, זה מה שהעד אמר.  עו"ד יהודית תירוש:

 21סליחה, לא אמרתי לך, כן אמרתי לך, לא מעניין. פונה אליך גם חבר הכנסת  צור:-עו"ד בעז בן

 22 30ותר מאשר אלפים, ואתם מתקנים את הפרסום וכותבים אקוניס, אומר לך תשמע, יש שמה י

 23 אלף. נכון, זה מה שישנו? 
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 1 מה שעניתי מקודם, הוא פונה, אחרים פונים, יש תיקון. ת.

 2 קי. ועכשיו מכיוון שהכתב שלכם לא עמד וספר ראשים, אני יכול להניח את הדבר הזה?-מצויין. או ש.

 3 נכון.  ת.

 4ם דומים באותו הקשר של כלי תקשורת נוספים, ויש גם הערכות של קי. ומכיוון שהיו פרסומי-או ש.

 5 המשטרה על מה מדובר, אלה האומדנים הרגילים, נכון? שישנם. 

 6 אני מניח, אינני יודע, אמרתי לך. ת.

 7 טוב. עכשיו, כמובן שבהנחה,  ש.

 8אתה צודק שפונים למשטרה, מקבלים הערכות של המשטרה אני מניח שהם לא היו כותבים את  ת.

 9 זה אם זה לא היה נכון, 

 10 גם אני מניח, ש.

 11 או שאולי היה לחץ, אינני יודע.  ת.

 12אלף, פרסום  35אלף,  25אלף,  30טוב. עכשיו, תאשר לי עוד דבר, שככל שאלפי בני אדם לא משקף  ש.

 13 הראשון שהוא לא משקף, של אלפי בני אדם 

 14 נכון. ת.

 15 קי. זה הדבר הכי לגיטימי וטריוויאלי לפנות ולהעמיד על דיוק הדברים. נכון?-או ש.

 16 כן. ת.

 17 4כן. גם אני חושב. הלאה.  ש.

 18אופיר  ענייןצור, יש לאדוני עוד הרבה ב-עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 אקוניס?

 20 אקוניס אני אומר לגבירתי בדיוק כמה זמן יש לי.  ענייןב צור:-עו"ד בעז בן

 21אני רואה די הרבה דפים אדוני מדפדף. אולי באמת תגישו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 את זה, באמת, התשובות הן פחות או יותר אותו דבר. 
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 1למשל העצרת זה נושא שאנחנו חלק מהמתת שלנו, דיוק על העצרת, על  צור:-עו"ד בעז בן

 2 ספר, זה דברים שחשוב לשאול את זה. המ

 3 אבל הגשת את המסמכים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 בסדר, נכון.  צור:-עו"ד בעז בן

 5 יש לכם את ההתכתבות, יש לכם את הכתבות,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 אני אומר לגבירתי כך, לשאלה של גבירתי,  צור:-עו"ד בעז בן

 7 אולי תגישו ואדוני יעבור לאישיות הבאה.  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 8יש לי שאלות גבירתי, יש לי שאלות אבל אני כבר אקצר, במקום עוד שעה  צור:-עו"ד בעז בן

 9 גבירתי זה יהיה כחצי שעה החקירה של ההשלמה. אני מקצר את זה, אני גם אגיש במקבצים. 

 10מרגיש שאנחנו עושים אותו דבר כל הזמן. יש לנו זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 זאת הקצרה יותר.  1181נ/, זה ההתכתבות הארוכה יותר, 1180נ/

 12אני לא אשאל אותך על ההתכתבות, אני רק אגיש אותה לצורך ההגשה, היא  צור:-עו"ד בעז בן

 13בה. , נגיש את זה עם הכת2.4.2015-מדברת בעד עצמה. אני מפנה אותך להתכתבות נוספת מ

 14תסתכל על המסך בינתיים, הוא כותב לך שלא המשרד החליט על פתיחת השמועה אלא סגן השר, 

 15 מקווה שיתקנו זאת בהקדם, חג שמח, חג שמח איש יקר, חג שמח. אתה זוכר על מה מדובר?

 16 לא.  ת.

 17 לא. טוב. אז בוא נציג לך את הכתבה ותראה מה קרה שם. אתה יכול להסתכל בינתיים על המסך.  ש.

 18 . 1183נ/, הכתבה 1182נ/ההתכתבות תהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19דליפת נפט שמורת עברונה, פתחו אותה אחרי תקופה למטיילים,  צור:-עו"ד בעז בן

 20מההתכתבות ומהכתבה מה שאנחנו רואים זה שמלכתחילה פורסם שזה החלטה של המשרד 

 21השר, לומר שההחלטה היא החלטה שלו כפי  להגנת הסביבה אבל חשוב היה לחבר הכנסת, לסגן

 22 שמופיע בכתבה המעודכנת. רואה?

 23 כן.  ת.
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 1 קי. עם מי דיברת? -או ש.

 2 אינני יודע.  ת.

 3 עם מי יכולת לדבר?  ש.

 4 מישהו במערכת או שהוא העביר את זה במקביל. ת.

 5 , -קי. בהנחה שפה הוא לא כותב העברתי ל-או ש.

 6הוא לא אומר, הוא בדרך כלל, בדרך כלל שלח את זה לכולם. אבל יכול להיות שהעברתי את זה  ת.

 7 למישהו במערכת, אינני יודע. 

 8עכשיו אתה לא יכול לזכור כמובן תוכן של שיחה על פניה של סגן שר לגבי שמורה, אבל מה אתה  ש.

 9י, מה השיח הזה ביניכם כי זה אומר לו, הנה הוא פנה הוא ביקש מה, הוא ביקש לדייק, זה חשוב ל

 10 קורה, 

 11 מה השיח בין מי למי, לבינו? ת.

 12 בינך לבין המערכת.  ש.

 13 ביני לבין המערכת, הועבר ע"י אקוניס, תטפלו או תבדקו, ת.

 14 או תעלו,  ש.

 15 כן, או שזה חשוב.  ת.

 16 או שזה חשוב. והם אומרים לך משהו על זה? כל המערכת הזאת אומרת תשמע, זה לא כל כך ש.

 17 חשוב, אם זה סגן השר או לא סגן השר, הם אומרים לך זה לא מתקבל, מה פתאום, 

 18 אין גזרה שווה, אם אתה שואל באופן כללי, ת.

 19 לא שמעתי, סליחה,  ש.

 20אני אומר אין גזרה שווה. אם אתה שואל אותי באופן כללי יש מקרים אזוטריים שמבקשים תיקון  ת.

 21מתקנים או מדייקים, הוא ביקש, זאת לא בעיה, אם יש  כזה או אחר, זה לא בעיה לאף אחד אז

 22מקרים שהם חושבים שיש בעיה אז הם יתקנו. לדוגמה עם העצרת והמספרים, אז אני זוכר 

 23, ענייןשבמקרים שונים היו ויכוחים שכן ניתן לעשות לא ניתן לעשות וכדומה. זה תלוי במהות של ה
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 1של צבע, במיוחד באותה אווירה שהיינו אז שגם  ענייןאם זה שולי, לא מהותי, סתם איזה שהוא 

 2סף הרגישות הוא קצת עולה אז רגיל, דברים כאלה אתה אומר נו טוב אני צריך לתקן רק את זה, 

 3 בסדר, לפעמים כן לפעמים לא. 

 4 . 1185נ/והבא אחריו  1184נ/חג שמח יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5אגיש ולא אשאל וגם את הבא אני אגיש ולא אשאל. אגב עד קי. אני -או צור:-עו"ד בעז בן

 6שיגישו את זה בוא נשאל אותך בכל אופן על ההתכתבות שהוגשה שם, תגיד לגילהר שזה לא שר 

 7 זוטר במשרד התקשורת. אתה רואה את זה?

 8 כן.  ת.

 9 אתה כותב לו ברור, מטפל. טיפלת?  ש.

 10 יכול להיות.  ת.

 11 לא שיקרת.  ש.

 12 יכול להיות שטיפלתי יכול להיות שלא, אינני זוכר.  אני לא יודע, ת.

 13 לא, אתה כותב למישהו ברור, מטפל, ולא עושה שום דבר, זה גם יכול לקרות?  ש.

 14 תשמע,  ת.

 15 פשוט אנחנו צריכים להבין, בסוף יהיו לנו פה פיענוחים.  ש.

 16אני עושה יכול להיות שאני אני לא יכול, יכול להיות שהוא נדנד ואני אומר לו בסדר, ויכול להיות ש ת.

 17לא עושה, אני לא יודע. זה לא דבר כזה, זה לא דבר כזה חשוב. אבל יכול להיות שטיפלתי, יכול 

 18 להיות שטיפלתי. 

 19ההנחה היא שאתה כותב ברור, מטפל, מה סביר יותר, אתה לא יכול לזכור כל דבר ודבר, ההנחה  ש.

 20 היא שטיפלת או לא טיפלת? 

 21 שטיפלתי. ת.

 22 שטיפלת.  ש.

 23 אני לא בטוח.  ת.
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 1 סביר. ש.

 2 סביר. נכון.  ת.

 3, והיי חזרתי 1186נ/ההתכתבות שמתחילה בוקר אור היא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן ש.

 4 . 1187נ/אליך 

 5כשהוא כותב לך, אתם מחפשים אחד את השני, מתי יושבים, עוד פעם ועוד  צור:-עו"ד בעז בן

 6הוא כותב לך שכיוצא שפירא כיבוש של מסתננים, כותבים על פעם אתם יושבים ויושבים, כש

 7שחרור מבקשי מקלט, הנוסח הנכון הוא מסתנני עבודה בלתי חוקיים, ואתה כותב לו צודק. רק 

 8בשביל ההשכלה הפנימית שלי ואולי גם של בית המשפט, זאת גם דעתך האותנטית? או שאתה 

 9י התפיסה שלי שאתה לא חושב שמדובר משדר דעה  שמתאימה לכל אדם בכל עת וכל חפץ. כ

 10במסתננים אלא במהגרי עבודה, אני רק רוצה להבין מה מבין מי שאתה כותב לו כל פעם. לכן 

 11 שאלתי אם זה אותנטי או לא אותנטי אצלך.

 12זה לא חד משמעי מה שהיה פה. התפיסה שלי היא בדרך כלל יותר ליבראלית, במקרה זה הוריי  ת.

 13 להיות שאמרתי, אני כבר לא זוכר. מאוד סבלו מהם, יכול 

 14 אתה לא זוכר, אתה כבר לא זוכר. טוב.  ש.

 15 לא זוכר. ת.

 16 טוב, אי אפשר לזכור כל כך הרבה,  ש.

 17 מה? ת.

 18כל כך הרבה מופעים שלא מתיישבים אני מסכים שאין בינינו לבין מסדר זולתי הרעיון הברור של  ש.

 19 ם הכתבה ביחד, , ע28.8.2015-מה ישא חן. בוא נתקדם. תכתובת מ

 20 . 1189נ/, והכתבה 1188נ/ההתכתבות היא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21קי, אז יש פה כך, יש כאן ראיון מקיף שניתן, של חבר הכנסת אקוניס, -או צור:-עו"ד בעז בן

 22והוא כותב לך נתתי, כשעל ידי מדברת מיה מנע והוא כותב לך נתתי למיה מנע ראיון מקיף, 

 23 שבת שלום. למה הוא פונה אליך?  לידיעתך,
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 1 הוא רוצה אולי שאני אדאג לקדם את זה יותר.  ת.

 2 דאגת? ש.

 3 לא יודע.  ת.

 4, הוא כותב, אתה מעביר לו את, 12769אז בוא נסתכל, הנה יש לנו את הרול הישן עכשיו, בשורה  ש.

 5 ה, רואה?לאבי אלקלעי, אתה כותב לו את הידיעה של, את הפניה של אקוניס, שולח לו אות

 6 כן.  ת.

 7 ואתה כותב לו תשגיח שיהיה חיובי, אצטרך הרבה עזרה בקרוב סביב משבר הנגישות. רואה?  ש.

 8 כן. ת.

 9 קי. אז קודם כל אתה פונה לחבר אלקלעי, נכון?-או ש.

 10 כן.  ת.

 11 קי. שיודע מה זה משבר הנגישות.-או ש.

 12 יכול להיות.  ת.

 13 יכול להיות. ש.

 14 שדכן. אני חושב שכן, אני מניח ת.

 15 קי. ואז אתה אומר לו שתשגיח שיהיה חיובי. איך הוא ישגיח שיהיה חיובי?-או ש.

 16 תקדם את זה. לקדם את זה, לתת כותרת יפה, תמונה יפה.  ת.

 17 תמונה יפה, ארומה חיובית, נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19 תשגיח שיהיה חיובי. אלקלעי לא עושה קולות של התנגדות כדרכו, נכון?  ש.

 20 כן. ת.

 21 א לא מתנגד לשום דבר, נכון? הוא איתך.שהו ש.

 22 כן. לא יודע, לפי מה שאני רואה פה כן.  ת.

 23 קי. עכשיו בוא נדבר קצת על משבר הנגישות. תגיד לבית המשפט מה זה. -נכון. או ש.
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 1אתרי האינטרנט גילו באיזה שהוא שלב שהיתה איזה שהיא חקיקה או תיקון תקנות מחטפי,  ת.

 2של נגישות בפרק זמן מאוד קצר  מסוימותכל האתרים לציית להוראות מחטפי בכנסת שחייב את 

 3הזה למשרד המשפטים וגם  ןבעניישלא היה מתאפשר להם. האתרים התכנסו והחליטו לפנות 

 4לאחרים, פנינו לגורמים שונים, אני נבחרתי ליו"ר הפורום של אתרי האינטרנט, של אתרי 

 5ה שקד וגם מול הוועדה, אני כבר לא זוכר את שמה, האינטרנט הגדולים, ופעלנו מול, גם מול השר

 6היתה ועדה במשרד, לא זוכר אם זה היה משרד התקשורת או במשרד המשפטים, אינני זוכר, מי 

 7 שאחראי על הנושא של הנגישות. וטיפלנו בזה.

 8 אקוטי. ענייןטיפלתם. מבחינתך ומבחינת האתרים האחרים זה היה  ש.

 9 כן.  ת.

 10 , נכון? לשר אקוניס ולשרה שקד. ןבענייה בעצם פונה לשני שרים עכשיו, כשאתה, את ש.

 11 אני חושב שבסוף פנינו רק לשרה שקד.  ת.

 12 לא, בוא נניח ככה,  ש.

 13 חשבתי שאולי נצטרך אותו כי זה היה קשור לתקשורת, הוא היה השר, נכון.  ת.

 14או השר יראה ביקור  אז עכשיו אתה מבחינתך חושב שיהיה נאות ורצוי שחבר הכנסת או סגן השר ש.

 15חיובי כפי שהוא ראה לאורך כל השנים שאני מראה את זה באופן שמראה משהו, היה חשוב לך 

 16 ולכן ווידאת עם אלקלעי שהכתבה תהיה כתבה חיובית. 

 17 כן. ת.

 18 נכון? ש.

 19 כן.  ת.

 20 לא ראית בזה שום פסול.  ש.

 21 אולי ראיתי פסול, אינני יודע, זה היה מודוס ויוונדי,  ת.

 22א, אולי, תשובה שהיא אולי אנחנו לא יכולים לחיות, אני מבקש שתאמר, אנחנו רואים שאתה ל ש.

 23 פונה, עוסק פעם אחר פעם, אני שואל אותך אם מבחינתך, בוא נתחיל, חשבת שאתה עושה משהו,
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 1 אתה שואל אם ראיתי בזה פסול?  ת.

 2 כן. ש.

 3אני חושב שראיתי בזה פסול, יכול להיות שכן, לא חשבתי שמה שאנחנו עושים, כל המעשים  ת.

 4 שאנחנו עושים הם מעשים תקינים. 

 5 הזה?  ןבענייחשבת שזה משהו שחוצה קצת פלילי  ש.

 6פלילי, אני לא חשבתי שזה חוצה, זה אתה יודע ואמרתי את זה כבר כמה פעמים ולא הייתי עושה.  ת.

 7 אתה שואל אותי אם ברמה האתית המקרה הזה כמו מקרים אחרים חשתי איתו בנוח, לא. 

 8וקודמת, אתה קידמת כמעט  2למשל כשפרסמת לגלעד ארדן, אתה יודע, כשרצית את עיסקת יד  ש.

 9 שת שאתה עושה אז משהו לא בסדר?באופן בלבדי, ח

 10 תראה, עניתי כבר.  ת.

 11מיליון שקל, אמרו לך תעזוב זה יסתדר ממילא, אני רק רוצה  15היה לך אינטרס כספי מובהק,  ש.

 12להבין את תודעת, איפה התודעה שלך מתיישבת. חשבת שאתה רק עושה פרסומים ותראו זה, 

 13  חשת שיש משהו לא אתי כלשונך שאתה עושה? אתה.

 14, חשבתי 2קודם כל עניתי כבר שמצד אחד גם במקרה הזה של הנגישות וגם במקרה של יד  ת.

 15תיארתי את זה וגם פה בנגישות לא ביקשנו  2שהפעולה שאנחנו עושים היא פעולה תקינה. ביד 

 16לעשות משהו לא תקין או לא טהור, האתרים ביקשו עוד מכסת זמן. זאת היתה נקודה אחת. 

 17ה כן להרגיז או לא להרגיז משהו וכדומה, אני אומר עוד פעם, לא יכולתי בהקשר של סביב ז

 18להפריד את זה במוח שלי מהמודוס ויוונדי שאני לא בו, וברמה האתית אמרתי כבר כמה פעמים 

 19 שאני לא חשתי נוח עם זה. 

 20 אבל לא חשבת שאתה חוצה איזה רוביקון כמו שאמרת לחברי עורך דין חן. ש.

 21חושב שבמקרים האלה חציתי רוביקון וגם אני אומר עוד פעם, גם במקרים  עניתי שאני לא ת.

 22האחרים שנענינו למה שנענינו במשך השנים היתה אי נוחות, אי הנוחות הלכה וגברה, הרוביקון 

 23 תיארתי אותו מתי זה היה. 
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 1 , 13.10.2015-מאה אחוז. תודה. בוא נתקדם. עוד תכתובת מ ש.

 2 . 1190נ/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3קי. אז מה שאנחנו רואים פה שיש לך פניה של, קודם כל תאשר לי, זאת -או צור:-עו"ד בעז בן

 4 הודעה לעיתונות, נכון? זה הנוסח הקלאסי של הודעה לעיתונות.

 5 אמת. ת.

 6 קי. אתה מטפל, נכון? זוכר? -או ש.

 7 אינני יודע. יכול להיות.  או שאני מטפל או ששוב זה הועבר וקרה באופן אוטומטי, ת.

 8אז אתה העברת, אני כבר אומר מכיוון שאני מקצר, אתה הפנית את זה לאבי אלקלעי, זה מופיע  ש.

 9 בהתכתבויות, היה ביניכם דין ודברים וזה הועלה. 

 10 קי.-או ת.

 11 כי אקוניס עוזר לך הרבה, ככה אתה כתבת לו. זה לא מופיע כאן, אם אתה רוצה אני יכול להקריא ש.

 12הזה מול אלקלעי  עניין, שם אתה מתנהל ב13737לך את זה, רק שאני מנסה לקצר אני אפנה לשורה 

 13, 13.10-ואתם מעלים ובוא נראה מה עלה. הקוביה הריקה בהתכתבות של, שאתה שלחת לו מה

 14 זאת התמונה, הנה ידיעה יפה,

 15 . 1191נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16ל, זו היא, הנה תסתכל, אתה רואה שהוא כותב לך בין הפניה לבין אם תסתכ צור:-עו"ד בעז בן

 17 אין כמוך, המשבצת הריקה זה בעצם הכתבה שאתה שולח לו שעלתה, נכון? 

 18 כנראה.  ת.

 19 תראה, משקפים של כוכב קולנוע, זה מאוד יפה, נכון? ש.

 20 מאוד. ת.

 21ביל עם ישראל, גם איש יקר קי, טוב. כשאתה כותב לו גם שהוא איש יקר וגם עובד בש-מאוד. או ש.

 22וגם עובד עבור עם ישראל, אותנטי, חצי אותנטי, איך נדע? אני אגיש את הכתבה בינתיים. אותנטי 

 23 או לא, מר ישועה, נו פשוט.
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 1 לא. ת.

 2 לא. טוב.  ש.

 3 , כתבה. 1192נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4קי, נתקדם. תסתכל רגע, בינתיים אני מראה לך עד שנגיש, הוא שולח -או צור:-עו"ד בעז בן

 5 טבלטים שחולקו בדימונה. מה הפשר? מה הרעיון מאחורי זה,  420לך, מספר לך על 

 6 אולי זה המחשב לכל ילד שדובר לפני זה, אני לא יודע.  ת.

 7 זה תקופה אחרת. הוא מנסה לעניין אותך בסיפור, נכון?  ש.

 8 כן. ת.

 9קי. טוב, מגישים את זה. נעבור להתכתבות הבאה. אני בינתיים אציג לך את ההתכתבות -וא ש.

 10 הבאה, נעשה את הפעולות האלה במקביל. אני מציג לך על המסך, תיכף אני אגיש אותה. 

 11מה יש לנו פה, שתי התכתבויות ותמונה, זה קושר, זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 נתפס למשהו,

 13 כן. התשובה היא כן. אני לא אשאל שאלות כבודם, אני פשוט אגיש את זה.  צור:-בןעו"ד בעז 

 14 אז אני אסמן כל אחד לחוד.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 התמונה קשורה גבירתי להתכתבות של הטבלטים.  צור:-עו"ד בעז בן

 16, 1193/נקי. ההתכתבות של שבת שלום היא -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 . 1195נ/, והתמונה 1194נ/ההתכתבות השניה 

 18קי. אני עובר להתכתבות הבאה, אני אגיש ובינתיים אני אקרין לך את -או צור:-עו"ד בעז בן

 19זה על המסך מר ישועה, תניח למה שהנחתי, אני לא שואל אותך עליהם שאלות. תסתכל על המסך 

 20וניס, איזה תמונה עם שר הבריאות, תסתכל בטובך, ואני אגיש במקביל. כותב לך חבר הכנסת אק

 21 על המסך מר ישועה. 

 22 קי, סליחה. -או ת.

 23 שיהיה לך גם בעותק פיזי.   ש.
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 1 טוב.  ת.

 2 זוכר למה הצטלמת עם ליצמן באותו שלב?  ש.

 3אני חושב שהוא היה בכנס גלובס, יש לי תמונה שהצטלמתי, לא הצטלמתי איתו, הייתי שם, ישבתי  ת.

 4 לידו. 

 5. עכשיו, כשאתה כותב לו, לאקוניס, אתה מכיר את הז'אנר כשאתה כותב לו שליצמן הוא קי-או ש.

 6אדם, איש חכם מאוד, סליחה, איש חכם מאוד, נהניתי להקשיב לו, שוב, זאת דעתך על ליצמן, 

 7אני פשוט רוצה להבין על מה אנחנו בסוף, מה אנחנו נעשה. אתה כותב לאקוניס הוא איש חכם 

 8 שיב לו. משקף, לא משקף?  מאוד שנהנית להק

 9 אז כן, זאת היתה הרצאה מעניינת.  ת.

 10 סליחה? ש.

 11 אז כן, זאת היתה הרצאה מעניינת.  ת.

 12 הרצאה, אז כן. טוב.  ש.

 13 . 1196נ/ההתכתבות האחרונה היתה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14י ההתכתבויות הזה אני מבין. טוב. נגיש פה את שת ןהענייזה לשעתה  צור:-עו"ד בעז בן

 15 הבאות. עכשיו הגענו לסין. 

 16 מה עכשיו? ת.

 17 הגענו לסין, עכשיו אנחנו בסין. אתה זוכר מה היה לך בסין עם חבר הכנסת? אז בור נסתכל.  ש.

 18 הוא נסע לסין או אני? ת.

 19 סליחה? פה הוא נסע לסין במסגרת מרקו פולו שלך גם אתה היית בסין.  ש.

 20 מזל שלא נסעתי איתו.  ת.

 21 קי, תמיד אפשר. עכשיו תשמע, ככה, הוא כותב לך שהוא יוצא לסין ותשבו, -או ש.

 22 טוב.  ת.
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 1פגישות בתקופה הזאת, אחרי זה נספור, חבל  6-7זה הפרת עדות ראשונה. משתמעות פה לדעתי  ש.

 2 על הדיון.

 3 כן, אבל הדגש הוא על משתמעות. רוב הפגישות ניפגש ניפגש ולא נקבע,  ת.

 4 שקרו.  4-5-יטויים לפחות לאנחנו רואים ב ש.

 5 לא. ת.

 6 אבל חבל על הזמן.  ש.

 7 אני אומר לך עוד פעם,  ת.

 8 אבל תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 9 בבקשה.  צור:-עו"ד בעז בן

 10 אתה לא סתם אמרת משתמעות, אמרת משתמעות כי לא נקבעו,  ת.

 11 מה, אני הייתי שם, ש.

 12 מה? לא, אבל אני.  ת.

 13 אתה.  ש.

 14, אני זוכר 2-3פעמים או  5-6מסביר עוד פעם, זה לא שזה משנה כל כך אם פגשתי אותו אז אני  ת.

 15פעמיים שלוש והיו פעמים, כל פעם ניפגש ניפגש ניפגש, זה לא היה כזה תכוף וגם אם היה זה לא 

 16 היה כל כך מלא בתוכן, זה לא משנה. 

 17 קי. עכשיו תשמע, בוא נתקדם. -טוב, לא היה מלא בתוכן. או ש.

 18, 1197נ/עורך דין בן צור, רק לפרוטוקול, אני אצא לסין זה  אב"ד: -פלדמן -' הש' ר' פרידמןכב

 19 . 1199נ/, וההתכתבות הארוכה היא 1198נ/בוקר טוב מבייג'ין 

 20בשעה  14.12-קי. אז עכשיו פה, תראה את התהליך, הוא יוצא לסין ב-או צור:-עו"ד בעז בן

 21 אה?, הוא כותב אם יש לך דקה, אתה רו8:56

 22 כן.  ת.
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 1, כלומר שעה אחרי, כשעה אחרי, אתה מקבל הודעה מהדובר של שר המדע. 10:01טוב. בשעה  ש.

 2 אתה רואה את זה? זאת ההודעה. 

 3 כן.  ת.

 4קי. אז כשיש לך דקה בשעה אחרי זה אתה מקבל הודעה, ההנחה הסבירה ביותר היא שהוא -או ש.

 5 מקדים את הפניה של הדובר. נכון? 

 6 כן. ת.

 7 שיו, הודעה קלאסית של הודעה קלאסית לעיתונות, נכון?עכ ש.

 8 כן.  ת.

 9 קי, נגיש את הכתבה. זה הפניה, תסכים איתי, כדי לוודא שזה יכנס. -או ש.

 10 כן. ת.

 11 טוב.  ש.

 12 מה זה, כתבה?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 זאת הכתבה שבעקבות,  צור:-עו"ד בעז בן

 14 . 1200נ/קי, זה -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15בוא נתקדם. אנחנו ראינו באחד הדיונים הקודמים התכתבות בינך לבין  צור:-עו"ד בעז בן

 16, אתה שלחת לאלקלעי את ההודעה והוא כתב 14683אלקלעי, עם הביטוי המונומנטלי, זה בשורה 

 17ס, זה מה לך רוצה להפליק אותו ואתה כתבת כן, אתה עכשיו מקשר? כלומר יש לך פניה של אקוני

 18 שלא ראינו, פניה של הדובר זה מה שלא ראינו, ועכשיו אנחנו רואים את המכלול. נכון? 

 19 כן.  ת.

 20 קי, טוב. הלאה. בוא נגיש את זה בלי לשאול, עוד אחת. -כן, או ש.

 21 . 1201נ/התכתובת הזאת היא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 ת, רואה? עוד הודעה לעיתונות שנשלח צור:-עו"ד בעז בן

 23 כן. ת.
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 1קי, בסדר, חבל על הזמן, לא נשאל שאלות עליה למרות שהיה משהו, אבל בוא נעזוב. יש -או ש.

 2 , אשתו צריכה להגיע לאולפן, זוכר? 27.12.2015-התכתבות אישית ביניכם ב

 3 אשתו של מי?  ת.

 4 של אקוניס, יש דבר כזה.  ש.

 5 קי. -או ת.

 6 ם בנושא הזה, זוכר, לא זוכר, שיח מאוד חם ביניכ ש.

 7 לא. לא, אני לא זוכר.  ת.

 8 לא זוכר, מזכיר לך, תעיין.  ש.

 9 . 1202נ/ההתכתבות החדשה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 לא זוכר.  ת.

 11לא זוכר. טוב. בוא נתקדם. תראה, אז בוא נסתכל בינתיים על המסך, כדי  צור:-עו"ד בעז בן

 12 שועה?שנשאל, נקצר את התהליך. אתה איתי מר י

 13 כן. ת.

 14 הוא שולח לך כשהוא בלוס אנג'לס, הוא מצרף תמונה,  ש.

 15 זה כבר משהו אחר? ת.

 BDS ,16-מיליון דולר, קליפורניה, משהו נגד ה 5כן. היו הרבה דברים. שיש פה הסכם בהיקף של  ש.

Why between the eyes?17 , אתה רואה את זה 

 18 כן.  ת.

 19תסתכל מה התגובה, מה אתה חושב שהתגובה שלך? הלאה. קי. הוא שולח לך את הפניה, בוא -או ש.

 20 מה התגובה שלך מר ישועה?

 21 לא יודע.  ת.

 22בוא נסתכל. בוא נסתכל על התגובה, סטנדרטית, מטפל איש יקר וכמובן מוסיף כל הכבוד על  ש.

 23 הזה לפחות בהקשר הזה.  ןבענייהעבודה. שגרתי, נכון? אצלך 
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 1 כן. ת.

 2נעשה את העבודה עכשיו במקביל, ציר ההגשה וציר השאלות להמשך.  קי. בוא נתקדם. אנחנו-או ש.

 3 , תאשר לי, תסתכל, טקסט של הודעה לעיתונות?4.4.2016תסתכל על תכתובת נוספת, 

 4 כן. ת.

 5 קי. -או ש.

 6 עורך דין בן צור אני חושבת שההגשה לא בקצב שלך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 עשה רגע איזה פאוזה, נסנכרן. אז אנחנו נ צור:-עו"ד בעז בן

 8, ההתכתבות 1203נ/ההתכתבות שכתוב סליחה טעות היא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 . יש עוד? 1205נ/, ההתכתבות של מטפל איש יקר היא 1204נ/שכתוב בה לוס אנג'לס 

 10 זה מה שמוקרן עכשיו.  צור:-עו"ד בעז בן

 11 . 1206נ/מוקרן עכשיו זה מה ש אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 בוא תאשר לי רק שזאת הודעה לעיתונות.  צור:-עו"ד בעז בן

 13 מתחיל באקוניס מסר הצ'קים.  1206נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 הודעה סטנדרטית לעיתונות. נכון? 1206נכון, נ/ צור:-עו"ד בעז בן

 15 כן.  ת.

 16, כותב לך 17.4.2016-ש את ההתייחסות שלך, מעכשיו בוא נסתכל על תכתובת נוספת, אני מבק ש.

 17חבר הכנסת אני מבין שיש אצלכם אורחים ששונאים אותי ומעוותים דברים כדי להיבחר, ככה 

 18 הם מוגדרים לי, עכשיו עם הגולן. אתה רואה את זה?

 19 כן.  ת.

 20ופה ואתה אחרי שלא חזרת, אחרי שאתה לא ראית את זה, אתה כותב סליחה לא ראיתי, מטפל. ס ש.

 21 של ההתכתבות. רואה?

 22 כן.  ת.

 23 קי. עכשיו בוא נסתכל מה היה, -יופי, או ש.
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 1 . 1207נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 אתה זוכר מה היה? צור:-עו"ד בעז בן

 3 לא. ת.

 4יש ידיעה בעמוד הבית, הדגימה אני  17.4.2016-לא, אז בוא נסתכל מה היה, איך היה הטיפול. ב ש.

 5 מתפרסם. רואה? בחדשות. 14:28-, אז לכל המאוחר זה ב14:28משעה  כבר אומר לך

 6 כן. ת.

 7 . רואה? 1948-קי. הכותרת היא הטעות המביכה של אקוניס, סוריה כבשה את הגולן מישראל ב-או ש.

 8 כן. ת.

 9 לא סימפטי, נכון? טעות מביכה, נכון? ש.

 10 כן. ת.

 11 קי. מה עשית? -או ש.

 12 לא יודע.  ת.

 13 קי, בוא נסתכל, אחרי שכתבת לו שזה טפל, בוא נסתכל מה עשית, -או ש.

 14 . 1208נ/לפרוטוקול, מה שהוגש הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 הנה מה שמופיע היום, זאת אומרת אחרי,  צור:-עו"ד בעז בן

 16 . 1209נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17תכל, ההבדל הוא, זה מופיע, אין כותרת ראשית ובמשנה בידיעה עצמה, תס צור:-עו"ד בעז בן

 18 כבר אין טעות מביכה אלא טעות. רואה?

 19 כן.  ת.

 20 קי. טוב. עכשיו, איך עשית את זה, תסביר לנו שוב. הוא פונה אליך, -או ש.

 21 אני לא זוכר.  ת.

 22 הוא גם בטרוניה על האנשים אצלכם, הוא כותב החבר'ה אצלכם,  ש.

 23 אלקלעי. מן הסתם העברתי ל ת.
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 1 העברת לאלקלעי.  ש.

 2 או לאלקלעי, אני לא יודע מי שהיה.  ת.

 3 ואז אתה גם מלווה את זה בשיחה טלפונית בדרך כלל.  ש.

 4 יכול להיות. ת.

 5יכול להיות. לא, שאלתי בדרך כלל. אם אין ביטוי, תקשיב, אם אנחנו רואים התכתבויות אז מן  ש.

 6תבות בינך לבין אלקלעי אבל יש, מופיע התיקון הסתם יש התכתבות, אם אנחנו לא רואים התכ

 7 באתר, דיברת עם מישהו. המישהו הזה במקרה הזה קרוב לוודאי שזה אלקלעי, כך אמרת. 

 8לא מופרך שדיברתי וחלק מהמקרים הדברים דיברו בעד עצמם. התלונה שלו מופיעה שם, הם  ת.

 9והוא כותב פגעו וזה וזה, מכירים את ההקשר שמאתרגים את אקוניס, אז אם אני מעביר לו 

 10 לפעמים הייתי מעביר וזהו. לפעמים הייתי מדבר. 

 11 לא הבנתי מה שאמרת מילה. שאלתי אותך על המקרה הספציפי הזה. ש.

 12 אינני זוכר.  ת.

 13 אינך זוכר. איך זה יכול היה לעבוד. ש.

 14הנוהל היה אמרתי או שכן או שלא. אם הדברים דיברו בעד עצמם, יש הרבה מאוד פעמים שבהם  ת.

 15ברור. הוא יודע מה הגישה לאקוניס, אני שולח לו, אקוניס מתלונן שפוגעים בזה וזה, אז יכול 

 16 להיות שגם לא דיברתי, אבל יכול להיות שטילפנתי. 

 17 יכול להיות, או שטילפנת,  ש.

 18 אתה שואל אותי לבטח, אינני יודע. יכול להיות שטילפנתי, לא מופרך. ת.

 19 קי. טוב. נגיש עוד שתי התכתבויות ביחד, בצוותא חדא. ולא אשאל שאלות. -או ש.

 20 אדוני מסיים עם אופיר אקוניס? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 כן, שלוש דקות.  צור:-עו"ד בעז בן

 22 מתחיל במועדים לשמחה.  1210נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 לות אני רק אגיש אותם. אני לא אשאל שא צור:-עו"ד בעז בן
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 1 . 1211נ/והשניה היא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2, שולח 22.11.2016-קי. עכשיו אני מציג לך התכתבות שאני אגיש אותה מ-או צור:-עו"ד בעז בן

 3לך יועץ הזר, בהמשך לשיחתך עם השר אקוניס, מצורף קובץ מרשת ב'. ואחרי זה שולח לך את 

 4 הקטע המלא. רואה?

 5 כן.  ת.

 6 קי. אז קודם כל היתה לך שיחה עם השר אקוניס, נכון? כי זה בהמשך לשיחתך איתו. -או ש.

 7 כן. ת.

 8 זוכר על מה מדובר?  ש.

 9 לא.  ת.

 10 קי. אז עכשיו בוא נראה מה שהיה שם. -או ש.

 11 . 1212נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12טוב. באותו יום התפרסמה כתבה, הנה הכתבה, של תביעה שהוגשה נגד  צור:-עו"ד בעז בן

 13 השר, בגלל איזה שהיא התבטאות, 

 14 סליחה, אפשר להעלות את הכותרת.  ת.

 15 בבקשה. הנה אני מציג לך את הכתבה גם.  ש.

 16 קי, תודה. -או ת.

 17ציג לך היתה התבטאות שהוגשה בגינה תביעה ואז אם תסתכל בטקסט של הכתבה, הנה אנחנו נ ש.

 18, תסתכל מול המסך, על המסך אתה יכול להסתכל, זה בעמוד השני, בעקבות ענייןאת גוף ה

 19 הדברים התראיין אקוניס בתוכנית המזנון ברשת ב', שם ביקש להתנצל וכו'. אתה רואה? 

 20 כן, אני רואה.  ת.

 21 החלק הזה לא נמצא אצלנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 ה מופיע גבירתי, זה מופיע בעמוד השני למעלה. ז צור:-עו"ד בעז בן

 23 קי. -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1אז עכשיו מה שאנחנו רואים פה זה בעצם ששלחו אליך למכשיר פלפון שלך  צור:-עו"ד בעז בן

 2 שלחו את הראיון ברשת ב', וממכשיר הפלפון שלך זה הגיע לתוך הכתבה. נכון?

 3 או ששלחו במקביל.  ת.

 4קי, או ששלחו במקביל. בהנחה שלא שלחו במקביל כי לא חקרו, מה לעשות, -לא, או ששלחו, או .ש

 5אצלכם לא חקרו כלום כמעט, בתוך האתר את האנשים, מרביתם, אז אני שואל אותך כרגע, ולא 

 6בדקו את הפלפונים שלהם ולא עשו שום דבר מהסוג הזה, רק לגרד אותו, אז אני שואל אותך 

 7שוטה, איך זה הגיע מאצלך, למי שלחת שזה הופיע בתוך הכתבה וזה בסדר, שלא שאלה נורא פ

 8יתפרש אחרת, הכל בסדר, לגיטימי, מותר לו להגיב, מותר לו לשלוח, רצוי שתגובתו תעלה, כך זה 

 9 עובד. רק איך זה עבד בפועל? 

 10 או שאני העברתי או שהעבירו את זה במקביל אליהם. ת.

 11 למי? ש.

 12 למערכת.  ת.

 13קי. אתה מסכים איתי שזה מאוד לגיטימי ומאוד טריוויאלי שהדובר שולח תגובה על פרסום -או ש.

 14 שנדמה פרסום לא סימפטי.

 15 לגיטימי. ת.

 16, אני 30.4-קי. זה עם הכתבה כבר, בוא אני אציג לך פה, הוא מבקש ממך תסתכל ב-לגיטימי. או ש.

 17זה לא ארוך, הוא כותב לך שהגברת  אקריא לך בינתיים ונגיש את זה. הוא כותב, מבקש שתקשיב,

 18 שיקרה והכתב שלכם נתן דיווח חד צדדי נוראי. רואה? 

 19 זה לא אותו מקרה שהיה קודם. ת.

 20 לא, זה קשור אולי לאותו מקרה אבל אנחנו מדברים על מועדים שונים.  ש.

 21 זה כמה חודשים אחרי.  ת.

 22 . רואה?2017פריל ואמצע, סוף א 2016. סוף 2017-, פה אנחנו ב2016-אנחנו ב ש.

 23 כן. ת.
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 1 קי, טוב. אתה זוכר מה היה או שלהזכיר לך דרך הארכיון? -או ש.

 2 אינני זוכר. ת.

 3 קי, אינך זוכר, אז בוא נגיש את זה במאוחד. -או ש.

 4, מה 1214נ/, ההתכתבות בוקר אור 1213נ/הכתבה היתה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 . 1215נ/אתם מגישים עכשיו? עוד כתבה, אז היא תהיה 

 6עכשיו בוא נסדר רגע את הדברים. נגיש עוד מסמך אחד שקשור. מה שאני  צור:-עו"ד בעז בן

 7 אציג לך מר ישועה, תסתכל רגע, אתה איתי?

 8 כן. ת.

 9 , אתה רואה? 27.4-הכתבה הזאת עולה ב ש.

 10 כן, אני רואה. ת.

 11 30.4-, נכון? שאלנו את עצמנו ולהלן התשובה. כי ב30-למה הוא פונה אליך ב יופי. עכשיו לכאורה ש.

 12 . תסתכל. 30.4-לפי הווב ארקאיד, כי אין פס פייג'ס לאותו שלב, הכתבה הזאת עולה ב

 13 איזה כתבה?  ת.

 14 . 16,500השר העליב גולשת וישלם  ש.

 15 רק רגע, אני לא,  ת.

 16 מולך, על המסך.  ש.

 17 ? 30.4-ר שעולה עוד משהו ביש את זה, ואתה אומ ת.

 18וכותב לכם שזה חד צדדי נורא  30.4-, אנחנו מנסים להבין למה הוא פונה אליך ב30.4-זה עולה ב ש.

 19 והגברת שיקרה, 

 20 רגע, אני לא, תכוון אותי איפה. באיזה עמוד של הקובץ הזה שנתת?  ת.

 21 תסתכל מולך על המסך.  ש.

 22 קי. -או ת.

 23 . 30-זה ב ש.
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 1 בעצם, נכון?אותה כתבה  ת.

 2אותה כתבה שביחס אליה הדבר היחיד שאפשר להגיד שהגברת שיקרה זה ביחס  30-נכון. צצה ב ש.

 3 לאותה כתבה ולכן הוא פונה אליך. כך עולה, נכון?

 4 כן.  ת.

 5קי, בסדר, טוב. מה עשית? התגובה נכנסה, התגובה שלו נכנסה. אתה רוצה להסתכל או שאתה -או ש.

 6 ם זה נכון?מניח שמה שאנחנו אומרי

 7 מאמין לך.  ת.

 8 למה אדוני מפנה במסמך הנוסף?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9גבירתי, ניסינו להסביר את לוחות הזמנים פה  8לא שמעתי גבירתי. בעמוד  צור:-עו"ד בעז בן

 10הזה.  ענייןדרך המסמך הזה. וזה ישנו שם. אגב אנחנו באפריל, אתה שוב נענה באופן רוטיני גם ב

 11 נכון?

 12 לא. ת.

 13 לא? למה לא? התגובה נכנסה.  ש.

 14זה שהתגובה נכנסה זה לא אומר שאני נעניתי, יכול להיות שהוא העביר את זה למערכת. באותה  ת.

 15 תקופה נמצא כבר אבירם, אני חושב שאני אפילו לא עונה לו לאקוניס. זה תקופה שונה פה. 

 16 הוא מרגיש מאוד בנוח לפנות,  ש.

 17 וח לפנות. הוא מרגיש בנ ת.

 18קי, אז בוא נמשיך להציג לך פניות קצרות נוספות ובזה נסיים. שתי פניות בלי לשאול ואת -או ש.

 19, אומר 4.5.2017-האחרונה לשאול. אני אגיש עוד שתי פניות, אני אשאל אותך על השניה שבהן, מ

 20בר איתי לך אבירם שהילה אמרה לי להזכיר לך משהו על אקוניס, ביקש פגישה עם המערכת, די

 21 על זה, נתאם. זוכר על מה מדובר שם?

 22 לא.  ת.

 23 קי, אבל זה מסוג הפגישות השגרתיות פוליטיקאים, נכון?-או ש.
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 1 יכול להיות, כנראה.  ת.

 2 כנראה.  ש.

 3 מה זה, עוד פעם, אני אומר, זה אבירם אומר, ת.

 4 כן.  ש.

 5 קי.-או ת.

 6 לך. אקוניס ביקש פגישה עם המערכת.  ש.

 7 קי, בסדר. -או ת.

 8 רואה? ש.

 9 כן.  ת.

 10 קי, טוב. -או ש.

 11 הדברים עברו לאבירם.  2017-אמרתי לך, ב ת.

 12, 1216נ/צור, הקובץ של וואלה ניוז היה -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13וקיבלנו איזה שהיא התכתבות פה, איזה שהוא דף, אני לא רואה פה על המסך אבל זה יהיה 

 14 . 1217נ/

 15, הוא כותב לך מועדים 6.10.2017הודעה אחרונה, אני מציע לכתוב את זה  צור:-בןעו"ד בעז 

 16 לשמחה והוא אומר שהוא קורא בתדהמה שלפי וואלה אירועי שבוע החלל בוטלו בלחץ החרדים. 

 17 קי. -או ת.

 18קי. והוא גם כותב שהדובר שלו שעות מנסה להעמיד את הכתב על האמת, אבל משהו פה, על -או ש.

 19 בכוונה, כל הוא כותב. רואה? השקר לו

 20 כן.  ת.

 21 ואתה כותב לו, בודק, חג שמח. נכון? ש.

 22 כן.  ת.
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 1אני אסגור את זה ואני אציג לך את הכתבה רק. והשאלה שאני שואל אותך, שוב, פניה לגיטימית  ש.

 2 של שר, דובר, ואמר תשמע, פרסום לא מדוייק, נא לבדוק ולתקן או נא לתקן. נכון?

 3 ת, כן, בתנאי עוד פעם שהיא מועברת למערכת ובודקים. פני לגיטימי ת.

 4, כך הוא צריך לעשות, נכון? כל הוא עושה. ענייןאבל אם זה לא מדוייק והוא רוצה לדייק את ה ש.

 5 שאלה נפרדת כך הדבר הזה עבד גם בנקודה הזאת. נכון?

 6 אני לא יודע.  ת.

 7 לא יודע. טוב.  ש.

 8של חרדים או לא, דברים אחרים שהוא תיקן נראה סביר,  אני לא יודע אם זה בוטל בגלל לחץ ת.

 9 הדבר הזה אני לא יודע. 

 10 טוב. בוא נעבור לפואד בן אליעזר.  ש.

 11 זה לא מופרך היה לחץ של חרדים ולכן בדיקה פה כן היתה ראויה.  ת.

 12. אנחנו עוברים לבן 1219נ/הסימון של הכתבה היה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 אליעזר? 

 14 המנוח פואד בן אליעזר?  ענייןנכון. קיבלת הנחיה כלשהי משאול ב צור:-עו"ד בעז בן

 15 כן. פואד היה חבר שלו, הוא ביקש לאתרג אותו. אני לא זוכר כבר,  ת.

 16 הוא ביקש לאתרג אותו.  ש.

 17נדמה לי שזה היה סביב הנשיאות משהו, היה כמה פעמים שהתפרסם נגדו על חקירות וכדומה  ת.

 18 ר שאנחנו הורגים אותו, היו פניות מפורשות של שאול להימנע מזה. והוא אמ

 19 מה עשיתם?  ש.

 20 אני חושב שבחלק מהמקרים לפחות נענינו.  ת.

 21קי, אז בוא נסתכל לפחות על דוגמאות. אני מציג לך מייל, זה הכל מהחומר החדש -נעניתם. או ש.

 22 , 27.3.2014-שקיבלנו, מ

 23 זה סביב הבחירות לנשיאות?  ת.
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 1 . 1220נ/זה  אב"ד: -פלדמן -' הש' ר' פרידמןכב

 2איילת אזולאי היא העוזרת, היתה העוזרת האישית של בן אליעזר, אתה  צור:-עו"ד בעז בן

 3 יודע את זה? 

 4 לא זכרתי, בסדר.  ת.

 5קי, מן המפורסמות. וקים זו המזכירה של, יש לנו קים אחד בתיק, יש קים זאת העוזרת, יש -או ש.

 6 מיני קימים אבל קים פה זאת העוזרת של שאול. נכון?פטריקים, יש כל 

 7 כן.  ת.

 8 והיא שולחת, איילת שולחת לקים ריכוז פרסומים פוגעניים בעניינו של מר בן אליעזר. נכון? ש.

 9 כן.  ת.

 10קי. והמזכירה שכותבת קים לוי לשאול, איילת שלחה את המצורף, היא מתחננת שנעזור. -או ש.

 11 רואה? 

 12 כן. ת.

 13 ור. תסביר לנו איך אפשר לעזור.בסדר גמ ש.

 14 שלא יהיו פרסומים פוגעניים, שיהיו פרסומים טובים. ת.

 15 קי. שאול מעביר את המייל אליך. אתה רואה? -נכון. או ש.

 16 כן. ת.

 17, וההודעה הזאת מועברת אליך. נכון? 4482, שורה SMS-קי. והוא גם מעביר לך הודעה ב-או ש.

 18 משאול. 

 19 ה שאיילת העבירה אליו.כן, הוא מעביר לי הודע ת.

 20נכון. העבירה לקים, לא משנה, לא משנה אם זה אליו או אליה. זה בעקבות אותו מייל שראינו,  ש.

 21 נכון? כי כתוב שלחתי לך למייל ריכוז של פרסומים פוגעניים.

 22 נכון. ת.

 23 קי. אתה פונה כמו שאנחנו רואים, בנושא לינון. -טוב, או ש.
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 1 נכון. ת.

 2 נכון? ש.

 3 כן.  ת.

 4קי. ואם תחזור למייל, תסתכל שהפרסום האחרון שיש עליו כתבה, שהכוונה לפרסמו, תסתכל -או ש.

 5 במייל, הידיעה שצפויה להתפרסם, 

 6 מעטפה. ת.

 7 המעטפה. שהוא קיבל מעטפה. אתה זכרת או שזה? ש.

 8 לא, עכשיו קראתי ששאול אמר לי תשים לב שנושא המעטפה לא יופיע.  ת.

 9 נכון.  ש.

 10 י אותו פה. אז חיפשת ת.

 11 נכון. ואתה כתבת לו, בסדר.  ש.

 12 כן.  ת.

 13 קי. ומה עשית? -או ש.

 14 אני מניח שהנחיתי את ינון,  ת.

 15 שלא לפרסם. ש.

 16 כן.  ת.

 17 קי. -או ש.

 18 כמו ששאול ביקש.  ת.

 19כמו ששאול ביקש. ובהמשך אנחנו רואים גם הודעה, תסתכל, ששאול כותב לך הודעה נוספת  ש.

 20 טיפולכם הטוב. אתה רואה? נכון?מאיילת, שהם מודים על 

 21 אני לא רואה, איפה?  ת.

 22 הנה. מאיילת, מסרי לבוס המקסים שלך המון תודה, נכון? אתה רואה את זה?  ש.

 23 כן. ת.
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 1עכשיו בוא נראה מה אתה עשית שם, עוד דבר אחד, אתה מתכתב עם אודי הירש. אני אציג לך את  ש.

 2מאשר להעלות כתבות על פואד ללא בדיקה שלי, ההתכתבות. הנה זה מולך. אתה כותב כך, לא 

 3 אנחנו לפני תביעה ענקית, קצתי בגנון. רואה?

 4 כן. ת.

 5 בוא נפרק את מה שאתה כותב כאן. קודם כל אתה נותן לו הנחיה, אין פואד בלי בדיקה שלך. נכון? ש.

 6 כן. זאת היתה ההוראה שקיבלתי משאול. ת.

 7 נקית. כלשונך.עכשיו אתה אומר לו שאתם לפני תביעה ע ש.

 8 כן.  ת.

 9עכשיו, אני הסתכלתי במייל של ששלחה איילת ואני גם כתבתי איזה מכתב התראה פעם בחיי  ש.

 10 פעם, אין בזה שמץ של תביעה.  200לכלי תקשורת, או 

 11 נכון.  ת.

 12 זאת המצאה שלך שאתה המצאת.  ש.

 13יה סביב נושא הנשיאות, שאול באותה תקופה, בשביל זה שאלתי אם זה הנושא של הנשיאות, כי ה ת.

 14מי מהמועמדים יהיה, מי מהמועמדים לא יהיה, הוא הבהיר לי שיש כמה מועמדים שראש  עניין

 15 הממשלה מעוניין בהם ויש כאלה שלא, 

 16 פעם הוא רוצה את זה,  ש.

 17בפואד ויש שיחות  ענייןסליחה, תן לי לענות בבקשה. זה היה הקשר של מה שהיה אז וזה היה ה ת.

 18בהן הוא אומר לי שיש מישהו שמפיל את המועמדים של ראש הממשלה והם קראו לו מפורטות ש

 19האקדוחן והם צריכים, זה היה השם שמופיע בטקסטים, צריכים לגלות מי זה האקדוחן שמפיל 

 20את המועמדים של ראש הממשלה וכדומה. סביב זה זה היה וקיבלתי הוראה מפורשת לא להוציא 

 21תב לאבי אז אני כותב לו תביעה, לאודי, מה אני אכתוב לאודי דברים נגד פואד. מה שאני כו

 22שקיבלתי הוראה מראש הממשלה דרך שאול לאתרג את זה ואת זה, מה אתה רוצה שאני אעשה. 

 23 לפעמים השתמשתי בנימוק של תביעה משפטית. 
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 1 קודם כל אנחנו רואים שהפניה פה היא מהעוזרת של פואד בן אליעזר.  ש.

 2 אז מה? ת.

 3 היתה הפניה. זאת  ש.

 4 אז מה? ת.

 5 פניה לשאול.  ש.

 6 אז מה?  ת.

 7 שתיים, אנחנו רואים פה שאתה ממציא, אתה אומר מה יכולתי לכתוב.  ש.

 8אתה מדי פעם, אדוני תקשיב, אתה מדי פעם לאורך הדרך מאשים אותי בהמצאות, כשההמצאות  ת.

 9 האלה אני נדרשתי עי הבוס שלי. והבוס שלי אולי נדרש ע"י מרשך, אני לא יודע. שיברר את זה. 

 10 הבוס שלך נדרש ע"י, ש.

 11 מרשך, יכול להיות כן, ת.

 12 מרשי, לפנות בשם,  ש.

 13 עזוב, אל תיכנס, מרשך שאין לו אינטרס,  ת.

 14 אני אכנס לאן שאני רוצה,  ש.

 15 ואני גם אכנס, ואני אכנס לתשובה. ואני אתן לך את התשובה, ואני אתן לך את התשובה. ת.

 16 רגע אחד, תן לו להשלים ואחר כך תשאל.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17א מעניין את ראש הממשלה זה היה הרי מופרך באוזניך, כבר אמרת שזה לא יכול להיות שזה ל ת.

 18אם ריבלין נבחר או לא. אז אני אומר לך שבתכתובות ביני לבין שאול ובשיחות בינינו היה מאוד 

 19חשוב לראש הממשלה, ככה שאול הבהיר לי, מי יהיה הנשיא, יש אנשים שצריך לאתרג אותם, 

 20וראות שאני הוא היה אחד מהאנשים שצריך לאתרג אותם ואתה מאשים אותי שאני ממציא על ה

 21מקבל. כמו שהאשמתם אותי שאני משקר לגידי וייץ שמי שנותן הוראה שאני אשקר לגידי וייץ זה 

 22שאול עם יועצי התקשורת שלו בתיאום עם ניר חפץ מטעם ראש הממשלה. אז אני מואשם כל 
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 1הזמן בשקרים שאני נדרש לשקר באופן ספציפי על אנשים שמעניינים אותם. הנה עוד דוגמה אחת 

 2 תת עכשיו.נ

 3 סיימת?  צור:-עו"ד בעז בן

 4 בינתיים סיימתי.   ת:

 5 יופי. אז תשמע, אני אגיד לך ככה, זה אינטרמצו,  ש.

 6 תגיד. ת.

 7כמות השקרים ששיקרת לכל העולם ואשתו, שאתה אומר ששיקרת וזה לא נכון, היא פשוט נער  ש.

 8ונה פה זה איילת של פואד לא יוכל לספור אותם. שתיים, מי שפונה פה, תראה לאן הגעת, מי שפ

 9למזכירה של שאול אלוביץ' ואומרת תשמע, אתם מפרסמים פרסומים מכפישים, אתה אלוהים 

 10 יודע איך הצלחת להגיע למחוזות שאחרי זה אנחנו נצטרך להבין מה המוטיבציה שלך. 

 11 לא להתווכח איתו. מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12לא להתווכח עם העד, יופי, טוב. בקיצור, כשכתבת להירש שהיתה תביעה  צור:-עו"ד בעז בן

 13 ענקית זה לא נכון.

 14 בוודאי. ת.

 15 יופי. וכשכתבת לו קצתי בגנון, מה זה הגנון שקצת בו? ש.

 16אני מבהיר לו בשפה הזאת שלי שאסור שזה יתחמק. הוא צריך להבין שאני לא משחק משחקים  ת.

 17 שזה חשוב. הזה כי שאול הבהיר  ענייןפה ב

 18 אהה. ש.

 19 אהה, כן. אהה. ת.

 20 מצויין. זה חשוב וההוא חשוב. ש.

 21 נכון.  ת.

 22 זה יפה מאוד. הכל חשוב. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4517 

 1היו הרבה דברים חשובים, אתה צודק. לשאול היו ולראש הממשלה היו הרבה דברים חשובים,  ת.

 2 מה לעשות.

 3 תגיד לי, כשאתה אומר, אני רוצה רגע להבין דבר אחד, ש.

 4 כן.  ת.

 5כשאתה אומר שאול הבהיר לי שזה חשוב, את זה אני יכול להבין, אתה אומר, לא משנה אם זה  ש.

 6 נכון לא נכון, היית איתו באינטראקציה, 

 7 כן.  ת.

 8כשאתה אומר לי שזה היה חשוב לראש הממשלה דאז, או זה היה חשוב לראש הממשלה דאז,  ש.

 9ות האין סופיות האלה? כי מה, כי זה הואיל ולא דיברת, לא שמעת, איך אתה עושה את הקפיצ

 10 נעים לאוזן, איך אתה עושה דבר כזה? 

 11זאת אומרת שאם שאול באופן קונסיסטנטי במשך שנים כל הזמן נותן לי הוראות ודברים  ת.

 12שקשורים לראש הממשלה, ושהם טובים לראש הממשלה ומטיבים עם ראש הממשלה, אז זה 

 13. טוב. שזה נמצא שם בלשונו ובשפתו, זה לא שאני אומר, בשבילך קפיצה אין סופית. הבנתי. בסדר

 14הוא אומר את זה בעצמו ואשתו אומרת את זה, שהם חשובים והם חשובים והם חשובים וגם לגבי 

 15שהיה חשוב לראש הממשלה. הובהר לי וזה מופיע  ענייןהבחירות לנשיאות חד משמעית זה היה 

 16 גם בכתובים. 

 17 בוא נדבר על דוד מימון.  ש.

 18 בבקשה.  ת.

 19 דוד מימון זה נושא אחר. אתה הכרת את דוד מימון מנכ"ל אל על לשעבר? ש.

 20 כן. ת.

 21 יחסים טובים?  ש.

 22 כן, יחסים טובים,  ת.

 23 מה? ש.
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 1 מה זה טובים, עוד פעם,  ת.

 2 לא יודע. חמים? ש.

 3 אני לא יודע, זה חמים במסגרת מפרסם וגוף שקונה פרסום,  ת.

 4 של,  נבדוק אם זה רק מפרסם בגוף ש.

 5 נפגשנו פעמיים שלוש, זה יחסים חמים, חמים, חוג המשפחה, לא. נפגשנו.  ת.

 6הוא לא מהשכונה הוא לא מהשורשים הוא לא אהוב, הכל אצלך, אי אפשר לדעת את כל הסלט  ש.

 7 שאתה עושה, באיזה נושאים, הוא פנה אליך בענייני סיקור?

 8 כן, וודאי. ת.

 9 מה?  ש.

 10 כן, וודאי. ת.

 11 באיזה נושאים פחות או יותר?  אתה זוכר ש.

 12 כבר נחקרתי על זה פה. נחקרתי כמה פעמים. סיקור אוהד לאל על. ת.

 13 נענית? ש.

 14 כן.  ת.

 15 אתה פנית אליו בנושאים שונים? ש.

 16 אני פניתי אליו פעם או פעמיים כשהייתי צריך איזה שהיא עזרה באל על.  ת.

 17 טוב. תיכף נראה, נסתכל על הדברים. אנחנו נרוץ פה על תכתובת עכשיו, בוא נגיש את הכל,  ש.

 18 זה הרול החדש?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 לא הגשתם את זה כבר במסגרת הספירלה? דובר:

 20 סליחה? צור:-עו"ד בעז בן

 21 בספירלה? 3זה לא מספר  דובר:

 22 פשוט למען הנוחות בחקירה, כן, נכון, הגשנו.  צור:-עו"ד בעז בן

 23 בכל זאת אתם רוצים להגיש שוב?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 אפשר למען הנוחות שיונח בפני בית המשפט עכשיו, איך שנוח.  צור:-עו"ד בעז בן

 2 אני לא מסמנת אותו. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3ישועה? בוא נעשה איזה מעבר מהיר, נעבור  לא צריך לסמן. טוב, לפניך מר צור:-עו"ד בעז בן

 4אחד אחד מר ישועה, אתה לא צריך לראות הכל. הוא שולח לך, נתחיל בזה שהוא שולח לך ידיעה 

 5 נט, נכון? אתה רואה?Y-שעולה ב

 6 כן.  ת.

 7 קי. הוא אומר לך שהדוברת שלו לא מצליחה להכניס לכם כלום, -או ש.

 8 כן. ת.

 9הזה. ואתה ישר מיד מגיב, בעמוד השביעי אם אתם מסתכלים  יןעניקי, בוא נתקדם מהר ב-או ש.

 10כבודם, שאתה נותן עכשיו הוראה למשוך את זה מגלובס לראשית עסקים. שזה יהיה גם בעמוד 

 11 הבית. 

 12 כן. ת.

 13 רואה? ש.

 14 כן. ת.

 15קי. הלאה, בוא נתקדם. אתה כמובן מציע את שרותיך הטובים, אתה כותב בוודאי אני מטפל -או ש.

 16 מיד תשלח גם לי החומר ואני אטפל. מה זה?וגם שת

 17 מה שכתוב.  ת.

 18 מה? ש.

 19 יש לו קו ישיר אלי.  ת.

 20 שיש לך קו ישיר אליך.  ש.

 21 שיש לו קו ישיר.  ת.

 22 כן, הבנתי. ואחרי שאתה כותב לו אחרי פעם פעמיים יבינו רוח המפקד.  ש.

 23 נכון. ת.
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 1פעמיים אתה עשית להם הם יבינו. זה  אז מי שיבין זה הגנון יבין את רוח המפקד שאחרי שפעם ש.

 2 מה שאתה כותב לו. נכון?

 3 לא כתבתי פה גנון, כתבתי יבינו את רוח המפקד.  ת.

 4 מי זה יבינו?  ש.

 5 המערכת.  ת.

 6 ומה זה רוח המפקד פה?  ש.

 7 לתמוך באל על. ת.

 8קי, הוא מודה לך כמובן, בכייף, ואז השלב הבא הוא שעולה הכתבה -לתמוך באל על. יפה. או ש.

 9בוואלה שהיא כתבה, תסתכל פה, נניח שראית כמה שעות בבוקסה ראשית עסקים בעמוד הבית 

 10 של וואלה כתבה למעלה. 

 11 כן. ת.

 12 נכון? ש.

 13 כן.  ת.

 14 אל על משווקת, נכנסת לעולם הכרוזים. רואה?  ש.

 15  כן. ת.

 16 קי, הוא מודה לך כמובן. -או ש.

 17 זה אני חושב הכתבה שמשכנו מגלובס. ת.

 18 הנה.  ש.

 19 זה הכתבה שנמשכה מגלובס. אם אינני טועה. כן, זה גלובס.  ת.

 20 . 1221נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 עכשיו בוא נראה איך טיפלת. עם מי טיפלת, אתה זוכר?  צור:-עו"ד בעז בן

 22 לא.  ת.

 23 מה? ש.
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 1 לא.  ת.

 2 לא. אז בוא נסתכל, השם אבי אלקלעי מוכר לך? ש.

 3 כן.  ת.

 4קי. בוא נגיש. הנה ההתכתבות עם אלקלעי, זה ברול הישן, אני לא צריך להגיש אבל אפשר -או ש.

 5. תסתכל על ההתכתבות ביניכם, אחרי שמימון מתכתב איתך אני אומר 17438להקרין. רול ישן, 

 6נה לאלקלעי ואתה כותב לו עם סימן קריאה, למשוך לראשית עסקים. לך שלא חיכית דקה ואתה פו

 7 רואה? 

 8 כן. ת.

 9 דקות אתה כבר כותב לו, עלה.  20-קי. אחרי פחות מ-או ש.

 10 כן. ת.

 11 ואז הוא כותב לך עוד כמה דקות, עורכת העסקים יצאה הביתה ותעלה מהבית. רואה?  ש.

 12 כן. ת.

 13בעצמו, נכון? לא שואל אותך יש חשיבות אין חשיבות, ערך קי. השאלה שלי, אבי אלקלעי מבין -או ש.

 14עיתונאי לא ערך עיתונאי, זה כבר עלה בגלובס מה אנחנו עושים פה עם גלובס, האיש מבין את 

 15 .ענייןה

 16 או שהוא מבין או שדיברתי איתו בטלפון. ת.

 17 או שדיברת בטלפון. טוב, יפה. ואם דיברת בטלפון, מה אמרת לו? ש.

 18 בה לנו.אל על חשו ת.

 19 אל על חשובה לנו. ומה הוא אמר לך? ש.

 20 לא זוכר מה הוא ענה.  ת.

 21 לא התווכח.  ש.

 22 או שהתווכח או שלא, אינני יודע.  ת.

 23 אבל עלה.  ש.
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 1 כן, עובדה, נמשך מגלובס.  ת.

 2 קי. בוא נתקדם הלאה. הנה נגיש עוד, -נמשך, או ש.

 3דרך אגב לגבי משיכה מגלובס היה קצת פחות ויכוחים כי זאת ידיעה לגיטימית, התפרסמה במקום  ת.

 4 אחר ואנחנו עושים את זה באופן תדיר. 

 5 , למען הנוחות נגיש אותה. 20.7-כן, בסדר. אז בוא נמשיך להסתכל. הנה התכתבות נוספת מ ש.

 6 גם זה נמצא, אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 כן, כל מימון נמצא בפנים. צור:-בן עו"ד בעז

 8 קי, אז אני לא מסמנת. -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9פשוט אני כל פעם שואל על מקטע, זה רק למען הנוחות. פשוט אם זה נוח  צור:-עו"ד בעז בן

 10 לבית המשפט לעקוב ולא להרים את הכרכים. הוא שולח לך, מימון שולח לך פניה, אתה רואה?

 11 כן.  ת.

 12קי. שהפניה היא שמבקשים את תגובת אל על לגבי גיוס מטוסים של חברה ספרדים וואמוס -או ש.

 13 אייר, אתה רואה?

 14 כן.  ת.

 15קי. ואז הוא כותב לך, אילן, זאת שאלה שנתבקשנו על ידיכם לענות, שאלה ממוחזרת, נשאלה -או ש.

 16 אה?עשר פעמים ע"י אתרים שונים, אשמח אם לא תעלה הידיעה. אתה רו

 17 כן.  ת.

 18 התשובה שלך היא כמובן בסדר, רואה? ש.

 19 כן.  ת.

 20 ואז אתה כותב לו מי הכתב שפנה, נכון? ש.

 21 כן.  ת.

 22 אתה כותב לו מי הכתב שפנה, כיאה ת צריך לדעת למי להגיד לא להעלות את הידיעה הזאת, נכון?  ש.

 23 כן. ת.
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 1העורך של תיירות לא אוהב אותנו, היה קי. ואז הוא כותב לך שזה יניב לוי והוא כותב שזיו -או ש.

 2 דייל באל על לפני שנים, אתה רואה את זה?

 3 כן.  ת.

 4 קי. ואתה כותב לו הוא יתגבר. תפרש לבית המשפט מה זה הוא יתגבר. -או ש.

 5 על השנאה שלו לאל על.  ת.

 6 סליחה? ש.

 7 הוא אומר שיש לו טינה לאל על,  ת.

 8 על הטינה,  ש.

 9 שהוא מתאר.  ת.

 10 החליטה שלכתב יש טינה לגבי אל על,  שאל על ש.

 11 נכון.  ת.

 12ואז הוא אומר תשמע, הוא היה דייל, העורך היה דייל לפני הרבה שנים, אלוהים יודע מה, ולכן יש  ש.

 13 לו טינה ואתה אומר הוא יתגבר. 

 14 נכון. ת.

 15א מוצדקת, כן נכון לא נכון, אולי הוא ענייני, אולי הוא מקצועי, אולי יש לו טינה מוצדקת או ל ש.

 16 אתה אומר הוא יתגבר, כלומר כך זה יהיה. נכון?

 17 כן.  ת.

 18, מעביר לך נוסח של 2208קי, זה לא יעלה. הלאה. בוא נתקדם. -קי, טוב. או-כל הכבוד לכם. או ש.

 19ידיעה, סליחה, הלאה, טוב, עכשיו אני עובר, בוא נסתכל ברול הישן, איך זה משתקף ברול הישן, 

 20לו זה חומר ממוחזר לעייפה, זה התירוץ שמצאת הפעם, נכון? לבקש שלא  , אתה כותב19738שורה 

 21 יעלה, רואה? אתה מהנהן בראש לחיוב כי אתה שותה מים עכשיו,

 22 נכון. ת.

 23 אתה לא יכול לשתות ולדבר ביחד. ואז אתה פונה לאבי אלקלעי והוא כותב לך שהוא מטפל. נכון? ש.
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 1 כן.  ת.

 2 לוש דקות, נכון?קי, טוב. שלוש דקות, תוך ש-או ש.

 3 כן. או שלא, אני לא יודע, מה שרשום שם.  ת.

 4, אתה רואה? מר ישועה, אתה קורא 17.11.2016, יש לנו פה כרגע 17.11-רשום. טוב. בוא נעבור ל ש.

 5 את זה במהירות, אז בוא נשאל כמה שאלות. הוא שולח לך כתבה לא מחמיאה מוואלה, נכון?

 6 כן.  ת.

 7 לך שהבמה שנותנים לטייסים ולהסתדרות לא מאוזנת. נכון? קי. ואז הוא כותב-או ש.

 8 כן.  ת.

 9אתה זוכר שאז היה, תיכף נסתכל על זה גם בהמשך, היה אז ויכוח בין ההנהלה לבין הטייסים  ש.

 10 באל על. 

 11 כן. ת.

 12 היו קרבות לא מבוטלים, נכון? ש.

 13 כן, כבר נחקרתי על זה.  ת.

 14 אבל זה חומר חדש פה.  ש.

 15 לא נכון, יש גם ברול הישן. זה עולה מהרול הישן.  תירוש:עו"ד יהודית 

 16 מהחומר החדש. אתה זוכר שהיה ויכוח בין הטייסים לבין ההנהלה. צור:-עו"ד בעז בן

 17 כן.  ת.

 18 אתה היית בקשר עם ההנהלה. ש.

 19 נכון.  ת.

 20זה אתה תמיד בקשר עם ההנהלות. עכשיו תראה, הוא כותב לך שיש כתבה לא מאוזנת ואשכנזי,  ש.

 21 הכתב, לא הוגן. נכון?

 22 כן. ת.

 23 קי. איך אתה משיב לו? מטפל. -או ש.
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 1 מסייע לו.  ת.

 2 לא מסייע, מטפל.  ש.

 3 קי. -מטפל, או ת.

 4 מילה, ארבע אותיות, מטפל. נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6קי, טוב. ואז אתה כותב לו, זמן קצר אחרי זה, דיברתי עם העורך הראשי שלנו, הבטיח לבדוק. -או ש.

 7 אתה רואה?

 8 כן.  ת.

 9 , שמבין שדיברת עם אבירם, הוא יסייע, דיברתי איתו. 14:31קי. ואז אתה גם כותב לו בשעה -או ש.

 10 כן. ת.

 11 עכשיו, כשכותב לך, אז קודם כל דיברת עם אבירם, נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13נתרגם את מה שקורה פה, דיברת עם אבירם אמרת לו תשמע, מימון, אל על, כן מפרסם לא מפרסם  ש.

 14 , המוביל הלאומי, יש חשיבות, נכון?חשוב

 15 כן.  ת.

 16קי. טוב. מה אמר לך מלח הארץ בשלב הזה? כי אתה כתבת לו פשוט שהוא מלח הארץ, כל -או ש.

 17 הזמן כתבת הוא מחל הארץ בכל מקום, גם בהתכתבות הזאת, בגלל זה שאלתי. 

 18 מה אתה שואל? ת.

 19 מה הוא השיב לך? ש.

 20 אני לא זוכר.  ת.

 21 לא זוכר.  ש.

 22 אני מתאר לעצמי שהוא טיפל בזה.  ת.

 23 טיפל באיזה מובן?  ש.
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 1 העלה את מה שצריך, עצר את מה שצריך, לא זוכר.  ת.

 2 בקיצור פעל לפי בקשת אל על.  ש.

 3 פעל לפי בקשת,  ת.

 4 טוב. עכשיו בוא נסתכל,  ש.

 5יש התכתבות ממש מפורשת של מה שהוא אמר לאבירם, מה שהוא התכתב  עו"ד יהודית תירוש:

 6 איתו, אתה מציג לו את זה? 

 7אני לא יודע אם אני אציג לו, כי יש גבול למה שאני רוצה להציג לו, מה שאני  צור:-עו"ד בעז בן

 8 יכול להציג לו. 

 9 אתה מציג לו פרפרזה שהיא לא מדוייקת.  עו"ד יהודית תירוש:

 10אני שואל אותו מההתכתבות בחומר החדש. תעשי לך בחוזרת, תכתבי  צור:-עו"ד בעז בן

 11עורכת דין תירוש, ביום כך וכך בשעה זה לא הציגו לך ואני חושבת שלא היתה תמונה מדוייקת 

 12 ואנחנו נגיד שזה לא עולה מהחקירה הנגדית, הכל יהיה בסדר. 

 13ירם כשאתה יודע בדיוק מה הוא אתה נותן לו לנחש מה הוא דיבר עם אב עו"ד יהודית תירוש:

 14 דיבר עם אבירם. זה לא תואם בדיוק את מה שאתה אומר.

 15שעצרת, כלומר עצרת  14:35אני שואל אותו. עכשיו, אתה כותב לו בשעה  צור:-עו"ד בעז בן

 16 את הפרסום. 

 17 כן.  ת.

 18ף אותו קי. עכשיו בוא נסתכל, עצרת פרסום פוגעני משהו, אתה זוכר מה עלה באתר חל-יפה, או ש.

 19 פרסום?

 20 לא. ת.

 21לאדון מימון, אתה כותב לו שלח, אחרי שכתבת לו שאתה  14:36-אז בוא נציג לך. אתה כותב ב ש.

 22 כבודם אם אתם מסתכלים בעמוד של ההתכתבויות,  23עוצר את זה ברגע זה, זה בעמוד 

 23 אולי תקריא אז נעקוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 בעמוד שמופיע עוצר ברגע זה. כן.  צור:-עו"ד בעז בן

 2 באיזה שעה זה היה? עם:-כב' הש' משה בר

 3 כבודם. אז קודם כל עצרת. נכון? 14:33בשעה  צור:-עו"ד בעז בן

 4 כן. ת.

 5אתה כותב לו, שלח לאבירם חומרים במייל עם העתק אלי. אתה  14:36-קי. עכשיו, אחרי זה ב-או ש.

 6 רואה?

 7 כן.  ת.

 8 ומה תעשה, כתבת, אני אוודא אישית כתבה חזקה.  ש.

 9 כן.  ת.

 10אז מה שאמרנו, יש לנו קרב בלימה, עוצרים ועכשיו עוברים להתקפה ומעלים משהו מצד אל על.  ש.

 11 נכון?

 12 כן. ת.

 13 קי. ואז מימון מעביר לך חומרים. נכון?-יפה, או ש.

 14 כן.  ת.

 15 קי. בסדר גמור. אתה זוכר למי פנית במערכת? -או ש.

 16 לא. .ת

 17קי, אתה מאשר, אני אפנה -הזה. וביקשת מהם להעלות, או ענייןפנית לאבירם ולמיכל קליין ב ש.

 18 ואילך.  23347אותך ברול הישן שורה 

 19 כן. ת.

 20 קי, טוב. לא היתה התנגדות של השניים. -או ש.

 21 לא זוכר אם היתה התנגדות.  ת.

 22גדו לא התנגדו נראה מה עלה בסוף. עכשיו קי, לך לא זכור, טוב. בוא נסתכל מה הלאה. כן התנ-או ש.

 23 המבחן, עולה לא עולה, בוא נראה את הכתבה עולה יורדת, 
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 1 . 1222נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2הכתבה שעולה היא כתבה נגטיבית כמו שראינו. נכון? המנכ"ל מרמה  צור:-עו"ד בעז בן

 3 עובדים. 

 4 כן. ת.

 5של אותו יום. אני אראה  15:25-קי. ואז, אם תסתכל אנחנו רואים את זה, הידיעה הופיעה ב-או ש.

 6זה כבר לא מופיע. הנה הפסט פייג'  16:25-לך כבר אחרי הפניה שלך לאבירם בהנחיות שניתנות, ב

 7 . 16:25של 

 8 . 1223נ/הפסט פייג' מסומן  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 אז זה ירד. נכון? עכשיו בוא נראה, אתה מסכים איתי שזה ירד?  צור:-עו"ד בעז בן

 10אני לא אתפלא אם זה ירד, אני מזה לא יכול להבין אם זה ירד או ירד לאן או משהו כזה, אבל אני  ת.

 11 לא אתפלא אם זה ירד. כי נתתי הוראה להוריד. 

 12 חה. , סלי20-נתת הוראה. עכשיו בוא נראה מה הכתבה שעולה יום למחרת. ב ש.

 13 . 1224נ/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14עולה כאן כתבה כזאת, לא נחתי מספיק, טייסי אל על מסרבים להטיס. ואז  צור:-עו"ד בעז בן

 15 יש פה הקלטות שצורפו לכתבה. 

 16 כן. ת.

 17בוא נגיד כך, זאת כתבה שכולה נגטיבית לטייסים, אתה יכול לעיין, מציגה אותם באור מאוד  ש.

 18 שלילי, נכון?

 19 כן.  ת.

 20 קי. הכתבה הזאת היא פרי החומר ששולח לך מימון,-או ש.

 21 כן.  ת.

 22 ואתה כמובן מתנהל בפני מימון על הכתבה שעלתה. בוא אני אראה לך בהתכתבות.  ש.

 23 גם זה נמצא בקובץ, כן? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1כן. כל מימון כבודה נמצא בקובץ. אני פשוט מציג את זה למען הנוחות.  צור:-עו"ד בעז בן

 2 את הכתבה.  22:09בשעה  2011-תאשר לי שאתה שולח למימון ב

 3 מאשר.  ת.

 4 מאשר. למה, כדי שיראה, נכון? לוודא שזה לא חמק מעיניו.  ש.

 5 נכון. ת.

 6ם כמובן, הוא שולח כתבה , המשך התכתבות, זה גם בפני כבוד23.2.2017קי, הלאה. -נכון. או ש.

 7 מכלכליסט, אתה רואה? 

 8 כן. ת.

 9 הסכם הבנות עם חברת תעופה נוספת, הוא מבקש להעלות את זה אצלכם, נכון? ענייןב ש.

 10 כן.  ת.

 11 קי. התשובה שלך כמובן בשמחה, שלח לי חומרים. ראוה?-או ש.

 12 כן. ת.

 13 שלח לך? ש.

 14 כן. ת.

 15 העליתם?  ש.

 16 כן. ת.

 17 , רואה?2017ציג את מה שעלה. פה אנחנו נמצאים במרץ העליתם. טוב. הנה נ ש.

 18 לא, אני רואה פברואר,  ת.

 19. הלאה. בוא נדבר קצת על הדברים האישיים שלך. אני אציג לך את 23.2.2017סליחה,  ש.

 20 ההתכתבויות האישיות שלך, שוב מהחומר החדש, 

 21 . 1225נ/הכתבה היא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1יש פה שורה לא קצרה של התכתבויות, ראינו ארוכות ממנה, אפשר לעיין  צור:-בןעו"ד בעז 

 2בהתכתבויות ותאשר לי שאתה, אני אגיד את זה בעדינות, מטריד משהו את מנכ"ל אל על לגבי 

 3 מושבים שלך, צ'ק אינים שלך, טיסות שיש להם דיליי, פעם אחר פעם, נכון?

 4 לא. ת.

 5 השדרוג לעסקים, לא לעסקים,  ש.

 6 לא לא לא,  ת.

 7 אז בוא נעבור,  ש.

 8 אל תבלבל. שום שדרוג. אתה רוצה תעבור,  ת.

 9 אז בוא נעבור, כדי שלא נשאיר את זה, אני רציתי לחסוך,  ש.

 10 לא, אל תחסוך, כשאתה משמיץ שאני שדרגתי אז אל תשמיץ.  ת.

 11 אז מר ישועה,  ש.

 12 תיכנס לפרטים.  ת.

 13 קדימה, בוא ניכנס לפרטים.  ש.

 14 יאללה קדימה.  ת.

 15 מביכים ככל שיהיו. ש.

 16 נכון.  ת.

 17, 14:30-קי. נתחיל בתכתובת הראשונה, שאתה אמור לחזור מברצלונה, הטיסה נדחתה מ-או ש.

 18 , רואה?19:40, עכשיו 16:30

 19 כן. ת.

 20 ביאסתם לי את הצורה. ש.

 21 כן. ת.

 22 מה רצית שהוא יעשה עם זה בדיוק? ש.

 23 שידע, זה הכל.  ת.
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 1 אז הוא מסביר לך שיש תקלה, נכון?קי, -שידע. או ש.

 2 כן. ת.

 3קי, טוב. עכשיו, אתה משיב לו שהוקל לך שמתקנים טוב אחרת לא יהיה לך למי להתקשר -או ש.

 4 בוואלה. אתה שוב מציע את השירותים על הדרך, נכון?

 5 כן. ת.

 6פניה הבאה הזה. ה ענייןקי. טוב. אחרי זה אתם שואלים אם זה סופי או לא סופי, מיצינו את ה-או ש.

 7, זאת מחלקה C 3-, דוד הכרטיס שלי עסקים, אני פלטינה, שודרגתי על ידיכם ל16:27, 18.5-ב

 8, עשיתי אפליקציה, טעיתי, תוכל להחזיר לי את השדרוג, לא יודע אם זה K 77-ראשונה, שיניתי ל

 9 שלך עם,  בגללך או בגלל הפלטינום. תשמע, לא כל כך חשוב לי, חשוב לי הפרטים פה, כל המעללים

 10 לא, דווקא לי חשוב הפרטים.  ת.

 11 לא, לא חשוב לי.  ש.

 12 כדי שלא תישאר עם כותרת לא נכונה.  ת.

 13 לא, הכותרת היא לא, הכותרת היא מה שאתה דנת איתו בענייני מיקום, שדרוג,  ש.

 14 לא.  ת.

 15 לא? ש.

 16 לא. ת.

 17 אז מה זה ההתכתבות שלך איתו?  ש.

 18שם. היה לי כרטיס בעסקים, היה עיכוב, קיבלתי באפליקציה הודעה  ריישאכדי שזה לא  ת.

 19, אז זה כנראה היה בראשונה. אני התבלבלתי, לא הבנתי ששדרגו C 3-ששודרגתי על ידם ל

 20שעות בטיסה, הם החליפו למטוס אחר, לכן הם שינו  8-10לראשונה, זה כבר היה אחרי המתנה של 

 21ורי שלי. אחרי ששדרגתי את זה באפליקציה קלטתי ואז את המושבים, ורציתי לחזור למושב המק

 22ואני החזרתי את עצמי לעסקים, אם אפשר, וטיפלתי  C 3-אמרתי לו תשמע, שדרגו אותי אתלכם ל
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 1בזה לבד דרך אגב וזה קרה לבד ואמרתי לו שאני חושב שהצלחתי להתעסק עם זה לבד. זה מה 

 2 שמופיע אחר כך. זה הכל. 

 3 ותו שהוא אומר משהו לא נכון?למה אתה מאשים א דובר:

 4 כיוון שהוא אמר לא נכון, ואתה אומר עכשיו דבר לא נכון, ואני לא אתן לכם לשקר עלי. ת.

 5 מר ישועה, אתה לא מנהל ויכוח. אתה נשאל שאלה, תענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 מר ישועה, אתה מאוד נלחץ, צור:-עו"ד בעז בן

 7 אני לא נלחץ בכלל. ת.

 8 אני גם לא חושב שבצדק.  ש.

 9 אני לא נלחץ. ת.

 10 אני אגיד לך ככה,  ש.

 11 אני לא נלחץ בכלל, אני לא שדרגתי את הכרטיס שלי, ואתה אמרת את זה ולא שדרגתי.  ת.

 12 מר ישועה,  ש.

 13 אני לא ביקשתי שדרוג.  ת.

 14 מר ישועה, תענה לשאלות במקום להתווכח.  ש.

 15 ישועה, ענית, שאלה הבאה.  מר אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16למה אתה פונה למנכ"ל אל על בסוגיית הכרטיס, השדרוג, כן שדרוג לא  צור:-עו"ד בעז בן

 17שדרוג, למה אתה פונה אליו בכלל, מנכ"ל אל על לכל הרוחות. למה אתה פונה אליו? אני פונה 

 18 ונה אליו. לסוכנת נסיעות שלי. אני פונה למנכ"ל עם דברים שאני מכיר, אבל למה אתה פ

 19שעות, התעצבנתי על זה  7-8פניתי למנכ"ל אל על פעם או פעמיים בכל הקריירה שלי. פה המתנתי  ת.

 20שהמתנתי, עשיתי טעות בזה שאני קלקלתי לעצמי שדרוג שקיבלתי ואמרתי לו תראה אם אפשר 

 21דבר  להחזיר לי, אני טעיתי, התבלבלתי, את אותו שדרוג. לא ביקשתי שום הטבה כספית או שום

 22ממנו ואמרתי לו אחרי זה שהצלחתי לסדר את זה לבד. אז הוא אמר לי לא, זה אני. בסדר, זה 
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 1אתה, אבל לא היה שום שדרוג. לי היה שדרוג שהחברה נתנה לי בעצמה, זה הכל. אז חבל לציין 

 2 פה דבר שהוא לא נכון. מרגיז שאתה מנסה לנפח משהו, להוביל אותו למקום לא נכון. 

 3 ני מנסה להקריא לך פשוט. בסדר. א ש.

 4 אתה מנסה להקריא לי, אמרת משהו לא נכון. ת.

 5מר ישועה תשמע, בהתחשב באסופה הבלתי נדלית, בוא נתקדם הלאה, אני עכשיו מפנה אותך  ש.

 6 , כבודה אני מסיים עוד חמש דקות. 20.10-להתכתבות נוספת, מה

 7 ה. בסדר, ואז נצא להפסק אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8אתה רשאי גם לסיים כאן מה שיש לאדוני בעניינו של מר ישועה, עולה  עם:-כב' הש' משה בר

 9 מהכתובים, 

 10אז אני אשאל אותו שאלה אחת. בסדר, אני אשאל אותו שאלה אחת, מכיוון  צור:-עו"ד בעז בן

 11 שהעד אמר לי אלוהים יודע למה, אני מבין שזה עולה, תעיין במה שישנו כבר, 

 12 עיינתי. ת.

 13קי. אתה גם מתייחס איתו כרגע לבידוק, אם עושים צ'ק אין פה או שם, לא משנה כרגע באיזה -או ש.

 14 מקום, אתה רואה את זה?

 15 כן. שאלה אינפורמטיבית.  ת.

 16 אמרתי לך, יש סוכן נסיעות, יש פקיד באולם המלך דוד שם, אפשר לעשות כל דבר.  ש.

 17התקופה פניתי אל מנכ"ל אל על. תשאל אותו כמה אנשים  נכון. אז פעמיים בשנה, פעמיים בכל ת.

 18 פונים אליו ומה מבקשים. 

 19מר ישועה, הכל בסדר. יש לנו פה מספר פניות, אחרי זה אפשר ללכת ולמנות אותן לפי התאריך.  ש.

 20 זה לא שתיים.

 21 כן שתיים.  ת.

 22 .חהוויכוחבל על  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 . חהוויכואמרתי שחבל על  צור:-עו"ד בעז בן
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 1 מר ישועה, אמרת את מה שהיה לך להגיד.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 ועכשיו אני אשאל אותך שאלה נורא פשוטה.  צור:-עו"ד בעז בן

 3 סליחה, אני מצטער.  ת.

 4 .חבוויכואנחנו לא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 מנסים לשים אותי בתור שום מקום.  ת.

 6 אבל אמרת, כבר אמרת. שמענו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 מר ישועה, אני במקום שהיית בו.  צור:-עו"ד בעז בן

 8 סליחה? ת.

 9אלא למשהו אחר.  2B-עם המנכ"ל ל 2Aאני שואל אותך שאלות איפה שהיית במקום, לא במושב  ש.

 10תיים או ארבע או חמש, כרגע השאלה היא פשוטה אליך, כשאתה פונה אליו בפניות האישיות, ש

 11 לא נתווכח, זה נמצא פה. במקביל כותב לו גם שאתה תהיה באתר לסייע לו, ראית את זה, 

 12אוי באמת, כתבתי את זה בבדיחות הדעת שאני מקווה שיתקנו אותו שיהיה לך למי לטלפן, אז  ת.

 13 אתה הופך את זה לתוך איזה שהוא דבר, 

 14 אז כתבת לו,  ש.

 15ה שאני מסייע לפרסם מסחריים, הודייתי בזה גם בראיונות ואמרתי שמה שוואלה אמרתי לפני ז ת.

 16עשתה ומה שאני עשיתי ואני חוזר על זה ואומר את זה עוד פעם, בטל בשישים על מה שכל האתרים 

 17 וגופי המדיה עושים. לחם חוקם. זה מה שהם עושים עם מפרסמים, זה הכל. 

 18 רים, זה בטל בשישים מכל גופי המדיה האח ש.

 19 כן, מה שוואלה עשתה בטל בשישים. עד היום בכל מה שקורה בכל גוף מדיה.  ת.

 20 בסדר, תודה רבה.  ש.

 21 נעשה חצי שעה הפסקה ואז אנחנו ממשיכים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 -הפסקה  -

 23 
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 1 בבקשה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 אדוני אמר שיסיים היום. מה נותר, מה יש לנו עוד על הפרק עד לסיום היום?  עם:-כב' הש' משה בר

 3 מספר פוליטיקאים.  צור:-עו"ד בעז בן

 4 מספר פוליטיקאים. עם:-כב' הש' משה בר

 5 כן.  צור:-עו"ד בעז בן

 6 למי אנחנו עוברים עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7אנחנו עוברים לגברת מירי רגב מר ישועה. תראה, אני רוצה להפנות אותך  צור:-עו"ד בעז בן

 8 , 21.5.2015-להתכתבות מ

 9 גם זה נמצא, כל מה שאדוני מפנה נמצא? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 לא. צור:-עו"ד בעז בן

 11 לא נמצא.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 ל השאר לא.למעט מימון שהופיע, כ צור:-עו"ד בעז בן

 13 . 1226נ/כל השאר לא. אז אנחנו עם  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14אתה מתכתב עם מר מאיר סויסה, שהוא דובר לשכת עורכי הדין, כך כתוב  צור:-עו"ד בעז בן

 15באנשי קשר שלך, הוא כותב לך, אילן הזמנתם עוד חברי כנסת ושרים לאירוע ההשקה, מאיר 

 16 לווה את מירי רגב הרבה שנים. אתה רואה? מה הקשר שלך אליו?סויסה כמו שאתה יודע מ

 17 לא זוכר. לא זוכר קשר.  ת.

 18 לא זוכר קשר עם דובר לשכת עורכי הדין?  ש.

 19לא. ניסינו בכנס לשכת עורכי הדין, זה היה בצורה שרצו שזה יועבר בשידור ישיר באינטרנט  ת.

 20 וכדומה, יכול להיות שסביב זה פגשתי מספר אנשים. 

 21 הוא כותב לך כמו שאתה יודע אני מלווה את מירי רגב הרבה שנים, אתה לא זוכר דבר כזה.  .ש

 22 כמו שאני יודע שהוא מלווה את מירי רגב? ת.

 23 כן, הוא כותב לך כמו שאתה יודע, ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4536 

 1 לא.  ת.

 2קי. עכשיו אני מזכיר לך שחברתי עורכת דין רוזן עוזר הראתה לך בחקירה שלה בקשה של -או ש.

 3אלוביץ' לשנות כותרת שנגעה לכתבה על מירי רגב שיצאה באמצע טקס חלוקת פרסי איריס 

 4 אקו"ם, נוכח הקראת שיר של דרוויש. זוכר? זוכר את הדבר הזה?

 5 כן.  ת.

 6, אולי אני אקריא לך, אני אקריא לך. לגבי מירי, היא 21365, רק למען הזיהוי, שורה 21שורה  ש.

 7כותבת לך איריס, תשנה את הכותרת לעובדה שהיא יצאה בשיר של דרוויש, שכל אחד יפרש 

 8 לעצמו. זה לא לפניך. אתה רוצה שאני אקריא לך או מספיק, אני אקריא לך. 

 9 מספיק, מה שאתה רוצה.  ת.

 10 למה היא ביקשה ממך, מה היתה ההבנה שלך?  .ש

 11 היא פשוט לא רצתה שנכתוב משהו שהוא שלילי נגדה, נגד מירי. ת.

 12השרה רגב מגיעה לראיון אולפן בוואלה, אני מציג לך את, מגיש ומציג  9.3.2017-טוב. עכשיו. ב ש.

 13 את השיחה שהיתה ביניכם, את ההתכתבות שהיתה ביניכם, 

 14 . 1227נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15תעיין בהתכתבות ואני אשאל אותך כמה שאלות. אתה כותב לה ששמחת  צור:-עו"ד בעז בן

 16 לפגוש אותם, מצפה לחיזוק הקשר. רואה?

 17 כן.  ת.

 18 באיזה אופן הקשר אמור להתחזק? שאתה כותב לה את זה, מה רצית להשיג בכך?  ש.

 19מירי רגב היתה אחראית על לשכת פרסום ממשלתית, לשכת פרסום ממשלתית באופן עקבי קיפחה  ת.

 20את וואלה. ולא כללה אותה במכרזים, ואני התחלתי לדבר איתה ורציתי גם לדבר איתה אחרי זה 

 21על זה שידאגו לזה שיהיה הזדמנות, שיתנו הזדמנות לוואלה לגשת למכרזים. מכרזים היו הולכים 

 22 פן טוטאלי לקבוצת ידיעות. כמעט באו
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 1עכשיו תאשר לי גם דבר רחב יותר, שהיו לא מעט פוליטיקאים שהגיעו לוואלה, לראיונות,  ש.

 2 תדרוכים, אולפניים, קודם זה נכון מה שאני אומר לך? במהלך השנים. 

 3 שהגיעו הרבה פוליטיקאים לראיונות באולפן? ת.

 4 או ראיונות אולפן, או תדרוכים או פגישות. ש.

 5 כן.  ת.

 6 קי, ולך היה כך אנחנו רואים, היית מעודכן לגבי אותן הגעות נקרא לזה. -כן, או ש.

 7 יותר לא מאשר כן.  ת.

 8יותר לא מאשר כן. טוב. התכתובות מדברות בעד עצמן. עכשיו תראה, אלקלעי כותב לך באותו  ש.

 9 יום, 

 10יום, היו לנו כמה תוכניות  פשוט שתבין, אתה שאלת, אני רוצה שתבין, היו מגיעים כמעט כל ת.

 11יומיות, היו מגיעים כמעט כל יום. אז אני אומר לך שיותר לא הגעתי לפגוש מאשר הגעתי לפגוש 

 12 אותו. 

 13, זה לא לפניך, תיכף נעבור למסמך שהגשתי, זוכר 26292טוב. אלקלעי כותב לך באותו יום בשורה  ש.

 14 היכל התהילה לשיחה עם מירי רגב. 

 15 ותב לי, לא שמעתי את המשפט.עוד פעם, הוא כ ת.

 16זוכר היכל התהילה לשיחה עם מירי רגב, שני סימני שאלה. באותו יום שאתה מתכתב עם הגברת  ש.

 17 רגב, בוא תפרש לנו, אתה היית צד להתכתבות.

 18 לא זוכר, לא יודע על מה,  ת.

 19 אני אציג לו,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 , 9.3-באותו יום, ב צור:-עו"ד בעז בן

 21 איפה זה נמצא?  הודית תירוש:עו"ד י

 22 . 26292בשורה  צור:-עו"ד בעז בן

 23 הוא אומר לי כאילו לפני הפגישה איתה? ת.
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 1 הנה, זה מה שהוא כותב לך.  ש.

 2 אינני זוכר במה מדובר. ת.

 3 סליחה?  ש.

 4 אינני זוכר במה מדובר.  ת.

 5אני אציג לך את  קי. עכשיו, אתה זוכר שאחרי הראיון של הגברת רגב עלתה כתבה.-טוב. או ש.

 6 הכתבה,

 7 לא זכור לי אבל אני מניח. עושים ראיון עולה כתבה.  ת.

 8 . 1228נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9ואז אני מחזיר אותך להתכתבות ביניכם, היא כותבת, אילן אנא ודא את  צור:-עו"ד בעז בן

 10 האסוציאציות, רואה? תסתכל על ההתכתבות מר ישועה.  עניין

 11 אני זוכר את ההתכתבות.  ת.

 12 האסוציאציות?  ענייןבוא תפרש לנו, אתה כתבת לה גם מוודא. מה וידאת ב ש.

 13 אז אני מנסה לקרוא את הכתבה ולהבין מה יכול להיות קשור למילה אסוציאציות.  ת.

 14, בראיון היה מה שנקרא והווידאשל הכתבה, אני כבר אומר לך, אנחנו לא נקרין את  ובווידאזה  ש.

 15 של הכתבה.  והווידאשחק אסוציאציות. כך מופיע בתוך מ

 16 קי. אנחנו זורקים משהו, -או ת.

 17 ענייןנכון. והיה משחק שכזה, זה מופיע בתוך הכתבה, והיא כותבת לך אנא ודא את  ש.

 18האסוציאציות, ואתה כותב לה מוודא, אל תדאגי, וידאתי, וידאתי שוב, הכל בסדר. ארבעה סימני 

 19 קריאה. 

 20 י.ק-או ת.

 21 קי. אתה זוכר מה היה?-או ש.

 22 לא.  ת.

 23 מה וידאת? ש.
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 1 לא.  ת.

 2קי. אבל בוא נניח את המובן מאליו, שיש לנו ראיון, יש משחק אסוציאציות בתוך הראיון, -או ש.

 3האסוציאציות, ואתה כותב מוודא, וידאתי  ענייןאנחנו רואים את זה, והיא כותבת לך תוודא את 

 4אסוציאטיבי שמופיע  ענייןהו שקשור לתשובות שהיו בגדר אותו הכל בסדר, היא ביקשה כאן מש

 5 בכתבה.

 6 נכון. ת.

 7נכון. עכשיו, כשאנחנו הסכמנו שנינו שזה מצב הדברים, אז זה יכול או, המשמעות יכולה להיות  ש.

 8 למשל עריכה של קטע, הוצאה של קטע, שלא היה נוח כל כך. 

 9 יכול להיות, לא יודע אם זה היה.  ת.

 10 להיות בדרגה גבוהה של סבירות. נסכים על זה?יכול  ש.

 11 כן.  ת.

 12 , 23:55, בשעה 17.5.2017-קי. עכשיו, בוא נדבר על כתבה שעלה ב-כן. בסדר, או ש.

 13 . 1229נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 אתה רואה את הכתבה? צור:-עו"ד בעז בן

 15 כן. ת.

 16 הכתבה הזאת?טוב. אתה זוכר שהיתה אצלכם התרחשות סביב  ש.

 17 כן.  ת.

 18 . אני מפנה להתכתבות שלך עם מיכל קליין ואבירם אלעד, ענייןבוא נסתכל על הכתובים ב ש.

 19 סביב הטרלול. ת.

 20, אתה מעלה, אתה שולח להם קודם כל את הכתבה שכרגע, אתה 10:24, בשעה 26524נכון, שורה  ש.

 21 שולח כתבה קודמת, נוסח קודם של אותה כתבה, נכון? 

 22 כן.  ת.
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 1הכותרת של הנוסח הקודם של אותה כתבה הוא, ירושלים של טרלול, הפדיחה של השרה רגב  ש.

 2 תיזכר, אתה רואה?

 3 כן.  ת.

 4 זה היה הנוסח הראשון של הכתבה, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6 טוב. ואז אתה כותב, אתה מזלזל באינטליגנציה שלי ופוגע קשות בחברה.  ש.

 7 מי זה, עם:-כב' הש' משה בר

 8 רם.אבי ת.

 9 מי? עם:-כב' הש' משה בר

 10 לדעתי לאבירם.  ת.

 11 לאבירם כשגם מיכל מכותבת.  צור:-עו"ד בעז בן

 12 זאת קבוצה של אבירם מיכל דני.  ת.

 13עכשיו, ואתה גם כותב בהמשך, אף גוף תקשורת לא פועל בחלל ריק, גם עמוס שוקן ניסה ליישר  ש.

 14כתבה שלילית על נזלין. בוא נפרק את הדורים עם נוחי וגם הוא אני מבטיח לך לא יכתוב מחר 

 15 המשפט הזה. כשאתה כותב שעמוס שוקן ניסה ליישר הדורים עם נוחי, נוחי זה נוחי דנקנר, 

 16 כן. ת.

 17 קי. איך אתה יודע שהוא ניסה ליישר איתו הדורים?-או ש.

 18 אני לא יודע את זה מידיעה או משהו כזה, אולי שמעתי את זה ממישהו, אינני יודע.  ת.

 19 אתה כותב את זה בחזקת,  ש.

 20 זה משהו שנאמר לפעמים, אני לא זוכר, אני לא זוכר כבר מי אמר לי.  ת.

 21 נוחי זה נוחי דנקנר, בעלי אז של קבוצה גדולה, נכון? ש.

 22כן. אבל אין לי ידיעה, אני מבקש רק להמחיש את הנקודה שאף גוף תקשורת ולוקח את הארץ  ת.

 23 כסמן ימני. 
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 1י או השמאלי, אבל סמן בכל אופן, אתה אומר הנה מנסים ליישר הדורים עם גם אצל הסמן הימנ ש.

 2 נוחי, 

 3 סמן שמקפיד על האתיקה העיתונאית.  ת.

 4וגם אתה מבטיח, אתה כותב שאני מבטיח לך שהוא לא יכתוב מחר כתבה שלילית על נזלין, נזלין  ש.

 5 זה לאוניד נזלין, שותף בהארץ. 

 6 נכון, משקיע, כן.  ת.

 7 בהארץ. משקיע  ש.

 8 אחד מבעלי המניות.  ת.

 9קי. טוב. עכשיו, אתה זוכר שגם ראינו את הנוסח של הכתבה שעלתה, -אחד מבעלי המניות. או ש.

 10 ירושלים של טרלול,

 11 כן. ת.

 12 אתה זוכר שגם יותר מאוחר יהודית הסבה את תשומת הלב שלך לכותרת הזאת, נכון? ש.

 13 כן.  ת.

 14קי. עכשיו, הכותרת כמו שראינו כשהגשנו את הכתבה, הכותרת הזאת השתנתה, נכון? זה כבר -או ש.

 15 לא ירושלים של טרלול, אלא הכותרת הראשית היא כבר מה חשבנו על השמלה, רואה? 

 16 קי. -או ת.

 17זה ירד, זה כבר לא ירושלים של טרלול, זה מדגם של טרלול אופנתי שמופיע במשנה בשורה  ש.

 18 השלישית. נכון?

 19 כן.  ת.

 20 איך זה נעשה בפועל, איך זה שונה? ש.

 21 אני דיברתי עם אבירם ומיכל, היה על זה ויכוח עם אבירם ובסוף השארתי את זה להחלטתו.  ת.

 22 והם שינו. ש.
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 1כן. היה ויכוח בינינו, אני זוכר שהוא אמר לי בוא אני אעלה אליך ואני אדבר איתך על זה והוא  ת.

 2ישקול את זה, הוא יחליט מה שהוא יחליט, הוא לא יכול להוציא את זה לגמרי,  אמר לי שהוא

 3 אמרתי לו בסדר, תחליט מה שאתה מחליט. 

 4 והוא מיתן את זה, נכון? ש.

 5 כן, אבל ההחלטה היתה שלו.  ת.

 6 והוא מיתן. ש.

 7 כן. השתכנע ממני.  ת.

 8בוא תסתכל, זה מולך על המסך,  אתה כותב לשרה רגב, 10.7.2017-קי. עכשיו, ב-בסדר גמור, או ש.

 9 אתה מציע לה פגישה כדי לספר על יוזמות חדשניות שלנו. מה רצית, איזה יוזמות? ולמה איתה? 

 10שוב, הנושא העיקרי היה כל מיני פורמטים שלנו של תוכן שיווקי עם האולפן וכדומה, לפ"מ לשכת  ת.

 11לה ואנחנו קופחנו באופן קבוע  הפרסום הממשלתית כפופה למירי רגב, נדמה לי שזה היה כפוף

 12 בצורה קיצונית פשוט. 

 13 אז זאת הדרך שלך,  ש.

 14רציתי להגיע אליה ולמסור לה, לשטוח בפניה את התלונה שלנו שאנחנו מקופחים, שתינתן לנו  ת.

 15 הזדמנות שווה. 

 16 ולכן רצית להיפגש איתה ולספר לה על היוזמות החדשניות שלכם.  ש.

 17 נכון.  ת.

 18 . 1230נ/זה היה  אב"ד: -פלדמן -דמןכב' הש' ר' פרי

 19של השרה שקד, אתה זוכר  ענייןראינו כבר בחקירות הקודמות את ה צור:-עו"ד בעז בן

 20 שדיברנו על זה כאן, 

 21 כן.  ת.

 22 עכשיו נדבר על החומר החדש. אתה היית בקשר עם העוזר שלה, עם פנחס, הדובר שלה ליתר דיוק,  ש.

 23 כן, היה קשר מאוד מצומצם. ת.
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 1, את הצרופה מכבודם אני מבקש, יש שם 14.7.2016-אז בוא נסתכל. אני מפנה אותך לתכתובת מ ש.

 2 תמונה שצורפה, אני מבקש לא לסרוק אותה לתיק המוצגים.

 3 לא לסרוק? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 את התמונה לא.  צור:-עו"ד בעז בן

 5 אז מה נעשה איתה? או שהיא מוגשת או שהיא לא מוגשת.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 היא מוגשת גבירתי, אני הייתי מבקש לא לסרוק את זה בנט אם אפשר.  צור:-עו"ד בעז בן

 7 משום טעם של פרטיות, או טעם של חסיון או מה,  עם:-כב' הש' משה בר

 8 כן, כן, זאת הסיבה היחידה.  צור:-עו"ד בעז בן

 9 ני מבין.א עם:-כב' הש' משה בר

 10אני רואה את התמונה, זה ברור. אני אסמן את  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 ההתכתבות.  1231נ/ההתכתבות, אני לא אסמן את התמונה. זה יהיה 

 12אז פונה אליך הדובר של השרה ומצרף פניה שהגיעה אליהם מכתב התרבות  צור:-עו"ד בעז בן

 13 של וואלה שגיא בן נון. רואה? 

 14 נכון.  ת.

 15 . נכון?מסויםשביקשה את תגובת השרה לאיזה שהיא יצירה של אומן  ש.

 16 כן.  ת.

 17 והוא כותב לך זאת השאילתא שקיבלתי מוואלה, ואתה כותב לו מטפל.  ש.

 18 כן. ת.

 19 המשמעות של מטפל זה שאתה בעצם מה, מה אתה אמור לעשות?  ש.

 20 במקרה הזה מונע את הפרסום. ת.

 21 י. מאה אחוז. איך אתה עושה את זה אתה זוכר?ק-מונע את הפרסום, או ש.

 22 לא.  ת.
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 1, אתה כותב 19514אז אני אראה לך. זה עכשיו דברים שמתחברים לחומר הישן, אני מפנה לשורה  ש.

 2 לאבי, מבקש לא להעלות את זה בשום אופן, כרגיל סימני קריאה, והוא כותב לך מטפל. נכון?

 3 כן.  ת.

 4 יינית שלך, של אבי, בעקבות הפניה של דובר השרה. ומבחינתך זאת כמובן החלטה ענ ש.

 5 במקרה הזה כן.  ת.

 6 במקרה הזה כן.  ש.

 7 במקרה הזה ההחלטה היא עניינית. ת.

 8-של יאיר נתניהו, ב ענייןשל דומה, בהקשר ב ענייןעניינית. אתה זוכר אגב שהיתה פניה קודמת ב ש.

 9 , 139, זה אצלנו פריט 10.6.2015

 10 אני חושב שכן. ת.

 11 נכון. מאותו ז'אנר, מאותו כיוון? ש.

 12 אני חושב שכן. ת.

 13 , 14.4.2016-גם אני. בוא נתקדם. אני מפנה אותך לתכתובת מ ש.

 14 . 1232נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 יש לך תכתובת עם השרה, אתה רואה? צור:-עו"ד בעז בן

 16 לא עם השרה,  ת.

 17עכשיו מה שחשוב לי זה שאתה, אני יודע שנהנית סליחה, לא עם השרה, עם הרמ"ט של השרה,  ש.

 18מהפגישה אבל אני רק רוצה לשאול לגבי האותנטיות של הכתיבה שלך שאתה הפכת בהדרגה 

 19, לא ממצמצת מול ביקורת, צנועה, מול ביקורת, כנראה נקודה, ענייןלמעריץ שלה, תמיד מדברת ל

 20 צנועה, פשוט מרשימה. רואה? 

 21 כן. ת.

 22 ללו שלך מר ישועה הם דברים אותנטיים? קי. הדברים ה-או ש.

 23 כן. ת.
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 1 הבנתי. ואיך נדע מתי להבחין אם זה אותנטי הערצה לפלוני והערצה מופגנת לאלמוני?  ש.

 2 כל פעם שזה חשוב לך תשאל.  ת.

 3 בסדר גמור, אני אשאל. עכשיו, היה לך גם קשר כמו שראינו עם השרה שקד לגבי הנגישות נכון? ש.

 4 נכון.  ת.

 5 , אתה זוכר? 14.4.2016-עכשיו יש לי כמה שאלות, מה זה המזל טוב הגדול שיש עליו ב ש.

 6 אני חושב שנולד לי נכד.  ת.

 7 כאילו, מה,  CNN-מזל טוב. ומה זה היה ב ש.

 8 מה השאלה, לא הבנתי.  ת.

 9 איך היא יודעת מזה פשוט.  ש.

 10 מה?  ת.

 11 איך היא יודעת מזה?  ש.

 12 אני לא יודע. ת.

 13דע. טוב. בוא נתקדם. אני אפנה אותך, אני מתייחס כרגע למי שהיה אז השר בנט, היום אתה לא יו ש.

 14אנחנו רואים ששולחים לך את הטלפון שלו, נגיש  14.1.2013-ראש הממשלה בנט, בוא נתחיל, ב

 15 את זה. הנה זה מוקרן. שולחים לך את מספר הטלפון הסלולרי שלו. אתה רואה? 

 16 כן.  ת.

 17זה, אתה זוכר מה היה ההקשר, אנחנו נמצאים אני אגיד לך, רק אני אמקם מי ששולחת לך את  ש.

 18 . מה ההקשר, אתה זוכר?22.1.2013-שהיו ב 2013, כשבוע לפני בחירות 14.1.2013-אותך, ב

 19 לא.  ת.

 20מי ששולחת לך, אולי זה ירענן את זיכרונך, יש שם מספר טלפון, אנחנו בדקנו את מספר הטלפון,  ש.

 21 , שיר שגיא. 19-ורת לקמפיין של הבית היהודי בבחירות לכנסת הזאת יועצת התקש

 22 קי. -או ת.

 23 שנשלח לך מספר הטלפון, נכון? קדמה לכך מן הסתם שיחה.  out of contextהרי זה לא קורה  ש.
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 1 אני מתאר לעצמי.  ת.

 2 נכון? ש.

 3 בוודאי.  ת.

 4 שלחו לך את מספר הטלפון הסלולרי שלו כדי לשוחח איתו.  ש.

 5 כן.  ת.

 6 ולשוחח איתו זה בענייני תקשורת.  ש.

 7 מן הסתם, יכול להיות. ת.

 8 מן הסתם. עכשיו, אתה זוכר שבאותו יום, בוא אני אראה לך מה היה באותו יום באתר,  ש.

 9 . יש לנו עכשיו כתבה, 1233נ/תן לי רק לסמן, זה היה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 , 17:30, כן, מאותו יום צור:-עו"ד בעז בן

 11 . 1234נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12באותו יום אנחנו רואים שמתפרסמת כתבה שיושב ראש הבית היהודי  צור:-עו"ד בעז בן

 13 מתראיין אצלכם באתר, אתה רואה? 

 14 כן. ת.

 15 שבוע לפני הבחירות זה אנחנו יודעים, נכון? ש.

 16 כן.  ת.

 17שרים קודמים כבר, יש את הנרטיב של בנט שבליכוד קי. ובכתבה יש את, דיברנו על זה בהק-או ש.

 18 השתגעו. אתה זוכר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים. 

 19 אמת. ת.

 20, התכתבות בינך לבין ינון מגל, 5592קי, בסדר. טוב. אני מפנה אותך לרול הישן, לשורה -אמת. או ש.

 21 בוא תעיין, אתה צריך שוב את הטלפון של מר בנט, אתה רואה? 

 22 קי.-או ת.

 23 אפשר לעלעל. למה אתה צריך את הטלפון? ש.
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 1 לא זוכר.  ת.

 2 תשער.  ש.

 3 אני חושב שזה קשור אז לחברת הדאטה שהקמתי. ת.

 4 לא שמעתי.  ש.

 5 אני חושב שזה קשור לחברת הדאטה,  ת.

 6 אנחנו יודעים מה זה דאטה, כן,  ש.

 7שהקמתי, רציתי לעניין אותו בחברה הזאת כפלטפורמה שאולי בעתיד רציתי לעשות טסט איתו  ת.

 8 יחד, להציג, נדמה לי שהוא הגיע אלינו לפגישה אפילו. אולי אני טועה בתאריכים, לא יודע. 

 9 אני רוצה רגע להבין, הקמת חברת דאטה ואתה רוצה להציג לו את החברה הזאת, ש.

 10ך כי אולי זה אחרי זה, אני זוכר שהיתה פעם אחת שפניתי אליו כי רציתי אני לא בטוח בתארי ת.

 11להציג לו את חברת הדאטה כי חברת הדאטה הזאת היתה אמורה לפעול נניח כמו קמברידג' 

 12 אנליטיס, היא היתה אמורה לעשות ניתוחים של, יכול להיות אבל שאני טועה. 

 13 אבל פנית אליו כאדם פרטי שישקיע,  ש.

 14לא. רציתי לעשות טסט קייס ולראות האם סוג כזה של מוצר יוכל לעניין פוליטיקאים  לא לא ת.

 15לקראת בחירות. בגלל שהוא בא מהייטק אז יכולתי לדבר איתו יותר באותו לבל על הקטע של 

 16החשיבות של דאטה בתוך קטע שנקרא, אבל יכול להיות שאני, אצלי זאת היתה פגישה שבה הוא 

 17גנו לו איך אנחנו יודעים לעשות בוואלה ניתוחים של דמוגרפיות וכדומה, פגש את כל הצוות. הצ

 18 של קבוצות וכדומה. משהו חשוב מאוד בתקופת בחירות. 

 19, יש לנו הרי שתי מערכות 2015בתקופת בחירות. יכול להיות שזה היה יותר מאוחר לקראת שנת  ש.

 20 שלנו. יכול להיות שזה נמצא, ענייןב, אלה מועדי הבחירות 2015ומרץ  2013בחירות, יש לנו ינואר 

 21 , אז לא היתה,2013-זה לא קשור ל ת.

 22 אז אמרתי, אז כנראה,   ש.

 23 . 2015-יכול להיות שזה קשור ל ת.
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 1 . אתם רוצים להציג לו, מי זה אנחנו, 2015זה בחירות  ש.

 2 היתה חברה שהקמנו.  ת.

 3 כשאתה אומר אנחנו זה וואלה אימיד, ש.

 4 ברה,בתוך וואלה היתה ח ת.

 5 חברה בת? ש.

 6 כן, שותפות, לא משנה, המבנה התאגידי היה של שותפות, לא משנה,  ת.

 7 שותפות עם מי? ש.

 8 עם וואלה, שותף כללי,  ת.

 9 מה זה שותפות,  ש.

 10 הכל היה בעצם וואלה, זה היה מתחת לוואלה.  ת.

 11 מתחת לוואלה. טוב.  ש.

 12 יכול להיות שבזק היה משהו, אני לא זוכר.  ת.

 13 טוב. ש.

 14 המבנה התאגידי פחות משנה,  ת.

 15 פחות משנה. ש.

 16עניינית זה היה משהו שהיה תחתנו ואז אנחנו באותה תקופה אני חושב שאני פה לא טועה, יכול  ת.

 17להיות שאני טועה, לא זוכר. ואז אנחנו התחלנו לעניין גורמים שונים שיכולים להיות בעתיד 

 18יות וכדומה. כי אלה גורמים שמעוניינים לקוחות של אותה חברה. מפרסמים, מפלגות פוליט

 19 בדאטה. 

 20 כיוון שאמרת שזה כמו קמברידג' אנליטיקה, אגב זה מונח די מגונה היום, כמוש אתה יכול לדעת,  ש.

 21 נכון. התכוונתי בכיוון של פילוחים של אוכלוסיות, לא לעשות משהו שהוא לא תקין.  ת.

 22 ברור, הכל לפי החוק.  ש.

 23 שימוש בדאטה לצרכי בחירות.שימוש בדאטה,  ת.
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 1 בסדר. ואז את השימוש בדאטה, יכול להיות אולי עם פענוחים יותר, עם אפיונים יותר,  ש.

 2 נכון, ת.

 3 משהו ברוח הזאת, אתה מסכים איתי?  ש.

 4 נכון.  ת.

 5 קי. זה היה דווקא עם בנט, כדי להציג לו את המוצר.-נכון. או ש.

 6היתה פגישה שבה ישבו איזה עשרה אנשים בחדר והצגנו לו איך כן. זאת לא פגישה אישית, זאת  ת.

 7 אנחנו מתחילים לעשות את הפילוחים ואולי זה,

 8 אולי זה יעניין אותם, אותו,  ש.

 9אותם, אותו, הוא היה הטסט קייס שלי בשביל, כמי שמודע לאינטרנט וכדומה, רציתי לראות איך  ת.

 10 התגובה שלו. 

 11 קי. -או ש.

 12 , אולי אני טועה. נדמה לי שזה זה ת.

 13 בסדר גמור. עכשיו בוא נתקדם עם ההתכתבות. אני מציג לך צילום מסך בינך לבין ינון מגל,  ש.

 14 . 1235נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15אני מסתכל כרגע על ההתכתבות, ינון מגל שולח לך צילום מסך, אני מפנה  צור:-עו"ד בעז בן

 16 אתה רואה?, 31.7.2014-להתכתבות השניה מה

 17 כן.  ת.

 18כותב ינון למר בנט, שולח את הטלפון שלך למנכ"ל, של אילן ישועה, תענה לו, והוא כותב בסדר  ש.

 19 שאדע. רואה? SMSגמור, שישלח לי 

 20 כן.  ת.

 21 מה הקשר, מה ההקשר?  ש.

 22 לא יודע.  ת.

 23 אני מציע לך אפשרות, אין לך זיכרון,  ש.
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 1 אני לא זוכר.  ת.

 2 זה ממתי הדבר הזה? עם:-בר-כב' הש' משה

 3. אני אציג לך מה שיצא יום קודם 31.7.2014-כבודו זה מופיע בהתכתבות מ צור:-עו"ד בעז בן

 4 ותגיד לי אם זה מתזכר אותך. יש לך אפשרות אחרת. 

 5 .1236נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6רסום לא נעים, , זה פ31-כמו שאתה רואה, וגם ב 30.7-עכשיו, זה יוצא ב צור:-עו"ד בעז בן

 7 נכון? מבחינתו של מר בנט,

 8 לא יודע, רק רגע.  ת.

 9 בוא תעיין. אפשר גם להקרין אם אתה רוצה.  ש.

 10 קי, אתה אומר שזה לא נעים, -לא, אני יכול לקרוא. או ת.

 11 נכון.  ש.

 12 אתה אומר שבסרטון זה לא נעים לבנט.  ת.

 13אתה מבין שזה לא סימפטי מבחינתו,  נכון. הכותרת שלכם, שליין עוזר לבנט לא להתבלבל, אז ש.

 14 נכון?

 15 סביר, יכול להיות, לא יודע.  ת.

 16 ,31.7.2014-עכשיו אני אגיד לך שהאייטם הזה נשאר גם בעמוד הבית ב ש.

 17 קי. -או ת.

 18 . 1237נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 , 31-הנה, אנחנו מקרינים לך על המסך את המיקום שזה גם ב צור:-עו"ד בעז בן

 20 רואה.  ת.

 21 קי. ואז שאלתי אליך היא, יש קשר לפרסום בוואלה לפניה אליך מצידו של מר בנט? -או ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4551 

 1סליחה, אני מתנגדת. רואים בתכתובת שהפניה היא לא של מר בנט לישועה,  עו"ד יהודית תירוש:

 2כ"ל של אילן ישועה, תענה לו. זה מה שכתוב פה. אי אפשר להגיד כתוב, שולח את הטלפון שלך למנ

 SMS. 3-לא עולה פניה של מר בנט, מה SMS-שיש כאן פניה של מר בנט. מה

 4עולה, מכיוון שחברתי התערבה, אז בוא נעשה צעד אחורה, כותב  SMS-מה צור:-עו"ד בעז בן

 5לו ואז הוא כותב בסדר גמור  מר מגל, שולח את הטלפון שלך למנכ"ל שלי, אילן ישועה, תענה

 6לבנט כדי שהוא ישוחח איתך, נכון? שזה מה שעולה  SMSשאדע. אתה תשלח  SMSשישלח לי 

 7 מההתכתבות. 

 8 כן.  ת.

 9 אני לא יודע למה היתה פה הקימה הזאת. עכשיו, דיברת איתו?  ש.

 10 אינני זוכר. אני לא זוכר את האירוע הזה.  ת.

 11 טוב, אז בוא אני אראה לך.  ש.

 12 . 1238נ/ אב"ד: -פלדמן -ב' הש' ר' פרידמןכ

 13שהוחלף אז, וכמו  SMS-, אתה רואה, כמו ה31.7.2014-באותו יום, אנחנו ב צור:-עו"ד בעז בן

 14הפניה שלך לינון מגל שאתה מבקש את הטלפון שלו, הוא כותב לך, מר בנט כותב לך קודם כל 

 15 מודה לך, רואה? 

 16 לא.  ת.

 17 תודה אילן.  ש.

 18 תודה. כן.  ת.

 19 הוא מודה לך. ש.

 20 קי, תודה אילן, כן.-בסדר, או ת.

 21 על מה הוא מודה לך?  ש.

 22 לא יודע.  ת.

 23 על מה הוא יכול להודות לך? ש.
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 1 אינני יודע.  ת.

 2 אינך יודע. טוב. ואז הוא גם שולח לך את המייל שלו. תסתכל. ש.

 3 כן, אני רואה.  ת.

 4 קי. ואתה כותב קיבלתי. -או ש.

 5 קי. -או ת.

 6 ?-מקבל את המייל שלו ההנחה הסבירה ביותר היא שכשאתה  ש.

 7 שאני אשלח לו מייל.  ת.

 8 שאתה צריך לשלוח לו מייל, נכון? ש.

 9 כן.  ת.

 10 ושהוא מודה לך על משהו שקשור בפרסום, אלה ההנחות שלנו, נכון? ש.

 11 כן. ת.

 12, נגיש את זה. זה גם מוקרן, תוך כדי כך נשאל גם 7.12.2014-קי. בוא נתקדם. אנחנו ב-טוב. או ש.

 13 שאלה, 

 14 . 1239נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15אתה כותב ככה, וואו, שלוש נקודות, ראיתי הפוסט שלך, שלוש נקודות,  צור:-עו"ד בעז בן

 16 צריך לדבר כשתחזור. רואה?

 17 כן.  ת.

 18 . אתה ראית איזה שהוא פוסט של מר בנט, נכון? ענייןיו אני רוצה רגע להבין את העכש ש.

 19 כן, אני חושב שחקרתם אותי.  ת.

 20אני לא חושב ואם אני טועה יכול להיות, אבל לא נורא, תמיד טוב להיזכר. אתה רואה את הפוסט  ש.

 21 וואו, -של מר בנט, נכון? כי את ההודעה הזאת, זה מהחומר החדש, את ה

 22 כן כן, אני הבנתי.  ת.

 23 אז עכשיו תסביר לי מה היה פה, ש.
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 1 לא יודע.  ת.

 2 לבית המשפט מה היה פה.  ש.

 3 לא יודע. לא זוכר, לא זוכר את הפוסט ולא זוכר מה זה היה, יכול להיות שהחמאתי לו.  ת.

 4 לא, זה בטוח שהחמאת לו. וואו וזה, זאת מחמאה, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6 קי. -או ש.

 7 זה בישר על בחירות קרובות או משהו כזה.אולי  ת.

 8 הבחירות היו במרץ, אני כבר אומר לך, הבחירות היו כארבעה חודשים לאחר מכן, ש.

 9 יכול להיות שרציתי לעניין שוב בדאטה אולי.  ת.

 10 סליחה? ש.

 11 רציתי לעניין עוד פעם אולי בדאטה, אני לא יודע. זה היה הנושא העיקרי שעניין אותי אז.  ת.

 12 של הדאטה אתה מתחיל איתו דרך המחמאות, דרך הפוסט שראית. ענייןאז בשביל להגיע ל ש.

 13 יכול להיות שהוא כתב גם פוסט יפה.  ת.

 14 אתה גולש בפייסבוק שלו ומסתכל ואז רואה מה הוא כותב, ש.

 15 לא.  ת.

 16 ואז אתה מחמיא לו? ש.

 17 לא.  ת.

 18 אז איך זה עבד? ש.

 19ה בדרך כלל נפוץ בהרבה צורות אחרות. אני לא גולש באמת כשמישהו כותב, כמוהו כותב פוסט ז ת.

 20 בחברתית. 

 21עכשיו, תראה אבל מה קורה באותו יום באתר, אני מציג לך את עמוד הבית, מה שעולה באתר זה  ש.

 22 , 09:19בשעה 

 23 . 1240נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 .214:4ומה שאתה כתבת למר בנט זה בשעה  צור:-עו"ד בעז בן

 2 קי.-או ת.

 3 עכשיו, מה שעולה באתר זה, באתר הבית,  ש.

 4 קי, פורום סבן. -או ת.

 5 סליחה? ש.

 6 על פורום סבן.  ת.

 7 מה שעולה זה על פורום סבן, נכון? ש.

 8 אמרתי לך שחקרת אותי על זה.  ת.

 9עכשיו, מה שקורה כאן, זה שאתה, מה שלא ראינו, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה קודם כל עולה  ש.

 10 משהו באתר שתסכים איתי שהוא חיובי בנט באופן כללי,

 11 חיובי, אינפורמטיבי,  ת.

 12 חיובי, אינפורמטיבי, בסדר, ואז אתה פונה כמה שעות לאחר מכן אליו עם המחמאה, נכון? ש.

 13 כן.  ת.

 14 , 25.12.2014-קי. אני מפנה אותך להתכתבות שלך עם אור אלוביץ' ב-או ש.

 15 . 1241נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16ובוא נתעכב על ההתכתבות הזאת. זה כמובן מהחומר החדש מר ישועה. הכל  צור:-עו"ד בעז בן

 17, אני 25.12.2014, 2014מהחדש, כמעט הכל מהחדש. אנחנו פה שוב בתוך תקופת הבחירות, סוף 

 18ה רואה כאן, אני קורא מה שאתה כותב, כותב לך אור אלוביץ' שאתם משמעותיים בספורט. את

 19 רואה?

 20 כן.  ת.

 21עכשיו לאן אתה לוקח אותו, אתה אומר לו לא רק שם, היום בוז'י וציפי התקשרו, רוצים לפגוש  ש.

 22 אותי, בנט התקשר לפני כמה ימים וגם רוצה פגישה וברטל של כחלון כנ"ל. רואה?

 23 כן.  ת.
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 1ליטיקאים פנו אז אנחנו נמצאים בתוך תקופת הבחירות ואתה מעדכן את אור אלוביץ' שארבעה פו ש.

 2אליך כדי לקיים פגישה. נכון? ארבעה פוליטיקאים זה מר הרצוג הגברת לבני מר בנט והדובר של 

 3 מר כחלון, נכון?

 4 כן. ת.

 5קי. והמטרה, תאשר לי בטובך, שהמטרה של כל אותם פוליטיקאים שפונים בטח בתוך תקופת -או ש.

 6 בחירות, היא לטייב את הסיקור שלהם. 

 7 כן. ת.

 8 עכשיו, ויש לנו כמובן את כל המפה הפוליטית כמו שאתה רואה פה, נכון?נכון.  ש.

 9 כן. ת.

 10קי. עכשיו, ואז אתה כותב, אתה כותב לאור אלוביץ' שבסך הכל פנה -נכון. לא צריך להשלים, או ש.

 11 הספורט, אתה כותב לו צריך לעבוד חכם ואז לתרגם את זה לאן שצריך. ענייןאליך ב

 12 כן.  ת.

 13 משפט בבקשה. תפרש לבית ה ש.

 14 מהדהד לו את הנרטיב ביני לבינו לבין שאול לבין היועצים מזה כמה שנים.  ת.

 15 קי. עכשיו אתה כותב לו גם, אני בונה את זה, אתם צריכים לפעול עם זה חכם. -או ש.

 16 אותו דבר. ת.

 17 אותו דבר. והוא כותב לך בלקוניות, סומך עליך לגמרי. נכון? ש.

 18 כן. ת.

 19כשאתה אומר שצריך לעבוד חכם, אולי בכל אופן קצת תסביר לבית המשפט מה  קי. עכשיו,-או ש.

 20 זה לעבוד חכם, מבחינתך, אתה כותב את זה, לא אף אחד אחר. 

 21אני מהדהד את מה שהיה כל הזמן בשיח בין שאול לביני וגם אור פחות השתתף בתוך הדברים  ת.

 22, אני צריך הצדקה לזה שאני משקיע האלה. באותה תקופה אני משקיע גם הרבה מאוד כסף באולפן

 23את הכסף הזה באולפן, זה בדיוק עיצומה של ההשקעה באולפן ובדירקטוריון שלי, אני צריך 
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 1להצדיק את זה שאני בונה אולפן. אבל זה היה נרטיב דרך אגב, זה לא היתה איזה שהיא הפתעה 

 2אז עכשיו את מודוס הפעולה שהדו שיח הזה ביני לבין אור הוא נחת עכשיו מהירח ואני בניתי לו 

 3 הזה. זה היה ברור מה עושים ואני מציג לו את זה בצורה שנוח לי להציג. 

 4 בצורה שנוח לך להציג אתה אומר.  ש.

 5 כן.  ת.

 6 ואנחנו רואים גם שאתה מתייחס פה לארבעה פוליטיקאים שמשמאל עד ימין. נכון? ש.

 7 כן, במקרה התקשרו אז.  ת.

 8, הוא מגיע לאולפן, זכור 2015עכשיו בוא נתקדם עם מר בנט. אנחנו בחירות קי. -בסדר גמור. או ש.

 9 לך? אם לא אני ארענן את זיכרונך.

 10 אני חושב שאני זוכר שהיה ראיון איתו.  ת.

 11 , 27.1.2015-כן, אז בוא אני אציג לך את המייל. אנחנו ב ש.

 12 . 1242נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13שאלה בנלית, הוא מגיע למערכת לקיים שיחת רקע, לתדרך, נכון? זה הרעיון  צור:-עו"ד בעז בן

 14 הכללי?

 15 סליחה, מה השאלה? ת.

 16הוא מגיע לביקור במערכת, הביקור הזה אני מציע לך אנחנו מאפיינים אותו כביקור, תדריך, שיחת  ש.

 17 רקע, של פוליטיקאי.

 18 כן. ת.

 19, אפשר להסתכל כאן עד שאני מגיש את 9.3.2015-קי. טוב. ואז אתה כותב לו הודעה ב-נכון, או ש.

 20 זה, אתה מבקש מקלוגהף, תגיד לבית המשפט מי זה קלוגהף, 

 21 אני חושב שזה יועץ התקשורת שלו.  ת.

 22 יועץ התקשורת שלו,  ש.

 23 . 1243נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1ייל בוואלה, כי אתה מבקש שהוא ינחה אותו לשים בקמפיין הקרוב במוב צור:-עו"ד בעז בן

 2 נט, נתחיל בזה, נכון?Y-הקמפיין הקודם היה רק ב

 3 כן. ת.

 4 קי. עכשיו, אתה גם אומר לו שאתה מבטיח לו אישית תמורה מעל ומעבר.-או ש.

 5 כן.  ת.

 6טוב. עכשיו בוא נסתכל מה היה באתר, איך המקריות מצטלבת, אני מציג לך את הכתבה שיצאה  ש.

 7 באתר שלכם,

 8 .1244נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9. אנחנו ממש על סף 15:30, ושהכתבה היא בשעה 17:24באותו יום, בשעה  צור:-עו"ד בעז בן

 10 , אתה איתי מר ישועה?9.3.2015-הבחירות מר ישועה, אתה רואה, אנחנו מדברים ב

 11 כן כן, לגמרי. ת.

 12 קי. אתה יודע שזה ממש ימים לפני הבחירות, נכון?-או ש.

 13 כן.  ת.

 14 קי. עכשיו, הכתבה היא כאן של ראיון אולפן של מר בנט, נכון?-וא ש.

 15 כן.  ת.

 16 קי. ואז יש לו פה את ההתכתשות שלו דאז עם לפיד, נכון?-או ש.

 17 כן.  ת.

 18 וגם על הדרך יש לו גם עקיצה כלפי נתניהו, נכון? לא מאמין לנתניהו שלא יסוג. ש.

 19 כן. ת.

 20מספר, בוא נגיד פחות  17:26בשעה  9.3-לבנט בקי. עכשיו, בוא תראה כך, אתה כתבת -או ש.

 21 . אתה רואה?15:30משעתיים אחרי שהכתבה הזאת עלתה באתר. היא עלתה בשעה 

 22 כן. ת.

 23 התקציב, כי ביקשת שיועבר לוואלה, עם הכתבה.  ענייןטוב. כלומר את תזמנת את הפניה שלך ב ש.
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 1אני בכלל לא בטוח. תראה, יכול להיות אבל אני אומר לך איך זה עובד, אני אומר, יכול להיות אבל  ת.

 2 אני בכלל לא בטוח שזה התזמון. 

 3 דוגרי אמרת? אמרת את המילה דוגרי, לא שמעתי.  עם:-כב' הש' משה בר

 4 אני אומר לך איך זה עובד.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 לך איך זה עובד. לא, אני אומר  ת.

 6 בוא תספר לי איך זה עובד.  צור:-עו"ד בעז בן

 7ככל שזה יפתיע אותך אני לא עסקתי בנושא התקציבים של הבחירות ביום יום, מי שמטפל בזה  ת.

 8זה סמנכ"ל המכירות. סמנכ"ל המכירות נמצא בשטח, הוא עוקב אחרי זה וכל המידע שלי לגבי 

 9 זה בא אלי ממנו. 

 10 ברור.  ש.

 11כשיו, אם זה עובד בסדר אני לא שומע עליו, אבל אם יש בעיה אז זה עולה ממנו. הוא מתלונן לי ע ת.

 12שיש בעיה עם תקציב זה וזה, אלה מקפחים. יכול להיות שהוא ראה שנפתלי עלה, סמנכ"ל מכירות 

 13זה איש חד, הוא מסתכל על הכל, הוא מחבר את הכל, יכול להיות שהוא פנה אלי ואמר תקשיב, 

 14כבר נמצא אצלנו, אנחנו נותנים לו ראיון, הוא נמצא שם וזה, ותדע לך רק שהם דופקים הוא 

 15אותנו. תכתוב לו. ואז אם הוא פונה אלי אני פונה הלאה, אחרת אני לא נמצא בתוך הסיפור הזה 

 16ופניה כזאת דרך אגב מהסוג הזה, כמעט באותן מילים פניתי לכל ראשי המפלגות כשקיבלתי את 

 17וגם דרך אגב באותה מידה עידכנתי גם את שאול, לפעמים גם אחרים, עם זה וזה יש ההתראה זה, 

 18 בעיה, זאת פניה שגרתית. 

 19 זאת אומרת ככה, בוא נסכם,  ש.

 20הראיון היה מתפרסם איתו בלי קשר, יכול להיות שהעיתוי של זה נובע מזה, אני לא יודע על זה,  ת.

 21מקפחים אותנו, שתדע, אז תפנה אליו כבר.  עוד פעם, סמנכ"ל המכירות פונה ואומר תקשיב,

 22 בסדר, אז אני פונה, ואז זה מתחבר לעיתוי של הפרסום. 

 23 מי זה סמנכ"ל המכירות הזה אגב?  ש.
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 1 רן גודטנקר. ת.

 2 קי. אנחנו מכירים את שמו.-רן גודטנקר. או ש.

 3 תודה לאל.  ת.

 4בל בלשונך, טוב, עזוב, בוא תודה לאל. נכון. בוא נתקדם. כשאתה מבטיח תמורה מעל ומעבר, א ש.

 5, שבוע 16.3.2015-נתקדם. הדברים מדברים בעד עצמם. עכשיו אני אפנה אותך לתכתובת נוספת, מ

 6 אחר כך, 

 7 . 1245נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8בוא נעיין בתכתובת ונבין מה יש פה. אתה כותב לו, היי, חיפשת אותי, אני  צור:-עו"ד בעז בן

 9 ואה?זמין. אתה ר

 10 כן.  ת.

 11 קי. כלומר הוא חיפש אותך. נכון? אין אחרת. -או ש.

 12 זה פן אחד.  ת.

 13קי. ואז אתה כותב לו גם, תקוע בדירקטוריון, אנא סמס לי, ביקשתי מאבי אלקלעי לדבר -נכון. או ש.

 14עם האיש שלך, האם דיברו? אז יש פניה של מר בנט אליך, ואתה אומר לו שכבר דיברת עם אלקלעי 

 15לדבר עם האיש של בנט. על מה דיברת עם אלקלעי שדיבר עם האיש של בנט, אנחנו נמצאים  שצריך

 16 פה ממש ממש ממש למעשה יום לפני הבחירות,

 17 אינני זוכר.  ת.

 18אינך זוכר. אנחנו יכולים כולנו להניח בחדוה משהו שכמובן זה אלקלעי האיש שלך יום לפני  ש.

 19 של סיקור.  ענייןהבחירות, זה 

 20 כן. ת.

 21אני מציג לך את הכתבה שכבר הוגשה, Eye message -נכון. עכשיו, אנחנו ראינו חלק מהדיון ב ש.

 22כבודם. הסכמנו נדמה לי  219נ/-רק למען הנוחות אני אניח אותה בפני בית המשפט, היא סומנה כ
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 1מר ישועה שהקו הנרטיב של הבית היהודי בתקופה ההיא זה שהם מותקפים, אתה זוכר את זה, 

 2 את זה כבר פעם אחר פעם, נכון? ראינו

 3 כן. ת.

 4קי. עכשיו, ואז אם אנחנו עושים אחד ועוד אחד אז אנחנו רואים את הכתבה, אנחנו רואים את -או ש.

 5 עידוד המסר, ואנחנו רואים שיש ביניכם תקשורת בדיוק באותו מועד. נכון?

 6 אני לא רואה את השעות פה אבל אם אתה אומר אני מאמין לך.  ת.

 7 אמרתי לך שאנחנו פותחים במערכת חדשה. עכשיו תראה, אני מפנה אותך, נגיש את הכתבה,  ש.

 8 . 1246נ/הכתבה תהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9עכשיו הדברים מתקשרים למה שהיה כתוב ברול הישן. אני אפנה אותך  צור:-עו"ד בעז בן

 10כתב עם ינון ומה שאתה כותב לדעתי , אתה מת8727לשורה, וגם את בית המשפט הנכבד לשורה 

 11בשלוש שורות מספר את הסיפור. אתה כותב כך, אתה מאמין שנקווה לטוב שיהיה לעם ישראל, 

 12בסדר, כולנו, בנט היה מאוד בלחץ, אתמול העלינו אחרי שפנה את הידיעה איך הליכוד והמחנה 

 13 מנסים לגנוב מלפיד מהבית. רואה?

 14 כן. ת.

 15 כותב. אחד, בנט היה בלחץ, נכון?בוא נפרק את מה שאתה  ש.

 16 כן. ת.

 17 בהתאם הוא פונה אליך.  ש.

 18 כן. ת.

 19ואז העליתם, אחרי שהוא פנה כפי שאתה כותב, שאנחנו ראינו מה קורה פה, הוא העלה ידיעה  ש.

 20 איך הליכוד במחנה הציוני מנסים לגנוב קולות מלפיד והבית היהודי. נכון?

 21 כן.  ת.

 22 , איך זה עבד?יפה. עכשיו, עם מי דיברת ש.

 23 אני חושב שהראית שהעברתי לאלקלעי, לא?  ת.
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 1משמעותי,  ענייןקי. עכשיו את יודע, אנחנו נמצאים, זאת כותרת ראשית יום לפני הבחירות. זה -או ש.

 2 נכון?

 3 כן. ת.

 4קי, טוב. עכשיו אני מפנה אותך, אנחנו פשוט מתקדמים בציר הזמן, לרול הישן -אני גם חושב. או ש.

 5 , אתה כותב לאלקלעי, את הדבר הבא. תקטינו הלהבות, 14423שורה 

 6 איפה אתה? עם:-כב' הש' משה בר

 7, תקטינו הלהבות, אתה רואה? אז בוא נקרא ביחד. גם מול ינון 1.12.2015 צור:-עו"ד בעז בן

 8 וגם מול בנט והבית היהודי, הכתבה של נחמיאס מצויינת אבל צריך לשים לב למינונים. רואה?

 9 כן. ת.

 10עכשיו, אני אציג לך למה אתה מתייחס, אתה לא יכול לזכור כל דבר, אני מראה לך כתבה שיצאה  ש.

 11 , 1.12-באותו יום ב

 12 .1247נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 יש פה כתבה, תעיין בה, במונחים של וואלה היא כתבה נרחבת למדי, נכון? צור:-עו"ד בעז בן

 14 כן. ת.

 15ם עם הכותרת, שיש כאן פרישה של מגל, מכה לפרוייקט דתי חילוני של קי. והכתבה היא, ג-או ש.

 16 בנט, רואה?

 17 כן. ת.

 18קי. עכשיו, כשאתה כותב תקטינו הלהבות גם מול ינון וגם מול בנט והבית היהודי, תפרש לנו -או ש.

 19 את המשפט על מה ולמה ומה המשמעות. 

 20אני לא זוכר למה עשיתי, להקטין זאת אומרת לא לתקוף אותו כל כך חזק, אני לא זוכר למה, יכול  ת.

 21 להיות שריחמתי קצת על ינון. 

 22 אבל אתה כותב גם על ינון וגם על בנט והבית היהודי. נכון? ש.

 23 כן.  ת.
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 1רות, אני מציג לך , זה די קרוב לבחי1.12.2015-טוב. עכשיו אני מציג לך מייל, אנחנו היינו פה ב ש.

 2 , 27.1.2015-מייל מ

 3 .1248נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4-נט, זה הכל מהחומר החדש, בYהנה מייל שאתה מקבל מרן בוקר כתב  צור:-עו"ד בעז בן

 5נט עולה כי Yנט, מבדיקה שערך Y-, בוא נעבור עליו ביחד. הוא כותב לך, רן בוקר מ21.1.2015

 6במהלך השנתיים האחרונות מערכת וואלה כמעט ולא מתחה ביקורת נגד מפלגת הבית היהודי, 

 7 לרבות על משרדי הממשלה שבהם החזיקו שרי המפלגה. 

 8 כן. ת.

 9האם היה מדובר בהנחיות של העורך היוצא ינון מגל אשר קפץ מתפקידו בוואלה למקום השביעי  ש.

 10 תה רואה?ברשימת הבית היהודי לכנסת? א

 11 כן.  ת.

 12אז בוא נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה כלי תקשורת אחר שפונה אליכם וההתרשמות של אותו  ש.

 13כלי תקשורת היא שאתם במשך כשנתיים, כך הם כותבים, לא מבקרים, הסיקור שלכם כמעט ולא 

 14 מבקר לא את המפלגה ולא את המשרדים של שרי המפלגה. נכון?

 15 כן.  ת.

 16 רשמות הזאת נכונה?קי. ההת-או ש.

 17 לא.  ת.

 18 טוב. עכשיו, ש.

 19 זאת אומרת לא היתה הוראה כזאת,  ת.

 20 ראינו, אבל עזוב, מה שראינו ראינו, אני לא אתווכח.  ש.

 21שקרה  ענייןסליחה, אמנם הצגת קודם את זה ואחרי זה את זה, אבל הקטנת הלהבות היה סביב  ת.

 22אישי שקצת ריחמתי על ינון וזה פעם יחידה  עניין, היה שם 2015כמעט שנה אחרי זה, בדצמבר 
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 1שאמרתי את זה ואתה לא תראה מקומות אחרים שאמרתי להקטין את הלהבות וזה נאמר בינואר 

 2 , זה הכל. זה נאמר על שנתיים לפני. אין קשר בין הדברים.2015

 3 תודה. עכשיו אני מציג לך עוד התכתבות, אתה הגבת למייל הזה?  ש.

 4 . שלח לי את זה שי מגל. לא חושב, לא זוכר ת.

 5 כן. ש.

 6שאליו זה פנה. ואז השבתי לשי. אתה שואל אם אני הגבתי לידיעה, לא זוכר. אני בטוח שאם הגבתי  ת.

 7 הכחשתי את זה, כי אני הייתי בטוח שינון לא פעל ככה. 

 8, קי. עכשיו, אתה זוכר שהיה, למרות מה שראינו באתר אצלכם בשלב הזה, אולי יהיה בהמשך-או ש.

 9באופן אישי. לא מה שקורה באתר. התפיסה  עויןאתה זוכר שהיחס של אלקלעי לשר בנט היה יחס 

 10 . עוינתשלו היתה תפיסה 

 11 התפיסה של מי, של אלקלעי?  ת.

 12 מר אלקלעי.  ש.

 13בגלל שהוא קרא לו בניטו פעם? אני לא חושב, אני אומר עוד פעם, אבי אלקלעי יש לו התבטאויות  ת.

 14צד שני אני לא חושב שהוא נתן לדבר הזה להשפיע על הצורה שבה הוא ערך את ססגוניות קצת, מ

 15האתר בתקופה שהוא היה עורך. אני חושב שהוא היה הוגן והוא הרבה פעמים גם כשביקשתי 

 16דברים שקשורים לשינוי סיקור וכדומה, הרבה פעמים הוא שיתף פעולה. אתם מראים את 

 17 הוא שיתף פעולה. אני לא חושב שזה נכון.  הפעמים שהוא לא שיתף, אבל הרבה פעמים

 18 טוב.  ש.

 19 יכול להיות שבאישי, עוד פעם, אמרת שאתה לא נכנס למקרטיזם,  ת.

 20 לא, ממש לא,  ש.

 21גם אני לא. באישי אני לא חושב שבנט והימין היו מחביבי נפשו של אבי, אבל הוא בחור הגון, אני  ת.

 22 לא חושב שזה השפיע על העבודה שלו.
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 1תודה. עכשיו, בוא נתייחס למר הרצוג. חקרנו כבר, אנחנו ממשיכים. אנחנו כרגע חוקרים, היתה  ש.

 2חקירה קודמת על בסיס חומרים קיימים, עכשיו אנחנו על בסיס החומר החדש. בחקירה הקודמת, 

 3 . 2016ושנת  2015אני אמקם אותך, התייחסה לסוף 

 4 ?-התייחסה ל ת.

 5, עכשיו אנחנו בתקופות חלקן אחרות. אני כבר אומר לך פעם 2016 או שנת 2016תחילת  2015סוף  ש.

 6נוספת, כמוש אמרתי ביחס לכל גורם פוליטי שפנה אליך, שמבחינתנו זו שגרה של עבודה שהיתה. 

 7אנחנו לא מטילים שום דופי בשום פניה מהסוג הזה. אנחנו רק מדברים מה קורה. לפתוח תמונה 

 8-, מ312מלאה. אתה זוכר, אני אראה לך מייל שהמספר שלו רחבה בפני בית המשפט. קצת יותר 

 9, בוא תסתכל, המייל הוא, עכשיו אנחנו מקריאים לך, בוז'י הרצוג, אילן גרינבוים, פלוס 3.4.2014

 10 אילן אצלנו. רואה?

 11 כן. ת.

 12 . 1249נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 רוקום.אילן גרינבוים להבנתי היה מנכ"ל יו צור:-עו"ד בעז בן

 14 נכון.  ת.

 15 קי. מה הפורום המשולש הזה עושה?-או ש.

 16 לא יודע.  ת.

 17 יש פגישה שלך, של מר הרצוג,  ש.

 18 מתי זה קורה?  ת.

 19 . 2014תחילת אפריל  צור:-עו"ד בעז בן

 20 לא יודע, לא זוכר.  ת.

 21 תנסה לשער לבית המשפט.  ש.

 22 באמת שאין לי השערה.  ת.

 23 סליחה?  ש.
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 1 ה לי שום זיכרון של הפגישה הזאת. אין לי השערה, לא הי ת.

 2, בנושא מכירה וואלה, היה גורם גרמני בשם הרצוג שהיה 2טוב. עכשיו תגיד לי, בעיסקה של יד  ש.

 3 מעורב?

 4 היה גורם גרמני בשם הרצוג?  ת.

 5 כן. ש.

 6 לא.  ת.

 7 , תסתכל, אתה כותב לשאול כך, הגרמנים5088אז בוא אני רוצה להראות לך התכתבות, בשורה  ש.

 8מתעניינים בוואלה, שאול כותב לך לאט לאט. הם לא פנו עלי, עלה בשיחה של הרצוג עם מטיאס, 

 9הרצוג אמר לו שאנחנו הכי טובים. ועכשיו אנדריאס כתב לי שזה מעניין אותו. בוא נעשה דבר דבר. 

 10 מטיאס זה מטיאס דופנר, מנכ"ל אקסל שפרינגר. נכון?

 11 כן.  ת.

 12ן, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכונה, שהוא נשיא חטיבת המודעות ואנדריאס, זה אנדריאס איל ש.

 13 של אקסל שפרינגר. נכון?

 14 חטיבת הדיגיטל. ת.

 15חטיבת הדיגיטל של אקסל שפרינגר. עכשיו, אז תסביר לי פה מה הנושא, כלומר יש פה ככה, שיחה  ש.

 16 ה. שהתקיימה בין מר הרצוג לבין מטיאס שהוא מנכ"ל אקסל שפרינגר לגבי וואל

 17 קי.-או ת.

 18 מה תפקידו, איך זה עולה פתאום? ש.

 19אמרתי גם בעבר דרך אגב בחקירה שלי כששאלו אם היה קשר בין ראש הממשלה לבין שפרינגר  ת.

 20אמרתי שלא, שאם כבר מי שדיבר ונתן המלצה טובה עלינו זה היה הרצוג והנה זאת הדוגמה. זה 

 21, יכול 14.5-, אם אני לא טועה זה היה ב2יד  של העיסקה של closing-יום לפני, יומיים לפני ה

 22להיות שאני טועה, וכבר זה היה ידוע, העיסקה כבר התפרסמה. הרצוג היה בגרמניה, פגש את 

 23 מטיאס דופנר, מטיאס דופנר הוא ידיד גדול של ישראל, 
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 1 נכון.  ש.

 2והתפרסמה  closingהוא פגש אותו, כנראה שעלה הנושא הזה כי העיסקה כבר היתה יום לפני  ת.

 3בכל העיתונים. אני מניח שזה מה שהיה. ואז הרצוג סיפר לי שהוא פגש אותו, או שהוא כתב לי 

 4 אפילו, אמרתי עליכם מילים טובות ושאתם טובים וכדומה ושהם מתעניינים גם בוואלה. 

 5 בסדר גמור.  ש.

 6 זה הרקע לשיחה.  ת.

 7ענה כמובן, אמרתי לך, אנחנו מאוד זהירים, אני רוצה להבין קצת יותר פרטים. אגב אין לנו שום ט ש.

 8 אנשים מאוד מפוחדים ומאוד זהירים, אבל אמיתית עכשיו אני אומר את זה, 

 9 בבקשה.  ת.

 10אבל איך מר הרצוג מגיע לשיחה עם מנכ"ל אקסל שפרינגר ואחרי זה הוא מעדכן אותך כי כך עולה  ש.

 11 מההתכתבות ביניכם. 

 12אני חושב שהסברתי את זה לפני רגע. הרצוג הוא פוליטיקאי ישראלי, מטיאס דופנר הוא צ'רמן  ת.

 13וגם מחזיק בחלק מהבעלות בקבוצת אקסל שפרינגר, ידיד גדול של ישראל עם חלק מהרזונדטרה 

 14 שלהם. 

 15 קי. -חלק מהרזונדטרה, או ש.

 16י לא יודע איך הוא פגש אותו, של הקבוצה הזאת. פוגש פוליטיקאים ישראליים באופן תדיר. אנ ת.

 17לא, אני לא יודע איך אבל הוא פגש אותו, באותו זמן זה היה באוויר, זאת היתה עיסקה גדולה, 

 18משמעותית, אז זה מן הסתם עלה. אמר לו, כן, אני נכנס לישראל, אני לא ידוע בדיוק איך זה היה, 

 19שמחתי שהוא אמר מילים טובות, ואז אחרי זה הוא אומר לי תשמע, אמרתי עליכם מילים טובות. 

 20גם בוואלה,  עניין, זה לא מזיק שאומרים מילים טובות ובין היתר הוא הביע closingזה יום לפני 

 21על וואלה אז אני מדווח  ענייןלא על וואלה, בין היתר הוא אמר לי הוא הביע  2כי העיסקה על יד 

 22 לבוס שלי.
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 1ג שהוא גורם פוליטי מדבר איתך על התהליך העיסקי טוב, בסדר. מה שאנחנו מבינים זה שמר הרצו ש.

 2 שאתה והקבוצה רוצים לעשות אותו. הוא מדבר עם הגרמנים בנושא הזה, 

 3 הוא מדבר על התהליך העיסקי, בסדר.  ת.

 4נט והבית היהודי, מה שראינו בסוף Yאגב למייל הקודם, חברי מעיר לי ובצדק, שהיתה פניה של  ש.

 5 אין תגובה. התגובה שלך.  החקירה, התגובה שלכם היא

 6 התגובה שלי אין תגובה, בסדר.  ת.

 7 אין תגובה. נכון? לא להגיב כלומר.  ש.

 8נט זה גוף שהוא אנטגוניסט לוואלה, מה אני צריך עכשיו להגיב לשום דבר שהם Yכן. כי עוד פעם,  ת.

 9 אומרים. 

 10, לזימון, 1.6.2014-, מזה היה להשלים לך את התמונה. עכשיו אני מפנה אותך לעוד התכתבות ש.

 11 סליחה, זימון, זימון במייל, 

 12 . 1250נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 זאת פגישה שמתואמת עם מר הרצוג, נכון? צור:-עו"ד בעז בן

 14 כן.  ת.

 15 , רואה?2014אנחנו פה ביוני  ש.

 16 כן.  ת.

 17גבאי, אותה גברת ענת, קי. ראינו פגישה קודמת, זאת אותה אחת שראינו אותה אצל אבי -או ש.

 18 שכתבת לה שמורה לי כבוז'י, נכון? אתה זוכר?

 19 וודאי. עכשיו אני זוכר.  ת.

 20 קי. על למה ולמה הפגישה, אתה יכול להגיד לבית המשפט?-עכשיו המעגלים נסגרים. או ש.

 21 לא זוכר, אולי זה המשך למה שהוא כתב על מטיאס, אני לא יודע.  ת.

 22 .1.6-ו פה כשבועיים אחרי זה בואנחנ 13.5-מטיאס היה ב ש.

 23 אולי הוא חזר ורצה לספר, אינני יודע.  ת.
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 1 טוב. עכשיו תגיד לי, מר הרצוג הפנה אליך אתר ברוסית?  ש.

 2 אתר ברוסית,  ת.

 3 אני אגיד לך למה אני שואל,  ש.

 4 לא זוכר לי, אולי, יכול להיות. ת.

 5זיכרונך. צילום רשימה של אנשי הקשר בוא נתייחס. אני קודם כל אציג לך, אולי זה ירענן את  ש.

 6 שלך, 

 7 איש.  10,000יש  ת.

 8 , 5898תבין מי סבל בכל השבועות האלה. לפענח את כל מה שקורה אצלך. תסתכל בשורה  ש.

 9 אתר רוסי, הופנה ע"י בוז'י. ת.

 10 נכון.  ש.

 11 . 1251נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12לא זכור לי, יכול להיות שהוא הפנה אלינו איזה שהוא אתר. הופנו אלינו בערך שלושה אתרים  ת.

 13 ביום. 

 14 הופנו אליכם, א' לא ראינו ברשימת הקשר שלושה אתרים ביום,  צור:-עו"ד בעז בן

 15 אני לא תמיד כותב באנשי הקשר הופנה ע"י זה, במקרה הזה זה היה רלוונטי אז כתבתי.  ת.

 16מה שאנחנו רואים פה זה, מה שיוצא, רק תאשר לי את זה, שיש אתר ברוסית שהפנה  קי. אז-או ש.

 17 אותו אליך מר הרצוג, נכון?

 18 כן. מתי זה היה דרך אגב?  ת.

 19 זה אנשי קשר.  ש.

 20 לא, מתי זה קרה? ההפניה.  ת.

 21 לא יודע, לפי אנשי קשר, אני לא יכול לדעת.  ש.

 22היה הרבה כסף וכדומה אז היה מבול של פניות אלינו,  2אני אומר את זה כי אחרי העיסקה של יד  ת.

 23 תקנה אותנו וכדומה, אז יכול להיות שזה היה בתוך אותו באז. 
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 1 יכול להיות שזה היה, לא שמעתי,  ש.

 2 בתוך אותו באז של תקנה אותנו, אנשים שונים הפנו אלינו, אני לא זוכר את זה.  ת.

 3בסדר. אז מפנים אליך אתר ברוסית, מדברים עם הגרמנים, בוא נמשיך הלאה, בוא נתקדם. מה  ש.

 4 לעשות, אלה החיים. 

 5 מה? ת.

 6 הזה.  ענייןאלה חיינו ב ש.

 7 יכול להיות שהוא אכל גם שניצל שם.  ת.

 8מיליון שקל, הוא הפנה אליך אתר ברוסית, לא קשור לשניצל  15לא, הוא דיבר עם מי שהרוויח  ש.

 9 , 5.10.2014-כהוא זה, בוא נתקדם עם מר הרצוג. אני מפנה אותך לתכתובת מ

 10 . 1252נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11אתה פונה אליו, למר הרצוג, אומר לו שלום אדוני, שיחה קצרה, ניסית,  צור:-עו"ד בעז בן

 12 סליחה, תתקשר, אתה זוכר על מה מדובר?

 13 לא.  ת.

 14, היריבים הפוליטיים כמו 2015ה כרגע בסמוך, יש עוד כמה חודשים לבחירות קי. טוב. אנחנו פ-או ש.

 15 שאנחנו יודעים זה מר נתניהו ומר הרצוג, בבחירות האלה. רק למקם את המחנות. 

 16 בתאריך זה לדעתי עדיין לא פרסמו,  עו"ד יהודית תירוש:

 17ו מספר חודשים לא אמרתי שאנחנו בסוף תקופת הבחירות, אמרנו שאנחנ צור:-עו"ד בעז בן

 18 לפני הבחירות ושם למקם מי היו המחנות היריבים. אתה לא זוכר מה ההקשר שאתה, 

 19 לא.  ת.

 20 מה יכולת לחפש אותו, אתה מחפש אותו.  ש.

 21 אין לי מושג.  ת.

 22 , 27.10.2014אין לך מושג. טוב. בוא נראה תכתובת נוספת,  ש.

 23 . 1253נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 פונה אליך מר הרצוג, יקירי פנוי, רואה?  צור:-ז בןעו"ד בע

 2 כן.  ת.

 3ואתה תוך שבע דקות כותב לו טופל, תיכף נראה  18:23-קי. זה התגובה שלך, הוא פונה אליך ב-או ש.

 4 את הטיפול. רואה? 

 5 כן. ת.

 6 שוחחתם בטלפון.  18:30-ל 18:23אז קודם כל ההנחה היא שבין  ש.

 7 כן. ת.

 8מה אתה כותב לו, אתה כותב לו נכנסתי למשנה בעמוד הבית, והוא מודה לך. עכשיו בוא נראה  ש.

 9 אתה רואה?

 10 כן. ת.

 11 קי. עכשיו, אתה זוכר מה היה?-או ש.

 12 לא. ת.

 13 אז בוא נזכיר לך.  ש.

 14 .1254נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15דקות אחרי  45-, כלומר כ19:17אנחנו רואים פה את עמוד הבית בשעה  צור:-עו"ד בעז בן

 16 שכתבת טופל, אתה רואה?

 17 כן. ת.

 18קי. ושם אם תראה יש פה כתבה, יש את דברי נתניהו ביחס לתוכנית הבניה החדשה בירושלים -או ש.

 19 ויש במשנה הרצוג נקודותיים, נתניהו חתום על הרס יחסי ישראל ארצות הברית. רואה?

 20 כן.  ת.

 21 אני מציע לך שזה מה שהתבקשת להוסיף.  ש.

 22 להיות. יכול  ת.

 23 אז בוא נראה אם זה יכול להיות או בטוח. בוא נסתכל. אני מציג לך את עמוד הבית,  ש.
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 1 . 1255נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2לפני הפניה אליך. אם תראה, הכל אותו דבר למעט התגובה.  18:16בשעה  צור:-עו"ד בעז בן

 3 לפני הפניה מי היא? מר ישועה,  18:16התגובה בשעה 

 4 ריבלין.  ת.

 5 ריבלין. עכשיו התגובה היא של מר הרצוג, נכון? ש.

 6 כן.  ת.

 7 בהתאם אתה גם כותב לו שהכנסת למשנה בעמוד הבית. ש.

 8 נכון.  ת.

 9יפה. ואני כבר אומר לך שיש גם תמונה נאה בתוך, כמובן אנחנו גם, יש לנו תמונה נאה בתוך  ש.

 10 לך. נגיש את הכתבה. הטקסט, מעבר לכותרת המשנה, אתה רוצה אני אציג 

 11 . 1256נ/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 בוא תסתכל. אתה רואה שיש כאן גם תמונה נאה, נכון?  צור:-עו"ד בעז בן

 13 יש תמונות נאות של כולם.  ת.

 14עכשיו אני רוצה להבין עם מי דיברת, פנה אליך הרצוג, שוחח איתך בטלפון, ראינו את זה, איך זה  ש.

 15 ד באתר שלכם?עב

 16 אני מתאר לעצמי שמישהו במערכת,  ת.

 17 ברור שמישהו במערכת, אבל אתה מדבר עם מישהו.  ש.

 18 לא יודע.  ת.

 19 סליחה? ש.

 20 לא זוכר מי היה שם.  ת.

 21, תוך שבע דקות כתבת לו כבר טופל. 18:23כן, אבל עם מי יכולת לדבר, כי הוא פנה אליך בשעה  ש.

 22 כתבת לו הכנסתי את זה, הכנסתי, למשנה בעמוד הבית. 

 23 או ינון או אלקלעי. או מיכל, לא יודע.  ת.
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 1 , 11.11.2014-או מיכל, או ינון או אלקלעי. בסדר. הלאה. אנחנו מתקדמים שבועיים קדימה, ב ש.

 2 .1257נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 רעיון חדש עבורכם, סמס כשפנוי. רואה? 11.11-כותב לך מר הרצוג שיש לו ב צור:-עו"ד בעז בן

 4 כן.  ת.

 5 אתה לא זוכר מן הסתם על מה מדובר.  ש.

 6 לא.  ת.

 7רכם זה רעיון אבל אנחנו יכולים שנינו להסכים מר ישועה בשלהי יחסינו, שהרעיון החדש עבו ש.

 8 לכתיבה באתר שלכם ביחס אליו. 

 9 אינני יודע.  ת.

 10 מה, עוד עיסקה שלך?  ש.

 11 איזה עוד עיסקה, לא הבנתי.  ת.

 12 לא יודע, ראינו גרמנים, ראינו פה רוסים, אני שואל אותך כרגע על, ש.

 13ורכם הוא אינני יודע, יכול להיות שהיה לו רעיון לפורמט, אני לא חושב שהניסוח רעיון חדש עב ת.

 14בהכרח אומר תכתבו משהו בעדי. כשהוא רצה לכתוב משהו בעדו אז הוא אמר, אני צריך משהו, 

 15יכול להיות שהיה לו רעיון לפורמט, לא זוכר בדיוק, אולי על סקרים, סקרים היו אז להיט, אינני 

 16 יודע. 

 17 . אז בוא נבדוק. אני מראה לך מה נעשה שבועיים אחרי ואחרי אני אקשור את זה ש.

 18 שבועיים אחרי זה, ת.

 19 כן. אני רק מציג כרגע,  ש.

 20 . 1258נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21בוא תעיין, יש פה כתבה רחבה, אפילו רחבה מאוד, במונחים של וואלה, שנת  צור:-עו"ד בעז בן

 22 סיכום לתפקיד של יושב ראש העבודה. נכון?

 23 קי.-או ת.
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 1 זאת כתבה של פרי עבודה משמעותית למדי. אם תעיין תאשר לי שכתבה שכזאת,  ש.

 2 לא יודע, מה זה פרי עבודה משמעותית למדי? ת.

 3כלומר יש פה כתיבה רחבה, יש פה התייחסות לגורמים פוליטיים שונים, זה לא כתבה שמכינים  ש.

 4 אותה מהשרוול, בטח במונחים של וואלה. 

 5 , כתבה של עומרי נחמיאס. אני לא יודע להגיד, אם זה יותר או פחות מהרגיל, כתבה ת.

 6 בסדר. היא לא יותר ארוכה מהרגיל?  ש.

 7זה לא קשור למונחים של וואלה, זה תלוי בכתב. יש כתבים שכותבים יותר, יש כתבים שכותבים  ת.

 8פחות, יותר קצר, אני לא יכול לתת לך פה חוות דעת מדוייקת למה זה מתאים או לא. כתבה 

 9 נרחבת. 

 10 קי. עכשיו, אנחנו גם יודעים פה שמר הרצוג יוזם את הראיון, נכון?-אוזאת כתבה נרחבת.  ש.

 11 לא. ת.

 12 לא? ש.

 13 לא. מאיפה אני יודע את זה. ת.

 14אתה לא יודע, טוב. אז נתקדם. עכשיו בוא נעבור קדימה אחרי ההתכתבויות, הוא מתראיין, הוא  ש.

 15וע ויום קדימה. אני מראה לא יוזם, הוא מתראיין, בלי יוזמה, לא חשוב, בוא נתקדם, אנחנו שב

 16 בחומר החדש,  18-לך התכתבות מה

 17 . 1259נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 , יקירי זה אתה, נכון?18:09, בשעה 19.11-מ צור:-עו"ד בעז בן

 19 כן. ת.

 20רק תזכור לחזור אלי כשנוח, כנראה עולה שהוא חיפש אותך, כנראה לא הצלחת לענות ואז הוא  ש.

 21 ון?כותב לך. נכ

 22 נראה ככה, כן. ת.

 23 נראה כך.  ש.
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 1 . 11-כאילו לא הגבתי ל ת.

 2 נכון. ש.

 3 טוב.  ת.

 4. עכשיו, 19-, אני אומר כרגע שזאת תכתובת מה11-אני מראה לך מה, לא, לא אמרתי שלא הגבת ל ש.

 5 אני מראה לך מה יצא יום למחרת באתר, 

 6 הוא כותב לי ואני לא עונה.  11-לא, אני אומר שב ת.

 7 לא דיברתם. לדעתי עשיתם שם, אתה יודע, אנחנו כרגע,  19-עד ה 11-לא בטוח שמה ש.

 8 . 1260נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9יש פה כתבה, אנחנו בסוף לא נקדיש הרבה זמן לכתבה, אם תסתכל פה, יש  צור:-עו"ד בעז בן

 10 כמעט בסוף הכתבה יש טקסט,

 11 נתניהו כבר מבין,  ת.

 12 תניהו כבר מבין, בעמוד החמישי, מתחת לתמונה, הרצוג לא מצמץ, אתה רואה, כן, בכתבה שנ ש.

 13 כן, ראיתי.  ת.

 14טוב, בוא נתקדם. הזמנים מדברים בעד עצמם. בוא נעבור להתכתבות יום, באותו יום,  ש.

20.11.2014 . 15 

 16 .1261נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17ב לך מר הרצוג כך, אילן, הסוקר שלכם עושה לי נעבור דבר דבר עכשיו. כות צור:-עו"ד בעז בן

 18 פיגוע מטורף, אנא דבר איתי. רואה? מר ישועה,

 19 כן כן ראיתי.  ת.

 20, אבל היו די באוויר. עכשיו בוא נבין דבר דבר. 8.12-קי. הבחירות, אני כבר אומר לך, הוכרזו ב-או ש.

 21 אחד, התפרסם אצלכם סקר, נכון?

 22 כנראה. ת.
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 1מנדטים. רואה? כך הוא כותב. הוא כותב  10מספר מנדטים נמוך למר הרצוג, כנראה. הסקר נותן  ש.

 2 . זה לא מופיע בשום סקר. נכון?10, הסוקר זה דגני, נותן פתאום 15נתן לי לפני יומיים  2לך, ערוץ 

 3 כן. ת.

 4קי. עכשיו אנחנו מסכימים פה, תסכים איתי שסקר בתקופה הזאת זה דבר משמעותי מבחינתו -או ש.

 5 ליטיקאי.של פו

 6 כן. ת.

 7הפיגוע הסקרי הזה ואתה כותב לו  ענייןיופי. עכשיו, אתה משיב לו על זה אחרי שהוא פונה אליך ב ש.

 8קראתי להם ומדובר איתם עוד כמה דקות. בוא תפרש לנו. אני אגיד לך, קראת למי מהעורכים כי 

 9 זה ברבים, נכון?

 10 סביר.  ת.

 11 סביר. מה אמרת להם?  ש.

 12 ר. אני מניח שהעברתי את מה שהוא אמר.את מה שהוא אמ ת.

 13 עכשיו אתה כותב לו גם טופל. רואה? ש.

 14 כן. ת.

 15 . 17:05בשעה  ש.

 16 כן.  ת.

 17כבר היית, קראת להם, תיכף תהיה שיחה, מדבר  16:34-, וב16:12כלומר זה מתחיל בפניה שבשעה  ש.

 18 כבר זה טופל. נכון? 17:05איתם עוד כמה דקות, ובשעה 

 19 נכון.  ת.

 20י. עכשיו בוא נראה פה איך זה טופל, ומה קרה פה. בוא נמשיך עד הסוף אולי. הוא כותב לך יופ ש.

 21הזה, והוא שואל אותך אם זה רק נגנז או  ענייןקודם כל שאתה ענק, אתה באמת ענק אילן ב

 22 יפורסם בצורה כלשהי. רואה?

 23 כן.  ת.
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 1כמה שורות בתוך אייטם אבל קי. עכשיו אתה מסביר לו איך זה יעשה. אתה כותב לו אולי -או ש.

 2 קבור למדי ואולי בכלל לא. תודה, בכייף.

 3 כן. ת.

 4 קי. אז אתה יודע איך זה הולך להיות, נכון?-או ש.

 5 כן. ת.

 6 כלומר או שבכלל זה יעלם או שיכניסו כמה שורות בתוך אייטם בתוך מקום מאוד לא בולט. נכון? ש.

 7 כן.  ת.

 8 מה התפרסם, איך זה התפרסם באתר, יופי. עכשיו, קודם כל בוא נראה פה  ש.

 9 . 1262נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 אתה יכול לעיין בכתבה, מה אתה אומר, איך פיגוע נעלם? צור:-עו"ד בעז בן

 11 זה מופיע. ת.

 12 איפה? ש.

 13עמוד שלישי, מנגד גוש השמאל מראה סימני התרסקות, כתישה מסיבית על רקע המצב, מספרים  ת.

 14 מנדטים.  10נמוכים, העבודה בראשות בוז'י הרצוג מגיעה לשיא שלילי עם 

 15 איפה זה,  ש.

 16 בקיצור זה לפני או אחרי הכתבה הזאת?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17ומר הרצוג, הטיפול כבודם הוא לפני כן.  18:30-בה הזאת בהנוסח של הכת צור:-עו"ד בעז בן

 18זה נוסח סופי. הנוסח שאני מגיש אותו כרגע הוא הנוסח הסופי אחרי הטיפול שנעשה, וכמו שכתב 

 19מר ישועה הוא כתב שזה יהיה כמה שורות בתוך אייטם אבל קבור למדי, זה הטיפול שנעשה. כמה 

 20וא נתקדם מר ישועה. עכשיו בוא נסתכל מה קרה אצלכם שורות בתוך אייטם קבור למדי. עכשיו ב

 21, מה שהיה חסר לנו זה הפניה של מר הרצוג, כי ראינו 6138בתוך האתר. אני מפנה אותך לשורה 

 22אותה, איך התכתבת איתו, עכשיו אתה כותב לינון, תעשה מאמץ, שהסקר המוטה, כלשונך, לא 

 23 יוזכר בכלל, זה מטופש ולא אמין. רואה?
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 1 כן.  ת.

 2ואז משיבים לך, רוצה להעלות אותו רק כלינק כדי לשלוח לדגני, אף אחד לא יראה אותו. ואתה  ש.

 3 מנחה, הכי קבור שאפשר לא בעמוד הבית. 

 4 כן. ת.

 5 ברור. אתה מודה, נכון? ש.

 6 כן.  ת.

 7 . דגני זה סוקר שלכם.ענייןקי. עכשיו, אני רק רוצה להבין את ה-או ש.

 8 כן. ת.

 9 קרטוגרפיה, נכון? פרופ' דגני, מכון ש.

 10 כן.  ת.

 11 הוא עושה סקר לבקשתכם.  ש.

 12 כן. אני מניח. ת.

 13אתה מניח. עכשיו, מה שאתה עושה כאן, הטיפול שלך כפי שאנחנו רואים אותו, זה סקר מאוד לא  ש.

 14נוח או פיגוע מטורף בלשון הפונה, מר הרצוג, ארבעה חודשים לפני הבחירות, ואתה קובר אותו, 

 15 חיה שאתה נותן לינון מגל. נכון?מצניע אותו, בהנ

 16 כן. ת.

 17טוב. אני יכול לעשות אם אפשר ברשות בית המשפט עשר דקות הפסקה ואני אפילו אצמצם עוד,  ש.

 18 אם זה נוח לבית המשפט. 

 19 כן, אפשר.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 -הפסקה  -

 21 

 22 , 24.11-אני רוצה להציג לך מר ישועה שתי התכתבויות, מ צור:-עו"ד בעז בן
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 1זה בוקר טוב צריך סיוע,  1263. נ/1264נ/, 1263נ/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 . 1264והשני זה נ/

 3, זה יפה, באמת אני אומר 4פה עשית מעשה נאה, סיוע לטיפול בילדה בת  צור:-עו"ד בעז בן

 4 הזה.  ענייןציניות, תאשר לי שאתה מרגיש מספיק קרוב למר הרצוג שיסייע לך בממש בלי שמץ של 

 5 הזה, גם אם הייתי מרגיש קרוב וגם רחוק.  ענייןהייתי פונה לכל בן אדם ב ת.

 6 של הרצוג הרגשת מספיק קרוב כדי לפנות אליו כדי שיסייע לך.  ענייןב ש.

 7 אני אענה לך תשובה אמיתית.  ת.

 8 ם בנושא?פנית לעוד אנשי ש.

 9 הייתי פונה לכל אדם שהייתי חושב שיכול לעזור. ת.

 10, אני אקריא לך את זה 26.11.2014בסדר, אבל פה פנית אליו. עכשיו בוא נעבור עוד יומיים,  ש.

 11 בינתיים, אני אגיש את זה.

 12 . 1265נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13המייל כי הוא מבקש, רוצה יחס הוגן, ואז הוא שואל, אתה פנוי? מבקש את  צור:-עו"ד בעז בן

 14הוא כותב לך, שים לב שלמרות העימות החריף שלי עם ביבי במליאה, הכותרת היא רק שלו, ואתה 

 15משיב מטפל. ואז הוא מוסיף שבאפליקציה, הוא מודה לך, ובאפליקציה זה רק ביבי, אתה כותב 

 16וגם באפליקציה, ובלילה הוא ישלח  לו שאתה הרצוג מקבל ביטוי יפה במשנה וגם בתמונה גדולה,

 17לך נקודות ואתה כותב לו שהם יתייחסו בהחלט לבקשה שלך, לא רוצה ללחוץ יותר כדי שלא 

 18 יווצר, רואה?

 19 כן. ת.

 20 אתה זוכר על מה מדובר? שטיפלת בו. ש.

 21 אני רואה את מה שכתוב פה, שזה על העימות שלו.  ת.

 22 על העימות שלו. ומה עשית? ש.

 23 ר.אני לא זוכ ת.
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 1 , 17:06בוא נראה לך. אני אראה לך את האייטם מאותו יום, משעה  ש.

 2 . 1266נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3, והרצוג, מסוימיםהיה דיון סוער במליאת הכנסת, נתניהו אמר דברים  צור:-עו"ד בעז בן

 4 תאשר לי מבקש להיכנס לאייטם. 

 5 הוא טוען שרק, שיש דיון סוער, ת.

 6 נכון. ש.

 7 רק נתניהו מוזכר, יכול להיות שזה מה שהיה בהתחלה, ת.

 8 נכון.  ש.

 9 והכותרת רק שלו והוא לא נמצא. ת.

 10 נכון.  ש.

 11 בדיון סוער אולי יש גם צד שני לדיון הסוער.  ת.

 12 נכון. ואז אתה אומר לו, אחרי שאתה כותב לו מטפל, ש.

 13 נכון,  ת.

 14 תמונה גדולה. נכון?אתה אומר לו, אתה מקבל ביטוי יפה במשנה וגם  ש.

 15 נכון. כן.  ת.

 16 עכשיו, אתה בעצם דאגת שהדברים שלו יכנסו לאותה כותרת משנה גם באתר וגם באפליקציה.  ש.

 17 העברתי את זה הלאה, זה נראה לי דרישה לגיטימית.  ת.

 18 ברור. אנחנו כל הזמן בדרישות לגיטימיות.  ש.

 19 לא.  ת.

 20 אנחנו פה, כשאני שואל אותך,  ש.

 21קי. הדבר הקודם של סקר של וואלה בעיני, למרות שעשיתי אותו אני לא חושב שהוא -או בסדר, ת.

 22 לגיטימי. לא אמרתי שהוא לגיטימי.
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 1קי, טוב. אז טיפלת בדברים יותר לגיטימיים פחות לגיטימיים, מול מי -הפניה לגבי הסקר, או ש.

 2 הזה?  ענייןטיפלת ב

 3 לא יודע, מישהו מהמערכת.  ת.

 4קי, טוב. עכשיו, הוא אומר לך שהוא ישלח לך, תסתכל בהתכתבות, הוא -כת, אומישהו מהמער ש.

 5 מסיים את ההתכתבות שהוא ישלח לך מספר נקודות. 

 6 קי.-או ת.

 7 למה הכוונה?  ש.

 8 אולי הוא רצה להוסיף עוד נקודות לכתבה, הן מעשירות את התגובה.  ת.

 9 או משהו רחב יותר, נכון? זה כבר בלילה.  ש.

 10 ודע, נראה לי שזה קשור לזה, יכול להיות שלא, אינני יודע.אינני י ת.

 11 טוב. עכשיו, יום למחרת,  ש.

 12 יכול להיות שהוא רצה להרחיב את זה.  ת.

 13 אפשר להמשיך מר ישועה? ש.

 14כן, לא, זה שאני אענה לו שלא צריך להמשיך עם זה וכדומה, יכול להיות שהנקודות כן קשורות  ת.

 15 לזה ואני אומר לו עד פה. 

 16 טוב, בוא נראה.  ש.

 17 יכול להיות, אינני יודע.  ת.

 18 אני מפנה אותך להתכתבות נוספת, למחרת היום,  ש.

 19 . 1267נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20, הוא כותב לך, רק שתדע שעומרי נחמיאס שוחח איתי היום, פתחנו 27.11 צור:-עו"ד בעז בן

 21בהחלט מניחות את הדעת, אני מקווה שכתבתו  את כל הנושאים ובהוגנות, מבחינתי תשובותיו

 22 תצא הגון במוסף שלכם. ואתה כדרכך משיב לו, אוודא. רואה?

 23 התשובה היא של העד.  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 התשובה היא של העד. נכון? זה מה שקורה? צור:-עו"ד בעז בן

 2 כן.  ת.

 3קי. עכשיו, אנחנו מבינים גם שהיתה שיחה, לפי נוסח ההתכתבות היתה שיחה קודמת, הוא -או ש.

 4 לא מתחיל את השיחה רק שתדע שעומרי שוחח איתי היום. 

 5אני הזכרתי את זה כבר פה בחקירה שלי שהוא התלונן שאנחנו פועלים נגדו ואני הצעתי לו לשוחח  ת.

 6עומרי ופתח את הדברים וקיבל, התשובות סיפקו אותו.  עם עומרי ואז הוא אמר לי שהוא דיבר עם

 7 אמרתי לך שהיתה התרעמות שלו על זה שמה שהוא הרגיש שהסיקור הוא נגדו. 

 8בסדר, אנחנו רואים את האתר בסופו של דבר וזה מה שדבר יפה. ועכשיו תראה, הוא כותב לך  ש.

 9ופה פני כתבה עתידה לבוא. שצ ענייןשהוא מקווה שהכתבה תצא הגון במוסף שלכם. כלומר זה 

 10 נכון?

 11 כן.  ת.

 12 קי. אני אראה לך את הכתבה במוסף, שבוע אחרי, -או ש.

 13 . 1268נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 מגזין הכוונה.  ת.

 15כן. זאת כתבת המוסף שאליה, ביחס אליה היתה ההתכתבות הקודמת  צור:-עו"ד בעז בן

 16לי שהכתבה היא כתבה טובה. למר הרצוג. למשל העמוד שלכם, אתה יכול לעיין בכתבה, ותאשר 

 17 השני הפיסקה האמצעית, היה שבוע טוב ליושב ראש האופוזיציה, 

 18 לא יודע, בסדר,  ת.

 19 וגם הכותרת היא כותרת נגטיבית נתניהו, יד אחת נגד נתניהו. אמת?  ש.

 20 קי. -או ת.

 21  קי. טוב, אז כנראה וידאת. אני אציג לך התכתבות נוספת,-או ש.

 22סליחה, יש מקומות שבהם פנו אלי ופעלתי, יש כבר סידרה, אני נמנעתי מכל דבר להגיב, שלא תגיד  ת.

 23שאני לא זורם איתך בשלהי החקירה. אבל יש פה סדרה של דברים, עומרי נחמיאס שאתה הראית 
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 1שאני מדבר משהו עם הרצוג ואחרי זה יש איזה שהיא כתבה ואתה מחבר את זה. כמו שאתה רואה 

 2 שרציתי לפעול אז פעלתי. וזה מופיע בתוך הכתובים. כ

 3 טוב.  ש.

 4 אני לא חושב שאני דיברתי עם עומרי,  ת.

 5 , 11.2-כתבת אני אוודא, אבל בוא נתקדם. אני מציג לך תכתובת נוספת מ ש.

 6 . 1269נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7על המהלך, סימן קריאה, נתפלל  , אתה כותב לו כך, ברכות11.12סליחה,  צור:-עו"ד בעז בן

 8עבור עם ישראל והמפעל הציוני שתיבחר. אתה זוכר על מה היו הברכות? מה היה ההקשר. מה 

 9 היה המהלך.

 10 זה כנראה גוש המרכז שמאל, מה שדובר עליו.  ת.

 11זה הרוטציה, יום לפני כן הוכרזה הרוטציה בין מר הרצוג לבין הגברת לבני. ועל זה אתה כותב לו  ש.

 12 רכות על המהלך. רואה?ב

 13 כן.  ת.

 14 אתה גם כותב לו שאתה מתפלל שהוא יבחר. ש.

 15 נכון.  ת.

 16קי. מבחינתו לא יכול להיות ספק מה העמדה של מנכ"ל וואלה, מתפללים עבורו. טוב, המפעל -או ש.

 17הציוני, אתה יודע, תפסת עליו אפוטרופסות, אנחנו רואים שכתבת את זה הרבה מאוד פעמים, 

 18 עזוב אותו. אתה זוכר שלימים בוטלה אותה רוטציה? אבל בוא נ

 19 כן. ת.

 20קי. אתה יודע שהתגובה של הליכוד לביטול הרוטציה שעלתה בשורה ארוכה של כלי תקשורת -או ש.

 21 היא חלק מהמתת שמייחסים לנו כאן. 

 22 לא,  ת.

 23 לא יודע?  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4583 

 1הזה לכתוב שזאת הונאה משהו וכדומה, לציין  ענייןאני לא זוכר את זה, אני זוכר שהתבקשתי ב ת.

 2את הפעולה הזאת כהונאה או משהו כזה. אני זוכר שהיתה פניה, מתת לא מתת, ומה מופיע אינני 

 3 זוכר. 

 4אנחנו יודעים מה היה. היתה תגובה של הליכוד, היא נשלחה לשורה ארוכה של כלי תקשורת על  ש.

 5נתנו זה חלק מהמתת. נתקדם. עוברים שבועיים, תקשורתי פשוט, מבחי ענייןביטול הרוטציה, 

25.12 , 6 

 7 . 1270נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8היתה כתבה, כותב לך מר הרצוג, היי, סמס כשפנוי, אתה כותב חזרתי אני  צור:-עו"ד בעז בן

 9 זמין, והוא מתקשר אליך. רואה?

 10 כן.  ת.

 11 תקשר אליך אז ההנחה היא ששוחחתם, נכון?אז ההנחה היא, אנחנו רואים שהוא מחפש אותך ומ ש.

 12 הנחה סבירה. ת.

 13 קי. בוא נראה מה קרה, אתה זוכר מה היה הנושא?-הנחה סבירה. או ש.

 14 לא.  ת.

 15. אני אצביע לך על הפרסום שהיה 25.12-בוא נראה מה היה בוואלה בהקשר הזה באותו יום ב ש.

 16 אצלכם באותו יום, 

 17 . 1271נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 בעסקים, אני מסמן לך על המסך,  צור:-עו"ד בעז בן

 19 אני רואה.  ת.

 20 משכתם כתבה מגלובס, נתניהו והרצוג סיכמו לאשר העלאת שכר. רואה? ש.

 21 כן. ת.

 22קי. עכשיו, אני אומר לך שאנחנו מסתכלים על הכתבה שנמשכה מגלובס באמצעות הוור -או ש.

 23 ארקייד, אני נכנס לאתר,
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 1 . 1272נ/ אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' הש' ר' פ

 2, לראות מה היה הלינק 02:00, מה שיש לנו זה שעה 26.12-של וואלה ב צור:-עו"ד בעז בן

 3 מעמוד הבית שלכם. 

 4 זה גלובס. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 הלינק שמקשר לגלובס. מה הופיע בגלובס. זה הקישור מוואלה לגלובס.  צור:-עו"ד בעז בן

 6 בסדר, רק לוודא.  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' הש' 

 7עכשיו, הלינק, מר ישועה, זה הלינק, זאת הכתבה בגלובס, עקב הנחיית  צור:-עו"ד בעז בן

 8 וינשטיין נסיון בכנסת לחקירת בזק, להעלאת שכר המינימום. אתה רואה? 

 9 קי, כן. -או ת.

 10ותגיד לי מה נראה לך, הא זוכר, אם  עכשיו יש פה כמה אפשרויות. יש אפשרות אחת, אני אציג לך ש.

 11אתה לא זוכר אז מה סביר בעיניך. יש אפשרות אחת שאנחנו רואים שהכתבה אצלכם היא כמו 

 12שראינו, נתניהו והרצוג סיכמו לאשר העלאת שכר, הכותרת שניתנה אצלכם היא כותרת יותר 

 13 חיובית הרצוג נקרא לזה. העלאת שכר זה תמיד דבר נחמד. נכון?

 14 שאלה לך?מה ה ת.

 15 אני אומר,  ש.

 16 אני מבין מה שאתה מתאר אבל מה השאלה?  ת.

 17 נלך צעד אחורה. הרצוג פונה אליך,  ש.

 18האם יכול להיות שבעקבות הפניה שלו אלי הכותרת הזאת נערכה ככזאת שהיא גם מתגמלת אותו,  ת.

 19 כן. 

 20 נכון. ש.

 21 זה מופיע בתוך גוף הידיעה ויכול להיות שהוא ביקש שזה יהיה בכותרת, כן.  ת.

 22יש עוד אפשרות, מכיוון שאמרת אז אני אעצור באפשרויות האלה. שלושה ימים אחרי זה יש  ש.

 23 תכתובת, 
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 1 . 1273נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 צוג והגברת לבני. רואה? , פניה לתאם פגישה בינך לבין מר הר28.12 צור:-עו"ד בעז בן

 3 כן. ת.

 4 קי, טוב. אני אמשיך להתכתבות שלושה ימים לאחר מכן, עשיתי את זה כמכלול, -או ש.

 5 . 1274נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6שוב תיאום פגישה בינך לבין מר הרצוג והגברת לבני, נכון? זה מה שעולה  צור:-עו"ד בעז בן

 7 מההתכתבויות הללו. 

 8 ל להיות. יכו ת.

 9 יכול להיות. אבל זה מה שיוצא, ש.

 10אני לא זכרתי את הפגישה, זכרתי שהיתה פגישה כשהם הגיעו, הצטלמנו כשהם הגיעו לראיון אבל  ת.

 11 יכול להיות שהיתה פגישה. 

 12 אנחנו ספרנו כבר לפי ההתכתבויות שלוש פגישות.  ש.

 13 שלוש פגישות בין מי למי?  ת.

 14 בינך לבין הרצוג.  ש.

 15 ול להיות.יכ ת.

 16 יכול להיות. ש.

 17 סביר.  ת.

 18קי. עכשיו, שוב, פגישה שכזאת, אני אומר, זאת פגישה בענייני סיקור, זה מה שמעניין את -או ש.

 19 הפוליטיקאים בשלב הזה. 

 20 כן. ת.

 21 קי. -או ש.

 22 סיקור שנותנים את המשנה שלהם, אבל כן, זה קשור לסיקור.  ת.

 23 עמוק בתוך תקופת הבחירות. . 16.1.2015-קי. אנחנו עוברים ל-או ש.
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 1 . 1275נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2פה זה כבר הודעה די מדהימה, אתה כותב לו כך, אתה, מתחיל, היי, ברכות  צור:-עו"ד בעז בן

 3על הסקרים, סימן קריאה, מחזיק לך אצבעות, מה עם ביטחוניסט, חשוב לנו במיוחד לאור 

 4ולסמס בכל שעה, מצידי עשר פעמים ביום, החבר'ה בסדר איתך. הרשימה, אל תהסס להיעזר בי 

 5עכשיו בוא נעשה פה דבר דבר. אחד, מחזיק לך אצבעות, כלומר אתה מאוד מאוד מעוניין שהוא 

 6 יזכה בבחירות.

 7 נכון.  ת.

 8 ואתה גם משדר לו את זה. ש.

 9 נכון. ת.

 10 ביטחוניסט, נכון?קי. אתה נותן לו גם איזה מעין ייעוץ פוליטי גנרי, מה עם -או ש.

 11 כן, לא נפריז בחשיבות,  ת.

 12אני גם לא נותן לזה חשיבות. הוא מספיק פוליטיקאי מספיק ותיק ומיומן כדי שלא אתה תגיד לו,  ש.

 13 נכון?

 14 נכון. קטונתי.  ת.

 15קטונת אבל כתבת. עכשיו, אתה כותב לו אל תהסס להיעזר בי ולסמס בכל שעה מצידי עשר פעמים  ש.

 16 לו פה, תשמע, אני פתוח לשירותך בצורה האולטימטיבית בשלב הזה.  ביום. אתה משדר

 17 כן. ת.

 18נכון. ואז אתה גם רוצה לוודא ואתה כותב לו החבר'ה בסדר איתך, אתה רוצה לוודא שבאמת  ש.

 19 החבר'ה זה העיתונאים, העורכים, נכון?

 20 כן.  ת.

 21טוב. והוא אומר לכם הכל בטיפול, הוא משיב לך תודה ממש הלאה על הכל. כלומר הוא מודה לך  ש.

 22בעקבות הפניה שלך, אני פתוח לרווחה עשר פעמים ביום, הכל בסדר. נכון? זאת התגובה שלו, 

 23 מודה לך. 
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 1 כן. ת.

 2 כון?טוב. אנחנו בשלב הזה בבחירות כשיש לנו שני יריבים, מר נתניהו ומר הרצוג, נ ש.

 3 כן. ת.

 4ואז אתה מוסיף, אתה לא יכול לעצור בעצמך מר ישועה, ואתה כותב לו, אתה הולך לעשות  ש.

 5 היסטוריה, בנסיבות האלה תציל את עם ישראל פשוטו כמשמעו. נכון?

 6 כן. ת.

 7 תציל אותו מידי מי?  ש.

 8 ראש הממשלה.  ת.

 9וא נתקדם. אני מפנה אותך קי. ב-קי, ניסוח דרמטי, טוב. או-מפני ראש הממשלה דאז. או ש.

 10 , 19.1.2015-לתכתובת נוספת מ

 11 . 1276נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 , בוא תעיין בתכתובת, 19.1 צור:-עו"ד בעז בן

 13 עיינתי.  ת.

 14 עיינת, אז יש לנו פה את, אחד, ברכות, נכון? ש.

 15 כן. ת.

 16סתמי כזה לעשות מהלכים נכונים, אנשים ושתיים, אתה נותן לו איזה ייעוץ כזה לא כל כך ברור,  ש.

 17 ראויים, חכמים ורציניים, נכון?

 18 נכון.  ת.

 19 הנה זאת אמירה כזאת גנרית כללית, אמת? ש.

 20 כן. ת.

 21קי, טוב. מר הרצוג כותב לך שההדלפות לא על דעתנו. אתה כותב לו, מבין. למה הכוונה? -אמת. או ש.

 22 כי אתה יודע על מה אתם מדברים פה. 
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 1על המינוי של ידלין, אולי  ענייןהיות, אני לא זוכר בדיוק אבל יכול להיות שזה יצא טרם היכול ל ת.

 2 זה יצא לפני שהוא סגר את זה או משהו כזה. אני לא יודע.

 3 אתה לא יודע. טוב. אבל אז ידעת. ש.

 4 כנראה.  ת.

 5על מה הוא אומר לך ההדפות לא על דעתנו, אתם מדברים כשיח של שני אנשים שמבינים אז  ש.

 6 מדובר.

 7כן, אני אומר לך מה אני חושב שזה היה. אולי המהלכים האלה הודלפו טרם סגירתם, על זה הוא  ת.

 8 מדבר. אבל אינני בטוח. 

 9 , 23.1.2015נתקדם.  ש.

 10 .1277נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 פעם, נכון?אתה דואג להחמיא לו גם על הופעה מעולה, הכי טובה שלך אי  צור:-עו"ד בעז בן

 12 כן.  ת.

 13 קי. אתה משדר לו, תקן אותי אם אני טועה, הזדהות מוחלטת איתו, נכון?-או ש.

 14 כן.  ת.

 15 , ממש לפני הבחירות, 3.3.2015נכון. עוד תכתובת,  ש.

 16 . 1278נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 בוא נעיין. אחד, אנחנו שבועיים לפני הבחירות, צור:-עו"ד בעז בן

 18 כן.  ת.

 19 קי?-מר הרצוג נואם בעוטף עזה. או ש.

 20 נכון.  ת.

 21אנחנו ראינו חלק בחומר הישן, עכשיו אנחנו רואים מה היה, מה עמד שם בצד השני. עכשיו, מה  ש.

 22 שהוא רוצה, הוא רוצה שהנאום המלא שלו יעלה באתר. נכון?

 23 כן.  ת.
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 1 פניה לגיטימית.  ש.

 2 לגמרי.  ת.

 3 לגמרי, נכון? ש.

 4 כן. ת.

 5, מה שכותב לך אלקלעי, 7642מול אלקלעי, אני מפנה לשורה  ענייןכן, יפה. עכשיו, אתה בודק את ה ש.

 6עלה בחי באתר, השורה הבאה לא רלוונטית, תשובה לאחר בדיקה, בוז'י שודר בחי ונותר כפלייר 

 7כל הזמן, תודה. קודם כל בוא תגיד לבית המשפט מה זה נותר כפלייר, כדי שזה לא ישאר אחרי 

 8 ה סתום. ז

 9פלייר זה קטע של וידאו, אתה לוחץ וזה מנגן. שידור חי לפלייר. אתה יכול לראות. שידור וידאו  ת.

 10 שאינו חי. 

 11 אבל הוא מבקש את הנאום המלא שישדרו, נכון? ש.

 12 כן.  ת.

 13קי. ואתה הנחית, אנחנו חוזרים להתכתבות הקודמת שלך עם הרצוג, בכל אופן, כך אתה כותב, -או ש.

 14 פן הנחיתי להעלות הנאום כולו. נכון? זה מה שעשית. בכל או

 15 כן.  ת.

 16 זה מה שכתבת. מה שכתבת משקף את מה שעשית.  ש.

 17כן, אני לא יודע, יכול להיות שמה שאבי אמר לי שזה כבר היה שם. אני לא יודע, ואז אמרתי לו  ת.

 18יר, אבל, אם אינני שהנחיתי. אני לא יודע מה היה שם. נראה לי שאבי אומר לי שזה נמצא בפלי

 19 טועה. 

 20כי למחרת בבוקר מה כותב לך הרצוג, היא עלתה לא מזמן אז תודה יקירי, אכן שידרו את הנאום  ש.

 21 ומשום מה הורידו אותו, אז אשמח שיעשו לו לינק מהכתבה. סליחה ותודה. 

 22היה לינק כן, אז הלינק זה לפלייר. אבי ענה לי שיש את הפלייר. אז יכול להיות שהוא רצה שי ת.

 23 לפלייר, 
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 1 ואז אתה כותב לו גם, בוצע.  ש.

 2 קי. -או ת.

 3 אתה רואה, בוצע.  ש.

 4 לדעתי אבי ענה לי שזה נמצא, אבל בסדר.  ת.

 5 אתה אומר לו בוצע, הוא מודה לך,  ש.

 6בדרך כלל אחרי שידור חי אתה משאיר את מה שהיה בשידור חי בתור פלייר ועושה לו לינק. אז  ת.

 7 נמצא אז יכול להיות שאני פשוט מעביר לו את זה, זה בוצע.  אבי עונה לי שזה

 8כי הוא כתב לך מר הרצוג, כתב לך שאכן שידרו אבל הורידו. זה מה שאבי אומר לך. ולכן מה  ש.

 9 שקורה,

 10תחזור למה שאבי אמר לי, אם אפשר. הנה הוא כותב לי אבי שזה נותר כפלייר כל הזמן. שודר בחי  ת.

 11ואז נתקו את השידור החי, ואז אחר כך הוא  מסוימתת זה בחי עד נקודה הכוונה היא ששידרו א

 12אומר שזה נשאר כפלייר. אז אני מעביר את זה לתוך בוז'י, אני לא חושב שעשיתי פה משהו מיוחד, 

 13 אבל הוא אומר לי שזה נמצא בפלייר.

 14 אני אגיד לך מה עשית,  ש.

 15 אומר לו בסדר, שיהיה לינק.  הוא אומר לי אין את הלינק אולי לפלייר, אז אני ת.

 16נכון. אז מה שאתה כותב, הנחיתי להעלות את הנאום כולו ואחר שהורידו עשו לזה לינק ואתה  ש.

 17 כותב לו בוצע. זה מה שאתה כותב לו.

 18אני חושב שזה פשוט היה כבר. זה מה שאני מנסה להגיד. אני חושב שזה פשוט היה ואני אמרתי  ת.

 19 לו בסדר, הנחיתי.

 20ית. עכשיו אתה כותב לו גם בסוף ההתכתבות, כשהוא מודה לך, ממש אין בעד מה, לכבוד הוא הנח ש.

 21 לי. 

 22 נכון.  ת.
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 1אבל אתה משדר לו שוב, תשמע, כל פניה לכבוד הוא לי לעזור,  figure of speechנכון? זה אמנם  ש.

 2 נכון?

 3 כן.  ת.

 4אגב, אם הבנתי אותך נכון שיכול להיות שכתבת הנחיתי אז אולי בפועל לא הנחית, אז מה, קצת  ש.

 5 הגזמת כלפיו? זה מה שאפשר היה להבין מתשובתך? 

 6יכול להיות שאבי אומר לי תשמע, זה נשאר כפלייר כל הזמן, הוא פנה אלי ואומר לי תשמע, אז  ת.

 7 יל להסביר. אבי כבר אמר ולא אמר. אני אומר לו בסדר עשיתי את זה. במקום להתח

 8 כתבת הנחיתי.  ש.

 9 קי. -או ת.

 10 אז אחת משתיים,  ש.

 11 יכול להיות שלקחתי קרדיט על משהו שאולי לא עשיתי, יכול להיות.  ת.

 12 יכול להיות שלקחת קרדיט על משהו. טוב. בוא נציג לך את האייטם,  ש.

 13 . 1279נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14זה האייטם, אתה רואה, הרצוג בעוטף עזה, אפשר להסתכל גם, לו נתניהו  צור:-ז בןעו"ד בע

 15 מחבל קשות ביחסי ישראל ארצות הברית, רואה? 

 16 כן.  ת.

 17קי. אז כשהרצוג דיבר קודם, הרי הרצוג דיבר קודם על הנאום שלו בעוטף עזה מול ביבי, -או ש.

 18 ם של מר הרצוג בעוטף עזה, נכון?הכוונה היתה שהיה נאום של מר נתניהו בקונגרס ונאו

 19 כן. ת.

 20קי. אני מניח שנאום של ראש ממשלה יהא אשר יהא בקונגרס הוא בעל משקל יותר תקשורתי -או ש.

 21 מאשר נאום אחר כפי שישנו כאן, נכון?

 22 אני לא יודע לשקול את זה.  ת.

 23 אתה לא יודע לשקול. טוב.  ש.
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 1 זה חשוב וזה חשוב.  ת.

 2היא כמובן אייטם חיובי למר הרצוג ונגטיבי מאוד לנתניהו, נכון? כי הוא  עכשיו, הכתבה הזאת ש.

 3 מחבל קשות ביחסי ישראל ארצות הברית. 

 4 יש תגובות גם במשנה וגם בגוף הכתבה. מביאים גם את הצד השני. אבל אתה צודק, שהכותרת,  ת.

 5ל אנחנו רק נראה שיש. אני כבר אומר לך שבכתבה הזאת יש גם וידאו, אנחנו לא נקרין אותו, אב ש.

 6 של הרצוג כולל אפילו הג'ינגל בחירות בהתחלה. יודע? והווידא

 7 לא.  ת.

 8הזה. אנחנו נמצאים  ענייןרואים חלק מהנאום ויש גם ג'ינגל בהתחלה, נחסוך כרגע את ההקרנה ב ש.

 9 כרגע במועד הזה ממש,

 10 שים לב לכתבה לכל אורכה, בתמונות ומה יש מתחת לתמונות. ת.

 11 שמתי. שמתי להכל.  ש.

 12 בסדר, אני רק אומר. אבל אני מסכים שזאת כתבה של הרצוג.  ת.

 13 , 16.3-טוב. עכשיו בוא נראה יום לפני הבחירות. ב ש.

 14 . 1280נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 אתה כותב לו יישר כוח, אתה זוכר על מה כתבת לו יישר כוח?  צור:-עו"ד בעז בן

 16 הבחירות?יום לפני  ת.

 17 כן.  ש.

 18 אני מתאר לעצמי על הבחירות.  ת.

 19לא, זה כנראה על ביטול הרוטציה שהיה ממש בסמוך לבחירות. אתה משדר לו, יישר כוח, כלומר  ש.

 20 מהלך נאה, מהלך ראוי, הגדיל את הסיכויים שלך לזכות בבחירות. נכון?

 21 נכון. ת.

 22 ולכך אתה מייחל.  ש.

 23 נכון.  ת.
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 1 שהרצוג ידע את זה. אתה כותב לו.  טוב. אתה רוצה גם ש.

 2 כן.  ת.

 3 , 26.3.2015-עכשיו הנה עוד התכתבות, אחרי הבחירות, ב ש.

 4 . 1281נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 הוא מבקש שתחזור אליו, אתה כותב לו מנסה לחזור, רואה?  צור:-עו"ד בעז בן

 6 כן. ת.

 7 הוא מחפש אותך כלומר, אמת?  ש.

 8 כן. ת.

 9 קי. חזקה שחזרת אליו, נכון? אתה כותב לו מנסה לחזור, -או ש.

 10 סביר.  ת.

 11 קי. אתה זוכר מ הוא רצה? -סביר. או ש.

 12 לא. ת.

 13, אני מראה לך שבאתר באותו יום 11:31-קי. אני אראה לך מה עולה באתר. הוא פונה אליך ב-או ש.

 14 , 10:28-כותרת ראשית ב

 15 .1282נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16כותרת נגטיבית, נכון? כל הכשלים בדרך למפלה, הקמפיין הכי אשכנזי  צור:-ו"ד בעז בןע

 17 שהיה, טעויות, בזבוז, רואה? 

 18 כן. ת.

 19 נגטיבי, נכון? ש.

 20 כן.  ת.

 21 קי. אני מציע לך שהוא ביקש לדרדר, מה אתה אומר?-או ש.

 22 לא יודע. ת.

 23 לא יודע. אז בוא נציג לך את, להגיש,  ש.
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 1 צור?-. אנחנו לקראת סיום עורך דין בן1283נ/ אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 2 כן גבירתי, אפילו לדעתי לפני שלוש וחצי נסיים.  צור:-עו"ד בעז בן

 3 אדוני אמור להגיד קצת אחרי שלוש.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4זה יהיה קצת אחרי שלוש. הדברים מדברים בעד עצמם ובוא נתקדם מר  צור:-עו"ד בעז בן

 5 ישועה. 

 6 . 1283נ/אני אסמן את כל השלושה ביחד כקובץ,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7, 3.4.2015-, עכשיו בוא נעבור להתכתבות קצרה נוספת מ3.4-עכשיו אנחנו ב צור:-עו"ד בעז בן

 8 , מעריך, אוהב אותך בכל ליבי, רואה?בוא תסתכל, אתה כותב לו חג שמח

 9 כן. ת.

 10 קי. אני מבין קודם כל שזאת הערכה אותנטית. -או ש.

 11 כן. ת.

 12 בסדר. ואתה מחצין את ההערכה הזאת. כמנכ"ל כלי תקשורת.  ש.

 13 כן.  ת.

 14 . 1284נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15, אתה יכול להסתכל על המסך .7.201515-בוא נגיש את הפניה הבאה. והיא מ צור:-עו"ד בעז בן

 16 עד שנגיש את זה בינתיים, אתה פונה אליו ואומר לו אתה רואה הראשית? אתה רואה?

 17 כן כן. ת.

 18 קי, אתה יוזם את האינטראקציה, נכון? -או ש.

 19 כן.  ת.

 20 . 1285נ/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 ית את תשומת ליבו?אתה זוכר מה הראית לו? למה הפנ צור:-עו"ד בעז בן

 22 לא.  ת.
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 1קי. אז בוא, לפני שנראה, קודם כל אתה גם כותב לו שאתה מעריץ את הדרך השקטה -או ש.

 2 והאחראית והאמיצה והנבונה, כל הסופרלטיבים האפשריים, את זה אני מוסיף, נכון?

 3 כן. ת.

 4 זה מסוג ההודעות שכתבת לא אחת לשורה של פוליטיקאים, נכון? ש.

 5 לחלקם. ת.

 6קי. עכשיו בוא נראה כשאתה מפנה אותו למה אתה מפנה אותו, אני מראה לך את -לחלקם. או ש.

 7 , 11:39-לכל המאוחר, ונגיש את זה, אתה כותב לו ב 11:34הראשית מאותו יום בשעה 

 8 . 1286נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 אתה רואה? מר ישועה, ,11:34-, הכתבה היא ב11-וכאן זה לכל המאוחר מ צור:-עו"ד בעז בן

 10 כן כן, ת.

 11 זה מה שהפנית אותו, נכון? ש.

 12 כן. ת.

 13קי. ובעצם יש פה כתבה שהיא נוחה להרצוג, כך אתה מבין את זה כי עובדה שאתה שולח לו -או ש.

 14 את זה, שהסכם הגרעין רע לישראל, משף פעולה עם נתניהו. רואה? 

 15 היא לא נוחה לנתניהו.  ת.

 16 אמרתי שהיא לא נוחה לנתניהו? הפוך.  ש.

 17 אתה אומר שהיא נוחה להרצוג. ת.

 18 נכון.  ש.

 19 חשבתי שהיא נוחה לשניהם.  ת.

 20נכון. אם אתה זוכר אגב שהקו הכללי שלכם, הקו אתה זוכר מה הקו הכללי שלכם באתר בהקשר  ש.

 21 הזה או שלא, 

 22 אני זוכר את הקו הכללי שאתה הראית. ת.

 23 קי. מה היה הקו הכללי שהראיתי? -הכללי שאני הראיתי. אואתה זוכר את הקו  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4596 

 1 באופן טבעי כתבות שהן נגד. ת.

 2 נכון. נגטיביות. אבל זה מגיע מהרצוג וזה בסדר. לא חשוב, בוא נתקדם.  ש.

 3 זה מראה את ההיפך. ת.

 4 . ענייןכן. זה בדיוק ה ש.

 5 . ענייןלא, זה לא בדיוק ה ת.

 6, כשהרצוג ישנו אתה אומר לו שזה טוב. בוא נתקדם, חבל על הדיון, כשהרצוג איננו זה אנטי נתניהו ש.

 7 אני הבטחתי שאני אסיים, 

 8 לא את זה ולא את ההם שהראית אני יזמתי. ת.

 9 , 10.11.2015-טוב. אני רוצה להציג לך תכתובת מ ש.

 10 . 1287נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11זאת, את ההודעה הראשונה אנחנו מכירים בוא קצת נדקדק בהתכתבות ה צור:-עו"ד בעז בן

 12כי העברת אותה הלאה לאלקלעי. לכן אנחנו מודעים להודעה הזאת. העברה לאלקלעי היא בשורה 

 13שנה לנאום של  40. מה שהוא כותב לך יקירי ושלומך והוא מתזכר אותך שמחר יש אירוע 14108

 14או"ם, והוא מבקש שתשלחו לשם הנשיא המנוח הרצוג, על הציונות, הנאום הידוע ועל הגזענות ב

 15 כתב. רואה?

 16 כן. ת.

 17 . רואה?2015קי. הוא גם מוסיף לך שהתגובה שלך להארץ היתה מעולה. ואנחנו בנובמבר -או ש.

 18 כן, דשנו בזה. ת.

 19נכון. דשנו בזה. עכשיו, מה שלא דשנו זאת התשובה שלך למר הרצוג. כי זה מופיע רק בחומר  ש.

 20 ני ואתה אומר לו, מטפל בשמחה. רואה? החדש. ושם אנחנו בדייש ראשו

 21 כן.  ת.

 22 קי. אתה גם משיב ואומר לו איך עשית את זה, אתה בגרת מול אלקלעי, נכון?-או ש.

 23 כן.  ת.
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 1 קי. אכן פנית לאלקלעי וסגרת מולו. נכון?-או ש.

 2 כן. הוא קיבל את זה גם כן ולא היה צריך לסגור, לא יודע.  ת.

 3 הנה הכתבה.  ש.

 4 . 1288נ/ אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 5תעיין בכתבה ותאשר לי שהכתבה מאוד אוהדת בהתאם לפניה הראשונה  צור:-עו"ד בעז בן

 6 שנה להחלטת ציונות היא גזענות, מטה האו"ם, נכון? 40של מר הרצוג אליך. נכון? 

 7 כן.  ת.

 8ג הזה, לגיטימי, נכון? קי. טוב. עכשיו, מבחינתו של מר הרצוג לפרסם, כשיתפרסם אייטם מהסו-או ש.

 9 שנה, אבא שלו, הוא,  40

 10 במקרה הזה זה לא רק מבחינתו, במקרה הזה אני חושב שלפי כל קנה מידה זה לגיטימי. ת.

 11 נכון.  ש.

 12 מה שלא נכון בכל מקרה.  ת.

 13 בסדר, הכל בסדר. עכשיו, ומי שהוא פונה אליו זה אליך, הוא לא פונה למר טיבון,  ש.

 14 אינני יודע, יכול להיות שהוא פנה גם למערכת.  ת.

 15אני לא יודע, אין לנו את הטלפון, לא שאלו את מר טיבון, אין לנו את הטלפון שלו, אנחנו לא  ש.

 16 יודעים. אנחנו רואים שהוא פונה אליך. 

 17 שאלת אותי שאלה,  ת.

 18 כן. ש.

 19העביר בוודאי במקרה כזה אני אומר עוד פעם, אני חושב שבמרבית המקרים פנה גם למערכת ו ת.

 20 וכדומה, אני לא מסתיר את זה שיכול להיות שאני גם פניתי ואמרתי שיעשו את זה.  PRשזה 

 21 אתה כתבת מטפל בשמחה וזה בטיפול אלקלעי. ש.

 22 בסדר.  ת.

 23 זה מה שעשית, נכון? ש.
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 1 כן.  ת.

 2 , שהוא מהחומר החדש כמובן,28.1.2016-עכשיו אני מפנה אותך למייל, מ ש.

 3 . 1289נ/ אב"ד: -פלדמן -הש' ר' פרידמן כב'

 4, אפשר לעיין במייל, מה שאנחנו רואים פה, שנשלח לך 16757המייל מספרו  צור:-עו"ד בעז בן

 5 מייל שלהבנתי הוא נראה כמו תוכן של כתבה על סקר מנדטים.

 6 נכון. ת.

 7זה מה שישנו  ממנו עולה שהליכוד שומר על הכוח, לפיד מתחזק וכחלון והרצוג נחלשים מאוד. ש.

 8 כאן. רואה?

 9 כן. ת.

 10 קי. עכשיו, את הסקר הזה שולח, כך אנחנו מבינים, אבי אלקלעי, אליך, נכון?-או ש.

 11 כן.  ת.

 12 קי, טוב. אתה מעביר את הסקר לשאול, נכון?-או ש.

 13 כן.  ת.

 14אתה כותב לו, אפשר לרכך, במקום כל מה שכתוב, קודם כל מה שכתוב בלי לכתוב כחלון. אתה  ש.

 15מסביר לו כי כולנו מאבדת בעצם ארבעה מנדטים לעומת העשרה להם זכתה בבחירות האחרונות. 

 16 נכון? אני מקריא לך פשוט מה שכתבת. 

 17 ל, בבקשה תשאל. אני יודע לקרוא, אני מנסה להבין מה קורה פה. אתה רוצה לשאו ת.

 18 כן. אני אומר לך, קיבלת סקר, יש לו תוצאות לא מחמיאות לשני גורמים,  ש.

 19 מי זה שני הגורמים? ת.

 20 הרצוג וכחלון.  ש.

 21 קי.-או ת.

 22ואז אתה כותב למר אלוביץ' שאפשר לרכך  לגבי כחלון בלי לכתוב כחלון. אתה רואה, אתה כותב  ש.

 23 לו את זה בסוגריים. אמת?
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 1 לא.  ת.

 2 סליחה? ש.

 3 לא.  ת.

 4 לא. אז מה, הקראתי את זה בהתאמה לא נכונה?  ש.

 5 ההתאמה שלך היא מושלמת,  ת.

 6 כן, מה התשובה המושלמת?  ש.

 7מה שהיה פה, יש עוד התכתבויות סביב האירוע הזה, הסקר הזה נאסר עלי לפרסם אותו כי מה  ת.

 8מרת על כוחה ובגלל זה הם שקורה פה מופיע שמה שהטריד זה שלפיד התחזק ומפלגת הליכוד שו

 9מנו, ויש תכתובות ביני לבין שאול חוץ מאשר בדבר הזה. ביני לבין שאול, ואתה רואה גם שגם 

 10הזה הנחיה לא להעלות בגלל שהנקודה  ענייןשאול מדגיש מה הנקודה שמטרידה. הליכוד, קיבלנו ב

 11העיקרית שהטרידה אותם זה שלפיד פה מתחזק ואני זוכר שהיה שבוע שלם של התכתבויות סביב 

 12 זה עד שהרשו לי בסוף לפרסם את זה באיזה שהיא צורה. ריכוך לא היה קשור להרצוג. 

 13 אני אגיד לך מה אני רואה פה, מה שכותב לך מר אלוביץ'.  ש.

 14 מר לך מה היה. יש עוד התכתבויות. אני אומר לך מה היה. אני או ת.

 15 קודם כל הוא כותב לך, זה שיר הלל ללפיד,  ש.

 16 נכון. ת.

 17 כך שלדעתי סתם מקומם את שניהם בלי לזכות בכלום. שניהם, זה הנחלשים. נכון? כחלון והרצוג. ש.

 18 לא.  ת.

 19 סליחה? ש.

 20 לא.  ת.

 21 לא. טוב. לא. אז בוא נתקדם.  ש.

 22 אני זוכר בעיה כי היו עוד התכתבויות.  ת.

 23 , 22.3.2016-הכל בסדר. אני מפנה אותך לתכתובת נוספת, מ ש.
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 1 . 1290נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2הרצוג פונה אליך, מר הרצוג, וכותב לך שאבי יסמס כמובן ואז אחזור אליו.  צור:-עו"ד בעז בן

 3 רואה?

 4 כן.  ת.

 5 כון?שיחה לא מתחילה כך, נ ש.

 6 כן, ברור שלא. ת.

 7 שוחחתם קודם טלפונית ש.

 8 לא יודע אם טלפונית. היתה איזה שהיא התכתבות קודמת.  ת.

 9 היתה. מה היה נושא השיחה? ש.

 10 לא זוכר. לא יודע. ת.

 11אז אני אגיד לך, זה מתייחס לפליטת פה שכבר התייחסנו אליה כי ראינו אותה עוד בחומר, של  ש.

 12 השמיע כינוי גנאי, אמנון אברמוביץ', והוא 

 13 קי, בסדר. -או ת.

 14 כלפי הרצוג שאפילו לא נקריא את זה, רק נגיש את זה,  ש.

 15 . 1291נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 להבנתי.  22:19-, והרצוג כותב לך ב20:51-, הכתבה עולה ב22.3-באותו יום ב צור:-עו"ד בעז בן

 17 קי. -או ת.

 18 ון? לא נעים.עכשיו, זה פרסום מכוער, נכ ש.

 19 נכון. ת.

 20נכון. עכשיו, יש התכתבות ברול הישן, בוא נסתכל עליה, היא מתייחסת לפניה, אני מפנה לשורה  ש.

 21 כבודה, אתה כותב, בוז'י התקשר עכשיו, רואה? 16832

 22 כן.  ת.

 23 בכה שפרסמנו את פליטת הפה של אברמוביץ' שקרא לו כך וכך. רואה? ש.
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 1 כן. הכנסתי תגובה שלו.  ת.

 2קודם כל מה שאנחנו מבינים, ראינו שהוא הסתמס איתך ולכן כשאתה כותב שהוא בכה כך וכך  .ש

 3 זה היה שיחה טלפונית שאתה משקף אותה בהתכתבות. נכון?

 4 אמת. ת.

 5 קי. עכשיו, אתה אומר שהכנסת תגובה, וביקשת שידרדרו, נכון? כי הוא נעלב.-או ש.

 6 כן.  ת.

 7 מגיע לו מסכן, נכון?איריס מזדהה, היא אומרת לא  ש.

 8 נכון.  ת.

 9קי, בסדר. היא גם כותבת, אתם כותבים על זה ידיעה נוראית, למה צוחקים עליו, איריס -או ש.

 10 כותבת זה ידבק בו, אתה רואה?

 11 כן. ת.

 12קי, טוב. ועכשיו בוא נסתכל על ההתכתבות שלך עם אלקלעי, היא גם כותבת שזה, יחימוביץ' -או ש.

 13תנסה לעזור לבוז'י, תעלה על הכתבה שלא ימצאו את המקורית, נכון?  תהיה במקום, ואחרי זה

 14 זה מה שאיריס כותבת לך. 

 15 נכון. ת.

 16 קי. ואתה פונה לאלקלעי וכותב לו אבי מספיק עם בוז'י, תדרדר, הוא מאוד נפגע, רואה? -או ש.

 17 אמת. ת.

 18 סימני שאלה.  קי. ואז תשע דקות אחרי שאתה פונה לאלקלעי אתה כבר שולח לו שלושה-או ש.

 19 כן.  ת.

 20 קי. כלומר למה זה עוד לא יורד, נכון?-או ש.

 21 למה זה לא מדורדר.  ת.
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 1קי. עכשיו, חברתי, עורכת דין רוזן, הראתה לך התכתבות עם מר -למה זה לא מדורדר. יפה. או ש.

 2וכר הרצוג לגבי כתבה על נצחון מוחץ, למרות ההתקפות, דיברו על זה, אני לא אוסיף על כך. אתה ז

 3 את זה?

 4 עוד פעם, ת.

 5 היה לו נצחון מוחץ מול הגברת יחימוביץ',  ש.

 6 עם הביטוי.  ת.

 7-נכון. עכשיו, אני עושה לך את ההשלמה של ההתכתבות שעלתה באותו יום מהחומר החדש, מה ש.

31.7.2016 , 8 

 9 . 1292נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10את הדברים הבאים, טיפלתי מול מיכל קליין אתה כותב כאן למר הרצוג  צור:-עו"ד בעז בן

 11 ראש מערכת החדשות, כבר מחזקים הכותרת כפי שביקשת. אתה רואה? 

 12 כן. ת.

 13 אז הוא פונה אליך, מבקש חיזוק של הכותרת, אתה כותב לו, טיפלתי בכך. נכון? ש.

 14 כן.  ת.

 15 ואת זה אתה אומר עשיתי את זה מול הגברת מיכל קליין.  ש.

 16 כן. ת.

 17 שית את זה אתה זוכר? איך ע ש.

 18 אני מניח שפניתי וביקשתי לעשות את זה.  ת.

 19 קי, זה נעשה. נכון?-או ש.

 20 כן. ת.

 21 חזק עם טל שלו. follow upקי. ועכשיו אתה גם כותב שמחר יעשו -או ש.

 22 כן. ת.

 23 אז תפרש.  ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021ספטמבר  29

 

 4603 

 1הוא היה אמור להגיע לאולפן ואז אני מניח שבזמן שדיברתי עם מיכל סוכם על זה שגם יעשו  ת.

follow up  .2 לאולפן וימנפו גם את הנושא הזה.  ןאת הראיו וייקחלנקודה הזאת 

 3 באופן פייבוריטי מר הרצוג מטבע הדברים.  ש.

 4 יחזקו את הנקודה הזאת שהוא רצה להדגיש.  ת.

 5קי. ואתה גם כותב לו, אתה נמצא בשלב הזה בהוואי, ראינו, הוואי זה היה לא -בסדר גמור, או ש.

 6 אחת, לא מעט טיפולים שלך, 

 7 זה הכל אותה פעם. אתה כבר שיכפלת את זה עשר פעמים.  ת.

 8כל פעם זה פוליטיקאי אחר, אני שיכפלתי, אתה היית שם וטיפלת בזה ובזה ובזה, מה אתה רוצה  ש.

 9 אני מפרק את ההתכתבויות שלך. בוא נתקדם. אנחנו תיכף מסיימים מר ישועה. ממני. 

 10 גם חלק מהמקרים של בוז'י משוכפלים עם הוואי. ת.

 11טוב. עכשיו, אתה גם כותב לו שתנסה להגיע, זה חשוב, במקביל לזה שאני לוחץ עליהם. על מי  ש.

 12 אתה לוחץ?

 13 על המערכת.  ת.

 14 , 1.8.2016-כתבה, מה-מציג לך את הכתבה, כתבה, לא יודע אם העל המערכת.  טוב. עכשיו אני  ש.

 15 . 1293נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 זה היה ראיון באולפן? צור:-עו"ד בעז בן

 17 כנראה, לא זוכר. ת.

 18 , 4.2.2017-כנראה, לא זוכר. אני אגיש עוד התכתבות אחת ביניכם, מ ש.

 19 . 9412נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20ואני לא אשאל שאלה לגביה. ואני אסיים בשתי שאלות מר ישועה. אתה  צור:-עו"ד בעז בן

 21זוכר שהתכתבת, זה מופיע בחומר שהגשנו אותו פה לבית המשפט, שהתכתבת בין היתר עם שרון 

 22 גילר היה מנכ"ל של גוף ביטוחי, מיזם ביטוחי בשם ווביט, 

 23 כן. אני זוכר.  ת.
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 1 אליך וביקש טובה אישית עבור אשתו, אתה זוכר שהוא פנה ש.

 2 כן.  ת.

 3 זוכר איך השבת לו?  ש.

 4 כן. ת.

 5 איך?  ש.

 6 נדמה לי שאמרתי לו משהו, אל תהסס, אני עוזר לכל מפגר שפונה אלי, משהו כזה.  ת.

 7 קי. זה שיקף את מצב הדברים?-כן, נכון, או ש.

 8 לא.  ת.

 9 אז רק כתבת את זה שאתה עוזר לכל, כלשונך, מפגר. ש.

 10הוא היה, התשובה היא שלא עזרתי לכל מפגר. הנקודה השניה, שרון גילר היה אחד המפרסמים  ת.

 11 הגדולים ביותר בשוק באותה תקופה, וגם עם וואלה. 

 12עכשיו שאלה אחרונה, אתה יודע, עברנו פה בשלושה ימים של החקירה או ארבעה ימים של החומר  ש.

 13החדש, זה גם היה לפני, תאשר לי שחלקים ניכרים עצומים ממה שהצגנו לך לא עלו בחקירות שלך 

 14 ברשות ניירות ערך. לא התכתבויות, מרבית השמות לא עלו, 

 15 למיטב זיכרוני אתה צודק.  ת.

 16 יימתי כבודם. אני ס ש.

 17קי, תודה. מר ישועה, להיום אדוני סיים. כמה עניינים -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18תדאגו לסרוק, זה שני הכרכים  1144צור, את נ/-לפני שאנחנו מתפזרים. קודם כל עורך דין בן

 19 ה. שהגשתם. והרשימה. שאלה לעורכי הדין חן ורוזן עוזר, הערכת זמן מחודשת יותר קצר

 20 אנחנו מקווים שזה יהיה מעט יותר קצר, אנחנו ממש לא בטוחים. ממש לא בטוחים.  עו"ד ז'ק חן:

 21 שמה זה אומר? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22שלושה ימים ביחד, אנחנו מנסים לצמצם ולמקד, ויש לנו תקוה שנצליח לעשות את  עו"ד ז'ק חן:

 23 יה ביומיים, כלומר יום אני ויום חברתי. זה. שנצליח לעשות את זה. יתכן שאפשר יה
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 1שני ושלישי. עכשיו יש לי בקשה, אתם תגישו אני מניחה גם  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 מסמכים,

 3 כן. עו"ד ז'ק חן:

 4אתם מכינים הרי הכל מראש, אתם יודעים בדיוק מה אתם  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5במקום להגיש כאן ולסמן אחד אחד, כבר מאות מוצגים, אלפי מגישים ומתי, תכינו את זה, 

 6, אני אוציא אחר כך החלטה, זה יהיה רשום. 1294נ/-מוצגים, תכינו את זה בתיקים, הגענו היום ל

 7, ההנחה היא שלא תהיינה התנגדויות, עד עכשיו לא היו ואם תהיה 1295נ/-תתחילו, תסמנו מ

 8עיה. סמנו ברצף, תכינו את זה ותסמנו ברצף, חבל גם התנגדות לאיזה שהוא מוצג נפתור את הב

 9 על הזמן פה שמתחילים להגיש נייר נייר ומתחילים לסמן אותו. 

 10גבירתי, ברוח השנה החדשה אני כל כך שמח לראות, הרי זאת היתה ההצעה  עו"ד ז'ק חן:

 11זאת היתה הראשונה, המילים הראשונות שכבודכם שמע אותי בקולי לפני שהעד עלה.  מי שהתנגד 

 12התביעה להצעה הזאת. ואז אמרתם שמכיוון שהתביעה התנגדה אתם לא יכולים לקבל. אז אני 

 13 מאוד שמח שאחר כך זה חוזר. 

 14 עכשיו אנחנו רואים איך זה עובד, אז זו הבקשה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15ם מה שאנחנו הצענו אז כמובן שאנחנו נעשה את זה, כבודכם אתם מבקשים, זה ג עו"ד ז'ק חן:

 16 כדי לייעל, 

 17כרגע אנחנו מדברים עובדתית להשלמת החקירה של מר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 ישועה. 

 19אנחנו מדברים על השלמת החקירה של מר ישועה, המסמכים שאנחנו נכין לקראת  עו"ד ז'ק חן:

 20 כבודכם.החקירה שלו אנחנו נאגד אותם ונגיש אותם כקובץ בשלושה עותקים ל

 21מאה אחוז, יופי. רק שימו לב למיספור, תסתכלו בהחלטה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 . 1295נ/-, אתה מתחיל מ1294מהיום, יהיה סימון. האחרון היה נ/
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 1. אנחנו רוצים לקיים 144הדבר האחרון ואדוני שוב יגיד שקלענו לבקשה, בשלה העת לדיון לפי  

 2בוע הקרוב, זה יום דיונים, לא צריך לחפש, זה יום דיונים, זה יום דיונים , זה לא בש11.10-דיון ב

 3שלנו לא בשבוע הקרוב אלא בשבוע שלאחריו. אני לא יודעת מי יהיה על דוכן העדים אז, מאחת 

 4 . 144בצהריים. נקיים דיון לפי 

 5המשפט ביקש הזה ובית  ענייןבהקשר הזה כבודכם זוכר שבחודש יולי הגשנו בקשה ב עו"ד ז'ק חן:

 6 מהתביעה,

 7 . 11.10הם ביקשו. לכן אמרתי  10.10עד  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 אני לא זכרתי. אז אנחנו לא כל כך נספיק אולי בפער של יום אחד.  עו"ד ז'ק חן:

 9אפשר יומיים אחר כך, זה לא דחוף, זה פשוט כדי לקבוע  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 שהוא מועד. אתם מעדיפים ביום רביעי של אותו שבוע?  את זה לאיזה

 11מם הסתם הדיון קשור במסמכים שאנחנו נקבל מהתביעה. אם אני מבין נכון ועל  עו"ד ז'ק חן:

 12מנת בנקודה הזאת לסייע לבית המשפט, זה מה שרצינו לעשות לפני חודשים, לעשות משפט ולייעל. 

 13, אני מניח שההתייחסות תהיה גם פר עדים, ולכן 144-כדי שניתן יהיה לקיים דיון פרודוקטיבי ב

 14לכל  שמשויכיםההיקף שחברתי מפנה אליו הוא לא רלוונטי, רלוונטי מה ההיקף ומה המסמכים 

 15עד. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים לקבל וללמוד את השיוך שעושים חבריי ואז ניתן יהיה באופן 

 16ות אפשרות לוותר על עדים, לראות איך אפשר פרודוקטיבי לענות לשאלות של בית המשפט, לרא

 17 להתקדם וכיו"ב דברים.

 18 מה אתם צריכים, יותר זמן?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19לכן אנחנו צריכים איזה שהוא פרק זמן בין ההגשה, בין אותו שיוך של מסמכים  עו"ד ז'ק חן:

 20לעדים כדי שנוכל לבוא עם תשובות לבית המשפט בדיון שיהיה, אחרת יום אחד נראה לנו שזה 

 21 יהיה דפים עפים באוויר. 

 22אין שום בעיה. כמה אתם צריכים? בשבוע שאחריו, אתם  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 רוצים לראות את זה קודם? 
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 1 בדיוק.  עו"ד ז'ק חן:

 2בסדר. בכל אופן תתארגנו עם זה ואז אנחנו רוצים לבדוק  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3לעשות גם את נושא המוצגים, גם מי העדים, מי כן מי לא, גם את פרקי הזמן של חקירות העדים. 

 4 קצת סדר. ראינו פחות או יותר איזה שהיא תמונה. 

 5 זאת היתה הכוונה כבר בחודש יולי כשפנינו בבקשה הזאת.  עו"ד ז'ק חן:

 6 תודה רבה לכולם.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 

 8 -הדיון הסתיים  -

 9 

 10 

  11 
 12 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה  
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים
 2 

 3קין; עו"ד תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנ עו"ד יהודית :מטעם המאשימה
 4 ניצן וולקן

 5; עו"ד עדי צור –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם   :מטעם הנאשמים
 6  גרופי

 7 וב"כ עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר   2נאשם     
 8 עוזר; עו"ד נועה פירר   –עו"ד מיכל רוזן  3ב"כ נאשמת     
 9 "ד רותם אלבז עו 4ב"כ נאשם     

<#1#> 10 
 11 

 12 פרוטוקול

 13 

 14 פרוטוקול הדיון הוקלט 

 15 ז'ק חן.בחקירה נגדית משלימה של עו"ד  –המשיך להעיד העד אילן ישועה 

 16  . 1460עד נ/ 1295הוגש קלסר מוצגי הגנה נ/

 17 
<#6#> 18 

 19 החלטה

 20 

 21 . 09:00, בשעה 5.10.2021המשך הדיון קבוע מחר, 
<#7#> 22 

 23 במעמד הנוכחים.  04/10/2021, כ"ח תשרי תשפ"בהיום  נהנית

    24 
  25 

 

 

 

 

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

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

 3 הדוכן העד אילן ישועה, בוקר טוב לך.

 4 בוקר טוב.  ת.

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

 6 כן, גברתי, בוקר טוב. עו"ד ז'ק חן:

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

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

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

 10 היום? עו"ד ז'ק חן:

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

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

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

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

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

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

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

 18ובאסמס והכרכים הנוספים שנגיש הם  וואטסאפהיו רק התכתבויות ב

 19 מתוך המיילים.

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

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

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

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

 2 בוקר טוב, מר ישועה. עו"ד ז'ק חן:

 3 בוקר טוב. ת.

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

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

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

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

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

 9 זוכר? 

 10 בגדול, אני לא... זוכר ת.

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

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

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

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

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

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

 17 כן. ת.

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

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

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

 21 מפריע לו, נכון? 

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

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

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

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

 4 לברכה לקראת הבחירות לנשיאות, נכון?

 5 נכון. ת.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5 שזכרתי. 

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

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

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

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

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

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

 12 כמובן אני לא אקטע אותך בתשובות שלך, בסדר? 

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

 14 זו הייתה השאלה הקודמת שלי, כן? ש.

 15 לא. ת.

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

 17 סליחה.  ת.

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

 19 שתרצה לומר.

 20 תודה. ת.

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

 22לנושא הנסיעות בחקירות שלך וכשעולה נושא הנסיעות בחקירות שלך 

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

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

 3 קרה? שכחת?

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

 5 אינני זוכר את השאלה המדויקת.

 6 תה רוצה? אז אני אזכיר לך, א ש.

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

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

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

 10 גם בגלל שיכול להיות שאני לא זוכר, כן.

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

 12 אוקיי. ת.

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

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

 15 הנשיא, נכון? 

 16 לא זכרתי שזה היה בחקירה. ת.

 17 אנחנו חרשנו, סרקנו. - -אז אני  ש.

 18 סדר.בבקשה, ב ת.

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

 20 ההקשר של ראש הממשלה היה נגד ריבלין.  ת.

 21 נכון.  ש.

 22 בסדר, אוקיי.  ת.

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

 2  - -אני חושב ש  ש.

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

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

 5 המצאתי את זה. 

 6 לא נשאלת הרבה דברים.   ש.

 7 בסדר. ת.

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

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

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

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

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

 13 לך את הקונטקסט, בסדר? שנדייק גם פה.

 14 בבקשה. ת.

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

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

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

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

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

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

 21 כן. ת.

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

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

 2  - -בדיוק איפה היה כל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 14 טוב, אתה כותב.

 15 ?2012-ב ת.

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

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

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

 19 כן, זוכר. ת.

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

 21, התגובה שלך הייתה שאול וואלהכל הפוליטיקאים שבאים להתעניינת ב

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

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

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

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

 4 הדוברים. 

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

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

 7 היא הייתה באופן גורף שאול אמר לי לאתרג פוליטיקאים.

 8 בר הספציפי הזה?לד ת.

 9 לדבר הספציפי הזה.  ש.

 10 אתה יכול להפנות? עו"ד יהודית תירוש:

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

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

 13 ערך גם לתשובה של העד. 

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

 15 הכל כפוף לפרוטוקול. עו"ד ז'ק חן:

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

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

 18 הבנות. 

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

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

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

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

 23 אני אפילו אקרין על המסך. אבל זה מה שאמרת. עו"ד ז'ק חן:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2021אוקטובר  04

 

 4617 

 1 אם אמרתי בתגובה לשאלה הזאת. ת.

 2  - -בתשובה לשאלה הזאת  ש.

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

 4  - -אז אתה מדייק עכשיו  ש.

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

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

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

 8ואז הפוליטיקאים רואים מצלמה הם מתחילים  2013הבחירות של 

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

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

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

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

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

 14 באופן ספציפי כאשר אמרת ששאול אמר לך לאתרג פוליטיקאים. 

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

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

 17 וברק? ש.

 18 ברק ושלי לא. ת.

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

 20 הקודמת.

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

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

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

 2 אוקיי. ת.

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

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

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

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

 7 נכון. ת.

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

 9 כל הרעיון.

 10 נכון. ת.

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

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

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

 14 כן. ת.

 15 רצית בהצלחתו, נכון?  ש.

 16 כן. ת.

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

 18 נכון? 

 19 כן.  ת.

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

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

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

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

 2 בוודאי, איזה שאלה.  ש.

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

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

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

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

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

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

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

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

 11 שאמרת. 

 12 מקבל. ת.

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

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

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

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

 17 כדי לחזק אותו. וואלהוטוב, שלהביא פוליטיקאים לאולפן  -

 18 אין לי מה להוסיף לתשובתי. ת.

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

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

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

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

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

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

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

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

 5 כתבו לך, דיווחו לך מי מגיע. 

 6 בסדר. ת.

 7 בסדר?  ש.

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

 9 שפוליטיקאים יבואו, כן.

 10 בסדר, ודיווחו לך. ש.

 11 כן. ת.

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

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

 14אתה כותב לאמנון ליברמן שהוא יועץ התקשורת של השר סטס 

 15 ן? מסישניקוב, נכו

 16 כן. ת.

 17 מישראל ביתנו. ש.

 18 כן. ת.

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

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

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

 22 הזה?

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

 2 אוקיי.  ת.

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

 4 כן, בגדול, זאת אומרת אני נזכר. ת.

 5 אתה נזכר, אני מזכיר לך. ש.

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

 7  - -הבנתי. את אמנון ליברמן אתה  ש.

 8 גם דיברנו על זה פה. ת.

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

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

 11 חדש, חדש, הכל חדש. עו"ד ז'ק חן:

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

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

 14 כרות עוד לפני כן, נכון? הי

 15 אני לא זוכר אותו. ת.

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

 17 בסדר. ת.

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

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

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

 21 לפחות שיחה אחת. ת.

 22 מן הסתם. ש.

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

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

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

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

 5 הבחירות ואתה פועל לבקשת אמנון ליברמן לתת לו במה.

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

 7 דרך אגב, הייתה לי גם פגישה איתו.

 8 עם מי? ש.

 9 עם סטס. ת.

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

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

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

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

 14 נכון.  ש.

 15 דיווחתי לו על ביצוע. ת.

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

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

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

 19 נכון?

 20 כן, אני מניח. ת.

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

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

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

 3 נקרא את כולה. 

 4 ? 1298מה היה  עו"ד יהודית תירוש:

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

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

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

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

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

 10 .1298במוצג בפני כבודכם 

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

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

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

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

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

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

 17 נהדר, נכון?

 18 כן. ת.

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

 20לתקשורת מאמנון ליברמן בדבר פרישתו של השר סטס מסישניקוב 

 21 ם הפוליטיים, נכון? מהחיי

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

 2על פרישתו של סטס מסישניקוב מהחיים הפוליטיים,  וואלהשיש באתר 

 3   נכון?

 4 איפה אנחנו רואים? ת.

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

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

 7על פרישתו של סטס  וואלהההודעה לעיתונות הזאת מופיעה בידיעה של 

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

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

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

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

 12 קיבל מניר שלום. 

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

 14גם שמדובר באדם הפורש  וואלהלעיתונות ממנו והטמעתם בידיעות באתר 

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

 16  נכון?

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

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

 19 גם עכשיו אני לא עושה את זה. ת.

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

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

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

 23 פרישתו.
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 1 - -הבוס שלי  ת.

 2 נתן הוראה כללית. ש.

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

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

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

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

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

 8 טוב. ת.

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

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

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

 12 עכשיו. 

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

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

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

 16 לא זכרת. ש.

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

 18 הייתי אמור אז לתת.

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

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

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

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

 23חברי, אמר שהוא רוצה לקצר. ביחד עם זאת מניח בפני העד קשר בין 
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 1עד היה ההודעה שהוא קיבל לדוברות לבין הכתבה שאם בית המשפט וה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 14כבר למדנו תורה מגברתי כשקמנו כשהיה מאוחר לאחר מעשה ואנחנו 

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

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

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

 18 את כולה, אני סומך עליה. 

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

 20 במקום ריאלי. זו הכותרת. 

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

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

 2 - -שאומרת חברתי להטעות אז לא הייתי 

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

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

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

 6  - -שהתוצאה היא 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 17 למטה תראי שהיא מופיעה. 

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

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

 20 את התגובה שנכנסה זכרתי היטב, נכון? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 10 התשובה היא כן. 

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

 12 אפשר. עו"ד ז'ק חן:

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

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

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

 16 נכון. ת.

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

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

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

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

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

 22 עוד פעם.  ת.

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

 2 לירן מעוז אינני זוכר, אני מסכים.

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

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

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

 6 ולא לגבי אירועים אחרים.

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

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

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

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

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

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

 13סביב  ואלההחקירה אנחנו נתמקד בדוגמאות למה שהתרחש באתר ו

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

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

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

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

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

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

 20 זו הייתה שאלה? ת.

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

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

 23 לגביו, בסדר? 
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 1 אני מכוונן. ת.

 2 אוקיי, לא, זה לעזור לך פשוט. ש.

 3 תודה. ת.

 4 אין פה כוונה אחרת. ש.

 5 מה הייתי עושה בלי העזרה שלך?  ת.

 6 מה היית עושה בלי העזרה שלי? ש.

 7 בסדר, סליחה.  ת.

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

 9 בחקירות קודמות, אני או חבריי, בסדר?

 10 תודה. ת.

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

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

 13 תודה. ת

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

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

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

 17 כן, כן. ת.

 18 אתה זוכר על מה דיברת איתו?  ש.

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

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

 21 בסדר.  ת.

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

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

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

 4 בתוך חברת הפרסום מכן שאחראי.

 5 של אילן שילוח. ש.

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

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

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

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

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

 11 מספיק. - -שמים אצלו 

 12 מתלונן לו זה לגלעד ארדן? ש.

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

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

 15  - -כנראה שהתלוננתי על  ת.

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

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

 18 . וואלהב

 19 נכון. ת.

 20 כון?נ ש.

 21 נכון. ת.

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

 23 .702 עו"ד יהודית תירוש:
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 1תודה. אתה כותב לשאול, אתה מעדכן אותו שוחחתי אתמול עם גלעד  ?702 עו"ד ז'ק חן:

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

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

 4 נכון. ת.

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

 6 עם גלעד ארדן, נכון?

 7 כן. ת.

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

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

 10 כן. ת.

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

 12 ארוך אחורנית, נכון?

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

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

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

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

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

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

 19 שאלתי אותו. 1302אה,  עו"ד ז'ק חן:

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

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

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

 2 אני אומרת. 

 3 תודה, גברתי. עו"ד ז'ק חן:

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

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

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

 7 .1.12-בודתה בהקודמת, היא אמורה להתחיל בע

 8 נכון. ת.

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

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

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

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

 13 נכון?

 14 כן. ת.

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

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

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

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

 19 ב? ש.

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

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

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

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

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

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

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

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

 8 שאני אטפל באותה כתבה ויכול להיות שזה קשור לזה. 

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

 10 אוקיי. ת.

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

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

 13 אומרת מתי קראתי את זה?מה זאת  ת.

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

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

 16 מתי קראת את זה? הבנת את השאלה שלי?

 17 אני חושב שכן. ת.

 18 אוקיי, אז תענה לה, בבקשה. ש.

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

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

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

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

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

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

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

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

 5 לחזור על השאלה?  ש.

 6  - -לא ידעתי  ת.

 7 לחזור על השאלה? לא הבנת אותה?  ש.

 8 אני אנסה לענות.  ת.

 9 אוקיי.  ש.

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

 11 איך ידעת לא לעבור או כן לעבור, מתי? 

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

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

 14 כן?  עו"ד ז'ק חן:

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

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

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

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

 19 קראתי את השאר. 

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

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

 22 ומה לא קראתי.

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

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

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

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

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

 6להרבה התכתבויות אחרות שלך בנושא הסיקור לאורך שנים אז חזרת 

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

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

 9 השני עברתי בצורה מלאה.

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

 11 בסדר.  ת.

 12 בוא נתקדם. ש.

 13 ככל שהיה לי כוח לעבור, כן? ת.

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

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

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

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

 18  - -לפוליטיקאים נוספים מעבר למה ששמענו 

 19 לא. עו"ד ז'ק חן:

 20 כי אם לא אז בסדר, כי אם כן לא בטוח שזה כבר דרוש, אוקיי, סליחה.  כבוד השופט משה בר עם:

 21ההשלמה הייתה אחת בעניינו של סטס מסישניקוב, בעניין הפוליטיקאי  עו"ד ז'ק חן:

 22 הזה ופואד, זהו. 

 23 אוקיי. כבוד השופט משה בר עם:
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 1 לכן אמרתי זה השלמה קצרה בשלוש נקודות. עו"ד ז'ק חן:

 2 בבקשה.  כבוד השופט משה בר עם:

 3ית, היא לא אשאל אותו מילה, שוב, החקירה שלי אדוני היא חקירה נושא עו"ד ז'ק חן:

 4לא חקירה עכשיו אני אציג לך התערבות, התערבות, התערבות, זה לא מה 

 5שעניין אותי, החקירה נושאית אגב העדות שלו כאן ובשים לב לכתב 

 6האישום אדוני יראה בהמשך ולכן אמרתי אני אתמקד עכשיו בקמפיין 

 7. עניין עליו העד העיד בהרחבה 2013הליכוד בתקופה שלפני הבחירות של 

 8 בחקירה ראשית וגם בחקירה נגדית.גם 

 9 גורמים אחרים פוליטיים. - - כבוד השופט משה בר עם:

 10 לא, לא, אין גורמים אחרים פוליטיים. עו"ד ז'ק חן:

 11 הבנתי. זו הייתה הכוונה. כבוד השופט משה בר עם:

 12 אין שום כוונה כזאת. עו"ד ז'ק חן:

 13 בבקשה. כבוד השופט משה בר עם:

 14נו על השיחה עם ארדן ואתה אמרת שהשיחה עם ארדן הייתה אז דיבר עו"ד ז'ק חן:

 15 למיטב זיכרונך איזושהי כתבה שהפריעה לו.

 16  - -אולי, אתה הפנית אותי ברמז לטלי, טלי זה מערכת  ת.

 17בוא נקצר, אני לא תופס אותך על המילה, אכן יש כתבה יותר מאוחר, לכן  ש.

 18 השיחה הזאת ככל הנראה היא לא על הכתבה, בסדר? 

 19 - -יכול להיות שהיא  ת.

 20אבל זה בסדר גמור, התשובה שלך בעניין הזה היא בסדר גמור, יכול להיות  ש.

 21שהשיחה שהייתה לך עם גלעד ארדן, ככה אני מציג לך זה משום שגלעד 

 22ארדן קרא אודות דבר מינויה של הגברת טלי בן עובדיה והדבר הזה הטריד 
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 1ום שהוא חשב, הוא חשב שהיא אותו, אני מנסה להזכיר לך יכול להיות מש

 2 עוינת לליכוד.

 3 ממש לא. ת.

 4 ממש לא זוכר? ש.

 5 לא. ת.

 6 אוקיי, אז בוא נתקדם. ש.

 7 לא זוכר שיחה כזאת. ת.

 8, גם זה מהחומר החדש, 1304נ/אז בוא נתקדם, אני רוצה להציג לך את  ש.

 9אותו אמנון ליברמן הדובר של סטס מסישניקוב מעדכן אותך ככל הנראה 

 10ונות הפוליטיקה שגלעד קיבל את מדי ההסברה, אתה רואה? מתוך מסדר

 11 . 30.11-זה למחרת, ב

 12 כן. ת.

 13, אתה מזדרז לכתוב לשר גלעד 1305נ/-ובאותו יום, אני מפנה אותך עכשיו ל ש.

 14ארדן ברכות על המינוי בהצלחה, העניין שהעלית לא יהיה בעיה, הבטחה 

 15כותב יהיה לצערי אישית שלי, שבת שלום. הוא קצת יותר סקפטי, הוא 

 16 אבל נדבר. אוקיי? 

 17 כן. ת.

 18הנה הוא מפנה לשיחה שהייתה לכם, הנה הוא אומר אתה אומר לו, העניין  ש.

 19שהעלית לא יהיה בעיה. עכשיו זה קצת יותר מרענן את זיכרונך? מה העניין 

 20שהיה שהטריד את מנוחתו של השר ארדן שבגינו הוא התקשר אליך 

 21 ושוחחתם?
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 1שהוא דיבר על טלי, אתה שואל אותי אם זה מופרך שיוצאת אני לא זכרתי  ת.

 2 - -הידיעה הזאת ויש שיחה ואז אחרי זה יש את הדבר שיכול להיות שהוא 

 3 יכול להיות.

 4 יכול להיות. ש.

 5 אני לא זכרתי את זה. ת.

 6לא זכרת את זה, בסדר, אתה לא אמור לזכור כל דבר. אבל אתה אומר לו  ש.

 7בעיה, אתה מבטיח לו שלא יהיה בעיה. זה לא שהעניין שהעלית לא יהיה 

 8 מזכיר לך באופן קונקרטי?

 9לא זכרתי שהוא העלה את זה ושהייתה שיחה על זה, אבל כשאתה מציג  ת.

 10 את זה בתוך הרצף הזה זה לא מופרך.

 11 זה לא מופרך. ש.

 12 לא. ת.

 13ומתוך שזה לא מופרך באותו זמן הוא מתמנה לראש מטה הסברה של  ש.

 14לקבל תקציבים כפי שהעדת, למה אתה מבטיח לו שזה  - -הליכוד, אתה 

 15 לא תהיה בעיה? מילה שלך. 

 16אני לא חשבתי, עוד פעם, אני לא זוכר כרגע שזה היה סביב טלי, אתה  ת.

 17או משהו כזה, כי  מבקש ממני היפותטית להגיד למה אולי הייתי חושב ככה

 18אני לא חשבתי שטלי בן עובדיה, לקחתי אותה באמונה שלמה, חשבתי 

 19שהוא מקצוענית ולא חשבתי שהתוויות של אם זה עלה, אני לא יודע, עוד 

 20כאשת מקצוע לעשות את עבודתה מה גם  - -פעם, שמאלני, לא שמאלני 

 21תהיה בעיה  יש את יינון,  אני לא חשבתי שהיא - -שידתי שיש לי שם צוות 

 22מהרבה פגישות שהיה לי איתה, תהליך של הגיוס שלה לעבודה היה תהליך 

 23ארוך, פגשתי אותה הרבה מאוד פעמים והתרשמתי שהיא מקצוענית, שוב, 
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 1אני אומר את הכל תחת זה שבמידה וזה מה שדובר אז אסור הייתי לענות 

 2 את התשובה הזאת בהקשר הזה.

 3בר ובין אם על משהו אחר דובר, היה לך בכל מקרה, בין אם זה על זה דו ש.

 4הסברה, רצית תקציבים, את  - -עניין לכלות את פניו משום שהוא מונה ל 

 5 זה דיברנו קודם, נכון?

 6 כן. ת.

 7ונכון אתה נותן לו הבטחה אישית שתהיה אשר תהיה הבעיה היא לא תהיה  ש.

 8 בעיה, נכון?

 9 כן. ת.

 10מה ימים לאחר כך אתה כותב כ 3.12-כן. אתה רואה פה בשורה האחרונה ב ש.

 11 לו מתי אפשר לדבר, לפגוש את כבודו, פגשת את כבודו? 

 12 אני לא זוכר, יכול להיות שכן. ת.

 13 יכול להיות שכן. ש.

 14 פגישה אחת אולי, אינני בטוח. ת.

 15 כן, ואתה זוכר מה היה בפגישה הזאת? ש.

 16 לא. ת.

 17, פה זה 1306נ/לא זוכר מה היה בפגישה הזאת. אני רוצה להציג לך את  ש.

 18ככל הנראה בעקבות זה שחיפשת אותו, אנחנו  - -הודעה שכותב לך 

 19לפרסם אצלכם, כמובן אתה  - -, והוא אומר לך אנחנו 5.12-מדברים על ה

 20יכול להתכתב איתי על להיפגש עם רועי גפן שלנו או עם דורון טל במטה, 

 21מה שתחליט. הכוונה היא אנחנו נפלה החלטה לפרסם אצלכם, אנחנו 

 22הליכוד, הנה אנשים שאתה יכול לדבר איתם, בסדר? אני כרגע עסוק, לא 

 23 יכול לדבר איתך, נכון? 
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 1 כן. ת.

 2 כן. ש.

 3לא קשור ל, אני לא יודע אם זה עניין של נפלה החלטה, עוד פעם, כל  ת.

 4 המפלגות מפרסמות, אומר אולי נפרסם אצלך, אין לך מה לדאוג.

 5 אין לך מה לדאוג, בסדר. ש.

 6  - -או אם  ת.

 7כותב לך  1307נ/-אני מפנה ל 12.12-בסדר. ועוד כמה ימים לאחר מכן ב ש.

 8 וואלהדורון טל עולה היום לאוויר קמפיין ראשון של הליכוד במדיה, רק ב

 9בלעדית, היו מלחמות, אם מישהו יגיד שהיה לי חלק בהחלטה איפה ואיך 

 10צמו את לעלות לא אכחיש ולא אאשר, דורון. במילים אחרות הוא לוקח לע

 11 הקרדיט לזה שקיבלתם את תקציב הפרסום של הליכוד, נכון?

 12 כן. ת.

 13 כן.  ש.

 14 הייתה לי פגישה איתו גם. ת.

 15הייתה לך פגישה איתו גם. התשובה שלך אליו לא אשכח, תקבל מה  ש.

 16  שתרצה לחיזוק מהלכי הקמפיין, למה אתה מתכוון? סיקור אוהד? 

 17 לא, זה לא סיקור אוהד. ת.

 18 אז מה זה? ש.

 19 התמורה זה מדיה פרסומית, בתוך מדיה פרסומית. ת.

 20לא, מדיה פרסומית משלמים, מה זה תקבל מה שתרצה לחיזוק מהלכי  ש.

 21  הקמפיין?

 22 זה מדיה פרסומית, תמיד בהתבטאויות מול. ת.

 23 לא כך אני מבין.  ש.
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 1 תן לו. עו"ד יהודית תירוש:

 2  - -אני   עו"ד ז'ק חן:

 3 וא היה באמצע התשובה. לא, אבל ה עו"ד יהודית תירוש:

 4 הפרעתי לך? עו"ד ז'ק חן:

 5לא יותר מתמיד. לגבי השפה, כבר ציינתי את זה מספר פעמים, מול כל  ת.

 6המפלגות, אפשר לראות שזאת ההתבטאות, תיתן לי כך וכך ואני אתן לך 

 7מה שתרצה, הכוונה הייתה אני אצבע לך את כל האתר כמו שהיה ניר חפץ 

 8שהוזכר, ואמרו שנתתי את הסיקור, זה לא היה סיקור, פה ואבישי גנוטק 

 9הכוונה לתת תמורה פרסומית. גם כשאתה נותן תמורה פרסומית אז 

 10 - -מבקשים שזה יישאר יותר, מבקשים שזה יהיה  - -מבקשים את זה ב 

 11  - -הו, מילה יפה כי תכף נגיע אליה. אז כרגע אתה אומר שכאשר אתה  ש.

 12כל מפרסם, אני פשוט רוצה שיובן פה איזושהי  כמו שקורה דרך אגב עם ת.

 13נקודה כי צובעים את הכל בצבעים קודרים, במסחר בא מישהו, קונה 

 14פרסום עכשיו הוא רוצה לשלם כמה שפחות ולקבל כמה שיותר. אז יש 

 15מאבק יום יומי בין המוכרים לקונים, בין המפרסמים, במקרה הזה הליכוד 

 16איר את זה קצת יותר, תעלה את זה הוא מפרסם, לבין אלה שמספקים, תש

 17יותר בתוך המובייל, תאריך את הקמפיין קצת יותר, אל תוריד את זה 

 18הוא  - -היום, תן לי יותר בולטות, בקשות אחרות למשל, זה לא שאתה בא 

 19יכול לבוא להגיד אני רוצה ביום לפני הבחירות שרק אני אהיה, אני רוצה 

 20קשה חריגה, תשלם יותר, מתחיל השתלטות, טייק אובר של האתר, שזה ב

 21משא ומתן מסחרי, זה לגיטימי, מי שרוצה לקנות שטח פרסום בטייק 

 22אובר יש לזה מחיר, יש לזה שם אפילו, טייק אובר, לכן אני אומר, וזאת 

 23 הייתה הכוונה. 
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 1לאוקיינוס הפתוח אני רוצה לחזור שניה  - -טוב, מכיוון שיצאנו עכשיו מ  ש.

 2ולהזכיר שאנחנו מדברים עכשיו על מפלגה פוליטית לבריכה החמימה שלנו 

 3הליכוד, ששמה כסף על קמפיין פרסומי שהוא תעמולת בחירות ושעליה  -

 4היא משלמת ולכן לא כל כך מסתדר לי כשאתה אומר מעבר לתשלום שהיא 

 5משלמת עבור הפרסום כשאני אומר לו לא אשכח, תקבל מה שתרצה 

 6משהו שממילא הוא משלם עליו, זה לחיזוק מהלכי הקמפיין אתה מתכוון ל

 7 מה שלא ברור לי.

 8 הסברתי את עצמי. ת. 

 9 הסברת, אוקיי. אבל תכף אנחנו נראה שאני גם צודק ואתה טיפה בצד. ש.

 10 בסדר. ת.

 11כותב לך דורון טל, עכשיו תשים לב למה אמרתי לך קודם  1308נ/ 16.12-ב ש.

 12חכה  29.11-ב כשדיברת על השיחה הראשונה עם השר ארדן עוד בנובמבר,

 13רגע עם הכתבה, כי זה קורה שבועיים אחר כך, אמרתי לך תגיע, לאט לאט, 

 14נגיע להכל, הנה אני חושב האירוע שאתה מתכוון אליו שקראת ורעננת את 

 15זיכרונך גם מתוך החומר החדש, דורון טל כותב לך הקמפיין שבאוויר 

 16בהיר לנו מתנהל קצת בעצלתיים ודאגו לה וואלהעכשיו שנמצא בלעדית ב

 17שבקמפיין בחירות לא נותנים בונוסים, תראה מה אפשר לעשות שם, תודה 

 18מראש. עכשיו אני מציג בפניך שהמילה בונוסים שמתחברת למילה חיזוק 

 19בהודעה הקודמת הכוונה היא לצד הבאנרים והפרסומות הם מדברים על 

 20 סיקור אוהד, מה אתה אומר?

 21מנהלים בתוך  - -אומר, כי כך  באופן טוטלי ומוחלט לא נכון מה שאתה ת.

 22התעשייה מצד מפרסמים שקונים פרסום ומצד מפרסמים שמוכרים 

 23פרסום, זה כל כך שגרתי שבתוך הזמנה רשום זה המדיה שאתה מקבל וזה 
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 1היקף הבונוסים, היקף בונוסים זה מעין הנחה בעצם אפשר להגיד באותה 

 2קוחה ונמצאת מידה להגיד קיבלת את זה מלכתחילה, המילה בונוסים ל

 3 אך ורק בתוך התחום של תוספת מדיה.

 4 אוקיי. ש.

 5פרסומית לזה, זה משם לקוח, זה הז'אנר, אין קמפיין פרסומי בלי קשר  ת.

 6 לבחירות, עם קשר לבחירות.

 7  - -ואתה  ש.

 8  - -אמרו לו  ת.

 9 מר ישועה. ש.

 10 תן לי. ת.

 11 אמרת לי לא. ש.

 12 הנקודה.אני רוצה להסביר לך רק שתבין את זה, את  ת.

 13 לא, אני לא אבין משום שאני מיד אראה לך משהו שאתה תילחם. ש.

 14 אבל תן לו להשיב. עו"ד יהודית תירוש:

 15 אבל  אני מבקש לומר משהו בבקשה. עו"ד ז'ק חן:

 16 אני רוצה להסביר. ת.

 17 אני מיד אראה לך משהו. ש.

 18 אני אסיים את המשפט, רק אסיים את המשפט. ת.

 19 בבקשה. ש.

 20עמים ניסינו לעשות את זה יותר מהודק ושלא ניתן בונוסים בבחירות לפ ת.

 21להבדיל ממה שקורה... מדוע? המדיה היא הרי אינסופית, אם אתה תיתן 

 22את הבונוסים לא תוכל לתת למישהו אחר, ובגלל שהם כולם רוצים את זה 

 23אז הוא מעלה השבוע זה והוא  - -באותה יחידת זמן אני אם יש קמפיין 
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 1אז אני נותן לו, אני לא נמצא אז במצב שאני מלא,  רוצה קצת בונוס,

 2בקמפיינים של הבחירות קצת יותר קשה לתת את הבונוסים ולכן הייתה 

policy  3מראש הובהר, תבהירו להם, הם קונים את המדיה, מקבלים את 

 4 הבאנר הזה ולא יהיה בונוס, זהו. 

 5 מר ישועה. ש.

 6 בבקשה. ת.

 7מיד, נכון? אתה רואה? זה התשובה קודם כל לגבי זה אתה אומר מטפל  ש.

 8שלך לדורון טל, נטפל מיד, אנחנו מכירים את התיבה הזו אצלך, אתה 

 9 לשיטתך מטפל מיד בבונוסים או בחיזוק הפרסומי ולא בסיקורים, נכון?

 10 נכון. ת.

 11בין אם חיזוק ובונוסים קשורים לסיקור או לא אני רוצה להציג לך באותו  ש.

 12היה, עכשיו אנחנו  16-מחרת, סליחה, נכון? זה ה, יום ל17.12-היום ממש ב

 13כך: העניין שדיברנו עליו  1309נ/-כותב לך דורון טל ב 12:05בשעה  17.12-ב

 14קודם הכתבה אצלך בעמוד הראשי הפך להיות קריטי ודחוף ואתה כותב לו 

 15מטפל בדקות אלה, אז בין אם בונוסים וחיזוק זה פרסומי, זה כבר תסכים 

 16 קשור לתוכן חדשותי באתר בעמוד הראשי, נכון?איתי מובהק, זה 

 17 נכון, זה מה שאמרתי מקודם. ת.

 18כן אבל זה אמרתי לך, קפצת טיפה קדימה כי דיברנו אז בנובמבר, אנחנו  ש.

 19 עכשיו במחצית חודש דצמבר.

 20 זכרתי את זה כי זה היה חריג.  ת.

 21 כן, אתה זוכר על איזה כתבה? ש.

 22 לא. ת.

 23 ?17.12.12-בהפריע לו בעמוד הראשי  ש.
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 1 לא. אני מתאר לעצמי שזה משהו שפוגע בליכוד.  ת.

 2 משהו שפוגע בליכוד ואתה אומר לו מטופל בדקות אלה. ש.

 3 נכון. ת.

 4נכון. אוקיי. האם יכול להיות שעלה בדעתך, אני לא תוקף אותך, שאלה,  ש.

 5האם יכול להיות שעלה בדעתך אפילו הרהור, חלף הרהור חשד משהו 

 6לבקשה הזאת של דורון טל שישקיע אצלך כסף באתר  שההיענות הזאת

 7מטפל בדקות אלו על תוכן חדשותי שמפריע לו באתר עלול חלילה לעלות 

 8 בראשו של מישהו או אצלך כעבירה פלילית? 

 9 לא. ת.

 10 סליחה?  ש.

 11 לא, לא הייתי עושה את זה. ת.

 12לא, לא היית עושה את זה. עכשיו בוא נראה מה הייתה הכתבה באתר  ש.

 13בכותרת ראשית דוח העוני  וואלההתפרסם באתר  17.12-שהפריעה לו, ב

 14. השמאל 1310נ/האלטרנטיבי של עמותת לתת, אתה רואה? כבודכם, זה 

 15תוקף נתניהו עיוור לעוני הגובר, דוח העוני בכותרת, בכותרת משנה דוח 

 16נטיבי של לתת, רואה תגובות חריפות במערכת הפוליטית, העוני האלטר

 17 יחימוביץ': הממשלה מדרדרת את העניים לכך שילדים יעבדו, אתה רואה?

 18 כן. ת.

 19אתה מסכים איתי שזו גם כותרת, גם עמוד ראשי מאוד מאוד קשה  ש.

 20 לליכוד, נכון?

 21 נכון. ת.

 22ם אני עם בנימין בוא נראה את הבאנר הפרסומי של הליכוד, טיפה אירוני, ג ש.

 23נתניהו כי נתניהו הביא לשיפור דרמטי בחינוך, יש קצת דיסוננס. שיפור 
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 1דרמטי בחינוך פרסומת, תעמולה עליה משלמים, כותרת ראשית אותם 

 2  אלה שאמורים להתחנך עובדים, דוקר בעין משהו, נכון?

 3 כן. ת.

 4טי, כן. וזה מה שהפריע לדורון טל שהתקשר אליך ואמר לך דחוף וקרי ש.

 5  נכון?

 6 כן. ת.

 7כן. אגב, בכותרת המשנה הכנסתם את התגבוה הקשה של הגברת  ש.

 8 יחימוביץ', זה מקובל? 

 9 עוד פעם, איפה? ת.

 10בכותרת המשנה יש את התגובה של הגברת יחימוביץ' ואני שואל האם זה  ש.

 11מקובל להכניס תגובה של יריב פוליטי בסיטואציה כזאת. כשכותרת היא 

 12 יהו עיוור לעוני הגובר. השמאל תוקף, נתנ

 13אני לא חושב שיש עם זה בעיה, אפשר להכניס גם את התגובה שלו, צריך  ת.

 14  - -לשאול את 

 15מאה אחוז, מצוין, רציתי את ההתייחסות הזאת שלך משום שדברים  ש.

 16אחרים לגמרי אתה אמרת כאשר דובר על הכנסת תגובה של הליכוד 

 17 לידיעות שתוקפות אותו. עכשיו נמשיך.

 18  - -התכוונתי שזה לא בינארי, זה לא מתמטיקה ש  .ת

 19אם זה שאול ונתניהו אז זה תמיד רע, וכאשר זה מישהו אחר זה תמיד כשר  ש.

 20 וטוב, את זה כבר הבנו.

 21 לא. ת.
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 1אבל אנחנו נשווה את התשובה הזו שלך לתשובה שאתה נתת בהקשר אחר  ש.

 2ב על זה או ואז נעמוד במידת הרצינות שלה. עכשיו, אתה רוצה להגי

 3 שנמשיך?

 4כן, אני אסביר עוד פעם, אמרתי כמה פעמים פה שבהחלט שאם מביאים  ת.

 5צד אחד אז ראוי להביא את התגובה בצד שני, לא צריכים בשביל זה עורך, 

 6אני לא עורך, זה לא המקצוע שלי, אני מנכ"ל, כשנשאלתי על ידי עורך דין 

 7כששאלת פה האם ראוי בן צור אז אמרתי כן, צריך לתת את זה. עכשיו 

 8 לשים את הזה של שלי, קודם כל תגובה של שלי על דבר כזה.

 9לא, זה לא מה ששאלתי, שאלתי האם נהוג ומקובל לשים תגובה בכותרת  ש.

 10משנה, אל תשבש את השאלה שלי ושוב נצא להפלגה למחוזות לא 

 11 רלוונטיים.

 12  - -אני רק רוצה לתת לך  ת.

 13תי אותה משאלה זהה שנשאלת בהקשר השאלה הזאת היא שאלה ששכפל ש.

 14אחר ושם התשובה שלך הייתה אחרת לגמרי, עכשיו השאלה אם יש לך 

 15 הסבר או לא.

 16כן, ההסבר שלי עוד פעם שזה לא מתמטי, יכול עורך להחליט שכשיש  ת.

 17כזאת כתבה אז, יש שיקולי רייטינג גם, זה לא תמיד השיקולים של צדק, 

 18ם ושוקל, לוקחים כותרת ועושים אותה זה לא משהו שמישהו יושב כל היו

 19נבזית יותר, אז למה עושים אותה נבזית יותר מהאמת? למה מקצינים? 

 20ראינו את זה כבר בעבר, יכול להיות שהעורך עשה את זה באותו רגע בגלל 

 21זה אבל עניתי, זה לא סותר את התשובה הכללית שלי שראוי שכשיש כזה 

 22  - -האיזון למרות שעוד פעם  דבר שיהיה גם תגובה של הצד השני לשם
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 1מר ישועה, הפרוטוקול זוכר, עכשיו אפשר להמשיך ברשותך, בסדר? אוקיי.  ש.

 2אתה זוכר מה בחרת לעשות לבקשתו של מר דורון טל? האם לשמור על 

 3עצמאות המערכת ולהתעלם מבקשתו או להגיד לו תשבור את הראש עם 

 4הם מפרסם לתעמולת האורחים או שמא לעשות את שיקולי הכסף כי הרי 

 5הכתבה, איזה  - -הבחירות, הם שמים אצלך כסף ולהתגייס למשימה ב 

 6 משתי האופציות בחרת?

 7 אני פה התערבתי לפי מיטב זיכרוני. ת.

 8 התערבת, כלומר בחרת באופציה של הכסף.  ש.

 9עוד פעם, צריך לזכור איפה, אני לא אכחיש את זה שהשיקולים של תקציבי  ת.

 10אז לנגד עיניי, אציין שני דברים בקשר לזה, אחד, זה היה בחירות היו גם 

 11מקרה חריג על פני כל התקופה ובמערכות בחירות לא היו דוגמאות כאלה 

 12של מעורבות. ונקודה שנייה צריך גם לזכור אז את הקונטקסט שבו אני 

 13הייתי בהקשר של איך מתנהגים עם הליכוד, אבל אני אומר את זה עוד 

 14ששיקולי התקציבי בחירות, שיקול תקציב הבחירות  פעם ואני מסכים אז

 15 אם זאת הייתה טעות, אבל זה לא דבר שחזר. - -אני חושב שהוא 

 16, 17.12-מר ישועה, אני מפנה אותך רק לתאריך, אתה רואה את התאריך? ה ש.

 17אנחנו נמצאים לפני האירועים שהעדת בחקירה  זה תאריך חשוב, אוקיי?

 18שאתה מתאים את עצמך לכתב האישום ראשית אגב בצורה בינארית כ

 19החלה התערבות שלך באתר, תשים  2013שבתחילת ינואר עובר לבחירות 

 20 לב שאני מתחיל איתך.  

 21  - -זה לא מה שהוא אמר, אתה רוצה להציג  עו"ד יהודית תירוש:

 22 טוב, הוא יסיים את השאלה, עורך דין חן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1אני מבקש את הגנת בית המשפט משום שאם זה לא מה שהוא אמר העד  עו"ד ז'ק חן:

 2 יידע להשיב לי, היא לא צריכה להדריך אותו, זו הדרכה מובהקת. 

 3עורכת דין תירוש, גברתי רוצה להתנגד גברתי תקום, אנחנו נגיד  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4השאלה, אם  לעד לא להשיב ונחכה לסוף השאלה. עורך דין חן יסיים את

 5גברתי תרצה להתנגד היא תתנגד, תקשיב לשאלה, אל תענה בינתיים. מה 

 6 השאלה, עורך דין חן? 

 7עכשיו כבר אין שאלה משום שהיא קלקלה אותה, אם היא הייתה רוצה  עו"ד ז'ק חן:

 8להדריך אותו היא יודעת שאסור, אם היא רוצה לקום ולהגיד לעד מה 

 9נגדות שהיא חושבת שאני מטעה כאשר לענות זה אסור, וככל שמדובר בהת

 10העד, העד העיד, את מי אני מטעה? אני מציג לו מה הוא אמר, היא לא 

 11 צריכה להזכיר לו את זה.

 12 אז תציג. עו"ד יהודית תירוש:

 13אז לכל היותר אם יש לנו וויכוח בעניין הזה היא יכולה לבקש שהעד  עו"ד ז'ק חן:

 14ין טעם יותר בשאלה הזאת. במטותא יצא החוצה כדי לא לשמוע, ולכן א

 15 העד אמר את זה בחקירה הראשית. 

 16 מתי? כבוד השופט משה בר עם:

 17 לפני מספר חודשים. עו"ד ז'ק חן:

 18יש לאדוני את הפרוטוקול, הרי דיברנו בדיוק קודם כדי למנוע מצבים  כבוד השופט משה בר עם:

 19כאלה הצעתי לאדוני, ביקשתי מאדוני שאם אדוני מפנה את העד 

 20וקול בדיוק כדי למנוע גם מצבים דומים לאלה, אז היה הרבה יותר לפרוט

 21קל, אדוני אומר לו ביום כך וכך אני מצטט, עורכת הדין תירוש לא הייתה 

 22קמה יש להניח. הבנתי שלגבי הפרוטוקול של יום רביעי אדוני צודק, זה לא 

 23 בידי אדוני, אבל פרוטוקולים קודמים נדמה לי שזו הדרך הנכונה.  
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 1טוב, אז אנחנו נשאיר את זה כך עד שאני אמצא את הפרוטוקול. ובכל  ד ז'ק חן:עו"

 2 מקרה מה שרשום בפרוטוקול רשום בפרוטוקול.

 3  - -אני מניח שאדוני לא מטעה אבל זה יהיה יותר קל  כבוד השופט משה בר עם:

 4י על ברור שלא, הרי אני חקרתי, אדוני, אני מזכיר לך בחקירה הנגדית של עו"ד ז'ק חן:

 5ההתאמה שהעד עשה בין חקירותיו במשטרה ודלף את הכל לתחילת ינואר 

 6ערב מערכת הבחירות, על זה היה לי פרק שלם בחקירה. על מה הוא 

 7התבסס, בדיוק על הניסיון לבוא ולנקל את אירועי ההתערבות לאחר אותה 

 8ארוחת ערב, זה היה הלב של העניין. עכשיו, לא הראיתי את האמור 

 9 .בפרוטוקול

 10 לא ידעתי על הארוחת ערב בכלל. ת.

 11לא, אתה אמרת שאתה קראת את כתב האישום, אז ידעת את הארוחת  ש.

 12 כל הזמן.  - -ערב, בוא, מר ישועה, אי אפשר להסתבך בשקרים וב 

 13  - -החקירות שלו היו לפני  עו"ד יהודית תירוש:

 14חת ערב פה בעדותו אבל אני חקרתי אותו פה והוא אמר לא ידעתי על ארו עו"ד ז'ק חן:

 15 פה. 

 16  - -בכלל לא הסתכלתי על  ת.

 17   - -טוב, אנחנו לא חוזרים לזה, מה שהוא אמר  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18להפך, מה שהוא אמר בחקירת המשטרה באמת כי הוא לא ידע על ארוחת  עו"ד ז'ק חן:

 19ומערכת הבחירות אלא  2013הערב, לא קשר את עצמו בכלל לתחילת 

 20 .12לבורסה בחודש אפריל  וואלהרוע אחר, ליציאה של לאי

 21מה שהוא העיד העיד, מה שאמר אמר, בוא נתקדם. אם השאלה   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 הזו עדיין רלוונטית הוא יגיד. 

 23  - -היא כבר לא רלוונטית, הרי כל מה שקרה  עו"ד ז'ק חן:
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 1אה, ופעם הבאה שההתנגדות תהיה כמו שאמרנו, אז לשאלה הב פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 יש מתכונת איך מתנגדים. בבקשה עורך דין חן, השאלה הבאה. 

 3ואם אפשר גברתי גם שבית המשפט יורה לתובעת שאם יש משהו, יכול  עו"ד ז'ק חן:

 4להיות שההתנגדות היא במקומה, ואם יש משהו שעלול להדריך את העד 

 5 קש מהעד לצאת החוצה. בהתנגדות אז להימנע מזה או לב

 6 עורכת דין תירוש יודעת את זה, לא צריך להגיד לה, היא יודעת. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 אבל ראינו שאם היא יודעת את זה אז זה חמור.  עו"ד ז'ק חן:

 8בסדר, אז בפעם הבאה היא תחכה לסוף השאלה והעד יחכה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9לתשובה ואם צריך להוציא אותו היא יודעת שצריך להוציא אותו, זה לא 

 10 חדש. בוא נמשיך, נקווה שלא נעצור שוב עם זה. 

 11אני מבקש להציג  17.12.12-כן, אז בוא נבדוק את אירוע ההתערבות שלך ב עו"ד ז'ק חן:

 12את השעה, אנחנו מדברים על  1311נ/-לראות ב . אם אפשר1311נ/לך את 

 13 זמן תל אביב, בסדר? PM 2:34זמן תל אביב, אתה רואה?  14:34השעה 

 14 כן. ת.

 15וכמה דקות,  12בשעה  - -של אותו יום, קודם הראיתי לך את  - -זה ה  ש.

 16וכמה דקות ראינו כותרת ראשית על דוח העוני, התייחסנו לזה,  12בסדר? 

 17התחלפה הכותרת,  12:34ה קרה, לכל המאוחר בשעה עכשיו בוא נראה מ

 18הנה, ואנחנו מוצאים את הכתבה למטה, מדוברת השמאל והימין 

 19מתכתשים על דוח העוני, אז יש גם דרדור וגם שינוי הכותרת, לא עכשיו 

 20השמאל תוקף, וכולי, לא אחזור על הכותרת, עכשיו הכותרת היא השמאל 

 21 בה ירדה, נכון?והימין מתכתשים על דוח העוני והכת

 22 כן. ת.

 23 עכשיו אמרת קודם שזה היה אירוע חריג, נכון?  ש.
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 1 כן. ת.

 2 היה נדמה לי שאמרת שזה אירוע חריג, נכון? ש.

 3 כן. ת.

 4 אז אירוע חריג זוכרים, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6יש לך הסבר מדוע את האירוע החריג הזה על דוח העוני, על הקמפיין של  ש.

 7ה ולשנות כותרת, לדרדר כתבה, כותרת הליכוד שמבקש ממך לדרדר כתב

 8אתה שינית, אין לי סימן שהוא ביקש את זה ממך, אירוע כזה חריג לא 

 9 זכרת בחקירות שלך במשטרה? 

 10שוב, האירוע הוא חריג במובן שנעשתה פה פנייה על ידי מישהו שהוא  ת.

 11ממטה בחירות לגבי כתבה שהיא בתוך תוכן, אני לא זכרתי את כל הדברים 

 12דיעבד כשהסתכלנו על הדברים, כשהסתכלתי עכשיו וראיתי את זה האלה ב

 13אז הופתעתי לראות שהייתה גם פעם כזאת, התכוונו בהקשר חריג שאני 

 14מסתכל על זה היום ורואה את הדברים כי זה לא אפיין את זה, ככל 

 15שעשינו תקציבי בחירות וכדומה דווקא בנושא הזה הייתה כאן הפרדה וזה 

 16 זה התכוונתי. היה מקרה חריג, ל

 17תראה, מר ישועה, אני לא רוצה להתווכח, אני לא רוצה לעשות את  ש.

 18החקירה הנגדית כווכחנית, אתה דיברת על זה שזה אירוע חריג, אם זה 

 19כשאתה  וואלהאירוע חריג לדרדר כתבה לבקשת מפרסם ששם כסף באתר 

 20אני מציג בפניך תשובה  2013מעיד במשטרה על מערכת הבחירות של 

 21שיו היא כן או לא או כל מה שאתה רוצה אבל בבקשה בקצרה, שאירוע עכ

 22 חריג כזה אם הוא אכן חריג היית צריך לזכור, ככה אני מציג בפניך.

 23 חריג הוא בדיעבד. ת.
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 1 חריג הוא בדיעבד? ש.

 2לא זכרתי, החריג הוא בדיעבד כי עוד פעם, צריך לזכור שהגיעו אליי מאות  ת.

 3 זה בדיוק בא מתוך הסיפור הזה. פניות לכתבות, לא זכרתי ש

 4 הבנתי. את דוח העוני זכרת?  ש.

 5 לא.  ת.

 6 את דוח העוני לא זכרת. ש.

 7 לא, לא זכרתי. ת.

 8 לא זכרת. ש.

 9  - -כשראיתי את זה, אני אומר עוד פעם, כשעברנו  ת.

 10  - -זה בסדר, התשובה היא לא  ש.

 11  - -לא של אני הופתעתי לראות שמשהו כזה שבדרך כלל היה בערוצים ה ת.

 12אז עכשיו לאחרונה הופתעת לראות, שבדרך כלל היה בערוצים אחרים,  ש.

 13 עכשיו אני אראה לך מדוע התמונה שאתה מציג עכשיו גם היא לא נכונה.

 14 אוקיי. ת.

 15בסדר? אתה פשוט ככה, בוא נראה קודם כל מה זכרו מיכל קליין ואבירם  ש.

 16אלעד, אצלם זה כן נחרט בזיכרון, אני מקריא לך מיכל קליין חקירתה 

 17, היא אומרת כך: אבירם שיתף אותי ואמר שאילן 27, 25שורות  19עמוד 

 18ביקש שנסיר את זה, כששאלנו האורחים, לא רק אני, למה הוסרה הידיעה, 

 19לנו ואני לא זוכרת אם אילן אמר ישירות או אבירם ואילון אמרו,  נמסר

 20שהליכוד משקיע הרבה כסף בפרסום באתר לקראת הבחירות. כלומר 

 21האירוע הזה בהחלט נחרט בזיכרונה לפחות של מיכל קליין. היא זכרה 

 22 לומר את זה. 

 23 בסדר. ת.
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 1 מה הוא יעשה עם זה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 כן, אז מה השאלה?  ופט משה בר עם:כבוד הש

 3 מה השאלה אליו? פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 השאלה אליו כיצד הוא לא זכר את אותו אירוע חריג?  עו"ד ז'ק חן:

 5 הוא אמר שהוא לא זכר. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6לא זכר, אני לא, השאלה עכשיו לא אם הוא לא זכר, אני מאמין לו שהוא  עו"ד ז'ק חן:

 7שואל הכיצד הוא לא זכר, ואני מראה לו שהאירוע הזה נחרט ואם גברתי 

 8תמתין מעט, היא תראה תכף שהוא הולך ומתגבה, אז לכן הוא אמר שלא 

 9 זכר, הוא אמר הרבה דברים העד הזה.

 10בסדר, אני רק לא מבינה איך אדם יכול להסביר למה הוא זוכר  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 הו מיוחד. מש

 12 לא, אדם יכול להסביר, גברתי. עו"ד ז'ק חן:

 13 אבל בסדר.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 גברתי, הרי אנחנו בחקירה נגדית. עו"ד ז'ק חן:

 15 בסדר, אין בעיה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16ני מהדברים שהעד אומר א 99%לא כל דבר שהעד אומר אני מקבל, להפך,  עו"ד ז'ק חן:

 17אותנו בדרך כלל זה לחקור  - -לא מקבל, הדרך היחידה שיש לי וככה 

 18בחקירה נגדית, העד דיבר על אירוע חריג, מעלה תהיה ראשונה, איך לא 

 19זוכרים אירוע חריג? במיוחד של כסף וכותרות, עכשיו אני מראה לו 

 20שהאירוע הזה נחרט אצל מיכל קליין ואז יש קושייה חוזרת למקומה, אני 

 21חוזרת  שהקושיהול לקבל את מה שהוא אומר, אז הוא אומר יופי לא יכ

 22למקומה, שתי אפשרויות, אתה יודע מה? שיקרתי, זה בסרטים 

 23שהיא זוכרת, אני לא  - -, האופציה השנייה להגיד אתה אומר אמריקאים
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 1זכרתי, נתקדם הלאה. אבל אנחנו לא במחוזות של איך בן אדם יודע 

 2י לא מניח שהוא באמת לא זכר, ותכף גברתי להזכיר מה הוא זוכר, כי אנ

 3 תראה שהוא זכר גם זכר, אנחנו נדבר על זה.

 4 אוקיי.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 אז עכשיו קושייה חוזרת למקומה, הכיצד לא זכרת את מה שמיכל זכרה?  עו"ד ז'ק חן:

 6 אתה רוצה שאני אענה? ת.

 7 ם. כן, זו השאלה. אם אפשר בקצרה כדי שנתקד ש.

 8 אוקיי, אני לא יודע לנתח בדיוק איך אני זוכר או לא, אני יכול להסתכל.  ת.

 9 לא, זה מה שבית המשפט אמר, אני לא מאמין לך שאתה לא זוכר. ש.

 10בסדר, אוקיי. אני אמר עוד פעם, בסך הכל נושא של בקשות לסיקור אוהד  ת.

 11ה ספציפי היו בהיקף עצום, סביב מה שאנחנו דנים במשפט הזה. אותו מקר

 12לא נכנס לי שזה היה אני מנסה להסביר את זה עכשיו, אחד, לא נשאלתי 

 13ספציפית על זה ושיקרתי, גם עכשיו כשנשאלתי אני אמרתי את זה, גם אז 

 14לא נשאלתי ספציפית, שאלו אותי על מה ששאלו אותי, המקרה הזה לא 

 15 נכנס לי בזיכרון. גם עכשיו כשקראתי את זה הופתעתי לראות שזה בא

 16מהציר הזה, לא זכרתי את זה גם אז. ואם הייתי זוכר את זה, אני לא יודע 

 17אם עניתי או לא עניתי כי עניתי על השאלות שלי ולא התבקשתי להרחיב 

 18בכל דבר. אם הייתי זוכר הייתי אומר את זה, וגם צריך לזכור פה וזה כן 

 19מתקשר לשאלה הקודמת שהניסיון לזה לתאר כאילו כמו בקריסמס יש 

 20לא נכון, אני אמרתי כבר  - -מתחיל הסיקור  1.1-וב - -פירה לאחור ו ס

 21תחילת, לא התכוונתי לציין איזשהו  2012מקודם, אמרתי לקראת סוף 

 22זה היה ברור,  - -תאריך שפתאום כולם קמו בבוקר  היה גונג והתנשקנו 

 23ביום כניסתה  - -הקטע הזה קורה שבועיים אחרי שטלי נכנסת, כניסת טלי 
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 1ע שזה התפרסם אפילו, עוד לפני כניסתה משבר עצום עם שי ועם ברג

 2הראשונים כי לפני זה לא  - -איריס סביב הכניסה שלה, זה היה אחד 

 3 שיחות ועשו מזה לחצים ועשו מזה כעסים. - -התערבו ואז 

 4  - -אדוני לא נשאל עכשיו על  כבוד השופט משה בר עם:

 5 מסביר.בסדר, אני רק מסביר שזה התחיל, אני  ת.

 6לא, הוא לא נשאל גברתי, הוא לא נשאל, זה מה שהוא עושה, הוא לוקח  עו"ד ז'ק חן:

 7את מקומה של התביעה בסיכומים, הוא לא נשאל דבר שקרוב לדיסרטציה 

 8 שהוא נתן. 

 9  - -האם זה  ת.

 10 זה שהוא עד מאוים אנחנו כבר יודעים. ש.

 11אבל עורך דין חן, כששואלים מישהו למה לא זכרת אז זו   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 תשובתו.

 13 התשובה לא הייתה למה לא זכרת. עו"ד ז'ק חן:

 14מה אדוני רוצה להגיד? עורך דין חן, אדוני אומר אני לא מאמין   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 שהוא לא זכר.

 16 נכון.  עו"ד ז'ק חן:

 17ז אדוני רוצה שהוא יסביר משהו שאדוני ממילא לא מאמין לו, א  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 אז אמרת לו אני לא מאמין לך שאתה לא זוכר אבל נתקדם הלאה. 

 19טוב, בשביל זה יש חקירה נגדית. אז עכשיו אני מראה לך שהאירוע הזה  עו"ד ז'ק חן:

 20נחרט בזיכרונו גם של אבירם אלעד, ועכשיו אני מפנה להודאתו של אבירם 

 21, הייתה כתבה על הביטוח הלאומי על 13שורה  46בעמוד  18.2-ד מהאלע

 22העוני שיש עלייה באחוזי העוני והכתבה הזאת הייתה בכותרת ראשית 

 23והיא ירדה מהכותרת הראשית, אחרי זה סיפרו שזה היה תוצאה 
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 1מהתערבות של אילן שאמר תורידו את זה, הסברה הייתה במערכת בגלל 

 2ם באתר אז שומרים על הליכוד, אז הנה שהליכוד משקיע כסף בפרסו

 3אירוע שנחרט גם בזיכרונו של אבירם אלעד, אני שוב נותן לך הזדמנות 

 4לבוא ולומר לבית המשפט נכון, זה היה אירוע משמעותי, דובר במערכת, 

 5היו מריבות במערכת סביבו, ולכן זכרתי אותו, אולי לא שאלו אותי לכן לא 

 6שתי לא נעים כי שמו לי כסף באתר אז אמרתי, אולי מסיבות אחרות הרג

 7לא רציתי לספר אבל כן זכרתי אותו, ככה אני מציע לך, כמו שאחרים זכרו 

 8 אותו, מה אתה אומר? 

 9 לא. ת.

 10 לא, אז בוא נמשיך. ש.

 11 התשובה, סליחה, אני מותר לי גם להסביר את הלא שלי.  ת.

 12 לא צריך.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 לא מותר לי? ת.

 14  - -אם יש לך משהו להוסיף על מה ש  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 אדוני הסביר קודם. כבוד השופט משה בר עם:

 16 כן, יש לי משהו להוסיף. ת.

 17 משהו להוסיף? פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 כן.  ת.

 19 - -שקשור לשאלה הזו? אולי אתה כן זוכר רק אתה לא אומר  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 בבקשה, זו הייתה השאלה.

 21אחד, אני לא זכרתי את הדבר הזה, אני מנסה להסביר וגם הדברים  ת.

 22האחרים שאמרתי הם היו ברלוונטיות לאיפה הראש שלי נמצא והמוח שלי 
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 1לפני, פועל באיזושהי סביבה ולכן ציינתי את טלי כי כן התחיל הלחץ 

 2 ציינתי את התאריך שלה כי זה התחיל לפני.

 3 אדוני כבר אמר, אין צורך לחזור. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4אני רוצה אבל להוסיף מילה אחת שהיא כן חשובה לדעתי, אני בדרך כלל  ת.

 5לא מתווכח ושמח לסתום את הפה. אני אומר הנושא של שימוש במילה 

 6טרסים וכדומה הוא גם היה חלק מנרטיב תקציבי בחירות ויש לנו אינ

 7לפעמים שהשתמשתי בו גם לאורך הדרך ולכן יכול להיות בזיכרון שלי 

 8כשדיברו איתי על זה לא זכרתי שפה באמת זה בא ממישהו שהוא ממטה 

 9 הבחירות, באמת לא זכרתי את המקרה, זה הכל. 

 10  - -תך אם התווכחו אי - -טוב. אתה זוכר אם אברהם אלעד או  עו"ד ז'ק חן:

 11 אני מתאר לעצמי שכן, אם התווכחו איתי הם התווכחו תמיד. ת.

 12הם התווכחו תמיד, בסדר. גם שאול ביקש ממך אגב, או העיר לך לגבי  ש.

 13הכתבה הזאת, אנחנו רואים יותר מאוחר, ככל הנראה אחרי שהיא דורדרה 

 14דובר של כבודכם, וגם לירן דן פונה אליך, ה 726או בין לבין אני מפנה לרול 

 15 ראש הממשלה.

 16 מתי שאול פונה אליי? ת.

 17 .13:34-ב ש.

 18 לא שעה, באיזה תאריך? ת.

 19 באותו יום. ש.

 20 ? 1.1.13-לפני ה ת.

 21 כן, כן. ש.

 22 ואוו. ת.

 23 בוודאי. ש.
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 1אוקיי. אז מסתבר שלא טעיתי, ששאול דיבר איתי על דברים כאלה גם  ת.

 2שהכל היה מאורגן, לפני, נו באמת, זה בדיוק תומך במה שאמרתי לפני רגע 

 3 ואת זה לא אמרת לפני ואתה לא מטעה אף פעם.

 4 אני מראה לך את זה, אני לא מבין על מה אתה מדבר. ש.

 5 דקה אחרי, כן. ת.

 6 זה פשוט לא ייאמן. ש.

 7 שאתה מטעה אותי. - -זה בדיוק תומך, מה אני  ת.

 8אבל איך אני מטעה? אני מראה לך את זה, תפסיק כבר לעשות כותרות  ש.

 9 ריות.שק

 10  - -עורך דין  ת.

 11תפסיק, אף אחד לא מטעה אותך, אני מראה לך את כל התמונה, אני מפנה  ש.

 12 אותך לשורה הזאת.

 13עורך דין ז'ק חן, אני למוד חמישה ימי חקירה איתך, קראתי את  ת.

 14 הפרוטוקולים ואתה יודע כמה פעמים הטעית אותי? עשרות. 

 15  - -אז מר ישועה  ש.

 16 ]מדברים ביחד[ 

 17מר ישועה, זה לא במקום, אדוני את תחושותיו ישאיר לעצמו  פלדמן: -השופטת ר' פרידמן  כב'

 18 ויענה לשאלות. 

 19 בסדר. ת.

 20מר ישועה, בעקבות ההערה האחרונה שלך, כן? בעקבות ההערה האחרונה  עו"ד ז'ק חן:

 21שלך אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, גם באמירה הזאת אתה משקר, 

 22ול זוכר הכל, אנחנו נראה את החקירה שלי אל מול במצח נחושה, הפרוטוק

 23תשובותיך, ומעבר לכל הדברים האלה לשמוע הערה כזאת מאדם כמוך 
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 1שהציג מציאות שטוחה, שטוחה, בחקירה ראשית שבעה ימים אל מה 

 2שהתגלה בחקירה נגדית, כל הכזבים, השקרים, ההסתרות, הקונטקסט 

 3בטח שאני לא מקבל ממך  הנכון, המציאות המעוותת, העולם הוא עגול,

 4שום הערה כזאת, עכשיו כל פעם שאתה תגיד מטעה כדי שיכתבו את זה 

 5 בעין השביעית אתה תקבל ממני את הנאום הזה בחזרה. 

 6 לא, אני מתנגדת למילים האלה.  עו"ד יהודית תירוש:

 7  - -אין צורך יותר, אנחנו  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8שאת צריכה להתנגד לאופן שבו עד תוקף עורך דין קולגה שלך על אני חושב  עו"ד ז'ק חן:

 9 הדוכן, קודם כל.

 10עורך דין חן, זה לא היה במקום וגם את זה לא צריך, בסיכומים  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אדוני יגיד מה שירצה ואדוני עכשיו יתקדם. בלי הערות אישיות, בלי 

 12 אה. הערות מהסוג הזה. חקירה עניינית, הל

 13 קיבלתי הוראה, אני שותק.  ת.

 14טוב. אז הפניתי גם לפניה של מר אלוביץ', פשוט לא ייאמן, אני מפנה לפניה  עו"ד ז'ק חן:

 15 . 13:34של מר אלוביץ' באותו יום בשעה 

 16 עורך דין חן, בלי לא ייאמן, מה השאלה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 הראיתי, אבל זה, אגב, זה שאני מראה. לא, הוא אמר שהטעיתי שלא עו"ד ז'ק חן:

 18 את זה כבר עברנו, הלאה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19עברנו, ואני מזכיר לך שגם לירן דן, אין לי פה פשוט את האזכור, פונה אליך  עו"ד ז'ק חן:

 20 - -בעניין אותה כתבה בהמשך היום, בסדר? אתה רואה באותו יום שיש 

 21הראינו את הדיסוננס והראינו מדוע זה דוקר בעין סביב הכתבה הזאת, 

 22  לכל מי שצופה בה, נכון? אתה מקבל פניות בכמה ערוצים, נכון?

 23 כן. זה בדיוק הנקודה.  ת.
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 1 אני לא שואל אותך מה הנקודה שלך, אתה עכשיו אומר הנקודות שלי. ש.

 2 יש פניות, הלאה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3 ק. בדיו עו"ד ז'ק חן:

 4 יש פניות. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 יש כמה ערוצים.  עו"ד ז'ק חן:

 6 רואים מה שרואים.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 יפה. עו"ד ז'ק חן:

 8 לכן יכולתי להתבלבל.  ת.

 9ולכן זה לא שאתה, זה דוגמה מצוינת וזו הנקודה שרציתי לצרוב,  ש.

 10עלת על פי הנחיותיו של מר המציאות החד ממדית שתיארת כאן, שפ

 11אלוביץ לבדו, זה כל מה שעניין אותך, שאחרת לא היית עושה את זה אני 

 12מראה לך עכשיו מציאות מרובדת כמה ערוצים בבור לשכת ראש הממשלה 

 13בקמפיין הליכוד שמשקיע כספים  וואלהמר שאול אלוביץ' ואינטרסים של 

 14ה שתיארת כאן, באתר, המציאות היא הרבה יותר עגולה ומרובדת ממ

 15 תגובתך.

 16 כל מה שאתה מראה פה הוא רק מראה את מה שאמרתי, אני. ת.

 17 רק שאול. - - ש.

 18תן לו לענות עכשיו, שאלת? עכשיו תן לו לענות. יענה כמו שהוא  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19  רואה. כן?

 20אני אמרתי פה בלי משחקים שהפניה הזאת של דורון אליי והמענה שלו  ת.

 21יי זה לא תקין וזה חריג, אמרתי את זה מיד, אמרתי גם למה לא זכרתי אל

 22 את הנקודה הזאת, אבל לבוא ולציין. 

 23 לא תקין אתה מוסיף עכשיו אגב.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 בסדר. ת.

 2 טוב, זה תוספת. ש.

 3בסדר. אבל לבוא עכשיו ולציין שכאילו זה מראה שאני המצאתי את כל  ת.

 4  - -הדברים, הרי היא הנותנת ש 

 5 זה לא מה שאמרתי. ש.

 6 טוב, תן לו להשלים תשובה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 לא, אבל גברתי, אנחנו הולכים ומשוטטים איתו, זה לא מה שאמרתי.  עו"ד ז'ק חן:

 8 עורך דין חן. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 לשאלות.לא לענות  - -התוספות שלו זה למרוח זמן ולתת  עו"ד ז'ק חן:

 10עורך דין חן, מה שאדוני אמר איך אדוני אמר? הכל רשום  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 בפרוטוקול. 

 12 סליחה? עו"ד ז'ק חן:

 13אדוני אמר כבר שהפרוטוקול משקף את מה שנאמר, מה שאדוני  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14נתנו, אחר כך אמר אדוני אמר, אדוני ייתן לו לענות עכשיו לפי מיטב הב

 15  - -בסיכומים תעשו עם זה מה שתרצו, אבל דעתו, רצונו, מה ש 

 16  - -אני מייחס יותר  עו"ד ז'ק חן:

 17 עורך דין חן, נגיע לסיכומים, תעשו עם זה שם מה שתרצו.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 זה הבעיה שלי הייתה בחיים שייחסו לי יותר תחכום ממה שהיה.  ת.

 19גברתי, אני חייב לומר שבהליך בבית המשפט העליון אמרו לנו תבואו לבית  חן:עו"ד ז'ק 

 20המשפט תחקרו בחקירה נגדית, עכשיו אני בבית המשפט, אומרים לי 

 21 תעשה בסיכומים מה שאתה רוצה. 

 22 לא, אדוני.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 - -מה  מתישהו כשאני אגיע לסיכומים אני לא רוצה לחשוב עו"ד ז'ק חן:
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 1 עורך דין חן, אדוני שואל שאלה אבל שייתן לו לענות, זה הכל.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 בסדר, הוא לא עונה לשאלה. עו"ד ז'ק חן:

 3 הוא מנסה לענות. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 הוא לא מנסה לענות.  עו"ד ז'ק חן:

 5ה אפשר לעשות? אי אפשר להכתיב לו תשובה, זו תשובתו, מ פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 אפשר לשאול אותו שאלה שיענה. 

 7את כולם בכחש לענות  - -לא, אבל אפשר להדריך גם עד שנמצא על הדוכן ו  עו"ד ז'ק חן:

 8 לשאלות שהוא נשאל, הוא לא מסכם תיקים וגם התביעה.

 9בתו אם לאדוני תהיה עוד עורך דין חן, כשהוא יסיים את תשו פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10שאלה בחקירה נגדית בבית המשפט המחוזי, לא בבית המשפט העליון, 

 11אדוני יוכל לשאול אותו אבל תן לו לסיים את התשובה, זה הכל. הוא פה, 

 12הוא יסיים את התשובה, אדוני ישאל אותו את השאלה הבאה, מה שאדוני 

 13 יחשוב שצריך לשאול.  

 14 בסדר, כן.  עו"ד ז'ק חן:

 15 כן, מר ישועה, תשלים את התשובה.  פלדמן: -' השופטת ר' פרידמן כב

 16המציאות שבה חייתי גם בהקשר לשאלה שלך למציאות השטחית או לא  ת.

 17שטחית וכדומה, המציאות שבה חייתי גם כשעניתי פה לדורון טל את מה 

 18שעניתי ואני אומר שזה לא היה בסדר, ראינו אותה במייל של שאול אליי 

 19, ואני הסברתי לפני זה, היא כבר עלתה בתוך הקונטקסט באותו יום

 20והסברים שקיבלתי וזהו, זה ההקשר ולכן אני  - -שיש בעיה  - -שקיבלתי מ 

 21לא המצאתי את זה, לא יצרתי את הדבר הזה, יכול בהחלט להיות 

 22 שבקונטקסט אחר זה לא היה אבל פה לקחתי על עצמי את זה עד הסוף.
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 1ו מה אתה זוכר על חילופי הדברים הקשים, אני כבר אומר לך בסדר, עכשי עו"ד ז'ק חן:

 2חילופי דברים קשים וזה מאוד רלוונטי גם לעדות שלך בעניין טלי בן 

 3עובדיה, נגיע לזה, שהיו לך עם הגברת טלי בן עובדיה בנושא הזה? שכפי 

 4שאמרתי, היא רק שבועיים עורכת והנה אתה מדרדר לה כתבה. אז אולי 

 5 ?עכשיו אתה נזכר

 6 אני מתאר לעצמי שהיה על זה עימות, אני לא זוכר. ת.

 7 מתאר לעצמך ואתה לא זוכר את העימות? ש.

 8 אני לא זוכר. ת.

 9 אתה לא זוכר.  ש.

 10 אני מתאר לעצמי שהיה עימות. ת.

 11של האירוע ונראה  - -אוקיי, אז בוא נקרא מה היא אומרת ונראה את ה  ש.

 12היא אומרת ככה, אני מפנה האם באמת אפשר להאמין לך שאתה לא זוכר, 

 13עד סוף הקטע, עורך המשנה שלי לירון מעוז פנה אליי  12שורה  1לעמוד 

 14וביקש לשוחח איתי בפרטיות ואחרי שביקש ממני להגן עליו ולשמור עליו 

 15והוא אמר שהוא חייב לשתף אותי במשהו, סיפר לי שבהיותי בישיבה, 

 16ר לי שבהיותי בישיבה כלומר עורך המשנה בא לספר לה בסודי סודות, סיפ

 17פנה אליו המנכ"ל אילן ישועה וביקש ממנו לדחוק מהעמוד הראשון למקום 

 18הכי שולי שאפשר את הידיעה שהתפרסמה באותו יום שמסכמת את דוח 

 19העוני בישראל שהופץ באותו יום, הימים היו ימי בחירות לכנסת בשנת 

 20ועורך  , דוח העוני לא החמיא לפעילות הממשלה ברשות נתניהו2013

 21המשנה סיפר לי שהוא נאלץ לבצע את ההוראה של ישועה וחזר וביקש רק 

 22, 13שלא ידעו שאני סיפרתי לך, ואז הוא אומר אצלך הבחירות היו בינואר 

 23, בעניין הזה 17.12-האירוע היה בסוף דצמבר, אנחנו יודעים שהוא היה ב
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 1ירוע היא לא מדייקת אבל אי אפשר להאשים אותה כי היא זוכרת את הא

 2שנים אחר כך היא  6החריג הזה שנים אחרי שהוא קרה, אנחנו מדברים על 

 3, אז מיכל קליין זוכרת, עד כדי כך שהיא מעידה על זה 19.2.18-מעידה ב

 4במשטרה. אבירם אלעד זוכר עד כדי כך שהוא מעיד על זה במשטרה, 

 5 ועכשיו הגברת טלי בן עובדיה שבועיים הולכת, מתארת אירוע מז'ורי שבא

 6אליה עורך משנה חושש ממך, הוא אומר אל תספרי שאני אומר לך, אבל 

 7תדעי שמעל גביך או מעל ראשך המנכ"ל נתן לנו הוראה לדרדר ידיעה, ואת 

 8 זה אתה לא זוכר?

 9באותה תקופה במשך שנים  - -אירועים מהסוג הזה שאתה מתאר פה היו  ת.

 10שבועות, יכול  4וק , טלי עבדה אצלנו בדי2017-רבות, אני נחקרתי על זה ב

 11להיות שהיא זוכרת את האירועים יותר חריף כי יש לה טווח זמן ומספר 

 12אירועים יותר קטן לזכור, עובדתית לא נשאלתי על זה, לא זכרתי דבר כזה 

 13בזמן זה, וגם אני מציין עוד פעם את הנסיבות שבהם אני פועל הן כבר 

 14כמו שאתה נוהג לומר  - -נסיבות שבהן הלחץ הפוליטי כבר מופעל ובעצמך 

 15 הראית ששאול דיבר איתי באותו הקשר מיד.

 16בסדר, נמשיך. אמרת שלא נשאלת מילה על זה אבל אתה כן התייחסת  ש.

 17בעדויות שלך לקמפיין הליכוד, כמו שראינו בתחילת היום התייחסת 

 18לנשיאות אבל לא זכרת פואד, אבל התייחסת לקמפיין הליכוד, רק לא 

 19שכולם זוכרים אותו כאירוע דרמטי וחריג. מה אתה זכרת את האירוע הזה 

 20 אומר?

 21אין לי מה להוסיף למה שאמרתי, אתה שואל אם זכרתי? זה לא, אם  ת.

 22 הסתרתי במתכוון לא הסתרתי במתכוון.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4667 

 1כן. כבודכם, השארנו אצלכם את הקבצים של החקירות זה לא לצורך  ש.

 2לומר דברים  הוכחת התוכן כמובן, השארנו רק כדי שאפשר להיעזר ולא

 3, אני לא הולך להקריא, פשוט 5בעמוד  3829באוויר, אני מפנה לקובץ 

 4 שיהיה בפרוטוקול. טוב. 

 5 הלאה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6עכשיו, טלי בן עובדיה הייתה מאוד נסערת, נכון? היא הייתה מאוד נסערת,  עו"ד ז'ק חן:

 7 את זה אתה זוכר? 

 8 כן. ת.

 9אתה זוכר על זה שהיא הייתה נסערת כי לפני רגע לא זכרת כן, תספר מה  ש.

 10 את האירוע.

 11 אני לא זוכר, עוד פעם. ת.

 12 אבל הרגע זכרת, אמרת כן. מה קרה?  ש.

 13 תיתן לי להשלים משפט, אולי יחסוך לך חלק מהשאלות.  ת.

 14 שמעתי, כן. ש.

 15ת התשובה, כן, מה תן לו להשלים, תן לו להשלים. תשלים א  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 התשובה מר ישועה?

 17לא זוכר אירוע ספציפי, אני זוכר שהיו מספר התנגשויות עם טלי בן עובדיה  ת.

 18וברור שהיא הייתה נסערת, היא אחרי חודש עוזבת את המקום שאליו היא 

 19 אז מה? אני לא זוכר את המקרה הספציפי. - -

 20 הבנתי. עו"ד ז'ק חן:

 21  - - זוכר שוודאי שהיה לנו כמה ת.

 22לא משנה, אני לא אתפוס אותך עכשיו על החלקת הלשון הזו משום שבו  ש.

 23נראה, כן היא הייתה נסערת, במשמעות של זה לגרסה שמסרת עד עכשיו 
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 1שאתה לא זוכר את האירוע, אבל בוא נמשיך. שואלים אותה, גברת טלי בן 

 2א עובדיה מה עשית עם המידע שמסר לך לירון מעוז עורך המשנה, ואז הי

 3אילן, הוא היה  וואלה, למשרדו של מנכ"ל 5אומרת, עליתי מיד לקומה 

 4בישיבה, אני הוצאתי אותו וערכנו שיחה במשרד סמוך. אני הייתי מאוד 

 5נסערת, ושאלתי מה זה צריך להיות שהוא מתערב בתכני האתר, מוריד 

 6ידיעות ועוקף את סמכותי ללא ידיעתי, אילון בתגובה התנצל ואמר אני עוד 

 7מד ממך ואני עוד אלמד ממך לעשות עיתונות, ציטוט שלה מפיך. תביני, אל

 8לוחצים עליי, לוחצים עליי, אני לא זוכרת את המילים המפורשות מילה 

 9במילה אבל אני זוכרת את האווירה בה הוא הצטייר ואמר שזה לא יקרה 

 10עוד פעם. אני זוכרת שאני אמרתי לו שאם הוא רוצה להקים גוף תקשורת 

 11בישראל אז הוא לא יוכל אם הוא פותח, סליחה, זה ביטוי שלה, אם  רציני

 12הוא פותח רגליים לפוליטיקאים. הוא חזר והתנצל ואמר שזה לא יקרה 

 13יותר אף פעם. אמרתי לו שאם הוא, שוב, ביטוי שלה, אני מתנצל, מספיק 

 14גבר שיפנה אליי ולא לכפופים אליי. האם אתה זכרת אירוע חריג, דרמטי, 

 15ת שבועיים אחרי שהיא מגיעה למקום חדש שלא יודעת איך הוא שהעורכ

 16 מתנהל מוציאה אותך מישיבה שאתה מקיים, זה חריג.

 17 לא זכרתי את ההקשר הספציפי פה. ת.

 18 אבל אתה זוכר שהיא הוציאה אותך מישיבה? ש.

 19לא, לא זוכר שהיא הוציאה אותי מישיבה, הוציאה אותי הרבה פעמים  ת.

 20  - -אם הוציאו אותי מישיבה? אני זוכר שהיא מישיבה, מה זה משנה 

 21 זה הייתה שאלה ראשונה כי ככה היא מתארת.   ש.

 22 בסדר, אני לא זוכר שהוציאה אותי מישיבה. ת.

 23 אז אני עובר הלאה. ש.
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 1אני זוכר שהיה עם טלי מספר עימותים חריפים וזה כנראה אחד מהם, אני  ת.

 2 לא מגיש את זה.

 3לת בפניה, אמרת שלוחצים עליך והבטחת לה כן, אתה זוכר שאתה התנצ ש.

 4 שזה לא יקרה עוד פעם? תגובתך.

 5 יכול היות שכן. ת.

 6יכול להיות. אתה זוכר שהיא אמרה לך שאם אתה רוצה להקים גוף  ש.

 7תקשורת עיתונאי רציני אתה צריך לא להתמסר לפוליטיקאים נקרא לזה 

 8 כך? 

 9האירוע הספציפי, עוד  כן, היא דיברה על זה מספר פעמים, לא זוכר את ת.

 10 פעם.

 11  - -עכשיו אני שואל אותך על מאורעות ספציפיים, השאלה לא  ש.

 12 עוד פעם, מאורעות ספציפיים מהסוג הזה בוודאי שהיו, כן. ת.

 13 יפה, עכשיו אני שואל. ש.

 14 זו הייתה עמדתה. ת.

 15עכשיו אני שואל האם אתה זוכר שאתה התנצלת בפניה ואמרת לה שזה לא  ש.

 16 יותר?יקרה 

 17 כן, יכול להיות. ת.

 18אתה זוכר שהיא אמרה לך, זה ביטוי חריג, אני נאלץ לחזור עליו אבל זה  ש.

 19וודאי ביטוי חריג שוודאי נחרט בזיכרון שלך, שאם אתה מספיק גבר תפנה 

 20 אליה ולא לכפופים אליה? 

 21לא זוכר את המילים כבר, את הפישוק רגליים והכל, אבל בגדול זה רוח  ת.

 22 הדברים.

 23 רוח הדברים. ש.
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 1 אינני זוכר את הדברים במדויק, אבל רוח הדברים ותוכנם כן. ת.

 2 בסדר.  ש.

 3 אני מאשר. ת.

 4והנדידה שלך בחקירות שלך  13, תחילת 12הבנתי. עכשיו, עוזב את סוף  ש.

 5, נגענו בזה קודם, אבל אתה נחקרת גם על טלי בן 13במשטרה לתחילת 

 6ם בחקירה הנגדית של חברתי עובדיה ארוכות גם בחקירה הראשית וג

 7עורכת הדין מיכל רוזן עוזר. האם כשנחקרת על הגברת טלי בן עובדיה אז 

 8על פני עשרות עמודים האירוע הזה החריג הזה לשיטתך שבועיים אחרי 

 9שהיא דורכת במערכת שהיא מוציאה אותך מישיבה, שאומרת לך את 

 10 המילים הקשות האלה לא זכרת לספר לבית המשפט? 

 11 ית המשפט?לב ת.

 12 כן.  ש.

 13אוקיי, שוב, אני ספציפית את האירוע של הכתבה הזאת לא זכרתי, מה  ת.

 14, אני נקרא ונאמר לי שיש עם זה PR-שזכרתי זה טלי מגיעה, מתפרסם ה

 15בעיה בגלל משהו שהיא אמרה על שרה בזמנו, ושזה הולך להיות סיפור 

 16 -סביב הסיקור  והולך להיות בעיה, אחר כך אני זוכר שהיו סדרת עימותים

 17אני לא זכרתי שהדבר הראשון היה סביב משהו שבא ממטה הבחירות  -

 18ולא מהציר הפוליטי וגם רואים שזה מעורבב פה עם הציר ההוא, זה 

 19התשובה שלי לשאלה שלך, בגדול זכרתי את העימותים, זכרתי מה 

 20 ההנחיה שקיבלתי לשלוח אותה וזהו.

 21 הבנתי. ש.

 22  - -סיפרתי על  ת.

 23 זה אנחנו נגיע.גם ל ש.
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 1 בסדר. ת.

 2עכשיו אני רוצה לעבור איתך אבל ממש במהירות, ממש במהירות לסדרה  ש.

 3-של פרסומים, אנחנו עדיין בקמפיין ובתחילת חודש דצמבר, אנחנו כבר ב

 4אם אפשר באמת זה סדרה של פרסומים,  1312נ/אני מציג לך את  18.4.12

 5ניך היא כתבה חיובית לבנט , הכתבה שבפ1315נ/, 1314נ/, 1313נ/, 1312נ/

 6לסקרים המחמיאים בתוכנית מקדשים,  - -ולבית היהודי, נכון? מוחמאים 

 7גם מצביעי ש"ס על הכוונת בזמן שבליכוד מוטרדים בעיקר מהתחזקות 

 8כבר מסמנים לעצמם את היעד הבא, וכולי, זה כתבה. - -הבית היהודי 

  9 

 10  - -תראה, אני מכיר את יהושע ברנר, לא   ת.

 11 לא, מר קשור עכשיו ברנר? אני מדבר על הכתבה. ש.

 12 אתה שואל אם היא חיובית לבנט? כן. ת.

 13 כן, זה כל מה ששאלתי.  ש.

 14 בסדר. ת.

 15לגלעד ארדן, תתקשר אליי, אתה זוכר  - -אתה  1313נ/יפה, באותו יום,  ש.

 16 האם דיברתם? 

 17 אינני זוכר. ת.

 18 טוב. ש.

 19 שר התקשרתי.אני מתאר לעצמי שאם הוא ביקש שאני אתק ת.

 20בסדר, התקשרת. אתה גם כותב לו אחר כך בהמשך הייתי בדירקטוריון,  ש.

 21 אני זמין, אז אני מניח שהתקיימה שיחה ביניכם, נכון?

 22 סביר. ת.
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 1הבית היהודי  1314נ/בהמשך אותו היום בשעות הערב עולה כתבה נוספת  ש.

 2 הופכת למפלגה השלישית בכנסת. 

 3 היינו בזה הרגע, לא?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 לא, זה כתבה אחרת.  עו"ד ז'ק חן:

 5 אה, זה אותה תמונה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 - -כי נפתלי בנט מצליח לחשוף אחריו מצביעים צעירים  - -מסקר של מכון  עו"ד ז'ק חן:

 7הוא מתחזק על חשבון הליכוד, הכותרת הראשית היא הבית היהודי 

 8 פלגה השלישית בכנסת, בהחלט כתבה חיובית לבנט, נכון? הופכת למ

 9 כן. ת.

 10גלעד ארדן ואתה משוחחים, פונה  1315נ/ 19.12-כן. ואז יום למחרת ב ש.

 11אליך גלעד ארדן אומר לא חזרת אליי, ככל הנראה זה שיחה נוספת, זה לא 

 12השיחה הקודמת של יום קודם, בסדר? ואז הוא מאיים עליך, אני עומד 

 13ם ווינט, אתה רואה? ואז אתה אומר פתרנו את הבעיה, הודענו לסגור ע

 14 למקאן והכל נסגר.

 15 כן. ת.

 16 זה מזכיר לך על מה שוחחתם? ש.

 17לא זוכר את השיחה, מתאר לעצמי שזה קשור למדיה הפרסומית או איך  ת.

 18 הוא רוצה שזה יעלה. 

 19 כי מקאן נזכרת. ש.

 20 כי זה מקאן, כן, זה עניין פרסומי. ת.

 21סומי. אתה זוכר מה הייתה הבעיה ואיך מקאן של אילן שילוח עניין פר ש.

 22 קשורה לעניין הזה?
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 1אינני זוכר, מה זאת אומרת אי ך היא קשורה? דרכה הוא עושה רכש  ת.

 2 המטה שלו עושה רכש.

 3 אבל אתה לא זוכר מה הייתה הבעיה? ש.

 4 לא. ת.

 5כתבה נוספת שקשורה לבנט, כותרת  1316נ/-, אני מפנה ל20.12לא. ביום  ש.

 6שעוררה מהומה בזמנו. בנט: אם יורו לי לפנות יהודים לא אעשה זאת, אם 

 7אקבל פקודה לפנות יהודי אבקש מהמפקד לפתור אותי, זו הייתה 

 8הגיב, מי שקורא לסרבנות הוא חסר אחריות והתחוללה  - -הכותרת, שר 

 9א ספציפי את הכתבה הזאת מהומה רבתי,  אתה זוכר את האירוע הזה? ל

 10 אבל את הנושא? 

 11 לא. ת.

 12דורון טל מקמפיין הליכוד שוב פונה  21.12.12-אז אני מזכיר לך, ולמחרת ב ש.

 13, הוא צריך את עזרתך, אתה אומר לו יוסי מטפל, תודה. יוסי 1317נ/אליך, 

 14אני מניח זה גם קשור לאנשים שהם קשורים למדיה ולפרסום, נכון? לא 

 15 ן?לתכנים, נכו

 16 כן, סמנכ"ל מכירות.   ת.

 17 כן, ממטה המכירות. ש.

 18 סמנכ"ל שכר, לא, לא. ת.

 19 סמנכ"ל? ש.

 20  - -סמנכ"ל המכירות שמוכר את  ת.

 21 זה מה שאמרתי, מהמכירות. ש.

 22 עכשיו שאמרת מטה. ת.
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 1אתה צודק אמרתי מטה, לזה התכוונתי, הכוונה היא לא קשור לתוכן של  ש.

 2  - -הפרסומים, של הכתבות, אלא 

 3 קשור למדיה. ת.

 4 לפרסומות על מה שהם שמו כסף, נכון? ש.

 5 כן. ת.

 6הליכוד מגיב לאותה סערה שראש  1318נ/כתבה נוספת  23.12.12-וב ש.

 7הממשלה בנט חולל, והכותרת היא הליכוד לא יודעים למי להאמין לבנט 

 8א' או בנט ב' כי פעם אחת הוא אמר שהוא לא יפנה ופעם שנייה הוא אמר 

 9סבלנות, ואז הם מנצלים את ההזדמנות ומכים בו, נכון? כך  - -שהוא לא 

 10 נהיה. 

 11 כן. ת.

 12ובאותו יום התפרסמו עוד מספר כתבות, נגיד אותם במרוכז, נפנה אליהם  ש.

 13במרוכז, אני אפילו לא אציג לך אותם, זה נמצא בקלסרים של בית 

 14 המשפט, אני אתן את הקובץ לחברתי, בשורה אחת רק אומר לך ואני מפנה

 15, כל זה כתבות של ההתכתשות 1322נ/-, ל1321נ/-, ל1320נ/-, ל1319נ/-ל

 16שמבטאות את ההתכתשות בין שני המפלגות, הכל נמצא בקלסרים בפני 

 17כבודכם, בסדר? זו היית ההתרחשות אז, ואנחנו מדברים, הנקודה 

 18אני  23.12.12-, ואז ב2012החשובה היא אנחנו מדברים שלהי חודש דצמבר 

 19שוב גלעד ארדן כותב לך אחרי שגם אתם  1323נ/לך את זה,  רוצה להציג

 20אני מקווה שתעלו עכשיו את  ynetתקעתם אותנו כל היום עם בנט כמו 

 21הסרטון שהפצנו אצל ג'וש בריינר, גלעד ארדן, אילן ישועה בודק, גלעד 

 22ארדן תודה, גלעד ארדן אחרי קצת זמן ובכן, כי תשובה הוא לא מקבל. 

 23גלעד ארדן פונה שוב, אילו מה קורה? ואומר לך שלא  17:52-אחרי שעה, ב
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 1מעלימים את עמדותינו, הסרטון שודר בערוץ  ynetלחשוב שאתם כמו 

 2שתיים בעשר, ועוד משפט שלא רלוונטי, אוקיי? עכשיו אתה נזכר שזו 

 3הייתה התלונה של גלעד ארדן אגב ההתכתשות שהייתה בין הליכוד לבין 

 4נט על כך שלא מעלים סרטון של הליכוד הבית היהודי וראש הממשלה ב

 5 באתר שלכם?

 6  - -אני לא  ת.

 7 אתה נזכר בזה? ש.

 8 אני לא זכרתי את הפרטים אבל בסדר. ת.

 9 לא זכרת את הפרטים. ש.

 10 נזכר, אוקיי. ת.

 11 בסדר. ש.

 12  - -אתה שואל אותי אם אני  ת.

 13 תיזכר לאט לאט, תכף תיזכר. 1324נ/-אז אני מפנה ל ש.

 14 את זה.אני לא מכחיש  ת.

 15אילן ישועה דיברתי עם טלי בן עובדיה, אתה כותב לשר גלעד  1324נ/-ל ש.

 16ארדן, דבר איתה בבקשה ואתה נותן את מספר הטלפון שלה, זה באותו 

 17 הערב, כן?

 18 כן. ת.

 19ואז אתה כותב לא, היא מצפה לשיחה, מאמין שהיא תסייע, תהיה עדין,  ש.

 20והוא אומר שהוא חייג, היא לא ענתה, אסמס, ואתה אומר הרגע יצאנו 

 21ממך, כלומר מה אנחנו למדים מהשיחה הזאת? תאשר לי, שהייתה תלונה 

 22של השר ארדן שיש סרטון שמתעכב ולא מועלה לשידור אצלכם, עד כאן 

 23 נכון? 
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 1 .כן ת.

 2ושאת התלונה הזאת אתה ביקשת לברר עם הגברת טלי בן עובדיה ושוחחת  ש.

 3 איתה בעניין, נכון?

 4 כן. ת.

 5והיא תסייע, אחרת לא היית אומר לשר גלעד ארדן שאתה מאמין שהיא  ש.

 6 תסייע, אבל תהיה איתה עדין, נכון? 

 7 כתוב, כן.  ת.

 8 17.12-וח העוני מהכתוב פה, נכון. אז את השיחה הראשונה בעניין דרדור ד ש.

 9כבר ראינו עם טלי בן עובדיה, עכשיו יש לנו גם שיחה שנייה עם הגברת טלי 

 10בן עובדיה, איך דוחפים משהו של הליכוד שלא העלו אותו, שהמערכת לא 

 11 העלתה אותו, והשר ארדן דורש שיעלו אותו, נכון? 

 12 כן. ת.

 13הגברת טלי בן כן, ומן הסתם גם השיחה הזאת היא לא הייתה פשוטה עם  ש.

 14 עובדיה, לא?

 15אני לא יודע, יכול להיות שזאת כן הייתה פשוטה, אינני יודע, סך הכל  ת.

 16בקשה של לינק שאולי הועלה בערוצים אחרים, יכול להיות שזה היה בסדר 

 17 ולא היה לה עם זה בעיה.

 18 זה לא עלה. ynetאבל בסדר, הוא אמר שגם ב ynetאו שזה לא עלה גם ב ש.

 19תראה, כנראה שקראתי ואמרתי לה, זה הייתה פניה ותדברי לא יודע,  ת.

 20 איתו.

 21תדברי איתו, כן, כי בשיחה הקודמת היא אמרה אם אתה גבר תפנה אותם  ש.

 22 אליי, זה בדיוק מה שאתה עושה, נכון?

 23 כן, יצאתי גבר.  ת.
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 1 סליחה? ש.

 2 כן, יצאתי גבר. ת.

 3 ולוגיה הזאת.כן, בשפתה, שלא יחשדו בך ובי שאנחנו משתמשים בטרמינ ש.

 4 בסדר, כן.  ת.

 5אני מבין שאדוני מתמקד ברזולוציות כל כך גבוהות בעיקר משום  כבוד השופט משה בר עם:

 6, נדמה לי שהעד התייחס גם לעניין הזה 2013שמדובר על לפני תחילת 

 7באחת מהתשובות ואפילו בהקשר הזה כנראה נפלה אי הבנה אם הייתה או 

 8ח בפני אדוני אלא עובדה שהוא סבור, זוהי הטי - -לא הייתה הטעיה כלפי 

 9אלא אולי עוד  2013גרסתו שהגיעו לחצים עוד קודם כנראה, לא בתחילת 

 10  - -קודם. זו הטענה, זו גרסתו 

 11 אז קיבלתי את הנקודה, אפשר להתקדם הלאה, אדוני.   עו"ד ז'ק חן:

 12חוקר, אדוני יכול  רק לפרוטוקול, נשאל קודם חברי עורך דין חן הוא  עו"ד בועז בן צור:

 13 את המועד של תחילת הפניות. - -להסתכל על הפרוטוקול מתי עד 

 14 כן, כן. כבוד השופט משה בר עם:

 15מופלא אני כבר אומר, גם איזה ארוחת ערב  - -בפרוטוקולים שהיו, וזה  עו"ד בועז בן צור:

 16לחודש דצמבר, אז רק אני אפנה למספר מובאות  27-שטוענים שהייתה ב

 17 הקשר הזה, אם חברי ירשה לי, כמובן.של העד ב

 18 כמובן, זה הערה שקיבלתי מבית המשפט.  עו"ד ז'ק חן:

 19 5.4.21-אחד יכול לחקור והשני יכול לעבוד. למשל אני אפנה לפרוטוקול מה עו"ד בועז בן צור:

 20, שואלים אותו אתה יכול לשים את האצבע מתי בערך 672-ו 671בעמודים 

 21ולא שמת לב, זה שאלה של חברתי עורכת  זה התחיל? אולי אמרת את זה

 22סביב הבחירות ואחרי  2013עד ינואר  - -דין תירוש, והתשובה היא דומני ש 

 23, 2013תחילת  2012הוא אומר כך: זה התחיל בסוף  677זה בהמשך בעמוד 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4678 

 1הוא אומר לשאלת כבוד השופטת אב בית הדין על  958ואחרי זה בעמוד 

 2אבל אני מזכיר שכל מסע  2015א אומר על איזה שנה אנחנו מדברים? אז הו

 3. זאת אומרת התמה הבסיסית שלו הייתה 2013הלחצים נמשך מתחילת 

 4, אם זה מתכתב עם איזושהי טענה בכתב האישום או לא 2013שזה תחילת 

 5לא מעניין ומה שחברי מראה כרגע שהדברים האלה לא קשורים לשום 

 6 דבר, זו כל התורה בעניין הזה.

 7ועכשיו בתשובה לשאלת בית המשפט הנכבד: אני לא אתעסק יותר  עו"ד ז'ק חן:

 8ברזולוציה הגבוהה בעניינים של קמפיין הליכוד מול הבית היהודי וראש 

 9הממשלה בנט, יש נקודה אחרת שאם העד יצא אני אוכל להסביר לבית 

 10 המשפט. 

 11 אני מאוד אשמח לשתי דקות.  ת.

 12 צטרך לעשות הפסקה מתודית.אז נמתין לאדוני, נ כבוד השופט משה בר עם:

 13 אני אעשה את זה בריצה.  ת.

 14 אז אני יכולה להגיד משהו אם כבר העד יצא.  עו"ד יהודית תירוש:

 15 טוב, קודם כל העד יצא, גברתי רוצה להסביר משהו?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16במענה למה שחבריי, חבריי הפנו לקטעים מסוימים ויש גם קטעים אחרים  עו"ד יהודית תירוש:

 17שהעד מסביר בפרוטוקול מספר פעמים גם בחקירה הראשית וגם בחקירה 

 18הנגדית שהוא דיבר, שהדברים התחילו אחרי שהחברה נמחקה מאותה 

 19  - -הוא אומר את זה ובית המשפט  - -חברה 

 20 ר לכבודכם מדוע.ברור, זה השיא, אני אסבי עו"ד ז'ק חן:

 21 רגע.  עו"ד יהודית תירוש:

 22 רגע.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 אחרי שהיא נמחקה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 שזה מתי? עו"ד בועז בן צור:

 2לדעתי, אחרי שנמחקה הוא אומר אני מיד אציג  2012היא נמחקה באפריל  עו"ד יהודית תירוש:

 3הנגדית וגם בחקירה הראשית, מראה מקום, מספר פעמים, גם בחקירה 

 4בעצם, התחיל להיות עניין  2012הוא מסביר גם למה, החסרה לקראת סוף 

 5גובר שלו במה שקורה ובעיתונות והוא אומר את זה מספר פעמים והוא 

 6 שם את הדגש גם על המחיקה.

 7 אז עכשיו אני מבקש בפעם השלישית.  עו"ד ז'ק חן:

 8  - -רק כשאומרים  עו"ד יהודית תירוש:

 9  - -גם עורך דין בן צור הקריא הרגע  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10וזה פעם שלישית שאני מבקש להודות לחברתי היום, זה יום ממש של  עו"ד ז'ק חן:

 11 הפתעות ומתנות. 

 12 מעולה, אני שמחה. עו"ד יהודית תירוש:

 13 ואני אסביר לבית המשפט מדוע. עו"ד ז'ק חן:

 14 רגע, רגע.   דמן:פל -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 א', אני תמיד שמחה לעזור לחברי. עו"ד יהודית תירוש:

 16 תודה.  עו"ד ז'ק חן:

 17והדבר השני, כשחברי הציג בהתחלה לעד אתה דיברת על תחילת ינואר  עו"ד יהודית תירוש:

 18, בלי מראה מקום כל מה שקמתי ואמרתי שהאמירה הזאת היא לא 2013

 19 כל. מדויקת והיא אכן לא מדויקת, זה ה

 20 אז אני מבקש, זה פשוט מרתק מה שקורה כאן ואני אסביר גם מדוע,   עו"ד ז'ק חן:

 21העד בחקירה הראשית הרחיק או קירב את תקופת ההתערבות לתחילת 

 22, בהתחלה אנחנו נראה את הכל, בהתחלה, כי אני הכנתי את הפרק 2013

 23הוא  ואז 13, תחילת 12הזה בחקירה הנגדית שלו, בהתחלה הוא אומר סוף 
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 1אגב אירועי ראש הממשלה בנט והבקשות לפרסם  13מתקבע על תחילת 

 2הכפשות שלא התפרסמו לבסוף, זה מה שהיה עדותו בחקירה הראשית. 

 3אני בחקירה הנגדית הפניתי אותו לחקירה שלו במשטרה ואמרתי לו 

 4, אני זוכר 2013-, אמרת אני לא זוכר מ2013במשטרה שאלו אותך על 

 5, ואז הוא נתן סימן במשטרה, הסימן 2013-לא זוכר ב ,2015-התערבויות ב

 6לחברה ציבורית ואז אני כדי לקחת אותו למועד  וואלההיה ההפיכה של 

 7לחברה ציבורית הייתה בחודש אפריל  וואלהבאמת הרלוונטי והפיכת 

 8, אני הצגתי לו את הנתון הזה ואמרתי לו את מה שאתה עשית כאן זה 2012

 9, 2013שלא זכרת שזה מסע הבחירות של  לקחת, א' לזכור אירועים

 10ההתערבויות אז. דבר שני, זה לקרב, לקחת את הכל לתקופה של תחילת 

 11כאשר הסימן שאתה נותן ששאול אלוביץ' התחיל לדבר איתך בכלל  13

 12בענייני תוכן היה כשהתאפשר לו, ושאלו אותך מתי זה התאפשר לו ואתה 

 13ת, הפכה להיות פרטית, אז אמרת כשהיא הפכה להיות פרטית, לא ציבורי

 14 הוא יכול היה, כי הוא בעל הבית. ואז משום שלא הייתה לו ברירה. 

 15 אתה לא יכול להגיד סתם דברים, הוא אמר את זה כבר בחקירה הראשית. עו"ד יהודית תירוש:

 16 זה לא היה, אני מוחה על מה שחברתי אומרת. עו"ד ז'ק חן:

 17   רק רגע. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 הפרוטוקול זוכר הכל, אני מדייק.  עו"ד ז'ק חן:

 19עורכת דין תירוש, עורך דין חן, עורך דין בן צור, אני שמחה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20שאנחנו אולי נחסוך לנו חלק מהסיפורים בסוף כי אתם מסכמים עכשיו, 

 21נדמה לי שהשופט בר עם שאל איזושהי שאלה וכל השיח הזה הוא לא 

 22ובה לשאלת השופט בר עם שנועדה לקצר את הדיונים ולא להאריך את תש

 23הדיונים. אז אם לאדוני יש משהו להוסיף תשובה לשאלה של השופט בר 
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 1עם בבקשה, אם לא העד מחכה בחוץ, הוא סיים עם השירותים, הוא יכול 

 2 להיכנס ואפשר להמשיך איתו. 

 3 ים?ואם הוא ייכנס אני אוכל לצאת לשירות עו"ד ז'ק חן:

 4דקות,  10אם אדוני צריך הפסקה אנחנו נעשה הפסקה מסודרת   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5הוא ניצל את זה שרוצים לדבר בלעדיו, אבל אם מישהו כאן צריך הפסקה 

 6 אנחנו תמיד מוכנים לעשות, אז תגידו לנו.

 7 תודה גברתי, לא, אני ממש לא צריך. עו"ד ז'ק חן:

 8 אז אולי נכניס אותו ונמשיך.   פלדמן: - כב' השופטת ר' פרידמן

 9 לא, אני רוצה לענות לשופט בר עם, הרי הוא בכל זאת שאל שאלה.  עו"ד ז'ק חן:

 10 אז בבקשה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אמרתי, את הנושא הזה של הרזולוציה הגבוהה והתקופות אני סיימתי. יש  עו"ד ז'ק חן:

 12טלי בן עובדיה, כי גם את האירוע שלה  נושא אחר והוא הנושא של גברת

 13, שאול פיטר ואני אוכיח באותות 13הוא צייר בצורה של קפד ראשו תחילת 

 14ראינו כבר, זה  - - 17.12-ובמופתים שזה לא נכון, ראשית זה התחיל ב

 15המשיך עם הסרטון של הליכוד שאני נמצא עכשיו בעיצומו, תכף נמשיך 

 16אחרי ארוחת הערב אבל זה אירוע  2.1-ונראה אותו, ואחר כך יש אירוע ב

 17שלישי, הגברת טלי בן עובדיה גם מתייחסת בעדות שלה למה שהיה שם, 

 18אחר כך יש התכתבות עם שאול והתכתבות עם אחרים כמו יינון מגל, ואז 

 19אנחנו מקבלים תמונה אמיתית ושלמה ולא שקרית מפוצצת ומעופשת 

 20טלי בן עובדיה.  שמתאימה לתזה מסוימת על ההתרחשות סביב הגברת

 21 ולמה זה רלוונטי? כי בכתב האישום כתוב. 

 22רגע, מה התמונה האמיתית, אנחנו מקבלים תמונות אמיתית שמה? שמה  כבוד השופט משה בר עם:

 23 התמונה האמיתית?  
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 1התמונה האמיתית שהגברת טלי בן עובדיה הגיעה למקום ככל הנראה  עו"ד ז'ק חן:

 2המקצועיים שלה, לא מצא חן בעיניה  מוכה פורענות מבחינת הסטנדרטיים

 3 מה קורה שם החל מאמצע חודש דצמבר. 

 4אבל אין מחלוקת בדיון היום ש, העד היום לא חולק, הוא כבר   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5אז הוא כבר אמר כאן  27.12אמר כאן אם המחלוקת היא תחילת ינואר או 

 6שהם כבר דצמבר, הוא  ואני לא זוכרת מה הוא אמר אז, כאן הוא אמר

 7אישר כל מה שטלי בן עובדיה אמרה במשטרה שאדוני הקריא לו, אז 

 8 אוקיי, מה עוד נשאר לנו? 

 9 אני אגיד לגברתי.  עו"ד ז'ק חן:

 10הם אומרים שזה לא בא מאלוביץ', זה בא מסיבה אחרת, זה מה שאדוני  כבוד השופט משה בר עם:

 11 מבקש להגיד. 

 12אתן תשובה לגברתי. יש שתי סוגיות, אחד זה פרקי הזמן  נכון, אבל אני עו"ד ז'ק חן:

 13להתערבויות על רקע מה הם באו, אז הראינו שפרקי הזמן זה לא פרקי 

 14הזמן שהוא העיד, וההתערבויות באו על רקע של האינטרסים שלו 

 15המסחריים במפגיע למי שהוא שם לו כסף באתר ולא שאול אמר שאול 

 16, זה פעם אחת. חלק מהסיבות כי גם אמר שאול אמר כפי שהוא מדקלם פה

 17הפניתי אותו ששאול גם ביקש, זה בסדר, לא קרה אסון, אז זה אירוע אחד, 

 18מתי ובעקבות מה, יש עכשיו אירוע אחר, אנחנו בעניין טלי בן עובדיה, טלי 

 19בן עובדיה גם אותה הוא קושר, זה נושא אחר להתערבויות, טלי בן עובדיה 

 20פיטורי הכתבים והעובדים שמופיע בכתב זה קשור לנושא של מינוי ו

 21האישום. לבקשת התביעה עמד כאן העד ומנה רשימה שלמה של כתבים 

 22ועורכים שפוטרו או נאלצו לעזוב כתוצאה מדריסת הרגל שניתנה לבלפור 
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 1, אם תקום התביעה ותגיד שהיא זונחת את הטענה הזאת וואלהבמערכת 

 2 הם קצרים, ארוכים יותר.אני מתיישב, חייהם של כולנו, כולל כבודכם 

 3 מקווה שלא.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4כבודכם אמן, כי אנחנו נקצר.  120לא, ארוכים יותר כי אנחנו נקצר, עד  עו"ד ז'ק חן:

 5אבל הם עומדים על הטענה שלהם, וכשהם עומדים על הטענה שלהם אז 

 6קשור מה לעשות? ברגע האמת במיוחד עם עד כזה דורש זמן. החומר ש

 7אליו, במיוחד החומר שהתגלה לנו אחרי שהחליטו על הגשת כתב האישום 

 8  - -הוא עצום, ואנחנו צריכים להראות שם ל 

 9מסביר מדוע העד לא זוכר ומדוע זה אירוע חריג וכיוצא באלה כי זה  - - כבוד השופט משה בר עם:

 10 לא מתיישב אבל בסדר, הדברים ברורים, נתקדם. 

 11 אני אקרא לו? בסדר, עו"ד ז'ק חן:

 12כן, כדאי שמישהו יקרא לו. טוב, מר ישועה נכנס וחוזר לדוכן  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 ואנחנו.

 14 אנחנו היינו בסרטון הליכוד.  עו"ד ז'ק חן:

 15 אנחנו ממשיכים.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 ונעשה את זה מהר.  עו"ד ז'ק חן:

 17 בבקשה. ת.

 18ארדן איתך ועם הגברת טלי בן עובדיה הסרטון  אחרי השיחה של השר ש.

 19, זה וואלהבאתר  18:49, או יש לינק אליו בשעה 18:49משודר בשעה 

 20. אז הנה פה הם נעתרים לבקשת הליכוד, נכון? זה מדבר בעד עצמו. 1325נ/

 21עכשיו בנקודה הזאת אני פותח סוגריים כי שוב, אנחנו עלולים לטעות 

 22החומרים הסלקטיביים שהוגשו כאן  בהקשר הגדול של הדברים מתוך

 23 - -בהצהרה שזה משקף את כל ההתכתבות הרלוונטית ביניכם שהוגש 
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 1בחקירה הראשית, אז אני נאלץ פה רגע לפתוח סוגריים כדי להעמיד דברים 

 2 על דיוקם, אני מבקש שתאשר לי, בסדר? 

 3 בבקשה.  ת.

 4מחפש אותך, שאול  10:47בשעה  24.12-שלא נבין את הדברים לא נכון, ב ש.

 5, פשוט אני כבר אומר לך מה אני רוצה 744אני מפנה לרול הישן שורה 

 6להראות לך, בסדר? שקטעי הדברים שמופיעים ברול הישן לא קשורים 

 7להתערבות פוליטית אלא קשורים לאיזשהו  אירוע עסקי שהיה עם יס, 

 8 ההתבטאויות שלך עם איתן מדמון קשורות לזה, - -יונה ויזנטל, דברים  

 9ופתרת את הבעיה למחרת, אני מיד אראה לך, בסדר? אני פשוט רוצה 

 10 להזיז את זה.

 11 העד יאשר את זה ואז אדוני לא צריך להראות לו.   כבוד השופט משה בר עם:

 12כן, אתה יודע מה? תשאיר את זה לאחר כך את אותו אירוע, בסדר? אני  עו"ד ז'ק חן:

 13, אני מנסה בכל כוחי לקצר, כבודכם, אני 3126נ/רוצה להראות לך את 

 14 חולם בלילה על קיצורים. 

 15 כן.  ת.

 16חבר טוב שלך מנכ"ל  - -אתה מנסה להשיג את איתן מדמון, אתה מראה לו  ש.

 17  גלובס, נכון?

 18 כן. ת.

 19, באותו יום כן? שעתיים 746אתה כותב לו שאול, שורה  13:49כן. ובשעה  ש.

 20וחצי אחרי שאתה מחפש את איתן מדמון אתה כותב לשאול דיברתי איתו 

 21עכשיו, ביקשתי חד וחלק להפסיק, הבטיח לטפל, עדכנו אותי בבקשה על 

 22כל בעיה מתפתחת שמגיעה לידיעתכם, אני אטפל בזמן אמת אם יהיה 
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 1אומר לך תודה, אנחנו יודעים בדרך כלל לאחר הפרסום,  צורך. שאול

 2 בסדר.

 3 כן, נראה שכן.  ת.

 4שאול פונה אליך שוב וכותב  5:45נראה שכן, בשעה שתהיה לך כל התמונה  ש.

 5ראה כתבה מהיום בגלובס, אם זה לא מגמתי או לחלופין אנרכיה אז אני 

 6אתר והוא , אתה מברר אם זה מודפס או ב747לא מבין כלום, זה שורה 

 7לרול הישן. עכשיו מהחומר  751, 750עונה שבודק ואתה ראית, זה שורות 

 8החדש אנחנו לומדים, בסדר? כדי שלא תהיה לנו שאלה סביב מה 

 9אתה פונה לעזרת חברתך הטוב  5:46-שוחחתם, שכמה דקות אחר כך ב

 10איתן מדמון שוב, ואתה מבקש את עזרתו, ההתכתבות ביניכם נמשכת 

 11ממנה אנחנו לומדים על הניסיונות שלו לסייע בייעוד כתבה לתוך הערב, ו

 12שפוגעת בבזק ושפורסמה באתר גלובס, אני מגיש מרוכז, אתה יכול לעיין 

 13כבודכם, בפניכם ולכן אותו  1317נ/אצלך, זה נמצא אצלך הקובץ, זה 

 14אירוע שהראיתי לך שמתגלגל אנחנו יכולים להבין שהוא בקשה של שאול 

 15 רך איתן מדמון, כדי לסייע לו בגלובס, נכון? אליך להסתייע בחב

 16 מה זאת אומרת? פה זה גלובס, כן. ת.

 17כן, זה בגלובס, כן. הבנתי. הכל בגלובס, טוב. אני לא אקריא לך את כל  ש.

 18ההתכתבות עם איתן מדמון, אפשר לחסוך, זה נמצא, ראית, עיינת בה, 

 19 נכון?

 20 עיינתי בהכל. ת.

 21ות, אני רק אפנה למוצגים, אני לא אציג לו, בסדר. כבודכם, לגבי ההתכתש ש.

 22מאותו  1329נ/ 24.12-מה 1328נ/, בין הבית היהודי לליכוד, את 1328נ/זה 

 23, אנחנו בקמפיין, יש התכתשות בין 1330נ/יום ואז אני רוצה להציג לך את 
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 1את זה גם קיבלנו מהחומר,  8:16הליכוד לבין הבית היהודי ובנט ובשעה 

 2ני מגיש זה החומר החדש, כל מה שהוגש לכם כבודכם דרך אגב, כל מה שא

 3 זה החומר החדש, הישן מוקרן ברול.

 4 ברור.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5, אתה כותב לדורון טל, אחי, לכמה 1330נ/אוקיי. ואני מציג לך את זה  עו"ד ז'ק חן:

 6ון אני מניח מילי 1.5מגיעים סך הכל, צריך להיות האם יש סיכוי לסך הכל 

 7 שקל, נכון?

 8 כן, כן. ת.

 9מיליון שקל לאחיך,  1.5-אתה שואל אותו אם יש סיכוי לתקציב שיגיע ל ש.

 10 נכון? 

 11 כן. ת.

 12 50%כן. הוא עונה לך מיליון, אולי טיפה יותר, ומסביר שזה כמעט  ש.

 13אלף ואז אתה אומר לו את המשפט הבא: מה  150מהתקציב היום חתכו לי 

 14 ? 1.3אני צריך לעשות בשביל 

 15 לא, מה אני צריך לעשות, נקודה.  כבוד השופט משה בר עם:

 16אני מוכן להתאבד, תודה אדוני. תעזור  1.3כן, מה אני צריך לעשות? בשביל  עו"ד ז'ק חן:

 17לי אחי, מה אתה צריך לעשות? ואנחנו לא מאחלים לך כזה דבר, חס 

 18וחלילה. אבל נראה שאתה ממש איך נאמר? מתחנן לכסף, לתקציב ובשביל 

 19 זה אתה מוכן לעשות הכל, נכון? 

 20עוד פעם, כבר ציינתי את זה כמה פעמים כבר, הז'אנר הזה של שיחות  ת.

 21 תחנונים בין המוכר לקונה.

 22  - -זאת טרמינולוגיה מוכרת בתחום, זה מה שאדוני  כבוד השופט משה בר עם:
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 1טרמינולוגיה מוכרת, קיימת יום יום, כל אנשי המכירות מדברים ככה,  ת.

 2י", הוא לא אח שלי באמת ולא כלום, והכוונה היא לתת לך במדיה "אח

 3אלף שקל אני אצבע לך את האתר  700בשביל  - -הפרסומית זה כמו 

 4ולאחרים אתן לך תמורה וכדומה, זה שיחה שמתקיימת אותו דבר עם 

 5  - -סמנכ"ל בתנובה, אותו דבר עם שטראוס ואותו דבר עם 

 6ני חייב להגיד לך שאני גם מזהה מצוקה מסוימת שיש תראה, במובן הזה א עו"ד ז'ק חן:

 7לך משום שאנחנו מדברים על, חדרנו לך לתוך, וזה באמת לא נעים, תאמין 

 8לי, לפרטיות שלך, כל התכתובות שלך, זה דבר נורא ואיום בימינו, לא יודע 

 9איך משפטים בעתיד יתנהלו אבל בינתיים אנחנו באירוע הזה, זה פשוט 

 10, חדרנו לך לתוך נבכי הנשמה, ואני לא מקנא בך. ואנשים דבר נורא ואיום

 11שמתכתבים בפרטיות הם לא לוקחים את מילון אבן שושן ומתחילים 

 12עכשיו לחפש שם בדיוק מה הפרשנות של כל מילה המדויקת, הם חופשיים, 

 literally 13ולכן כאשר אתה אומר אני מוכן להתאבד, אתה לא באמת 

 14טל מקמפיין  - -דבר בעולם ובסביבה למען מתכוון שאתה מוכן לעשות כל 

 15 הליכוד, נכון? 

 16 כן. ת.

 17כמו שאתה אומר, כמו שאם היית אומר תפסו אותי בגרון, אתה לא מתכוון  ש.

 18 שבאמת מישהו תפס אותך בגרון וסוחט אותך, נכון?

 19 לא, במקרה הזה לא התכוונתי להתאבד. ת.

 20זה לא שאלתי אותך, לא, לא רק שלא התכוונת להתאבד, אני בכוונה את  ש.

 21 זה ברור. 

 22  - -דרך אגב, אין לי שום בעיה עם  ת.
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 1אני בא ואומר שאתה לא מתכוון לעשות כל דבר, זה ביטוי, זה כשיח, זה  ש.

 2 אפילו לא, תחת לוגו כשאתה כותב מכתב, זה במסרונים, נכון? 

 3 נכון. ת.

 4הפרשנות, ולכן יש פה קצת מעין אי הצדק לבוא ולהיתפס בכל מילה על  ש.

 5אבל למה אמרת את זה דווקא ולמה את המילה הזאת השתמשת דווקא, 

 6 יש פה איזשהו עיוות של המציאות, נכון?

 7 כן, תשמע, רוח הדברים זה שיחות מכירות, אמרתי את זה.  ת.

 8 זה אנלוגיה לעניין אחר שאדוני ירצה להראות אני מניח בהמשך.  כבוד השופט משה בר עם:

 9 אבל קיבלתי הוראה מבית המשפט לעשות בסיכומים, כן?  עו"ד ז'ק חן:

 10 לא, זה היה מה תהיה השאלה הבאה?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 כן.  עו"ד ז'ק חן:

 12 אני לא מנחש, אמרו לי לא לנחש את השאלה הבאה. ת.

 13 25.12.12-אבל בכל זאת עד המחוזות האלה חס וחלילה, אבל יום למחרת ב ש.

 14יש ריאיון מחבק ומפנק של השר ארדן עם יינון מגל  1331/נ-אני מפנה ל

 15של הדברים, אתה רואה קשר  sequence-, נכון? זה פשוט הוואלהואתר 

 16 ביניהם? לא פה, במציאות.

 17אתה רוצה רגע אני אקרא, דבר שני אני יכול לומר לך שיינון לא עשה  ת.

 18 אני לא יודע מה היה פה. - -ראיונות מחבקים, הוא היה 

 19 אם לא אז... - -האמת היא שאתה חוסך לי  ש.

 20 אני לא יודע. ת.

 21  - -אתה יודע מה? גם אם אתה אומר לא מחבק אני  ש.

 22 לא, יכול להיות, לא יודע.  ת.

 23 תן לו רגע להשיב. עו"ד יהודית תירוש:
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 1תגיד  - -אבל שניה, אני מנסה לקצר. לא משנה מה תהיה תשובתך אני לא  עו"ד ז'ק חן:

 2 , את זה יש את הריאיון אנחנו נצפה בו לקראת הסיכומים.מה שאתה רוצה

 3 בסדר. ת.

 4בסדר? אבל זה לא חשוב, אני רוצה להציג לך דבר אחר, לא מחויב על  ש.

 5מציאות ומה שאמרת אני מוכן להתאבד, לעשות כל דבר לבין הריאיון 

 6שקיבל אלעד ארדן באתר, זה מה שאני מציג לך כאופציה, אין קשר חד חד 

 7 ן השניים בהכרח, נכון? ערכי בי

 8 אין לזה שום קשר. ת.

 9 שום קשר? ש.

 10 לא. ת.

 11אוקיי. עכשיו, בחזרה לתמי בן עובדיה, דיברנו על אירוע ראשון ואחרון  ש.

 12סרטון, בוא נראה מה היא אומרת, מה - -ודיברנו על אירוע שני, ועכשיו 

 13 שורה 2היא מספרת על האירועים שהביאו לפרישתה. ואני מקריא מעמוד 

 14אירועים מסוג זה. האירוע  3מההודעה שלך. סך הכל עד עזיבתי היו  26

 15הראשון שהיא דיברה עליו היה האירוע שהקראתי לך קודם, על דוח העוני, 

 16הראשון היה דוח העוני, את השני אני לא זוכרת, אני מציע ש, קודם כל זה 

 17מצאתי, שזה אירוע הסרטון, אבל גם היה קשור לליכוד ולעומד בראש 

 18 - -המפלגה נתניהו, והאירוע השלישי קיבלתי טלפון בקרוב לחצות על 

 19מעורך אגף החדשות אבירם אלעד שהיה כפוף לי ואבירם אמר לי תחכי 

 20לטלפון מאילן. שאלתי אותו למה, אבירם סיפר לי שאילן צלצל אליו 

 21, אבירם אמר לאילן וואלהוביקש להוריד ידיעה מהעמוד הקדמי של אתר 

 22שום דבר ללא הוראה שלי ואמר לו אם אתה רוצה לעשות  שהוא לא עושה

 23שינוי באתר תצלצל לטלי בן עובדיה, היא הסמכות ואני אעשה מה שהיא 
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 1אומרת לי. אני זוכרת את המשפט שאילון אמר לאבירם, תדע לך שאם אני 

 2אצלצל לטלי בן עובדיה היא תתפטר ואתה תהיה אחראי לזה, הוא אומר 

 3עים קודמים ואילן יודע שאיתי המשחק הזה של את זה כי כבר היו אירו

 4להוריד ידיעות לא יעבוד. זה מה שמספרת הגברת טלי בן עובדיה כרקע 

 5דוח העוני לא זכרת, אירוע שני שקשור  -לפרישתה. האירוע הראשון 

 6לליכוד הצגתי לך את אירוע הסרטון, יכול להיות שגם היה אירוע שלישי 

 7ה את השר ארדן אליה, אתה רק אומר שבו היא מתבקשת לעזור, אתה מפנ

 8לו תהיה עדין ואכן הנה הסרטון, זה האירוע השני. ועכשיו היא מתארת גם 

 9אירוע שלישי, האירוע השלישי לפי מיטב בדיקתנו ואני אציג לך את זה 

 10כלומר אנחנו כבר נכנסים לתוך השנה החדשה  2.1-קורה כך: אני מבין ב

 11הכללי של הגברת טלי בן  - -שה  . אתה מסכים איתי?2.1-והוא קורה ב

 12עובדיה הזה, גם אם אתה לא זוכר אירוע ספציפי וכפי שאני הצגתי לך את 

 13 הדברים מתאים למה שהתרחש עם הגברת טלי בן עובדיה. 

 14 שמתאר חלק מהאירועים, כן, חלק.  ת.

 15לא, הוא מתאר את כל האירועים כי אחרי זה היא פורשת, אני מיד אגיע  ש.

 16 ך ממך את האירוע השלישי אם לזה התכוונת. לזה, לא אחסו

 17 לא התכוונתי לכלום, טלי. ת.

 18? מה פורסם? מה ואלהמה פורסם באתר בעמוד הקדמי של אתר ו כבוד השופט משה בר עם:

 19שהתבקשת  ואלההידיעה שפורסמה באתר, בעמוד הקדמי של אתר ו

 20 להסיר אותה?

 21 ?2.1-ב עו"ד ז'ק חן:

 22 , מה שאני קורא מתוך ההודעה.2.1אני לא יודע, אדוני אמר  כבוד השופט משה בר עם:

 23 האירוע הזה. 2.1לא, אני מיד אראה שזה  עו"ד ז'ק חן:
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 1 אוקיי, כן? זה יעזור אולי לעד להיזכר מדוע. כבוד השופט משה בר עם:

 2נכון, אבל אני אגיד מה הקושי פה ואני אומר את זה, זאת אומרת אני אגיד  עו"ד ז'ק חן:

 3תקופה ארוכה, לא רק את התאריך  - -הקושי, אנחנו חיפשנו ב מה 

 4 23-הספציפי הזה, אנחנו חיפשנו מסוף או שלהי דצמבר עד הבחירות, עד ה

 5 - -שהיא זוכרת, תכף כבודכם יראה היא  - -לחפש עמוד ראשי שהוא 

 6ידיעות, דוח העוני, עוד משהו ומשהו שקשור לבית  3סימנים, היו בו 

 7עמוד כזה, אז מן הסתם אנחנו גם  fast pages-רוע כזה בהיהודי. אין אי

 8ראינו קודם שהיא זכרה שהאירוע של דוח העוני היה בסוף דצמבר, ראינו 

 9, בחלוף הזמן כל כך הרבה שנים אנשים לא זוכרים 17.12-שהוא קרה ב

 10בדיוק את הדברים לפרטיהם. לכן לא היא ולא אני יכולים לענות לאדוני 

 11רוע שפוצץ אותה בשלישית, יס סימנים שבחומר, אני מה בדיוק היה האי

 12כבר אומר, לא סימנים, יש בחומר אמירות מפורשות שהיה אירוע שקשור 

 13לדרדור כתבה על הבית היהודי והיה מעורב בו גם מר אלוביץ' שביקש את 

 14כי זה בא אז, בסדר? זה פחות או  2.1-זה ממר ישועה, לכן אני אמרתי ה

 15ז השאלה היא, שוב אני חוזר, האם התיאור יותר התמונה המלאה. א

 16המלא יותר, הרחב יותר, המרובד יותר, העמוק יותר של ההתרחשויות עם 

 17הגברת טלי בן עובדיה כפי שהראיתי לך עד עכשיו שהתחיל ממש סמוך 

 18לכניסתה לתפקיד עם דוח העוני והמשיך עם אירוע הסרטון ומיד המשיך 

 19תיאור נכון של הנסיבות, לא עם האירוע השלישי שאני מראה לך זה 

 20לפרטיהם, תכף אני אראה לך את הפרטים של האירוע השלישי, שהביאו 

 21 בסופו של דבר לעזיבתה?

 22 תיאור חלקי מאוד של הנסיבות שהביאו לעזיבתה, עזיבתה הייתה בגלל. ת.

 23 אתה צודק, כי היה אירוע. ש.
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 1 תן לו לענות אבל. עו"ד יהודית תירוש:

 2 שוט הוא צודק.שניה, פ עו"ד ז'ק חן:

 3 אבל תן לו לענות.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 ת לו להשלים. כן, חלקי, כי?  כבוד השופט משה בר עם:

 5שהוא ציין  PR-עוד לפני שהייתה אפילו ידיעה אחת, ברגע שהתפרסם ה ת.

 6-והיא נכנסה ב 28.11-מקודם, התפרסם יומיים לפני כניסתה לתפקיד ב

 7איפה שהוא הקפיץ כי היא  - -הקפיץ  , נוצר משבר חמור, הדבר הזה1.12

 8כתבה בעבר ידיעה, איזשהו אייטם שבו היא כבלה על זה שגברת נתניהו 

 9מנעה את הקבלה שלה לעבודה באיזשהו מקום. נדמה לי שהכותרת של 

 10אותה כתבה שהיא כתבה, היא פשוט סיפרה לי על זה, איך את עם שרה? 

 11בסוף שואלים ואיך את  היה איזשהו מקום שקיבל אותה כבר לעבודה ואז

 12עם שרה? אז זה הפיל את הכל. אותה כתבה שהיא ציינה, כנראה סימנה 

 13אותה בתור אויבת איפה שהיא סימנה אותה, ואז נאמר לי שיש עם זה 

 14בעיה, זה הכל. איך שהיא נכנסת לתפקיד שלה כבר אני יודע שיש עם זה 

 15ר הראשון שלי בעיה ועם זה היו רגישויות והיו שיחות. נדמה לי שבביקו

 16אצל שאול גירזבוג היה סביב זה שקראו לי ואמרו לי שיש בעיה, יש 

 17תכתובת כזאת אני זוכר, יש בעיה וצריכים לדבר עליה ואז אומרים לי שזה 

 18בעיה מאוד גדולה, טלי בן עובדיה זאת בעיה גדולה, זה הקונטקסט למה 

 19 שאתה אומר.

 20 ונטקסט.אבל זה שמענו בחקירה הראשית, לא, זה לא הק ש.

 21  - -אתה מאתר  ת.

 22מר ישועה, אני חושב שהיינו הגונים אחד עם השני היום עד עכשיו, עד רגע  ש.

 23 זה.
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 1 אין לזה קשר להגינות. ת.

 2 כדי לבוא ולנסות ולכנס את זה לקונטקסט, אני אסביר לך גם מדוע. ש.

 3 בבקשה. ת.

 4זר משום שמה שאתה, הסיפור שאתה סיפרת עכשיו אתה חוזר עליו ומשח ש.

 5וממחזר אותו, אתה דיברת עליו בחקירה הראשית, נחקרת עליו בחקירה 

 6הנגדית על ידי שותפתי עורכת הדין מיכל רוזן עוזר, ולשם אני לא רוצה 

 7 להיכנס.

 8 אוקיי. ת.

 9בסדר? מה היא אמרה לך, מה אתה אמרת, יש גם את האירוע של פלאפון  ש.

 10 בצד.והסירוב שלכם לסקר את השליטה, נעזוב את זה רגע 

 11 בבקשה.  ת.

 12את זה נעזוב רגע בצד, מר ישועה. היום אני הצגתי לך דברים שאתה לא  ש.

 13 סיפרת עליהם בחקירה ראשית ובחקירה נגדית.

 14 מה לא סיפרתי? ת.

 15שכולם זכרו כאירועים חריגים, להתערבות בוטה שפוצצה אותה, ככה היא  ש.

 16מש סמוך מתארת, ככה מיכל קליין מתארת, ככה אבירם אלעד מתאר, מ

 17העוני שאנחנו רואים את טביעת האצבע שלך,  - -לכניסתה שקשור לדרדור 

 18לא טביעת אצבע, ידיים ורגליים בתוך דרדור הכתבה לבקשה מפורשת של 

 19  - -דורון טל שאחראי על כספי הקמפיין שהוא 

 20 . 2וגם של הנאשם  עו"ד יהודית תירוש:

 21 שגם את זה הראיתי לו. עו"ד ז'ק חן:

 22 בסדר, יותר ממה שהראית לו אבל בסדר. יהודית תירוש:עו"ד 

 23 לא נכון, אני הפניתי לכל השורות. עו"ד ז'ק חן:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4694 

 1 בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 2  - -תראה, אתה צריך להבין עוד פעם, אתה יוצר איזשהם  ת.

 3 זאת אומרת אתה מייצר עולם הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 4 אני לא מייצר עולם הפוך. ת.

 5אנחנו  - -גזרה צרה ביותר, צרה ביותר של  - -תאר לנו דרך אתה באת ל ש.

 6דווקא מנסים להרחיק את המבט ולראות קצת את העולם מסביב, והיום 

 7הראיתי לך קצת עולם מסביב, אתה מצייר מציאות שאני מונע ממך 

 8 פרטים?

 9אבל העולם שאתה מתאר מסביב הוא של מי? אחד אתה אומר שזה הבית  ת.

 10י יודע, אבל אתה מתאר שני מקרים שזה מקרים של משהו היהודי אני איננ

 11  - -לטובת הליכוד, ואותם מקרים 

 12 הראינו לך גם את פלאפון. ש.

 13  - -אז עניתי  ת.

 14 תכף אני אראה לך אירוע שלישי. ש.

 15אני עניתי לעניין פלאפון ואני אענה עליו עוד פעם אם צריך, אמרת לי לא  ת.

 16להיכנס, אני נכנס רגע לדבר הזה, עם טלי נאמר לי בצורה מפורשת יש 

 17  - -בעיה והיא 

 18 אבל זה לא מה ששאלתי אותך.  ש.

 19היא תסתדר, אז האירועים האלה אתה שואל איך לא זכרתי, האירועים  ת.

 20שלי בתור עימותים שיש לי עם טלי סביב דברים  האלה נמצאים בזיכרון

 21שהיא צריכה לעשות, שתי הידיעות האלה לטובת הליכוד, אז איך זה סותר 

 22 את זה? אינני מבין. 

 23 הבנתי. ש.
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 1של התמונה הגדולה שציירתי, ואז אתה אומר שלא זכרתי, אמרתי  - - ת.

 2 שטלי הלכה בגלל שהיא לא הייתה יכולה לעשות את מה שהיה צריך

 3 לעשות.

 4אתה זוכר את האירועים האלה לטובת הליכוד? רק שלא זכרת שאתה  ש.

 5התערבת בהם לבקשת דורון טל וכשאתה מתחנן אליו ומוכן להתאבד 

 6 עבורו.

 7 שוב. ת.

 8עבור הוספת תקציב לקמפיין שלך, את הפרט הקטן השולי הלא משמעותי  ש.

 9 הזה אותו אתה לא זוכר.

 10  - -אתה מערבב  ת.

 11 להגיד שאול. כדי שתוכל ש.

 12 תן לו לענות.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13 אתה מערבב את הדברים. ת.

 14 הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 15 תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 16 הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 17 תן לו לענות, שניה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18אתה מערבב את הדברים, הקטע של ההתאבדות ציינו כבר שהוא היה  ת.

 19בקונטקסט של ז'אנר של מקובל בין מוכרים לקונים בתוך הסיפור הזה וגם 

 20הבונוסים וגם הדברים האחרים, מנסים ליצור איזושהי תמונה אחרת ואני 

 21 - -מבין את זה. עכשיו אני כבר ציינתי כמה פעמים שקשה להפריד את שתי 

 22שאם אני נמצא באותה תקופה ועניתי על הדברים האלה פה ביושר,  ברור

 23כשלא היה לי נוח גם, ברור שאם אני נמצא בתוך תקופה שיש קמפיין 
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 1ולוחצים עליי על קמפיין ואני רוצה את הקמפיין, ובאותה תקופה גם שאול 

 2קורא לי ואומר לי תשמע, היא תצטרך ללכת, היא לא יכולה, היא לא 

 3בעיה רצינית, זה לא יעזור שום דבר. ומתחיל באותו זמן  משררת זה, זה

 4הלחצים על סיקור מוטה, אז אתה אומר זה הכל שייך לתוך הקמפיין ואני 

 5הודיתי מה היה שייך לקמפיין, זה היה חריג הדבר הזה והודיתי על הדבר 

 6   הזה וגם הוא אתה רואה שהוא משולב באמירות של שאול.

 7משולב זה וב, התקדמנו, דבר שני אני אראה לך את האמירות אז קודם כל  עו"ד ז'ק חן:

 8 של שאול.

 9 בבקשה. ת.

 10 וגם פה אתה קצת הופך את הדברים על פניהם, אתה מוסיף ומשנה תמונה. ש.

 11 שאול אמר לי דברים ברורים. ת.

 12  - -אבל אני אראה לך  ש.

 13  - -דברים ברורים  ת.

 14 אני אראה לך את ההתכתבות ביניכם. ש.

 15 זוכר אותה.בסדר,  ת.

 16  - -אז אתה צריך להסביר פה  ש.

 17, 3-תחליט מה עושה את העבודה, מה זה בדיוק על ה - -שבועות בדיוק  3 ת.

 18 מה קורה אז? 

 19רגע, מה זה תחליט מה שאתה עושה את העבודה ואיך זה קשור לשאלה  ש.

 20שלי? אתה אמרת ששאול אמר לך תפטר אותה ושהיא חייבת ללכת, אני 

 21כתבויות, הראשון שאומר שהיא צריכה ללכת זה אתה אראה לך את ההת

 22 ושאול. 

 23 אחרי ששאול קורא לי אליו הביתה ואומר לי. ת.
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 1  - -אה, עכשיו בבית, אז כשאין לנו  ש.

 2 ]מדברים ביחד[

 3עורך דין חן, אדוני מאוד מתלהב אבל צריך לתת לעד להשלים   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4  את התשובה, אין מה לעשות.

 5 טוב, מכוון שגברתי עברה להערות של התלהבות אז אני חייב לומר לה.  עו"ד ז'ק חן:

 6 מלא מרץ.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 אני מכיר את התכונה הזו אצלי. עו"ד ז'ק חן:

 8בסדר, תיתן לו להשלים את התשובה, זה הכל. הוא עונה, כן טוב  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9שאל אותו את השאלה הבאה אחרי שהוא ישלים, תן לו להשלים לא טוב, ת

 10 תשובה, זה הכל. 

 11 אפשר לקרוא לזה חקירה ראשית, למה חקירה נגדית? עו"ד ז'ק חן:

 12 מה? סליחה?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13אפשר לשנות את השמות של האירועים במשפט הפלילי, נקרא לזה חקירה  עו"ד ז'ק חן:

 14טובה, נקרא לזה, למה חקירה לוחצת?  - -לזה חקירה ב ראשית, נקרא 

 15 למה חקירה נגדית?

 16לא הבנתי את אדוני, בסך הכל צריך לתת לו להשלים תשובה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 - -ואחר כך לשאול אותו 

 18אני חושב שהוא לוקח לעצמו הרבה יותר קרדיט כי מותר לו והוא לא עונה  עו"ד ז'ק חן:

 19 וכולם רואים את זה.לשאלות 

 20 אלה התשובות שלו.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 זה ברור כשמש. עו"ד ז'ק חן:

 22 אלה התשובות שלו.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23 טוב. עו"ד ז'ק חן:
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 1 אדוני מנסח שאלה, הוא עונה מה שהוא עונה. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 מאה אחוז. עו"ד ז'ק חן:

 3 אנחנו לא מכתיבים לו מה לענות.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 כן.  עו"ד ז'ק חן:

 5מר ישועה, אתה רוצה לסיים את התשובה אם יש לך עוד מה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 להגיד מעבר למה שאמרת או שהשלמת אותה?

 7שאל,  אני רוצה להגיד שאני לא הראשון ואני אגיב למה שהוא אמר, או ת.

 8אינני יודע כבר איך זה התערבב לי עם הצעקות מבחוץ. אני לא הראשון 

 9שביקש את הליכת טלי, אני כבר ציינתי את זה פה בעדותי, עמלתי רבות 

 10להביא את טלי בן עובדיה וחשבתי שהיא נכס, זה הפך לצרה צרורה ביום 

 11שא שזה פורסם ובאותו רגע מנחיתים את זה עליי, מי הביא אותה, עושה מ

 12ומתן משלם לה הון משום שאני אשלח אותה ואני לא צריך לשלוח 

 13 3 - -במילים מפרשות שאול, פיטוריה זה  - -שאומרים לי את הדבר הזה 

 14שבועות יכולים לעשות את העבודה, תחליט מה מתאים לך יותר, אז ברור 

 15 שאני, אני הבנתי כבר שזה לא יעבוד כי אני הבנתי. 

 16 ר לך נכון, אני אקריא לך.זה הוא אמ עו"ד ז'ק חן:

 17 אבל גם דיברו איתי. ת.

 18  - -מעניין אבל חילופי הדברים מהקונטקסט, אבל מכיוון שזה מה שאמרת  ש.

 19 ]מדברים ביחד[ 

 20תן לו לשאול שאלה. באותה מידה תיתן לעורך דין חן לשאול  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 שאלה.

 22 סליחה, גברתי.  ת.
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 1שאמרת שעמלת רבות כדי לבוא ולחזק את הטיעון שלך  הכל בסדר. מכיוון ש.

 2בפני בית המשפט שנסתכל עליו בתשובה לשאלות שלי, אני אדלג, על 

 3 העמלתי רבות, אני רוצה לעבור איתך.

 4 בבקשה. ת.

 5בסדר? אני אחזור לזה, אני לא מוותר, אני אחזור כי אנחנו צריכים לרצף.  ש.

 6 ות. אבל אני אסמן ובוא נבדוק את העמלתי רב

 7רק לפני העמלתי רבות, כסיכום מה שאדוני אמר קודם בעקבות השאלות  כבוד השופט משה בר עם:

 8שאדוני נשאל ביחס לאירועים לכאורה חיצוניים שלא קשורים ישירות 

 9במר אלוביץ', אבל קשורים לקמפיין ולפרסום, אז אולי כפי שנדמה לי אני 

 10ברת טלי בן עובדיה בעצם מבין גם מאדוני, ייתכן שהאירועים הקשורים בג

 11זה גם וגם, זאת אומרת היה את הדרישה אולי של מר אלוביץ' אבל היו גם 

 12עניינים אחרים שלא קשורים ישירות בעניין הזה, וזה אולי השתלב ולכן 

 13אדוני, אינני יודע, ככה  - -אולי התשובה תהיה מדויקת יותר, אני פשוט 

 14 נדמה לי שאפשר להבין. 

 15, אני אגיד את זה כאילו בשורה התחתונה, לא הייתה הולכת טלי בן עובדיה ת.

 16 אילולא הדרישה הזאת, יש משברים תמיד בין מנכ"ל לבין.

 17לא, כי מההודעה שראינו כולנו כאן הייתה נסערת מאוד, זאת אומרת  כבוד השופט משה בר עם:

 18באירועים שלא קשורים ישירות לעניין הזה דווקא, בסדר, אם אדוני סבור 

 19שהגורם הדומיננטי המשמעותי הבלעדי היחיד היה מר אלוביץ' זה  עדיין

 20בסדר, אני פשוט ניסיתי להבין בעדותו של אדוני אולי זה גם וגם, אבל 

 21 ייתכן שזה לא.

 22לא, משברים קורים ולא לוקחים איש מפתח כזה, זה מאוד חריג שהוא  ת.

 23קורה אלף שקל, זאת אומרת לא  350נמצא, הוא אחרי חודש עוזב ומקבל 
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 1דבר כזה, אפשר להתגבר גם על זה, ויש מרחב של רגישות ואפשר להגיע 

 2אני כשהבאתי אותה ידעתי מי זה טלי בן עובדיה, דרך אגב,  - -לאיזשהו 

 3כשהבאתי אותה בתקופת המשא ומתן עוד לא נחתה עליי החרב הזאת 

 4והלחץ הזה שאחר כך הופיע, לא הייתי מביאה אותה, מה אני צריך להביא 

 5לכן אני מציין, טלי עובדיה לא  - -, גם 350ה ולשלוח אותה ולשלם אות

 6הייתה הולכת אילולא ההוראה שקיבלתי, היא הלכה בגלל שהיא הייתה 

 7לצנינים בעיני שרה, בגלל מה שהיה בעבר ואת הדבר הזה אני מולה הטחתי 

 8  - -במה 

 9כדי שנראה את  את הקטע הזה - -אני מיד אראה לך ואחזור לזה סימן   עו"ד ז'ק חן:

 10הנסיבות האמיתיות שהיא הלכה, מה שכתוב לעומת מה שאתה מספר לנו 

 11בעל פה, מה שכתוב, אנחנו לא נראה, אבל באת ואמרת כסימן של אמת, 

 12ממנה אחרי שעמלתי חודשים  אפרדשל אמינות לדברים שלך מה אני 

 13 להביא אותה, חזרת על זה כמה פעמים. 

 14הוא שמע אולי  - -משובשת אז  - -שאיפה שיש עדות שמיעה  אני רק אבקש עו"ד בועז בן צור:

 15 ממישהו משהו שהוא מספר. 

 16 ]מדברים ביחד[ 

 17  תודה, כן?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18טוב, אז ככה, אני רוצה להראות לך מהחומר החדש על העמל הרב שלך  עו"ד ז'ק חן:

 19, אני מדלג, שוב, אני 1339 נ/להביא את הגברת טלי בן עובדיה, מסומן 

 20אחזור לאותה נקודה. אילן ישועה: שוב תודה על כל התהליך, אני נפעם, 

 21זה עניין אחד. הזכרתי לגבי את השם של טלי והוא קיבל התקף לב, גבי זה 

 22 גבי להב? העורך לפניה?

 23 כן. ת.
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 1והוא קיבל התקף לב, זה אינדיקציה טובה שכנראה צריך אותה, תן את  ש.

 2 - -שזה בברכתך  - -לי ושתתקשר אליי או שלח לי הנייד שלה, רק הנייד ש

 3אני מבין שלא היה לך את הנייד שלה, לא דיברת איתה, אתה מבקש מרם 

 4לנדס שיאמר שעכשיו אתה משוחח איתה כי זה בברכתו, נכון? זה מה 

 5 שעולה כאן?

 6 אני לא יודע אם לא פגשתי אותה לפני זה. ת.

 7 לפני כן.לא, לא, לא פגשת אותה  ש.

 8 פעמים. 3אני זוכר שפגשתי אותה  ת.

 9 , אני מיד אראה לך מתי.4אני מיד אראה לך, יותר,  ש.

 10 אוקיי. ת.

 11 .26.10.12עכשיו אתה חכם כי אתה יודע שהתאריך הוא  ש.

 12 אוקי? ת.

 13היא מתמנה, אנחנו רואים את הידיעה בגלובס בתחילת היום, מודיעים על  ש.

 14 מינוייה בסוף דצמבר.

 15 כן. ת.

 16 היא מתחילה לעבוד. 1.12-סוף נובמבר, סליחה, וב ש.

 17 אוקיי. ת.

 18קודם כל כבר על בסיס הדבר הזה איפה החודשים של העמל שעמלתי  ש.

 19 להביא אותה? איפה הם?

 20אז יכול להיות שזה, אני טעיתי וחשבתי שזה חודשים, זכרתי שפגשתי  ת.

 21 אותה כמה פעמים, היא לא רצתה לבוא.

 22 לא רצתה לבוא?  אני אראה לך, היא ש.

 23 תן לו לענות, שאלת אותו שאלה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 טוב. עו"ד ז'ק חן:

 2אני זוכר ששיחה ראשונה היא לא רצתה לבוא, שיחה שניה הצלחתי קצת  ת.

 3 יותר לשכנע, זכרתי שפגשתי אותה מספר פעמים.

 4 אוקיי. ש.

 5שכר כזה בדרך כלל כשמציעים למישהו להיות עורך ראשי של גוף כזה עם  ת.

 6 וכדומה הוא מסכים בדרך כלל מיד, אצלה היה שכנוע.

 7, רם לנדס כותב לך דיברתי איתה, לא עושה 1340נ/בוא נראה עכשיו את  ש.

 8בידיעות,  - -כרגע הרבה, זו שהיה צריך לשכנע אותה לבוא, כותבת מאמרי 

 9סרט פה ושם לקשט, הסברתי לה שאתה עתיד בלי שום פרטים, מאוד 

 10לפון שלה. אז עכשיו אולי זה מרענן את הזיכרון שלך, אחד, נדלקה, זה הט

 11שזה לא הרבה חודשים, אבל לא רק לא הרבה חודשים, אנחנו בסוף 

 12אוקטובר, אלא גם שהיא הייתה, מאוד נדלקה והיא לא הייתה בדיוק לא 

 13פנויה נקרא לזה כך לפי התיאור הצבעוני של האדון רם לנדס, זה מזכיר 

 14 לך?

 15 מה אני זוכר.אני אגיד לך  ת.

 16 לא, מה כתוב?  ש.

 17 תן לו לענות, הוא ראה מה כתוב.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 4בעצמך אתה אומר  - -אני לא אומר שום דבר אחר, העובדות נשארו  ת.

 19נדלקה ואחר  - -פגישות ואני אומר לך שהיא לא רצתה ויכול להיות שאולי 

 20 כך היא לא רצתה, אני לא יודע כאילו מה, אז מה?

 21 אז אני אראה לך את ההתכתבות איתה.  עו"ד ז'ק חן:

 22 בסדר, בסדר.   ת.

 23 אוקיי. אני אראה לך את ההתכתבות איתה.   ש.
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 1 בסדר.   ת.

 2 הם אחר כך, אני מפנה  - -קודם כל כדי לעשות את הרצף אמרתי לך    ש.

 3, כמה ימים אחרי שרם לנדס עשה 2.11-, אנחנו עכשיו ב599לרול שורה 

 4ות, אתה נפגש איתה בקפה הילל במרכז שוסטר, בסדר? לכם את ההיכר

 5אתה שוב כותב לרם לנדס, בוא נראה את היכול  2.11-עכשיו באותו יום ב

 6להיות התלבטה, עמלתי קשות, היא לא רצתה לבוא, אתה מספר לו על 

 7כבודכם. פגשתי את טלי, הכיוון חיובי,  1341נ/-הפגישה איתה, אני מפנה ל

 8לא שלילי, לא רוצה, לא עמלתי, חיובי. אז אולי אצל הגשש חיובי זה 

 9שלילי, אבל אצלך לא, תודה על הכל, כל יום שעובר אני מבין טוב יותר 

 10כמה אני בחור חכם שצירפתי אותך לכוחותינו. כלומר לא חודשים, ימים 

 11הייתי צריך לשכנע אותה, היא לא נעתרה, ספורים. אתה נפגש איתה, לא 

 12אחד היא הייתה פנויה ושניים הכיוון חיובי, זה מה שזה אומר לנו הכתוב, 

 13אלוהים ישמור, כמה דברים חסרים לנו בכתוב כדי לשלול את כל הדברים 

 14 שפיזרת פה בעל פה. 

 15 לקח לי. - -מה אתה רוצה שאני אגיד לך? כשאתה נכנס לעניין    ת.

 16 שובה מצוינת. זה ת   ש.

 17  - -תן לו לענות אבל, אתה מתלהב מעצמך  עו"ד יהודית תירוש:

 18  - -לא, הוא אמר שזה  עו"ד ז'ק חן:

 19  - -הזיכרון שלי היה שהיה לי קשה להביא את טלי בן עובדיה  ת.

 20 ]מדברים ביחד[

 21 שניה, אפשר לשמוע את התשובה של העד?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 עורך דין חן, היא מיד התנצלה, נתקדם.  משה בר עם:כבוד השופט 

 23 כן?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1אני אסתפק בניואנסים, זה ניואנסים קטנים, לא מגוחכים, אם אתה רוצה  ת.

 2בקיצור אני פגשתי אותה מספר פעמים, הזיכרון שלי היה שקשה היה לי 

 3ה, זה מה שזכרתי לשכנע אותה ושהייתי צריך להעלות את השכר וכדומ

 4ושהיא לא, כי היא היססה אם לבוא, זה מה שאני זוכר, יכול להיות שהיה 

 5כיוון חיובי אבל עדיין זה לא שסגרתי את זה, אני זוכר שהיו מספר פגישות, 

 6 זה הכל. 

 7לרול, זה עוד  622-ו 604הפגישות הבאות כדי להשלים אני מפנה לשורות  עו"ד ז'ק חן:

 8פגישות, ועל  3, כלומר כבר זה 12.11-וב 5.11-תי בשתי פגישות למיטב הבנ

 9אתם מחליפים כבר טיוטות  15.11-ל 14-פי ההתכתבות ביניכם בין ה

 10 לרול, כבודכם. 636והצוות שלך עוסק בזה, זה שורה 

 11 אוקיי. ת.

 12 בסדר? ש.

 13 כן. ת.

 14שונה שמיים וארץ, לא  - -כלומר מה שאנחנו רואים לפחות לפי הכתוב זה  ש.

 15, ממה שאתה תיארת כאן בעל פה, אחד, שגברת טלי בן עובדיה בניואנסים

 16לפחות לפי מה שאומר לך מר רם לנדס דיי פנויה, שניים, שהיא גם נדלקה, 

 17שלוש, לא חודשים אתה רודף אחריה, למה צריך לרדוף אחריה בכלל? לא 

 18חודשים ולא בכלל כי כמה ימים אחר כך אתה כבר נפגש איתה ועוד כמה 

 19אתה נפגשת עוד פעמיים ועוד כמה ימים אחר כך אתה חותם ימים אחר כך 

 20 חוזה והיא מתחילה לעבוד, הידיעה בגלובס מתפרסמת בסוף דצמבר.

 21 בסוף נובמבר.  עו"ד יהודית תירוש:

 22סליחה, סוף נובמבר. ולכן זו הדוגמה מר ישועה שאני מציג בפניך ואני  עו"ד ז'ק חן:

 23ה מידיי, לשונך זריזה מידיי מבקש את התייחסותך. העדות שלך היא זריז
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 1בלפזר רעל והאשמות על אנשים שעומדים פה לדין. איפה שאפשר לתפוס 

 2אותך מסתבר שהמציאות הרבה יותר מורכבת ומרובדת ממה שאתה 

 3מתאר אותה בצורה כל כך חד צדדית ומגמתית ובדרך כלל או שהיא 

 4א שקרית או שהסטייה היא כזאת, הוצאת הדברים מהקשר היא כזו שהי

 5 משנה את כל המציאות, תגובתך. 

 6  - -שלך  - -בהתעלם מכל  ת.

 7 לא, אני מצטער, אני חייב להציג לך את זה, שתבין. ש.

 8  - -אני מתעלם מכל  ת.

 9  - -אני לא  ש.

 10  תן לו לענות.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אני מתייחס רק למה שאני זכרתי, היה לי קשה להביא את טלי, טלי היא  ת.

 12הייתה מנכ"לית חברת חדשות וכדומה, היא מאוד היססה לבוא  - -בחורה 

 13לאתר אינטרנט, ידעה כנראה אולי קצת על הבעיות שיש אצלנו, היה לי 

 14 קשה לשכנע אותה. 

 15 נדמה לי שזה גם נשמע ממנה, לא? כבוד השופט משה בר עם:

 16 זה הכל. ת.

 17 סליחה?  עו"ד ז'ק חן:

 18 נשמע גם ממנה לגבי המניעה.  כבוד השופט משה בר עם:

 19 עכשיו, איזה בעיות יש לכם באוקטובר? עו"ד ז'ק חן:

 20 איזה מה? בעיות? כבוד השופט משה בר עם:

 21 הוא אמר, היה לנו בעיות. עו"ד ז'ק חן:

 22 יש בעיות אצלנו. עו"ד יהודית תירוש:
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 1בעיות אצלנו, אז שאלתי איזה בעיות יש לכם באוקטובר שאתה רוצה יש  עו"ד ז'ק חן:

 2 להביא אותה. 

 3  - -יכול להיות ש  ת.

 4 מונעות ממנה לבוא.  ש.

 5תראה, עיתונאים מדברים אחד עם השני, יכול להיות שהיא דיברה, היא  ת.

 6צריכה להגיע לאיזשהו מקום, באופן טבעי בן אדם שבא לאיזשהו מקום 

 7 שנמצאים שם.הוא שואל אנשים 

 8 ומה הם אומרים לו? ש.

 9 אז יכול להיות שהם אמרו שיש התערבות או משהו כזה. ת.

 10אוקיי, מאה אחוז. עכשיו כבודכם, אני חזרתי למקום שהפסקתי בו, אבל  ש.

 11, אז כמה דקות הפסקה אני פשוט צריך או אם אפשר לנצל 12:00השעה 

 12 כבר את הפסקת הצהריים.

 13 . 12:30נעשה הפסקה עד  לדמן:פ -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14 ]הפסקה[ 

 15 אנחנו ממשיכים, בבקשה, עורך דין חן. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 צהריים טובים, מר ישועה. עו"ד ז'ק חן:

 17 צהריים טובים. ת.

 18כבודכם, אני ניצלתי את ההפסקה כדי לקצר את הפרק הזה, אני חושב  ש.

 19החקירה הראשית, אני  - -שדיי מיצינו אותו בהשלמת התמונה לאחר 

 20פשוט, כי יש דברים שדילגתי עליהם והם במוצגי בית המשפט אני נותן 

 21 לחברתי את המוצגים שאני לא שואל לגביהם.

 22 אוקיי, ובאיזה מוצג אנחנו עכשיו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1, פשוט דילגתי על הרבה מוצגים 1336נ/ועכשיו אני רוצה להציג לעד את  עו"ד ז'ק חן:

 2 לפני כן. 

 3 כן, כן, דילגת כבר קודם.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4אנחנו רואים שוב התכתבות בינך  2.1-לא, מה שדילגתי נתתי לחברתי. ב עו"ד ז'ק חן:

 5פרסום אצלך בלי  - -לבין דורון טל מקמפיין הליכוד, דורון טל שוב אני 

 6תה אח אמיתי, ואז הוא מספר לך אגב, קיצצו לי אתמול וויינר, תודה, א

 7, ממך לא ירד שקל ואתה ynetמתקציב המדיה והכל ירד מ₪ אלף  250עוד 

 8אתה מול דורון  2.1אומר לו מלך. שוב, אני רוצה להציג לך קמפיין הליכוד 

 9 טל בעניין המשך התקציבים לצורך פרסום תעמולת בחירות, נכון? 

 10 כן. ת.

 11-שזה כבר ממש יום לפני הבחירות ב 1337נ/רוצה להציג לך את כן. אני  ש.

 12, רון טל שואל אותך אז מה נסגר? מורידים אותנו מהאוויר? רק 21.1.13

 13אצלכם אגב, אף אתר אחר לא מוריד אותנו מהאוויר עד מחר בערב, אילן 

 14שזה יום הבחירות עצמו  22.1.13-ישועה: בבדיקה, אני ממש חוזר וב

 15אני מקריא לך את זה, תסתכל במסך, רון טל אומר יש לי  כבודכם, 1338נ/

 16תקלה בטלפון, בקיצור אף אתר לא הוריד אותנו וגלעד יושב לי על הראש, 

 17 גלעד זה גלעד ארדן, נכון? שהוא מנהל הקמפיין, כן? אתה רואה בהתחלה? 

 18 קראתי. ת.

 19 גלעד זה גלעד ארדן, נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21קציה הסלולרית ועשית לי את היום, עדכן תחזיר אותנו אפילו רק לאפלי ש.

 22אותי אם זה הולך, בסדר, מחזיר לסלולר, פצצה, עולה ברגעים אלה אתה 

 23כותב לו עד שבע בערב, שיהיה לבריאות. דורון טל, ואז הוא כותב לך תודה, 
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 1אני בטוח שזה הדבר האחרון שבראש שלך עכשיו, האמת גם לא בראש שלי 

 2ות קשות, אתה יכול לדאוג שלשעתיים כבר אבל גלעד קודח אותי ברמ

 3הקרובות יגבירו את תדירות ההופעה שלנו באפליקציה? אפילו שים את 

 4פגעו בו אחרי ששמו  וואלהש - -הליכוד בלעדי לאיזה שעה, העיקר שלא 

 5שם את כל הכסף של הדיגיטל. אילן ישועה: יבוצע ללא היסוס וללא 

 6חוז בשעתיים הקרובות, פקפוק. ואתה אומר שנתת הוראה לעלות למאה א

 7שקט נפשי ואתה אומר לו אתה פעלת מולי בהגינות ומילה הייתה  - -אתה 

 8מילה, אני לא שוכח דברים כאלה. ושוב פעם אנחנו מדברים על יום 

 9הבחירות, אתה נעתר לדורון טל שהבטחת לו שלא תשכח, שהוא דאג לך 

 10  , נכון?וואלהלתקציב כבד לצורך פרסום הליכוד באתר 

 11כן, זה השיח, קודם כל זה נכון, זה השיח, דרך אגב, זה לא אומר בהכרח  ת.

 12וכדומה, אתה כבר מבין את  ynetהוא לא היה ב - -שבאמת הוא דאג לי ל 

 13 השיח בדברים האלה,  אני לא לוקח את הדברים.

 literally . 14 ש.

 15 כן. ת.

 16 לא שלך ולא שלו.  ש.

 17 לגמרי. ת.

 18 בסדר. ש.

 19 אני לא מלך והוא לא אחי וכדומה.  ת.

 20 הורידו. ynetבערב וזה לא אומר שב 7מאה אחוז. זה לא אומר שעד  ש.

 21נכון, לא, בדברים האלה אם אמרנו ששעתיים אז כנראה שזה נעשה  ת.

 22אני לוקח את  ynetבשעתיים, זה שהוא אומר לי שהוא לא שם שום שקל ב

 23 כמו שאומרים. - -זה ב
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 1גם על הקטע הבא בחקירה ואני נותן לחברתי את  כבודכם, אני מדלג ש.

 2, הליכוד זה לא הייתה המפלגה היחידה שפנית 1345נ/-ו 1344נ/, 1343נ/

 3 אליה כדי לקבל תקציבים, נכון? אתה סיפרת שפנית לכולם.

 4 כן. ת.

 5 וקיבלת מחלקם, נכון? לא רק מהליכוד. ש.

 6 תקציבים? ת.

 7 כן. ש.

 8 אני חושב שקיבלנו מכולם. ת.

 9 חה?סלי ש.

 10 -אני חושב שקיבלנו מכולם בסופו של דבר, מי יותר מי פחות אבל מבחינת  ת.

 11 תקציבים לא זהים. -

 12 אני לא בטוח אבל היו אחרים שקיבלת מהם גם.  ש.

 13 כן.  ת.

 14 כן. ש.

 15 אני חושב ש... ת.

 16 כן. למשל גם בעניינה של התנועה. ש.

 17רוצה את העיניים, זה אינטרס הדדי, אתה יודע, אני רוצה את הכסף והוא  ת.

 18 את הבוחרים.

 19 כן. גם מהתנועה של ציפי ליבני למשל קיבלת, נכון? ש.

 20 כן. ת.

 21 מי זה אייל מתתיהו? ש.

 22 משרד פרסום. ת.

 23 היית מאוד מקורב אליו?  ש.
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 1 ממש לא מאוד מקורב, נפגשנו כמה פעמים. ת.

 2 אוקיי. ש.

 3אוד מקורב לא מאוד, כמו שהייתי מאוד מקורב לדורון טל, כמו שהייתי מ ת.

 4למי שאתה רוצה אחרים, עוד פעם, זה לקוחות שלי, אנחנו מקבלים מהם 

 5 הזמנות, מה זה מקורב, לא עשיתי איתו ארוחות ערב, לא.

 6 כן.  ש.

 7 לא הייתה קרבה מופרזת לחלוטין, מכיר אותו, יחסי עבודה. ת.

 8בבקשה, זה המפרסם שנבחר  1346נ/אוקיי. אני מבקש להציג לך את  ש.

 9 קמפיין התנועה של הגברת ליבני, בסדר? לפרסם את

 10 אוקיי. ת.

 11כותב לך אייל מתתיהו: אילן האנשים שלך גומרים  17.12אז ככה, ביום  ש.

 12אותי, תתערב, תתערב, זה דחוף ותדבר איתי, יש לי פתרון. אילו יקיר, 

 13אמרו לי שלא מעלים את זה עכשיו כי לא אמרת להם, אנא תדאג שיחזירו 

 14יחה, זה אייל מתתיהו אומר, אנא תדאג שיחזירו את זה את זה לאוויר, סל

 15לאוויר עכשיו כפי שקבענו ומחר אתה תסגור את זה איתם, תדאג 

 16שמעדכנים אותי שזה חזר לאוויר עכשיו בבקשה, חייב להודיע ללקוח, 

 17 הלקוח זה התנועה של הגברת ליבני, נכון?

 18 כנראה, אני לא זוכר, בסדר, מקבל. ת.

 19כן, אני חושב שמדובר בתוכן עיתונאי ולא בתוכן פרסומי בתאריך הזה,  ש.

 20תראה למה, פשוט אני אתן לך נתון, אתה תגיד לנו מה היה, בסדר? אני 

 21ימים לאחר מכן  3, אנחנו מדברים על 20.12-, זה מה1347נ/מראה לך את 

 22שם גברת בשם שולי כהן מודיעה לך שאייל מתתיהו הודיע לי עכשיו שהוא 

 23כלומר, מה שאני מסיק מזה שאם אייל  - -ם עם ציפי לבני, אנחנו חת
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 1ושאתם תובילו משמע  20.12-מתתיהו חותם עם הגברת ציפי ליבני רק ב

 2אגב לעלות, תדאג שיעלו ולא יורידו וכולי  17.12-שיח שהתקיים קודם ב

 3 לא קשור לקמפיין של הגברת ליבני שלא התחיל אז.

 4 למה זה לא קשור? ת.

 5 תכל על המסמך הקודם שנתתי לך.כי תס ש.

 6 לא, זה קשור אך ורק לקמפיין. ת.

 7לא, אבל תסתכל רגע, לא, לא, אני מציע לך אחרת, תסתכל בבקשה,  ש.

 8אייל מתתיהו מבקש את התערבותך, לא ברור לנו  1346נ/ 17.12-תראה, ב

 9האם ההתערבות היא קשורה לתוכן פרסומי כזה או אחר או לתוכן 

 10 ור מהקונטקסט.חדשותי, זה לא בר

 11 זה ברור.  ת.

 12 אז תסביר, בבקשה. ש.

 13 תראה, קודם כל זה שהוא חתם עם ציפי.  ת.

 14 ימים אחר כך. 3 ש.

 15 ימים שלמים אחרי זה. 3זה  ת.

 16אני מציג לך נתון שתתייחס אליו  - -ימים שלמים, כי תקרא  3לא, זה לא  ש.

 17 גם בתשובתך, אני לא רוצה להפריע לך, בבקשה.

 18 בבקשה. ת.

 19ימים שלמים אחר כך, אלא כתוב שם באותה הודעה,  3זה לא רק שזה  ש.

 20תקרא בסוף שעכשיו זה יהיה אצלכם הקמפיין, כלומר מעתה והלאה זה 

 21יהיה אצלכם, כלומר לפני כן לא. עכשיו עם התמונה המלאה הזאת תסביר 

 22 מה שרצית להסביר.

 23 איפה זה כתוב? עו"ד יהודית תירוש:
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 1 ו נוביל.אנחנ 1347-ב עו"ד ז'ק חן:

 2  - -לא כתוב שזה יהיה אצלנו, כתוב נוביל, ולא כתוב עד עכשיו זה לא היה  ת.

 3 ]מדברים ביחד[ 

 4 בבקשה, מר ישועה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5האנשים מתחילים לעבוד עם, אנשים מסוגו של מתתיהו שהוא משרד  ת.

 6לעבוד עם פרסום מתחיל לעבוד בדרך כלל עוד לפני שיש חוזה, מתחיל 

 7הלקוח, דנים בחוזה וכדומה ובהחלט יכול להיות שהם התחילו לעבוד מול 

 8הסכם בעל פה או משהו כזה, זה  - -משהו אד הוק, זה לא שהיה עוד 

 9מה פה מדויק ולא מדויק, גם זה שהוא  - -ששירי מודיעה, אני לא גם 

 10י לחץ שלו, תדע - -יכול להיות שהוא מודיע לה כי זה  20-מודיע לה ב

 11שהכסף אצלי, היא אומרת נוביל, נוביל, הכוונה היא שיכול להיות שהוא 

 12בתוך הסיפור, אבל יותר ספציפית לשאלה שלך  - -אמר לה שהוא ייתן לנו 

 13כאילו אמרתי להם דאג שיחזירו את זה לאוויר, החזרה  - -אמרו לי שלא 

 14לאוויר זה של קמפיין בדרך כלל, על כתבה אומרים העלאה של כתבה 

 15דומה, זה פה החזרה לאוויר ואני אומר עוד פעם, לא היה עם אייל וכ

 16 מתתיהו שום דיון על כתבות, זה הזיכרון שלי, וגם שירי אשת מכירות.

 17אז אני רוצה להציג לך שני, נכון, אני אומר בקשר לאייל מתתיהו שיש לו  עו"ד ז'ק חן:

 18ת בגלל הפער כל מיני אינטרסים, לכן אני רוצה להציע לך עוד שתי אפשרויו

 19 בלוח הזמנים.

 20 בסדר. ת.

 21פשוט יש עוד אפשרות שלא נשאיר אותה על רצפת חדר העריכה, כמו  ש.

 22 שנעשה בחקירה. 

 23 בבקשה. ת.
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 1ככה, כשאייל מתתיהו שהוא איש פרסום מבקש להעלות קמפיין של לקוח  ש.

 2-, זה אפשרות אחת, ב17-אחר שלו, שלא קשור לתנועה של הגברת ליבני ב

 3הקמפיין של הגברת ליבני שאתם מובילים ושני הדברים שאני מתחיל  20

 4 חיברתי בעצם לא קשורים, זו אפשרות. 

 5 אני לא ידוע, יכול להיות. ת. 

 6 יכול להיות. ש.

 7 מישהו אחר. - -מה האפשרות השנייה אתה אומר? הראשונה זה ש  ת.

 8 שאני חיברתי בין שני דברים שאינם קשורים. ש.

 9 אולי, אני לא יודע. ת.

 10 אולי, זה אפשרות אחת. ש.

 11 אני לא יודע. ת.

 12ואפשרות שלישית שהוא רצה לעשות מה יפית לתנועה של הגברת ליבני  ש.

 13, ולכן זה נורא חשוב לו וואלהולכן היה צריך להראות שיש לו מהלכים ב

 14ימים אחר כך הוא  3ודחוף לו וכולי כפי שראינו שהוא כותב לך. ובאמת 

 15 אצל הגברת ליבני, גם זה אפשרות, לא?  מתמנה לתפקיד וזוכה בתפקיד

 16אני לא יודע, אני רק אומר עוד פעם, זה הכל סביב פרסום לפי מיטב  ת.

 17 זיכרוני והבנתי. 

 18 הבנתי. יש לך זיכרון?  ש.

 19 מה אתה אומר? ת.

 20אתה אומר לפי מיטב זיכרוני והבנתי, הבנתי אני מבין, יש לך זיכרון  ש.

 21 מהאירוע הזה?

 22 לא כל כך. ת.

 23 לא, אז בוא נמחק את המילה הבנתי, ונדייק.  ש.
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 1 למיטב הבנתי. ת.

 2 נישאר עם הבנתי ונמחק את המילה זיכרוני, בסדר? ש.

 3 כתבה. - -אני לא זוכר לפחות שהייתה בקשה שלו ש  ת.

 4עכשיו התנועה כבר  24.12-מה 1348נ/אוקיי, ועכשיו אני מציג לך את  ש.

 5ייל מתתיהו, ואתה לא בקמפיין, את התקציבים אתה מצפה לקבל מא

 6 70%-אומר לו ככה, נשמה אל תאכזב אותי בקמפיין התנועה, אני מצפה ל

 7 , נכון?24.12-מהתקציבים, זה ב

 8 כן. ת.

 9 כלומר לפחות הקמפיין לא עלה ותקציבים לא קיבלת, נכון?  ש.

 10 אני לא יודע.  ת.

 11יכול להיות שקיבלת כשזה מה שאתה כותב לו? אתה מצפה וצופה פני  ש.

 12 יד.עת

 13לא, זה לא אומר, אני לא, אינני יודע, עוד פעם, התשובה היא כזו: מה שיש  ת.

 14פה אינני יודע אם כבר הקמפיין התחיל ואני מדבר איתו על מה שיהיה 

 15 בהמשך, אינני יודע, או שזה מתחיל עכשיו, אני לא יודע.

 16 הבנתי. ש.

 17 .70%אני בסך הכל אומר לו אני רוצה מהקמפיין  ת.

 18 אותי. אל תאכזב ש.

 19, זה לא אומר, אינני יודע, יכול להיות שכן ויכול 70%-סך הכל אני מצפה ל ת.

 20 להיות שלא.

 21הבנתי, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, בוא נראה מה הוא אומר? זה  ש.

 22, אייל מתתיהו יהיה לך, יהיה לך, אתה לא צריך fair enoughבסדר, 

 23אצלך בבית ואתם תדאגו לי,  לדאוג, פניתי עם שירי חמל, אני יודע שאני
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 1וחוץ מזה מגיע לך ממני קצת נחת, אתה עובר תקופה לא קלה מכל 

 2החזיתות. אתה יודע שאני מת עליך וחושב שאתה גאון, ואתה עונה לו 

 3תודה אח, אני אוהב אותך אהבת נפש, אתה נשמה ענקית, והוא לא נשאר 

 4גילויי החיבה חייב ואומר לך שזה הדדי לחלוטין אח יקר. אז אחרי כל 

 5שאתם מרעיפים אחד על השני מה המשמעות של המילים כפי שאתה הבנת 

 6 ואתה יכול להסביר לנו "אני יודע שאני אצלך בבית ואתם תדאגו לי"? 

 7זה שיחה שגורה בין אנשי מכירות, הוא אומר, הוא לא היה אצלי בבית,  ת.

 8ו אותו, כאילו בבית שדואגים לו, שלא יקפח וואלההוא מרגיש אצלנו ב

 9 שיתנו לו תמורה טובה לכספו.

 10 הבנתי. ש.

 11 זה הכוונה. ת.

 12בסדר. אני מבקש לעבור איתך לנושא חדש שגם בו אנחנו נראה שהחומר  ש.

 13החדש הוא דרמטי לא פחות ושופך אור נוסף על האירועים שאתה העדת 

 14עליהם במשטרה ובבית המשפט, בסדר? אני לוקח אותך במנהרת הזמן 

 15ליתר דיוק וכדי למקם אותך עוד יותר  13.10.15-, ה2015לחודש אוקטובר 

 16זה ממש ערב פרסום כתבת התחקיר של גידי וייץ, בסדר? שם אנחנו 

 17אנחנו מוצאים את האזכור הראשון לכתבה של  13.10-נמצאים. ביום ה

 18, כבודכם. אתה כותב לשאול הכתבה 13744גידי וייץ, ברול הישן זה שורה 

 19ה ומהותית, מתחיל לזרום אליי מאות כיוונים, של גידי וייץ כנראה גדול

 20שזה פרויקט גדול של הארץ, צריך להיערך. הוא שואל אותך מאיפה 

 21המידע? אתה לא יודע. אני מניח שזה תשובה תמוה, לא רצית להגיד לו 

 22 מאיפה המידע, בסדר? 

 23 לא, אני מניח שמישהו. ת.
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 1 זה לא חשוב, זה לא חשוב.  ש.

 2 י את זה.מישהו מהמערכת אמר ל ת.

 3 אתה שואל אותו משהו ואתה אומר לו זה לא חשוב.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 מישהו מהמערכת, בסדר. עו"ד ז'ק חן:

 5 בבקשה. ת.

 6 איך נערכת? אתה כותב צריך להיערך.  ש.

 7 צריך להיערך לתת תגובה. ת.

 8 להיערך ל? ש.

 9 לתת תגובה. ת.

 10החדש לקראת  אבל איך? זה המה. אתה זוכר את האיך? עיינת בחומר ש.

 11 עדותך אז אולי רעננת את זיכרונך גם בזה.

 12 לא. ת.

 13 איך נערכת? ש.

 14. זה וואטסאפאני לא זוכר, במפגשים, לא יודע, מפגשים, קבוצות  ת.

 15 המכניקה.

 16הבנתי, אז בוא נעבור לאט לאט ושלב שלב, נראה איך נערכת כי זה מאוד  ש.

 17 חשוב.

 18 בבקשה. ת.

 19זה יומיים אחר כך, אתה שולח לעמוס  15.10-ב 1349נ/אני מציג לך את  ש.

 20 שוקן, המו"ל של הארץ, פנוי לשיחה קצרצרה? נכון?

 21 כן. ת.

 22 מן הסתם שוחחת איתו.  ש.

 23 סביר שכן.  ת.
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 1 זה לא שוקן שולח?  כבוד השופט משה בר עם:

 2 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 3 פונה ל... אה, סליחה, טעות שלי, פספסתי. אני אצלי כתוב אתה  עו"ד ז'ק חן:

 4 ]מדברים ביחד[ 

 5והוא שואל אותך אם אתה  15.10-אז טעות שלי. עמוס שוקן פונה אליך ב עו"ד ז'ק חן:

 6פנוי לשיחה קצרצרה, אני שאלתי אותך, השאלה שלי הייתה עכשיו לא 

 7חשוב מי פנה למי, האם אתה זוכר האם שוחחת איתו ומה נאמר בשיחה? 

 8 אם אתה זוכר.

 9 לשוחח, שוחחנו, אינני זוכר. סביר שאם הוא ביקש ת.

 10 אתה לא זוכר. ש.

 11 לא, אבל סביר שדיברנו. ת.

 12ץ מחפש אותך כבר י שגילי וייעאתה מעדכן את אלקל 19.10.15-בסדר. ב ש.

 13לרול הישן,  1377י לשבת איתו כמה דקות על זה. שורה עזמן ומציע לאלקל

 14 ה דקות,זה בחומר הישן. וייץ מחפש אותי כבר זמן, רוצה לשבת על זה כמ

 15י שאתה מן הסתם שוחחת באותם לעאתה זוכר מה הייתה העמדה של אלק

 16  - -ימים שגילי 

 17 זה גם אבי שואל אותו, כן?   עו"ד יהודית תירוש:

 18 מי ששואל זה אבי.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19 אז אצלי זה הפוך. עו"ד ז'ק חן:

 20 כן, זה אבי שואל.  ת.

 21אוקיי, אני הצגתי לך שאתה חיפשת אותו אבל זה לא משנה, הוא מחפש  עו"ד ז'ק חן:

 22אותך, רוצה לשבת כמה דקות איתך על הדבר הזה והשאלה שלי המהותית 
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 1י? אגב אותם ימים עהייתה האם אתה זוכר מה הייתה עמדתו של אלקל

 2 שאתם לקראת כתבת תחקיר שאתה אמרת לשאול צריך להיערך אליה.

 3 י?עלקלאז מה עמדתו של א ת.

 4 כן, אם אתה יכול לשתף אותנו. ש.

 5י הייתה, השאלה הייתה בינינו אם כדאי לפגוש את גידי עעמדתו של אלקל ת.

 6או לא וכמובן לדון בתגובה. השיחות באו לנסות להעריך מה יש שם, לא 

 7חשוב שאז ידענו בדיוק עוד מה יש שם, אז מן הסתם הוא רוצה לדון בזה, 

 8כזה על החברה רוצה לדון בתגובה, אני מניח זה משבר, אם מפרסם משהו 

 9שדנו בתגובה ואני זוכר ספציפית שדנו איך להגיב וגם האם כדאי להיפגש 

 10 או לא להיפגש כי גידי הציע להיפגש, אני מניח שזה.

 11אוקיי, ולגופו של עניין בכמה משפטים אתה יכול להגיד לנו מה הייתה  ש.

 12ץ? עמדתו האותנטית בשיחות י? מה יהיה בתגובה לגידי וייעעמדת אלקל

 13 שלכם?

 14י המוצהרת לצורך העניין שאנחנו צריכים להעביר עהעמדה של אבי אלקל ת.

 15תגובה לגילי וייץ וצריכים להגן על החברה וכדומה, אז כולנו, שנינו ידענו 

 16 שיש שם בעיה.

 17 האותנטית, מה הייתה העמדה האותנטית? ש.

 18נינו יודעים שיש בעיה, ושמה אז אני אומר לך את האותנטי. האותנטי שש ת.

 19שגילי וייץ הולך לכתוב כנראה לפחות חלקו, הרי לא ידענו את הפרטים 

 20 המדויקים נכון, השאלה איך אנחנו מגיבים בצורה.

 21 אינטליגנטית. ש.

 22 כן, מנסים להכחיש משהו שהוא נכון. ת.
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 1אוקיי, אני אזכור את התשובה הזאת כי עוד מעט נראה את עמדתו של אבי  ש.

 2 .קלעיאל

 3 בבקשה. ת.

 4, 21.10-, פה גידי וייץ ממשיך לחפש אותך ב1350נ/-כבודכם, אני מפנה ל ש.

 5 אתה אומר לו בערב שחזרת אליו.

 6 כן. ת.

 7באותו יום בשעה שש בערב, כמה דקות  22.10-ופה אנחנו מגיעים באמת ב ש.

 8לרול. וזה קשור  13837אחרי שאתה כותב לגידי וייץ חזרתי אליך בשורה 

 9האם להיפגש או לא להיפגש  אלקלעישדיברת עליו קודם, השיח עם בנושא 

 10כך: מציע לך לחשוב עוד פעם האם אתה  אלקלעיעם גידי וייץ. כותב לך 

 11באמת רוצה להיפגש עם גידי, כלומר הייתה ביניכם, מהפתיח אני מבין 

 12שאתה שקלת בחיוב להיפגש עם גידי וייץ, נכון? והוא מציע לך לחשוב על 

 13כון? אתה רוצה לקרוא עד הסוף? אין בעיה. אם אתה קורא הכל זה שוב. נ

 14 אז בוא נקרא הכל.

 15 רק שניה, תן לי שניה.  ת.

 16 מציע לך לחשוב עוד פעם. ש.

 17 רק שניה. ת.

 18לא, כי אני שאלתי על המשפט הראשון, אבל מכיוון שאתה קורא הכל אז  ש.

 19 בוא.

 20 אני קורא רק את הקטע הזה. ת.

 21ם אם אתה רוצה באמת להיפגש עם גידי, אם זה רק מציע לך לחשוב עוד פע ש.

 22 הקטע הזה אז תענה לשאלה שלי. 

 23 אוקיי, בבקשה. ת.
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 1אוקיי? אז אני חוזר על שאלתי. אחרי שקראת את כל ההודעה הארוכה  ש.

 2 הזאת, אני מיד, יש לי כמה שאלות ביחס לתוכן שלה.

 3 בבקשה. ת.

 4להיפגש עם גידי וייץ, אבל ראשית מהפתיח אני מבין שאתה שקלת בחיוב  ש.

 5 נכון?

 6 נכון.  ת.

 7 אוקיי, והוא מציע לך לעצור את הסוסים, "רגע, רגע", נכון?  ש.

 8 נכון. ת.

 9והסיבה שהוא נותן, ככה אני למד מהתוכן של המסרון הזה זה שאף  ש.

publisher  10אחר, לא מוני מוזס, לא עמוס רגב, לא שוקן עצמו מעיתון 

 11להתראיין, ומכיוון שאתה מסכים הוא  הארץ לא היה נוהג כמוך ומסכים

 12על תזה  - -אומר שאתה נכנס לעמדת חולשה, ומהרגע שגידי וייץ מגיע 

 13ואתה בנקודת חולשה על אף הרטוריקה המדהימה שלך זה לא יעזור כלום, 

 14אתה תעמוד בחקירה צולבת על פרטים וזו טעות קשה, ולכן הדרך שהוא 

 15במאקרו, מאקרו, מאקרו, זה  מציע זה לקבל ממנו רשימת שאלות ולענות

 16 הצעה שלו, אני מתאר נכון את עמדתו פה?

 17 כן. ת.

 18 עמדתו פה. ש.

 19 כן. ת.

 20 אוקיי.  ש.

 21 - -זה היה רצף שלם של  ת.

 22אבל אני חושב שסיכמתי את זה נכון, זה גם כתוב, אם השמטתי משהו נדע  ש.

 23 .אלקלעילקרוא לבד, בסדר? זה בשיח פרטי בינך לבין 
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 1 שלא צריך להיכנס לפרטים.כן, הוא חשב  ת.

 2לא, הוא לא מדבר פה על המיקרו, הוא מדבר איתך, הוא מביע את מה הוא  ש.

 3 חושב, נכון? אין לך סיבה לחשוב שהוא כותב דברים לא נכונים.

 4 נכון.  ת.

 5 שהוא לא מאמין בהם, נכון? ש.

 6 נכון. ת.

 7כדי לא  פשוט אני עובר איתך על הרצף 1351נ/נכון, אוקיי. למחרת בבוקר  ש.

 8להחסיר, גידי וייץ שוב כותב לך בוקר טוב, אילן, לא דיברנו ולא קבענו, מה 

 9ימים אחרי  10, אנחנו כבר אני מזכיר, 23.10-מציע? בנקודה הזאת אנחנו ב

 10אתה מספר על מה שמתבשל  13.10-שאתה יודע שמתבשלת כתבה, כי ב

 11 ימים אתה כבר יודע שמתבשלת כתבה. 10לשאול אלוביץ', לכן 

 12 אוקיי. ת.

 13ולכן אתה מבקש להיערך ולבדוק נתונים על אופן סיקור בני הזוג נתניהו  ש.

 14 כדי שאם תיפגש עם גידי וייץ תוכל להציג לו נתונים, נכון?  וואלהבאתר 

 15 לא זוכר את כל הפרטים אבל סביר. ת.

 16סביר? דבר איתי רגע על הסקירות הזאת, אם זה אתה משועבד, נרמס,  ש.

 17זה כל כך סביר? אתה יודע את התשובה, אין לך מה ללכת מעורך, אז למה 

 18לחפש ולתור אחר נתונים, אתה יודע שלא יעזור לך, כל מה שלא תחפש 

 19אחר שנתת בחקירה הראשית,  - -תמצא, אתה מעורך נרמס, משועבד, וכל 

 20 למה זה סביר שתלך לאסוף נתונים לסתור את התזה שגידי וייץ נעול עליה? 

 21יך אחד סותר את השני, אתה מגיע לשיחה עם עיתונאי מסוג אני לא ידוע א ת.

 22של גידי וייץ שהוא עושה תחקירים בדרך כלל מפורטים, אתה מגיע 

 23 לעיתונאי כזה אז אתה רוצה שיהיה לך את מקסימום הדברים.
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 1 מקסימום, בסדר. ש.

 2 שיהיה לך מקסימום דברים שאתה יכול לאסוף. ת.

 3 אוקיי, אוקיי. אז בוא נראה. ש.

 4 וטיעוני נגד. ת.

 5 מי זה עדה אלוף? ש.

 6 בחורה שעובדת אצלנו ומכינה מצגות, תחקירים וכדומה.  ת.

 7גברת שעובדת אצלכם ומכינה מצגות? אני לא מכיר מקצוע כזה, מה זה  ש.

 8 מכינה מצגות?

 9 מסייעת להנהלה בהכנה של מצגות.  ת.

 10 איסוף נתונים וכולי? ש.

 11 כן, גם. ת.

 12, מייל ששולחת לך הגברת עדה 1352נ/יג לך את כן. עכשיו אני רוצה להצ ש.

 13 אלוף, רק שזה לא נראה לי.

 14 מה אתה אומר?  ת.

 15יש לי בעיה בהקרנה. היא שולחת לך קובץ ובו כל הכתבות שפורסמו על  ש.

 16-, מינואר, בוא אני אעזור לך, עד ה2015מתחילת שנת  וואלהשרה נתניהו ב

 17ת ממנה משימה שזה סמוך למועד שבו אתם מתכתבים, קיבל 6.10

 18 במסגרת ההיערכות.

 19 היא קיבלה ממנו משימה נראה לי. עו"ד יהודית תירוש:

 20כן, היא קיבלה ממך משימה במסגרת ההיערכות שלך לכתבה או למפגש  עו"ד ז'ק חן:

 21עם גידי וייץ או לשניהם, בואי תסקרי לי איך הגברת שרה נתניהו מסוקרת 

 22 וזו תשובתה, נכון? וואלהבאתר 

 23 מה שהיא העבירה.כן, זה  ת.
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 1, זאת 2015עכשיו, הקובץ שמצורף למייל אני נותן לך כנתון, הוא מינואר  ש.

 2 סמוך לבקשה שלך לעזרה.  6.10-אומרת זה כל השנה האחרונה, עד ה

 3 אני רואה. ת.

 4 אתה רואה.  ש.

 5 ינואר. - -הראשון  ת.

 6 .6.10-והאחרון לפי מיטב בדיקתי ה ש.

 7 נכון. ת.

 8אתה עובר על הכותרות של הכתבות אפשר להתרשם, נכון. עכשיו, אם  ש.

 9תגיד לי אם זה תיאור הוגן שלי כדי שנקצר ולא נעבור אחד אחד כי זה 

 10הרבה. שלצד ידיעות ניטרליות או תקרא לזה חיובית על פועלה של אשת 

 11ראש הממשלה ישנן לא מעט, אני אומר לך, זה לשון המעטה, אלא יש 

 12 ות עליה בהקשרים שליליים.הרבה יותר ידיעות וכתבות שלילי

 13 אוקיי. ת.

 14 אוקיי? אתה מקבל? ש.

 15 תראה, אני זוכר את המייל הזה. ת.

 16 אתה זוכר את המייל הזה. ש.

 17 כן. ת.

 18אז לכן אתה גם זוכר את הרושם הזה שאני מציג לך עכשיו דיי מדויק, אני  ש.

 19 פשוט לא רוצה לעבור איתך כרוכל ולעבור כתבה כתבה.

 20ליט מה שאתה רוצה, אני פשוט זוכר שהתרשמתי שהיא לא, אני זוכר, תח ת.

 21 עשתה עבודה מאוד חלקית ושזה לא יכול לשרת אותי יותר מדיי. 

 22אני אראה לך  - -אני אראה לך שהיא עשתה עבודה מלאה, הנה עוד פעם  ש.

 23 מדוע זה עבודה מלאה.
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 1כתבות על ראש הממשלה, אנחנו רואים  - - 15שנים היו  4חשבתי שזה  ת.

 2 - -שבשנה יש מאה, בסדר? אז אני אומר עוד פעם, התרשמתי אז שהיא לא 

 3  - -גם מה שאתה אומר עכשיו אפילו  ש.

 4 סליחה רגע. ת.

 5אלף היה אזכורים של ראש הממשלה, אנחנו מדברים פה על הגברת  13 ש.

 6  - -שרה נתניהו, למה אתה 

 7א העבירה לי, אוקיי, תן לי רגע להגיד לך מה. התרשמתי עוד פעם, אז הי ת.

 8התרשמתי שהעבודה היא חלקית, אני לא יכול יותר מדיי להתבסס עליה. 

 9 - -וזהו, אני לא חושב ש 

 10 -אז אני מיד אראה לך שזה לא כך וזו הייתה עבודה מלאה, על כל פנים זה  ש.

-  11 

 12 יכול להיות, בסדר, אוקיי. ת.

 13 .זה לשנה אחת, זו הגברת שרה נתניהו, זו הגברת שרה נתניהו ש.

 14 אוקיי. ת.

 15 .6.10מינואר עד  ש.

 16 אוקיי. ת.

 17זה מסמך חדש שאותו קיבלנו שמונח בפני בית המשפט, ככל שיהיו נתונים  ש.

 18לסתור וודאי התביעה תדע לעשות את זה ולא אתה, אני אומר לך גם שמה 

 19שהוספת עכשיו שזו הייתה התרשמת שזו הייתה עבודה לא מלאה אתה לא 

 20לך התכתבות שמראה שזו הייתה עבודה  מדייק משום שאני מיד אראה

 21 מלאה מאוד.

 22 אוקיי. ת.

 23 אוקיי? ש.
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 1 בסדר.  ת.

 2אז אולי אתה טועה קצת בהתרשמות, אתה מתבלבל עם משהו אחר, ככה  ש.

 3 אני מציע לך. 

 4אני זוכר שהיה משהו כזה איתה, אולי היה עוד משהו איתה, אני לא יודע,  ת.

 5ז שהיא עשתה משהו, היא נתנה לי אולי אני מבלבל בין דברים. אני זוכר א

 6אותו, התרשמתי שזה חלקי, אני חושב שאולי היה לזה המשך, אולי אני 

 7 טועה.

 8 אבל אולי אתה טועה ואולי זה משהו אחר, יפה.  ש.

 9 זה מה שאני זוכר.  ת.

 10 לא נתקוטט, אני מיד אראה לך למה התכוונתי, בסדר? ש.

 11 בבקשה, אול יהיה עוד משהו, אני לא זוכר. ת.

 12אוקיי, עכשיו אני לא אעבור איתך על הדוגמאות מהכותרות אבל תיארתי  ש.

 13איך זה נראה, אנחנו נוכל להתרשם לבד. עכשיו במסגרת ההיערכות שלך 

 14לכתבה של גידי וייץ או למפגש איתו שניהם, אתה מבקש ממנה גם לעשות 

 15לך סקירה על ראש הממשלה נתניהו, נפרד, עד עכשיו זו הייתה הגברת 

 16יהו ועכשיו אתה מבקש ממנה גם סקירה בנוגע לראש הממשלה נתניהו, נתנ

 17 נכון? 

 18אני זוכר שלזה התכוונתי, כן. לא זכרתי שיש שניים, כן, אם אתה אומר אז  ת.

 19 כן.

 20 אוקיי. ש.

 21 סביר שכן. ת.

 22. ואז היא כותבת לך מייל שאומר כך, 1353נ/עכשיו אני רוצה להציג לך את  ש.

 23אקריא את זה, בסדר? יש איזה בעיה כנראה היא אומרת לך ככה, אני 
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 1במיילים להעלות את המלל שלהם אבל המלל נמצא בפני כבודכם ובפני 

 2-התביעה. היא אומרת לך כך, רק אתה מכותב למייל הזה אגב, וזה ב

24.10.15 . 3 

 4 אוקיי. ת.

 5יושבת על הכתבות על הביבי כבר מיום שישי, והעניין הוא שבתגיות ביבי  ש.

 6מבזקים שלא רלוונטיים, יש מאמרים  90%נתניהו יש או בנימין 

 7שאין בהם בעד או נגד ביבי אלא פשוט סיקור  - -חדשותיים של אבי שכרוב 

 8חדשותי, ויש כמה כתבות בודדות של ברנז'ה. האם להתרכז בברנז'ה 

 9 ובמאמרי דעות בלבד שם יש בעד ונגד? ככה היא כותבת.

 10 אוקיי. ת.

 11 בעקבות השאלה שלה?אתה זוכר מה ביקשת ממנה  ש.

 12 רשום.  ת.

 13 ש?  ש.

 14 תעשי תחילה ברנז'ה ודעות, נחליט על חדשות. ת.

 15כן, תעשי תחילה ברנז'ה ודעות, אחר כך נחליט על חדשות. ואתה זוכר אם  ש.

 16 היא עשתה את הניתוח המפורט שביקשת?

 17 אינני זוכר. ת.

 18אינך זוכר. אבל אנחנו, כפי שאמרתי, החומר החדש, קיבלנו שני קבצים  ש.

 19, נתחיל עם הראשון. בקובץ 1355נ/-ו 1354נ/במסגרת החומר החדש, 

 20בשעת הצהריים,  24.10-שהנתון שלנו הוא שהוא נשלח ב 105הראשון 

 21כלומר אתם מדברים במה שהראיתי לך קודם בבוקר כבר בשעת הצהריים 

 22, היא סיווגה את המאמרים ממש לבעד 13:23זה, שעה  היא שולחת לך את

 23 ונגד, אתה רואה? 
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 1 כן. ת.

 2עמודים נגד, עד שמגיעים לכותרת בעד, ותחת הכותרת  7עמודים נגד,  7יש  ש.

 3 עמודים. אתה רואה? מאשר? יש ממש פירוט.  3בעד יש 

 4 כן. ת.

 5 , מינואר עד2015בשנת  וואלהזה סיכום המאמרים במדור הדעות של  ש.

 6, סליחה, עד אוקטובר שאז אתם מתכתבים והיא מעבירה 6.10אוקטובר, 

 7לך את הסקירה הזאת, שלשיטתה של הגברת אלוף שעובדת אצלך 

 8שלבקשתך היא התבקשה לעשות סקירה פנימית על איך מסוקר מר נתניהו 

 9 7באתר, בעמוד הדעות שם יש בעד ונגד התמונה שהיא מציגה לך זה 

 10טים, נמצאים בפני בית המשפט של נגד מר עמודים של מאמרים מפור

 11 נתניהו ראש הממשלה לשעבר, ושלושה עמודים ניטרליים.

 12 אוקיי. ת.

 13 נכון? ש.

 14 זה מה שאני רואה פה.  ת.

 15הוא קובץ  24.10.15-הקובץ השני שהיא שולחת לך ממש דקה אחר כך ב ש.

 16. והקובץ הזה קודם כל תאשר לי לפי המעבר שלך עליו 1355נ/, שזה 106

 17הוא מאגד כתבות ממדורים שונים, יש שם ברנז'ה, יהדות, אני זיהיתי ש

 18שם גם חדשות, והוא כולל מקבץ של פרסומים שקשורים במר נתניהו, 

 19 נכון? דעות ראינו קודם ועכשיו זה מדורים אחרים, נכון?

 20 כן. ת.

 21שוב, בסקירה שלי כדי שלא נעבור כותרת כותרת, זה מתיש, אני חושב  ש.

 22הוא שהם בעיקר שליליים, חלקם ניטרליים, מיעוטם בעד, שתיאור הוגן 

 23 נכון? או חיובי, אני לא יודע מה זה בעד, אבל חיובי.
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 1 אני לא יודע, אתה עברת על זה, עשית, אני לא יודע. ת.

 2אתה יכול לעבור מהר, תראה את הכותרות. אם אתה לא יכול כי זה  ש.

 3אני אקרא לבד, בסדר? מסובך מידיי בזמן קצר אז אתה אומר מה שיש יש, 

 4 גם זה תשובה.

 5 כן, בסדר גמור. ת.

 6 בסדר גמור, אוקיי. המקבץ הזה הקובץ השני הוא רק מחודש אוקטובר. ש.

 7 אוקיי. ת.

 8 הוא לא כל השנה, הוא לא מינואר עד אוקטובר, הוא רק חודש אוקטובר. ש.

 9 אוקיי. ת.

 10למר נתניהו יש והסיבה לכך היא בדיוק מה שציינת קודם, בכל מה שקשור  ש.

 11אינספור מופעים, ולכן היא לקחה את החודש האחרון כמדגם, הגיוני מה 

 12 שאני אומר? זה רק אוקטובר.

 13 כן, יכול להיות. ת.

 14, סליחה, עד מועד ההתכתבות 6.10-המון המון המון אזכורים וידיעות עד ה ש.

 15 שלכם, בסדר?

 16 למעט מאמרי הדעה? ת.

 17 .6.10-מאמרי דעה זה מינואר עד ה ש.

 18 אוקיי. ת.

 19 בסדר? .ש

 20 כן. ת.

 21 אבל פה זה רק בדגש של חודש אוקטובר. ש.

 22 טוב.  ת.
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 1עכשיו, אין לך סיבה לחשוב שהעבודה שהגברת אלוף עשתה היא לא עבודה  ש.

 2 לבקשת המנהל שלה, נכון?  - -

 3 נכון. ת.

 4נכון. ועכשיו פה שאלה שאני שואל אותך בלי להיכנס עכשיו לוויכוחים  ש.

 5בהקשר אחר, אתה מעיד במשטרה בנושא סיקור האתר שניהלנו קודם 

 6בעניינו של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו, אתה עשית 

 7בדיקה פנימית באתר כדי לראות איך באמת סיקרתם את הגברת נתניהו 

 8ואת מר נתניהו, מדוע לא חשבת להזכיר ולו ברמז, ברמז שעשית בדיקה 

 9וייץ, הרי עליה העדת בלי סוף, והתוצאות  פנימית לקראת הכתבה של גידי

 10 שלה כפי שראינו בלי לחזור עליהם עד עכשיו.

 11תראה, אני לא זכרתי את הבדיקה הזאת שנעשתה, בכל מקרה דבר אחד  ת.

 12אני כן זוכר עכשיו כשאתה מראה לי את זה שהתרשמתי שהתוצאות של 

 13 הבדיקות, כמו שאמרתי לך בהתחלה, שהבדיקה שלה חלקית ונצטרך

 14לשבת או להושיב על זה מישהו אחר שיעשה, זו לא הייתה התמחות של 

 15עדה, התמחות של עדה כמו שאמרתי לך, הייתה בעיקר לעשות מצגות 

 16 ולהעביר אלינו מחקרים שנמצאים באינטרנט.

 17  - -אז אני לא  ש.

 18 רק שניה, רק שניה. ת.

 19 סליחה. ש.

 20ה לא יוכל לעזור לי נתתי לה לעשות עבודה, התרשמתי שזה מאוד חלקי ושז ת.

 21 אז בהתמודדות שלי.

 22 גם את זה אנחנו תכף נראה. ש.

 23 בסדר, אוקיי. ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4730 

 1עוד פעם  - -תכף נראה למה זה עוזר או לא עוזר ומה ביקשת לעשות עם זה  ש.

- -  2 

 3 ]מדברים ביחד[

 4 רגע, תן לו להשלים, רגע. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 אני מנסה לעזור לו, גברתי.  עו"ד ז'ק חן:

 6 עניתי לך, מה שאמרתי לך. ת.

 7בסדר, מה שאמרת. עכשיו, תראה, הנושא של סיקור ראש הממשלה  ש.

 8 ורעייתו באתר הוא נהוג ועומד בלב החקירה.

 9 נכון. ת.

 10את  - -הבדיקה שאתה ביקשת לעשות היא בדיוק הנושא הזה, ועכשיו אני  ש.

 11התשובה שלך, או שלא זכרת, זה החלק הראשון של התשובה, אז לכן לא 

 12אמרת, ואז חוזרת שאלה איך לא זכרת דבר כזה? או שהבדיקה שלה 

 13 הייתה חלקית לכן לא מצאת לנכון לציין את זה בחקירה, אחד מהשניים. 

 14ד פעם, אחד, אני לא זכרתי את הדבר הזה, את הבדיקה הזאת תראה, עו ת.

 15 שהיא עשתה. שניים, אני אומר לך כשאתה מעלה את זה אני נזכר.

 16 אה, כשאני מעלה אתה נזכר.  ש.

 17כן, אתה מעלה, אתה מראה לי את המיילים, אתה מעלה, אני מסתכל על  ת.

 18היכולות שלה  הדבר הזה, אני זוכר, אז אני אומר עוד פעם, עדה זה לא סט

 19  - -לעשות מחקרים בתוך 

 20  - -אני אגיד לך  ש.

 21 רק שניה.  ת.

 22  - -רגע, תן לו להשלים, הוא לא סיים  עו"ד יהודית תירוש:

 23 אני חשבתי שהוא סיים.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 לא, אבל הוא לא.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 בבקשה, הגברת תירוש מבקשת שתשלים. עו"ד ז'ק חן:

 3אני לא מבקשת, אני לא יודעת מה הוא הלך להגיד, רק שהוא היה באמצע  וש:עו"ד יהודית תיר

 4 התשובה, זה הכל, אין לי מושג. 

 5יש אלפי אירועים ועשרות אלפי אירועים בתקופה שנחקרתי עליה, לא את  ת.

 6הכל אני זוכר, חלק שמראים אז אני נזכר במה שהיה, זה מה שאני יכול 

 7שזה לא, התרשמתי אז שזה עבודה  לומר. אני זוכר שלגבי עדה ידעתי

 8חלקית מאוד וגם לא הייתי בטוח איך זה ישרת אותנו מול גידי, קיבלנו 

 9דברים מאוד ספציפיים, אני לא זוכר בדיוק את ההתנהלות אחרי זה, לא 

 10 את הכל אני זוכר. 

 11התנהלות אחרי זה, אנחנו נראה בהתנהלות אחרי זה שהיא  - -כיוון ש  עו"ד ז'ק חן:

 12את מה שאתה אומר עכשיו על העבודה החלקית והלא רצינית, אבל סותרת 

 13זה נשאיר לאחר כך ואם הסתמכת או לא הסתמכת, תכף נראה, אני ניסיתי 

 14לעזור לך, אתה לא שומע לעצתי, עכשיו בוא נחזור לעניין של זכרתי, לא 

 15 זכרתי בחקירה.

 16 אוקיי. ת.

 17בפתח השאלות לפני אני שוב אומר, כפי שאני הזכרתי לך את זה עכשיו  ש.

 18שהראיתי לך את הקבצים, שאלתי אותך האם במסגרת ההיערכות שלך 

 19אתה עשית בדיקה ואמרת כן, הגיוני, כך אמרת, אז איך זה יכול להיות 

 20שבאלפי עמודים של החקירה שלך אותו היגיון לא הזכיר לך שעשית 

 21 בדיקה פנימית שזאת עצתה.

 22 כי אתה הצגת לי משהו ספציפי.  ת.

 23 נתי, והחוקרים לא נתנו לך משהו ספציפי.הב ש.
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 1מה שנתנו הגבתי, מה שלא נתנו לא הגבתי, אתה מציג לי משהו אז אני  ת.

 2 אומר לך.

 3 בסדר גמור. ש.

 4התשובה היא  - -אתה שואל אותי האם זה הגיוני שכשיש כזה דבר אתה  ת.

 5 כן.

 6עניין אז שאלה אחרונה בעניין הזה לפני שאני ממשיך, לא בעניין הזה, ב ש.

 7הזה יש עוד שאלות אבל בנקודה הזאת לפני שאני ממשיך הלאה, שאלה 

 8 אחרונה.

 9 בבקשה. ת.

 10מילא ראיית המנהרה של החוקרים שכל מה שעניין אותם זה משהו מתחיל  ש.

 11ב', נשים את זה בצד. אבל אתה, אתה אמור להיות -ש', מה שמתחיל ב-ב

 12ודע שהיה אירוע מז'ורי עד למניין, חוקרים אותך על ענייני סיקור, אתה י

 13של כתבת גידי וייץ, אתה נערך לקראתו, אתה עורך בדיקות לקראתו, יש 

 14המון התרחשות שרק התחלתי להראות לך אותה, אני מיד אראה לך 

 15אותה, סביב הכתבה הזאת, קיבלנו אותה מהחומר החדש, למה אתה לא 

 16עשיתי מאיר את עיניהם ואומר להם זה לא כזה פשוט, זה יותר מורכב, 

 17בדיקה פנימית שהראתה תוצאות מסוימות, מצד שני אני לא בטוח עד כמה 

 18הבדיקה הפנימית הייתה מהימנה, דברים מהסוג הזה. למה זה רק שאול 

 19 שאול שאול, ביבי ביבי ביבי, למה? 

 20קודם כל הסיפא של השאלה שלך, אני חולק על זה שזה שאול שאול שאול,  ת.

 21 ביבי ביבי ביבי.

 22 טוב. ש.
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 1שאלו אותי שאלות עניתי, והרבה פעמים אמרתי אמירות שאתם מצטטים  ת.

 2אותם בשמחה שטייקונים קונים גופי מדיה בשביל זה שלשם ההגינות, יש 

 3כאלה ציטוטים שונים שאני אומר לאורך החקירה בתוך הסיפור הזה, 

 4וציטטתם אותם בשמחה. לגבי הקטע פה של גידי וייץ, כיוון שאתה רק 

 5 רוצה את האמת.

 6 רק את האמת, מר ישועה, בחיי, רק את האמת.  ש.

 7נכון. גידי וייץ העלה שורה של טענות ספציפיות ולגבי השורה של הטענות  ת.

 8הספציפיות האלה התשובה היחידה שהייתה לנו זה לשקר ואת השקר הזה 

 9שיקרנו יחד ולכן נשלח אליי ניר חפץ מצד אחד, ומוטי שרף מהצד השני 

 10  - -וזה 

 11 עונה לשאלה שלי? איך זה ש.

 12זה קשור לשאלה, אתה שואל למה, מה נחרט בזיכרונו של אדם? אתה  ת.

 13שואל שאלות, אתה שואל שאלות, אני בן אדם, אני נקרא לחקירה, אני 

 14זוכר שסביב גידי וייץ שזה היה טראומטי, אני ידעתי שמשקרים, שאול ידע 

 15כן, ואמר שמשקרים, איריס ידעה שמשקרים, ומוטי שרף אמר לשקר גם 

 16 תקשיב, כשאני אומר. 

 17  - -ואתה  ש.

 18 תן לי לסיים את התשובה.   ת.

 19 ]מדברים ביחד[

 20 בסדר, תן לו לענות, אחר כך תראה לו.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 גברתי צודקת, אני מתנצל. עו"ד ז'ק חן:

 22הוקם צוות שלם, עובדים על תגובה שבתוך התגובה ביבי מנסה להציע  ת.

 23אליי, בוא נגיד שחלק מהדברים התבקשנו להיות נגיד במרכז ואז אומר 
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 1מוטי שרף, לא, אתה מסבך את שאול, אפילו אמירה כמו מרכז, מרכז, 

 2הגדרה של מרכז זה משהו סובייקטיבי. אני זוכר שנאמרה האמירה הזאת, 

 3ות, אל תזכיר בכלל את שאול, בכל אופן אולי נזכיר, לא, אל אי אפשר לעש

 4תזכיר את שאול, אז אני אומר יש פה צוות שלם, האמירות של משרד ראש 

 5הממשלה, האמירות של בזק, האמירות של שאול, האמירות שלי 

 6מתואמות לחלוטין, כולנו, זה מה שאני זוכר מהאירוע. עכשיו אתה שואל 

 7זה הטראומה, זה דבר שאני זוכר, היו שואלים  אותי למה אתה לא זוכר,

 8אותי תקשיב, היה כזה של עדה ועדה עשתה, הייתי מסתכל, הייתי מגיב 

 9 לזה. 

 10 - -אז אני שאלתי את  ש.

 11 אני בחקירה לא מנהל את מלאכת החוקרים, מה אתה רוצה ממני? ת.

 12נחנו מאה אחוז, אז מר ישועה, שתי נקודות ואני עכשיו אומר לך כבר לאן א ש.

 13 נגיע בסוף החקירה הזאת, בסדר?

 14 כן. ת.

 15לא אחזור על השאלה של למה לא אמרת בחקירה, שתי שאלות, אחד, אתה  ש.

 16אומר שמה שמסרת לגבי אותו צוות תיאור וכולי מאפיין את כל העדות 

 17שלך, זה לקחת גרגר של אמת, להפוך אותו על פניו, להעלים את הכל 

 18אמר למי מה ומי התחיל ואז לבוא מסביב, כולל את סדר הזמנים ומי 

 19ולהציג מוצר מוגמר שהוא שקר בהתגלמותו ואני אראה לך את זה, 

 20מהכתובים אני אראה לך ומהחומר החדש אני אראה לך, זה שטר שאני 

 21 שם בפניך, זה אחד. 

 22  - -אני חושב  ת.

 23 תן לו להשלים. עו"ד יהודית תירוש:
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 1לי להשלים ואני מבקשת עורכת הדין  אמרתי שני דברים, הוא לא נותן עו"ד ז'ק חן:

 2תירוש, אני אמרתי שני דברים, עכשיו אמרתי אחד, אני מבקש שלא 

 3 תפריעי לי בחקירה הנגדית שלי, אני ממש בנימוס מבקש.

 4 כן, בבקשה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5והדבר השני, אני מקווה שאני זוכר אותו במדויק כי נקטע לי חוט  עו"ד ז'ק חן:

 6מחשבה, זה שאם האמת הייתה כל כך פשוטה כפי שאתה מתאר לא היית ה

 7 נדרש לעשות את הבדיקה הפנימית הזאת. 

 8לגבי החלק השני אני אענה קודם, אני קרוב אליו יותר, שלא נסתבך. אני בן  ת.

 9אדם שבגדול הסגנון שלי זה שאני מכין את עצמי לצורך, שלא לצורך, אני 

 10להכין, אני לא יודע כבר, ובגדול ככה פעלתי גם לא יודע, אולי הכי טוב לא 

 11כמנכ"ל וכל אירוע קטן או גדול ביקשתי שינסו לספק לי חומרים. ועל רקע 

 12לא ידעתי בדיוק מה, רציתי שיהיה לי  - -זה הייתה הפניה, לא ידעתי מה 

 13משהו, בסדר? זה הפניה שלי, היא הייתה פניה שגרתית, ככה פעלתי תמיד. 

 14ן שאני לוקח גרגיר או משהו אנקדוטלי ואני הופך אותו לגבי החלק הראשו

 15למרכז ומשקר וכדומה אני חולק על מה שאתה אומר, אני לא רוצה להגיד 

 16לך שאני חושב שלפעמים אתם עושים את זה כי אז זה יהיה לא מנומס, אני 

 17אצטרך להתנצל, אני אומר את האמת כפי שאני זוכר אותה, כפי שאני יודע 

 18 אני אומר, זהו. אותה, זה מה ש

 19 בסדר, אז עכשיו אנחנו התחלנו את שני הדברים האלה, בסדר?  ש.

 20 כן.  ת.

 21לחקר האמת  the questאגב, אתה יודע אם הגברת עדה אלוף במסגרת   ש.

 22 נחקרה במשטרה?

 23  - -אתה שואל אותי שאלות שאני לא  ת.
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 1 שאלתי אם אתה יודע.  ש.

 2 אין לי מושג, אין לי מושג. ת.

 3 ול להגיד לא.אתה יכ ש.

 4 אינני יודע. ת.

 5אוקיי. שוב, שזה לא יישאר תלוי באוויר, כבודכם, היא לא נחקרה, בסדר.  ש.

 6 אלקלעילרול הישן, אתה מעדכן את  13854אני מפנה לשורה  24.10.15-ב

 7שהחלטת לא לפגוש את גידי וייץ בהתאם לעצתו והוא אומר לך טוב 

 8לא נפגשים עם גידי וייץ, כך  24.10החלטת, כלומר בנקודת הזמן הזו 

 9 החלטת.

 10 - -דומני  ת.

 11זה משתנה, בוא אני אעזור לך, זה אחר כך משתנה, בסדר? אבל בנקודה  ש.

 12א. והוא הזאת לפי מה שכתוב כאן תסכים איתי שהתלבטת והחלטת של

 13 מעודד אותך בהחלטה הזאת.

 14 לא. ת.

 15 לא? טוב.  ש.

 16  - -עוד פעם, זה מה שמופיע פה, דומני שאני  ת.

 17אני אגיד, אני אראה לך, זה קורה ימים אחר כך, מר ישועה, אני לא מטעה  ש.

 18 אותך, אני אראה לך, זה קורה ימים אחר כך. 

 19 מה? מה קורה?  ת.

 20 בדעתך אתה כן פוגש אותו. - - ש.

 21 לא זה מה שרציתי לומר.  .ת

 22 אז קדימה.  ש.
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 1כפי שאמרתי, כל התהליך הזה המשבר הזה נוהל בצוות, ודומני שמוטי  ת.

 2אבל יש  - -שרף היה נגד הפגישה, אז אני לא יודע אם זה בא ממני או 

 3יכול להיות  - -טקסטים ברורים שהוא אומר לי שהוא חושב שכדאי לו 

 4, אני לא זוכר בדיוק את היום וכדומה, שזה בא אחרי אז תגיד שאני משקר

 5 היה התייעצות על זה, התחושה הייתה שעדיף אותי שאני לא אתייעץ.

 6עכשיו את  - -אז בוא אני אתן לך נתון בלי להשתמש בסופרלטיביים ש  ש.

 7מוטי שרף על האחריות לא לפגוש את גידי וייץ, אני לא יודע למה עשית את 

 8הסופרלטיביים בצד, מוטי שרף בתאריך הזה הוא לא זה, אז לכן נעזוב את 

 9בתמונה בכלל, אני אראה לך מתי הוא נכנס לתמונה, זה אחר כך, בסדר? 

 10שום דבר, אין מוטי שרף פה ואנחנו נראה מתי הוא נכנס לתמונה, בסדר? 

 11אוקיי. וגם עוד דברים שאמרת על מוטי שרף ונראה לי שביחד אני חושב, 

 12ת השני בשמות ובלי סופרלטיביים, ננסה לעשות גם שוב, בלי לכנות אחד א

 13 איתו צדק.

 14 בבקשה. ת.

 15 מתוך מה שכתוב. ש.

 16 טוב. ת.

 17, כלומר יום למחרת בבוקר גידי וייץ 25.10-. ב1356נ/אני מראה לך את  ש.

 18מבין שזה שאתה לא חוזר אליו ונמנע ממנו, כנראה החלטת לא להיפגש 

 19ואני מסיק מכך שאתה כנראה לא וכותב לך בוקר טוב אילן, לא חזרת אליי 

 20מעוניין להיפגש, הוא הסיק נכון, הוא אדם חריף, אם זה אכן המצב שלח 

 21לי את כתובת המייל על מנת שאשלח לך בקשה לתגובה, יש לי דד ליין כפי 

 22 שאתה בוודאי מבין ועליי לעמוד בו, תודה ושבוע שקט. נכון? 

 23 כן. ת.
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 1חוויות, שוב, אנחנו  אלקלעייף עם אתה שולח לו את המייל ואתה מיד מחל ש.

 2חייבים לשלב את זה ברול הישן שמציג תמונה חלקית, זה היה בחומר 

 3כדי שיהיה לנו את כל התמונה, אחרי  13872החדש, אני מפנה לשורה 

 4ששלחת לגידי וייץ את המייל שלך הוא מעביר לך את הבקשה לתגובה, ואז 

 5לך ראה מייל חריף מוייץ,  חוויות, הוא כותב אלקלעיאתה מחליף עם אבי 

 6, אתה כותב לו ראיתי, שלח גם לי הרבה יותר חריף, ואז אתה 11:35בשעה 

 7כותב לו תכין תגובה, נשב יחד, ואז הוא אומר לך אוקיי, בסדר? אנחנו 

 8 בשעה, לפני הצהריים, בסדר? 25.10.15-מדברים על ה

 9 כן. ת.

 10גם אותה קיבלנו כן. עכשיו אני רוצה להציג לך את רשימת השאלות ש ש.

 11ובאותה הזדמנות את  1357נ/במסגרת החומר החדש שהעביר לך גידי וייץ, 

 12שזה מייל שבו שאלה נוספת לשאלות שהוא שלח לך במוצג הקודם,  1358נ/

 13ואני אציג לך גם כדי שיהיה בפניך את רשימת השאלות לתגובה שהעביר 

 14ת , אתם החלפתם ביניכם את השאלו1359נ/ אלקלעיגידי וייץ ל

 15 והשאילתות של גידי וייץ, נכון? 

 16 סביר. ת.

 17 סביר, אני אראה לך.  ש.

 18 החלפת מה? ת.

 19את השאילתות, מה שגידי וייץ שלח אליך שלחת לו, מה שהוא שלח, לא רק  ש.

 20 לו, תכף נראה למי עוד שלחת, בסדר?

 21 כן. ת.

 22טוב. ובהמשך כדי שתהיה לנו תמונה מלאה על כל השאילתות שאול  ש.

 23 - -אלוביץ' מעביר לך את בקשת התגובה שהועברה על ידי גידי וייץ 
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 1. הנה, אתם עושים חילופי שבויים, אתה מעביר למר שאול אלוביץ' 1360נ/

 2מה שהראית לך  אלקלעיאת בקשות התגובה שביקש גידי וייץ ממך ומ

 3זוב את כל המספרים האלה, זה לשיח הפנימי ולצורך , ע1362נ/קודם, 

 4 הפרוטוקול.

 5 בסדר גמור. ת.

 6בסדר? מחליפים שאלות. טוב, במקביל לכל ההתרחשות הזאת יש לנו  ש.

 7 שחקן חדש בזירה בהקשר הזה, עודי הירש, סגן העורך, נכון? 

 8 כן, משנה לעורך. ת.

 9 משנה לעורך. ש.

 10 בסדר, היינו הך. ת.

 11אינו איך נערכת מול הגברת אלוף לאסוף חומר כדי לדעת מה נכון. עכשיו ר ש.

 12קורה באתר שלך, סטטיסטית מבחינת הסיקור של בני הזוג נתניהו. עכשיו 

 13בוא נראה שגם אודי הירש גויס למשימה של הבדיקה הפנימית, לא 

 14, 25.10-, באותו יום ה1363נ/הסתפקת בגברת עדה אלוף. ואני מציג לך את 

 15ולח לך רשימת ידיעות בין היתר קיים איזשהו איסור אותו אודי הירש ש

 16, ומן וואלהמעיתון הארץ ורשימת טורים ביקורתיים על מר נתניהו באתר 

 17הסתם אין לך סיבה לחשוב שגם מר אודי הירש או סליחה, שמר אודי 

 18הירש היטה את בדיקתו, את התרשמותו כפי שהוא שולח לך במייל, נכון? 

 19ב טורים ביקורתיים במייל הזה על מר נתניהו, כפי שהוא כותב גם הוא כת

 20 נכון? אין לך סיבה לחשוב שמדובר בהטיה.

 21מה זה הטיה? הוא כותב לי מגמתית את כל מה שאני צריך לעניינו, הוא לא  ת.

 22 כותב דברים אחרים. 

 23 - -זה לא השאלה  ש.
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 1  - -הגדרה זה  ת.

 2 סליחה? ש.

 3שמורדות ממקומות אחרים, אני אומר תמצא תחמושת שעוזרת לי, ידיעות  ת.

 4כתבות שליליות נגד, אז בהגדרה שלו זה מוטה, מה זה, הוא לא כותב לי 

 5, אתה יכול להגיד שעדה עשתה בדיקה, וואלהעכשיו דוח מה הסיקור ב

 6מתוך זה אני מבין מה שאתה אומר, אבל כשאודי הירש כותב לי, אז מה 

 7 נותן.הוא מוצא? הוא מוצא תחמושת עבורי, זה הגדרה שהוא 

 8 הבנתי, וכשהוא כותב לך טורים שלמים על מר נתניהו במייל הזה, כן? ש.

 9 כן, בסדר, כותב טורים ביקורתיים, כן. ת.

 10נכון. וכשהוא כותב לך קוראי הארץ הבוקר לא זוכים ללמוד על השתדלנות  ש.

 11לכאורה, אגב איזושהי ידיעה מסוימת שלא נתפסת בעיתון שגם מאתר 

 12א נותן לך עוד כתבות שהוסרו מאתר הארץ, ושהוא הארץ היא הוסרה, והו

 13נותן לך פסקה שלישית על אדם מסוים שפורסמה בעיתון הוסרה ואפילו 

 14בעניינה של הגברת נתניהו וכתבות במאקרו שהוסרו וכך הלאה וכך הלאה 

 15 מפרט.

 16 מה השאלה? ת.

 17כך האלה וכך הלאה מפרט ומפרט ומפרט וכותב לך ידיעות ביקורתיות  ש.

 18בסוגיית המופתי ודברים שהוא כתב. מבחינתך זה יוזמן, זה מה שאתה 

 19 נציג לו את זה, זה לא אמיתי. - -אומר, לא 

 20רק שניה אחת. אני לא אמרתי שזה לא אמיתי, אני חשוב שהוא נתן לי  ת.

 21מידע אמיתי, אין פה ידיעה שהוא כתב ידיעה סתם וזה לא הופיע, אני 

 22בוודאי, טורים שלו וטורים  וואלהיש בחושב שהכל פה מופיע לגבי מה ש

 23ביקורתיים. לגבי האם, מה הסיבות לזה שהארץ הסירו או דבר כזה אינני 
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 1יודע את הסיבות אבל הוא מביא לי את התחמושת שביקשתי, בהחלט יכול 

 2להיות שהיא אמיתית אבל אתה שאלת אם זה מותר או לא מותר, בהקשר 

 3 ת התחמושת שביקשתי.הזה עניתי לך, זה הכל, הוא הביא לי א

 4בסדר, נתקדם. ואז אני מציג לך עכשיו מקבץ של מוצגים לפרוטוקול אני  ש.

 5, זה המשך הבדיקה שלך, מדובר במיילים 1366נ/, 1365נ/, 1364נ/אומר 

 6שכותבת לך הגברת עדה אלוף, מוסיפה וכותבת לך, סליחה, נעשה הפוך, זה 

 7פים אליו שני קבצים, מייל אחד שכותבת לך הגברת עדה אלוף אבל מצור

 8שגם הם מראה עיניים ובו יש את הקובץ שראינו קודם אם אתה זוכר, 

 9, הפעם היא ישבה איתו, זה הקובץ וואלהפרסומים על הגברת נתניהו ב

 10 , נכון?ynetהשני לפרסומים על הגברת נתניהו ב

 11 כן. ת.

 12 אתה ביקשת לעשות את ההשוואה הזאת? ש.

 13 אני מניח. ת.

 14 סליחה?  ש.

 15 י מניח שכן.אנ ת.

 16 אתה מניח שכן. ש.

 17 היא עושה מה שאני מבקש. ת.

 18תגיות שרה נתניהו  76נמצאו  וואלהוהיא כותבת לך גם סטטיסטית שב ש.

 ynet. 19ב 73לעומת 

 20 אוקיי. ת.

 21שאותם באמת אפשר להשוות  ynetדיי קרוב, היא מצרפת את האזכורים ב ש.

 22אין מה  וואלהלקובץ הקודם, ובוא אני אציג לך את זה שורה תחתונה, ב
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 1להתבייש בסיקור השלישי כלפי הגברת נתניהו לגבי תקופת הבדיקה היא 

 ynet . 2מול  2015כל שנת 

 3 לפי מה שפה, כן. ת.

 4 .25.10-בסדר. ביום ה ש.

 5היה לפני, אני לא יודע איפה זה  עוד פעם, זה עניין כמותי, אני לא יודע מה ת.

 6 היה, אני לא יודע את הגודל, לא יודע שום דבר.

 7 בסדר.  ש.

 8 מציגים ממד אחד. ת.

 9 מציגים ממד אחד? זה יפה כשזה בא מפיך, זה נפלא, מצוין. ש.

 10 תמיד אמרתי שלגבי ידיעה חשוב המיקום, הגודל, הכותרת, תמיד אמרתי. ת.

 11שלך אך ורק, המון ממדים, אז עכשיו אני  עד עכשיו שמענו בחקירה ראשית ש.

 12מציג ממד אחד, אני מציג לך את כל הממד שאתה חסכת מאיתנו  

 13-ומהמשטרה, אז זה ממד אחד? בוודאי, זה הממד החסר. עכשיו בוא נלך ל

 14  . 1367נ/

 15 לא הבנתי למה אתה צועק עליו. עו"ד יהודית תירוש:

 16 ואני מתנצל בפניך מר ישועה.. 1367נ/אני מתנצל, את צודקת.  עו"ד ז'ק חן:

 17 תודה רבה, הכל  בסדר. ת.

 18, תראה, אודי הירש היא מבקשת, ולכן אמרתי לך תמתין קצת 1367נ/טוב.  ש.

 19לפני שאתה מתחיל להגיד לא רציני ואני זוכר עכשיו, לא זכרתי את 

 20הבדיקה אבל כן זכרתי שהיא לא הייתה רצינית או ממצה, אמרתי לך לאט 

 21מאודי הירש לעבור על הבדיקה שהיא עשתה ואודי לאט, היא מבקשת 

 22הירש כל מה שהוא מוצא אחרי שהוא בדק ועשה את הביקורת על הבדיקה 

 23 של אדה אלוף זה כתבה אחת שהיא השמיטה, אחת. הנה המייל. 
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 1 מה השאלה אליי? ת.

 2אני אומר שהגברת אדה אלוף מבקשת ממר אודי הירש, זה הסקירה שלו  ש.

 3 אותי.והיא אומרת תבדוק 

 4 אוקיי.  ת.

 5אודי תעבור תראה שאין משהו שפספסתי, אדה, סליחה, אני עוד פעם  ש.

 6 מרים את הקול.

 7 , כן. 25.10-ב ת.

 8 את השורה הזאת, בסדר? לא קרה כלום. - - ש.

 9 אוקיי, אז מה השאלה אליי?  ת.

 10שאמרתי לך אחד למה אז הזדרזת להגיד זה עבודה לא רצינית? עבר אודי  ש.

 11ביקורת על העבודה שלה, ומצא שהיא מאוד רצינית, מכל מה הירש, עשה 

 12נט שם מופיעה הכתבה הכי Xשהיא מצאה הוא מצא לנכון להוסיף גם את 

 13 מחמיאה על שרה נתניהו, למשל האייטם הזה, כתבה אחת. 

 14נט שזה, זה לא כתבה אחת, זה לא נכון מה X-לא כתבה אחת, למשל את ה עו"ד יהודית תירוש:

 15 ה פשוט לא נכון. שאתה מציג, ז

 16 איפה כתוב למשל?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 שורה שנייה, למשל האייטם הזה. לא הבנתי, זה כתבה מחמיאה?  ת.

 18לא, אני עכשיו מתייחס לכתבה הכי מחמיאה על שרה נתניהו, היא מבקשת  עו"ד ז'ק חן:

 19 פשוט. ממנו לעבור, הוא עובר וזה מה שהוא מוצא לנכון להוסיף, נורא 

 20 לא הבנתי, המחמיא זה שלילי? או? ת.

 21 תקשיב, שלילי, חיובי האמת זה לא. ש.

 22  - -כי זה לא  ת.

 23 שלילי, חיובי לא מעניין. ש.
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 1 אוקיי. ת.

 2זה יכול להיות שלילי, זה יכול להיות חיובי, זה יכול להיות כך, זה יכול  ש.

 3הכלבה קאיה, להיות אחרת, זה יכול להיות על השמלה, זה יכול להיות על 

 4 לא מעניין.

 5 אוקיי. ת.

 6מעיין הוא שהסקירה של אדה אלוף זכתה לביקורת של האדון אודי הירש,  ש.

 7 שכל מה שהוא מצא לנכון להוסיף זה זה, זה מה שהראיתי לך.

 8 אוקיי. ת.

 9 אוקיי? ש.

 10 אז? ת.

 11ולכן אני מציע לך שהאמירה המוקדמת שלך שהתחננתי שלא תאמר אותה  ש.

 12זה ואני אראה לך, שהבדיקה שלה לא הייתה רצינית, הנה כי אני אגיע ל

 13אנחנו מוצאים סימן שהיא הייתה מאוד רצינית. גם מה שהוא מצא בנוסף 

 14מסתבר שהיא הייתה כלולה ברשימה המקורית, היא כלולה שם בתחתית 

 15 העמודים היא כותבת, גם את זה היא לא פספסה.

 16לא רציני, אני ביקשתי  שניה, המייל הראשון שקיבלתי התרשמתי שהוא ת.

 17מאדה סדרה של דברים נוספים לעשות אותם, אני אומר לך עוד פעם, זה 

 18לא התמחות של אדה, אני לא יכול לסמוך על המחקר, עדיין החומרים 

 19 שהיא סיפקה לי סיפקה לי בסדר, הסתכלתי עליהם.

 20הבנתי, זאת אומרת שגם אם הייתה לך התרשמות שזה לא רציני ביקשת  ש.

 21הירש נא לעבור על זה, היא ביקשה מאודי הירש לעבור, בשורה  מאודי

 22 התחתונה הסתפקת בעבודה שלה שמשקפת את מה שביקשת, נכון? 

 23 עבודה שלה, עבודה של אודי, אספתי תחמושת מכולם. ת.
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 1 מצוין.  ש.

 2 עוד פעם, אדה זה לא הפורטה שלה. ת.

 3 אז אודי זה הפורטה שלו. ש.

 4 .זה גם לא הפורטה של אודי ת.

 5 אודי המשנה לעורך. ש.

 6כן, אבל עוד פעם, צריך להבין, זה לא גוף כמו נגיד יפעת כשעושה סריקה  ת.

 7  - -אתה יודע שהסריקה, אני אומר לך 

 8 מר ישועה, נגיע גם ליפעת, עוד פעם אתה זורק את החץ קדימה.  ש.

 9  - -כל מה שאני אומר אתה  ת.

 10 טוב, הוא אמר את מה שאמר.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11 אני לא יכול לענות וזהו.  ת.

 12 לא, כי אחר כך אנחנו, אמרת ולא אמרת.  עו"ד ז'ק חן:

 13 בסדר, אתה לא נותן לענות.  ת.

 14 לא נותן לענות? בבקשה תענה. ש.

 15 למה לא נותן? ענית, לא ענית? מר ישועה, רצית להגיד עוד משהו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 16 נקטע לי החוט מחשבה, כנראה שזה לא חשוב.  ת.

 17 שאלה הבאה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18הוא שולח לך  1368נ/ 25.10.15-עכשיו אודי הירש מוסיף ובודק ביום ה עו"ד ז'ק חן:

 19וגם את אדה אלוף ובשורה של  אלקלעימייל, הוא מכתב שם גם את 

 20, זאת אומרת הוא גם ynetאייטמים חיוביים על הגברת נתניהו במאקו וב

 21 עושה את בדיקת ההשוואה מול מקומות אחרים, נכון? 

 22 כן. ת.
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 1כן. שורה מעניינת שלו במייל זה שהוא מדגיש שכל האייטמים החיוביים  ש.

 2האלה אחרי הבחירות, לפניהם אין זכר לאייטמים כאלה, אם אני מבין 

 3ת לא עלו ובמאקו לפני הבחירו ynetנכון תתקן אותי, הוא אומר לך ב

 4בדעתם לכתוב משהו חיובי על הגברת נתניהו, אחרי הבחירות כבר לא 

 5 אכפת להם.

 6 כן. ת.

 7 זה נכון? ש.

 8  - -לא יודע אכפת להם, אנחנו  ת.

 9 לא, זה מה שאני מבין ממה שהוא כותב. ש.

 10 כן. ת.

 11 אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון.  ש.

 12 כן. ת.

 13חידה שנעשית במסגרת ההכנה שלך, כן, אוקיי. עכשיו זה לא הבדיקה הי ש.

 14אתה מבקש ממר אודי הירש גם לבדוק את הסיפור של השר ארדן, את זה 

 15 אתה זוכר? 

 16 לא, לא זכרתי ספציפית. ת.

 17אני דילגתי על אחד, אז אני אראה לך גם את  1370נ/אז בוא אני אראה לך,  ש.

 18 הקדם.

 19 תודה. ת.

 20תיו לתגובה לגידי וייץ, קודם. אתה מודה לאודי הירש על המלצו 1369נ/ ש.

 21ואז הוא מציע שתי אופציות לתגובה, האחת תוקפנית מאוד כלפי עיתון 

 22הארץ והיא תוקפת את האתיקה של הארץ, לא מקל הטפת מוסר בנושא 

 23עריכה מעיתון שמאפשר ליועץ תקשורת של המחנה לא יודע איזה לכתוב 
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 1א ישבץ טור אצלו שלא מתבייש לקדם סרט שבו מככב גיא רוני, שלעולם ל

 2בעל עמדות ימין בעמוד הראשון ושמכוח, לא משנה, בקיצור הוא תוקף את 

 3להשמיץ את אזרחי ישראל וחיילי צה"ל באופן קבוע, זו  - -עיתון הארץ 

 4אופציה אחת. אופציה לאומית לוחמנית על עיתון הארץ בלי להתייחס 

 5וא ולספר לגופו של עניין והשאלות אליך מגידי וייץ. האופציה השנייה לב

 6 -ניוז וואלהלכל גוף היא כלי תקשורת אחר,  - -שיקולי עריכה  - - וואלהשל

 7בסיקור מאוזן ומקיף של המתרחש בישראל ובעולם שבזכותו הוא אתר  -

 8האינטרנט הפופולרי בישראל וימשיך מלאכתו גם בעתיד, מדובר על 

 9ן המשנה לעורך, שתי אופציות, מה שהוא כותב כאן הוא מאמין ומתכוו

 10 אליו, שניים, גם הוא שותף לשקר הגדול? תשובתך 

 11אני לא חושב שהדעה של אודי, ברור שבתגובה הקיצונית זה יותר כאילו  ת.

 12ברור, אני לא חושב שזאת הדעה של אודי, אודי לאורך הדרך הביע תמיד 

 13את העובדות, הביע את דעתו  - -את התנגדותו ללחצים שהופעלו לגבי, הוא 

 14יותר מפעם אחת נגד הדבר הזה, והיה עם אותם אנשים שכשרציתי 

 15ת ה, לא רציתי להעלות את הרעיון שראש הממשלה לא רצה להעלות א

 16לשתף איתי פעולה והשתתף בחרם של המערכת אליי, לכן אני לא חושב, 

 17זה היה בקונטקסט שהמנכ"ל מבקש אז הוא מספק תגובה בהזמנה תעזור 

 18  - -לי מה שאתה יכול איך לנסח 

 19 זה שקר. - - ש.

 20הוא לא נכנס ל, לא נקבל  תראה, הוא כותב, מה זה משקר? הוא כותב, ת.

 21 הטפת מוסר, זה התחמקות, אני לא יודע, זה התחמקות.
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 1 - -לא, לא, זאת האופציה הראשונה, לך לאופציה השנייה, על זה דיברת  ש.

 2עיתון הארץ באמת לא מעניין, בסדר? אל תלך לשם, האופציה השנייה הוא 

 3 וסיקור מאוזן, זה מה שהוא אומר. - -בא ואומר שהוא 

 4  - -ם פה ג ת.

 5ככה הוא כותב, שיקולי עריכה לגיטימיים, כמו בכל קלי תקשורת אחר  ש.

 6בסיפור מאוזן ומקיף שמתרחש בישראל ובעולם, זה מה שהוא  - -הוא 

 7 כותב, זה אמת או שקר?

 8שתי התגובות מתחמקות, הוא לא בא ואומר מה שגידי אומר נכון או לא  ת.

 9גיטימיים, זה האמא של הניסוחים שיקולי עריכה ל וואלהנכון, הוא אומר ל

 10המתחמקים, זה שני הניסוחים, אחד בצורה יותר אגרסיבית, בראשון הוא 

 11שיקולי עריכה לגיטימיים אבל גידי שואל  - -מעביר את זה להתקפה, ובשני 

1 2 3 4 5 6. 12 

 13 - -אבל אני לא שואל על גידי, אני שואל עליו, אז שיקולי  ש.

 14 .כן, אבל זה התגובה לגידי ת.

 15ניוז שיקולי  וואלהלא, אבל שניה, תהיה איתי, אני שואל עליו, האם ל ש.

 16  עריכה לגיטימיים כפי שאומר אודי הירש? כן או לא?

 17  - -אתה שואל אותי  ת.

 18 אותך אני שואל. ש.

 19 האם אודי מאמין. ת.

 20ניוז כפי שכותב אודי שיקולי עריכה  וואלהלא, אותך אני שואל, האם ל ש.

 21 לגיטימיים כן או לא? אותך אני שואל. 
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 1יש  וואלהיש, שניה, אני אענה לך רגע. ל וואלהאני לא מבין את השאלה, ל ת.

 2שיקולי עריכה לגיטימיים רק ששיקולים שהיא עושה בהקשר למה שגידי 

 3 שואל הם לא לגיטימיים.

 4 אבל זה מה ששאלתי.  ש.

 5 אז תחדד. ת.

 6 אז אתה כן הבנת. ש.

 7 לא, תחדד לי, אני. ת.

 8לא, זה לא קשור ללחדד, אתה כרגיל לובש עכשיו אפוד וקסדה של התובע  ש.

 9שים את זה בצד, שאלתי אותך האם  - -במשפט, זה לא תפקידך, אתה 

 10להכחיש כותב אודי הירש שיקולי עריכה לגיטימיים נקודה,  - -להשקפתך 

 11אול, לא קשור לנתניהו, לא קשור לעשרות זה מה שאני שואל. לא קשור לש

 12הגורמים שראינו ונראה, לא קשור לאף אחד. ובלי קשר להקשר שאודי 

 13ערכיה לגיטימיים  - -אומר את זה, ובלי שום קשר, אותך אני שואל, האם 

 14 כפי שכותב אודי הירש? אותך אני שואל. 

 15 - -אודי הירש כותב את זה בהקשר של  ת.

 16על אודי הירש, אני שואל אותך, אני משתמש  אבל לא שאלתי אותך ש.

 17 15, שניה, אני עוד פעם, האם באוקטובר 2015האם באוקטובר  - -במשפט 

 18ואליך היו שיקולי עריכה לגיטימיים? נקודה. כפי שכותב אודי  וואלהל

 19מתנהל כמערכת ששוקלת שיקולי עריכה לגיטימיים  וואלההירש, האם 

 20 ? זו שאלתי אליך. 2015באוקטובר 

 21 אני חושב שבהרבה מקרים לא. ת.

 22 אוקיי. ש.

 23 במקרים מסוימים כן ובהרבה מקרים לא. ת.
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 1 יפה, עכשיו אני עובר למשפט הבא שהוא כותב, אותך אני שואל. ש.

 2 בבקשה. ת.

 3בסיקור מאוזן ומקיף המתרחש בארץ,  15ניוז גאה באוקטובר  וואלההאם  ש.

 4 בעולם וביקום? 

 5 לא. ת.

 6 לא.  ש.

 7 .היא לא גאה ת.

 8שהגעתי  1370נ/-מצוין. אז יש לנו גם את אודי הירש. עכשיו, אני מגיע ל ש.

 9אליו קודם, פשוט דיגלתי על זה, אתה כמובן מודה לו על העצות הטובות 

 10הוא מעביר לך  25.10-ב 1370נ/-שלו, מעריך מאוד אתה כותב לו, וב

 11ממצאים לגבי בדיקה נוספת שהוא עשה וזו הבדיקה של השר ארדן, 

 12, אוקיי? עכשיו הוא כותב שהוא נותן וואלההסיקור של השר ארדן ב

 13של האחרונה כאן, חלקו פרשת בזק וכולי וכולי, עוד אייטם  - -דוגמאות 

 14, ואלהאוהד, עוד אייטם אוהד, יש עוד רבים אבל ארדן מעלה סיקור בו

 15התגית שלו עמוסה, אי אפשר לומר שהוא מקופח או שיש הטיה נגדו, כך 

 16 . אתה לא איתי, מר ישועה.הוא כותב

 17 סליחה? ת.

 18 אתה לא איתי. ש.

 19 אני מקשיב לך, כל מילה. ת.

 20 אז אתה יכול בבקשה רגע להסתכל על המקום שאני מפנה אותך אליו?  ש.

 21 ראיתי את זה, קראתי. ת.

 22אתה מהיר. יש עוד רבים הוא כותב, אחרי הדוגמאות שהוא נותן אבל  ש.

 23, התגית שלו עמוסה, אי אפשר לומר שהוא וואלהארדן מקבל מלא סיקור ב
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 1מקופח או שיש הטיה נגדו, מדוע היה לך חשוב לבקש מהמשנה לעורך אודי 

 2? אתה כבר הסתכלת, יש וואלההורש לבחון את הסיקור של השר ארדן ב

 3 לך תשובה. מה גידי כתב לך באותה הודעה?

 4 איזושהי כתבה על ארדן. - -גידי כתב שאנחנו  ת.

 5לא היה צריך להדוף סטטיסטית את הטענה שארדן מקבל סיקור יפה ולכן  ש.

 6 שלילי, נכון? 

 7 כן.  ת.

 8 כן? טוב.  ש.

 9 זה תחמושת מול הטיעון על ארדן, לא זכרתי שהיה שם סיפור של ארדן. ת.

 10 אז הנה, הסתכלת ואני הזכרתי לך והכל בסדר.  ש.

 11 בסדר, תודה. ת.

 12בעת צרה, לא אשכח את זה,  , תודה על כל העזרה, אתה כותב לו1371נ/זה  ש.

 13גם לו אתה לא תשכח את זה, אין בעד מה, מה שצריך, אגב, עד כדי כך 

 14אתה לא תשכח את זה שבמשטרה שכחת את זה. את הבדיקות שעשתה 

 15הגברת אלוף, והשר אודי הירש לבקשתך שזה היה מאוד חשוב לך באירוע 

 16שכח. שלקחת אותו ממש ללב, את זה שכחת למרות שהבטחת לו שלא ת

 17אתה שולח איזה פלא, או שכבר לא  25.10-טוב. מוקדם יותר באותו יום ב

 18פלא, לחבר הטוב שלך איתן מדמון מגלובס בכלל, את הפניות של גידי וייץ 

 19ואתה מבקש את העזרה שלו והראשון שכותב  וואלהלתגובות מאתר 

 20ומי  - -והבטחתי לך שאנחנו נראה את התמונה המלאה ולא החסרה של ה 

 21לך לומר מה, עכשיו זה החבר הטוב שלך מנכ"ל גלובס, הראשון  אמר

 22 זה איתן מדמון, נכון או לא? - -שכותב תגובה שאותה הוא מציע לך לתת 

 23 יכול להיות. ת.
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 1יכול להיות, אז אני אגיש את המסמכים כדי שנפוגג את היכול להיות ונהיה  ש.

 2אופציות לאופי בטוחים, אודי הירש לא כתב תגובה, אודי הירש נתן שתי 

 3 תגובה.

 4 אוקיי. ת.

 5-ו 1377נ/, 1376נ/, 1375נ/, 1374נ/, 1373נ/, 1372נ/גידי ממש כותב תגובה,  ש.

 6. יש לו מספר מיילים והתכתבות איי מסג', גם זה חומר חדש 1378נ/

 7ואתה מבקש את העזרה שלו, זה  אלקלעיבמיילים אתה מעביר את הפניה מ

 8שאלה הנוספת של גידי וייץ, נכון? מייל אחד, אתה מעביר לו גם את ה

 9 שהראיתי לך קודם.

 10 כן. ת.

 11, את כל זה אתה מעביר אלקלעיואתה מעביר גם את הפנייה של גידי וייץ ל ש.

 12בשלושת המיילים שהם המוצגים הראשונים שאליהם הפניתי, ואחר כך 

 13אחרי שהעברת לו את כל הפניות  12:26-מתנהל ביניכם השיח הזה ב

 14אני בלחץ, תעזור לי, אני לא  12:26-כותב לו ככה, בשאתה כתבת. אתה 

 15 יודע איך להתמודד. אתה רואה?

 16 כן. ת.

 17ואז הוא כותב לך, מיד הוא נחלץ לעזרתך, הוא חברך הטוב, מיד מגיע  ש.

 18לאזור אל תילחץ, זה חלק מהתפקיד, אתה רואה? חשוב לי לדבר איתך 

 19אתה  1:07-בעיה, בכמובן אני הופך להיות ה - -דחוף, שאול ביקש לעבור 

 20מעביר לזה המייל הבא, המוצג הבא שנתתי לך במרוכז אתה מעביר את 

 21המייל שמבקש את בקשת התגובה של בזק, כלומר עכשיו יש לו את כל 

 22וגם מבזק, הוא כותב לך שלחתי  וואלהבקשות התגובה של גידי וייץ גם ב
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 1שולח לך? עכשיו, מהו  - -לך תסתכל, נדבר אחר כך, נכנסתי לפגישה מיד 

 2 מהו שולח לך? את התגובה שהוא מציע שאתה תכתוב, נכון?

 3 כן. ת.

 4 זה בפניך.  ש.

 5 כן.  ת.

 6בוא נסתכל עליה רגע, אם אפשר להגדיל בבקשה, להלן תגובת מערכת  ש.

 7, למיטב ידיעתי מר מדמון הוא לא חבר הנהלת מערכת וואלההנהלת 

 8 , הוא מנכ"ל גלובס, נכון?וואלה

 9 כן. ת.

 10 מציע לך נוסח כחבר, נכון? אבל הוא ש.

 11 כן. ת.

 12חוקי על פי הכללי  - -עובדת ומתנהלת  ואלהכן. בוא נראה, מערכת ו ש.

 13האתיקה זה סעיף ראשון, עבודתם נאמנה, מסירות ללא לאות, סעיף שני. 

 14דיונים והערכות מצב בענייני תוכן כאלה ואחרים ולכן ניסיונות לקחת 

 15משפט כזה או אחר מוציא מהקשרו ומציגו כחזות הכל נשמע כאילו הוא 

 16לוקה בעבודה עיתונאית נחותה חוזה את העדות שלך בחקירה הראשית, 

 17ביחס לראש ממשלת ישראל ורעייתו  וואלהורדודה. ארבע, חיפוש באתר 

 18הצביעו על כך שאין כל פרשייה שלילית הנוגעת להם שלא סוקרה או 

 19שנמנעה כתיבתה באתר, זוהי עובדה הניתנת לבדיקה חד משמעית. וכך 

 20ם מרכזיים הוא מדבר גם על ארדן וכך הוא מדבר גם על אתרים אחרי

 21דוחה מכל וכל את הטענה כאילו לחצים  וואלהוכולי, אני מדלג, הנהלת 

 22כאלה ואחרים הנוגעים לנושאי הכתיבה באתר משפיעים לחיוב או לשלילה 

 23באופן ישיר על ידי  - -על אופן הסיקור, הלחצים האלו קיימים כמו בכל 
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 1ה עכשיו עורך האתר על פי שיקולו הבלעדי וכך הלאה וכך הלאה וכך הלא

 2אתה זוכר מה עשית עם התגובה הזאת? אחר כך הוא תוקף את עיתון 

 3 הארץ, נחסוך, אתה זוכר מה עשית עם התגובה הזאת?

 4 יכול להיות שהעברתי את זה הלאה. ת.

 5יכול להיות, אתה זוכר יפה, העברת את זה הלאה. ואז אני אראה לך את  ש.

 6ול ולגיא הדס, למה , לשא1379נ/המייל, שוב אתה מעביר את זה הלאה, 

 7שאול לגיא הדס? כי מוטי שרף עדיין לא בתמונה, אנחנו נראה מתי הוא 

 8ייכנס, כלומר המופע הראשון שאתה ייחסת למוטי שרף בשליחותו של 

 9שאול שיכתוב דברי שקר בתגובה לגידי וייץ בא בכלל מחברך הטוב מנכ"ל 

 10 גלובס איתן מדמון, לא מוטי שרף ולא שאול ולא אף אחד.

 11 ומה שאמרתי על מוטי שרף לא נכון? .ת

 12 אנחנו נגיע, לאן אתה בורח? זה עוד לא הגיע. ש.

 13 אה, בסדר. ת.

 14 מוטי שרף עוד לא בעולם פה.  ש.

 15 טוב. ת.

 16איזה נרטיב  - -קודם כל אנחנו מראים את דרכך לקחת מוטי שרף משם  ש.

 17ן, קורב - -שאתה רוצה למכור לנו ולהגיד מוטי שרף שאול אמר לו גם לי 

 18הראשון שכותב שאתה לא היית נתון בלחצים ואני מניח שזה על סמך 

 19שיחה איתו או שהוא המציא את זה או שהוא מציע לך לשקר, תבחר איזה 

 20אופציה שאתה רוצה, זה החבר הטוב שלך איתן מדמון מנכ"ל גלובס, לא 

 21 מוטי שרף ולא שאול. 

 22 שאול רצה את האמת. ת.
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 1יות וכולי. השאלה היא האם אני מציג לך כרגע אל תענה לי בסגי נהור ובצינ ש.

 2 תמונה נכונה? הוא מציע לך לשקר, כן או לא?

 3 מי זה הוא? כבוד השופט משה בר עם:

 4 איתן מדמון.  עו"ד ז'ק חן:

 5איתן מדמון מציע לי, אתה צודק, מציע לי לשקר רק שזה נמצא בתוך רצף,  ת.

 6יחות, אתם צועקים, אני עוד פעם, שאול בתמונה, גיא הדס בתמונה, יש ש

 7כשאני אומר עוד פעם, כל הדברים האלה הם נועדו להגן על שאול ועל ראש 

 8  - -הממשלה, לא עליי, זה מה שאני 

 9 בוודאי, זה מה שאתה עושה. ש.

 10  - -רק שזה מופיע בכתובים בצורה  ת.

 11מר  - -מה שמופיע בכתובים למזלנו נמצא בפני בית המשפט ולא נצטרך  ש.

 12לקי ומוטה בחקירה הראשית בזכות זה שגילינו חומר שלא ישועה שהיה ח

 13 עבר אלינו יש לנו יותר כלים לחשוף את האמת.

 14  - -החומר של המיילים  ת.

 15מר ישועה, גם מר מדמון היה בסוד העניין? כלומר לגבי זה שדובר בדברי  כבוד השופט משה בר עם:

 16עניינית  שקר או שאיתו דווקא ההתנהלות הייתה שזה תגובה לגיטימית

 17ודרושה במקרה הזה? הרי מר מדמון הוא חבר טוב של אדוני, ככה אני 

 18 מבין, לכן באיזה מידה אדוני שיתף אותו?

 19  - -ברור שהוא ידע שאני נתון ללחץ וש  ת.

 20  - -את התגובה, אני מדבר על  - -לא, לא,  כבוד השופט משה בר עם:

 21י רשום פה מתנהל על פי בוודאי שכן, זאת אומרת עובדה שזה לא נכון שאנ ת.

 22 כללי האתיקה, לא התנהלנו על פי כללי האתיקה במה שעשינו. 
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 1כלומר התגובה במובן הזה שלמעשה כפי שאדוני מתאר לאורך כל הדרך  כבוד השופט משה בר עם:

 2  - -זה בא מלחצים של 

 3  - -כן, בוודאי, זאת אומרת אני כבר אמרתי עוד פעם, שהרבה פעמים  ת.

 4אז אדוני ביקש ממר מדמון לקבל הצעה לניסוח כוזב של דברים? זאת  משה בר עם:כבוד השופט 

 5 אומרת אני מנסה להבין עד איפה בהקשר הזה. 

 6עכשיו אני שואל אותו איך  - -אני נמצא בתוך משבר, המשבר הזה גידי וייץ  ת.

 7 - -אני מגיב לדבר הזה? אז מנסחים תשובה, הוא לא 

 8מר מדמון היה שותף לזה? זה מה שאני רוצה להבין, זאת אומרת כי  - - כבוד השופט משה בר עם:

 9לכאורה אפשר להבין שמדובר בתגובה עניינית שהיא אותנטית, לכאורה, 

 10אדוני אומר שלא, לא כהווייתם, אז אני מבקש לדעת את המעגל, איזה 

 11 מובן?

 12אילן מדמון לדעתי, זאת אומרת מה זה לדעתי? אילן מדמון ידע שאני נתון  ת.

 13  - -ללחץ בלתי פוסק 

 14לא, זאת לא השאלה שלי, שאלתי אם איתן מדמון ידע שהניסוח של  כבוד השופט משה בר עם:

 15התקופה המסוימת, הספציפית, הקונקרטית הזו היא בעצם תגובת כזב לפי 

 16 רים.מה שאדוני אומר, זה מדובר בשק

 17 חלקים ממנה לא נכונים, נכון. ת.

 18 אוקיי. כבוד השופט משה בר עם:

 19 נכון. ת.

 20 4אוקיי, ובהמשך אבל ליד שאלת בית המשפט הנכבד תראה את סעיף  עו"ד ז'ק חן:

 21ביחס לראש ממשלת ישראל ורעייתו יצביעו על  וואלהשוב, חיפוש באתר 

 22תר. כלומר, הדבר בא - -פרשייה שלילית הנוגעת להם, שהם עשו  - -כך ש 

 23או  - -הזה מתערב עם הבדיקות שנעשו על ידי הגברת אדה אלוף ועל ידי 
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 1שציינת אותו במידע הזה או שהוא בעצמו עשה בדיקה פנימית באתר 

 2 , אני לא רואה אפשרות אחרת. וואלה

 3הוא מגיב פה למה שגידי וייץ מטיח, מזה באה התשובה הזאת שלו, גם  ת.

 4כולה לעשות כמה בדיקות שהיא רוצה, יכולים בבדיקות שהם עשו אדה י

 5  - -להציג מה שרוצים, אני יודע מה היה ביום יום, אני לא יודע מה 

 6  - -שמעת את  ש.

 7 רק שניה.  ת.

 8 תן לו להשלים. עו"ד יהודית תירוש:

 9אני אומר לך עוד פעם, אני שולח לבדוק כדי שיהיה לי תחמושת כדי שאני  ת.

 10י שאני עושה כמנכ"ל בכל דבר גם בדבר הזה, אוכל, לבדוק זה דבר בסיס

 11אם אוכל להשתמש אשתמש, לא אוכל לא אשתמש וכדומה. ברור שזה 

 12עוזר לי הדברים האלה, בלי קשר האם אין פרשה שלילית שנמנעה, אני 

 13במשך השנתיים האחרונות,  - -יודע שכן, מה, זה העובדות היום יומיות של 

 14יפיים שגידי מעלה אני יודע שהוא אז ברור לי, ולגבי אותם מקרים ספצ

 15צודק בתוך אותם מקרים ספציפיים. בורחים לאמירה כללית, אמירה 

 16כללית אין פרשה שלא זה, אבל גידי שאל שאלות ספציפיות, אין פרשה 

 17שלא נגענו בה, אין פרשה שלא העלינו אותה, אז בורחים לשאלות 

 18קשתי, איך אני הספציפיות של גידי, איתן עוזר לי לנסח משהו שאני בי

 19מתחמק מהצרה הזאת? איך אני בורח? ברור שאתה בתוך התשובה אתה 

 20מעגל את זה, אתה מחליק את זה, אתה מציג את זה בצורה שהיא נוחה לך, 

 21 זאת הטענה, כולם ידעו את זה. 

 22 אז שוב, אני פחות מודע ממך, קוראים לדבר הזה שקר, כפי שאמרתי. ש.

 23 הכחיש את זה.האסטרטגיה של כולם הייתה ל ת.
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 1  - -יפה, אז עכשיו  ש.

 2גם בזק הכחישה, גם משרד ראש הממשלה וגם אנחנו וכולנו היינו בתוך  ת.

 3 התמונה הזאת.

 4  - -אנחנו נגיע  ש.

 5 אני המצאתי את זה? ת.

 6אבל אנחנו נגיע גם למשרד ראש הממשלה, כרגע אנחנו מדברים עליך, אז  ש.

 7מפזר את זה מול  - -מתקרב ל לא, אתה יודע השיטה הזאת, אתה כל הזמן 

 8 המאוורר.

 9עורך דין חן, אין שום מאוורר, המאוורר זה מרשך, תקשיב לי, אין שום  ת.

 10 מאוורר, זה סתם מטאפורות שלא קשורות לעניין. 

 11 כן. ש.

 12המאורר מרשך, מרשו, לא סתם הם שלחו את האנשים שלהם לשבת איתי  ת.

 13ולא סתם בא הדס, ולא ולוודא מה יוצא, ולא סתם שלחתי את זה להם 

 14סתם, אז באמת העובדה החשובה זה אם מוטי שרף היה שבוע שבועיים 

 15לפני או שהוא נכנס באיזשהו שלב, מוטי שרף אמר אז שצריך לא להכניס 

 16  - -כל מיני עובדות, שזה מסבך את שאול, זה היה 

 17גם זה שקר ואני אראה לך, אבל, כי אנחנו נגיע לאמירות של מוטי שרף  ש.

 18 - -ראה בדיוק מה מוטי שרף אומר. אבל קודם כל תסכים איתי שאנחנו ונ

 19עכשיו נדבך, נדבך שלא קשור למוטי שרף, נדבך שלא קשור לשאול 

 20אלוביץ', נדבך שבו חברך הטוב איתן מדמון שהוא לא מופיע בכלל בסיפור 

 21 שלך. 

 22 התיאור הזה מופרך. ת.

 23 בכיפה אדומה אין את הזאב. ש.
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 1 סיפור מופרך. ת.

 2 בסיפור שלך לא מופיע, מופיע רק שאול. ש.

 3 נכון. ת.

 4 רק לא נתניהו.  ש.

 5 מגוחך. ת.

 6כלום לא מופיע, אבל אנחנו רואים שהראשון שאומר לך לשקר בין ביוזמתו  ש.

 7ובין בהדרכתך, תעזור לי לנסח, את השקר הזה זה חברך הטוב איתן מדמון 

 8לא אף אחד אחר, אל לכן השקר בא ממך, ככה אני מציג לך, לא מוטי שרף ו

 9 עכשיו.  - -תנסה ל 

 10 כל צורת הצגת הדברים שלך מופרכת. ת.

 11 אוקיי. ש.

 12 ההפך הוא נכון. ת.

 13 נתקדם. ש.

 14 התבקשתי, לא, אני אסביר לך פשוט את הדברים שאתה מבין.  ת.

 15 אתה תכף תראה אותם. ש.

 16ני אני אראה אותם, נכון, אני אראה אותם. הרי אני לא פועל בחלל ריק, אינ ת.

 17שאול, אני עושה את זה בתוך  - -מגן על עצמי, אני מגן על ראש הממשלה 

 18צוות, יכולים לקחת את הטיימינג לפה או לשם אני לא מדבר עם שאול 

 19בטלפון ואומרים מה עושים עם הצרה הזאת, זה לא קיים, למה? כי זה לא 

 20הוקלט, השיחה לא הוקלטה או מה? לא ברור שמדברים על הדבר הזה? 

 21, 12-דקות ל 8-ך לעשות את הדבר הזה? הביטוי לזה, אז הוא בא בשצרי

 22, כאילו לא ברור 12-ל 10-אוי אוי אוי, ואיתן היה ב 12:00-הוא לא היה ב

 23 שיש פה צוות שהונחה לשקר ותוצאה בסוף שכולם משקרים.
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 1הבנתי, מר ישועה, יש משפט אחד שלך שתפס לי את האוזן, על מי אני מגן?  ש.

 2ל עצמי, אני מגן על ראש הממשלה, ומר אלוביץ', עכשיו אני אני לא מגן ע

 3שואל אותך כי אנחנו מיד נראה את כל ההתכתבויות שלך שבהם אתה 

 4מתחמם על נפשך, לא של אחרים, שלך, אנחנו נראה אותם, הנה אני 

 5מקדים ואומר לך, נותן לך הזדמנות לא לשקר, האם אתה עומד על 

 6 וייץ להגן גם על עצמך? האמירה הזאת או שמא רצית מגידי

 7 ברור שגם רציתי להגן על עצמי. ת.

 8 יפה. ש.

 9 תשמע. ת.

 10 הנה עוד דוגמה. ש.

 11סליחה, הלוגיקה שלך שהיא שהוא רצה להגן על א' אז הוא אומר שהוא  ת.

 12לא רצה להגן על ב' היא כבר הופיעה בהמון פעמים מופרכים פה בחקירה 

 13 שלי.

 14 לא, הלוגיקה שלי. ש.

 15שאול ביקש להסתיר את זה אבל אתה ביקשת גם להסתיר, אז לא יכול  ת.

 16  - -להיות 

 17 מר ישועה. ש.

 18את הלוגיקה המופרכת הזאת, תשמע, כמה שאתה אומר אותה בקול יותר  ת.

 19 רם זה פחות מרשים.

 20  - -מר ישועה  ש.

 21 ]מדברים ביחד[

 22 פחות מהות יש בה, תשמע, מותר גם לי פעם בשעה להרים את הקול. ת.

 23 מאה אחוז. ש.
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 1 פעמים שלך. 10על  ת.

 2 אז דווקא עכשיו אני אוריד את שלי. ש.

 3באמת בלשונו של עורך דין בן צור ממבו  - -בסדר, ואני גם אוריד את  ת.

 4ג'מבו, למדתי כמה מילים פה, ממבו ג'מבו שלם. הטריד מאוד אותם 

 5שנחשף הקשר בין שאול לבין ראש הממשלה שזה יוצא בכתבה של גידי 

 6וייץ, הוקם צוות, הונחיתי לתת את התגובה שמכחישה, שמשקרת, אני 

 7מתחיל לפעול מהרגע הראשון, אתה פעלת פה ושאול צירף את מוטי שרף 

 8רק פה, ממש הוכחה ניצחת לזה ששרף לא היה מעורב לפני זה ולא ראה כל 

 9 דבר ששלחתי לשאול, ממש הוכחה ניצחת. הלוגיקה שלך מדהימה.

 10 יו לא בקול רם.מר ישועה, עכש ש.

 11 בבקשה, עכשיו גם אני לא בקול רם. ת.

 12בוא נראה שניה אחת, הלוגיקה היחידה שיש בשאלות שלי כי את התמונה  ש.

 13המלאה, אני לא מקבל ממך כלום, התמונה המלאה היא כתובה, אנחנו 

 14נקרא, לא בעזרתך, היא לנסות לבחון את הגרסה שלך ששמענו אותה עד 

 15של גידי וייץ, עד עכשיו שמענו רק דבר  - -ביב היום, לגבי מה התרחש ס

 16אחד, חד ממדי שחזרת עליו המון פעמים, רק דבר אחד בסביבה, זה שמוטי 

 17שרף בהנחייתו של מר אלוביץ' ביקש או דרש ממך לשקר בתגובה, זה מה 

 18ששמענו, היום אנחנו רואים ותכף נבדוק גם את האמירה הזאת, אני 

 19מתוך החומר החדש שלא  - -ים עוד לפני ש מקדים ואומר והיום אנחנו רוא

 20הועבר לנו שהמציאות בוא נקרא לה הרבה יותר מורכבת, יותר מורכבת 

 21במובן הזה שזה יוזמתך לשקר באמצעות חברך הטוב איתן מדמון, וזו 

 22 גרסה שלך שאיתן מדמון מעלה בתגובה הזאת, נכון?
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 1ה, תכף תגיד כל מה שאתה אומר פה לא נכון חוץ מזה שאיתן כתב את ז ת.

 2לזה שהוא שיקר, שאול מההתחלה היה בסוד העניין,  - -ששאול התמודד 

 3  - -שום לוח זמנים  - -שאול רצה שנשקר, שאול דרש שנשקר, שאול 

 4 ]מדברים ביחד[

 5  - -אני שאלתי אותך אם שאול רצה שתשקר? אני שאלתי אותך האם שאול  ש.

 6 שאול הנחה לשקר. ת.

 7שאלתי אותך את השאלה הזאת? אני שואל אותך הנחה אותך לשקר? אני  ש.

 8 עליך, אז למה אתה מתיז את זה? 

 9 - -אני פועל  ת.

 10אני מראה לך ניירות, איך אתה עומד מול הניירות האלה והודף אותם על  ש.

 11 אחרים? 

 12  - -טוב, עכשיו זה יכול  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13  - -, מה עשית מיצינו, בוא נעבור לשאלה הבאה עו"ד ז'ק חן:

 14 רגע, רגע. אדוני שאל שאלה ומשאיר אותה ב"עכשיו מיצינו"?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15לא, כבודכם אמר עכשיו אתם מסיימים את זה ונעבור הלאה, אז בסדר,  עו"ד ז'ק חן:

 16 סליחה. 

 17 לא יודעת, זה נשאר פתוח.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18נשאר פתוח למיטב ידיעתי משום שהעד ענה וענה שכל מה שאני  זה לא עו"ד ז'ק חן:

 19הצגתי לו לא נכון. עכשיו אני עובר הלאה, אם הוא רוצה להוסיף על הלא 

 20 נכון להגיד בעצם כן נכון אז גם הוא מוזמן. 

 21דקות הפסקה, אם זה  10לפני שאדוני חוזר הלאה אנחנו רוצים   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22 ם.זמן מתאי

 23 אני מאוד אודה לכבודכם. להגיד רק את התשובה שלי לפני? ת.
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 1 אז יש תשובה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2 כן.  ת.

 3אוקיי, אז תגיד תשובה ממש קצרה, לא לחזור עוד פעם על אותם  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 דברים שנאמרו, אם אתה רוצה לחזור תגיד כבר אמרתי, אל תחזור.

 5טוב. אני עושה את כל הפעולות שלי תחת הידיעה שאנחנו צריכים להכחיש  ת.

 6את מה שגידי וייס עושה ותחת ההנחיה שאנחנו צריכים להכחיש. ברור 

 7שבתוך זה כשאני פונה לאיתן ומבקש שיעזור לי, כמו שפניתי לאודי 

 8וביקשתי שיספק לי תחמושת וכדומה זה תפור, אני אומר אני צריך 

 9בר הזה שיודעים שהוא נכון, מה, אודי לא יודע שזה נכון? להכחיש את הד

 10 אודי לא התלונן מאה פעם על הדבר הזה? גם איתן יודע. 

 11 דקות הפסקה.  10אוקיי,  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 ]הפסקה[ 

 13 טוב, אנחנו חוזרים אחרי הפסקה. בבקשה, עורך דין חן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 14עכשיו אני מבקש לעבור איתך במהירות על השתלשלות העניינים לפי  חן:עו"ד ז'ק 

 15 הסדר הכרונולוגי שלהם, בסדר? 

 16 רגע, איפה אנחנו? באותו אחד שהיינו קודם?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17כן. והשאלה שאני אחזתי בה לפני הוויכוח שהתגלע בינינו לפני ההפסקה  עו"ד ז'ק חן:

 18כר מה עשית עם המייל הזה ואתה אמרת שהעברת הייתה האם אתה זו

 19 אותו הלאה, נכון? 

 20 נכון. ת.

 21 למי? לשאול ולהדס? ש.

 22 כן, מן הסתם. ת.

 23 כן. ש.
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 1 יכול להיות שלעוד מישהו. ת.

 2אז אני רוצה להציג לך באמת את המייל שבו אתה שולח אותו לשאול  ש.

 3תב להם , מה שמעניין פה שאתה כו1379נ/ולגיא הדס, לא לעוד מישהו, 

 4שאול גיא לקראת פגישתנו היום מצ"ב למטה טיוטה ראשונה שהכנתי, 

 5מעבר לשיפורים כאלה ואחרים לנוסח השאלה האם להגיב לטענות 

 6ספציפיות? אילן. זאת אומרת אתה שואל אותם האם להגיב לטענות 

 7ספציפיות? אבל זה הנוסח שאתה הכנת, אז קודם כל תאשר לי האם זה 

 8 הכין?הנוסח שאיתן מדמון 

 9 כן. ת.

 10 אתה העלמת כל טביעת אצבע שלו מהנוסח הזה. ש.

 11 כן, לא היה לי נוח לערב אותו.  ת.

 12כן, אז זה הנוסח, עמדנו על זה גם קודם, לא נתווכח, נרוץ על זה הלאה,  ש.

 13שיש בו, כדי לא להתלקח, בוא לא נשתמש בשורש ש.ק.ר, בסדר? שיש בו 

 14 דברים לא נכונים, בסדר? 

 15 כן. ת.

 16 קיי. להם לא סיפרת שזה איתן מדמון.או ש.

 17 אני חושב שלא.  ת.

 18 להם אתה לא סיפרת שאיתן מדמון כתב את זה על פי בקשתך.  ש.

 19 אני חושב שלא. ת.

 20 אתה חושב שלא. ש.

 21 יכול להיות שהזכרתי בעל פה שהוא עזר לי, אינני יודע. ת.

 22 לא,  אבל אתה כותב טיוטה ראשונה שאני הכנתי, ככה אתה כותב. ש.

 23 כן, בסדר. ת.
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 1 נכון?  ש.

 2לא, לפעמים הייתי אומר לשאול אם התייעצתי עם איתן או משהו כי  ת.

 3 הערכתי את דעתו, יכול להיות שאמרתי ויכול להיות שלא.

 4 הבנתי. אבל אתה כותב טיוטה שאתה הכנת. ש.

 5 כן. ת.

 6אני פשוט ארוץ איתך על המוצגים  1380נ/יופי. אני רוצה להציג לך את  ש.

 7 כדי למהר קצת.כסדרם 

 8 בבקשה. ת.

 9פה אתה כותב לאיתן מדמון, סליחה, איתן מדמון כותב לך ראית? הוא  ש.

 10מתייחס לטיוטה שהוא העביר לך ואתה כותב לו שמדובר בתגובה מצוינת, 

 11 נכון? 

 12 כן. ת.

 13 היו לך הסתייגויות באשר לתוכנה. ש.

 14לא נכנסתי לפרטים, אמרתי באופן כללי, זה לא עכשיו אומר שאין לי  ת.

 15 הסתייגויות, זה לא, מה שאמרתי מצוין, זה כמו תודה. 

 16אוקיי, זה כמו תודה, מצוין זה כמו תודה. אוקיי, אני רוצה להציג לך את  ש.

 17גם באשר לשאלה אם בזק  - -, לאיתן מדמון יש עצות 1381נ/המוצג הבא, 

 18והוא אומר לך שבזק בכלל לא בלופ, היא לא צריכה להגיב צריך להגיב 

 19 לכתבה הזאת, אתה רואה? 

 20 כן. ת.

 21בזק בכלל לא צריכה להגיב על כל השאלות כלל, לא מופיעות ורלוונטיות  ש.

 22 לה, אוקיי? זה העצה שהוא נתן לך?

 23 כן. ת.
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 1 אני מניח שגם אותה, את העצה הזאת העברת הלאה?  ש.

 2 ייתכן. ת.

 3 ייתכן. ש.

 4 סביר. ת.

 5 סביר.  ש.

 6  - -סך הכל חשבתי שהוא מבין את  ת.

 7הוא מציע לך סעיף נוסף לתגובה, עוד משהו להוסיף ביוזמתו,  1382נ/-וב ש.

 8חייב לדחות באופן מוחלט את הטענות  - -כל מי שחופש העיתונות  11סעיף 

 9המגוחכות והמניפולטיביות המתוארות בכתבה זו אשר יש לראות בהם 

 10הוא מבקש  6זה הצעה שלו. ובסעיף  - -ך אימים ולאשר קו תוכן ניסיון להל

 11במערכת בקשר לתוכן  וואלהלדייק על הפניות שמתקבלות בהנהלת 

 12  המתפרסם מכל הצדדים והגוונים של הקשת הפוליטית בישראל, נכון?

 13 כן. ת.

 14ושהטיפול בענייניו של ראש הממשלה ומשפחתו אינם שונים במהותם  ש.

 15ל אחר וכולי. עכשיו, מה עשית עם התוספת הזאת? אתה ובטבעם מכל טיפו

 16 זוכר?

 17 לא יודע, שלחתי את זה גם. ת.

 18, כלומר אתה מציע למר אלוביץ' 1383נ/כן, וזה אני רוצה להראות לך,  ש.

 19ולגיא הדס לקראת פגישתנו היום, אה, זה המייל הקודם, סליחה, ראו 

 20כמו כן לדעתי בזק לא , לדעתי אסור להגיב ספציפית, 11-ו 6תוספות בסעיף 

 21שהיא חברה סוברנית. כלומר  וואלהצריכה להגיב, צריך להפנות אותם ל

 22אתה לוקח את ההצעות של איתן מדמון ואתה מציע אותם לשאול, לגיל 

 23 הדס, נכון?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 נתניהו ואח'נ/מדינת ישראל  67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  04

 

 4767 

 1 אמת. ת.

 2כן. אגב, בחקירות שלך במשטרה אלפי עמודים השם איתן מדמון לא  ש.

 3שאני עשיתי, לא מצאתי איתן מופיע. טעות לעולם חוזרת לפי בדיקה 

 4 מדמון או אזכור שלו. 

 5 אז? ת.

 6אין, אתה לא סיפרת על החלק המהותי, המשמעותי שהיה לו למשל  ש.

 7באירוע הזה, למשל באירוע הסיקור בו אתה מתבקש להשפיע על סיקור 

 8, אין איתן מדמון וואלהבגלובס, למשל על בקשות שלו להשפיע על סיקור ב

 9לא לא נחקר, לא חשבת שאתה צריך להזכיר אותו ואיתן מדמון גם ממי

 10 ואת מערכת היחסים ביניכם ואת היותו יועץ ושותף סוד?

 11אם לא הזכרתי כנראה שלא חשבתי ככה, לגבי הכתבה הזאת והתגובות  ת.

 12פה, עוד פעם, אם הוא לא היה זה היה קורה לבד או שזה היה קורה 

 13י מה הנקודה השנייה? ממקום אחר, לא חשבתי שזה תפקיד מהותי פה ולגב

 14 כתבות בגלובס?

 15כן, כן, אנחנו ראינו פה בחקירה הנגדית שלי, מהחומר הישן, ויש עוד  ש.

 16  - -שאתה מבקש ממנו לעלות, להוריד כותרות או כתבות 

 17 עבור בזק ושאול.  ת.

 18 נכון, בקשר לבזק. ש.

 19 אה, בקשר לבקשות של שאול. ת.

 20 כן, כן, כן, בהחלט. ש.

 21 שואל? למה לא הזכרתי את זה?אז מה אתה  ת.

 22 למשל.  ש.

 23 נשאלתי על זה? ת.
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 1לא נשאלת ובקשות שלו רבות מספור להשפיע על כתבות ועל תוכן באתר  ש.

 2 , גם את זה לא הזכרת. וואלה

 3  - -אני לא יודע, כאילו אתה שואל אותי עכשיו על כל שאלה ש  ת.

 4 רגע. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 5 תענה, יש התנגדות.אל  עו"ד ז'ק חן:

 6 הוא צריך לצאת?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 7 לא יודעת, אין לי בעיה שהעד ייצא, אני פשוט.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 גברתי, אין לי בעיה שהעד ישמע את הדברים, אני רוצה לקצר ולהתקדם.  עו"ד ז'ק חן:

 9במשטרה בחקירות שלו הוא כן דיבר על אני רק אומרת לך שבהודעות שלו  עו"ד יהודית תירוש:

 10איתו מדמון, הוא דיבר, לא רק שיש שם גידי וייץ אבל הוא כן דיבר על 

 11בבזק, זה מופיע לי מול העיניים,  - -כתבות בגלובס ושהוא נשלח לרכך את 

 12 אני יכולה להפנות.

 13 כן, אני רוצה, בבקשה.  עו"ד ז'ק חן:

 14 לי מופיע.  44עד  42-עמודים מ 8193בסדר, אז אני מפנה  עו"ד יהודית תירוש:

 15 רק שניה, אני יכול להתקרב, עורך דין תירוש?  עו"ד ז'ק חן:

 16 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 17 ]מקריאים את הכתוב[ 

 18זה בדיוק מה שהוא אמר, אני מודה לך בפעם הרביעית היום, אני רוצה  עו"ד ז'ק חן:

 19לא זכרתי. על לדייק את השאלה שלי לעד, כי את הקטע הזה אני באמת 

 20גידי וייץ אתה בכלל לא מספר בהקשר של איתן מדמון, על בקשות של 

 21אתה לא מספר בכלל בחקירות שלך, אתה  - - וואלהאיתן מדמון להתערב ב

 22כן מספר ששאול שלח אותך לנסות למתן או לעדן כתבות בגלובס אבל 

 23 היכולת שלהם לעשות את זה הייתה מוגבלת, זה מה שאמרת. הנה התמונה
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 1המלאה ואני מודה לך. אנחנו ראינו שהיכולת שלהם בכלל לא הייתה 

 2 מוגבלת.

 3 יכולת של מי? סליחה. ת.

 4היכולת של איתן מדמון בגלובס כלל לא הייתה מוגבלת והורדו כתבות  ש.

 5ומותנו כתבות ומותנו כותרות לבקשתך, את זה לא סיפרת, ההפך, אמרת 

 6בל ששלחו אותך לנסות. שהיכולת שלהם לעשות את זה הייתה מוגבלת א

 7עכשיו יש לך תמונה מלאה של מה שאמרת בחקירות שלך בהקשר של איתן 

 8 מדמון. 

 9 אתה רוצה שאני אגיב למה שאמרת? ת.

 10 כן, למה לא סיפרת את כל התמונה בקשר לאיתן מדמון?  ש.

 11 אוקיי. ת.

 12 זו השאלה. ש.

 13מרתי אמרתי כבר, אפשר לשאול אותי עכשיו על המון דברים למה לא א ת.

 14אותם, אני שאלו אותי שאלות ומן הסתם התשובות שלי התמקדו 

 15 בשאלות, במה שנשאל, אינני קובע את קו החקירה.

 16 אוקיי. אתה צודק, את קו החקירה אתה לא קובע.   ש.

 17בסדר, אני קובע את התשובות, אני עונה מה שאני חושב שרלוונטי לשאלה   ת.

 18 זוכר.מתוך שרלוונטי אני גם עונה את מה שאני 

 19 בהתאם לקו החקירה.  ש.

 20את מה שאני זוכר. לגבי הקטע של גידי וייץ אני לא חושב שפרשת גידי וייץ  ת.

 21  - -חשובה הטיוטה הזאת שאיתן העביר לי לפי 

 22 לא חשובה? ש.

 23 לא, לא חושב שזה מה שחשוב.  ת.
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 1שאתה אומר שמוטי שרף אמר לך לשקר, אנחנו רואים שלפני שמוטי  - - ש.

 2לך לתמונה איתן מדמון בעצה אחת איתך מעלה תגובה שהיא  שרף נכנס

 3 כולה שקרית?

 4מנע מסופרלטיבים, אני רק אגיד ה, מה שאתה אומר עכשיו זה, אני אתרא ת.

 5ושאול פועלים מול השוק,  וואלהזה לא ענייני, באיזה מובן? הכלי שדרכו 

 6מפעיל מול גידי וייץ וכדומה, זה אני, אני המנכ"ל, דרכי זה פועל, אני 

 7אנשים שונים, אני מפעיל ידידים שעוזרים לי, זה הכלי שדרכו, אתה אומר 

 8לי אתה שקיבלת הנחיה הרי ברור שסביב הנושא הזה אתה לא מניח שלא 

 9 דיברנו על שום דבר.

 10  - -אני באמת מניח מתוך ההתכתבות שאתה מציע להם מה  ש.

 11  - -רק שניה, אני יודע, זה פחות או יותר  ת.

 12 ביחד[ ]מדברים 

 13 שאלת אותי, אני רוצה לענות לך. ש.

 14 אני באמצע התשובה. ת.

 15לא, אבל שמעת את ההנחיות של בית המשפט, לא קוטעים מישהו באמצע  ש.

 16 התשובה שלו. שאלת אותי שאלה, הייתי באמצע תשובה.

 17 בבקשה. ת.

 18השאלה שלך הייתה אתה לא מניח שאני עשיתי את זה בלי לקבל הנחיה,  ש.

 19מניח גם מניח משום שההתכתבות מראה שאתה מציע את התשובה היא 

 20התכתובות הזאת לשאול, אתה, השאלה היחידה שאתה שואל אותם, 

 21ההפך, אתה לא שואל, אתה מציע גם לא לענות לשאלות ספציפיות ומעביר 

 22 להם את התגובה של איתן מדמון. 

 23  - -אני  ת.
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 1 זה מה שאני רואה, אני רואה הנחיה.  ש.

 2, אני לא יכול לראות דוגמאות יותר בולטות להיפוך תפקידים אינני רואה ת.

 3כמו שאדוני מציג את זה פה, זה מה שיש לי להגיד לך. ברור לגמרי באיזה 

 4הקשר אני פועל, אני חושש מאוד מהכתבה הזאת, מיד משותף הבוס שלי, 

 5כולם יודעים הכל, מדברים על הכל, ברור שצריך להכחיש, יש שיחות עם 

 6 ה, צריך להכחיש את הכל.ניר חפץ וז

 7 נגיע גם אליהם. ש.

 8אני מודע שנגיע אליהם, נכון. וזה שזה נערכה שיחה מסוימת או צורף מוטי  ת.

 9שרף והוא התחיל להתכתב פה זה לא אומר שהוא לא היה בתמונה לפני 

 10זה, זה משבר חמור, כתוב פה אני גם בדרך לשאול, אני יוצא לשאול, ברור 

 11 פגישות, ברור שהיו סביב זה שיחות טלפון, עכשיו דנים ב.שהיו סביב זה 

 12 אני אומר את זה ב, מצטט אותך, זה לא ניואנס. ש.

 13תן לי בבקשה. דנים עכשיו בקונסטרוקציה, איך אני מיישם את הפעולה  ת.

 14שלי כמנכ"ל אז אני פועל באמצעות כל מי שיכול לעזור לי בתוך אותו 

 15 משבר.

 16 אפשר להמשיך? ש.

 17 טע, זה ההיגיון של הדברים. זה הק ת.

 18בסדר, אז אני לא רוצה להתווכח איתך על ההיגיון ועל הקטע מול ראיות  ש.

 19 ברורות.

 20 בבקשה, בסדר. ת.

 21 בוא נתקדם הלאה, התשובות שלך נרשמות, אמרת את שאמרת.  ש.

 22 תודה. ת.
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 1בערב תגובה חדשה שאתה  8:30, אז אתה מעביר בשעה 1384נ/-אני מפנה ל ש.

 2הכנת לשאול וגיא הדס. גיא הדס רק לסגור את הפינה הזאת הוא סמנכ"ל 

 3התקשורת של בזק, נכון? שנכנס פה לתמונה משום שגם בזק קיבלה 

 4 .שאילתה

 5 הוא דובר בזק. ת.

 6 דובר בזק, סליחה. ש.

 7 נכון. ת.

 8 כי הוא קיבל שאילתה מגידי וייץ. ולכן זה מקומו כאן בתמונה הזאת ש.

 9 נכון. ת.

 10אוקיי, ואז אתה כותב במייל, תעיין בזה, בתגובה הזאת שלך, תראה, אתה  ש.

 11שולל, שוב, עכשיו לא איתן מדמון, זה תגובה שאתה כותב, תגובה חדשה, 

 12תחת הכותרת לנושא הטיית תכנים לטובת ראש הממשלה ורעייתו נגד 

 13 זה לחלוטין, שיש הטיית תכנים.  השר גלעד ארדן אתה שולל את

 14 סליחה, איפה אתה נמצא? ת.

 15תחת הכותרת לנושא הטיית תכנים לטובת ראש הממשלה ורעייתו או נגד  ש.

 16, כי זו תגובה מאוד מפורטת, to cut a long story shortהשר גלעד ארדן, 

 17 אתה שולל מכל וכל הטיית תכנים, נכון?

 18 כן. ת.

 19ן תחת הכותרת נושא הטיית תכנים לטובת כן, שים לב שהמשפט הראשו ש.

 20ראש הממשלה ורעייתו או נגד השר ארדן אתה מפנה לבדיקה סטטיסטית 

 21 פשוטה, נכון?

 22 כן. ת.
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 1זה מתחבר, מזכיר לך את מה שהתחלנו איתו אחרי ההפסקה לבדיקות  ש.

 2הפנימיות שעשתה עבורך הגברת אדה אלוף, עוד בדיקה ועוד בדיקה ועוד 

 3 , עוד בדיקה ועוד בדיקה?בדיקה ואודי הירש

 4 כן. ת.

 5כלומר אתה מזמין את הכתב וככה אנחנו רואים בפתח הפסקה השלישית  ש.

 6 .וואלהאני מזמין אותך ואת קוראי הארץ לעשות בדיקה פשוטה באתר 

 7 כן. ת.

 8באמצעות הגברת אדה אלוף ואודי הירש המשנה לעורך  - -זה מה שהוא  - - ש.

 9לאותם תוצאות, אתה לא הרי, אתה לא  אתם, הכתב יכול לעשות ולהגיע

 10מפנה אליי שאני בור ועם הארץ בתקשורת, אתה מפנה את זה לגידי וייץ, 

 11 נכון. 

 12 כן. ת.

 13 לעשות את הבדיקה הזאת, נכון? ש.

 14 כן. ת.

 15בדיוק כפי שהפנית ואני מזכיר לך ובלי לחזור על זה את עמוס שוקן לעשות  ש.

 16ראינו לפני הפגרה, אתה  את הבדיקה הזאת. בהתכתבות איתו שאנחנו

 17אומר לו אנא ממך תעשה את הבדיקה הזאת, תראה שאין לדברים שחר, 

 18שאתה מוטעה, זה גם לעמוס שוקן אתה אומר, גם הוא לא עול ימים 

 19 בעולם התקשורת, נכון? 

 20 כן, וגם לאמיר טייב כמה חודשים לפני כן. ת.

 21 וגם לאמיר טייב כמה חודשים לפני כן אתה אומר. ש.

 22 הפניה מחוצפת. - - ת.

 23 נכון.  ש.
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 1 לפני הבדיקה שלנו. ת.

 2כלומר לפחות לגבי הקטע הזה אני יכול להניח שאחרי שעשית בדיקה  ש.

 3פנימית ועמדנו על הצורך שלה וגם ראינו אותה אתה מעז ומפנה או מציע 

 4להפנות לכתב שהוא איש תקשורת לעשות את הבדיקה הזו בעצמו מתוך 

 5 זה שאתה מניח שהוא יגיע לאותם תוצאות, אחרת אין בזה היגיון, נכון? 

 6 ן פה הוא לא קשור, אדם מכחיש קודם כל, אתה שואל אותי.ההיגיו ת.

 7לא, פה זה לא הכחשה, פה זה הזמנה תעשה את הבדיקה בעצמך, אל תיקח  ש.

 8אותנו שוב לדיון סביב איזה אי באמצע האוקיינוס השקט, עכשיו השאלה 

 9 היא אתה מפנה אותו לעשות בדיקה, על זה אני מדבר איתך, לא הכחשה.

 10שתיים, קודם כל ברור שמה שהיא כתבה חיזק לי את היכולת התשובות הן  ת.

 11 להגיד את זה.

 12 סליחה? ש.

 13 ברור שמה שעדה בדקה חיזק לי כנראה את היכולת להגיב על זה. ת.

 14 ואודי הירש. ש.

 15 - -הנקודה השנייה היא  ת.

 16 .15את מה שאמרת לאמיר טייב אתה אומר את זה עוד בחודש מאי  ש.

 17 שיש בדיקה כי זה היה הנרטיב שלנו.אני אומר את זה לפני  ת.

 18 אבל הם יכולים לבדוק את זה, הם אנשי תקשורת. ש.

 19 בסדר, הם יכולים לבדוק, מה זה יכולים לבדוק? עוד פעם. ת.

 20 והם יגיעו לאותם תוצאות של עדה אלוף.  ש.

 21הם יכולים לבדוק, עוד פעם, אנחנו שנינו יודעים שהתשובה היא לא  ת.

 22 , ברור שאני מתחמק, כן? תשובה לשאלה שנשאלתי

 23 טוב. ש.
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 1אתה הרי במקום גידי וייץ היית ישר אומר שאני מתחמק, אני לא עונה על  ת.

 2מה שהוא שואל פה, הוא לא שאל אותי סטטיסטית כמה יש כאלה בעד 

 3וכמה יש בנגד, הוא לא שאל. התשובה שלי בסופו של דבר, לכן היא גם לא 

 4לות ספציפיות, הוא שואל צלחה בסופו של דבר, היא מתחמקת משא

 5שאלות ספציפיות ואני מתחמק מהם, אני עונה דברים כלליים, הוא שואל 

 6 אותי על א', אני אומר לו תבדוק את ב'.

 7טוב, מה שאתה אומר כשאני קורא את התגובה הוא לא נכון כי אתה מדבר  ש.

 8גם על דברים ספציפיים, אלה שאלות ספציפיות בנושא ספציפי של סיקור 

 9פי, בכתבה, סתם לדוגמה תראה שתי פסקאות למטה באשר לכל ספצי

 10נושא הבקבוקים שנשאלת עליו, אתה מגיב, באשר לשר גלעד ארדן אתה 

 11 מגיב.

 12 מה השאלה?  ת.

 13 אתה אמרת שלא ענית פה ספציפית. ש.

 14  - -אני יודע שזה נכון מה  ת.

 15שניה, שיש פה שילוב גם של אמירות כלליות שמסתמכות על בדיקה  ש.

 16טיסטית שעשית, שאותן ניתן לבדוק בקלות, במיוחד אנשי תקשורת סט

 17מומחים ומקצוענים וגם על התייחסויות ספציפיות. אני לא רוצה להתווכח 

 18 איתך.

 19הבדיקה שעשתה אדה היא נותנת לי איזושהי אינדיקציה שאני יכול להגיד  ת.

 20 את הדבר, היא לא בדיקה סטטיסטית.

 21 מצוין. ש.
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 1דיקה סטטיסטית הייתה מראה את זה אבל עוד פעם, יכול להיות שגם ב ת.

 2ברור שזה לא התשובה לגידי, זה תשובה מתחמקת, אני הולך למקום שנוח 

 3 לי.

 4 אוקיי, אוקיי. ש.

 5 מה כל כך מפליא בזה? ת.

 6 אנחנו ממשיכים. ש.

 7  - -זה טיוטה, אני לא חושב שכל זה  ת.

 8גם התייחסות  זה טיוטה, זה טיוטה, תכף נגיע למה שבאמת שלחת. יש ש.

 9לנפתלי בנט, התייחסות ספציפית שהטענות לגביה חסרות כל שחר, אתה 

 10אפילו לא יודע על מה הוא מדבר, אגב, פה זה ממש שקר בוטה משום שנכון 

 11שלא היו כתבות מכפישות נגד נפתלי בנט, זה כבר ראינו, מה ששכחת לספר 

 12עשה שום בחקירה ראשית, הראינו שהכתבות לא עלו, אבל להגיד שלא נ

 13ניסיון לשווק אייטמים נגדו זה שקר בוטה, נכון? נעשה ניסיון לשווק 

 14  אייטמים נגד ראש הממשלה נפתלי בנק, נכון?

 15 כן, ברור.  ת.

 16 ברור, אז זה לא נכון מה שכתוב כאן. ש.

 17 נכון. ת.

 18נכון, יפה. ואת זה אתה שולח לשאול וגיא כהצעה לתגובה. וכל זה ללא  ש.

 19י מגיע למוטי שרף, בכל מה שקשור למוטי שרף, אני תכף אנ - -מעורבות 

 20רוצה לקצר, אני לא אומר לך דברים שאתה אמרת בחקירה הנגדית אבל כן 

 21לפרוטוקול ולכבודכם אפנה למקומות בחקירה הנגדית שם הוא מספר 

 22שבהקשר הספציפי הזה מי שהנחה אותו לשקר היה מוטי שרף, בעמוד 
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 1מזל שיש לנו את החומר החדש. בעמוד בחקירה הנגדית שלי,  2שורה  1769

 2 .20עד  17שורות  2079. בעמוד 17עד  12שורות  1915

 3  - -אולי אדוני ישאיר את זה לסיכומים ואדוני   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4לא, אבל כבודכם, אני חייב לשים את זה ולו בשביל שחברתי אם תמצא  עו"ד ז'ק חן:

 5ת תוכל להעמיד אותי על טעותי, אבל אני שאני לא מדייק בחקירה החוזר

 6רק מקריא את זה לפרוטוקול, אני לא מקריא לו, אם גברתי רוצה אני 

 7 אקריא לו את זה, את כל האמירות שלו בחקירה הנגדית.

 8 לא, לא, אין צורך.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 טוב, אז אני ממשיך.  עו"ד ז'ק חן:

 10  - -גברתי  ת.

 11בחקירה הנגדית  סיימתי, אני אסיים ואחר כך תגיד, טוב? אבל אני לא ש.

 12עד  16שורות  2086, בחקירה הנגדית בעמוד 20עד  17, בשורות 2079בעמוד 

 13ביום רביעי האחרון שאין לי את הפרוטוקול והיום שהוא חזר על זה  21

 14 שמי שלטענתו אמר לשקר היה מוטי שרף. עכשיו אני רוצה להציג לך.

 15 .סליחה, סליחה ת.

 16 אתה רוצה להגיד משהו לבית משפט? ש.

 17אני רוצה להגיד משהו לך בתגובה למה שאתה אומר, זה מה שאתה אומר  ת.

 18 - -שמי שנתן לי את ההוראה זה מוטי שרף וזה 

 19 מי נתן את ההוראה. ש.

 20 נכון, אני יכול לענות לזה מילה?  ת.

 21 ענית הרבה מילים, אתה רוצה לחזור על זה? תחזור. ש.

 22בסדר. העובדה שאני אמרתי במספר מקומות שמוטי שרף אמר תודה,  ת.

 23באופן ספציפי אל תכניס את זה כי זה קושר לזה את שאול היא לא סותרת 
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 1את העובדה שמלכתחילה האסטרטגיה התקשורתית לטיפול במשבר הזה 

 2סוכם יחד עם שאול ובהנחייתו ובתמימותו ועם ניר חפץ, ככה שהקטע 

 3זה פה לא הופך את שאול בבת אחת  שאתה אומר לי אתה אמרת את

 4למזכיר האו"ם, שלא היה קשור לפרשייה הזאת ולא היה, זה מה שרציתי 

 5 רק לומר.

 6  - -ואני רוצה לומר לך  ש.

 7  - -זה הוכחה  ת.

 8אז אני רוצה לומר לך שהדברים האחרונים שאתה אמרת לא הופכים את  ש.

 9ת בפני בית דברי השקר שלך לדברי אמת ולמה? כי התמונה שאתה הצג

 10המשפט הייתה אחת, מוטי שרף אמר לי בהוראת שאול, שאול אמר למוטי 

 11 שרף שאמר לי, אלה המקומות שהפניתי בפרוטוקול.

 12 וזה סתר את העובדה. ת.

 13  - -אני עכשיו  ש.

 14לא יכול להיות ששאול יגיד לי גם כן, להכחיש את זה כשמדברים על זה,  ת.

 15  - -אני לא מבין את  - -ברגע שזה עולה 

 16 אני לא סיימתי, אתה כן מבין היטב. ש.

 17 אני לא מבין את התזה, אני מבין. ת.

 18אבל מר ישועה, אתה קוטע אותי. זה התמונה היחידה שאתה הבאת בפני  ש.

 19 בית המשפט.

 20 טוב, בסדר. ת.

 21אני בהמשך אראה לך, זה רק  - -עכשיו אני הראיתי לך שני דברים  ש.

 22יש כבר שתי תגובות  - -ההתחלה. שני דברים הראיתי לך, אחד שאין פה 

 23שלשיטתך הן שקריות שיוצאות ממך לשאול. זה אחד. הדבר השני שאתה 
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 1מציג את התגובות האלה לשאול אתה מציע לו, אתה מציע לו, לא הוא 

 2ות, כל שאר הדברים שאתה אומר עכשיו שאולי הייתה מציע לך מה לעש

 3שיחה קודם בהנחיה כללית שלא מקבלת עיון בכתובים בנקודת הזמן הזו, 

 4 שלך, בורח לשם. זה מה שאני מציג לך.  fall back positionזה 

 5באמת אחת מנקודות השיא של הדברים המופרכים שמוטחים בי הדבר  ת.

 6שאני יכול לחשוב זה כאילו שאול הוא  הזה, שבו, עוד פעם, הדבר היחיד

 7מחוץ לתמונה, אני יוזם את הכל, וברור שאני המנכ"ל, ברור ששיתפתי 

 8פעולה איתם, שיתפתי איתם פעולה בלעשות את הכתבות, ושיתפתי פעולה 

 9 בלהכחיש את זה.

 10 טוב. ש.

 11, ברור שאני כותב את וואלהאני הייתי אינסטרומנט שדרכו זה עבר ב ת.

 12החברה, וזה נעשה לחלוטין בתיאום עם שאול וכמו שהיו כל התגובה בשם 

 13מיני טענות ששאול הביא לך משהו מזה והוא לא כתב לך כלום שם אז הוא 

 14 - -לא נתן לך הוראה, סתם עשית את זה, הוא העביר את זה כמעין צינור 

 15 באמת שאני לא מבין את הדבר הזה.

 16 בסדר, אפשר להמשיך, מר ישועה? ש.

 17 בבקשה. ת.

 18 כן, שאלה הבאה.  פלדמן: -' השופטת ר' פרידמן כב

 19התאריך  21:28בשעה  25.10.15-מה 1385נ/עכשיו אני מראה לך את  עו"ד ז'ק חן:

 20והשעה חשובים משום שאז אתה מעביר, אתה מעביר מן הסתם לבקשת 

 21שאול, לבקשת גיא הדס, לא חשוב לבקשת מי לפני שאתה עכשיו בורח לי 

 22חשוב, את טיוטת התגובה שלך לכתבה של גידי למחזות אחרים, באמת לא 

 23וייץ. כלומר לא רק לשאול אתה מעביר את דברי השקר האלה, למוטי שרף 
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 1הראשון שלו בחומר אתה מעביר את הטיוטה השקרית הזאת. אתה  - -

 2 מעביר למוטי שרף, לא מוטי שרף מעביר לך, זה בדיוק הפוך. תגובתך? 

 3הנחייה של שאול שצריכים להכחיש את הפעולות שלי כולם נעשו במסגרת  ת.

 4מה שקורה שם, ההנחיה הזאת קיבלה ביטוי בצורות שונות. אחת הצורות 

 5שזה קיבל גם בזה שמוטי שרף, זה לא ששאול פשוט עד אותו רגע הוא היה 

 6זה שצריך להגיד את האמת שהוא קיבל את הניסוחים שלי הוא נדהם 

 7, באמת שאני אומר עוד ואחר כך מוטי שרף הצטרף ואז מוטי שרף אמר

 8פעם, היפוך תפקידים יותר מוחלט ממה שאתה עושה פה עוד לא ראיתי. 

 9  עד כדי גיחוך.

 10בסדר. הגרסה שלך עד עכשיו הייתה מוטי שרף הוא זה שהנחה אותי לשקר  ת.

 11משום שכך שאול דרש ממנו ועכשיו הגרסה שלך היא בסדר, לא מוטי שרף 

 12למוטי שרף, אבל שאול באופן כללי  - -הנחה אותי לשקר כי אני אמרתי 

 13ביקש ממני לשקר, זה פחות או יותר תיאור נכון של הדברים שאתה אומר? 

 14 רק כדי להבין.

 15 אני תיארתי את מה שהיה לי להגיד. ת.

 16. תסתכל 1386נ/-תיארת מה שהיה לך להגיד. עכשיו אני מפנה אותך ל ש.

 17ן ואני חושב בבקשה, פה מוטי שרף מתייחס לתגובות שלכם שאול ואיל

 18שאפשר למקד אותן יותר. עכשיו, את התגובות שלך אילן אנחנו מכירים, 

 19אנחנו מכירים משום שראינו אותם עד עכשיו. היו שתי תגובות, אחת של 

 20איתן מדמון שלקחת עליה בעלות כולל התוספות והשנייה תגובה חדשה 

 21מציע לך שאול ואילן, אני  - -שאתה שלחת משלך, ראינו. פה הוא כותב את 

 22ששאול לא כתב אף תגובה, מה שיש ומיד אני אראה לך זה הצעה בשמו של 

 23שאול על ידי גיא הדס להגיב, מיד אראה לך. בסדר? אבל בנקודה הזאת אני 
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 1רוצה לאחוז במשהו אחר לפני שאנחנו נרעשים מתגובתו של שאול שמיד 

 2נראה איפה היא עולה בשרשור של המיילים. הוא פה בלילה בפעם 

 3אשונה קורא את התגובה שלך ואומר אני חשוב שאפשר למקד אותנו הר

 4של קמפיין של קבוצת הארץ כנגד קבוצת  - -יותר. ברור שהתחקיר שלו 

 5מצידנו להתייחס  - -סומן טרם התחקיר ובוודאי שמדובר בגיבוב  - -בזק ו 

 6, הם צריכים לקבל תחושה וואלההראשון שלנו הוא ב - -לגופו של עניין 

 7בטוחה, את הציבור הרחב זה לא מעניין. לגבי הברנז'ה, היא יודעת חזקה ו

 8חושב שתגובתך עלולה  - -את האמת ומכירה את כל האינטרסים של 

 9להתפרש כמתנצלת, אתה בטח לא חייב לו דין וחשבון, להלן הכיוון 

 10המתאים, הנה מוטי שרף, אני חושב שבאמת הגיע הזמן לעשות איתו צדק  

 11 ך, אינני מנסח אך זו. אל מול ההכפשות של

 12  - -רוח ה  עו"ד יהודית תירוש:

 13 וואלהכן. אך זו רוח התגובה, וזה מתבסס על התגובה שלך, אני מזכיר לך,  עו"ד ז'ק חן:

 14הוא אתר החדשות המוביל בישראל,  וואלההוא אתר חדשות שהעברת לו, 

 15, וואלהאלפי הגולשים מכל הציבור הישראלי, הציבור הזה מאמין ב - -כך 

 16ועומד בכללי האתיקה העיתונאית  - -אמין, שקול  - -הוא רואה בו מקור 

 17  - -תוך כבוד הדדי לציבור צורך החדשות והמסוקרים 

 18 למה אדני קורא את הכל? אין צורך, לא צריך לקרוא את כל דברים. כבוד השופט משה בר עם:

 19המפורטת בקיצור, מה שאני מציע לך זה שמי שהציע את התגובה  עו"ד ז'ק חן:

 20שמכחישה שאנחנו סיכמנו כבר שהיא לא נכונה זה אתה, הוא דווקא 

 21מבקש לצמצם, לענות באופן כללי, אבל אין פה שום הצעה שלו לשקר, הנה 

 22 אני מראה לך שחור על גבי לבן, תשובתך? בניגוד לגרסתך. 

 23 דבר ראשון, זה לא כל המיילים, דבר שני. ת.
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 1 נראה לך. ש.

 2ה. דבר שני, ככה, התחקיר הנו על רכילות המבקשת תן לי לסיים, בבקש ת.

 3להידמות לעובדות, מעולם לא הייתה התערבות בעלת מניעים זרים 

 4בשיקולי עריכה לרבות זו הנרמזת לגבי הזוג נתניהו, שואל, ליאור בזק לא 

 5 וואלההתערב ומתערב בשיקולים הקשורים בעריכת אתר החדשות 

 6אחראית על קיומה של עיתונות  - -כמדיניות, קבוצת בזק רואה במערכת 

 7נחושה, רעננה, נקייה ועניינית בלה בלה בלה. בקיצור, מה שאתה אומר 

 8 שהוא מבקש לשקר בתמציתיות ואני ביקשתי לשקר באריכות ולכן.

 9 לא, אז לאה הבנת אותי. ש.

 10 אז בסדר, אז, אני יודע שלא הבנתי אותך אבל זו המציאות, זו האמת. ת.

 11 ד לך.אז בוא אני אגי ש.

 12 תן לו להשלים את התשובה. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 13פה אף אחד לא דן באם לשקר או לא, ברור שצריך לשקר. עכשיו דנים איך  ת.

 14  - -לשקר. הקצר, תמציתי או ארוך ועם פרטים? כשאתה נכנס לפרטים אז 

 15 זה כל כך לא הוגן, מר ישועה. עו"ד ז'ק חן:

 16 עזוב את הציניות. ת.

 17 תן לו רק להשלים את התשובה.   פלדמן: -השופטת ר' פרידמן כב' 

 18  - -עזוב את  ת.

 19 אין שום דבר אחד חדש בתשובה שלו.  - -אני מבין  עו"ד ז'ק חן:

 20 שאלת אותו שאלה, הוא עונה.  מה לעשות? פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 21 האמת לא השתנתה, לכן אין חדש.  ת.

 22 נה לשאלה. לא, הוא לא עו עו"ד ז'ק חן:

 23 אם הוא כבר אמר הכל אפשר להתקדם.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1 באופן סיסטמתי הוא לא עונה לשאלות שלי. עו"ד ז'ק חן:

 2 הוא ענה לשאלה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 3לא, הוא לא ענה, אם הוא ענה אז הוא סיים לענות, יפה. הוא אמר לא נכון,  עו"ד ז'ק חן:

 4 א אמר לשקר בתמציתיות. הו

 5 נכון. ת.

 6זו הייתה תשובתו, אוקיי? כל שאר הסופרלטיבים והתוספות וכולי  ש.

 7ומריחות הזמן אפשר לוותר עליהם, זה מה שהוא אומר. עכשיו אני מציג 

 8לך שמה שהוא עושה כאן וזה אנחנו רואים שחור על גבי לבן ואת זה הצגתי 

 9, הוא מגיע בלילה, מקבל תגובות בפניך, וזה על בסיס מה שאתה מציע לו

 10של בזק שמדברות בשם שאול, ושלך שאתה מציע את זה והוא אומר אני 

 11מסתכל על התגובה הזאת, הוא לא יודע הרי מה קורה שם, או לא קורה 

 12שם, הוא אוכל מכפכם ואז הוא ממליץ ומציע לקצר על בסיס מה שאתה 

 13זה לעשות חוסר צדק. כתבת, אז אתה קורא לו שקרן? זה היפוך המציאות, 

 14 זה להיות לא הוגן כלפי מוטי שרף לפחות. בוא נעשה איתו חסד.

 15אני מבין שהאג'נדה העיקרית לעשות חסד עם הנאשם, יש עוד שני אנשים  ש.

 16שמדברים איתי בארץ שגם הם לא ידברו, בכל מקרה, זאת האמת, האמת 

 17כם, היא פשוטה, האמת היא פשוטה. מוטי שרף הוא איש פרסום מתוח

 18איש מילים מתוחכם, הוא יודע בדיוק על מה דובר, הבוס שלו זה אפילו לא 

 19בזק, זה שאול, פרטי, צריך להבין על שאול הוא עושה את עבודתו, הוא מגן 

 20עליו, שני מיילים נוספים שבהם זה נאמר במפורש וגם סביב אירועים 

 21ה, אחרים, לכל אורך הדרך מאמיר טל שהיה חצי שנה לפני או משהו כז

 22סביב האירוע הזה, סביב האירוע אחר כך של גידי וייץ, חצי שנה אחר כך, 

 23 מוטי וייץ.
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 1 הכל על בסיס מה שסיפרת לו. ש.

 2 מוטי וייץ מתבסס בהכל על מה שהבוס שלו שמשלם לו עונה לו. ת.

 3  - -לא, מה שאני  ש.

 4 אתה יכול לתת לי לסיים? ת.

 5 אבל אי אפשר להפסיק אותו באמצע.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6  - -אני חושב שהטענה שלך  ת.

 7  - -גברתי, אנחנו רואים שחור על גבי לבן מי אומר לו, זה הוא  - - עו"ד ז'ק חן:

 8 עורך דין חן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 9 שום דבר לא מעניין אותו.  עו"ד ז'ק חן:

 10ין חן, אם אדוני רוצה להסתמך רק על מה שכתוב בנייר עורך ד פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 11אדוני לא ישאל שאלות ואחר כך יגיד מה שיגיד, אם אדוני שאל אותו 

 12 שאלה צריך לתת לו לענות, כן מוצא חן לא מוצא, צריך לתת לו לענות.

 13 בעיניי זה מאוד מוצא חן, לא נטעה, גברתי, מאוד מוצא חן. עו"ד ז'ק חן:

 14 בסדר, אז אם הוא ישאל שאלה אדוני ייתן לו לענות.  פלדמן: -ידמן כב' השופטת ר' פר

 15 שקריו צפים כשמן על פני המים, הוא רק, פשוט הזמן קצר, זה הכל.  עו"ד ז'ק חן:

 16 נכון, אבל הוא נשאל שאלה אז הוא עונה. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 נכון, הוא חוזר על עצמו.  עו"ד ז'ק חן:

 18 אז אולי אפשר להתקדם? בר עם:כבוד השופט משה 

 19אבל אי אפשר להתקדם כי כל פעם נותנים לו, אומרים לי שאני מקצר  עו"ד ז'ק חן:

 20 אותו, אז אני נאלץ.

 21 אבל אדוני לא יופתע מתשובה אחרת אני מניח כי היא לא תהיה.  כבוד השופט משה בר עם:

 22 נכון.  עו"ד ז'ק חן:
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 1שובותיו לגרסתו זו האמת שלו כפי שהוא מציג אותה ואם הוא עקבי בת כבוד השופט משה בר עם:

 2 פה בבית המשפט, עכשיו לעבור לנושא אחר, זה לא.

 3בסדר, אדוני, אני חייב להניח תשתית בפני בית המשפט כדי שאני אוכל  עו"ד ז'ק חן:

 4 לסכם אחר כך. 

 5  - -התשתית היא בכתובים, העמדה שלה היא ברורה לגרסתו זו  כבוד השופט משה בר עם:

 6אז אוקיי, אז אני עכשיו אעבור על הכתובים מהר, זה מה שאפשר לעשות,  עו"ד ז'ק חן:

 7אבל אני חייב לתת לו הזדמנות להגיב, אחרת מה יקרה? כשאני אסכם את 

 8 זה יגידו לא שאלת, אנחנו מכירים את הטכניקה הזאת גם. 

 9נות להגיב, חייב לתת לו גם בסדר, אבל אדוני חייב לתת לו הזדמ פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 להשלים את התגובה. 

 11אבל אני נותן לו הזדמנות להשלים את התגובה, גברתי והתגובה שלו היא  עו"ד ז'ק חן:

 12רפטטיבית, אחרי שהוא הוכח בכתובים שמה שהוא סיפר היה הפוך, אז 

 13  - -הוא נזרק אחורנית לשאול, זה 

 14 כומים עכשיו.אנחנו לא בסי פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15  - -עכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 16  - -עורך דין חן   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17 גברתי, העד מסכם, לא אני מסכם.  עו"ד ז'ק חן:

 18אז אדוני יכול להראות לו משהו, לשאול אותו אם הוא רוצה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19  - -להוסיף על משהו 

 20גברתי, רעיון מצוין, אני מאמץ את השיטה הזאת, אני מאמץ את  - -אז אני  עו"ד ז'ק חן:

 21 השיטה הזאת, רעיון מצוין.

 22 אז אני יכול לענות? ת.
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 1, לא, אתה לא צד במשפט, אתה לא יכול. אתה אמור להשיב 1386נ/ ש.

 2 לשאלות.

 3 אנחנו נעבור לשאלה הבאה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 4 כבודה, שאלת שאלה לא עניתי.  ת.

 5אתה ענית לכל השאלות ולא הוספת לנו דבר, כרגע בית המשפט אמר לך  עו"ד ז'ק חן:

 6שאתה כל הזמן חוזר על אותן שאלות זה בגללי כי אני שואל אותך את 

 7 אותן שאלות. 

 8 בסדר. ת.

 9 נכון? יפה, אז בוא נקצר שנינו. ש.

 10 בסדר. ת.

 11 זו ההתייחסות הראשונה של מוטי שרף זה הראיתי לך כבר, נכון?  1386נ/ ש.

 12 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 13 בסדר. עו"ד ז'ק חן:

 14 אני לא יודע. ת.

 15לא, אני אגיד לך, מבחינת החומר שיש לנו ישן וחדש, מה שאני מראה לך  ש.

 16עכשיו זה החדש מה שלא ידענו קודם, מזל שקיבלנו אותו, אחרת היינו 

 17עם הגרסה שלך בלי שיש לנו אפשרות לאתגר אותה, זה המופע  נשארים

 18הראשון של מוטי שרף וחברתי תתקן אותי, עונה לך, אחרי שאתה מעביר 

 19. ככה אני מציג לך. 23:00 25.10-לו את טיוטת התגובה שלך לגידי וייץ ב

 20אם יש עוד חומר שלא הועבר לנו אני לא יודע. ככה נראה מתוך החומר 

 21יו, וחברתי תתקן אותי, אני שוב, טעות לעולם חוזרת, יכול שיש לנו. עכש

 22להיות שפספסתי משהו, אני לא חושב, חרשנו פה אבל תמיד אפשר. בחומר 

 23מאמץ את הצעת בית  1387נ/זה מה שמצאנו התייחסות ראשונה. עכשיו, 
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 1המשפט. פה אני פשוט רוצה לפרוס לך את התמונה במלואה, אתה משיב 

 2ן נוסח מעודכן בבוקר, אתה רוצה להוסיף משהו לתגובה של שרף שתכי

 3 לנוסח שלעיניו של בית המשפט?

 4 לא. ת.

 5, שם אתה מכין נוסח תגובה מקוצר שלך בו הורדת 1388נ/אני מציג לך את  ש.

 6את ההכחשה ששאול מתערב, הנה אני עוזר לך, על זה מוטי שרף אומר 

 7ה מה שאמרתי נראה טוב ואחר כך בשרשור מיילים אנחנו רואים כבודכם ז

 8ת בשמו של שאול אלוביץ' ו, הדובר של בזק כותב ההתייחס- -קודם שגיא

 9. יש לך מה להוסיף על מה שאמרת 1388נ/ועל זה אומר מוטי שרף מצוין, 

 10 עד עכשיו?

 11 לא. ת.

 12נעבור הלאה. גברתי, שיטה מצוינת. את הנוסח המקוצר הזה במקביל אתה  ש.

 13עבדי, והוא ממליץ להוריד את מעביר גם לביקורת של עורך דין יוסי 

 14ההשמצות נגד עיתון הארץ, ואתה משרשר את המייל איתו, כולל 

 15 התיקונים שהוא עושה אני מראה לך אותם עכשיו על המסך. 

 16 . 1389תנו לו את זה, נתתם לו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 17את זה לקבוצה,  , כן, תודה, גברתי, זה על המסך מולו. אתה משרשר1389 עו"ד ז'ק חן:

 18בסדר? עכשיו אנחנו רואים שבקבוצה נוסף באמת מוטי שרף שהפציע 

 19בלילה קודם, לקבוצת שאול וגיא הדס. ומוטי שרף אומר שהוא מסכים 

 20שאין טעם להשמיץ את עיתון הארץ, יש לך משהו להוסיף על מה שאמרת 

 21 עד כה?

 22 לא. ת.
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 1שאם אין הערות ואתה מוסיף  1390נ/אחר כך אתה מעביר נוסח סופי  ש.

 2 , אתה רואה?1390נ/תעביר אחר הצהריים. מוטי שרף עונה לך מצוין. 

 3 כן. ת.

 4  יש לך משהו להוסיף על מה שאמרת עד עכשיו? ש.

 5 לא. ת.

 6יש משהו להוסיף על התגובות, אני  - -וגם את גיא הדס שלא נחקר גם הוא  ש.

 7תווכח עם והוא ממליץ להוריד את המשפט שניתן לה 1391נ/-מפנה אותך ל

 8בהשוואה לשיקולי עריכה אידאולוגיים של גופי  - -שיקולי עריכה אלה 

 9תקשורת אחרים ברמז עיתון הארץ. כלומר גם הריכוך של המתקפה נגד 

 10 עיתון הארץ הוא חושב גם זה לא מספיק טוב, צריך להוריד את זה, נכון?

 11 כן. ת.

 12 יש לך משהו להוסיף? ש.

 13 לא. ת.

 14ופה זה המקום הגיאוגרפי שהוא, אני תכף אחזור לחומר החדש אבל זה  ש.

 15המקום הגיאוגרפי, אנחנו חוזרים לחומר הישן כדי לשלב את כל התמונה, 

 16בצהריים  26.10.15-שאתה אופס, עוד פעם פונה לעמוס שוקן, מו"ל הארץ ב

 17. אתה מנסה לשדל אותו, אני 1392נ/על חילופי הדברים האלה אני אגיש 

 18ה את זה קצר בלי להקריא הכל, כדי להימנע מעוד מבוכות. אתה אעש

 19פשוט מבקש ממנו להתערב בכתבה של גידי וייץ אם אפשר ולהוריד כמה 

 20 משפטים, נכון?

 21 כן. ת.

 22 סליחה?  ש.

 23 כן. ת.
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 1 גידי וייץ מתרעם שאתה פונה מעל ראשו למו"ל שלו, נכון? ש.

 2 נכון. ת.

 3שעונה לך שעדר של עיתונאים זה אתה מעביר את ההתרעמות לעמוס שוקן  ש.

 4דבר שמאז במקרה גם הבנתי שאני לא יכול להתמודד איתו אבל אולי כן 

 5 שווה לך לדבר איתו, כלומר בוא בכל זאת תיפגש עם גידי וייץ, נכון?

 6 כן. ת.

 7עד עכשיו ראינו שסירבת ולא רצית אבל עכשיו אומר לך, מציע לך עמוס  ש.

 8עמוס שוקן מעדכן אותך, בקיצור הוא מציע שוקן אולי כן להיפגש איתו. 

 9 לך להיפגש עם הכתב, נכון?

 10 נכון. ת.

 11בנקודה הזאת לפני שאני ממשיך הלאה יש לך משהו שונה ממה שאמרת  ש.

 12 עד עכשיו שאתה רוצה להוסיף? 

 13 לא. ת.

 14לא. בעניין הפגישה עם גידי וייץ אני רוצה להפנות אותך גם לחומר החדש.  ש.

 15ומר החדש כי הקטע הישן הוא משתלב בתוך עכשיו אני חוזר לח

 16, יש לך פה שיחה עם גידי וייץ, אתה מודיע לו 1393נ/השתלשלות העניינים, 

 17שתעביר לו את תגובתך עוד הערב, הייתה לך נטייה להיפגש אבל התחושה 

 18היא שלא משנה מה הוא אמר המטרה צוירה, כך אתה מציג בפני גידי וייץ. 

 19טועה, אל תניח הנחות מראש, הייתי בא אליך גידי וייץ אומר לך שאתה 

 20בנפש חפצה בלב פתוח, שזה נשמע כמעט כמו שימוע בפרקליטות, אך 

 21זכותך, אולי אחרי יזדמן לנו.  - -לצערי העדפת להתבצר מאחורי חומה של 

 22רשבסקי והוא אמר את אותו הדבר, וואז אתה אומר לו דיברתי עכשיו עם 
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 1רשבסקי זה אתה יכול ול פי המצפון. כלומר שאתה ישר, משתדל לפעול ע

 2 להסביר לנו רק מי זה? 

 3 יוסי.  ת.

 4 איתו התייעצת בעניין?  ש.

 5 גידי. ת.

 6 גידי וייץ? ש.

 7 כן. ת. 

 8רשבסקי באותה תקופה הוא מנכ"ל ערוץ ווהוא אמר לך שהוא אדם ישר.  ש.

 9 , נכון?10

 10 כן. ת.

 11. ובסופו של 10אז אתה התייעצת עם מנכ"ל גלובס ועכשיו עם מנכ"ל ערוץ  ש.

 12אמרתי לך  1394נ/דבר התקיימה הפגישה בינך לבין גידי וייץ, נכון? 

 13כפי  - -בתחילת הפרק הזה שאני אראה לך שלמרות שהחלטת שלא 

 14שהראיתי לך בהתחלה בסוף מתקיימת פגישה, אנחנו עכשיו יודעים שזה 

 15 בהצעת עמוס שוקן שאתה סומך עליו מאוד, נכון?

 16 כן, כן.  ת.

 17מה הפגישה. פה זה מתחבר לרול הישן שוב, כבודכם, כדי להציג את והתקיי ש.

 18 , שם.13887התמונה המלאה, אני לא אתעכב איתך על זה. 

 19דרך אגב, כל מהלך פה אתה שואל אם, כל מהלך פה כולל הפגישה עם  ת.

 20 עמוס והכל תואם עם שאול והוא עודכן. 

 21קן אתה מעתיק אנחנו ראינו לפני הפגרה שאת ההתכתבות עם עמוס שו ש.

 22 כלשונה ומעביר אותה לשאול אלוביץ'.

 23 אני לא זכרתי כל דבר שנעשה. ת.
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 1שואל אותך מר אלוביץ' אני חושב,  13887-בסדר, אז אני עוזר לך להיזכר. ב ש.

 2 סליחה, אתה שואל אותו.

 3 אילן שואל את שאול. עו"ד יהודית תירוש:

 4 "אתה רוצה התייעצות?"  עו"ד ז'ק חן:

 5 עם שאול, רוצה התייעצות עם שאול. ירוש:עו"ד יהודית ת

 6תתקשר אחרי שאול, שואל אותך אם זה חשוב ואז אתה  אלקלעיכן, ול עו"ד ז'ק חן:

 7עונה לו לא דחוף, אני פוגש אותו. כלומר ידעתם על מה אתם מדברים, על 

 8פגישה עם גידי וייץ בשמונה בבוקר אם יש עוד משהו שכדאי שאני אחדד 

 9, שנכנסת בהשתלשלות 13887דבר איתי, אחרת אין צורך. בסדר? זה שורה 

 10ש כפי שאני מציג אותו, בסדר? אתה כתבת לשאול העניינים בחומר החד

 11 שאתה מאמין שאם תפגוש אותו תהפוך את הכתבה לפחות גרועה, נכון? 

 12 כן. ת.

 13 כך גילית אז. ש.

 14 נכון. ת.

 15 התבדית. ש.

 16 כנראה. ת.

 17 בוא תגיד מילה על הפגישה הזאת עם גידי וייץ. ש.

 18 מה אתה שואל? ת.

 19 על הפגישה עם גידי וייץ.אם לא תספר לנו, לא תגיד לנו מילה  ש.

 20 מה היה שם? ת.

 21 כן, מה סיפרת לו? ש.

 22אני חושב שחזרתי על עיקרי ה, לא זוכר את זה כל כך טוב, אני חושב  ת.

 23שחזרתי על עיקרי הדברים שמן הסתם מופיעים בתוך התגובה שיש גם 
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 1כתבות כאלה ויש גם כתבות כאלה, אני מניח שזה פחות או יותר תאם את 

 2 שידעתי שאני מעביר לו באותו ערב.  נוסח התגובה

 3 אוקיי.  ש.

 4 - -אני לא זוכר את  ת.

 5שוב אנחנו חוזרים לרול הישן כדי שתהיה לנו השתלשלות העניינים  ש.

 6לא תגיד מילה על  אלקלעיברול הישן שואל אותך  13904במלואה. בשורה 

 7ואז הוא אומר לך אני מריח מהטקסט כי אמרת לו שתכף אני  הפגישה?

 8ואעדכן, שהיה טוב ואז אתה אומר לו לאו דווקא, פגישה שלך איתו  אדבר

 9גם הוא להיפגש עם גידי  אלקלעיחשובה מאוד ולכן אתה עכשיו מדרבן את 

 10 וייץ, נכון?

 11 נכון. ת.

 12שוב, אני מצטער למלאכת השזירה שאנחנו  1395נ/כן. ובחומר החדש  ש.

 13ת המשפט לא עושים כאן, פשוט ישן נכנס בחדש, נכנס בישן וכדי שבי

 14יוטעה צריך להציג את התמונה כולה ברצף שלה. על עכשיו היה לנו רק את 

 15הישן. אנחנו רואים שהמשך ההתכתבות שלך עם גידי וייץ נוגע לרצון שלך 

 16להוסיף על התגובה ולשנותה, בין היתר על דברים נוספים שנאמרו בפגישה, 

 17עים, מקובל? נכון? נקצר. ארצה להוסיף כמה דברים שנאמרו ולא מופי

 18. ארצה להוסיף כמה דברים שנאמרו 10:44וודאי. נכון? אתה רואה? בשעה 

 19ולא מופיעים כבר בתגובה ששלחת לו עוד קודם והוא אומר לך וודאי, 

 20 בסדר? 

 21 אתה רוצה את זה בהגדלה על המסך, מר ישועה?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 22  לא, פה זה בסדר.  ת.

 23 הגדיל.אפשר ל עו"ד ז'ק חן:
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 1 זה בסדר.  ת.

 2הנה, ארצה להוסיף כמה דברים שנאמרו ולא מופיעים, מקובל? וגידי וייץ  ש.

 3אומר לך וודאי, בסדר? רק הוא מבקש שלא תהיה מגילת אסתר, תשתדל 

 4 לא לשחזר את מגילת אסתר, כי שלחת לו כבר תגובה מאוד ארוכה, נכון?

 5 כן. ת.

 6אסתר, הדברים אפקטיביים,  ואז אתה אומר לו אחלה, לא תהיה מגילת ש.

 7מידע מדויק, עכשיו אתה משתמש בשכנוע שלו שאתה מדבר מדם ליבך, זה 

 8 אותנטי, התכוונת לדבר מדם ליבך בתגובה לגידי וייץ ולומר לו את האמת? 

 9זה היה מאוד חשוב לי במובן הזה כמובן שמה שנאמר פה היו דברים רבים  ת.

 10 לא נכונים.

 11ק מדם ליבך. ואז לפני שאתה מעביר את התגובה נכון, לכן לא היה בדיו ש.

 12כבודכם, אתה מעביר אותה לשאול  1397נ/-ו 1396נ/-המתוקנת אני מפנה ל

 13גיא הדס ומוטי שרף ואתה מבקש מהם הערות כי אתה מעוניין לשלוח 

 14, אני אומר 1399נ/-ו 1398נ/לגידי וייץ עוד באותו ערב, תחילה אתה מקבל 

 15יוכל לעקוב ומיד תקבל את המסמכים, את  את זה שוב כדי שבית המשפט

 16 ההערות של גיא הדס. 

 17 , כן? 12:44זה  ת.

 18 1399-ו 1398נ/אני מיד נותן לך את המסמכים האלה, זה  13:30-ו 13:09 ש.

 19 אלה ההערות של גיא הדס.

 20 סליחה רגע, אני הלכתי לאיבוד.  ת.

 21ראש הממשלה  - -וההערות שלו, התיקונים שלו זה במקום מר נתניהו  ש.

 22ובמקום תפקידי לאזן בין זכות הציבור לדעת לבין הנזק הכלכלי שעלול 
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 1תפקידי לאזן בין זכות הציבור לדעת לבין הצורך לדאוג  וואלהלהיגרם ל

 2 , אלה ההערות שלו.וואלהלהצלחתה העסקית של 

 3מסמכים ולא יודע  4מסמך אתה? יש לי  סליחה, אני לא עוקב, באיזה ת.

 4 באיזה.

 5 אלה התיקונים של גיא הדס לתגובה שאתה העברת לו. 1398נ/-תסתכל ב ש.

 6 אני רואה. ת.

 7 בסדר? התגובה המתוקנת לגידי וייץ. והתיקונים הם מסומנים. ש.

 8 בסדר. ת.

 9בסדר? במקום מר נתניהו ראש הממשלה, התיקון האחר זה כפי שהקראתי  ש.

 10 ם, אני לא אחזור על זה.לך קוד

 11 ראיתי.  ת.

 12בסדר? יופי. ואחרי זה אתה שולח את הנוסח שלך אחרי שקיבלת את  ש.

 13גם בפניך, שוב, לשאול ולגיא הדס,  1399נ/התיקונים של גיא הדס זה 

 14, אחרי 27.10.15-בסדר? ורק אז, תראה כמה התקדמנו בזמן, אנחנו ביום ה

 15רת שהן מכילות אינפורמציה טיוטות של תגובה שאתה אמ 1234ששלחת 

 16לא נכונה, האחת שמקורה באיתן מדמון, השנייה בך, השלישית בך 

 17מקוצרת, הרביעית בך אחרי שתיקנת את הערות גיא הדס, רק אז אני 

 18, מופיע הדבר היחיד שהופיע בעדות הראשית שלך, שוב 1400נ/-מפנה ל

 19לך בשעה  ושוב ושוב ושוב, מוטי שרף מתבסס על התגובה שלך, הוא כותב

 20משום שזה מה שכתבת לו כל הזמן, שזו בעיה לכתוב ששאול ביקש  13:38

 21שהאתר יהיה במרכז כיוון שהטענה שלנו ששאול לא התערב, הטענה שלנו 

 22על בסיס מה שאתה כתבת לו ששאול לא התערב בכלל. ואז אתה עונה לו 

 23י חייבים לתת לו משהו. ואתה מוכן לכתוב את המילה המליץ, זה מה שמוט
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 1שרף אמר, הנה התגובה שלך והנה הרקע להתערבות של מוטי שרף על 

 2בסיס מה שאמרת. יש לך בהנחיית בית המשפט משהו להוסיף על כל מה 

 3 שאמרת עד עכשיו? 

 4מוטי שרף ממלא את האינטרסים של שאול, הוא לא בא למלא פה את  ת.

 5א האינטרסים שלי, זה התפקיד שהוא מילא לכל אורך הדרך, כל מה שהו

 6בהירות בנושא הזה, פה אתה רואה  - -רצה הוא אמר, קיבלתי ממך 

 7שבמקום היחיד שבו אני מנסה להגיד איזשהו משהו שהוא נכון זה קשור 

 8את המשפט  - -וכדומה, זה מראה לך את רוח הדברים, הייתי  - -לאג'נדה 

 9במרכז פוליטי שזה חלק  - -בו אתה אומר שקיבלתי מאלוביץ' הנחיה 

 10שמענו פה ויש לנו בעיה, גם זה רוח הדברים, צריך לנקות את מהדברים ש

 11שאול לגמרי, אומר לי לא ניקית מספיק, אנו טוענים ששאול לא מתערב, 

 12  - -אתה טוען שאני הצעתי לו ששאול 

 13 הצעת לו, הראיתי לך. ש.

 14 אז הוא אימץ את זה, בסדר, אם זאת הטענה שלך. ת.

 15 זה התפקיד שלו. ת.

 16 את זה ממני, שזה אסטרטגיה של שאול. שמוטי שרף גילה ת.

 17 לא, לא. ש.

 18 תן לו לענות, רגע.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19  - -הטענות שלך שמי ש  ת.

 20אל תנסח את הטענות שלי, פה אני כן אפריע לו, גברתי, הוא אומר לי  עו"ד ז'ק חן:

 21 הטענות שלך. 

 22ך לכיוון לא נכון. תן לי אתה לא נותן לי לענות כל פעם שנראה לך שזה הול ת.

 23 בבקשה לענות, זה כבר עובר באמת כל גבול.
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 1 כן, בוא תשלים את התשובה.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 2הטענות שלך הן כמו שאתה עכשיו אמרת לי זה שמי שמנסח תשובות  ת.

 3שקריות זה איתן מדמון, זה אני, זה כל אחד, גיא הדס ניסח את תגובתו 

 4איזושהי מתכת אצילה, היא קוראת את  - -מזכיר  - -קרא  של שאול, שאול

 5כל הדברים ונדהמת מהשקרים של כולם ואיכשהו מסכימה, באופן פסיבי 

 6או לא באופן פסיבי ובשנייה האחרונה, שאול מעורב לאורך כל הדרך, 

 7שום דבר, אני לא אדם שהוא אסף מהרחוב ועשה לי שום טובה,  - -מקבל 

 8 זה הכל. 

 9 הוא הרעיף עליך מיליונים. ן:עו"ד ז'ק ח

 10 - -לא הרעיף עליי שום מיליונים, אני הרעפתי עליו  ת.

 11 ]מדברים ביחד[

 12הוא לא עשה איתי שום חסד, כל חיי הצטיינתי בכל תפקיד שהייתי בו, לא  ת.

 13 לבלבל את המוח, אף אחד לא עשה, הוא לא אסף אותי מהרחוב, זה הכל. 

 14  - -אני מסכים איתך ש  ש.

 15 תן לו עכשיו לסיים, חכה, תן לו לסיים פעם את המשפט.   פלדמן: -פטת ר' פרידמן כב' השו

 16אתה מטיח דברים שהם באמת תת רמה. התיאור הזה שאיתן אשם ואני  ת.

 17אשם והמצאנו את הכל בשביל עצמנו וכדומה הכל בשביל להגן על שאול 

 18שרף, ועל ראש הממשלה וגם במקום הזה בסופי לכל אורך הדרך היה מוטי 

 19לכל אורך הדרך בוודאי היה שאול, ואנחנו היינו אינסטרומנטים של שאול 

 20 - -ואני שיתפתי איתו פעולה כפי ש 

 21מכיוון שהפרוטוקול לא מזהה אמירות בסגי נהור אני אמרתי לו על מנת  עו"ד ז'ק חן:

 22להגן על עצמך והוא אמר בסדר, "להגן על עצמי" אבל לא התכוונת לזה 

 23 איתי, נכון?באמת, לא הסכמת 
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 1 נכון. תודה שבדברים שוליים אתה מגן עליי. ת.

 2לא, לא, זה דברים מאוד חשובים, אנחנו מדייקים איתך. עכשיו אני  ש.

 3 ממשיך. 

 4שניה, אתה פשוט דילגת על ליאור, ואני שואלת אותך כי אמרת לו שאתה  עו"ד יהודית תירוש:

 5אותך אם אתה מציג לו את כל ההתכתבויות של מוטי שרף, אני שואלת 

 6 מתכוון להציג לו של ליאור קודם או לא?

 7 חלפתי כבר.  26-? לא, של ה26-של ה עו"ד ז'ק חן:

 8אני שואלת, אתה מציג בפני עד, כשאתה מציג לו את כל ההתערבויות שלו  עו"ד יהודית תירוש:

 9 בנושא, אני שואלת, אני לא רוצה להתערב יתר על המידה. 

 10דר גמור, כי אם אני מציג לו מצג שהוא לא נכון אז זה יכול לא, לא, זה בס עו"ד ז'ק חן:

 11 להיות.

 12של מוטי שרף בעניין תגובה  26-אני שואלת, בגלל זה אני שואלת, יש מייל ב עו"ד יהודית תירוש:

 13שזה אותו דבר, אותו רעיון ויש שם אמירות שונות, אם אתה  - -ותגובה של 

 14את זה בחוזרת להשלמת  מתכוון להציג לו, אם לא אני אוכל להציג לו

 15 התמונה, אין בעיה.  

 16יש שני מיילים שאני רואה, תקני אותי אם  26.10-בסדר, חברתי צודקת, ב עו"ד ז'ק חן:

 17יש יותר, לא, יש מייל אחד שמוטי שרף שולח, שבו הוא, יש לי פה תמצית, 

 18וכותב שהציטוט האם  אלקלעיאין לי את המייל הנגיש, על תגובתו של 

 19והוא מסוקר, התשובה היא כן, הוא ציטוט מסוקר  - -שנתן  ישנה בחינה

 20לפיה  אלקלעיולדעתו צריך להוריד, והוסיף שאמירה של  אלקלעישל 

 21  - -כעורך הוא מרגיע את הטון כלפי נתניהו זו 

 22 איזה מוצג זה אדוני? כבוד השופט משה בר עם:

 23 זה לא מוצג.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 כאן? בקלסר  - - כבוד השופט משה בר עם:

 2לא, לא, זה לא נכנס כאן, ככל הנראה באמת, לא ככל הנראה, מחמת  עו"ד ז'ק חן:

 3טעות, אבל זה לא משנה משום שזה בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר, 

 4 אנחנו מדברים על אחרי.

 5  אתה לא נותן לו לראות את זה ואתה אומר שזה אותו דבר? עו"ד יהודית תירוש:

 6 ייאמן.  זה פשוט לא עו"ד ז'ק חן:

 7  - -לא, אני רק אומרת אז  עו"ד יהודית תירוש:

 8 ]מדברים ביחד[ 

 9 . 26.10-יש פה מסמכים מה פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10אבל גברתי ,זה בדיוק הסכנה, אני ממש, ושוב, אני עושה את זה רק משום  עו"ד ז'ק חן:

 11אז אני שזה נשמע כל כך הרבה פעמים ומשום שזה פשוט כל כך לא הוגן, 

 12 שניה אבקש להראות לבית המשפט, ככה אני מבקש. 

 13 ]מדברים ביחד[

 14אפשר היה לענות יש לי את הקצב שלי ואני רוצה להציג אחר כך. אני  עו"ד יהודית תירוש:

 15שאלתי מאחר שחברי אמר לעד שהוא מציג לו את כל המעורבות של מוטי 

 16את היום הזה, שרף, וראיתי שהוא דילג יום, שאלתי אם כוונתך להראות 

 17עשיתי את זה הכי בעדינות, אפילו לא אמרתי מה בדיוק יש שם, עד שאתה 

 18לא שאלת אותי תגידי לי מה, ולכן אין כל מקום לאמירות האלה 

 19 ולתשובות האלה.

 20 אני אגיד מדוע יש מקום, משום שאני לא סיימתי את החקירה שלי.  עו"ד ז'ק חן:

 21 אז תגיד. עו"ד יהודית תירוש:

 22יש מנטרה שחוזרת על עצמה, לא, אבל אני הספקתי  - -ולכן חברתי  חן: עו"ד ז'ק

 23 להתבלבל. 
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 1  - -שאלתי  עו"ד יהודית תירוש:

 2הספקת אפילו לבלבל אותי, מכיוון שזו מנטרה שחוזרת על עצמה, במעין   עו"ד ז'ק חן:

 3מקהלה מהעד ומהתביעה על הטעיה, הטעיה, הטעיה, אני לא מקבל את 

 4 זה.

 5 לא אמרתי.  תירוש:עו"ד יהודית 

 6לא היו דברים מעולם, אף פעם, אף פעם אחת כזאת, יכול להיות שטעינו  עו"ד ז'ק חן:

 7בטעות בתום לב, פעם אחת לא הייתה כזאת, זה דבר שאנחנו מקפידים 

 8 עליו מאוד מאוד. 

 9לא הייתה כאן טענה, עורך דין חן אדוני לא הייתה כאן טענה  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 שאדוני מטעה, הייתה טענה שאולי השמטת. 

 11לא, ולכן חברתי, אבל זו דוגמה לכך גברתי שחברתי צריכה לשבת במטותא  עו"ד ז'ק חן:

 12ממנה, שאני אסיים את הנושא ואז תבוא ותגיד הצגת לו, הצגת לו, שאתה 

 13יות של מוטי שרף, אתה פסחת על התערבות, זו מציג לו את כל ההתערבו

 14דרך אחת למשל. דרך אחרת זה לבוא ולהגיד בחקירה החוזרת חברי הציג 

 15לך את כל ההתכתבות המתיימרת להיות התכתבות עם מוטי שף, אבל אני 

 16מציגה לך התכתבות נוספת שהוא דילג עליה, אי אפשר להפריע לי ברצף 

 17  - -החקירה הנגדית 

 18אדוני רץ בכרונולוגיה, אדוני לכאורה פסח על היום הזה ולכן כנראה  משה בר עם:כבוד השופט 

 19 בהקשר הזה הוא נשאל.

 20 אז בסדר, אז היא יכולה להתאפק, אז היא יכולה להתאפק ולא להפריע לי.  עו"ד ז'ק חן:

 21 ]מדברים ביחד[ 

 22רלוונטי. כל מה עורך דין בן צור, כל מה שאדוני אומר לא   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 23שעשתה התובעת זה קמה ואמרה אם אומרים לעד שהכל הוצג, אם יש 
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 1דברים שלא הוצגו אז רק תגידו לי אם אתם מתכוונים להציג או לא, אם 

 2 יש טעות, זה הכל. 

 3ממש הכל, גברתי, כן, אנחנו לא סופגים את ההערות האלה על הטעיות ועל  עו"ד ז'ק חן:

 4 מן באמצע חקירה נגדית לפני שהסתיימה.הטעיות, זה דבר חוזר כל הז

 5 טוב. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6 אבל אני אמשיך. אז תדע שאני אגיע לזה, בסדר?  עו"ד ז'ק חן:

 7 עורך דין חן, מה לוח הזמנים של אדוני?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 8ם אחד, אני לפי מה אני דיברתי על יום וחצי וקיוויתי לצמצם את זה ליו עו"ד ז'ק חן:

 9שאני רואה עכשיו אם אנחנו מסיימים עכשיו אז יש לי עוד חצי יום, לא 

 10 הצלחתי לצמצם.

 11 - -וזה זמן מתאים לאדוני  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12אבל אני אאמץ את שיטת גברתי, את הצעת גברתי כי אני חושב שהיא  עו"ד ז'ק חן:

 13 להוסיף. מאוד יעילה לשאול אותו אם יש לו מה

 14השאלה שלי אם אדוני חושב שכדאי לעצור פה או שאדוני   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 15 באמצע משהו ורוצה לסיים אותו? 

 16 דקות רק כדי לסיים נקודה? 5אם אפשר אולי  עו"ד ז'ק חן:

 17 אין בעיה, לכן אני שואלת, אז תמשיך. פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 18 אם אפשר, בסדר? דקות 5 עו"ד ז'ק חן:

 19 כן, כן.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 20 אנסה לעשות את זה מהר, אם זה ילך לאט אז נעצור.  עו"ד ז'ק חן:

 21 טוב, לאן הגענו?  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1-מה 1404נ/, 1403נ/, 1402נ/, אגיש את זה כמקובץ כדי לרוץ, 1401נ/ עו"ד ז'ק חן:

 2, גם הן חומר חדש כמו כל החומר שהגשתי 13:49 , החל מהשעה27.10.15

 3 מיילים.  4היום, 

 4 תודה. ת.

 5 באותו עניין?   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 6מיילים באותו עניין, כן, אני לא אתעכב עליהם, למעט מייל אחד  4 עו"ד ז'ק חן:

 7שהבטחתי לעד שאני אגיע אליו, שוב, כדי להראות אותו ברצף הזמנים 

 8איפה מופיעה האמירה הזאת בהתבסס על התגובה שלו אם כבודכם יראה 

 9ששם אומר מוטי שרף שוב, מתבסס על מה שראינו, אם זה מצב  1403נ/את 

 10ששאול ינחה, ימליץ הגדרה של מרכז פוליטי היא הדברים אסור 

 11סובייקטיבית, בסדר? העד הרי התייחס שבאיזשהו מקום מוטי שרף נתן לו 

 12הנחיה ואמר לו אפילו מרכז סובייקטיבי לא טוב להגיד, אני מזכיר 

 13לכבודכם, הנה המופע הגיאוגרפי של האמירה הזאת, בסדר? על מה 

 14 שהצגתי לך עכשיו יש לך מה להוסיף?

 15 כן.  ת.

 16 בבקשה. ש.

 17למטה דילגת על האמירה שלי בתחתית העמוד: מוטי אני חושב  1430-ב ת.

 18שהייתי חייב לתת משהו, זה נראה לא אמין שלא דובר על זה בכלל, אני 

 19גם  - -יכול לשנות למילה המליץ לי במקום ביקש למרות שאני חושב שגם 

 20עם זה ואני אומר  - -שכבר ברור שאני לא  state of mind-מראה את ה

 21תשמע, זה לא אמין לגמרי מה שאנחנו, בוא ננסה לתת משהו וזה שיקף את 

 22 הצורה שבה התגובה הזאת נוסחה לכל אורך הדרך.

 23 אוקיי, בסדר, הלאה.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 
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 1מר לך מוטי שרף דקות, לא אתווכח איתך, בכל פנים מה שא 5טוב, יש  עו"ד ז'ק חן:

 2והמיקום הגיאוגרפי של מה שאמר לך מוטי שרף שעליו תלית את צרות 

 3על פני לוחות הזמנים שהראיתי לך היום מופיע גם הוא  - -העולם כולו 

 4, הפניתי את תשומת לב בית המשפט הנכבד אליו. 1403נ/במייל הזה 

 5 עכשיו, תסתכל בבקשה, אתה קיבלת את התיקונים של מוטי שרף?

 6 לא זוכר. ת.

 7אתה אמרת שכפו עליך לשקר. אז אתה וודאי זוכר אם אתה אומר אמירה  ש.

 8 כל כך חריפה. לא, לא, זה לא מופיע פה, זה מופיע בקובץ הבא.

 9 אה. ת.

 10  - -אז אני שואל אותך, האם אתה  ש.

 11 של ההמליץ? את המילה הזאת? לא, לא זוכר. ת.

 12, 1405נ/את הקובץ הבא לא זוכר, זה גם תשובה, נקצר. אני מציג לך  ש.

 13, נותן לך את זה כמקבץ. אני מפנה את בית המשפט לאותם 1407נ/, 1406נ/

 14מיילים, שוב, זה שרשור. הראשון זה מגידי וייץ שאתה שולח לו את 

 15התגובה, אחרי אותה התייעצות ואחר כך אתה מעביר לגיא הדס ושאול 

 16כי הוא לא הצליח את התגובה ששלחת לגידי וייץ ואחר כך לגידי וייץ שוב 

 17 לפתוח, וזה המקבץ של המיילים שהראיתי אחר כך.

 18רגע, תן לו להסתכל, אלא אם אתה לא רוצה לשאול אותו כלום  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 19 על זה. 

 20אני רוצה לשאול אותו אם יש לו, בהנחיית בית המשפט אם יש לו מה  עו"ד ז'ק חן:

 21 להוסיף על מה שאמר עד עכשיו. 

 22 בסדר גמור, תן לו רק לראות את מה שהוא קיבל.  פלדמן: -' השופטת ר' פרידמן כב

 23 כן? ת.
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 1 בסדר? יש לך מה להוסיף? עו"ד ז'ק חן:

 2 לא. ת.

 3, שני מסמכים מהחומר 1409נ/ואת  1408נ/לא. עכשיו אני מראה לך את  ש.

 4החדש, הראשון הוא התכתבות עם גידי וייץ בעניין קיצור התגובה, הוא 

 5ך זה עדיין ארוך מידיי, והשני זה ניסיון נוסף שלך לדבר עם עמוס אומר ל

 6 , בסדר? יש לך מה להוסיף למה שאמרת עד עכשיו?1409נ/שוקן, זה 

 7 לא. ת.

 8 זו נקודה כבודכם אולי אפשר לעצור.  ש.

 9 נעשה הפסקה ונמשיך מחר.   פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 10 אני אחזור אליו, אבל זו נקודה טובה להפסיק.  אני עדיין באותו נושא אבל עו"ד ז'ק חן:

 11 בסדר, אז אנחנו נסיים את הדיון להיום.  פלדמן: -כב' השופטת ר' פרידמן 

 12 תודה רבה.  עו"ד ז'ק חן:

 13 *סוף הקלטה* 

  14 
 15 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה   
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד  עו"ד יהודית :מטעם המאשימה
 3 ניצן וולקן

 4צור; עו"ד עדי  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים
 5 גרופי

 6  ; עו"ד יהל  דאר וב"כ עו"ד ז'ק חן 2נאשם  
 7 עוזר; עו"ד נועה פירר  –עו"ד מיכל רוזן  3ב"כ נאשמת  
 8 ז עו"ד רותם אלב 4ב"כ נאשם  

<#1#> 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13 פרוטוקול הדיון הוקלט 

  14 
 נסתיימה החקירה הנגדית המשלימה של עו"ד ז'ק חן. –המשיך להעיד העד אילן ישועה 

 
<#4#> 

 15 החלטה

 

 עוזר.  -, לחקירה נגדית משלימה של עו"ד מיכל רוזן09:00, בשעה 6.10.2021המשך הדיון קבוע מחר, 

 16 
<#5#> 17 

 18 במעמד הנוכחים.  05/10/2021, כ"ט תשרי תשפ"בהיום  נהנית

 19 

   20 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 
 3אנחנו . 2021באוקטובר  5שבו בבקשה. טוב, בוקר טוב. היום  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4. מתחילים קצת באיחור בגלל משהו בלתי צפוי. מאותה סיבה 67104-01-20בתיק פלילי 

 5. נקצר קצת את 14:45-נצטרך גם לסיים קצת קודם, אז אנחנו נסיים את הדיון בלית ברירה ב

 6 הדיון. נקווה להספיק כל מה שהיה מתוכנן, ננסה לזרז את העניינים. מר ישועה, בוקר טוב. 

 7 בוקר טוב ת:

 8כבודכם, יש לנו, כפי שאמרתי אתמול, הגשה של המיילים. זה יצורף להתכתבויות  עו"ד ז'ק חן:

 9שהגיש עו"ד בן צור במרוכז בשם כולנו. אפשר לעשות את זה עכשיו, אפשר לעשות את זה 

 10 בסוף הדיון. קצת מנהלות. בסוף?

 11 בחקירה, נכון?זה משהו, אתם לא מתייחסים לזה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 , -לא, לא, זה מה ש עו"ד ז'ק חן:

 13 אז תגיש דרך המזכירות, כדי שזה גם ייסרק.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 בסדר.  עו"ד ז'ק חן:

 15 בסדר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 זה פשוט, אז ניתן לתביעה.  עו"ד ז'ק חן:

 17 זה, זה מאורגן הכל.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 זה מאורגן, עם מספר התיקים. עו"ד ז'ק חן:

 19 אז תגישו, אם אנחנו לא צריכים את זה לדיון כאן כרגע,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לא צריכים.  עו"ד ז'ק חן:

 21 אז תגישו דרך המזכירות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 מאה אחוז.  עו"ד ז'ק חן:

 23גם הייתה לנו איזה אי הבנה. לנו הייתה אי הבנה ואת המוצגים שהגשנו, וגם  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 24 את אלו שנגיש היום, בחקירה שלי, אנחנו לא הגשנו עוד למזכירות. אנחנו נעשה את זה, 
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 1 זה עוד לא הוגש רשמית. זאת אומרת, זה מוגש אחד אחד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2רק היום הבנו את זה. אז אני קודם כל מתנצלת. ושנית, אם זה בסדר, נגיש  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 3 את זה שבוע הבא. 

 4תגישו את זה כשתסיימו את החקירה. לא רציתם להגיש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 את זה לפני. 

 6 כן, כן.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 7 כשתסיימו לחקור על המוצגים,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 מעולה.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 9 תגישו את זה למזכירות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בסדר, תודה.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 11על המוצגים את המספר. כי אלה  רק שימו לב לרשום אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שאצלנו הם עם, 

 13 הכל רשום.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 14 הם עם מספור בצד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לא, לא, הבנו, גם זה טוב שהבנו היום, שזה בלי דגלונים ובלי הכל.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 16 . בסדר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 ואני מקווה שבזה זה יסתדר.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 18 יופי, תודה רבה לכם. ואנחנו ממשיכים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 

 20 :משלימה מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר והתחייב כחוק, משיב לעורך הדין ז'ק חן בחקירה נגדית

 21 כן, תודה. בוקר טוב מר ישועה.  עו"ד ז'ק חן:

 22 בוקר אור.  ת:
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 1לפני שנתחיל, רק נקודה אחת, שגם היא כדי לדייק בדברים. לפי מידע שנמסר לנו, בעקבות  ש:

 2החקירה אתמול, הגב' עדה אלוף, מי שאתה קראת לה "הבחורה שמכינה טבלאות", היא, 

 3 גברת שהיא אנליסטית. כפופה ישירות למנכ"ל. נכון? זה המקצוע שלה. 

 4 . עדה, התחילה את דרכה כמי שעוזרת לעשות, היא לא בדיוק אנליסטית ת:

 5 סליחה? ש:

 6 היא התחילה את דרכה, אני לא חושב שהייתה עושה אנליסטית.  ת:

 7 אנחנו בדקנו והיא אנליסטית.  ש:

 8טוב, בסדר. אבל נדמה לי מיניתי אותה. עוד פעם, היא התחילה בתור מי שעוזרת לעשות  ת:

 9בות הנהלה. לאט לאט עבר קצת יותר לעזור גם הצגות לישיבות דירקטוריון וכדומה וישי

 10באיסוף של מחקרים ודוחות. כן. אני לא בטוח שבדיוק היה שם את ההכשרה של האנליסטית 

 11 או תואר של אנליסטית. 

 12 אתה לא חושב.  ש:

 13 לא.  ת:

 14 טוב. אני מן הסתם,  ש:

 15 כמה שנים היא הייתה שם? דובר:

 16יטב במסגרת חקר האמת. רק תגיד לנו בבקשה, כמה כן, כן, מן סתם. גם זה ייבדק וייבחן ה ש:

 17 שנים היא הייתה שם בוואלה? 

 18 הרבה שנים.  ת:

 19 הרבה שנים. כמה שנים? ש:

 20 מרגע שהגעתי אני חושב שהיא הייתה.  ת:

 21 ?-ברגע שהגעת היא הייתה. והגעת בשנת אלפיים ו ש:

 22 .2006. סוף 6 ת:
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 1שהיא עשתה גם בעניינה של הגב' נתניהו, גם  . ואנחנו מדברים על, ראינו, הבדיקה2006סוף  ש:

 2. אותה בדיקה שעבר עליה גם ynet-בעניינו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו. גם בהשוואה ל

 3 , סליחה. 2015. 2014. אוקטובר 2014אודי הירש לבקשתך הייתה בסוף שנת 

 4 , כן. 2015 ת:

 5 אפשר להגיד שהיא הייתה מאוד מאוד ותיקה בעבודה הגב' אלוף. , סליחה. כן? כלומר, 2015 ש:

 6 היא הייתה ותיקה, כן.  ת:

 7 כן.  ש:

 8 אבל זה לא המקצוע שלה אנליסטית היה, בסדר.  ת:

 9 כן, אבל המקצוע שלה,  ש:

 10 היא )מדברים ביחד( לאט לאט.  ת:

 11נכנסת בשנת אבל העבודה שלה הייתה ככל הנראה מספיק טובה כדי שתשאיר אותה גם כש ש:

 12 . 2015, לעבוד איתך, לפחות עד אוקטובר 2006

 13 הייתי משאיר אותה גם אחרי זה. היא, היא עשתה עבודה טובה. עוד פעם, היא עשתה,  ת:

 14 היא נשארה אחרי זה.  ש:

 15 כן, כן. אני גם, זאת אומרת, אני גם הייתי משאיר אותה אם הייתי נשאר. אני אומר עוד פעם,  ת:

 16 מתי עזבת? ש:

 17 . 2019 :ת

 18 . כלומר, 2019-ב ש:

 19 היא כבר הייתה. יכול להיות, אני, אני לא זוכר.  2019-בעצם, אני לא זוכר אם ב ת:

 20 הבנתי.  ש:

 21 אני לא זוכר. שלא יובן, עוד פעם, היא בחורה מצוינת והכל.  ת:

 22 גב' מצוינת.  ש:
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 1לתוך הסיפור  בסדר. גברת מצוינת. זה לא המקצוע שלה אנליסטית. זה לאט לאט התפתח ת:

 2 הזה. 

 3 התפתח.  ש:

 4 כן.  ת:

 5 או. קיי. אז אני ברשותך אמשיך לנקודה שעצרנו אתמול.  ש:

 6 בבקשה.  ת:

 7 באוקטובר.  29הגענו ליום  ש:

 8 איזה מוצג? מה האחרון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9וקטובר בבוקר. וזה בא 29זה מייל שגיא הדס שולח ביום  1,410. נ/1,411נ/-ו 1,410. נ/2015 ש:

 10למעשה הפרסום הראשון של כתבת התחקיר של גידי וייץ בדיגיטל של הארץ. אני מזכיר שוב, 

 11באוקטובר. אבל הפרסום הראשון  30-התחקיר המלא פורסם במוסף שישי ביום למחרת, ב

 12בשעות הבוקר המוקדמות. נכון? אני פשוט ממקם אותנו על הרצף, על הרצף של  29-היה ב

 13בסדר? זה מייל מגיא הדס, אליך, לשאול אלוביץ' ולמוטי שרף. בסדר? יש לך משהו  הזמנים.

 14 להוסיף על זה או שאני יכול  לעבור למוצג הבא?

 15 לא, לא, אפשר.  ת:

 16 אם אפשר להקרין אותו בבקשה.  411אפשר? והמוצג הבא הוא נ/ ש:

 17 .1,411 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18. זה רצף ההתכתבויות בינך לבין גורמים שונים בעקבות אותו פרסום. אז ראשית יש 1,411נ/ ש:

 19 לנו, איתן מדמון שולח לך "נשימה עמוקה". כן?

 20 כן.  ת:

 21, 8:19-אחר כך אתה כותב לאיתן מדמון "יצא באתר, כבר שלחתי לך". וההודעה הבאה מ ש:

 22 לעמוס שוקן "תודה על המאמץ". למה אתה מודה לו?

 23 הרי פגשתי אותו, אני ביקשתי איזה נקודה שתיים שם שימתנו,  :ת
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 1 כן.  ש:

 2בהתבטאויות שלי נדמה לי לעניין שרה וכדורים נגד בחילה. נקודה שתיים בצד האישי, שלא  ת:

 3 רציתי שיופיעו גם. 

 4 אז זה התפרסם בסוף.  ש:

 5 כן, בסדר.  ת:

 6 אבל הוא, אתה מודה לו על המאמץ.  ש:

 7 על המאמץ, לא על התוצאה.  ת:

 8 לא על התוצאה, אבל הודית לו על המאמץ. כן? ש:

 9 כן.  ת:

 10 כן. והתכוונת לזה.  ש:

 11 התכוונתי שהוא יבין שאני מודה לו על המאמץ.  ת:

 12 שאתה מודה לו על המאמץ. כן.  ש:

 13 לא, אני חושב, האמנתי לו שהוא ניסה.  ת:

 14 האמנת לו שהוא ניסה.  ש:

 15 מאוד חריג אצלו, עוד פעם, שהוא בכלל ינסה לעשות כזה דבר.  למרות שזה מאוד ת:

 16זה חריג, אבל האמנת )מדברים ביחד( חריג. חריג, האמנת שהוא ניסה. אתה מודה לו על  ש:

 17 , 8:26-המאמץ ולא על התוצאה. אחר כך ב

 18 זה היה גם תודה וגם טיפה,  ת:

 19 כן. לא עזר.  ש:

 20 כן.  ת:

 21"כמה רע? אין לי קוד מנוי, לא יכול לקרוא", כי זה בדיגיטל. כותב לך  8:26-ואז אלקלעי ב ש:

 22ומדמון אומר לך שגם הוא לא מצליח להיכנס. ואז אתה כותב למדמון, תראה בבקשה בשעה 
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 1: "הוא עשה כמיטב יכולתו לבקר אותי, נקרא לזה ככה, אישית". אתה מתכוון לגידי 8:43

 2 וייץ, נכון?

 3 כן.  ת:

 4"וכמובן שעמוס לא סייע, למרות שהבטיח ולמרות שאמר שזה לא לעניין". שתי שאלות: האם  ש:

 5עמוס שוקן באמת הבטיח לסייע, כפי שכתבת למדמון? והאם הוא באמת אמר לך שהפרסום 

 6 הזה הוא לא לעניין?

 7כן. היו שם שתי נקודות שהן בצד האישי. אמרתי מה זה מועיל לכם להוסיף שם את הנקודות  ת:

 8האלה שאני אומר שאני לוקח כדורים נגד בחילה? וזה היה משהו נדמה לי על גב' נתניהו, אני 

 9לא זוכר מה. אמרתי אתה מכניס אותי לקו האש בדיוק בין ראש ממשלה לבין לא יודע מה. 

 10ואם אפשר, את זה תמתנו, זה לא קשור לעניין. אם אתם רוצים לדבר על מה שאתם רוצים 

 11יין, אז תדברו במהות. למה צריכים לתת גם את הדברים האלה? הוא לדבר, בליבו של הענ

 12 אמר אתה צודק, זה לא זה. אני אנסה. 

 13 זה לא זה, זה לא בעניין? ש:

 14 משהו, כן. זה,  ת:

 15כן. טוב, או. קיי. ואז אתה שולח למדמון את הטקסט בגוף המייל. ומדמון אומר לך "אמרתי  ש:

 16 וייץ ועמוס שוקן "מכיר את הסחורה".  לך" בתשובה לתלונה שהעלו אותו גידי

 17 כן.  ת:

 18או. קיי. ובדיוק אז, אחרי כל ההתרחשות, לא, לא כל ההתרחשות מר ישועה. משום שהיה  ש:

 19איזה אירוע אתמול. אני באמת פתחתי פתח בכל מה שקשור לאלקלעי, אני אגיע אליו מיד. 

 20אבל  לפחות לפי מה שראינו אני כבר אומר לך מה יהיה הפרק הבא, אז אני אחזור אחורה. 

 21 29-באוקטובר עד מועד הפרסום ב 13-בלי אלקלעי, התרחשות מאוד משמעותית בין ה

 22באוקטובר. המון התעסקויות ותגובות ואיך נגיב, ופגישות וטלפונים. וניסיונות שלך ישירות 

 23וקן. בכל מיני ערוצים לנסות למתן. גם בפגישה עם הכתב גילי וייץ וגם בטלפונים לעמוס ש
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 1לחודש, בדיגיטל יוצא  29-ראינו שזה העלה חרס, ראינו את התגובות אתמול. בשיא הלחץ, ב

 2בבוקר גם לשאול אלוביץ', ואני רוצה להפנות עכשיו לשורה  7:00-, ב7:15-הפרסום שמועבר ב

 3לרול הישן. ושוב, כבודכם  13,918לרול הישן. ובוא נראה מה מטריד את מר אלוביץ'.  13,918

 4ו לב, אני, כל החומר שהגשתי, החומר החדש, מידי פעם אני הולך לרול הישן פשוט רק שימ

 5 כדי, כי רק ככה אפשר להבין אותו. 

 6 אנחנו עליו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7" כותב לך  שאול 3:00-רק ככה אפשר להבין את מה שהוגש כאן בחקירה הראשית. "היום ב ש:

 8ואחריו שרה נתניהו יעידו בבית משפט בירושלים, במשפט של עובד אלוביץ', "עזרא סיידוף 

 9המעון גיא אליהו נגד המדינה. חשוב לסקר את עדותם ובייחוד עדותה". בבוקר מתפרסם 

 10, 16:24התחקיר. ראינו את כל מהומת האלוהים שהתעוררה סביב זה או לקראת זה. ובשעה 

 11בצהריים שאול אלוביץ' לא הוטרד  12:00 ? אני לא מבין. סליחה, בשעה12:16למה אצלי כתוב 

 12בעניין הזה, אלא יותר לעניין הסיקור שיהיה בוואלה למשפט של עובד המעון גיא אליהו נגד 

 13 המדינה, בעניינה של הגב' נתניהו. נכון? 

 14נכון שזה מה שהוא אמר. האם זה משקף, אם זה מוטרד או לא, אינני יודע. יכול להיות שהוא  ת:

 15 מוטרד, 

 16 ן בעיה. אבל זה מה שהוא אמר. אי ש:

 17 ספציפית אני זוכר,  ת:

 18 אני מיד אראה לך ספציפית.  ש:

 19שאחרי גידי וייץ הייתה הפוגה מסוימת, קצרה. זה לא היה בעוצמה שהיה לפני זה, אבל חזר  ת:

 20 אחר כך. 

 21כן. זה כבר העדת בחקירה הראשית. אבל אנחנו רואים פה שיותר מידי הפוגה לא הייתה, כי  ש:

 22שעות, אז אני מסכים איתך. אבל אם ההפוגה  4-שעות. אז אתה התכוונת להפוגה ב 4חולפות 

 23היא יותר גדולה, אז זה קצת קשה מול התכתובות ומול החומר החדש. אבל תראה בשעה 
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 1באותו יום, כבר התנהל המשפט או היה דיון בעניינו של עובד המעון גיא אליהו נגד  6:48

 2, וואטסאפיץ' כותב לך מייל, על בסיס הסיקור שהיה בוואלה. המדינה. ושוב שאול אלוב

 3 סליחה. "לקחו את", ואני מפנה, יש לכם את המסך?

 4 . 1398דוברת: 

 5או. קיי? "לקחו את המשפט הכי לא מוצלח שלו, לכל הטקסט. חמצמץ. ושרה כבר מעידה  ש:

 6 בסדר? ".2והארץ וחדשות  ynetשעה ואין כלום". אחר כך, "שים לב לרעים כגון 

 7 כן.  ת:

 8. זה כדי להשלים את התמונה של התכתובות שלו איתך באותו יום, בהקשר 10. וערוץ 10וערוץ  ש:

 9הזה של פרסום כתבת גידי וייץ. אבל זה לא רק שאול. עכשיו אני חוזר איתך אחורה. אתה 

 10באוקטובר? אני חוזר  13-זוכר שאת הסקירה אתמול התחלנו בהקשר של כתבת גידי וייץ ב

 11לרול הישן. אני מזכיר,  13,777באוקטובר, אני רק אזכיר, כן? זה שורה  19באוקטובר.  19-ל

 12 הראיתי לו את זה אתמול לעד. זה הזמן שבו ישועה כותב, 

 13 דוברת: אלקלעי כותב. 

 14סליחה, אלקלעי כותב למר ישועה. וייץ מחפש אותו כבר זמן. ומבקש לשבת איתו כמה דקות  ש:

 15. מתרגש 1,412נ/-, אני רוצה להפנות ל2015באוקטובר  20-ום למחרת, בעל הדבר הזה. כן? י

 16עליכם תחקיר של גידי וייץ. אתה בזמן הזה כבר מבקש מהגב' עדה אלוף ואודי הירש להיערך 

 17לקראת הפרסום. להביא לך סטטיסטיקות שאחר כך מקבלות ביטויים בתגובה. ראינו שאתה 

 18אבי אלקלעי  1,412נ/-וג נתניהו. ובאותו יום במראה שהסיקור הוא לא סיקור נגד בני הז

 19מעביר לך טקסט מאושר, כשהכותרת שלו היא "נתניהו: הבנייה בהתנחלויות היא רק תירוץ. 

 20יש ירידה בהיקף הבנייה". וכותרת המשנה והכתבה. מן נוהל כזה שאבי אלקלעי מאשר אצלך 

 21 ידיעות שקשורות במר נתניהו. נכון?

 22 כן.  ת:
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 1,  זה במקביל לטלפונים של גידי וייץ שראינו אתמול, שהוא 2015באוקטובר  21כן. ביום  ש:

 2. גם זה בחומר החדש. אם אפשר 1,413מתקשר ומבקש לשוחח איתך על מנת להיפגש. נ/

 3להגדיל בבקשה. שוב, העורך אלקלעי מעביר לאישורך כתבה של נתניהו. מגיב לסערה. "לא 

 4 ". אתה רואה, נכון?התכוונתי לפטור את היטלר מאחריות לשואה

 5 כן.  ת:

 6. עוד כתבה שאבי אלקלעי מעביר לך לאישור. כותרת 1,414באוקטובר, למחרת,  23-כן. ביום ה ש:

 7 נתניהו. נכון?

 8 כן.  ת:

 9, 13:41באוקטובר,  25לרול הישן, בחומר הישן.  13,876, שורה 2015באוקטובר  25-כן. ואז ב ש:

 10ייל. לדעתי אין בו נזק. יכול לשפץ כמה מילים מעביר לך אלקלעי "ראה אייטם ברנז'ה במ

 11 וכדאי לתת לדוד לפרסם". דוד זה דוד ורטהיים. נכון? עורך וואלה ברנז'ה. 

 12 כן.  ת:

 13 כן. וגם פה הוא מבקש את אישורך לפרסום ידיעה בברנז'ה, נכון? ש:

 14 כן.  ת:

 15ברנז'ה נשלח אליך ממש באותם רגעים. גם זה כן. והמייל בו מדובר על אותה ידיעה בוואלה  ש:

 16, שלא נישאר בחשכה של הרול הישן ונדע על מה מדובר. אברמוביץ' 1,415בחומר החדש, נ/

 17משיב לנתניהו: על מה הוא נזעק, לא הוצג כמופתי". בסדר? העיתונאי אמנון אברמוביץ' 

 18לאיזה שהיא תלונה מופיע בידיעה בוואלה ברנז'ה, שעוקץ את ראש הממשלה נתניהו בקשר 

 19 של ראש הממשלה לשעבר על האופן שבו הציגו אותו. נכון?

 20 כן.  ת:

 21 זו הידיעה בברנז'ה.  ש:

 22 כן.  ת:
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 1באוקטובר.  בקיצור, לצד  30-ועכשיו אני חוזר איתך לפרסום התחקיר של גידי וייץ ביום ה ש:

 2 30-ב ההיערכות לתחקיר ראינו מה מעסיק אתכם באותם ימים. ולצד פרסום התחקיר

 3חומר חדש, זה בפני כבודכם. אתה כותב למוטי שרף, לגיא הדס ולשאול  416באוקטובר, נ/

 4אלוביץ': "קמפיין מלא". מה זה קמפיין מלא? תסביר, דרך אגב.  אני מבין מה זה כתבה 

 5מלאה או ידיעה מלאה או כתבת תחקיר מלאה או, )מדברים ביחד(. קמפיין זה כבר אפיון של 

 6התחקיר. למה התכוונת כשאתה פונה לאותם אנשים, שאול אלוביץ', מוטי  הכתבה, הידיעה,

 7 שרף וגיא הדס ואומר להם "זה קמפיין". למה, למה התכוונת?

 8הצורה שזה טופל בכיוונים בין הפלטפורמות השונות של הארץ. לדיגיטל, למודפס, לדה  ת:

 9 מרקר, לארץ. שזה קודם בכל הפלטפורמות שלהם. במלוא העוצמה. 

 10 הבנתי. יצאו בבליצקריג.  ש:

 11 כן.  ת:

 12 קמפיין מלא, לזה התכוונת.  ש:

 13 כן.  ת:

 14או. קיי. ואז אתה מוסיף: "הם לא כללו התגובה המלאה שלי. כמובן השמיטו חלקים בהם  ש:

 15 אני מפנה לבדיקה שמראה שיש יותר אייטמים נגד מאשר בעד".  

 16 כן.  ת:

 17גובה שהפנית לבדיקה הסטטיסטית. אתה ראינו כבר את הבדיקה שאתה עשית. ראינו בת ש:

 18אומר שבתגובה הם השמיטו את הבדיקה שעשית על חוסר ההטעיה של האתר. אותה בדיקה 

 19שעשתה הגב' עדה אלוף ובדק אותה גם אודי הירש. ואז אתה כותב: "כמובן שהם השמיטו 

 20זה אותה". למה כמובן שהם השמיטו אותה? אולי זה מתחבר לקמפיין שאמרת קודם? יש ב

 21 קונוטציה פז'ורטיבית, שלילית. כמובן שהם השמיטו. זה לא מובן מאליו שישמיטו דבר כזה. 

 22 אני כאילו, הוא, מחזק את התזה שלי שזה קמפיין מגמתי.  ת:

 23 שזה קמפיין מגמתי. או. קיי. וזה מה,  ש:
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 1 אני חושב שזה קמפיין.  ת:

 2ץ'. ושוב, אותה בדיקה סטטיסטית וזה מה שאתה אומר למוטי שרף, לגיא הדס ולשאול אלובי ש:

 3, אולי 2015שאתה עשית, או אותה בדיקה שעשית. לא סטטיסטית, מאוד מפורטת לכל שנת 

 4היא סטטיסטית לגבי כל השנים. וזה הושמט מהתגובה וזה אתה על זה מלין בפניהם. אני 

 5מרפה וגם אחרי הפרסום, אתה לא  1,417מדלג. עכשיו, אנחנו רואים שגם אחרי הפרסומים 

 6 .17:08באוקטובר,  30מעמוס שוקן ומבקש לדבר איתו. אתה רואה? 

 7 כן.  ת:

 8אנחנו יום שישי, לפני כניסת שבת. אתה כותב לעמוס שוקן "זמין?" והוא שואל אותך למחרת,  ש:

 9בבוקר "האם אתה יכול עכשיו לדבר?". אתה זוכר אם דיברת איתו, אם  8:00-ביום ראשון, ב

 10 נפגשת איתו?

 11 להיות שנפגשנו, אני לא, יכול  ת:

 12 אחרי התחקיר.  ש:

 13 יכול להיות, כן.  ת:

 14, גם מהחומר החדש. פה אנחנו רואים שאתה יוצר קבוצה חדשה 1,418אז אני אזכיר לך. נ/ ש:

 15בלי גיא הדס. אני מזכיר, ביצירת הקבוצות, אנחנו נראה את זה בחומר, פשוט חבל לי לבזבז 

 16או לקראת התחקיר אתה יוצר קבוצה: אתה, שאול על זה זמן. בהתחלה, בתחילת המשבר 

 17וגיא הדס, הדובר של בזק. כי הוא קיבל שאילתה גם. מאוחר יותר, כמה ימים, כשמוטי שרף 

 18מצטרף לעגלה בתשובה לשאלה של גיא הדס לשאול "האם לצרף את מוטי שרף" אתה פותח 

 19תח קבוצה חדשה בלי או מצרף אותו לקבוצה, של מוטי שרף, ראינו את זה. ועכשיו אתה פו

 20גיא הדס. נשארים רק אתה ומוטי שרף ושאול אלוביץ'. בסדר? אבל זו הייתה הערה טכנית, 

 21רק שנכיר את המשוחחים. אבל פה אתה מדווח להם על הפגישה שהייתה לך עם עמוס שוקן. 

 22 זו המהות. נכון?

 23 כן.  ת:
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 1הפגישה עם עמוס שוקן שהעברת את כל המסרים. "הוא התנצל על כן. ואתה אומר להם על  ש:

 2חלק ממה שקרה" לא פירטת בפניהם על איזה חלק. "הדגשתי העובדה שנראה כמו קמפיין 

 3מטורף". אז אם קודם ראינו קמפיין ואמרת כי זה פשוט היה בכל מיני פלטפורמות, אחר כך 

 4למילה קמפיין. אז עכשיו זה כבר קמפיין ראינו את המילה "כמובן" שמוסיפה לזה נופך שלילי 

 5מטורף. "אמר שזו משנתו של רולניק. כדי להשפיע יש לחזור על הדברים. אבל איני בטוח שזה 

 6אומר בהכרח שיש המשך". כלומר, אם אני מבין נכון מהדברים האלה, אתה רצית לברר עם 

 7  מר עמוס שוקן האם הם מתכוונים להמשיך הלאה בקמפיין המטורף הזה.

 8 אהה, לא בטוח,  ת:

 9 סליחה? ש:

 10לא בטוח שרציתי לברר, אם בקמפיין הוא לא היה נותן לי את המידע הזה. בגדול, לנסות  ת:

 11להקטין את זה. זה, תשמע, זה קמפיין, לא, לא עם איזה, אין איזה אייטם ברור שהוא, שהוא 

 12ין את, אולי את לברר. בגדול, בגלל שהיו בינינו יחסי הערכה וידידות, אז לנסות להקט

 13 המומנטום. למרות שידעתי, עוד פעם, שהסיכוי שהוא יתערב הוא קטן. 

 14 כן.  ש:

 15 אבל לא היה מה להפסיד.  ת:

 16 סליחה? ש:

 17 לא היה מה להפסיד.  ת:

 18כן. לא היה מה להפסיד. "תודה. נמשיך להיות זהירים" כותב מוטי שרף, "ולעקוב. מבין שזה  ש:

 19להשאיר את זה ברנז'אי". אגב, הדיווח הזה שהעברת להם,  לא יוצר כרגע שיחה ברשת. צריך

 20 אני חייב לשאול אותך, הוא נכון? הוא משקף נאמנה את השיחה שהייתה לך עם עמוס שוקן?

 21 כן.  ת:

 22, אתה 1,419נ/-כן. אגב, אחרי פרסום הכתבה, כשבעצם כבר לא צריך, כי זה כבר פורסם, ב ש:

 23 נתי יעקובי?מבקש. פונה אליך נתי יעקובי. מי זה 
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 1 מיפעת.  ת:

 2דה -יפעת. הוא איש עסקים, יש פרסום. הוא אומר לך "היי אילן, מה שלומך? ראיתי שאתה ב ש:

 3מרקר. אם תרצה להזמין מחקר תקשורת" מה כתוב? "מגוף אובייקטיבי, כמו יפעת, לגבי 

 4גב, את הסיקור של נתניהו בוואלה, יש אפשרות. תודיע לי אם רלוונטי. שבת שלום, נתי". א

 5מחקר התקשורת האובייקטיבי מגוף רציני כמו יפעת הציג לך עו"ד בן צור במהלך החקירה 

 6 הנגדית שלו. המעניינת פה, התשובה שלך: "כן". רואה? אתה עונה לו "כן". זוכר?

 7 עכשיו אני נזכר.  ת:

 8 עכשיו אתה נזכר. במה אתה נזכר? ש:

 9 מה שרשום פה אני נזכר.  ת:

 10 ?שמה? שאמרת לו כן ש:

 11 כן.  ת:

 12 ומה בעקבות הכן? ש:

 13 אני לא, לא חושב שהזמנו. לא זכור לי שהזמנו, לא.  ת:

 14 אתה לא זוכר שהזמנת.  ש:

 15 לא.  ת:

 16 כי התפרסמה כתבת התחקיר וזה כבר מים מתחת לגשר. כן.  ש"י

 17 לא רק,  ת:

 18ר. אני סליחה, אני, חברי מציג לו דברים מסוימים מתוך הקבוצות וזה בסד עו"ד יהודית תירוש:

 19 רק אומרת שאנחנו, אני לא רוצה לדבר ליד העד, אולי עדיף שהעד יצא. כדי שלא, 

 20 רגע, רגע.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 , עדיף ליתר ביטחון. -יטענו וש עו"ד יהודית תירוש:

 22ובא, את העד יוצא. חברי מציג לו מתוך התכתבויות שונות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23מה שהוא חושב שצריך להציג. וזה בסדר. ואז הוא בא ושואל אותו אתה בעצם אחרי 
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 1התחקיר, אתה לא צריך עכשיו את הכתבה. חברי ער לזה, וגם אני ערה לזה, שיש חוץ 

 2מהתחקיר, פניות מכל מיני, בעקבות התחקיר, באותם ימים ואחרי התחקיר. פניות מכל מיני 

 3על התחקיר הזה. לכן יש בזה, כשהעד לא זוכר כרגע את  follow upגופי תקשורת שעושים 

 4הדברים האלה, מטבע הדברים. כששואלים את העד אתה עכשיו אחרי התחקיר, אתה מבקש 

 5עכשיו משהו מיפעת, למה אתה צריך את זה? והוא לא יודע והוא לא זוכר מה שאנחנו רואים 

 6אני חובשת שזה עלול  -י תקשורת בהתכתבויות בקבוצות האלה, על פניות מכל מיני גופ

 7 להטעות. 

 8 להטעות, אה?  צור: -עו"ד בעז בן 

 9 מבחינה תוצאתית,  עו"ד יהודית תירוש:

 10 )מדברים ביחד( ניתנה אפשרות  להראות את זה.  צור: -עו"ד בעז בן 

 11מבחינה תוצאתית זה עלול לגרום לתוצאה מוטעית של העד, שהוא לא זוכר  עו"ד יהודית תירוש:

 12 את הדברים. זה הכל. את, 

 13כבודכם, אני מפנה אולי במענה. א', אני לא מבין את ההתנגדות. אין שום דבר מטעה  עו"ד ז'ק חן:

 14במה שאמרתי. באמת כלום. סתם, יצירת דרמה על כלום. הנה, נתנו את הכותרת להיום, עוד 

 15תנגדות הזאת. הטעיה. יופי. עשית את שלך, נפלא. עכשיו, אני באמת לא מבין מה, מה פשר הה

 16פשוט לא מבין. אבל כדי להניח את דעתכם עוד יותר, מכיוון שחזקת התקינות וכו' וכו' וכו'. 

 17ייקח הרבה מאוד זמן עד שייבקע בקע ונראה את הדברים כפי שהם באמת. אז אני מבקש 

 18 להפנות אתכם למוצגים, 

 19 ין מההתנגדות. כי אני לא, לפני שאדוני מפנה אדוני יסביר מה אדוני מב עם: -כב' השופט מ' בר 

 20 אני לא הבנתי אותה. התחלתי,  עו"ד ז'ק חן:

 21 איך אדוני רוצה להסביר אם אדוני לא מבין את ההתנגדות? עם: -כב' השופט מ' בר 

 22לא, אני רק אומר שכדי לצמצם עוד מחלוקות, אחרי שלא הבנתי, היא אומרת שאני  עו"ד ז'ק חן:

 23ה להפנות אתכם למוצגים שבפניכם בהמשך החקירה. לא מפנה למקום מסוים. אז אני רוצ
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 1כדי שתראו שגם ההתנגדות לא במקומה וגם היא מתערבת בחקירה נגדית. וגם נותנת כותרת 

 2שלא במקומה. פשוט אין, אין לזה פשר. אני לא מבין את זה. אז עכשיו אנחנו נתחיל להתעצבן 

 3 ונתחיל לריב, וככה זה ילך. 

 4 , לא צריך, לא צריך לצעוק. א' עם: -כב' השופט מ' בר 

 5 החקירה הייתה בנחת. אני הצגתי לעד,  עו"ד ז'ק חן:

 6 אבל גם ההתנגדות הייתה בנחת.  עו"ד יהודית תירוש:

 7 כמעט שאלות פתוחות. אני הצגתי לעד,  עו"ד ז'ק חן:

 8 אני לא מבינה למה חברי מתעצבן כל כך.  עו"ד יהודית תירוש:

 9 ההתנגדות,  עו"ד ז'ק חן:

 10 ומתפרץ כל כך.  יהודית תירוש:עו"ד 

 11 ההתנגדות לא הייתה בנחת.  עו"ד ז'ק חן:

 12 )מדברים ביחד( הטעיה.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 ההתנגדות,  עו"ד ז'ק חן:

 14 עם כל הכבוד )מדברים ביחד(. עו"ד יהודית תירוש:

 15 ההתנגדות,  עו"ד ז'ק חן:

 16 רוש, עו"ד תירוש. עו"ד תי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 באמת.  עו"ד יהודית תירוש:

 18א', אי אפשר להיכנס לדברי עו"ד חן באמצע. הוא נתן  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19לגברתי לומר מה שרצתה לומר ואי אפשר להיכנס לו באמצע. בכל מקרה, זה לא עילה 

 20 להתנגדות. אז לא צריך להמשיך ולא צריך להתעצבן. 

 21 נמשיך,  עם: -כב' השופט מ' בר 

 22אם לגברתי תהיינה השגות מהסוג הזה, אנחנו כמעט ערב  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 החקירה החוזרת. גברתי תעלה את זה בחקירה החוזרת. 
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 1 בסדר. עדיין, עדיין גברתי, אני כן רוצה לומר, שכשאני מתנגדת, גם אם בית עו"ד יהודית תירוש:

 2 -המשפט סבור שההתנגדות אינה במקומה וגם אם חברי סבור שאין ערך בהתנגדות הזאת 

 3 אין שום סיבה להתחיל בהתלהמות הזאת. להציג כל התנגדות כטענות להטעיה. אני התנגדתי, 

 4 את השתמשת,  צור: -עו"ד בעז בן 

 5כשביקשתי גם  אני אמרתי את דבריי בצורה נעימה ונינוחה וללא דרמה, עו"ד יהודית תירוש:

 6שהעד יצא כדי שאני לא אכניס לו דברים לפה. לא צריך גם להתלהם בחזרה ולעשות מכל דבר 

 7 אירוע דרמטי. באמת, עם כל הכבוד. 

 8וזה, לא, לא צריך, לא צריך להשיב עכשיו שום דבר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9ר לעלות את הנושא בחקירה חוזרת. ההתנגדות הזאת, ככל שזו הייתה התנגדות, נדחית. אפש

 10 אפשר להחזיר את העד וחזרנו לחקירה על מי מנוחות. אפשר להחזיר אותו. 

 11 סליחה.  עו"ד יהודית תירוש:

 12לא, מילא אני, אבל יכול להיות שאת גם מוקלטת, שימי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לב. 

 14 ה מוקלטת. פשוט לא רציתי אתכם. לא, לי לא אכפת שכל מה שז עו"ד יהודית תירוש:

 15 טוב, אנחנו ממשיכים. כן. בבקשה עו"ד חן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 דה מרקר?-אגב, אתה מכיר את אמיתי זיו מ ש:

 17 אה, כן, מכיר את השם.  ת:

 18מכיר אותו. כן, גם השם שלו עלה בניכם, בהקשר מסוים באותם זמנים ממש. אגב הקמפיין  ש:

 19 ורף ואגב הטענות שהיו לכם לגבי ההטעיה של עיתון הארץ. נכון?המט

 20 אני לא זוכר.  ת:

 21. בוא נראה עוד שיח מלבב בקבוצה. גיא הדס 1,420לא זוכר. אז אני רוצה להראות לך את נ/ ש:

 22שולח צילום מסך של ציוץ של אמיתי זיו, כתב דה מרקר, בטוויטר. עכשיו אני מתנצל, אני לא 

 23נזורה, מה שעשיתי בהודעות קודמות, כי זה היה ללא צורך. אבל פה זה כן אכפה על עצמי צ
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 1הצורך. הציוץ שלו אומר כך. אם אפשר להראות. "מעניין מה היה קורה אם היו אומרים 

 2לביבי שהוא חייב לזיין חזיר בשביל להעביר את מתווה הגז". זה הכתב של דה מרקר. זה עולה 

 3נע אחד את השני ולהראות אחד לשני כמה הם קיצוניים אצלכם בקבוצה. אני מניח שכדי לשכ

 4דה מרקר, שהעלו כמה ימים קודם את אותה כתבת תחקיר נגדכם. נכון? כי כותב גיא -שם ב

 5הדס "עם האנשים האלה אנחנו מתמודדים. מוטי, אולי אפשר לעשות עם זה משהו? לדבר?" 

 6, מלבד זה שיש לאמיתי זיו ואז מוטי שרף דווקא לא חושב שיש משהו לעשות עם הדבר הזה

 7ראש מעוות ומסוכן. הוא מסביר את, שזה פרפרזה על פרק בסדרה מראה שחורה. "מכיר את 

 8הסצנה, קשה לצפייה". האירוע הזה בשיח ביניכם מדגים, זה המשך למה שאתה כתבת להם 

 9ל על הקמפיין המטורף ושהתלוננת לעמוס שוקן על קמפיין מטורף. ועכשיו גיא הדס מעביר כ

 10מיני אמרות שפר הגותיות, מעמיקות של כתב דה מרקר אמיתי זיו, בקשר לראש הממשלה 

 11 לשעבר. נכון? זה הקונטקסט. 

 12 כן. התבכיינו אחד לשני ביחד.  ת:

 13התבכיינתם אחד לשני, בסדר. בכלל, בהתכתבויות שהגשנו ועוד שנראה, לקראת הכתבה של  ש:

 14יץ והתחקיר. ובהקשרים אחרים שאותם  אני גם גידי וייץ והתחקיר ואחרי הכתבה של גידי וי

 15אזכיר לך אחר כך, אתם מרבים להתבטא על כך, בצורה אותנטית ביניכם, שאתם לא מוכנים 

 ynet ,16להיסחף אחרי הקו האנטי ביבי המובהק והקיצוני שיש באמצעי תקשורת אחרים כמו: 

 17אתכם חשבון. והנה עליכם מאקו, הארץ. ומכיוון שאתם לא מוכנים להיסחף בקו הזה, באים 

 18 כתבת התחקיר הזאת. זאת הייתה ההתבטאות בתוך הקבוצה. נכון?

 19 כן. זה נרטיב שחזר הרבה פעמים.  ת:

 20 נרטיב שחזר הרבה.  ש:

 21 נכון.  ת:
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 1למשל. שאול אלוביץ' מעביר לך מייל וכותב "סתם חומר למחשבה", שהוא  1,421תראה את נ/ ש:

 2א יודע מי זה. שהתקשר ורצה להעביר מסר. מי זה יואב קיבל מאחד בשם יואב קפלן. אני ל

 3 קפלן? אתה לא יודע. 

 4 לא זוכר.  ת:

 5 , משהו כזה. IBIאומרים לי פה, הצלחתי לשמוע, מנכ"ל  ש:

 6 אה, או. קיי.  ת:

 7לא חשוב. "יואב קפלן התקשר, הוא רצה להעביר מסר שמנהל התוכן החדש של וואלה",  ש:

 8, כמה חודשים קודם. לוקח את וואלה שמאלה בדעות, 2015 בינואר 20-אנחנו מדברים על ה

 9בניגוד לינון מגל שכתב בצורה ימנית. ולדעת יואב זו טעות, כי רוב העם ימני ואם וואלה יקחו 

 10פוזיציה שמאלנית אזי ישראל היום, שמעלה אתר בקרוב, ייקח את מרבית השוק". את זה 

 11 זה דורון תורג'מן?כותב דורון תורג'מן. תזכיר רק לבית המשפט מי 

 12 היה מנהל מקבוצת יורוקום.  ת:

 13 מנהל מקבוצת? ש:

 14 מנהל מקבוצת יורוקום.  ת:

 15 מנהל בקבוצת יורוקום שולח לשאול אלוביץ' שמעביר לך ואומר לך "חומר למחשבה". נכון? ש:

 16 כן.  ת:

 17 כן.  ש:

 18 הכל היה בסדר.  13-14זאת אומרת שבשנתיים של ינון  ת:

 19 תגיד שזה בציניות, הפרוטוקול לא קולט את הציניות שלך.  עו"ד יהודית תירוש:

 20 בסדר.  ת:

 21לא, לא, אני כופה על עצמי לא להיגרר. זה לא מה ששאלתי, זה לא מה שענית, אני ממשיך  ש:

 22הלאה. כן ציני, לא ציני. אני לומד תוך כדי תנועה גברתי. בסוף אני אצליח, כשהוא יסיים את 

 23 עדותו. 
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 1 בסדר. זה עובד.  אב"ד: -פלדמן -מןכב' השופטת ר' פריד

 2כן. אני מזכיר לך שגם אתה כך התבטאת והראינו את זה לפני הפגרה. אם תרצה, אני אראה  ש:

 3לך שוב לרענן את זיכרונך. אני חושב שזה מיותר, כולנו זוכרים. גם בפני אמיר טייג, גם בפני 

 4 עמוס שוקן, ברוח הדברים האלה. נכון?

 5כדי להגן על מה שאנחנו  ישאימצתות שלי הייתה במסגרת נרטיב אמרתי כבר שההתבטא ת:

 6 עושים. 

 7והראיתי לך גם זה שאמרת נרטיב וכל דבר, אומרים לך מה לעשות ואומרים לך מה לחשוב.  ש:

 8אז את המחשבות שאומרים לך לחשוב אתה גם רושם לעצמך בתרשומות הפנימיות בטלפון 

 9העד שהיה לך. ואז  ןריענוקיבלנו את זה אחרי  שלך. שזה לא ידעת שיש לנו, משום שאנחנו

 10כבודכם.  24הצגתי לך את זה בחקירה הנגדית וזה דברים שרשמת לעצמך. בסדר? למשל נ/

 11 כן?

 12 לא קיבלתם את זה אחרי ראיון העד.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 כן קיבלנו את זה אחרי ראיון העד.  עו"ד ז'ק חן:

 14 חומר החקירה סרוק. לא קיבלת את זה אחרי ראיון העד. ממש לא, זה היה ב עו"ד יהודית תירוש:

 15 . 24קיבלתי את זה אחרי ראיון העד. נ/ עו"ד ז'ק חן:

 16 לא, זה היה בחומר החקירה הסרוק.  עו"ד יהודית תירוש:

 17 וחבל להתווכח.  עו"ד ז'ק חן:

 18 או. קיי,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 התשובה היא לא.  עו"ד ז'ק חן:

 20 יש מחלוקת ואפשר להמשיך.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 21נפתור אותה. זה מופיע בפרוטוקול. חברתי, חברתי טועה כאן. אבל אם היא לא  עו"ד ז'ק חן:

 22 טועה, אז אני אתנצל. בכל מקרה, זה לא חשוב. אבל זה, 

 23 זה באמת לא חשוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1בא בצמוד למזכר של חוקרת שעשתה חיפוש בטלפון בעקבות דיון  24נ/-ני אזכיר, הא עו"ד ז'ק חן:

 2בבית המשפט העליון. ומצאו את התרשומות האלה. ואת זה הם לא העבירו לנו. וכשהראיתי 

 3 את זה לעד הוא בעצמו אמר "הפתעת אותי". 

 4המקורי, הסרוק  העברנו את זה עם מוצגי, עוד בזמן, זה בחומר החקירה עו"ד יהודית תירוש:

 5 ובמוצגי התביעה. 

 6 אז יכול להיות שאני לא,  עו"ד ז'ק חן:

 7 טוב, עכשיו לא לנהל על זה ויכוח,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 יכול להיות שאני מבלבל וקיבלנו,  עו"ד ז'ק חן:

 9 )מדברים ביחד(  עו"ד יהודית תירוש:

 10 אבל אני לא, אני לא מתווכח.  עו"ד ז'ק חן:

 11 עו"ד חן, תתקדם, גמרנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אני מתקדם.  עו"ד ז'ק חן:

 13 זה לא רלוונטי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 נכון. מאוד נכון. יכול להיות שאני טועה, אז אני מתנצל.  עו"ד ז'ק חן:

 15 זה לא חושב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אבל זה לא חשוב.  ז'ק חן:עו"ד 

 17 טועה, לא טועה. הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 זה לא חשוב.  עו"ד ז'ק חן:

 19 לא קשור. אז אפשר לא להגיד אם זה לא,  עו"ד יהודית תירוש:

 20עו"ד תירוש, אני צריכה להגיד לגברתי אותו דבר? זה עובר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 ת חצי הדרך? גמרנו, זה לא חשוב. גמרנו. רק א



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  05

 

 4826 

 1. עכשיו אנחנו מבינים שזה 2015בנובמבר  1-או. קיי? וזה תרשומת שאתה רשמת לעצמך. ב ש:

 2לקראת הפגישה הזאת עם עמוס שוקן שהראיתי לך עכשיו. נכון? מהחומר החדש. זה שם 

 3 אותנו בקונטקסט. למה כתבת את התרשומת לעצמך כהכנה לפגישה, 

 4 רק רגע, איך זה מסומן? אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה

 5 גברתי.  24נ/ עו"ד ז'ק חן:

 6 מה השאלה? ת:

 7שנייה. קודם כל, חוב גם לחברתי וגם לבית המשפט. חברתי צודקת, שותפתי עו"ד מיכל רוזן  ש:

 8היו השיחות המוקלטות עוזר מזכירה לי שעם הזכ"ד, מה שהיא רואה בראיון העד, זה 

 9הנוספות שהופקו מהטלפון. או. קיי? אז, אבל זה לא חשוב. כי עכשיו אנחנו יכולים לראות 

 10 1-בקונטקסט הנכון וזו המהות וזה מה שחשוב, את התרשומת שלא הבנו את פשרה מה

 11, שעשית לעצמך ונושאת כותבת "עמוס שוקן". מתוך הטלפון שלך. או. קיי? 2015בנובמבר 

 12 הטלפון שלך. ואם אתה זוכר, אני הראיתי לך קודם, שאתה נפגש עם עמוס שוקן, מתוך 

 13 כן, כן.  ת:

 14 בנובמבר. ולכן זה כנראה ההכנה לפגישה עם עמוס שוקן.  3-ומדווח על הפגישה ב ש:

 15 אחרי, אחרי שהכתבה התפרסמה.  ת:

 16ת הפתק אחרי שהכתבה התפרסמה. אז עכשיו יש לנו את הקונטקסט המלא למה כתבת א ש:

 17 , בזכות החומר החדש. ואם אפשר, 24נ/

 18אני חייבת להגיב. מצטערת גברתי, אבל אם הדברים האלה לא חשובים למה  עו"ד יהודית תירוש:

 19יש לנו את זה ומה שחשוב זה רק להציג את זה, אז בסדר, אז גם חברי יכול להימנע מלומר 

 20ל החדש', כשבעצם הוא חקר על את זה. אבל ככל שהוא אומר 'יש לנו את זה רק בזכות הרו

 21 נ' הזה. היה לו ברול הישן, -ה

 22 לא.  עו"ד ז'ק חן:

 23 היה לך ברול,  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 )מדברים ביחד( 

 2 עו"ד תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 שנייה, תן לי להשלים.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 ב עכשיו?למה זה חשו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אז אם זה לא חשוב, אפשר גם שחברי לא יגיד.  עו"ד יהודית תירוש:

 6 לא כל הערה, לא כל הערה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 )מדברים ביחד( 

 8 דברים לא נכונים.  עו"ד יהודית תירוש:

 9 עורכת הדין,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אירוע ישן היה כבר שהוא נפגש עם עמוס שוקן. גם  עו"ד יהודית תירוש:

 11עו"ד תירוש, עו"ד תירוש, כמה פעמים צריך להגיד? אז הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 אמר משהו. או. קיי? כל דבר שהוא אומר צריך לקום? אז לא, 

 13 אם חברי אומר דברים,  עו"ד יהודית תירוש:

 14 )מדברים ביחד( ונתקדם.  דוברת:

 15 די, גמרנו. לא, לא צריך,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 לא חשוב, אז לא צריך להגיד.  עו"ד יהודית תירוש:

 17אני מראה לך, אני מראה לך את כל ההקשר, מהרול החדש ומה שמשתלב  צור: -עו"ד בעז בן 

 18 עכשיו בזה. 

 19 שן. הוא אמר את זה כבר קודם, זה קיים ברול הי עו"ד יהודית תירוש:

 20 )מדברים ביחד(  עו"ד ז'ק חן:

 21 שיש פגישה עם עמוס שוקן. הכל,  עו"ד יהודית תירוש:

 22לא, לא, זה סתם, סתם כי זה מרגיז. וזה מרגיז אותנו לא סתם. כל הזמן  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 23אנחנו עדים לאופן שבו גם פה ואחר כך בתדרוכים, כל מה שאנחנו שומעים כל הזמן זה איך 
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 1מטעה. בתיק שבו אנחנו גילינו חומרים שלא גולו לנו, בתיק שאנחנו היה מצופה מאתנו ההגנה 

 2 להגיד את זה כל הזמן. 

 3 אנחנו לא חוזרים לזה עכשיו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אבל אני יודעת שאנחנו לא עוסקים בזה.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 5 אנחנו לא חוזרים לזה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6אני, אני יודעת שאנחנו לא עוסקים בזה. אבל זה מה שקורה להגנה בתיק  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 7הזה כל הזמן. וזה חייב להיפסק. לא יכול להיות שעו"ד חן אומר חצי משפט וכל הזמן קופצים 

 8 עליו, 

 9 באמת.  הוא התנצל, כי זה לא נכון, אחר כך. נו, עו"ד יהודית תירוש:

 10 לא, לא עוזר,  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 11 עו"ד רוזן עוזר, סליחה שאני מפריעה לגברתי באמצע.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 סליחה. סליחה. סליחה, אני מתנצלת.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 13 אבל סיימנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אני מתנצלת.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 15 סיימנו עם הנקודה הזאת.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אני מתנצלת.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17 הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אני מודה שזה הרגיז אותי, אני מתנצלת.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19 סיימנו עם הנקודה?אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כן. עכשיו,  עו"ד ז'ק חן:

 21 אנחנו ממשיכים את החקירה. גמרנו עם הדיבורים על זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 גברתי, אני לא מגיב לדברים האלה.  עו"ד ז'ק חן:

 23 ממשיכים עם חקירת העד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1עם העד. וכדי שלא ייפול בלבול, כי עוד פעם נקטע חוט המחשבה על אני ממשיך  עו"ד ז'ק חן:

 2 שזה המסמך הקודם שהראיתי לעד. ובוא הוא מדווח ביום,  1,420נ/-הרצף. אני מפנה ל

 3אגב, זו שאלה לעד עכשיו? אדוני שואל את העד שאלה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 עכשיו?

 5 לא, לא.  עו"ד ז'ק חן:

 6אז תשאל את העד שאלה. הלאה, גמרנו. תשאל אותו  אב"ד: -פלדמן -ת ר' פרידמןכב' השופט

 7 שאלה. 

 8 לא, אבל גברתי,  עו"ד ז'ק חן:

 9 הוא כרגע בחקירה, תשאל אותו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בסדר. אני הראיתי לך,  ש:

 11 לא אכפת לי )מדברים ביחד(.  ת:

 12  אני, אני אשאל אותו שוב שאלה. ש:

 13 לא אכפת לי שלא ישאל.  ת:

 14 סליחה? ש:

 15 שנשחרר אותך מפה. כן, השאלה הבאה. מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 , תסתכל בבקשה. 1,418בנובמבר, נ/ 1-ב ש:

 17 על הפתק שלי לא שאלת אותי שאלה.  ת:

 18, אני תכף 14אחורה. נ/אני אחזור לפתק, אל תדאג. הפריעו לי בפתק, אבל אני חוזר שנייה  ש:

 19 אשאל אותך על הפתק. 

 20 תודה.  ת:

 21 . 1,418תודה. בדיון הקודם לא הודית. נ/ ש:

 22 יש לי את זה פה? ת:

 23 הכל בסדר.  ש:
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 1 יש לי את זה? ת:

 2 , 2015בנובמבר  1-הנה, יש לך את זה. זה, זה הדיווח שלך למוטי שרף ולשאול מה ש:

 3 אה, דיברנו על זה.  ת:

 4 על הפגישה, כן, דיברנו על זה, עם עמוס שוקן. תסתכל על התאריך מצד שמאל.  ש:

 5 כן.  ת:

 6 כבודכם. זה בפניכם, זה בחומר החדש.  1,418בנובמבר, נ/ 1 ש:

 7 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8שאתה שואל  , כן, כן. הראיתי לך לפני כן, עוזרת לי חברתי, לפני כן הראיתי לך24עכשיו, נ/ ש:

 9 אותו אם הוא זמין ביום שישי בערב. 

 10 נכון.  ת:

 11 באוקטובר.  30-והוא אומר לך ביום ראשון כן. ובעקבות, וזה ב ש:

 12 . 30-ב ת:

 13 ובעקבות זה הפגישה.  ש:

 14 נכון.  ת:

 15כל זה בחומר החדש. ברול הישן יש לנו פגישה, אגב, במאי בכלל, חמישה חודשים קודם, עם  ש:

 16 של הכתבה של אמיר טייג.  עמוס שוקן בהקשר

 17 נכון.  ת:

 18נכון. מהחומר החדש אנחנו למדים על הפגישה שהתקיימה עם עמוס שוקן, מהדיווח שלך  ש:

 19 לחברי הקבוצה, כפי שהראיתי לך. נכון?

 20 כן.  ת:

 21. הנה, נתתי את ההקשר מדוע אמרתי על סמך החומר החדש אנחנו 24נ/-כן. עכשיו אני מגיע ל ש:

 22 . 24ר הפתק נ/למדים מה היה פש

 23 שאלה לעד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 כן. זה פשוט לא בפניו.  ש:

 2 זה אצלכם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 אבל המסך הושחר.  ת:

 4 בסדר? ש:

 5 לי אין. בסדר, עכשיו יש.  ת:

 6 אה, לא עשינו עותק, כי זה מוצג כבר.  עו"ד ז'ק חן:

 7 תודה.  ת:

 8 את זה, בסדר? נגדיל ש:

 9 בסדר, זה בסדר.  ת:

 10ועכשיו, ממש באותו יום שאתה מדווח להם, כך על פי החומר החדש, על הפגישה עם עמוס  ש:

 11 24, אתה כותב לעצמך את הפתק. ולכן אני מסיק שהפתק הזה, נ/2015בנובמבר  1שוקן ביום 

 12 הוא רישום שעשית לקראת הפגישה עם עמוס שוקן באותו יום. או, 

 13 צודק.  ת:

 14 נכון? ש:

 15 כן.  ת:

 16 יפה. זה כל מה שאמרתי, שאפשר להבין את מה שהיה אז על סמך החומר החדש.  ש:

 17 בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18או. קיי. עכשיו אתה כותב שם לעצמך, לקראת הפגישה עם עמוס שוקן: "ניפוח והגזמה, נגדי,  ש:

 19יותר מאמרים נגדו מאשר בעדו". אנחנו עכשיו גם יודעים נגד וואלה, נגד שאול. קמפיין. יש 

 20מהחומר החדש למה אתה כותב את זה. כי עשית בדיקה מקדמית שמראה לך שאכן יש יותר 

 21 מאמרים נגדו מאשר בעדו. "למה הדעות הפוליטיות שלי רלוונטיות". סליחה? 

 22 העד הנהן בחיוב.  צור: -עו"ד בעז בן 

 23 כן.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 פשוט תגיד שהוא הנהן.  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 2כן. "למה הדעות הפוליטיות שלי רלוונטיות? גידי הסביר ואמר שיפטרו אותך. לא נורא, יש  ש:

 3לך הרבה כסף". אני מניח שעל זה אתה מתרעם, על האמירה הזאת, אם כן הייתה. "אני נוהג 

 4הדין ברחמים, זו גישה ליברלית עמוקה". תמיד בהגינות בדברים אישיים ואף לפנים משורת 

 5נדלג, על זה אני לא אבקש את התייחסותך. "וואלה עיתון מרכזי וימינה ושכזה לא יוצא 

 6אוטומטית נגד הממשלה". אגב הקמפיין ואנחנו מסרבים להיות בזרם שהולך נגדו בכל הכוח. 

 7אתה אכן מנהל "אני מנהל אסרטיבי ולא סמרטוט של אף אחד. מרוכז בהצלחת וואלה". 

 8 אסרטיבי ולא סמרטוט של אף אחד, נכון?

 9 אני אסרטיבי ולפעמים כן הייתי סמרטוט.  ת:

 10ולפעמים כן היית סמרטוט. הבנתי. "ברגר, ארדן, התנהלו בצורה מטורפת נגד בזק". זה אגב  ש:

 11 הטענות בכתבה על ארדן. נכון?

 12חנו מתכוונים הרי בכתבת גידי וייץ. אני לא חושב. כי, נדמה לי שפה בכתבה של גידי וייץ, אנ ת:

 13 אני לא חושב שאני הולך איתו אחורה עכשיו לאמיר טייג. 

 14 לא, לא, כתבת, כתבת גידי וייץ, הוא העביר לך שאלות על זה שהורדת כתבה על ארדן.  ש:

 15 נכון.  ת:

 16 ואתה מסביר לו הורדנו כתבה על ארדן מכיוון שהוא פוגע בבזק. הוא וברגר.  ש:

 17 כן.  ת:

 18שהעידו כאן. פוגע בבזק. ולכן זה הוא טוען שוואלה מקבוצת בזק נפגעת פה, אם אני מבין נכון  ש:

 19 את הקונטקסט. 

 20 הקונטקסט האמיתי כתוב.  ת:

 21 סליחה? ש:

 22 זה לא אינטרס של וואלה.  ת:

 23 כן, של בזק.  ש:
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 1 )מדברים ביחד(  ת:

 2 וואלה שייכת לבזק.  ש:

 3 זה אינטרס של,  ת:

 4 אינטרס של? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 5 האינטרס הוא של קבוצת בזק. שזה, אני מונחה בעניין הזה על ידי שרף. אנחנו,  ת:

 6 ?-בסדר. הבנתי. וואלה שייכת ל ש:

 7 בזק.  ת:

 8 כן. או. קיי.  ש:

 9 בסדר.  ת:

 10. אז זה רצית שאני אזכיר לך, אז הזכרתי לך למשל. ועכשיו אני רוצה לעבור ולבדוק איתך ש:

 11שהקראנו אותו  511לחודש, מייל  26-ושוב, מצטער, אתמול שלרגע נפל לי בלבול, דילגתי על ה

 12 יחד. הוא נמצא בפניכם. עכשיו מגיע פרק, כל דבר בזמנו ובעתו. 

 13 לא שאלת אותי שאלה על הפתק. רצית על הפתק לשאול שאלה.  ת:

 14כל מה שאני שואל, אם יש  אה, כל מה שאתה רוצה. אני מאמץ את שיטת בית המשפט. אחרי ש:

 15 לך משהו להוסיף.

 16 כן. תחזיר את הפתק.  ת:

 17 בבקשה. בבקשה.  ש:

 18 אני לא רואה אותו.  ת:

 19 תשאל שאלה. אתה רוצה להציג לו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 אה, עכשיו הוא רוצה לנסח לי גם את השאלות. עד עכשיו רק התובעת ניסחה.  עו"ד ז'ק חן:

 21 הפתק, הפתק.  עוזר: -כל רוזן עו"ד מי

 22 הפתק נעלם.  ת:

 23 לא, בית המשפט אומר לי תשאל אותו שאלות.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 )מדברים ביחד( 

 2 הוא רוצה לראות את הפתק כדי לענות.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 3 לא, לא, ודאי, איזה שאלה.  עו"ד ז'ק חן:

 4 הוא שאל אותי אם יש לי משהו להוסיף.  ת:

 5 זה כבר הוגש.  24אין לי עותק נייר, כי זה נ/ חן: עו"ד ז'ק

 6 אתה יכול להחזיר את מה שהיה לפני רק? ת:

 7 בוודאי, בוודאי.  ש:

 8 הבנתי שאדוני עובר לנושא אחר עכשיו. לא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9כולנו נעלה כן, כן. אבל העד ביקש להוסיף משהו על הפתק שירד מהמסך. אז עכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 10 אותו חזרה. 

 11 הוא אימץ את הנחייתה של כבודה, לשאול האם יש לי משהו נוסף לומר על כל פתק.  ת:

 12 שכחתי לשאול אותו האם יש לך משהו נוסף, לפי הנחיית כבודה.  עו"ד ז'ק חן:

 13 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 להוסיף?יש לאדוני משהו  עם: -כב' השופט מ' בר 

 15 כן.  ת:

 16 בבקשה.  ש:

 17כן. משפט אחד רק. העובדה שאני כותב לעצמי פתק לפני שאני הולך, לעצמי, כן? פתק, לפני  ת:

 18שאני הולך לפגוש את עמוס, שאני האיש שפוגש אותו, זה לא אומר שכל מה שאני כותב פה 

 19דגיש את הוא נכון. זה הטיעונים שלי. שמבטאים את הנרטיב שסוכם בקבוצה. אני רק מ

 20הנקודה. כי אתה הדגשת כמה פעמים 'זה פתק שלך שכתבת לעצמך ולא ידעת שיש לנו'. אני 

 21 מדגיש בהקשר הזה. 

 22 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 חלק הוא נכון וחלק לא נכון. כמו בתגובה. הרי זה מייצג את הדברים שאמרנו בתגובה.  ת:
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 1 טוב.  אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 2 חלק נכון וחלק לא.  ת:

 3 ואגב התוספת.  ש:

 4 בבקשה.  ת:

 5 אז אני בכל זאת אתקן, נוכח התוספת. היא מולידה עוד כמה שאלות. כדי להתעמק קצת,  ש:

 6 בבקשה.  ת:

 7בדברים שאתה אומר. תראה, אין מחלוקת, ואני עכשיו אומר לך את חוות דעתי האישית. אני  ש:

 8להחניף לך, אני באמת חושב ככה. שאתה אדם מאוד אינטליגנטי. כך  לא אומר את זה כדי

 9אני חושב. זו דעתי. אם אני לא טועה, גם חילקו לך מחמאה כזאת בעין השביעית וציינו אפילו 

 10 המרשימה שלך.  IQ-את מידת ה

 IQ . 11 צור: -עו"ד בעז בן 

 12 סליחה? עו"ד ז'ק חן:

 13 לא חשוב.  צור: -עו"ד בעז בן 

 14לא, לא. את זה הוא לא הכחיש. וכשאתה כותב לעצמך פתק לשיחה עם עמוס שוקן,  עו"ד ז'ק חן:

 15אתה כאדם אינטליגנטי, לאדם שאתה הגדרת אותו כמנטור שלך. אדם שנמצא עשרות שנים 

 16 בתקשורת ואדם שבוודאי אתה מחשיב אותו כאדם מאוד רציני ואינטליגנטי. נכון?

 17 כן.  ת:

 18פשוט, אתה בוודאי לא רושם כל מיני בובה מייסעס על איזה פתק כן. ולכן בוא אני אהיה הכי  ש:

 19שאתה מנסה למכור אותו לעמוס שוקן. אתה כותב שם דברים שאתה משוכנע, אתה חושב או 

 20בסבירות גבוהה לפחות, אתה חושב שתוכל לטעון אותם ולשכנע בהם אדם רציני. כאדם רציני 

 21 לאדם רציני. נכון?
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 1בת שהייתה לגבי אמיר טייג ואני חוזר ואומר את זה גם פה. אני כבר אמרתי גם בתכתו ת:

 2להערתי, גם בשיחה הזאת עם עמוס, שאני אוהב אותו ומעריך אותו ומכבד אותו והוא היה 

 3דירקטור והיה מנטור שלי וכדומה. מתוך התפקיד שאני מילאתי יש מקומות שבהם פה 

 4 אמרתי דברים לא נכונים. 

 5תם, אתה יודע, טענת חצי איש. יש דברים שאותם ניתן לבדוק. לא, לא. אבל יש דברים שאו ש:

 6אתה יכול לבוא ולהגיד לעמוס שוקן אחד מאלה העיתונות הישראלית. שושלת של מיילים, 

 7עשרות שנים בתקשורת. כן, כן, אני אמשיך, אני אמשיך. אני עכשיו מאמץ, אני מדבר, כמו 

 8לאיש הזה שבדיקה סטטיסטית בוואלה שאומר עו"ד בן צור, ישועית. אתה לא יכול לספר 

 9לענייה.  אתה לא יכול לספר לו דבר כזה, זה  say the leastתגלה שמר נתניהו לא זוכה שם 

 10לא רציני. אם זה לא נכון. ולכן כשאתה כותב לעצמך וואלה נוקטת בקו הזה, אבל יש יותר 

 11ליצית, מתבזבז מאמרים נגדו מאשר בעדו, אתה לא היית, נאמר עכשיו בשפת העם והלא מ

 12ומבייש את עצמך לומר דבר כזה, שבלחיצת כפתור, קליק. לא שלי, כשאני לוחץ קליק, מתגלה 

 13 לי חומר חליקה. לחיצת עמוס שוקן קליק, מגלה את האמת. 

 14 עורכי הדין שלך בכוונה מכבים לי את זה כל פעם.  ת:

 15 סליחה? ש:

 16 מכבים לי את זה כל פעם. אתה,  ת:

 17 כבה לך בכלל כל הזמן. יש פה כבל, לא, אף אחד לא מ ש:

 18 אני רואה שהיא מכבה את זה.  ת:

 19 אתה עדיין צריך את זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כן, כי הוא מתייחס לנקודות מסוימות. זה עוזר לי שאני מסתכל על מה שאני מדבר.  ת:

 21 בבקשה, בבקשה.  ש:

 22אין בעיה, הנה הוא. תשאירו אותו שם עד שנסיים עם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 הקטע הזה. 
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 1או. קיי. אז אתה צודק, אתה צודק שיש פה הרבה דברים נכונים ובהם אני משתמש. ולצידם,  ת:

 2יש כמה דברים לא נכונים. נזכיר לך שגם בשיח הקודם שלי סביב אמיר טייג אני אומר לו 

 3נחנו לא רוצים. לא חינמון, סליחה, אני לא זוכר תשמע, אנחנו לא רוצים להקים חינמון וא

 4מה היה שם. לא רוצים, לא, שי לחץ עליי להקים גוף חדשות או משהו כזה וכזה. והוא אומר 

 5הנה, אני מתרשם שהנקודה העיקרית היא לא זו. הנקודה העיקרית האם יש עליכם לחצים 

 6 והשפעה. אז גם פה יש מסכת של טיעונים. חלקם, 

 7 , אתה לא מדייק. עמוס לא ש:

 8 )מדברים ביחד( 

 9 היה אז משהו שהוא,  ת:

 10 לא, אבל,  ש:

 11 היה אז משהו, לא, דוח שיח, תן לי רגע שנייה לסיים.  ת:

 12 לא, אז אני ארשום.  ש:

 13 אפשר לדבר שלוש שעות על הפתק. אני אומר עוד פעם, אני מכין את הפתק,  ת:

 14 )מדברים ביחד( 

 15 רגע, תן לו לסיים את התשובה.  ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16חלקן לא נכונות ואני יודע שהן לא נכונות. זה, זה הנקודה. כי הרי גידי וייץ שאל שאלות  ת:

 17 ספציפיות, על דברים ספציפיים, 

 18 אמרת "לא נכון", אני רק רוצה להבין את מה שיש בפתק.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 19 בבקשה.  ת:

 20ני לא, תגובה לעיתון מרכזי שלא יוצא אוטומטי נגד הממשלה. זה דבר לא א עם: -כב' השופט מ' בר 

 21 נכון או כן נכון? אני מנסה לחפש מה לא נכון. 

 22 אממ,  ת:
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 1אין פה איזה וידוי אישי יוצא דופן. אני רוצה להבין רק מה אדוני אומר לא  עם: -כב' השופט מ' בר 

 2 נכון. 

 3ציפית אני הולך למשל על שיטות להכחשה, אני הולך או. קיי. אז אני יכול לעבור מלמעלה. ספ ת:

 4לדברים כלליים. יש ניפוח והגזמה. אני לא עונה הרי בתשובות הספציפיות. הוא מדווח עם זה 

 5ועמוס עימת אותי עם הדברים האלה. יש יותר מאמרים נגדו מאשר בעדו. או. קיי, זה היה לי 

 6רלוונטיות, זה בסדר. כי גידי הכניס את נניח מתוך מה שקיבלתי. מה הדעות הפוליטיות שלי 

 7הדעות הפוליטיות ואני טענתי שלא חייבים במאמר כזה שדן באם יש סיקור, הוא לא חייב 

 8להכניס את הדעות הפוליטיות כאיזה משהו אישי נגד. וואלה עיתון מרכזי וימינה, ושכזה לא 

 9טיב שאימצנו. אנחנו לא יוצא אוטומטית נגד הממשלה. שוב, פה זה טיעון לא נכון, שזה הנר

 10 הולכים בקו הזה, אנחנו הולכים בקו כזה. ידעתי שזה בכלל לא, זה היה, 

 11 מה לא נכון?  ש:

 12 הטיעון שלנו היה. אני אענה,  ת:

 13 אדוני רשם לעצמו פתק אישי, לעיונו של אדוני בלבד,  עם: -כב' השופט מ' בר 

 14 כן.  ת:

 15לשמש את אדוני, דבר שהוא לא נכון? זאת אומרת, אני רוצה להבין שאמור  עם: -כב' השופט מ' בר 

 16 את, 

 17 זה גם באופן עקרוני,  עו"ד ז'ק חן:

 18 היא יוצקת לדברים אחרים, אני רוצה לדעת איך אדוני נוהג פשוט.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 19 תראה, יש,  ת:

 20 בנושאים של פתקים אישיים.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 21 להוסיף, זה פתק הכנה לקראת השיחה?  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 22 נכון.  ת:

 23 מה אתה הולך להגיד בשיחה למישהו אחר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 נכון, נכון.  ת:

 2 זה, אלה נקודות, נקודות,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3אול יודע על זה, מוטי שרף, כולם יודעים. אני בשיחה הזאת אני הרי הולך, יודעים על זה, ש ת:

 4 לא משרת את האג'נדה שלי פה. אני מתחיל ביש ניתוח בהגזמה נגדי, נגד וואלה, נגד שאול. 

 5 כן.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 6אז אני נכנס למסרים שקשורים אליהם. ברגר וארדן התנהלו בצורה מטורפת, שזה גם כן  ת:

 7על נושא ברגר אמר הם התנהלו בצורה מטורפת. היו לדעתי  מסר שגם בעבר. שתקפו אותנו

 8מאוד ברורות בעניין. הם מגנים וכדומה. האם אני יודע שזה נכון או לא נכון? זה מה שנאמר 

 9לי הדברים האלה. האם וואלה הוא עיתון מרכזי וענייני וכזה לא יוצא אוטומטית? הרי זה 

 10וטה לטובת ראש הממשלה. אני יודע שלא התשובה שלי ללמה יש, מה שהם קוראים סיקור מ

 11זאת הסיבה שבגלל זה ייתן לי את הידיעות. אני יודע שהסיבה היא אחרת. אני לוקח את 

 12הנרטיבים הנוחים לי, שעליהם סיכמנו. שם את זה על הפתק. את הצורה שאני יכול לתפור 

 13ית מול עמוס. אותה הכי, כמו שהוא אומר בצדק, בצורה שאני יכול לתפור אותה הכי הגיונ

 14האם זאת תשובה כנה, מלאה לעמוס, שמתארת את המצב? לא. בדיוק כמו שתגובתנו לגידי, 

 15 שהכחישה את זה ואת זה ואת זה, ושילבה בתוך זה דברים אחרים. 

 16אבל מתי נדע שאדוני, אני באמת מתקשה, אני חייב לומר, לאורך כל  עם: -כב' השופט מ' בר 

 17לדעת שמה שאדוני אומר, חושב, סבור, כותב, זה נכון ומתי החקירה של אדוני. מתי אפשר 

 18 לא נכון? אדוני יכול לתת סימנים? כדי שנבין. אנחנו הרי בוחנים את הכתובים. 

 19כן. תראה, אני אומר עוד פעם. אני הציר שבתוכו אני נמצא בבעיה. הסיטואציה שבתוכה אני  ת:

 20 נמצא, 

 21ר. אני שואל אם אדוני יכול לתת סימנים לגבי אמירות אדוני נותן לי הסב עם: -כב' השופט מ' בר 

 22בכתובים מהם אפשר ללמוד מתי כן נכון, מתי לא נכון? סימנים שאדוני אומר אותם, לא 

 23 אחרים אומרים. מה שאחרים אומרים זה בסדר אם אדוני לא מקבל. 
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 1פתק של או. קיי. אני אתן את הסימנים. קודם כל, אני אומר שאם בן אדם כותב לעצמו  ת:

 2נקודות שהוא ידבר עם מישהו אחר, זה לא אומר שהוא לא יכתוב בתך זה טיעונים שהוא 

 3 חושב שהם גם לא נכונים. הוא מנסה להציג את העמדה, 

 4 אתה נותן לי הסבר שוב. אני שאלתי אם יש סימנים.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 5ני מנסה לגבש את זה, כאילו בזמן בסדר. אז אני אומר, אני אומר, הסימנים, אני לא יודע. א ת:

 6 שאתה, בזמן שאתה שואל אותי. בגדול, המקומות בהם, 

 7 כן.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 8אני נמצא במצוקה, שאני צריך להגן על החברה, על שרף, על ראש הממשלה, סביב זה יש שיח  ת:

 9מתי בבוקר עם קבוצה ומגבשים. אני נשאל פה על ידי כבודו על משהו שהוא כאילו אני ק

 10ועכשיו אמרתי טוב, את מי אני משקר היום? יש פה סיטואציה שבה אני פועל בתוך סיטואציה 

 11מסוימת, שבה אני נדרש לעשות פעולות שאני בדיסוננס לגבי הפעולות. אני יודע שחלקן לא 

 12 32-אתיות. אחר כך מגיעות תגובות. וסביב כל אחת, כמה פעמים זה הוטח בי פה לכל אורך ה

 13האלה. אמת, לא אמת, מה אתה אומר? איפה זה קרה? זה קורה בקטע ביני לבין  ימים

 14 עיתונאים. אני רוצה לתת סימנים. הסימנים זה בסיטואציה לפעמים. 

 15 סיטואציה.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 16אני נמצא, ביני לבין עיתונאים של תחקירים שתוקפים את הנושא של הסיקור המוטה. על מי  ת:

 17ז אני מגן. מההתחלה, מהעין השביעית, דרך אמיר טייג והכל אני מגן. האם אני מגן? א

 18כששואלים אותי שם על מפרסמים, שזה דבר לא נוח לי להודות, על זה אני משקר. על עצמי 

 19לא. אני אומר נכון. כן, אני מתחשב במפרסמים. הייתי מבין אלה שחטפו מאז הכי הרבה, כי 

 20קה שאלו, אמרתי אני חושב שקצת יש היפוקרטיות הוא משעבד את הדברים, על ארוטי

 21ואפשר לקרוא ארוטיקה. אבל אני מגן על הדברים האלה. אז בקטע, תשובה לאדוני ספציפית. 

 22במקום שבו אני נמצא, בבאפר, ההגדרה של הבאפר, בין לבין. ואני נמצא מול העיתונאים, אז 

 23לגבי, אתה אמרת לי אתה אומר  זה היה מקום אחד. מקום שני שאדוני שאל אותי על זה, זה
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 1לאלקלעי משהו, אתה אומר לשאול משהו, למעלה אתה אומר לא נכון ולמטה אתה אומר לא 

 2נכון. אז אני אומר, אם לוקחים נקודה אחת ספציפית, דוח שיח אחד ספציפי, אז אומרים פה 

 3הוא אמר  הוא שיקר לאלקלעי ואמר לו אתה שמאלני. ולאבי, ולא העביר לו מלמעלה. ולשאול

 4משהו, שהם שמאלנים או לאבי הוא לחץ שאתם לא בסדר. אני לא יודע מה. התשובה שלי 

 5היא קודם כל אחת, שזה היה טיבו של הבאפר, להיות בין שני הצדדים האלה. והתשובה 

 6השנייה שלי, שכולם ידעו. גם אבי וגם שאול וגם איריס, על אותו דיסוננס. כולם ידעו. אבל 

 7אותי ואומרים אילן פה דיבר פעם אחת ופה ופה הוא שקרן. באמצע גם זה לא שלוקחים 

 8עשרות פעמים אני אומר לאבי 'טוב אבי, אתה יודע על מה מדובר. כאילו, אז בוא נעשה'. ואני 

 9לא משקר. אחרי זה לשאול אני גם אומר 'על איזה שמאלני אתם מדברים? על מה אתם 

 10פה פעם משהו איריס אמרה שהיא לא רוצה  מדברים?' והם עצמם מדברים. זה, הציגו לי

 11להיות ביביתון. ואני הראיתי לגב' מיכל רוזן עוזר ששתי שורות לפני זה היא אומרת אני רוצה 

 12להיות ישראל היום. אז היא משקרת? אני משקר? אנחנו נמצאים בתוך שיח שמנסים להצדיק 

 13י טוען עוד פעם, מול דבר לא תקין. בתוך השיח הזה שמנסים להצדיק דבר לא תקין, אנ

 14העיתונאים בחוץ היינו חזית אחידה, שפעלה להסתיר את הקשר עם ראש הממשלה ועם 

 15שאול. ושיקרתי במקרים האלה. מול האמת. ומול עיתונאים בתוך החברה ומול שאול הייתי 

 16באפר. זה היה התפקיד שלי. אני רק טוען שהם ידעו ואלו ידעו וזה מולתה לתקופה מסוימת. 

 17אז נכניס את השקרים. אני אשב עם אנשי עסקים ומשקר להם? לא שיקרתי לאנשי  נכון.

 18עסקים, כל החיים שלי. לוקחים פה אמירות קיצון שלי על פני עשור של פעילות. אם מי שיקרא 

 19את המיילים, את אלפי המיילים. קראתי, ואני ראיתי מנכ"ל חרוץ, ישר, שעובד חזק לטובת 

 20וזה מה שאפיין כל חיי. לוקחים את כל הדברים האלה וכל הדבר החברה שלו ויוצר הצלחה. 

 21הזה הוא מאפיין אותי ואת אישיותי ואת מה שאני עושה. לא, זה נמצא בתוך סיטואציה. אז 

 22 יכולתי להתפטר. 
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 1איך אני אומר את זה, מר ישועה, בלי להיגרר לוויכוח ולהסית את הנקודה. אבל אי אפשר  ש:

 2 עקבות התשובה שלך לבית המשפט. להשאיר את הדברים כך. ב

 3 בבקשה.  ת:

 4ראשית, אני לא מסכים עם כל התיאור שאתה נתת פה. אבל זה לא לך עכשיו, להתחיל לפרק  ש:

 5מילה מילה, פסיק פסיק, נקודה נקודה. את זה אנחנו נעשה, ברוך השם יש לנו אלפי עמודי 

 6רות אלפי שורות של פרוטוקול עד עכשיו להתעסק בהם ולראות. יש לנו גם אולי עש

 7התכתבויות בזמן אמת שיסייעו לנו בזה. אבל מה שמאפיין את התשובה שלך, אם אני מבין 

 8נכון, לבית המשפט, הוא הדבר הבא. כששיקרתי, שיקרתי בנושא המשפט כאן. כלומר, בקשר 

 9לסיקור משפחת נתניהו באתר וואלה. שם השקרים. זה הסימן שאתה נותן לבית המשפט. 

 10הדברים אני, וקראתי את ההתכתבויות שלי, אני אדם חרוץ וישר. אני מסכים איתך בכל שאר 

 11 לגבי החרוץ. ושם אני לא משקר. זו הייתה התשובה שלך. אני רוצה לומר לך, 

 12 רגע, הוא עושה כן עם הראש. שיירשם.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 13התשובה שלו. יפה. עכשיו אני  לא, הוא עשה "כן" רק שהוא מבין מה שאמרתי, שזו עו"ד ז'ק חן:

 14רוצה להציג לך בקשר לתשובה הזאת, לתת לך הזדמנות להגיב ולהמשיך הלאה. יש לנו בחומר 

 15שהגשנו, שנגיש, שהוצג לך ורשום עלי פרוטוקול, ושיוצג לך, עשרות שקרים שלך שלא קשורים 

 16צם את עולם לחלוטין למשפחת נתניהו ולסיקור שלה באתר. ולכן הניסיון שלך עכשיו לצמ

 17השקרים למשפחת נתניהו והסיקור באתר, הוא ניסיון לא צליח. בכדי לא צליח. עכשיו, האם 

 18 אתה רוצה אולי למתן או לעדן את תשובתך במקצת? אני נותן לך הזדמנות. 

 19 , -אני רוצה להגיד. ה ת:

 20 כי זה כתוב.  ש:

 21המקום והתווך שבתוכו אני בסדר, הבנתי מה שאתה אומר. תראה, זו תשובתי וזה, זה, זה  ת:

 22פעלתי. אני לא אומר שזה בסדר. אני רק אומר זה התווך שבתוכו פעלתי. לעניין דברים 

 23אחרים, עלו פה מספר דברים שלמשל היה קטע עם, אני זוכר את הדברים, כי זה כמובן כאב 
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 1תי לי מה שנאמר. זה דברים שמטרידים. למשל עניין מפרסמים. נדמה לי שגם כבודו שאל או

 2איך, אין שום אתיקה במכירות? זה כבודו שאל אותי איזה שהוא יום. שאני אומר למישהו 

 3'תשמע אח שלי, תשים אצלי', נדמה לי שזה היה על רבעון. 'הרבעון הזה רבעון מאוד קשה'. 

 4נדמה לי שנשאלתי או על ידי, או על ידך או על ידי בועז, אינני זוכר. זה באמת היה רבעון 

 5יכול להיות שלא. יכול להיות שזה היה הרבעון הכי טוב. ואז, וגם יכול להיות  קשה? ואמרתי

 6שקלים ואין לי מה לתת  20שקלים ונשאר לי  300,000שהוא אומר לי 'תשמע, היה לי אתמול 

 7לך'. והוא יודע שיכול להיות שזה הרבעון הכי טוב. אז אמרתי שבמסגרת שיחות של מכירות, 

 8 הוא יודע ואני יודע, 

 9 או. קיי.  ש:

 10 שאנחנו עושים את זה אגרסיבי. אני אומר, יש דברים,  ת:

 11 בסדר, מר ישועה, לא צריך )מדברים ביחד(. ש:

 12 שכשמנכ"ל פועל )מדברים ביחד(.  ת:

 13 מה שאני אומר, אני לא רוצה להפריע לך. אבל בוא, הזמן שלנו קצר.  ש:

 14 בבקשה,  ת:

 15והסיקור באתר, אחד. מכירות, שתיים. אני אזכיר  אמרת מכירות. אז היה לנו משפחת נתניהו ש:

 16לך רק בכותרות, בלי דוגמאות. למשל בחקירה הנגדית של עו"ד בן צור ולשאלות בית המשפט, 

 17כשמראים לך את, נקרא לזה שוב, אנחנו לא רוצים להתקוטט ולשמור על שפה תרבותית 

 18 ומנומסת. 

 19 לא, זה בסדר. ת:

 20מאוד אנשים, מכל קצוות הקשת הפוליטית. מימין רחוק  קומפלימנטים שאתה נותן להרבה ש:

 21וואו, וואו, וואו וכיוצא -עד שמאל רחוק. ואת כולם אתה נפעם ויושב באוטו ומקשיב לרדיו ו

 22באלה דברים. ושאל אותך בית המשפט פעם אחר פעם, במפגיע, אם אתה מתכוון, מתכוון 

 23, לא, כן, כן. לא, לא, לא. כלומר, לזה, מתכוון לזה. ואתה אומר לא, לא, לא, כן. לא, לא
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 1במרבית הפעמים לא התכוונת לדברים שאמרו לך. למשל, ככותרת. לא קשור למשפחת 

 2נתניהו. קשור לאנשים אחרים. אז עכשיו אנחנו בקטגוריה שלישית של שקרים. אתה הודית 

 3 שזה שקרים. נכון?

 4 סים של מנכ"ל, שוב, אני אומר, אתה לוקח, שם איזה מילים, מילים קשות. יח ת:

 5 אל,  ש:

 6 אתה רוצה,  ת:

 7לא אמת. אתה אמרת לבית המשפט לא חשבתי ככה. כתבתי ככה, אבל לא חשבתי ככה. נקרא  ש:

 8 לזה כך, אתה צודק. לא נקרא לזה שקר. 

 9 אני אמרתי, תקרא לזה מה שאתה רוצה. בסדר? ת:

 10 טוב.  ש:

 11יזה מובן? מנכ"ל לפעמים, ויכולים אני רק אומר עוד פעם, אני חושב שיש שקר ויש שקר. בא ת:

 12לצלוב אותי על זה ואחר כך צולבים אותי עוד אלפי פעמים בחוץ. זה בסדר. אני הודיתי פה 

 13שאני מתייחס לזה אם מפרסמים והודיתי. וצלבו אותי על הרבה דברים. מנכ"ל לפעמים, 

 14כוון להם. בחלק מהשיח שלו, הוא מתחנף לאנשים. ואז הוא אומר להם דברים שהוא לא מת

 15לפעמים לא עד הסוף ולפעמים לא בכלל. זה חלק מהפעילות המסחרית של מנכ"ל ללקוחות 

 16שלו. ולפעמים זה מה שנאמר. לא התכוונתי שכל אחד אח שלי ולא התכוונתי שזה גאון. 

 17ולפעמים כן התכוונתי. וזהו. אבל זה לא הופך, לא, שמיעה שאני משקר כל הזמן לעובדים 

 18מן לאנשי עסקים שאני מדבר איתם. אני לא משקר לאנשי עסקים. עבדתי ואני משקר כל הז

 19עם אנשי עסקים ביושר כל החיים ואף אחד לא האשים אותי בתעשייה שאני משקר אנשי 

 20עסקים או שאני רימיתי בעסקים שאני עושה. אני לא נמצא שם. ואני גם בתוך החברה אפשר 

 21 ל שקרן. אפשר לשאול את העובדים. לשאול את העובדים שעבדו איתי, האם אני מנכ"

 22 אה,  ש:
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 1זה נכון שמורכב. אפשר לשאול את הדירקטוריונים שעבדו איתי. לא את שאול. רק שנייה, רק  ת:

 2שנייה. אפשר לשאול, אפשר לשאול, אתם לוקחים, תראה, אני מבין את תפקידכם ומכבד 

 3מיילים  100,000ך אותו. אני מקבל אותו באהבה. אתם לוקחים שורה של נקודות ומתו

 4מתארים, ומתוך זה, מתארים נקודות שהופכות אותי למישהו שהוא משקר כל הזמן וכדומה. 

 5יש נסיבות מסוימות, שהן נסיבות שקשורות לתיק. ואתה צודק שיש נסיבות אחרות שאני 

 6שלהם מעגלים  PRאמרתי אותן ביושר פה, שאמרתי שמנכ"לים הם הרבה פעמים בהודעות 

 7ואמרתי שיכול להיות שגם אני אהיה מנכ"ל בעתיד, יכול להיות שעוד פעם אני את הפינות. 

 8אעגל פינות. למה קיימים משרדי יחסי ציבור? תאמר לי. למה קיימים? סתם, סליחה שאני 

 9 שואל. כנראה אסור לשאול אותך. למה הם קיימים?

 10 כבודכם, )מדברים ביחד( נמשיך ככה עד הכרב.  עו"ד ז'ק חן:

 11 מנכ"ל ויגיד את האמת. שיקום ה ת:

 12 בבקשה.  ש:

 13 שיקום המנכ"ל ויגיד את האמת. למה צריך משרד יחסי ציבור? בדיוק בשביל לעגל את,  ת:

 14 )מדברים ביחד( זמן.  ש:

 15 בדיוק בשביל להגיד,  ת:

 16 רק שלא יהיה על חשבון הזמן שלי.  ש:

 17רימיתי. אני עוד לא, אפשר לכן אני אומר, יש תמונה מכל המיילים. ואני לא שיקרתי, לא  ת:

 18לשאול את הדח"צים שלי, אפשר לשאול את הדירקטוריונים כולם, לפני ואחרי שאול. האם 

 19הדירקטורים מישהו מהם חושב ששיקרתי. שאל את עמוס עצמו, ששיקרתי לו פעמיים ואני 

 20ם הודיתי בזה, במסגרת התפקיד שלי להגן על החברה. האם עמוס היום, לא דיברתי איתו, הא

 21 הוא היום חושב שאני שקרן? או שמה שיותר מאפיין אותי זה ההיפך? לא שם. 

 22 טוב, אני חושבת שהדברים הובנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 בבקשה. סליחה.  ת:
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 1 ולשאלת בית המשפט כבר ענית ואנחנו יכולים להתקדם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 תודה.  ת:

 3 כי אני מרגישה שאנחנו חוזרים אחורה.  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 4הוא השיב גם לשאלת בית המשפט. הוספנו עוד שתי קטגוריות. אני אניח את זה כאן.  עו"ד ז'ק חן:

 5 יש עוד. לא נמשיך להתווכח, כי זה יימשך עד הערב. 

 6 וזרים אחורה. התחושה היא שאנחנו כבר ח אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 חוזרים אחורה. אז עכשיו אפשר להגיע,  ש:

 8רק מילה אחת על הכינויים. אני מוכרח להגיד את המילה על הכינויים. בסדר? כמו שאמרתי,  ת:

 9 נשארו עוד שני חברים ובטח עד סוף החקירה, גם הם כבר לא יהיו חברים שלי. 

 10 ם? מה?על איזה כינויי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11. עזוב, לא -לא, לא, שכיניתי אנשים בכינויים, בתוך, אמרת שכיניתי אנשים בכינויים בתוך ה ת:

 12 משנה. 

 13 אין שאלה כזאת, אז בוא נתקדם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 בסדר. נתקדם.  ת:

 15 אם זה יעלה שוב, אז תענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 בסדר.  ת:

 17 אני לא יודעת על מה מדובר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 לא חשוב.  ת:

 19 או. קיי, עו"ד חן, הלאה, אנחנו מתקדמים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כן. היינו,  ש:

 21סליחה על המונולוג. אתם מדברים על זה, אתם מדברים על זה שהנאשמים הם בני אדם, אבל  ת:

 22 אדם.  גם אני בן

 23 נכון, והנאשמים הם בני אדם.  ש:
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 1 אני מסכים ומכבד את זה.  ת:

 2 או. קיי.  ש:

 3 טוב, הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 הם היו שמחים להתחלף איתך, האמן לי.  ש:

 5 מה? ת:

 6 , -נעבור ל ש:

 7 איפה אנחנו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 רק אדוני לא נאשם, זה בסדר.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 9 מה? ת:

 10 אדוני אומר נאשמים בני אדם. אדוני לא, לא בסטטוס של נאשם.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 11 לא, הוא אמר גם עדים בני אדם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 גם עדים. אה, חשבתי נאשמים בני אדם.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 13 גם אני בן אדם.  אב"ד: -פלדמן -ןכב' השופטת ר' פרידמ

 14 הוא אמר גם אני בן אדם.  עו"ד ז'ק חן:

 15לא, אמרתי שהנאשמים, אומרים תמיד שהם בני אדם. ואני מקבל את התהליך כולו באהבה  ת:

 16 ובהבנה מלאה. לא שזה היה עוזר לי לא לקבל אותו באהבה. 

 17 ?-ארבע מאות ומר ישועה, תודה. אלף  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 יש לי תחושה שאתה ממש מגרד את הקצה של עכשיו לדחוף אותי איתך לשיחות פילוסופיות.  ש:

 19 ?-עו"ד חן, אני אחזיר אותך מהקצה. אלף ארבע מאות ו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 . אבל בית המשפט רואה את זה והוא מחזיק אותי. אז בוא, לא נעשה את זה עו"ד ז'ק חן:

 21 תודה על הסבלנות.  ת:

 22 אלף? אלף ארבע מאות וכמה? הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1כן, אז הנושא שרציתי להתחיל בו כבר הוא הנושא של אלקלעי. שוב. זו בועה בהתרחשות  ש:

 2 שהראיתי אתמול והיום בבוקר, שדילגתי עליה כדי, 

 3 לחודש? 62זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בדיוק.  עו"ד ז'ק חן:

 5 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6כדי לייחד לה פרק תחת הכותרת אלקלעי. שוב, במסגרת התפיסה האותנטית בתוך האתר,  ש:

 7הנגדית.  בשיח הפנימי, מה הם חשבו בזמן אמת. הנה, אני אומר לך כבר את מטרת החקירה

 8באוקטובר, אני  25-. ב1,422למה? כי הכל כתוב. עכשיו נמשיך. אני רוצה להראות לך את נ/

 9באוקטובר מר אלקלעי מעביר לך את טיוטת התגובה הראשונה שהוא הכין  25-רוצה, ב

 10 לשאלות של גידי וייץ. אתה רואה?

 11 כן.  ת:

 12 יש את גם נתניהו בפניך? תודה.  ש:

 13 כן.  ת:

 14ת החשיבות של העניין, חשוב שנקרא את זה ביחד ואני מבקש את התייחסותך עכשיו, מחמ ש:

 15לתגובה הזו שהוא הכין. יש לנו בחלק הראשון של הדף, אם אתה רואה למעלה את השאלות. 

 16והוא שתל מתחת לשאלות את התשובה שלו. בסדר? "גידי שלום", אתה רואה? למעלה זה 

 17י וייץ חותם. ולמטה "גידי שלום". זה הטיוטה השאלות "לכבוד אבי אלקלעי שלום רב" וגיד

 18 . עוד לא הגעתי, גם על זה דילגתי גברתי. 15:14באוקטובר, בשעה  25-הראשונה. ה

 19 . 26-אנחנו עוד לא ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 נכון.  עו"ד ז'ק חן:

 21 בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 , אני מגיע אליו לפי הסדר. 26-חשוב הדילוג של האבל היה  עו"ד ז'ק חן:

 23 אין בעיה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1לא הפריע. "גילי שלום. כעורך אחראי של אתר התוכן הגדול  25-שעוד לא דילגנו. ה עו"ד ז'ק חן:

 2במדינה, כמובן שאני נתון, כמו רבים מעמיתיי למקצוע, ללחצים כבדים מסוגים שונים: 

 3פוליטיים, מסחריים, אתיים ומוסריים. בתשובה לשאלתך האם אני מטה, פוסל, משתיל 

 4 ומוריד, התשובה היא לא )מודגש(". עד כאן, האם מה שאבי אלקלעי אומר הוא אמת?

 5 האם מה? ת:

 6 מה שאבי אלקלעי כותב,  ש:

 7 כן.  ת:

 8 לגידי וייץ, מהמשפט הראשון שהקראתי לך, הוא אמת לתפיסתך? ש:

 9 לא.  ת:

 10 כן או לא? ש:

 11 לא.  ת:

 12לא אמת. אני ממשיך. "האם אני מנסח כותרות, מדייק מישניות" מישניות, משניות, יחי  ש:

 13ההבדל. "עורך טקסטים ומחליט על מיקומים? התשובה היא כן. אילולא עשיתי זאת לא 

 14 הייתי עורך אחראי". עד כאן אני מניח שזה נכון. נכון?

 15 כן.  ת:

 16לישית: "האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מאותרג בוואלה ניוז? כן. עכשיו הפסקה הש ש:

 17 התשובה היא לא". תגובתך, האם המשפט הזה הוא אמת בתגובתו של אבי אלקלעי?

 18 לא. לא אמת.  ת:

 19לא אמת. אני עובר למשפט הבא: "האם ישנה בחינה מדוקדקת של הטון שעל פיו הוא מסוקר?  ש:

 20 התשובה היא כן". אמת?

 21 כן.  ת:

 22כן. "האם סוגיות רגולטוריות הקשורות בבזק הן הסיבה לדיוק הטון בו מסוקר ראש  ש:

 23 הממשלה? התשובה היא לא". זה, לתפיסתך?
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 1 לא נכון. ת:

 2לא נכון. "האם גודלה והרכב תפוצתה של וואלה ניוז היא הסיבה לטיפול המדוקדק שמקבל  ש:

 3 תפיסתך?בה ראש הממשלה? התשובה היא כן". המשפט הזה? כן או לא, ל

 4 אני לא יודע איך להתייחס לזה.  ת:

 5 אתה לא יודע איך להתייחס.  ש:

 6 לא יודע מה זה, מה זה,  ת:

 7 מה שאתה לא יודע להתייחס זה גם תשובה. בוא נעבור הלאה.  ש:

 8 לא יודע להתייחס.  ת:

 9 יפה.  ש:

 10 לא מבין מה הכוונה. )מדברים ביחד(,  ת:

 11קירשנבאומי -.  "אני מניח שקיימת אצלך ציפייה שכעורך המזוהה עם השמאל הלונדוןבסדר ש:

 12 היית רוצה" כי הוא היה עורך לונדון וקירשנבאום, אני פותח סוגריים. נכון? 

 13 הוא היה המייסד של זה.  ת:

 14ההדחה התקשורתי של ראש כן. "היית רוצה לראות את וואלה ניוז בעריכתי מצטרפת למחול  ש:

 15מעלות מזו שלו, אינני סבור  180הממשלה נתניהו. אז זהו, שלא. על אף שתפיסת עולמי נוטה 

 16שבמסגרת תפקידי אני מחויב להצטרף לעדר השועט אחר ראשו. אילו הפצת דרך אותה", לא, 

 17ב סליחה, "הפצת דעותיי הייתה משלח ידי, הייתי שמח להיות" מחורר אצלי. כנראה כתו

 18"בעל טור בעיתון שלך. כעורך אחראי של גוף תוכן מוביל. וואלה ניוז איננה מנמיכה ואיננה 

 19מדיחה ובכך שומרת על כוחה ומובילותה". הפסקה האחרונה כולה היא פסקה קצת 

 20אפולוגטית. אני לא רוצה את ההתייחסות שלך, מלבד רק שתאשר לי שאכן זה עוד ביטוי 

 21 ם להיסחף בעדר השועט. נכון? לאותו נרטיב של אנחנו מסרבי

 22 כן.  ת:
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 1כן. עכשיו הפסקה האחרונה: "טועים הפרשנים המייחסים את בסיס כוחו הפוליטי של ראש  ש:

 2הממשלה לעיתון ישראל היום. בסיס כוחו הפוליטי של ראש הממשלה הם אותם גופי 

 3אתה, מי תקשורת שבחרו להדיחו, בין אם לפני הבחירות ובין אם לאחריהן. אז אמור לי 

 4מבינינו נדרש לחשבון נפש? אתה או אני?" זו תגובת, זו הטיוטה שמעביר לך מר אלקלעי. הוא 

 5 כתב אותה. נכון?

 6 כן.  ת:

 7. שוב, אני מביא את זה רק 13,884, יראה כבודכם ברול הישן, 2015באוקטובר  26-כן. ביום ה ש:

 8כלומר, למחרת טיוטת התגובה  בבוקר. 7:39-כדי שיהיה לנו רצף ישן חדש. אלקלעי כותב לך ב

 9. "יש לי רעיון למשהו טקטי מול וייץ. דבר 3,884שהוא מעביר לך: "יש לי רעיון למשהו אחד", 

 10 איתי כשתוכל". אתה זוכר מה היה הרעיון למשהו טקטי מול וייץ?

 11 לא.  ת:

 12 סליחה? ש:

 13 לא.  ת:

 14דקות אחר כך,  40אחר או לא זוכר. טוב. באותו יום בבוקר הוא מוסיף וכותב לך חצי שעה  ש:

 15: "עוד משהו. צריך להדגיש מאוד בשיחה עם וייץ", כי אז כבר דובר על להיפגש 13,886שורה 

 16עם התמונה בפייס. מוזס לא נחשד שהוא  ynet-עם גידי וייץ. "את הפיטורים של העורך מ

 17ורת גדול מבקש לקבל דבר מביבי. ומה עוד?" אה, וזה, לא יודע. "והנה עוד דוגמה לכלי תקש

 18שנוקט צעד פסול ביסודו, מתוך החשש לאבד גולשים. מוזס התחיל את הכל עם קמפיין 

 19ההדחה של ביבי וכולנו כעת מגיבים. חייבים לשתול פה סוגסטיה עם כוח". כך הוא כותב. 

 20, אלקלעי שולח לך ביוזמתו עוד מייל, שהוא מתקן 1,423, נ/10:16בסדר? ועכשיו ברצף, בשעה 

 21 סח הקודם של התגובה שהקראתי לך. קמעה את הנו

 22 או. קיי.  ת:
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 1אם נראה בצהוב, הוא אומר מהם התיקונים. הוא אומר את המילה "כבדים" הורדתי. את  ש:

 2המילה כבדים, אם תראה בנוסח הקודם, תאשר לי, זה בפניך, לא צריך עכשיו לעשות הקרנות. 

 3כבדים". נכון? מכל קצוות זה לחצים כבדים, אז הוא נשאר בלחצים, הוריד את המילה "

 4הפוליטית, עסקיים, מסחריים, אתיים, מוסריים. אלה הלחצים שעורך עומד בהם, הוא הוריד 

 5 את המילה "כבדים". נכון?

 6 כן.  ת:

 7כן. זה תיקון אחד. התיקון האחר, כתוב "הוא ואחרים". חיפשתי בנוסח הישן הוא ואחרים,  ש:

 8ה ביניכם איזה שהיא שיחה. אתה הצעת לו עזוב לא מצאתי. אז אני מניח שככל הנראה היית

 9רק נתניהו, תכתוב נתניהו ואחרים פונים אליי. משהו כזה. זה הניחוש שלי. אתה כמובן יכול 

 10לשלול אותי, כי אין לי סימן מה זה "הוא ואחרים". אבל הוא כותב "לא הכנסתי, זה טעות. 

 11בה שלי מילה אחת שהיא שקר. זה מחליש את כל הרציונל בתגובה. זה גם שקר ואין בתגו

 12סמוך עליי שכל מילה מדודה ומדויקת וביחד עם שיחת ההבהרה שאני מתכוון לקיים איתו 

 13מזעור הנזק הוא מקסימלי". כבודכם, רק שיהיה ברור לפרוטוקול, כל ההדגשות כאן, הן 

 14 "מדויקת". הדגשים הם-"מדודה" וגם ה-"מחליש", גם ה-במקור. גם ההצללה בצהוב, גם ה

 15של אלקלעי. עכשיו שאלתי אליך היא: כותב לך אלקלעי על התגובה שלו, שעל מרביתה אמרת 

 16שהיא שקר. לך הוא כותב, לך, אותך הבן אדם לא יכול היה לרמות. בשיח אינטימי ביניכם. 

 17אתה רואה? אבי אלקלעי, אילן ישועה. זה רק אתה והוא. כל, אין בתגובה שלו מילה אחת 

 18ביר בבקשה, את הבנתך, את הדיסוננס הזה. אתה אומר לנו פה שזה שהיא שקר. עכשיו תס

 19שקר, מרבית התגובה שלו. הוא בכלל כותב אין בתגובה שלי מילה אחת שהיא שקר. אנא 

 20הסבר. אני מקווה כבודכם שבמסגרת חקר האמת, חקירת ההשלמה שמתקיימת במקביל 

 21נו לא יודעים אם מר למשפט הזה, לא תקבל הדים מהאולם לתוך חדרי החקירות. אנח

 22 אלקלעי כבר נחקר או ייחקר או נחקר ברגעים אלה. אבל אני מרגיש טיפה לא נוח, 

 23 נשים איזה פאוזה, מה התכנית? את יודעת מה? עם: -כב' השופט מ' בר 
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 1 אז אני אשמח שהעד יצא, אני לא רוצה להגיד את זה לידו.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 ביחד(  )מדברים עם: -כב' השופט מ' בר 

 3 הכל, אני רוצה להגיב רגע וחשוב לי שהעד יצא.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 אבל אולי לפני כן שיגיב על השאלה שלי? עו"ד ז'ק חן:

 5 אין בעיה, כן. בסדר.  עו"ד יהודית תירוש:

 6 תודה.  עו"ד ז'ק חן:

 7אני  תראה, העובדה היא שהתגובה של אבי כוללת פה דברים שהם שקר. זאת העובדה. הוא, ת:

 8באמצעותו הוא פעל, בצורה מאוד ברורה, לאתרג את ראש הממשלה. והוא אומר האם ראש 

 9הממשלה מאותרג? התשובה היא לא. האם זה קשור לסוגיות רגולטוריות? הוא כותב שלא. 

 10והתשובה היא כן. זאת אומרת, לכאורה הוא לא יכול לדעת את זה. אבל זה עובדה שכן. הוא 

 11דיברנו על זה. אז קודם כל, אני הולך לקטע העובדתי. שבקטע העובדתי  גם יודע את זה, כי גם

 12זה לא נכון, מה אני יכול לעשות? עכשיו, אבי פה מנסה בעצם להיכנס תחת האלונקה ולעזור 

 13לחברה להעביר את זה. לדעתי הסיבה, אני פה ספציפית עכשיו חוזר. קודם כל, אמרתי 

 14נקודה שלך, למה הוא כותב לי שאין בתגובה שלי מילה עובדתית זה לא נכון. עכשיו אני חוזר ל

 15אחת שהיא שקר? הצורה שאני יודע וגם דיברתי איתו סביב זה. הוא חוב שהוא ניסח את זה 

 16 בצורה שהוא הצליח לעקוף את זה. וזה ניסוח שהוא עוקף את השקרים. 

 17עת למה אלא אם הוא זה, רק שאני אבין, אתה לא יכול לד אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אמר לך. הוא אמר לך שזו הסיבה?

 19 אני,  ת:

 20כי אתה לא יכול להעיד על מה הוא חושב ולמה. האם אתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 יודע על זה?

 22 הוא נשאל.  עו"ד יהודית תירוש:

 23 בסדר, אבל השאלה אם הוא יודע.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אני,  ת:

 2 השערות שלו,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 חד משמעית,  ת:

 4אלא אם אנחנו רוצים השערות והנחות שלו, אם זו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 השאלה. 

 6 לא, זו לא השערה.  ת:

 7 מדברים על השערות או על עובדות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כבודה,  ת:

 9 חוץ מזה הוא לא נשאל  גם,  עו"ד ז'ק חן:

 10 זה לא השערות.  ת:

 11 אם הוא יודע למה הוא כתב. זה לא מה שהוא נשאל, כבודה.  עו"ד ז'ק חן:

 12 לא, שאלת אותו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13ממש לא. אני שאלתי, וזה מה שעו"ד תירוש אומרת ששאלתי וזה מה שהעד הניח  עו"ד ז'ק חן:

 14 עצמו כשאלה והזמין את עצמו לענות. ל

 15 אולי,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16זו לא הייתה השאלה שלי. אבל אני, אבל אני, השאלה שלי הייתה, אתה אמרת על  עו"ד ז'ק חן:

 17מרבית התגובה שהיא שקר. אבי אלקלעי אומר שאין מילה אחת שהיא שקר. האם אתה יכול 

 18 לה היו המילים המדויקות שלי. להסביר את הדיסוננס. א

 19 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20מכאן נספחים הצידה, נשאלו שאלות שאני לא שאלתי. אבל לא חשוב. השאלה של  עו"ד ז'ק חן:

 21בית המשפט היא מאוד חשובה. כי ברור שהשערות שלו אין להן משקל. איך בית משפט 

 22אלקלעי אמר לו, כפי שהוא אמר, או שלא. הוא אמר,  יתייחס להשערות? השאלה אם אבי
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 1לפני שגברתי שאלה, כך הצלחתי לשמוע, ותקן אותי אם אני טועה, שהוא גם שוחח עם אבי 

 2 אלקלעי על זה ואבי אלקלעי הסביר שהוא ניסה, 

 3 זו הסיבה ששאלתי, כדי לדעת האם,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 . כך הבנתי עו"ד ז'ק חן:

 5האם הדברים שהוא אומר הם דברים שהוא שמע  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 מאלקלעי. 

 7 בדיוק.  עו"ד ז'ק חן:

 8 או דברים שהוא,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 בדיוק.  עו"ד ז'ק חן:

 10 מנחש, מניח.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 וזה קריטי.  עו"ד ז'ק חן:

 12מר ישועה, מה שאתה אומר זה דברים ששמעת? כי אם  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 13 אתה אומר דברים שאתה חושב או מניח אתה צריך להגיד לנו שזה המחשבות שלך. 

 14 זה לא סברה.  ת:

 15 להבדיל מעובדות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 או הנחה.  אני מבין כבודה. כבודה, זה לא סברה ת:

 17 מה הוא אמר? מה הוא אמר? עם: -כב' השופט מ' בר 

 18אבי ואני דיברנו. הרי זה היה משבר נורא. דיברנו על זה כל הזמן, דיברנו על זה נונסטופ.  ת:

 19 והשאלה הייתה איך עוקפים את, 

 20 לא, מה הוא אמר בהקשר,  עם: -כב' השופט מ' בר 

 21 ת שהיא שקר? לא, מה הוא אמר שהוא כתב שאין מילה אח ש:

 22 שנינו דיברנו על זה,  ת:

 23 סליחה.  ש:
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 1שנייה, אני, אני רק אגיד את זה במילותיי ותחדדו אותי. שנינו דיברנו על כך שמה לעשות?  ת:

 2הרי דיברנו באיזה שהוא מקום איך זה הכל דולף מפה? הוא אומר לי באיזה שהוא מקום. מה 

 3פעמים ביום על הדבר הזה. היה  6, 5, 4, 3ם. זה דולף מפה? זאת אומרת, דיברנו על זה יום יו

 4ברור שצריך לתת תגובה שאנחנו מצליחים איכשהו לעבור את הצרה הזאת כשהוא גילה את 

 5מה שקורה אצלנו. גילה זה את האמת. חד משמעית זה היה ברור. והוא מנסה לעשות מסאז' 

 6תב את הדבר הזה? לדבר הזה. כשאתה שואל אותי ספציפית על הדבר זה שקר ולמה הוא כו

 7 זה סביב שיחות שאנחנו יודעים שאנחנו משקרים. וזה הניסוח שלדעתו זה הניסוח הכי טוב. 

 8 תראה, אני רוצה להציע לך אופציה אחרת,  ש:

 9 בבקשה.  ת:

 10 מר ישועה.  ש:

 11 בבקשה. סליחה,  ת:

 12 אתה,  ש:

 13 רק עוד מילה.  ת:

 14 כן? ש:

 15יזה, כאיזה שהוא רעם ביום בהיר. שהרי אני מבלה את החודשים ההם גם, זה לא נופל על א ת:

 16בקרב קשה עם אבי, שמתקומם על דברים שאנחנו עושים. אז מתחילת השנה הוא הגיע, פחות 

 17או יותר. הראיון, דב גילהר וכדומה. אבי נמצא בחזית הראשונה. וביני ובין אבי יש אינסוף 

 18עושים. והתועבה הזאת שאנחנו עושים התכתבויות שהוא מתקומם על מה שאנחנו 

 19שמאתרגים את ראש הממשלה. אז פתאום הוא כותב אני לא מאתרג את ראש הממשלה 

 20ועוטף את זה במשפטים? אבל השאלה אם נאמר, אם זה סברה או נאמר? דיברנו על זה יום 

 21 יום על מה שקורה. 

 22 אז אני רוצה להציע לך פתרון לקושיה הזאת.  ש:

 23 בבקשה.  ת:
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 1שום שאין, הדעת לא נותנת שלך הוא כותב שאין מילה אחת שהיא שקר, כאשר כמו שאתה מ ש:

 2אומר אתם כל הזמן מדברים על זה שזה שקר. פשוט אני לא מצליח להבין את הסיטואציה. 

 3שבה לך הוא כותב "אין מילה אחת שהיא שקר. כל מילה מדודה". אז אני רוצה להציע לך 

 4 אומר בצורה מסוימת.  פתרון שאולי מביע את מה שאתה

 5 בבקשה.  ת:

 6אבל מסדרת לנו את זה בהיגיון. אתה יכול לשלול את זה כמובן או לאשר. ראש הממשלה  ש:

 7נתניהו לא היה מאותרג בוואלה ניוז. ראינו את הבדיקה הסטטיסטית שעשית, ראינו את 

 8ות של יפעת. המוצרים של החקירה הנגדית של עו"ד בן צור. ראינו את הבדיקות האובייקטיבי

 9הדבר האחרון שאפשר לומר זה שראש הממשלה נתניהו היה מאותרג באתה וואלה. אתה 

 10וואלה היה אתר עוין לראש הממשלה נתניהו, באופן מובהק. מובהק. היו יותר כתבות נגד 

 11מאשר בעד, כפי שכותבת לך ברחל בתך הקטנה, שחור על גבי לבן, אחרי בדיקה שהיא עשתה, 

 12עדה אלוף ובדיקת עורך המשנה שלך אודי הירש. לכן המשפט הזה הוא  האנליסטית, הגב'

 13נכון. מה שאולי זה לא מדייק, זה מה שאתה אומר. שכן היו לחצים מצידו של שאול אלוביץ', 

 14אנחנו רואים את זה בחומר. למה זה ככה? למה אתם כאלה? למה ככה שעות? למה דווקא 

 15ו'. ופניות של הדוברים זה דבר רגיל ופניות של עכשיו? למה, למה, למה. אז תעשו ותשנו וכ

 16שליחים זה גם דבר רגיל. זה חסר בטקסט. על זה העדת. אבל האם ראש הממשלה מאותרג? 

 17אומר לך אבי אלקלעי, לך אילן ישועה שאי אפשר לרמות אותו. "לא". ולפי מה שראינו, באמת 

 18 לא. עכשיו, ההבדל בינך, 

 19 טוב, הוא כבר ישכח איפה התחלת.  ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 לא, אני לא חושב שהוא שכח גברתי. אני יכול לחזור מההתחלה.  עו"ד ז'ק חן:

 21 או, לא.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא לחזור? עו"ד ז'ק חן:

 23 לא, תן, תן לו להגיב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 זה סברה שאדוני מציג.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 2 אבל אני רוצה שהוא ייתן,  עו"ד ז'ק חן:

 3 צריך להיצמד לעובדות.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 4אז אני רוצה שהוא יתייחס גם לסברה הזאת, כאשר אני מציג לו עוד משפט אחד  עו"ד ז'ק חן:

 5ל שקר שאומר שלהבדיל מאבי אלקלעי שכותב לך פה במייל פרטי דברים שאין מילה אחת ש

 6והכל מדוד, הוא פה לא בשום פוזיציה. בעוד שאתה על דוכן העדים בפוזיציה גם פוזיציה. אז 

 7 אנחנו בוודאי שנאמין לו לפניך. כך אני מטיח בך ואנא התייחס. 

 8 לא בזמן אמת.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 9 וכמובן לא, לא עכשיו. הוא כותב בזמן אמרת, אתה מעיד שלא בזמן אמת.  ש:

 10טוב. אני אגיד את זה בשלושה משפטים קצרים. התשובה שלי, לסכם את זה. בתגובות שלי  ת:

 11בנושא גידי וייץ שאבי גם הכיר אותם וכדומה, שיקרתי. בתגובה שלו אבי אלקלעי שיקר. 

 12אותם שקרים על אותו ציר. אם ראש הממשלה היא מאותרג והאם היה סיקור זה קשור 

 13הנקודות העיקריות. לגבי שתיהן ציינתי שהוא שיקר. מה  לרגולציה. שני הדברים האלה היו

 14שהוא כותב פה, הרי דיברתי איתו באותה תקופה. זה פשוט קשור סביב נקרא לזה ההתעמלות 

 15שאנחנו עושים בשביל לעצב את הידיעה. זה קשור לניסוח. שהוא חושב שזה ניסוח שהוא 

 16ל עורך אין או משהו כזה, שאולי, כאילו יכול להיתפס כלא, כלא שקרי. כאילו, זה עבודה ש

 17סליחה, לא התכוונתי. אולי לוקח משהו שהוא, שהוא לא אמת ומנסה להציג אותו כחצי אמת, 

 18 או משהו כזה. 

 19 מר ישועה, התחלנו כל כך יפה היום. אתה לא רוצה שאני אעלב.  ש:

 20 זו, זו התשובה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 גברתי. זו תשובתו. באמת. אני, אני מנסה לפייס אותו. לא, כן  עו"ד ז'ק חן:

 22 יש כאן הרבה כאלה. אז זה לא היה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 )מדברים ביחד( 
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 1 בסוף כולנו נדליק מדורה וזה יהיה בסדר.  עו"ד ז'ק חן:

 2 לא הכל אני מתכנן, זה יצא.  ת:

 3 זו תשובתו לתזה שאדוני הניח לפניו. טוב,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 מה? עו"ד ז'ק חן:

 5 זו התשובה שלו לתזה שאדוני הניח.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6בסדר גברתי. לא, לא התכוונתי להפריע. פשוט הוא אמר משהו על עורכי דין. אמרתי  עו"ד ז'ק חן:

 7 למה ככה?

 8 )מדברים ביחד( לוקח את זה בחשבון.  ת:

 9 לא, אבל יש כאן הרבה כאלה, אז לא צריך להתייחס.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 10 מה, זה ששייקספיר אמר,  ת:

 11נכון. ואני  חושב שאני שייך למקצוע מאוד מכובד, של הרבה כאלה, שלא מצדיק  עו"ד ז'ק חן:

 12 התייחסות כזאת מהעד. 

 13, אז אני לא, לא רוצה להרוג first we kill… on doctors and lawyersאבל שייקספיר אמר  ת:

 14 אותך. 

 15 אבל אני מקבל, אז )מדברים ביחד(. אני רוצה לומר,  ש:

 16אני חייתי עם אבי. אנחנו ביום יום רבנו על הדברים האלה. ומה טוב ומה זה, ומה עושים עם  ת:

 17 זה ומה יהיה. 

 18 טוב, זו התשובה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 והוא נכנס מתחת לאלונקה והודיתי לו על זה.  ת:

 20טוב, זו התשובה. עכשיו, עו"ד תירוש, אנחנו פשוט, אם זאת התשובה שלו, זו תשובה לבית  ש:

 21 המשפט, איפה עומדים הדברים עם אלקלעי? אז אם אתה יכול בבקשה. 

 22 כן? ת:

 23 רגע, יש התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 לא שיש שם משהו. אני לא,  תירוש:עו"ד יהודית 

 2רק אם יש התנגדות. שגברתי תחשוב מראש אם יש מקום  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 להתנגדות. 

 4 מה? עו"ד יהודית תירוש:

 5 את רוצה להסביר את? עו"ד ז'ק חן:

 6 לא, לא התנגדות. הפעם לא התכוונתי להתנגד.  עו"ד יהודית תירוש:

 7 גברתי לא יכולה להסביר.  אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' השופטת ר' פ

 8לא, כבוד בית משפט, לא, בית משפט שאל אותי על התכנית ביחס לאלקלעי.  עו"ד יהודית תירוש:

 9 ועל זה רציתי לומר מה קורה עם זה. עדכון עובדתי. ולכן, 

 10 אז נעשה את זה אחר כך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אין בעיה, פשוט,  ש:עו"ד יהודית תירו

 12 אחרי הפסקה או משהו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אין שום בעיה.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 אין צורך שהוא ייצא, נעשה את זה אחר כך.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 15 אין שום בעיה.  עו"ד יהודית תירוש:

 16 יצא. אין צורך שהוא י אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 , 1,423או. קיי. או. קיי, אז עכשיו אני מציג לך את נ/ עו"ד ז'ק חן:

 18 זה זה, סליחה.  1,423לא,  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19 אז סליחה, אז אני, אז הבא.  עו"ד ז'ק חן:

 20 אני הטעיתי אותו, סליחה.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 21, 2015באוקטובר  26-הוא שולח לך שוב טיוטה מתוקנת ב. 1,424לא, הכל בסדר.  עו"ד ז'ק חן:

 22. כבודכם, לא להיות במתח. אנחנו עוד מעט נגיע למסמך שחברתי הפנתה אליו אתמול. 10:35

 23עוד לא הגענו אליו. פשוט היה דילוג בין כמה מסמכים בדרך, עד שנגיע אליו. מיד נגיע אליו. 
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 1עניינת הכותרת. אם אפשר להגדיל את , טיוטה נוספת. עכשיו, פה תשים לב, מ1,424נ/

 2הכותרת. התוכן הוא אכן לא שונה, אבל השינויים מקרינים מבחינת האפקט על הטקסט. 

 3אתה טוען "חבל, אתה מחליש את התגובה ואתה לא מבין את זה". עכשיו, מכיוון שלא קיבלנו 

 4לפון, יכול בחומר את התיקונים שאתה מבקש ממנו להכניס. יכול להיות שזה היה בשיחת ט

 5להיות שזה היה במלל כתוב אחר שאותו לא קיבלנו. אז נאלצנו לעשות מלאכת השוואה. אני 

 6אעזור לך בה, בסדר? תיקון אחד זה להוריד את המילה "מדוקדקת". אתה זוכר את "אם יש 

 7 בחינה מדוקדקת"? אז נשאר בחינה בלי המילה "מדוקדקת". אתה זוכר?

 8 כן, בסדר.  ת:

 9ון אחד. בשורה החמישית נכתב, אתה יודע, אין כל כך משמעות לשינויים. אלא כן, זה תיק ש:

 10 אם כן אתה רוצה שנעמוד עליהם. אם לא, אני יכול לחלוף. אנחנו נשווה אותם בסיכומים. 

 11 אין לי בעיה.  ת:

 12 יש עוד שני תיקונים, לא בעלי משמעות. ראינו את הכותרת. הכותרת היא שהתוכן לא משתנה.  ש:

 13 אפשר להתקדם.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 14. בשעה טובה ומוצלחת, זה המסמך 1,425נ/-אפשר להתקדם, טוב. ואז אנחנו מגיעים ל ש:

 15 כבודכם שנמצא בפניכם, שאתמול נטען שדילגתי עליו. 

 16 לא נטען, שאלתי. עוד פעם,  עו"ד יהודית תירוש:

 17 אז הנה התשובה.  עו"ד ז'ק חן:

 18 )מדברים ביחד( מתעסקים בדיון הזה,  עם: -בר  כב' השופט מ'

 19 טוב, זה המסמך. הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 אנחנו מאוד רגישים,  עו"ד ז'ק חן:

 21 כן.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 22. ופה מוטי שרף אומר 2:00, בשעה 2015באוקטובר  26-לדברים שהושמעו כאן. הוא מ עו"ד ז'ק חן:

 23יון. האם ישנה", קראתי את זה אתמול גם לפרוטוקול. אפשר לקרוא את זה שוב. "קראתי בע
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 1"האם ישנה בחינה של הטון על פיו הוא מסוקר? התשובה היא כן. זה ציטוט מסוכן של אבי, 

 2הייתי מוריד. דבר שני, כעורך ראשי הוא מודה שיש לו", צריך להיות למערכת, "למערכת 

 3נתניהו. שיקלו שוב אם להוציא את התגובה שלו בכלל. זה שיקולים המרגיעה את הטון נגד 

 4מוסיף לגידי כותרות ומאושש לו את הבדיקה. ובחשיבה שנייה, נראה לי שבפגישה איתו הוא 

 5עלול להוכיח לו הפוך שאכן נתניהו מאותרג. לשיקולכם, מוטי". עכשיו, אני רוצה להציג לך 

 6אתמול ראינו מתי מוטי שרף הצטרף את הפרופוזיציה ואת תגובתך. הפרופוזיציה היא 

 7בלילה, הוא  23:00-לחודש, ב 25-תגובות שאתה שלחת והעברת לו אותן. ב 4לספינה. אחרי 

 8כותב "קראתי את התגובות שהעברת לי", אותן העברת לו בשעה, בשעת ערב מאוחרת באותו 

 9והכל אתי והכל יום. זה יום לפני. ושם הוא קורא בתגובות שלך שאין לחצים ואין משהו שונה 

 10מוסרי וכו' וכו' וכו'. ראינו אתמול. אז על הבסיס הזה הוא קורא את התגובה של אלקלעי 

 11ואומר יש פה דיסוננס. עד כאן תיאור נכון? אם כך זה המצב, פה יש דיסוננס עם מה שאלקלעי 

 12כותב. ולכן צריך לשקול מחדש אם לשלוח את התגובה שלו בכלל. זה רק מאשש את מה שגידי 

 13וייץ טוען. פגישה איתו, אני אוסיף, או התגובה הזאת, רק יכולה להוכיח לו הפוך, על רקע מה 

 14 שהוא קרא. ולכן אם זה הקו שאין דבר כזה, אז צריך להתמיד בו. זה מה שהוא אומר, נכון?

 15 הפרופוזיציה, או כפי שאתה קורא לזה, קצת מתוחה.  ת:

 16 קצת? ש:

 17 מתוחה. היא נמתחת, סטרץ'.  ת:

 18 סטרץ', אבל עוד לא נקרעה.  ש:

 19 לא, כמעט. בגדול, עוד פעם, זה לא שמוטי קרא את מה שאני ועד עכשיו הוא מנתח,  ת:

 20 לא, זה בדיוק כן.  ש:

 21בסדר. אני אומר עוד פעם, מוטי, יכול להיות. אבל אני אומר, בסך הכל מוטי יודע מה קורה.  ת:

 22ן אותו, שאול משלם לו, הוא דואג הוא מדבר עם שאול. שאול זה הלקוח שלו. שאול מזמי

 23לאינטרסים של שאול בסיפור. ו..., הוא אומר אולי הוא חושש פה. אם זה בא ממה שאני 
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 1כתבתי או מזה שהוא דיבר עם שאול או מהכל, כנראה שזה בא מהכל. יש סיבה שהוא אומר 

 2נוקט בגידי "נראה שבפגישה איתו הוא עלול להוכיח את ההיפך". דרך אגב, אותו דבר הוא גם 

 3 וייץ הבא. 

 4 הבנתי.  ש:

 5 הוא אומר 'עוד יכולים לגלות את האמת'.  ת:

 6 אבל אתה לא הסכמת איתו.  ש:

 7 עם מי? ת:

 8 עם מוטי שרף וההערה שלו.  ש:

 9 כן.  ת:

 10 סליחה? ש:

 11 יכול להיות.  ת:

 12עוד פעם? כן, יכול להיות, לא. תבחר אתה. עד שאני אראה לך את המסמך הבא, אתה לא תדע  ש:

 13 לבחור בין שלושת האפשרויות?

 14 או. קיי, מה, מה השאלה? ת:

 15 אני שואל אותך, האם אתה זוכר שאתה לא הסכמת עם ההערה הזאת של מוטי שרף? ש:

 16תראה, אני לא זוכר את כל הפרטים. אני מניח שכן, כי אבי פגש אותו. יכול להיות שבאמת  ת:

 17 לא הסמכתי. על הפגישה אתה מדבר. 

 18 לא מדבר על הפגישה.  לא, אני ש:

 19 או. קיי.  ת:

 20 אני מדבר על זה שאתה לא הסכמת, במפגיע לא הסכמת עם הדברים האלה של מוטי שרף.  ש:

 21 , -איזה מהם? איזה מ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 עם ההערות שלו כאן, הן לא מרובות.  ש:

 23 יכול  להיות.  ת:
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 1 . 1,426ך את נ/יכול להיות. אז אני רוצה להראות ל ש:

 2 כן, בסדר.  ת:

 3עכשיו, התשובה שלך למוטי שרף. והנה אנחנו חוזרים לפער בין מה שאתה כותב בתוך  ש:

 4הקבוצה לבין מה שאתה מעיד פה היום. "מוטי, אני חושב שהדברים", של אלקלעי אני מזכיר 

 5 לך, שעליהם אמרת שהם כולם שקר, "כפי שהם כתובים", 

 6 לא אמרתי.  ת:

 7 הוא לא אמר. עם: -פט מ' בר כב' השו

 8לא כולם, סליחה. את הקטעים שהקראתי לך. אני, אני מודה לאדוני. "אני חושב שהדברים,  ש:

 9כפי שהם כתובים, נראים יותר אותנטיים ולא מכובסים. אין שום פסול בזה שעורך ראשי 

 10שהוא בוחן את הטון של הכותרות הנוגעות לראש הממשלה. במיוחד כשזה בא משפט אחרי 

 11אומר שהוא לא מוטרד. אני רוצה לאשר לאבי לשלוח את זה כפי שזה וגם בהחלט לאשר לו 

 12לפגוש את גידי לשיחת רקע. אני חושב שכעיתונאי לעיתונאי הוא יכול רק להועיל. עברתי עם 

 13אבי על המסרים בשיחה, אני בטוח שהוא לא יהפוך דברים. אין לנו מה להפסיד כרגע, הכתבה 

 14ני מאשר לאבי לשלוח את זה ולאחר מכן לפגוש את גידי. לא יתכן שאבי לא יגיב, רעה מאוד. א

 15כי הוא קיבל פנייה ישירה מגידי. אי תגובה של אבי, שעה ששאול ואני מגיבים, כמוה כאישור 

 16לגידי שאבי לא מוכן לסתור את טענותיו".  אתה כותב למוטי תגובה מאוד מאוד קוהרנטית 

 17 ביחס להערות שלו. 

 18 כון. נ ת:

 19ובראשה אתה אומר, אתה עומד אחרי תגובתו של אלקלעי. ולא רק שאתה עומד מאחורי  ש:

 20תגובתו של אלקלעי, צועק לי הדיסוננס פה. מוטי שרף הורה לי, עם האצבע עשית, הורה לי 

 21ושינינו ושיקרנו. אז הנה עוד מופע של מוטי שרף פה. לא הוראה ולא קיבלת ואתה עומד על 

 22 ה גם מה קרה עם התגובה של אלקלעי עד תומה. מה אתה אומר על זה?שלך. ותכף נרא

 23 על הקטע של ההוראה של מוטי, שלא קיבלתי? ת:
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 1 אחד, אתה צודק ששמתי שתי שאלות במשפט ארוך.  ש:

 2 אז )מדברים ביחד(, תגיד לי את שתיהן.  ת:

 3י שהם אתה יודע, השאלה הראשונה, אתה כותב בפתח המייל "אני חושב שהדברים כפ ש:

 4 כתובים נראים יותר אותנטיים ולא מכובסים". הדברים של אלקלעי כמובן. 

 5טוב. אתה אמרת לי שאני אינטליגנטי והחמאת לי. תרשה לי להחזיר את זה לך. אתה מבין  ת:

 6מה אני כותב פה בשורה הראשונה. אני לא כותב "זה דברים נכונים, זאת האמת". "נראים 

 7רך הכי עדינה שלי להגיד את מה שאמרתי מקודם במילים יותר אותנטיים". זה, זה הד

 8אחרות. שניסינו למצוא את הניסוח, שהניסוח הוא יהיה, שייראה הכי אותנטי. אז אומרים 

 9חצי אמת ולידה אמת ולידה חצי שקר. זו הכוונה. יש לזה אותנטיות לדבר, שהוא לצערי לא 

 10 אותנטי. לגבי הקטע, 

 11אינו את הבדיקה הפנימית וראינו את כל שאר הדברים שהציגו לך על זה אין לנו ויכוח, כי ר ש:

 12 בחקירה, אבל את זה נשים בצד. 

 13 בסדר.  ת:

 14 תמשיך.  ש:

 15 דיברנו על זה.  ת:

 16 דיברנו על זה.  ש:

 17 נכון, דיברנו על זה.  ת:

 18 ולגבי החלק השני? ש:

 19מייצג. אתה בקשר לקטע של, צריך לראות את כל הדברים שמוטי אמר ואיזה עמדה הוא  ת:

 20טענת שכל קו ההגנה על וואלה, על דרישות של שאול, שאלו היו הטענות שהסיחו. על המקור 

 21לדרישות של שאול, על המניע לאותן דרישות, זה בא ממני, עם מוטיבים שלי. אני ציינתי שזה 

 22בא משאול. מוטי שרף הוא אחד הכלים שלו. שאול עצמו הוא גם אחד הכלים שלו. יש לי את 

 23כתבויות, יש שיחות טלפון בינינו. אני קיבלתי הוראה מאוד מפורשת להגן עליהם. מתוך ההת
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 1הדברים שמוטי שרף אומר רואים שבכל מקום שבו יש איזה שהוא חשש לקשר לשאול, הוא 

 2 עושה את עבודתו ומגן על הלקוח שלו. זה לא סותר, 

 3 על בסיס,  ש:

 4 זה לא סותר את מה שאמרתי.  ת:

 5ובה, ארבע התגובות שאתה העברת לו ערב קודם. אתה ולא אחר. אתה ולא על בסיס התג ש:

 6 מלאך, אתה ולא שליח ולא שרף. 

 7אני לא יודע איך העובדה שאני לצערי בליבו של הציר. ואני פה מביא ומוציא. ואני עושה את  ת:

 8 מה ששאול אומר ואני מנכ"ל החברה. וממילא אני נמצא בחזית התגובה לגידי, כי גם אליי

 9פונים. אז אני לא מבין איך העובדה שאני ניסחתי את התשובה, בהתאם למדיניות שנקבעה 

 10ולהנחיות שקיבלתי. והתייעצתי על זה עם ידיד, אז הידיד הוא אשם וכדומה. וזה הייתי צריך 

 11להזכיר בחקירה. אני לא מבין איך ההיגיון הזה סותר את זה שיש פה ליווי של שאול ואנשיו. 

 12בזק, אלא גם יועצי תקשורת הפנימיים שלו, האישיים שלו. שמנסים לנתק את  ולא רק אנשי

 13שאול מהדבר הזה, שזה האינטרס שלו. וזה מחזק את מה שאני אמרתי. אני לא יודע מה לומר 

 14 מעבר לזה. 

 15 אז אתה לא מאשר. אתה גם לא עונה לשאלה שלי. ונתייחס לזה הלאה, חבל להתעכב.  ש:

 16 בבקשה.  ת:

 17בר האחרון ביחס לתגובה הזאת. אתה אומר למוטי, למוטי שרף, במפגיע, התייחסתי אולי הד ש:

 18לזה קודם. נחזור על שוב, שאתה לא מקבל את הצעתו. אתה מאשר לו להיפגש כפי שאכן הוא 

 19נפגש. ואתה מאשר לו לשלוח את התגובה. שהוא אכן שולח אותה ואנחנו נראה, יש גם עוד 

 20 ותה, על אפו ועל חמתו של מוטי שרף. נכון?תיקון מסוים. אבל הוא שולח א

 21 כן.  ת:

 22 כן.  ש:

 23 התגובה היא של החברה, כן.  ת:
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 1 ופה אתה מאשר לו ואתה לא מקבל את עמדתו של מוטי שרף. נכון? ש:

 2 נכון.  ת:

 3 נכון. טוב.  ש:

 4שאול נמצא  אתה צריך להבין, אתה צריך להבין שהתהליך שבו זה נעשה הוא תהליך שבו ת:

 5בתוך התהליך, בתוך הלופ. כששאול, כשמשהו לא נראה לו, אז הוא אומר. זה לא שהוא צופה 

 6אינרטי מהצד. אם יש לו משהו להגיד, חזקה עליו, הוא תמיד היה אומר. שהוא רוצה משהו. 

 7או שהוא היה אומר בטלפון או שהוא היה אומר זה. אם שאול היה רוצה לתקן בזה משהו, 

 8ה שהוא שקר, אז הוא היה אומר. או שהוא היה חושב שיש פה איזה זה, אז הוא לתקן איז

 9 היה אומר. 

 10 מצוין.  ש:

 11 אבל הוא קיבל את דעתי.  ת:

 12 מצוין. אז מר אלוביץ' בתהליך.  ש:

 13 כן.  ת:

 14ועל אפו ועל חמתו של מוטי שרף, הוא מקבל את דעתך. זו התגובה של אלקלעי, שכך צריך  ש:

 15. 1,427נ/-ך אומר המנכ"ל שלו של אתר וואלה, אילן ישועה. עכשיו נעבור ללהוציא אותה, כי כ

 16גיא הדס מזכיר למוטי שרף, הדובר של בזק, הטון בעייתי. הוא מציע שהתגובה תשלול באופן 

 17קטגורי השוואה פוליטית עסקית על החלטות העריכה. ושוב, תתבסס על המלצה שהביאו 

 18ת למעלה. "כפי שכתבתי, אבי חייב לתת תגובה. זה בפניהם. ואז אתה אומר, אם אפשר לעלו

 19משרת אותנו. התגובה טובה. היא אותנטית, לא מכובסת. הוא לוקח אחריות על עצמו. אני 

 20 רוצה לשחרר את זה". אתה עדיין בשלך, נכון?

 21 כן.  ת:

 22. מה שמעניין את מוטי שרף זה הכותרות שיצאו בהמשך לתגובה. והוא אומר, 1,428כן. נ/ ש:

 23"כדאי שיוריד את המשפט שציטטתי לגבי הטון. זה יכול להפוך -ר על אותו משפט. חוזר שחוז
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 1לכותרת ניגוח נגדנו.  הוא איש תקשורת, הכותרות מעניינות אותו. יכול להפוך לכותרת ניגוח 

 2נגדנו. השאר בהתאם לשיקול דעתך". כלומר מוטי שרף נסוג. הוא עדיין מביע את דעתו. 

 3 נכון? השאר לשיקול דעתך.

 4 כן.  ת:

 5. אתה מחפש את מוטי שרף 1,429, שלא נחסר, שלא נחסיר, סליחה, נ/3:34יופי. ואז בשעה  ש:

 6בדחיפות. ככל הנראה התקיימה ביניכם שיחה. אנחנו לא יודעים את תוכנה. יש לך הזדמנות 

 7 לגלות אותה עכשיו בתוכן אם אתה רוצה ואם אתה זוכר אותה. 

 8 אני לא זוכר.  ת:

 9 לא זוכר. נתתי לך אפשרות. אתה  ש:

 10 מה? ת:

 11 נתתי לך אפשרות.  ש:

 12 אינני זוכר.  ת:

 13 אתה לא זוכר. בסדר. ובשעה,  ש:

 14 אני מאמין שזה היה התלבטויות אחרונות. לא, מה ההתלבטויות. למה אתה צוחק? ת:

 15 זה בדיחה שלי עם עצמי. אני את עצמי, אני האדם היחיד שאני משעשע.  ש:

 16 בסדר.  ת:

 17. שוב, שכל התמונה תהיה בפני בית המשפט ובפניך. אתה כותב 1,430, נ/3:38עכשיו בשעה  ש:

 18 לאלקלעי שאתה יכול להוסיף משהו. שהוא יכול  להוסיף משהו, 

 19 כן.  ת:

 20בסגנון "כמו שכל עורך ראשי בכל גוף תקשורת אמור לעשות". אני מניח, אני מציע לך. אתה  ש:

 21זה לא נכון. שככל הנראה, בעקבות הוויכוח שהיה לך עם לא חייב לקבל, יכול להיות גם ש

 22מוטי שרף לגבי הטון, זה הפתרון שמצאתם יחדיו. הוא מקובל על שניכם. ואתה מציע להוסיף 

 23את המשפט הזה: "כמו שכל עורך ראשי בכל גוף תקשורת אמור לעשות". כך אתה מציע. מה 
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 1עי. זה התיקון היחיד שאתה מציע אתה אומר? יכול להיות. קודם כל, זה הצעה שלך לאלקל

 2 לו על בסיס הטיוטה האחרונה שהוא שלח לך. התיקון היחיד הנוסף. נכון?

 3 דקות אחרי השיחה עם מוטי שרף.  4זה  ת:

 4 ולכן זה סביר מה שאני אומר.  ש:

 5 יכול להיות.  ת:

 6מסכים  יפה. זאת אומרת, להשאיר את התגובה כפי שהיא, כבר לא על אפו ועל חמתו, כי הוא ש:

 7-איתך, זה שיקול דעתך. הוא רק אומר, אתם מסכמים אולי להוסיף את המשפט הזה. ואז ב

 8אלקלעי מתקן ברוח המוצעת. אם אפשר לסמן בצהוב את התוספת. לא בדיוק  1,431נ/

 9במילים האלה שהצעת, אבל הוא מוסיף את המילים שמיד נסמן בצהוב. היית מכיר, לא, לא, 

 10 ורך", לא זה. למעלה. "מכיר ע

 11 כן, ראיתי.  ת:

 12כן, אבל, הנה. לא, עוד אחד למעלה. עוד למעלה. "מכיר עורך אחראי שלא עושה זאת?". זו  ש:

 13 התוספת לעומת הטיוטה הקודמת. 

 14 נכון.  ת:

 15כן? ואם אנחנו נשאל את מר אלקלעי הוא יגיד בוודאי שהוא לא מכיר עורך אחראי שלא עושה  ש:

 16 ר על זה? זה אמת או שקר התוספת הזאת?זאת. אז אני מניח, מה אתה אומ

 17 רק רגע, תן לי לקרוא את המשפט.  ת:

 18המשפט אומר ככה: "האם ישנה בחינה של הטון?". אתה זוכר? הוויכוח עם שרף בסופו של  ש:

 19 דבר הצטמצם למשפט הזה. 

 20 כשאתה, כשאתה מדבר כשאני קורא, אז אני מתבלבל.  ת:

 21 ה אחת. אז רגע, אה, לא, בסדר, אבל אני רוצה שניי ש:

 22 בבקשה.  ת:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  05

 

 4870 

 1אני אקרא. "האם יש בחינה של הטון על פיו הוא מסוקר? התשובה היא כן". המשפט הזה  ש:

 2הפריע להדס ולמוטי שרף. זה בסוף הוויכוח ביניכם הצטמצם למשפט הזה. "האם ישנה 

 3 בחינה של הטון על פיו הוא מסוקר?" זה ראש הממשלה לשעבר נתניהו. 

 4 מוסיפים את,  נו, ואז לזה ת:

 5ולזה מוסיפים "האם אתה מכיר עורך אחראי שלא עושה זאת?". זה אמת או שקר, התוספת  ש:

 6 הזאת?

 7 יכול לעבור.  ת:

 8 יכול לעבור. זאת אומרת,  ש:

 9 כן.  ת:

 10 יכול לעבור. יכול לעבור, כלומר לא שקר, אם אני אגיד נכון.  ש:

 11 לא. כשלוקחים את המשפט הזה בפני עצמו,  ת:

 12 אז זה לא שקר.  ש:

 13 אז הוא יכול לעמוד.  ת:

 14 יכול לעמוד. יפה.  ש:

 15 ראש ממשלה, עורך ראשי,  ת:

 16 בסדר.  ש:

 17 מסתכל על הידיעה,  ת:

 18 בסדר.  ש:

 19 יש, יש סבירות שכן.  ת:

 20 לדורותיהם.  ש:

 21 כן.  ת:

 22 של ראשי ממשלות. אפשר לעלות רגע את המייל למעלה,  ש:

 23 מה שנכון, נכון.  ת:
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 1למעלה? כן, את הכותרת. כותב לך אבי אלקלעי, וראינו את השינויים שעשית עד עכשיו  זה הכי ש:

 2במילה פה, מילה שם. מרוב שהוא דייק וכל מילה שלו היא אמת מדודה ושום דבר שהוא כתב 

 3לא שקר. "סופי. כל פעם שאני עולה אליך זה רק נחלש". אתה מוסיף לו תוריד את המילה 

 4האם אתה מכיר עורך אחראי שלא עושה זאת?" ואומר זה סופי. מדוקדקת. עכשיו תוסיף "

 5דרך אגב, יש עוד תיקון. יש עוד תיקון. אני, אני אביא בפניך, שלא חלילה יצא שאני לא מביא 

 6לך תיקון נוסף. תסתכל. במקום, זה היה בטיוטה קודמת. "כמה מילים על מושא הסיקור 

 7יהו", זה בפסקה האפולוגטית. נכתב: "וכמה הבסיסי של עיתונך על ראש הממשלה בנימין נתנ

 8מילים על מערכת יחסים בין גוף תוכן מוביל ובין ראש ממשלה נבחר". בסדר? במקום "עורך 

 9אחראי של גוף תוכן מוביל" נכתב "עורך אחראי של גוף תוכן גדול". כלומר, החלפת את 

 10 "גדול". אתה רואה? -המילה "מוביל" ב

 11 או. קיי. או. קיי.  ת:

 12 , 1,4נ/-אנחנו ב ש:

 13 פה זה "מוביל", כן? ואתה אומר שבסוף עשינו "גדול"? ת:

 14 כן.  ש:

 15 או. קיי.  ת:

 16בסדר? ובאירוע, בשביל להשלים את התמונה לגמרי. גם לגיא הדס היה מה להוסיף. אותו  ש:

 17הטריד הטון האפולוגטי כלפי עיתון הארץ והוא מציע לרכך את הטון הזה. הוא הציע לרכך 

 18, אתה כבר מעדכן את שאול, את גיא הדס 1,432נ/-ב 4:17הזה. וכך נעשה. בשעה את הטון 

 19ואת מוטי שרף שתגובתו הסופית, כפי שאתה אישרת לו להוציא אחרי שהדפת את הערות גיא 

 20 הדס ומוטי שרף, כבר נשלחה. 

 21 פה אני רואה נשאר "מוביל".  ת:

 22 "מוביל". -כן, קודם זה היה "גדול" עכשיו החלפתם ל ש:

 23 אה, חשבתי שאמרתם ההיפך. סליחה.  ת:
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 1 לא, אני אמרתי לך שיש עוד שינוי שאני לא אתקן אותך עליו,  ש:

 2 בסדר.  ת:

 3אבל שלא יגידו שלא הצגתי לך אותו. אתה רואה, זה בשביל יחסי הציבור של וואלה היה  ש:

 4מכיר  -שלח התגובה אחרי שהוסיף המשפט המסומן בצהוב חשוב לכם להוסיף. בסדר? "אבי, 

 5עורך אחראי שלא עושה זאת?" או. קיי? זה היה התיקון היחיד. יצירת המופת של מוטי שרף, 

 6אתה  6:54ששמענו אותו עשרות פעמים עד היום בתור זה שהורה לך לשקר. או. קיי. ובשעה 

 7זה היה ככה התגובה של אלקלעי . אז 1,434מעביר לאלקלעי את התגובה בשם וואלה, נ/

 8 שאתה מעביר לאחרים. עכשיו אתה מעביר לאלקלעי את התגובה בשם וואלה. 

 9 כן.  ת:

 10 . 1,434נ/ ש:

 11 תודה.  ת:

 12. התכתבות של אבי אלקלעי עם 13,908ועכשיו אני רוצה להציג לך מתוך החומר הישן, שורה  ש:

 13 גידי וייץ. 

 14 זה קשור? זה לעזוב? או. קיי. זה לפניי, כן? זה לא קשור? ת:

 15 כן, זה תעזוב, לא קשור. כותב,  ש:

 16 אבי אלקלעי כותב,  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 17 או. קיי. השיח הזה, יש, הנייר הזה בפניו? ש:

 18 לא, זה הרול הישן.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 19אה, סליחה, זה הרול הישן. אז אם אפשר גם לגלול אותו לאט לאט, שיקרא את כל  ש:

 20 נטקסט רגע. הקו

 21 זה לי הוא כותב?  ת:

 22 שנייה.  ש:

 23 או. קיי.  ת:
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 1 שהוא יגיד את זה. פשוט תקרא את זה, תגיד מה זה כאן? ש:

 2 ממי למי? זה אבי כותב למי? ת:

 3 אבי כותב לך.  ש:

 4 אה, לי? או. קיי.  ת:

 5. 16:24:20לך. אבל תגיד לנו מה הוא כותב לך? או רמז, מה הוא מעביר לך? עד ההודעה של  ש:

 6 אפשר לגלול לו שיקרא, למטה? 

 7 רגע, אני לא מספיק לקרוא את זה.  ת:

 8 טוב, תגיד מתי אתה רוצה שנוריד. פשוט תקרא את ההקשר.  ש:

 9 אבי מעביר לי בעצם מה שהוא מדבר עם גידי? ת:

 10 גידי.  ש:

 11 או. קיי.  ת:

 12 בסדר? אז נעבור על זה.  ש:

 13 בסדר.  ת:

 14 לא על הכל.  ש:

 15 טוב.  ת:

 16 גידי וייץ מתכתב עם אבי אלקלעי. הנושא הוא יפגשו, לא יפגשו ולמה לא להיפגש. בסדר? ש:

 17 מי, אז מי כותב פגישה כן, לא? גידי,  ת:

 18 גידי וייץ,  ש:

 19 גידי כותב או אבי? ת:

 20כותב לאבי אלקלעי "פגישות? כן? לא?" הוא לא יודע גם מה החלטתם. ראינו את  ש:

 21 ההתלבטויות. 

 22 בסדר.  ת:

 23 . קיי? ואז הוא מוסיף וכותב לאלקלעי "זה לא כל כך עיתונאי. אתה לא חושב?".או ש:
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 1 או. קיי.  ת:

 2 אנחנו מדברים בתוך הברנז'ה.  ש:

 3 ועכשיו אבי עונה.  ת:

 4 ואז,  ש:

 5 על זה אבי,  ת:

 6 ואז אבי עונה: "אשמח לפגוש אותך, אך יש בעיה", אבי אלקלעי כותב לגידי וייץ.  ש:

 7 או. קיי.  ת:

 8 כך שננהל שיח מוגמר שבו אני בעצם לא יכול להבין דרך הפרטים את התמונה במלואה". "ב ש:

 9 טוב.  ת:

 10ואז אלקלעי כותב, אני, אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא יודע מי כתב את זה. זה יכול  ש:

 11להיות גידי וייץ, יכול להיות שאבי אלקלעי, לפי הקונטקסט. יהיה כאן אבי אלקלעי, יסביר. 

 12 זה לא הקטע כל כך שאני רוצה להתעכב עליו, כי פה אנחנו מגיעים בשעה,  אבל

 13 או. קיי.  ת:

 14 לדברים שאומר, כותב אבי אלקלעי לגידי וייץ ומעביר אליך.  3:15 ש:

 15 או. קיי.  ת:

 16ראינו מה הוא אומר לך בפרטי. כל מילה אמת, שום דבר לא שקר, הכל מדוד ומדויק. וראינו  ש:

 17תך על להוריד מילה פה, מילה שם. עכשיו בוא נראה מה הוא אומר לגידי כמה הוא מתעקש אי

 18וייץ. טוב, בהתחלה: "לא, אני לא חושב. אני חושב שמה שעיתונאי שקיבלת ממני תגובה 

 19אישית ומאוד כנה".  כלומר, לגידי וייץ הוא אומר את מה שהוא אמר לך. התגובה היא מאוד 

 20הולך להציג. אתה מרגיש שאתה יושב על הר געש כנה, "שמכסה את מנעד הסיפורים שאתה 

 21של סיפורים אפלים של עריכה קומוניסטית ואתה ממש לא. אתה יושב על ערימה של סיפורים 

 22שקורים כל יום בכל מערכת תוכן. ההבדל היחיד אולי הוא שיש מקומות שמלאכת העריכה 

 23העריכה נעשית לאור יום נעשית בחדרים סגורים לאור נאון. ויש מקומות כמו וואלה ניוז, ש



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  05

 

 4875 

 1ובפומבי. זה נובע מאופי העובדים כאן ומהאופי שלי. אני תמיד עובד בשקיפות מלאה". 

 2הדברים האלה שהוא כותב לגידי וייץ, בהמשך לתגובה שהוא העביר לו, שלך הוא אמר שאין 

 3בה מילת שקר. עכשיו הוא אומר לו שהיא מאוד כנה. הדברים האלה, אתה מסכים איתם? 

 4 מסכים איתם? הם אמת או שקר?לא 

 5 הם לא נכונים.  ת:

 6 הם לא נכונים.  ש:

 7 הכל? עם: -כב' השופט מ' בר 

 8תראה, עוד פעם, אני לא לוקח פה כל מילה. אבל בגדול, המסר, הוא מנסה לשכנע את גידי  ת:

 9 שלא קורה משהו שקורה. 

 10שנעשה במקום אחר. אני לא  או. קיי, נמשיך. פה הוא נותן לו דוגמה על צנזור של איזה ראיון ש:

 11 רוצה להתעכב על זה, זה פחות מעניין. 

 12 אני, אני רוצה,  ת:

 13 אלא אם אתה רוצה להתעכב על זה, כמובן.  ש:

 14 אני רק אומר עוד פעם, בורחים מההתמודדות עם השאלות הספציפיות.  ת:

 15 מה זה בורחים מההתמודדות עם השאלות הספציפיות? ש:

 16 אני רוצה לענות. רצית, שנייה,  ת:

 17 לא, אתה לא עונה.  ש:

 18 ביקשת שאני,  ת:

 19 אתה מחלק ציונים, אתה מכניס מתחת לחגורה.  ש:

 20 אבל זו תשובתי.  ת:

 21 תשובתך זה שמה? ש:

 22 אני אגיד אותה.  ת:

 23 למה? לאיזו שאלה? לאיזו שאלה זה התשובה,  ש:
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 1 אני מסביר )מדברים ביחד(.  ת:

 2 שואל, לאיזה שאלה אתה משיב עכשיו?לא, לא, אני עכשיו  ש:

 3 אז הוא עונה לך לאיזה שאלה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אדוני ביקש אם יש לו מה להוסיף.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 5 אם יש לי מה להוסיף, האם אני מסכים למה שנאמר.  ת:

 6 מה הייתה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 עוד לא שאלתי.  'ק חן:עו"ד ז

 8אתם  מדברים אחד בתוך השני, לא ישמעו אתכם. מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 הייתה השאלה שעליה אתה עונה עכשיו?

 10היו שתי שאלות: האחרונה הייתה אם יש לי מה להוסיף למה שנאמר פה. והנקודה הקודמת  ת:

 11ם מה שנאמר פה, אמת לא אמת. על הקטע הייתה, שאלה קודמת הייתה האם  אני מסכים ע

 12 של האמת, לא אמת, רציתי להוסיף מילה. אבל אם אתה לא רוצה, אז אני לא אוסיף. 

 13לא, לא, אני, תשיב. אבל זה לא שהוא לא, זה לא שהוא לא השיב. הוא השיב. נגמר. אמרתי  ש:

 14 שהו, רצה להוסיף. לו עכשיו את הדוגמה של הרופא אני לא אתעכב עליה. ואז הוא אמר עוד מ

 15 נכון.  ת:

 16מה שהוא, ופתח ואמר "בורחים מהנקודה". אז אמרתי לו למה בורחים מהנקודה,   עו"ד ז'ק חן:

 17 זה תשובה איזה שאלה? זה מה ששאלתי אותו. 

 18 לשאלה אם הוא,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 למה התוספות האלה?  ש:

 20 אם הוא רוצה להוסיף משהו.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 נכון.  עו"ד ז'ק חן:

 22 זה מה שאני מבינה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 נכון.  עו"ד ז'ק חן:
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 1השאלה אם הוא אמר אמת או לא. אני, אני לא בורח מזה. הנקודה אם זה אמת או לא אמת  ת:

 2 מה שהוא כותב פה. לשאלה הזאת אני רציתי להוסיף משהו. 

 3 בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4יש פה, כשמשהו שקר, אז אומרים זה שקר. כשמשהו, צריכים לתת פה אידיאולוגיות שלמות  ת:

 5וכדומה, עריכה קומוניסטית וזה. הוא, הוא נותן פה נאום שלם. ובסופו של דבר, בתוך הדיון 

 6הוא זה. אבל, אבל אני אומר, הזה, הוא מנסה דרך האמירות הכלליות להכחיש את הדבר ש

 7אנחנו יודעים, אני יודע והוא יודע שזה לא נכון. אז הוא יבוא ויעיד פה, בסדר. אבל אני לא, 

 8לכן אמרתי שזה לא נכון ואתה יכול לקחת פה ולהגיד האם זה בדיוק עריכה קומוניסטית, 

 9ת זה. הוא בסדר? אתה, אתה לימדת אותי שהקצנה זה שיטה של בריחה. אז אני מיישם א

 10מקצין, האם זה עריכה? הוא לא כתב לו עריכה קומוניסטית, הוא כתב לו משהו אחר. אני 

 11לומד ממך. אז אני אומר, הוא לוקח את השיטות האלה, של הקצנה, שזה מכחיש משהו שהוא 

 12לא אשם בו. ותוך כדי זה הוא לא מכחיש משהו שהוא האמת. זה, זה מה שניסיתי להגיד. 

 13 עדות. טוב, לומדים, לומדים פה קצת. גם סופרים את הימים. ימי ה 32למוד 

 14 מה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 גם סופרים את הימים.  ת:

 16 בשביל זה אתה מאריך? ש:

 17 טוב, אפשר להמשיך.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 מה אתה רוצה, שאני לא אענה? ת:

 19 אפשר להמשיך.  "ד:אב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20אני אמשיך ואני אפילו לא אתאפק מלתת ציון לאין תוספת האחרונה שנתת, בשיעורי  ש:

 21 הקומוניזם וההקצה. 

 22 טוב.  ת:
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 1אם הגשנו אותו. זה המוצג הבא, שזה מה שעונה לו  טוב. טוב. יש מסמך  אחד, אני לא יודע ש:

 2. 1,433גידי וייץ. אני לא רוצה להתעכב עליו, אבל צריך להעביר אותו לתביעה אם לא העברנו. 

 3 זה מה שעונה לו גידי וייץ. בסדר?

 4 טוב, בסדר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 הלאה. בסדר.  ש:

 6 ם מר אלקלעי?מסיימים ע עם: -כב' השופט מ' בר 

 7אני מפחד אדוני, כי אם יש משהו שאני אדלג עליו עכשיו אני עוד אחטוף. אז רגע, רק  עו"ד ז'ק חן:

 8אני מוודא שאני מכסה את הכל, כדי שנציג את כל התמונה ולאף אחד לא יהיו טענות. מיד 

 9יים, אני מסיים עם אלקלעי. כן, יש עוד נקודה אחת מאוד חשובה עם אלקלעי ובזה אני מס

 10ברול  13,915עם אלקלעי, ואז אני עובר הלאה. קודם כל, אני מבקש להראות ברול, שורה 

 11הישן. שאלקלעי כותב לך, ושוב, ללא החומר החדש מבחינתנו זה היה סתום. היינו מתווכחים 

 12בסיכומים למה הוא מפנה. אבל בזכות החומר החדש שהוא מורה נבוכים אנחנו תכף נראה 

 13 28-"ראה מייל, משהו שחשוב לי להעלות", כותב לך אלקלעי. תסתכל בלמה הוא מתכוון. 

 14 בבוקר. בסדר?  9:15באוקטובר, בשעה 

 15 . או. קיי. 28-ב ת:

 16 , כן. או. קיי?28-ב ש:

 17 זה יום אחרי של בוקר הכתבה בעצם? ת:

 18 זה ערב הכתבה. זה ערב הפרסום הראשון של הכתבה.  28-ב ש:

 19 בדיגיטל.  ת:

 20 התפרסם במוסף שישי.  30-זה יום חמישי, ה 29-כן, בדיגיטל. ה ש:

 21 בסר.  ת:

 22 זה יום רביעי. בסדר? 28-ה ש:

 23 כן.  ת:
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 1, כלומר, כמה שעות אחר כך. שעתיים שלוש אחר 11:31, בשעה 1,435, נ/2015באוקטובר  28-ב ש:

 2הבא: הכותרת היא "נקודות למחר, ישיבת  כך. כותב אבי אלקלעי לך ולאודי הירש את המייל

 3 בבוקר". אתה רואה? 10:30-עורכים מורחבת ל

 4 כן.  ת:

 5 כן. עכשיו, ספר רגע מה זה ישיבת עורכים מורחבת? ישתתפו בה העורכים, סגניהם ומי עוד?  ש:

 6 לא יודע.  ת:

 7 אני מניח,  ש:

 8 העורכים כולם.  כל העורכים כנראה. יש אולי את העורכים הראשיים, אז אולי כל ת:

 9 כל העורכים כולם.  ש:

 10 כל הוורטיקלים, לא רק הבכירים.  ת:

 11 לא רק הבכירים.  ש:

 12 לא יודע,  ת:

 13 הוורטיקלים, אולי סגניהם, משניהם וכאלה? מורחבת.  ש:

 14כנראה שכל העורכים, כולל של ורטיקלים יותר קטנים. לא רק עורך ספורט, לא רק חדשות,  ת:

 15 כל התרבות. 

 16 ורכים. כל הע ש:

 17 אלא גם נגיד של ורטיקל בודד אז,  ת:

 18לפני שהוא עונה. יש עוד מיילים מאותו יום. אתה מניח בפניו שזה המייל  עו"ד יהודית תירוש:

 19 שאליו הוא התכוון. אני לא יודעת מה התשובה, אבל, 

 20 לא, לא הנחתי בפניו את זה.  עו"ד ז'ק חן:

 21א אומר "יש לי עוד משהו להעלות". אני רוצה אמרת, הקראת את מה שהו עו"ד יהודית תירוש:

 22להעלות משהו, יש משהו במייל. ואז הראית לו את המייל הזה ואמרת אלמלא החומר החדש 

 23לא הייתי יודע מה ההקשר. עכשיו, אני אומרת לך שיש עוד מיילים מהיום הזה. ואתה שאלת 
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 1תניח בפניו את כל על ההתכתבות הזאת גם. אז אולי תניח בפניו, אם אתה רוצה, או ש

 2המיילים ותגיד לו למה הוא התכוון או שרק אל תעשה את ההקשר שאתה לא בטוח שזה 

 3 ההקשר. ותציג לו את המיילים עם התשובות למה שאתה רוצה לשאול אותו על זה. 

 4 לא הבנתי.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 5 לא הבנת? אני יכולה להסביר עוד פעם.  עו"ד יהודית תירוש:

 6 לא, לא, אני לא חשובה, זה רק שם צריך להבין, לבית משפט.  עוזר: -יכל רוזן עו"ד מ

 7אני אבדוק אצלי למה חברתי מתכוונת. אני מציג לך עכשיו שתי אופציות. אופציה,  עו"ד ז'ק חן:

 8 אני צריך לבדוק אצלי. פשוט אין לי כרגע תחת ידי את הנתונים. 

 9 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 .9:15-נכתב ב וואטסאפה עם: -כב' השופט מ' בר 

 11 , וואטסאפאבל זה מה שהצגתי לו. אמרתי לו ה עו"ד ז'ק חן:

 12 , 11-המייל, המייל הוא מ עם: -כב' השופט מ' בר 

 13 גם את זה,  עו"ד ז'ק חן:

 14 . 9:20-ויש מייל מ עו"ד יהודית תירוש:

 15 אבל שנייה. אני,  עו"ד ז'ק חן:

 16 ?וואטסאפהשאלה אם יש עוד מייל בשעה יותר קרובה ל עם: -מ' בר כב' השופט 

 17אדוני, אני הצגתי לו את כל הנתונים האלה. למעט הנתון האחרון, בעקבות התערבות  עו"ד ז'ק חן:

 18נכתב בשעה,  וואטסאפחברתי, שזה נתון שאין לי, שאני אציג אותו עכשיו. אחד, כתבתי לו שה

 19, כמה 11:31לו את המייל ופתחתי ואמרתי המייל בשעה  ציטטתי את השעה. אחר כך הצגתי

 20לבין המייל.  וואטסאפשעות אחר כך נשלח. או. קיי? אני עשיתי את החיבור שהצגתי לו בין ה

 21אומרת חברתי שבין לבין יש עוד מייל, משעות יותר קרובות. אין לי את הנתון עכשיו לראות 

 22 את זה. אני, אני מיד אראה ואסתכל. 

 23 אין בעיה, תבדוק.  אב"ד: -פלדמן -ת ר' פרידמןכב' השופט
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 1בסדר. אבל בכל מקרה, עוד לפני שאני רואה, אני מציג לו את האפשרות שיש קשר  עו"ד ז'ק חן:

 2 לבין המייל שעכשיו יוקרן על המסך או למייל אחר. מה? אני לא מצליח להבין.  וואטסאפבין ה

 3  אתה יכול לבוא לראות אצלי. עו"ד יהודית תירוש:

 4 אפשר לראות את זה, גב' תירוש יכולה להראות.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 5 כן. אתה רוצה לראות את זה? עו"ד יהודית תירוש:

 6 אבל איפה, איפה,  עו"ד ז'ק חן:

 7 , ממש. 9:15אתה רוצה לראות את זה, את המייל בשעה  עו"ד יהודית תירוש:

 8 כן, כן, תודה. אפשר לראות? עו"ד ז'ק חן:

 9 כן. אתה רוצה שאני אחבר? דית תירוש:עו"ד יהו

 10 אני אקריא אותו.  עו"ד ז'ק חן:

 11 )מדברים ביחד(

 12 שנייה, אנחנו מחברים את זה למסך הגדול. אני מתבדח, אני מקריא לך את המייל.  עו"ד ז'ק חן:

 13 טוב, תקריא.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 ואני לא מציץ על ההודעות האחרות.  אני מקריא את המייל. עו"ד ז'ק חן:

 15 המייל מאיזה שעה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 . "כותרת: חוטבלי מאיימת על המשילות של נתניהו". 9:15המייל משעה  עו"ד ז'ק חן:

 17 לא, זה לא הכותרת של המייל.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 זה כן הכותרת של המייל.  עו"ד ז'ק חן:

 19 לא. הכותרת של המייל "חשוב לי להעלות את זה". "חשוב לי", ת תירוש:עו"ד יהודי

 20"חשוב לי להעלות את זה. בעיניי עובר כי הדגש הוא על הסוררים בממשלה" ואז  עו"ד ז'ק חן:

 21ידיעה, כותרת: "חוטבלי מאיימת על המשילות של נתניהו. בעולם עקבו במבוכה ביממה 

 22ות של ראש הממשלה נתניהו בנושא הר הבית, לבין האחרונה אחר הפער בין ההצהרות הנחרצ

 23ההצהרות הנחרצות לא פחות של שרים בממשלתו". ברוח חמש הידיעות שהראיתי לך 
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 1מקודם, שבזמן ההכנה לתחקיר, בזמן הבדיקות שאתה עורך, בזמן התגובות שאתה מנסה יש 

 2 מיילים שמעביר לך אילן ישועה לאישור לפני העלאתן, זו עוד אחת מהן". 

 3 "תעביר לי, אבי אלקלעי".  ת:

 4 סליחה? ש:

 5 "תעביר לי את אבי אלקלעי".  ת:

 6דוגמאות שמעביר לך אבי אלקלעי לאישור ידיעות בעניין, שנושאן  5או  4כן. הראיתי לך פה  ש:

 7 קשור בנתניהו באופן כזה או אחר. 

 8 או. קיי.  ת:

 9 וואטסאפלהסכים איתה, שהזו עוד אחת מהן. אומרת חברתי, אני חייב לומר שאני נוטה  ש:

 10שהראיתי ברול הישן קשור למייל הזה יותר מאשר למייל האחר, ולו בשל סמיכות הזמנים. 

 11 אני פשוט ברח לי. בסדר? אותו לא ראיתי. זה מהחומר החדש?

 12 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 13ם היחידה כן. בסדר, טעות לעולם חוזרת. זו הפעם השישית שאני מודה לחברתי. הפע עו"ד ז'ק חן:

 14שהיא תיקנה אותי. אבל זה דומה. גם זה לא כל כך משנה, כי זה לא המהות וזה לא העיקר. 

 15למה זה לא המהות ולא העיקר? אנחנו מיד נראה. כי אבי אלקלעי שולח עוד מייל, בשעה 

 16 בבוקר. אתה רואה? 11:31

 17 כן.  ת:

 18לים אחרים שהראיתי לך בוקר. והוא המהות והוא העיקר. המייל הקודם קשור למיי 11:31 ש:

 19על התערבויות במהלך תחקיר גידי וייץ בעניינו של נתניהו. אז זה עוד אחד. המייל הזה הוא 

 20ואומר שמחר עומד לצאת תחקיר של גידי וייץ במוסף  11:31-פונה אליך ואל אודי הירש ב

 21הארץ, המנסה להוכיח קשר בין התייחסות בוואלה ניוז לראש הממשלה ולעורר מהומות 

 22פוליטיות ובין הצרכים המסחריים של קבוצת בזק, זה המשפט הראשון. אתה זוכר שזה תחת 

 23הכותרת "נקודות למחר, ישיבת עורכים מורחבת". אז הוא כותב לך מה הוא מתכוון להציג 
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 1שם. הדבר הבא שהוא מתכוון להציג בפני עורכים כולם, כולל הוורטיקלים, של וואלה, 

 2עים מה נעשה באתר וואלה, הוא הדבר הבא: "לא סוד הוא שנמצאים בתוך המערכת ויוד

 3שבוואלה ניוז, כמו גם בכל קבוצת תקשורת אחרת במדינה, יש חשיבה מערכתית ביחס לאופי 

 4הסיקור של פוליטיקאים וסוגיות פוליטיות, ביניהן ראש הממשלה. הדבר אינו קשור בשום 

 5דה הבאה: "וואלה ניוז הוא צורה לצרכים המסחריים של חברת האם או הקבוצה". הנקו

 6אתר התוכן הגדול במדינה, שכולם נובעים מן הצורך לתמוך באוכלוסייה, פלח האוכלוסייה 

 7הגדול ביותר. להימנע מזהות פוליטית שמרחיקה" וכו'. זה בוודאי שיקול מסחרי. ואחריהם 

 8רים "שלא כמו בגופי תקשורת אחרים הנחת היסוד בוואלה ניוז היא שהחדשות אינם מייצ

 9קמפיינים. לא המלכה ולא הדחה של פוליטיקאים". פה זה ברמז בוטה לגופי תקשורת אחרים 

 10שנותנים לעצמם את החירות או התפקיד להנמיך או להדיח פוליטיקאים שהם מחבבים או 

 11שפחות, על פי תפיסתם הפוליטית. "למרבה הצער, בשנים האחרונות גופי תקשורת אחרים 

 12ות שלהם לקמפיינים כאלה. את התוצאות ראינו במערכת כן רתמו את מחלקות החדש

 13 הבחירות האחרונה". כלומר, באו לברך, יצאו מקללים אם אני מבין נכון. זה מה שהוא אומר. 

 14 להיפך.  דובר:

 15לא, באו לברך יצאו מקללים, מתוך תפיסתו הפוליטית. הקמפיינים האלה עשו רק נזק. נכון?  ש:

 16 זה מה שהוא אומר. 

 17 שב. אני חו ת:

 18נכון. "וואלה ניוז תמשיך לנקוט במדיניות הזאת". ולסיום הערה: "התנהגות אחראית  ש:

 19שכזאת היא זו שמונעת מקרים מצערים, כפי שראינו אצל המתחרים שעוסק בדסק חדשות 

 20נמצא אצלו מפוטר בגלל פוסט שהעלה בעמוד הפייסבוק שלו". זו הדוגמה שהוא נותן גם לגידי 

 21ינו קודם, מאתר חדשות אחר. פה הוא משתף אותך במה שהוא הולך וייץ בהתכתבות שרא

 22לומר לאנשים יודעי דבר, יודעי חן בתוך המערכת ממש. זה אני מציג לך עוד ביטוי אותנטי 
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 1של, של אדון אלקלעי. עכשיו, לא כהצעת תגובה לגידי וייץ. עכשיו בוא נספר את זה בתוך 

 2 ד שמדובר בשקר. נכון?המערכת פנימה. אז זה קצת קשה לבוא ולהגי

 3 קל לי מאוד להגיד שזה אוסף שקרים.  ת:

 4 סליחה? ש:

 5 קל לי מאוד להגיד שזה אוסף שקרים.  ת:

 6 אוסף שקרים. בסדר.  ש:

 7 קל לי מאוד.  ת:

 8 מעולה.  ש:

 9 תראה, אבי יודע, אני יודע את אותה קל שעשינו כלפי חוץ עושים אותו כלפי פנים.  ת:

 10 מה שאמרת קודם.  אב"ד: -מן פלד-כב' השופטת ר' פרידמן

 11נכון. וזה נדחה גם, התגובה על המערכת הייתה על הכתבה הזאת אווירת נכאים. הייתה  ת:

 12 אווירה מאוד מאוד קשה. 

 13 אוסף שקרים של אבי אלקלעי. נמשיך.  ש:

 14 טוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 זהו? עם: -כב' השופט מ' בר 

 16לא, הנה. אני, אני, כי אז אני באמת אחסיר. מכיוון שאני לא כל כך נחרץ כמוהו  עו"ד ז'ק חן:

 17 בהטחת האשמות כאלה, 

 18 אני לא מאשים אותו.  ת:

 19 אנשים שיכול  להיות שברגעים האלה נחקרים במשטרה.  עו"ד ז'ק חן:

 20 אני לא מאשים אותו. אני מאשים, עוד פעם, אני אומר עוד פעם,  ת:

 21 )מדברים ביחד(.אוסף שקרים  ש:

 22 אבי מילא את התפקיד שלו,  ת:

 23 בסדר.  ש:
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 1 סליחה, תראה.  ת:

 2 הבנתי.  ש:

 3 אני מבין, אני מבין מה אדוני עושה,  ת:

 4 אז אתה נכבשת, הוא נכבש,  ש:

 5 רגע, תן לו לענות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 וכולם נכבשו.  ש:

 7 כולם נכבשו. אדוני, אדוני, מה אתה כל כך מתפלא? ש ת:

 8 כן.  ש:

 9מה שהיה, היה. והתגובות הן תגובות שבאו החוצה וכבר העדתי מהיום הראשון שלי,  ת:

 10שבתגובות האלה שיקרנו.  וכאן אבי, אז מה? הוא יום אחרי, כשמדברים עם  העורכים, הוא 

 11ל יכול היה או להתעלם מזה, שאולי זה היה הכי טוב. או שהוא חוזר על הנרטיב בעצם של, ש

 12מה שהוא אומר להם. הוא יודע שזה לא נכון ואני יודע שזה לא נכון. זה לא אישי נגדו. בסך 

 13הכל אבי פה, אני הערכתי את זה אז, נכנס מתחת לאלונקה וניסה לעזור. אני בטוח שאחרי 

 14 זה הוא הצטער על זה. 

 15ראות את , כדי ל1,436הבנתי. אתה בטוח שאחרי זה הוא הצטער. עכשיו אני מראה את נ/ ש:

 16הלבטים האמיתיים של אבי אלקלעי. בינו לבין עצמו, שבהם הוא משתף אותך. והוא מבקש 

 17לדייק עוד יותר את התגובה. כי בכל זאת, יכול להיות שמה שהוא כתב קודם היה נחרץ מידי 

 18ועכשיו הוא מן, אני לא יכול לקרוא את זה באופן אחר חוץ מאשר התלבטות פנימית. אבל 

 19ר, השורה התחתונה שלה היא, כן? התגובה שהוא כתב והדברים שהוא מתכוון שבסופו של דב

 20לומר. נגיד גידי וייץ, שאני מספר לעצמי סיפור. לא, זה להשלים את התמונה, כדי שלא יגידו 

 21 לא הצגתי מייל. הוא רוצה לומר משהו. אני מציג בפניו, כפי שבית משפט הורה לי, 

 22 חשבתי שאדוני שאל אותו משהו.  "ד:אב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 סליחה? עו"ד ז'ק חן:
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 1 חשבתי שאדוני רוצה לשאול אותו משהו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2לא, לא. מכיוון שהתביעה רוצה שאני אביא את כל המסמכים, אני אביא אותם.  עו"ד ז'ק חן:

 3 ומכיוון שבית המשפט, 

 4 כלום.  אני לא רוצה עו"ד יהודית תירוש:

 5בהמשך אומר תשאל אותו, אז אם יש לו משהו לומר על המסמכים שהתביעה רוצה  עו"ד ז'ק חן:

 6 שאני אציג אז אני אשאל אותו. האם יש לך משהו להציג?

 7אני לא רוצה שהוא יציג שום דבר. כשיש משהו שאני חושבת שמוצג בצורה  עו"ד יהודית תירוש:

 8 לא כרונולוגי אני אומרת. לא מדויקת, כשאומרים כרונולוגי וזה 

 9 טוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10אין לי שום עניין שיוצג שום דבר ספציפי. חברי חכם מספיק, אין, אין חקר  עו"ד יהודית תירוש:

 11 לתבונתו. 

 12 מר ישועה, יש לך מה להוסיף על מה שאמרנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 מילה אחת,  ת:

 14 או שזה אותה תשובה? אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 15 במילה אחת. רק שאבי פעל פה בתוך דיסוננס בתוך התפקיד שלו. וזהו.  ת:

 16 מה שאמרת.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 נכון. ת:

 18 הבנתי.  ש:

 19 הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20. עזבנו את, סיימנו את נושא אלקלעי. אני 1,437אני רוצה להראות לך עוד מסמך, נ/ועכשיו  ש:

 21. עכשיו אלה דברים שאתה רושם לעצמך. זה נ' מאוד מעניין. אני לא 1,437ממשיך הלאה. נ/

 22 איתן ישועה, נכון? To. אתה כותב לעצמך, אתה רואה? אילן ישועה 437מוצא את הזה שלו. 

 23 אמת.  ת:
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 1. ואחר כך אתה מוסיף עליו. עכשיו, אם אפשר לרדת בבקשה למייל המקורי, לפני אמת. מייל ש:

 2שמוסיפים עליו. ואתה נותן פה איזה שהיא סקירה. הכותרת היא: "רינו צרור, נקודות 

 3 לשידור". זה לקראת ראיון לך אצל רינו צרור?

 4 כן.  ת:

 5 כן. התראיינת אצלו לבסוף? ש:

 6 כן.  ת:

 7 ת את עצמך לומר פה?ואמרת את הדברים שהכנ ש:

 8 אני חושב שכן.  ת:

 9 אתה חושב שכן. או. קיי.  ש:

 10 חלקם, אני לא יודע אם את כולם.  ת:

 11. אז בוא נראה מה רשמת לעצמך לומר אצל רינו צרור. הנקודה playאז בוא נלחץ על  ש:

 12שוב הראשונה, "חינמון, לא חינמון. מהלך כלכלי לגמרי. מי היה נגד ומי היה בעד". זה פחות ח

 13לנו. זה היה סביב אירוע של שיתוף הפעולה בין גלובס לבין וואלה, אם אני מבין. ועד העובדים 

 14של הגלובס יצא נגד זה, כי לצד פיטורי כתבתים בגלובס היה הכנת מגזין על ידי עובדי וואלה. 

 15שם הם לא הבינו את ההיגיון. אם יש, רוצים לעשות מגזין, אז שעובדי גלובס יעשו אותו. היה 

 16מאבק סביב זה. אז אני מניח שהנקודה הראשונה שאתה מתייחס אליה פה והנקודה השנייה 

 17 נוגעת למאבק הזה. נכון?

 18 כן. לא היה מדובר במגזין. היה מדובר על מוסף.  ת:

 19 מוסף, או. קיי.  ש:

 20 חדשות. גלובס זה עיתון כלכלי, וואלה עוסקת בחדשות,  ת:

 21 אן. באמת, אני רוצה לקצר. לא, זה לא כל כך מעניין למשפט כ ש:

 22 בסדר.  ת:

 23 באמת לא מעניין למשפט. אם אתה מתעכב, חשוב לך, בוער בעצמותיך, תאמר.  ש:
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 1 לא, לא, חשוב לי )מדברים ביחד(. ת:

 2אבל רק אני רוצה, כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה לא שייך לענייננו. אז בוא נעבור למה  ש:

 3 ששייך לענייננו. בסדר?

 4 בבקשה.  ת:

 5אני יורד למטה, דיון. "יש להם תזה ששאול רוצה את זה", זה שוב קשור לעניין הזה של  ש:

 6 המוסף. נכון?

 7 איפה אתה, סליחה? ת:

 8 תחת הכותרת "דיון".  ש:

 9 כן. כן.  ת:

 10גם כל מה  "יש להם תזה ששאול רוצה את זה, אבל הרי זה התגובה הרפלקסיבית" וכו'. ש:

 11 שקשור בהמשך קשור לאותו מאבק סביב המוסף של גלובס ושיתוף הפעולה עם וואלה. נכון?

 12 כן.  ת:

 13: "אלוביץ' התנגד כי הארץ במסע צלב והיה ברור שיעוטו על זה כמוצאי 3טוב. כולל סעיף  ש:

 14 שלל", גם המשפט הזה. נכון?

 15 כן.  ת:

 16ודף את ההערות שהושמעו, ובראיון שאתה כן. אגב, פה כשאתה מדבר על מהלך כלכלי, וה ש:

 17 עולה אליו אף אחד לא הכריח אותך. ממש אלקטיבי, נקרא לזה ככה. 

 18 סליחה? ת:

 19 כשאתה כותב "אלוביץ'",  ש:

 20 לא הבנתי מה שאמרת.  ת:

 21 פה כשאתה מכין את עצמך לראיון שאתה בוחר להתראיין אליו,  ש:

 22 ביקשו ממני.  ת:

 23 אתה כותב לעצמך נקודות.  ש:
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 1 ביקשו ממני לעלות לראיון, שאול ואיריס.  ת:

 2 הבנתי. ואתה מכין את עצמך לראיון.  ש:

 3 יש בינינו קבוצה, בסדר.  ת:

 4 אני רק אומר שזה אלקטיבי.  ש:

 5 מה זה אלקטיבי?  ת:

 6 מה שהוא לא אלקטיבי,  ש:

 7למה זה לא אלקטיבי? אתה חייב לעלות. אתה משאיר את ראש הממשלה חשוף, אתה משאיר  ת:

 8אותי חשוף. מפילים את זה עליי. יש קבוצה שלמה שדנה בזה וזה ההנחיות שאני מקבל. זה 

 9מופיע בתכתובות. בסדר, אני רק אומר. אמרת שזה אלקטיבי. אז שוב, שלא ייצא שזה מן אני 

 10 נע באיזה שהוא לווין שנפרד מהקבוצה, 

 11 מר, מר,  ש:

 12 ביקשו שאני אגן.  ת:

 13 מר ישועה,  ש:

 14 ה עליי, תגן עליי. מפילים את ז ת:

 15מר ישועה, אתה יודע, זה גם מופיע בכתובים. ואנחנו נראה עכשיו את חוסר הדיוק של  ש:

 16 הדברים האחרונים שאמרת. 

 17 או. קיי.  ת:

 18 אבל זה כל כך לא חשוב למה שאני שואל, שאני לא אתעכב איתך על זה.  ש:

 19 נכון. סליחה.  ת:

 20 זה כתוב.  ש:

 21 סליחה.  ת:

 22 באמת אמרו לך אתה חייב, לך תופיע, לך תתראיין.  ואז נראה אם ש:

 23 בסדר גמור.  ת:
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 1או שזה אחרת ואתם דנים אם כדאי או לא כדאי ולמה כן ולמה לא. ואתה נשמע ואתה בכלל  ש:

 2 מציע ודוחף אותם לתשובה. שאז אומרים לך אז יאללה, אז תתראיין. ואז זה הופך להיות, 

 3 בסדר.  ת:

 4 שכתוב, כתוב.  שים את כל זה בצד. מה ש:

 5 בסדר.  ת:

 6 בסדר?  ש:

 7 כן.  ת:

 8 לא לשם לקחתי בכלל.  ש:

 9 בסדר.  ת:

 10אני אומר, אתה מכין את עצמך לראיון, בנושא אחר. וכתוב שם "אלוביץ' התנגד כי הארץ  ש:

 11 במסע צלב", 

 12 מה זאת אומרת בנושא אחר? ת:

 13 "הרי ברור שיעוטו על זה כמוצאי שלל".  ש:

 14 א אחר?מה זאת אומרת בנוש ת:

 15 בנושא עסקי, לא קשור לנושא שאנחנו דנים פה במשפט.  ש:

 16 אה, בסדר, או. קיי.  ת:

 17 או. קיי? ש:

 18 כן.  ת:

 19ואתה כותב: "אלוביץ' התנגד", התנגד כלומר לשיתוף הפעולה העסקי הזה בין הגלובס  ש:

 20 לוואלה. "כי הארץ במסע צלב. היה ברור שיעוטו על זה כמוצאי שלל". זה אמת או שקר?

 21 חלקי. חלקית נכון.  ת:

 22 חלקית נכון.  ש:

 23 כן.  ת:
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 1 "התוצאה",  ש:

 2 אני אגיד לך באיזה מובן. אם אתה רוצה אני אפרט לך.  ת:

 3זה לא חשוב באיזה מובן. רק חשוב שזה במובן אחד, לא קשור לנושא שלנו כאן. והנה מצאנו  ש:

 4 קטגוריה רביעית. 

 5 התשובה שלו. תן לו להשלים את  עו"ד יהודית תירוש:

 6על, בהמשך לשאלת בית המשפט קודם. מה שאתה רוצה. חלקית נכון. עכשיו, אתה רוצה  ש:

 7להגיד מה לא נכון? כדי לאשש, להכניס תוכן לקטגוריה הרביעית או שנדלג על זה? כי זה גם 

 8 לא חשוב בעיניי כרגע. 

 9הביע חשש באמת לאורך יש תשובות שאי אפשר לענות עליהן בכן או לא. באיזה מובן? הוא  ת:

 10הדרך ממה שזה יכול לעשות. זה משהו שאני דחפתי אותו. אבל בסוף הוא הסכים לזה. 

 11 וכששאול לא רצה משהו הוא אמר לא. 

 12 הבנתי.  ש:

 13 זה כל מה שאני אומר.  ת:

 14 אז זה חלקית נכון וחלקית לא נכון.  ש:

 15 ם לזה, שהוא הביע, כן, הוא הביע ובסופו של התהליך, אבל הוא הסכי ת:

 16 נתקדם.  ש:

 17 הוא הסכים לזה והוא ידע להגיד על דברים יותר גדולים מזה "לא" בלי להניד עפעף.  ת:

 18 הבנתי. זה גם לא קשור לשאלה שלי.  ש:

 19 בסדר. אז זה קשור,  ת:

 20. עיתונאות 2. עיתונאות שטחית צהובה לא רצינית של נתי טוקר ודה מרקר. 1"מסקנות:  ש:

 21ל העין השביעית. העיד על עצמו שלא כלכלן. גלובס מדמם ומה עם שטחית, סופר צהובה, ש

 22דה מרקר, מה עם העין השביעית? מה עם כל העיתונים בעולם? בורות כזאת. הכל רק שיתאים 
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 1להם בול שהוא סימן. בגלל זה יש מנכ"לים שמחפשים סינרגיות והעתיד בשיתופי פעולה". 

 2 שבת? אמת או שקר?מהמסקנות שהקראתי לך, זה מה שח 2-ו 1סעיף 

 3 )לא מדבר למיקרופון( עם: -כב' השופט מ' בר 

 4 ?2-ו 1מה? אמת או שקר, סעיפים  ש:

 5 עיתונות שטחית צהובה?  ת:

 6 . 2. עיתונאות שטחית סופר צהובה, סעיף 1כן. זה סעיף  ש:

 7 בגדול כן.  ת:

 8 בגדול כן. אמת? ש:

 9 כן.  ת:

 10 כן? . כששלדון הדפיס בדפוס הארץ זה בסדר".3כן. " ש:

 11 כן.  ת:

 12כן. למה אתה כותב את זה? אתה מעיד על הצדקנות ועל ההתייפייפות של הארץ? זה מה  ש:

 13 שאתה מנסה לומר פה?

 14 כן. תראה, אתה רוצה שאני אסביר? ת:

 15בקצרה ממש, כי חבל להתעכב על זה. אתה יכול, אתה יכול לבוא ולהגיד האם מה שאני  ש:

 16לטיעון. שתסתכלו, הם מטיפים מוסר, מורי מוסר, אמרתי נכון? אתה כותב את זה כנקודה 

 17מטיפים בשער בעוד שאצלם נעשים דברים שאם היו נעשים אצל אחרים הם היו צועקים 

 18 גוועלד. 

 19 כן.  ת:

 20 כך אני מבין את הדברים.  ש:

 21פה התכוונתי לזה. במקרה הזה באמת הייתה לי תחושה על מהלך, לחלוטין נושא לגיטימי  ת:

 22פעולה וסינרגיה, בין גלובס לבין וואלה. התנפלו עלינו עם סדרה של דברים כלכלי של שיתוף 

 23לא נכונים, לחלוטין. שזה חינמון וכל מיני דברים כאלה. וכל מיני דברים כאלה. וכמובן 
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 1שחיברו את זה אחר כך גם לדברים אחרים. על הדברים האלה הרגשתי שרוצים, דה מרקר 

 2ס. כי זה מהלך שחיזק את גלובס מצד אחד. זה לדעתי בסך הכל הפריע לו שזה מחזק את גלוב

 3הייתה הנקודה העיקרית והרגשתי שנכנסים לקמפיין וסתם פוגעים. לגבי גלובס, כך הרגשתי, 

 4 שהם עושים שטות. כי גלובס היה מקבל הרבה כסף מזה והם עשו שטות בתוך הסיפור. 

 5י ואת נלסון זה בסדר. איזה כן. וכשאתה ממשיך ואתה כותב "כשהארץ הכניס משקיע גרמנ ש:

 6ידיעה נתי טוקר היה כותב על זה?" אתה באמת האמנת לעצמך כשכתבת את הדבר הזה? או 

 7 שהשתמשת בזה עוד כתירוץ קש בראיון עם רינו צרור?

 8 חלקית האמנתי. לא בדקתי את זה עד הסוף.  ת:

 9 חלקית.  ש:

 10 לא התחמושת, להגיד משהו,  ת:

 11בוא נתקדם. "צדקנות, צביעות בעיקר, הרבה שטחיות וחוסר , 5הבנתי. הבנתי. סעיף  ש:

 12סופרלטיבים שאת  20מקצועיות וחוסר הבנה. אולי גם טיפשות, חוסר שכל". אני מניתי פה 

 13 נותן, סופרלטיבים, 

 14 כן.  ת:

 15 שליליים.  ש:

 16 כן.  ת:

 17שאתה נותן לגופי התקשורת האחרים שביקרו את המהלך. אמת או שקר? אמיתי אתה  ש:

 18 ון או שלא מתכוון?מתכו

 19 אני מתכוון.  ת:

 20 או חלקי? ש:

 21 התכוונתי.  ת:

 22. נכנסים באלוביץ' ובזק. מה זה משנה העובדות? זה מתאים לתחקיר של גידי 6התכוונת. " ש:

 23וייץ. כתב פסאדו, תחקיר. ואחר כך הארץ ודה מרקר לא הפסיקו לצטט את עצמם ולשבח את 
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 1מצוין. כמו שאתה תעשה". לא הבנתי. נניח. "די עצמם בתחקיר הגאוני של גידי, בתחקיר ה

 2שטחי ואחר כך כל יום תחזור", סליחה? התחקיר, כן. "די שטחי, מניח די שטחי ואחר כך כל 

 3יום תחזור על זה ותצטט את התחקיר של עצמך". זה מה שחשבת בצורה אותנטית, אמיתית? 

 4 מנת בה? או שמא סתם כתבת נקודה שאתה תעלה אותה בראיון גם אם לא הא

 5יש פה שתי נקודות בתוך זה. המהלך עצמו הוא לא היה מהלך שקשור לצרכים של שאול או   ת:

 6לסיקור מוטה או לדברים כאלה. הוא היה מהלך לגיטימי של וואלה, שוואלה רצתה אותו 

 7מול גלובס. והוא היה דבר טוב לוואלה והיה טוב לגלובס כלכלית. הטיעונים שנגדנו ולהם 

 8ה, מה שאתה שואל, הם היו טיעונים שמנסים. וואלה עכשיו רוצה שיהיה לה התייחסתי פ

 9 חינמון, שגם החינמון יהיה בעצם עוד חינמון לראש הממשלה. 

 10 . 5עד  1. זה 6מר ישועה, לא רוצה לקטוע אותך, אנחנו בסעיף  ש:

 11 שנייה רגע, אני,  ת:

 12 . 6עכשיו אנחנו בסעיף  ש:

 13 אני עונה.  ת:

 14 תגיע.  ש:

 15 הוא לא עונה.  עוזר: -מיכל רוזן עו"ד 

 16אמרת את מה שאתה חוזר עכשיו כמה פעמים.  5עד  1. 6אתה לא עונה. עכשיו אנחנו בסעיף  ש:

 17 זה עוד שיטה שלך. 

 18 לא,  ת:

 19, אמת או שקר? אמת 6. שאלתי אותך על סעיף 6עכשיו אנחנו, לא לענות. עכשיו אנחנו בסעיף  ש:

 20 האמנת בזה. סתם כתבת. האמנת בזה. אמת האמנת בזה או לא 

 21 כן, אדוני ישיב.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 22 אני יכול לענות? ת:

 23 כן.  ש:
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 1הטיעונים שהופנו נגדנו בכתבות האלה שאליהן התכוונתי, היו חלקן טיעונים שקריים. וחלקם  ת:

 2היו טיעונים אולי נכונים. הטיעונים השקריים היו שזה בא בכלל מתוך הצורך הזה של, של 

 3ל וביבי בסיקור המוטה, כשהצורך היה צורך כלכלי של וואלה לעשות סינרגיה יחד עם שאו

 4גלובס. ולכן אמרתי שכל הדברים האלה שכותבים ומשליכים את זה על הקטע שזה קשור 

 5לשאול וראש הממשלה זה לא נכון. כי לא תכננו שזה יהיה חינמון. זה היה מחולק לתשלום. 

 6יה כלכלית. וזה באמת לא דבר ששאול רצה אותו בהתחלה. וכל המהות של זה הייתה סינרג

 7, זה שהם בעצם מינפו את מה 6-הסכים לו בסוף, אבל לא רצה אותו בהתחלה. מה שכתבתי ב

 8שהיה בגידי וייץ, שפה, שזה התשובה המורכבת שלי. שגידי וייץ כתב שטויות פסאודו תחקיר. 

 9כתב דבר נכון. הם רק מינפו אותו עכשיו  אז אני אומר גידי וייץ לא כתב פסאודו תחקיר, הוא

 10לזה, שהנה, וואלה רוצה להרחיב את השפעתה גם לעיתון מודפס, לפלטפורמה מודפסת. וזה 

 incentive  11-למיזם. ה incentiveגם מיועד לשרת את הציר שאול וראש הממשלה. וזה לא היה 

 12 י הגופים האלה. זו תשובתי. למיזם הזה בא מרצון שלי ושל מנכ"ל גלובס ליצור סינרגיה בין שנ

 13 כן. רק שמר ישועה,  ש:

 14מה שכתבתי שזה פסאודו תחקיר, זה  6-, שב6-אבל אמרתי, הדבר היחיד שלא נכון פה שב ת:

 15 היה, זה לא נכון שזה פסאודו. אני יודע שהוא תחקיר, נכון. 

 16לא תחקיר די שטחי, בהמשך. וזה לא בציניות תחקיר  זאת אומרת, זה לא פסאודו תחקיר וזה ש:

 17, מלבד שאלת 6גאוני או תחקיר מצוין. זאת אומרת, הציניות היא לא נכונה. כן? ולכן סעיף 

 18 המינוף של התחקיר, כל כולו הוא לא נכון. 

 19 נכון. הקטע שזה,  ת:

 20 זו תשובתך.  ש:

 21שהוא נכון. כי זה סתם לקחו דבר, קשור באלוביץ' ובזק, מה זה משנה העובדות, אני חושב  ת:

 22הייתה כתבה אחת, היא הייתה נכונה. מה שגידי וייץ עשה, שיש סיקור מוטה וכל הדברים 
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 1האלה. עכשיו, בעצם כל דבר שוואלה עושה אז עכשיו זה הכל זה רק זה. ועל זה התקוממתי, 

 2 שזה לא קשור לזה. שזה שני הדברים. 

 3. אתה 11:39. את המייל הזה אתה משרשר לעצמך בשעה הבנתי. ועכשיו נעלה למייל למעלה ש:

 4. עכשיו אתה משרשר 2016במאי  31לעצמך ביום  10:10רואה? זה מייל שאתה כתבת בשעה 

 5 ואתה מוסיף פסקה "השפעה של ביבי". אתה רואה? 11:39את המייל הזה לעצמך בשעה 

 6 כן.  ת:

 7 . ניפוח מטורף". אמת או שקר?1" ש:

 8 פה, כל מה שאני כותב  ת:

 9 לעצמך.  ש:

 10 אם אתה רוצה, כל מה שאני כותב פה לעצמי.  ת:

 11 אחד אחד נעבור. "ניפוח מטורף", אמת או שקר? ש:

 12 שנייה. שנייה, רגע, אני רוצה להסביר.  ת:

 13 לא, לא לזה. אתה צריך לענות לשאלות שלי, אני מצטער.  ש:

 14 בבקשה.  ת:

 15אנחנו לא נסיים היום. אחד, אתה כותב  אני לא רוצה לבקש את עזרת בית המשפט פה, אבל ש:

 16 לעצמך "ניפוח מטורף", אנחנו די זורמים היום. 

 17 בבקשה.  ת:

 18 אמת או שקר? ואז אם אתה רוצה להוסיף משהו, תוסיף.  ש:

 19 שקר.  ת:

 20שקר. שתיים, אתה רוצה להוסיף משהו על הניפוח המטורף או שאתה רוצה לחכות לסוף  ש:

 21 ולהוסיף על הכל ביחד?

 22לא יודע, שאלת אותי אם זה שאני טוען כנגד השפעת ביבי שזה ניפוח מטורף, אני אומר  אני ת:

 23 זה שקר. 
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 1. כולם מתקשרים ומבקשים לשפר ולהעמיד דברים על דיוקם. גם עמוס שוקן פנה 2יפה. " ש:

 2אליי. התייחסתי באהדה לפנייה שלו. לא חייבים להיות חזירים ורעים ואני מעדיף את הקו 

 3ם, כמיוחד כשההתלהמות באה", אין המשך. אמת או שקר? בלי המיוחד, בלי הפחות מתלה

 4 הסיפא, כי אנחנו לא יודעים מה הסיפא. 

 5זה נכון שכולם מתקשרים ומבקשים לשפר דברים על דיוקם. אבל זה לא מה שהתבקשתי על  ת:

 6 ידי ראש הממשלה. 

 7ים לשפר, להעמיד זה לא מה ששאלתי אותך. שאלתי אותך האם כולם מתקשרים ומבקש ש:

 8 דברים על דיוקים. אמת או שקר? נתחיל ככה, מכיוון שאתה מתחמק. 

 9 אז הוא ענה על זה.  עו"ד יהודית תירוש:

 10 לא, לא, זה לא. הוא לא עונה. לא.  עו"ד ז'ק חן:

 11 כן. הוא מנסה לענות על זה.  עו"ד יהודית תירוש:

 12מה שנתבקשתי והתחיל לדבר איתנו על לא, הוא לא ענה על זה. הוא אמר שזה לא  עו"ד ז'ק חן:

 13 מה שהוא לא נשאל. 

 14 לא נכון. הוא אמר זה נכון,  עו"ד יהודית תירוש:

 15 אני שואל. עוד פעם,  עו"ד ז'ק חן:

 16 טוב.  עו"ד יהודית תירוש:

 17 תענה עוד פעם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18ך, אני מצטער, היא עכשיו מפריעה לי שלא לא, לא, אני מצטער גברתי. אני עכשיו הול עו"ד ז'ק חן:

 19 במקום. זה לא במקום. 

 20 בסדר, אז שיענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21לא, אז אני רוצה עכשיו, אז אני עכשיו רוצה אם כך להוביל אותו, משום שהוא לוקח  עו"ד ז'ק חן:

 22אנחנו נפרק אותו ונשאל אותנו כרגיל במקומות הקשים למחוזות שאני לא שאלתי אותו. אז 

 23 אותו מילה מילה, אות באות. 
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 1 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 "כולם מתקשרים ומבקשים לשפר, להעמיד דברים על דיוקם". עד כאן, אמת או שקר? ש:

 3 חלקם, לא כולם.  ת:

 4 קר?יפה. "גם עמוס שוקן פנה אליי. התייחסתי באהדה לפנייה שלו", אמת או ש ש:

 5 הייתה פעם אחת. כן.  ת:

 6"לא חייבים להיות חזירים ורעים ואני מעדיף את הקו הפחות מתלהם", אמת או שקר? לגבי  ש:

 7 עצמך אתה מעיד עכשיו. 

 8 כן.  ת:

 9 אמת.  ש:

 10 כן. לא, אני אומר, לכולם. כן.  ת:

 11 לא הבנתי. מה זה כן? כן זה אמת? ש:

 12 כן.  ת:

 13את המילה "אמת" קשה לו להוציא מהפה. כשאתה אתה הבן אדם הראשון שאני רואה ש ש:

 14 "אמת"? -אומר "כן" אתה מתכוון ל

 15 על עצמו.  דובר:

 16 על עצמך. זה אמת? ש:

 17 אמרתי שכן.  ת:

 18 או. קיי. "המעורבות היא ממש מזערית". זה אמת או שקר? ש:

 19 שקר.  ת:

 20 שקר. "לא העמדנו כאדר של עיתונאים או עורכים שבעד ביבי.  ש:

 21 זה נכון.  ת:

 22 זה נכון. "יש כמעט כל יום כתבה שמבקרת מהלכים של הממשלה ושל ביבי".  ש:

 23 יכול להיות שנכון, לא יודע.  ת:
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 1 יכול להיות שנכון. ראינו גם שנכון, יש סטטיסטיקות שנכון, גם בדיקה שנכון.  ש:

 2 כן, כן.  ת:

 3אמת או שקר? הפרוטוקול אחר כך לא ידע שאתה . אני לא אימצתי את הקו של הארץ נגד". 6" ש:

 4 חושב הרבה על השאלה הפשוטה הזאת. 

 5 אז תגיד,  ת:

 6 האם לא אימצת את הקו של הארץ נגד? ש:

 7 תגיד שאני קורא. אני קורא את המשפט. אז תגיד שאני חושב.  ת:

 8 לא, לא, אני שואל אותך,  ש:

 9 אני קורא רגע את המשפט שלא.  ת:

 10 בבקשה.  ש:

 11 ך כלל אני עונה לך על הכל מיד. שנייה אחת. בדר ת:

 12 בסדר. אחרי פרולוג ארוך. הפרולוג מתחיל מיד.  ש:

 13 טוב. לא, זה דמגוגיה.  ת:

 14 סליחה? ש:

 15 דמגוגיה, לא יודע איך להתייחס לזה. לא שקר, לא אמת. זה סתם דמגוגיה.  ת:

 16 סתם דמגוגיה.  ש:

 17 כן.  ת:

 18אידיאולוגיים פלוס מסחריים? מה זה מופרך". או  "האם יכול להיות שיתקפו בגלל מניעים ש:

 19אולי קודם תסביר ואחר כך תגיד אם זה אמת או שקר. כי אני לא מצליח להבין מה כתבת 

 20 . 7בסעיף 

 21 אני גם מנסה להבין.  ת:

 22 או. קיי.  ש:

 23 תסתכל.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1להגנה על התקפה עלינו, סביב המיזם הזה. ופה יכול להיות שאני מנסה תוך כדי, אני פה עולה  ת:

 2יש נקודה אחת שהיא מאוד רגישה, שזה השפעה של ביבי. אני מתכונן אליה באופן )רעש(. 

 3בסדר? זה הנקודה. אני מיד, מביא פה טיעון שיכול להיות שתוקפים גם אולי בגלל מניעים 

 4י מנסה להגיד. אני לא יודע מסחריים, כי הם רוצים לטרפד לנו את העיתון. אולי זה מה שאנ

 5 איך האידיאולוגי מתחבר לי לפה. 

 6הארץ שבא להם להקיא מזה שהעיתון הוא פוסט ציוני, -הבנתי. "אמרו לי עיתונאים בכירים ב ש:

 7 הזוי ואנטישמי". אמת או שקר?

 8 אמת אם אמרו לך עיתונאים או אמת אם זה באמת? עם: -כב' השופט מ' בר 

 9 לא נכון. השאלה אם אמרו לו עיתונאים. לא, לא, זה בוודאי ש ש:

 10 טוב, זה,  עם: -כב' השופט מ' בר 

 11 בוודאי שהתוכן הוא לא נכון.  ש:

 12 אני חושב שהיה מישהו שאמר לי פעם.  ת:

 13היה לך מישהו שאמר. זאת אומרת, השקר הוא שאתה מכפיל את אותו מישהו. אמר לך  ש:

 14 עיתונאי אחר. 

 15 .או יותר  עם: -כב' השופט מ' בר 

 16 לא, הוא אמר אחד אמר לו. בסדר? ש:

 17 כן.  ת:

 18 טוב. עכשיו, אנחנו ראינו שאתה התייעצת לגבי התגובה כבר עם איתן מדמון. נכון? ש:

 19 יכול להיות.  ת:

 20 לא, לא יכול להיות. זה היה רק אתמול. שראינו.  ש:

 21 את התגובה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 על רינו צרור? ת:

 23 לא על רינו צרור.  ש:
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 1 אז,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 מה? לא הבנתי מה שאתה מדבר.  ת:

 3 בסדר, סליחה. אני אעשה את זה מסודר יותר.  ש:

 4 סליחה.  ת:

 5 לגבי התגובה שלך לגידי וייץ, אתמול ראינו שהתייעצת עם איתן מדמון.  ש:

 6 נכון.  ת:

 7 נכון?  ש:

 8 נכון.  ת:

 9 ים שהתייעצת איתם גם. נכון?כן. היו אחר ש:

 10 יכול להיות.  ת:

 11 כן. לא, הטעיתי אותך, זה לא היה קשור לרינו צרור.  ש:

 12 יכול להיות, יכול להיות.  ת:

 13. יכול להיות. בסדר. אז אני לא רוצה להתעכב איתך יותר מידי על זה ונאיץ את זה. אבל sorry ש:

 14עם איתן מדמון. אני לא אתעכב עליהן.  שזה השלמה של התכתבויות 1,438קודם כל, יש את נ/

 15אבל צריך לתת את זה לתביעה. חקרנו על זה אתמול, זה פשוט השלמה של ההתכתבויות. 

 16 בסדר? 

 17 תודה.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 לא, לא, לא נתעכב על זה. רק, מי זה אלי כהן? אלי כהן.  ש:

 19תקופה שלפני זה הוא היה יועץ יכול להיות שזה בחור שהיה דובר בנק הפועלים. הייתה  ת:

 20 פוליטי למישהו. בחור חכם שהתייעצתי איתו לפעמים על תקשורת. אני חושב שזה הוא. 

 21 הבנתי.  ש:

 22אני חושב שאז הוא היה דובר בנק הפועלים, אבל התייעצתי אליו לא בקשר לבנק, אלא הוא  ת:

 23 פשוט איש תקשורת. 
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 1 כאיש תקשורת.  ש:

 2 , הוא היה בכנסת יועץ תקשורת של, איש תקשורת, בקיצור. כן. אני חושב שהוא היה ת:

 3 איש תקשורת.  ש:

 4 איש תקשורת.  ת:

 5. ריכוז של ההתכתבויות עם אלי כהן. שנפתחות בפניה שלך 1,439אז אני רוצה להגיש את נ/ ש:

 6לאלי כהן. "חזרתי אליך מלך". לקח לך זמן להיזכר במלך. "לא יודע על מה חיפשת אותי, 

 7להתייעץ איתך על גידי וייץ". ככה זה נפתח, נפתחת סדרת ההתכתבויות איתו. ואז אבל צריך 

 8באוקטובר ממש תגובה. הוא כותב לך תגובה. אתה רואה?  25-ב 22:18הוא מציע לך בשעה 

 9 אתה רואה? התגובה היא לא חשובה, אני לא אתעכב עליה, אבל הוא כותב לך תגובה. נכון?

 10 כן, כן.  ת:

 11 ה. נכון? מציע לך תגוב ש:

 12 אמת.  ת:

 13 ואז הוא זוכה לכותרת "גאון". נכון? ש:

 14 כן.  ת:

 15ככה אתה עונה לו. אתה מתייעץ איתו, חייבים לשים את זה במקום בולט או לפרסם תמונה  ש:

 16תגובה וכו'. והוא אומר לך שכן. ואז אתה אומר לו "באיזה קלות זה בא לך. אני יכול לשבת 

 17הרעיון שלו, אגב, בתגובה היה, אם אתה זוכר, להגיד הכל  כל הלילה ולא יצא לי חצי מזה".

 18נכון. וגם לפרסם את זה אצלנו בוואלה, כי אנחנו עיתונות שדוגלת בחופש. אנחנו מבינים שזה 

 19טיפה עוקצני. מי שלא הולך בתלם הדעות של גדעון לוי, אמירה הס, גיא רולניק. המובילים 

 20עיתון הארץ. אנחנו מקבלים ביקורת בברכה את העיתון לאנשים חושבים, מבוקר על ידי 

 21ומרוב שאנחנו מאמינים בעיתונות חופשית, בוא נשים את זה אצלנו והמלצה באתר. רעיון, 

 22שבוא נגיד בנימוס ממנו, אתה חשבת שהוא תמים מעט. נכון? לא, לא שקלת ברצינות. נכון? 

 23 או שכן?
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 1 ודע. אולי שקלתי לרגע. אני לא חושב. הוא באמת איש תקשורת מבריק. אני לא י ת:

 2 אולי שקלת לרגע.  ש:

 3 לא הייתי בטוח.  ת:

 4 לא היית בטוח אם אתה תשים את זה,  ש:

 5 אני חושב, אני חושב שלא הייתי. כנראה שלא.  ת:

 6 כנראה שלא. אבל יכול להיות שכן.  ש:

 7 לא יודע.  ת:

 8 , -מה? יכול להיות שהיית שם את זה ב ש:

 9 אני לא חושב.  ת:

 10אתה לא חושב. או. קיי. כמעט מפתה להתעכב איתך על איך אתה מביע את הרעיון הזה שאתה  ש:

 11. דיברנו 10לא חושב איתו. אבל הלאה. התייעצת עם בן אדם נוסף, יוסי ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ 

 12 עליו אתמול. 

 13 כן.  ת:

 14זוכר, ברצף ההתכתבויות האלה שאתה מספר לגידי וייץ שהוא נתן לו מחמאות. אם אתה  ש:

 15 אתה סיפרת שהתקשרת לגידי וייץ. 

 16 )מדברים ביחד(  ת:

 17 יוסי ברשבסקי )מדברים ביחד(.  ש:

 18 שהוא אמיתי.  ת:

 19 והוא אמר שהוא אדם ישר והגון.  ש:

 20 נכון.  ת:

 21 ואת זה סיפרת לגידי וייץ, נכון? שכך אמר לך יוסי ורשבסקי,  ש:

 22 כן, יכול להיות.  ת:

 23 לא, כך כתוב. לא חשוב.  ש:
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 1 טוב.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 2 הלאה.  ש:

 3 טוב, הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4בנובמבר, יום לאחר פרסום התחקיר. אתה נפגש עם  1-. ה1,440הלאה. אני מציג לך את נ/ ש:

 5 . 13, היום 10יוסי ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ 

 6 היה.  דובר:

 7, יום לאחר פרסום התחקיר. כותב לך יוסי 2015נובמבר ב 1. 13, היום 10סליחה? היה  ש:

 8ורשבסקי "אני במסעדה". שאול מתעניין איך היה עם יוסי. כלומר שאול אלוביץ' ידע שאתה 

 9 הולך לפגוש אתו. נכון? 

 10 כן.  ת:

 11 ככה עולה. ואז אתה כותב ליוסי ורשבסקי "תודה על היום. חיממתי את ליבי בעת מצוקה".  ש:

 12 כן.  ת:

 13שאול אתה אומר: "הבטיח תמיכתו וקילל את עמוס". אני מניח שהלכת לפגוש את יוסי ול ש:

 14, כאיש תקשורת חזק ובכיר, על מנת לתמוך בכם לאחר פרסום 10ורשבסקי, מנכ"ל ערוץ 

 15 תחקיר גידי וייץ ובהקשרים שלה. 

 16 לא, ברמה החברית זה היה יותר.  ת:

 17התפתחה התמיכה ברמה החברית. "אתה  אה, תמיכה ברמה החברית. טוב, בוא נראה לאן ש:

 18בנובמבר. אנחנו  3-, אתה אומר לו "דבר איתי כשתוכל", ב8:05אח" וכו'. עכשיו ככה: בשעה 

 19בנובמבר? חלפו יומיים מאז הפגישה שלך עם יוסי ורשבסקי.  3יומיים לאחר מכן. אתה רואה 

 20הוא אומר לך "שלא "שמור עליי אחי".  20:24בערב. בשעה  20:00-"דבר איתי כשתוכל" ב

 21בנובמבר, בבוקר, אתה אומר: "לא עצמתי עין כל הלילה". והוא אומר  4-יהיה לך ספק". ב

 22 לך: "אני מבין אותך לגמרי. תנסה להיכנס לאדיש ולהתמקד בעבודה. האופי שלי כמו שלך". 

 23 יש שאלה לגבי כל זה בסוף? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 ח. כן, בט עו"ד ז'ק חן:

 2 טוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 מיד אנחנו נגיע. שאלה דרמטית גברתי, אבל אני חייב להציג לו הכל.  עו"ד ז'ק חן:

 4 לא, הוא קורא את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אז לא להציג? עו"ד ז'ק חן:

 6השאלה, אז אני לא יודעת אם להקריא  אני לא יודעת מה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 או לא. 

 8אז, בדיוק. אז בדיוק. אני חושב שעד עכשיו גברתי לא העירה לי על שאלה מיותרת.  עו"ד ז'ק חן:

 9. יוסי ורשבסקי: "די עם הטובות. אל תשכח 10אז אנחנו נתקדם לאט, למרות שזה ערוץ 

 10אתה זוכר איזה אירוע מיוחד  בבוקר. 10:00-בנובמבר, ב 4-אותי". אל תשכח אותי. זה ב

 11בנובמבר, יומיים אחרי הפגישה איתו, פונה אליו וממש בתחינה  3-בערב, ב 20:00-שאתה ב

 12 שייתן לך גב, שיעזור לך, שלא ישכח אותך. אתה זוכר איזה משהו כזה?

 13 לא.  ת:

 14, הודעה שקיבלת 10מנכ"ל . אתה מעביר ליוסי ורשבסקי, 1,441לא. אז בוא אני אזכיר לך. נ/ ש:

 15 . אתה רואה? 10:59-בנובמבר, ב 4-. או. קיי? נכון? ב10מאבי עמית, כתב בערוץ 

 16 כן.  ת:

 17על גידי. אני", סליחה. סליחה. אתה לא מציג לו הודעה  follow"יוסי, זה אבי עמית. וכן עושה  ש:

 18: "יוסי, זה אבי ששלח לך אבי עמית, זה יבוא אחר כך. אתה כותב לו כך, ליוסי ורשבסקי

 19 על גידי. אני מתחנן בשם החברות, תעזור לי",  followעמית. וכן, עושה 

 20 חברות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21החברות, סליחה. "תעזור לי ותוציא אותי משם בבקשה הלאה... לא מגיע לי, הייתי עושה  ש:

 22ואת וואלה". כלומר, אתה פונה אותו דבר בשבילך בשנייה. אני לא הנושא. שיעזבו אותי 
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 1על  follow upלחברך יוסי ורשבסקי ואתה אומר לו תקשיב, אבי עמית מאצלכם עושה כתבת 

 2גידי וייץ. אני מתחנן, אותי ואת וואלה שיוציא מחוץ לתמונה. לא את שאול ואת בזק, אותי 

 3 ואת וואלה. נכון? 

 4 כן.  ת:

 5ם הוא לא הבין שאתה דואג רק לעצמך ולוואלה, , א11:00-כן. והוא אומר לך "אני בודק". ב ש:

 6 אז אתה צריך להסביר לו. "רק שתדע, אני לא פונה אליך בשמו", שמו זה שאול אלוביץ', נכון?

 7 כן.  ת:

 8בנובמבר הוא יודע על  1-כן. "לא דיברתי איתו ולא חזרתי אליו". זה לא נכון, ראינו שב ש:

 9ל הפגישה עם ורשבסקי. אולי לא דיברת איתו הפגישה שלך עם ורשבסקי ואתה מעדכן אותו ע

 10 על הפנייה של הכתב אבי עמית. נכון? עם שאול אלוביץ'. 

 11 עוד פעם,  ת:

 12 "זה גיא הדס סיפר לי עכשיו ואני פונה בשמי באופן אישי".  ש:

 13 אני לא יודע אם דיברתי עם שאול או לא. רוב הסיכויים שכן דיברתי איתו, אינני יודע.  ת:

 14אם דיברת איתו, שיקרת ליוסי ורשבסקי, שאתה מתחנן אליו כמו אח שיעזור לך. אבל כן. אז  ש:

 15יכול להיות שלא דיברת איתו ואז לא שיקרת כשאמרת שלא דיברת עם שאול. ובכל מקרה, 

 16 אתה מבקש לדאוג רק לעצמך ולוואלה. נכון?

 17י מעלה את הנקודה עליי ועל וואלה. אני אומר לו, כאילו, אנ follow upלעצמי, לא לעשות  ת:

 18האישית בחברות בינינו. גם לי וגם לוואלה. אם לא מעלים עליי ועל וואלה, אז לא מעלים 

 19 כלום. 

 20 הבנתי. אה, כן?  ש:

 21 איך אפשר להעלות,  ת:

 22 תכף נראה. תכף נראה.  ש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  05

 

 4907 

 1 או. קיי.  ת:

 2 תכף נראה.  ש:

 3 טוב.  ת:

 4: "שאר 11:00כותב בשעה  ואם את זה לא הבין שאתה דואג רק לעצמך ולוואלה, אתה ש:

 5 הדברים שם לא מעניינים אותי". אתה רואה?

 6 כן.  ת:

 7 11:00-בנובמבר ב 4-כן. אז נמשיך. ואז הוא מרגיע אותך והוא אומר לך "תישן טוב" ב ש:

 8: 11:36-בצהריים לדעתי. כן? "אני אח". אתה: "תודה, אני חנוק". ואז הוא כותב לך ב

 9 ע, מה זה הפכתי הכל?"העיקר שתירגע. הפכתי הכל". רג

 10 לא יודע.  ת:

 11 מה? ש:

 12 לא יודע, אני לא זוכר את הכתבה.  ת:

 13טוב, אז אני אזכיר לך אותה. אתה כותב לו אחר כך "יוצא תכף לאיתן. אספר לך משהו  ש:

 14. שזה בקשת התגובה של אבי 1,442שתיפול". אתה לא זוכר את הכתבה. אני אראה לך את נ/

 15 . 10עמית מחדשות 

 16 עו"ד חן, אולי, לא יודעת מה,  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 17 או מבזק? 10חדשות  ת:

 18איפה אדוני נמצא כרגע בשאלות האלה. אבל שני, אני רוצה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 להזכיר שעברנו את חצי היום, כך שאדוני אמור להיות בסיום החקירה. או. קיי?

 20 באמצע השאלה גברתי רוצה לשאול? עו"ד ז'ק חן:

 21לא, לכן אמרתי שאני לא יודעת איפה אדוני והשאלה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22השנייה הייתה שנרצה גם לצאת להפסקה. אז כשאדוני יסיים עם השאלה הזו, שיגיד לנו 

 23 איפה אנחנו עומדים. תסיים עם השאלה ותגיד לנו, 
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 1 דקות עד חצי שעה וסיימתי.  20לי עוד  להערכתי יש עו"ד ז'ק חן:

 2 או. קיי. אז נשלים את זה. אז תמשיך ברצף.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 או. קיי, בבקשה.  עו"ד ז'ק חן:

 4 תמשיך אז ברצף.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5קשת התגובה של הכתב אבי . גיא הדס מעביר לך אם אני מבין נכון, את ב1,442נ/-אז היינו ב ש:

 6 , אני לא יודע מאיזה תכנית בדיוק, לבזק. אתה רואה?10או מערוץ  10עמית מחדשות 

 7 כן.  ת:

 8 וכל מה שכתוב כאן קשור לבזק. אין פה וואלה, אין פה אילן ישועה. נכון? ש:

 9 כן.  ת:

 10ת זה? כן. האם יכול להיות שלזה התכוון ורשבסקי, ועכשיו זה מזכיר לך שהוא הפך א ש:

 11כמו שאתה אומר לו, על גידי וייץ. שיש שם את וואלה  follow upבהתחלה, בהתחלה היה 

 12ואילן ישועה. והוא הפך את הכל ועכשיו נהיה רק בזק, לא קשור לוואלה ולאילן ישועה. זה 

 13 מזכיר לך משהו?

 14 לא זכרתי את זה. אני,  ת:

 15 אבל עכשיו זה מזכיר לך? ש:

 16על גידי, מה זה, מה זה אילן ישועה  follow upה מזכיר לי, עוד פעם. כן. אני אגיד לך רק מה ז ת:

 17 וואלה? הכתבה של גידי וייץ, -ו

 18 שנייה, שנייה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 בבקשה.  ת:

 20 אני לא רוצה להפריע לך.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 בסדר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא. זה בסדר? :עו"ד יהודית תירוש
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 1 אבל הוא היה באמצע תשובה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 אני יודעת, לכן אני יושבת.  עו"ד יהודית תירוש:

 3 כן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 לענות?  ת:

 5פה, בקשר ללוחות הזמנים. אנחנו, אני לכן אני שאלתי, הוא היה בדיוק באמצע הזה וזה עורר  ש:

 6 מתנצל בפניך. בוא תענה. 

 7על  follow up-וואלה? הכתבה של גידי, ה-או. קיי. מה זה, מה זה להוציא את אילן ישועה ו ת:

 8גידי, מה הייתה הכתבה של גידי? אתר וואלה בשירות ראש הממשלה. הכתבה לא עסקה 

 9א עסקה בקשר שבין אתר וואלה לאילן לבין שאול וואלה בפני עצמו. הי-באילן ישועה בעצמו ו

 10לבין ראש הממשלה. בתוך זה הוזכרו גם עניינים של ארבל והכול. הוא הוציא. אני ביקשתי, 

 11 הכל היה אמור להיות בתוך זה. ומה שהוא עשה הוא ניתק את הקשר הזה. 

 12 והוציא אותך,  ש:

 13ים רגולטוריים מה קורה ברגולציה, הוציא את וואלה, שלא הוזכר. אם הוא רוצה להגיד לבט ת:

 14 אז הוא דן ברגולציה. אבל הוא לא דן בזה בהקשר, 

 15הוא לא עושה את החיבור לוואלה וראש ממשלה, ואילן ישועה, כפי שהיה בכתבת תחקיר של  ש:

 16 גידי וייץ. 

 17 כן. הוא חיבר,  ת:

 18 זה "הפכתי הכל".  ש:

 19 מה זה? זה לוואלה, לשאול, הוא חיבר את זה, כן,  ת:

 20בסדר, בסדר. אנחנו לא מתווכחים על זה. זה "הפכתי הכל", זה התשובה לשאלה שלי מה זה  ש:

 21 הפכתי הכל?

 22 גם אני לא מתווכח על זה.  ת:

 23 יפה. גם אתה לא מתווכח.  ש:
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 1 גם אני לא.  ת:

 2. שאול שואל אותך 13,978עכשיו בוא נראה רגע את המשוטים בסיפור הזה. נחזור לרול הישן,  ש:

 3בצהריים: "זמין?". אתה עונה לו "כבר חוזר, אני מנסה לטפל. הוא  13:23-בנובמבר ב 4-ב

 4ניתק מגע. בנתיים אני מנסה משהו". כאן אני מציע לך שאתה מדבר על יוסי ורשבסקי, אגב 

 5הפנייה של הכתב אבי עמית וזה מה שאתה מספר לשאול. שאול אומר לך שסצנה תעצור לו 

 6מבזק. אז איך  10המיליון הנוסף. זה התוספת שהוא רצה של פרסום ככל הנראה בערוץ  את

 7הוא יכול לבקש תוספת כזאת ולפגוע בנו באופן הזה. אז זה מה שאומר שאול. ואתה אומר 

 8-לו, ואז ורשבסקי, שאת שאול מסמן, סליחה, שאת סטלה הוא מסמן, אליך הוא מתקשר ב

 9תלכו איתו ברע בשום אופן". אתה שואל אם אפשר להתקשר. . ואתה אומר לשאול "אל 13:36

 10 "כן". זה שיח, תאשר לי, על יוסי ורשבסקי. נכון?

 11כן. אני תמיד חשבתי שהניסיון להשתמש בתקציבי הפרסום של בזק כאמצעי לחץ הוא לא  ת:

 12 נכון. 

 13ה חבר הבנתי. והניסיון להשתמש בכתבות תחקיר ולהוריד את הקשר ולהוריד אותך, כי את ש:

 14 ואח, זה כן נכון. בעולם המדהים והאתי והמוסרי שאתה חיית בו, חוץ מאשר, 

 15 אדוני,  ת:

 16 חלקי אמת, בהקשרים מאוד מאוד ספציפיים, ששאל אותך החוקר,  ש:

 17 אדוני,  ת:

 18 שכחתי מה שמו.  ש:

 19 אדוני, אתה,  ת:

 20 כן? ש:

 21את המציאות והופכת אתה מציג את זה, כמו שאתה עושה לפעמים, בצורה שהיא מעוותת  ת:

 22את הכל. היה אינטרס. הרי אני מדווח לשאול על כל מה שקורה. והיה אינטרס מובהק של 

 23שאול. הכי חשוב לו היה לנתק את הקשר הזה בין וואלה, לבינו, לבין ראש הממשלה. זה שכל 
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 1ל הזמן לוקחים אותו, ויש לו בעיות עם  עיתונים כלכליים על הנושאים ותכניות כלכליות, ע

 2 נושא של מה קורה ברגולציה בבזק, תמיד היה. גידי וייץ, 

 3 זו השאילתה.  ש:

 4סליחה, תיארת, תיארת בהרבה פאתוס פה שזה כאילו אילן מנותק פה והוא נמצא בשוויץ  ת:

 5 ורק אילן, 

 6 אתה ביקשת ממנו 'תוציא אותי אחי, אני מתחנן'.  ש:

 7 לא, אבל אמרנו,  ת:

 8 א הוא, זה אני'. 'אני מתחנן, זה אישי. זה ל ש:

 9 נכון. השתמשתי בין היתר,  ת:

 10 אני בפאתוס? ש:

 11 יש לי שאלה,  ת:

 12 אני לא יכול להתחרות בפאתוס שלך.  ש:

 13 תאמין לי שכן.  ת:

 14 תן לו אולי לענות, לא שניכם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15היה חשוב יותר מאשר לי, שוואלה אני אענה לך במהות. קודם כל, עובדתית, למר אלוביץ'  ת:

 16 תנותק וינותק הציר הזה וואלה, שאול, 

 17 זו לא השאלה שלי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אבל זאת התשובה שלי.  ת:

 19 לשאלה,  ש:

 20אתה מנסה, סליחה, סליחה. סליחה, סליחה. כשאתה שואל אותי ומנסה להציג פה תמונה  ת:

 21למעני, אז אני מציג שמר שאול נהנה מזה יותר ממני. באשר  שפה פעלתי בשביל עצמי, רק

 22 לשפה שאני נוקט בה, 

 23 עד עכשיו הגבת נזק אגבי, עכשיו עברת להנאה אגבית.  ש:
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 1 עו"ד חן,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 טוב.  עו"ד ז'ק חן:

 3. אחר כך אדוני ישאל. עו"ד חן, תן לו להשלים את התשובה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 תן לו להשלים. 

 5 דקות, אז זה ייקח יותר.  20בסדר. אני הבטחתי לגברתי  עו"ד ז'ק חן:

 6אדוני צריך לקחת, כשהוא קובע לוחות זמנים, גם את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 התשובות, לא רק את השאלות. 

 8 )מדברים ביחד( זה באמת,  עו"ד ז'ק חן:

 9 מה לעשות? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת

 10 זה באמת, אני מודה ומתוודה, בזה אני לא אצליח לעמוד.  עו"ד ז'ק חן:

 11 תן לו לענות עד הסוף.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 טוב.  עו"ד ז'ק חן:

 13 כן מר ישועה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14י ששאול בתוך התמונה ואתה שואל אותי אם אני משקר. אתה רואה גם שאני לא מספר ליוס ת:

 15אם אתה עברת על מילים של הרול החדש, אני מתאר לעצמי שעברת. אתה מדבר על הרול 

 16 החדש הרבה. 

 17 כן.  ש:

 18אז ודאי ראית שם שבהתכתבויות שלי עם איתן מדמון וגם עם יוסי ורשבסקי, לכל אורך  ת:

 19אני נוסע לאסוף את יוסי ורשבסקי משדה  2011-הדרך מההתחלה, כולל בפעם הראשונה שב

 20התעופה ומסיע אותו הביתה, בשביל לעזור לשאול על איזה תחקיר שצריך להתפרסם. 'תעשה 

 21לי טובה אישית. אני מבקש ממך באופן אישי'. המילים האלה מופיעות עשרות פעמים 

 22 בהתכתבויות ביני ובין מדמון. תחפשו. 

 23 (.מה שלא מופיע )מדברים ביחד ש:
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 1 ביני ובין יוסי ורשבסקי, בשביל, בשירותו של מר אלוביץ'.  ת:

 2 )מדברים ביחד( ש:

 3 עכשיו אתה פתאום יוצר איזה מצב,  ת:

 4עכשיו אני יכול לשאול שאלה? ועכשיו, כל פעם שאתה מגיע אליו, וזה הופך להיות מר שאול,  ש:

 5אין שם  להתווכח שאתה מבקש אני מזכיר לך שלהבדיל מהפעמים האחרות, שגם עליהם 

 6באופן אישי. ועכשיו ברוח השאלות למה התכוונת, אנחנו גילינו שבאופן אישי, זה בעצם באופן 

 7קבוצתי. או במיילים שאני הראיתי לך, שמא הוא לא הבין שבאמת מדובר באופן אישי, אתה 

 8באופן אישי,  גם נותן בזה סימנים. אתה שולח לו שלוש הודעות בעניין הזה. אתה אומר לו

 9אתה אומר לו רק וואלה ואני. אתה אומר לו השאר לא מעניין אותי. שמא מישהו עוד אמור 

 10להאמין לאילן ישועה על דוכן העדים שנים אחר כך, שכשאמרתי באופן אישי, התכוונתי 

 11 שאול. 

 12 , -אין לי מה להוסיף למה ש ת:

 13 אין לך מה להוסיף. בסדר.  ש:

 14 אין לי מה להוסיף.  ת:

 15ובוא נראה. אני מבקש, אני כבר אשאל את השאלה  1,443נ/-או. קיי. עכשיו, אני מפנה אותך ל ש:

 16לפני שאני מראה לך אותו. נוכח מה שכתוב כאן תסביר לי איך לא זכרת את האירוע הזה? 

 17הרי כך פתחת את העדות שלך, כשאני מציג לך אותו, 'לא זכרתי'. "יוסי, אני לא אשכח את 

 18 רון. קובע היום עם איתן". אז אני מאחל לך בריאות ואריכות ימים. זה עד יומי האח

 19 תודה.  ת:

 20 אבל אנחנו הרבה לפני.  ש:

 21 כן.  ת:

 22 בסדר? אני שואל אותך ואתה לא זוכר את האירוע. אז כן שכחת.  ש:

 23 או לא שכחת.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 
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 1 או לא שכחת וסתם סיבנת.  ש:

 2 ואמרתי לו שאני לא אשכח.  ת:

 3 ואמרת לו שלא תשכח.  ש:

 4 יכול להיות שהתכוונתי שאני, לשקר אז, אתה מתכוון. נו, בקיצור? ת:

 5 נו, בקיצור. אז זה לא היה אירוע חריג? ש:

 6 תשמע, היו לי הרבה אירועים חריגים במשך השנים. כשאמרתי לך,  ת:

 7 ם", זה נפלא. לא, זה יפה הציטוט היום "היו לי הרבה מאוד אירועים חריגים לאורך השני ש:

 8 תשמע,  ת:

 9 זה פשוט נפלא.  ש:

 10 עורך דין,  ת:

 11יש לנו כתב אישום אחד על היענות חריגה. אבל לך היו הרבה מאוד אירועים חריגים לאורך  ש:

 12 השנים. 

 13 עורך דין,  ת:

 14 פשוט יוצא מן הכלל.  ש:

 15 עו"ד חן, אני חושב שההוכחה שהצגת פה,  ת:

 16 כן? ש:

 17 לזה שאני אמרתי שאני לא אשכח ואני פה לא זכרתי את המקרה, אין, אין ספק,  ת:

 18 לא, אתה מספר לנו שלא זכרת.  ש:

 19אין ספק, אני מספר, מה יש לי להסתיר את זה? אחרי דקה אני אראה את זה. אם אני זוכר,  ת:

 20 אני אומר. אמרתי על דברים שהם פחות, 

 21 מר,  ש:

 22 סתיר?תן לי להגיד, מה יש לי לה ת:

 23 לא, לא, אני אגיד לך, מה יש לי להסתיר, לא,  ש:
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 1 תסביר לי מה.  ת:

 2 אני אסביר לך.  ש:

 3 אז אין ספק,  ת:

 4 מה, מה הטעם להתווכח עם העד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אז אין ספק,  ת:

 6לו שעד שנייה. אני אסביר לך מה. אני לא הראיתי לך את זה כהוכחה שאתה, שאתה הבטחת  ש:

 7 יומך האחרון תזכור ואיך זה ששכחת? 

 8 או. קיי.  ת:

 9אני הראיתי לך את זה בשביל להראות עד כמה היית נרגש מהמחווה. להוריד אותך מכתבה  ש:

 10, אותך ואת וואלה. עד כדי כך היית נרגש ונפעם, שהבטחת לו הבטחה 10של תחקיר של ערוץ 

 11 חשוב. כזאת. יכולת גם להבטיח לו הבטחות אחרות. לא 

 12 טוב, בסדר, בוא,  ת:

 13אבל שכחת כששאלתי אותך. עכשיו אני מתקדם. אני מפנה, כדי להשלים את התמונה הזאת,  ש:

 14בנובמבר הכתבה עכשיו.  4-. שאול אלוביץ' מספר לך ב14,023, ברול הישן. 14,023לשורה 

 15 , 8:41-אתה שואל אותו ב

 16 מה זאת אומרת? זה המודפס כאילו? ת:

 17 חומר הישן. זה הישן, ה ש:

 18 לא, הוא שואל אם הכתבה מודפסת.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 או שזה הכתבה,  ת:

 20 ככל הנראה זה הכתבה בטלוויזיה.  ש:

 21 אה, בטלוויזיה, בסדר.  ת:

 22זה הכתבה בטלוויזיה, מתוך המשך הדברים, ההקשר של המשך הדברים. מיד נראה, הוא לא  ש:

 23הוא לא מחבר. "הכתבה עכשיו" ואתה שואל את שאול אלוביץ' רואה את כל המסך, לכן 
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 1"גרוע?". שאול צופה בכתבה, אתה לא. או לפחות אתה מספר לו שלא. שאול אומר לך 

 2"מאוד". שאול אומר לך "וואלה לא בעניין". ואז אתה אומר לו "למה הם עושים את זה? מה 

 3  המניע שם?". לא, לא, יותר למעלה. כן, יותר למטה, כן.

 4 רק אין את סימן השאלה שאתה מקריא, אבל הכל בסדר חוץ מזה.  עו"ד יהודית תירוש:

 5 סליחה? עשיתי סימן שאלה. "למה הם עושים את זה?" סימן שאלה.  עו"ד ז'ק חן:

 6לא, אבל חוץ מזה "וואלה לא בעניין?" הוא שואל. זה הקראת את זה בסימן  עו"ד יהודית תירוש:

 7 ים, שאלה. רק שאנחנו לא יודע

 8 לא, אני לא מבין למה את מתכוונת.  עו"ד ז'ק חן:

 9 טוב, תסתכל.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 תעלה שנייה למעלה, כי אני,  עו"ד ז'ק חן:

 11 הוא אמר "וואלה לא בעניין", נתקדם, בסדר.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 12 אפשר להתקדם? ש:

 13 להוסיף. צורת ההקראה היא מתכוונת, מנסה  ת:

 14 עכשיו,  עו"ד יהודית תירוש:

 15 תוכן שאיננו.  ת:

 16 תוכן שאיננו. עכשיו אתה מפרש את עו"ד יהודית תירוש? לשם,  ש:

 17 רציתי לעזור לה.  ת:

 18רצית לעזור? זה, )מדברים ביחד( היא מקבלת מספיק עזרה מר ישועה, לא צריך. בוא, תעלה  ש:

 19זה?" בחיי שאני לא יודע להקריא כתוביות.  רגע אחד למעלה. עוד, יפה. "למה הם עושים את

 20"למה הם עושים את זה?" סימן שאלה. "מה המניע שם?" סימן שאלה. אבל אני מניח מכיוון 

 21שזו מילת שאלה אז זו שאלה. מה? בסדר? למה הם עושים את זה, מה המניע שם? זו קצת 

 22קי על מה הם היתממות, כשאנחנו יודעים שאתה מאחורי הקלעים מדבר עם יוסי ורשבס

 23עושים ולמה הם עושים. ומה אתה ביקשת שיעשה. ושהוא הפך את זה ושאותך ושאת וואלה 
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 1הוציאו. וכשנזכרת ידעת גם להסביר פה יפה מאוד על דוכן עדים מה הם עשו ולא עשו. קצת 

 2 היתממות.

 3 קצת, קצת קשקוש.  ת:

 4 קצת קשקוש.  ש:

 5 אסביר לך, אני אסביר לך למה. קצת קשקוש מה שאתה אומר, סליחה. אני ת:

 6 תסביר.  ש:

 7שוב פעם, תראה, הסבא הטוב, מזכיר האו"ם, מר שאול אלוביץ' נמצא באיזה מקום והוא לא  ת:

 8 יודע על מה שקורה שם,

 9 שאול היה,  ש:

 10 )מדברים ביחד( תקשיב טוב,  ת:

 11 המפרנס שלך, מר ישועה.  ש:

 12 מה שהוא פרנס אותי. תקשיב טוב. בוא, תקשיב. פרנסתי אותו יותר מ ת:

 13 לא למיקרופון(  -)מדברים ביחד 

 14 )מדברים ביחד( מיליון שקל, איך פרנסת אותי?  מר שאול אלוביץ':

 15 מספיק עם ההתנצחויות. כן, תענה לשאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 סליחה, אני מצטער.  ת:

 17 האלה. גם הם אנשים, כי ככה זה, קשה לאנשים להקשיב לדברי ההשמצה והבלה  ש:

 18 כל מה שאמרתי זה מספיק עם ההתנצחויות האלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19נכון. אז אפשר גם להגן על הנאשמים שפה מול הדברים הנבזיים שנאמרים שלא  עו"ד ז'ק חן:

 20לצורך. השאלה אם זה דרוש לצורך התשובה. הסופרלטיבים שהוא נותן לאדם שנמצא 

 21 ו מעידים עליו יותר מאשר על כל דבר אחר. במצוקת

 22 לא קיבלת תשובה עו"ד חן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 ועל איזה שהוא רוע  שאני לא יורד לפשרו.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 האם,  ת:

 2 למה לעשות את זה? עו"ד ז'ק חן:

 3 ימי עדות? חוץ מאשר,  32הם פגעתי במר אלוביץ' במשך  ת:

 4 )מדברים ביחד(. בוודאי,  ש:

 5 שנייה,  ת:

 6 בציניות שלך,  ש:

 7 שאתה,  ת:

 8 מלקק את הצינה.  ש:

 9 עו"ד חן,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 )מדברים ביחד(  ש:

 11 מר חן, מספיק.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 כשאתם, כשאתם,  ת:

 13 גנת בית המשפט. לי מספיק? לו מספיק גברתי. אני מבקש את ה עו"ד ז'ק חן:

 14 מספיק.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 שיפסיק לפגוע בנאשם ובנאשמת.  עו"ד ז'ק חן:

 16 א', אני מצטער עם פגעתי. לא התכוונתי.  ת:

 17 עו"ד חן, תן לו לענות.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אתה גם, אני גם נמצא פה בסיטואציה לא קלה. ואתם מטיחים בי, בסדר? אני לא התכוונתי.  ת:

 19 אתה )מדברים ביחד( כל הזמן.  דובר:

 20 אני לא מרחם. אני לא מרחם על עצמי.  ת:

 21 מספיק.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 )לא מדבר למיקרופון( דובר:
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 1ולי אני צריך לענות יותר רגוע. אני לא מרחם על עצמי. לפעמים אתם מטיחים ואז אני עונה. א ת:

 2 בסדר, השתדלתי להיות רגוע רוב הזמן. אתה אמרת לי שהוא מפרנס שלי, זה לא לעניין. 

 3 זה מאוד,  ש:

 4 עבדתי בחברה ציבורית. תקשיב, עבדתי, לא, אז לא לעניין.  ת:

 5 אז אני אסביר לך למה זה מאוד לעניין.  ש:

 6 מר ישועה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 )מדברים ביחד( 

 8מספיק עם ההתנצחות. הייתה שאלה, בוא נחזור לתשובה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אחרת לא נגמור עם זה. 

 10 טוב, בבקשה.  ת:

 11 היינו בתשובה. אם השאלה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 נכון, בבקשה, אני זוכר. אני זוכר.  ת:

 13 כן? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 14שאול יודע על הכל. אני מופעל באופן קבוע מול מדמון ומופעל באופן קבוע מול איתן, מול  ת:

 15יוסי ורשבסקי. הוא יודע בדיוק מה שאני אומר. הוא שמח על זה שאני מנתק את וואלה מתוך 

 16עורבו בזה גם הסיפור הזה. הוא לא רוצה, החלק שהוא הכי פחד שם בתוך הסיפור הזה ו

 17אנשים של ראש ממשלה, אתם משאירים את ראש הממשלה חשוף וכדומה. החלק שהוא הכי 

 18חשש ממנו זה החיבור שעושים לוואלה. על זה שיש בעיות רגולציות כל הזמן ידעו. החיבור 

 19הזה, זה פעם ראשונה שגידי הוציא את זה לאור. וחששו מאוד מההשלכות של הדבר הזה 

 20לבין ראש הממשלה. וגם לאן זה עלול להוביל עוד, שיצא משהו שימנע את לגבי הקשר בינו 

 21 הדבר הזה וכדומה. ולכן אני )מדברים ביחד(.

 22 אני מזכיר לך )מדברים ביחד(.  ש:

 23 אני רוצה לענות לשאלה.  ת:
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 1 אתה לא עונה לכלום.  ש:

 2 אני עונה לשאלה ואתה לא נותן לי לענות.  ת:

 3 עו"ד חן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אתה לא נותן לי לענות ואתה קוטע אותי. ואתה, אני מבקש ממך,  ת:

 5 אתה לא עונה לשאלה. תענה לשאלה, )מדברים ביחד(  ש:

 6 )מדברים ביחד(  ת:

 7 אתה זוכר את השאלה? ש:

 8 קוהרנטי, יודע מה אני מדבר. תן לי לענות.  ת:

 9 ן לו לענות. מר ישועה, תשלים את התשובה. עו"ד חן, ת אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בבקשה.  ש:

 11אז כל ההיתממות הזאת, שנים אחרי. הוא ידע בדיוק שרוצים להוריד את וואלה ולהסיר את  ת:

 12וואלה. קיבל את מה שיש שם, הרי הוא קיבל את זה אליו לפני זה לתגובה. מה הוא הופתע? 

 13יו לתגובה. אני כל אותה תקופה עובד ממה הוא מופתע? הוא קיבל אליו את הקטע הזה אל

 14כמו חמור מול ורשבסקי ומול מדמון ומול האחרים, כל הזמן לייצג את האינטרסים שלו. 

 15ופתאום זה כאילו זה בשבילי. מה זה בשבילי? בשביל גן ילדים שלי? זה היה בשביל למנוע את 

 16שו. הוא לא הופתע הקשר הזה שהכי הטריד אותם, הכי הציק להם. והוא ידע בדיוק מה הם ע

 17מהנושא הזה. הוא קיבל את זה לתגובה אליו. שאלתי אותו ממה? למה הם עושים את זה 

 18ומאיפה זה בא והוא ענה את התשובה. שאבי עמית הוא חבר של )לא ברור( והסביר, הבין 

 19בדיוק על מה מדובר. לא התכוונתי למה הם עושים את זה, לא התכוונתי למה הם לא מזכירים 

 20 לה ומזכירים את זה. אתה מציג את הכל בצורה מעותת. את ווא

 21 אז מר ישועה, אני דוחה,  ש:

 22 עבדתי בשבילו כמו מטורף. ואני מצטער על זה היום.  ת:

 23 מר, מר ישועה,  ש:
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 1למה? בשביל להטות את שני הגופים האלה לעבוד עבורו. יש לזה עשרות התכתבויות ברולים  ת:

 2 החדשים וברולים הישנים. 

 3ישועה, אנחנו ראינו שאתה טרללת אותו, סליחה על השפה, כאשר אתה רצית מהר מהר  מר ש:

 4 15, שם היה לך 2לקבל את האישורים של השר ארדן ושל ראש הממשלה נתניהו, לאישור יד 

 5מיליון שקלים בונוס.  כולל הצעות שלך לעלות מאמרים לטובת ובעד ראש הממשלה נתניהו. 

 6ן לתמונות פוטו אפ בחתימה בברלין. ולכן הנרטיב שאתה עושה כולל לקחת את השר גלעד ארד

 7 כאן הוא רלוונטי. עכשיו, על כל זה אני שאלתי אותך. 

 8 לא הבנתי מה,  ת:

 9 ועל זה אתה אמרת שזה אנושי. אז מדוע מה שאנושי עבורך לא אנושי עבור מישהו אחר?  ש:

 10 מה לא אנושי פה? ת:

 11 מדוע מה שאתה מרשה לעצמך,  ש:

 12 מה לא אנושי פה? ת:

 13 יפה,  ש:

 14 עזרתי לו.  ת:

 15 יפה. אבל,  ש:

 16, ליירט בגלובס. עזרתי לו עשרות 10זה אחד מעשרות מקרים שעזרתי לו ליירט כתבות בערוץ  ת:

 17 מקרים. קראתי את הרול החדש שלך.

 18 יפה.  ש:

 19 מה נראה שם? מתחנן לאיתן, מתחנן לאיתן, מתחנן לאיתן. הכל בשביל שאול.  ת:

 20  נפלא. ש:

 21 בשבילו. בשבילי? ת:

 22 . 10אז עזרת למר אלוביץ' בעשרות מקרים ליירט כתבות בגלובס ובערוץ  ש:

 23 וגם פה.  ת:
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 1 וגם פה. והתקדמנו.  ש:

 2 וזה לא היה נגדו.  ת:

 3 מר,  ש:

 4 שקטע של )מדברים ביחד(. זה היה עיוות.  ת:

 5בס, ליירט כתבות מר ישועה, נפלא. עזרת למר אלוביץ' עשרות פעמים ליירט כתבות בגלו ש:

 6והדבר היחיד שאתה זכרת בחקירה  10בוואלה ונזכור את החקירה הראשית שלך של ערוץ 

 7הראשית שעזרת לו אך ורק ליירט כתבות בוואלה נגד ראש הממשלה. נתקדם. עכשיו, 

 8 . 1,444נ/

 9 בואו נצא להפסקה עכשיו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 לא הבנתי.  ת:

 11 קודם הפסקה? ן:עו"ד ז'ק ח

 12 כן. אנחנו נעשה עכשיו הפסקה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13כבודכם, שנייה, לפני ההפסקה. אם העד שנייה יכול לצאת. זה ממש ייקח  עו"ד יהודית תירוש:

 14 שנייה וחשוב לי לעדכן את זה עכשיו. 

 15 יש לי עוד שאלה. אם זה ככה, לא, אז שנייה. אם זה ככה, אז יש לי,  עו"ד ז'ק חן:

 16 לא, אבל,  עו"ד יהודית תירוש:

 17 בנושא הזה. לא, אה, יותר חשוב? סליחה. עכשיו, ברגע הזה? עו"ד ז'ק חן:

 18 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 19 חשוב לפני ההפסקה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כן. חשוב לי לפני הפסקה, כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 אדוני ייצא.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 22לי זה חשוב. קצר מאוד כבודכם. ומאחר וזה ממש טרי, אז חשוב לי לעדכן  עו"ד יהודית תירוש:

 23את זה עכשיו. אתמול קוימה חקירתו של מר עד התביעה, מר אלקלעי. היא נמשכה עד שעות 
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 1 מאוחרות. אנחנו קיבלנו אותה היום במהלך הדיון בבוקר ואני מיד אעביר אותה לחבריי,

 2בהפסקה. אני אגיד שיש לו עוד חקירה אחת שהוא צריך להגיע אליה. היא לא חקירה. בעצם 

 3היא מעבר על דברים לצורך, רק לצורך קבילותם. אין כוונה בחקירה הזאת הבעה שתהיה 

 4להפנות אותו לדברים ספציפיים מתוך החקירה הזאת. אבל היא תתקיים במהלך השבוע ומיד 

 5 אותה. כשהיא תתקיים נעביר גם 

 6 וזה היה דחוף לפני הפסקה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 מה, מה היה דחוף? צור: -עו"ד בעז בן 

 8היה לי דחוף, אני אומר לכבודכם. היה לי דחוף כי אנחנו מעבירים את זה  עו"ד יהודית תירוש:

 9 עכשיו לחבריי ורציתי שהדברים יהיו ברורים גם לבית המשפט. זה הכל. 

 10 נעשה הפסקה, תודה רבה.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 11 )הפסקת ההקלטה( 

 12הכל עובד? את רוצה לנסות להקשיב, רק לראות? אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אחרי הפסקה ממשיכים. כולם נחו קצת בהפסקה הזאת? נתחיל. או. קיי. נתחיל ונסיים. 

 14יחד מר ישועה, ונסיים בנחמדות. העירו לי, לפני שאני ממשיך, את אז ארבע נשימות, נתרגל ב ש:

 15הנקודה הזאת, שבמהלך חילופי הדברים בינינו אתה סיפרת שהיה איזה אירוע שקראת 

 16. שאספת את יוסי ורשבסקי משדה התעופה, לבקשת שאול, כדי לבקש 2011-בחומר החדש, מ

 17 אני מניח? 10ממנו משהו בקשר לפרסום בגלובס. אה, סליחה, בערוץ 

 18 . 10-כן, ב ת:

 19אנחנו לא קיבלנו את זה, למיטב ידיעתי. למיטב ידיעתי לא קיבלנו את הדבר הזה. אז אם  ש:

 20אתה יכול לספר לבית המשפט על אירוע, הסיקור הזה, הנוסף,  שאותו לא קיבלנו במסגרת 

 21 החומר החדש.  עוד פעם, 

 22 בבקשה.  ת:

 23 יכול להיות, לא קיבלנו, נכון? זה לא מוציא את זה שהוא יספר. אבל ש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  05

 

 4924 

 1 אני לא זוכרת כזה דבר. לא יודעת. לא יודעת. אני אבדוק.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 ככל הנראה גם התביעה לא קיבלה מהמשטרה,  עו"ד ז'ק חן:

 3 הוא נראה מה הוא יגיד, על מה מדובר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 סליחה? סליחה? עו"ד ז'ק חן:

 5 הוא יענה, אז אולי נדע על מה מדובר.  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 6 חקירה במשטרה? אולי הוא אמר בעצמו.  עו"ד יהודית תירוש:

 7בסדר, יש שתי סוגיות. אני אמרתי, הוא יענה. לא, פשוט חברתי רצתה להגיד משהו  עו"ד ז'ק חן:

 8 לבית משפט. 

 9א, אין להם משהו. אין להם משהו בעניין, אבל נשמע ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 ממנו. אולי נדע על מה מדובר בכלל. 

 11 כן, כן, ודאי. זאת הייתה השאלה.  עו"ד ז'ק חן:

 12. הוא אמר שיש בערוץ 10זו הייתה תחילת, בעצם המעורבות בציר של מר אלוביץ' דרכי לערוץ  ת:

 13שזה היה של רביב דרוקר. והוא ביקש  איזה שהוא תחקיר שצריך לעלות עליו. אני חושב 10

 14ממני לדבר עם יוסי ולעזור למתן את התחקיר הזה. ויוסי היה אז בחו"ל. וכדי לעשות את זה 

 15בארבע עיניים ולא בטלפון, אז נסעתי לשדה התעופה, לקחתי אותו, הסעתי אותו הביתה 

 16 ובדרך דיברנו על זה. 

 17 וביקשת ממנו כך לעשות.  ש:

 18 כן.  ת:

 19 הבנתי. ואת זה איפה קראת? זה, את זה איפה קראת אני אומר. ש:

 20 זה,  ת:

 21 ומתי קראת.  ש:

 22 אני לא זוכר איפה קראתי ומתי, כי זה דבר שאני זוכר אותו,  ת:

 23 לא, אמרת,  ש:
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 1 כן, יכול להיות,  ת:

 2 שקראת את זה בחומר החדש.  ש:

 3. אני לא S.M.S-או ב וואטסאפב יכול להיות שזה במייל או שזה, זה יכול להיות או במייל או ת:

 4 יודע. 

 5 ששם זה כתוב. אבל קראת את זה לאחרונה? במסגרת החומר החדש אמרת.  ש:

 6 אני, כן, יכול להיות שזה חדש, ישן. אני לא מבדיל בין חדש לישן.  ת:

 7 אבל לאחרונה קראת את זה.  ש:

 8)מדברים ביחד( כי יוסי, לא. כי כן. לאחרונה זכרתי את זה. זאת אומרת, זה אירוע שזכרתי,  ת:

 9 יוסי אמר לי אתה משוגע שאתה נוסע לשדה התעופה להביא אותי. 

 10בסדר. זה הבנתי. בסדר, יופי שזכרת ואנחנו שומעים על זה רק עכשיו. זה נשים רגע בצד. כולל  ש:

 11, מנכ"ל גלובס, אחרי שאתה מעיד 10על עשרות ההתערבויות, דרך מנכ"לים. מנכ"ל ערוץ 

 12רה ראשית שהחריגות מתבטאת בין היתר בתשובה לשאלת התובעת, על זה שהפניות הן בחקי

 13למנכ"ל. אז עכשיו אנחנו שומעים שיש עוד שני מנכ"לים, נעשות פניות. אז זה לא כל כך חריג. 

 14 כמו שאמרת, זה לא חריג. אבל זה שים בצד.

 15 לא, זה,  ת:

 16 זכרת בזמן אמת.  ש:

 17 ?איפה השאלה עו"ד יהודית תירוש:

 18 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 עכשיו השאלה שלי, לא, הוא ענה לשאלות שלי בגוף העניין. עכשיו זה היה,  ש:

 20 לא, אבל אתה נואם לו ולא נותן לו להשיב.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 או. קיי, זו לא הייתה השאלה, אז הוא לא משיב.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אז זה היה נאום? עו"ד יהודית תירוש:

 23 מה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אז זה היה נאום של מר עו"ד חן? עו"ד יהודית תירוש:

 2 שאלה, זה לא שאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 אז הוא לא נותן לו לעד להתמודד עם הנאום הזה. רק שיירשם.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 כן, מה,  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 5נרשם. עכשיו, אחרי הנאום הזה, שמזכיר את כל מה שהעדת בהפסקה, לכן זה לא נאום שלי,  ש:

 6 זה נאום שלך. 

 7 טוב.  ת:

 8השאלה שלי היא אחרת. על, אני לא מתווכח עם זה שזכרת ולא סיפרת. אלא, ואני גם לא  ש:

 9עת ממך על הנסיבות של קריאת החומר הזה. איך חזרת מתווכח עם כלום. אני רק רוצה לד

 10 אליו? כדי לראות בו את מה שזכרת ממילא. לקראת העדות שלך. אתה יכול לספר?

 11ים, עברתי על, אני וואטסאפאמרתי, עוד פעם, לפני שהתחדשה פה עכשיו החקירה עברתי על  ת:

 12-ו S.M.Sעברתי על לא יודע מה הועבר ולא הועבר בפעם ראשונה. לי אין רולים. אז 

 13ים. יכול להיות שבחקירה הראשונה עברתי יותר על דברים שקשורים שאול, איריס, וואטסאפ

 14 ים קראתי את הכל. וואטסאפוב S.M.S-כל הדברים האלה יותר זה. אז הרחבתי. ב

 15 ואז הגעת,  ש:

 16י לעבור אני חושבת שקראתי את הכל. אז זהו, ועברתי גם על מיילים שהיו. חלקם, לא יכולת ת:

 17 על הכל. 

 18 ומה אתה יכול לומר לנו,  ש:

 19רק אני זוכר שבאיזה שהוא מקום היה שם את הפנייה של שאול אליי. ואחרי זה שאול אומר  ת:

 20אפילו ביני לבין שאול. במה שאתם קוראים רול ישן,  S.M.S-לי תודה. יכול להיות שזה היה ב

 21 מה. ושעזרתי לו אז בתחקיר הזה. אני לא יודע. שהוא אומר לי 'תודה, אין כמוך' וכדו

 22 שעזרת לו בתחקיר.  ש:
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 1 כן  ת:

 2 והתחקיר מוזכר שם?  ש:

 3 אני לא זוכר. אני חושב שכן.  ת:

 4 אתה חושב שכן.  ש:

 5אני חושב שכן. אני חושב שכן. זאת אומרת, דיברנו על זה. תראה, אני לא יודע. זה היה מקרה  ת:

 6 . רביב דרוקר, זה היה דבר פרמננטי. 10לערוץ  ראשון. הוא היה פרמננטי, הוא היה בלהתערב

 7הבנתי. והשם דרוקר מופיע שם למיטב זיכרונך? אני מצטער שאני שואל את השאלות האלה,  ש:

 8פשוט לא קיבלנו את החומר הזה. יש החלטה, טוב, בסדר. )מדברים ביחד( החלטת בית 

 9 ה רלוונטי בענייני סיקור. המשפט ועבודה שהייתה צריכה להיעשות כדי להביא לנו חומר חקיר

 10 או. קיי.  ת:

 11או. קיי. טוב. כבודכם, בעניין הזה, ובסימנים אחרים שיש לנו ואספנו מתוך המעבר על החומר  ש:

 12החדש. מסתבר שגם מלאכת הסינון והמעבר וההפקה של אירועי סיקור לא הייתה מושלמת, 

 13זה כאן, זה לא מעניין את העד. כפי שאנחנו רואים עכשיו, אחרי שהועבר. אני כרגע מניח את 

 14אני רוצה להתקדם איתו בחקירה. נשקול מה עושים עם זה. מתישהו זה צריך להסתיים גם. 

 15 אבל יש לנו, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. תראה, אני חוזר איתך לאירוע של ורשבסקי. 

 16 בבקשה.  ת:

 17 . 1,444אני רוצה להציג לך את נ/ ש:

 18 , -האתה מדבר על אירוע אחרי  ת:

 19 כן. אחרי הכתבה,  ש:

 20 אחרי גידי,  ת:

 21 , -כן, זה רק כדי לסגור ולראות שגם מוטי שרף לא מבין איך זה קרה. שבאמת וואלה ו ש:

 22 נכון.  ת:
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 1. אומר מוטי שרף 21:13בשעה  2015בנובמבר  4-מ 1,444יצא החוצה. זה הודעה כבודכם, נ/ ש:

 2ל בהחלט פחות נורא. יכול היה לחבר המשוטה תמיד: "ראיתי את אבי עמית. לא נעים, אב

 3 פה את וואלה וגידי וייץ ונחמן וכו', לעשות סלט גדול". 

 4 נו? ת:

 5 אתה רוצה בשיטת בית המשפט, להוסיף משהו על זה? להתייחס לזה? או שנעבור הלאה? ש:

 6 זה טיפה מראה שמה שאמרתי מקודם, לא טעיתי.  ת:

 7 זה מראה בדיוק הפוך, אבל נתקדם,  ש:

 8 למה?  ת:

 9 לא רוצה להתווכח ונתקדם.  ש:

 10 מדוע? סליחה. אתה אומר,  ת:

 11 אתה לא שואל אותי,  ש:

 12 )מדברים ביחד(  ת:

 13 טוב, או. קיי.  ש:

 14 לא להגיב למה שאתה אומר? בסדר, או. קיי.  ת:

 15לא, אני חושבת שצריך לתת לעד להגיב. אי אפשר להגיד לו משפטים ולא  עו"ד יהודית תירוש:

 16פשרות להגיב. אחרת החוזרת תהיה בלתי אפשרית. אמרת הפוך, תסביר לו לתת לו את הא

 17 מה התכוונת. זה לא הפוך. עכשיו אמרת לו זה מראה הפוך. הוא רוצה להגיב, אז תן לו להגיב. 

 18הקימה הזו, גם היא לא במקומה. מה שהיה זה בדיוק הפוך ממה שמתואר כאן. העד  עו"ד ז'ק חן:

 19י קודם. ואני אומר לו זה לא מוכיח, אבל אני לא רוצה אמר זה מוכיח את מה שאמרת

 20להתווכח, נעבור הלאה. קמה התובעת ואומרת, אחרי שאמרת לו זה לא מוכיח, אבל אני לא 

 21רוצה להתווכח נעבור הלאה והעד אומר תסביר לי. העד שהופך עכשיו לתפקיד החוקר ואומר 

 22מרת תנו לו להסביר לעד ולהוסיף. לי תסביר לי למה אתה אומר שזה הפוך, קמה התובעת ואו
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 1ההתנגדות היא לא במקומה. אני לא עונה לשאלות של העד שאומר לי שאני אסביר לו למה 

 2 לדעתי זה הפוך. ואני רוצה להתקדם. 

 3 אז תתקדם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4מוטי שרף כותב לך, , סליחה, 2015, אה, 2011בנובמבר  2תודה גברתי. תראה, בין  עו"ד ז'ק חן:

 5. הוא מעביר לכם קטע מטור בדה מרקר, של רותם 1,446נ/-ו 1,445לגיא הדס ולשאול, נ/

 6 שטרקמן. אתה רואה אותו?

 7 כן.  ת:

 8ורותם שטרקמן בטור שלו, בוא אני אקצר את זה, כדי לא להקריא הכל, שני דברים. אחד  ש:

 9התחקיר של וייץ? ושניים, האם על  follow upהוא אומר איפה התקשורת נעלמה ולא עושה 

 10 אתם חושבים שזה מצדיק חקירת משטרה. נכון?

 11 כן, אני רואה.  ת:

 12"אין ספק שהבחור מנסה לקדם חקירה". והוא -אתה רואה. מוטי שרף כותב בגוף ההודעה, ש ש:

 13מבקש שתפנו לייעוץ המשפטי, כדי לראות האם אין מקום להוציא לרותם שטרקמן מכתב 

 14 . בסדר?  אתה רואה את זה?אזהרה מעורך דין

 15 כן, אני רואה.  ת:

 16כן. גיא הדס אומר: "בדקתי, קיבלתי תשובה שלילית" מעורך דין. נכון? הוא לא אומר עורך   ש:

 17דין. הוא אומר "העברתי, קיבלתי תשובה שלילית". כלומר, מכתב אזהרה. כך אני מבין את 

 18 הקונטקסט. 

 19 או. קיי.  ת:

 20 לשאלת שרף, האם יש מקום לפנות לייעוץ משפטי לצורך הוצאת מכתב אזהרה. במענה  ש:

 21 כן.  ת:
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 1אבל על כל פנים, אנחנו רואים שעל השולחן מונחת וגם מפורסמת בעקבות  כתבת גידי וייץ  ש:

 2של התקשורת. ראינו מה אתה עשית כדי שזה לא  follow up-השאלה, נעזוב את שאלת ה

 3 ה רגע בצד. השאלה של חקירת משטרה. נכון? יקרה עם ורשבסקי. נניח לז

 4 כן.  ת:

 5עכשיו, לא רק חקירת משטרה מנסים לקדם, זה החבר'ה מהארץ ראינו, מה שאתם אמרתם  ש:

 6עם האג'נדה. יש חברי כנסת, מן הסתם מסיבות פוליטיות, שמנסים לקדם גם פנייה למבקר 

 7 המדינה וליועץ המשפטי לממשלה. אתה זוכר את זה?

 8 י. בוודא ת:

 9. אגב, זה חוב לבית המשפט בעקבות הערה 1,449נ/-ו 1,448, נ/1,447נ/-כן. אני מבקש להפנות ל ש:

 10מוקדמת יותר של חברתי מהתביעה, שאמרה בהמשך יש אחרי הכתבה של גידי וייץ, יש פניות 

 11לא זוכר מה הראיתי לו אז. של גופי תקשורת. אתה לא מראה ואתה מציג מציג לא, אני כבר 

 12. 1,447נ/-ואמרתי שאני עוד אגיע לזה. אז הנה לנו דוגמה, אם אפשר לחזור אחורה בבקשה, ל

 13"היי מוטי, נווה מהתכנית של גלית הרשטיין בגל"צ. היום בתכנית נדבר עם נחמן שי, ששלח 

 14לוביץ'. מכתב למבקר המדינה בעקבות תחקיר הארץ על קשריו של ראש הממשלה עם שאול א

 15נרצה את תגובתכם לקראת השידור. תודה". אמרתי שאני אגיע לזה, הנה הגעתי. אני חייב 

 16לומר כבודכם, וזה שיהיה ברור. את החלק הזה של החקירה לא צמצמתי במובן הזה שהפניות 

 17של, מאמצעי התקשורת היו רבים יותר, לראיונות. לא מצאתי טעם עכשיו להציף אתכם גם 

 18ומר, לקחתי דוגמית. בסדר? ויש )רעש( נוסף אחר כך של כתבת תחקיר במרץ בהם. אני כבר א

 19, המשך של גידי וייץ. גם שם אני אתייחס לזה תכף, אבל גם שם אני לקחתי דוגמאות, 2016

 20כדי לא לחזור על כל הסאגה מההתחלה שהתחלתי היום בבוקר. אתמול בעצם. בסדר? אז 

 21ל כתבת התחקיר של גידי וייץ, ההמשך ממרץ. אבל לפני שקופצים, זו דוגמית. ותכף נדבר ע

 22הנקודה פה היא שמלבד רותם שטרקמן שאומרת איפה הפרשים, יש לנו גם את נחמן שי, חבר 

 23הכנסת נחמן שי. שפונה למבקר המדינה. המסמך הבא הוא הפנייה שלו למבקר המדינה, 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  05

 

 4931 

 1בעניין הזה. וכל זה שאותה משיג מוטי שרף מעורכי התכנית בגל"צ שפנו אליו להתייחסות 

 2 בעקבות תחקירו של גידי וייץ. נכון?

 3 נכון.  ת:

 4 . 450כן. וגם נ/ ש:

 5 .1,450 עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 6, סליחה. חברת הכנסת זהבה גלאון פונה ליועמ"ש. אז יש לנו את רותם שטרקמן שקורא 1,450 ש:

 7חברת הכנסת זהבה לחקירת משטרה. את חבר הכנסת נחמן שי, שפונה למבקר המדינה. ואת 

 8גלאון שפונה ליועמ"ש לבחון את הקשרים בין ראש הממשלה לשעבר נתניהו, לבין מר 

 9 אלוביץ'. נכון?

 10 נכון.  ת:

 11 פחות או יותר.  ש:

 12 נכון.  ת:

 13אני מקווה שלא קיפחתי אף אחד בפניות לכל הרשויות בעניין הזה. יכול להיות שיש גם חבר  ש:

 14חושב שפנייה ליועמ"ש הייתה מחבר כנסת נוסף. אם אני  כנסת, אני אומר לך מזיכרון. אני

 15לא טועה מיקי רוזנטל, אני לא בטוח. זה מגוון הפניות שהיו לכל הגופים האפשריים. בסדר? 

 16בנובמבר. עכשיו תראה בבקשה את המסמך הבא,  3-ואנחנו מדברים בעקבות התחקיר, עד ה

 17פרסום בעיתון הארץ, שאותו הוא . גיא הדס, דובר בזק, מדווח לכם שהוא מפיק 1,451נ/

 18מצרף, אני לא יודע אם אפשר לפתוח אותו. היועמ"ש יבחן פניות בנוגע לקשרים בין ראש 

 19. זה? יש את, אפשר לפתוח את הקישור? 1,451הממשלה לשעבר נתניהו לבין מר אלוביץ'. נ/

 20 אם אפשר. כן, זה, זה, זו הידיעה. 

 21 פתח, אבל, זה, הקובץ לא נ עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22כן. זו הידיעה. קודם הייתה תלונה של חברת הכנסת גלאון. עכשיו זו ידיעה שהיועמ"ש,  ש:

 23בעקבות פניות אליו, יבחן אותן בנוגע לקשרים בין ראש הממשלה לשעבר לבין מר אלוביץ'. 
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 1. הראנו לך, אני הראיתי לך אתמול, 2015בנובמבר  3-ו 2בסדר? או. קיי? וכל זה קורה בימים 

 2שבמהלך התקופה הזאת, ביום פרסום התחקיר, שאול אלוביץ' מבקש את התערבותך בעניין 

 3ידיעה מסוימת. והראיתי שלא רק הוא, אלא לאורך כל התקופה לקראת התחקיר אלקלעי 

 4מעביר לך לאישור ידיעות בנוגע לראש הממשלה נתניהו. חברתי הפנתה את תשומת הלב 

 5בבוקר, שאלקלעי אומר תסתכל במייל משהו אני  9:00לפנייה נוספת שנשמטה ממני באותו 

 6רוצה לעלות. אז זה כבר הפנייה החמישית. אז עד אז, במהלך ההכנה לתחקיר ולא אז, כן? 

 7 ההתערבויות לצורך העניין, בבקשות הסיקור, לחיוב ולשלילה, לא חשוב, ממשיכות. נכון? 

 8זה. אני לא זוכר כמה זמן היא  הזיכרון שלי הוא שהייתה תקופה של הפוגה מסוימת אחרי ת:

 9נמשכה. לא יותר מידי. אני זוכר שהייתה תקופה. שוב, אני לא אומר שהייתה הפסקה 

 10 מוחלטת, אבל הייתה בהחלט תקופה של קצת אהה, 

 11 כן, כן, בסדר. אפשר, אפשר שוב, אנחנו לא מקבצים את הכל עכשיו.  ש:

 12 בסדר.  ת:

 13 על ציר הזמנים, כל מה שיוגש כאן. ואנחנו נראה בדיוק,  זה בכתובים. אנחנו נפרוש את הכל גם ש:

 14 בבקשה.  ת:

 15את ההפוגה הזאת שאתה מדבר עליה. הכל בסדר. אתה, אתה אחרי התחקיר של גידי וייץ  ש:

 16 הולך גם להתייעץ עם, 

 17 נכון.  ת:

 18רלי לשם, נכון? כי אם יש דיבורים על חקירת משטרה, אתה הרי לא העלית בדעתך שאתה  ש:

 19 עבירה. אבל מתחילים דיבורים על חקירת משטרה, אז אתה הולך להתייעץ. נכון? עובר

 20הפרסומים על זה שצריך שצריך להפנות לחקירת משטרה וליועץ המשפטי לממשלה, אז  ת:

 21 אמרתי, והם בעצמם אומרים צריך להעביר את זה לייעוץ משפטי. 

 22ם, אתה בן אדם שאוהב להכין את ובמיוחד משום שכפי שהעדת כאן, ראינו את זה גם בכתובי ש:

 23עצמך. ואפילו רושם לעצמך דברים ובודק את עצמך. תרשה לי להוסיף גם, העדת על עצמך 
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 1ואני מצטרף לזה, גם חרוץ. אז אתה הולך ומתייעץ. הנה מדברים על חקירת משטרה, הנה 

 2י הולך מדברים על פנייה ליועץ המשפטי לממשלה. הנה מדברים על פנייה למבקר המדינה, אנ

 3 להתייעץ. נכון?

 4 כן. זה היה דבר בסיסי לעשות.  ת:

 5דבר בסיסי לעשות. עד אותו רגע לא עלה על דעתך, על בדל דעתך, להבדיל משאלות אתיות  ש:

 6ומוסריות, שזה בוודאי עלה על דעתך, שאתה נותן יד. העדת על זה הרבה מאוד פעמים, אבל 

 7 ה עושה עבירה פלילית. נכון?פה אנחנו בנקודה שצריך לומר את זה שוב, שאת

 8 חד משמעית לא. לא עלה על דעתי.  ת:

 9 או שאתה מסייע ואז אתה הופך להיות עבריין בכוח, לעבירה פלילית. נכון? ש:

 10 חד משמעית לא.  ת:

 11חד משמעית לא. בסדר. עכשיו, אנחנו יודעים שגם היועץ המשפטי לממשלה לא בדיוק שלח  ש:

 12ל גידי וייץ והפניות אליו, אלא בדק הסדר ניגוד עניינים. פרשים בעקבות פרסום התחקיר ש

 13והבדיקה שלו נמשכה מול משרד התקשורת ומול יועציו ובאי כוחו של ראש הממשלה 

 14. כלומר, מנובמבר, תחילת 2016והיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, עד חודש מרץ 

 15ובוחן הסדר ניגוד עניינים , היועץ המשפטי לממשלה יושב על המדוכה 2013נובמבר עד מרץ 

 16 כתוצאה מהאמור בכתבתו של גידי וייץ. נכון?

 17 . 2013.  אמרת 2016כן. מרץ  ת:

 18 . אז חוץ מהתיקון הזה, זה נכון? למיטב זיכרונך. 2016? סליחה, מרץ 2013אמרתי  ש:

 19 , -כן. אני זוכר ש ת:

 20 כן.  ש:

 21 אני לא זכרתי שזה היה מרץ, אבל בסדר.  ת:
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 1, ממש במקביל לפרסום הסדר ניגוד העניינים החדש של ראש 2016בסדר. בסוף חודש מרץ  ש:

 2הממשלה נתניהו, בעקבות תחקיר גידי וייץ, גידי וייץ פונה אליך בבקשת תגובה לתחקיר 

 3 . 1,452המשך שלו. זה נ/

 4 תודה.  ת:

 5יהו. הגיע אליו בסדר? לטובת מעקב הוא קורא לזה. על היחסים בין בזק, וואלה, משפחת נתנ ש:

 6מידע שלאחר הפוגה קצרה, כן? שוב חזרו הדברים להיות כפי שהיו לפני כן. בסיקור אוהד, 

 7 אם אני מקצר, לטובת משפחת נתניהו. נכון? 

 8 כן.  ת:

 9אנחנו רואים שלאחר, כבודכם, זה בדיוק הקטע שאמרתי. גם  1,453נ/-. וב1,452נ/-כן. זה ב ש:

 10וגם  follow up-ביניהם. איך מגיב לאמצעי תקשורת. בהקטע הקודם, לגבי הרבה מדברים 

 11בקטע הזה של כתבת התחקיר. אני מראש אומר, אני בחרתי נקודות שתואמות את קו 

 12החקירה שלי. הן מייצגות. זה לא תמונה מלאה. להבדיל מכל מה שהיה עד עכשיו שזו התמונה 

 13 ני מראה, זה מה שחשוב. המלאה. ופה אני גם אומר, בסדר? אבל היא לא מעוותת את מה שא

 14 ?1,452עו"ד חן, איפה אנחנו רואים ממתי זה נ/ עם: -כב' השופט מ' בר 

 15 ,18יש מייל שמסומן  1,452נ/ עו"ד ז'ק חן:

 16 זה המייל הזה.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 17 יש, יש בעיה בסימון מוצגים אולי? עו"ד ז'ק חן:

 18 , לא?4,153לדעתי זה  ת:

 19 ? זה, זה המוצג, 1,453נ/-וא מצורף לה עם: -כב' השופט מ' בר 

 20 לדעתי כן.  ת:

 21 מיד נבדוק את זה אדוני.  עו"ד ז'ק חן:

 22 זה הועבר מנטע שושני, היא העוזרת של גידי וייץ והיא כותבת "היי אילן, מגידי וייץ,  ת:

 23 נטע שושני היא לא העוזרת שלו.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 סליחה,  ת:

 2 היא לא העוזרת שלו.  עו"ד ז'ק חן:

 3 סליחה, היא עובדת,  ת:

 4 בסדר, לא חשוב. היא גם לא עובדת איתו. לא חשוב. זה המייל של גידי וייץ.  עו"ד ז'ק חן:

 5 כל הנשים הן או עוזרות או בחורות.  דוברת:

 6 סליחה, לא,  ת:

 7 לא, בסדר. לא, אני רק מתקן שלא יהיה בפרוטוקול דבר לא נכון.  עו"ד ז'ק חן:

 8 לא, העירו שם שכל הנשים עוזרות,  ת:

 9 הכל טוב, הכל טוב. אנחנו קיבלנו הנחיה, הכל ברוח טובה.  עו"ד ז'ק חן:

 10 במרץ? 27אנחנו מדברים על  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 במרץ בשעה שתים עשרה חמישים,  27 עו"ד ז'ק חן:

 12 . 21,45זה התאריך של נ/ 1,453זה נ/ עם: -כב' השופט מ' בר 

 13 אולי זה שרשור שכולל כמה דברים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 יכול להיות שבשרשור רואים את התאריך.  עו"ד ז'ק חן:

 15 ?2016במרץ  27-זה המייל הראשון מ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16אותו לא צירפנו. אז אנחנו, , שאת המייל שמלווה wordאמרו לי כאן שמדובר בקובץ  עו"ד ז'ק חן:

 17 לא צירפנו. 

 18 אבל פשוט כדי, כי המסמך עצמו לא מוצא את,  עם: -כב' השופט מ' בר 

 19 בדיוק. במייל המלווה שלא הוגש יש תאריך.  עו"ד ז'ק חן:

 20 , 27אצלי כתוב לי פה  עם: -כב' השופט מ' בר 

 21 .12:59במרץ, בשעה  27במרץ בשעה,  27 עו"ד ז'ק חן:

 22 או. קיי. וזה מה שעומד במחלוקת.  עם: -' בר כב' השופט מ

 23 זה, לא יכול  להיות במחלוקת.  עו"ד ז'ק חן:
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 1 לא בדקנו את זה, אבל תכף נבדוק. תכף נבדוק,  עו"ד יהודית תירוש:

 2 אם אפשר לבדוק.  עו"ד ז'ק חן:

 3 פשוט כדי שלא תהיה אי הבנה.  עם: -כב' השופט מ' בר 

 4 כן, כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 5זה שייך לגידי וייץ, זה הכתובת שלו. והיא שולחת "היי אילן, מגידי וייץ, אילן תגובה" זה  בר:דו

 6 שהוא יודע שהיא בפינה. ואני, 

 7"היי, הנה התגובה". טוב. על -את ה 1,453נ/-זה מה שבית משפט אמר. שהוא רואה ב עו"ד ז'ק חן:

 8 כל פנים, השעה פה לא חשובה אדוני, למייל שאני מציג. 

 9 לא, השעה לא חשובה. פשוט נקודת ציון.  עם: -' השופט מ' בר כב

 10אז אנחנו נברר את הנקודה הזאת כדי לברר, השעה היא לא חשובה, אבל מה שחשוב  עו"ד ז'ק חן:

 11במרץ, גידי וייץ מעביר לך את הבקשה לתגובה לכתבת תחקיר. אמרתי  27-הוא שבאותו יום, ב

12:59. 12 

 13 כן. התשובה כן.  ת:

 14, לכאן אני רציתי להגיע. 1,453נ/-הכל בסדר, השעה פחות חשובה. בסדר? תודה. וב חן: עו"ד ז'ק

 15 אתה מעביר את התשובה של גידי וייץ שכבר התקבלה אליך. נכון?

 16 נכון.  ת:

 17 אבל פה אנחנו כן רואים,  ש:

 18 אני מעביר את,  ת:

 19 הפנייה של גידי וייץ לאלקלעי.  ש:

 20 כן.  ת:

 21 , נכון? אני לא טועה. 3:26אנחנו רואים כבר, פה זה נכון? פה  ש:

 22 .2:02-אני מעביר את זה ב ת:

 23 , או. קיי, 2:04-ב ש:
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 1 . 2:04 ת:

 2 אתה מעביר את בקשת התגובה של גידי וייץ אליך, לאלקלעי. נכון? 2:04-ב ש:

 3 כן.  ת:

 4מה בעיקר מדאיג את אלקלעי, אגב כל כן. ובוא, אני רוצה רק, לכאן רציתי להגיע, לראות  ש:

 5הפרסומים על בדיקת היועמ"ש, מבקר המדינה וקריאתו של רותם שטרקמן לחקירת 

 6משטרה. שלא נפתחת. הוא אומר "בעיקר מדאיג", כלומר כל מה שציינתי עכשיו לא מדאיג. 

 7ה "שכל מה שקורה כאן במסדרונות מגיע אליו, ללא יוצא מן הכלל". לזה התייחסת. אם את

 8זוכר לפני ההפסקה, כשאמרת 'אחר כך אנחנו רואים שאלקלעי בא ואומר שמה שקורה שם 

 9 מודלף לגידי וייץ' נכון? לזה התכוונת. 

 10 גם אחר כך, גם לפני כן.  ת:

 11 כן. אבל למייל הזה באופן ספציפי התכוונת. נכון? ש:

 12 לדיווח הזה ספציפית, כן.  ת:

 13 , 1,454נ/-שמדאיג. כי אתה כותב לשאול בכן. ואתה מסכים איתו, שזה בעיקר מה  ש:

 14 שהוא צודק.  ת:

 15 "הוא צודק לצערי". נכון? ש:

 16 כן. רק הערה אחת יש לי אליך.  ת:

 17 בבקשה.  ש:

 18 יכול להיות שאני לא הבנתי את מה שאמרת. זה קורה לי הרבה פעמים.  ת:

 19 רוח טובה, רוח טובה, רוח טובה.  ש:

 20ם שהראית, של הפנייה ליועץ המשפטי, למשטרה. אתה בעיקר כשאתה מציב אותו מול הקטעי ת:

 21 חיברת אותם. אני לא יודע איפה אתה חיברת אותם פה. 

 22 לא, לא,  ש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  05

 

 4938 

 1זה לא שאבי אמר לי שזה מדאיג אותו יותר מאשר, ולא מדאיג אותו היועץ המשפטי לממשלה,  ת:

 2 כי הוא לא )מדברים ביחד( מזה. 

 3ים אני הראיתי שהפניות והידיעות היו לפני כן. זה מוסכם. שנייה, מוסכם. רק ברצף הזמנ ש:

 4 , -היה ב

 5 כן, אבל,  ת:

 6 . 15, אני כבר לא זוכר, בנובמבר 3-וב 2 ש:

 7 כן.  ת:

 8 . 2016. ועכשיו אנחנו כבר בסוף מרץ 2015בנובמבר  3-וב 2-כן? ב ש:

 9מזה ואינו מוטרד מדבר אחר. חשבתי העיקר שלא, לא בא לבדל את זה מזה שהוא מודאג  ת:

 10 שאולי לרגע אמרת, אבל יכול להיות שלא, 

 11 לא, אני אמרתי,  ש:

 12 שלא הבנתי.  ת:

 13את הסברה שלי מה שמדאיג אותו. בסדר? זו הסברה שלי מה שמדאיג אותו באותה נקודה.  ש:

 14 בעיקר מדאיג כך. זה מה שהוא כותב. 

 15 תשמע, איזה שקרים הגיעו לשם.  גם לא מדאיג אותו שיש פה, הוא לא כותב ת:

 16 בסדר. אבל אני לא רוצה לפתח איתך. ש:

 17 בסדר.  ת:

 18 כמה זה, כי אנחנו נתחיל להתווכח עכשיו על אדון אלקלעי. אלקלעי לא פה. הוא יעיד.  ש:

 19 אלקלעי לא פה.  ת:

 20 לכן זה, בוא, אני לא אגרר לשם, בסדר? ש:

 21 אני, אני, לא, לא נגרר גם. בסדר.  ת:

 22 שאתה מעביר לשאול שהוא צודק הראינו לך.  1,454. את נ/טוב ש:

 23 כן.  ת:
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 1אלקלעי מציע נוסח בתגובה לגידי וייץ לגופה. עכשיו בוא נראה מה הוא מציעה  1,455נ/-ו ש:

 2לכתוב לגופה. לא, לא, למעלה בבקשה. כן. "אינני מבין את הכוונה סיקור בקו אוהד. אם 

 3ש הממשלה", כי זו הייתה השאילתה של גידי וייץ, פרסום פעילותה בהתנדבות של רעיית רא

 4 אני פותח סוגריים. 

 5 כן.  ת:

 6סוגר סוגריים, ממשיך לצטט: "הוא קו אוהד, אז כן, פעילותה של אשת ראש הממשלה  ש:

 7נתפסת כפעילות ראויה לסיקור חדשותי בוואלה ניוז. לגבי שאר הדברים אשר אתה מעלה 

 8להתייחס לרכילות חסרת שחר המגיעה אליך ממקורות במכתב השאלה שלך אינני מוצא ראוי 

 9 עלומים". עכשיו, נחלק את זה לשניים. 

 10 בבקשה.  ת:

 11הפסקה הראשונה, הוא לא מקבל את ההגדרה של גידי וייץ לגבי קו אוהד כשמפרסמים את  ש:

 12פעילותה של אשת ראש הממשלה. היא הולכת לבקר חיילים פצועים וזה מקבל ידיעה בוואלה. 

 13ר פונה ואומר תפרסמו את זה או זאב רובינשטיין אומר תעלו את זה. או ניר חפץ, או דוב

 14לימים, מבקש את זה. בעיניו זה לא קו אוהד. זה סיקור לגיטימי של פעילות של אשת ראש 

 15הממשלה, שהיא דמות ציבורית. אני חושב שהאמירה הזאת שלו היא אותנטית. אתה מה 

 16 אמת או שקר?חושב? במשחק האמת והשקר, האם זה 

 17 שקר.  ת:

 18, אשר אתה מעלה במכתב שלך, אינני מוצא 2שקר. או. קיי. "לגבי שאר הדברים, פסקה מס'  ש:

 19ראוי להתייחס לרכילות חסרת שחר המגיעה אליך ממקורות עלומים". זה שהוא לא מוצא 

 20ראוי להתייחס זו עובדה. החלק השני "מדובר ברכילות חסר שחר המגיעה אליו ממקורות 

 21 ומים" אמת או, עזוב מקורות עלומים. רכילות חסרת שחר, זה הדגש. אמת או שקר?על

 22 הדברים שהוא אומר פה אינם רכילות חסרת שחר. הדברים שגידי מעלה.  ת:

 23 אז גם שקר.  ש:
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 1 נכון.  ת:

 2 זה מה שאתה אומר? ש:

 3 כן.  ת:

 4 כן. טוב.  ש:

 5 אותנטי, שלא יעלב גם אבי, אבל בסדר. אני מעדיף להגיד לא  ת:

 6בסדר. ושוב, נחסוך את כל שוב שורות המיילים, העברת טיוטות התגובה ביניכם. בסופו של  ש:

 7. יש לנו אותה, אתה מצרף אותה כנספח לאיריס 1,456יום התגובה שאתה שולח לגידי וייץ, נ/

 8 ה רואה אותה?אלוביץ'. אתה כותב לה "נשלח עכשיו. אני עם שפעת בבית". את

 9 נכון.  ת:

 10 מה בין התגובה הזאת שנשלחת לבסוף לבין הצעתו של אלקלעי לנוסח תגובה? ש:

 11 מילים שונות, אבל בשני, שני המקרים מכחישים.  ת:

 12 בסדר.  ש:

 13 זה לא,  ת:

 14או. קיי. פה היו מעורבים, אני כבר אומר שוב, לא הגשתי. מעורבים כל היועצים והגיא הדסים  ש:

 15 פים וכולם. בסדר? אבל זה הנוסח שסוכם. והמוטי שר

 16 טוב. זהו? אדוני מסיים? חצי שעה, עברה יותר מחצי שעה.  כב' השופט ע' שחם:

 17לא, זה היה חצי שעה מההפסקה אני חשבתי. אני, אני, אדוני, אני, הנה, יראה אדוני.  עו"ד ז'ק חן:

 18"בעקבות התחקיר  , אתה מעביר כתבה מהארץ1,457, נ/16במרץ  31בסדר? אבל, ביום 

 19המסתמן נתניהו לא יוכל להמשיך כשר התקשורת". את זה אתה מעביר לחברך הטוב איתן 

 20 . 10מדמון, מנכ"ל ערוץ 

 21 לא, הוא מעביר אליי.  ת:

 22 זה הוא מעביר אליך? ש:

 23 אני חושב. מדמון, כן.  ת:
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 1 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 2הוא מעביר לך. איתן מדמון מעביר לך  צודק. טעות אצלי. כתוב לי, טעות. אבל לא משנה, ש:

 3נתניהו לא  -ידיעה "בעקבות תחקיר הארץ", מעיתון הארץ, "בעקבות תחקיר הארץ מסתמן 

 4 . זה, 2016במרץ  31יוכל להמשיך לשמש כשר תקשורת". התאריך הוא 

 5 חוות דעת,  ת:

 6? ואז מדמון זה הסדר ניגוד העניינים החדש? חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה. בסדר ש:

 7 . 1,458נ/-עונה לך ב

 8 הוא עונה לי, זה הוא כתב.  ת:

 9הוא כותב, סליחה, לא אומר, אתה צודק. הוא שלח לך והוא כותב, בסדר? על הדבר הזה. "יש  ש:

 10טוב ורע. הטוב שבכותרות ובמידים ובמשנה זה כאילו תוצאה של התחקיר ולא נוגע בהווה. 

 11תגובה מצוינת". אותה תגובה שראינו קודם. "הציטוט הרע שבתוך הכתבה זה מפורט יותר. ה

 12שמובא בשמך יש בו צד חיובי לעצם העניין והבעיה עצמה. אבל אני בטוח ששאול לא יאהב 

 13את זה, אבל למי אכפת? בגדול, זה ממש הרע במיעוטו. מאוד ביחד לנסיבות. לא ראיתי את 

 14משפט האחרון שאני מבקש את המודפס. בקיצור, תמשיך לנוח". יצאת מזה בסדר. ועכשיו ה

 15התייחסותך. אני כבר אומר לך, יש לזה מופעים אחרים בחומר, מפוזרים לאורך השנים 

 16והתקופות. "תסיים שם עשייה קצרת טווח עם הנחת תשתית ותחשוב מה הלאה". למה הוא 

 17מתכוון או מה אתה הבנת שהוא מתכוון כשהוא שלח לך את ההודעה הזאת? "תסיים שם 

 18 רת טווח עם הנחת תשתית ותחשוב מה הלאה"?עשייה קצ

 19 כמו שכתוב, שהוא חושב שאני צריך לעזוב אולי.  ת:

 20אבל זה לא הזמן. אתה צריך לסיים את הנחת התשתית. איזה תשתית? לאיזה תשתית הוא  ש:

 21 מתכוון?

 22. אני לא יודע. בניתי איזה שהיא data -יכול להיות שזה היה החברה החדשה שהקמתי, של ה ת:

 23 ברה חדשה. לא זוכר, ח
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 1ויכול להיות שזה גם, תגיד אם זה מופרך מה שאני מבין. הנחת התשתית, הכוונה הנחת  ש:

 2התשתית לאילן ישועה. שהמקפצה תהיה טובה ויציבה ורחבה מספיק לפני שאני ממשיך 

 3 הלאה. מופרך?

 4 לגמרי.  ת:

 5 לגמרי? טוב.  ש:

 6 איזה תשתית אני צריך להניח? ת:

 7אני אמרתי לך, יש המון התכתבויות שהוגשו לבית המשפט בדיוק בעניין הזה  אנחנו נראה. ש:

 8 של התשתית. אבל אני שמח על התשובה שלך. אנחנו נראה את האמת גם בתשובה הזאת. 

 9 הוא לא דיבר, הוא לא דיבר על זה שהוא חשב שאני צריך ללכת משם.  ת:

 10 אנחנו נראה.  ש:

 11 טוב, או. קיי.  ת:

 12 יהיה בפני, זה כבר בפני בית המשפט. זה הכל  ש:

 13 בסדר.  ת:

 14נפנה את תשומת הלב לתשובה הזאת שלך אל מול מה שכתוב, גם מפיך. ומה שמעניין מאוד  ש:

 15. 1,459. נ/11:38-הזה שכותב לך איתן מדמון, זה התשובה שלך אליו ב S.M.S-בקשר ל

 16ממש לקחתי ללב". פעם "מסכים לגמרי ומדהים כמה לא מזיז לי, בהתייחס לפעם קודמת ש

 17 , ראינו שלקחת ללב. זה אמת. נכון?2015קודמת תחקיר גידי וייץ, סוף אוקטובר 

 18 נכון.  ת:

 19 השמיצו אותך באופן אישי, נכון? ש:

 20 אותי, את החברה.  ת:

 21 הפעם בתחקיר ההמשך אתה מביע עמדה יותר אדישה. "לא מזיז לי" אתה אומר.  ש:

 22 כן.  ת:

 23 כן? ש:
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 1 הזיז לי או לא? יכול להיות שהזיז לי והפגנתי אדישות, יכול להיות שהתרגלתי. אתה שואל אם  ת:

 2 יכול להיות שהתרגלת. טוב, בסדר.  ש:

 3 זה היה קצת, זה היה פחות פצצה ממה שהיה הראשון.  ת:

 4 הבנתי.  ש:

 5 מתרגלים.  ת:

 6 הבנתי. עכשיו תראה,  ש:

 7 אני לא חושב שלא הזיז לי לגמרי.  ת:

 8חנו, זה את הבעיות שאנחנו מנסים לפרש דברים שנכתבים ולהתייחס אליהם בסדר. שוב, אנ ש:

 9 כאילו הם נצרבו, נחרטו בשיש. בסדר. בוא. כך כתבת. 

 10 בסדר.  ת:

 11בהחלט יש לזה מנעד.  כן התכוונת, לא התכוונת, כן נכון, לא נכון ועד כמה זה מייצג באופן  ש:

 12 קיצוני את, המילים מייצגות באופן, את המצב. 

 13 בסדר.  ת:

 14 בסדר? אני מניח שכן לקחת ללב, אבל לא כמו בפעם הקודמת.  ש:

 15 נכון.  ת:

 16 זה נכון? ש:

 17 זה נכון.  ת:

 18זה פרסום הכתבה של  2015, אני עכשיו מזכיר לך. מאי 2015במאי  23-טוב. עכשיו תראה, ב ש:

 19 אמיר טייג. נחקרת על זה ארוכות בחקירה נגדית, לא נכנס לזה. בסדר? 

 20 או. קיי.  ת:

 21 , -אני ממקם אותך בזמן. אני חוזר איתך עכשיו אחורנית מ ש:

 22 אחורה.  ת:
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 1. מספר חודשים, כחצי שנה לפני פרסום כתבת 2015אחורה אני חוזר איתך, לחודש מאי  ש:

 2 התחקיר של גידי טייג. 

 3 בסדר.  ת:

 4 אתה זוכר? יוצאת כתבת תחקיר של, של גידי וייץ. יוצאת כתבת תחקיר של אמיר טייג,  ש:

 5 כן.  ת:

 6 איך אפשר לשכוח?  ש:

 7 כן.  ת:

 8. יש פה איזה שיח מעניין שמתפתח בינך, אם אפשר 1,460נכון. ואני רוצה להציג לך את נ/ ש:

 9דה -מלמטה בבקשה. בינך לבין שאול אלוביץ'. זה מתחיל בזה שהוא שולח לך כתבה מה

 10ה אומר לו שקראת את זה מרקר. אתה כותב לו "אפשר", עוד למטה בבקשה אם אפשר. את

 11 כבר אתמול או שלשום. 

 12 )מדברים ביחד(  עו"ד יהודית תירוש:

 13 סליחה? עו"ד ז'ק חן:

 14 שאני מגבילה את, איזה נ' זה? עו"ד יהודית תירוש:

 15. אתה אומר לו "כבר קראתי אתמול או שלשום. מה הוא עדכן?" בסדר? אתה 1,460נ/ עו"ד ז'ק חן:

 16 איתי?

 17 כן, כן, אני שומע.  ת:

 18 ואז אתה כותב לו "אנשים רעים". מי זה אנשים רעים? ש:

 19 אני מניח שזה היה כתבים בדה מרקר.  ת:

 20אתה מניח שזה הכתבים בדה מרקר. אחר כך אתה כותב לו, שאול אלוביץ' עונה לך "מאוד".  ש:

 21ואחר כך אתה כותב לו בשעה, בשעת לילה: "ושילוח החנטריש וחבורתו לא מפסיקים לקדם 

 22שלו כל כתבה של אמיר טייג, גיא רולניק, וורטר, פרץ וכיוצא באלה". שילוח זה אילן בטוויטר 

 23 שילוח?
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 1 כן.  ת:

 2כן. טוב, לא אחקור כאן, נמשיך. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע המעניין. שאול אלוביץ', זה  ש:

 3"מתי אתה חוזר? אתה חסר לי".  15:10 במאי בשעה 23-ממש נוגע ללב. הוא שואל אותך ב

 4. אהיה במשרד על הבוקר. 30-ואז אתה אומר לו את הדבר הבא: "אני נוחת במוצאי שבת ה

 5אני במיאמי ומחר בצהריים טס לבוסטון ואהיה שם עד לחזרתי. יש לי הרבה מחשבות, על 

 6שממילא כל מה שקורה. בשורה התחתונה, צריך לחזק מאוד את וואלה ולשחק את המשחק 

 7מאשימים אותנו בו. מדהים איך הם יודעים לייצר תמונות מעוותות, חד צדדיות לחלוטין". 

 8עכשיו, על החלק האחרון של הדברים שלך. אתה אומר לו שצריך לשחק את המילה שממילא 

 9מאשימים אותנו בו. הכוונה היא מאשימים אתכם בכך שאתם, אתה לא עוין למשפחת 

 10 נתניהו. נכון?

 11 אממ,  ת:

 12 או לא עוין מספיק.  ש:

 13 אם זה מה שהיה באותה כתבה, אז כן.  ת: 

 14 כן, כן, זה מה שהיה באותה כתבה.  ש:

 15 או. קיי.  ת:

 16 אני, אני עניתי לך מהר מידי. אני רוצה רק לבדוק את עצמי.  ש:

 17 בבקשה, בבקשה.  ת:

 18 . 23-בסדר? שלא תיפול אצלנו תקלה. נכון, אבל זה ה ש:

 19 נכון.  דוברת:

 20ואז הוא שואל האם הוא עדכן. הוא קרא את זה לפני כמה ימים והוא שואל אותו  ז'ק חן:עו"ד 

 21האם הוא עדכן. בסדר? "לשחק את המשחק שממילא מאשימים אותנו בו" כלומר? מר 

 22 ישועה?

 23 משחק של, מאשימים אותנו בסיקור מוטה, אז המשחק של סיקור מוטה.  ת:
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 1 נות מעוותות, חד צדדיות לחלוטין". אמת או שקר?כן. "מדהים איך הם יודעים לייצר תמו ש:

 2 כמובן מוגזם. עוד פעם, אני, אני הייתי,  ת:

 3 מוגזם.  ש:

 4אני, עוד פעם, תראה, כמה קטע אנשים רעים, אני כותב, הוא אומר מאוד וכדומה. לא בטוח  ת:

 5לקחת שאנשים רעים וכדומה. זה השיח בינינו. זה האויב. אפשר לקחת את זה ליטרלי, אפשר 

 6את זה טיפה בהבנה שהקצנו קצת בשיחה בינינו את ההתבכיינות על האויב וכדומה. ואני 

 7 רוצה לחזק את אתר החדשות. והוא גם מחזק את זה. 

 8עכשיו, אלה דברים שאתה אומר למר אלוביץ', בשיח האינטימי ביניכם. אתה חסר לו, הוא  ש:

 9את כל )לא ברור( שלך. ופה אתה אומר  אומר לך. מתי אתה חוזר? אתה משיב לו. אתה נותן לו

 10לו ביוזמתך, מאשימים אותנו, צריך לשחק את המשחק, צריך לחזק את וואלה. ממילא 

 11מאשימים אותנו. הם כן מציגים תמונה מעוותת וחד צדדית או מוקצנת או מה שזה לא יהיה 

 12פחות כשניסחת. זו אמירה אותנטית שמבטאת את הדברים שאתה אומר לשאול אלוביץ', ל

 13 . נכון?2015באותה נקודת זמן של מאי 

 14תראה, זה לא לגמרי אותנטית. עוד פעם, הרי אני יודע שזה לא לגמרי תמונה מעוותת וחד  ת:

 15צדדית. אני לא זוכר בדיוק מה היה שם בתוך הכתבה ועד כמה נכנסו בנו. אני לא זוכר בדיוק 

 16יודע שזה לא לגמרי מעוות. לכן זה  את מה שהיה. אז אני אומר, הרי הוא יודע מה קורה. ואני

 17לא לגמרי מדויק וגם אני לא בטוח שהם כולם אנשים רעים. גם אני לא בטוח שהוא חושב 

 18שכולם אנשים רעים, כל אחד מהם. הוא כותב מאוד וכדומה. זה השיח בינינו, מתבכיינים על 

 19ב שלנו, אנחנו האויב. אומרים אחד לשני כל מיני דברים. חלקם טיפה מוקצנים. זה הנרטי

 20במלחמה. דה מרקר דופק אותנו. אז אני טוב, נתחזק. אני מנצל את ההזדמנות, אני רוצה 

 21 פשוט להגדיל את החיזוק של וואלה כגוף חדשות. אז אני מדבר על אותו נרטיב שיש בינינו. 

 22 אז אתה מנצל את ההזדמנות הזאת, בוא תחזק את וואלה.  ש:
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 1, בלי 2013-וד פעם, אני, אני בסך הכל בתקופה הזאת, החל מלגמרי. תראה, אני גם אומר ע ת:

 2 קשר לזה שהוא כתב אתה חסר לי. אני לא חושב שזה היה ברמה האישית. 

 3 לא ברמה אישית? ש:

 4 אני חושב שזה היה ברמה התפקודית, ברמה הפונקציונלית. של מה שאנחנו עושים.  ת:

 5 אתה לא חושב,  ש:

 6ל. בסדר, אבל עוד פעם. אולי, בסדר? זה לא, זה לא אפיין את אני לא חושב שזה היה ברמה ש ת:

 7 מה שאנחנו כותבים אחד לשני. זה היה בדרך כלל מאוד ענייני. 

 8 לכן זה קצת נגע ללב.  ש:

 9 מה אתה אומר? ת:

 10 לכן זה קצת נגע ללב.  ש:

 11חיבבתי  או. קיי. בסדר, אני לוקח את זה בצורה חיובית. גם לי לא הייתה טינה אליו. גם אני ת:

 12 אותו. 

 13 אדוני סיים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן. תודה רבה מר ישועה.  עו"ד ז'ק חן:

 15 גם אני, גם אני חיבבתי אותו.  ת:

 16 תודה רבה מר ישועה. נסיים באווירה טובה כזאת.  עו"ד ז'ק חן:

 17 תודה עו"ד חן.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18סיימתי כבודכם. אנחנו צריכים להגיש את הארגז, אבל אולי נגיש אותו מחר אני  עו"ד ז'ק חן:

 19 כבר? נסחוב אותו הביתה, נחזיר אותו שוב. נגיש אותו מחר. 

 20 תגישו למזכירות. לפני שאנחנו מתחילים עם גברתי,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אני מעדיפה,  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 22 מה? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 
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 1לפני, אז כמובן קודם גברתי, אבל אני מעדיפה, מכיוון שכבודכם הבהירו  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 2. מבחינתי להתחיל את החקירה שלי לשעה זה 13:50-שהדיון היום יקוצר. עכשיו אנחנו ב

 3 פגיעה בחקירה. אני מבקשת, אם אפשר, להתחיל אותה מחר. 

 4אין, אין מה שגברתי יכולה להתחיל? כי חבל, גם שלושת  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 5 רבעי שעה זה זמן. אנחנו רואים פה. 

 6אני יודעת. שלושת רבעי שעה זה זמן וזה זמן יקר. אני לא מזלזלת בו. אני  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 7שיו להפוך את החקירה חשבתי על זה הרבה והתשובה היא שזה בעייתי לי. בטח בעייתי לי עכ

 8שלי, מעכשיו לעכשיו להפוך את החקירה שלי באופן שאני יכולה לייחד איזה שלושת רבעי 

 9 שעה. 

 10 או. קיי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11לא, אין לי חדווה, אין לי חדווה לבזבז זמן ואני גם באתי מוכנה לחקירה.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 12 לחקור שלושת רבעי שעה זה לא לעניין. תקלה מבחינתי. אני פשוט אומרת ש

 13 שגברתי תתחיל,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אני מתנצל על חלקי בתקלה.  עו"ד ז'ק חן:

 15 למה? אם יש משהו שאני מוכנה שתהיה תקלה זו חקירה מצוינת כמו שלך.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 16 גברתי,  ב"ד:א -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 וזה הכל בסדר, אני רק מבקשת.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 18 שגברתי תתחיל ותסיים מחר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אני לא, אני אענה ככה: אני אתחיל, אני אחקור. אם כבודכם יחשבו שאני  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 20ם אני אחקור לעניין כבודכם לא יעצור אותי. חוקרת לחינם או מבזבזת זמן הם יעצרו אותי. א

 21אני אחקור דברים שאני חושבת שהם לעניין והם חשובים. אני אעשה את זה בצורה הכי יעילה 

 22שאני יכולה. אני לא יודעת לומר, אני מלכתחילה הערכתי את החקירה שלי ביום וחצי. אני 

 23ם יעצרו אותי, אני אשב. תמיד משתדלת לקצר. אם כבודכם יחשבו שהחקירה שלי מיותר, ה
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 1אני באמת אשתדל. אני לא יודעת להבטיח את זה גברתי. יש חקירה מוכנה, היא נערכה כדי 

 2שהיא תיכנס פחות או יותר ביום וחצי. אני תמיד מקשיבה לכבודכם. אם כבודכם יגידו זה 

 3אשתדל  מיותר, זה מיותר. זה בסדר. זה כאילו, אני אשתדל כמה שיותר, זה אני מבטיחה. אני

 4 כמה שיותר לעשות את זה יעיל וקצר. לא קצר יעיל ונכון. הקצר הוא מבחינתי, 

 5רק עוד שני בירורים. עו"ד תירוש, מה הערכה שלכם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 לחקירה החוזרת?

 7 כמה שעות.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 כמה שעות זה,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כמה שעות. לא, אני,  ד יהודית תירוש:עו"

 10 זה גמיש ביותר.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שעות. חבריי פה. אני חושבת שחצי יום.  40אני אגיד. אני חושבת, לא  עו"ד יהודית תירוש:

 12 חצי יום, או. קיי. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 חצי יום.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 חצי יום. מה שיביא אותנו אם,  אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 15 ליום שני, סוף יום שני.  עו"ד יהודית תירוש:

 16 סוף יום שני. מי העד הבא שלנו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 העד הבא הוא אבירם אלעד. והוא יתחיל להעיד ביום שלישי. עו"ד יהודית תירוש:

 18 טוב, בסדר. אז אנחנו נעצור את הדיון כאן.  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 19 אני, תודה.  עוזר: -עו"ד מיכל רוזן 

 20 תודה רבה לכולם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 תודה רבה.  עו"ד ז'ק חן:

 22 -הישיבה ננעלה-

  23 
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 1 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה       
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד עו"ד  :מטעם המאשימה
 3 ניצן וולקן

 4 צור  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  : מטעם הנאשמים
 5 עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם ב"כ 

 6 עוזר; עו"ד נועה פירר  –עו"ד מיכל רוזן  3ב"כ נאשמת 
 8 <#1#>  7 עו"ד רותם אלבז  4ב"כ נאשם 

 9 
 10 

 11 פרוטוקול

 12 

 13   פרוטוקול הדיון הוקלט

 14 עוזר.-בחקירה נגדית משלימה על ידי עו"ד מיכל רוזןנחקר העד מר אילן ישועה, נמשכה עדותו של 

 15 . 1616הוגש קלסר מוצג נ/. 1615עד נ/ 1461הוגש קלסר מוצגים נ/
<#6#> 16 

 17 החלטה

 18 

 19 . 09:00בשעה  11.10.2021 שני קבוע ליום , לחקירה חוזרת של העד אילן ישועה,המשך הדיון

 20 באותו מועד, בתום החקירה החוזרת, תחל עדותו של עד התביעה אבירם אלעד. 

 21 
<#7#> 22 

 23 במעמד הנוכחים.  06/10/2021, ל' תשרי תשפ"בהיום  נהנית

 24 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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    1 

 2 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 3 

 4, אנחנו בתיק פלילי 2021באוקטובר  6 -בוקר טוב. היום ה :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5לא יהיה ואין התנגדות, הוא נעדר מהדיון היום, אז אין בעיה  2. אני מבינה שהנאשם 67104-01-20

 6 עם זה.

 7בנוגע להשלמת החקירה של מר אלקלעי. אם אפשר לומר שני דברים קצרים,  :צור-עו"ד בעז בן

 8הדבר הראשון שקיבלנו אתמול, השלמת חקירה של מר אלקלעי, אני מסב את תשומת הלב שמשום 

 9מה, החקירה לא הוקלטה, אלא רק הוקלדה, על כל המשמעויות שנובעות מכך במובן זה שאין לנו 

 10 תיעוד מלא.

 11 חובת הקלטה.נדמה לי שאין  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12בתיק הזה, כבודה, למעט חקירות בודדות, כל החקירות הוקלטו בצורה  :צור-עו"ד בעז בן

 13מלאה. הקלטה כמובן מאפשרת לוודא את המהלך המלא של החקירה, בטח בנסיבות החריגות 

 14למדי של השלמת חקירה בשלב הנוכחי. אני רק מציין את זה לפרוטוקול כרגע, עם משמעויות 

 15 להמשך. 

 16נקודה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה, שבתום כמה שעות שחלפו מהמועד שבו קיבלנו את ה 

 17אותה השלמת חקירה, באחד מכלי התקשורת בערב אתמול פורסם חלק מתוכן עדותו של מר 

 18אלקלעי. של מסגרת השלמת החקירה. החלק הזה נוגע לאינטראקציה, כך הפרסום, שהיתה בינו 

 19שמצוי בחקירה נגדית שלו ולכן לכאורה, אני אגיד את זה בזהירות  לבין מר ישועה, שהוא עד

 20המתבקשת, משעה שיש פרסום על חלק מתוכן החקירה שנוגע לאינטראקציה בין מר ישועה לבין 

 21 מר אלקלעי, 

 22מתי האינטראקציה הנטענת? מתי, מבחינת לוח הזמנים, היתה  :עם-כב' השופט משה בר

 23 האינטראקציה ביניהם?

 24 אני יכול להקריא, :צור-ןעו"ד בעז ב
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 1זה  לא, מתי, אדוני יכול לתת מבחינת לוח זמנים, זה היה לאחרונה :עם-כב' השופט משה בר

 2 היה בזמנו? 

 3 בזמנים הרלוונטיים.  :צור-עו"ד בעז בן

 4 אולי שהעד יצא? אם אתה רוצה. :עו"ד יהודית תירוש

 5 ור?הוא בטח ראה את זה בטלוויזיה, מה זה יעז :צור-עו"ד בעז בן

 6 אני לא יודעת, אני לא ראיתי את זה בטלוויזיה. :עו"ד יהודית תירוש

 7 כולם לא ראו טלוויזיה, זה באמת, :צור-עו"ד בעז בן

 8 אם כולם לא ראו, אז אין בעיה. גם אנחנו לא ראינו. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9של תכני חקירה שנוגעים  אני אגיד מה הבעיה. הבעיה היא שאם יש הדלפה :צור-עו"ד בעז בן

 10 בין היתר למר ישועה, זה קושי. זה קושי,

 11 סליחה, כבודכם, אני רק אוסיף,  :עו"ד ז'ק חן

 12 צור?-באמצע הדברים של עו"ד בן :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 כן. בקטע הזה הוא מרשה לי, רק משפט אחד. :עו"ד ז'ק חן

 14 כבודם, כן.תמיד אני מרשה,  :צור-עו"ד בעז בן

 15זה לא רק הדלפה של תכני עדות שנוגעת למר אלקלעי, אלא זו הדלפה שבה בתוכן  :עו"ד ז'ק חן

 16 של מה שהודלף, צוין במפורש הקשר למה שמר ישועה העיד פה אתמול.

 17 כן. :צור-עו"ד בעז בן

 18 ביחס, בזיקה ישירה לעדות שלו בפני כבודכם, בעולם הזה אנחנו חיים. :עו"ד ז'ק חן

 19ולכן אנחנו מצהירים, אני מצהיר בשמי וגם בשם חבריי הסנגורים, שאנחנו  :צור-בעז בןעו"ד 

 20לא עשינו כדבר הזה, אנחנו לא הדלפנו לאף לא אחד שום תוכן של שום עדות של מר אלקלעי, אני 

 21 מצפה מהתביעה שתינתן הצהרה דומה. בבקשה.

 22אני בהחלט אתן הצהרה דומה. אנחנו, אני ואני מדברת גם בשם חבריי, אף  :עו"ד יהודית תירוש

 23אחד מאיתנו לא העביר את ההודעה לכלי התקשורת. הגורמים היחידים שהעברנו להם את 
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 1 –ההודעה של מר אלקלעי, זה להגנה, זה להגנה, אני לא אמרתי שום דבר בעניין הזה, אני אומרת 

 2לא העברנו, לא נעים לי לומר יותר מזה, אבל אנחנו עסוקים זה נמצא אצלנו וזה נמצא אצלכם. 

 3בחקירה החוזרת ובעדים אחרים, ולא ראינו טלוויזיה, אז אנחנו גם לא יודעים מה היה אתמול, 

 4כי ישבנו ביחד ולכן אני לא יודעת על מה חברי מדבר. אני כן רוצה להגיד שחקירתו הראשונה של 

 5ברשות ניירות ערך כמעט בדרך כלל עדים לא מוקלטים מר אלקלעי לא הוקלטה גם, בעבר, כש

 6אלא רק נאשמים, לעתים כן, כאן חלק מהחקירות היו במשטרה ובסבב הקודם ולכן חלק מהעדים 

 7אפילו חלק מהעדויות שלהם מוקלטות וחלק מהעדויות שלהם מוקלדות. העד אלקלעי, גם בפעם 

 8אם לחבריי, חבריי יודעים שברשות  –בר הקודמת הוקלד וגם בפעם הזאת הוקלד ואני אגיד עוד ד

 9ניירות ערך כי הם לקוחות חוזרים שלנו, הם יודעים שברשות ניירות ערך העדים, העדויות שלהם 

 10כך חשוב שהעדות הזאת תהיה מוקלטת, יכלו לפנות ולבקש -לרוב מוקלדות. אם היה להם כל

 11ת חקירות, זה לא דבר והיינו שוקלים את זה. אבל הייתי מעבירה את הבקשה הזאת למחלק

 12עמודים  50שאנחנו בהכרח מחליטים. אנחנו היינו כאן בזמן שזה הוקלד, יש שם הקלדה מפורטת, 

 13הועברו של יום חקירה, הועברו לחבריי ואני בטח דוחה את ההאשמות על הדלפה של החקירה 

 14הפרסומים הזאת, מטעם התביעה. אנחנו לא העברנו שום דבר לאף אחד, אנחנו גם לא ראינו את 

 15 ואנחנו לא יודעים על מה מדובר. 

 16 תודה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17אז אני אגיד שני דברים. א', נרשמה ונאמנה עלי הצהרתה של חברתי הגב'  :צור-עו"ד בעז בן

 18תירוש, שהיא והצוות שכאן, לא הדליפו. אז מישהו הדליף. בסדר? מישהו הדליף. צריך לחפש גם 

 19ינטרס שישנו, ומי דברר את זה. ומה הודלף, מה התוכן שהודלף ומי הגורם שהוציא את למי היה א

 20 כלל עם מי הוא נמצא בקשר. -הדבר הזה ובדרך

 21שתיים, כבודם, לגבי העניין של ההקלטה. חברתי אומרת למה לא פניתם אלינו ולא ביקשתם  

 22 הוקלטו. מר ישועה,שהחקירה תוקלט. אז אני רוצה להודיע שמרבית החקירות בהליך הזה 
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 1מר בן צור, למה להרחיב את הדיון בסוגיה הזאת כרגע? אדוני יטען  :עם-כב' השופט משה בר

 2 בהמשך, נשקל, כל הטענות האלה, זה כבר נעשה. הרי לא יקליטו,

 3 ברור שנעשה. זה כל פעם כשמובא,  :צור-עו"ד בעז בן

 4ע מה שאדוני טוען וזה בסדר השאלה למה בעיתון החלקי, אני שומ :עם-כב' השופט משה בר

 5ואדוני יהיה רשאי לעשות, לטעון את זה גם בהמשך, אני מניח. בוא נתקדם, בסדר. לגבי עניין של 

 6 ההדלפה, קיבלנו אותה, יותר מזה כרגע אין מה לעשות.

 7אני מניח שלהרכב הנכבד ולמותב הנכבד אין מה לעשות מעבר לדברים  :צור-עו"ד בעז בן

 8 שנרשמו,

 9 נכון. :עם-משה בר כב' השופט

 10 וטוב שהם נרשמו, כי הם מופיעים עלי פרוטוקול. :צור-עו"ד בעז בן

 11 זה בסדר. :עם-כב' השופט משה בר

 12לגבי העניין של ההקלטה, אני הסבתי את תשומת הלב בנושא הזה. יש לדבר  :צור-עו"ד בעז בן

 13 הזה משמעות ניכרת. 

 14המשפט הנכבד הזה, כמי שאחראי על הדיון, על -כבודכם, אני לא בטוח שלבית :עו"ד ז'ק חן

 15תקינותו ועל טוהרו אין מה לעשות. אני חושב שכאשר מודלפת חקירה, שהיא חקירה חריגה במובן 

 16הזה שהיא מתנהלת תוך כדי ניהול המשפט, בהתאם להחלטת ההרכב שאפשר לתביעה לעשות את 

 17א צוות ההגנה שהדליף, וזה לא צוות התביעה שהדליף, אבל מישהו זה והחקירה הזו מודלפת וזה ל

 18המשפט מצפה -הדליף, זה הרי לא בא משמיים. אני חושב שהמעט שניתן לעשות זה לומר שבית

 19שהתביעה בכוחותיה האדירים תבחן, עד כמה שניתן, לראות מי הדליף את זה. תברר ברשות 

 20אולי מישהו מהדוברים. אולי מישהו מהמלווים ניירות ערך ברשות החוקרת, אולי מישהו מהם, 

 21 ואנשי התקשורת שמלווים את התביעה בספסלים האחוריים, מי יודע? 

 22 אבל מדובר, 

 23 ... הודעה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אז יפה, אז אם כך, הרשימה מאוד מצטמצמת. זה בדיוק העניין, קל מאוד לבדוק  :עו"ד ז'ק חן

 2המשפט ודאי ירצה שלפחות את הבדיקה המינימלית, -ב, אני חושב, שביתאת זה. אני חוש

 3כך פשוטה הזאת, במיוחד נוכח הצהרת שני הצדדים כאן, שזה לא הם וכל -הטריוויאלית, הכל

 4אלה שקיבלו את ההודעה הזאת, זו רשימה מצומצמת ביותר של גורמים, רשות החקירה שחקרה, 

 5ולנו מוכנים ללכת גם למכונת אמת, אז נורא פשוט לבדוק. ההגנה והתביעה, אף אחד מאיתנו לא וכ

 6יש רשימה מאוד מצומצמת של אנשים שנחשפו לחקירה הזאת. ופעם אחת, פעם אחת, לעשות 

 7המשפט העליון אמר, אגב עתירה לבג"צ שאנחנו הגשנו, אבל אז אמר היועץ -מעשה, כפי שבית

 8בודדים, ספורים שנחשפו, נוכח ההצעות מדובר במאות אנשים שנחשפו, עכשיו מדובר ב –המשפטי 

 9של הצדדים, קל מאוד לעשות את הבדיקה הזאת וזו ההזדמנות הפנטסטית לעשות את זה, כי 

 10המשפט -המשפט העליון אמר די, הגיעה העת לעשות מעשה. המעשה המעט שאני מבקש מבית-בית

 11ה לנסות לברר, המשפט יביע את חוסר שביעות רצונו ממה שקרה ויורה לתביע-לעשות, שבית

 12 לפחות לנסות לברר, ידו של מי היתה במעל.

 13טוב. עו"ד חן, תודה, אנחנו נשקול את כל מה שאמרתם  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 וכרגע אנחנו,

 15 זו בקשה פורמלית, גברתי. :עו"ד ז'ק חן

 16את זה ועכשיו אנחנו כן כן, הבנתי שזו בקשה. אנחנו נשקול  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 ממשיכים.

 18 תודה רבה. :עו"ד ז'ק חן

 19 נראה מה אפשר לעשות. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 בוקר טוב. תודה רבה.  :עו"ד ז'ק חן

 21טוב, אנחנו ממשיכים עם חקירה נגדית, חזרנו לעו"ד רוזן  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 עוזר. כן.

 23   ר:עוז-עו"ד מיכל רוזן 
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 1 :משלימה עוזר בחקירה נגדית-העד מר אילן ישועה, לאחר שהוזהר משיב לשאלות עו"ד במיכל רוזן

 2 מבוקר טוב, כבודכם, בוקר טוב, מר ישועה. ש.

 3 בוקר אור. ת:

 4 תאמר לי, בבקשה, מי זה יונה ויזנטל? ש:

 5 יונה ויזנטל היה בזמנו סמנכ"ל התוכן של יס.  ת:

 6 , 1461אני רוצה להציג לך את נ/ ש:

 7 עד, מה האחרון? 1461 -מוגשים מוצגים החל מ :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 .1615 –האחרון  ש:

 9 )עניינים טכניים(

 10 

 11 .1615עד נ/ 1461מוגשים ומסומנים נ/ 

 12 

 13, אתה 2012בפברואר  13 -אני מקריאה לך מתוך התכתובת הזאת, כמובן הכל מהחומר החדש, מה ש:

 14אומר ליונה ויזנטל 'אתה צודק, צריך לעשות ישיבה'. ויזנטל אומר לך, 'של המערכת אתך במחירים 

 15אחרים', והוא עונה לך, 'לא צריך ישיבה, יש מנכ"ל, יש בעלים, הם צריכים לתת את ההנחיות 

 16ות את האינטרסים של הקבוצה, בדיוק כמו שזה עובד בקבוצת ידיעות אחרונות'. ואז שמשרת

 17אתה אומר לו  'אתה טועה בגדול, תשב איתם, תסביר להם דברים'. אתה יכול, אתה קורא את 

 18 הדברים בעצמך, 

 19 נכון. ת:

 20נכ"ל יכול אוקיי. ואתה אומר לו 'יקירי, מנכ"ל לא קובע מדיניות של עיתון, יש עורך ראשי, מ ש:

 21ללחוץ, לפתוח דלתות ליצירת פלטפורמה, לשת"פ, אני בכל מקרה אפעל, אבל צריך במקביל ליצור 

 22עוד צירים, זה מניסיוני הציר הכי יעיל'. אתה פחות או יותר מציג לו את העמדה שהצגת פה 

 23בחקירה הראשית. אבל ויזנטל לא משתכנע והוא אומר לך 'יקירי, בנית אימפריה שבאמת של 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 4958 

 1פיך, בדיוק כמו נוני בידיעות'. אתה -חיים שלא משנה מה ההגדרות אתה המנכ"ל, העורך והכל עלה

 2 רואה? 

 3 כן, אני קראתי את הכל כבר. ת:

 4 קראת את הכל.  ש:

 5 )עניינים טכניים(

 6-'בנית אימפריה של באמת של החיים שלא משנה מה ההגדרות, אתה המנכ"ל והעורך והכל על ש:

 7בידיעות'. אתה אומר לו 'הלוואי'. אתה אומר לו שאתה 'גרגר של אורז' והוא  פיך, בדיוק כמו שנוני

 8ממשיך וכותב לך 'העוצמה שלך, שאתה כל הזמן מתעתע במי שמולך. אם היית חיה בג'ונגל, היית 

 9כך -שורד מכולם'. פיה זה כבר נושא אחר. אתה יכול להסביר לנו איך יונה ויזנטל גיבש דעה כל

 10 פיך יישק דבר?-המעמד שלך באתר לגבי היותך העורך שעל ברורה לגביך, לגבי

 11אני חושב שבמקרה הזה הוא מחמיא לי כי הוא רוצה להשיג משהו. מדובר פה על ידיעות שעולות  ת:

 12בוואלה, ... משהו כזה, שהן אולי לא מחמיאות ליס. היה הרבה פעמים כעס ביס, ויונה במיוחד, 

 13הקידום של דברים שוואלה, שהיא חלק מקבוצת בזק ויס כי הוא סמנכ"ל התוכן והוא אחראי על 

 14, 2012חלק מקבוצת בזק, הוא ציפה לסיקור אוהד. אז אני מסביר לו, אנחנו נמצאים פה בפברואר 

 15 אני אומר לו 'תשמע, לא אני קובע את המדיניות' ואני אומר לו דרך אגב דבר שגם,

 16 מר ישועה, ש:

 17י טוב שתפגוש את המערכת ואז הדיבור הישיר הזה הוא לאורך הדרך, ראינו שהצעתי תמיד שהכ ת:

 18הכי מועיל, הכי קל להיאמר. אז הוא אומר ש'אתה חזק ואתה קובע הכל' ואני אומר לו לא. אז 

 19 הוא אומר שאני חזק, כי הוא רוצה להשיג משהו.

 20 מר ישועה, מה היתה השאלה שלי, אתה זוכר? ש:

 21 ובע הכל.כן. איך יונה מגיע למסקנה הזאת, שאתה ק ת:

 22 אוקיי. אז מה התשובה שלך? ש:
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 1אז אני מסביר, זה מגיע מתוך האינטרס שלו. הוא מחמיא, אומר 'אתה קובע הכל ולכן אתה יכול'  ת:

 2 ואני מסביר לו שלא.

 3 ולטענתך, לתפישתך ואנחנו נראה היום, האם הדברים שהוא אומר הם נכונים או לא נכונים? ש:

 4שני דברים. אחד זה ברור לגמרי שאני מנכ"ל אסרטיבי ודומיננטי אני חושב שהם מבלבלים בין  ת:

 5ואני לא מכחיש את זה. והוא פונה לצד הזה שבי. אני מסביר לו אבל שלגבי המערכת כך צריך 

 6 לפעול.

 7טוב. אז אנחנו נמשיך ונראה. אבל אתה מסכים עם יונה ויזנטל או לא מסכים, תגיד לי, שכעניין  ש:

 8אתרים, לכל העיתונים, לכל העורכים ולכל העיתונאים, עיתונאים הם של עובדה, ביחס לכל ה

 9מושפעים גם משיקולים מסחריים ופוליטיים. זה, אתה מסכים עם זה או לא מסכים עם האמירה 

 10 הזאת?

 11 איפה זה מופיע? מה את אומרת? ת:

 12 אני שואלת. תעזוב את הנייר, ש:

 13 בלי קשר לזה? ת:

 14 בלי קשר. ש:

 15 עיתונאים? אז מה השאלה? האם ת:

 16אני שואלת אם אתה מסכים עם העמדה שיונה ויזנטל בעצם מדברר אותה, שעיתונים ואתרים  ש:

 17ועורכים ועיתונאים, מושפעים משיקולים מסחריים ופוליטיים. לא קשור עכשיו ליונה ויזנטל, לא 

 18 קשור לנייר שאתה קורא. אני שואלת אם אתה מסכים עם העמדה הזאת.

 19כן, יש מקומות שזה יותר, יש מקומות שזה פחות. כבר ציינתי  –רכבת. בגדול טוב, זה שאלה מו ת:

 20בעבר שאני חושב שיש כלי תקשורת רבים שבהם זה קורה וגם ציינתי שטייקונים קונים גופי מדיה 

 21כלל אין בגופים האלה אלא מסיבות -לא בגלל שהם מחפשים את האביטדה, את הרווח שבדרך

 22ותה מידה ציינתי, למשל, את עיתון הארץ וכדומה, שיש גופים אחרות ולכן זה נמצא שם. בא

 23 שאצלם זה כמעט ולא קורה או לא קורה בכלל.
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 1אוקיי. והעמדה שלך כמי שנראה תיכף את תפקידו, מעמדו ופועלו בתוך האתר, היתה עמדה שבזה  ש:

 2ל או לפחות לא הסכימה לתת לעיתונאים שלא מכירים בצרכים האלה, להשפיע על תפקודה ש

 3 החברה. אתה מסכים עם האמירה הזאת או לא מסכים אתה?

 4אני לא מסכים עם האמירה בזה. אני חושב שהיו קטעים שבהם חשבתי, בפירוש לא היה ... בפירוש  ת:

 5 היו קטעים שבהם כעסתי כי חשבתי שהם לא רואים תמונה גדולה יותר,

 6 אני שאלתי באופן כללי. כאמירה כללית. ש:

 7 אוקיי. ת:

 8זה נכון כאמירה כללית, שהיחס שלך לעיתונאים שמתנהלים כאילו אין אג'נדות בעולם האם  ש:

 9וכאילו הם פועלים רק משיקולים עיתונאיים פרופר, היה יחס של בוז, בכל מה שקשור לניהול 

 10 המנגנון של אתר וואלה?

 11אני לא מקבל את המילה בוז. אני מודה שאני ירדתי הרבה פעמים על עיתונאים שלא רצו לראות  ת:

 12 את הנקודה המסחרית ואני חושב שטעיתי בזה, כמובן. 

 13, נתחיל רק מלמעלה קודם. תראה, אילן 1462טוב, אז בוא נמשיך ונראה. אני מציגה לך את נ/ ש:

 14יצור רק נאמר, זאת כתבה שהעבירה ביקורת על שילוח מעביר לך כתבה של 'המקור' שלטובת הק

 15רביב דרוקר שכתב על סיקור מוטעה ב'ישראל היום', ומה שמעניין אותי זה ההתכתבות שלך עם 

 16אילן שילוח, בהמשך, אתה כותב לו, הוא העביר לך ואז אתה כותב לו 'קראתי וגם ידעתי מראש 

 17ר המדיה וואלה ואני כמנכ"ל מושפעים כי פנה לתגובה, חלק נכון וחלק לא וכן, להבדיל מכל שא

 18משיקולים מסחריים ופוליטיים, כמובן העיתונאים לא מושפעים אף פעם מכלום, הם 

 19אובייקטיביים לגמרי, מקצועיים ללא אג'נדות, רק למנכ"ל יש אג'נדה נוראית לשמור על החברה'. 

 20 עד פה אנחנו, אתה כותב בשפה צינית, נכון?

 21 כמובן. ת:
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 1צת נעלמת הציניות ואתה אומר 'לא אתן לילדים זבי חוטם, חלקם טיפשים ולא אבל בהמשך ק ש:

 2משכילים, להרוס את החברה'. אתה מסכים אתי או לא מסכים אתי שהאמירה הזאת משקפת 

 3 את היחס שלך לעיתונאים?

 4בעדנא דרתחא פה זה משקף את מה שאני אומר, אני לא חושב שזה משקף את מלוא גישתי, בוודאי  ת:

 5גבי כולם. אני חושב שהקצנתי פה את מה שאמרתי. יש הרבה מאוד מהעיתונאים, יש הרבה לא ל

 6מאוד מהעיתונאים שאני הערכתי אותם וחשבתי שהם בסדר וזה מבטא את השיח בינינו. שנינו 

 7אנשים שנמצאים בתוך הצד של הכסף בתוך הסיפור הזה ומתבטאים ולפעמים בהתבטאות 

 8ושבים. אבל זה לא נותן את מכלול הגישה שלי, כי בסופו של דבר, מתבטאים יותר קיצוני ממה שח

 9לאורך הדרך, העיתונאים שניסיתי להביא הם דווקא עיתונאים שכן עומדים על דעתם. כשהבאתי 

 10את ינון והבאתי את אורן נהרי והבאתי את אבי יששכרוב ואת אמיר תיבון ואת טלי בן עובדיה 

 11יסוננס. לפעמים יש גם בעיתונות, עוד פעם, למרות שהמון , אז היה פה איזה ד-וכולם אנשים ש

 12פעמים אני לא הייתי בסדר מבחינה אתית, אבל קורה גם לעיתונאים לפעמים וגם בעיתונים הכי 

 13מכובדים, שכותבים שטויות או שעושים משהו שהוא לא עד הסוף. אז יכול להיות שאז אני 

 14היה אחד המקרים האלה וגם אני מודה שאני מתבטא בצורה שהיא יותר בוטה, נדמה לי שזה פה 

 15הכל תפקיד ראשון שלי כמנכ"ל של גוף מדיה. הייתי על עקומת למידה, -אז התחבטתי, זה בסך

 16בתוך הקטע הזה, של בין הצד המסחרי לבין הצד המערכתי ובסוף החברה חיה מיום ליום והיא 

 17ופו של דבר אתה צריך צריכה לשלם משכורות. זה מבטא את חלק מההתחבטויות האלה, שבס

 18 להביא את הכסף. 

 19היום ברור לי, דרך אגב, שטעיתי בכל ניסיון שהוא לנסות לקבוע כללים ופה כן ופה שם, היום ברור  

 20לי שזו טעות, שזה מדרון חלקלק. צריך להיות חד, ברור, וגם אם אתה משלם מחיר כלכלי ואתה 

 21אגב, לדעת שכל הנושא הזה הוא מאוד משלם מחיר כלכלי, אז ראוי לעשות אותו. צריך, דרך 

 22מורכב של העיתונות שמצד אחד חיה ממודלים מסחריים, היא לא חיה ממנויים, כמו שדיברנו 

 23עליו כמה פעמים, והצורך שלה מצד שני לשקף את האמת, הוא נהיה צרה צרורה, בעשור האחרון, 
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 1ל מנויים, כשזה מנויים בגלל גוגל וכדומה, שמטה לחמם של העיתונים, של הפירמידה הרחבה ש

 2את הלא חייב לאף אחד, כשהמנויים לא משלמים יותר כסף וזה הופך להיות רק כספי המפרסמים, 

 3התלות גדלה. זה נושא מאוד בעייתי בתוך, בתוך העיתונות והוא בא לביטוי, אגב לא רק בכתבות, 

 4יפה של מה אלא את רואה כלי תקשורת הכי מפוארים, שהם עושים את אותו דבר באצטלה 

 5 שקוראים תוכן שיווקי.

 6 מר ישועה, אני מודה לך על הסקירה הזאת, גם על התיאוריה. ש:

 7 תודה על הסבלנות. ת:

 8 אני רוצה רגע להסביר, ש:

 9 תודה על הסבלנות. ת:

 10סבלנות יש לי מלא. אני רוצה להסביר מה אני שואלת ולכן אני מבקשת שתרכז את התשובות שלך  ש:

 11 כהבנתך.לשאלה ותענה 

 12 תודה. ת:

 13אנחנו מתעניינים עכשיו בך, אנחנו מתעניינים בך בזמן אמת. אוקיי? ולכן אני רוצה להקריא, זה  ש:

 14עדיין לא מוצג, זה יוגש, אבל, אני רוצה להקריא מהתכתבות שלך עם איתן מדמון ואקריא לך 

 15ך סתם, העיקר . כותב לך איתן מדמון 'אל תסתב2016לספטמבר  19 -כדלקמן, זו התכתבות מה

 16שתנקה לי את הטוקבק, אני מלמד אותם להכיל'. אתה עונה, ואתה עונה לו 'אבי אלקלעי 

 17 המטומטם שלי, חייב להזמין כתבה על פישמן'.

 18 עכשיו יש לו.  ת:

 19 אתה ממשיך וכותב 'שכל בתחת', סליחה על השפה, לא שלי. זה אני אמרתי, סליחה על השפה.  ש:

 20 טוב. ת:

 21ן כותב לך 'שטויות, אחי, הכל שטויות, אל תהרוס לעצמך את השם שלך'. ואז אתה ואז איתן מדמו ש:

 22אומר 'בתחת'. ואז הוא ממשיך ואומר 'הם בוגדניים ויום אחד יפתחו את הפה, צריך לעבוד חכם'. 
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 1ואז אתה אומר 'שם זין על כל העיתונאים הצדקנים' צריך להיות. ואז אתה ממשיך ואומר 'הם 

 2 ואומר 'שם זין'. מזדיינים'. ממשיך

 3 מה השאלה, גברתי? הוא קרא את זה, לא צריך לחזור. :עם-כב' השופט משה בר

 4אני אומרת, אל מול ההרצאה שנתת עכשיו, אני מתנצלת על המילים, הן לא שלי. הן לא שלי אבל  ש:

 5אני אשים עוד ואומר, אל מול הדברים, אל מול ההרצאה סליחה שאני משתמשת במילה שלך, 

 6ת והמתחסדת, על היחסים עם עורכים וכתבים והמעמד שלהם בעיניך, אנחנו עכשיו נלמד הצדקני

 7מהכתובים ואנחנו רואים מה אילן ישועה חשב בזמן אמת על עיתונאים ועל עורכים ועל המערכת 

 8 שלו. 

 9עכשיו אני מציעה לך, קודם כל אם אתה רוצה להתייחס לדברים האלה, שאתה אומר לחברך  

 10כך נמשיך בחקירה. אבל שים לב לפער -דמון, אתה רוצה להתייחס אליהם, ואחרויועצך איתן מ

 11 בין הדיבור היפה המתחסד שאתה מציג פה לבין מה שאנחנו רואים ונראה היום בזמן אמת. 

 12קודם כל, ברור שזה שפה ירודה ואני בטח מצטער עליה, זה קורה כשיש תיעוד של עשור של  ת:

 13רה שמקצינים את השפה ואומרים את מה שאומרים ולא מתכוונים התכתבויות וזה בין חברים, קו

 14לזה לא דקה אחרי, גם באותו רגע שאומרים את זה. אבל אני אומר עוד פעם, לצד זה, זה לא מתאר 

 15את תמונת היחסים שלי עם העיתונאים, המלאה. תמיד נוח לקחת את הדברים האלה ולהסתיר 

 16כן מביע את ההערכה לעיתונים, כולל אבי אלקלעי,  את אותן מאות התכתבויות אחרות שבהן אני

 17כך הרבה פעמים', אז אמרתי לו 'זה אצלנו -שגם לו, שהוא אומר לי 'למה אתה קורא לי אידיוט כל

 18סימן להערכה'. זה לא מבטא את היחס בסופו של דבר, אני לפעמים הייתי עם פיוז קצר ואמרתי 

 19רבה אמירות אחרות וכבוד והשארה של האיש דברים שהצטערתי עליהם אחרי זה ולצד זה יש ה

 20בתפקיד והבאה שלו לתפקיד והמשך גיוס עיתונאים שכן יהוו וכן ייתנו פייט. זו התשובה שלי, 

 21צדדית, מתוך קטעים של שיחות פרטיות ביני לבין איתן וזה לא -שזה לא, את מציגה תמונה חד

 22 ובוודאי לא לרובם.  מבטא את היחס שלי, המלא, אל העיתונאים ובוודאי לא לאבי

 23 אנחנו נראה. ש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 4964 

 1 בסדר. גם, דרך אגב, בשביל, ת:

 2 אני לא אפריע לך, אבל, אבל אני חושבת שמיצינו את הנקודה ואפשר להתקדם. ש:

 3 תודה שאת לא מפריעה לי. אבל אני אומר עוד פעם, בשביל לסיים את הנקודה הזאת, ת:

 4 ד פעם.לא צריך עו :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 לא, זה חשוב. תראי, גם, ת:

 6 אבל לא צריך עוד פעם.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7לא, זה משהו אחר, אבל, שהוא חשוב לנקודה הזאת. אומרים משהו שאני אומר, אבל בתוך השיח  ת:

 8 גם מרשתך וגם מר שאול אלוביץ', השתמשו בביטויים,

 9  אה, נכון, שכחנו לזרוק איזה רפש. ש:

 10 נכון, שכחנו, נכון, את צודקת.  ת:

 11 אבל אנחנו לא מדברים עליהם, מר ישועה, אנחנו מדברים עליך. ש:

 12 הם השתמשו, ואני מדבר עליהם, כי זה רלוונטי לזה. הם השתמשו בביטויים, ת:

 13 לא, איפה ראית את זה? ש:

 14 הם השתמשו בביטויים, ת:

 15 מה זה שייך? ש:

 16 הם השתמשו בביטויים יותר גרועים ואני מניח שלחלק הם לא התכוונו.  ת:

 17 א', לא נכון. אבל יש כתובים. ב', לא מעניין, אנחנו מדברים עליך.  ש:

 18עכשיו, תגיד עוד עשר פעמים במהלך החקירה שאול ואיריס, שאול ואיריס, שאול ואיריס, הכל  

 19 בסדר. אני כן רוצה, כן רוצה להגיד לך שהבנו את תשובתך ועכשיו נעבור למציאות. עכשיו, 

 20 למציאות החלקית שאת מתארת.  ת:

 21 להתכתש. אני לא מתווכחת אתך, אמרת. אמרת ונתקדם, אני לא צריכה בכל פעם ש:

 22 אמרנו לפני טלי בן עובדיה, היה עורך ראשי קודם, 

 23 גדי. ת:
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 1 מה? ש:

 2 גדי להב? ת:

 3 . 1463, את נ/2011בינואר  9 -, ואתה שולח לו ב2011נכון, כן. והוא היה עורך ראשי מינואר  ש:

 4 תודה. ת:

 5רסום וכל תראה, אתה כותב לו 'לאור הרגישויות השונות, אבקש שעד להודעה חדשה, כל מוצר פ ש:

 6, 'לרבות כתבה, יועברו לאישורי במייל לפני שעולה לאוויר'. אתה 2011מוצר תוכן', אנחנו ביוני 

 7 זוכר על מה מדובר?

 8, תוכנית ריאליטי. אני 10זה קשור לנוהל אישור הדור הבא, שזה היה פרויקט משותף לנו ולערוץ  ת:

 9ה, יכול להיות שיש דברים, כן, הם, הם, לא זוכר בדיוק מה היו הרגישויות שם, יכול להיות שיש, א

 10השאלה היתה למי יש זכויות פרסום, לאיזה מפרסמים יש זכויות פרסום, כי עיקר ההשקעה היה 

 11, אנחנו רק הצטרפנו לחלק מההשקעה, קיבלנו חלק מזכויות הדיגיטל. עכשיו השאלה 10של ערוץ 

 12ה. כשבאים ומוכרים למפרסם, היא, כשבאים ומוכרים למפרסמים, אני חושב שזאת היתה הנקוד

 13ימכרו או אנשי המכירות של וואלה ימכרו, כדי למנוע את  10אז האם אנשי המכירות של ערוץ 

 14כעסו שאנחנו מתחילים להיכנס ולקחת, אז ביקשו לוודא את חלוקת העבודה,  10הקונפליקט. 

 15 איך לקחת את החסויות, בעיקר מכירת חסויות ודברים כאלה.

 16תופש פה, באירוע הזה, את האישור של כל ידיעה על פרסום או מוצר תוכן, כתפקיד אוקיי. ואתה  ש:

 17 שלך. 

 18כן. זה, זה עוד פעם, זה מדובר בעיקר על זה. זה, סביב הדור הבא, זה נושא של תוכן שיווקי, זה  ת:

 19 ערוץ מיוחד, זה לא כתבה על פוליטיקה, זה דברים שקשורים לדור הבא, זה הנושא.

 20 א הזה, כך.הבנו. בנוש ש:

 21 ,-זה קידום של, זה קידום של נושא שהוא, של, של פרויקט משותף, שעלה הרבה כסף לשני ה ת:

 22 עם גדי להב? 2012אוקיי. אתה זוכר את המשבר שהתפתח לך ביוני, תחילת יוני  ש:

 23 עם? ת:
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 1 , היה לך משבר עם גדי להב.2012ביוני  ש:

 2 לא. ת:

 3 אתה זוכר? ש:

 4 לא. ת:

 5 אתה לא זוכר?  ש:

 6 לא. ת:

 7, גם, כמובן אנחנו מגישים, אתה כותב לאיתן מדמון 'אמן ואמן נדבר 1464נ/ -אז אני אציג לך. ב ש:

 8במוצ"ש, מתפתח לי משבר עם העורך הראשי ורציתי עצה'. העורך הראשי באותו זמן זה גדי להב. 

 9 זה מזכיר לך משהו?

 10 לא, לא זוכר. ת:

 11 משהו שקשור לכתבה עם אייל גולן? ש:

 12 ,-לא זוכר. אני זוכר שהיה משהו עם אייל גולן, אינני זוכר את ה אני ת:

 13 שאתה התערבת בתוכן של הכתבה על אייל גולן וגדי להב כעס ביותר. מזכיר לך משהו?  ש:

 14 יכול להיות. ת:

 15 אתה רוצה שנראה לך את הכתבה כדי להיזכר?  ש:

 16 אפשר להראות. יכול להיות שזה קרה. ת:

 17 ות את הכתבה? זה מזכיר לך?אוקיי. אם אפשר להרא ש:

 18אני רואה את אייל גולן, זה מזכיר לי בדיוק מה שאמרת לפני זה, שיכול להיות שהיתה איזה שהיא  ת:

 19 כתבה לגבי אייל גולן. שהתערבתי בה. 

 20 שהתערבת. וזה הרגיז מאוד את גדי להב? ש:

 21 ודאי. ת:

 22עובדיה, חברי, עו"ד חן, חברי עו"ד  אוקיי. וזה היה משבר שאתה מדבר עליו. לאחריו היתה טלי בן ש:

 23 חן, חקר לעניין טלי בן עובדיה. נעבור עכשיו לינון מגל. ינון מגל,
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 1 רציתי לומר לך, ת:

 2לא, אני לא שאלתי אותך כלום ועכשיו אנחנו מתקדמים. אני אשאל, אתה תענה, כדרכך, הרי  ש:

 3 במילא אתה תענה מה שאתה רוצה.

 4ההוראות של ניר שלום, רק שיהיה מובן, עוד פעם, אני לא מכיר את  כן, אבל לגבי אייל גולן, זה ת:

 5אייל גולן. כל מעורבות לגבי אייל גולן, היא באה מניר שלום, עכשיו אני, אין לי שום קשר לאייל 

 6 גולן. לא מכיר אותו. 

 7 יופי. ש:

 8 אוקיי. ת:

 9את זה, שמענו,  השאלה שלנו והשאלה שלי היתה ההתנהלות שלך מול המערכת. אבל אמרת גם ש:

 10 עוד פעם, שאול.

 11 בסדר. ת:

 12 יופי. עכשיו, נתקדם, זה לא מרגש אותנו. עכשיו, ש:

 13 בסדר, לא התכוונתי לרגש. ת:

 14 בסדר. ש:

 15 אבל זה רלוונטי. ת:

 16לגבי ינון, מר ישועה, אנחנו רוצים להתקדם בחקירה. מר ישועה, אתה דיברת על ינון מגל בחקירה  ש:

 17גדית, לא זכרת, לא זכרת, אני מפרגנת לך את חוסר הזיכרון הזה, שאני חקרתי אותך בחקירה נ

 18 . אז רק כדי לעשות סדר בתמונה הזאת,בדירקטוריוןאם ינון מגל אושר או לא אושר 

 19 אושר. ת:

 20 סליחה? ש:

 21 בסוף סיכמנו שהוא אושר. ת:

 22 אז אפשר, לא בדיוק, לא בדיוק אישרת, כי לא זכרת ואני מאמינה לך שלא זכרת. ש:

 23 נכון. –א, עברנו על זה אז ואז אמרת לי שכן. אמרתי ל ת:
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 1 אמרתי לך שכן, מהפרקטיקה. ש:

 2 בסדר. ת:

 3 היום אני יודעת מהחומרים, זה הכל.  ש:

 4 שהוא אושר. ת:

 5 , לא צריך להציג ואפשר להתקדם.1465אושר, סבבה. זה נ/ ש:

 6 אני רוצה להציג לך, 

 7שהסיבה שלא זכרתי היא שבעבר עורך ראשי לא אני רק ציינתי אז ואני חוזר על זה גם היום,  ת:

 8אושר, כי היה סמנכ"ל תוכן ועורך ראשי לא היה חבר הנהלה. לא היה נושא משרה. ולכן, לפני כן 

 9הוא לא אושר, ואני חושב שהראשונה אולי שאושרה זה טלי, כי היא היתה גם סמנכ"לית תוכן. 

 10 ה פיצול.והסיבה היתה שבעבר היה פיצול ומנקודה מסוימת לא הי

 11 בסדר. זה נקודה טכנית, מבחינתנו, ולא זכרת ועכשיו הראינו והכל בסדר. ש:

 12 בסדר. ת:

 13 , ניתן גם לתביעה, אבל אנחנו נתקדם. תודה. 1465מתקדמים.  ש:

 14אני מציגה לך התכתבות שלך, התכתבות, מיילים, זה שרשור מיילים בין ינון מגל, ערן גודטנקר  

 15, אני ממקמת אותך בזמן. ערן גודטנקר, 2013לנובמבר  19 -ו 18ימים אבל רגע לפני שאת מעלה, מה

 16 המשפט לא מכיר, -רק כדי שנדע, כי יש פה דמויות חדשות שבית

 17 סמנכ"ל הסחר של וואלה, הוא זה שעושה את המכירה של הפרסום למפרסמים. ת:

 18 ר, נכון?עכשיו, סמנכ"לים, רק נדבר רגע באופן כללי, הם חלק משדרת הניהול של האת ש:

 19 כן. ת:

 20 לא חלק מהעורכים והכתבים. הם חלק משדרת הניהול.  ש:

 21 סמנכ"ל הסחר הוא לא חלק משדרת הניהול של המערכת. של האתר. ת:

 22 של האתר. ש:

 23 של האתר, כן.  ת:
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 1אז שנייה, כי לא מבינים. הוא חלק מהשדרה של הניהול, הוא, אתה המנכ"ל והוא סמנכ"ל, הוא  ש:

 2 . הוא לא חלק מהעריכה והכתיבה,חלק משדרת הניהול

 3 לא. ת:

 4 והתוכן של הכתבות. ש:

 5 לא. ת:

 6 אוקיי. ש:

 7 לא. ת:

 8. ותראה מה ינון כותב. רק 1466עכשיו, בואו ראה את התכתבות המיילים הזאת ביניכם. זה נ/ ש:

 9תסתכל למטה, כדי להבין את ההקשר שלא נטעה חלילה. זו כתבה פרסומית, אוקיי? שעולה 

 10 זק או יס.כנראה מטעם ב

 11 כן. ת:

 12 כנראה בזק. אוקיי? ש:

 13 כן. ת:

 14 ועכשיו, מה לינון יש להגיד על זה?  ש:

 15 כן.  ת:

 16ידי בזק ועושה השוואה בין בזק להוט, -הוא כותב במילים מאוד קשות, 'בעיני כתבה שכתובה על ש:

 17אנושות. זה  זה לא קשור לעיתונות, זה קשור לזנות. זה לא עובר, בעיני זה לא עובר כי זה פוגע בנו

 18 גבול אדום, צריך לדעת לשים גבולות אדומים'. אתה רואה את הכתיבה שלו?

 19 קראתי. ת:

 20 יפה. ואתה מכריע במחלוקת הזאת. אפשר לעלות למעלה?  ש:

 21 כן. ת:

 22אתה אומר 'אנחנו חייבים להמשיך עם כתבות פרסומיות, שוחחתי עם און גוראון, מקובל עליו  ש:

 23וצה מאוד למקד אותך בשאלה שלי ואני מבקשת שהתשובה שלך שצריך לעדן'. עכשיו אני ר
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 1תתמקד גם. אתה דוחה את העמדה של ינון מגל פה לעניין מה עובר ולא עובר, נכון? ואתה קובע 

 2 שכתבות פרסומיות ימשיכו להתפרסם. נכון?

 3מדיה,  לא, סליחה. ינון לא התכוון, העמדה שלו היא לא שכתבות פרסומיות לא יתפרסמו. אין גוף ת:

 4יורק טיימס וגם עיתון הארץ, שאין לו כתבות פרסומיות. זה -כולל הוול סטריט ג'ורנל וכולל ניו

 5תשמע,  –בדיוק הדבר שדיברתי עליו קודם, שמול, נגיד סתם, כשמתקשר אלי מפרסם ואומר לי 

 6הכתבה עלי לא בסדר ואני מתערב שזה באמת לא בסדר וזו צורה אחת של התערבות שיכולה 

 7ת של מנכ"ל או צדדים מסחריים בתוכן, יש משהו שהוא קצת סמוי מהעין וקורה בהיקף להיו

 8הרבה יותר גדול, זה הנושא של הכתבות הפרסומיות, זה בדיוק אז. לא היה פה לינון כוונה לא 

 9לעשות כתבות פרסומיות. הוא טען שהכתבה הפרסומית הזאת נלקחת לתוך מקום לא, היא 

 10 מוגזמת.

 11 בה,משום שזה כת ש:

 12 משני היבטים. ת:

 13משום שזה כתבה, שנייה, אני אעזור לך, בשביל שנבין. משום שזו כתבה שהיא לא מציגה את  ש:

 14, היא מתחפשת להיות כתבה רגילה ועיתונאית. נכון? -עצמה כפרסומת, היא מציגה את עצמה כ

 15 זה מה שהפריע לינון?

 16 א בוטה במסחריות שלו,אז יש פה שני, שני היבטים. אחד זה התוכן, עד כמה הו ת:

 17 אוקיי. ש:

 18הכל נגיד -שני הדברים הרי הם עובדים יחד. אם מישהו היה כותב כתבה פרסומית שהיא בסך ת:

 19הוגנת, היא משרתת והיא מציגה את שני הצדדים וכדומה, היה פחות מפריע. אבל זה גם השילוב 

 20י. ומצד שני, הסימון הנאות של מה כותבים ועד כמה הוא מסחרי. עד כמה הוא לחלוטין לא עיתונא

 21של זה, של אותה, של אותה כתבה. אז זה לא שאני מחליט נגד ינון וינון אומר לא צריך כתבות 

 22פרסומיות ואני כן. קורה פה דבר שקורה יום יום בכל אתר. סמנכ"ל הסחר וסמנכ"ל התוכן או 
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 1עם כתבות פרסומיות  –מר העורך הראשי, רבים ביניהם. יום יום זה קורה. זה עולה למעלה ואני או

 2 אנחנו חייבים להמשיך, כי אין גוף שלא עושה את זה. 

 3 אוקיי. ש:

 4אני רק אומר, שוחחתי עם רן גורון, רן גורון הוא הלקוח שהזמין את זה, מקובל עליו שהוא צריך  ת:

 5לעדן. אני הסכמתי שפה זה באמת לא בסדר, דודו זה המשנה שלי, אני אומר 'תטפל בזה בתיאום 

 6ם ערן והלקוח, ממשיכים בנחישות וברגישות ותוודא שנציגיו של רן גורון משתתפים בפגישה' ע

 7וההנחיה היתה כן למתן ולסמן. דרך אגב, במשך הזמן, אמרתי כבר, כל הנושא הזה נמצא לפתחם 

 8אביב לעניין מה הסימון -של כל אתרי האינטרנט וכל גופי העיתונות והיום הוא במחוזי  בתל

 9דין, אנחנו בכל אופן, ברגע שהדברים האלה -דין או לא פסק-נני יודע אם כבר יש פסקהנאות. אי

 10דין יוסי עבאדי וקיימנו פגישות בין, ממיטב, בינו -התחילו להיות מוצפים, הקמנו פורום עם עורך

 11 לבין אנשים מהמערכת,

 12 מתי הפורום הזה? ש:

 13 לנו.מהמסחר. מקדמת דנא. זה אפילו כשהיינו בהרצוג עוד התח ת:

 14 אז זה לפני הסיפור הזה? ש:

 15 כן כן.  ת:

 16 אז אני שואלת אותך שאלה אחרת, ש:

 17 אבל הם הביאו מקרים שדנו בהם, כי הוא לא היה, ת:

 18 מר ישועה, בוא נעשה רגע סדר. אנחנו יודעים היום, ש:

 19 בבקשה. ת:

 20בל אותי עם הרבה מאוד. הרבה יותר ממה שידענו. עכשיו, אני מבקשת ממך, תנסה לא לנסות לבל ש:

 21תאריכים, כי אנחנו יודעים. אל תבלבל אותי עם פורום שהיה קיים הרבה קודם, לא שייך לעניין, 

 22לא שייך לנקודה. תעשה את זה, אני אצטרך לחפור עוד שלושה קלסרים. ואני לא רוצה לעשות את 

 23 המשפט את מה שאנחנו יודעים.-זה. אנחנו יודעים. עכשיו אנחנו מציגים לבית



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 4972 

 1 יי.אוק ת:

 2עכשיו, מה שמפריע לינון פה, זה לא כל מה שאתה אמרת. מה שמפריע לינון זה התחפושת שעשתה  ש:

 3הכתבה הפרסומית, בחזות של משהו עיתונאי. אני אומרת לך ואתה תגיד לי על זה אם זה נכון או 

 4הזאת כך תיתן איזה נאום שאתה רוצה, האם נכון או לא נכון שלמרות ההתנגדות -לא נכון ואחר

 5של ינון שהיא התנגדות עיתונאית, עניינית, שהוא קורא לה קו אדום, שפה מאוד קשה של ינון, מר 

 6 מגל, אתה מכריע ואתה אומר בלי שום הסבר 'זה ממשיך ואנחנו נעדן'. האם זה נכון או לא נכון?

 7את זה  אני מכריע בגדול שהז'אנר כתבות פרסומיות עובר ואני קובע פורום שישב וינסה למתן ת:

 8 ולעשות את זה בצורה יותר נאותה.

 9, אבל לפני שאנחנו מציגים אותו, לא, נציג אותו, בסדר, 1367אוקיי, נמשיך. אני מציגה לך את נ/ ש:

 10יכולה להציג אותו. זה מיילים שלך לאודי הירש, לינון מגל, לאבירם אלעד, לעדו אשד ולשי מגר. 

 11 עכשיו, תזכיר לנו, עדו אשד תפקידו?

 12 ,-היה סמנכ"ל בכיר לעניין המוצר, הוא בעצם אחראי על האתר כפלטפורמה, על ה עדו ת:

 13 אינטרנטית? ש:

 14 אינטרנטית, נכון. גם עיצובית וגם מוצרית, על המוצר. לא התוכן. ת:

 15 לא התוכן. נכון. ושי מגל הוא משנה שלך? ש:

 16 שי מגל הוא משנה שלי. ת:

 17 כולם חלק משדרת הניהול של האתר? ש:

 18 כן. ת:

 19 יפה. ואתה כותב במייל ביקורת על הכותרות באתר.  :ש

 20 כן. ת:

 21. לא טורח לעשות את הדבר הכי בסיסי בכתבה כזאת, 1467כותרת מפוצצת, כתבה שטחית. זה נ/ ש:

 22לתת לינק לאתר החברה ואכן הגולשים מגיבים, מציע לקרוא טוקבקים, לשפר כתבות. אני מציגה 

 23. לא אומרים מה היצרן, מה סוג המטוס, ואז 1468לה, נ/לך עוד מוצג לפני שאני שואלת את השא
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 1. אתה מעיר פה הערות לתוכנן 777לקראת סוף הכתבה מתחילים לדון בתאונות קודמות של בוינג 

 2 של הכתבות, נכון?

 3ההערות, כבר דנו בזה, בנושא הזה, את ואני, שיחה ארוכה ונעימה, סביב ניס ודונלד טראמפ.  ת:

 4מסביר פה. מנכ"ל חייב להתערב בכל ההיבטים שקשורים בחברה, כולל  הסברתי לך את מה שאני

 5בדברים שקשורים למערכת, זה לגיטימי פה לגמרי, כי זה קשור לטמפלט, לקצב שבו המערכת 

 6עובדת. זה לא הנקודה שאכפת לי פה, גם יש לי שם משהו שאני מתערב ועל המזרקה החדשה 

 7מאות שבאות לתת, אני לא מרוצה מהרמה שבה זה עובד. בדיזינגוף, אז זה לא ברומו של עולם. דוג

 8 הכותרת מפוצצת, הכותרת שטחית, לא עושים את הדברים, זה טמפלט, זה דמות של טמפלט.

 9 תסתכל על מה שאתה כותב,  ש:

 10 כן. ת:

 11 כשאתה כותב לא אומרים מה שם היצרן, זאת הערה לתוכן של הכתבה. לא אומרים,  ש:

 12 כן, אבל זה,  ת:

 13 ה. אנחנו נתנהל בכבוד אחד כלפי השני.שניי ש:

 14 בבקשה. ת:

 15לא אומרים מה סוג המטוס, זה הערה לתוכן. מר ישועה, בוא נעשה את זה יותר קצר, אם אתה  ש:

 16לא מסכים שזאת הערה לתוכן, תגיד זאת לא הערה לתוכן ונתקדם. לדעתי זה ברור שזאת הערה 

 17 כתבה.לתוכן, ולכן הכתוב ידבר. זו הערה לתוכנה של 

 18 לא. ת:

 19 לא? ש:

 20לא. זה הערה, טוב, זה הערה לצורת העבודה של המערכת ולאיכות העבודה שלה, היא הערה  ת:

 21תשמעו, תראו, הרמה לא טובה, אני  –יחסית גנרית. אני בא ואומר, לוקח את זה כדוגמה. אומר 

 22 לא אומר עכשיו אם בואינג זה הבעיה או בשני,
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 1לא טובה? כשאתה אומר לא אומרים מה היצרן, איפה לא אומרים סליחה, איפה אתה אומר הרמה  ש:

 2 מה היצרן? 

 3 תראי, ת:

 4 לא, זאת שאלה. איפה לא אומרים מה היצרן? ש:

 5 תיקחי אותה, את לא רוצה אל תיקחי. –התשובה, התשובה שלי היא די פשוטה, את רוצה  ת:

 6 אבל השאלה שלי היתה,  ש:

 7, 777אל תכתוב על בואינג  –התערבות בתוכן זה שאתה בא ואומר זה לא, זה לא התערבות בתוכן.  ת:

 8 .777כי זה פוגע בבואינג 

 9 לא לא לא, ש:

 10אני לא דן בזה. אני אומר לו 'כשאתה נותן כזאת כתבה, אז תתייחס ליצרן, תתייחס לסוג מטוס'.  ת:

 11מעורבות  באותה מידה יכולתי להתייחס לסוג מכונת הכביסה וסוג זה, זה הכוונה. זה סוג של

 12שקשור בעיני לרמת הביצוע של הכתבים והוא גנרי לתוכן של הכתבה. זה בעיני לא מעורבות בתוכן, 

 13 זה טמפלט. זהו. זה צורת עבודה של מערכת.

 14 אז אנחנו תיכף נמשיך ונראה. ש:

 15 בבקשה. ת:

 16 לדעתי, זה גם מובהק, הערה לתוכן. ש:

 17 טוב, בסדר. ת:

 18ת איזה טמפלט יש פה, אבל אנחנו נתקדם. וזה, והידיעה, המייל ובוודאי לא לטמפלט וגם לא הסבר ש:

 19 הזה עובר, גם אנחנו רואים, לשני סמנכ"לים. נכון?

 20 נכון, כי זה קשור לביצועים הכלליים של האתר. ת:

 21 אוקיי, נתקדם.  ש:

 22דבר ראשון, סמנכ"ל, כי החברה, צריך עוד פעם להבין, משקיעה עשרות מיליוני שקלים במוצר.  ת:

 23חריות, את רואה פה גם באמת, מתוך זה שלמי שזה נשלח, זה מראה בדיוק מה הכוונה. שאנחנו הא
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 1-איים, על המדדים, שעליהם אנחנו עובדים, כדי להעלות את רמת ה-פי-צריכים להסתכל על הקיי

 2 , מה כתוב הנושא? רמת הידיעות והכתבות, כן?

 3 רמת הידיעות והכתבים, מר ישועה, ש:

 4 ן.לא כתוב התוכ ת:

 5רמת הידיעות והכתבים היא במובהק שאלה של תוכן. אתה רוצה לקחת שאלות של תוכן רק  ש:

 6 להתערבות,

 7 עו"ד רוזן עוזר, אין מקום להתווכח אתו.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8בסדר, אני ממשיכה. אני הייתי מוכנה להמשיך גם קודם, אני מקבלת את הערת גברתי ואני  ש:

 9 ממשיכה. 

 10 אני ממנה גם את העורך ראשי, אז את יכולה להגיד שהתערבתי בתוכן.  ת:

 11 אנחנו ממשיכים. נתקדם. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12. 1469המשך ההתכתבות הזאת היא כבר רק בינך לבין עדו אשד ושי מגל. אני מציגה לך את נ/ ש:

 13יה השבוע בראש חשבתי על זה. אם אנחנו כותב לך שי מגל, שי מגל כותב לך 'בדקה שהיתה לי פנו

 14לא משנים מהותית את איכות התוכן, התוכן, כותרות, מניות, טופוגרפיקה, עריכת דף הבית 

 15הראשית, אג'נדה דף, דף הבית יהיה כישלון גם אם המוצר יהיה מדהים. אני לא רואה עקומת 

 16 זה אודי?שיפור מאז שאני בחברה אלא במקרים שבהם אודי מעורב אישית'. מי 

 17 אודי הירש, כנראה. ת:

 18'הוא צריך לקבל אחריות רבתי לא כסיסמה, אלא מול ינון, בכוח'. מי זה, אודי זה אודי הירש, אני  ש:

 19 מבינה, אבל מבחינת היררכיה הוא מתחת לינון מגל, נכון?

 20 כן, הוא המשנה. ת:

 21 אוקיי. ומה זאת אומרת שהוא יקבל אחריות בכוח? ש:
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 1ותר אינטרנטי, הוא יותר חיית אינטרנט, אז בגלל שאנחנו רואים שיש חולשה לא, אודי הוא י ת:

 2במדדים האינטרנטיים או בטיפול האינטרנטי, לא בצד העיתונאי. כי בצד העיתונאי ברור שינון 

 3 לשלב את הכוח כאילו של שניהם, לתת לאודי יותר ביטוי. –היה חזק יותר. אז הוא אומר 

 4תראה מה אתה עונה: 'איכות התוכן היא נגזרת פשוטה ומיידית של בוא נראה מה אתה אומר.  ש:

 5איכות העורך הראשי. זה לא קשור רק לתפישה מערכתית כוללת או היעדרה, זה קשור לחריצות, 

 6לכישרון וכניסה לפרטים. לא חושב שינון בכלל קורא את הכתבות ואם קורא, לא חושב שהוא 

 7א ממוקד בדבר אחד'. כולם רואים, אני לא חושבת בכלל רואה את הבעיות שאנחנו רואים, הו

 8 שאני צריכה לקרוא את זה. שפה מהממת. 

 9 אנחנו ממשיכים וקוראים, אתה ממשיך בעוד מייל למעלה. 

 10 מה השאלה אליו? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11ההודעה  מיד. 'אני חושב שהוא לא יכול להישאר כעורך ראשי' ואתה מציע לכולם להשמיד את ש:

 12, אתה החלטת שינון מגל לא יישאר בתפקיד 2014אחרי שהם קוראים אותה. תאשר לי שכבר במרץ 

 13העורך הראשי. אתה החלטת כך משום שאתה חשבת שהוא עורך ראשי לא טוב, לא רצית אותו 

 14 כעורך ראשי, נכון או לא נכון?

 15 אני הייתי אמביוולנטי לגביו.  ת:

 16 סליחה, לא שמעתי מה אמרת. ש:

 17 לא חשוב. נמשיך? ת:

 18 כן, בטח. תחזור על מה שאמרת.  ש:

 19 דובר: אני הפרעתי לה. הוא אמר שהוא היה אמביוולנטי ביחס אליו. 

 20היית אמביוולנטי ביחס אליו? זה התבטאות אמביוולנטית, מר ישועה? להגיד שאני חושב שהוא  ש:

 21פ, לא נחזור על המילים לא יכול להישאר כעורך ראשי, להגיד שכל מה שמעניין אותו זה סקו

 22 הגסות. זה התבטאות אמביוולנטית? זה מונח חדש בשפה, מבחינתי. 

 23 את רוצה גם שאני אענה? ת:
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 1 כל הזמן. ש:

 2כי את עכשיו עונה במקומי. אני לא אמרתי שההתבטאות הזאת אמביוולנטית, אמרתי שהיחס  ת:

 3אחרות ומעשים אחרים. עושה  שלי לינון היה אמביוולנטי ולצד ההתבטאות הזאת, יש התבטאויות

 4מישהו שטויות, אז אני דן בזה עם ישי, הוא המשנה שלי, הוא הובא בדיוק בשביל לשפר את 

 5לכל מיני דברים שהרגשנו  to catch upהנקודה הזאת של, הוא הובא מידיעות אחרונות, רצינו 

 6י אומר את מה שאני שאנחנו מפגרים אחריהם. והדיון הוא פה ביכולות האינטרנטיות. סביב זה אנ

 7אומר, שלצד זה, אני אומר, הייתי אמביוולנטי, וזה התבטא בהתכתבויות אחרות, שבהן אני כן 

 8שומר על ינון ואני כן מגן על ינון וגם ברגעים האחרונים שהיו שם פאולים וכדומה, וחשבתי שצריך 

 9תונאי והרייטינגי של לשלוח, חשבתי עדיין, היה פה, היה פה אמביוולנטיות. מצד אחד, הערך העי

 10יומי, היו -ינון, היה גבוה. מצד שני, היכולות הניהוליות וההבנה האינטרנטית של הניהול היום

 11חלשים. ובסוף הפתרון, את יודעת מה הפתרון שמצאתי, שהצמדתי אליו מישהו שהוא חיית 

 12אחרי זה אינטרנט, שזה עדו, וזה אמביוולנטיות. פה אני מבטא את הצד הפחות אמביוולנטי ו

 13מצאתי לזה, ובמקומות אחרים התבטאתי עוד פעם, אולי יותר חריף, במקומות התבטאתי שמצד 

 14ינון נכס.  –שני, עשרות פעמים הסתכלתי אחרי, עשרות פעמים אני אומר גם לשאול וגם לאחרים 

 15אבל תסתכל על הריאיון. הריאיון  –גם למול אודי הירש. אודי הירש אומר משהו, אני אומר לו 

 16נפלא ועיתונאית הוא זה, הוא שם אותנו על המפה. אז את שואלת אותי על אמביוולנטיות, את 

 17מפנה אותי לדבר אחד ואני מרחיב את זה להכל ולעובדה שבסוף גם במקומות שהוא עשה פאולים, 

 18ניסיתי לשכנע אותו להישאר כן בטייטל כעורך ראשי והבאתי לו אבל מישהו שמוציא ממנו את 

 19ה, שזה עדו, שזה פתרון שמנכ"ל יכול לתת וגם האמביוולנטיות מתבטאת בזה שגם הדברים האל

 20 אחרי שהוא הלך, אני זה שניסה פעמיים להחזיר אותו. 

 21 בוא נעשה רגע סדר. ש:

 22 זה אמביוולנטי. זה אמביוולנטי. ת:
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 1 המייל הזה לא מבטא שום אמביוולנטיות. הוא מבטא, אגב, חלקים ממה שאתה אומר, אבל הוא ש:

 2מציג את התמונה האמתית בזמן אמת, את מה שאתה חשבת. אתה מדבר פה על זה שהתפקיד 

 3 שלו כמגיש בראש המהדורה הטלוויזיונית.

 4 טוב. ת:

 5 הוא ענה על זה. הוא ענה.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6דברים אבל אני רוצה להתמודד עם הדברים שהוא ענה ולהראות מדוע הדברים שהוא ענה הם  ש:

 7 שהם אינם נכונים. אני מבינה שאולי אנחנו,

 8בסדר, אבל התשובה שלו לא נמצאת במייל הזה. הוא אומר  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 התשובה שלי נמצאת במיילים אחרים.  –

 10 היא לא נמצאת במיילים אחרים. ש:

 11 אוקיי, אז זו תשובתו. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12וגברתי לא מצפה, אף אחד לא מצפה ממני להביא עכשיו לחקירה את כל המיילים ואת כל  ש:

 13 אפשר,-ההתכתבויות, כי גם אי

 14 זו תשובתו. הוא לא ...  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן, אני הבנתי שזו תשובתו.  ש:

 16יש צד שני, זה מה  –מה שעולה מהמייל הזה. הוא אומר  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 שהוא אומר.

 18רק שמה שהוא אומר שעולה מהמייל הזה, לא עולה מהמייל הזה. אז אם גברתי תגיד לי לא לחקור,  ש:

 19אז אני לא אחקור. אבל מה שהוא אומר לא עולה מהמייל הזה. מה שאני רוצה להציג לו, זה מה 

 20 עולה מהמייל הזה.

 21 יי, בבקשה.אוק :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22אולי הגב' רוזן תבהיר במשפט אחד או שניים, ככל שאפשר אם  :עם-כב' השופט משה בר

 23נוכח, לגבי קו החקירה שגברתי מובילה. אני שומע כבר שעה, יותר משעה, נכנסים ממש לעומקם 
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 1של דברים באתר וואלה. אתר וואלה פה לא עומד למשפט לגבי ההתנהלות שלו ולגבי דברים ביחס 

 2להתנהלות העד, שמענו כמה, עשרות ישיבות. השאלה מה אנחנו אמורים להסיק מהחקירה היום 

 3 בקו הזה. 

 4אז אני אסביר אבל אני מבקשת ואני כן מבקשת, אני מבקשת שהעד יצא. זה הסבר חשוב. אני  ש:

 5 מבקשת שהעד יצא כדי להסביר באמת את קו החקירה. 

 6 בצער רב, אני יוצא. ת:

 7 אני בטוחה שאתה מצטער לצאת. תודה. ש:

 8 )העד יצא(

 9כמה דברים. מר ישועה העיד פה בעדותו הראשית לגבי התפקיד שלו כמנכ"ל, מה הוא עשה  ש:

 10מנכ"ל לא מתערב בתוכן,  כמנכ"ל, מול המערכת. איך הוא ניהל את המערכת, הוא דיבר על הפרדה.

 11מנכ"ל עוסק בניהול. כל מה שאנחנו שמענו פה בחקירות הנגדיות עד היום הם היו אירועים 

 12אקלקטיים במובן הבא, שהם מציגים התערבויות של פוליטיקאים והאופן שבו מר ישועה מתנהל, 

 13א הציגו את הם מציגים התערבויות של גורמים מסחריים והאופן שמר ישועה מגיב לאותם. הם ל

 14. החקירה שלי היום, day to day -התמונה המאוד חשובה של מי היה ישועה בתוך המערכת ב

 15בעינינו היא חקירה חשובה וקו הגנה חשוב מבחינתנו, נטולת אירועים של פוליטיקאים, נטולת 

 16אירועים של גורמים מסחריים. היא איך מר ישועה ניהל את האתר שלו, כמי שהיה טבול ידיים 

 17 רגליים וכך אנחנו נראה, בתוך האתר הזה, מבחינה תוכנית ועריכתית. ו

 18אז קודם כל, זה רלוונטי, משום שזה חשוב להבין את האופן שבו ישועה ניהל את האתר, כדי להבין  

 19 איך הוא הציג את הדברים גם לשאול ולאיריס, זה אנחנו כבר חקרנו אותו, אבל עכשיו אנחנו, 

 20 אבל מה זה נוגע לדיון שבפנינו, בהקשר הרלוונטי לנאשמים? :עם-כב' השופט משה בר

 21 אז אני אסביר. ש:

 22גם אחרי עשרות ישיבות חקירות נגדיות ארוכות מאוד, גברתי לא  :עם-כב' השופט משה בר

 23 המשפט לא עמד על האופן שבו התנהל מר ישועה באתר?-סבורה שבית
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 1 אני משוכנעת, ש:

 2 לבואינג וללופטהנזה,  וצריך שניכנס :עם-כב' השופט משה בר

 3 אנחנו לא ניכנס לבואינג וללופטהנזה, אנחנו, אנחנו לא ניכנס לבואינג וללופטהנזה, ש:

 4אין צורך. נעשות חקירות נגדיות ארוכות, ענייניות מאוד, רלוונטיות  :עם-כב' השופט משה בר

 5ב הזה של הדיון. מאוד. אני מבין לאן גברתי מבקשת לבסס, אני רק לא בטוח שזה דרוש כרגע, בשל

 6 במיוחד שזה נוגע בעניין רחוק ולא נוגע לעניין שלפנינו.

 7 לא, אבל זה כן נוגע לעניין שלפנינו. ש:

 8 כן? :עם-כב' השופט משה בר

 9 –ושוב אני אסביר. לא שוב. אחד הדברים, הדבר המרכזי שהתובע בא לומר בתיק הזה, זה לומר  ש:

 10פנו היא התנהלות חריגה. ישועה פעל כמי שהופעל  ההתנהלות בעניינים ששאול ואיריס אלוביץ'

 11עליו לחצים, כמי שאף פעם לא מתערב בתוכן ואחד הממדים המרכזיים לחריגות, לא היתה רק 

 12היענות לדרישות מבחוץ, אלא עצם העובדה שפונים למנכ"ל והמנכ"ל מתערב. זאת דמות המנכ"ל 

 13 . בהרבה מאוד גופי תקשורת, יכול להיות, אבל לא בוואלה

 14 גם לא בהכרח. :עם-כב' השופט משה בר

 15גם לא בהכרח, אבל בוודאי לא בוואלה. ולכן כאשר התביעה מציבה את הדבר הזה כדבר שהוא  ש:

 16חריג, ההיבט של עצם התפקוד של ישועה כמנכ"ל, הוא היבט מאוד מאוד מאוד חשוב, כדי להסביר 

 17 כמה אנחנו לא בעולם של,

 18 למדנו מהחקירות הנגדיות עד היום? את זה לא :עם-כב' השופט משה בר

 19אדוני יסמוך עלי או לא יסמוך עלי, אבל אני יכולה להגיד רק מה שאני חושבת, את מה שאני  ש:

 20 המשפט הנכבד, כבודכם לא ראו. לא ראו,-מציגה, עומדת להציג לבית

 21לא שלא ראינו, השאלה אם לא ניתן ללמוד על מה שגברתי מבקשת  :עם-כב' השופט משה בר

 22 בסס,ל

 23 לא. ש:
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 1 מהחקירות הנגדיות שהיו עד ... :עם-כב' השופט משה בר

 2 לא מספיק. ש:

 3 זו השאלה.  :עם-כב' השופט משה בר

 4 אנחנו סבורים, ש:

 5בהקשר שהוא רלוונטי לדיון שלפנינו, לגבי ההתנהלות מול  :עם-כב' השופט משה בר

 6 הנאשמים, שמהם גם ניתן ללמוד ... בסדר. גברתי מתעקשת.

 7 לא מתעקשת על כלום, אני מוכנה לשבת.אני  ש:

 8המשפט בהיבט הזה. -צריכה לשמוע גם את המנגינה שיוצאת מבית :עם-כב' השופט משה בר

 9אנחנו שמענו חקירות נגדיות ארוכות, מתישות ונדמה לי שקיבלנו תמונה, אנחנו לא קובעים עמדה 

 10לא בטוח שהוא נדרש בשלב ביחס אליהן, כך שהרזולוציה שגברתי מבקשת להיכנס בהיבט הכללי, 

 11הזה של הדיון. יכול להיות שבתחילת הדרך גברתי צודקת. אבל היו חקירות נגדיות רלוונטיות, 

 12ענייניות, ממוקדות והבנו מה טוענת ההגנה ביחס להתנהלותו של העד והשאלה עד כמה זה דרוש 

 13הלות כללית היום להוסיף ולהכביר פרטים שלא נוגעים להתנהלות מול הנאשמים, הרי התנ

 14 שאמורים ממנה להסיק לגבי התנהלותו. בסדר, זה,

 15אז קודם כל, אני רק רוצה לענות לאדוני, לנסות להפיס את דעתו, כדי שבאמת יהיה גם את אורך  ש:

 16 הרוח שהיה פה עד היום, אני מבקשת גם לחקירה,

 17 ועניינית, לא קשור לאורך רוח, אנחנו מנסים להתנהל בצורה יעילה :עם-כב' השופט משה בר

 18 אני יודעת. ש:

 19 אנחנו נאפשר לגברתי ככל אשר, :עם-כב' השופט משה בר

 20א', אני יודעת. מעריכה ומכבדת ובטוחה, אני משוכנעת שהדבר הזה הוא נחוץ וחשוב בהיבט  ש:

 21הענייני לתיק. יש פה עוד היבט בתיק, שגם עולה בחקירה, שזור בתוך החקירה, וזאת הסיפורים 

 22ס להתנהלות מול עורכים קונקרטיים, לסיבות שאותם עורכים עזבו, להתנהלות של מר ישועה ביח

 23שלו בתוך המערכת. אני אומרת לאדוני במלוא האחריות שלי, נראה בסוף החקירה אם טעיתי או 
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 1לא טעיתי, את מה שיש פה בחקירה כדי להראות את תמונת המצב באתר יאללה, הוא חיוני 

 2לעשות את זה ענייני כמובן, אנחנו לא יכנס לשאלות של בואינג מבחינתנו כקו הגנה. אני אשתדל 

 3אפשר לחתוך את העד בתשובתו ואני כן -או לא בואינג. אם העד יקצר, זה גם יעזור לנו, אבל אי

 4 רוצה לתת לו להתבטא. 

 5שני דברים, שלושה דברים מרכזיים יש בחקירה הזאת ואותם חשוב להסביר. אחד, היא נוגעת  

 6-בר חריגות ההתנהלות במקרה הזה. וגם אם האמת היא מעט מתישה, כמו שבדרךללב הטענה בד

 7כלל האמת בחיים הם מעט מתישים, היא חיונית כדי להסביר עד כמה אנחנו בעולם שהחריגות 

 8רחוקה ממנו ועד כמה, וזאת הנקודה, וזאת הנקודה המרכזית, ועד כמה מי שיצר את המנגנון הזה 

 9ותו, אותה אישה מוכה, אותו עבד נרצע, אותו אדם אומלל, שאנחנו שעובד כך, זה מר ישועה, א

 10רדינו בו. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שנייה זה הוא שמפעיל את כל האירוע הזה. פעם שנייה, רק 

 11כי אמרנו בהתחלה, הוא רגל ציר, הוא רגל ציר לא רק בהיבט של לקבל תביעות מבחוץ אלא רגל 

 12 ציר כלפי המערכת. 

 13 בסדר, הדברים ברורים.  :עם-משה ברכב' השופט 

 14 שנייה, אני אסכם רק שלוש נקודות.  ש:

 15 כן. :עם-כב' השופט משה בר

 16הנקודה השנייה, הנקודה השנייה והחשובה אף היא, היא ההתנהלות שלו מול העורכים והכתבים  ש:

 17ול ינון והאופן הלא נכון שבו הוא הציג את הדברים בשעה שאנחנו לא ידענו, לא את ההתנהלות מ

 18מגל, לא את ההתנהלות מול עורכים אחרים, גם את זה אנחנו נראה. והדבר האחרון הוא, במובן 

 19כך הדגיש, בעדותו, זה איך אדם אחר -כך מדגישה וגם העד כל-הזה, אחת הנקודות שהתביעה כל

 20אדם אחר אדם, עזב את המערכת בגלל התערבויות של שאול ואיריס. אנחנו נראה למה אנשים 

 21 את המערכת. הם עזבו את המערכת בגלל אילן ישועה. אנחנו נראה את זה בתוך, עזבו

 22 לא שמענו על זה במהלך הדיונים עד היום? :עם-כב' השופט משה בר

 23 לא. קודם כל, כי לא ידענו, אני אעשה רגע סדר, –לא. איפה שמענו את זה? האמת  ש:
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 1זור על השמות הרלוונטיים, טלי בן עובדיה, וכאן לא צריך לח :עם-כב' השופט משה בר

 2 השאלה כמה שמות ... כדי לבסס את הטיעון הזה. זאת אומרת, קיבלנו בחקירה נגדית, אבל,

 3אמר העד פה בעדותו, כששאלה אותו חברתי, מה יש לו בזיכרונות האותנטיים. הוא דיבר על ינון  ש:

 4ר על אבי אלקלעי והוא מגל, הוא דיבר על אבירם אלעד, הוא דיבר על טלי בן עובדיה, הוא דיב

 5דיבר על אדם בשם יואב גולן. כל החומרים לגבי האנשים האלה הם בחומר החדש, כל הסיבות 

 6המשפט. -אנחנו יודעים את התמונה, לא נמסור אותה לבית –למה קרה שם. עכשיו, אפשר להגיד 

 7מה קרה אלו דברים שהעד ציין בפרוטוקול הדיון, כדברים הדרמטיים שמבטאים את החריגות, 

 8 שם. עכשיו נראה מה קרה שם. 

 9עכשיו, אני מבינה את כבודכם, אנחנו בסוף, זה באמת היו חקירות נגדיות ארוכות, אני מבינה  

 10הכל. אני מבקשת מכבודכם לדעת שאנחנו ערים לזה, שאנחנו מבינים את זה, שאנחנו מנסים 

 11לדעת את העובדות האלה זה לעשות את זה באופן הכי מקצועי וענייני. אבל אני באמת חושבת ש

 12 המשפט.-דברים שהם חיוניים לבית

 13אולי רק הצעה. מאחר שגברתי מתכוונת להביא כמה  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14דוגמאות בכל אחד מהנושאים שגברתי העלתה, אולי ננסה את השיטה שניסינו בפעם שעברה, 

 15 ו תשובה אחרת או שזו אותה תשובה,להציג לו כמה דוגמאות ואת השאר רק לברר אם יש ל

 16 בהחלט. ש:

 17 –כדי שנוכל לעבור יותר מהר, אין צורך לעבור דוגמה  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 דוגמה. פשוט שיסתכל עליהן, אם זה אותו דבר, נתקדם הלאה. 

 19 שלא,אני מקבלת לחלוטין את ההצעה ואני אנסה בהחלט, ככל שאני אעשה את זה באופן  ש:

 20זה ילך יותר מהר, כי התשובות ארוכות גם, ואני מניחה  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 שתהיה איזה שהיא חזרה על הדברים. אז ננסה להתקדם. 
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 1-אני גם מניחה. אני מקבלת לחלוטין. אני אשתדל, אני מקווה שההסבר שלי יניח את דעתו של בית ש:

 2אני חושבת שזה היה חשוב להסביר, ואני בהחלט אשתדל המשפט. אני שמחה על השאלה, כי 

 3 המשפט.-וכמובן שאם יש הערות, אז אני שומעת. כן אני מקשיבה למוסיקה שמגיעה מבית

 4 אוקיי. :עם-כב' השופט משה בר

 5, אמרתי שלוש נקודות וציינתי שתיים, אבל אני חושבת שכבר התעייפו -לפעמים אני חושבת ש ש:

 6היא, ולכן זה גם נראה, אני יכולה להבין, מעט לא רלוונטי, שדווקא  ממני. הנקודה השלישית

 7המרכז של החקירה הזאת זה שזה לא קשור להתערבויות פוליטיות או של נתניהו או של אשתו 

 8 של, רעייתו של נתניהו, או של מישהו מסביבתו. זה מתמקד במר ישועה. 

 9 ד ייכנס.גברתי ...  שהע :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 )העד נכנס(

 11 מר ישועה, אנחנו ממשיכים. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12אני אולי אגיד גם לך מה שהצעתי, ככל שהדברים חוזרים והתשובה שלך היא אותה תשובה, אז  

 13 פשוט תגיד שזו אותה תשובה, בלי לחזור על הדברים.

 14 בוודאי. ת:

 15 בסדר? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ודאי. ת:

 17 זה ילך יותר מהר, יותר קצר.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 בסדר, בשמחה. אשתדל. ת:

 19אוקיי. עכשיו, ביחס לתשובתך, אני רק אומרת לך את הדבר הבא ואם תרצה תתייחס לזה או לא.  ש:

 20ינון כאנקור המייל הזה לא מבטא עמדה אמביוולנטית, הוא בדיוק מדבר על הערכה שלך כלפי 

 21וכמי שראש המהדורה הטלוויזיונית, אבל הוא מבטא חוסר הערכה מוחלט כלפי ינון כעורך ראשי. 

 22 האם העמדה הזאת שלך היתה לאורך הזמן, האם אתה מקבל את האמירה הזאת?
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 1אין לי מה להוסיף למה שעניתי מקודם, שזה חלק מתכתובות, משורה של דברים שאמרתי,  ת:

 2 וולנטית.שביטאו עמדה אמבי

 3למה אתה מציע לאנשים האחרים שהם חברי ההנהלה, זה לא הרהורים שלך, אתה לא כותב פה  ש:

 4 פתקים לעצמך. למה אתה מציע להם להשמיד את ההודעה הזאת?

 5 כי זה רגיש לגבי האמירה לגבי ינון. ת:

 6 הבנתי. אז כדאי להשמיד. ש:

 7 עניין פרסונלי. ת:

 8. אני מציגה לך מייל, לפני המייל, אני אנסה להזכיר לך אירוע משמידים. אוקיי –דברים רגישים  ש:

 9 לאפריל, עובד של וואלה, שבשידור עישן ג'וינט. אתה זוכר דבר כזה? 6 -מה

 10 לצערי כן. ת:

 11 אוקיי. ואתה הורדת את הכתבה הזאת, נכון? ש:

 12 נכון. ת:

 13 והיית מאוד ביקורתי כלפי ינון מגל על הריאיון הזה.  ש:

 14 היה לא חוקי.כן. כי זה  ת:

 15 מה זה? ש:

 16 זה היה לא חוקי, הסתבר.  ת:

 17 אוקיי. ש:

 18 קיבלתי ייעוץ משפטי.  ת:

 19 אתה חשבת שזה היה אירוע גרוע ביותר. ש:

 20אבל הוא לא  –כן, קיבלתי ייעוץ משפטי. אני זוכר בדיוק מה היה שם. שאלתי אותו, הוא אמר לי  ת:

 21אם הוא לא מעשן באמת, אם אתה משדל הייעוץ המשפטי שקיבלתי, גם  –עישן באמת. אמרתי 

 22 בשידור חי לעישון, זה לא חוקי וזה טעות מה שעשית.

 23 יפה.  ש:
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 1 כן. ת:

 2, אתה כותב לו 'אני חושב שנצטרך להעביר 1470ואז אתה כותב מייל לשאול. הנה, יש את שאול, נ/ ש:

 3דעתך באותו זמן אותו בהקדם מתפקידו כעורך ראשי. יש כאן חוסר שיפוט מוחלט'. זה שיקף את 

 4 רלוונטי על ינון מגל?

 5 כן. ת:

 6 כלפי שאול? ש:

 7 כן. ת:

 8תודה. יום לאחר מכן, יום לאחר מכן, ינון שולח לך מייל והוא מעביר לך משהו שהעבירו לו. זה  ש:

 9 . למייל קוראים השלכות. תעיין במייל. 1471נ/

 10 עיינתי. ת:

 11לינון היה ברור, לכל הסביבה היה ברור, שמי עיינת. ואני אומרת לך שמהמייל הזה עולה שלכולם,  ש:

 12שמחליט בוואלה בענייני התוכן של האתר, הכתבות, העריכה והניהול השוטף,  זה היית אתה 

 13 והדבר הזה היה סלע מחלוקת בינך לבין ינון מגל. אתה מסכים אתי?

 14 כן. זה גם. –בתקופה הזאת  ת:

 15 נקצר את ההתכתבויות,וינון מגל גם כתב ואמר לך ואם תאשר לי את זה,  ש:

 16 בבקשה. ת:

 17 שאתה מתייחס אליו בחוסר כבוד מקצועי ואישי ופוגע בשם שלו. ש:

 18 כן. ת:

 19, ועכשיו נגיע 1473 -ו 1472ואני מזכירה לך גם, אז אנחנו נדלג, אנחנו נדלג אבל נציג לתביעה, על  ש:

 20 . תעיין במייל הזה, אני אשאל אותך רק שאלה אחת לגביו. 1474 -ל

 21 בבקשה. כן, ת:

 22אנחנו בתוך כדי צוק איתן וכמו שאתה כותב במייל הזה, אירוע של מלחמה בדרך הטבע גורם  ש:

 23 לצרוך יותר את האתרים ולהסתכל עליהם. נכון?
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 1 אמת. ת:

 2ולכן היתה ביקורת על האתר, על הכתבות, על התוכן, על הכותרות, על התוכן של הכתבות, על  ש:

 3 השטחיות שלהן. נכון?

 4 כן. ת:

 5 על זה שהן לא משתנות מספיק, לא מתעדכנות מספיק, לא מעניינות מספיק. נכון? ש:

 6 כן, כפי שכתבתי. ת:

 7 כפי שכתבת. ואז הגעת למה שאתה קורא לו פתרון, ושמת בעצם את סמנכ"ל המוצר, נכון? ש:

 8 נכון. ת:

 9 צר. כאחראי על האירוע הזה. נכון? זה לא קשור למייל, זה קשור לעובדות. אני מנסה לק ש:

 10 דוברת: תני לו לקרוא.

 11 הוא קרא את המייל. נתתי לו את המייל, הוא קרא, הכל בסדר. עכשיו אני שואלת אותו שאלה.  ש:

 12אני בשלב מסוים החלטתי למנות את עדו שיהיה אחראי ושלמעשה ינון ידווח לו, יעבור אתו,  ת:

 13אם זה היה רק בהקשר לאירוע למרות שינון כאילו גם מדווח לי, אבל מדווח גם לו. אני לא יודע 

 14הזה, אני חושב שזה היה כללי. זאת אומרת, לשאלתך, אני לא בטוח שזה היה רק לגבי המלחמה, 

 15 אני חושב שמאותה נקודה, החלטתי באופן קבוע,

 16 וינון היה מאוד פגוע מזה. ש:

 17 כן. ת:

 18 ממך ומהמינוי הזה. ש:

 19 כן. ת:

 20 שלא היה מינוי רשמי, הוא היה עורך ראשי, כל הזמן, ינון.  ש:

 21 נכון. ת:

 22 אוקיי. ש:

 23 נכון. ת:
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 1 ,-עכשיו, מה עוד אתה עושה ב ש:

 2 נכון. ת:

 3 אוקיי? אנחנו רואים גם במייל את חוסר הנוחות של ינון, אבל אנחנו נמשיך. ש:

 4 אמרתי, כן, שהוא לא היה מרוצה, כן.  ת:

 5, אנחנו מעבירים הילוך ואתה 2014ליולי  27בסדר גמור. מה עוד אתה עושה? בוא נסתכל, ביום  ש:

 6 פותח קבוצה. נכון? עולם הקבוצות היה חסר לנו, כן כן, 

 7 אוקיי. ת:

 8ונחשפנו אליו עכשיו בחומרים החדשים. אתה פותח קבוצה, קבוצה שאתה קורא לה פורום מערכת  ש:

 9 . 1475הנהלה, נכון? זה נ/

 10 כן. ת:

 11 נכון? ש:

 12 כן. ת:

 13 וזאת קבוצה שיש בה אנשי תוכן, אודי הירש, אבירם, ינון מגל, אבי אלקלעי, ברוך שי, נכון? ש:

 14 כן. ת:

 15 ויש בה אנשי ניהול. ש:

 16 כן. ת:

 17 עדו אשד ושי מגל. ש:

 18 כן. ת:

 19היה חבר  נכון? אוקיי. וכתוב פה שיש פה גם את יונה ויזנטל, בוא נוריד רגע את זה, הוא לא באמת ש:

 20 בקבוצה הזאת, או כן היה חבר בקבוצה הזאת?

 21 אני חושב שכן, אני חושב שאז, אולי אני טועה בזמנים, אני חושב שאז הוא עזב כבר את יס, ת:

 22 אוקיי. ש:

 23 ואני צירפתי אותו כיועץ לוואלה, וביקשתי ממנו לסייע לנו גם פה בגיבוש האסטרטגיה.  ת:
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 1 הבנתי. ש:

 2 פה לקבוצה כבר של ההנהלה, אז כנראה הוא כבר לא ביס.אז אם הוא מצורף  ת:

 3 הבנתי. אז הוא כן נמצא בקבוצה הזאת,  ש:

 4 כן.  ת:

 5 והוא כן, אבל הוא בתפקיד ניהול, הוא לא בתפקיד תוכן, ש:

 6 ניהול, יועץ חיצוני, הוא לא בתוך ההנהלה, אבל הוא יועץ חיצוני. ת:

 7 ל?הבנתי. זה היה מינוי רשמי של יונה ויזנט ש:

 8 כן. ת:

 9ליולי 'הידיעה שלנו על  27 -, ואתה כותב, ב1476אוקיי. עכשיו, אתה כותב בקבוצה הזאת, זה נ/ ש:

 10 תיבון ממש ילדותית ושטחית וחלקית, מאוד נראה לא טוב'. רואה? 

 11 קראתי, כן.  ת:

 12'אצלנו קראתי הכותרת וחשבתי שמדובר בהפסקת אש הקודמת, לא הבנתי שמוערך'. יש לך  ש:

 13 ת איפה נמצאת ידיעה וינון עונה לך, נכון?הערו

 14 כן. ת:

 15 זה הכל ביקורת שלך, לעניין התכנים שמופיעים בכתבות. ש:

 16שוב, ברור שאני עוסק פה בתכנים, אני חוזר להערה הקודמת, זה נוגע לקצב העלאה, זה לניהול  ת:

 17 האינטרנטי של הטיפול בתכנים.

 18ון ממש ילדותית ושטחית וחלקית ומאוד נראה לא טוב'. איך ניהול אינטרנטי 'הידיעה שלנו של תיב ש:

 19 זה אני חייבת להבין איך הדבר הזה קשור לקצב העלאה אינטרנטי?

 20עוד פעם, זה קצב העלאה, זה איכות הידיעות, זה הרמה, אני מנסה להעלות את הרמה של העיתון,  ת:

 21. אני דן אתו ברמה הכללית אני לא כרגע אומר תיבון כתב נגד א' ותמתנו את א'. לא זאת כוונתי

 22של הידיעות והאיכות של הידיעות. משלמים כסף להרבה אנשים, מישהו ישב ועבד חצי שעה או 

 23שישב שעתיים והשקיע את מה שצריך להשקיע, אני מנסה לראות מה אני מקבל על הכסף שאני 
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 1וך פורום שכולל , וכדומה, וזה הכל. זה פורום, נעשה בתYnet -משלם ואנחנו משווים את עצמנו ל

 2 את כל אנשי המקצוע, במטרה מאוחדת לעשות. זה דבר לחלוטין,

 3מה זה אנשי המקצוע, מר ישועה, כשאתה העדת פה בחקירה הראשית שלך, אתה דיברת על  ש:

 4הפרדה מוחלטת בין הניהול של האתר לבין ההתערבות בתוכן. אמרת שאתה כמנכ"ל לא מתערב 

 5בתוכן. עכשיו אנחנו לא מדברים לא על נתניהו, לא על בתוכן, הנה אתה מתייחס ומתערב 

 6פוליטיקאים, לא על כלום. אנחנו מדברים על הערות שלך, על תוכן של חקירה והמעורבות שלך 

 7בתכנים. בתוך קבוצות, לא היינו ערים לקיומן, אבל אתה כן ידעת על קיומן. אתה כמנכ"ל, מתערב 

 8 מאוד בתכנים של האתר הזה. 

 9 גם על המשכורות שלהם, זה היה התערבות עצומה.  אני חתמתי ת:

 10 בסדר, ... :עם-כב' השופט משה בר

 11 היתה התערבות עצומה, חתמתי על המשכורות של כל אנשי המערכת. היתה התערבות.  ת:

 12 בוא נתקדם. ש:

 13 ,-תתייחס ל :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14לא צריך, גברתי. אני מקבלת, לא צריך. מבחינתי, זו תשובתו, אני מתקדמת. זו היתה תשובתו,  ש:

 15אני מתקדמת. אני אמרתי והוא אמר שהוא חותם על המשכורות. עכשיו אני אתקדם, מבחינתי, 

 16 אלא אם כן, כמובן, אם גברתי רוצה, זה אני, 

 17 שובה, אז לא. גברתי לא רוצה ת :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18לא, אני רציתי תשובה, שאלתי, זו היתה תשובתו. מבחינתי, סבבה. אבל אם גברתי מעוניינת בעוד  ש: 

 19 תשובה,

 20 גברתי יכולה להמשיך.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21עכשיו, במקביל להתכתבות בקבוצה, שי מגל מעביר לך התכתבות ישירה שלו עם אבירם. שי מגל  ש:

 22 זה בכלל המשנה שלך, נכון? 

 23 שי משנה שלי, כן.  ת:
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 1, תראה את השאלות שיש לשי מגל, דמות חדשה מבחינתנו באירוע הזה, לשאול 1477ותסתכל על נ/ ש:

 2עונה לו אבירם 'בדיוק מעדכנים בראשי'. ואז הוא את אבירם. 'לא מעדכנים על החמאס וסירובו', 

 3. וכותב לך 'מעביר לעיניך בלבד. בימים רגילים זה בינוני בסופ"שים 1478מעביר לך את זה. זה נ/

 4זה נורא. אני שומר אתו', ההתכתבות לעיניך, בבקשה? 'אני שומר אתו על קשר ישיר ולא רוצה 

 5אנחנו רואים שיש ציר נוסף, ציר בין שי מגל המשנה שירגיש לא נוח לכתוב לי דברים'. אז עכשיו 

 6 למנכ"ל לבין אבירם אלעד שבאותו זמן הוא?

 7 ראש מערכת החדשות. ת:

 8ראש מערכת החדשות. וזה שיח כמו שאנחנו רואים, כמו שאומר שי מגל, שהוא שיח מתקיים  ש:

 9 באופן שגרתי וישיר. נכון?

 10 כן. ת:

 11 עיר על התכנים של החדשות, נכון? אתה ידעת מזה? אוקיי. וגם שי מגל מתערב בתכנים ומ ש:

 12 ודאי, אני יזמתי את זה, בשביל זה הבאתי אותו. ת:

 13 אוקיי. עכשיו, ש:

 14רק שאני חולק על אמירתך שזה התערבות בתכנים. אני טוען שזה התערבות בדבר בסיסי של  ת:

 15ם הידיעה תהיה הטמפלטים, צורת ההגשה, צורת העבודה, קיי.פי.איים שאין להם שום קשר א

 16 טובה למישהו או רעה למישהו.

 17 בוא נעשה רגע סדר, מר ישועה, ש:

 18 ניהול. זאת אומרת, –קוראים לזה בין היתר  ת:

 19 אז בוא נעשה רגע סדר. ש:

 20 ניהול של האתר. ת:

 21 בשביל שאנחנו ניכנס, איך חבריי קראו לזה, לשפה הישועית, ונבין על מה אנחנו מדברים. ש:

 22 בבקשה. ת:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 4992 

 1רבות בתוכן, לפחות כך לשיטתי, ולגישתנו, היא לא רק התערבות לבקשה של מישהו כדי התע ש:

 2שייכתב כך או ייכתב אחרת. אנחנו עכשיו מדברים על כל התערבות, כל התייחסות לתכנים של 

 3הכתבות שעולות באתר. אוקיי? אתה מוזמן בכל רגע להגיד אם אתה רוצה, נקצר מאוד את 

 4בת בתכנים, שנכנסת לתכני הכתבות, שאמרת להם איך לכתוב, לא החקירה, שזה נכון שהתער

 5לכתוב כך, כן לכתוב אחרת, לא בגלל התערבות של מישהו, כי כך אתה מנהל את האתר. אבל עד 

 6 שאתה תסכים להגיד את הדבר הזה, אז אנחנו נראה עוד ועוד ראיות שמוכיחות אותו. 

 7ציין, שי מגל לא נחקר בכלל, עדו אשד לא נחקר עכשיו, אני רק מציינת לכבודכם, כי זה צריך ל 

 8בכלל, זה אנשים שאנחנו היום לומדים על המעורבות שלהם בענייני העריכה והתוכן של האתר, 

 9תיכף נראה עד כמה זה, לאן זה מגיע. אין לנו, הם לא נחקרו, אין לנו שמץ, לא יודעים מה יש 

 10ם לעורכים ואיך העורכים מתנהלים מול בטלפונים שלהם, כל העניין הזה של האופן שהם פוני

 11אנשי הניהול באתר וואלה, אחת מהטענות המרכזיות של התביעה, הוא נסתר מעינינו, פשוט 

 12האנשים האלה לא נחקרו. אנחנו נראה עוד הרבה אנשים רלוונטיים שבכלל לא נחקרו בתיק הזה, 

 13 אבל זה היה בשביל כבודכם. 

 14 רוצה תשובה?  ת:

 15 לא. :אב"ד -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 16 לא. ת:

 17אלא אם יש לך לשאלה הכללית של קודם, שתאשר  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 שהתערבת בתכנים ואז פחות או יותר יסיימו את החקירה, לפחות שליש ממנה. 

 19שהיא אני מתפתה להסכים תיכף להכל. אני, אני רוצה לענות ברצינות לזה. באמת יש פה איזה  ת:

 20, יש פה איזה שהוא טעות בסיסית שאני בטוח שהיא -הבנה בסיסית של ה-נקודה, לדעתי, של אי

 21 לא, שהיא לא מכוונת. הטעות הבסיסית.

 22 תודה.  ש:
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 1מנכ"ל של חברה בסופו של דבר, רוצה או לא רוצה, הוא מעורב בכל. הוא שוכר את האנשים, הוא  ת:

 2. אני קבעתי שיבנו אולפן גם כן, זה התערבות בתוכן? קובע את מי ממנים, הוא קובע את התשתיות

 content 3 -שאפשר את השרתים שהם עבדו עליהם, קניתי את   ה IT -אני שכרתי את ה

management system  ,4 שהמערכת מכניסה את זה 

 5 טוב, זה לא, זו לא השאלה.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6ביר. אני רוצה להסביר. אני מנסה להגיד שיש פה שני סוגים של מערכת, רק שנייה, אני רוצה להס ת:

 7התערבות בתוכן, יכול להיות שאני חוזר פה על עצמי. יש דברים שקשורים לניהול ולפרפורמנס של 

 8האתר, עם מדדים שהם, אין להם שום קשר אם הידיעה הזאת עסקה בפוליטיקאי זה או אחר, 

 9ם את הידיעה הזאת או לא מעלים את הידיעה. אלא דנים בליין של המערכת, בקביעת הליין, מעלי

 10העלית ידיעה שהיא נורא משנית, אנחנו לא יודעים מי שם בכלל, אנחנו עיוורים  –בזה רק מההיבט 

 11לזה, וזה תסתכל, כל העיתונים האחרים מטפלים במשבר האחר ואתה מאחר בשלוש שעות. משהו 

 12זה התשובה שלי לך, לגבי הקטע. מעורבות כזאת כן במערכת לא עובד. זה גנרי, זה טיפול גנרי. 

 13 היתה.

 14 אבל זה לא המעורבות שאנחנו רואים פה, מר ישועה. אני מבינה שעכשיו אתה מנסה, ש:

 15 זאת המעורבות.  ת:

 16 אני מבינה שאתה מנסה, ש:

 17 בסדר, בסדר, אוקיי. ת:

 18 לעשות צעד אחורה. ש:

 19 לא לא. ת:

 20מתוך מה שאמרת בעדות הראשית שלך, זה צעד אחורה לא מוצלח, משום שזה לא מה שאנחנו  ש:

 21 מראים פה. 

 22 טוב. ת:

 23 אבל נתקדם.  ש:
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 1אני אומר עוד פעם, המעורבות הזאת היא מעורבות שכל מנכ"ל של אתר אינטרנט בעיתון שעובד  ת:

 2 הכי תקין.

 3 אבל אנחנו לא מדברים על ...  ש:

 4 לה?אוקיי, אז מה השא ת:

 5אם היתה לך מעורבות כזו, לא אם כולם עושים. אולי  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כולם,

 7 אוקיי. לי היתה מעורבות. ת:

 8זו השאלה, אם היתה לך מעורבות בתכנים ולא משנה אם  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9הריים, כל ערב, על האתר, לראות לבקשת מישהו מיוזמה לבד, מלעבור כל בוקר או כל יום, כל צ

 10דברים ולהעיר לגופן של כתבות. זו השאלה. לא מה עושים אחרים. יכול להיות שכולם עושים את 

 11 זה. 

 12כן, אני מבין. אוקיי. אז אני אתמקד בי. אני אומר רק שכשאומרים תכנים, אומרים מעורבות  ת:

 13 –דויות הזה שאני נמצא, אני אומר בתכנים, בתוך המשפט הזה, שבתוכו אני נמצא, בתוך רצף הע

 14יש פה שני סוגים של תכנים. יש תכנים תכנים ויש תכנים שזה גנרי, שזה טמפלטים, שזה צורת 

 15עבודה של האתר, בלי שום קשר לרצון להשפיע לכאן או להשפיע לשם, אלא רק על ביצועי האתר, 

 16 שהפוש יצא מהר, למשל, מה שהיה בניס.

 17 לא, שיצא מהר זה לא תוכן, שיצא מהר זה דרך עבודה. :אב"ד -דמן פל-כב' השופטת ר' פרידמן

 18 אוקיי. ת:

 19כמו איפה לשים את זה, זה אולי דרך עבודה, אולי לא רק.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 אבל תוכן זה אומר מה כתוב בפנים.

 21 כן, אבל, ת:

 22כתוב בפנים, אם אני מבינה נכון, האם להראות לגבי מה ש :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 זו הכוונה לתוכן. 
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 1ככל שהיו אז הם היו הערות שלא אמרו אנחנו מרוצים מהתוכן  –אוקיי, אני מבין. אז אני אומר  ת:

 2מה, לא מעדכנים על חמאס וסירובו, הרי מעלה את זה בכלל שי, זאת  –הזה או לא, אלא אומרים 

 3עלה  –או משהו כזה, הוא לא בתוך הלופ הזה. הוא אומר אומרת, הוא לא, אין לו עניין פוליטי 

 4דבר גדול, שעלה בכל מקום אחר, למה לא מעדכנים ברשות ואז הוא דן בדבר העיקרי שאכפת לו 

 5דקות, שזה המדד שלו. המהירות. כמו עם הפושים, מי יוציא ראשון, אז גם  20למה הפער של  –

 6 תה שמטריד אותו שאנחנו מפגרים בהעלאת ידיעה.פה, למה זה. אז נקודת הכובד של הדבר הזה הי

 7זה לא תוכן, זה צורת עבודה. אבל אם יהיה כתוב בפנים  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 שקרה כך או קרה אחרת, ויגידו למה כתבתם כך או אחרת, 

 9 הנה. ש:

 10 זו התערבות בתוכן. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אוקיי. ת:

 12 שאנחנו רואים במקומות אחרים. כמו ש:

 13 לא למה זה לא עלה או למה זה עולה באיחור, :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אוקיי. ת:

 15 או למה אני פותח בבוקר ואתם ישנים.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16אוקיי. אז קודם כל, אז חלק מהדוגמאות האלה שנתתי, הן בתוך מה שציינתי, של למה זה עלה  ת:

 17ראשון או שני. דוגמאות אחרות, שנתנו פה, הנה העירו פה, אני יכול להתייחס לזה, ככל שפה 

 18בפורום הזה יש לזה התייחסות לדוגמאות האלה, כנ"ל גם במקרה שהיה של ניס, גם במקרה שהיה 

 19, זה לא בא להגיד אני בעד טראמפ, אני נגד טראמפ, אני, אני אומר, כל העיתונים עושים של טראמפ

 20 עכשיו, למשל, 

 21 זה לא השאלה. ש:

 22 דוגמה, שנייה, שנייה.  ת:

 23 תוציא מהמשוואה את בעד או נגד. כרגע תנקה הכל. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אוקיי. ת:

 2תתייחס רק לשאלה של תכנים. יכול להיות על תערוכת  :"דאב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 פרחים, לא חשוב. 

 4 אוקיי. ת:

 5שאלה כללית, על כניסה והערות לגבי תכנים, בלי קשר  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 למי, מה, למה ואיך.

 7ברתי שואלת אוקיי. יכול להיות כניסה לתכנים בפורום הזה, כאילו, בהקשר של השאלות האלה שג ת:

 8היום, בהקשר שאנחנו חושבים שהמערכת לא מספיק חרוצה בלכסות משהו שצריך לכסותו, 

 9במובן הזה, זה לא בדיון בו באופן ספציפי, לזה הכוונה שלי. זה, זה התשובה. הפורום הזה נועד 

 10ושא לשחרר את ביצועי האתר, כמערכת עובדת, ואם, ואם הוא נגע בתוך תוכן, אז, אז הוא דן רק בנ

 11כך גדול, לא מתואר -של למה זה לא עלה מספיק מהר, למה אנחנו בפיגור או למה נושא למשל כל

 12אצלנו. אני לא לוקח מהדוגמאות האלה, אבל אני אומר, למה כולם כיסו את זה בשידור חי ואנחנו 

 key 13 -לא. למה כיסו את זה בלי כתבה באולפן ואנחנו כן. זה נועד לתת. יש קיי.פי.איים, יש את ה

performance indicators 14, את הפרמטרים שלפיהם בחרנו את עצמנו מול האחרים. ההנהלה 

 15פיתחה את זה ודנה בפרמטרים האלה והם לא היו קשורים לידיעה ספציפית או לאיש ספציפי. 

 16 זאת היתה כוונתי.

 17הוא שלב אז אין לי ברירה ואני חייבת להמשיך לחקור. אני כן מציעה לך ישועה, אם באיזה ש ש:

 18תחזור בך מהאמירה הזאת שהיא במפגיע לא נכונה, אז אפשר יהיה מאוד לקצר את החקירה שלי, 

 19 אבל אנחנו נתקדם. 

 20 רגע, רגע, אני רוצה להגיד, ת:

 21 זו לא היתה שאלה. ש:

 22 אני רוצה להגיב לאיזו שהיא נקודה. ת:

 23 זו לא היתה שאלה. ש:
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 1 דוגמאות שאת מביאה, זה לא.במקומות שהתערבתי בתוכן אמרתי את זה. זה ה ת:

 2 זה לא התערבות בתוכן? סבבה, נתקדם. נתקדם. ש:

 3כבר ראינו שהיו התערבויות בתכנים כאשר אדוני נשאל בחקירות  :עם-כב' השופט משה בר

 4 קודמות ביחס לגורמים פוליטיים כאלו ואחרים.

 5 נכון. נכון. ת:

 6 האישום עוסק בהם.לאו דווקא אותם גורמים שכתב  :עם-כב' השופט משה בר

 7 נכון. ת:

 8 בהיבט הרבה יותר רחב. :עם-כב' השופט משה בר

 9 נכון. ת:

 10 שם אדוני לא הכחיש. אדוני קיבל פנייה והתערב, :עם-כב' השופט משה בר

 11 נכון. ת:

 12 אז כן היתה התערבות תוכנית. :עם-כב' השופט משה בר

 13 כן.  ת:

 14מסוימים ההתערבות היא לא אז לכן, יכול להיות שבמקרים  :עם-כב' השופט משה בר

 15 תוכנית, אלא התערבות אולי, נקרא לזה, התערבות צורנית, טכנית, כפי שאדוני ניסה להסביר.

 16 נכון. ת:

 17 ויש מקרים שההתערבות היא כן תוכנית,  :עם-כב' השופט משה בר

 18 נכון. ת:

 19וכן למרות שזה לכאורה, לא בדיוק בעניינו של מנכ"ל להיכנס לת :עם-כב' השופט משה בר

 20 הדברים באותו רגע. היו פניות, היו דרישות, היו בקשות, אז אדוני פעל בהתאם להם.

 21 נכון. היו דברים כאלה, אני לאורך, ת:

 22 לא, לא עיתונים, אני מדבר על אדוני, כרגע, לא מדבר על אחרים. :עם-כב' השופט משה בר
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 1, אמרתי באמת פה התערבתי לא לא, אני לאורך העדויות שלי פה, בשורה של מקרים שהציגו לי ת:

 2וגם אמרתי בכמה מקרים אני חושב שכל זה לא היה אתי, אינני שולל את הנקודה הזאת שאני 

 3 התערבתי וגם אמרתי שגם מפרסמים אני התערבתי. אני טוען, הדוגמאות שמוצגות,

 4 גם מפרסמים וגם פוליטיקאים.  :עם-כב' השופט משה בר

 5 ון. נכון, מפרסמים ופוליטיקאים, נכ ת:

 6 נכון. :עם-כב' השופט משה בר

 7 ציינתי לגבי חלק מהפוליטיקאים שזה כי קיבלתי הוראות והסברתי כרגע, ת:

 8 בסדר. :עם-כב' השופט משה בר

 9וחלקם זה בלי שקיבלתי הוראות ולגבי הדוגמאות, בכל אופן, שניתנו הבוקר, הקטגוריה הזאת  ת:

 10 היא לא שם. זה מה שאני מנסה לומר. 

 11ני רק מזכירה לך את מה שאמרת בחקירה הראשית שלך. בחקירה הראשית שלך אתה נתקדם. א ש:

 12 אמרת,

 13גם חקירה נגדית, גב' רוזן, זה לא רק חקירה ראשית, יש כבר חקירה  :עם-כב' השופט משה בר

 14 נגדית. גברתי שומעת את השאלות. אנחנו לא רק בחקירה הראשית. 

 15 חד משמעית. ש:

 16העד מודה ביחס לעניינים שנוגעים באופן ישיר לדיון אז אם  :עם-כב' השופט משה בר

 17 ,-שלפנינו, אז צריך להציג את הפריפריה כדי לבסס את ה

 18 אני לא חושבת, אני אמרתי, אני אמרתי, ש:

 19אבל בסדר, אני רק, זה רק הערה בעקבות העניין של חקירה ראשית,  :עם-כב' השופט משה בר

 20 אנחנו בחקירה נגדית גם. 

 21וונתי, אני יודעת, אני יודעת ואני מכירה ואנחנו מבינים, אני לא ... את הציטוט, אבל לא, אני התכ ש:

 22 אנחנו מבינים את הפער בין,
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 1היא הזמינה את העד להודות בכך שהוא התערב בתכנים ואז הוא  :עם-כב' השופט משה בר

 2 גם יצמצם את החקירה.

 3ה של גורם חיצוני אחר. שזה בניגוד נכון. והתערב בתכנים כדרך התנהלות שלו באתר. לא כפניי ש:

 4 למה שהוא העיד בראשית, אבל אני אתקדם.

 5 טוב. :עם-כב' השופט משה בר

 6עכשיו, מי שחשב שההתנהלות הזאת שלך היא התערבות במפגיע בתכנים עיתונאיים היה למשל  ש:

 7 ינון מגל. נכון?

 8 לא יודע. ת:

 9 . 85אתה לא יודע? תסתכל למשל מוצג שכבר הגשנו, הגשתי לך, נ/ ש:

 10 מסתכל. ת:

 11הוא כותב לך, 'הוא' אשד, זה אני אומרת, 'עדיין לא' כי זה נובע מכל ההתכתבות, 'עדיין לא מבין  ש:

 12, 85בעיתונאות. ההערות שלו היום היו מביכות. הוא יכול בהחלט לעזור בצורה, אבל בתוכן?' זה נ/

 13כבר. אז לא ידענו על רקע מה, לא הכרנו את הקבוצה, לא ידענו איך אתה מתערב בתכנים. זה הוגש 

 14 מי שחשב שההתנהלות הזאת שלך היא התערבות מובהקת בתכנים, זה היה ינון מגל.

 15 אוקיי. ת:

 16 זה נכון? זה מזכיר לך? ש:

 17 כן. תראי, ינון לא אהב את העובדה, ת:

 18 כן? לא, לא צריך מעבר לזה. התשובה היא ש:

 19 כן. ת:

 20 אפשר להתקדם. אוקיי. ש:

 21 כן. ת:

 22 . 1481 -ו 1480תסתכל, אני מדלגת על נ/ ש:

 23 רק תעבירו את זה למדינה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1, זה מייל ששי מגל כותב לך והוא 1482אנחנו עושים את זה כל הזמן, גברתי. אני מפנה אותך, נ/ ש:

 2ון מגל. אוקיי? הוא מעביר לך מייל שהוא כתב לינון מגל, זאת אומרת מעביר לך מייל שהוא כתב לינ

 3שיש גם התכתבות, ראינו שיש לשי מגל התכתבות עם אבירם, מסתבר שיש לו גם התכתבות עם 

 4 ינון מגל. נכון? ישירה. אתה אתי? אני אתן לך זמן לקרוא. זה נכון? יש לו התכתבות ישירה?

 5 כן כן, ודאי. ודאי. ת:

 6 .אוקיי ש:

 7 הוא משנה למנכ"ל. ת:

 8אוקיי. יופי. עכשיו אנחנו רואים את המייל הזה, וראה, אלה הערות מובהקות של שי מגל בענייני  ש:

 9 עריכה.

 10 כן. ת:

 11'עריכה סקסית, נכונה לוגית, שמתחשבת בשי היתה צריכה להיות', הוא כותב לו מה היא היתה  ש:

 12 ', אתה רואה את כל מה שהוא כותב לו?צריכה להיות. 'הכותרת שמציגה אותנו היא ילדותית

 13 כן. ת:

 14 זה הערות מובהקות לתכנים ולעריכה. נכון? ש:

 15 שוב, במישור המקצועי הגנרי, זה מה שאני עונה. אין לי תשובה שונה. ת:

 16 אוקיי. ואז, ש:

 17הוא משפר את הביצועים של ינון, לא להטיל עליו צנזורה, לא להטיל זה. אלא לשפר את הביצועים  ת:

 18 ואת ההבנה שלו של הקצב והצורה שבה עובד אתר אינטרנט.

 19לא, כשהוא מדבר על עריכה, כשהוא מדבר על עריכה, אין פה מילה אחת על קצב. הוא מדבר על  ש:

 20עריכה, על מה תהיה עריכה סקסית, נכונה ולוגית. הוא מדבר על כותרות, מדבר על זה שהכותרות 

 21, אין פה שום שאלה של אינטרנט. הוא אומר שהן כותרות הן ילדותיות. אין פה שום שאלה של קצב

 22טפשיות. יש פה התערבות מובהקת של שי מגל שאתה אומר שלצורך זה הבאת אותו, בתכנים 

 23 ובכותרות של האתר.
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 1, והנקודה נבעה מול כל עורך Ynet -הבאתי אותו למספר נושאים. אחד הניסיון שלו בעריכה ב ת:

 2 האינטרנטיים. אני חוזר על מה שאני אומר.שהוא, זה לשפר את הביצועים 

 3 הבנתי. בסדר גמור. ש:

 4 אני לא רואה בזה התערבות בתוכן. ת:

 5 ואז הוא כותב לך, ואז הוא כותב לך, 'הכותרת עכשיו הכי ילדותית וטפשית שיש בספר'. נכון? ש:

 6 כן. ת:

 7 ואז אתה כותב לשי, ש:

 8 אבל שימי לב מה מעניין אותו, רגע, תרדי מעט, בבקשה.  ת:

 9'גם נגרר', אם אנחנו כבר נמצאים פה, 'גם נגרר אחרי ... גם הופך אותנו לסיפור והכי גרוע, גם לא  ש:

 10זה לא  –מעניין. באותה מידה אפשר היה לכתוב אל תקליקו על הידיעה הזאת'. אז הוא אומר 

 11, נכון? כל הדברים האלה, לתפישתך, Ynetת, וזה נגרר אחרי מעניין, זה כותרת ילדותית וטפשי

 12 לפי עדותך פה היום, אלה לא הערות לעריכה ולתוכן?

 13 זה הערות לעריכה ולתוכן במישור האינטרנטי.  ת:

 14 איך במישור האינטרנטי? ש:

 15י , אם אתה נגרר אחרYnet -איך זה עולה בהשוואה ל Benchmark -מעניין אותו, מעניין אותו ה ת:

Ynet .16 או לא נגרר אחריה. לא מעניין אותו הידיעה בפני עצמה. בסדר, אין לי מה להוסיף 

 17נורא, תעיפו את זה כבר. אוקיי?  –ש: עכשיו, ותראה מה אתה אומר. אתה כותב לשי במענה וגם לעדו 

 18 איך בדיוק שי ועדו מעיפים ידיעות? 

 19 מנחים להוריד, להעיף את זה.  ת:

 20 הבנתי. ש:

 21 עם ינון. מדברים  ת:
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 1אוקיי. אז אנחנו עכשיו לומדים שבכלל יש מנגנונים אחרים שמעיפים ידיעות, שאנחנו לא מכירים  ש:

 2 אותם, קוראים להם שי מגל ועדו אשד והם גם מעיפים ידיעות באתר וואלה. ואתה יודע מזה. 

 3 כן. זה לא בהקשר תוכני.  ת:

 4 טוב, בסדר. :עם-כב' השופט משה בר

 5 . 1483על נ/עכשיו, תסתכל  ש:

 6 תודה. ת:

 7ומעבירה אותך  1484אתה מעיר על התוכן של הראשית, על הטמטום של הכותרת. אני מדלגת על  ש:

 8 . 1485 -ל

 9 תודה. ת:

 10אתה כותב, שואל את העורכים שלך, באותה קבוצה, 'מישהו מכם קרא את זה? מי מכם עובר על  ש:

 11שאלה. אודי עונה לך ואתה כותב לו 'אוסף שטויות תרבות??', שני סימני שאלה. 'אודי??' שני סימני 

 12מגמתיות חסרות כל שכל, תסביר לי את הפואנטה. קשת מתלבטת, ביג דיל, אני קורא ולא מבין 

 13 'בכל מקרה, כתוב גרוע מאוד'. זו התערבות בתוכן, מר ישועה? –מילה'. אתה כותב בהמשך 

 14ורים בעיני, כמנכ"ל, לעבודה לגיטימית שוב, ההתערבות בתוכן היא נמצאת בתוך ההיבטים שקש ת:

 15של מנכ"ל בכל סיטואציה וגם אצלנו, להבדיל מדוגמאות אחרות. אני חושב שמשהו נעשה לא 

 16 בקצב נכון או גם ברמה לא נכונה. אם אני חושב שיש ידיעה שהיא ברמה נמוכה, ... נכון, בסדר.

 17 . 1487התכתבות של שי מגל אתך, נ/אז עכשיו יש לנו גם את הרמה. עכשיו אני רוצה להציג לך  ש:

 18 )עניינים טכניים(

 19 כותב לך שי מגל, 'אבירם עובד', בניגוד לבוס שלו. מי זה הבוס שלו? ש:

 20 ינון.  ת:

 21'הוא מסביב לשעון, זה נכון ... אבל גם גיל, הבאג המהותי הוא דף הבית, הלובי שלנו. פשוט, אבירם  ש:

 22 שי מגל. עובד בלי עורך מעליו'. זו היתה דעתו של

 23 כן. ת:
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 1 אתה הסכמת אתו? ש:

 2 חלקית כן. ת:

 3. תסכים אתי, לפני שאנחנו עוברים למוצג הבא, שהיתה לך גם 1488עכשיו, אני מדלגת על נ/ ש:

 4אמרתי שאני מדלגת ועכשיו שאלתי שאלה, אז אין בעצם  1488ביקורת קשה מאוד גם על אבירם. 

 5ם על אבירם, נכון? על התפקוד שלו, כמי שעומד מוצג להסתכל עליו. היתה לך ביקורת קשה מאוד ג

 6 בראש מערכת החדשות. 

 7אני לא זוכר שהיתה לי ביקורת קשה מאוד, אבל, זאת אומרת, יכול להיות שהיה באיזה שהוא  ת:

 8שלב. בגדול, ההערכה שלי אליו היתה חיובית, לכן גם החזרתי אותו אבל יכול להיות שהיתה לי 

 9 מקום.  ביקורת נקודתית באיזה שהוא

 10 . הוא ארוך, אתה רק תקרא אותו. 1489בוא נראה. אני מציגה לך את נ/ ש:

 11 בסדר.  ת:

 12 אני אפנה אותך רק לשורות בסוף. אוקיי?  ש:

 13 רפרפתי, כן. את רוצה לשאול אותי? ת:

 14 קראת? ש:

 15 רפרפתי. ת:

 16הדבר הנכון רפרפת. יש לך פה ביקורת על התחקיר שבוצע, האם זה היה הדבר הנכון להעלות, לא  ש:

 17נכונות -להעלות, התעסקות לגוף התחקיר ושאלות שעולות בקבוצה הזאת עם דיון על נכונות או אי

 18 התחקיר הזה. נכון?

 19 כן. ת:

 20 . כשאבירם טוען,1490אוקיי. ועכשיו תראה את ההמשך, זה נ/ ש:

 21 זה בפניי? ת: 
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 1, 1490שאתה קורא את  לא לא, יוגש לך תיכף. בוויכוח הזה, שאתה ראית קודם, שנייה, לפני ש:

 2בוויכוח הזה שאתה ראית קודם, העמדה של אבירם היתה שהתחקיר הוא התחקיר הכי עמוק, 

 3 הכי רלוונטי, נכון ברמה התוכנית והעניינית. נכון? 

 4 כן. ת:

 5 זאת היתה העמדה של אבירם. נכון? ש:

 6 דומני שכן. בסוף שם, כן. ת:

 7 אוקיי.  ש:

 8 לפני הסוף, כן. ת:

 9. ואתה כותב, אתה אחרי שיחה עם ינון, 'אנחנו חוזרים פה 1490נ/ -בוא נתקדם עכשיו לאוקיי, אז  ש:

 10המון על הביטוי אין כאן נכון ולא נכון, אבל אני חושב שיש כאן טעות גדולה ולא מסכים לחלוטין 

 11 , ישYnet -עם אבירם, ינון וגם אודי. במקרה הזה, אני עוקב רצוף אחרי העריכה אצלנו           וב

 12'קשה לכם, התכוונתי שקשה לכם לקבל הערות  –לנו עוד הרבה מה לשפר' ואז אתה ממשיך וכותב 

 13 ושאנחנו לא מספיק חדים ולא מספיק חרוצים. אני לא מרוצה מהתפוקה'. 

 14 נכון. ת:

 15 בוויכוח הזה, אני לא מקבל את העמדה שלך.  –אוקיי? אתה אומר לאבירם  ש:

 16 כן. ת:

 17 'ואתם לא מספיק חרוצים'.  ש:

 18 כן. ת:

 19 ואני לא מרוצה מכם.  ש:

 20 כן. ת:

 21אוקיי. ועכשיו אנחנו מבינים את הרקע לתכתובת שהיא הניצולה היחידה מהאירוע הזה, שהגיע  ש:

 22. זה הוגש, 73, את התגובה של אבירם לדבר הזה. זה נ/73אלינו כחומר חקירה בתחילת הדרך, זה נ/

 23כמובן. ואנחנו מבינים עכשיו את הרקע לתכתובת הזאת. אבירם אומר לך 'אני יודע היטב. להגיד 
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 1ו שאנחנו לא חרוצים אחרי שאנחנו נותנים את הנשמה בשביל וואלה, זה פשוט מעליב'. הוא לנ

 2 נעלב ממך. נכון?

 3 ודאי. ת:

 4כשחקרנו אותך, זה בחקירה הנגדית שלי, והראיתי לך את ההתכתבות הזאת ולא זכרת, אתה לא  ש:

 5 סיפרת על שום דבר מהאירועים שאפפו אותה. שום דבר.

 6 ת מראה עכשיו?ההתכתבות הזאת שא ת:

 7 כן. שום דבר מהוויכוחים, שום דבר מהקבוצה, שום דבר מזה לא סיפרת.  ש:

 8 אם את אומרת.  ת:

 9שום דבר מהתחקיר. שום דבר מהוויכוח על התחקיר, שום דבר מהוויכוח על הדברים האלה ושום  ש:

 10 מרת?דבר מההקשר שההודעה הזאת ניתנה, לא אמרת כלום. אתה רוצה להסביר לנו למה לא א

 11אני לא זוכר את השאלה, אני לא זוכר את התשובה. בגדול, כשנשאלתי על משהו, עניתי את מה  ת:

 12שאני חשבתי לענות. לגבי כל הדברים האחרים שמופיעים פה, תשימי לב שזה הכל הערות, להשוות 

 13 , להשוות לזה, זה במישור אחר של ניהול.Ynet -אותנו ל

 14 יו רוצה לשאול אותך,שזה לגוף התחקיר. אבל אני עכש ש:

 15 מישור של תפוקות. מישור של תפוקות. ת:

 16 אני לא מתכוונת להתווכח אתך, מר ישועה. ש:

 17 התפוקה לא מספיקה.  –אני אומר  ת:

 18 יש את העדות שלך, יש את החומרים. ש:

 19 בסדר.  ת:

 20 עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שעכשיו רעננו את זיכרונך בכל העובדות, ש:

 21 כן. ת:

 22 כך? -האם אתה רוצה לספר לנו מה קרה אחר ש:

 23 אחרי? ת:
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 1 כך?-. אתה זוכר מה קרה אחר73אחרי האירוע הזה, אחרי שאתה כותב כך לאבירם, אחרי נ/ ש:

 2 אני לא יודע למה כוונתך. קרו המון דברים. ת:

 3 בהתנהלות שלך מול העורכים שלך, מול התכנים של האתר, האם אתה זוכר מה קרה? ש:

 4 לא יודע למה כוונתך. לא.אני  ת:

 5 לא יודע מה כוונתי. אז נראה. אם אתה זוכר שהקמת קבוצה חדשה. מזכיר לך משהו? ש:

 6 הקמנו מאות קבוצות, אני לא יכול לזכור על מה מדובר. ת:

 7 קבוצה חדשה שקראו לה 'מערכת מצומצם'.  ש:

 8 אוקיי. ת:

 9 זה מזכיר לך משהו. ש:

 10 נשמע שם שאני מכיר, אני לא זוכר בדיוק מי היה ומה, נשמע שזה חלק מצומצם מהמערכת.  ת:

 11 אוקיי. קבוצה שחבריה היו אודי הירש, שי מגל ועדו אשד. ש:

 12 אוקיי. ת:

 13 זה מזכיר לך? ש:

 14 כן. ת:

 15 ומי לא היה בקבוצה הזאת? ש:

 16 ינון. ת:

 17 ומי עוד לא היה בקבוצה הזאת? ש:

 18 אבירם. ת:

 19עכשיו בוא נראה מה קורה בקבוצה הזאת. אתה זוכר מה היתה התכלית של הקבוצה נכון. אז  ש:

 20 הזאת?

 21 לא. ת:

 22, ההודעה הראשונה שאתה שולח בקבוצה הזאת. אתה כותב 'אודי, אבקש 1492אז בואו נראה.  ש:

 23שמרגע זה תדווח בפורום מצומצם זה, בזמן אמת, על כל מחדל וטעות הקשורים לחדשות. קצתי 
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 1הילדים של אבירם וינון'. למה אתה מתכוון, מר ישועה, כשאתה כותב כל מחדל וטעות במשחקי 

 2 הקשורים לחדשות?

 3דברים שקשורים לנושאים שטיפלנו בהם בקבוצה הנרחבת וקשורים לקצב העלאת הדברים, עומק  ת:

 4, שלשמה Ynetבינינו לבין  Benchmarking -העלאת הדברים וכדומה. כל המדדים האלה של ה

 5 כך.-מה הקבוצה הראשונה. רואים את זה גם אחרהוק

 6 אני אומרת לך, מר ישועה, תיכף אנחנו נראה,  ש:

 7 בבקשה. ת:

 8אנחנו נראה בדיוק למה אתה, מה אתה אומר, בקבוצה הזאת. אבל נתקדם. כי אני אומרת לך, מר  ש:

 9בות ישועה, שמחדל וטעות שקשורים לחדשות, אין לזה שום קשר למה שאתה אומר. זה התער

 10 פרופר בתכני החדשות ואנחנו גם נראה את זה. מה זה 'משחקי הילדים של אבירם וינון'?

 11 אלו שתי שאלות. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 בבקשה. אז מה השאלה הראשונה? ת:

 13 אין לזה שום קשר, :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 נכון. ש:

 15 דבר שני. –זה דבר אחד, ומה זה 'משחקי ילדים'  :דאב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אז אם אתה רוצה להגיב לאמירה הזאת שלי? תודה, גברתי.  ש:

 17לינון ויכול להיות שגם לאבירם, היה קשה לקבל את העובדה שיש קבוצה נרחבת יותר שדנה אתם  ת:

 18חשבתי שזה  בדברים שקשורים לעריכה בתוך האתר. אני לא חשבתי שזה קשור לעיתונות, אני

 19קשור לעניינים האינטרנטיים. לשילוב בין העיתונות ... רק שנייה, תני לי לענות, בבקשה. הם מדי 

 20פעם העירו, גם ינון אמר פה אתה טועה, זה כן משהו שקשור לעריכה. בסדר, אפשר לבוא ולהגיד. 

 21דיון בתוך הנהלה.  זה שיקולים עיתונאיים ועדו לא מבין בעיתונאות, זה לגיטימי לגמרי לקיים כזה

 22וגם אבירם אמר התחקיר כן בסדר וכדומה. הפוזיציה שלנו, גם שלי וגם של שי מגל, שיוזם חלק 
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 1וכדומה. זה תשובתי לשאלה הראשונה.  Benchmarking -גדול מההערות האלה, היא באה מ

 2 והשנייה, מה היתה? סליחה?

 3 זה לא חשוב כרגע, תיכף אני אגיע לשנייה. ש:

 4 בבקשה.אוקיי.  ת:

 5אני רק רוצה להתייחס לתשובה הזאת שלך. זאת אומרת שזה לא רק אני לוקה בחוסר הבנה  ש:

 6בסיסי ויסודי לגבי העובדה שאתה מתערב בתכנים העיתונאיים, זאת גם היתה תפישתם של ינון 

 7 מגל ושל אבירם אלעד. נכון?

 8 לא חושב. אני חושב, ת:

 9ינון מגל ואבירם  –מה שאתה אמרת. אתה אמרת  מה זאת אומרת? זה מה שאמרת.  זה בדיוק ש:

 10אלעד הביעו עמדה שזה לא מצא חן בעיניהם שמתערבים במה שנתפש בעיניהם עבודה עיתונאית 

 11ותוכנית. זה מה שאתה אמרת. אז אני מבינה מזה שהטעות הבסיסית והיסודית שייחסת לי, גם 

 12 ינון מגל וגם אבירם אלעד, חשבו כך. 

 13ירם לא התנגדו לזה שיש אנשים נוספים שמבינים יותר באינטרנט, שיכולים לסייע ינון מגל וגם אב ת:

 14להם. באופן טבעי, כשאתה עושה כזה דבר בתוך קבוצה, שחלקה זה מערכת טהורה וחלקה זה 

 15אנשים שבאים מהצד השני, אז נוצר חיכוך. במקומות ספציפיים, הם העירו את מה שהם העירו 

 16ל. בסדר, אז הם אמרו פה עוברים את הגבול. לפעמים קיבלתי, פה עוברים את הגבו –ואמרו 

 17לפעמים לא קיבלתי את הנקודה הזאת. זו היתה ההתייחסות שלהם. גם הם הבינו שבצד 

 18האינטרנטי, המקצועיות של שי מגל ושל עדו, שהם שניהם מעמודי התווך של האינטרנט בארץ, 

 19, יש יותר Ynet -הדברים שמופיעים פה. פה ב, מה 1492היא ... את רואה גם במה שנתת לי עכשיו 

 20וידיאו ויותר תמונות, אצלנו רק שתי תמונות ופה אין וידיאו וכנ"ל בכתבה על בית כנסת באשקלון, 

 21אצלם יותר תמונות. זה, זה דן בהיבטים האלה, שהם ההיבטים שאני חושב שהם, היינו חייבים 

 22צלנו, אני חשבתי בשלב מסוים צריך לעשות לעסוק בהם ואין אתר אינטרנט שזה לא קורה. אבל א

 23 את זה, לאור חולשות. לכן,



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 5009 

 1 רק ראינו, ש:

 2 ואני שחקן חיצוני לעניין.  ת:

 3, שזאת התערבות בתכנים עיתונאיים, רק 73נ/ -רק ראינו את התגובה של ינון מגל שכותב לך ב ש:

 4מעביר לך על זה  ראינו את האייטם שהוא מעביר, לא אייטם שהוא מעביר לך, את המייל שהוא

 5 שמי שמחליט באתר וואלה זה רק אילן ישועה. ראינו את כל הדברים האלה ונתקדם.

 6 אני שמחליט, ת:

 7 מה זה משחקי הילדים, ש:

 8 סליחה. סליחה. את מערבבת. ת:

 9 שנייה.  ש:

 10 אז את אומרת משהו לא לענות? ת:

 11 על זה אל תענה. זה הערה שלי לפרוטוקול. ש:

 12 כשאת מטעה?  ת:

 13 אני לא מטעה, אבל אנחנו נשאיר את זה כך. אני מטעה, נתקדם. ש:

 14 בסדר. ת:

 15 מה זה משחקי הילדים של ינון ואבירם? ש:

 16יכול להיות שבתוך התהליך הזה לפעמים הם שיחקו איזה שהוא משחק שהם לא שיתפו פעולה  ת:

 17 עם שי או מישהו, אני לא זוכר כבר מה היה, באופן ספציפי.

 18 דים של ינון ושל אבירם? מה זה משחקי ילדים בעולם שלך, פה, בכלל?מה זה משחקי היל ש:

 19משחק ילדים זה שכשאתה מקים קבוצת ניהול, אתה אומר שהמטרה המשותפת של אנשים  ת:

 20 -ל           Benchmarkמהמערכת ואנשים שמומחים לאינטרנט היא לשפר את הביצועים שלנו, 

Ynet 21ה ועושים ברוגז או לא, לא מקשיבים או משהו כזה, וכדומה, והם לא משתפים עם זה פעול 

 22 זה, זה,

 23 אז זה מה שהם עשו? הם עשו ברוגז והם לא הקשיבו? ש:
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 1 יכול להיות שהיה, יכול להיות שהיה איזה שהיא תקופה שהם עשו, אני לא, ת:

 2 הכל רוצה לשפר את האתר, אתה-כך אידילי, אתה בסך-למה הם עשו ברוגז ולא הקשיבו? הכל כל ש:

 3אומר שאתה לא  מתערב להם בתכנים, אתה לא מתערב בעיתונות. למה, למה הם צריכים לעשות 

 4 ברוגז? זה אנשים רציניים. גם ינון מגל וגם אבירם אלעד.

 5בני אדם הם בני אדם והם לא אוהבים שנכנסים להם לתוך התחום, הם חשו בתחומים מסוימים  ת:

 6 ואני חשבתי שלא וזהו.שזה כן נכנס להם, כמו הדוגמאות שאת ראית 

 7 .1493נ/ -אוקיי. אז עכשיו בוא נעבור ל ש:

 8הוא מנהל את הממלכה לבד. פתאום מישהו מתערב, אומר לו למה זה לא עולה כאן, למה זה לא  ת:

 9 עולה כאן. 

 10. 'אנחנו נחליט בזמן אמת', אתה כותב, 'מי מהפורום המצומצם הזה מנחית הוראה 1493נ/ ש:

 11'אוקיי'. אתה אומר 'אני מעדיף שברוב המקרים זה יעבור, יעבוד בציר שלך לביצוע'. אודי אומר 

 12ושל עדו בלעדיי, אבל כל אימת שיידרש, אני או שי נתערב'. על מי מנחיתים הוראות לביצוע, מר 

 13 ישועה?

 14 אבירם וינון.  ת:

 15 על? ש:

 16 אבירם וינון. ת:

 17 על ינון? אוקיי. אודי העיר שהוא המשנה של ינון, הוא ינחית הוראות ש:

 18 או למטה, או כלפי מטה, לאו דווקא על ינון. ת:

 19אוקיי. וזאת אומרת, רק עכשיו אנחנו נבין, מהרגע הזה, יש בכלל ציר שקוראים לו עדו ינון, או שי  ש:

 20מגל, סליחה, כן, עדו, אודי, ינון, או לא משנה, ציר שאתה לא מעורב בו, של עדו אשד שמנחית 

 21 הוראות, נכון?

 22 מקרה ברגע שהוא מונה לאחראי, אז הוא שם. עדו בכל ת:

 23 אוקיי. ש:
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 1 זה נהפך לציר הטבעי. ת:

 2 או שי מגל מנחית הוראות? ש:

 3 שי מגל זה גם ציר טבעי, כי הוא משנה למנכ"ל. ת:

 4 כל הצירים האלה, אנחנו לא מכירים אותם בכלל. יפה. ש:

 5 מה זאת אומרת לא? ת:

 6 .1494עכשיו אנחנו ממשיכים.  ש:

 7ידי הנהלת החברה, כי הנושא -ה ארגוני של חברה, ברגע שהוחלט שנושא מסוים מטופל עלזה מבנ ת:

 8 הזה לוקה, אז הנהלת החברה מטפלת. 

 9 מי החליט? ש:

 10 אני החלטתי. ת:

 11. אתה ממשיך באותה קבוצה, פורום מצומצם. 'הכפפות ירדו הבוקר אחרי 1494אוקיי. נ/ ש:

 12, החבר'ה האלו ואתה אודי ישן בעמידה. מצדי אפשר להעיר-התשובות היהירות של אבירם. אי

 13שיהיו עשר הערות בשעה, אני לא אקבל שום מחווה או הליכה על קצות האצבעות'. איזה תשובות 

 14 יהירות היו לאבירם, מר ישועה?

 15 אינני זוכר. ת:

 16. אתה כותב, במילים שלך 'אני הולך לעקוב אחרי עמוד הבית כמו עורך ראשי 1495נ/ -אז נעבור ל ש:

 17 ומצפה שאתה, אודי, תעשה את זה ולא תפספס יותר כלום'. 

 18 אוקיי. ת:

 19 אז עקבת אחרי עמוד הבית כמו עורך ראשי, מר ישועה?  ש:

 20כל הזמן. המחשתי לו שצריך לעקוב,  יכול להיות שעקבתי, יכול להיות שלא, אני לא בטוח שעקבתי ת:

 21 כי יש הרבה רשלנות שם, זה הכל. 

 22 אז צריך עורך ראשי? ש:
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 1טוב, זה, אני מזכיר עוד פעם, הציר הזה של המעקב, הוא היה ציר של מעקב, לא איזה ידיעה עולה,  ת:

 2לטפל  העיתונאי. זה היה ציר שבא line -נגד מי כותבים, נגד מי לא כותבים, זה לא קובע את ה

 3 במישור של הביצועים האינטרנטיים של המערכת. נקודה.

 4 שמענו. ש:

 5 אז שמעת, בסדר, אני אומר עוד פעם. ת:

 6שמענו, ראינו את כל הדברים מנגד, אני לא מתכוונת כל פעם לא להביא את הדברים של ינון ולא  ש:

 7 להביא את הדברים של אבירם שעלו מהכתובים, אני מתכוונת להמשיך. 

 8 בבקשה. ת:

 9 רק שיהיה ברור,  ש:

 10עו"ד רוזן עוזר, הייתי אומרת, כבר היינו, באמת ראינו  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 והיינו.

 12 בסדר.  ש:

 13ני חושבת שהנקודה הזו מוצתה. כל החומר הרי לפנינו,  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14שוב ושוב ושוב אותה תגובה. בואו נתקדם הלאה, החומר מוגש. לא צריך לשמוע ממנו על כל נייר 

 15יש בכתובים.  –לחלק הבא. הבנו את הרעיון, התשובה שלו היא אותה תשובה. מה שיש בכתובים 

 16 התשובה שלו לא משתנה. אז גברתי תעבור לחלק הבא.

 17בסדר. אם אפשר, רק אני רוצה להציג את המשך ההתכתבות פה, כדי שתהיה התמונה בפני  ש:

 18 וגם כדי שאני אוכל, כבודכם

 19 זה הוגש.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 בסדר, אבל אני, ש:

 21 זה מסומן וזה יוגש. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אני מבינה. ש:

 23 אין טעם להמשיך לעבור אחד אחד ולשמוע אותה תשובה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1דוגמה, לכל ההתערבויות התוכניות שנמצאות בפני כבודכם. אני  –ר דוגמה אני לא מתכוונת לעבו ש:

 2כן רוצה להציג את ההתכתבות, את המשך ההתכתבות הזאת, שאני חושבת שצריך לתת לו 

 3 הזדמנות להגיב עליה, 

 4 של ההתכתבות האחרונה, גברתי מדברת? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כן. ש:

 6כך גברתי תתקדם. מה שיש -לסיים את ההתכתבות ... אחר :אב"ד -פלדמן -ןכב' השופטת ר' פרידמ

 7 יש פה. לא צריך לתת לו להגיב על כל נייר ונייר.  –פה 

 8 הוא לא מגיב על כל, גברתי, אני מדלגת על הרבה מאוד קטעים בחקירה. ש:

 9 אז לדלג עוד יותר, להתקדם הלאה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אעשה מה שכבודכם אומרים לי, אני לא, אני חושבת,אני  ש:

 11 זה מה שאנחנו אומרים. להתקדם. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 בסדר. ש:

 13אז תני לו, תסיים את ההתכתבות הזו ונעבור הלאה, לנושא  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 הבא.

 15רה, הוא חוזר עליה כל הזמן. אנחנו עו"ד רוזן, העמדה שלו ברו :עם-כב' השופט משה בר

 16מבינים את עמדתו, לא צריך לחזור עליה בדוגמאות נוספות. הדוגמאות הנוספות שנועדו להציג 

 17 תמונה אחרת, היא בתוך החומר הכתוב, זו הכוונה. 

 18שמעתי, אני מקשיבה היטב, שומעת את הכל, גם את המוסיקה. אני מציגה לו את התכתובת הזאת  ש: 

 19. אתה אומר, כותב, 'כל הזמן אני שומע מינון ומאבירם שהם לא 1496דמת. אם אפשר נ/ואני מתק

 20מבינים על מה אנחנו מדברים, שהם לא קיבלו שום דוגמה למה לא בסדר, אז אני אתן להם 

 21דוגמאות ואתה בבקשה תתחיל לעשות את עבודתך', זה אתה כותב לאודי, 'מונית לאחראי על 

 22ל וואלה, בבקשה, תראה לי דרך הפורום הזה מה אתה שווה. נמאס לי עמוד הבית ולעורך משנה ש
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 1מגן הילדים, אני אשלח חצי מערכת הביתה ביום ראשון אם יהיה ולו מצמוץ אחד'. שאלה אחת 

 2 להבנתך, זה תפקידך כמנכ"ל? –על התכתובת הזאת 

 3 ודאי. ת:

 4 טוב. אפשר להתקדם. :עם-כב' השופט משה בר

 5 .1497. תסתכל רק באמת על נ/1497נ/תודה. אני מדלגת על  ש:

 6 מה שנתת לי? ת:

 7 . אבל לכתבה הזאת, תסתכל,1506כך אנחנו נדלג עד נ/-לא. אחר ש:

 8 כן. ת:

 9 –בבוקר, אתה כותב וזה בקבוצה הכללית, שכוללת גם את ינון ואבירם וברוך שי  07:05בשעה  ש:

 10תגובות בעולם וכן בהשוואה 'נושא ההוצאות להורג חשוב, יש לעשות עליו עוד כתבות, לדון ב

 11 לדעאש'. גם זה חלק מתפקידך כמנכ"ל, מר ישועה?

 12 כן. ת:

 13 , כן. אוקיי? ועכשיו, 1506תודה. אנחנו מדלגים עד  ש:

 14אני רוצה רק שהכן יובן, זה דוגמה לחוסר שביעות הרצון שלי מרמת הכיסוי שאנחנו נותנים בתור  ת:

 15תר מוביל לא יכול לפספס נושא, זה יכול היה אתר מוביל, לנושאים שהם נושאים מרכזיים. א

 16 להיות דעאש, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות נושא אחר.

 17 הבנו. ש:

 18אני אתן את הדוגמה, אני קורא עשרה עיתונים, אני עובר, אני רואה מה נמצא בכל מקום בעולם  ת:

 19 תשמע, אנחנו ישנים. הנקודה היתה כל הזמן על הקטע של, –ואני אומר 

 20 ...זו דרישה שלך, ש:

 21 נכון. ת:

 22 לכתבות עם תכנים מסוימים, נכון? ש:

 23 כן.  ת:
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 1 שעוסקים בנושא מסוים. ש:

 2 חידדתי בדיוק בגלל מה שאמרת חידדתי את מה שאמרתי ואין לי מה להוסיף. ת:

 3 .2014לאוקטובר  12בסדר. עכשיו, בוא נסתכל על הרול הישן,  ש:

 4 ברתי יודעת להגיד לנו שורה?ג :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ,3009כן, ודאי. כשאני אצטרך למצוא,  ש:

 6 ?2014באוקטובר  12 ת:

 7 כן. טעיתי?  ש:

 8 .3לא  ת:

 9 ?3009 ש:

 10 . 5 -מתחיל ב :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 , 5882 דובר:

 12 אז יש לי טעות פה. אז שנייה, רק רגע. ש:

 13 .5869 -מתחיל ב דובר:

 14מתנצלת. הטעות אצלי. זה ההתכתבות שאנחנו ראינו אותה, 'אבירם הודיע לי שהוא , אני 5869 ש:

 15עוזב'. הוא כותב לך, ינון. אתה משיב 'חבל. ידוע לאן? חבל גם במישור האישי וגם המקצועי, אך 

 16נתגבר. אני מאוד אוהב אותו', אתה כותב לו. ואז אתה כותב לאבירם, אוקיי? זו ההתכתבות 

 17 תה הצטערת על זה שאבירם עוזב?שאנחנו מכירים. א

 18תראי, מצד אחד הצטערתי, כי הוא באמת איש איכותי וטוב, אני גם הצעתי לו בהמשך לחזור  ת:

 19להיות עורך ראשי. מצד שני, היה אז כבר רמה של, זה נכנס לאיזה מין קטע כזה של עימותים, הוא 

 20ילך, כיוון שניסינו, הבאת שי מגל וינון, יחד עם עדו, שהרגשתי שאולי, אולי יכול להיות שעדיף ש

 21ורצינו להקפיץ את וואלה  Ynet -היתה מהלך מאוד יקר, אדם שעולה הרבה כסף, הבאנו אותו מ

 22עוד מדרגה ברמה האינטרנטית והרגשתי שזה קשה מאוד לעשות את זה מולו ומול אבירם. היה 

 23 רגשות מעורבים. אני חושב יותר הצטערתי מאשר לא. 
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 1 אוקיי. ש:

 2 בסך הכל כאיש עיתונאות וכדומה, הוא מהמעלה הראשונה.  כי ת:

 3, זאת ההודעה שהיתה חסרה לנו, שהיא תכתובת בינך לעדו אשד ושי 1507אז בוא נראה את נ/ ש:

 4מגל, מיד אחרי שינון מודיע לך ולפני כל הדברים החמים שכתבת ברול הישן, אתה כותב 'ראו 

 5'אני לא מצטער בכלל, אבל אני מניח שהוא מתואם למטה, קיבלתי עכשיו מינון' ואז אתה כותב 

 6 עם ינון'. זה שיקף את עמדתך האותנטית מול המנהלים שלך?

 7קודם כל, מול מנהלים אתה לא מפגין יותר מדי חולשה ואתה לא מתחיל לבכות וכדומה. אמרתי  ת:

 8 לך, העמדה שלי לגבי העזיבה שלו היתה אמביוולנטית, אין לי מה להוסיף. 

 9. אתה כותב לעדו ולשי 'צריך לנצל את ההזדמנות לעשות 1508לך מה להוסיף. ואתה ממשיך, נ/אין  ש:

 10סדר, לבנות מבנה חזק בין אודי ליואב גולן ואולי גם א. זילברברג,' דמות שאני לא שמעתי עליה 

 11 עד היום, לא משנה. זאת אומרת, מבחינתך, העזיבה של אבירם היתה הזדמנות. 

 12 מו שאני כותב פה וכמו שאת רואה, רציתי להביא את יואב גולן.כן, כמו שאני, כ ת:

 13 תיכף נראה. ש:

 14 כן, נכון. ת:

 15. וכדי שתהיה לך את 1509עכשיו, רק כדי שהתמונה שלך תהיה שלמה, אז אני רק אציג לך את נ/ ש:

 16תמונת ההתכתבות, אבל אתה כותב שם למטה, 'זרוק מילה ליואב גולן ותגיד לו שההחלטה השבוע 

 17 התפתחויות, שלא ילך לשום מקום אחר'. אוקיי?יש 

 18 כן. ת:

 19 נכון? ש:

 20 כן. ת:

 21אוקיי. עכשיו, נעבור לדבר על יואב גולן. אתה העדת פה בעדות הראשית שלך, שיואב גולן היה  ש:

 22בעיניך אדם מבריק שרצית אותו מאוד ומה שטרפד את ההגעה שלו למערכת היה הפסילה שלו 
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 1לל וטו שהתקבל מאיפה שהוא מסביבת ניר חפץ או סביבת בלפור, ידי מר שאול אלוביץ', בג-על

 2 היו לך כל מיני רמיזות בעניין הזה. אתה זוכר? זו היתה עדותך, נכון?

 3 נכון. ת:

 4 אתה רוצה לשנות אותה? ש:

 5 לא. ת:

 6אז בוא נראה. אני לא אקריא את כל המקומות בחקירה הראשית שלך. קודם כל, מי שהמליץ לך,  ש:

 7 חנו מבינים, מי שהמליץ לך על יואב גולן היה החבר הטוב שלך, איתן מדמון. נכון?זה היום אנ

 8 נכון. ת:

 9 . נכון?2014זה קרה ביוני  ש:

 10 יכול להיות. ת:

 11, תאשר לי, 12 -ו 11, 1510, אני מציגה רק את, לא צריך להציג, אני מדלגת את נ/2014אוקיי. יוני  ש:

 12מדמון ביקש ממך לקדם את יואב גולן, אנחנו הכל  אם לא תאשר לי נראה את המוצגים, שאיתן

 13 .2014 -ב

 14 מאשר. ת:

 15ודאות'. זאת -, תסמוך עלי, הוא כותב לך 'יואב גולן סימס לי, הוא באי2014מאשר. ובאוגוסט  ש:

 16 , היה לך קשר עם יואב גולן. נכון?2014אומרת שכבר באוגוסט 

 17 נכון. ת:

 18 ? מולך?ודאות לגבי המצב שלו, נכון-והוא היה באי ש:

 19 נכון.  ת:

 20באוקטובר היו לך  13 -. אני כן אומר לך שמהחומרים עולה שסביב ה1513עכשיו, אני מדלגת על  ש:

 21. אתה זוכר מה היתה עמדתו 1514שיחות עם יואב גולן, או שיחה, ועכשיו אני רוצה להציג לך את נ/

 22 של שי מגל?

 23 לא. ת:
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 1שהמערכת התלהבה ממנו, הם כולם חשבו לא זוכר? כי כשהעדת פה בחקירה הראשית, אמרת  ש:

 2 שהוא איש מדהים. אתה זוכר את העדות הזאת שלך?

 3 כן. עדו היה מרוצה ממנו, אני בעדות, נדמה לי בחקירה שלי,  ת:

 4 בחקירה שלך אמרת, ש:

 5 אמרתי שהיו לחלק ספקות לגבי הצד האינטרנטי שלו. ת:

 6 אוקיי, אז בוא נראה מה שי, ש:

 7 רתי. נדמה לי שזה מה שאמ ת:

 8נכון. אתה צודק. קראת יפה את כל הפרוטוקולים. אבל בוא נראה עכשיו מה שי מגל חשב בזמן  ש:

 9 . 1514אמת. וכתב לך במייל 

 10 אוקיי. ת:

 11-אוקיי? הוא כותב 'נקודות מהצד שלי'. לא צריך לקרוא את הכל, אתה קורא, זה גם לפני   בית ש:

 12 המשפט.

 13 קראתי.  ת:

 14לא באמת האיש שהסתמס כל היום עם ליברמן, היה תקשורת עם ליבני, יפה. עלה בשיחה, 'הוא  ש:

 15אם מביאים אותו צריך כתב פוליטי מאוד דומיננטי, הוא לא יפצה על זה. הוא לא ייצוגי כלפי', 

 16 אתה קורא?

 17 קראתי הכל. ת:

 18קראת הכל. לפחות מה ששי מגל חושב, למטה, בסיכום. 'מנגד, אני איתן בדעתי, הוא לא ראש  ש:

 19רכת החדשות הכי מבריק שיכול להיות לנו. בהיעדר שמות אחרים, ... עדיין בודק וראוי. במצב מע

 20 עניינים רגיל, הייתי מעדיף עוד מרואיינים לתפקיד'. זאת עמדתו של שי מגל. זה מזכיר לך משהו?

 21 כן. יש, סביב הבאה של אדם, תמיד יש התלבטויות. מסכים, כן. ת:
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 1ניגוד למה שאמרת בראשית, שכולם חשבו שהוא מבריק מדהים, שי מגל אז שי מגל, אוקיי, אז ב ש:

 2חשב אחרת.  ואז, בוא נראה מה אתה אומר. אתה אומר 'אז תביא עוד שמות. אנחנו לא יכולים 

 3 לטעות יותר'.

 4 אוקיי. ת:

 5 נכון? ש:

 6 כן.  ת:

 7 יפה. בזה אתה אומר בעצם, תאשר לי, שיואב גולן ירד מהפרק, שיביאו עוד שמות. ש:

 8 לא אמרתי שירד מהפרק, אמרתי שתביאו עוד שמות. עושים את זה בכל תהליך של, ת:

 9 שכרתם בסוף את יואב גולן? ש:

 10 לא שכרתי את יואב גולן מסיבות שאמרתי לך.  ת:

 11 אז בוא, תיכף נראה. ש:

 12 קיימנו את ההליך, שנייה. ת:

 13 כן, אני מקשיבה. ש:

 14קיימנו את ההליך. אני פגשתי אותו כמה פעמים, עדו פגש אותו כמה פעמים. עדו חשב שהוא מצוין,  ת:

 15אני חשבתי שהוא מצוין, שי מגל העלה את ההסתייגויות. אני חושב שהיה עוד מישהו שהעלה את 

 16 הנושא של האינטרנט, אני לא זוכר מי זה. זה פה בצד האינטרנטי. לא פה. יכול להיות שהיתה עוד

 17הסתייגות שעלתה מעוד מישהו לצד האינטרנטי שלו, את זה לא זכרתי גם בהודעה שנתתי בזמנו, 

 18שחלק חשבו שהוא יכול יותר להתאים וחלק חשבו שהצד העיתונאי חזק אבל הצד האינטרנטי 

 19יותר חלש. היו כמה פאזות להבאה של יואב גולן ובגדול, ההבאה של יואב גולן נתקלה לכל אורך 

 20גדות. של שאול. ובסוף נאמר לי גם מה הסיבה. שהוא בן ברית של בן כספית והוא יכול הדרך בהתנ

 21יום אחד, אם הוא יצא, הוא יותר גרוע מבן כספית ואם יום אחד הוא יצא החוצה, הכל, כל הדברים 

 22 שקורים אצלנו עוד יצאו החוצה. 
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 1ם שהסיפור של יואב גולן היה אוקיי. אז בוא רגע נעשה סדר בתשובה שלך. קודם כל, אנחנו מביני ש:

 2יותר מורכב. לא הגיע מישהו שלדעת כל אנשי המערכת היה הדבר הכי מבריק והכי מדהים. הגיע 

 3 מישהו שהיו לגביו חילוקי דעות. נכון?

 4 אין מישהו שמגיע, כן, אבל אין מישהו שמגיע למערכת, עוד פעם, התהליך, זה טיבו של התהליך. ת:

 5אין מישהו שמגיע למערכת והכל, פשוט בראשית העדת משהו אחר. אז  –זה פשוט, אתה אומר  ש:

 6 עכשיו אנחנו מבינים את המציאות המורכבת. 

 7 ובהודעה שלי אמרתי שחלק חשב שכן וחלק שלא. ת:

 8 טוב.  ש:

 9 אמרתי שחלק חשב שכן וחלק חשב שלא.  בגדול, התוצאה היא, ת:

 10 אז בהודעה אמרת, ש:

 11 נכון. ת:

 12 בראשית אמרת משהו אחר. ובמציאות אמרת, ו ש:

 13 בגדול, התוצאה התחתונה היתה שלי, כמנכ"ל, מהזיכרון שלי, היא שאני רוצה את יואב גולן.  ת:

 14 בהינתן עמדתו, תביא שמות אחרים. –אתה אומר לשי מגל  ש:

 15שי מגל אומר שהוא חושב שלא אידיאלי. שזה לא זה. הוא יכול לעבור, הוא לא אידיאלי, צריך  ת:

 16תביא עוד  –ד שמות. הוא משנה שלי. אז אני אזרוק את מה שהוא אומר? אני אומר לו לבדוק עו

 17 שמות. 

 18 אוקיי. ש:

 19מה, מה מזיק שמביא? האם זה סותר את העובדה שהוא עדיין נשאר אותו אחד משמות, איך זה  ת:

 20 ההוכחה שלא רוצים אותו?

 21 לא יכולים לטעות יותר.  דובר:

 22 .זה לא הוכחה שלא רוצים אותו ש:

 23 בסדר, נו, אוקיי. ת:
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 1 אנחנו לא יכולים לטעות יותר, למה אתה מתכוון? איזה טעות עשיתם קודם? –כשאתה אומר  ש:

 2 במינויים. אני אומר עוד פעם, אני, ת:

 3 מינויים של מי היו טעות קודם? ש:

 4 התכוונתי.לא יודע ספציפית למה התכוונתי פה. אולי התכוונתי, אם אני, לא יודע. לא יודע מה  ת:

 5 מי שעזב זה אבירם.  ש:

 6לא, התכוונתי, התכוונתי שהיה לנו כבר כמה חילופים, גם טלי עזבה, זה בתקופה קצרה, הרבה  ת:

 7 אנשים התחלפו. 

 8כשהוא אומר לך, כשאתה אומר לו 'אנחנו לא יכולים לטעות יותר', זה לא, זה על רקע הדברים  ש:

 9ו, לטעמו, אולי הוא שוגה לגמרי. איזה טעויות אדם הכי מבריק. מבחינת-שלו שהוא לא הבן

 10 עשיתם קודם? מי היו הטעויות?

 11 כך נצטרך להחליף אותו. זו הכוונה.-אנחנו לא יכולים לטעות יותר במובן של להביא מישהו שאחר ת:

 12 אבל פה אנחנו מדברים על האיכות שלו כעורך. איזה טעויות עשיתם קודם? ש:

 13 ונשלחה, ינון, וכדומה.מי שהיה לפני, טלי שהובאה  ת:

 14. ההתכתבות שלך עם 2014טוב. עכשיו אני רוצה לסדר לך את לוחות הזמנים. אנחנו באוקטובר  ש:

 15 שאול, לעניין ההתייחסות למינוי יואב גולן ותיכף נזכיר לך מה היה שם,

 16 .2015 ת:

 17 .2015היא מאוגוסט  ש:

 18 אני יודע. אז מה? ת:

 19, יואב גולן יורד מהפרק, אין שום קשר 2014באוקטובר  ,2014יפה. זאת אומרת שבאוקטובר  ש:

 20 לשאול, שום קשר לעמירם ותראה כמה יפה, ברול הישן, 

 21 עד כאן, גברתי אמרה משהו. שיענה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 טוב, בבקשה. בבקשה. ש:
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 1כזה, היתה לי  לגבי כל אחד מהאנשים האלה ששקלנו להביא אז באותה תקופה, ודאי לתפקיד ת:

 2הידברות עם שאול. זה ששאול שם אמר סופית את זה, זה לא אומר, אני אומר עוד פעם, שהוא 

 3לא אמר את זה גם לפני זה. זה עובדתית. אני רציתי את יואב גולן. למרות ההתנגדות במערכת, 

 4ש דעות וכמו שראית, גם כשהמערכת לפעמים החליטה א', אני החלטתי ב'. כי בסוף אחד מחליט. י

 5שונות ואחד מחליט. ההתרשמות שלי היתה שהוא עיתונאי מצוין. אז אני אומר לך שאני דיברתי 

 6עם שאול, שאול אמר שהוא צריך לבדוק, והוא הביע התנגדות ומה שאת רואה בטקסט שם יותר 

 7מאוחר זה היה שניסיתי עוד פעם להביא. פעם אחת לא התגברתי, ניסיתי להביא את זה עוד פעם. 

 8 כך רציתי אותו.-כל כי

 9 תיכף אנחנו נסתכל על הטקסט ונראה כמה הוא לא אומר, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד, ש:

 10 בבקשה. ת:

 11בשביל, בשביל לקבל את מה שאתה אומר, שהוא לא מתיישב עם הכתובים ולא מתיישב עם  ש:

 12 הדברים שאתה כותב, צריך להאמין לך.

 13 כן. ת:

 14מרת לך שלנוכח השקרים הרבים שנפלו בעדותך עד היום, ואני רואה גם צריך להאמין לך ואני או ש:

 15 אפשר להאמין לך. אז אנחנו מתעסקים עכשיו בכתוב. -היום, אי

 16-, עשרה חודשים אחר2015, אנחנו באוגוסט 12594עכשיו בוא נסתכל על הכתוב. הכתוב ששורה  

 17עם יואב, על יואב גולן, עם  כך, ואני אומרת לך שלא מצאתי, לא מצאתי שום תיעוד לשיח שלך

 18שאול אלוביץ' לפני זה, כפוף כמובן לטעויות שיכולות לקרות לי, אני לא מצאתי כלום כזה. אז 

 19 , תראה מה אתה עונה לו ואתה עונה לו דברים כהווייתם,2015לאוגוסט  25 -עכשיו אנחנו ב

 20 את יכולה, ת:

 21 , 2015באוגוסט  ש:

 22 את יכולה לעלות לתחילת העמוד? ת:

 23 , אוקיי?12מה זה תחילת העמוד? כן,  ש:
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 1 את רואה שיש לזה התחלה ויש דיבור לפני זה? ת:

 2 לא.  ש:

 3 למה לא? ת:

 4 ,2015מה שאנחנו רואים, שאנחנו באוגוסט  ש:

 5 שאול, מה כותב? ת:

 6 כותב, כותב את מה שהוא כותב, ש:

 7 זה שיחה כמו שאתם תמיד אומרים לי, ת:

 8 רגע. הנה, פה. 'אין כוונה בכלל לקחת אותו'.תראה מה אתה כותב, תסתכל.  ש:

 9 מתי אני אומר את זה?  ת:

 10 אתה אומר את זה באותה שיחה, בהמשך ישיר של אותה שיחה. ש:

 11 מה הוא אומר לי באותה שיחה? ת:

 12 ,2015מה זה משנה מה הוא אומר לך? העובדה היא שבאוגוסט  ש:

 13 אז אני לא נכנס אתו לוויכוח, ת:

 14 כוונה. הבנתי.לא היתה שום  ש:

 15אז אני מסביר לך עוד פעם שאני לא נכנס אתו לוויכוח. את שואלת אותי אם אני רציתי את יואב  ת:

 16גולן? אני רציתי את יואב גולן, הבוס שלי אומר לי שלוש פעמים וטו, נמנעתי מלהיכנס לוויכוח, 

 17 בסדר. –אמרתי 

 18מה ואתה אמרת לו -לך, אמר לך דבראמר  2015הבוס של לא אמר לך כלום, הבוס שלך באוגוסט  ש:

 19 דברים כהווייתם.

 20 למה בוס? למה הבוס שלי אומר לי, מתחיל את השיחה, ת:

 21 רק שנייה. ש:

 22 'אני מבין שיש כוונה'? -למה הוא מתחיל את השיחה ב ת:

 23 מה זאת אומרת? דוברת:
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 1 למה הבוס שלי אומר, הרי תמיד אתם אוהבים, כשאני מתחיל, ת:

 2 ת כל,אני הראיתי לו א ש:

 3 הבוס אומר משהו.  דוברת:

 4כך השאלה -תנו לו רגע להגיד מה שיש לו להגיד ואחר :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כך גברתי תשאל. -הבאה. תנו לו רגע להשלים, לענות מה שיש לו ואחר

 6 ,-אפשר לעלות לתחילת ה ת:

 7 לא, אני רוצה שתתייחס, ש:

 8 ענות.אז עניתי בתחילה, ולא נתת לי ל ת:

 9 אני, אני הראיתי לך, ש:

 10 אני רוצה לענות לשאלה, אני רוצה להשלים את תשובתי לשאלה. ת:

 11 לא לא, אתה תענה לשאלה שלי. אתה תענה לשאלה שלי. ש:

 12 אז השאלה שלך, ת:

 13אני אשאל אותה שוב, כדי שהשאלה שלי תהיה ברורה ואני אבקש תשובה לשאלה שלי. הרול היה  ש:

 14ני מבינה לאן אתה רוצה לקחת את הדברים האלה, אבל אני אומרת לך את בפניך, הצגנו לך. א

 15 הדבר הבא ולזה אני מבקשת שתתייחס.

 16 כן. ת:

 17, אתה אומר לשאול 'אין בכלל כוונה לקחת אותו', את יואב גולן. אלה דברים 2015אוגוסט  ש:

 18ם שבאוקטובר כהווייתם, שלא ידענו אותם לפני שהעבירו לנו את החומרים, היום אנחנו יודעי

 19לא יכולים לעשות יותר טעויות, אם לא האיש הכי מבריק, תביא  –, אתה אומר לשי מגל 2014

 20, אני אומרת לך באחריות, שאני בדקתי, אין שום שיח מאז על יואב 2014אנשים אחרים. אוקטובר 

 21 , אין שאול. 2014גולן. ובתוך השיח באוקטובר 
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 1אין את המילים לנוכח מה שאנחנו יודעים עכשיו, את עכשיו אני אומרת לך שתסביר מה זה  

 2המילים, רק את המילים האלה תסביר 'אין כוונה בכלל לקחת אותו'. את המילים האלה, בבקשה 

 3 . עשרה חודשים אחרי המייל שכתבת לשי מגל.2015תסביר. אוגוסט 

 4ל שאול לזה מההתחלה, יואב גולן היה מועמד מצוין מבחינתי, לא ויתרתי על זה, היתה התנגדות ש ת:

 5כך, לשאול, -לא ויתרתי על זה לכל אורך הדרך. דיברתי והעליתי את זה מספר פעמים        אחר

 6אני מבין שיש כוונה כי  –כששאול מתחיל את השיח הזה, הוא לא מתחיל מכלום, אלא הוא אומר 

 7יס, אולי עם שניהם, העליתי את הנקודה הזאת, דיברתי כמה פעמים על זה. אולי אתו, אולי עם איר

 8אינני זוכר. העליתי את הנקודה ולכן הוא מתחיל משם והוא מטרפד. אני מבין שזה לא הולך, אז 

 9בסדר, אין כוונה. אני נכנע, זה הכל. כי זה אחרי שלושה וטואים שהוא אומר וברגע  –אני אומר 

 10 . זה הכל.שהוא הזכיר לי בן כספית והזכיר את מה שהוא הזכיר, הבנתי שלא יעזור לי

 11 אתה מדבר, ש:

 12 רציתי את יואב גולן, ת:

 13 אתה מדבר מזיכרון, עכשיו? ש:

 14 למה הוא אומר אני מבין? ת:

 15 אתה מדבר מזיכרון עכשיו? ש:

 16 כן. ת:

 17 כי זה לא מופיע בשום מקום בכתוב. אז זה זיכרון שלך? ש:

 18 כן. ת:

 19 למה בראשית לא סיפרת לנו, ש:

 20 ,-כיוון ש ת:

 21לא סיפרת לנו. אני שאלתי אותך בדיוק על המשפט הזה. למה בחקירה למה בחקירה הראשית  ש:

 22, לא סיפרת לנו מה המערכת חשבה, לא 2014 -הראשית לא סיפרת לנו שיואב גולן היה מועמד ב

 23 סיפרת לנו מה אתה חשבת, לא סיפרת על שום דבר מהדבר הזה. 
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 1פשוטה, אני לא צריך לחשוב על זה אוקיי, אני אגיד לך מה אני זוכר. אני אענה לך בצורה מאוד  ת:

 2 אפילו. אני עונה לך.

 3 )דיבורים ברקע(

 4 הוא ידע מעולה, הוא ידע מעולה והוא גם הסביר את זה.  ש:

 5 היא שואלת והיא עונה. היא שואלת והיא עונה.  ת:

 6 כן. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7כך -שלגבי איש מסוים יש דיון פה ואחראני הרי לא יכול לזכור את כל מה שהיה, במיוחד לא כ ת:

 8כך יש דיון פה. לפעמים זה מתערבב לי. ראיתי שאצלכם, כשהחומר מונח לפניכם, -הפסקה ואחר

 9אתם גם מתבלבלים. הרבה פעמים. אז קורה גם לי שהחומר לא מונח לפניי ואני מתבלבל. אני 

 10שמתי שהוא איש משכמו יודע מה זכרתי, כמנכ"ל. נפגשתי עם יואב גולן מספר פעמים, התר

 11ומעלה, רציתי לעבוד אתו, חלק מהאנשים במערכת, דעתם היתה פחות. ציינתי את זה גם בהודעה 

 12שלי, אתה לא יכול לזכור את הכל. בסופו של דבר, כשרציתי להביא אותו, מי שהתנגד זה שאול, 

 13 ואני יישרתי אתו קו, זה מה שאת רואה פה בתוך הרול. 

 14 זה עוד פעם? למה זה בכלל עולה?  אז למה אני מעלה את 

 15תחזרו בבקשה, אני רק רוצה להחזיר אותך, ציינה פה חברתי, נכון, אני רוצה להחזיר אותך למייל,  ש:

 16, למייל של שי מגל אתה עונה תוך דקה, זה הזמן 1514אותו מייל שבו אתה עונה לשי מגל, זה נ/

 17 שהתייעצת עם שאול?

 18 סליחה? ת:

 19 תה עונה תוך דקה.למייל של שי מגל א ש:

 20 מה זה קשור? ת:

 21 אז אני שואלת אם זה הזמן שהתייעצת עם שאול? ש:

 22 למה שזה הזמן שהתייעצתי עם שאול? ת:

 23 הבנתי.  אוקיי. ש:
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 1 ובאמצע גם אכלתי תפוח. ת:

 2 בתיאבון. ש:

 3 תביא עוד שמות ואני מתחיל בתהליך נוסף. זה הכל, ... הנקודה. –אני אומר לו, אני עונה לו  ת:

 4 'אנחנו לא יכולים לעשות עוד טעויות', אבל נתקדם. ש:

 5 נכון, צודקת.  ת:

 6. אז עכשיו ראינו שאבירם עזב, ראינו, תאשר לי שגם עדו אשד חשב שינון מגל 1515אני מדלגת על  ש:

 7 הוא לא מתאים לתפקיד העורך הראשי.

 8 נכון. ת:

 9לך ידיעה, התכתבות שעל חלקה  אז הנה, אנחנו יכולים לדלג על עוד שאלה. ואני רוצה להציג ש:

 10חקרתי אותה אבל היא היתה מאוד מאוד חסרה באופן שבו חקרתי, כי לא ראינו את כל 

 11זה  1516נ/ -, כבודכם, מה שיש ב1516ההשתלשלות, כי לא היה לנו את החומרים החדשים. זה נ/

 12חומרים עיבוד שאנחנו עשינו, של הרול הישן והתכתובת החדשה, כשמה שמופיע בלבן, זה ה

 13החדשים. אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, אם כבודכם רוצים שאני אגיד מה השורה המדויקת ברול 

 14 , עשינו חיבור.-הישן, אז אני יכולה לומר, אבל זה, מה שאנחנו עשינו זה לקחנו את ה

 15 בסדר. רק גברתי תמקם אותנו ברול המלא, ברול הישן. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 הרול הכי לא מלא, הרול הכי לא מלא בעולם, אבל הישן. זה בסדר. לא,  ש:

 17 הבנו.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 העיוות פה, הוא מייצר תמונה מלאה.  דובר:

 19 )מדברים יחד/ברקע(

 20 ברול הישן. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21ם שזו תמונה מלאה. גם היום, אנחנו יודעים אני רק רוצה, רוצה לציין, אנחנו גם היום לא יודעי ש:

 22 ורואים מתוך התכתובות והמיילים שהעבירו לנו, שאנחנו לא יודעים את התמונה המלאה.

 23 הכוונה היא כאן לרול בלי השילוב של דברים אחרים. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אני הבנתי. ניצלתי את ההזדמנות לומר גם את זה.  ש:

 2 נמשיך. לא צריך להתמקד, :אב"ד -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 3 זה מה יש כרגע.  :צור-עו"ד בעז בן

 4 נכון. אבל למזלנו, לפחות השתפר מצבנו.  ש:

 5 הספר היסודי. -יש את ספרי הזיכרונות שלי מבית ת:

 6 טוב. זה לא ידענו. ש:

 7 מצאתי אותו. ת:

 8 יפה. אז ככה זה.  ש:

 9 )מדברים יחד/ברקע(

 10 . 1516נ/ ש:

 11 )עניינים טכניים(

 12 סליחה, אני פספסתי, בצבע זה הרול החדש? ת:

 13 כן. סליחה, זה הרול הישן. הצבע זה הרול הישן.  ש:

 14 הלבן זה החדש? ת:

 15 נכון.  ש:

 16 הלבן הוא החדש. הצבעוני הוא הישן. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 )עניינים טכניים(

 18... יש לפעמים בעיה שזה קופץ בשעות. עשינו מה שאפשר בשביל שזה לא יקרה, אבל אם כבודכם  ש:

 19תופשים אותי באיזה שהיא תקלה, אז אנחנו יודעים, השתדלתי לארגן את זה כך שזה לא יקרה, 

 20 אבל זה יכול להיות שזה קרה באחד מהמוצגים. 

 21ומוצגים כאן מסמך שהוא מסמך שהוא אז אני רק אגיד, כבודכם, שמאחר  :עו"ד יהודית תירוש

 22עיבוד, אז אנחנו כמובן נצטרך, אני מסכימה להגשתו בכפוף לבדיקה, אבל אני גם אגיד עוד דבר, 

 23שלא בהכרח נצליח לבדוק הכל, ככל שיש הרבה מסמכים כאלה שמעובדים, לא בהכרח נצליח 
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 1את ההסתייגויות שלנו, לבדוק אותם עד לסיום חקירתו של העד ויכול להיות, מקסימום, נגיד 

 2 בהמשך לאחר מכן. בסדר?

 3 בסדר.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 בכל מה שאנחנו יכולים לסייע, אם את צריכה את המספרים, אנחנו כמובן נסייע. ש:

 5 זה ברור שזה יעזור ככל שיהיה, נשמח.  :עו"ד יהודית תירוש

 6 אני אשמח. טוב.  ש:

 7 מה השאלה אליו? :אב"ד -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 8תודה. עכשיו אנחנו רואים את ההשתלשלות של האירוע ואנחנו רואים שמי שביקש ממך להוריד  ש:

 9 ידיעה זה חברך הטוב איתן מדמון. זה מתחיל כך,

 10 רגע, על מה אנחנו מדברים כרגע?  באותו עניין של המינוי? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11לא, אנחנו סיימנו את נושא יאיר גולן, שמענו את עדותו של העד, ראינו את המסמכים ואת  ש:

 12 הכתובים מנגד. עכשיו אנחנו מתקדמים. אני משתדלת,

 13 זה בסדר, רק לדעת איפה אנחנו עומדים. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 הכל טוב.  ש:

 15עזב, אוקיי? והסכמת אתי, חזרנו לינון,  עכשיו אנחנו אמרנו, כדי לסבר את התמונה, אבירם 

 16והסכמת אתי שגם עדו אשד לא חשב שינון הוא צריך להיות עורך ראשי בוואלה, אז אנחנו 

 17, שהוא, אגב, בקשה של איתן מדמון להוריד ידיעה ונראה מה אתה אומר. 1516נ/ -מתקדמים ל

 18'מה אתה אומר? דבר אתי אתה אומר לו, אתה אומר 'רואה, אעשה מה שתגיד'. אתה שואל אותו 

 19'זה כבר כמעט שעתיים באוויר, אפשר להוריד. תעשה טובה,  –איך לטפל בזה'. אומר לך מדמון 

 20תורידו את זה. לא רוצה שיתחילו לכתוב, למה כותבים דברים בוואלה, את מי זה מעניין בכלל, 

 21שזה טופל. אתה  פליז'. ואז אנחנו רואים את מה שאתה כותב לינון, ואתה כותב לאיתן מדמון

 22 רואה? 

 23 קראתי הכל. ת:
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 1קראת הכל. אז אני רק, בוא זה, ואז איתן מדמון שואל אותך אם אתה לא יכול להוריד. מה זאת  ש:

 2 אפשר למצוא. -אומרת להוריד?  כי את הכתבה אי

 3 אולי לסלק לגמרי. ת:

 4 לסלק לגמרי. זה דבר שגרתי? ש:

 5 או להוריד, ת:

 6 למצוא אותה באתר, את הכתבה הזאת. חיפשתי, ניסיתי.אפשר -אי –אני אומרת  לך  ש:

 7 יכול להיות שזה סולק לגמרי. לא, זה נדיר.  ת:

 8אתה פונה לאודי הירש, אחרי שאתה כותב להירש 'לא טוב, לא  –עכשיו, תראה זה נדיר, הבנתי.  ש:

 9 רוצה לראות בכלל, תוציא לגמרי מהבראנג'ה, מהראשי בראנג'ה', אתה רואה? 

 10 כן. ת:

 11ואז אתה כותב לו, הוא כותב לך 'ינון אמר לי לפני חמש דקות שהוא ידבר אתך, הוא כאן, נתתי  ש:

 12את ההנחיה מזמן'. אוקיי? אתה כותב לאודי 'ועכשיו אנחנו מבינים שזה למרות שהוא אמר לך 

 13 שינון רוצה לדבר אתך'. אתה אומר לו 'מבקש שיקרה מיידית'. לאודי, נכון? 

 14 כן. ת:

 15 ה של ינון, נכון?שהוא המשנ ש:

 16 כן. ת:

 17 אוקיי. כל ההתנהלות הזאת מתנהלת סביב בקשה של איתן מדמון ממך. ש:

 18 כן. ת:

 19 . זה לא מצא חן בעיני ינון ההוראה הזאת שלך, נכון?1517נ/ -ועכשיו אנחנו מתקדמים בזמן ל ש:

 20 נכון. ת:

 21 בלשון המעטה.  ש:

 22 נכון. ת:
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 1ון מעביר לך משהו שמישהי כנראה מעבירה לו, לא , כותב, איתן מדמ1517 –אז תראה מה קרה  ש:

 2יודעת מי. 'הי איתן, רק מעדכנת, וואלה לא הורידו את הכתבה, היא יושבת שם תחת הכותרת 

 3הכי מטוקבקים'. אוקיי? כותב לך איתן מדמון 'תראה מה אתה יכול לעשות, אתה לא זמין 

 4דווקא איתן מדמון מנסה להרגיע אותך באינטרנט' ואז אתה כותב לו 'נמאס לי מהחצוף ינון'. ואז 

 5ואז אתה אומר 'כן, אבל זה קרה עשר פעמים בעבר, עקומת הלמידה שלו שטוחה בכל נושא וגם 

 6הזלזול שלו עבר כל גבול. הוא חושב שבגלל שהוא הפנים של החברה אז החברה שייכת לו. אידיוט 

 7 ילדותי'. אתה חשבת שינון עושה לך דווקא?

 8 יכול היה להיות, למרות שבמקרה הזה הוא צדק.  ת:

 9 והדברים שאתה אומר לגביו פה לחבר הטוב שלך, איתן מדמון, משקפים את דעתך לגביו? ש:

 10 אני חושב שבמקרה הזה ינון צדק ואני טעיתי.  ת:

 11 אבל אני שאלתי אם זאת היתה דעתך. אני מבינה שהיום אתה אומר, ש:

 12ולי על זה שהוא לא עשה את זה. את צריכה להבין שהפעולות מול כעסתי, כעסתי באותו רגע. א ת:

 13גלובס, אני באמת עברתי על כל המיילים עם איתן, כל פעם שיש איזה בקשה של איתן, יש עוד 

 14כאלה, דרך אגב, לאורך הדרך, יש לפניה ואחריה, זה כמו סנדוויץ' כזה, יש לפניה ואחריה, בקשות, 

 15 בת בזק ולטובת שאול. היחסים עם, אתם יכולים לגחך, תחנונים, שלי מאיתן לפעול לטו

 16 אני לא גיחכתי, ש:

 17קחי את כל הטקסטים, תקשיבי, תיקחי את הכל, שימי את זה כמו שאני שמתי, צבעתי את כל  ת:

 18המקומות מהסוג הזה שבהם אני פועל לא נכון בצבע כחול, לקחתי את כל המקומות ההם בצבע 

 19בקשות ותחנונים שלי. הרי זה ברור מה הציר עם איתן, אפשר כל  ורוד, יש סנדוויצ'ים עבים של

 20יום לחזור ולהגיד חברך הטוב איתן, חברי הטוב איתן וחברי הטוב יוסי, אפשר להגיד עוד מעט 

 21לשעבר לגבי רובם, התבקשו והפכו למבצעים של טובות עבור בזק ועבור שאול, עשרות בקשות 

 22כזה. לפני כל דבר כזה, אחרי כל דבר כזה, אז ברור שמעת  כאלה, לפני כל דבר כזה, אחרי כל דבר

 23לעת הוא מבקש דבר, אז אני עושה את מה שהוא רוצה. אני יודע שבעוד שעה אני אצטרך להוריד 
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 1כתבה על בזק, שנמצאת בגלובס. זה היה טיב היחסים. בהקשר הזה איתן היה חבר שלי. ובהקשר 

 2שאמרתי באותו רגע זה, עוד פעם, זה שינון לפעמים, הזה, הביקורת שלי על ינון לא נכונה. מה 

 3אמרתי, יודע להרגיז, לפעמים הוא עשה משחקים. דרך אגב, הוא עשה את זה בצדק, כי הוא הגן 

 4 על האתר. אבל זו לא דרישה לגיטימית, מה שיש פה. זה מה שיש לי לומר.

 5 אוקיי. השאלה שלי, מר ישועה, היתה שאלה אחרת.  ש:

 6 כן, כן. ת:

 7 כי יש עוד מקומות שבהם אתה מתבטא באופן כזה כלפי ינון. ש:

 8 יכול להיות. ת:

 9 אני רוצה רגע, אני מנסה, ש:

 10 יכול להיות. ת:

 11לחסוך אותן, אז אני כן רוצה לשאול אותך אם אתה יכול לאשר שמול אנשים אתה אמרת על ינון  ש:

 12י, שהוא, רגע, שאני אדייק, שהוא אידיוט, שהוא תוקע סכינים בגב גם לחברים שלו, שהוא קפריז

 13שהוא ילדותי מאוד, קפריזי, עם התקפי זעם, שהוא תוקע סכינים גם לחברים הכי טובים שלו. 

 14 התבטאויות מהסוג כזה. 

 15 הסכין לא זכור לי. על סכינים לא זכור לי.  ת:

 16 אני לא חייבת לדייק, יש אותם, אבל זה לא משנה.  ש:

 17 בסדר.  ת:

 18 בהתכתבויות שלך, מול אנשים שונים, התבטאויות כאלה על ינון?האם אנחנו נמצא  ש:

 19 כן, תמצאי. רק שאת תמצאי הרבה יותר התבטאויות חיוביות שלי עליו.  –על ינון  ת:

 20 האמת שזה, האמת שזה לא נכון, אבל זה לא חשוב. ש:

 21 אני יודע, אני יודע.  ת:

 22 אוקיי. ש:
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 1 -, זה בסדר, אני יודע. אני קצת מרחיב את   הtunnel visionאני יודע, אני יודע שאנחנו יש לנו  ת:

tunnel vision. 2 

 tunnel vision? 3לנו יש  ש:

 tunnel vision. 4לא לא, אני אומר, לפעמים יש  ת:

 5 אוקיי. לפעמים יש, רק לא אצלנו. ש:

 6 לא אצלך, אני יודע. לא אצלך, רק אצלי. בכל אופן, אני אומר, ת:

 7 לא, לא רק אצלך.  ש:

 8ן, בסדר, אוקיי. אז אני רק אומר עוד פעם שלגבי ינון, אני הייתי מאוד אמביוולנטי, כי מצד כן כ ת:

 9אחד מאוד הערכתי ומאוד אהבתי אותו כעיתונאי וחשבתי שהוא עשה שירות עצום לאתר, לצד 

 10שלוש אמירות חיוביות שאני אומר -הדבר הזה, יש את האמירות השליליות שלי אליו, יש פי שניים

 11ותי וזה, אבל הוא נכס לחברה והוא מביא רייטינג ואני כן רוצה לשמור עליו. הוא זה וזה, הוא ילד

 12כמו שתקפת אותי אז, בזמנו, על זה שאתה אמרת שהוא שיקר ועשה, עם הידיעה של גאולה 

 13וכדומה, ואתה אומר לשאול שהוא לא יכול להיות עורך ואתה מנסה להשאיר אותו. הראיתי לך 

 14שפט, אני אומר את זה לשאול. ואני רוצה לומר עוד משהו לגבי זה, באותה שבחצי השני של המ

 15 מידה גם כן, היו יותר התבטאויות שלי מאשר שלי שליליות נגדו, של שאול שליליות נגדו. 

 16 אני רק רוצה רגע לסדר את התמונה מולך, מר ישועה. ש:

 17 בבקשה. ת:

 18שאלה היו הדברים שאתה אמרת בחקירה  מי שמוסיף את הנדבך זה אנחנו, כי כל החצי הראשון ש:

 19הראשית שלך, ודיברת בשבחו של ינון, והפניות לרול הישן, והכל היה כבר. העדת על זה, אמרת 

 20את זה. מה שאנחנו מראים עכשיו זה תמונה מעט יותר מלאה, כנראה לא כל התמונה המלאה, 

 21שהיה לך את ינון, את  אבל תמונה מעט יותר מלאה, שמציגה את הדברים האחרים, את הסכסוך

 22 העובדה שאתה חשבת שהוא,
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 1 זו שאלה לעד? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 זה התייחסות,  ש:

 3 או ויכוח אתו? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 זה לא ביקורת, זה התייחסות למה שהעד אמר עכשיו. ש:

 5זה ויכוח אתו, או שזו שאלה לעד. אם זו לא, שאלתי אם  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 שאלה, גברתי תשאל. אם לא, אז ...

 7 ,-יש שאלה בקצה של זה, אבל אני מודה ש ש:

 8 יש שאלה בסוף? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן. ש:

 10 אוקיי. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11שאתה דיברת עליו בפני אנשים בצורה  יש שאלה, אבל, שאתה חשבת שהוא עורך ראשי לא טוב, ש:

 12שפגעה בכבוד שלו ועכשיו לשאלתי, תאשר לי, שינון הרגיש היטב את חוסר הכבוד שהוא מקבל 

 13 והדבר הזה מאוד מאוד פגע בו, בתוך המערכת.

 14 כן. ת:

 15אוקיי. ואני רק רוצה לומר, הוא גם כתב לך את זה וברול הישן, אפילו, ועכשיו אנחנו מבינים את  ש:

 16 כל ההיקף של התמונה שהיתה שם. 

 17 התמונות שאת מציגה בהיקפים אחרים שאת לא מציגה. ת:

 18 המשפט.-, לא, אין צורך, זה ברול הישן, זה בפני בית-בסדר. עכשיו, למול ינון אני אפנה גם ל ש:

 19 אנחנו מתקדמים לקראת סיום? איפה אנחנו? :עם-כב' השופט משה בר

 20 לקראת סיום של מה?  ש:

 21 בכלל. :עם-כב' השופט משה בר

 22 לא. אנחנו, אני לא לקראת סיום, בכלל לא. יש עוד חקירה בנושאים שונים. לא.  ש:

 23 נושאים שונים, טוב, נתקדם לנושא אחר. :עם-כב' השופט משה בר
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 1 ש: לא הבנתי.

 2 אולי נתקדם לנושאים אחרים, אני מבין. :עם-השופט משה בר כב'

 3אני אמרתי לכבודכם מה הנושא של החקירה שלי, זה הכל באותו, באותם מקומות, סביב הדברים  ש:

 4 האלה. אבל לשאלתו של אדוני, אני לא בסוף החקירה. גם לא בתחילתה, אני איפה שהוא באמצע. 

 5 רים, כמו שאמרת, טרחת גם לפרגן לינון, נכון?מול ינון, אנחנו רואים במקומות אח 

 6 כן, הייתי אמביוולנטי. ת:

 7 אוקיי.  ש:

 8מצד אחד היה ערך עצום, מצד שני היתה התנהגות לפעמים ילדותית וכדומה. אמביוולנטיות  ת:

 9 התבטאה, ודרך אגב, עם כל האמביוולנטיות, בסוף ניסיתי להחזיר אותו פעמיים.

 10 באוקטובר,  13 -נון למשל בטוב. וכשאתה פוגש את י ש:

 11 שנה? ת:

 12הי, שמחתי מאוד לפגוש אותך היום, מאחל לך הרבה הצלחה ולעם ישראל  –, אתה אומר לו 2015 ש:

 13ימים טובים, אתה איש מוכשר ומיוחד, הישאר נאמן לדרכך. במקביל, באותו זמן, אתה כותב 

 14 לחבר שלך, שעוד איש ריקני נכנס לפוליטיקה. נכון?

 15 נכון. ת:

 16, ינון מפסיק להיות עורך ראשי והוא נכנס 2014הבנתי. אוקיי. עכשיו, ואז ינון עוזב. זה בדצמבר  ש:

 17 באמת לפוליטיקה, נכון?

 18 אמת. ת:

 19 סליחה? ש:

 20 אמת.  ת:

 21 ומי שנכנס לקבוצה זה אבי אלקלעי, נכון?  ש:

 22 כן. ת:
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 1ל הכתבה של קדרון על . אתה אומר 'תעיפו מבט ע2015בינואר  17 -, זה מ1525נ/ -אני מפנה ל ש:

 2 שליין', אתה רואה?

 3 כן. ת:

 4ואז שי מגל מגיב שגם הוא לא אהב אותה, מתייחס למילים, לניסוחים. 'אין בעיה לבקר אבל לא  ש:

 5גם לדעתי, 'יש עורכים באבן גבירול?' אתה  –במילים כמו', הסגנון צורם מאוד ואז אתה כותב 

 6שואל ואז תקרא, תסתכל על המשך ההתכתבות. ואתה כותב 'זה לא הפעם הראשונה שהוא מגזים, 

 7 היה אחראי גם לכתבה על אייל גולן?' זה מזכיר לך, הכתבה על אייל גולן? הוא לא 

 8 כן, דיברנו על זה הבוקר. ת:

 9 כן, אבל בבוקר לא זכרת. עכשיו אתה זוכר? ש:

 10 זוכר מה? לא הבנתי. ת:

 11 שהיתה כתבה של אייל גולן, שאתה פעלת, שהתערבו בה וישנו אותה, מול גבי להב. ש:

 12  דיברנו על זה הבוקר, ת:

 13 אוקיי. ש:

 14 מה זאת אומרת אני זוכר? ת:

 15. מה זאת אומרת 'יש עורכים 2015כל ההתנהלות הזאת, ממשיכה גם עכשיו ואנחנו כבר בינואר  ש:

 16 באבן גבירול'? מה הם אמורים לעשות, העורכים, שהם לא עושים?

 17התנהל  , הכתבה, משהו שם מוגזם או אני לא יודע מה.over the topחשבתי שזה כנראה קצת  ת:

 18 ויכוח בקבוצה.

 19 . אפשר להציג לו?1530, 1529. תסתכל אם תציגו לו את 1528. 1527, 1526אוקיי. אני מדלגת  ש:

 20להציג לו ואז אני אשאל אותו שאלה  1528 -ו 1527, 1526. גם את 1531ואם אפשר להציג לו גם את  

 21 אחת, כן. 

 22 )עניינים טכניים(
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 1 1530, נ/1529, נ/1528, נ/1527, נ/1526רוטוקול, הוגשו לעד נ/תעבור על המוצגים, שוב, לטובת הפ ש:

 2. אני מבקשת שתעיין בהם. אני מציגה לך, כפרופוזיציה, שכל הדוגמאות האלה של מה 1531נ/ -ו

 3שאני מציגה בפניך הן התערבויות מובהקות שלך בתכני האתר ובתכני הכתבות. ואם יש לך משהו 

 4 להוסיף מעבר לדברים שאמרת.

 5וך ממה שאת אומרת, זה דוגמאות לניהול לגיטימי של מנכ"ל, של היבטים של טכניקה, נקרא הפ ת:

 6 לזה, פלטפורמה של אתר, בדומה למה שאמרתי.

 7 אותה תשובה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8, שאתה אומר שהכיסוי 1527אותה תגובה, אז עכשיו רגע אני אסתכל. איך אפשר להגיד שלמשל, נ/ ש:

 9, 'אתם מפספסים 1528נ/ -ושא החיסול הוא דל ולמה יששכרוב לא כותב משהו, וכשאתה כותב בבנ

 10את האינטרנט', הקצב חייב לעלות ואז אתה ממשיך 'לא טוב, מבזק ולא מבזק בראשית' ואז אתה 

 11העלו כתבה  Ynetממשיך 'הראשית שלנו', סליחה, שי מגל ממשיך, 'הראשית שלנו על הצל"שים, 

 12. ואז אודי כותב ש'היתה משמרת בוקר רעה' ואז אבי אלקלעי אומר 'וואלה יותר שלמה ויפה'

 13 'אנחנו לא מספיק חרוצים, אין עומק'.  1529נ/ -מעודכנת עכשיו' ואז אתה ממשיך, ב

 14עברנו על הדברים האלה, כבר עברנו את זה, את הנושא  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 הזה. 

 16 לכתבה בעניין אייל ברקוביץ'.כל ההתייחסות שלך  ש:

 17יש איזה שינוי בתשובתך? אחרי שעיינת בכל המוצגים  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 האלה?

 19לא. זה כל מה שהיא הקריאה, זה דוגמאות שהתכוונתי להביא שמסבירות את עמדתי. אבל היא  ת:

 20 נתנה את זה כבר.

 21 רוזן עוזר, אפשר להתקדם.עו"ד  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 טוב. ש:

 23 חשבתי שכבר סיימנו עם הנושא הזה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 באותה תקופה היה לך גם שיח ישיר עם העובדים בדסק. נכון? ש:

 2 ייתכן. ת:

 3 מה זה הדסק? ש:

 4 ייתכן. מה? ת:

 5 מה זה הדסק? ש:

 6 אותן בתוך האתר. דסק כולל עורכים, שמקבלים את הידיעות ומשלבים ת:

 7 רק עורכים? ש:

 8יש ראש דסק, יש סגן של ראש דסק, יש עורכים א', יש עורכים ב', עורכים יותר מנוסים, עורכים  ת:

 9 פחות מנוסים. לא יודע מה כוונתך.

 10 זו כמות גדולה של אנשים שמתעסקת בתוכן של האתר, נכון? ש:

 11 כן. ת:

 12 ולך היה קשר ישיר אתם? ש:

 13 יחסית גדולה. ביום משמרת גדולה, בלילה משמרת קטנה.יש משמרת, כן.  ת:

 14 כמה אנשים יש שם ביום? ש:

 15 אפילו עשרה. ת:

 16 אוקיי. ולך היה קשר ישיר עם אנשים בדסק. זאת אומרת, פעמים רבות אתה או פנית בטלפון או, ש:

 17 לא, היה קשר פעמים לא רבות יותר מאשר רבות. ת:

 18 ראה,פעמים לא רבות. אז בוא נראה. כי ת ש:

 19 היה קשר לפעמים. ת:

 20 סליחה? ש:

 21 היה לפעמים קשר. ת:

 22 היה לפעמים קשר. ש:

 23 אבל לא, לא לפעמים רבות. ת:
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 1 סליחה? ש:

 2 לא פעמים רבות. ת:

 3אני מציגה לך מהרול הישן, אבי אלקלעי אומר לך, אני אקריא לך, זה ברול הישן, אני צריכה את  ש:

 4אלקלעי כותב לך 'אין לי שום תלונה על השיח הישיר , אתה, אבי 2015במרץ  3 -השורות, אבל זה מ

 5שלך עם העובדים, נהפוך הוא, אני חושב שזה חלק מסוד כוחך הרב בניהול'. אתה מסכים אתו? 

 6 שהיה שיח ישיר בינך לבין העובדים?

 7 יכול להיות, אני לא יודע. ת:

 8 מה זה יכול להיות? אתה היית שם. זה או כן או לא. ש:

 9ה המקרה, את מציגה לי משהו, אני לא יודע, תראי לי את המקרה, יכול להיות אני לא יודע מ ת:

 10 שדיברתי אם הוא אומר, אז בסדר, אז יכול להיות שדיברתי עם מישהו, כן. 

 11 הוא לא מדבר על אירוע ספציפי. ש:

 12 אוקיי. ת:

 13אירוע ספציפי. זה אגב אירוע ספציפי, אני אעזור לך, כשאתה פנית לדסק, אבל הוא לא מדבר אגב  ש:

 14הוא אומר משהו כללי. זאת אומרת, אגב אירוע ספציפי, אבל הוא אומר משהו כללי. הוא אומר 

 15'אין בי שום תלונה על השיח הישיר שלך עם עובדים, נהפוך הוא, אני חושב שזה חלק מסוד כוחך 

 16ם פנית באופן הרב בניהול'. עכשיו, כשאנחנו רואים את כוחך הרב בניהול, האם זה גם נכון שאתה ג

 17 ישיר לדסק?

 18 אמרתי לך כבר היו מספר פעמים שפניתי, זה היה יותר לא פניתי מאשר פניתי.  ת:

 19 טוב.  ש:

 20 יכול להיות שזה היה אחד המקרים. ת:

 21 אוקיי. אבי אלקלעי הוא היה עורך אחראי, נכון? ש:
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 1עורך ראשי, אני כבר , או ממלא מקום -כן, הוא היה עורך ראשי בפועל, בעצם. לא נתנו לו את ה ת:

 2הסופי של עורך ראשי באיזה שהוא שלב, או ממלא מקום  title -לא זוכר את זה. לא נתנו לו את ה

 3 או בפועל, אינני זוכר.

 4התואר שלו היה עורך אחראי, אני שואלת אם אתה מסכים שהוא הסתייג, הוא הסתייג מהתואר  ש:

 5 עורך ראשי, משום שאתה הוא זה ששימשת כעורך ראשי.

 6הוא מסתייג מהתואר עורך ראשי? קודם כל, הוא רצה להיות עורך ראשי. הוא לא קיבל את  ת:

 7 התפקיד של עורך ראשי, כי,

 8ובזמן שהוא לא קיבל את התפקיד של עורך ראשי, הוא הסתייג מזה שיקראו לו עורך ראשי, הוא  ש:

 9ראשי. האם אתה הסתייג מהתואר, משום שמי שהיה עורך ראשי זה אתה. אתה שימשת כעורך 

 10 מסכים לעמדה הזאת?

 11לא מבין מה את אומרת. את אומרת שבזמן שהוא לא היה עורך ראשי, הוא הסתייג מזה שהוא  ת:

 12 ישתמש בתואר עורך ראשי, למרות שהוא לא היה עורך ראשי?

 13 כי אתה היית העורך הראשי. ת:

 14לא המקום של העורך הראשי, אני לא הייתי עורך ראשי, עוד פעם. אבי מילא בפועל את תפקיד ממ ש:

 15הוא קרא לזה עורך אחראי או משהו כזה, עד שהוא לא מתמנה לעורך ראשי, אז הוא לא קרא 

 16 לעצמו עורך ראשי. 

 17 אבל אתה לא עונה לשאלה.  ש:

 18הטענה היא שהוא התנהל כך, כי הוא חשב שאתה זה  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 שבפועל העורך הראשי של האתר.

 20 לא חושב. הוא קיבל את התפקיד. לא נתנו לו את המינוי עד הסוף, כי, כי, כי היתה התנגדות.  ת:

 21 זה לא תשובה לשאלה. התשובה לשאלה, ש:

 22 הוא ענה שבפועל הוא היה עורך ראשי, זה מה שהוא ענה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 אבי היה העורך הראשי בפועל.  ת:
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 1לא נכון. לשאלתי, לאמירה שלי, אתה לא רק, אתה אומר, מה שאת אומרת זה  – אז התשובה היא ש:

 2לא נכון, זה לא נכון, אני לא הייתי עורך ראשי, זה מה שאתה אומר, אבי אלקלעי היה עורך ראשי. 

 3 זה מה שאתה אומר?

 4 כן. ת:

 5. 'התובע 16 אז אני מקריאה לך, מכתב תביעה שהגיש מר אבי אלקלעי, ואני מקריאה לך את סעיף ש:

 6הוא עורך באתר וואלה ועיתונאי רב זכויות, אשר בין היתר שימש בעבר כעורך ראשי של האתר. 

 7 בהמשך הפך עורך אחראי והסתייג מהתואר עורך ראשי, שכן אילן ישועה',

 8 איפה? סליחה, באיזה שורה? ת:

 9קלעי נכנס מתחת . 'שכן אילן ישועה שימש כעורך ראשי ולא הוא'. עכשיו, זה לא אל16סעיף  ש:

 10לאלונקה שדיברנו עליו אתמול, זה אלקלעי בתקופתנו הנוכחית ואלה הדברים שנכתבים בכתב 

 11 התביעה שלו. זה נכון או לא נכון?

 12 אני לא הייתי עורך ראשי.  ת:

 13אנחנו רואים עד כמה היית עורך ראשי. השאלה, אתה אומר, אני מציגה לך את מה שאומר אבי  ש:

 14 ה שלו, שואלת אותך אם לתפישתך זה נכון או לא נכון.אלקלעי בכתב התביע

 15 לא. ת:

 16 כי מה שאבי אלקלעי אומר, אנחנו רואים ורואים גם מה העובדות. ש:

 17 הוא ענה, ענה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18עניתי לך, לא הייתי עורך ראשי אף פעם. והסיבה שהוא מונה, הסיבה שהוא נקרא עורך אחראי,  ת:

 19 כי זה לא היה מינוי קבוע ואחרי זה דנו בזה, שכשהוא יהיה, הוא אפילו כותב באיזה שהוא שלב, 

 20 איך אבי אלקלעי כותב דבר כזה, ש:

 21 אחרי זה, כשהוא, ת:

 22 תראה, ש:

 23 רגע, אני רוצה להשלים את תשובתי.  ת:
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 1 כן. ש:

 2תני לי להשלים את תשובתי. אבי ציפה לזה שהוא כן ימונה להיות עורך קבוע, זה לא קרה ובשלב  ת:

 3מסוים הוא גם התלונן בפניי, מה קרה, אתה התחרטת, אתה לא רוצה לשים אותי כמינוי קבוע 

 4א יכול לשים אותו, כי היתה התנגדות, בגלל שיח ואז כבר ידעתי שאני ל-וכדומה, היה כזה מין דו

 5 השמאלניות שלו וכדומה, אבל לא היה לי תפקיד של עורך ראשי. 

 6מר ישועה, אנחנו רואים ואני גם אומרת לך, כך אנחנו נטען ולדעתנו זה עולה בוודאות, בבירור,  ש:

 7בפועל. אנחנו  מהכתובים, את מידת המעורבות שלך ועד כמה אתה כן היית עורך ראשי של האתר,

 8רואים שאבי אלקלעי כותב את זה בכתב תביעה שהוא הגיש. עכשיו אני שואלת אותך, אתה אומר 

 9דברים אחרים, אל מול אבי אלקלעי, שזה לא אבי אלקלעי שנכנס לך מתחת לאלונקה, כמו 

 10 שדיברת בפעם הקודמת, אלא אבי אלקלעי שאומר את הדברים האלה,

 11 אוקיי. ת:

 12עי יכתוב דבר כזה ולמה כשאנחנו רואים את כל העובדות ועד כמה היית עורך למה שאבי אלקל ש:

 13ראשי, איך אפשר להתייחס לדברים האלה כאילו הם לא נכונים, כשאתה בכלל לא נותן תשובה 

 14 לשאלה.

 15 יש לי תשובה פשוטה אלייך, לא הייתי עורך ראשי באף שלב, וזהו. זה מה שאני יכול להגיד לך. ת:

 16 חושבת שזה זמן טוב להפסקה.  אוקיי. אני ש:

 17 חצי שעה הפסקה.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 )הפסקה(

 19 )לאחר ההפסקה(

 20עניין קצר לגבי הטענות שנשמעו היום בפתח הדיון לעניין  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21כלים העומדים הדלפות. מה שאנחנו יכולים לומר שאנו מניחים שהמאשימה תבדוק את הטענות ב

 22 לרשותה. לנו כמובן אין כלים אחרים לעשות את זה. אז זה לנושא הזה ואנחנו ממשיכים עם העד.

 23 )עניינים טכניים(
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 1, כל המוצגים האלה, אני מדלגת עליהם, הם כמובן בפני כבודכם. 1589עד  1532אני מדלגת ממוצג  ש:

 2מובן שגם העברתי לחברינו מהתביעה כל הטענות שלנו הן ברורות, הנקודה הזו מוצתה והובנה וכ

 3 -את כל המוצגים האלה ובכך ניתן לקצר משמעותית. מתוך המוצגים האלה, אני אתייחס רק ל

 4 כך למוצגים שהם עוקפים. -ואחר 1560נ/

 5תראה, מר ישועה, בעדות הראשית שלך, וגם בחקירה הנגדית, אתה הצבת מין רוביקון, קו מאוד  

 6, כדי שיהיה לכולנו נוח, שמהשלב 2017, נגיד עכשיו, נגיד מינואר 2016מאוד חד, שעבר בדצמבר 

 7 הזה, כך אתה העדת, פסקו ההתערבויות שלך באתר. נכון?

 8 כן. ת:

 9ולהתייחס לחלק  2017מבין רבים שהם גם בתוך  1אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להפנות אותך למוצג  ש:

 10ארבע לפנות בוקר ואתה שולח בקבוצה . השעה היא 1560נ/ -קטן מהמוצגים האלה. אני מפנה ל

 11המורחבת צילום כתבה מוואלה על הנאום של נתניהו, שנכתב שם במשנה 'דוד ביטן היה הראשון 

 12'היה הראשון לזהות', אתה רואה? תסתכל מצד ימין,  –לזהות' ואז אתה שם שני סימני שאלה 

 13ל, וגם אני אומרת תסתכל פה בקבצים האלה יש איזה כנראה בעיה בקבצים שקיבלנו, תסתכ

 14 -לכבודכם, כי כבודכם יחשוב שאני נתתי מוצגים ריקים. פעמים רבות התוכן מופיע ב

attachment 15. אני לא סתם נתתי לכם, לכבודכם, מוצגים ריקים, למרות שאפשר לחשוב כך, זה 

 16 מופיע שם. רואה, מר ישועה?

 17 כן. ת:

 18של הכתבה בלי המשפט על ביטן ואתה, אתה שולח, ואז הוא שולח צילום, אבירם שולח צילום  ש:

 19'שינו אחרי שהתקשרתי לדסק'. אוקיי?  –'לא ריפרשת', ואז אתה עונה לו, תסתכל  –הוא אומר לך 

 20, מה שאני מבינה שקרה פה, זה שאתה התקשרת ישירות לדסק בלי 2017ארבע בבוקר, באוגוסט 

 21 .2017נו באוגוסט לעדכן את אבירם, נכון? אמרת להם לשנות את הכותרת, נכון? אנח

 22 לא לא, אני רואה איפה אנחנו. אני פשוט לא מבין מה קורה.  ת:
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 1, אני לא מתכוונת 2017 -אגב, אם כבודכם יראו, במוצגים שדילגתי עליהם, יש הרבה מוצגים מ ש:

 2 לחקור על כולם. זה לא מורכב, אני שואלת,

 3 לא, אני לא מבין פשוט את המשפט הזה.  ת:

 4 לא מבין?איזה משפט אתה  ש:

 5 'בערב שבו דווקא ביטן היה הראשון לזהות', לא הבנתי.  ת:

 6 בוא אני אחסוך לך, זו לא הנקודה בשאלה.  ש:

 7 לא, יכול להיות שזו איזה שהיא שגיאת הקלדה, אני לא יודע על מה מדובר. ת:

 8 זה לא, אבל זה לא השאלה. בין אם זאת, אבל, ש:

 9 אוקיי. את העברית, אני לא מבין את העברית.  ת:

 10 יכול להיות שגם בזמן אמת, ש:

 11 על המסך שלך תסתכל, שם השאלה. על הקטע הזה. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 כן כן, לא, את זה יש לי פה. יש לי. ת:

 13 מר ישועה, ש:

 14 אני מנסה להבין מה יש פה, זה הכל. ת:

 15שגם בזמן אמת, לא הבנת את העברית וחשבת שהכותרת הזאת היא לא  מר ישועה. יכול להיות ש:

 16נכונה ולא תואמת ולא קשורה, יכול להיות שזה בזמן אמת מה שחשבת. אני שואלת עכשיו לא על 

 17זה, לא למה אמרת להוריד את זה, אלא אני שואלת על הפרוצדורה. מה שאני מבינה, באוגוסט 

 18זה שאתה התקשרת לדסק, אמרת להם לשנות את הכותרת, אנחנו עכשיו, מה שאני מבינה,  2017

 19 לא עברת בכלל דרך אבירם והוא גם לא ידע על הפנייה הזאת, עד שאתה כתבת לו. 

 20או הקלדה או דבר בראשית, יכול להיות שלא השגתי אותו  typeיכול להיות אם מצאתי שגיאת  ת:

 21 ואז טלפנתי, שלחתי לו וטלפנתי אליהם.

 22ם. רק, לא שלחת לו זה בטוח, כי בארבע בבוקר כנראה לא התקשרת, אין לא שלחת לו כלו ש:

 23 טקסטים שאתה שולח לו.
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 1 אבל אני כותב לו, ת:

 2שינו, אחרי שהתקשרתי לדסק. הוא לא ידע. הוא שולח לך, הוא אומר לך תרפרש, הוא חושב שזה  ש:

 3 שינו אחרי שהתקשרתי לדסק.  –השתנה מעצמו. אז אתה אומר לו 

 4 יות ששלחתי לו, כי כשאני שולח לו את הלינק, זה עוד מופיע. אחרת זה לא היה מופיע.יכול לה ת:

 5 ואז התקשרת לדסק, ש:

 6ואז, יכול להיות, ששלחתי לו, המתנתי קצת, ראיתי שהוא לא עונה, עוברת פה חצי שעה, זה שגיאה  ת:

 7 בראשית, יכול להיות שהתקשרתי לדסק.

 8 אבירם. בסדר, התקשרת לדסק, ולא עברת דרך ש:

 9 כן. ת:

 10 אוקיי.  ש:

 11 יכול להיות שהוא לא ענה לי. ת:

 12 עכשיו, בסדר, אנחנו רק מציגים את המציאות, זה הכל. ש:

 13 נכון. ת:

 14 זה מה שאנחנו מנסים לעשות. ש:

 15 נכון, נכון. ת:

 16אוקיי. עכשיו, אחרי שדילגנו דילגנו דילגנו, אני רוצה להציג לך התכתבות ושוב אני עוסקת  ש:

 17. שבו רגע נמקם את הסיטואציה, 1589, נ/2017 -, אנחנו ב2017במרץ  7 -התכתבות מ בדוגמאות,

 18 נקרא ביחד ואז השאלות שלי הן מאוד ממוקדות, אז תשתדל להתייחס אליהן.

 19 בבקשה. ת:

 20שי בזק, שהוא היה לשעבר ממשרד ראש הממשלה, הוא פונה אליך, אוקיי? לשעבר קונסול כללי  ש:

 21 תה רואה? בבוסטון, פונה אליך, א

 22 כן. ת:

 23 אוקיי. והוא אומר לך שהוא מתקשר אליך, אתה זוכר באיזה עניין הוא התקשר אליך? ש:
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 1 לא. ת:

 2 לא. אבל אתה פונה בהמשך לעדו. מי זה עדו? ש:

 3למעשה הוא כבר היה אז סמנכ"ל, באותה תקופה היה סמנכ"ל התוכן, שהיה אחראי גם על המוצר  ת:

 4 וגם על המערכת.

 5 זה עדו אשד, כן? אבל הוא לא עורך ראשי, עדו? אוקיי. אז ש:

 6 לא לא לא. ת:

 7 עורך ראשי בשלב הזה, זה אבירם. ש:

 8 נכון. לא לא, כן, אז עדו לא, נכון, לא לא, עדו לא מעל אבירם. עורך ראשי זה אבירם. ת:

 9 יפה. אז בוא רגע נמקם אותנו בזמן.  ש:

 10 נכון. ת:

 11 אבירם. עדו אשד הוא סמנכ"ל., העורך הראשי זה 2017אנחנו במרץ  ש:

 12 סמנכ"ל בכיר. ת:

 13 הוא לא שייך לעריכה. ש:

 14 לא. ת:

 15 לא. אבל תראה, אתה אומר לו תדבר אתו ואתה מעביר לו כתבה. אתה רואה?  ש:

 16 כן. ת:

 17 לא הצלחנו לאתר את הכתבה הזאת. אתה זוכר מה היתה הכתבה הזאת? ש:

 18 לא. ת:

 19 אתה זוכר מה הוא ביקש ממך? ש:

 20 לא. ת:

 21 אתה זוכר שהוא ביקש ממך להוריד את הכתבה הזאת? ש:

 22 לא. אני לא זוכר על מה מדובר. ת:
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 1, הוא מזכיר לך, 'הזכרתי לבחור שמטפל בכך', ואז 1589לא זוכר. אוקיי. ואז אתה ממשיך וזה נ/ ש:

 2 שי בזק כותב לך 'תודה רבה, חג שמח'. 

 3 כן. ת:

 4 בכיף. –אוקיי? ואתה אומר לו  ש:

 5 אוקיי. ת:

 6עכשיו, אנחנו רואים מהתכתובת למעלה שזה, מה שהוא העביר לך, זה משהו שקשור לקונסול  ש:

 7 בבוסטון, שבמכתב שמעורר סערה במשרד החוץ. 

 8 אוקיי. ת:

 9 זה מזכיר לך? ש:

 10 לא. ת:

 11למה בתוך הסיטואציה הזאת שפונים אליך בעניין כתבה, מי שהיה הקונסול בבוסטון, למה אתה  ש:

 12 לאבירם?פונה לעדו אשד ולא 

 13זה מוזר, אני לא יודע, יכול להיות שזה, יכול להיות שיש פה משהו טכני יותר, אני לא יודע. זה לא  ת:

 14ידי מיכל ואבירם. זה שאני מפנה לעדו -סביר, כי המערכת מופעלת לגמרי באופן עצמאי אז על

 15 מראה אולי שיש איזה שהיא בעיה אחרת, אני לא יודע מה היא. 

 16לא עובדת באופן עצמאי זה ברור ואני רק רוצה לסבר את אוזנך ולומר לך שבתוך  קודם כל, שהיא ש:

 17ההתכתבויות שחסנו את החקירה עליהן והגשנו ערימה גדולה של עשרות, יש הרבה מאוד מאוד 

 18טקו הזה ביני -מאוד מאוד התערבויות שלך, באתר, לשיטתנו בתוכן. מכיוון שעשינו את    הטיקו

 19המשפט -, מוצגים רבים הוגשו לבית2017, עמוק לתוך 2017ים, אבל בתוך לבינך הרבה מאוד פעמ

 20 בהיבט הזה. אוקיי?

 21 לשיטתכם, כן.  בסדר. ת:

 22אוקיי. כל ההתנהלות שראינו פה, שאתה נתת לה פרשנות מסוג אחד, אנחנו חולקים עליה,  ש:

 23 ולדעתנו גם התובעים, 
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 1 בסדר. ת:

 2 . 2017 -תאשר לי שהיא המשיכה גם ב ש:

 3 תנהלות שקשורה למה שאני קראתי התערבות,ה ת:

 4 דוגמאות כמו הדוגמאות אני אעזור לך, ש:

 5 הקודמות, ת:

 6דוגמאות כמו הדוגמאות שאני הראיתי לך, ביחס לשנים הקודמות, אותה התנהלות מצדך  ש:

 7 .2017 -המשיכה ב

 8 ברור, היא היתה גם לפני. ת:

 9אלות של עצמאות. בהקשר הזה, של הבקשה של אוקיי. אז עכשיו, נתקדם ולא, שוב, לא ניכנס לש ש:

 10 שי בזק, אתה לא נזכר מה זה הכתבה הזאת?

 11לא. אבל ההפניה של זה, אני אומר עוד פעם, לא עשיתי דברים אז בלי אבירם ומיכל וזה שאני  ת:

 12 מפנה את זה לעדו, מראה שזה אולי משהו שנמצא במישור אחר, אני לא יודע מה.

 13 . 1590, נ/1590. זה 2017דוגמה נוספת. גם במרץ אוקיי. עכשיו נעבור ל ש:

 14 נראה משהו טכני.  ת:

 15 פונה אליך אדם בשם פיבקו,  ש:

 16 כן. ת:

 17 אוקיי? ש:

 18 אדריכל.  דובר:

 19 אדריכל. הנה, לא ידעתי.  ש:

 20 הוא לא אדריכל. ת:

 21 זה לא חשוב, ש:

 22 זה לא האדריכל. האדריכל זה נדמה לי בן דוד שלו.  ת:

 23 טוב. אבל אני,  ש:
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 1 בסדר, אוקיי. חברך אמר,  ת:

 2 תתמקדי. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 )מדברים ברקע(

 4 סליחה. ת:

 5, הוא מבקש ממך להעלות כתבה על 2017למרץ  27 -מעולה. הכל טוב. פונה אליך פיבקו, ואנחנו ב ש:

 6 אירוע מדהים שהיה בסוף שבוע במלון. אתה קורא?

 7 קראתי את זה. ת:

 8 נמסגר את האירוע הזה ונשאל אותך שאלות ספורות.קראת. אז בוא  ש:

 9 בבקשה. ת:

 10 הוא מעביר לך תיקונים. ש:

 11 כן. ת:

 12 נכון?  ש:

 13 כן. ת:

 14 ואז מי שעונה לך, בהקשר הזה, זה מיכל. ש:

 15 כן. ת:

 16 נכון? היא מעבירה לך בתכתובת הפרטית, לא בקבוצה שלך ושלה ושל אבירם, של העורכים, נכון? ש:

 17 .כן, אם את אומרת ת:

 18למה ביקשת ממיכל ולא בקבוצה של העורכים, או למה מתפתחת תכתובת פרטית בינך לבין מיכל,  ש:

 19 ולא עם אבירם?

 20 לא יודע. שניהם די עבדו אז כגוף אחד, אני לא יודע. ת:

 21אוקיי. אז אני רוצה, ואנחנו רואים שמיכל כותבת לך ואתה, היא מעבירה לך את הכתבה, נכון?  ש:

 22 התיקונים שהוא מעיר לך. נכון?  ואתה מכניס גם את

 23 כן. ת:
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 1, זה מופיע במוצג שלך, אבל ברול -, באופן ש26370אוקיי. ואז אנחנו רואים ברול הישן, בשורה  ש:

 2 ,26370הישן זה 

 3 ראיתי, כן.  ת:

 4אתה אומר, כותב לאבירם, 'תודה שטיפלת בבקשתי לגבי ההשקה של קלאב הוטל, הכותרת  ש:

 5 ואייל גולן', זה ציניות, אני מניחה.המקורית רעש, רעב 

 6 כן. ת:

 7ואז אתה ממשיך וכותב 'זה בלתי נסלח שאתה מזלזל באופן אוטומטי בכל דבר שאני מבקש, פשוט  ש:

 8 לא יאומן'. 

 9 כן. ת:

 10 אז היו מקרים שבהם אבירם זלזל בבקשות שלך, ש:

 11 כן. ת:

 12 באופן אוטומטי? ש:

 13להביא אותו, שלא פרסם לפני זה, היה נדמה לי  אהה. מדובר פה על מפרסם גדול שאני מנסה ת:

 14ממלא מקום, זה התאחדות המלונאים. ניסינו להביא תקציבים חדשים ובאותו מקרה, זה לא 

 15 אפיין את אבירם, באותו מקרה, זה מה שהיה.

 16 תראה, מה ישועה, שוב, תסתכל על הטקסט שאתה כותב. ש:

 17 כן. ת:

 18מטי, בכל דבר שאני מבקש, פשוט לא יאומן. השגנו 'זה בלתי נסלח שאתה מזלזל באופן אוטו ש:

 19לשווא תקציב של התאחדות המלונאים, אתם שוכחים מי מנהל את החברה וחבל'. ומיכל עונה לך 

 20 בפרטי.

 21 בסדר, אז אני מסביר לך עוד פעם.  ת:

 22 אם אתה מתכוון לחזור עוד פעם על תשובתך,  ש:

 23 לא, תחדדי לי, בבקשה. ת:
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 1 השאלה ולחדד. אני מנסה לשאול את ש:

 2 בבקשה. ת:

 3, שהוא 2017אתה כותב במילים שלך, לאבירם, שהוא מזלזל בך באופן אוטומטי, אנחנו במרץ  ש:

 4 מזלזל בך באופן אוטומטי, בכל דבר שאתה מבקש.

 5כמובן שאני מקצין את הנושא של, אני באותו רגע מפסיד תקציב גדול, אני כועס על זה, זה מה  ת:

 6 שאני אומר.

 7 . אז כתבת משהו לא נכון?הבנתי ש:

 8 כתבתי משהו שבאותו רגע, עדנא דרתחא, זה הכל. גם הוא מכיר אותי. ת:

 9 כתבת משהו שהוא לא נכון? זה לא נכון שהוא באון אוטומטי לא ענה,  ש:

 10 הוא לא באופן אוטומטי בכל דבר מזלזל, אחרת הוא לא היה נשאר. אני החזרתי אותו. ת:

 11 ברול הישן.  49242, זה שורות 2017במאי  22 -אוקיי. עכשיו, נסתכל ב ש:

 12 זה אצלי? ת:

 13 לא. זה תיכף יוצג לך.  ש:

 14 עוד פעם, שורות? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 , לא, זה לא יכול להיות זו טעות. 492 ש:

 16 . 26602שורה  דוברת:

 17פוגעת שלא לצורך'. כותב אתה רואה? אתה כותב לו 'ודא מעל לכל ספק שהכתבה מחר הוגנת ולא  ש:

 18לך 'הכתבה מאוד מאוזנת והוגנת, עברתי על כל מילה'. אתה אומר לו 'תוודא בבקשה אישית, גם 

 19התמונה, גם הכותרת המשנה, כותרות של התמונות וכותרות משנה לאורך המאמר'. למה אתה 

 20 מרגיש צורך לדרוש מאבירם שיוודא שהכתבה היא מאוזנת?

 21 מדובר?  אני לא זוכר. על מה ת:

 22 לא יודעת. תסתכל, אפשר לעלות למעלה, למטה.  ש:

 23 בשביל שאני אענה, אני צריך לראות. לא יודע. ת:
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 1 אין בעיה, מה שאתה רוצה. אבל השאלה שלי, ש:

 2 לא זוכר, כן.  ת:

 3אוקיי. ולכן זה פחות מעניין. השאלה שלי היא לא שאלה קונקרטית, אין לי בעיה שלמעלה למטה  ש:

 4 תה רוצה.תסתכל מה שא

 5 בבקשה. ת:

 6 חלילה, לא, אין לי בעיה. ש:

 7 כן. ת:

 8אבל השאלה שלי היא לא שאלה קונקרטית. רואים מהכתוב, מהתבטאויות שלך. יש לך ביקורת  ש:

 9קשה על אבירם. אתה חושב שהוא מזלזל בך, אתה מדבר על כל דבר, אתה מרגיש צורך לדרוש 

 10 שהכתבות שהוא כותב תהיינה מאוזנות. 

 11יו אני שואלת אותך, האם כך התאפיינה מערכת היחסים שלך והאם זה מה שחשבת על אז עכש 

 12 אבירם. או שמא, שוב, אנחנו נתקלים בכתוב שאתה היום מסתייג ממנו?

 13קודם כל, הביקורת מקודם, שהוא מזלזל באופן אוטומטי, לא משתווה למה שיש פה שאני אומר  ת:

 14זה לא, את שמה את זה כמקשה אחת, זה לא אותו  לו שוודא הכתבה הוגנת ולא פוגעת, זה לא,

 15דבר. מערכת היחסים היתה טובה מאוד, מהרגע שהוא חזר. אבירם מכיר אותי, אני לפעמים בוס 

 16תובעני, אם משהו לא מתבצע, אני לפעמים מעלה את הטורים. זאת אומרת, מה שהוא יודע, לקחת 

 17הוא עונה לי וזה מה שאפיין. הייתי מאוד  את זה איך שהוא לוקח, הוא לא מתרגש מזה, הוא צריך,

 18 מרוצה.

 19 למה צריך לדאוג שכתבה תהיה מאוזנת? ש:

 20 אני לא זוכר, אני לא זוכר על מה מדובר. ת:

 21 -לא, באופן כללי, למה שמנכ"ל בכלל יעסוק בשאלה אם כתבה היא מאוזנת או לא? אנחנו      ב ש:

2017. 22 
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 1ושוב, אז  2017 -אני מסכים, הוא לא צריך לעסוק. אני חושב שזה היו מקרים נדירים שהיו אז ב ת:

 2 הוא ענה לי מה שענה ולא המשכתי. אמרתי בסדר. 

 3 הבנתי. אז בוא נמשיך להסתכל, ש:

 4 אני לא זוכר למה, לא זוכר מה היה. ת:

 5. אני מקריאה. את 2017במאי  . אנחנו1591בוא נמשיך ונסתכל לגבי מה אתה חושב על אבירם. נ/ ש:

 6הכותב את זה לעדו אשד 'שב קצת עם אבירם ושירגיעו ומיכל והוא יותר מאוזנים בשבועות 

 7הקרובים'. אומר לך אשד 'דיברתי עם אבירם אתמול והיום והוא הבטיח לאזן את הדברים'. ואז 

 8ך, אחרת יפסיקו אתה, סליחה, ואתה כותב, ואז אתה ממשיך וכותב לו 'תחושתי ששאול ... מהל

 9 '. אומר לך עדו אשד 'אין בעיה'. אוקיי?DMP -את ה

 10 כן. ת:

 11 נעצור פה, בינתיים. ש:

 12מתכתב עם דברים שאמרתי בעבר. בגדול, האתר כבר עבר למצב שבו אבירם מוביל את הדברים  ת:

 13והאתר עושה מה שהעורכים שם צריכים לעשות. הרגשתי אז את הריאקציה של שאול, זה דברים 

 14ברתי עליהם בעבר, של מר אלוביץ'. הרגשתי שמיזם מאוד גדול שהשקענו בו הרבה מאוד כסף, שדי

 15הולך ליפול ושמפסיקים את התמיכה בו, של הקבוצה. הרגשתי גם שהוא מתחיל להכין מהלכים 

 16וביקשתי ממנו שינסו טיפה להיות יותר רגועים, שיכול להיות אני  הדירקטוריוןלהדיח אותי בתוך 

 17 -וכדומה, כי החברה השקיעה בזה מיליוני דולרים וה DMP -עביר את המהלך של האצליח לה

DMP  .18זה פלטפורמה דאטה שהיתה תלויה מצד אחד בוואלה ומצד שני בשת"פ של הקבוצה 

 19ציינתי כבר שזה התחיל להיות מופעל כמנוף, זה היה מאוד חשוב לעתיד של החברה. אמרתי לעדו 

 20היו קצת עדינים. מה זאת אומרת? הם חופשיים, מצד שני, לא שבעדינות ינסה לראות אתם, שי

 21 להיות פרואקטיביים עד הסוף. 

 22 אוקיי. זה נכון שאת כל הדברים אמרת, למעט דבר אחד, פרט אחד מהותי וחשוב. ש:

 23 בבקשה. ת:
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 1שהתגובה שלך היתה לפנות לאבירם במערכת ולדרוש ממנו שהוא יהיה יותר מאוזן. את זה לא  ש:

 2 ציינת. 

 3 איפה? מה זאת אומרת? איפה? אה, אוקיי.  ת:

 4אני סיפרתי וסיפרתי וסיפרתי. בוא נגיד מה לא  –אמרת פה, שנייה, אמרת עכשיו בעדות שלך  ש:

 5 סיפרת.

 6 אוקיי. ת:

 7מה שלא סיפרת, זה שהתגובה שלך, למה שאתה חשבת ששאול רוצה כך או רוצה אחרת, התגובה  ש:

 8 יכל ולדרוש מהם שיהיו יותר מאוזנים. נכון?שלך היתה לפנות לאתר, לאבירם ולמ

 9 עם דגש על מאוזנים, כאילו? ת:

 10 לא. עם דגש על זה שאתה פונה לאבירם ולמיכל ודורש מהם שיהיו יותר מאוזנים. ש:

 11זה ברור מה, יותר מאוזנים זה אומר, הם הפכו להיות חופשיים לגמרי. ברגע שאתה חופשי לגמרי,  ת:

 12כהן, אז עיקר הביקורת היא על ראש ממשלה, היא לא על אחרון חברי באופן טבעי, ראש ממשלה מ

 13הכנסת. זה באשר לנקודת הייחוס. פה, אני אומר עוד פעם, הרגשתי, היה כעס מאוד גדול עלי, של 

 14ייפגע, היתה אפילו ישיבת  DMP -שאול ואיריס, אמרתי שנוצר נתק. התחלתי לקבל רמזים שה

 15עדו, דרך אגב, היתה ישיבת הנהלה עם עדו אצל שאול שבה  הנהלה עם עדו, לכן גם דיברתי עם

 16שאול אמר שהמנכ"לים מקבוצת בזק לא רוצים לעזור לוואלה, כי וואלה לא עוזרת להם, עדו יצא 

 17 מהישיבה הזאת נדהם, אמר 'על מה הוא מדבר', כיוון שאנחנו השקענו הרבה מאוד כסף בזה. זהו,

 18 אנחנו רק מראים את התמונה הנוספת, ובוא נמשיך לקרוא. כל זה כבר אמרת, גם בראשית. עכשיו ש:

 19 בבקשה. ת:

 20 בוא נמשיך לקרוא. ש:

 21 זה מתחבר למה שאמרתי.  ת:
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 1אתה אומר, אתה אומר 'אנחנו לא חייבים להוביל ולהיות פרואקטיביים. אבירם ומיכל לא מבינים  ש:

 2לנו לחברה יהיו יקרים שצריך להבין את הקונטקסט בתוכו. אנחנו פועלים, המחירים בסוף לכו

 3 וחבל'. זה דברים שאתה אומר לעדו, לדבר עליהם עם אבירם. נכון?

 4 נכון. ת:

 5'תבהיר לו שזה לא משחק, זה לא שחור ולבן, אם הוא לא יפעל בתבונה, עלול להיות בחוץ, בלי  ש:

 6 חוכמות, ולהפסיד הכל'. 

 7 נכון. ת:

 8 'דבר אתו בוטה, הוא מבין את השפה'. ש:

 9 כן. ת:

 10 כון?נ ש:

 11 כן. ת:

 12 אז קודם כל, אנחנו מבינים שאמרת לו לדבר אתו בבוטות ולא בעדינות.  ש:

 13 כן. בוטות זה לא בעדינות. ת:

 14תתאפסו על עצמכם ותהיו יותר מאוזנים  –ואנחנו מבינים שאמרת לו להגיד להם בשפה בוטה  ש:

 15 בכתיבה. 

 16 היותר מאוזנים זה ברור למה הכוונה. ת:

 17. אתה כותב לעדו אשד 'אבירם עושה 2017במאי  10 -. אנחנו ב1592נ/ -אוקיי. עכשיו, בוא נעבור ל ש:

 18, הרס החברה כמו ילד קטן. יש אצלנו הכי הרבה חופש עיתונאי DMP -דווקא. יביא להרס מיזם ה

 19 מכל גוף אחר ואז הוא מרצה לי על מדרון חלקלק, ממש ירק לי בפרצוף, לא אסלח לו'. אתה רוצה

 20לשתף אותנו בשיחה הזאת שהיתה לך עם אבירם, שהוא ירק לך בפרצוף ודיבר אתך על מדרון 

 21 חלקלק? מה אמרת לו, בוא נתחיל. 

 22 אבירם, ת:

 23 מה אתה אמרת לו? ש:
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 1 אני אמרתי לו את מה שהיה כתוב בתכתובת הקודמת. ת:

 2 לאבירם?לא, זה היה כתוב, זה תקשורת שהיתה כתובה בינך לבין עדו. מה אמרת  ש:

 3 את אותו דבר שהיה שם. ת:

 4 מה? ש:

 5וכדומה וששאול עכשיו כועס מאוד ולכן אנחנו יכולים  DMP -שאנחנו עלולים להפסיד את ה ת:

 6לא יהיה וואלה. אבירם ענה לי את  DMPזה העתיד של החברה, בלי  DMPלדפוק את כל החברה, 

 7 מה שהוא היה צריך לענות. 

 8. מה אמרת לו מבחינת הוראות DMP -זה שיחה מקסימה על ה עד עכשיו מה שאמרת על אבירם ש:

 9 ביצוע לגבי האתר?

 10להיות פחות פרובוקטיבי, פחות להוביל בקטע של,  –מבחינת הוראות ביצוע, לא, מה שכתוב שם  ת:

 11 כתוב בצורה לגמרי חופשית, לגמרי חופשית באותה תקופה, זה היה נגד ראש הממשלה.

 12 הבנתי. ואתה אמרת לו, ש:

 13אין, אין, אין  –אז אמרתי לו והוא ענה לי את מה שענה לי. הוא אמר שצריך לדבר על זה,  אמר לי  ת:

 14 חלקי ואין, אין בערך, זה מדרון חלקלק. הוא נתן לי את התשובה שהוא היה צריך לתת. זהו.

 15 לא אסלח לו, –ואתה אומר  ש:

 16 בסדר, עדנא דרתחא.  ת:

 17 עדנא דרתחא. ש:

 18 סלחתי ואישרתי. ת:

 19כך אתה -לא, תיכף אנחנו נראה. 'לא אסלח לו', אתה כותב, לעדו אשד, לא לעצמך בפתק שאחר ש:

 20יכול להגיד מה שאתה רוצה, לעדו אשד אתה אומר את זה, 'לא אסלח לו'. 'לא אסלח לו' שלפחות 

 21, 2017, אנחנו הרבה אחרי שאתה לשיטתך חצית את הרוביקון, אחרי, במאי 2017במאי  10 -ב

 22תה לא מקבל את העמדה של אבירם. נכון? לעדו אשד אתה אומר שאת העמדה של אתה אומר שא

 23 אבירם אתה לא מקבל. 
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 1העמדה של אבירם שאני לא מקבל, נכון. אמרתי את זה לעדו אשד, בפועל קיבלתי את העמדה ואני  ת:

 2רוצה להסביר עוד פעם שלא ביקשתי מאבירם להטות סיקור או לעשות דבר אחר. ביקשתי טיפה 

 3. כי DMPתן, לא להוביל בכל דבר. בתקופת ביניים, עד שאני מצליח להעביר את ההחלטה על למ

 4 היינו שם בהחלטה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא לא קיבל את זה והשארתי אותו.

 5זאת אומרת שבתקופה שאתה מרגיש שאתה צריך משהו ובשביל להשיג את הדבר הזה, צריך לאזן  ש:

 6 ה מרגיש חופשי לחלוטין לדרוש את זה מאבירם.את האופן שבו זה נכתב, את

 7 אני מרגיש חופשי לדרוש את זה מאבירם בצורה מסוימת,  ת:

 8 אוקיי. ש:

 9 כללית. לא נכנסתי לו ליום ... וכיבדתי את תשובתו. ת:

 10 כמה לא נכנסת לו יום יום אנחנו ראינו ועכשיו, ש:

 11 את לא ראית.  ת:

 12 הגשנו, אתה פשוט לא ראית.  ש:

 13 בסדר. ת:

 14ונתקדם לאותו מוצג, סליחה. ואז עדו אשד כותב לך 'דיברתי אתו בבוקר. מבחינתו, אין על מה  ש:

 15לדבר'. ואז תראה מה אתה כותב: 'היתה טעות גדולה להביא אותו. הוא ילדותי מאוד וחושב 

 16 שיודע הכל. כעורך הוא חלש למדי'. אוקיי? 

 17 כן. ת:

 18 בזמן אמת, אתה התכוונת לזה? ש:

 19זה היה כל העתיד שלנו. השקענו בזה  DMP -ות שכן, כי כעסתי באותו רגע, עוד פעם, היכול להי ת:

 20 תעצומות,

 21 מר ישועה, מר ישועה, ש:

 22 אני עונה לך, רגע, אני מנסה לענות לך. בסדר? תני לי לענות לך.  ת:
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 1יכול להיות שבאותו רגע כן, העובדה היא שלא שלחתי אותו ולא, באמת, עשיתי מהלכים לשלוח  

 2אותו וכן הערכתי אותו כעורך ראשי. אמרתי לעדו, אני ועדו עבדנו יחד, עשר שנים יחד, באותה 

 3 שנים יחד, הוא היה יד ימיני. אמרתי את מה שאמרתי ועברתי על זה.  11תקופה. כלומר, 

 4. האם DMP -מר ישועה, לכתוב על מישהו שכעורך הוא חלש למדי, לא קשור בשום צורה ודרך ל ש:

 5בזמן שכתבת את הדברים, זו היתה תפישתך או שמא שוב, אנחנו נתקלים בתכתובת שהיא כתובה 

 6 היא לא נכונה.  –בזמן אמת והיום אתה אומר 

 7ומר. זה ביטא את הכעס, זה הכל. אז אני חושב שהפרזתי. כעסתי באותו רגע, זה כל מה שאני א ת:

 8 הטחתי את מה שהטחתי. 

 9אז בוא נתקדם. אתה ממשיך ואומר 'הוא צריך ללכת בהזדמנות הראשונה, הוא גורם נזק מסחרי  ש:

 10מורכב ומסוכן, אני לא יכול עורך שרואה את העולם בשחור ולבן  publisher -עצום. העולם שלנו כ

 11י שלו, החברה תיסגר בעוד שנתיים'. אז חשבת שהוא רואה את ורק הוא קובע הכל. בסגנון הצדקנ

 12 העולם בשחור ולבן?

 13. אבירם תמיד, זה negotiationכן, כי זה אבירם. הרי כשהבאתי אותו אמרתי שאצל אבירם אין  ת:

 14מה שהיה כשהבאתי אותו. בשביל זה הבאתי אותו, זה הפורטה שלו. אחרי זה נפגשתי עם הפורטה 

 15 תעצבנתי על הדבר הזה. הזה, במציאות, ה

 16 אוקיי. ש:

 17אבל הבנתי גם אחרי זה, אז בשביל זה לא עשיתי שום מהלך לשלוח אותו. הבנתי גם אז, ועד היום  ת:

 18אני יודע, שהוא צדק ולא אני. כיוון שבדברים האלה אין קטע שאתה יכול לעשות אותו חלקי. 

 19כך הופך למדרון חלקלק ולכן -ראפילו אם אתה עושה איזה שהוא דבר קטן, הדבר הקטן הזה אח

 20 דרך אגב, עוד פעם,

 21 אבל מר ישועה, ש:

 22ביום שהבאתי אותו, ידעתי שאבירם יעמוד מולי ואני אמרתי לכם את זה, ידעתי שאבירם יעמוד  ת:

 23 מולי, הבאתי אותו בין היתר כדי שיעמוד מולי, שיחשק אותי.
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 1עליו עכשיו, בצורה המתחסדת  ומה שאנחנו רואים פה זה שבזמן אמת הפורטה שאתה מדבר ש:

 2 לטעמי שאתה עושה את זה,

 3 ?-בצורה ה ת:

 4 המתחסדת, לטעמי, שאתה עושה את זה.  ש:

 5 אה, אוקיי. ת:

 6הפורטה שאתה מדבר עליו עכשיו, בזמן אמת, נחווה בעיניך, כחולשה גדולה, כעורך חלש, כמי  ש:

 7 שגורם נזק מסחרי עצום.

 8 ו.והתוצאה הסופית מה? שלא שלחתי אות ת:

 9 זו תשובתך? ש:

 10 כן. ת:

 11אוקיי. אנחנו עוברים נושא. אני מזכירה לך שבחקירה הנגדית הראשונה שחקרתי אותך, גם  ש:

 12 כך, אחרי שגילינו את החומרים שלא גולו לנו, על ערן טיפנברון, זוכר?-בחקירה וגם אחר

 13 כן. ת:

 14ם הקודמים. בהתחלה , אני עושה לך תזכורת על מה, תקציר הפרקי-אוקיי. ואתה בתחילת ה ש:

 15כך הזכרנו לך מתוך ההודעה של מר טיפנברון, אמרת אולי -אמרת שהיו לך שתי פגישות אתו, אחר

 16, אז דיברת על 191נ/ -ו 190היו שלוש פגישות אתו, אוקיי? אז הראינו לך עוד התכתבויות, זה נ/

 17ה לטובת כבודכם, עוד, אמרת שאתה לא חושב שיהיו יותר מארבע פגישות. אוקיי? ואני מפנה, ז

 18. אמרת שאתה לא חושב שהיו יותר 13, משורה 2630, בעמ' 2021למאי  25לפרוטוקול הדיון מיום 

 19 20מארבע. אוקיי? אני רוצה רק להזכיר לך, המועדים של הפגישות שאנחנו ראינו עד עכשיו זה 

 20אם יש לה תאריך, ועוד פגישה שאנחנו לא יודעים  2016ביולי  2, 2016בפברואר  20, 2015בנובמבר 

 21, משום שערן טיפנברון העיד שאחרי שאבירם מונה כעורך, נפגשת אתו 2016שהיא אחרי נובמבר 

 22 שוב. אלה הארבע ראינו עד עכשיו, אוקיי?

 23 כן. ת:
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 1 2014. זה הכל מהחומרים החדשים. עכשיו אנחנו בספטמבר 1593נ/ -עכשיו אני מפנה אותך ל ש:

 2 אתה נפגשת עם ערן טיפנברון.  2014ועכשיו אנחנו רואים שעוד בשנת 

 3 אוקיי. ת:

 4 אוקיי, זה מזכיר לך משהו? ש:

 5 אני רואה אז אני נזכר, כן. ת:

 6 זיכרון מאוד סלקטיבי. עכשיו, מתחיל, מתחיל התכתובת הזאת 'בהחלט ניפגש היום או מחר'. ש:

 7 כן. ת:

 8לא מתחיל התכתבות  אוקיי? וזו תכתובת שכשרואים אותה, ברור שהיא המשך של משהו. אף אחד ש:

 9 כך. אני אומרת לך שזו ההתכתבות הראשונה שאנחנו מצאנו.

 10 כן, סביר, ... לפני זה. ת:

 11 אז היתה התכתבות גם קודם? ש:

 12 יכול להיות, כן. נשמע סביר. ת:

 13 נשמע סביר.  ש:

 14 , סביב זה.-סביב ה ת:

 15 אוקיי. ש:

 16 'בהחלט, ניפגש'. –ותב לו שהוא אומר לי ניפגש ואני אומר, אני כותב לו, כן, ואני כ ת:

 17אוקיי. אני רק אומרת, שוב, אין תכתובת לפני זה. אני הבאתי לך את התכתובת, כפי שהיא  ש:

 18 מתחילה. אז תאשר לי את המובן מאליו, שהיתה התכתבות גם קודם.

 19 כן. כן. נשמע סביר. ת:

 20 נשמע סביר. עכשיו, אתה מתכתב עם טלפון של אשתו של ערן טיפנברון.  ש:

 21 כן. ת:

 22 אתה רוצה להסביר לנו את זה? ש:
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 1את צריכה לשאול אותו. הוא העדיף להתקשר דרכי דרך הטלפון שלו, כי באותו זמן הוא כנראה  ת:

 2 , והוא חשש. Ynet -היה ב

 3 ממה הוא חשש? ש:

 4לא יודע. שמישהו אחר יירט את השיחה, יעקוב אחרי השיחה. את צריכה לשאול אותו. לא אני  ת:

 5 הצעתי.

 6 אתה הצד השני,  אני אשאל אותו כשתהיה לי את ההזדמנות, עכשיו אני שואלת אותך.  ש:

 7 מניח שהוא רצה, יותר חשאיות, יותר דיסקרטי. הוא עבד בארגון קצת,  ת:

 8עכשיו, אני רוצה להגיד לך, מכיוון שאני כבר הראיתי לך דוגמה בפעם הקודמת שחקרתי אותך,  ש:

 9תה יודע מה היתה גם מהות הקשר שלך עם ערן טיפנברון, באופן אני נראה לך עוד, אז מכיוון שא

 10זאת אתה רוצה לשנות את תשובתך, לגבי מהי הסיבה שבגינה אתה מתכתב -אחר, אז אולי בכל

 11 אתו דרך הטלפון של אשתו. מבחינתך, מה אתה חשבת שהסיבה?  מה הוא חשב, הוא יענה. 

 12 בסדר. ת:

 13 אז מה אתה חשבת? ש:

 14כזה שהיה  007ת מתייחסת פה למה שהטחת בי אז, שהוא היה ג'יימס בונד או עוד פעם, אם א ת:

 15 סוכן שתול שלי בידיעות, הדברים האלה שהטחת איזה שהוא דבר,

 16 זה לא מילים שאני השתמשתי.  ש:

 17מופרך כזה, לא זוכר. סוכן רדום או שתול, אני כבר לא זוכר, משהו כזה, אז, או מודיע שלך בתוך  ת:

 18ה, וזה כמובן קשקוש מוחלט. הוא טלפן אלי, הוא יזם את הקשר דרך זה, כנראה לא ידיעות וכדומ

 Ynet ,19היה לו נוח שבזמן שהוא, אני לא יודע אם הוא היה אז עורך ראשי בפועל, לדעתי כן, של 

 20שהוא פונה אלי, למנכ"ל וואלה, וואלה סומנה כאויב של קבוצת ידיעות, הוא בטח לא רצה, הוא 

 21 ה בדיסקרטיות. זה כל ההסבר לתוך הדבר הזה.רצה לשמור על ז
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 1, אין צורך להציג, הוא 1594אוקיי. עכשיו, באותה תקופה, אנחנו רואים שעדו אשד כותב לך, זה נ/ ש:

 2כותב לך ש'דוד ורטהיים אמר בישיבת הבוקר שהוא עובד על ידיעה שטיפנברון הולך לעזוב את 

Ynet?3 '. אוקיי 

 4 אוקיי. ת:

 5 הדבר הזה, אתה פגשת את טיפנברון.ותאשר לי שסביב  ש:

 6 כן.  ת:

 7 ומי שעודד ורצה מאוד להביא את טיפנברון, היה שי מגל.  ש:

 8 וחשב שהוא מוכשר.  Ynet -שי היה בעד, נכון. שי הכיר אותו מתקופתו ב ת:

 9והסיבה שהוא רצה להביא את טיפנברון למערכת וואלה, כעורך ראשי, זה שהוא פשוט חשב שהוא  ש:

 10 מאוד מאוד מוכשר. איש מאוד

 11 אמת. ת:

 12, אוקיי? הכותרת 1595ולכן אנחנו גם רואים את שרשור המיילים שלך, אני מבקשת להציג את נ/ ש:

 13 זה 'העיט יושב מחר עם נ'. תסתכל רגע על הכותרת. אתה רואה? 

 14 איפה? סליחה? ת:

 15 הכותרת של המייל, ש:

 16 כן, אני רואה. ת:

 17 מי זה העיט. ש:

 18 .העיט זה טיפנברון ת:

 19 למה קוראים לו עיט? ש:

 20 אני לא זוכר בדיוק. אולי חשבנו שהוא דורסני. ת:

 21 אוקיי. ש:

 22 לא יודע. ת:

 23 יושב מחר עם נ'.  ש:
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 1 יכול להיות שזה עם נוני. ת:

 2אוקיי. אז עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את המובן מאליו, תסתכל רגע על המייל הזה, אני לא  ש:

 3 ך.רוצה להקריא את כולו, כי הוא ארו

 4 אוקיי. רק רגע.  ת:

 5 סבבה.  ש:

 6 כן, אוקיי, בבקשה. ת:

 7אוקיי. עכשיו אנחנו רואים מההתכתבות הזאת ותאשר לי, בשביל שלא צריך יהיה לקרוא את  ש:

 8 כולה, ששי מגל ממש חשב שטיפנברון הוא חיוני להצלחה של וואלה. נכון?

 9 כן. ת:

 Ynet . 10 -ל second bestתישארו הוא חשב שאם אתם לא תביאו אותו, אז אתם לחלוטין  ש:

 11 אנחנו מה? ת:

 Ynet. 12 -ל second bestלעולמים תישארו  ש:

 13 כן, הוא כתב כך, כן. ת:

 14 זה הוא כתב, זה כנראה גם מה שהוא חשב. ש:

 15 נכון. ת:

 16ואתה עמדת מול זה ואמרת שאתם לא יכולים להיות מעורבים בשום צורה ודרך בזה שהוא יעזוב  ש:

 17 חשש ליחסים עם נוני מוזס. את נוני מוזס, מתוך

 18 כן, אני דיברתי על זה עם שאול, על הנושא הזה.  ת:

 19 לא, זה כתוב גם במייל כתוב. אבל, זה נכון מה שאני אומרת? ש:

 20אני מסביר עוד פעם, זה לא חשש שלי, הקטע של, עוד פעם, לי אין בעיה, אני גם כותב פה המתח  ת:

 21עם שאול, שאול בגדול היה בעד, אפילו יותר מאשר בעד,  הוא בין שאול לנוני. אני דיברתי על זה

 22הוא תמיד חשב שצריך להביא מישהו שהוא עורך כמו מבית מדרשו של הגדול, כמו שהוא קרא 

 23 לזה. אבל הוא אמר לי שזה יכול להיעשות אך ורק אם יהיה לזה אור ירוק של נוני.
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 1 וזאת הסיבה, ש:

 2 כן. ת:

 3 אמרתם לטיפנברון באותו זמן שהוא יכול להגיע.נכון. וזאת הסיבה שבגינה לא  ש:

 4 ברור. עד שלא יהיה אור ירוק, נכון. ת:

 5נכון. יפה. הנה, אנחנו מסכימים לפעמים. ואז אתה קצת, אתה כותב בסוף המייל הזה, פה אני  ש:

 6באמת רק כדי להשלים לך את התמונה, אתה כותב בסוף המייל כאילו מסר שאפשר להעביר 

 7 שאתה תיקח אותו אם הוא יעזוב,לטיפנברון מסר 

 8 כן. ת:

 9, אתה אומר לו, אתה 1596לאוקטובר, זה נ/ 27 -נכון? אבל אתה מהר מאוד מתחרט על זה, וב ש:

 10מבקש משי מגל שיתקשר לטיפנברון ושיגיד שהוא צריך לעשות מה שטוב לו, שאתה לא יכול 

 11ייל. אני לא צריכה תגובה להבטיח כלום. זאת אומרת, לקחת גם חצי צעד אחורה ממה שכתבת במ

 12שלך לזה, אני רק רוצה שתהיה לך את כל התמונה. אוקיי? במייל כתבת כאילו 'אתה יכול להגיד 

 13 כך קצת התחרטת, אמרת 'שיעשה, אני אפילו את זה לא רוצה לתת'. -שאני אקח אותו' ואחר

 14 הגדול, הגדול,זה לא אני התחרטתי, עוד פעם, שאול פחד. שאול פחד שמה שלא נעשה, בסוף  ת:

 15 הגדול פה זה נוני. ש:

 16 הגדול, נוני, יכעס בסוף. ת:

 17 יפה. ש:

 arms length . 18הוא רצה שנתרחק מזה  ת:

 19 לאוקטובר, נכון?  27 -, זה הarms lengthיפה.  ש:

 20 כן. ת:

 21יופי. עכשיו, אבל אנחנו, אז אנחנו כבר מבינים את התאריכים, את המועדים, את ההקשרים.  ש:

 22 נו רואים שזה עוד פגישה, לפחות, שהיתה לך עם טיפנברון, נכון? קודם כל, אנח

 23 כן.  ת:
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 1 . 2015. עכשיו אנחנו ביוני 2015ביוני  12 -אוקיי. עכשיו בוא נראה התכתבות נוספת ב ש:

 2 .2015אנחנו ביוני  ת:

 3 . 1597נ/ ש:

 4 , בסדר. בערך חצי שנה, שמונה חודשים אחרי, בסדר.12.6 ת:

 5 כן. ש:

 6 אוקיי, בבקשה.  ת:

 7 אז יש פה עוד פגישה? ש:

 8 כן. ת:

 9 על מה היתה הפגישה הזאת? ש:

 10 שוב, זה אותו נושא תמיד. ת:

 11 שוב, אנחנו רוצים להביא אותו לוואלה? ש:

 issue. 12 -כן. הנושא, אפשרות להביא אותו לוואלה, כעורך ראשי, זה היה ה ת:

 13 בכל מקרה יש פה עוד פגישה, נכון? .1592אוקיי. עכשיו, אני רוצה רגע להציג לך את נ/ ש:

 14 כן. לא ספרתי אותם, ת:

 15 אני ספרתי.  ש:

 16 אוקיי. ת:

 17 . 6 -עכשיו אנחנו ב ש:

 18 יופי. אוקיי. ת:

 19, רק שיהיה ברור, אתה לעולם אינך מתכתב באמת עם אשתו של מר 1598אוקיי. אבל עכשיו נ/ ש:

 20 טיפנברון,

 21 זה הוא, זה הוא. ת:

 22 אתה מתכתב רק אתו. ש:

 23 כן. כן ת:
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 1 אוקיי. זה היה לטובתך, בשביל שלא, אוקיי. ש:

 2 ]מתלוצצים[.

 3 לא צריך ציניות פה, כלפינו.  ש:

 4עכשיו אתה כותב, הוא כותב לך, 'ככל שאני חושב על זה, הכי נכון להיעזר בגרמנים ודווקא בצד  

 5 המסחרי שלהם. ידוע לכולם שיש לי מהלכים טובים בגרמניה, זה ייראה אותנטי'. 

 6יי. על מה מדובר? אני לא זוכר. מנסה רגע לחשוב. יכול להיות שאולי איזה שהוא רעיון, יכול אוק ת:

 7להיות שאולי איזה שהוא רעיון מסחרי, שבא אולי לחזק את הרצון שלי לקחת אותו, להראות 

 8שהוא יביא איזה שהוא ערך מעבר לזה שהוא יהיה עורך ראשי אולי או משהו כזה, ואז אמר שהוא 

 9 זה אולי עם הגרמנים. אני לא, אני לא בדיוק זוכר מה זה היה, הרעיון.  יעשה את

 10 אוקיי. ש:

 11 אולי היה לו איזה שהוא רעיון, שאפשר לממש אותו,  ת:

 12 איך זה קשור בכלל לעולם עם הגרמנים? כי אני אגיד לך משהו, ש:

 13 בבקשה. ת:

 14שאין לך זיכרון מצוין, אתה עברת אנחנו רואים, אמתי, אנחנו רואים שיש לך זיכרון מצוין, ומה  ש:

 15לתכתובות למעלה ולמטה הרבה חודשים, אתה מכיר אותם לא פחות טוב מאיתנו. אז עכשיו, 

 16כשאנחנו משוחחים את השיחה, עוד מעט לקראת סיומה, הגלויה הזאת, אני מתקשה להאמין 

 17 מדובר. זאת מבקשת ממך לנסות לספר לנו על מה-שאתה לא זוכר מה האירוע הזה, אני בכל

 18 לא עברתי על זה בכלל, דרך אגב. לא עברתי על הרבה מאוד דברים. יש גבול גם למה שאני, ת:

 19 אז בסדר. ש:

 20אני לא זוכר. אם הייתי זוכר, הייתי אומר לך, מה יש לי להסתיר? אני אומר לך, נותן לך איזה  ת:

 21י היה לו, לצד, כשאתה שהוא דבר הגיוני. הוא רצה להתקבל לעבודה, הוא רצה לעבוד אצלנו, אול

 22בא כעורך ראשי, זה לא קשור לצד המסחרי של גרמנים. אז יכול להיות שהיה לו גם רעיון מסחרי. 
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 1את הרעיון המסחרי הוא חשב אולי שהנה הוא מביא לי עוד נדוניה, הוא לא רק בא ומביא את 

 2 יכולותיו כעורך, אלא הוא מביא קשרים, יש לי מהלכים טובים. בסדר. 

 3 ב. טו ש:

 4 אבל אין פה איזה מין,  ת:

 5 ומה זה 'ייראה אותנטי'? ש:

 6 סליחה?  ת:

 7מה זה 'ייראה אותנטי'? ממה אתם חוששים שלא ייראה אותנטי? מול מי זה לא ייראה אותנטי?  ש:

 8 מה, מה המשחק הזה פה?

 9 אינני יודע. אינני יודע, אני באמת לא זוכר.  ת:

 10 .1599ש פגישות, עכשיו אני אציג לך את נ/טוב. טוב. אבל אנחנו, עכשיו אנחנו בש ש:

 11 . 15 -אנחנו ב ת:

 12 תסמוך עלי, אנחנו בשש פגישות. ש:

 13 , למצוא לך פירוש לזה. לא יודע. -לא לא, אני מנסה לחשוב על ה ת:

 14 אוקיי.  ש:

 15 טוב. ת:

 16ד בנובמבר. אז היתה עו 20 -. אנחנו ראינו פגישה מה2015בנובמבר  28 -. עכשיו אנחנו ב1599נ/ ש:

 17 פגישה?

 18 יכול להיות, אני לא יודע. אם זה מופיע אז מופיע.  ת:

 19. אוקיי? רק את 11053טוב. עכשיו, אני רוצה להציג לך התכתבות שלך עם שאול, זה ברול הישן,  ש:

 20זה נסתכל. 'בוקר טוב, כלכליסט יצאו מנוולים, דה מרקר וגלובס דיווח הוגן, מה קרה לגדול? הוא 

 21 תב 'היתה לי תחושה שאני ישן'. הגדול פה זה,מקנא בך?' ואז אתה כו

 22 נוני, כן. ת:
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 1. בטלפון של אשתו של ערן טיפנברון, הוא מעביר לך צילום 1600אוקיי. עכשיו, אני מציגה לך את נ/ ש:

 2 ,-של כותרת, תיכף נראה את זה ב

 3 לינק, כן? ת:

 4מיליון שקל  680יקבל מבזק לינק, כן. הלינק הוא לידיעה שהיא 'סוכרייה מנתניהו, שאול אלוביץ  ש:

 5במזומן ותודה לראש הממשלה'. כך זה מופיע בכלכליסט. הוא כותב לך, כותב לך ערן טיפנברון 

 6 מהטלפון של אשתו 'זה הכי נורא שיכול להתפרסם וזה כבר פורסם' ואז הוא כותב לך, ערן.

 7 אוקיי. ת:

 8זאת, זה שהוא יודע שזה לא אני אומרת לך שמה שערן טיפנברון מנסה להגיד לך בהתכתבות ה ש:

 9 מקרי שזה פורסם בכלכליסט באופן הכי גרוע עבור שאול שיכול להיות. 

 10 נכון. ת:

 11 לא מקרי באיזה מובן?  ש:

 12 זה מכוון נגד שאול. ת:

 13 מי מכוון נגד שאול? ש:

 14 נוני. ת:

 15 . נכון? Ynetאוקיי. ואז תראה מה, וזה הוא כותב לך, מתוך המערכת של  ש:

 16 אם אז הוא עוד היה או שהוא עזב. אני לא יודע ת:

 17 הוא עוד לא עזב. ש:

 18 , עוד הוא היה עורך?-אני לא זוכר את ה ת:

 19 כן.  –למיטב ידיעתי  ש:

 20 אני לא יודע, כי, אוקיי. כי, ת:

 21 הוא כותב לך את זה מתוך. ש:
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 1ולהגיד לא לא, כי היה שם, לא, הוא יכול לראות את זה גם בחוץ ולכתוב, זה לא משנה. אבל לקרוא  ת:

 2הנה מה שראיתי. כי הרי היה באיזה שהוא מקום קודם שהיה כתוב שהוא מחר מדבר עם נ', אז 

 3 יכול להיות שהוא דיבר אתו על עזיבה. אינני יודע. אני לא בטוח שהיה,

 4 הנה הכותרת. תיכף אנחנו נדע. ש:

 5 אני חושב שהיה תקופה שהוא כבר היה בחוץ.  ת:

 6 ה, הנה הכותרת,אבל תיכף אנחנו נדע. הנה את ש:

 7 ראיתי. ת:

 8 יפה. ועכשיו נחזור לרול הישן. להמשך ההתכתבות. אותה התכתבות שהראיתי לך קודם. ש:

 9 כן. ת:

 10עוד קצת לרדת, בבקשה. אוקיי. אתה כותב לשאול 'הוא עושה  ברול הישן. תודה. את יכולה לרדת? ש:

 11דע'. 'בדקתי וקיבלתי מבפנים את זה בצורה הכי נבזית וזה לא מקרי. בדקתי וקיבלתי מבפנים מי

 12 מידע' זה ממי?

 13 כנראה שהתייחסתי לזה. לא היה לי שום דבר אחר. ת:

 14הבנתי. עכשיו, אתה כותב, בהמשך אתה כותב לשאול 'אתה זמין? אספר לך'. אתה כותב, 'הוא  ש:

 15 מקנא בך כמובן, כואב לו הלב על ההצלחות, כולל הבחירות וברמה העסקית'. מי זה שמקנא בך?

 16 נוני. :ת

 17 נוני. ואז אתה כותב לשאול 'אתה זמין? אספר לך'. נכון? מה תספר לו? ש:

 18 כנראה על הסיפור של מה שהעביר לי ערן.  ת:

 19 אוקיי. זאת אומרת, ש:

 20נדמה לי שגם ערן אמר שם באיזה שהוא שלב, שהתקבלה הוראה ללכת לכם על הראש, אני לא  ת:

 21 מערכתית, ללכת על הראש של שאול. זוכר. הוא התבטא סביב העניין שזו החלטה 

 22ללכת על הראש של שאול,  Ynetאוקיי. וכשערן טיפנברון מספר לך שיש החלטה מערכתית בתוך  ש:

 23 , נכון?Ynetזה הוא מספר לך דברים מתוך המערכת של 
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 1 כן. ת:

 2 אוקיי.  ש:

 3 בתנאי שהוא עוד שם. או שהוא יודע ממישהו שאמר לו.  ת:

 4 בסדר.  ש:

 5או שזה, עוד פעם, אני, אני לא יודע לבטח, מה האמינות של מה שערן מספר לי. ערן רוצה או שזה,  ת:

 6 להתקבל לעבודה,

 7 זאת לא הנקודה, אוקיי. ש:

 8 כעורך ראשי. אני אומר לך את הרקע. ת:

 9 אני מקשיבה.  ש:

 10 ערן רוצה להתקבל לעבודה כעורך ראשי. ת:

 11 כן. ש:

 12ואת הזה. דבר שני, הזכרת שם משהו מסחרי, אולי עוד אז קודם כל, הוא מתאר את היכולות שלו  ת:

 13איזה שהיא נדוניה שהוא יוכל להביא, בצד המסחרי. דבר שלישי, הוא מראה עד כמה הוא כאילו 

 14לויאלי לנו וכדומה, הנה, הוא מביא עוד איזה שהוא. זה חלק מהנדוניה שהוא מביא, כדי שגם אני 

 15 ביר את זה לשאול.וגם, הנה, הנה בטח הוא מבין הרי שאני אע

 16 אוקיי. ש:

 17יש הוראה של הבוס שלי ללכת על המייל שזה היה הנוסח, 'ללכת על הראש של הבוס שלך, יש כזה  ת:

 18 אינני יודע.   דבר'. האם זה מדויק?

 19 זה גם לא השאלה. ש:

 20 בסדר. ת:

 21 ההפגנה שלו, שאתה מדבר עליה, שהוא מפגין אליכם לויאליות, ש:

 22 כן. ת:

 23 עת בחוסר לויאליות כלפי המקום שהוא נמצא בו באותו זמן.כרוכה באותה  ש:
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 1 אם הוא נמצא שם, אז. ת:

 2 אם הוא נמצא שם, אתה מסכים אתי? ש:

 3 כן. ת:

 4ולכן, כשאנחנו מדברים בהמשך ואתה אומר לשאול ואיריס ואישרת את זה כבר בחקירה הנגדית,  ש:

 5מר את זה, כי אתה גם יודע דברים אתה אמרת לי שלטיפנברון יש בעיה של אמינות, נכון? אתה או

 6 באופן אישי, על האופן שבו הוא מתנהל מולך. נכון?

 7אני לא זוכר אם זאת היתה הנקודה העיקרית במה שהטריד. מה שהטריד זה שהוא אמר לי,  ת:

 8כששוחחתי אתו על האם הוא יכול לעזוב שם בשקט, אצל נוני, ולא תהיה עם זה בעיה, אז הוא 

 9וחד מנוני, לנוני יש כספת עליו ולו יש כספת על נוני, משהו בסגנון הזה, אז כל אמר לי שהוא לא פ

 10 נושא הכספות, לא, כל נושא הכספות לא,

 11 ועם קשר או בלי קשר לנתון הזה, ש:

 12 יכול להיות שגם זה אולי תרם, אני לא זוכר. ת:

 13דעת באופן אישי שהוא אוקיי. כי את זה אתה ידעת באופן אישי. נכון? אתה לא היית צריך, אתה י ש:

 14 מעביר לך נתונים מתוך המערכת.

 15 זה היה פעם אחת. ת:

 16 לא, אנחנו ראינו עוד דוגמה, גם אתה אמרת עכשיו, ש:

 17 איזה דוגמה? ת:

 18 שנתנו הוראה ללכת על הראש של שאול, ש:

 19 אה, אני חושב שזה היה פרשנות סביב זה.  ת:

 20 לא. לא לא לא לא לא, ממש לא. ש:

 21 אחר? בטוח? זה לוח זמנים ת:

 22 מאה אחוז לא שייך. ש:

 23 מאה אחוז? ת:
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 1 , ואנחנו פה במועד אחר.2015בנובמבר  2 -ההתכתבות שאני הראיתי לך בפעם הקודמת היא מה ש:

 2 בסדר, אז יכול להיות שהיה פעמיים. ת:

 3 אוקיי. יכול להיות שהיה גם יותר. אנחנו רואים מה יש בכתוב.  ש:

 4הוא אמר את  זה ואני לא הזמנתי את זה והוא לא היה, הוא לא היה זה לא היה והוא יזם את זה ו ת:

 5 סוכן שתול ולא היה שום דבר.

 6 אוקיי.  ש:

 7 מה הוא עושה היום, אגב? :עם-כב' השופט משה בר

 8 סליחה? ת:

 9 מה הוא עושה היום? :עם-כב' השופט משה בר

 10 היום הוא עורך וואלה.  ת:

 11 היום הוא עורך וואלה. ש:

 12 המעגל נסגר. ת:

 13 ואנחנו קפסולה בזמן.  :עו"ד ז'ק חן

 14 הוא קיבל את התפקיד, אחרי כל הדברים האלה.  ת:

 15 זה לא יאומן. :עו"ד ז'ק חן

 16 ואני פה.  ת:

 17 שנה יכתבו מחזה על כל האירוע הזה. 40 – 30יכתבו על זה מחזה פעם. בעוד  :עו"ד ז'ק חן

 18 אפשר לכתוב ספר. זה בא לפני המחזה. ת:

 19 )מדברים ברקע(

 20 ם הוא אורך וואלה, כן. היו ת:

 21 אבל למרות הנימה המשועשעת, ש:

 22 אני לא משועשע, זה בסדר.  ת:

 23 גם אני לא, ש:
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 1 אם את מוטרדת, אז תדעי שאני לא משועשע. ת:

 2לא, אל דאגה. גם אני לא. כשדיברנו, דיברת בחקירה הראשית ואמרת שעל פועלו של טיפנברון,  ש:

 3כמי שפועל באופן לא אמין, כל המחמאות שחלקת לו, כמי שמתנהל באופן שמכתיב כתבות או 

 4 , ממה שקראת בבראנג'ה.-אתה אמרת שאתה יודע על זה ממה שקראת ומה ש

 5 על נוני, לא על טיפנברון. ת:

 6 לא לא לא לא לא, אנחנו דיברנו על האופן שבו מתנהלת המערכת בידיעות אחרונות. ש:

 7 ידיעות אחרונות, נוני, לא טיפנברון. נכון. לא על טיפנברון. על האופן שבו פועלת ת:

 8 הבנתי. ש:

 9 אמרת טיפנברון. ת:

 Ynet? 10, נכון? הוא העורך הראשי של Ynetאוקיי. טיפנברון הוא מי שמנהל באותו זמן את  ש:

 11 סליחה, תשאלי את השאלה. רציתי לעזור לך.  ת:

 12מקבל הוראות ישירות , הוא אומר לך שהוא Ynet -אומר לך ערן טיפנברון, שהוא עורך ראשי ב ש:

 13 מנוני. זה מה שהוא אומר לך, שקיבלו הוראה ללכת על הראש של שאול,

 14 אני לא יודע אם את זה הוא אומר בזמן שהוא עורך ראשי ... אבל נניח שכן.  ת:

 15למיטב ידיעתי כן, אבל בוא נניח שכן ואם לא, אז בזבזתי את זמנך. אני יודעת שכן, זה מה שאני  ש:

 16 יודעת. 

 17 כשהוא בחוץ, הוא ודאי מחובר עוד לכולם ויכול לדעת. גם ת:

 18 יפה. ש:

 19 בסדר. ת:

 20, או בקי במהלכים האלה, Ynetאבל מה שהוא מספר לך, ערן טיפנברון, שהוא העורך הראשי של  ש:

 21שנוני נותן הוראות ישירות ללכת על הראש של שאול. זה פעם אחת. פעם שנייה, לא מקרי שיוצאת 

 22 ן לשאול שיכול להיות, הכל הוראות מנוני מוזס. זה אומר לך ערן טיפנברון. כותרת באופן הכי עוי

 23 כן. ת:
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 1המשפט, בחקירה ראשית, שאת מה שמתנהל בידיעות אחרונות -אז כשאתה אומר פה לבית ש:

 2בהתנהלות של נוני, אתה יודע כי קראת בבראנג'ה, זה בלשון המעטה לא רציני, בלשון הפחות 

 Ynet . 3אתה יודע את זה ממי שהיה עורך ראשי של שקר בוטה, כי  –המעטה 

 4 רגע, אני מתנגדת לשאלה.  :עו"ד יהודית תירוש

 5 שהוא יצא? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כן. עדיף שיצא, תמיד עדיף. :עו"ד יהודית תירוש

 7 מה לא בסדר בשאלה? ש:

 8 מותר להתנגד, עדיין?  :עו"ד יהודית תירוש

 9 לא שמענו את ההתנגדות, איך נדע מה לא בסדר?  :אב"ד -פלדמן -מןכב' השופטת ר' פריד

 10 גברתי צודקת, עוד לא שמענו את ההתנגדות. ולכן לא נדע מה לא בסדר.  :עו"ד ז'ק חן

 11 )העד יצא(

 12למיטב זיכרוני, וחברתי בטח בקיאה בפרוטוקול הזה, כי היא קראה אותו  :עו"ד יהודית תירוש

 13לאחרונה לצורך הנגדית, העד אמר דברים על מה שהוא יודע על ידיעות אחרונות, לא על היחס של 

 14נוני מוזס לאלוביץ', אלא הוא אמר את זה בהקשר אחר וחברתי עכשיו עושה איזה שהוא קישור 

 15, ואיך אמרת את זה לנוכח מה Xאתה אמרת  –כשהיא אומרת לו  שהוא פשוט לא ממין העניין,

 16שאנחנו רואים. זה כל מה שאני אומרת. היא עושה לו איזה שהוא הקשר, כאילו הוא אמר משהו 

 17על העניין הזה. הוא לא אמר אותו על העניין הזה, הוא אמר על עניין אחר. אז אם רוצים להניח 

 18הוא אמר ובאיזה הקשר הוא אמר את זה. לא לחבר לו דבר  בפניו אתה אמרת, אז שתניח בפניו מה

 19כאילו הוא אמר את זה על העניין הזה, היחס של נוני מוזס לאלוביץ, שאת זה הוא ידע רק משמועה 

 20 ולא מידיעה אישית. את זה הוא לא אמר פשוט בחקירה הראשית שלו, זה לא נשאל והוא לא אמר.

 21 קירה הראשית? איפה זה נמצא בח :כב' השופט עודד שחם

 22 באפריל, זה הראשית.  7לפרוטוקול הדיון מיום  936עד  933זה עמודים  ש:

 23 אז הוא אומר כך,   
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 1 רגע, שנייה. תנו לנו למצוא. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 . שאני אקריא? 6משורה  934אני רק רוצה לדייק את ההפניה, בעמ'  ש:

 3 )עניינים טכניים(

 4 אני יכולה להתייחס, בבקשה? :תירושעו"ד יהודית 

 5 רק שנייה, אנחנו מנסים לראות על מה מדובר. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 כבודכם רוצים שאני אעלה את זה על המסך? ש:

 7 ?6, 934לא לא, אין צורך.  :עם-כב' השופט משה בר

 8מן שאלה 'מה זה בצורה הזאת?' כן. הנה, זה פה על המסך. גברתי שאלה, כב' השופטת פרידמן פלד ש:

 9 –הם יודעים לעבוד ככה, בצורה הזו'. ואז גברתי שאלה  Ynet -, בYnet -כי הוא אומר 'הוא בא מ

 10'מה זה בצורה הזאת?' הוא ענה 'זאת אומרת שאם יש לבעלים של העיתון רצון מסוים, אז העורך 

 11בקש כל יום כמו שאולי צריך הראשי יודע להוציא את זה לפועל בצורה מסוימת. ... לא צריך ל

 12לבקש ממני. פשוט נאמר לי הרבה פעמים שלא יודע לנהל את העסק'. קם עו"ד אריאלי אילוז, בא 

 13כוחו של אדון מוזס, ואמר שהוא מתנגד ואז גברתי שאלה אותו 'מאיפה אתה יודע את זה?'. ואז 

 14 גברתי שאלה אם הוא יודע את זה מידיעה אישית, 

 15 אבל על מה מדובר פה, לפני זה?  :עו"ד יהודית תירוש

 16 , שהוא קרא בבראנג'ה.18ואז הוא אומר, בשורה  ש:

 17 אבל זה לפני זה.  :עו"ד יהודית תירוש

 18רגע רגע, שנייה, אני עונה להתנגדות. זה מה שהיה בפרוטוקול. זאת אומרת, בא לפה העד ובעדותו  ש:

 19הראשית אמר שכל הדיבורים שלו על ידיעה, על התערבות של נוני מוזס, הבעלים של עיתון ידיעות 

 20, בהוראות שניתנות, הם לא דברים שהוא יודע מידיעה אישית, הם דברים שהוא Ynetושל אתר 

 21א בבראנג'ה. עכשיו אנחנו רואים פה שלא רק שהוא יודע מידיעה אישית, הוא יודע מידיעה קר

 22 אישית,
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 1זה שהוא שמע ממר טיפנברון, זה לא אומר שהוא יודע מידיעה  :עם-כב' השופט משה בר

 2 אישית.

 3 אבל זה לא אומר שהוא קרא את זה באתר בראנג'ה. :עו"ד ז'ק חן

 4אבל אדוני צודק, אדוני צודק, אני מסכימה לחלוטין עם הדיוק קודם כל, הוא לא קרא את זה.  ש:

 5 ואני מודה לאדוני. משום שלא לזה התכוונתי.

 6 בסדר, בסדר. זה ברור.  :כב' השופט עודד שחם

 7 אני מקבלת לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין.  ש:

 8תערבים. , אומר לו שכך מYnetהמקור זה ודאי לא קריאה בבראנג'ה, זה העורך הראשי של האתר  

 9אני לחלוטין מקבלת את ה... ואני אפילו מתנצלת על זה שאמרתי את זה, כי אני באמת לא יודעת. 

 10אנחנו לא יודעים מה באמת קרה, אנחנו יודעים שאת הידיעה שלו, היא מהעורך הראשי של אתר 

Ynet11 המשפט, כאשר המקור-. היא בוודאי לא קריאה בבראנג'ה. הדבר הזה הוא שקר בוטה לבית 

 12של הידיעה שלו, הוא העורך הראשי שמקבל את ההוראות, שהוא שומע ממנו שהוא מקבל את 

 13 ההוראות, שהוא שומע ממנו שהוא מקבל הוראות להיכנס על כל הראש בשאול, ובתכנים שלהם. 

 14עו"ד תירוש, אם הבנתי, גברתי התנגדה לחלק של, אמרת  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 זה מהבראנג'ה וזה כתוב פה. או שלא הבנתי?שאתה יודע את 

 16 אני לא מבינה.  :עו"ד יהודית תירוש

 17גברתי התנגדה קודם, להפניה לדבריו שהוא ידע את זה  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 מהבראנג'ה.

 19שמה הוא יודע מהבראנג'ה, פשוט כל מה שאני אומרת זה שנעשה לו הקשר  :עו"ד יהודית תירוש

 20 מדויק. לא, לא

 21 אבל אם אנחנו מסתכלים בפרוטוקול, ההקשר הוא מאותו עניין.  :עם-כב' השופט משה בר

 22 מעורבות כללית, מה ששאל, :עו"ד יהודית תירוש

 23 וי הבעלים שלו. -א-מתנהג ויז Ynetכיצד, כיצד, כיצד  :עם-כב' השופט משה בר
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 1כאן מדובר על יחס לשאול . Ynetלגבי סיקור מוטה באופן כללי באתר  :עו"ד יהודית תירוש

 2 אלוביץ'.

 3 הדברים אינם מנותקים לחלוטין.  :עם-כב' השופט משה בר

 4 השאלה מאושרת.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 ההתנגדות נדחית. :כב' השופט עודד שחם

 6 ההתנגדות נדחית. השאלה מאושרת.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 )העד נכנס(

 8 אפשר להפנות למסך. :אב"ד -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת

 9 אני משוכנעת שהוא זוכר היטב מה הוא אמר, אבל אין שום בעיה. ש:

 10 זו העדות של אדוני, בהקשר הרלוונטי לשאלה. :עם-כב' השופט משה בר

 11 אוקיי. ת:

 12 אתה זוכר את השאלה, אני אחזור עליה שוב? ש:

 13 כן, זוכר. ת:

 14שבה מר מוזס פועל, היא ידיעה שבאה מתוך זה שאני קורא את  אכן, הידיעה שלי, על הצורה 

 15הבראנג'ה, כי מן הנודע הוא וזה דבר ידוע וזה התפרסם הרבה פעמים וזה היה שיחת היום 

 16בבראנג'ה, וזה משם בא. הקטע של ערן, קודם כל, אני ארצה לומר, ושוב תודה לך על ההחמאה 

 17הפגישות וכמה פגישות היו וכמה שזה יישמע לך  לזיכרון וכדומה, שאני לא יכול לזכור את כל

 18מוזר, האנקדוטה הזאת שהוא מזכיר אז ושאני מעביר אותה לשאול, זה לא משהו שאני זכרתי 

 19אותו וגם אם נזכרתי בו אחרי זה והיית עדיין שואלת אותי את השאלה, אז אני אומר את זה מתוך 

 20הוא ספציפית הולך דרך שאול. שם זה הידיעה הכללית שלי, ולא מתוך אותו מקרה פרטי שבו 

 21התמקד לי יותר בנקודה, פה נוני נלחם משום מה בשאול. זה היה הציר. אבל לא הקטע של 

 22ההשוואה הכללית של נוני, שהיא ידועה מעוד כתבות וידיעות אחרות, שמדברות על איך נוני שולט 

 23ת מה שאמרתי. לא ניסיתי על המון המון פוליטיקאים וזה, זה העיקר, זה עיקר, לכן אמרתי א



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 5078 

 1להסתיר את הדברים. אחד אינו סותר גם את השני ולא הוא היה הדבר העיקרי שהיה בבסיס 

 2 הידיעה שלי. 

 3 זו תשובתך, מר ישועה? ש:

 4 נו, אני מדבר על זה, זו תשובתי, ודאי.  ת:

 5ל זה, אבל תודה. אני עוברת לנושא אחר. זה לא הוגש לכבודכם, אני אגיש תיכף, אני מתנצלת ע ש:

 6 אנחנו נגיש תיכף, גם כן, זה קצר ובהחלט,

 7 , גברתי אמרה. 1615 :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8נכון, נכון. אוקיי. אני מציגה לך עכשיו, שים לב למה שאני מציגה. תיכף אני אציג לך. שורה, אני  ש:

 9 יכולה לקבל עותק מזה? 

 10 )עניינים טכניים(

 11 )הפסקה(

 12 )לאחר ההפסקה(

 13 ,1601הבנה. ... -אני מתנצלת, זו היתה חוסר בהירות שלי במה שביקשתי ויצר פה אי ש:

 14 אין בעיה, נוסיף את זה לקלסר.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15, ... לפרוטוקול. אני אציג לך עכשיו שורה מאוד מצומצמת של התכתבויות 1615, 1601תודה רבה.  ש:

 16נציג את כל ההתכתבויות. אנחנו נציג חלק מאוד קטן מההתכתבויות, שלך עם איתן מדמון. לא 

 17 תסתכל עליהן ואז תענה לשאלות. אני לא אשאל אותך קונקרטית לגבי ההתכתבויות, בסדר?

 18 כן. ת:

 19 אני אשאל אותך כי הן דוגמאות, מבחינתי, בסדר?  ש:

 20 בבקשה. ת:

 21בבקשה. אני לא שואלת על ההתכתבויות  . רק תעיין בהם,1612עד נ/ 1601אז אני מציגה לך את נ/ ש:

 22 עצמן, אבל תעיין בהם, אני שואלת אותך שאלות כלליות, בסדר?

 23 כן. ת:
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 1אציין לטובת הפרוטוקול שהעד מעיין בתכתובות. רק לטובת כבודכם, תמשיך, זה לא, אנחנו הצגנו  ש:

 2את הדוגמאות  לו דוגמאות של התייעצויות, אנחנו לא נכנסנו לעניינים פרטיים, לא שום, רק

 3להתייעצויות, זה מה שהעד קורא. אני לא רוצה לשאול אותו על כל אירוע כזה, כי יש המון כאלה 

 4 ובאמת ריכזנו רק דוגמאות. אני כן רוצה שהוא יקרא, כדי שאני אוכל לשאול שאלות יותר כלליות. 

 5 סיימתי. ת:

 6איתן מדמון הוא רחב בהרבה, הרבה אוקיי. קודם כל, תאשר לי שאלה דוגמאות כי השיח שלך עם  ש:

 7 יותר התכתבויות ממה שאנחנו הבאנו פה כדוגמאות.

 8 מאשר. ת:

 9 ותאשר לי שאיתן מדמון, שהוא מנכ"ל גלובס? ש:

 10 כן. ת:

 11 הוא אדם שאתה מתייעץ אתו די הרבה? ש:

 12 כן. ת:

 13 ואתה סומך עליו? ש:

 14 כן. ת:

 15 גם הוא סומך עליך, נראה כך, נכון? ש:

 16 כן. ת:

 17 וא מעביר לך כל מיני דברים, שהוא אומר לך למחוק, הוא סומך עליך?למשל ה ש:

 18 כן. ת:

 19 ואתה משתף אותו, הוא איש יחסית קרוב אליך, נכון? ש:

 20 כן. ת:

 21 ויש לכם גם אינטרסים, אחד בשני. נכון? ש:

 22 כן, חברות. ת:

 23 סליחה? ש:
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 1 אינטרסים של החברות.  ת:

 2 אוקיי. כן כן, במסגרת התפקיד שלכם. ש:

 3 של וואלה וגלובס. יש ת:

 4כן. יש לכם אינטרסים בשיתופי פעולה, אינטרסים במה הוא יעשה, אינטרסים מה אתה תעשה,  ש:

 5 יש לכם אינטרס אחד בשני.

 6 ברמת החברֹות. ת:

 7 ברמת החברֹות. סליחה? ש:

 8 כן, אינטרס לא אישי, אינטרס ברמת החברות. ת:

 9פרטיים. אמרנו בצד המקצועי, דיברנו על לא, דיברנו על הצד האישי, שאתה, עזבנו נושאים  ש:

 10 התייעצויות, על זה שאתה סומך עליו, על זה שהוא קרוב אליך.

 11 כן, כן. ת:

 12 זה אישרת. ש:

 13 כן. ת:

 14עכשיו אני מדברת, בתפקיד שלך, כמנכ"ל וואלה, ובתפקיד שלו כמנכ"ל גלובס, יש לכם אינטרסים  ש:

 15 אחד בשני.

 16 כן, כן.  ת:

 17ורק תאשר לי שמה שאנחנו  1613. עכשיו, אני רוצה להציג לך את, זה נ/אוקיי, לזה התכוונתי ש:

 18רואים פה, אלה דוגמאות בודדות, מייצגות את מה שאני אמרתי. נכון? את האפיון הזה של מערכת 

 19 היחסים.

 20 הן לא מאפיינות. ת:

 21 סליחה? ש:

 22 הן מאפיינות רק חלק.  ת:

 23 אליו,  את מה שאני אמרתי. את אותו חלק שאני התייחסתי ש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 5081 

 1 לא. –החלק האחר  ת:

 2 נכון. זה מאפיין. נכון? ש:

 3 נכון. ת:

 4 .1613אוקיי. אז עכשיו, אם נוכל לראות את  ש:

 5 סיימת עם זה? אפשר? ת:

 6 כן, כן.  ש:

 7 תודה. ת:

 8תראה מה יש לנו פה, מלמטה, בוא נתחיל. איתן מדמון מעביר לך איזה הצעה שהוא קיבל לשת"פ  ש:

 9 כון? עם גלובס, נ 10של נענע 

 10 כן. ת:

 11 , הם מתחרים שלכם, בכל מה שקשור לבראנג'ה, נכון?10עכשיו, נענע  ש:

 12 כן. כן. זה קצת חתוך פה, אבל בסדר, כן. אני אסתכל כאן, בסדר. ת:

 13 נכון, גם אצלי חתוך.  ש:

 14 נענע, בראנג'ה, ת:

 15 , הם מתחרים שלך, בכל מה שקשור לבראנג'ה, נכון?10נענע  ש:

 16 כן. ת:

 17 הצעה מהמתחרה שלך, להקים משהו ביחד עם גלובס, נכון? והוא קיבל ש:

 18 הוא מה? ת:

 19 הוא, איתן מדמון, קיבל הצעה,  ש:

 20 כן, נכון. נכון. ת:

 21 ,10לעשות איזה שהוא שיתוף פעולה עם נענע  ש:

 22 נכון. ת:

 23 שזה המתחרים של וואלה בראנג'ה, ש:
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 1 נכון. לקדם ורטיקל שמתחרה בוואלה. ת:

 2 את ההצעה הזאת. נכון. והוא מעביר לך ש:

 3 כן. ת:

 4 שמגיעה מהמתחרה שלך. ש:

 5 כן. ת:

 6תראה מה קיבלתי מהם. אז קודם כל, תדע, הוא אומר לך, מה  –בוא נתקדם. ואז הוא אומר לך  ש:

 7המתחרים שלך מתכננים. ושנית, הוא אומר, עכשיו שאתה רואה שהולכת להיות לך תחרות, למה 

 8ל ליאור אברבוך, שמאוד נחשב, יש לו גם תוכניות שלא תקדם אותי בבראנג'ה. יש מלא תוכן ש

 9 שבועית, -טלוויזיה. נכון? יש תוכנית דו

 10 כן. ת:

 11 של נורית גורביץ'.  ש:

 12 כן. ת:

 13 תראה מה המתחרים רוצים לעשות, אז בוא אתה תקדם אותי. –אז הוא בעצם אומר לך  ש:

 14 כן. ת:

 15 תמחק את המייל, עם המון ל'. –נכון? והוא כותב לך  ש:

 16 נכון. ת:

 17 למה למחוק את המייל? ש:

 18 לא יודע. אולי בגלל שהוא העביר לי הצעה של מתחרה. ת:

 19 זה אירוע דרמטי, להעביר הצעה של מתחרה? ש:

 20 לא בדיוק. ת:

 21 לא? בעיניך לא? ש:

 22זה לא כזה, עוד פעם, זה לא כזה, זה לא איזה שהוא, שיש מכרז והוא מעביר לי שמישהו אחר. זה  ת:

 23 מישהו פנה אליו,
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 1 זה נראה לך סבבה? ש:

 2 לא סבבה, לא יודע.  ת:

 3 בסדר. ש:

 4 זה לא דרמטי כזה. ת:

 5 הוא למשל חשב שצריך, ש:

 6 זה לא שיש מכרז שאומרים אחד מעביר, הוא מעביר, מי שפותח את המכרז, מעביר לשני. בסדר.  ת:

 7 טוב, זה כבר שייך למחלקה אחרת בכלל. ש:

 8 נכון, את צודקת, מחלקה אחרת. ת:

 9 יו, תראה מה אתה כותב לו. 'כל מה שתרצה, עד חצי המלכות'.עכש ש:

 10 כן. ת:

 11 נכון? ש:

 12 כן. ת:

 13ואז אתה אומר לאיתן מדמון שכל מה שהוא ירצה באתר וואלה בראנג'ה, אתה תיתן לו עד חצי  ש:

 14 המלכות. נכון?

 15 כן. ת:

 16תיתן לו עד חצי וזה החבר שלך, יועץ שלך, איש שאתה סומך עליו, יש לך אינטרסים בו. אתה  ש:

 17 המלכות. נכון?

 18 כן, זה לא קשור לחבר.  ת:

 19 לא קשור למה? ש:

 20 לא קשור לחברות.  ת:

 21 לא קשור לחבר. אתה צודק. הוא, יש לך אינטרסים בו,  ש:

 22 זה קשור לאינטרסים המשותפים של וואלה וגלובס, והמעגל הרחב יותר,  ת:

 23 אוקיי. ש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ
 

 2021אוקטובר  06

 

 5084 

 1 של האינטרסים של שאול. ת:

 2 ן עד חצי המלכות.אז אתה תית ש:

 3 נכון. ת:

 4ועכשיו, תראה, אתה ממשיך, 'חבר יקר וטוב', כותב לך איתן מדמון, 'נעשה רק מה שטוב לשנינו  ש:

 5ושנהנה מזה'. עוד פעם, הוא מזכיר לך גם למחוק עוד פעם את המייל, הוא מזכיר לך, מרוב שזה 

 6 לא דרמטי, אז הוא מזכיר לך עוד פעם למחוק את המייל.

 7 טוב. ת:

 8 מה זה 'נעשה רק מה שטוב לשנינו'? מי זה 'שנינו'? ש:

 9 שני הגופים. וואלה וגלובס. ת:

 10 הבנתי. פה אתה לא מדבר על עצמך באופן אישי, אתה מדבר על וואלה וגלובס, אתה רוצה לטעון? ש:

 11 אז אני רוצה לטעון, מה, קידומים בבראנג'ה, זה של גלובס או שילוב של זה, זה מדובר על שת"פ, ת:

 12 אבל זה מזה התחיל כל הרצף הזה. מה טוב לי, מה טוב לי פה באופן אישי?

 13טוב לך, בתור מנכ"ל וואלה. טוב לך, בתור מי שמנהל את האתר הזה. טוב לך בתור מה שראינו,  ש:

 14 מה שאתה מנהל את האתר הזה.

 15 המדינה.טוב. עם זה, אנחנו יכולים להגיע מהשומר בשער ויכולים להגיע ישירות עד לנשיא  ת:

 16 זאת התשובה שלך? ש:

 17כן. מה זה טוב, זה לא טוב, זה לא, אין פה משהו אישי בשבילי, או משהו אישי בשבילו. הכוונה  ת:

 18 שלו היתה בהקשר של שת"פ בין החברות, הרי זה נושא המייל הזה.

 19 'אמרתי לדודו לשבת עם גדעון ודורון לעשות קידומי הפצצה שתמחקו את כולם'. ש:

 20 כן. ת:

 21 מי זה דודו? ש:

 22 המשנה שלי. ת:

 23 דודו מה? ש:
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 1 דודו בקר. ת:

 2 הוא היה משנה שלך? ש:

 3 כן, אז, באיזה שנה אנחנו? ת:

 4 .2012נובמבר  ש:

 5 הוא עוד משנה, כן. לפני שי מגל. ת:

 6 לפני שי מגל? ש:

 7 , בערך.2007 -כן. מההתחלה, מ ת:

 8 נכון?ואחרי שי מגל הוא עזב, אבל הוא נשאר בתור יועץ אישי שלך,  ש:

 9 לא אישי שלי, בתור יועץ בחברה.  ת:

 10 אוקיי. אבל לא תפקיד מנכ"ל? לא היה לו תפקיד של סמנכ"ל, סליחה. הוא היה יועץ שלך? ש:

 11לא לא, כן, הוא היה משנה למנכ"ל, מההתחלה, בשלב מסוים ששי נכנס הוא עוד נשאר, אחרי זה  ת:

 12 הוא עזב ונהפך ליועץ של החברה.

 13 בקר ולשבת עם גדעון ודורון, לעשות קידומי הפצצה שתמחקו את כולם. יפה. אז זה דודו ש:

 14 כן. ת:

 15 אמרת להם את זה באמת? ש:

 16 כן. ת:

 17 אוקיי. עכשיו,  ש:

 18 הקרב הוא על רייטינג. הוא רוצה שאני אחזק לו את הרייטינג, ואני רוצה שהוא יחזק לי.  ת:

 19 אוקיי. ש:

 20 זה קרב על רייטינג. ת:

 21. 1614אתה, עברנו על המייל, לא צריך עוד פעם. אני מבקשת להציג לך את נ/ולצורך הדבר הזה,  ש:

 22 תסתכל מלמטה. בדיוק.
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 1אם תוכל להעלות את זה, כותב לך איתן מדמון 'אם תוכל להעלות את זה אצלכם במיקום טוב',  

 2י? ואתה מעביר לצוות שלך ושואל 'איך ניתן לטפל בזה בצורה הכי בולטת', אוקי 2012אנחנו ביולי 

 3 ואז דודו בקר כותב שאפשר לעשות גם כתבה פרסומית, אז דפנה אלוני, מי היתה דפנה אלוני? 

 4 דוברת וואלה. ת:

 5 דוברת וואלה? ש:

 6 כן, אחראית על התקשורת.  ת:

 7היא כבר מכינה את הבאנרים וכבר בכתבה הפרסומית ואז אתה מעביר את כל ההתכתבות הזאת,  ש:

 8יע שאתה מעביר את זה למישהו שהוא הרבה סימני שאלה. אבל תראה, ההתכתבות הזאת, לנו מופ

 9 תאשר לי שאת ההתכתבות הזאת אתה מעביר לאיתן מדמון.

 10 כן. ת:

 11 "כך ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו". –ואתה כותב לו  ש:

 12 כן. ת:

 13 מי זה האיש? ש:

 14 איתן. ת:

 15 ומי זה המלך? ש:

 16 אני. ת:

 17 וביקרו של מי אתה חפץ? ש:

 18 לובס.של איתן וג ת:

 19 הבנתי. וזה משקף את תפישת העולם שלך? ש:

 20 מה משקף את תפישת העולם שלי? ת:

 21מקדם אותו, נותן הוראות להכין כתבה פרסומית ביחס  –שכך אתה עושה למי שאתה חפץ ביקרו  ש:

 22 אליו ולעשות את מה שהוא רוצה.
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 1ש אינטרסים, אני עושה אני לא יודע איך הגענו מפה לתפישת עולם, עוד פעם. לגלובס ולוואלה י ת:

 2תסתכל, הנה, עשינו מעל  –אתו שיתוף פעולה. הוא מבקש משהו, אני עושה את זה ואומר לו 

 3 ומעבר. 

 4 אוקיי. והמלך שזה אתה, מלך של מה? ש:

 5 מלך ישראל. מלך האתר, זה, מטאפורה. לא כל משפט שמשתמשים בו, הוא,  ת:

 6 אנחנו ראינו הרבה משפטים. ש:

 7 אין בעיה, בסדר.בסדר. אוקיי.  ת:

 8. אני לא אקריא, תורידי את זה מההקרנה. ותראה מה אנחנו רואים 1615אני רוצה להציג לך את נ/ ש:

 9פה. אני לא אקריא. אבל תראה מה אנחנו רואים פה. בזמן שאתה מתכתב עם איתן מדמון, אתה 

 10 מתכתב גם עם גיא סעד. מי זה גיא סעד?

 11 סמנכ"ל הסחר. בוואלה. ת:

 12 אוקיי.  ש:

 13 לפני ערן. ת:

 14ובתוך השיח מאוד מאוד מאוד נחמד שלך עם איתן מדמון, אתה מאשים אותו בדברים חמורים  ש:

 15 בפני גיא סעד. נכון?

 16 כן. מאשים את גלובס, לא בדיוק אותו, בסדר. ת:

 17 לא? ש:

 18 זה בסדר, אין בעיה. ת:

 19 אתה מאשים אותו, אישית.  ש:

 20 כן. בסדר, בסדר, כן, אין בעיה. ת:

 21 ם אותו בדברים חמורים ביותר. מאשי ש:

 22 בסדר. ת:

 23 ואת זה אתה עושה במקביל לשיח הנחמד שלך עם איתן מדמון.  ש:
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 1 טוב. ת:

 2 וחשבת את הדברים האלה שכתבת לגיא סעד? ש:

 3 את מה שכתוב, זה הכל. literallyעוד פעם, זה שפה מוקצנת, לא  ת:

 4 אנחנו לא מדברים על המקצוע באופן ספציפי. ש:

 5 אוקיי. ת:

 6 את מה שזה מבטא חשבת? ש:

 7זה אני חושב שכן, שחשבתי שהכתבה, אני כבר לא זוכר בדיוק על מה זה היה, נדמה לי ששם כתבו  ת:

 8 שטויות.

 9 אז את זה מה שחשבת, מה שכתבת לגיא סעד? ש:

 10 עוד פעם, בצורה מוקצנת מתוך קטע שאני כועס על משהו, בסדר? ת:

 11 אוקיי. ש:

 12בזמן שאני, כל שטות שאני זורק בתוך שיח שלי עם גיא סעד, שהוא חבר לא יכול כל מילה שלי,  ת:

 13קרוב ועובד אתי יחד, אז, לבוא להגיד שהתכוונתי לכל תו ולכל מילה. עצבנו אותי על משהו, הגבתי 

 14 כמו שהגבתי, אחרי עשר דקות שכחתי.

 15 טוב. כבודכם, אני סיימתי אתו, תודה.  ש:

 16 אנחנו, ראשית, אני שואלת אם יש,  :עו"ד יהודית תירוש

 17אוכל לבקש מספר דקות, לאור הדברים שנאמרו גם היום במהלך הדיון,  :עו"ד רותם אלבז

 18 ולבחון אם,

 19 גברתי רוצה לחקור את העד? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20ות אוכל לבקש בגלל זה מספר דקות הפסקה, כדי לבחון את הדברים, בעקב :עו"ד רותם אלבז

 21 מה שנאמר כאן היום?

 22 אוקיי, נאפשר. נעשה הפסקה עד שתיים וחצי.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 )עניינים טכניים(
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 1 ... חקירה חוזרת? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2אני אומר לגברתי, חברתי האריכה בלמעלה מיום, היא אמרה יום וחצי, היא  :עו"ד יהודית תירוש

 3שהיא תעשה מאמץ לסיים היום, אבל אני אבחן אם אני יכולה להתחיל. אבל אני גם לא  אמרה

 4ערוכה עם המוצגים להתחיל היום חוזרת, כי באמת, שמענו את זה כולנו כאן אתמול, אני אבחן 

 5 באותן דקות אם אני יכולה להתחיל.

 6 נעשה הפסקה.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 תודה. :עו"ד יהודית תירוש

 8 )עניינים טכניים(

 9 )הפסקה(

 10 )לאחר ההפסקה(

 11 אין לנו שאלות לעד. :עו"ד רותם אלבז

 12 גברתי, עו"ד תירוש? :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13כן. נוכח לוחות הזמנים שנקבעו כאן אתמול, כשדובר שאנחנו נחקור  :עו"ד יהודית תירוש

 14ביום שלישי, אנחנו באמת לא ערוכים טכנית להתחיל במחצית השנייה של יום שני והעד הבא יגיע 

 15היום וגם ממילא לצערי, זה לא ייתר את הגעת העד ביום שני, כי אם כך, אז אולי היינו עושים 

 16זאת, אבל זה לא ייתר את הגעתו. מה שאנחנו כן נעדכן את העד הבא, -איזה שהוא מאמץ על בכל

 17מחצית השנייה של היום, ככל שיהיו שינויים כמובן שיכין את עצמו בהיכון להגיע ביום שני נניח ל

 18 נעדכן אותו, אבל שהוא יהיה ערוך להגיע ליום שני. בסדר?

 19 בסדר גמור. טוב. אז אנחנו, :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20כבודכם, אם ניתן רק איזה שהיא אמירה מטעם ההגנה לפרוטוקול. בימים  :עו"ד ז'ק חן

 21על בסיס החומר החדש חדש. לפני הפגרה היה חומר חדש שהיו שלושה  האחרונים אנחנו חקרנו

 22ימי חקירה לגביו, מה שאצלנו מכונה הזולה, בעקבות זה כבודכם נתן החלטה לגבי האס.אם.אסים 

 23והוואטסאפים שהופקו, הועברו אלינו ועל כך השלמת החקירה בימים האלה. כמובן שיש לנו 
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 1לך המשפט, שלא נעלה אותן כאן אלא אם כן כבודכם טענות בנושא החומר החדש שהתגלה במה

 2רוצה עכשיו, בבוא העת, אבל אנחנו מבקשים לשמור על הטענות שלנו שנוגעות לאירוע הזה עצמו, 

 3 יש טענות כבדות משקל שנוגעות לאירוע הזה.

 4 בסדר גמור.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 תודה. :עו"ד ז'ק חן

 6המשפט, להצטרף ולהגיד שלושה משפטים בעניין. -מותר, ברשות ביתאם  :צור-עו"ד בעז בן

 7זה גם מתייחס לחקירה של חברתי, עו"ד רוזן. היתה טענה, אתן דוגמה לחשיבות ורק לחקירה 

 8עצמה, כי היו שאלות כמה ... בתוך ההתכתבויות. הטענה של מר ישועה ושל התביעה היתה שפניות 

 9היתה אחת הטענות, זה חריגות. פניות למנכ"ל זה דבר חריג,  למנכ"ל מעולם לא נשמע דבר כזה. זו

 10 זו היתה הטענה שנטענה. אנחנו אמרנו שהטענה הזו זה לא, אנחנו הראינו פה, שיח בין מנכ"לים, 

 11סליחה שאני מפריעה לאדוני, אני מנסה להבין את  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 המסגרת. 

 13 מסגרת הבהרתית,  המסגרת זה :צור-עו"ד בעז בן

 14 אני רוצה להבין אם אדוני עכשיו מסכם. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לא, אני לא מבקש, :צור-עו"ד בעז בן

 16יש לאדוני בקשה? או אדוני ירצה לשמור על איזה שהן  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 זכויות?

 18 רק שמירת זכויות והבהרה,  :צור-עו"ד בעז בן

 19 שמירת זכויות, אז הזכויות שמורות.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20זה תמיד כך, נכון. מה טיב הזכויות שאנחנו מתכוונים לשמור עליהן, לכן אני  :צור-עו"ד בעז בן

 21חושב שיש רק להצביע על נקודה אחת, כי זה גם מתכתב לשאלה של אחד מחברי המותב, מה 

 22 ערבויות למשל של מר,הערך של החקירה לגבי ההת
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 1זו היתה שאלה כדי לדעת אם צריך לצמצם את החקירה,  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2לא כדי לסכם עכשיו. זה אדוני ישאיר לסוף. כל האפשרויות וההסברים והכל, זה בסוף. אם אדוני 

 3 ירצה לשמור על, להגיד שהוא מצטרף,

 4 בן. זה מובן מאליו, כמו :צור-עו"ד בעז בן

 5 אז אנחנו לא מסכמים עכשיו. :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 תודה. :צור-עו"ד בעז בן

 7 עוד מישהו רוצה להגיד משהו? חודש טוב לכולם.  :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 

 9 -הדיון הסתיים  -

  10 
 11 חמד דקל ידי על הוקלד
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 מדינת ישראל  מאשימהה     
 

 
 נגד
 

 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה
 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.
 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.
 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 

 1 :נוכחים

 2יהודית תירוש; עו"ד אמיר טבנקין; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד עו"ד  :מטעם המאשימה
 3 ניצן וולקן

 4 צור –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם   :מטעם הנאשמים
 5 עו"ד ז'ק חן; עו"ד יהל דאר  2נאשם ב"כ 

 6   עוזר –עו"ד מיכל רוזן  3ב"כ נאשמת     
 7 עו"ד רותם אלבז  4ב"כ נאשם     

<#1#> 8 
 9 

 10 פרוטוקול

 11   פרוטוקול הדיון הוקלט

 12 חקירה חוזרת. העד סיים עדותו. התקיימה  –אילן ישועה מר  – 1ע"ת 

 13 .החלה חקירה ראשית –אבירם אלעד מר  – 2ע"ת 

 14 . 391עד ת/ 383ת/ –הוגשו מוצגים בחקירת העד ישועה 

 15 
<#6#> 16 

 17 החלטה

 18 

 19 אבירם אלעד., להמשך עדותו של העד 09:00, בשעה 12.10.2021הדיון הבא קבוע מחר, 

  20 
<#7#> 21 

 22 במעמד הנוכחים.  11/10/2021, ה' חשוון תשפ"בהיום  נהנית

 23 

      24 

 

 

 

  

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 

 3, אנחנו בתיק פלילי 11.10.2021-בוקר טוב לכולם. היום ה אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 , על דוכן העד מר אילן ישועה, בוקר טוב. 67104-01-20

 5 בוקר טוב.  אילן ישועה:

 6אני מקווה שזאת הפעם האחרונה שאני אומרת את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 אנחנו בחקירה חוזרת. 

 8מהתייצבות  1אחת כבודם, אני מבקש לפטור את הנאשם רק יש לי בקשה  צור:-עו"ד בעז בן

 9לשני העדים הבאים שהם עדים פנימיים של וואלה, אבירם אלעד וגברת מיכל קליין, אני פניתי 

 10לחברתי והיא לא התנגדה לכך, וכמובן שלא תיטען כל טענה כתוצאה מאי ההתייצבות, וזאת 

 11 בקשתנו. 

 12 נגדות עורכת דין תירוש? אין הת אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 אין התנגדות גבירתי.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 אין התנגדות, כמבוקש.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 תודה גבירתי.  צור:-עו"ד בעז בן

 16עוד חוב קטן, אנחנו אתמול העברנו להגנה בהתאם להחלטת בית משפט את  עו"ד יהודית תירוש:

 17רק לא העברנו את זה לבית משפט אלא להגנה וביקשנו מהם  המוצגים מפורטים לפי עדים,

 18 . מידיהתייחסות כשהם יוכלו כדי שנוכל לקיים דיון 

 19קי, אז כשההגנה תהיה ערוכה אנחנו נקבע. תודיעו לנו -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 כשאתם מסיימים לעבור על זה. בבקשה עורכת דין תירוש. 

 21 

 22 

 23 
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 1 משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש בחקירה חוזרת:העד מר אילן ישועה 

 2 מר ישועה בוקר טוב.  עו"ד יהודית תירוש:

 3 בוקר טוב.  ת.

 4 אני אתחיל דווקא,  ש.

 5סליחה רגע, לפני, אנחנו הגשנו דרך המזכירות גם עותק של המוצגים של הסיבוב  עו"ד ז'ק חן:

 6, העברנו 1616מיילים, סימנו אותו  האחרון, כפי שמסרנו לכבודכם יש לנו גם קלסר נוסף שהוא של

 7 אותו כבר ביום חמישי לחברתי, למזכירות הבוקר ויש לנו שלושה עותקים עבורכם. 

 8ואתם נותנים לנו שלושה עותקים. אתם רוצים אולי  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 בהפסקה לתת לנו, כי לא צריך אותו בשניה הזאת. בסדר?

 10 י תפנה אליהם בחקירה, יתכן שחברת עו"ד ז'ק חן:

 11 לא, אני לא.  עו"ד יהודית תירוש:

 12 אז בהפסקה. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 בהפסקה.  עו"ד ז'ק חן:

 14 יופי. תודה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15אני אתחיל מר ישועה עם דבר שעלה באחד מהדיונים האחרונים, אני כבר  עו"ד יהודית תירוש:

 16 לכבודכם שמהדיונים האחרונים עוד אין לנו פרוטוקול, אבל נראה לי,אומר 

 17 אין גם לנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18נכון. אז אני מניחה, אז אנחנו נסתדר בדרך הזאת, עם פרוטוקול שכתבנו  עו"ד יהודית תירוש:

 19עי שולח לך באישור הוצג בפניך, הוצגו לך מיילים שמר אלקל 5.10בעצמנו א, אז בדיון מיום 

 20, אני חושבת שהיו עוד דוגמאות אבל אני אתרכז בזה, 1415עד נ/ 1412כתבות, אני מדברת על נ/

 21. אבל לפני שאני 1413נ/-תסתכל על זה, אני רוצה לשאול אותך על זה כמה שאלות ובמיוחד ב

 22ת עדה אשאל אותך על זה, הציגו לך גם את הבדיקה הסטטיסטית, הבדיקה שאתה ביקשת מהגבר
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 1אלוף, אם אתה זוכר, בדיקה שהיא בצעה לבקשתך, בדיקה שסיכמה את הכתבות באתר על מר 

 2 נתניהו ורעייתו וסיווגה אותן כשליליות וכחיוביות. נכון? אתה זוכר?

 3 כן.  ת.

 4אנחנו נקרא לה מעתה בשביל לחוס על הגברת עדה אלוף, הבדיקה הסטטיסטית. בסדר? פשוט  ש.

 5קול, אז לצורך הדיון נקרא לה ככה. אני אתעכב איתך רגע על המייל הזה חבל ששמה יעלה בפרוטו

 6שבו רואים את התיקונים שלך, אני מראה לך שאתה מוחק, נתניהו מסלף את ההיסטוריה, מגמד 

 7 את דמותו של היטלר, מפחית, 

 8 מסקניותו.  ת.

 9ופגע בזכר השואה, כן, ובעצם זה יורד וגם בסוף לסיום מדגיש, נתניהו שיכתב את ההיסטוריה  ש.

 10הוא פוגע בישראל, בישיבות ממשלה, נתפס כמי שמסלף את ההיסטוריה, גם שאר טיעוניו יתפסו 

 11כשקריים. זה נמחק. מה שאני שואלת אותך מר ישועה, תגיד לי, בבדיקה הסטטיסטית שביקשת, 

 12ד איפה היינו רואים את הכתבה הזאת ממוקמת? אם אתה יודע לומר. אתה זוכר את האמור ע

 13 כה? 

 14 כן, אני זוכר, עם המופתי כן, אפשר טיפה לגלול שוב,  ת.

 15 תיתן לו לקרוא קצת.  ש.

 16 אחרי התיקונים איפה היינו רואים את זה? ת.

 17לא, איפה היית רואה את הכתבה הזאת שמדברת על מה שמר נתניהו הקים עליו שורה של  ש.

 18מכת בנתניהו או כתבה שלילית היסטוריונים בכירים, איפה היית רואה את זה, כתבה שהיא תו

 19 לנתניהו? אם אתה לא יודע, 

 20 בגדול הנושא הוא שלילי לו, זה לא נושא חיובי. אחרי התיקונים זה יותר חיובי.  ת.

 21ותאמר לי, האם היינו רואים, עד כמה היינו רואים בבדיקה הסטטיסטית הזאת את העובדה  ש.

 22 ות על מר נתניהו. שבצעתם תיקונים בכתבה הזאת ומחקתם אמירות שלילי

 23 כן, התשובה ברורה, בבדיקה ברור שלא רואים את התיקונים, רואים את התוצאה הסופית. ת.
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 1קי. בבדיקה הסטטיסטית עד כמה היינו רואים דרדור כתבות שליליות, עד כמה היינו רואים -או ש.

 2 נוסח עם ביקורת? 

 3 זה לא מופיע בבדיקה.  ת.

 4להבליט דברים חיוביים, לשים משהו בכותרת הראשית, לשים אותם עד כמה היינו רואים בקשות  ש.

 5 במיקומים כאלה ואחרים?

 6ברור שהיא לא עשתה בדיקה מהסוג הזה, היא עשתה בדיקה סטטית, ברור שלא, היא עשתה  ת.

 7 בדיקה סטטית של צילום מצב של הכתבות כפי שהן ביום בדיקתה בלי קשר למה היה לפני. 

 8 את הבקשות מכם ואת מה שעשיתם? עד כמה היו רואים  ש.

 9 ברור שלא, לא היתה לה גישה לזה.  ת.

 10עכשיו אם אני אחזור רגע למיילים האלה שאלקלעי שלח לך, שהוצגו לך ע"י עורך דין חן, עד כמה  ש.

 11 זה היה נהוג בנושאים אחרים ששולחים לך כתבות כאלה לאישור.

 12הכתבות שקשורות לראש הממשלה דאז, מר  זה לא היה, זה לא היה, הנוהל היה במפורש לגבי ת.

 13 נתניהו ומשפחתו. 

 14 מה זאת אומרת הנוהל, של מי הנוהל? ש.

 15לאור העובדה שכשבעבר היו בקשות והיו דברים שפוספסו  מסויםנוהל שאני קבעתי אותו בשלב  ת.

 16שבה נאמר שמשלב זה, זה מופיע בכתובים, משלב  מסוימתאז קיבלנו על הראש, אז היתה נקודה 

 17ה אני עובר וגם דרך אגב זה כבר נדמה לי אחרי אורי אריאל, אחרי שהוקם הקבוצה בין איריס ז

 18היא רצתה גם היא לראות את זה. אז אפשר לראות בהרבה  מסויםלשאול לביני שבה משלב 

 19מהמקרים האלה שאני מתקן ואת התיקונים אני שולח לאיריס ולשאול ואיריס מוסיפה עוד משהו 

 20 חוזר למטה. או לא ובסוף זה 

 21 של גידי וייס,  ענייןקי. כמו ב-או ש.

 22 של מה? ענייןכמו ב ת.
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 1של גידי וייס, הנושא של גידי וייס, הכתבה, התגובה שלך על הכתבה, חקרו אותך בחקירות  ש.

 2הנגדיות על ראיונות שמסרת, על תגובות שלך שמכחישות את ההתערבות בסיקור, מאז הוא עשה 

 3 1ה, התגובות שלך שמכחישות את ההתערבות בסיקור לטובת נאשם פרפרזה כי הוצגו כמה כאל

 4ובני משפחתו והציגו לך טיעון שלמעשה התגובות שלך לעיתון שיקפו את עמדתך האמיתית ולא 

 5את הדברים שמסרת כאן. זאת אומרת ההכחשות שלך היו האמת והדברים שמסרת כאן הם לא 

 6, כבודכם מוצגים 449שנתת לגלובס, סומן נ/ צור ראיון-האמת. כך למשל הציג לך עורך דין בן

 7 שכבר הוצגו כדי לחסוך בנייר אנחנו מציינים אותם בלבד ולא מגישים. 

 8 אין צורך להגיש שוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9בו הכחשת, אם תרד למטה אז תוכל לראות את הכותרת,  449בסדר. אז נ/ עו"ד יהודית תירוש:

 10מותח גבול, נכון? מותח גבול בבקבוקים, ובהמשך אם תרד עוד קצת למטה, הוא הציג לך הכחשת 

 11מעורבות של אלוביץ' בסיקור של נתניהו ורעייתו, טענת שעבר קו, אתה מותח קו בעיסוק בטרש 

 12צור טען כלפיך שהדברים שאמרת -עי ולא אתה, עורך דין בןשהוא היה קו שבכלל העביר אלקל

 13בראיון משקפים את עמדתך האמיתית. אתה הסברת שזה היה נרטיב שהצגת כלפי חוץ גם לכתב 

 14, 10935וגם לאנשים ולצורך השלמת התמונה אני רוצה להציג לך הודעה שנוגעת לראיון הזה ממש, 

 15חשבתם שמה  3מבין, עד כמה אתה ונאשמת  , מההתכתבות הזאת מה אתה3בינך לבין נאשמת 

 16שאמרת שם משקף את המציאות כהווייתה ואני מקריאה, ראיון טוב היא כותבת לך, אם יחברו 

 17 אותך לפוליגרף יתפוצץ, ואתה שולח סמיילי. 

 18אני מתנגד לשאלה ואני אגיד מדוע אני מתנגד לשאלה. גם בחלק הראשון,  צור:-עו"ד בעז בן

 19ואני שם את זה בצד כי לא  מדויקותבדקה את החומר, הטענות לגבי נוהל לא עדה אלוף בכלל לא 

 20רצינו להתערב. חקירה חוזרת, הנושא של התגובות שלו לראיונות זה נושא שנדון ומוצה במסגרת 

 21החקירות הנגדיות הלוך ושוב, לא נותרה איזה תשובה עמומה, לא נותר נושא שלא נשאל, ולא 

 22ד. התכלית של החקירה החוזרת זה להבהיר כמובן נושאים שנשארו ניתנו תשובות רחבות של הע

 23עמומים, סתומים, אבל התכלית שלה היא לא לקחת חומר נוסף ולהגיד עכשיו אני מראה לך את 
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 1החומר הנוסף, אני מבקשת את ההתייחסות. הנושאים הללו זה נושאים שנדונו ומוצו ואי אפשר 

 2שישנו. לכן אנחנו מתנגדים לקו הזה, לשאלה הזאת  במסגרת חקירה חוזרת לבצע מקצה שיפורים

 3 לפחות באופן ספציפי. 

 4 תודה. עוד מישהו רוצה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5כן. אני רוצה להתנגד לגופה של השאלה, זאת שאלה שלא מציגה את מלוא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6קס שולח לו לגבי הכותרת של התמונה. אם תסתכלי למעלה בתמונה של למשל אבי כץ מקופי

 7הזה בפירמה, אז אי אפשר להניח למה השורות שאיריס אלוביץ'  ןהריאיוהתמונה הזאת, של 

 8כותבת לו מתייחסות. כי למשל בכותרת של פירמה הוא מהלל את ינון מגל שעליו הוא מדבר 

 9את זה לא ומשחיר בכל מיני הזדמנויות אחרות ולכן לשאול אותו בקונטקסט הזה את השאלה הז

 10מציג את מלוא התמונה. ואיריס מתכוונת לזה, היא לא מתכוונת לשום דבר אחר, ולכן לבוא 

 11ולשאול את העד הזה למה התכוונה איריס אלוביץ' כאשר היא מתייחסת לראיון שמתחיל בכותרת 

 12שאפילו אבי כץ מקופיקס נפעם מזה שהכותרת עד כמה הוא מהלל את ינון מגל שמאחורי הגב 

 13בר עליו שחורות ומלוכלכות, אז עכשיו לבוא ולהגיד מה איריס אלוביץ' חשבה בעיני זה הוא מד

 14גם לא מציג את כל התמונה המלאה, זה גם מטעה את העד ובעיקר מטעה את בית המשפט, בלי 

 15 כוונה להטעות חלילה. 

 16 שתי התנגדויות שונות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17כן, נכון. אז אני אומר, אשיב להתנגדות של חברתי, היא לא יכולה להעיד  עו"ד יהודית תירוש:

 18 מה הגברת, 

 19 אבל גם הוא לא יכול.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20זה לא נכון, הכתבה עצמה כולה הוצגה לעד והעד עיין בה והוא יכול לעיין  עו"ד יהודית תירוש:

 21 על מה דיברו ולמה הם התכוונו,  בה מחדש. הוא התכתב עם הגברת אלוביץ', הוא יכול להגיד

 22 לא, הוא לא. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן
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 1אבל שמעתי אותך באריכות, העד יכול בהחלט להגיד מה הוא הבין  עו"ד יהודית תירוש:

 2מההתכתבות עם הגברת אלוביץ', הוא יכול בהחלט להגיד את זה וזה מה שהוא מתבקש להגיד, 

 3צור, -אמר ולכן אני כבר עונה גם לחברי עורך דין בןזאת התכתבות שנוגעת לראיון ולמה שהוא 

 4אני חושבת שכשמוצגת שאלה בחקירה נגדית ועולה נושא בחקירה נגדית, חקירה חוזרת נועדה 

 5לשני דברים לפי הפסיקה המועטה שיש על חקירות חוזרות, ראשית נועדה באמת להתייחס 

 6הציג לו את מלוא התמונה אם הוצגה לתשובות, להבהיר תשובות של העד שנותרו עמומות, אך גם ל

 7תמונה חלקית לא בכוונה אך הוצגה תמונה חלקית ולתת לעד להתייחס ולראות את התמונה 

 8 המלאה כשהוא משיב לדברים. 

 9בפירמה והתגובה הזאת הוא לא יכול להעיד על הלך הרוח  ןהריאיוסליחה,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10יסביר למה כן, ראינו את תשובותיו של העד, אבל באופן של הגברת אלוביץ', כמובן שעכשיו הוא 

 11 אמיתי לפחות שיציגו לבית המשפט, 

 12 גבירתי כבר אמרה את זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 אז שיציגו לבית המשפט את התמונה,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 14 אין צורך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15י רק אגיד שבנגדיות שאלו הרבה מאוד פעמים את העד הזה על דברים אנ עו"ד יהודית תירוש:

 16שאחרים עשו, על כתבים שכתבו כתבות אחרות, על דברים שאחרים חשבו ולכן ההתנגדות היום 

 17של לבוא ולהגיד בנקודה הזאת אי אפשר להגיד מה העד הבין מההתכתבות שלו עם הגברת 

 18ה שמאוד מנסה לצמצם את החקירה החוזרת אל אלוביץ' בעיני זאת אמירה מאוד מוזרה ותמוה

 19 מול החקירות הנגדיות שבאופן נרחב שאלו על דעותיו, סברותיו של העד, 

 20עורכת דין תירוש, העד ענה בחקירות הנגדיות מאוד ברור,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 ענה הרבה ואין כאן משהו שטעון הבהרה. אנחנו מקבלים את ההתנגדות.

 22 קי. -או הודית תירוש:עו"ד י

 23 קיבלנו את ההתנגדות, גבירתי תמשיך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1אז אני מתקדמת. בחקירה הנגדית שלך הוצגה לך טענה שחלק  עו"ד יהודית תירוש:

 2או  1בסיקור באתר נבעו מהעמדות שלה. במנותק מהקשר לנאשם  3מההתערבויות של  נאשמת 

 3 ןלענייבת שבחלק מהמקרים כן. כלומר אחד המקרים שהוצגו לך כדוגמה לבני משפחתו ואתה הש

 4הזה הוא כתבה שעסקה בשרה דאז מירי רגב ובכל שהיא יצאה מטקס פרסי אקו"ם בגלל השמעת 

 5 שיר של דרוויש. אתה זוכר?

 6 כן, זוכר.  ת.

 7שההתערבות צור הזכיר את האירוע הזה, -הוצג לך ע"י חברתי, לאחר מכן גם חברי עורך דין בן ש.

 8שלא קשור לנתניהו. בחקירתך הנגדית חברתי  ןובעניינבעה מעמדתה לגבי האתר  3שדל נאשמת 

 9, אנחנו נראה אותה על המסך, שם כתוב לגבי מירי תשנה את 21365, הודעה 162הציגה לך את נ/

 10 הכותרת. יש את זה לעד?

 11 אני עכשיו רואה.  ת.

 12יצאה בשיר של דרוויש שכל אחד יפרש לעצמו, ואתה לגבי מירי תשנה את הכותרת לעובדה שהיא  ש.

 13ענית, זה הוצג לך, אי אפשר לצנזר כל הזמן את כל הכתבות כשאנחנו, לא צריך לרדת יותר, 

 14, 2בקבוצה משותפת שלה ושל נאשם  23.9.2016מפריזים, זה פועל נגדנו. זאת תכתובת מיום 

 15ף ההודעות שקודם לזה, מאיפה זה . אבל אני מבקשת להציג לך את רצ07:42-וההודעה הזאת מ

 16, הודעות שלא הוצגו לך בחקירה הנגדית, לא בכוונת 21349מתחיל האירוע הזה ואני מפנה להודעה 

 17מכוון אני מניחה, אלא בטעות, ואני רוצה להראות לך. זה מתחיל מהתחלה עכשיו. כותב לך שאול 

 18הוא כותב לך, ציטוט, הבחור , 2ונאשם  3שבה חברים אתה, נאשמת  2אלוביץ' בקבוצה, נאשם 

 19כתב לי הכל גן עדן, הגימיק של נתניהו בעצרת האו"ם, תרד בבקשה, הכתבת המדינית, סליחה על 

 20ההקראה, הכתבת המדינית של וואלה טל שלו חתיכת כלבה, כך זה כתוב, תשלח להם את זה 

 21לא מילים  ותשאל אם זאת ההתרשמות שלהם מהנאום.  והוא כותב לך, זה הכל הוא שולח, זה

 22שלי, פשוט מרתיח הוא כותב, ואז הוא שולח שתי תמונות מסך ובוא נראה אותן. בבקשה. צילום 

 23מסך, כתוב למעלה יאיר נתניהו, הנייד, הכתבת המדינית של וואלה טל שלו היא חתיכת כלבה 
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 1, 2016וכו', והצילום מסך השני בחלק למטה יש צילום של וואלה חדשות, בזיון בטקס פרסי אופיר 

 2רגב צעקה לקהל, יש פה הרבה גרבוזים ואושרים, והוא כותב זה הכותרת לזה שמירי רגב יצאה 

 3בטקס אופיר בשיר של המשורר המחבל מחמוד דרוויש. נמשיך רגע, נמשיך למטה, חוץ מההודעה 

 4שאתה שולח למיכל, זה פחות מעניין כרגע, זה עוד תמונה, זאת תמונה של אותו דבר, אתה כותב, 

 5ה להיות פחות נבזית, אדבר איתה. שאול אלוביץ' כותב לך לענות לו משהו, איריס אלוביץ' יכול

 6כותבת ממלא מקום טיבון? אתה אומר היא בסדר בדרך כלל וגם כאן זה לא נורא, הם פשוט לא 

 7מסוגלים לקרוא שום דבר שאינו נראה כמו ישראל היום. איריס אלוביץ' כותבת נכון, בכל זאת יש 

 8ת והערות מיותרות כמו הכפיים והיא כותבת לגבי מירי תשנה את הכותרת לעובדה כאן נבזו

 9שיצאה בשיר של דרוויש, כל אחד יפרש לעצמו. ומה שאני בעצם שואלת אותך אחרי שראית את 

 10כל ההתכתבות, אני מבקשת לחזור על השאלה של חברתי ולשאול שוב, באיזו מידה אם בכלל 

 11 ובני משפחתו.  1האירוע כאן קשורה או לא קשורה בנאשם בסיקור  3ההתערבות של נאשמת 

 12 אני חושב שהדברים מדברים,  ת.

 13אם אפשר להפנות למקום בחקירה הנגדית שדורש הבהרה, כי אנחנו לא זוכרים את  עו"ד ז'ק חן:

 14 אופן הצגת הדברים באופן הזה וממילא מה חסר. 

 15 צגה של הרבה אירועים, אבל בסדר. וגם שזה היה חלק מה אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 זאת היתה שאלה ממש ספציפית,  עו"ד יהודית תירוש:

 17 איפה זה היה בפרוטוקול? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18אגב לגבי, לא קשור, אני לא רוצה להפריע לך, אני פשוט, זה רק ההתחלה לקראת  עו"ד ז'ק חן:

 19לרצף, אבל אנחנו, אני חושב שגבירתי יכולה להתרשם, ההמשך ואנחנו באמת נשתדל לא להפריע 

 20וודאי שחברתי כי היא מכירה את החומר, במקומות שאין צורך להשתמש בכל מיני כינויי גנאי 

 21. פה היתה חזרה ענייןוכו' מתוך ההקראה, השתדלנו שלא לעשות את זה אלא אם כן זה נוגע ל

 22השאלה, בלי קשר לשאלה אם היא מתאימה  מיותרת כמה פעמים על דבר שלא נדרש, אפילו לצורך
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 1הכתבת טל  ענייןלחוזרת או לא, אני פשוט מציע אם אפשר כמה שפחות להקטין את זה. למשל ל

 2 מר ישועה יודע שאנחנו לא הצגנו הרבה מאוד התבטאויות בקשר אליה, 

 3 עורך דין חן, בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 ח את זה לתשומת הלב. מקובל עלי. אני אק עו"ד יהודית תירוש:

 5 אתם רוצים להגיד לנו, בפרוטוקול,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6, עורכת דין רוזן מזכירה 2557-2558, עמודים 24.5.2021כן, פרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:

 7לוביץ' לכתבה , מזכירה לו גם את ההתייחסות של איריס אענייןלו אחרי שהיא מדברת איתו על ה

 8בנוגע לשרה מירי רגב, הוא זוכר את זה, כן, והיא אומרת לו, אחרי שהיא מראה לו את זה היא 

 9קי, מה שאנחנו רואים למשל בדוגמה הזאת זה שאיריס כותבת לך על עניינים שאין -אומרת לו או

 10 להם קשר לנתניהו, אתה כל הזמן אומר לה אי אפשר לשנות, 

 11בל זה העד יעיד, מה שחברתי חושבת הוא פחות רלוונטי בדיון הזה, עם כל א עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12 הכבוד. 

 13הוא עונה על זה בחלק מהמקרים האלה כן, ועכשיו יש לנו אירוע שנשארה  עו"ד יהודית תירוש:

 14לנו התשובה שלנו, אנחנו לא יודעים אם הוא מתייחס בדיוק לאירוע הזה או לא, מראים לו את 

 15לו בשלמותו, כנראה בטעות אבל כן חשוב להבין מהעד הזה איך הוא תפס בזמן האירוע שלא הוצג 

 16אמת ואיך הוא ראה האם ההתערבות של הגברת אלוביץ' באירוע הזה נבעה מעמדותיה 

 17 האידיאולוגיות או ממשהו אחר. זאת השאלה הרלוונטית אחרי שהוצגו חלקים. 

 18 , 2557ור שוב על איזה שורות, גבירתי יכולה לחז אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19, שאלה שמתחילה ואני 2558, 2557אין לי את השורות, יש לי את עמודים  עו"ד יהודית תירוש:

 20 רוצה להזכיר לך גם ההתייחסות של איריס אלוביץ' לכתבה בנוגע לשרה מירי רגב. 

 21 אני רואה את השאלה פה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22ואחר כך, זה מה שאנחנו רואים למשל בדוגמה הזאת, זה שאיריס כותבת  ש:עו"ד יהודית תירו

 23לך על עניינים שאין להם קשר לנתניהו, אתה כל הזמן אומר לה אי אפשר לשנות, אי אפשר לצנזר, 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5103 

 1אבל מה שאיריס מדברת איתך כל הזמן זה דברים שהם לא קשורים לנתניהו זאת העמדה שלה 

 2 בחלק מהמקרים האלה כן. לגבי האתר, נכון? והעד עונה 

 3אז קודם כל אם יורשה לי, זה חצי התנגדות כי לא, קודם כל מה שהעד אמר  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4קשור  ענייןבחקירה הנגדית, במענה, בחלק מהמקרים האלה כן. ושנית, השאלה היתה האם ה

 5לא נוגעת  לנתניהו. הביקורת על מירי רגב יוצאת או לא יוצאת מהטקס היא ביקורת שהיא

 6 לנתניהו, היא משהו שקשר למירי רגב, 

 7 לא, זה משהו שקשור לעמדה שלה לגבי האתר.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 זה מה שכתוב.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9 צור שאל את זה, -גם עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 10 עורכת דין תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 הזה גם איריס אלוביץ' מנמקת מול מר ישועה ואומרת לו,  ענייןל זר:עו-עו"ד מיכל רוזן

 12 אני לא יודעת אם שומעים את גבירתי בכלל.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13לא שומעים אותי? כבודכם שומע אותי, אני יכולה להגביר את הקול. מה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 14לי מהשאלה הזאת, אבל אני  אכפתת הלהבות, לא שאני רוצה להגיד, אני גם רוצה להוריד א

 15אומרת את הדבר הבא, אני שאלתי לגבי עמדתה של איריס אלוביץ' לגבי האתר, הצגתי שורה של 

 16דוגמאות שבהן ההתייחסות היתה לא רק לענייני נתניהו. ענה העד בחלק מהמקרים זה נכון. 

 17מדברת ואומרת זה נבזי, וזה נבזי עכשיו, גם ההתייחסות בגוף הטקסט רואים שאיריס אלוביץ' 

 18 ביחס למירי רגב. 

 19 זה כבר סיכומים,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 עורכת דין תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 אבל באמת,  עו"ד יהודית תירוש:

 22 עורכת דין תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 זה סיכומים.  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 מה שאת עושה זה סיכומים.  עוזר:-רוזןעו"ד מיכל 

 2 אני לא עושה סיכומים.  עו"ד יהודית תירוש:

 3אני לא רוצה להיכנס להתכתשות אישית, אם כבודכם יגידו לי שזה לא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4, אני לא רוצה להיכנס להתכתשות אישית וגם לא להפריע ענייןאני יושבת. אני חושבת שזה ל ענייןל

 5לחקירה החוזרת. השאלה היתה האם היתה התייחסות של גברת אלוביץ' לדברים שלא נוגעים 

 6לנתניהו. בוודאי שהדבר הזה לא היה נוגע לנתניהו וזאת היתה אמירה כללית. ולזה העד השיב 

 7היר, לא מה זה חשוב ולא מה זה עומד בניגוד בחלק מהמקרים כן. לכן אני לא מבינה לא מה זה מב

 8 למה שאני שאלתי בחקירה הנגדית. ומעבר לזה אני יושבת. 

 9אני רק רוצה לציין דבר אחד, חברתי מפנה ליאיר נתניהו שכותב. אנחנו דנים  צור:-עו"ד בעז בן

 10שהיא הזה. נדמה לי שגם היתה איזה  ענייןבנאשם בנימין נתניהו. אין הגד של בני משפחתו ב

 11החלטה בנושא הזה. אני רק אומר שלבוא עכשיו, לא ענייני כרגע, אני לא מוסיף על ההתנגדות של 

 12לבוא ולהגיד רגע, שאלו אותך על דברים שלא קשורים  ןהניסיוחברתי עורכת דין רוזן, אבל 

 13לח וחברתי אומרת לא, הנה יאיר נתניהו ש חהוויכושל מירי רגב ואז יש את  ענייןלנתניהו והנה ה

 14הזה ואז להגיד זה נתניהו, על זה אנחנו מוחים. אני שם את זה בצורה מאוד ברורה.  ענייןמשהו ב

 15הרי אין איזה שהיא טענה שבאותו רגע מישהו ישב ואמר לו תשלח את הדבר הזה, נכון? הוא ראש 

 16ווה להגיד יאיר נתניהו שלח, זה ש ןהניסיוממשלה, הוא לא עושה מכל דבר שהבן שלו כותב, ולכן 

 17פסול. אלא אם כן יש ראיה שהם ישבו ביחד והוא שלח את זה, דברי הבל  ןניסיונתניהו, הוא 

 18 מהסוג הזה. ולכך אני כמובן מתנגד. זה לא הגון. זה לא נכון. זה לא משפטית. 

 19 אני רוצה לומר משהו. א', יש לנו כאן שלושה נאשמים, לא רק נאשם אחד,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 לא יאיר נתניהו.  ור:צ-עו"ד בעז בן

 21 לא רק נאשם אחד נתניהו, יש לנו כאן שני נאשמים והשאלה,  עו"ד יהודית תירוש:

 22עורכת דין תירוש רק רגע, גבירתי עונה עכשיו להתנגדות או  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 למשהו אחר?
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 1 כן, להתנגדויות. עו"ד יהודית תירוש:

 2 אין צורך. ההתנגדות נדחית. יענה לשאלה.  :אב"ד -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 אם אתה זוכר אותה.  עו"ד יהודית תירוש:

 4כן, טוב, אני זוכר. הדברים די ברורים פה, ברור שזה בתוך רצף שבו אני מקבל הערה וזאת לא  ת.

 5סתם הערה אלא זה הערה מהבוסית שלי שמעבירה לי גם משהו מיאיר, כשזה הועבר מיאיר ידענו 

 6 שהוא בוטה וצריך לטפל בו, תמיד לרצות באופן מלא. אז ברור לא רק שזה קשור לזה. שזה משהו

 7אני שואלת, אני אחדד את השאלה כי זאת השאלה שנשאלת בעצם. עד כמה האירוע הזה משקף  ש.

 8את עמדתה, ההתערבות שלה כאן במירי רגב משקפת את עמדתה האידיאולוגית לפי הבנתך, או 

 9 נתניהו. זאת השאלה שנשאלת.  את התכתובת שהגיע ממר

 10לא, זאת לא השאלה והשאלה בחקירה חוזרת לא אמורה לחזור על שאלה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 בחקירה נגדית. 

 12 אחרי שמראים את כל החומר, כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 don't get me 13לא, אל תתחילי עם להראות את כל החומר, כי אנחנו,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

started ,14 , באמת 

 15 לא לא, סליחה, אמרתי בצורה מאוד,  עו"ד יהודית תירוש:

 16אי אפשר ככה. יש התנגדות, עורכת דין תירוש, אין מה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 לעשות, אם יש התנגדות צריך לשמוע אותה. היא תתקבל היא תדחה גבירתי תשיב או לא תשיב. 

 18 אני אשב. עו"ד יהודית תירוש:

 19צריך לתת לה לטעון, אי אפשר ככה. נכנסים אחד לדברי  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 השני, זה לא עובד ככה. 

 21אני הבטחתי לעצמי שאני לא אקום אבל זה כל כך לא נכון. גברת אלוביץ'  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22 כותבת את עמדתה, היא כותבת בטקסט מה היא חושבת על הפרסום.
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 1אני לא מבינה, זאת התנגדות או גבירתי פותחת את  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' הש' ר

 2 התשובה של העד. לא הבנתי. 

 3אז אני אסביר. אני מבקשת לא להכעיס את בית המשפט כי אני אסביר. מה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 4 שמנסים לעשות פה, 

 5 זאת התנגדות עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 כן.  עוזר:-ל רוזןעו"ד מיכ

 7 שאני אבין. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8בוודאי. אחרת אין לי מה לקום, אני לא באתי לנאום. זאת התנגדות לשאלה.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9למה זאת התנגדות לשאלה, שוב שואלים את העד מה חשבה גברת אלוביץ', מה עמדתה של גברת 

 10מה דעתה על הכתבה הזאת בטקסט עצמו וזה כתוב וכולנו יודעים אלוביץ', גברת אלוביץ' כתבה 

 11לקרוא. עכשיו העד הזה ומתוך הנקודה הזאת שאלה כללית כאילו חזרנו לתחילת החקירה 

 12הראשית שגם שם זה היה פסול. עכשיו פה גברת אלוביץ' כותבת בדיוק מה היא חושבת על 

 13ומתוך האירוע הזה יגיד משהו כללי לגבי  הפרסום הזה. עכשיו העד יפרש מה גברת אלוביץ' חשבה

 14עמדתה של גברת אלוביץ', אני אוכל לחקור נגדית על הדבר הזה שיאמר בחקירה החוזרת? איזה 

 15חקירה חוזרת בכלל, העד נחקר בחקירה ראשית על כל מיני דברים שאנחנו התנגדנו, איך אתה 

 16ה הדברים האלה לא נכונים, יכול להגיד מה מישהו חושב, אחר כך בחקירה נגדית הראינו כמ

 17עכשיו בחקירה החוזרת אנחנו חוזרים אחורה. מתי אני אחקור אותו נגדית על האמירה הכללית 

 18שהוא יגיד עכשיו על איריס אלוביץ', שהיא לא מתבקשת, לא נובעת מהחקירה הנגדית כשבטקסט 

 19 עצמו כתוב מה גברת איריס אלוביץ' חושבת. מתי אני אחקור אותו על זה?

 20 גבירתי סיימה? אב"ד: -פלדמן -' הש' ר' פרידמןכב

 21 אני רוצה לענות.  עו"ד יהודית תירוש:

 22 אין צורך. שיענה לשאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1מה שאני שאלתי, בעצם אני חוזרת, מי ששאל אותך לראשונה מה חושבת  עו"ד יהודית תירוש:

 2את עמדתה או לא. אני נכנסת לשאלה שחברתי גברת אלוביץ' זאת היתה חברתי ואם זה משקף 

 3בחרה לשאול ושואלת אותך, אחרי שהוצגה לך תמונה מלאה ואני כבר אומרת בסוגריים כי יש 

 4הזה, בכל פעם שאני אציג תמונה חלקית שהוצגה אני לא אומרת שזה בכוונת  ענייןכאן רגישות ב

 5החוזרת אנחנו נציג את התמונה מכוון, תוצאה מוצגת תמונה חלקית בחקירה הנגדית ובחקירה 

 6. עכשיו אני שואלת אותך,  אחרי שהוצגה לך התמונה במלואה אני שואלת ששיידרהמלאה ככל 

 7אותך, האם הבקשה שלה אליך על גברת מירי רגב במקרה הזה, הוא אחד מהאירועים שמשקף 

 8 עמדה אישית שלה או שהיא באה על רקע מה שהוצג כאן. 

 9 זה רק לא מה שנשאל בנגדית, רק שיהיה ברור. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10 כי לא הוצג כאן.  עו"ד יהודית תירוש:

 11 גמרנו, ההתנגדות נדחתה, שיענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 האם זה משקף מה שאיריס אלוביץ' חושבת? ת.

 13 לפי מיטב הבנתך. זה מה שהוא נשאל.  עו"ד יהודית תירוש:

 14שיענה לשאלה, זאת ההחלטה, גמרנו. שיענה לשאלה,  אב"ד: - פלדמן-כב' הש' ר' פרידמן

 15 ההתנגדות נשמעה, נדחתה, שיענה לשאלה.

 16 אני לא בטוח שהיא נדחתה לגבי השאלה הספציפית הזאת גבירתי.  עו"ד ז'ק חן:

 17 שיענה לשאלה, גמרנו, עורך דין חן.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18מה שאני רואה פה ובמקרים אחרים זה קשור לזה שהיתה פניה של  לפי מיטב הבנתי וידיעתי, לפי ת.

 19 יאיר נתניהו, ולא לעמדותיה. 

 20ביקשה ממך  3עוד אירוע שהוצג לך כדי להמחיש את הטענה הזאת שנאשמת  עו"ד יהודית תירוש:

 21 להתערב בעניינים שלא קשורים לנתניהו, הוא אירוע שעוסק בזהבה גלאון. 

 22 זה בפרוטוקול? איפה עם:-כב' הש' משה בר
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 1 2557, זה העמודים. וגם 2555עד  2554בפרוטוקול זה בעמוד, מאותו יום,  עו"ד יהודית תירוש:

 2להתערבות בענייניה של זהבה גלאון, חברת הכנסת  3. הוצגה לך בקשה של נאשמת 2556עד 

 3יילי דרשה כותרת, זועבי כינתה את ח 3. נאשמת 29.6.2016מיום  18958, הודעה 159לשעבר. נ/

 4אמרה לך שהיא מבקשת  3צה"ל רוצחים וסולקה, זהבה גלאון יצאה להגנתה. הוצג לך שנאשמת 

 5שזאת תהיה הכותרת וכתבה לך לא מעניין אותי כל השמאלנים של זהבה גלאון שעובדים אצלנו, 

 6. יכול להיות שזה היה באותו מוצג, אבל זה הוצג לך בכל מקרה. חברתי שאלה אותך 18977הודעה 

 7 ואתה השבת כן לגמרי.  3את העמדה של נאשמת אם ז

 8 איפה את, איפה זה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 , אני מצטערת שאין לי שורות, 2555עד  2554אני מפנה לעמוד  עו"ד יהודית תירוש:

 10 .23שורה  2549זה  עם:-כב' הש' משה בר

 11' ממש דורשת כותרת, עומדת על אצלנו זה עמודים אחרים. הגברת אלוביץ עו"ד יהודית תירוש:

 12הכותרת שהיא חושבת שהיא נכונה, זועבי, ואתה עונה כן, והיא אומרת לך בהמשך בעמוד שלישי 

 13אני מבקשת שזאת תהיה הכותרת, לא מעניין אותי וכו', זאת העמדה של איריס אלוביץ', נכון? 

 14ובו היא  3לך נאשמת היא שואלת אותך, כן אתה עונה. באותה רוח הוצג לך גם מסרון ששלחה 

 15, בהמשך, אפשר 16.10מבקשת ממך להעלות סרטון, אילן התשובה לבצלם וזהבה גלאון, זה מיום 

 16לעבור על זה, זה לא קשור. בעצם מה שהוצג לך באמצעות הדוגמאות האלה כמו שהקראתי שזאת 

 17 שת, . אני מבק1העמדה של איריס אלוביץ' ביחס לגלאון ואין לבקשה שלה שום קשר לנאשם 

 18 זה כבר,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 19 שזאת העמדה שלה,  עו"ד יהודית תירוש:

 20אבל אי אפשר להציג את החקירה הנגדית באופן שהוא מעוות, החקירה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21 הנגדית, סליחה, אני מתנגדת לאופן ההצגה. 

 22 קי.-או עו"ד יהודית תירוש:
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 1ה בעמדתה של גברת אלוביץ' ביחס לאיזון האתר. החקירה הנגדית עסק עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2הזה. והשאלה היתה האם  ענייןואלה היו הדוגמאות, זה חלק קטן מהדוגמאות שהוצגו לעד ב

 3 איריס אלוביץ' הביעה עמדה ביחס לחוסר האיזון של האתר. זאת היתה השאלה. 

 4 אני הקראתי את השאלה.  עו"ד יהודית תירוש:

 5 הקראת חלק מהשאלה. את  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6 זאת העמדה של איריס, לא, לא חלק,  עו"ד יהודית תירוש:

 7אני באמת לא צריכה להיגרר לזה. הוקראו חלק מהשאלות. החקירה עסקה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8בנושא של התייחסות של גברת אלוביץ' לאיזון האתר. אגב כך ניתנו דוגמאות שבאות לידי ביטוי 

 9בטקסטים שאיריס אלוביץ' כתבה שמביעים, אותן התכתבויות מביעות את עמדתה. עכשיו, לקחת 

 10פניה כזאת, פה היתה פניה אחרת, זה חוטא לכוונת החקירה פרגמנטים ולהגיד אבל פה היתה 

 11הנגדית שלי בנקודה הזאת, שהיתה העמדה של איריס אלוביץ' לגבי איזון האתר. ולכן שתחקור 

 12גבירתי איך שהיא רוצה, שלא תציג את החקירה הנגדית שלי כאילו היא היתה בכיוון אחר ממה 

 13 על הדרך. ובכל הכבוד,  שהיא היתה וגם לעוות את החקירה הנגדית שלי

 14 אז אני אומר, קודם כל אני יכולה לשנות,  עו"ד יהודית תירוש:

 15 שיענה לשאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 עוד לא שאלתי, רק הצגתי,  עו"ד יהודית תירוש:

 17 הצגת, גבירתי הציגה, יש התנגדות לזה. תמשיכי.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18קי. אז אני רק אומרת לך, אני שואלת אותך בעצם, אחרי שהצגתי לך, -או דית תירוש:עו"ד יהו

 19בקבוצה  3נקטע לי גם חוט המחשבה, אני אציג לך כמה ימים קודם תכתובת בינך לבין נאשמת 

 20, זה כמה ימים לפני, עם התכתבויות שהוצגו לך על זהבה 18050, 18049המשותפת עם מר אלוביץ', 

 21 2כותבת לך בקבוצה המשותפת שלכם, גלאון לא צריכה להופיע אצלכם, ונאשם  3גלאון, נאשמת 

 22מוסיף, היא מתלוננת עלינו כל שבוע אצל היועץ המשפטי. ואני שואלת אותך אם אתה זוכר על 

 23 איזה תלונות מדובר, 
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 1 מה זה, מאולץ באופן קיצוני,  צור:-עו"ד בעז בן

 2 זה לא מאולץ.  עו"ד יהודית תירוש:

 3 זה לא יתואר.  עוזר:-ל רוזןעו"ד מיכ

 4, זאת שאלה שהיא 3אתה זוכר אם היה מניע נוסף להתערבות של נאשמת  עו"ד יהודית תירוש:

 5 בהחלט נוגעת ללב השאלה של חברתי. 

 6 זה לא יתואר.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 תני לי להשלים.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 זה לא יתואר.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9 חודש הבדל,  זה גם דובר:

 10 זה לא חודש הבדל. עו"ד יהודית תירוש:

 11 . 29.6-ל 24.5 דובר:

 12 , 16-קודם כל היתה תכתובת מה עו"ד יהודית תירוש:

 13 זה מאולץ בכל מקרה.  צור:-עו"ד בעז בן

 14 זה לא מאולץ ואני אסביר. זה בכלל לא מאולץ.  עו"ד יהודית תירוש:

 15 מאולץ זה מחמאה.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16אבל מספיק כבר. חברתי הציגה עכשיו עוד פעם שוב את השאלה וגם היא  ד יהודית תירוש:עו"

 17עולה מהפרוטוקול שבעצם השאלה שלה היתה למר ישועה שההתערבות בנושא זהבה גלאון נבעה 

 18רצון לאזן את האתר. הא ותו לא. זאת השאלה. ואני שואלת אותו האם היה, עד כמה היה מניע 

 19 מסויםייניה של זהבה גלאון, אם הוא זוכר, מה הוא זוכר, כי כשמוצג רק מניע נוסף להתערבות בענ

 20ויש עוד דברים ברול שמראים דברים אחרים, מותר לתת לעד  מסוימיםומראים לו דברים 

 21להתייחס לדברים האלה. הוא היה שם, הוא היה בקשר עם הנאשמים, הוא יכול להסביר אם כן 

 22 היה מניע נוסף או לא ומה הוא. 
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 1זה כבר, עכשיו אנחנו בשיעור למתקדמים. לא רק שאנחנו מראים  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2התכתבויות מכמה, שעה, חצי שעה לפני, עכשיו אנחנו הלכנו ימים אחורה, ועכשיו אנחנו שבועות 

 3אחורה, ועכשיו אנחנו חוקרים, הוא יספר לנו, העד, מר ישועה יספר לנו על מניעיה של גברת 

 4 היא מתייחסת, אלוביץ' כש

 5 לא על מניעים, על שיח.  עו"ד יהודית תירוש:

 6 את שאלת על המניעים.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 על הכוונה, על התודעה שלה.  צור:-עו"ד בעז בן

 8 על המניעים, על הכוונה,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9 סברות שלה.  צור:-עו"ד בעז בן

 10אני ממש לא רוצה להעביר את זה למישור אישי של התכתשות, אני רוצה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11להתייחס קונקרטית לשאלה. שבועות אחר כך עולה כתבה מקוממת את גברת אלוביץ' שמתייחסת 

 12אליה לגופה משיקולים של איזון האתר, זה מה שהראינו. זה ששבועות לפני זה היא פונה אל מר 

 13איך אפשר בכלל לחבר את הדברים. ויותר מזה, איך מר ישועה ישועה וכותבת לו את הטקסט הזה, 

 14יכול להעיד על מניעיה של גברת אלוביץ'. זה כל כך מרוחק, זה כל כך לא חקירה חוזרת. ומאולץ 

 15 זה לכן מחמאה. 

 16מר ישועה, אתה יכול לענות לשאלה. מדברים על השיח עם  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 פה תיקון של השאלה. הגברת אלוביץ', היה 

 18עד כמה היה ביניכם שיח בנושא זהבה גלאון נוסף לעובדה שהיא, נוסף  עו"ד יהודית תירוש:

 19 לעמדות הפוליטיות שלה. נקרא לזה ככה. 

 20כמו שרואים פה, לדעתי זה היה בעוד מקומות ולדעתי גם נגע לאחרים, הנושא של זהבה גלאון  ת.

 21לממשלה חגבי הנושאים שקשורים לראש הממשלה ובזק בהקשר של הפניות שלה ליועץ המשפטי 

 22וכדומה, זה אחרי גידי וייץ כל הסיפור הזה. זה היה לצנינים, היא היתה באמת סדין אדום. ולכן 

 23 רואים פה את ההוראה הכללית של מילותיה של איריס. 
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 1נת עלינו כל כתוב כאן, אמרה חברתי זה שבעה חודשים אחרי גידי וייץ, וכתוב כאן, היא ממתלונ ש.

 2 שבוע אצל היועץ המשפטי. אתה זוכר תמונות בתקופה הזאת? לא בתקופה של גידי וייץ. 

 3, היו עוד כאלה שדובר עליהם, היתה אמירה סדרתיתאני זוכר בגדול שדובר על זה שהיא מתלוננת  ת.

 4, היו גם לגבי אחרים שאת חלקם סדרתיתכזאת, זה מופיע באיזה שהוא מקום שהיא מתלוננת 

 5 שלה, של הזוג אלוביץ'.  אויבתאני זוכר, וזה היה לצנינים והיה ברור שהיא 

 6קי. טוב. נתקדם. אני עוברת לדבר איתך על אירועים שהוצגו לך מתוך אירועים שמפורטים -או ש.

 7בנספח שאתה לא ראית אותו, נספח לכתב האישום שהעדת כאן שלא ראית אותו, אבל כן הוצגו 

 8כבר אומר לבית המשפט, גם לחבריי, ; לא נעבור על כל הפריטים שחקר  לך אירועים מתוכו. אני

 9 צור, אנחנו ניגע בדוגמאות. -מר בן

 10 אנחנו בחקירה חוזרת.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 לכן אנחנו לא ניגע בכל המקרים.  עו"ד יהודית תירוש:

 12 עד עכשיו זה לא הריח ככה.  עם:-כב' הש' משה בר

 13 חקירה חוזרת זה הבהרות. אב"ד: -פלדמן -רידמןכב' הש' ר' פ

 14זה מה שרציתי להגיד, שגם באירועים שאנחנו ניגע בהם אנחנו ניגע, לא  עו"ד יהודית תירוש:

 15צור שאל -נפרוס את האירוע בשלמותו, כי זאת לא המטרה, אלא ניגע בנקודות שחברי עורך דין בן

 16לא לאירוע בכללותו. אבל יש מקרים כן, אליהם ודרושות הבהרה או השלמת התמונה, רק להם ו

 17ושוב, גם את המקרים ניסינו לצמצם את עצמנו ככל הניתן. הנושא הראשון שאני ככה אנסה לרכז 

 18אותו, הוצגו לך אירועים שונים שבהם נטענו טענות לגביהם שאם היתה היענות היא היתה נטולת 

 19א רלוונטיים לדרישות, לאחר שכבר ערך כי הפרסומים עלו בשעות הקטנות של הלילה, במועדים ל

 20בצעתם סוג כזה של דברים, אני רוצה לגעת בזה בנקודות. הדוגמה הראשונה שאני אגע בה היא 

 21 , 221פריט 

 22 גבירתי יכולה להפנות אותנו לפרוטוקול.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1, מטריד 4038ים, עמודים , שוב יש לי עמוד16.6.2021כן. פרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:

 2, כי רשמתי לעצמי את כל החלק שפה נחקר 4047עד  4038אותי אדוני שהעמודים שלנו שונים, 

 3 האירוע, לפעמים זה הרבה מאוד, אני אנסה להפנות למילים בתוך זה כדי שיהיה קל,

 4 יש לגבירתי את העמוד מול העיניים? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 כן.  ירוש:עו"ד יהודית ת

 6 ?4038רק שנוודא שאנחנו על אותו עמוד. איך מתחיל  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 איך מתחיל העמוד,  עו"ד יהודית תירוש:

 8 שנדע שאנחנו,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 שלוש מילים ראשונות.  עם:-כב' הש' משה בר

 10-ו 221טם הבא. אני בשני האייטמים כבודם, של המשפט, טוב נתקדם לאיי עו"ד יהודית תירוש:

222 . 11 

 12בפרוטוקול, אני רוצה לוודא שגבירתי איתנו, שאנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 תואמים. 

 14 מאיזה תאריך? עם:-כב' הש' משה בר

 15 . 16.6.2021 עו"ד יהודית תירוש:

 16 , כי היה כאן איזה שהוא, היה חוסר התאמה. 4038 אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 אני לא בטוחה שזה תחילת העמוד, זה תחילת החלק.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 זה בסדר.  4038 עם:-כב' הש' משה בר

 19רק שזה חלק מההודעות. הוצגו לך, הפריט מדבר כי אתה לא יודע מה זה  עו"ד יהודית תירוש:

 20הפריטים, דרישה לסיקור ערעור המדינה על פסיקת הפיצויים למני נפתלי. היה ערעור של המדינה 

 21צור, והראה לך את הודעות -ודרישה לסיקור. הוצג לך בעמודים הללו, חקר אותך חברי עורך דין בן

 22, הקודמת זה, תראה את הקודמת, 16389י חפץ והודעה של מיכל קליין , דנ16414, 16389מספר 

 23, שולח לך את הדבר הזה, תפתח את הצרופה, בוא נתחיל במה שהוא הראה לך. הוצגה 16389זה 
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 1, 16414לך ההודעה מלמעלה, הפרקליטות ערערה על פסק הדין והוצגה לך ההודעה של מיכל קליין, 

 2ל האייטם, ראיתם את הנושא אתמול בתשע בערב, זה קיבל מקום כשמיכל קליין כותבת לך, היי, ע

 3מכובד מיוזמתנו, זה ניוז חשוב. והוצג בפניך שזה עלה ללא קשר לפניה של מר חפץ. עלה כבר ערב 

 4קודם. אנחנו העזנו לכלול את זה בנספח הסיקור, כך הוצג בפניך, ונוכח הדברים האלה אישרת 

 5מיוזמתכם. אני מציגה לך עד עכשיו מה היה בחקירה  שלמעשה אין דרישה לאתר אלא פרסום

 6 הנגדית. בסדר? 

 7 קי. ראיתי את שניהם. -או ת.

 8כן, נכון. אני אגיד שכבר הוצג לך גם ע"י חברי כנראה בטעות שאתה רואה את כל המהלך. כבר  ש.

 9תה במהלך הנגדית אני חייבת לומר שהתרענו שלא מוצגת כל התמונה במלואה, אבל אנחנו נציג או

 10צור נוכח הנתונים שנראה לך. אני חוזרת -עכשיו ונבקש ממך את התשובה לשאלתו של מר בן

 11ומיד בצמוד  16389שולח לך ניר חפץ את הודעה  10-אחורה לבקשה שהראו לך, תחזור בבקשה, ב

 12אליה הוא שולח לך עוד דבר, הוא שולח לך צילום מערעור המדינה והוא ממרקר אותו. אני אשמח 

 13תו כי זה חשוב לנו להמשך. עכשיו אני שואלת את כבודכם רגע, צילומי המסך יש לנו שתקרא או

 14הזה. גם  ענייןכן להגשה, אני לא יודעת אם צריך כי הם בתוך הרול, אבל מה שגבירתי תחליט ב

 15 קודם היה לי את הצילום מסך. 

 16ים ברול אולי תגישו אותו בנפרד, כי אנחנו מדפדפ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 בהתכתבויות, אנחנו לא נכנסים, 

 18 לא פותחים כל דבר? אז אולי את זה כן נגיש, אז בואו נגיש גם את זה, עו"ד יהודית תירוש:

 19 זה פשוט לא נפתח מתוך הרול.  עם:-כב' הש' משה בר

 20 זה לא נפתח לכבודכם, לנו זה נפתח.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 זה לא נפתח. attachment-צים על הלא, אם אנחנו לוח עם:-כב' הש' משה בר

 22 כתוב לנו שלא ניתן לפתוח את הקובץ.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1אנחנו נעביר את זה מחדש בהמשך, כי חשוב לדעתנו שזה יהיה. זה אמור  עו"ד יהודית תירוש:

 2 להיפתח. 

 3 זה אומר שהלינקים נשברים שם.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 משהו שמה כנראה לא עבר.  עם:-ש' משה ברכב' ה

 5 נעביר את זה שוב כי זה חשוב שיהיה לכבודכם.  עו"ד יהודית תירוש:

 6 אתם רוצים שנסמן אותו בנפרד? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 8ך , תקנו אותי אם אני טועה. זה רק לצור383ת/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 . 16390-הפרוטוקול, זה המסמך שמצורף לרול ב

 10אתה מקבל את זה, גם בהמשך, תחזור לרול בבקשה, מקבל את זה גם  עו"ד יהודית תירוש:

 11אנחנו רואים, אומר לך תשגיח על מה שיוצא, זה לא חשוב כרגע, מעביר את זה למיכל  2מנאשם 

 12הערעור כולו בקובץ, נניח לזה. עכשיו, קליין. וניר חפץ כותב לך עוד פעם, העברתי לך במייל את 

 13 אתה מקבל את התשובה שראינו ממיכל, 

 14 אני העברתי למיכל. ת.

 15נכון. אתה מקבל את התשובה של מיכל שזה עלה אתמול בערב והיא שולחת לך גם את הכתבה עם  ש.

 16בהמשך אתה מבקש ממנה,  16424לינק, עם קישור. עד כאן זה למעשה מה שהוצג לך. בהודעה 

 17תודה רבה, אפשר להכניס בגוף הכתבה את הטקסט כולו מהפיסקה ששלחתי, תתקשרי בבקשה. 

 18אומרת לך אולי  3מה שביקשת עכשיו בטיפול כמה דקות ונאשמת  3-ו 2ם אתה אומר לה, לנאשמי

 19תשים וידאו שלה נכנסת למשפט. והיא אומרת עוד, ניר לא שלח עדיין, מחכים לתיקון. והיא 

 20אומרת עוד עלה בסדר, עכשיו תשלח לניר. והיא אומרת עוד, זה מרוכז מקסימום אפשר לעבות 

 21בירה לך את הדבר הבא, בוא נראה, הם ביקשו אתמול אם צריך, יש סתירות במלל והיא מע

 22להדגיש את כל המוצהב, זה אותו דבר, אפשר לסגור. הם ביקשו להדגיש את כל המוצהב, תחזור 

 23לרול רגע, כן, בוא נמשיך, ומיכל אומרת לך, עברתי על האייטם ואומרת לך עוד, זאת פיסקה אחת 
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 1לא אסון להוריד אבל אמתין למוצא פיהם. היא  בסך הכל שני משפטים, תראה, זה מולך נכון? זה

 2שולחת לך את זה, תסתכל על זה רגע, זאת הכתבה שעלתה ערב קודם, צריך להגיש אותה, תסתכל 

 3 עליה, 

 4 .  384ת/אני אסמן אותה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5עדה אתי במיוחד את המשפטים, אין הנימוק סותר אירועים שתיארה ה עו"ד יהודית תירוש:

 6 חיים שעבדה במעון וסיפרה שגברת נתניהו היכתה אותה, אתה רואה את זה אל מול העיניים, 

 7 כן. ת.

 8 , היא כותבת לך, 16446, 16445אנחנו רואים שבהודעה  ש.

 9שהעד ישיב על משהו, אני רואה שגבירתי חוזרת על כל החומר. אז מה דרוש  עם:-כב' הש' משה בר

 10 גבירתי מבקשת להבהיר. הבהרה, אני לא מבין, מה 

 11 כדי שאני אוכל לשאול אותו,  עו"ד יהודית תירוש:

 12 מה גבירתי מבקשת להבהיר?  עם:-כב' הש' משה בר

 13 אז אני אגיד, אני אגיד לאדוני.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 בבקשה.  עם:-כב' הש' משה בר

 15לעד הוצגה חלק מהתכתובת. עד הרגע שבו היא אומרת זה עלה כבר אתמול  עו"ד יהודית תירוש:

 16בתשע. אני רוצה להראות לעד את כל התמונה ואחר כך שיגיד אם יש הבדל בין מה שעלה אתמול 

 17בתשע לבין מה שעלה לאחר שפנה ניר חפץ, שלח דברים ותיקן דברים. זאת השאלה. כי בסוף יש 

 18שלו לנוכח מה שהוצג לו מהעד, זה עלה באמת מיוזמתנו ערב לנו כרגע בפרוטוקול את האמירה 

 19קודם בתשע. אבל אנחנו מראים פה ותיכף נראה עד הסוף עוד דברים שקרו ואנחנו צריכים להציג 

 20בפני העד ולקבל את התשובה שלו האם כל הדבר הזה עלה ערב קודם בתשע ביוזמתם סה טו, או 

 21ת. וזה מה שאני מנסה להראות לו רגע עם הדברים שהיתה עוד התערבות והיענות להתערבות הזא

 22, שהיא כותבת לך הכל תוקן והיא 16445-16446כדי שהוא יגיד. ואז היא שולחת לך בהודעה 

 23 שולחת לינק ובוא נראה את הלינק שהיא שולחת. תפתח את זה בבקשה, 
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 1את השאלה  רק לפני שהוא יענה תעשי פאוזה כי אני רוצה להתנגד. תשאלי צור:-עו"ד בעז בן

 2 ואז,

 3 בסדר. עו"ד יהודית תירוש:

 4 לא, כי את מגישה גם חומר תוך כדי. צור:-עו"ד בעז בן

 5 נכון, גם אתם הגשתם חומר. עו"ד יהודית תירוש:

 6 ברור. בחקירות ניתן להגיש חומר.  צור:-עו"ד בעז בן

 7 . 385ת/זה יהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8, תפתח רגע את 16439שלי היא כזאת, תפתח את תמונת המסך, של השאלה  עו"ד יהודית תירוש:

 9זה, תמונת מסך שהיא שולחת לך במהלך היום, ותשווה בין המסמכים, האם אתה יכול לראות 

 10 הבדלים. ותיכף נגיע גם למה שהיא שלחה לגבי ערב קודם. זה לגבי במהלך היום. 

 11וצה להגיד, החקירה הנגדית שלנו נדמה לי שלא יהיה לדבר סוף, אני ר צור:-עו"ד בעז בן

 12מדברת בעד עצמה, הראינו את הדברים הבאים, ראינו שהיתה פניה, המונח התערבות זה מונח 

 13שיש בו מטען שאני לא בטוח שאפשר להשתמש בו, הראינו שהגברת קליין אומרת זה עלה כבר 

 14מרג'יג, גלובס,  884ביוזמתנו, הראינו גם שזה עלה בשורה ארוכה של כלי תקשורת, צירפנו את נ/

Y 15נט, הארץ, הארץ פרינט, הארץ מודפס, אז הנושא הזה ישנו. ולכן אין כאן משהו שנותר לא נהיר 

 16זאת היתה ההעלאה הקודמת, זה זכה לביטוי בכל כלי התקשורת,  ענייןאו לא ברור, הלב של ה

 17שיש כאן איזה יראו שהמדינה מגישה, לכן לבוא וכרגע להתחיל לדקדק בכל תג ובכל תג ולהגיד 

 18משהו שנשאר לא בהיר, לא מסתדר. הדברים הם בהירים, הדברים הם נהירים, מדברים בעד 

 19עצמם ולכן מקום לחקירה חוזרת, מה גם שאני אדגיש שבית המשפט אמר לי אל תחקור על כל 

 20, אז עצרנו. אז כרגע ההידור הזה מסוימותאירוע ואירוע, תתייחס לקטגוריות, תתייחס לתקופות 

 21 דברים שהם בהירים דיים אין לו מקום.  על

 22אני מבקש להוסיף להתנגדות של חברי גם את האמירה הבאה. מה שאפיין את  עו"ד ז'ק חן:

 23שאפשר להתווכח עליו אם זה ממתאים לחקירה  ענייןשאלותיה של חברתי עד עכשיו מעבר ל
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 1חוזרת לא מתאים לחקירה חוזרת, אם זה מבקש להבהיר או שמא מבקש לעמוד על סתירה בין 

 2דברים שאמר בין ראשית לנגדית שזה הטעם השני ולא כפי שהיא אומרת תמונה מלאה ולא בכדי, 

 3נשים את זה רגע בצד, מניח בפני כבודכם פעם אחר פעם אחר פעם את הטענה שהתמונה המלאה 

 4ד. אני מבקש מכבודכם לשים את הדברים במקום הנכון שלהם. בחקירה לא הוצגה בפני הע

 5הראשית הוצגה לעד תמונה, ואני באמת רוצה לבחור את מילותי כדי שהיום הזה יעבור בשלום 

 6בכל מה שקשור לטונים בין הצדדים, תמונה חלקית חד מימדית, למשל לא הוצג לו סתם כדוגמה 

 7קי, או שמה שאמרת -בחקירה הנגדית אנחנו אומרים או הרצון לאזן אבל הציגו לו משהו אחר.

 8הוא לא נכון, כי הנה יש לנו דוגמה, או הציגו לך חלק אחד חד מימדי בלבד, אותו חרך ירי קטן 

 9ואנחנו רוצים להראות לך עוד. אז אנחנו מראים למשל ביטויים של איזון. עכשיו מגיעה החקירה 

 10לא התמונה המלאה. כי עכשיו אני אראה לך חוץ מאיזון החוזרת ואומרים לך, אמרו לך איזון, זה 

 11עוד משהו. העוד משהו הזה זה היה החקירה הראשית. אני בחקירה הנגדית, על כל פנים זה מה 

 12שאני יודע, זה מה שאני למדתי, אני לא חייב לעשות את החקירה הראשית מתחילתה על מנת 

 13גה התביעה את אשר הציגה ואני מציג להפיס את דעת התביעה, ואז אולי להוסיף משלי. הצי

 14דברים אחרים. עצם זה שאני מציג דברים אחרים בהגדרה שלו, בהגדרה שלו, זה דברים אחרים 

 15ולכן אי אפשר לנצל אותם בחקירה החוזרת ולהגיד מעצם זה שהם דברים אחרים אז בוא נראה 

 16את מה שנמנעתי מלהציג לך את מה שאו הראיתי בחקירה הראשית, וכאן אני מגיע לדוגמה הזאת, 

 17לך בחקירה הראשית. כלומר זה לא רק החלק הראשון אלא בדוגמה הקונקרטית הזאת דברים 

 18שהתביעה בחרה שלא להציג לעד בכלל בחקירה הראשית. אז משאנחנו מציגים בחקירה הנגדית 

 19לתביעה זה לא יוצר סתירה, טעם אחד, או דרישה להבהרה, טעם שני, זה כל מה שזה עושה זה נותן 

 20בחקירה חוזרת לנהל חקירה ראשית מחדש כשהיא משפרת עמדות בלי שלנו יש אפשרות לחקור 

 21בחקירה נגדית. עכשיו, יש לה ניואנסים, לכן אנחנו יושבים ואני לא קמתי עד עכשיו. כלומר יש 

 22דברים שגם לצורך הרצף, גם כי אנחנו רואים שיש דברים שבכל זאת מסקרנים את בית המשפט 

 23חנו לא מדקדקים ומהדרין, אז קדימה תיתן, אבל אנחנו חייבים וחברתי חייבת כן להתקיף אז אנ
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 1לפחות בקווים המרכזיים של החקירה החוזרת ולמה היא נועדה, כי אחרת מה שיקרה זה היפוך 

 2הסדר באופן שאנחנו לא נוכל לחקור חקירה נגדית על דברים חדשים שעולים כאן ואין הצדקה 

 3ירה חוזרת. והנקודה השניה, ובזה אני מתיישב, אגב אותה אמירה שאנחנו לא להעלות אותם בחק

 4הראינו תמונה מלאה כדבר משותף לכל השאלות שלה עד כה. וגם את זה אני אומר במתינות. לא 

 5רק שבחקירה הראשית הראו לעד דרך חרך ירי מציאות חד מימדית פשוטה ופרימיטיבית, בתיק 

 6הזה התחלנו לפרוע לפחות את  ענייןניתן לומר ואני מעז לומר שבתקדימי שהמציאות בו, המעט ש

 7 השטר בפני כבודכם באמצעות החקירה הנגדית שהיא הרבה יותר מורכבת, 

 8 אדוני כבר גולש לסיכומים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9שניה לא, אני ממש לא גולש גבירתי, אני מגיע לשורה התחתונה וזאת הנקודה ה עו"ד ז'ק חן:

 10שרציתי לומר לכבודכם ואני מקווה שחברתי גם תיקח את זה לתשומת הלב. הנקודה השניה היא 

 11שלא רק שהמציאות היא יותר מורכבת, אגב החקירה הראשית לעומת מה שהתגלה בחקירה 

 12הנגדית, אני מבקש מהתביעה כי נעשה בזה שימוש לא ראוי, כבודכם אני פה גם מבקש את הגנת 

 13יעה לא יכולה להישמע בתיק הזה במיוחד בנסיבות התיק הזה באופן ספציפי בית המשפט, התב

 14בטענה כלשהי, הסברתי מבחינה עניינית מדוע לא עכשיו אני מוסיף עוד פעם, בטענה שהביאו לבית 

 15 המשפט הנכבד הזה תמונה חלקית מקום שבו חומר חקירה עצום, רב מימדי ורלוונטי ביותר, 

 16 עורך דין חן, הקשבתי להתנגדות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17גבירתי אני מבקש בכל הכבוד הראוי, זה חלק מכללי ההתנגדות שלי ואני מבקש  עו"ד ז'ק חן:

 18 להשלים את המשפט הגם שהוא לא מחמיא לתביעה. אני ממש מבקש. 

 19 מה זה קשור למחמיא או לא מחמיא,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 י אני לא מבין מדוע גבירתי עוצרת אותי. כ עו"ד ז'ק חן:

 21 אני אומר לאדוני מדוע,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 זה חלק מהמימדים של ההתנגדות.  עו"ד ז'ק חן:
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 1אני אומר לאדוני מדוע, אני לא מכירה התנגדות לשאלות  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2דינה לא העבירה לנו הכל אז היא לא יכולה היום ספציפיות כשבאים ואומרים באופן כללי המ

 3אנחנו החסרנו. מה הקשר, לא העבירה צריכה להעביר. יש מקום  מסויםלבוא ולהגיד שמקום 

 4 להבהרה, אין מקום, 

 5אז אני אסביר לגבירתי מדוע אני הוספתי את זה. ראשית משום שאני סבור שיש  עו"ד ז'ק חן:

 6ואומרים התמונה היא חלקית, החלק הראשון של  קשר. כאשר באים ופונים לבית המשפט

 7ההתנגדות שלי הסביר מדוע זה היפוך המציאות, התמונה החלקית או שהוצגה או שכלל לא הוצגה 

 8לעד בחקירה הראשית והמקום לעשות את זה הוא לא בחקירה החוזרת. זה הטעם הראשון. הטעם 

 9הגנת בית המשפט משום שלא יכול הזה אני גם מבקש את  ענייןהשני, אני הוספתי ואמרתי שב

 10להיות שכאשר חברתי מנמקת לפני בית המשפט את תשובתה להתנגדויות שלנו היא אומרת 

 11שאנחנו מציגים תמונה חלקית. ובהקשר הספציפי הזה מאוד רלוונטי להחזיר את הדברים 

 12שפט למקומם הראוי, הנכון ההוגן והישר בהיכל הצדק הזה. מי שהראה תמונה חלקית לבית המ

 13והחסיר חומרים מהתביעה, גם בשלב חקירת המשטרה בראיית המנהרה שהכניסו מילות חיפוש 

 14ביבי שאול ביבי שאול איריס וזהו, בתיק של עלות חריגה מילת יחס זאת התביעה. מי שעמד פה 

 15בחקירה הראשית והציג לבית המשפט שהרול הישן הצבעוני שבפני כבודכם משקף את כלל 

 16 התביעה. ההתכתבויות, זאת 

 17 תגיע לשורה התחתונה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18מסתבר בעניינים רלוונטיים וקשורים לתיק הזה כשהמציאות היא אחרת ויש חומר  עו"ד ז'ק חן:

 19 עצום, 

 20 עורך דין חן, מה הקשר להתנגדות שלכם,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 אז אני מסביר. עו"ד ז'ק חן:

 22להבהיר משהו שהמדינה חושבת שלא הובהר, אני  ןבניסיו אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' הש' 

 23 לא מבינה. חוץ מלחזור על טענות שכבר נטענו בעבר מה הקשר להתנגדות?
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 1גבירתי אני מנסה להבהיר, אני כנראה לא מצליח. אני אנסה בפעם האחרונה ואני  עו"ד ז'ק חן:

 2 אשב וגבירתי תחליט.

 3לא, אדוני לא ינסה, כי אדוני חוזר על הדברים שוב ושוב  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 4 . תהניסיונומתוך 

 5 לא, אז אני אנסה, עו"ד ז'ק חן:

 6 אין טעם לנסות. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7אז אני אנסה לא לחזור על הדברים שאמרתי אותם, אני אנסה רק להסביר מדוע  עו"ד ז'ק חן:

 8אותם, בלי לחזור עליהם. ברשות בית המשפט. פשוט כי אני חייב להסביר לבית המשפט העליתי 

 9שלא מדובר בסיכומים ולא מדובר בתגרנות ולא מדובר בקנטרנות, אלא באמת בטעם ענייני. 

 10התביעה בתשובותיה להתנגדויות שלנו פותחת ואומרת שהוצגה תמונה חלקית, התביעה לא יכולה 

 11זה הטעם השני שקמתי וציינתי את הדבר הזה לטעון שהוגשה תמונה  בנסיבות של התיק הזה,

 12 חלקית. זאת הסיבה שקמתי וצירפתי את זה. לא כדי לתקן.

 13עורך דין חן תודה. עכשיו אולי אני אומר משהו, עורך דין  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14אדוני ישב, אני מדברת  צור רק רגע, אני אומר משהו. במהלך החקירה הנגדית קמה המדינה,-בן

 15עכשיו, המדינה קמה לא פעם וטענה שמציגים חס וחלילה ללא כוונה אלא שיש עוד קטעים לפני 

 16ואחרי שלא מצגים אותם. לפעמים חזרתם אחורה או קדימה והראיתם עוד חלקים, לפעמים נאמר 

 17את זה למדינה הסנגוריה תחקור כפי שהסנגוריה חושבת לנכון, תרצו להשלים משהו תעשו 

 18בחקירה החוזרת. עכשיו אנחנו נמצאים שם. אם אנחנו יכולים להגיע לאיזה שהיא הסכמה שככל 

 19שהמדינה תרצה להתייחס לחלקים לפני אחרי ליד שנמצאים ברול ובמוצגים ולהגיד התשובה 

 20שניתנה היתה תשובה לשאלה חלקית, הנה ההשלמה, אפשר אולי לחסוך את כל החקירה הזאת. 

 21ע למה שאמר עורך דין חן בעבר, אם אני לא אשאל יגידו לי למה לא שאלת. אז אם אם אנחנו נגי

 22המדינה לא תשאל יגידו לה למה לא שאלת, אם אין הסכמה שאפשר יהיה לטעון על הדברים האלה 

 23 אין למדינה ברירה אלא לשאול את מה שלא נתנו לה לשאול בהתנגדויות שלה. 
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 1אני מודה גם על ההזדמנות לחדד את הדברים, אני חושב שעם  הזה גבירתי, ענייןאז ב עו"ד ז'ק חן:

 2כל הכבוד הראוי לפי הכללים שאני מכיר בכל הכבוד זה לא נכון פעמיים. פעם אחת משום שיש 

 3כללים, המדינה יש לה את הפודיום בחקירה הראשית, היא מחליטה מה להציג לעד כן או לא, 

 4תים היא בחרה, לעיתים גבירתי היא בחרה לא למעלה למטה, שורות באמצע וכו'. עכשיו, לעי

 5, היא עשתה את הבחירה הזאת לא לחקור, אנחנו מסויםאו על אירוע  מסויםלחקור על נושא 

 6בחקירה הנגדית רוצים להראות נקודה ספציפית, לא יתכן שהחקירה החוזרת הופכת להיות מתן 

 7ת לתביעה לעשות את מה הזדמנות לתביעה, זה הקו הדק שדיברתי עליו קודם, מתן הזדמנו

 8שבחרה במודע לא לעשות בחקירה הראשית. זה כל מה שהתכוונתי קודם. ולכן יש את הקו הדק. 

 9כאשר מדובר בנושא שעלה בחקירה הנגדית והוצג באופן מטעה ביחס לשאלה שאותה ביקשנו, לא 

 10ת אחת צרה ביחס לאירוע כולו, ביחס לאירוע כולו התביעה בחרה או שלא לחקור או להציג זווי

 11ואנחנו מציגים זווית נוספת. אבל אם בשאלה הספציפית שאנחנו שאלנו בחקירה הנגדית אנחנו 

 12הטעינו את העד, בוודאי שזה המקום החקירה החוזרת לבוא ולהציג ולהבהיר את הדברים, וזאת 

 13 אני לא יודע מה בכתב 200הנקודה, לכן אמרתי מדובר בקו דק. אני אתן דוגמה, יש את אירוע 

 14צור רצה להראות זווית מסויימת ביחס -האישום שהתביעה בחרה לא לחקור לגביו. עורך דין בן

 15לאותו אירוע שלא נחקר. דוגמה שניה, יש אירוע שהתביעה חקרה לגביו זווית מסויימת ושותפתי 

 16עוזר רצתה להראות זווית נוספת, למשל ביטויים של איזון שלא עלו -עורכת הדין מיכל רוזן

 17ראשית. החקירה הנגדית בעצם הבהירה או חידדה משהו שההגנה רצתה להראות מקום בחקירה ה

 18שהתביעה ביקשה לפסוח. לא יכול להיות שבחקירה החוזרת עכשיו אנחנו נעשה חקירה ראשית 

 19 שבה יש שיפור עמדות ביחס לאירוע כולו. 

 20 לי. עורך דין חן, אדוני לא ענה לי לשאלה ש אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 אני עונה. עו"ד ז'ק חן:

 22אדוני לא ענה לשאלה שלי. אדוני חוזר על ההתנגדות ולא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23ענה לשאלה. השאלה היתה הדברים מצויים במוצגים שנמצאים פה לפנינו, אפשרות אחת היא 
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 1שיש יש לפני ויש  שיבואו בסיכומים ויגידו זאת היתה השאלה, אבל אם זה לא מתיישב עם כל מה

 2אחרי. אפשרות שאחרת היא, ולזה אתם מתנגדים, וזה נצטרך להחליט אם לקבל את ההתנגדות 

 3או לא לקבל, אתם מתנגדים שתעלינה שאלות שאולי אפשר לחסוך אותן ולהתייחס בסוף למה 

 4שיש. אבל אם אנחנו נמצאים במתווה של שאלות ואתם מתנגדים אז בסדר, אדוני יטען ונקבל 

 5 לטה. הח

 6לא, אבל גבירתי יש מקרים, כל מה שניסיתי לומר זה שיש מקרים שבהם הרי החומר  עו"ד ז'ק חן:

 7 נמצא כמוצג בפני בית המשפט, 

 8אבל אם אדוני לא יעורר בסיכומים טענה, כך אני מבין את הכוונה, העובדה  עם:-כב' הש' משה בר

 9 לטעון את זה בסיכומים,  שהעד לא נשאל בעניינים אחרים זה כשלעצמו מונע מהמדינה

 10אני אומר מתי, אני אומר מתי ומתי לא. כאשר יש באופן שבו אני שאלתי שאלה  עו"ד ז'ק חן:

 11משום הטעיה שמתוך החומר אנחנו יכולים לראות שורה למעלה שורה למטה בהקשר הכללי 

 12ביחס שהשאלה לא נכונה או לא מבוססת על אדנים מוצקים ואז ממילא התשובה שניתנת ניתנת 

 13להצגה חלקית, בוודאי שניתן לעשות את זה, אין בכלל שאלה. בוודאי שניתן לעשות את זה. 

 14מקומות שבהם אין הטעיה אלא הסיטואציה היא כפי שתיארתי קודם בהרחבה לכבודכם, 

 15התביעה בחרה שלא לחקור וזנחה קו ואז היא עכשיו נמלכת בדעתה ורוצה לנצל את החקירה 

 16שא שהיא זנחה אותו, רק משום שההגנה מסיבותיה רצתה להראות ביחס החוזרת כדי לחקור בנו

 17 לאותו אירוע נקודה ספציפית, 

 18בסיכומים, השאלה באיזו מידה אדוני מבקש לסמוך  ענייןאם הגעת לגוף ה עם:-כב' הש' משה בר

 19על איזה שהיא טענה טכנית פורמאלית דיונית, העובדה שהעד לא נשאל זה כשלעצמו מצדיק דחיה 

 20 כל הטיעון. לא בטוח שזאת הנקודה, דברים אחרים מדברים בעדם, אדוני יטען.  של

 21 זה ממש לא, אנחנו לא נאחז, זאת לא דרכנו,  עו"ד ז'ק חן:

 22אבל אם אדוני מצהיר כך אולי המדינה לא תשאל את כל השאלות שלדעתה  עם:-כב' הש' משה בר

 23 ד עצמם. ככל שמדברים, אינני יודע. דרושות הבהרה מעבר לעובדה שהדברים כתובים ומדברים בע
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 1 עורך דין חן סיים? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2רק משפט אחרון, דרכנו היא לא להעלות טענות פורמאליות כשבית המשפט צריך  עו"ד ז'ק חן:

 3להחליט לגופו הוא רואה שורה ואנחנו אומרים לו תעצום עיניים. זאת לא דרכנו, אנחנו חושבים 

 4שפט לא יכול לעצום עיניים, בוודאי שזאת לא תהיה כוונתנו בסיכומים לעשות. כוונתנו שבית מ

 5בסיכומים ככל שנגיע למשל לפרק בסיכומי התביעה שמבקש לקחת אירוע, להוסיף עליו משלה, 

 6להעמיס פרשנויות וכו', בהחלט יכולים להיות מצבים שאנחנו נגיד לך איפה היתה חקירה ראשית. 

 7רה ראשית. אבל בוודאי שאנחנו לא מתכוונים לבוא ולומר, אני לא מתכוון לבוא איפה היתה חקי

 8ולומר, חברתי, יש משפט למעלה שמשנה משמעות שלמה של שאלה שאני שאלתי או תשובה של 

 9העד, להגיד לבית המשפט תתעלמו מזה כי הרכבת נסעה וההגנה לא שאלה לגביה. כוונה כזאת 

 10 בוודאי אין לי. 

 11רק הערה אחת, אני כמובן מצטרפת לכל מה שחברי עורך דין חן אמר, זאת  עוזר:-זןעו"ד מיכל רו

 12באמת לא דרכנו וגם לא כוונתנו, אבל נדמה לי שמה שעורך דין חן ניסח זה את הכלל הבסיסי לגבי 

 13חקירה חוזרת. חקירה חוזרת יכולה להיות על דברים שנשאלו בחקירה הראשית, נחקרו בחקירה 

 14ש מקום לשאלה בחקירה החוזרת. מה שעורך דין חן אומר זה מושכלות יסוד, מה הנגדית ועכשיו י

 15שלא נחקר בחקירה הראשית ממילא אי אפשר עכשיו לבוא אליו בחקירה חוזרת. וזה כלל בסיסי 

 16 בהתייחסות, 

 17 אני רוצה להשלים.  צור:-עו"ד בעז בן

 18 בבקשה, אני ממש בקצר, אני לא מתכוונת,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 19 בכל זאת צריך לייעל.  צור:-עו"ד בעז בן

 20כל מה שעורך דין חן אמר ברוב כשרונו זה הכלל היסודי לגבי חקירה חוזרת,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21 ומה שקורה פה זה לא חקירה חוזרת, כי המדינה בחרה לא להעלות את זה בראשית. 

 22 קי, תודה. -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1אני רוצה רק שני משפטים כי אני חושב שיש להם משמעות לפני ההחלטה.  צור:-עו"ד בעז בן

 2אחד, כמובן שאם יש משהו שברור וניכר כמו שאמרו שורה לפני והיתה שאלה, אז כמובן שהם 

 3יכולים להציג וגם אם נגיד אחרת זה לא יעזור. מה הדברים הבסיסיים, בואו ניקח נניח את אירוע 

 4כבר חזית המחלוקת. ונדמה לי שחקירה חוזרת לא יכולה לסטות מחזית , כי זה חשוב, זה 221

 5הטענה היתה שיש דרישה לפרסום על הגשת ערעור מטעם המדינה, אני  221המחלוקת. באירוע 

 6מקצר, הדרישה טופלה, הדרישה נענתה. כלומר שהיתה דרישה לפרסם על הגשת ערעור מטעם 

 7פרסום היה פרסום יזום של האתר בדומה המדינה. זאת היתה הטענה. אנחנו הראינו שה

 8. ולכן זה שהיתה פניה זה לא קשור, כי האתר העלה את זה כפי שהעלו ענייןלפרסומים אחרים ב

 9 אתרים נוספים.

 10 לסיכומים.  ענייןזה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11לכן חזית  להתנגדות ואני אסביר למה אני מתכוון. ענייןלא גבירתי, זה  צור:-עו"ד בעז בן

 12המחלוקת שהמדינה שרטטה אותה במסגרת כתב הטענות שקוראים לו נספח א' לכתב האישום, 

 13חזית המחלוקת היתה האם אתם דרשתם או שזה עלה ביוזמה של האתר. ולכן כשכרגע באה 

 14 המדינה ואומרת, באה המאשימה וטוענת, רגע לא, יכול להיות שלא דרשתם, יכול להיות שזה, 

 15 זה נרטיב וזה לא נכון.  עוזר:-זןעו"ד מיכל רו

 16 המדינה אומרת כן דרשתם, תסתכלו כמה שורות אחרי.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17אני הראיתי שזה, המדינה יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אני רואה את  צור:-עו"ד בעז בן

 18 האתר. 

 19 צור, אנחנו לא בסיכומים, -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 זה ברור, זאת התנגדות.  צור:-עו"ד בעז בן

 21צור, אנחנו לא בסיכומים שאדוני יבוא ויגיד -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22זה מה שעולה מהאתר והתובעת תבוא ותגיד זה מה שעולה מהאתר. אנחנו בשאלה האם בחקירה 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5126 

 1ובעת להניח איזה שהיא תשתית לטענה שאולי היא תטען או לא תטען בסוף החוזרת יכולה הת

 2 בסיכומים כי לטענתם מה שעלה בחקירה הנגדית הוא חלקי. זאת השאלה שעומדת עכשיו. 

 3 אבל אני חושב שהשאלה,  צור:-עו"ד בעז בן

 4 אם יש מקום להבהרה או אין מקום להבהרה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5הזה, אני אומר, אני מבין  ענייןנהיר שאין מקום להבהרה, ואני אומר מעבר ל צור:-עז בןעו"ד ב

 6שזה מייגע, אבל במטותא יש פה דיני נפשות. משעה שהמדינה טענה אתם דרשתם והדרישה נענתה 

 7ואנחנו הראינו את הבסיס, הבסיס היה שאם היתה פניה היתה פניה אבל האתר העלה את זה 

 8כן ואמרנו גם כלי תקשורת אחרים העלו את זה, אז מה אתם רוצים, אנחנו  ביוזמתו עוד לפני

 9מורטים את השערות ונשים את מריטת השערות כרגע בצד. אז חזית המחלוקת ובהתאם היתה 

 10חקירה נגדית זה מה שעלה, זה מה שהיה בבית משפט. לכן חקירה חוזרת לא יכולה לסטות מחזית 

 11 המחלוקת הזאת. 

 12 אפשר להשיב גבירתי? אני מבקשת בקצרה להשיב.  וש:עו"ד יהודית תיר

 13 כן. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14ראשית גם בענייני האיזון שחברי דיבר עליהם, אני מציעה לחבריי לחזור  עו"ד יהודית תירוש:

 15לחקירה הראשית כי העד נשאל בחקירה הראשית על ביטויים אידיאולוגיים שנאמרו לו ע"י 

 16 והוא אמר את זה. והוא דיבר על זה.  2ע"י נאשם או  3נאשמת 

 17 איזון זה לא רק אידיאולוגי.  עו"ד ז'ק חן:

 18 אני עכשיו מדברת.  עו"ד יהודית תירוש:

 19 אבל איזון זה לא רק אידיאולוגי. אל תצטטי אותי לא נכון.  עו"ד ז'ק חן:

 20 טוב, אל תצטטי אותו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21זה דבר אחד אבל זה לא העיקר. אני אגיד משהו באופן כללי ומשהו באופן  תירוש:עו"ד יהודית 

 22ספציפי. באופן כללי אני רוצה לתקן את דברי חברתי, מאחר והחקירה החוזרת נועדה למספר 

 23דברים. אחד מהדברים זה אם היתה סתירה בין הראשית לנגדית, אבל זאת לא הסיבה היחידה 
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 1דיק חקירה חוזרת. חקירה חוזרת, וזה מושכלות יסוד, הוא ולא הדבר המשפטי היחיד שמצ

 2להבהיר דברים שעלו בחקירה הנגדית. וגם לתקן דברים שהוצגו לעד שעלו בחקירה הנגדית וכל 

 3בחקירה הנגדית שלא עלו בחקירה הראשית ותיכף  מסוימיםעורך דין יודע שכשהוא מציג דברים 

 4 הזה.  ענייןהזה, הוא יודע שיכולים לשאול שאלות הבהרה ב ענייןניגע ל

 5 עורכת דין תירוש,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 רק רגע גבירתי, משפט אחד.  עו"ד יהודית תירוש:

 7 כן, משפט ואחר כך יש לי שאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8, מסוימיםהצגנו בחקירה הראשית אירועים  משפט אחד ורגע לשאלה. אנחנו עו"ד יהודית תירוש:

 9האירועים ואנחנו גם לא מתכוונים באמצעות העד הזה להוכיח את ההיענות  315נכון, לא עברנו על 

 10ואת כל הפרטים, יש לנו את הדרך שלנו להראות את זה במהלך המשפט. יחד עם זאת ומשחבריי 

 11הציג מצגי בפני העד והעד עונה למצג ול מסוימותולשאול שאלות  מסוימיםבחרו להציג אירועים 

 12הזה, אנחנו לא נתחיל אחר כך להתווכח עם חברינו בסיכומים למה העד ענה. יש את התשובות של 

 13העד לדברים האלה ומותר לנו ואפילו חובתנו לברר שתשובת העד על פי הפסיקה אם יש טעויות 

 14 זה, הספציפי ה ענייןצריך לתקן אותן במהלך החקירה החוזרת. אני ל

 15אני רוצה לשאול את גבירתי שאלה, א' האם החקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 החוזרת הולכת להתנהל בדרך הזאת, אם זאת החקירה החוזרת כדי שנדע איפה אנחנו עומדים.

 17 באופן עקרוני כן. זאת החקירה החוזרת.  עו"ד יהודית תירוש:

 18אפשר להסתפק בסופו של דבר בהפניה למוצגים  האם אי אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 שנמצאים אצלנו? 

 20 שאולי אפשר, אבל מאחר,  מסוימיםא' אני אבדוק אם יש אירועים  עו"ד יהודית תירוש:

 21 אני מדברת באופן כללי.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1ד נתן תשובות באופן כללי לא, מאחר ויש תשובות של העד שניתנו, הע עו"ד יהודית תירוש:

 2ולכן אנחנו צריכים, לא נוכל להתווכח אחר כך למה  מסוימיםלדברים האלה, הוא אמר דברים 

 3 הוא אמר את הדברים האלה. 

 4גבירתי לא יכולה תחת מסווה של תמונה חלקית, יכול להיות שככה עונים,  עם:-כב' הש' משה בר

 5ע לא לשאול את העד בחקירה אני לא אומר שזה מסווה, לפתוח נושאים שגבירתי בחרה במוד

 6ראשית. מבקשת ההגנה להעמיד את העד על דיוקם של דברים ביחס לאותם נושאים שנשאלו. 

 7גבירתי כרגע לוקחת את העובדה שהעד נשאל בחקירה נגדית ועכשיו מרחיבה בנושאים שאפשר 

 8רה לשאול אותם בחקירה ראשית. זה לא הבהרה אם זה אכן הכיוון, אם זה הולך להיות חקי

 9 חוזרת יש לייחד הרבה מאוד ישיבות כנראה וזאת לא הכוונה.

 10עד עכשיו זה לא היה הכיוון אלא הכיוון ואני אציג את זה, בדיוק שאל מר  עו"ד יהודית תירוש:

 11צור, אנחנו מבינים הרי שאין שום דרישה שנענתה, יש פרסום יזום של האתר כי מדובר בערעור -בן

 12של המדינה בנושא שהוא נושא מסוקר וזה הכל, נכון, זה הכל. הוא אומר בתוך מה שאתה מראה 

 13ר הוא אומר לו, אתה רואה? כן, אז מיכל, נחזור רגע להערה ונשים אותה כן ואז בהמשך בעמוד אח

 14בסדר היום שהיא כתבה שזה עלה בתשע וזה מיוזמתנו ושאתה רואה את כל המהלך. עכשיו, לא 

 15 מראים לו את זה, הוא אומר, והוא עונה על הדבר הזה. 

 16אמר בתוך מה שאתה אבל הגברת תירוש, העד דייק בתשובה שלו, הוא  עם:-כב' הש' משה בר

 17מראה והגברת אומרת שהיו דברים שלא הראו. בסדר גמור, אז התשובה לא מוסיפה ולא גורעת. 

 18הגברת יכולה לטעון אחר כך בסיכומים את שתטען. היא תגיד בסדר גמור, העד אישר, אבל היו 

 19לגבי פריט הטענה שעלתה כאן לגבי הרחבת חזית,  Not we standingדברים נוספים. א' ב' ג' ד'. 

 20 . שהיא עומדת בעינה. 221

 21יש מקומות שיש תשובות של העד שצריך להבהיר אותן, אנחנו רואים שם  עו"ד יהודית תירוש:

 22של בחרנו לא  ענייןבאירוע של מירי רגב ויש עוד אירועים נוספים. יש גם שאלות הבהרה, זה לא 

 23 להעלות נקודה,
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 1הנגדית לא לחקירה הראשית, מה שהוא העיד העיד, הבהרה היא לחקירה  עם:-כב' הש' משה בר

 2מה שהוא השיב בחקירה הנגדית השיב, אם התשובות בחקירה הנגדית כפי שנאמר כן הן תשובות 

 3שמניחות את הדעת, שלא דורשות הבהרה, גבירתי תוכל להפנות בסיכומים. יש את הרול, יש 

 4שלעצמה פוסלת את השאלה. מוצגים ולא תעלה טענה שהעובדה שגבירתי מפנה למוצג כי כ

 5 מסתכלת לדברים לגופם.

 6אני רק אומרת שבחקירה חוזרת מותר גם לשאול שאלות הבהרה שהן לא  עו"ד יהודית תירוש:

 7שהוצג לו מצג חלקי אבל צופה פני הבאות ואני אומרת  ענייןמבוססות רק על זה היה באמת 

 8טית, חבריי הציגו לו את שלעיתים דבר שבחרו חבריי לשאול, כמו למשל הבדיקה הסטטיס

 9הבדיקה הסטטיסטית שהוא ביקש הגברת, מוטב היה לנו למרות שאין כאן סתירה או משהו כזה, 

 10לשאול בחקירה החוזרת שאלה או שתיים על אותה בדיקה סטטיסטית שחבריי בחרות להעלות 

 11 י הבאות. אותה. זה גם חלק מכללים של חקירה חוזרת ולא רק סתירות או מצג חלקי, זה צופה פנ

 12תודה רבה. אנחנו נצא לחמש דקות וניתן לכם החלטה כי  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 אנחנו מבינים שזה לא רק לשאלה הזאת. 

 14 -הפסקה  -

 15 

 16ההתנגדות נדחית והעד יכול להשיב לשאלה. אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 ממשיכים. 

 18שיש קטע במה שהיה בהתחלה בידיעה המקורית, קטע שהוא ההבדל שאני רואה, אז אני רואה  ת.

 19 כאילו בטענותיה של הגברת נתניהו ואותו קטע הושמט.  יןיעו

 20אותו קטע הושמט. ולגבי, תסתכל רגע בכתבה החדשה, יש לך את הקטע  עו"ד יהודית תירוש:

 21 המוכנס, 

 22 . הושמט והקטע שהתבקש הוכנס בהמשך יןיהעושהוכנס הקטע המוצע. הקטע  ת.

 23 אתה זוכר אם קיבלת ריקושטים מחפץ לאחר התיקון הזה? ש.
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 1 אינני זוכר.  ת.

 2 . איזה עוד דבר התבקשת לעשות, 16451אני מפנה להודעה  ש.

 3 לא הבנתי, לריקושט, לא,  ת.

 4 , 16451אני מפנה אותך להודעה מספר  ש.

 5 ותי, מה שבירוק? פשוט הוא עבר פה מהר. אני לא יודע מה זה המספר, איזה הודעה, תפני א ת.

 6 כן.  ש.

 7 אז ניר חפץ אומר לי טופל תודה.  ת.

 8 ואילך. 16458קי. מה עוד התבקשת לעשות לאחר התיקון הזה? אני מפנה להודעות -או ש.

 9 אני אסתכל ואז אענה, אני לא זוכר.  ת.

 10 אומרת לך, תשים במקום קלינטון מיד, ואז דיברתי איתו כרגע ואמרתי שעלה אייטם 3נאשמת  ש.

 11אדיר בראשית בוואלה מניר, עכשיו אין ברירה אלא להחליף את קלינטון מהר, אתה יכול להמשיך 

 12 . 14648להסתכל עד 

 13 אני טיפה מבולבל, זה קשור לקודם? ת.

 14 זה קשור לזה.  ש.

 15 אז ההתחלה היא מה, זה עוד לא התחבר לי.  ת.

 16 הוא שואל אותה אם זה קשור?  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17 איריס אומרת לי הלך,  ת.

 18 תשים במקום קלינטון. ואתה עונה לה, ואז הוא אומר לך דיברתי,  עו"ד יהודית תירוש:

 19 היא אומרת לי עלה על זה, אני לא יודע,  ת.

 20 זה בהמשך הרצף, אם אתה לא יודע אתה לא יודע.  ש.

 21 מה שאתה יודע.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 לא, בסדר,  ת.

 23 אני רק מראה לך,  דית תירוש:עו"ד יהו
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 1 הוא שאל אותה והיא ענתה לו.  עם:-כב' הש' משה בר

 2תעלי מעט למעלה אז אני אראה. עכשיו מתחילה ההעלאה. טופל תודה. אז היא אומרת לי זה לא  ת.

 3קי. זה לפני זה, זה -קי, עלה, בסדר, או-באתר, למה לא עלה באתר, לא עלה, בודק, מיד עולה, או

 4 חסרת ממני. החיבור שה

 5 נכון. תמשיך רגע, אני רוצה שהוא יקרא, אני לא אקרא במקומו.  עו"ד יהודית תירוש:

 6ניר רשם אין ברירה אלא להחליף את קלינטון, זה כותב לי שאול, מהר, תשאיר כל השבת. טוב,  ת.

 7 קי. -או

 8 וכו'. נראה לי שזה מספיק.  ש.

 9 את סיימת את הנושא הזה?  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10 לא. עו"ד יהודית תירוש:

 11 הזה סיימת?  ענייןאת השאלות על ה עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12לא. אני אסמן כשאני אסיים, זה עוד שתי שאלות קטנות. אם אני חוזרת  עו"ד יהודית תירוש:

 13לבדיקה הסטטיסטית שדיברנו עליה בהתחלה ואני מבטיחה לא להזכיר אותה יותר, עד כמה היה 

 14 ח הכתבות משהו מהדבר הזה שראינו עכשיו? ניתן לראות בפילו

 15 לא הבנתי.  דובר:

 16 העיקר אם העד הבין את השאלה.  עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, זה גם חשוב שאנחנו נבין.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18 כפי שעניתי קודם,  ת.

 19 העריכות, שינויי המיקום.  עו"ד יהודית תירוש:

 20 כפי שעניתי קודם.  ת.

 21מתנגד לשאלה הזאת. חברתי הזמינה אותי להתנגד קודם, אני באמת קמתי, לא  אני עו"ד ז'ק חן:

 22הבדיקה הסטטיסטית כד לאפשר לה לא משום שזה לא בחקירה חוזרת, עכשיו אני  ענייןקמתי ב

 23מבקש להתנגד ואני מבקש החלטה מבית המשפט. הנושא של הבדיקה הסטטיסטית הוחסר 
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 1חקירה. כשקיבלנו את החומר החדש וראינו את הדבר מאיתנו ולא הועבר להגנה במסגרת חומר ה

 2הזה שאלתי שאלות ממוקדות לגבי הבדיקה הסטטיסטית שאף אחת מהן לא נוגעת, אף אחת מהן 

 3לא נוגעת למה שחברתי מבקשת עכשיו להשלים בחקירה החוזרת. לכן ממילא השאלות שלה לא 

 4. אני אזכיר לכבודכם, הנושא נובעות מהשאלות שלי בחקירה הראשית לגבי הבדיקה הסטטיסטית

 5 הזה לא עלה בראשית,

 6אני חוזרת בי מהשאלה. חבל על ההתנגדות. אבל אני כן אגיד לך שהציג לך  עו"ד יהודית תירוש:

 7 צור, -עורך דין בן

 8 חזרה מהשאלה, גמרנו, לא צריך התנגדות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9-חזרתי מהשאלה. אין צורך, כי כבר שאלתי קודם, לא צריך. אבל חברי בן עו"ד יהודית תירוש:

 10שזה תגיות של מני נפתלי. הוא הציג דף אחד, הוא אמר שיש לו עוד, אבל  522צור הציג לך את נ/

 11 הוא הציג דף אחד, 

 12 ?522מה זה נ/ עם:-כב' הש' משה בר

 13 כמה טעמים, אני אסביר.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 לא החסיר.  ר:צו-עו"ד בעז בן

 15לא אמרתי שהחסרת, אמרתי שהצגת דף אחד ואמרת שאתה יכול להביא  עו"ד יהודית תירוש:

 16 עוד כאלה. 

 17 נכון, זה פשוט היה פירוט.  צור:-עו"ד בעז בן

 18בסדר גמור. אני שואלת אותך עד כמה בתוך התגיות האלה שהציג חברי  עו"ד יהודית תירוש:

 19 ו ממה שעשיתם כאן באירוע של מני נפתלי. צור, אפשר לראות משה-עורך דין בן

 20 זה הגברת תירוש אנחנו לא מסוגלים לראות בעצמנו?  עם:-כב' הש' משה בר

 21 אתם מסוגלים.  עו"ד יהודית תירוש:

 22 המסמך בפנינו, אנחנו לא יכולים לראות אם זה שם או לא?  עם:-כב' הש' משה בר
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 1רים שנעשו בחקירה הנגדית שלדעתי בית אני אומר לאדוני, יש הרבה דב עו"ד יהודית תירוש:

 2משפט יכול לראות בעצמו. כתבות כאלה כתבות אחרות שלא היה לעד שום קשר לדברים האלה. 

 3גם הדבר הזה הוא דבר שהוא לא דבר שאפשר להראות לבית משפט. אני מקבלת לגמרי את הערת 

 4ת אדוני ואני לא אדוני, מהרגע שזה הוצג שאלתי את השאלה הזאת אבל אני מקבלת את הער

 5 אחזור על הכיוון הזה יותר. 

 6רק למען הסדר, מכיוון שאנחנו הצגנו את התגיות, מה שנקרא תגיות, זה רק  צור:-עו"ד בעז בן

 7של  ענייןלהראות את הסכימה של, כמה פעמים סוקר מני נפתלי באתר של וואלה בלי להיכנס ל

 8על רצף ועל קונטקסט, כל מה שהנחנו התכנים. אנחנו הצגנו לשים את הקונטקסט, מדברים פה 

 9להגיד הנה תראו כמה פעמים זה סוקר, בואו תראו מה שאתם טוענים כלפינו. זה מה שזה נעשה. 

 10אלף פעמים  15ולא נכנסנו כרגע תגית אחר תגית. זאת היתה השאלה שלנו. כמו שנתניהו סוקר 

 11 ונראה את ההיקפים ובמה מדובר כאן, זה הכל. 

 12 כך שזה סיקור שלילי.  ש:עו"ד יהודית תירו

 13גמרנו, תשאירו משהו באמת, זה לא הזמן, אנחנו בחקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 של העד, זה לא הזמן עכשיו. 

 15אני מבקשת להעיר הערה שהיא גם שמירת זכויות וגם משהו שבאמת לא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16של מירי רגב, כבוד  ענייןדין תירוש התייחסה ל שמתי לב אליו בזמן הדיון הקודם. חברתי עורכת

 17השרה דאז מירי רגב, והשירה של דרוויש. אמרה לא הוצגו, אני רק רוצה להגיד שני דברים בהקשר 

 18הזה, אחד, ואחר כך קראה לזה אירוע מירי רגב. אני רוצה שיהיה ברור, הנושא הזה איננו האירוע 

 19נחנו לומדים שני דברים, אחד, שגם שהתביעה בכתב האישום, הוא לא מופיע בנספח, מכאן א

 20 ניסחה את כתב האישום, 

 21 זה סיכומים עכשיו?  עו"ד יהודית תירוש:

 22לא. זה שמירת זכויות, אני ממש קצרה. שגם התביעה כשהיא ניסחה את  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 23ר השני כתב האישום היא לא חשבה שזה בעקבות פניה שקשורה לכתב האישום, זה דבר אחד. הדב
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 1הוא יותר חשוב, שלא יצא שאגב חקירה חוזרת נפתח פה פתח ליצירת אירועים חדשים. זאת 

 2 אומרת ככל שיש, אני חושבת שזה חשוב שנשמור את הזכות הזאת. 

 3 בסדר.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 ענייןל אני מיד יושבת ושותקת. שלא ישתמע שמזה שאני לא הייתי ערה עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5בכתב האישום, שלא יצא שכשגברת תירוש חוקרת על משהו אנחנו הסכמנו לעוד אירוע. לא 

 6הסכמנו וזאת איננה הסכמה ואנחנו שומרים על זכותנו. יש החלטה מפורשת של בית המשפט 

 7 הזה, זה הכל.  ענייןב

 8הבאה  קי, גבירתי אמרה, תודה רבה. שאלה-בסדר. או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 עורכת דין תירוש.

 10כן. אפרופו מני נפתלי אני רוצה עוד איזה שהוא דיוק אחד קטן. הוצג לך  עו"ד יהודית תירוש:

 11 של אלקלעי היתה שהאתר יותר מדי מתעסק במני נפתלי, הוצג לך ע"י,  האמתיתשעמדתו 

 12 יותר מדי,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13צור. תכתובת הוצגה. -מתעסק במני נפתלי, זה הוצג ע"י עורך דין בןיותר מדי  עו"ד יהודית תירוש:

 14, תכתובת שהוא שולח לך, זה חברי הציג לך, תכתובת שהוא שולח 7471אני מציגה את התכתובת, 

 15נט וגם משלנו יותר מדי זה של מני נפתלי שפתאום Y-לך שהוא שלח, הכל חברי הציג, נועם דביר מ

 16 כו', התכתובת מול עיניך אני מניחה, יש לו סוללת, צריך להרגיע ו

 17 כן.  ת.

 18והוצג לך שזאת אמירה אותנטית בין אבי אלקלעי למערכת. אתה ענית מה שענית, אמרת שזה  ש.

 19היה נרטיב שלכם וגם שלו, אבל אני מתעכבת על דבר אחד ועל זה אני אשאל אותך. אתה שאלת 

 20את הועברה למעלה. אמרת אני כשהסברת את זה שזה היה נרטיב, אתה שאלת אם ההודעה הז

 21 מניח שההודעה הזאת גם הועברה למעלה. הוא העביר לך ואתה העברת למעלה. 

 22 לאן גבירתי מפנה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 733-, וזה ב3733, 3729, בעמודים 9.6.2021אני מפנה לפרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:

 2הכתיבה של אבי אז כשהוא הגן אצל גידי וייץ על הבקבוקים  הספציפי, והוא אומר לך, אתה אומר

 3היה אותו דבר כמו שהוא מגן פה עכשיו, אותו נרטיב בדיוק וכדומה, שהוא הגן על הנושא, במצב 

 4נורמאלי לא כותבים לי, אני לא כותב לו ואבי אם היה רואה את זה הוא היה כותב את זה לברוך 

 5, אנחנו עוסקים יותר מדי עניין, תשמע, זה לא רמה, זה לא לשי וזה לא מגיע לידיעתי. הוא כותב

 6בקקי של מני נפתלי, סליחה על המילה, בוא נפסיק עם זה כותב לו והדברים ממשיכים ואני 

 7מתעכבת על המשפט הבא, אני מקבל, אני כותב לו, הוא כותב לו, הוא מעביר לי ואני, אני העברתי 

 8צור, לא ראינו. אתה שואל, לא -כן. ואומר לך עורך דין בןאת זה למעלה, אני תוהה, אני מאמין ש

 9 העברתי את זה למעלה? את זה לא. כשכתוב מר ישועה, 

 10 איפה גבירתי?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 . 3732, שורה אחרונה, 3733-3732 עם:-כב' הש' משה בר

 12 . 2373כן, אני רואה, בסדר, סוף  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13אתה שואל את זה, אתה שואל את זה, אתה מקבל תשובה לא ראינו, לא  עו"ד יהודית תירוש:

 14צור טעה, -צור את זה לא. אני מניחה שעורך דין בן-העברתי את זה למעלה? אומר לך עורך דין בן

 15עד  7471, אני רוצה להראות לך את הודעה מסוימתאני רוצה להראות לך לצורך שאילת שאלה 

 16ואים את כל הדבר הזה, את זה הראינו, זה מה שאבי אלקלעי שולח לך, גם זה, אתה שולח , שר746

 17את זה לשאול ואתה שולח לו גם הודעה נוספת, תשובת ברוך לאבי, מברוך בלילה וכו', ובהמשך 

 18את ההודעה האחרונה, אבי בחור חכם משכמו ומעלה, עובד איתנו בלי משחקים ועושה את זה 

 19רכת בלי לשרוף אותנו, בלי שדברים אחרי דקה מופיעים בעין. מה שלי חשוב ביד דומה מול המע

 20לשאול אותך זה למה בעצם היה לך חשוב לשאול ולמה שאלת אם זה עלה, אני מאמין שזה עלה. 

 21 למה האמנת שזה עלה ולמה היה חשוב לך לברר את הנקודה הזאת. 

 22אתה התכוונת, הוא התכוון, הוא אמר  כיוון שלגבי נרטיבים מהסוג הזה הרבה פעמים נשאלתי, ת.

 23אמת הוא לא אמר אמת, ואמרתי היה נרטיב העברה של דברים כאלה בציר הזה היא ממחישה 
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 1את מה שאני אמרתי, שיש פה הצדקה, יש פה קולוגטיקה, אבי מראה לי שהוא בסדר. שהוא 

 2חר כך, אחרי זה מתנהג, ואני מעביר את זה לשאול ומראה לו שהוא בסדר ואם יש ספק אז אני א

 3 אומר אבי בסדר, אבי נאמן לנו, אני עושה את מה שצריך לעשות. ואת ההוכחה סיפקתי לפני רגע. 

 4 או שהוא כותב אמת פשוט.  צור:-עו"ד בעז בן

 5 זאת התנגדות כמובן לעד, לדברי העד.  עו"ד יהודית תירוש:

 6 זאת לא התנגדות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 זאת לא התנגדות.  צור:-עו"ד בעז בן

 8 קי. -או עו"ד יהודית תירוש:

 9 הוא עובד איתנו בלי משחקים.  צור:-עו"ד בעז בן

 10אני עוברת איתך לדוגמה הבאה בתוך העולם הזה של היענות חסרת ערך  עו"ד יהודית תירוש:

 11, הבלטה למסיבת 72שנטען. אני עוברת לפריט  מסוימיםשהוצגה בפניך או שלא הוצגו דברים 

 B15 . 12עיתונאים של הליכוד שבה נטען שמפלגות השמאל מקבלות מימון זר. זוכר? ה

 13 כן.  ת.

 14 כ הנושא הזה.  ש.

 15 כן. ת.

 16והכותרת שהיתה באחת הכתבות, עמותת  ענייןקי. הוצג בפניך האופן שבו אתם מסקרים את ה-או ש.

 17, שזה הוצג past pages 549קש תומכת שמאל או פניקה של הימין, שזה כותרת שהוצגה מתוך נ/

 18הכותרת הפכה להיות  6:24, כשבשעה עו"ד 524בעצם ככותרת מאוזנת יחסית, הוסבר לך, עד 

 19 551נ/-. אני אומר לגבירתי לא הצלחנו להוריד את ה551כותרת אחרת שנוגעת גם לפריט אחר, נ/

 20צת מהנט, אבל יש לנו את זה בחומר החקירה, אז אנחנו נציג מחומר החקירה באיכות אולי ק

 21 פחות. הוא לא קריא. 

 22 לא קיימת.  המסוימת, השעה המסויםהתאריך  דובר:
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 1אני גם אומרת לכם את זה שאם תרצו לסרוק את זה נבקש להציג את זה  עו"ד יהודית תירוש:

 2. אבל יש לנו את זה מתוך חומרי החקירה שלנו. אז נאמר לך שבשעה 551מחדש כי זה לא קריא נ/

 3ותרת אחרת. אני רק נותנת את הרקע של מה שהוצג. הוצג בפניך הכותרת הפכה להיות כ 6:24

 4, כשמתוכו הוצג שבישראל 454שזה סיקור מאוזן ועוד הוצג בפניך התחקיר של העין השביעית, נ/

 5 3559לעמודים  19-20היום מסיבת העיתונאים של הליכוד מועברת בשידור ישיר, שורות 

 6והארץ לא סיקרו את מסיבת העיתונאים כי היה לפרוטוקול, ואפילו נאמר לך במפורש שוואלה 

 7 משהו של רביב דרוקר. כך נאמר לך. אתה זוכר? אתה לא זוכר את זה מהחקירה הנגדית, 

 8 אצלנו המוצג סרוק.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 אז אולי זה לא ירד אצלנו בטעות, אנחנו ניקח את זה מחברנו.  עו"ד יהודית תירוש:

 10 בהנחה שזה כולו אז יש לנו די הרבה דפים סרוקים.  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 11קי, אנחנו נבדוק את זה עוד פעם. בכל מקרה אני מניחה שחברי טעה כי -או עו"ד יהודית תירוש:

 12נוכל לראות שזה לא מה שכתוב על וואלה אלא כתוב  8אם נראה את תחקיר העין השביעית בעמוד 

 13ולא וואלה לא הגיע. אבל זה רק אנקדוטה כי אנחנו לא חיים עם כל הכבוד  הארץ ונענע לא הגיעו,

 14ויש כבוד לעין השביעית, אנחנו חיים מחומרי החקירה. אני מפנה אותך למוצג שהראינו קודם 

 15, אם תוכל לקרוא את מה שכתוב מתחת לכותרת ולהגיד לי האם, עד כמה ניתן לראות מתוכו 549נ/

 16 תונאים. שהיה שידור של מסיבת העי

 17 רשום שידור חי ממסיבת העיתונאים של הליכוד.  ת.

 18 קי. ומה רואים גם, -או ש.

 play off . 19וידאו, זה  ת.

 play off . 20רואים  ש.

 21 אני לא יודע מה יש שם, אבל שידור חי. לא, הנה, לא, רשום שידור חי.  ת.

 22 . 549נ/ ש.

 23 זה סרוק אצל כבודכם?  עו"ד ז'ק חן:
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 1 הגשנו את זה גם עכשיו.  עו"ד יהודית תירוש:

 2לא, אבל מה שהגשת, אני כן הייתי מבקש לברר אם זה סרוק אצל כבודכם במוצג  עו"ד ז'ק חן:

 3 המקורי שחברי הגיש. 

 4 הורדנו את זה מהנט.  עו"ד יהודית תירוש:

 5 זה סרוק אצל כבודכם?  עו"ד ז'ק חן:

 6 ?551אדוני שואל עכשיו על  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 המסמך הזה שמוקרן כאן על הלוח.  ו"ד ז'ק חן:ע

 8 , נכון? 549 עו"ד יהודית תירוש:

 9 , נבדוק. 549 אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 יש פה סימון. עו"ד יהודית תירוש:

 11 אבל אמרת שזה לא ברור.  עו"ד ז'ק חן:

 12 לא זה היה לא ברור, אחד אחר היה לא ברור.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 זה סרוק ברור כבודכם?  חן:עו"ד ז'ק 

 14 כן, סרוק.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 ברור אני מניח.  עו"ד ז'ק חן:

 16 שידור חי ממסיבת העיתונאים של הליכוד.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 או שצריך לסרוק את זה עכשיו מחדש.  עו"ד ז'ק חן:

 18 וק. לא לא, סר אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 זה המסמך.  עו"ד יהודית תירוש:

 20 שידור חי. בעותק הסרוק אצלכם.  liveרואים גם את השידור חי ורואים  עו"ד ז'ק חן:

 21אני לא יודעת, כתוב שידור חי, אני לא יודעת, תיכנסו לנט  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 ותבדקו, יש מוצג כזה. 

 23 שידור חי, איפה,  liveשכתוב עליו אם סורקים מוצג  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן
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 1כי כששואלים את העד ומראים לו, אני מציגה כל מיני מוצגים שהוצגו  עו"ד יהודית תירוש:

 2לשאלות שונות, כששואלים את העד נכון שלא הוצגה מסיבת העיתונאים בוואלה, גם כתבו את 

 3להציג לו את הדברים  זה בעין השביעית, ולא מראים לו את הדברים במדוייק שיראה, אז מותר

 4 במדוייק שיראה. עכשיו אני שואלת אותך עוד דבר, הוצג לך, 

 5רק סליחה, עשינו חקירה רחבה על דברים שלא נשאלו בחקירה הראשית  צור:-עו"ד בעז בן

 6וכן פניקה ולא והצגנו התפתחות של כתבות ושל סיקורים שהיו בתוך האתר. עכשיו  B15-בנוגע ל

 7אלת על כל המכלול אלא אומרת, רק להבהיר על מה אנחנו מבלים כאן נדמה לי שחברתי לא שו

 8את הזמן. אם היה כתוב בעין השביעית או לא היה כתוב בעין השביעית שהליכוד ומסיבת 

 9וואלה או ע"י וואלה והארץ ונענע. נכון? זה הדיוק -העיתונאים סוקרה או לא סוקרה ע"י הארץ ו

 10 שאת רוצה?

 11 אדייק במה שאני רוצה. אני  עו"ד יהודית תירוש:

 12 כדי להבין את כל המכלול הרי בסוף אני מבין שזה,  צור:-עו"ד בעז בן

 13 תשאלי שוב. פשוט תשאלי שוב. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 מה השאלה?  כי היתה חקירה מאוד רחבה בנושא הזה.  צור:-עו"ד בעז בן

 15לי לשאול על משהו שהצגת ולא רק... אבל אני ערה לחקירה הרחבה, מותר  עו"ד יהודית תירוש:

 16הזה. אפרופו רק זה אני שואלת אותך, עד כמה אתה יודע, גם  ענייןלא סיימתי כי יש עוד מוצגים ב

 17סוקרה לא  B15מתוך החומרים ואולי מזיכרון שלך, אם מסיבת העיתונאים של הליכוד בנושא 

 18 רק בכתיבה אלא גם שודרה. הוא ענה על זה, אבל בסדר. 

 19אני מצטער, אני לא מצליח להבין את כל ההקדמה על המוצג הלא ברור שהוגש ע"י  עו"ד ז'ק חן:

 20 ההגנה ועכשיו אנחנו מגישים מוצג ברור שבו אנחנו נראה שידור חי, 

 21עורכת דין תירוש אמרה שלא הצליחו להוריד את זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 מהמוצגים, 

 23 את המוצג הזה גם.  ולא עו"ד יהודית תירוש:
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 1לכן הם מביאים את זה, את אותו מסמך מחומר החקירה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 זה כל מה שהיא אמרה. 

 3לא, מה שעורכת דין תירוש אמרה, גבירתי אני שמעתי היטב, היה, שיש מוצג שהוא  עו"ד ז'ק חן:

 4, לנו, את העותק הברור שלה. אז לא ברור ואם ההגנה רוצה ברוב אדיבותה היא גם תעביר לה

 5 המוצג הוא מאוד ברור ומה שכתוב כאן, 

 6צור עם -לא באדיבות ולא בלא אדיבות, אני הצגתי טיעון שטען עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 7מוצגים שונים, מוצג אחד אמרתי לא הצלחנו להוריד אותו מהנט, אני לא יודעת אם זה לא נסרק 

 8מזכירות או אצלנו, אמרתי שלנו יש אותו בכל מקרה בחומר החקירה. זה טוב, אם זה טעות של ה

 9 הכל, טכני לגמרי, אבל האוזניים כבר שומעות דברים שלא נאמרים. 

 10 יש שאלה לעד? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 12 לה.אולי תשאלי שוב. תשאלי שוב את השא אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13אני שואלת עד כמה מהמסמך הזה ומזיכרונך אתה מבין או יודע אם מסיבת  עו"ד יהודית תירוש:

 14 העיתונאים שודרה.

 15 הוא ענה על זה קודם.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 הוא ענה שלוש פעמים.  צור:-עו"ד בעז בן

 17ור חי ממסיבת העיתונאים מזיכרון אינני זוכר, מה שרשום פה רשום בכותרת הראשית שיש שיד ת.

 18 , שידור חי. liveומצד שמאל ליד התמונה יש 

 19התחלפה הכתבה לכתבה אחרת, זה פריט  6:24-קי. אחר כך הציגו לך שב-או עו"ד יהודית תירוש:

 20שהתנוסס בכתבה  והווידאאחר, אבל זה מה שהוצג לך. ואני שואלת אותך אם אתה זוכר מה 

 21 נו להוריד אותו באופן תקין מהאתר, , שאנחנו לא הצלח551הזאת, וזה נ/

 22 לא צריך לחזור על זה שוב.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 מה אתה זוכר, מה בחקירה חוזרת, צור:-עו"ד בעז בן
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 1 אבל עוד לא שאלתי את השאלה.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 אם לא סיימת, בבקשה.  צור:-עו"ד בעז בן

 3 אתה רוצה להתנגד תתנגד.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 רשמתי שאני זוכר את השאלה,  צור:-עו"ד בעז בן

 5שהתנוסס בראש הכתבה שהוחלפה  והווידאמה ידוע לך, מה אתה זוכר לגבי  עו"ד יהודית תירוש:

 6, כמו שחברי הציג לך שהכתבה הוחלפה לכתבה נגטיבית ואני שואלת אותך האם אתה 6:24-ב

 7 ש הכתבה הזאת. שהתנוסס ברא והווידאזוכר מה 

 8אני אמרתי כותרת אחרת, אמרתי שהתחלפה הכותרת, לא נכנסנו לשום  צור:-עו"ד בעז בן

 9 תוכן שלה, 

 10 כן נכנסת.  עו"ד יהודית תירוש:

 11אמרנו שהתחלפה הכותרת וזה ירד והתחלפה הכותרת. עכשיו השאלה מה  צור:-עו"ד בעז בן

 12 אתה זוכר מהכתבה שהתחלפה, 

 13אתה זוכר או מה אתה יודע ואני אראה. מה אתה זוכר ומה אתה יודע  מה עו"ד יהודית תירוש:

 14 לגבי מה שהתנוסס בוידאו בראש הכתבה ואנחנו נראה.

 15לא, לפני שאת מראה, אני מתנגד, זה לא נושא שעמד על הפרק, כל מה  צור:-עו"ד בעז בן

 16המספר שלו,  שאנחנו אמרנו בנושא הזה, אם אין משהו אחר אני מפנה לעמוד, אני אגיד לך את

 17שעות, הוא אמר כן. מה עכשיו, מה הכותרת  4-5כותרת אחרת. זה היה  6:24-, מה שאמרנו ב3559

 18 . 4אלף כותרות פחות  15-האחרת, מישהו שאל על הכותרת האחרת או על ה

 19 חברי הציג כאן שמסיבת העיתונאים לא שודרה,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 זה גמרנו כבר.  צור:-עו"ד בעז בן

 21 רגע, לא גמרנו, אנחנו רואים מהחומרים שהיא שודרה גם שודרה.  ד יהודית תירוש:עו"

 22 אבל עברנו את זה.  צור:-עו"ד בעז בן
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 1תן לי להשיב, לא עברנו, מבחינתך עברנו, מבחינת האתר לא עברנו, חזרנו  עו"ד יהודית תירוש:

 2ג פעם אחת אתה אומר לזה שוב ושוב בכל כתבה אפשרית, גם למחרת בבוקר. אז כשאתה כאן מצי

 3לא עלתה מסיבת עיתונאים, כשהאתר מדבר אחרת בצורה מופגנת גם לכתבה שאחר כך הצגת 

 4אותה בהחלט כן, הצגת אותה את התוכן שלה איך כל הסיקור של הדבר הזה היה נגטיבי, בהחלט 

 5הצגת גם את הכתבה שעלתה אחר כך. רוב התמונות לבכירי מפלגות הימין מחו"ל אמרת לו, 

 6 והווידאתראה איזה כתבה נגטיבית זאת. ואנחנו תיכף נראה שבראש הכתבה הזאת שוב מתנוסס ו

 7 של מסיבת העיתונאים. אז בוודאי שיש הקשר. 

 8 איזה מוצג זה?  עם:-כב' הש' משה בר

 9 . 551 אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 לנו, לא, אבל אני מציגה את זה מתוך חומרי החקירה ש עו"ד יהודית תירוש:

 11 .551זה אחד מתוך הרבה מסמכים בלונג  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12ואז תרד רגע למטה, תרד לכתבה, זאת הכתבה, תעלה למעלה, בדיקת  עו"ד יהודית תירוש:

 13שעולה כאן.  והווידאוואלה, רואים את התרומות לפריימריס של בכירי מפלגות הימין מחו"ל, ומה 

 14 גם את הקישור אם צריך. קישור מתוך החומרים. אנחנו יכולים להראות 

 15 את שואלת אותי? ת.

 16 כן.  ש.

 17אנחנו הצגנו למיטב זיכרוני את כל אותו יום, הצגנו איך הדבר הזה, איך היה  צור:-עו"ד בעז בן

 18 הסיקור בנושא של, 

 19 כתיבה.  עו"ד יהודית תירוש:

 20הזה, אנחנו הצגנו ואני לא אגיד כרגע  ענייןאני יכול לסיים את המשפט ב צור:-עו"ד בעז בן

 21, כל הדברים האלה עלו והצגנו B15בשונה מהתביעה, איך היה הסיקור, ימין, פריימריס, תרומות, 

 22הזה, אז חברתי אומרת  ענייןגם דבר אחרי דבר. עכשיו מה חברתי עושה, לא נשאר משהו לא נהיר ב

 23ך אותה כתבה, זה לא דבר שנשאר לא בוא ניכנס לאחת הכתבות, בוא ניכנס כרגע מה היה בתו
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 1נהיר, זה לא דבר שלא בורר בנושא הזה, אין משהו אחר, לא נשאל ולכן אני לא מצליח להבין מה 

 2לסתום איזה שהוא חור במהלך החקירה החוזרת,  ןניסיוהחקירה החוזרת עושה. אלא אם כן זה 

 3 זה לא הרעיון. 

 4ה שאנחנו עושים ואנחנו יכולנו לא להיכנס לכל זה לא הרעיון, זה גם לא מ עו"ד יהודית תירוש:

 5 הדברים האלה, 

 6 אדרבא. צור:-עו"ד בעז בן

 7כי כמו שגבירתי וכבודכם רואים יש לנו את החומרים האלה בחומרי  עו"ד יהודית תירוש:

 8החקירה והתכוונו להגיש אותם בהמשך. העד לא אמור לזכור כל דבר מה עלה ומה לא עלה ולא 

 9זה. משחברי בחר להציג עם העד הזה כל מיני נתונים וכל מיני דברים והציג התכוונו עם העד ה

 10בהרחבה את היום הזה כיום שבו מסיבת העיתונאים של הליכוד לא סוקרה שעות על גבי שעות על 

 11לעשות שום דבר,  ןניסיוגבי שעות, מחובתנו להציג לעד את הדברים כהווייתם. זה הכל. אין כאן 

 12את כל המסמכים שיש לנו בחומר החקירה והם יהיו כנראה בסיס לימי  אנחנו יכולנו להראות

 13גם, יכולנו להראות אותם בהמשך הדרך. אין לנו לחץ או רצון או כמוש אדוני שאל  144-הדיון ב

 14 במסווה להציג את זה כעת. ממש לא.  ןניסיואותי, 

 15 העמוד הזה לא הוצג עד היום? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 העמוד הזה לא הוצג, הכתבה הזאת לא הוצגה. יהודית תירוש:עו"ד 

 17 מה שיש עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 הכתבה הזאת לא הוצגה.  עו"ד יהודית תירוש:

 19 אז מכוח מה את מציגה אותה?  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 20החקירה. היא  מה זאת אומרת, מתוך חומרי החקירה, היא נמצאת בחומר עו"ד יהודית תירוש:

 21, 7045גם נמצאת ברול. אגב ברול, בתוך הרול יש לינק לכתבה הזאת, אפשר לפתוח אותה. הודעה 

 22 , בוא נפתח אותה שניה, את הלינק לכתבה הזאת, 7045בוא נפתח אותה רגע, וזאת השאלה הבאה, 
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 1עקרוני  ענייןכבודכם אני מבקש להוסיף על כללי ההתנגדות. כי עוד פעם עולה כאן  עו"ד ז'ק חן:

 2וצריך לשים אליו לב. ניכנס עכשיו לסגה ואני רוצה לומר, אנחנו עכשיו ניכנס לסגה בלתי נגמרת. 

 3יש לנו עד שהיה מנכ"ל האתר, בא בחקירה ראשית, חברתי בחרה מה להציג לו מה לא להציג לו, 

 4ת אחרת, מה להראות דרכו מה לא להראות דרכו. שמענו עכשיו מפיה שהיא בכלל יש לה תוכני

 5שהיא בחרה במודע, כך היא אומרת,  מסוימתיום אחד להגיש אני לא יודע איך ובאיזה אופן תמונה 

 6צור -לא להציג לו בחקירה הראשית. היא בחרה לא להציג לו בחקירה הראשית. עורך דין בן

 7שלו  המסוימתהציג את כל המסמכים שנוגעים לאותו יום בשביל להגיע לתכלית  מסוימתלתכלית 

 8בחקירה הנגדית. אומרת חברתי בחקירה החוזרת אני לא התכוונתי להגיש לו בראשית, אבל 

 9צור מטעמיו רצה להציג משהו ספציפי לגבי אותו יום, עכשיו לי זה פותח את הפתח -משעורך דין בן

 10לדון עכשיו בנושא שאני במודע בחרתי שלא להעלות דרכו. ולחבר עכשיו כתבות לרון ולבקש ממנו 

 11ה הוא זוכר ושיסביר אירוע שלם. שוב הדגמה להפיכת החקירה החוזרת לחקירה ראשית ללא מ

 12מתן אפשרות לחקירה נגדית, כבודכם, ככל שיחליט בשאלה הזאת, בשאלות דומות להתיר את 

 13השאלה על אף התנגדותנו, אני עכשיו מבקש, אחד, שתינתן לנו ההזדמנות לחקירה נגדית משלימה 

 14 שנשאלות כאן ולא היתה לנו הזדמנות לחקור עליהן.  על השאלות החדשות

 15אנחנו נקבל החלטה ואז אני אומר לכם, ככל, אדוני יחכה להחלטה ואז  עם:-כב' הש' משה בר

 16 יבקש את מה שיעלה בעקבות ההחלטה. 

 17 אם לא יגידו לי מה אתה קם אחרי ההחלטה אז אני עכשיו מתיישב.  עו"ד ז'ק חן:

 18רק אגיד, אנחנו בכלל לא מראים את כל האירוע, האירוע וכל אירוע  אני עו"ד יהודית תירוש:

 19שנראה פה הוא רחב והוא שונה והוא מלא בכל מיני פרטים, שאנחנו לא מתכוונים להראות אותם. 

 20אנחנו מתכוונים לדבר שהוצג ואם חברי כאן קם ואומר אני חוזר בי, מסיבת העיתונאים שודרה 

 21 ארוך, אז אני אחזור בי מהשאלה הזאת. שעות על גבי שעות באתר באופן 

 22עורכת דין תירוש, לגבי מסיבת העיתונאים גבירתי הציגה,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 ראינו סיקור, כתוב שידור חי, ראינו. 
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 1לא, אבל גם כמה זמן זה היה, שאלה גם כמה זמן זה היה באתר, לא רק  עו"ד יהודית תירוש:

 2לך לא עלה בכלל אז אני רוצה להראות לא רק שזה עלה זה עלה לאורך שעלתה המסיבה, אמרו 

 3 זמן ניכר. ואם חברי מסכים לנקודה הזאת, כל יתר הדברים, 

 4 גבירתי עכשיו נכנסת למשהו אחר.   אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 לא, אני לא מתכוונת להראות את זה, אני רק רוצה שתסתכל,  עו"ד יהודית תירוש:

 6גבירתי עכשיו נכנסת למוצג אחר שלא נמצא אצלנו אם אני  אב"ד: -פלדמן -הש' ר' פרידמןכב' 

 7 מבינה נכון. 

 8שיש שם לינק לכתבה הזאת,  7045זה נמצא בתוך הרול, אני מפנה להודעה  עו"ד יהודית תירוש:

 9 וזאת הכתבה ואפשר להגיש את הכתבה. זה מתוך הרול אבל, פשוט זה לצורך,

 10 גבירתי לא שאלה בחקירה ראשית. עם:-כב' הש' משה בר

 11אירועים, שאלתי על אירועים  315אני לא שאלתי, אני לא שאלתי על כל  עו"ד יהודית תירוש:

 12. חברי גם אומר, חברתי איך היא רצתה להגיש את זה, חברי יודע שיש חוקרים שזאת מסוימים

 13ם אלה צפויים להעיד היתה העבודה שלהן לבדוק מה היה באתר אל מול מה שהובטח, והחוקרי

 14אלא אם כן נגיע להסכמות כאלה ואחרות. אז הדבר הזה היה לו מקום בפרשת התביעה. לא חשבנו 

 15שהעד עצמו יכול, כפי שבית המשפט בעצמו אמר, להאיר את עינינו לגבי מה שעלה בסופו של דבר 

 16. אבל משהוצג לו או לא עלה כי הוא רק יכול להסתכל על דברים והוא לא זוכר כמו שהוא לא זוכר

 17בנקודה הזאת, אני לא מדברת על מלוא הנקודות, אני לא הולכת על כל האירוע אבל נקודה 

 18מסויימת הוצגה לו באופן לא נכון ואת הדבר הזה אנחנו בחרנו לתקן. זה הכל. אין כאן שום נסיון 

 19בע דקות לתפוס טרמפ או שום דבר אחר. אם יש הסכמה שהוידאו היה לאורך שעות וידאו של אר

 20 כמו שרואים בכתבה הזאת, אני יכולה לוותר על השאלות האלה. 

 21מוסכם שהעצרת שודרה, המסיבה הזאת שודרה, אין לזה שום משמעות  צור:-עו"ד בעז בן

 22מבחינת הסיקור הכולל שהיה, הנתון הזה מוסכם. שתיים, כשחברתי אומרת אני מתכוונת להביא 

 23ת נרחבות, מה לחוקרים, חוקרי רשות ניירות ערך את האתר דרך החוקרים, זה יעורר סוגיו
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 1ולתקשורת, אם אפשר להביא דרכם כעובדה, כסברה, אבל זה לדיון בהמשך. ולהימנע... למנכ"ל 

 2ועדים אחרים גם בחקירות הראשיות, גם בימים וגם בדיונים כאן. אבל בסדר, כל אחד עם 

 3 הבחירות שלו. 

 4אה, הכתבה של התחקיר הזה השלילי, הכתבה כשהוצגה לך הכתבה הב עו"ד יהודית תירוש:

 5צור הציג -אבל הנושא שלה הוא נושא שעורך דין בן והווידאהזאת שהרגע ראינו שהנושא שלה, לא 

 6 למר נתניהו,  מסוימתבפניך, שהוא שלילי במידה 

 7 בלי סיבה, הסברנו את ההקשר, אמרנו שהנושא הזה,  צור:-עו"ד בעז בן

 8נו לא עכשיו מסכמים בשביל העד את הדברים. אני מציגה שאלה. אבל אנח עו"ד יהודית תירוש:

 9צור שהוא -אתה אמרת שאתה זוכר שלמחרת עשיתם עוד דברים מתקנים. אמר לך עורך דין בן

 10 הראה לך את כל האירוע. אני שואלת מה זכור לך, 

 11 איפה גבירתי עכשיו?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 קול?בפרוטו עו"ד יהודית תירוש:

 13 כן. המשפט האחרון.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14כן. זה מתחיל בשני דברים, אחד לגבי המקטע הזה הספציפי יכול להיות  עו"ד יהודית תירוש:

 15 שהוא צודק, אין לי גם שום, מראה מקום, 

 16 לא, זה יש לנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 עמוד, שורה, איפה?  עם:-כב' הש' משה בר

 18 אבל זה כנראה,  3556-כן, סליחה גבירתי. העמודים הם, מתחיל אצלי ב עו"ד יהודית תירוש:

 19 המשפט האחרון של אדוני, של גבירתי,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20המשפט האחרון היה, אני רק אומר, הוא אמר, אני רק אומר עוד פעם  עו"ד יהודית תירוש:

 21שלי של אותו אירוע זה שאחרי זה עשינו המון דברים מתקנים כולל התמונה, ואומר לך שהזיכרון 

 22 צור לא, הראיתי לך את כל האירוע. אני שואלת אותך, -עורך דין בן

 23 איפה זה, באיזה עמוד?  עם:-כב' הש' משה בר
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 1 . 4-. מתחיל ב3562 דובר:

 2, נכון אדוני. ואני שואלת אותך מה זכור לך אם בכלל לגבי 56. 4שורה  עו"ד יהודית תירוש:

 3 העלאת הסרטון הזה של מסיבת העיתונאים שוב למחרת. 

 4זה לא חקירה חוזרת, זה חקירה מדריכה, מה זכור לך לגבי כך וכך, אז מה,  צור:-עו"ד בעז בן

 5ידי את הדבר הזה. זה זה כבר התשובה בתוך השאלה. זה כמה זמן אחרי מלחמת ששת הימים תג

 6לא עובד הדבר הזה. זה לא הולך. כבר אמרנו, אמרנו, המסיבה הזאת שודרה, הצגנו את כל, אני 

 7ארענן נשכחות, הראינו שהתחקירים האלה הם תחקירים מדומיינים כי כל התזה שהיתה שם שאי 

 8קר בתוך אפשר תרומות לפריימריס זה דבר שאין לו שום אחיזה משפטית והראינו איך זה סו

 9האתר. עכשיו חברתי אומרת, אם מסיבת העיתונאים שודרה או לא שודרה, למרות שהצגנו פה 

 10עולם שלם, אוקיאנוס שלם, עולם שלם בסוגיה, ועכשיו השאלה הבאה היא האם אותה מסיבת 

 11עיתונאים שודרה גם למחרת, זה כדי לאיין את כל מה שהצגנו כאן, או שלא שאלתם את זה 

 12 . בחקירה הראשית

 13צור, אם אני מבינה נכון אומר העד אני זוכר -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 שעשינו עוד המון דברים, אדוני אמר לו שלא, ועל זה היא שואלת אותו. 

 15 באותו יום.  צור:-עו"ד בעז בן

 16תה השאלה אדוני אמר לו הראיתי לך את כל האירוע. זו הי אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17של אדוני. לא, הראיתי לך את כל האירוע. אז על זה היא שואלת אותו כי אדוני אמר שזה כל 

 18 האירוע. 

 19אני מפנה כבודם, אני אגיד את מספר העמוד, יש פה פיסקה שלמה שהעד  צור:-עו"ד בעז בן

 20מפצים  ואילך, יש תשובה של העד, מדברת בעד עצמה ואנחנו 12משורה  3562מתייחס לכך, בעמוד 

 21אותם ויש פיצוי, ודבר שני זאת אומרת שזה מאוזן באופן מאורגן, שמתי תמונה של בוז'י, יש פה 

 22דיון שלם. העד משיב. ואחרי זה מדבר על הבדיקה של הגוף שנקרא העין השביעית שהשם שלהם 

 23 עולה פה מפעם לפעם, העד מתייחס. 
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 1 קונים. לא רק שהוא מתייחס, הוא גם אומר איזה תי עו"ד ז' חן:

 2כן. חברתי בשאלה, חקירה חוזרת, אומרת לו מה התיקון, שהוא לא התיקון  צור:-עו"ד בעז בן

 3שהעד היעד עליו. למשל בוז'י וכו'. זאת אומרת זאת גם שאלה מדריכה, היא מראה לו כתבה 

 4 ואומרת לו זה התיקון. 

 5 לה להתקדם.טוב, עכשיו הוא הסביר. גבירתי יכו אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6, דובר איתך על סרטון של גרטה בחדשות 90בסדר גמור. אירוע נוסף, פריט  עו"ד יהודית תירוש:

 7 בדקה. זוכר?

 8 כן.  ת.

 9 צור, -, הציג לך חברי עורך דין בועז בן22עד  16שורות  3752בעמוד  ש.

 10 איזה עמוד? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11, זה מה שרשום לי, הוא הציג לך שהועברה אליך דרישה 22-16, שורות 3752 עו"ד יהודית תירוש:

 12גרטה, אם אתה זוכר, שאובמה, הנשיא אובמה מוכן לפגוש כוכבת יוטיוב אבל  ענייןמרובינשטיין ב

 13שניות, זה  12לא את מר נתניהו אגב נאום בקונגרס וכל מה שוואלה העלתה זה סרטון באורך של 

 14שניות אבל זה כל מה שוואלה העלתה. אתה  10גם אמר  מה שהוא אמר, כאילו במקום אחר הוא

 15אישרת והסברת שבתוך חדשות בדקה אי אפשר לתת יותר מכמה שניות. זה מה שאתה אמרת. 

 16, 679אחר, נ/ ענייןמאותו יום, הוצג ל past pagesבעקבות ההתנגדות שלנו באותו רגע הוקרן גם 

 17ת, אובמה בוחר להיפגש עם כוכבת יוטיוב וראינו שבטעימה הראשונה מופיעה גם כותרת המתייחס

 18שניות, אלא גם זה, זה כיסינו את זה כבר, ואני רוצה  12שניות,  10-אבל לא עם נתניהו, לא רק ה

 19לשאול אותך האם אתה זוכר אם האייטם הזה פורסם באופן נוסף ע"י וואלה. אני אציג לך שני 

 20 ברול, ושני מיילים,  7534דברים, את הודעה 

 21לפני שאתה מגיש אני רוצה להתנגד לפני ההגשה כדי שזה לא יהפוך את זה  צור:-בן עו"ד בעז

 22 למעשה עשוי. חברתי אומרת אני רוצה להוסיף, 

 23 הוא רצה להתנגד, אני מחכה.  עו"ד יהודית תירוש:
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 1חברתי אמרה אני רוצה להוסיף משהו, זה מה שאומרת חברתי, אני רוצה  צור:-עו"ד בעז בן

 2אחד או שניים, אני רוצה להוסיף. אין תכלית של הוספה בחקירה  ענייןאית לו להוסיף משהו. הר

 3חוזרת, כי זה לא משנה מהחקירה הנגדית, תשובותיו של העד בחקירה הנגדית. התשובות של העד 

 4בחקירה הנגדית היו נהירות, העובדה שיש לחברתי עוד משהו להוסיף זאת לא עילה לחקירה 

 5ון בשאלה ואין פה תשובה לא נהירה שהונחה בפני בית חוזרת. כי אין פה איזה שהוא מצג לא נכ

 6 המשפט, חקירה חוזרת לא נועדה לתוספות. 

 7שחברי הציג לו כל מה שהוצג  ענייןשל תוספות, זה  ענייןאני אענה. זה לא  עו"ד יהודית תירוש:

 8לא של תוספת, אני לא הייתי מוסיפה ו ענייןשניות ולכן זה לא  10-12באתר וואלה זה סרטון של 

 9הייתי מציגה את זה אם חברי לא היה נכנס לזה, אבל משחברי מציג לו את זה שזה כל מה שעלה 

 10ועוד העד שזה מה שהוצג לו מסביר, כן, בחדשות בדקה זה כל מה שאפשר להראות, מספר שניות, 

 11ולא מוצג לו אחרת, אז נשארת התשובה הזאת שלו. זה הכל. ולכן זה לא תוספת אלא זה דיוק של 

 12 ים שהוצגו ע"י חברי. דבר

 13חברתי תתקן אותי אם אני טועה, אני ביקשתי לברר האם הקטע שהיא מפנה  עו"ד ז'ק חן:

 14צור, מתי הוא היה. אז היא הפנתה למשהו בפרוטוקול, אני לא רשמתי, -בחקירתו של עורך דין בן

 15צי או חודשיים עומד כחודש וח 9.6אם כבודכם זוכר זה לפני הפגרה,  9.6. 9.6-אבל התאריך הוא ה

 16לפני שקיבלנו את המיילים שהיא מבקשת להציג. הנה לנו עוד הדגמה למצב שההליך נכנס אליו. 

 17טענה שלא הוצגה התמונה המלאה על בסיס חומר שהועבר אלינו חודש וחצי אחרי שמוגשת לו 

 18 אני מבקש את תיקונה של חברתי.  מסויםהתמונה. אם טעיתי בנתון 

 19 לא הבנתי, זה לא הרול הישן מה שמציגים?  אב"ד: -מן פלד-כב' הש' ר' פרידמן

 20 לא, היא אמרה אני מבקשת להגיש לך שני מיילים. שני המיילים,  עו"ד ז'ק חן:

 21 ואת הרול הישן. עו"ד יהודית תירוש:

 22ואת הרול הישן. אז עכשיו כולם נלך על הרול הישן. זה היה מקדמא דנא. אומרת  עו"ד ז'ק חן:

 23הגיש שני מיילים, גבירתי שמעתי היטב, אלא אם כן חברתי תגיד שלא שמעתי חברתי אני מבקשת ל
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 1צור חודש וחצי לאחר שהוא מציג את השאלה ולכן -היטב, שני המיילים האלה נמסרו לעורך דין בן

 2ההצגה כלפי בית המשפט שהוצגה תמונה חלקית, על בסיס חומר שהועבר חודש וחצי לאחר מכן 

 3אשימים בהצגת תמונה חלקית. עכשיו אני מנסה לחשוב על מילים צור שאותו מ-לעורך דין בן

 4שמתארות את הסיטואציה, אני חושב שכבודכם יפטור אותי ממנה. זה לא נכון, זה לא ראוי, זה 

 5פעם אחת. פעם שניה, אני חושב שזאת גם הדגמה מדוע החקירה החוזרת בנסיבות התיק הזה 

 6שיו מיילים חדשים כדי לחקור חקירה ראשית שלא פרצה מזמן את גבולה. מבקשים להציג לכם עכ

 7נעשתה בעיתו בשל מחדל של המדינה, אגב זה אומרים לכם שההגנה הציגה תמונה חלקית כי 

 8 החומר הזה לא היה ברשותה. באמת, קשה לי למצוא מילים, לא רוצה לאפיין במילים, אני מתנגד. 

 9 אז אני אשיב.  עו"ד יהודית תירוש:

 10 אין צורך. אב"ד: -פלדמן -ןכב' הש' ר' פרידמ

 11 אז ראשית אני מציגה לך את,  עו"ד יהודית תירוש:

 12 מה, מגישים את המיילים?  עו"ד ז'ק חן:

 13כן. אני מציגה לך את המייל, תסתכל על המיילים, תסתכל על הרול גם, על  עו"ד יהודית תירוש:

 14 הסריקה ברול כשכתוב, יש לך את זה מול העיניים, שורה ברול, שכתוב שם, אתה רואה את זה? 

 15 על מה להסתכל עכשיו? ת.

 16 על ההודעה שמסומנת. על ההודעה הזאת שמסומנת,  ש.

 17 אני אומר לשאול, יקודם על ידינו.  ת.

 18כבודכם, אני מבקש הנמקה בעקבות ההתנגדות שלי להחלטה האחרונה. מילא  ו"ד ז'ק חן:ע

 19עדויות סברה, פה מדובר בחומר שלא היה בידינו כאשר התובעת מצדיקה את השאלות שלה 

 20 בחקירה חוזרת על זה שלא הצגנו את התמונה המלאה, על סמך חומר שלא היה בידינו. כבודכם,

 21עורך דין חן, אדוני יעשה הבחנה בין הטענות שלו שבאו  אב"ד: -ן פלדמ-כב' הש' ר' פרידמן

 22צור, שאפילו הוא לא טען את זה, לבין השאלה אם יש מה להבהיר או אין -בטענות לעורך דין בן

 23מה להבהיר. אומרת התובעת, השאלה היתה, מה שהוא נשאל נשאל, אבל יש חומר שמראה 
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 1-את הדברים. זאת היתה ההתנגדות של עורך דין בן, אני רוצה לדייק מדויקתשהתשובה שלו לא 

 2 צור, על זה היא ענתה שהיא רוצה לדייק את הדברים, 

 3 אבל אני הוספתי,  עו"ד ז'ק חן:

 4החומר הזה הוא היום בתוך חומר החקירה, אז היא יכולה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 לשאול אותו. 

 6בודכם, אני עדיין צד במשפט. ולכן ההתנגדות של אני הוספתי התנגדות מטעמי כ עו"ד ז'ק חן:

 7צור במקומה מונחת, לי היו טעמי התנגדות משלי שבית המשפט על פי מה שבית -עורך דין בן

 8המשפט אומר לי עכשיו כלל לא התייחס אליהם. ההתנגדות שלי באה ואומרת שגבולות החקירה 

 9 החוזרת פרצו את גבולם ע"י זה שבאים ומנחים, 

 10עורך דין חן, א' אדוני לא צריך לחזור, ב' לא חייבים לנמק  אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' הש' ר

 11בשלב הזה. ג' ההתנגדות נדחתה. ד' זה לא רלוונטי כרגע אם הדיוק של התשובה של העד נובע 

 12 מחומר ישן או מחומר חדש. יש חומר חקירה, יש דיוק, זאת ההחלטה והוא יענה לשאלה. 

 13אז אני מציגה לך גם מייל שאתה רואה את זה וגם את הרול, תגיד לי באיזה  עו"ד יהודית תירוש:

 14 הזה של גרטה ולאיזה חשיפה הוא זכה, לפי מיטב הבנתך.  ענייןאופן שודר ופורסם ה

 15כפי שכתוב פה, גם ברול, ובמיילים, אם זה מעבר לזה שזה היה בידיעה הראשונה מתחת לכותרת  ת.

 16 בנוסף קודם בפייסבוק של וואלה וזכה לעשרות אלפי צפיות. ראשית במשך שעתיים, כשעתיים, 

 17 . 386ת/המסמך הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 וחצי, נכון? 11אתה כותב כאן שזה היה עד  עו"ד יהודית תירוש:

 19 כן.  ת.

 20 וחצי במקור זה שאתה כותב, אתה זוכר כמה הידיעה המשיכה אחר כך להופיע באתר?  11עד  ש.

 21 ני לא זוכר. א ת.
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 1אני מציגה לך מסמך מתוך חומר החקירה הישן שנמצא בידי חבריי, תסתכל עליו, תסתכל על זה  ש.

 2וחצי, הנה זה מול העיניים  12וחצי,  11ברול כי זה הרבה עמודים, תיכף נראה לך את השעה, אחרי 

 3 שלך, אז מה אתה רואה?

 4 יות בטעימה בחדשות. כן, אני רואה שזה מופיע בטעימה בחדשות. ממשיך לה ת.

 5 בכותרות, נכון? ש.

 6זה לא כותרות. הכותרת הראשית היא אובמה נגד נתניהו מהלך הרסני. זאת  צור:-עו"ד בעז בן

 7 הכותרת הראשית. 

 8 נכון, כוכבת היוטיוב לא מופיעה.  עו"ד יהודית תירוש:

 9 כוכבת היוטיוב זה בצד.  צור:-עו"ד בעז בן

 10 ותי לשאלה, זה מוביל א עו"ד יהודית תירוש:

 11 זה הרסני ובצד כותרת יוטיוב.  צור:-עו"ד בעז בן

 12 וחצי, אנחנו רואים.  12-זה מופיע גם ב עו"ד יהודית תירוש:

 13 כן.  ת.

 14צור, הציג לך שזה סרטון וידיעה לגיטימית -זה מוביל אותי לשאלה השניה, שאל אותך עורך דין בן ש.

 15ושגרטה היא כתבת בכירה. ואתה אישרת. אני שואלת אותך אם זכור לך מה היתה עמדת העורך 

 16 לבקשה להעלות את הדבר הזה. 

 17 סליחה, למה זה מתקשר, אני שאלתי אותו,  צור:-עו"ד בעז בן

 18 אני אסביר.  ודית תירוש:עו"ד יה

 19גבירתי ציטטה, אני שאלתי אותו אם אותה גרטה היא עורכת, היא כתבת  צור:-עו"ד בעז בן

 20בכירה, והוא אישר. מה צריך להבהיר בזה, מה נשאר לא בסדר בנושא הזה. זה לא מקצה שיפורים 

 21 זאת חקירה חוזרת.

 22 זה ממש לא מקצה שיפורים,  עו"ד יהודית תירוש:

 23 לא, מה אמר לך אלקלעי ומה אמר לך,  צור:-בן עו"ד בעז
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 1גבירתי צריכה להפנות אותנו לפרוטוקול, שנראה על מה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2וגבירתי תפנה אותנו לפרוטוקול  387אנחנו מדברים במדוייק. קודם כל המסמך הזה הוא ת/

 3 שנראה מה הוא נשאל ומה הוא ענה. 

 4 אמרו לו ככה, אז הוא הסכים איתי,  אז עו"ד יהודית תירוש:

 5 עמוד, עמוד.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 , שאלה, היא פרשנית בכירה נחשבת, 9.6.2021זה מתחיל, מיום  3741כן,  עו"ד יהודית תירוש:

 7 באיזה שורה?  3741 עם:-כב' הש' משה בר

 8היא פרשנית בכירה נחשבת בפוקס ניוז, נכון? אני מדייקת את העמודים,  עו"ד יהודית תירוש:

 9. פרשנית בכירה נחשבת בפוקס ניוז, נכון? הוא אומר לגמרי. ובהמשך העמוד שואלים 2שורה  3742

 10אותו, כן, נכון, זאב העביר סרטון, בוא נסכים, נדמה לי שתסכים איתי שוב בהגינות אתה יודע 

 11 שאם מעלים,  

 12 אני לא רואה את זה פה, איפה זה בהמשך?  עם:-משה ברכב' הש' 

 13 למעלה.  3743זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 אני להבא אעתיק לי ממש את השורות, כבודכם, שזה לא יקרה שוב.  עו"ד יהודית תירוש:

 15 . 1בשורה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16סרטון, בוא נסכים, נדמה לי שתסכים איתי שוב כן, נכון, זאב העביר  עו"ד יהודית תירוש:

 17בהגינות, אתה יודע שאם מעלים פעם אחר פעם כתיבה נגד ויש במקרה בארצות הברית, תיכף 

 18תראה מה קרה, קולות גם שאומרים שזה מהלך חיובי, לגיטימי לשלוח. זה הסרטון הזה. אז הציגו 

 19 לך שזה לגיטימי, 

 20 ו. לא, שאלו אות עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 21 שאלו אותו אם זה לגיטימי והוא ענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1הוא אמר כן. וגם שאלו אותו לפני זה שהיא פרשנית בכירה נחשבת בפוקס  עו"ד יהודית תירוש:

 2ניוז, הוא אמר כן. אז אני שואלת אותו, מה חשב אם הוא יודע, מה חשב העורך שלו על הפרשנית 

 3 עה. יות של להעלות את הידהזאת ועל הלגיטימי

 4כרגע בחקירה החוזרת מה צד אחר חשב. העד נשאל  I couldn't care less צור:-עו"ד בעז בן

 5לגבי בכירותה והשיב לגבי בכירותה והעד נשאל שאמרנו לו, תגיד בהגינות, משעה שפעם אחר פעם 

 6ל פרשנית שאומרת כתבתם נגד ראש הממשלה, אירן, ארצות הברית, האם לגיטימי לשלוח עמדה ש

 7משהו אחר. ועל זה הוא אמר כן. עכשיו מה איכפת לי, זאת עמדתו של העד, מה איכפת לי כרגע 

 8שהוא יגיד מה חשב אלקלעי או אלוהים יודע מי. זאת תשובתו של העד, מתייחסת לעצמו, זה 

 9 שאלות מאוד נהירות מאוד ברורות, מה זה הדבר הזה כרגע. 

 10 קי. גבירתי רוצה, -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11אני חושבת שבהחלט זה רלוונטי. שאלו את העד ובעוד הרבה מקומות שאלו  עו"ד יהודית תירוש:

 12 אותו אם זה נושא לגיטימי להעלות, חדשותי,

 13 בעיניו.  צור:-עו"ד בעז בן

 14 בעיניו להעלות את זה. יש חשיבות כן להציג תמונה מלאה,  עו"ד יהודית תירוש:

 15 לא,  צור:-עז בןעו"ד ב

 16 רגע אחד,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 תן לי לענות.  עו"ד יהודית תירוש:

 18 סליחה. צור:-עו"ד בעז בן

 19 יש חשיבות להציג תמונה מלאה,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 תמונה מלאה זאת לא מילת קסם.  עם:-כב' הש' משה בר

 21כשהעד אומר שבעיניו זה חדשותי ולגיטימי והוא מתבקש לעשות משהו  עו"ד יהודית תירוש:

 22ומעביר את זה למערכת, יש חשיבות להראות את הקונטרה שהוא קיבל מהמערכת. אני חושבת 

 23צור, -של להציג תמונה מלאה כי אחרת מה שנוצר פה ומה שמנסה לייצר עורך דין בן ענייןשזה כן 
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 1שאפשר להעלות לאתר כשהמערכת לא סברה ככה. גם אם שהכל היה מדובר בכתבות לגיטימיות 

 2. ולכן לשם חתר עורך ענייןהמערכת טועה זאת המערכת. ומר ישועה האציל את סמכותו שם, זה ה

 3צור ואם הוא שאל את הדבר הזה אולי בשאלה הזאת אני יכולה לוותר כי הוא לא שאל את -דין בן

 4לוותר על זה אבל יש מקומות שהוא שואל  זה בדיוק ככה אלא רק פרשנית בכירה, אני יכולה

 5במפורש ומתעכב על זה, כמה זה אירוע חדשותי, כמה זה מהמערכת, הגורמים המקצועיים חשבו 

 6 אחרת. 

 7 את מסכמת לעד כבר. צור:-עו"ד בעז בן

 8צור, אנחנו מקבלים את ההתנגדות -אין צורך עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 רתי תמשיך הלאה. ההתנגדות מתקבלת. של אדוני. גבי

 10 עניין, 22.1.2013בנספח, מיום  8קי. אני עוברת לאירוע הבא, פריט -או עו"ד יהודית תירוש:

 11צור -מהכותל ביום הבחירות. הציג לך עורך דין בן 1שעוסק בדרישה להעלות תמונות של נאשם 

 12, ולכן לא היה בכך שום 10:34הופיעה רק לאחר סגירת הקלפיות בשעה  1שהתמונה של נאשם 

 13 ערך. 

 14 איפה אנחנו בפרוטוקול?  עם:-כב' הש' משה בר

 15 לגבי הסרטון את מתכוונת? צור:-עו"ד בעז בן

 16 זה מה שאתה הצגת.  עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, אני שואל,  צור:-עו"ד בעז בן

 18 איפה אנחנו בפרוטוקול גברת תירוש?  עם:-כב' הש' משה בר

 19. 2.6. זה ככה נראה לי. תאריך 3229, אבל אולי זה 3228-מתחיל אצלי בזה  עו"ד יהודית תירוש:

 20, יום הבחירות, אבל אחר כך, אנחנו ננסה לטייב את 8קי עכשיו הגענו לפריט -זה מתחיל בתודה או

 21 כבודו,  ענייןה

 22 . 15שורה  3228 עם:-כב' הש' משה בר
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 1יל עם, אני אומר לך אגב זה זה מתח 3229-זה ההתחלה אבל בעמוד הבא ב עו"ד יהודית תירוש:

 2קל, אני אגיד לך ככה, התמונה, כיוון שראש הממשלה נתניהו לא מופיע כל יום באתר הזה אלא 

 3 רק אחרי, 

 4 בעמוד הבא.  19שורה  עם:-כב' הש' משה בר

 5וכו'. יש לך זיכרון אחר, אתה זוכר שזה עלה, הוא  22:34סגירת הקלפיות  עו"ד יהודית תירוש:

 6, העד אומר לגמרי לא, גם אני חושב שלא, אלא אם כתבתי בטקסט עלה. אתה אומר לגמרי לא

 7צור תשמע, לדעתי לא כתבת, אתה אומר לא, אם כתבתי עלה אז זה -אומר. ואומר לך עורך דין בן

 8 תמיד עלה. 

 9 ואילך.  6זה כבר בעמוד הבא שורה  עם:-כב' הש' משה בר

 10, אני 1209עד  1197ציג לך את הרול, בשורה אז ראשית בשלב ראשון אני א עו"ד יהודית תירוש:

 11 . 5:28אציג לך שאתה כותב לרובינשטיין שזה עלה בשעה 

 12 איזה שורה ברול?  עם:-כב' הש' משה בר

 13. תרד רגע למטה, דקות בהקלטה, תודה, 1209עד  1197השורות הן מהודעה  עו"ד יהודית תירוש:

 14 1208עיות באתר, ואז אתה אומר לו בשורה מעדכן וכו', הוא שואל אותך עלה, רובינשטיין, יש ב

 15 כן, לפני חצי שעה שולב בכל הפליירים כבר אשלח לינק. 

 16 באיזה שעה אנחנו פה?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17שקיים בחומר  past pages-. ואני אבקש גם להציג לך צילום של ה5:28 עו"ד יהודית תירוש:

 18ניתן לראות ואם צריך נקרין על המסך את הנוסח  החקירה. הנוסח הוא מעט לא קריא אבל

 19 6:32הרלוונטי הוא משעה אחר כך,  past pages-העכשווי, כי אלה צילומים מחומרי החקירה. ה

 20כי אנחנו זוכרים שזה דוגם. אז תסתכל על הטעימה הראשית בבורסה, זה אמנם לא קריא אבל 

 21 אתה יכול להסתכל, 

 22 . 388ת/ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 אנחנו רואים גם, אתה רואה גם שחוץ מהתמונה יש אתה הסמל וידאו,  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 כן כן.  ת.

 2 למה גבירתי מפנה שם כרגע? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 יש את התמונה,  עו"ד יהודית תירוש:

 4הכותל מה שלא רואים זה הכותל מה שלא רואים? זה אבני  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 שם?

 past 6כן. לא רואים כאן כי זה לא קריא, אפשר לנסות למצוא את, אם יש לנו  עו"ד יהודית תירוש:

pages  .7 אז זאת תמונה של, מה אתה רואה, אולי תגיד אתה מה אתה רואה 

 8גבוה.  יש סימן של וידאו זה אומר שזה קטע וידאו, מצורף לכתבה, סימן וידאו מופיע אחרי הילה ת.

 9 בצד ימין רואים את מר נתניהו עם פניו למשהו שנראה פה כמו הכותל. 

 10אנחנו יכולים לדעת מתוך זה שהסמליל הזה של הוידאו מתייחס לתמונה?  עם:-כב' הש' משה בר

 11 מה שאנחנו רואים פה עכשיו על המסך. אני מבין שהסמליל הזה מייצג שיש אישזה שהוא וידאו. 

 12 נכון. ת.

 13 אנחנו יודעים את התוכן של הוידאו הזה? מתוך מה שאנחנו רואים פה.  עם:-בר כב' הש' משה

 14אני לא יכול להיות בטוח, אני רואה אותו ואת הכותל וזהו. אני לא יכול להיות בטוח במאה אחוז.  ת.

 15 אם היה על, אם יש על הקטע עצמו סימן אז יכול להיות שכן, אני לא יודע אם פה, 

 16 ני מיד אפתור, א עו"ד יהודית תירוש:

 17 זאת לא דילמה, זאת שאלה.  עם:-כב' הש' משה בר

 18שאלה, אני מיד אפתור אותה גם. אבל בכל מקרה אני מציגה לך גם בהקשר  עו"ד יהודית תירוש:

 19מחומר החקירה, מתוך המוצגים, הוא כבר הוגש גם לעד, תגיד לי מה אנחנו רואים  106הזה את ת/

 20 אבל ככה זה במקור, כאן ובאיזה שעה. זה מייל קטוע 

 21זה מייל של יורם דמרני סמנכ"ל התוכן שאומר ששילבו את הכותל בכתבות וידאו שרצו בכל  ת.

 22 הפליירים של הבחירות כולל באייטם הראשי, זאת אומרת שזה רץ ביותר ממקום אחד. 

 23 באיזה שעה זה אנחנו רואים? ש.
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 1 זה בחמש אחר הצהריים.  ת.

 2 פה לינק לכתבה אבל זה נראה לי מיותר.  צריך להראות את הכתבה, יש ש.

 3 אין צורך, אפשר להתקדם.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 אין צורך, אפשר להתקדם.  עו"ד יהודית תירוש:

 5 גבירתי אמורה להיות לקראת סוף החקירה החוזרת.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 יתי את השיח הפורה עם חבריי.נכון, אבל גבירתי לא ציפ עו"ד יהודית תירוש:

 7 גבירתי לא צפתה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8נכון, אבל אני מודה שאולי זאת אמירה לא מדוייקת, לא ראיתי את עוצמת,  עו"ד יהודית תירוש:

 9 לא את היקף, לא את זה ששלושה, 

 10  אפשר לסנן דברים כדי שאנחנו נסיים. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 אנחנו גם נסיים היום זה בטוח, עו"ד יהודית תירוש:

 12לא, שנצליח לעשות היום עוד משהו חוץ מלראות את מר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 ישועה. 

 14אני באמת אשתדל לעשות, גם העד מוכן, העד הבא יודע שהוא צריך להגיע  עו"ד יהודית תירוש:

 15 לכאן.

 16 בסדר, העד הזה רוצה ללכת.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 אני משוכנעת ובטוחה בזה לגמרי.  עו"ד יהודית תירוש:

 18אני רק רוצה לוודא, זה לא קשור לשיח האחרון, אני אחכה לחברתי רגע  צור:-עו"ד בעז בן

 19שאנחנו הקרנו במהלך  ןשתקשיב, זאת שאלה אליה. הסרטון שדובר בו, תקני אותי, זה הסרטו

 20 החקירה הנגדית? 

 21לא, בתחילה הוא עלה כסרטון לא משולב באף פליירים של הבחירות אלא  עו"ד יהודית תירוש:

 22 כסרטון על הכותל, רק על הכותל, ורק מאוחר יותר הוא שולב בבחירות. 
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 1לא  כל הסרטונים שהקרנו באותו יום של כל הפוליטיקאים האחרים קשור צור:-עו"ד בעז בן

 2 הזה?  ענייןקשור ל

 3זאת שאלה עכשיו לסיכומים? כי אם צריך אז אני אענה. היתה כאן בקשה,  עו"ד יהודית תירוש:

 4היא נענתה, לכל הפוליטיקאים האחרים היה קטע, למר נתניהו היו שני קטעים, גם בחירות וגם 

 5 כותל. 

 6המסגרת בדיוק. מה עורכת דין תירוש, לא הבנתי את  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 השאלה הבאה לעד, כדי שנסיים. 

 8 במצטבר יש פחות שניות לפוליטיקאים זוטרים, אבל בסדר.  צור:-עו"ד בעז בן

 9 צור, קשה לאדוני לא, -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 סיקור ראש הממשלה ביום בחירות.  צור:-עו"ד בעז בן

 11 צור, באמת, -עורך דין בן "ד:אב -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12. כתבה על תמיכת רודי 74אני עוברת לאיזה שהיא נקודה קטנה בפריט  עו"ד יהודית תירוש:

 13ג'וליאני בנאום נתניהו בארצות הברית. זה הנושא. אז קודם כל איזה שהיא אנקדוטה, זאת לא 

 14לך שהאירוע הזה  השאלה שרציתי לשאול, המרכזית, אבל זה בכל זאת אם זה כבר עולה, הציגו

 15 היה קבוע לשש וחצי בערב, האירוע עצמו כי רודי ג'וליאני ביקר בירושלים. 

 16 אני זוכר.  ת.

 17 לאחת בלילה, 20הציגו לך שהוא היה פה בשעה שש וחצי בערב כשהכתבה עלתה בלילה בשעה  ש.

 18 גבירתי רוצה להפנות אותנו לפרוטוקול.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19, אבל אני אפנה גם 74זה מתחיל שאומר חברי הגענו לפריט  3580בעמודים  ודית תירוש:עו"ד יה

 20, זה מתחיל בעכשיו בוא נראה מתי עולה 8.6למקומות היותר רלוונטיים. זה פרוטוקול מיום 

 21, זה ממשיך גם בעמוד הבא, לקראת אחת בלילה, 23עד  21משורות  3581הכתבה ומתי היא יורדת, 

 22שבעובדה וכו'. וגם בהמשך העמוד נמצא  ענייןהיא ירדה, ואני אומר לך את זה כמתי אתה משער ש

 23עד לכל המאוחר באיזור השעה שבע בבוקר, מסכים,  12-ל 20באתר שלכם לקראת אחת בלילה, 
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 1וגם בהמשך, מר ישועה יש לנו כתבה לילית נקרא לה, נכון, סטנדרטית, נכון, סיכמנו, כן. אז אני 

 2, 568קטן, אני מציגה לך שבמסמך שהוצג לך וממנו למדנו בצורות המידע הזה, נ/ ענייןלא אגע בזה, 

 3, 8:40-ראשון ב שהעדכוןלאחת ומשם, בדף האחרון אמנם כתוב  20אכן כתוב למעלה את השעה 

 4 אנחנו לא נסתפק בזה, 

 5 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6אחר שלפחות, זה מה שאתה אומר,  ענייןשהוצג ל 574נ/ אני מציגה לך גם את עו"ד יהודית תירוש:

 7 וחצי, מה אתה רואה? 10פחות מהשעה הקודמת שהוצג, פחות מהשעה 

 8 אני מבקש להתנגד לשאלה כבודכם.  עו"ד ז'ק חן:

 9 את זה גבירתי אמרה כבר בפרוטוקול אז,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10אני אמרתי אז שיש את זה קודם, חברי אמר שהוא יבדוק, כמובן לא חזר  עו"ד יהודית תירוש:

 11 אלינו, אני אמרתי, 

 12 , מקובל. past pages-אמרתי שאם זה הדיוק לפי ה עו"ד ז'ק חן:

 13 וחצי.  11-מ past pagesלא, אבל אז מה שהיה לנו ביד זה  עו"ד יהודית תירוש:

 14 מרה גם בעשר ומשהו. אבל גבירתי א אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 אז אני לא ראיתי שאמרתי גם בעשר ומשהו,  עו"ד יהודית תירוש:

 16כבודכם, אני מבקש להתנגד, חברתי הציבה באופן שחלילה עלול היה להטעות את  עו"ד ז'ק חן:

 17 ענייןבית המשפט אבל בית המשפט קרא הלאה, כך ראינו, כאילו הוצג לעד נתון לא נכון כ

 18נותר בחקירה הנגדית והוא דורש תיקון בחקירה החוזרת. חברתי יודעת  שבעובדה, וכך הדבר

 19היטב שמיד ברצף הדברים על פני שני העמודים הבאים חברתי בזמן אמת קמה, הדבר תוקן ונאמר 

 20הזה יש לי טרוניה,  ענייןצור שזה מקובל. ולכן השאלה שלי. מסתבר עכשיו שב-ע"י עורך דין בן

 21ברתי לא כדי לתקן דברים מהחקירה הנגדית משום שהדברים שהחקירה החוזרת משמשת את ח

 22התקבלו כבר במהלך החקירה הנגדית ותוקנו, אלא לצורך אחר שאני אפילו לא רוצה להעלות 

 23אותו על דל שפתותי אבל הוא כן עולה על דעתי. אנחנו גם מקבלים עידוד מהמסרים בדיוק ממה 
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 1י נועדה החקירה החוזרת, למטרה שהיא איננה שאני חושש ממנו. בזמן אמת. לא לצורך זה בוודא

 2ההליך המשפטי כאן. ולכן אני מתנגד מהטעם הזה שיש כאן ניצול שלא כדין של ההזדמנות 

 3לחקירה חוזרת לצורך השגת מטרות שאינן קשורות למשפט. אלה טעמי ההתנגדות שלי. כי 

 4 . התמונה האמיתית נמצאת בפני כבודכם. כולל התיקון בזמן אמת עד תומו

 5וחצי ואמרתי  11אני רוצה להשיב. מה שהיה לנגד עיני זה שאני אמרתי על  עו"ד יהודית תירוש:

 6וחצי  11יכול להיות שגם שעה קודם, גם בעשר ומשהו. זה מה שחברי מדייק אותי, אני זכרתי את 

 7ורציתי להעמיד דברים על דיוקם, גם אמרתי שזאת לא הנקוד המרכזית. לגבי המסרים שחברי 

 8ר עלי וניצול הפלטפורמה למשהו אחר, אני רק אגיד את זה, הפוסל במומו פוסל. אנחנו כאן מדב

 9מנהלים תיק בבית המשפט וזאת המטרה ולא הייתי שואלת את הדברים האלה אם חברי שיודע 

 10איפה שנוח לו ואיפה שחשוב לו,  past pagesצור שיודע היטב להציג -היטב, חברי עורך דין בן

 11 להציג,  במקרה הזה בחר

 12 צור לא אמר כלום. -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13לא משנה, אני מדברת על זה שאני לא הייתי בוחרת להיכנס לדבר הזה אם  עו"ד יהודית תירוש:

 14 . 12:40לא היתה מוצגת רק הכתבה והשעה של 

 15 גבירתי הציגה וגמרנו ונתקדם הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 אני רק רוצה לומר משהו. להשיב גבירתי על הפוסל במומו פוסל או להימנע מזה? עו"ד ז'ק חן:

 17לא, אני רוצה להשיב. כשחברי עורך דין חן לא היה קם ואומר אלמלא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 18ין תירוש שואלת כאנקדוטה פרוטוקול בית המשפט נותן תשובה מלאה לכל מה שחברתי עורכת ד

 19כדי להגיד עשר פעמים את המילה לא הוצגה תמונה מלאה. ועורך דין חן לא היה קם אלמלא זה 

 20 היה מופיע בפרוטוקול בפני כבודכם. 

 21 אני מצטער על האמירה פוסל במומו פוסל,  עו"ד ז'ק חן:

 22 ו? צור אתה רוצה לומר משה-עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 כן, אני רוצה לומר משהו אחד.  צור:-עו"ד בעז בן
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 1 אני מבקש שבית המשפט יאמר משהו לעורכת דין תירוש כדי להגן עלי.  עו"ד ז'ק חן:

 2עורכת דין תירוש ענתה על דברים שאדוני אמר, אני לא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 רוצה לחזור לא על זה ולא על זה. 

 4 בירתי חושבת שאני,אבל ג עו"ד ז'ק חן:

 5 אני לא חושבת כלום.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 אז לכן אני מבקש את הגנת בית המשפט.  עו"ד ז'ק חן:

 7אני לא חושבת לא על מה שאדוני אמר עליה ולא על מה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 שהיא אמרה.

 9 מה שאני אמרתי גבירתי זה טעם התנגדות מנומק.  עו"ד ז'ק חן:

 10 עורך דין חן, אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 חברתי מפנה לקטע בפרוטוקול, היא לא מפנה להמשכו.  עו"ד ז'ק חן:

 12 צור,-עורך דין חן, גמרנו עם הנושא, עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13גדות מנומקת גבירתי, אני מקבל בראש בחזרה הפוסל במומו פוסל, אבל היתה לי התנ עו"ד ז'ק חן:

 14הזה לעמוד על כך, אז הבנתי שבית המשפט לא יעזור לי, הבנתי, אז אני מבקש  ענייןאני מבקש ב

 15 לעזור לעצמי. 

 16 אדוני יקרא את הפרוטוקול אחר כך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17לי היתה התנגדות מנומקת כדבעי, מבוססת על דברים  אני מבקש לעזור לעצמי. עו"ד ז'ק חן:

 18 שנאמרו בפרוטוקול, שכל האירוע הזה בורר בזמן אמת ולכן לא היה מקום לו בחקירה החוזרת, 

 19 לא, אדוני הוסיף עוד כמה דברים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 ירתי, בוודאי הוספתי עוד כמה דברים, והדבר שאני הוספתי גב עו"ד ז'ק חן:

 21 חבל.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 אבל זה לא חבל כי זה טעם ההתנגדות שלי. עו"ד ז'ק חן:
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 1צור -חבל שהגברת אומרת וחבל שלא נותנים לעורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 להגיד וחבל שלא נותנים לנו להמשיך ולסיים עם החקירה החוזרת.

 3רתי זה טעם ההתנגדות שלי, טעם ההתנגדות שלי שמכיוון שהדבר תוקן אבל גבי עו"ד ז'ק חן:

 4בחקירה הנגדית לא היה לו מקום בחקירה החוזרת ולכן עצם השאלה בחקירה החוזרת 

 5כשהפרוטוקול נמצא מול עיניה, מן הסתם משמש למטרה אחרת וזה טעם ההתנגדות. אסור 

 6 שהחקירה החוזרת תשמש למטרה אחרת. זה טעם ההתנגדות.

 7 תודה עורך דין חן. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 אני מסביר שזה,  עו"ד ז'ק חן:

 9צור עכשיו. -עורך דין חן תודה. אנחנו עם עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 שמעתי את ההתנגדות, תשובה כבר יש לנו בין כך. הלאה.

 11היה, זה  ענייןאבל בכל אופן, הרי הלב של היש תשובה ולכאורה זה מאוחר  צור:-עו"ד בעז בן

 12 יקח בדיוק עשר שניות, 

 13 זאת התנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 כן. צור:-עו"ד בעז בן

 15 נראה לי שכבר עברנו את כל הנושא הזה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16ד אמר שזה סטנדרטי במטותא חמש שניות. כל האייטם הזה הראינו, הע צור:-עו"ד בעז בן

 17והעד אמר שזה עלה בכלי תקשורת אחרים, זה מה שהעד, וזה נשלח לכלי תקשורת אחרים, זה 

 18. והראינו מתי זה עלה. חברתי אמרה זה הופיע בבית לפני כן, אמרנו אם זה ענייןהיה הלב של ה

 19יני לבין עצמי על הופיע לפני כן, מקובל. אז עכשיו כמובן יש פה איזה שהיא פינונת ואז אני תוהה ב

 20מה ולמה כשאמרנו כתבה סטנדרטית שעלתה בכלי תקשורת אחרים וכשאמרנו שזה מקובל שזה 

 21עלה לפני כן, על מה ולמה אנחנו צריכים כרגע לשאול את כל השאלות האלה באווירה של משהו 

 22 שלא גולה לבית המשפט. זה מה שאני לא מצליח להבין. 
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 1טוב. עורכת דין תירוש, תעברי לשאלה הבאה, כבר קיבלנו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 את כל התשובות, 

 3 רודי ג'וליאני הגיע ואמר משהו. וואו.  צור:-עו"ד בעז בן

 4 אנחנו בשאלה הבאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 , 9:45, בשעה 7159-אז בשאלה הבאה אני רוצה להראות לך מהרול ב עו"ד יהודית תירוש:

 6 אני מתנגד להצגה של הרול בהקשר הזה, זה לא מוסיף שום דבר. צור:-בעז בןעו"ד 

 7 זה בוודאי מוסיף.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 רק גבירתי תגיד לנו איזה שורה ואז נראה מה ההתנגדות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 , 7159 עו"ד יהודית תירוש:

 10 להמשיך עם כל הנושא הזה? למה צריך  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 זה לא להמשיך, זה רק מסיים את זה. עו"ד יהודית תירוש:

 12 אין מחלוקת ממשית פה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 אין.  צור:-עו"ד בעז בן

 14 אין מחלוקת, בסדר, אני ממשיכה לשאלה הבאה, שהיא השאלה,  עו"ד יהודית תירוש:

 15 'וליאני בישראל. שוחד, מתת. ביקור רודי ג צור:-עו"ד בעז בן

 16 לאחת, זה לא אני,  20-חברי זה שאמר שזאת היתה כתבה שעלתה ב עו"ד יהודית תירוש:

 17 אבל אמרתי שגם סטנדרטי ועלה בכלי תקשורת אחרים וירד בשבע בבוקר.  צור:-עו"ד בעז בן

 18 חבל על הזמן שלנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 בל על הזמן. לא ח צור:-עו"ד בעז בן

 20, זה הוקרא, זה לא הוצג 7127צור מתוך הודעה -הוקרא לך ע"י עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 21לך, שאמרת לאבי אלקלעי שזאת ידיעה לגיטימית לגמרי. אתה אמנם לא זכרת אבל קיבלת את 

 22הקריא צור, אתה אומר לו, אני מאמין, אני מקבל. הוא מציע אפילו ל-מה שאמר לך עורך דין בן

 23 לך את השורה.
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 1 איפה גבירתי? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 . 1שורה  3584אני מפנה  עו"ד יהודית תירוש:

 3 אתם בג'וליאני עדיין? צור:-עו"ד בעז בן

 4כן, אנחנו רגע בג'וליאני. הוצג לך קטע מתוך השורה הזאת, הוקראה לך,  עו"ד יהודית תירוש:

 5לאלקלעי שזאת ידיעה לגיטימית לגמרי, ושהוא מקשה עליך  הוצג לך, אתה אמרת, בעצם אמרת

 6שלא לצורך, אתה אמרת שאתה לא זוכר, הוא אמר לך זה מופיע ברול אני יכול להקריא לך ואמרת 

 7. אתה אומר לו אתה 7127אני מאמין, אני מקבל. אני רוצה שנראה את השורה הזאת במלואה. 

 8מית לגמרי, אני מקווה שעוד כמה ימים דברים מאוד מקשה עלי שלא לצורך, זאת ידיעה לגיטי

 9הזה, למה אתה  ענייןירגעו אבל אני צריך את הסיוע שלך בימים אלו. מה שאני שואלת אותך ב

 10מוסיף שדברים ירגעו. ככל שזה דברים לגיטימיים לגמרי למה אתה צריך להסביר לו מה הקשר 

 11דברים לגיטימיים. איזה סיוע, מה  כשאתה אומר לו דברים ירגעו, אתה צריך את הסיוע שלו, זה

 12 ירגע, אתה יכול להסביר?

 13לפני ההסבר יש התנגדות. אני מבקש לעיין בפרוטוקול של הדיון מול  צור:-עו"ד בעז בן

 14. אני אומר לו אני רוצה להבין בקצרה את הנושא הזה, דוקטורט, אני 17ואילך עד  7-השורות מ

 15 כתבתי,  מבין שלאלקלעי למרות שאתה בעצמך אמרת וגם

 16 זה מופיע שם אפילו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17היו לו קשיים.  ואז חברתי תירוש, עורכת דין תירוש אומרת, זה לא מה  צור:-עו"ד בעז בן

 18שהוא אמר באותו משפט, אתה אומר לו מה שהיה באותה הודעה, תגיד לו את ההודעה המלאה 

 19, לא נורא חשוב, לקחת ראש ממשלה ג'וליאני, להגיד לפחות לפני, אמרתי אני אקצר את התהליך

 20זה חלק ממתת, הודעה לעיתונות שמפורסמת בכלי התקשורת כחלק מטובת הנאה, מישהו כאן 

 21טעה טעות קשה מאוד. זה היה הדיון שהתקיים בבית המשפט. עכשיו חברתי אומרת, תקרא כרגע 

 22רוש שאתה נותן לדברים האלה, מה אתה כותב לאלקלעי, תקרא מה אלקלעי כותב לך, מה הפי
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 1דברים שלא היו בציר של החקירה הנגדית, לא נותרו לא נהירים, העד השיב את התשובה, מה 

 2 אנחנו עושים כרגע כאן. 

 3 אז אני אשיב אם צריך.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 ברור. צור:-עו"ד בעז בן

 5העד נשאל האם הוא אמר לאלקלעי שהידיעה הזאת היא לגיטימית. לעד לא  עו"ד יהודית תירוש:

 6 ניתנה אפשרות לראות את כל ההודעה אלא הוא רק, 

 7 אבל חזרת אל ההמשך.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 אני מפנה אותו להמשך,  עו"ד יהודית תירוש:

 9 לא, בשאלה יש המשך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 לא הבנתי.  ש:עו"ד יהודית תירו

 11אתה כתבת שזאת ידיעה לגיטימית לגמרי אצל אלקלעי היו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 לו קשיים. 

 13בוודאי שזה חשוב, אני יכולה שהעד יצא גם רגע, כי אני לא רוצה להדריך  עו"ד יהודית תירוש:

 14 וך הודעה, ולהגיד, אבל אני כן רוצה להסביר למה זה חשוב. כשמציגים לעד מקטע מת

 15 אבל ההודעה היתה לפניו.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16לא, ההודעה לא היתה בפניו, הוא אמר לו אני יכול להקריא לך אם אתה  עו"ד יהודית תירוש:

 17צריך, הוא אמר לו לא אני מסכים אני מקבל ממך, ההודעה לא היתה בפניו. מציגים לו הודעה 

 18ברים או שאין קונטקסט בין הדברים. מותר לי לשאול ובתוך ההודעה יש מכלול, יש קונטקסט לד

 19, למה הוא התכוון. הוצגה לו הודעה, אני זכאית במסגרת חקירה מסוימתעל זה שאלת הבהרה 

 20של הלגיטימיות ועל החלק  ענייןחוזרת לשאול אותו על זה שאלת הבהרה. אני שואלת אותו על ה

 21מההודעה שהעד שלח, היא חלק מההודעה  השני של ההודעה שלא הוקראה לו אבל היא חלק בעיני

 22שהעד שלח, לא בעיני, מבחינה עובדתית ולכן צריך שהעד יראה את כל התמונה ויגיד מה הוא 
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 1התכוון כשהוא אמר לו את זה. האם הוא התכוון שההודעה היא לגיטימית או לא ואם כן למה 

 2 אלת הבהרה. להוסיף את המשפט הנוסף. זאת שאלה סופר לגיטימית בשאלה חוזרת, ש

 3 צור, אדוני רצה להגיד עוד משהו?-עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4משמעותי, אמרנו  ענייןכן, אני רוצה לומר עוד משהו. אנחנו אמרנו שזה לא  צור:-עו"ד בעז בן

 5לו שהוא כתב ידיעה לגיטימית לגמרי, לאלקלעי היו לו קשיים ונתקדם. זה מה שנאמר במהלך 

 6 הזה אין מקום להבהיר משהו.  ענייןירה הנגדית. נדמה לי שבהחק

 7קי, תודה. אנחנו מקבלים את ההתנגדות. גבירתי -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 תתקדם. 

 9 בסדר.  עו"ד יהודית תירוש:

 10אנחנו נצא תיכף להפסקה, אולי גבירתי תנצל את ההפסקה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 הדברים.  לסנן את

 12 בהחלט.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 מתאים לגבירתי עכשיו? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 עכשיו מתאים. עו"ד יהודית תירוש:

 15 קי. אז נעשה הפסקה. -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 -הפסקה  -

 17 

 18 טוב, אנחנו ממשיכים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 אני אומר לכבודכם שקיצרנו, הורדנו לא מעט דברים, אנחנו ניסינו לצמצם,  תירוש:עו"ד יהודית 

 20 וזה יהיה קצר.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 כן, זה אמור לא להיות ארוך.  עו"ד יהודית תירוש:

 22 השאלה אם העד בדרך לכאן. עם:-כב' הש' משה בר
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 1ויים נודיע לו, אבל הוא בדרך. אני עוברת, נושא העד בדרך, כן. אם יהיו שינ עו"ד יהודית תירוש:

 2נוסף שטענו בפניך גם כנושא ונתנו לך דוגמאות שונות באירועים שבסך הכל התבקשתם לתקן 

 3טעות עובדתית. זה הכל. איזה שהיא טעות עובדתית וזה דבר לגמרי טריוויאלי ומתבקש ובזה תם 

 4ות בהקשר הזה, שאלת הבהרה נוספת, ואני האירוע. אז אנחנו ניקח דוגמה ועוד כמה שאלות כללי

 5אתחיל בדוגמה אחת ומכל נושא גבירתי אנחנו צמצמנו לדוגמה אחת וזה הכל ואין עוד הרבה 

 6, הפריט מדבר על גניזת פרסום בנוגע 30.1.2013-עד ה 29מימים  9נושאים. אני מדברת על פריט 

 7משפחת נתניהו פנו אליך, אמרו  לגיוס אבנר נתניהו והעלאת ידיעה אחרת. הוצג לך שמטעמה של

 8לך שהבינו שהולכת לעלות כתבה על אבנר נתניהו שמתכוון ללכת למכינת תבור ושזה לא נכון. 

 9הוצג לך שבסך הכל דייקתם את הכתבה והוצאתם את הפריט שהיה שגוי, זה הכל. שאלו אותך 

 10ויאלי ואמרת כן. אם אתה זוכר משהו כזה, אתה השבת שזכור משהו, שאלו אותך גם אם זה טריו

 11טריוויאלי, נכון? אמרת כן. השאלה היתה ככה. אז אם זה המצב, כלומר אמרו לכם שהוא לא 

 12הולך למכינת תבור והוא לא הלך למכינה בשם תבור. ולכן לא פרסמתם שהוא הולך למכינת תבור, 

 13 זה טריוויאלי נכון? כי לפני זה, זה כל מה שהוצג. 

 14 ו בפרוטוקול? איפה אנחנ עם:-כב' הש' משה בר

 15. 10-ו 7שורות  4135-, המשפט הספציפי הוא ב16.62021בפרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:

 16ואילך. אני רוצה להציג לך את  10שורות  4134-כולו מתחיל ב 9אבל האירוע כולו מתחיל, פריט 

 17היה כאן ועד צור גם לגבי מה ש-כל ההתכתבויות בנושא הזה שהיו ולחזור לשאלות של עורך דין בן

 18כמה היה התיקון עובדתי בלבד וגם לגבי הטריוויאליות אבל על זה תיכף נדבר. אז בגלל שזה כמה 

 19דברים שאני רוצה שתעיין בהם, במיוחד בשבילך יותר מאשר לכבודכם ולצדדים שיש לנו את 

 20חד הרול, ומאחר וזה לא בשליטתו אני רוצה שיהיה לך את זה ותעיין בזה באופן עצמאי. במיו

 21 , אבל תעיין בהכל. אין כאן את מספרי ההודעות אני רואה. 1277לחלק של אחרי הודעה 

 22 איפה זה ברול? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1, זה מה שהצגתי לעד עכשיו 1309עד  1254-ברול זה מתחיל כל האירוע ב עו"ד יהודית תירוש:

 2לסמן את זה או לא, אבל אני אומרת את לראות, מאחר וזה הוצג לעד כבודכם יחליטו אם רוצים 

 3, זה מתחיל במשפט האייטם יעלה 1277זה בקול רם ובמיוחד אני מפנה לחלק שאחרי הודעה 

 4צור דיבר עליו ומהרגע -בחצות. אני אומרת את זה לעד, משם, כי עד שם זה החלק שעורך דין בן

 5אשאל אותך שאלה או  הזה אני יותר שואלת אבל תמשיך לקרוא. אחרי שתקרא תגיד לי ואני

 6 שתיים. 

 7 סיימתי.  ת.

 8קי. אז אני שואלת אותך אם אתה יכול להגיד לנו עכשיו אם כל שהיה כאן זה תיקון עובדתי -או ש.

 9 שהוא לא הולך למכינת תבור, או שאתה רוצה לתקן את תשובתך.

 10 לפני התיקון, מה בחקירה שלו נותר בלתי נהיר בנושא הזה? צור:-עו"ד בעז בן

 11 אני חושבת שאמרתי אבל אני אגיד את זה שוב.  יהודית תירוש:עו"ד 

 12 בבקשה. צור:-עו"ד בעז בן

 13צור הציג לגבי הפריט הזה שכל מה שהתבקשת בסך הכל לתקן -עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 14פריט עובדתי שהוא לא הולך למכינת תבור, זה הכל, ביקשו את זה כי זה לא נכון, זה ירד וזהו. זה 

 15ויאלי, נכון? נכון. לא הוצגה לו התמונה, אני אגיד ואתם תתנגדו אחר כך, הכל בסדר. לא טריו

 16הוצגה לו התמונה במלואה כמו שאנחנו רואים מהחומרים ושתיכף יסביר את זה העד מה אנחנו 

 17רואים, אני לא אדבר בשמו. ואני חושבת שזאת הצגה חלקית של האירוע הזה, כי באירוע הזה לא 

 18 הוריד את מכינת תבור. רק התבקש ל

 19 השאלה שנשאלה, אני מקריא מהפרוטוקול,  צור:-עו"ד בעז בן

 20 איפה אדוני? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21ואילך, זה לא הרבה, אם זה המצב אמרו לכם  7, זה שורות 8-7שורות  4135 צור:-עו"ד בעז בן

 22בור, ולכן לא פרסמתם שהוא שהוא לא הולך למכינה בשם תבור, הוא לא הלך למכינה בשם ת

 23קי, בוא נתקדם. -הולך למכינה בשם תבור. זה טריוויאלי, נכון? התשובה היא כן. גם אני חושב. או
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 1כלומר אני שואל אותו שאלה פשוטה, אומרים לכם שהוא לא הולך למכינה, הוא לא הלך למכינה, 

 2ה של דיוק בפרסומים. אז מה הזה. ואנחנו היינו תחת הקטגורי ענייןולכן זה טריוויאלי לפנות ב

 3נשאר פה לא בסדר, כלומר שטעון כרגע השלמה. שמתייחסת לשאלה שנשאלה כמובן ולתשובה 

 4 שניתנה. 

 5 אני לא רואה במה שנתתם לי שזה זהה למה שיש לנו ברול.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 מה זאת אומרת? עו"ד יהודית תירוש:

 7ברול. זה לא נראה לי זהה אלא זה מתחיל איפה שהוא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 בהמשך. 

 9כן, זה ממשיך בעמוד, זה מתחיל, נראה לי שאין פרוטוקול, גבירתי צודקת,  עו"ד יהודית תירוש:

 10 זה לא מדוייק מה שיש פה. 

 11 כי את אומרת לנו משהו ולעד משהו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12אז בואו נראה את זה פשוט ברול ונתעלם מהכתוב, אולי מה שיש לו פשוט  עו"ד יהודית תירוש:

 13 לא מדוייק, גם אני רואה שזה, 

 14 זה קורה גברת תירוש.  עם:-כב' הש' משה בר

 15 אפשר להראות את זה מהרול פשוט, משורה,  עו"ד יהודית תירוש:

 16ד ענה ואין צורך היתה טענה שאין מה להוסיף על מה שהע אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 בהבהרות. זאת ההתנגדות. 

 18צור הציג לגבי -זאת ההתנגדות. אני יכולה להשיב, כמו שאמרתי, עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 19 הפריט הזה שכל מה שהוא התבקש זה תיקון עובדתי, 

 20 זה לא מה שהוא התבקש. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21מה שאתם קראתם בשם הבומבסטי גניזת פרסום, לא פחות  אני הצעתי לו צור:-עו"ד בעז בן

 22 ולא יותר, 

 23 . ענייןהעלאת ידיעה אחרת ב עו"ד יהודית תירוש:
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 1אני לא חקרתי על ידיעה, אני חקרתי על הטענה שהצלחתם לכנות אותה  צור:-עו"ד בעז בן

 2הזאת. זה בשם גניזת פרסום, הראיתי שהג'נטלמן לא הלך לאותה מכללה, ושפנו אליכם בסוגיה 

 3 מה ששאלתי. מאוד מתוחכם מאוד ממוקד. 

 4אם אין מחלוקת שחברי שאל על החלק הזה בפריט שזה גניזת הפרסום, אז  עו"ד יהודית תירוש:

 5 אני לא אשאל את השאלה הזאת. 

 6 הוא אומר שזה מה שהוא שאל.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7אחרת. שאלו אותך אם זה טריוויאלי לתקן את אז אני עכשיו אשאל שאלה  עו"ד יהודית תירוש:

 8 הדבר הזה, אנחנו רואים בהודעה ברול בשורות,

 9 הוא ענה שכן. שאלו אותו והוא ענה שכן.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10כן, רגע, זה שאלת המשך, זה לא שאלת תיקון זאת שאלת המשך לדבר הזה  עו"ד יהודית תירוש:

 11 ירוע הזה בכללותו. או שאלת הבהרה. לגבי הא

 12 למה אבל,  צור:-עו"ד בעז בן

 13 אולי חבריי יקשיבו לשאלה ואז, עו"ד יהודית תירוש:

 14אל תענה בינתיים. תשמע את השאלה, נראה אם יש  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 התנגדות, אל תענה. 

 16הזה של  ייןענ, תיכף אני אקשור את זה ל1297, בהודעות 298-ו 297 עו"ד יהודית תירוש:

 17אנחנו רואים שאתה שולח לו לבקשתו את הכתבה  1298-ו 1297הטריוויאלי והפרסום. להודעות 

 18והוא שולח לך תיקונים. אני שואלת אותך אם זה טריוויאלי כמו תיקון עובדתי שהוא לא עלה 

 19 למכינת תבור. 

 20גדית שאלתי אני חושב שיש, חקירה ראשית לא שאלו שום דבר, בחקירה נ צור:-עו"ד בעז בן

 21מאוד מתוחם. באו ודייקו אותך שהוא לא הולך למכינה. ולכן אל תפרסם שהוא הולך  עניין

 22טריוויאלי. לא שאלנו שאלה יותר או שאלה פחות  ענייןלמכינה. על זה הוא אמר לי בסדר, זה 

 23 הזה. מה זה כרגע השלמה של החקירה הראשית שאת צריכה לעשות?  ענייןב
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 1לא ברור לי מה גבירתי שואלת עכשיו. איך זה קשור  אב"ד: -לדמן פ-כב' הש' ר' פרידמן

 2 לשאלה ההיא.

 3כאילו זאת הכתבה  49אני אוותר על השאלה. הציגו לך גם את כתבה נ/ עו"ד יהודית תירוש:

 4 המדוברת, נציג אותה רגע, 

 5 רק תפני לפרוטוקול ברשותך.  צור:-עו"ד בעז בן

 6 . 949נ/ עו"ד יהודית תירוש:

 7 גבירתי זוכרת איפה זה בפרוטוקול?  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' הש' 

 8 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 9 הנה, זה בהמשך אותו עמוד.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10הציגו לך כאילו זו הכתבה המדוברת, ככל הנראה בטעות, אני מפנה אותך  עו"ד יהודית תירוש:

 11כמו שאנחנו רואים זה בכלל  28.1יג לך את הכתבה הנכונה, , אני רוצה להצ28.1לתאריך של הכתבה 

 12ההתכתבות שלנו, אז אני רק רוצה להציג למען הסדר הטוב את הכתבה הנכונה שעלתה אחר כך. יש 

 13 אותה בחומר החקירה. 

 14 . 389ת/זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15מעט על נושא הראשוניות, קי, אני מתקדמת. דיברו איתך כאן לא -או עו"ד יהודית תירוש:

 16בראשוניות הזאת. אני  ענייןשבעצם הציגו לך אירועים שניתנה לכם לוואלה ראשוניות ולוואלה יש 

 17רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, למיטב זיכרונך, שאלה כללית, זה לא מחובר לאירוע כזה או אחר, 

 18ליים כלפי נתניהו עד אשר אבל אם צריך, עד כמה ביקשת או התבקשת לדחות פרסומים שנתפסו כשלי

 19 עלו באתרים אחרים. 

 20 סליחה, אני לא יודע למה זה מתייחס בחקירה הנגדית של העד.  צור:-עו"ד בעז בן

 21עורכת דין תירוש, תבהירי קודם מה זה בא להבהיר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 בחקירה הנגדית.

 23 אני אבהיר.  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 ולהפנות לפרוטוקול באיזה הקשר זה עולה שמצריך הבהרה.  :עם-כב' הש' משה בר

 2צור ואפשר להפנות הרבה לפרוטוקול בהקשר הזה, במספר -שאל עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 3פעמים, כשבעצם לוואלה ניתנה ראשוניות וזה היה הדבר שחשוב לוואלה, והעד השיב שכן. ואני 

 4בקשות של נתניהו, ואני שואלת באותו הקשר של ראשוניות שואלת אותו, הוא שאל את זה בהקשר של 

 5ואם זה חשוב לוואלה עד כמה היו אירועים שבהם הוא ביקש או התבקש לדחות פרסומים עד אחרי 

 6שהם פורסמו באתרים אחרים. כי זאת בהחלט שאלת השלמה שמלמדת או מראה את ההסתכלות 

 7הזאת של ענייני נתניהו הראשוניות, אני לא הכוללת של האתר הראשונים של מר ישועה בסיטואציה 

 8 יודעת מה, 

 9איפה השאלה שהוא נשאל החקירה הנגדית? גבירתי יכולה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 להפנות. 

 11 על ראשוניות? עו"ד יהודית תירוש:

 12 גבירתי אמרה כמה פעמים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 . כן, נכון עו"ד יהודית תירוש:

 14 נכון. ראשוניות זה ראשוניות, מה זה קשור,  צור:-עו"ד בעז בן

 15 זה לא במחלוקת,  עו"ד יהודית תירוש:

 16 תיכף נראה,   אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 ראשוניות זה שאלות שנשאלו וניתנו תשובות.  צור:-עו"ד בעז בן

 18 הוא מקום שנראה למה, גבירתי תפנה אותנו לאיזה ש אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19הוא נשאל וענה. מה, את רוצה לדלל כרגע את התשובה מכיוון אחר? גם במה  צור:-עו"ד בעז בן

 20שחברתי מעיינת אני כבר אומר שהתיאור לגבי אבנר נתניהו מופיע בפרוטוקול שאנחנו שאלנו אחד 

 21 של הכתבה המאוחרת. האזכוראחרי השני כולל 

 22 חכה רגע, תן לנו לראות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5174 

 1, מה שאתה מחדד לנו זה 21עד  19שורות  3950הוא שואל אותו בעמוד  עו"ד יהודית תירוש:

 2 חשיבות, 

 3 קי. -שניה, תני לנו להגיע לשם. או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 וגם במקומות, והוא אומר כאן, עו"ד יהודית תירוש:

 5הוא אומר שם, זה מה שאתה מחדד לנו זה שיש חשיבות,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 יש חשיבות מבחינת הראשונים.

 7 נכון.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 וודאי לתקשורת יש חשיבות בראשונות. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9והוא אומר, והעד אומר וודאי. וגם במקום אחר הוא אומר לו, אתם נמצאים  עו"ד יהודית תירוש:

 10לכם. נכון?  ענייןבאותה גלריה רק ראשונים והסכמנו קודם שלראשונים יש גם לפעמים איזה שהוא 

 11 שואל אותו, והעד אומר כן.

 12 ומה חסר בזה?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13לפעמים יש, מותר גם לשאול שאלות המשך, שאלת  לא אמרתי שחסר, עו"ד יהודית תירוש:

 14 הבהרה. בחקירה חוזרת מותר גם לשאול שאלות הבהרה. 

 15השאלה היא מה אי הבהירות שאנחנו עכשיו מנסים להתיר. איזה אי בהירות  עם:-כב' הש' משה בר

 16 הגברת מזהה פה. 

 17שקשורות למר  איך העד התייחס לסוגיית הראשוניות בענייני בקשות עו"ד יהודית תירוש:

 18 נתניהו. 

 19 מה זה קשור.  צור:-עו"ד בעז בן

 20מה זאת אומרת מה זה קשור, על זה אנחנו מדברים. על זה אנחנו מדברים.  עו"ד יהודית תירוש:

 21מהתשובה של העד, מהשאלה של העד ומהתשובה שלו עולה שלראשוניות היה חשיבות בעניינים 

 22 האלה. 

 23 ?נו אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 התשובה בעיני, אני לא רוצה להגיד אותה.  עו"ד יהודית תירוש:

 2איפה הגברת מזהה אי בהירות? התשובה בפנינו, אנחנו רואים את התשובה.  עם:-כב' הש' משה בר

 3 מה לא בהיר בתשובה הזאת? זאת נראית תשובה בהירה. 

 4אותו למקומות אחרים  היא לא יותר מדי בהירה, היא בהירה ואפשר להפנות עו"ד יהודית תירוש:

 5 ברול שיסביר את הפער בין הדברים. 

 6 גבירתי רוצה להוסיף עוד משהו לגבי ההתנגדות?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 לגבי ההתנגדות הזאת לא.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 אז אנחנו מקבלים את ההתנגדות. הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9, 176אז אני רוצה להציג לך אם ככה אירוע שהוצג לך בחקירה הנגדית, פריט  ש:עו"ד יהודית תירו

 10 צור שבאירוע הזה, -הראה לך עורך דין בן

 11 פרוטוקול, כבר באותה הזדמנות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12, ואני מדברת על החלקים ששוב הוא 4113-, הפריט מתחיל ב16.6.2021 עו"ד יהודית תירוש:

 13 מדבר איתו על ראשוניות אז נניח זה מתחיל, ולכן אנחנו מסכימים שבעצם אתם קיבלתם יתרון, 

 14 איפה אנחנו?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 באיזה שורה?  עם:-כב' הש' משה בר

 16, זה סוף האירוע שהוא אומר לו ולכן אנחנו 16שורה  1154מיד אני אגיד.  עו"ד יהודית תירוש:

 17מסכימים שקיבלתם יתרון, שקיבלתם ראשונים ושפרסמתם ראשונים ושאתם מאוד רוצים לפרסם 

 18וצגה לו, אין לי האייטמים כאלה. הוא אומר זה נכון. ואני רוצה להפנות להודעה באותו אירוע שלא 

 19 נטי בעיני, טענה על זה שזה לא הוצג אבל זה כן רלוו

 20 אם זה רלוונטי מה יש להבהיר פה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 אז אני אציג את ההודעה הזאת ואז אני אשאל את השאלה.  עו"ד יהודית תירוש:

 22 אל תענה לשאלה לפני שאנחנו מסיימים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5176 

 1עם את הפרוטוקול, מה שאבי אומר כי שאנחנו אמרו לו, אני מציגה עוד פ עו"ד יהודית תירוש:

 2 נבין את הדברים, אבי אומר לך אני רוצה עוד כאלה. נכון?

 3 לאן גבירתי מפנה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4. בתוך השורה מה שאבי אומר כדי שאנחנו נבין את 16-15שורות  4114 עו"ד יהודית תירוש:

 5אלה. נכון? זה מה שהבנו ממה שראינו. אני רוצה להראות לך הדברים, אבי אומר לך אני רוצה עוד כ

 6, אם תוכל להבהיר 12635את ההתכתבות עם אבי באירוע הזה, כשאבי אומר לך בשורה מספר 

 7למפעילים שכשיש ראשוניות על דברים קל להעלות מהר, זה יעזור בעתיד. ולשאול אותך מה בעצם 

 8מר לך אני רוצה עוד כאלה, למה זה צריך להיות יותר אבי אומר לך, האם אבי אומר, עד כמה הוא או

 9 קל, הרי זה אחלה לכאורה לקבל דברים ראשונים, מה יותר קל. זאת השאלה. 

 10 מה הבעיה פה,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 מה חסר, מה צריך להשלים.  עם:-כב' הש' משה בר

 12זה לא בדיוק מה שאלקלעי אומר לו, אלקלעי אומר לו איזה שהוא משפט,  עו"ד יהודית תירוש:

 13 אני מבקשת מהעד שישלים את התמונה ויבהיר את המשפט. 

 14 במספרה,  1296גבירתי, שורה ספציפית שהיא  צור:-עו"ד בעז בן

 15כן, אבל עשית פרפרזה על הדברים ואמרת לו אבי אלקלעי אומר לך אני רוצה  עו"ד יהודית תירוש:

 16 בעצם עוד כאלה. אני שואלת על הדבר הזה. 

 17, הקראנו לו, הנה ההודעה 12696באותו עמוד הפנינו לשורה ברול  1משורה  צור:-עו"ד בעז בן

 18, תמונות ניוז ראשוניות, כך וכך, עלה ראשונית, צוטט יפפרצ'של אלקלעי, ראש הממשלה באיטליה, 

 19מרים פה, ואז אני אומר לו שאוהבים לפרסם בגיא פינס, ידיעות, עכשיו הוא אומר, ואז אנחנו או

 20 תמונות ושראשוניות יש לה ערך. אמרתם כרגע מה נותר לא בהיר בחקירה מאוד ממוקדת. 

 21צור הציג לו שחפץ נותן לו בלעדיות, הציג -אני חושבת שבאירוע הזה שמר בן עו"ד יהודית תירוש:

 22אמירה שמשליכה על הראשוניות לו את כל האירוע הזה של הראשוניות, יש בתוך האירוע הזה 

 23והתפיסה של העד את הדבר הזה שלא הוצגה כאן, ואני חושבת שכשאלת השלמה כן אפשר להציג לעד 
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 1להתייחס אליה. הוא מעביר את זה הלאה, אני אעביר לכם את ההודעה הבאה, הוא מעביר את זה 

 2 לחפץ.

 3 ב?אבי אלקלעי לא יוכל להעיד על מה שהוא כת עם:-כב' הש' משה בר

 4כן, גם הוא מעביר את זה הלאה, אפשר להראות את זה אחר כך. כשהוא  עו"ד יהודית תירוש:

 5 מעביר את זה לחפץ. 

 6 קי, אז מה? -או צור:-עו"ד בעז בן

 7 אז אפשר להגיד לא על מה שהוא העביר לחפץ.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 מה זה קשור,  צור:-עו"ד בעז בן

 9את זה עוד פעם. הסברתי ולא צריך את הצעקות, אם צריך אז אני אגיד  עו"ד יהודית תירוש:

 10להתנגד אני אשב. אני סבורה, אני חושבת שיש כאן התייחסות באותו אירוע הזה, האירוע הזה נחקר 

 11ע"י חברי בהקשר של הראשוניות, בהקשר הזה העד אמר משהו לחפץ שהוא קשור לעולם הזה של 

 12כה להיות תמונה שלמה כדי להבין איך העד התייחס הראשוניות, אני חושבת שבפני בית משפט צרי

 13לדבר הזה של הראשוניות. זה קשור, זה אירוע שהוא נחקר עליו, שהוצגו לו ממנו הודעות וההודעה 

 14הזה כדי שההתייחסות  ענייןהזאת היא גם חלק מההודעות שהוצגו לו ואפשר לשאול שאלת השלמה ב

 15 של העד לנושא הראשוניות תהיה שלמה. 

 16 מה זה השלמה, עוד פעם, כבודכם, אם אפשר להוסיף לנימוקי ההתנגדות.  צור:-בעז בןעו"ד 

 17. גבירתי יכולה ענייןטוב, אנחנו מקבלים את ההתנגדות ב אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 להתקדם לשאלה הבאה. 

 19ונים, קי. אני עוברת לשאלה הבאה. לנושא הבא. הוצגו לך אירועים ש-או עו"ד יהודית תירוש:

 20הציגו לך שמדובר בידיעות בעלות ערך חדשותי. שהידיעות כשלעצמן הוצג לך שהן ראויות לפרסום. 

 21וחלק אישרת גם ואמרת שאלו ידיעות שאפשר לפרסם או ידיעות שבהחלט אפשר לפרסם אותן, למשל 

 22יזה , ואיזה שהיא אנקדוטה אבל חברי שאל אותך על א49בפרסום על ביקור ראש ממשלת יפן, פריט 

 23שהיא אמירה שאמרת שם על עקרבים במערכת, אם אתה זוכר, בגלל שאיזה שהוא כתב פרסם על 
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 1העלאת הכתבה הזאת ואתה התבטאת ברול יש לי עקרבים במערכת, וכשהוא שאל אותך למה אמרת 

 2שזה עקרבים, אתה הסברת כי זאת היתה ידיעה שאפשר לפרסם אותה ובתוך העולם הזה של הסיקור 

 3היתה התשובה שלך, זה לא דבר שצריך להוציא החוצה. זאת היתה התשובה שלך המוטה זאת 

 4 הזה שאפשר, ענייןבפרוטוקול. השאלה שלי היא על הביטוי הזה, על ה

 5 זאת הודעה שהוא כתב לינון לדעתי.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6 יכול להיות. הודעה שהוא כתב למערכת אמרתי. לא יודעת למי.  עו"ד יהודית תירוש:

 7 עורכת דין רוזן עוזר שאלה.  ת.

 8הזה של אפשר לפרסם, זאת שאלת  ענייןהזה, על ה ענייןיכול להיות. ומה שאני שואלת אותך ב ש.

 9 הבהרה, 

 10 איפה אנחנו בפרוטוקול?  עם:-כב' הש' משה בר

 11הזה של  עניין, הציטוט מתחיל על ה11.5.2021אנחנו בפרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:

 12הזה של העקרבים, השאלה מתחילה על יפן והוא  ענייןלא שזה כזה חשוב, אבל על ההעקרבים, 

 13. זאת ההתחלה של הדבר הזה. והוא אומר כאן 13שורה  1989כותב שם העיתונאי ברק רביד, 

 14באיזה שהוא שלב בסך הכל חשבתי שזאת בסך הכל ידיעה שאפשר לפרסם אותה, בהמשך 

 15מסתובב עם עקרבים, התכוונתי, חשבתי שזאת בסך הכל  השורות, מטפורה, לא התכוונתי שמשהו

 16ידיעה שאפשר לפרסם אותה, לא צריכה להיות בעיה והרגיז אותי שמתוך המערכת גם אם זה עלה, 

 17עוד פעם, צריך להבין את הנקודה, בתור מה שאנשים שילכו לסיקור, לא חשבתי שלשם צריכים 

 18מעניין כשאלת הבהרה, המשך לדבר הזה, זה  ללכת ולהוציא את זה. כל זה היה כרקע. מה שאותי

 19כשאתה אומר ידיעה שאפשר לפרסם אותה, עד כמה אתה פרסמת אותה או דאגת לפרסום שלה 

 20בגלל שאפשר לפרסם אותה. זה היה הדבר שהפעיל אותך. כשאתה אומר שזאת ידיעה שאפשר 

 21 לפרסם אותה. 

 22מאוד פשוטה. הראינו ידיעות רבות  אני מצטער, אני מתנגד. וההתנגדות היא צור:-עו"ד בעז בן

 23סטנדרטיות שעולות בכל כלי תקשורת כמו ביקור, לסקר ביקור ממלכתי של ראש ממשלת יפן. 
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 1כמו לסקר את קיסר יפן. ואז העד אמר כן, זה ידיעות, הוא לא אמר שיש ביטוי בנלי, זה ידיעות 

 2יעה או ידיעות שאפשר לפרסם. זאת היתה השאלה. והיא מתמקדת בערך החדשותי של יד

 3ורבות ממה שטוענים לנו כחלק מאיזה שהוא מתת שהתקבל. עכשיו כרגע היא אומרת  מסוימות

 4לו לא, אני רוצה כרגע שתגיד לי שלמרות שזה לגיטימי מה עמד אצלך בקופסת המוח, זה לא קשור 

 5 לשאלות, זה לא קשור לתשובות שהיו מאוד בהירות, מאוד ברורות, אגב לכל קורא עיתונים

 6ממוצע כולל ילדים מכיתה ד' שניה, זה דברים מאוד בהירים, בטח לכל הכתבים שיושבים פה 

 7מאחור. מה הוא צריך כרגע להוסיף, להבהיר, לשנות מהתשובה שלו. מיש הו עצר אותו בתשובה, 

 8 מישהו אמר לו שזה חלקי. דברים מאוד פשוטים. מאוד מתוחמים. 

 9 רה חוזרת, כשחברי שואל בחקי עו"ד יהודית תירוש:

 10 חוזרת זאת את, חוזרת שהיא בעצם השלמה לראשית. צור:-עו"ד בעז בן

 11 צור על ההבהרה. -תודה עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 12 זאת הבהרה.  צור:-עו"ד בעז בן

 13, כן אפשר לשאול שאלה מסויםחברי שואל בחקירה נגדית על אירוע  עו"ד יהודית תירוש:

 14שמתקשרת לדבר הזה. אם העד אמר זאת ידיעה שאפשר להעלות אז אפשר לשאול אותו האם 

 15בגלל זה העלית אותה. אתה אמרת שאפשר להעלות את הידיעה, תסביר לי האם העלית את 

 16 הידיעה הזאת או דאגת להעלות אותה, אם באמצעות אנשים אחרים, בגלל שאפשר להעלות אותה. 

 17זה גם מדריך. כלומר אם אנחנו כרגע רוצים להוסיף, תן לי את השיקול  צור:-עו"ד בעז בן

 18הנוסף, זאת גם שאלה שהיא מדריכה כי שאלה מדריכה היא שאלה שמניחה תשובה בפני העד. זה 

 19 הכלל. 

 20 איזה תשובה הנחתי? הוא יכול להגיד שכן הוא יכול להגיד שלא.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 הנחת שיש עוד שיקול.  צור:-עו"ד בעז בן

 22 לא אמרתי שיש עוד שיקול.  עו"ד יהודית תירוש:
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 1זאת כבר שאלה מדריכה, זה בטח אסור  ענייןברגע שהצעת לו כבר את ה צור:-עו"ד בעז בן

 2של  ענייןבחוזרת לפי כל שיטה גם בבתי משפט עד כמה שידיעתי משגת. אבל הנושא, אני אחזור ל

 3, העד השיב את אשר השיב, לא נשאר מסוימתוטה, ממוקדת בסוגיה החקירה הנגדית. חקירה פש

 4דבר בלתי נהיר ובלתי ברור ולכן אין מקום כרגע להגיד לו האם היה לך שיקול נוסף שישנו או 

 5איננו. השאלה היתה ממוקדת. ערך חדשותי, אמרת תשובה המתחייבת מאליו, כן, ביקור ראש 

 6 ועוד עשרות מקרים, זה דברים סטנדרטיים ויש להם ערך. ממשלת יפן, אני יכול להציג עוד אובמה 

 7אני יכול להבין שאם העד היה מוסיף שנוסף על הערך החדשותי היו  עם:-כב' הש' משה בר

 8שיקולים נוספים, הוא לא היה מרחיב אותם אז יש מקום לקבל הבהרות למה הוא התכוון. אבל 

 9היא עכשיו מבקשת להציג לפני את הוא אישר שזה היה חדשותי, נקודה, והמשכנו הלאה. 

 10האפשרות שאולי היו בהיבט של הדרכה שגם זה יש לזה בסיס, היו שיקולים נוספים. זה קצת חורג 

 11 לפי הבנתי. 

 12לא, אני שאלתי אדוני עד כמה, כשהעד אומר אפשר להעלות את הידיעה  עו"ד יהודית תירוש:

 13 הזאת, עד כמה הוא העלה אותה כי אפשר להעלות אותה. 

 14אבל הוא השיב את זה בהקשר של שאלה לגבי ההיבט החדשותי, לא באופן  עם:-כב' הש' משה בר

 15 כללי.

 16שאלו אותו למה, לא שאלות אותו למה הוא אמר את המילה עקרבים  עו"ד יהודית תירוש:

 17במערכת, זאת היתה השאלה. והעד ענה, הוא אמר יש לי עקרבים במערכת אחרי שהעיתונאי ברק 

 18לתה כתבה בוואלה בעקבות בקשה של סביבת ראש הממשלה, זה מה שפרסם ברק רביד פרסם שע

 19רביד והעד כתב לינון מגל, תיקנה אותי חברתי, יש לי עקרבים במערכת והוא הסביר את זה שזה 

 20הזה, עד כמה  ענייןבגלל שזאת ידיעה שאפשר להעלות. אז כל מה שאני שואלת, האם הוא פעל ב

 21 אפשר להעלות את הידיעה הזאת. הזה בגלל ש ענייןהוא פעל ב

 22 אני חוזר על טעמי ההתנגדות. צור:-עו"ד בעז בן

 23 אין צורך לחזור. נקבל את ההתנגדות. גבירתי תמשיך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 של ערך חדשותי,  ענייןיפן, באותו  ענייןאני עוברת לעוד דוגמה ב עו"ד יהודית תירוש:

 2א מקבל את המונח דוגמה, את שואלת מה שאת רוצה לשאול, אנחנו אני ל צור:-עו"ד בעז בן

 3 מתנגדים, 

 4 אז אתה לא מקבל את הדברים שלי.  עו"ד יהודית תירוש:

 5 לא, המילה דוגמה מניחה שיש עוד.  צור:-עו"ד בעז בן

 6נכון, יש עוד. אני מצמצמת את עצמי, צמצמתי מלכתחילה כדי לא לעבור על  עו"ד יהודית תירוש:

 7קירה של חברי ואני צמצמתי עוד בהתאם להנחיית בית משפט. כן, זאת דוגמה. אז אני מפנה כל הח

 8, ביקשו ממך להסכים שכשמדובר בידיעה כזאת, שזה גם ביקור ראש ממשלת יפן 65לפריט 

 9 בישראל, 

 10אולי גבירתי תפנה אותנו לפרוטוקול, כדי שנעקוב אחרי  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 השאלה. 

 12. תחילת התשובה, אני מפנה 11משורה  3441, 7.6.2021זה פרוטוקול מיום  ו"ד יהודית תירוש:ע

 13צור נדמה לי שואל את העד, אין פה היענות חריגה של וואלה לשום דבר, -שעורך דין בן 13לשורה 

 14מעלים אייטם תקשורתי מקובל, נכון? והעד אומר עקרונית כן, תלוי במיקום ובמשך הזמן. זאת 

 I 15-בה של העד. ולצורך השלמת התמונה אני רוצה להציג לך התכתבות עם אורי הירש בהתשו

message 16, ולשאול מה אמר לך באותו יום המשנה לעורך אודי הירש על מיקום הכתבה המתאים 

 17 לה נוכח האירועים שקרו באותו יום. 

 18כבודכם, זה כבר לא נעים, אבל אני חייב להיות החניך התורן כאן. אני מתנגד  עו"ד ז'ק חן:

 19צור, -לשאלה. היא לא נובעת מהחקירה הראשית, היא לא נובעת מהשאלה של חברי עורך דין בן

 20 חברתי מבקשת בחקירה החוזרת או להשלים דברים שהיא לא שאלה בחקירה הראשית או, 

 21 היא מבקשת שיבהיר,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 אבל אין שום דבר לא ברור.  עו"ד ז'ק חן:
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 1הוא אמר תלוי במיקום ובמשך הזמן. היא מבקשת שיבהיר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2מה זה תלוי במיקום ובמשך הזמן. זאת היתה תשובתו, עקרונית כן, תלוי במיקום ובזמן, זאת 

 3 היתה השאלה. 

 4 כלום לא ברור,אבל אין  עו"ד ז'ק חן:

 5 בוודאי שיש. עו"ד יהודית תירוש:

 6 בוודאי שאין כלום לא ברור על דרך ההפניה לדבריו של אודי הירש.  עו"ד ז'ק חן:

 7 לא יודעת. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 מה לא ברור.  עו"ד ז'ק חן:

 9זאת היתה השאלה קודם כל. עכשיו אני לא יודעת מה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10קשורה ההפניה, תיכף נראה. עוד לא שמעתי ועוד לא ראיתי למה מפנים. השאלה היתה מה זה 

 11 תלוי במיקום ובמשך הזמן. 

 12 אני זוכר את השאלה, בגלל זה קמתי גבירתי.  עו"ד ז'ק חן:

 13למה מפנים פה. אז נדע אם זה רלוונטי אני לא יודעת, נראה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 . עכשיו גבירתי תפנה אותנו. 390ת/או לא. קודם כל זה יהיה 

 15רק שהתשובה, אם אפשר להשלים את ההתנגדות, התשובה של העד בהיבט  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16הזה היא הכי בהירה שיכולה להיות, הוא אומר תלוי במיקום ובמשך הזמן, זאת תשובה 

 17 ת הדבר בתלוי ואין מה להבהיר אותה מעבר לזה. ולכן כל הבהרה איננה נדרשת פה. שהשאירה א

 18 עורכת דין תירוש תסיים את השאלה, כולל הכל ואז נראה. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 פשוט כבודכם כבר סימן את המוצג, גבירתי כבר סימנה את המוצג.  עו"ד ז' חן:

 20 היא מפנה למשהו מבחינת השאלה, נראה מה השאלה. "ד:אב -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21אז לכן אולי גם הסימון של המוצג היה מעט מוקדם מדי לפני שהיא השלימה את  עו"ד ז'ק חן:

 22 השאלה. 

 23 אז איך נדע על מה היא שאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1 משום שכבודכם ישמע את השאלה,  עו"ד ז'ק חן:

 2זה לא אומר כלום, איך נדע על מה היא שאלה אם לא נראה  אב"ד: -פלדמן -ןכב' הש' ר' פרידמ

 3 את הנייר אחר כך. 

 4לא לא, גבירתי, היא שואלת, אנחנו מתנגדים, אם ההתנגדות תתקבל אז המוצג  עו"ד ז'ק חן:

 5 ממילא מיותר.

 6 אנחנו באמצע השאלה. היא עוד לא סיימה לשאול. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 בסדר, התבלבלתי כנראה, לא הבנתי משהו.  "ד ז'ק חן:עו

 8 אנחנו כרגע באמצע שאלה, תשאלי, אל תענה בינתיים. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9כן, בסדר. אתה כותב לו חוזר על בקשתי שתהיה, בעמוד הראשון, אנחנו  עו"ד יהודית תירוש:

 10ת בראשית, תודיע לי לפני שעולה כי אני בעמוד הראשון, חוזר על בקשתי שתהיה כתבה משמעותי

 11רוצה לעבור על זה, חשוב לי מאוד. ואודי כותב לך, תהיה כתבה משמעותית ומפרגנת, היא תהיה 

 12בטעימה גבוהה, לא כותרת ראשית, יש ישיבת קבינט, נסראללה מקדים את הנאום שלו ואפילו 

 13ות משמעותית או אמירה היפנים עסוקים באולטימטום החטופים של דאעש. לא היתה התרחש

 14משמעותית בביקור לבד משת"פים כלכליים. שוב, תהיה ידיעה משמעותית ומפרגנת ממוקמת 

 15גבוה עם תמונה יפה של נתניהו וראש ממשלת יפן. ואתה אומר לו אני צריך את זה בראשית ולו 

 16, ששאל צור-לשעה קלה. עכשיו, אחרי שקראנו את הדבר הזה אני חוזרת לשאלה של עורך דין בן

 17אותך, אין פה היענות חריגה של וואלה לשום דבר, מעלים אייטם תקשורתי זה מקובל, נכון? ואתה 

 18אמרת לו עקרונית כן, תלוי במיקום ובמשך הזמן. אז לאור משך הזמן מצב הדברים באותו יום, 

 19 האם זה היה מקובל להעלות את זה עכשיו לראשית. 

 20 מישהו רוצה להתנגד עכשיו כשגמרנו את השאלה?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21בוודאי. אני לא רואה שום דבר בחקירה הנגדית ובתשובותיו של העד בחקירה הנגדית  עו"ד ז'ק חן:

 22שמצדיק את השלמת החקירה הראשית אגב להיתלות על תשובת העד שלא נותר בה דבר לא ברור, 
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 1קדם. עכשיו, בסיכומים, וכבודכם שאל כדי להציג בפני בית המשפט דברים שהתביעה מבקשת ל

 2 אותנו, 

 3 תגיד רק את האמת. עו"ד יהודית תירוש:

 4אבל אני מבקש לסיים בבקשה, בלי הפרעה. יחסית זה הלך טוב היום. כבודכם, לפני  עו"ד ז'ק חן:

 5ההפסקה שאל אותנו אפילו במפגיע לפני שיצא וחזר ודחה את ההתנגדות, האם אנחנו בסיכומים 

 6תי תביא את הקטע הזה ותפנה אליו, אנחנו נגיד את לא יכולה להפנות כי לא שאלת. למשל כשחבר

 7ואמרנו, אמרנו, אין דבר כזה, זה נמצא בפני כבודכם, היא תפנה ותגיד אני רוצה להגיד, מה שאני 

 8רוצה לומר לגבי אותו קטע. אנחנו נתייחס לא בהתנגדות טכנית לא שאלת, אלא לגופו של דבר 

 9איתה. אבל לא יכול להיות שהחקירה החוזרת משמשת אותה כהשלמה לחקירה  חכוהוויננהל את 

 10ראשית במקומות שהיא חושבת שצריך היה לשאול שאלה שלא נשאלה. ולהיתלות בבדל תשובה 

 11צור, כדי להצדיק את המהלך הזה. הרי יש חקירה -שהתייחס לאירוע הזה בחקירתו של עורך דין בן

 12זה אירוע שהיא רוצה לחקור עליו, לבאר אותו, לקבל מהעד ראשית כבודכם, היתה חושבת ש

 13 תשובות לגביו, היתה מפנה. היא בחרה לא לעשות את זה. 

 14 גבירתי את רוצה לומר משהו?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15רק להשלים. להצטרף כמובן לטעמי ההתנגדות של עורך דין חן ולהשלים.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 16התלוי, אומרת, הוא אומר עקרונית כן, תלוי במיקום ובמשך  ענייןאלה שמשאירה את אומר העד ש

 17הזמן. זאת תשובה ברורה שמשאירה את זה כפונקציה של משהו נוסף. מי שמדבר פה, מה שחברתי 

 18מפנה זה בכלל דברים שכותב אודי הירש, הוא גם עד פה, כל הדבר הזה אם יש מישהו לשאול אותו 

 19טקסט הזה זה את אודי הירש ולא את העד. שאמר תשובה שמשאירה את זה לגבי מה כוונת ה

 20במקומות של עקרונית כן, תלוי במיקום ובזמן. לכן מהעד הזה לא נדרשת שום הבהרה, בגלל מה 

 21 שהוא אמר בתשובה לשאלה. 

 22 תודה. אנחנו דוחים את ההתנגדות. שיענה לשאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 ה לחדד לי את השאלה, לשאול את השאלה, את יכול ת.
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 1 אני שואלת, נוכח ההתכתבות שלך עם אודי הירש, אודי אומר לך,  עו"ד יהודית תירוש:

 2 כן, ראיתי. ת.

 3ראית. ואתה עונה לו. אני שואלת אותך, אני מציגה לך עוד פעם את הדברים ששאל אותך עורך  ש.

 4צור ומה שענית, הוא שאל אותך, אין היענות חריגה של וואלה לשום דבר, מעלים אייטם -דין בן

 5תקשורתי מקובל, נכון? אתה אמרת עקרונית כן, תלוי במיקום ובמשך הזמן. עכשיו אני מראה לך 

 6היה באותו יום. תענה שוב לשאלה האם זה באותו יום להעלות את זה לראשית וזה חריג את מה 

 7 או זה מקובל ולגיטימי. 

 8זה חריג כי המשנה לעורך, ראשית זה לא תפקיד שלי, שנית, משנה לעורך ראשי גם לא מקבל את  ת.

 9אני כופה עליו,  זה ומתנגד ומסביר את זה בצורה עניינית ואני כופה עליו את זה בגלל שנדרשתי.

 10 אני אומר לו שיש לי נקודת מבט אחרת וזהו. 

 11 קי, תודה.-או ש.

 12 שאלה הבאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 שאלה הבאה.  עו"ד יהודית תירוש:

 14כבודכם, רק לתשומת הלב, משום שהתחלנו אז שלא יהיה חסר אגב התמונה  עו"ד ז'ק חן:

 15 , נמצא בחומר החדש שהועבר לנו, 390כרגע ת/ המלאה, שהקטע שהוגש לכבודכם וסומן

 16שהיה לכם בחקירות הנגדיות, אתם אמרתם את זה שהיה לכם, זה הועבר  עו"ד יהודית תירוש:

 I 17-האלה היו שם. אתם גם הצגתם מתוך ה I messages-בטעות בלשונית של טלי בן עובדיה, ה

message  .18 של אודי הירש, הצגתם חומרים בחקירה הנגדית 

 19 בסדר, אבל אולי אני אסיים בבקשה.  ד ז'ק חן:עו"

 20 בסדר, סליחה. עו"ד יהודית תירוש:

 21להשלים את התמונה, שהתמונה לא תהיה חסרה. המקטע הזה שהוגש לכבודכם  עו"ד ז'ק חן:

 22הוא חלק מהחומר החדש, אצלנו מכונה הזולה, שהתגלה במקרה, לא היה אמור  390ומסומן ת/

 23. זה החומר החדש. על גביו או בעקבותיו 27.4-להיות מועבר אלינו כלל, ע"י התביעה, וגילינו אותו ב
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 1ים SMS-הפיק עוד חומרים בהתאם לבקשתנו שקשורים לכבודכם נתן את ההחלטה ל

 2 ולוואטסאפים. כלומר מדובר בחומר חדש. 

 3איך זה קשור להתנגדות? את זה אנחנו יודעים, איך זה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 קשור להתנגדות? 

 5מונה אני לא קמתי כדי להתנגד כיוון שעסקינן גם בחקר האמת וגם בפריסת הת עו"ד ז'ק חן:

 6המלאה, אני מבקש להשלים על התמונה החלקית שהוצגה לכבודכם כאשר הוגש לה המסמך הזה 

 7באמירה שמדובר בחומר שלא הועבר להגנה עם הגשת כתב האישום או עובר להגשת כתב האישום. 

 8אלא מדובר בחומר שהתגלה להגנה בטעות ולא היה אמור להיות מועבר אליה. זו התמונה המלאה 

 9, עכשיו אני אומר את זה לפרוטוקול, השאלה נשאלה והעד 390נפקויות. לבל נשכח, ת/שיש לה גם 

 10 השיב. 

 11 זה חומר חדש.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12בדיוק. אז אני כדי להשלים את התמונה בפני כבודכם כאשר מדובר בקונטקסט של  עו"ד ז'ק חן:

 13מונה המלאה מלאה היא שמדובר בחומר תמונה מלאה, אני מבקש להפנות את תשומת הלב, שהת

 14חדש שלא הועבר להגנה ולא היתה כוונה להעביר אותו להגנה עובר הגשת כתב האישום ועם הגשת 

 15 כתב האישום. 

 16עורך דין חן, אנחנו מודים לאדוני על ההבהרה. מה השאלה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 הבאה?

 18אחר, אנחנו כמעט בסוף, הוצג לך נושא של ידיעות הוצגו לך, זה נושא  עו"ד יהודית תירוש:

 19דוברות שגרתיות ונאמר לך במספר מקומות שזה מתחיל כהודעה לעיתונות, שזה נשלח למספר 

 20 כלי תקשורת. אני שואלת אותך בהקשר הזה, אני מתמקדת במונח נשלח למספר, 

 21 אולי גבירתי תפנה אותנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 למרות שאני לא חושבת שחברי חולק על זה שזה נאמר הדברים האלה,  ודית תירוש:עו"ד יה

 23 בשבילנו, שאנחנו נוכל לראות. עם:-כב' הש' משה בר
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 1אבל  18, כתוב לי משורה 3983, עמודים 15.6.2021סליחה. פרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:

 2אני שואל אותך, זה מתחיל בהודעה צור, -אני מניחה שזה קצת בהמשך, שואל אותך עורך דין בן

 3לעיתונות? נכון. כן. ואז אתה יודע עכשיו, קצת קפצתי, הודעות כאלה כרגיל נשלחות למספר כלי 

 4, זה פשוט מעניין למה אין לנו את 3894תקשורת, יותר או פחות אבל למספר, נכון, כן, בוודאי. 

 5 אותו עימוד, אדוני אין לנו את אותו עימוד? 

 6. אני 3983לא, זה בסדר, אנחנו בשורה לפני אחרונה של  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 7 שואל אותך זה מתחיל בהודעה לעיתונות, נכון? התשובה כן. 

 8אתה יכול להקרין את זה, רק שנראה שיש לנו, כי אם לא נבדוק את עצמנו  עו"ד יהודית תירוש:

 9 מול המזכירות או משהו, למה, זה המיקום?

 10 איזה עמוד אתם מחזיקים? אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' הש' ר

 11 . 3984. 3894 דובר:

 12. מה שאני ענייןכן, בסדר גמור, תודה. אבל אפשר להוריד את זה, זה לא ה עו"ד יהודית תירוש:

 13, הודעה 55שואלת אותך, אני שמה את הדגש על המילה כלי תקשורת, אני נותנת כדוגמה את פריט 

 14בעל  2ה ככה, לא צריך, עד כמה אתה קיבלת ידיעות כאלה מנאשם , או בוא נגיד את ז5772

 15 השליטה בבזק. זה רלוונטי, אני יכולה להסביר. 

 16 כמה קיבלת, עד כמה קיבלת ידיעות כאלה, אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 . 2מבעל שליטה, נאשם  עו"ד יהודית תירוש:

 18אני מתנגד לשאלה. אני מבקש לעשות את זה קצר ולא להסביר יותר מדי, כשאני  עו"ד ז'ק חן:

 19מסביר יותר מדי לא מקבלים את ההתנגדות. אני אנסה קצר. השאלה הזאת בחקירה חוזרת לא 

 20נובעת מהחקירה הנגדית על מנת להבהיר משהו או סותרת משהו שנאמר בחקירה הנגדית. לא 

 21היתה רוצה, הנה עוד דוגמה קלאסית, לשאול, לבסס את אותה  דבר, לא חצי דבר, לא קמצוץ דבר.

 22טענה של היענות חריגה בנושא הודעות לתקשורת, היתה לה את החקירה הראשית לעשות את זה. 

 23 לא עשתה את זה, 
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 1 גם עשיתי.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 אז אם עשית את זה אז אדרבא.  עו"ד ז'ק חן:

 3שפט אחד. אנחנו שאלנו שאלות פשוטות, הנה זה פורמט אני רוצה להוסיף מ צור:-עו"ד בעז בן

 4של הודעות לתקשורת, אלה הודעות לתקשורת שנשלחו, ההנחה היא שזה נשלח למספר כלי 

 5תקשורת, הראינו גם בהמשך הדברים שפורסמו ואז אנחנו שואלים אותו ומראים לו פרסומים. 

 6ת לתקשורת, נשלחו הודעות מה כרגע קשור ביחס לשאלות הממוקדות שאנחנו שולחים הודעו

 7לתקשורת, בשאלה למי זה נשלח. השאלה הממוקדת היתה במהות. המהות היתה הודעות 

 8לתקשורת, כלי התקשורת האחרים. זה כל הסיפור שהיה שם. לא כרגע באיזה ציר, איך זה נשלח 

 9 ולמי זה נשלח, מה זה קשור. 

 10 גבירתי רוצה להשיב? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 אני מבקשת אם מותר לי להוסיף לטעמי ההתנגדות. אם כבודכם מרשה לי.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12 זכותך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13כן, אבל אני אעשה את זה מאוד קצר. לו היתה נשאלת שאלה כזאת בחקירה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 14הזה. אי אפשר עכשיו להפוך את  ענייןבהראשית היא היתה מניבה חקירה נגדית מאוד ארוכה. 

 15הסדר ככה שאנחנו לא נוכל לשאול בחקירה נגדית על שאלה כזאת שפותחת איזה שהוא פתח, 

 16לדעתנו לא קיים, אבל שעכשיו אנחנו נצטרך לשמוע אותו בחקירה חוזרת. זו שאלה שהיתה לנו, 

 17הטעם הזה שאי אפשר להעלות יכולה להיות לנו עליה חקירה נגדית מאוד ארוכה. ולכן ברור כבר מ

 18 אותה פעם ראשונה בחקירה חוזרת. 

 19 גבירתי רוצה להשיב?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20כן. אני אשיב. הוצג כאן שזה מהלך בנאלי, כשעוברות הודעות זה מהלך  עו"ד יהודית תירוש:

 21לשאול את העד בנאלי להעביר הודעות כמו העברת הודעות לכלי תקשורת. אני חושבת שמותר 

 22בחקירה חוזרת עד כמה זה מהלך בנאלי לקבל הודעות דוברות מבעל השליטה. אני חושבת שזאת 

 23 שאלה לגיטימית, 
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 1 לא בחוזרת.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2 לא בחוזרת.  צור:-עו"ד בעז בן

 3 אני חושבת שכן.  עו"ד יהודית תירוש:

 4 אין צורך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 אם זה הוצג בנגדית כמהלך בנאלי אז כן לגיטימי לשאול את זה בחוזרת.  הודית תירוש:עו"ד י

 6 אנחנו מקבלים את ההתנגדות. שאלה הבאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 בסדר גבירתי.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 אם יש.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9להעלות כתבה על ביקור נאשם בקזחסטאן, הוצג לך דרישה  311בפריט  עו"ד יהודית תירוש:

 10 שמדובר בהודעה סטנדרטית, גנרית, ניוז ברור, 

 11 גבירתי תפנה אותנו.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12אני אפנה. ופרסום אלמנטרי בנאלי. אלה התארים. אני אפנה, ותיכף אני  עו"ד יהודית תירוש:

 13, שכבוד 4058בעמודים, זה מופיע אצלי מעמוד  16.6אשאל את השאלה, ואז. פרוטוקול מיום 

 14כבודו, ומשם זה ממשיך. בשורה הבאה כתוב הודעה  311השופט שואל איזה פריט, ועונה לו חברי 

 15סטנדרטית, גנרית, נכון? העד עונה כן. זה אלמנטרי, שזה ניוז, שורה אחרי זה, תסכים איתי, אני 

 16שכבוד השופטת שואלת אם זה וואלה או אחרים, אז מתאר לי שזה ניוז, בהמשך הוא אומר אחרי 

 17 שואל,

 18 . 6מתחיל משורה  4058 דובר:

 19ובסוף השורה זה במסגרת ניוז שמפרסמים אותו, והמופע הבא שאני אציג  עו"ד יהודית תירוש:

 20 זה די בסוף של זה, פרסום שנקרא לו אלמנטרי, בנאלי, נכון? הוא אומר כן. 

 21 איפה גבירתי? שורה? "ד:אב -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22 , ביקור בקזחסטאן. 4059גבירתי.  18-17 דובר:
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 1אני אשאל את השאלה, אם בית משפט מחליט אני מכבדת את ההחלטה כי  עו"ד יהודית תירוש:

 2כמובן, אפשר רגע להמתין. אני מפנה אותך, הפנה אותך גם חברי, להודעה, בוא נראה אותה, 

 3. יש כאן הודעה אחת, אתה אומר, 25373, עד 25368, ואני מפנה אותך אחר כך להודעות 25363

 4 25382ם, כותב, אומר ראשית, תמשיך אחר כך בהודעה אתה מעביר את זה למיכל קליין ואביר

 5 להשאיר בראשית. השאלה שלי היא מאוד פשוטה,  25401אתה כותב שיהיה גדול ומכובד ובהודעה 

 6 אל תענה עדיין.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7, צור שזה ניוז ברור-אם אמרת שזה ניוז, אישרת לחברי עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 8אלמנטרי, בנאלי, גנרית. למה אתה צריך לתת הוראות מה לעשות עם זה, המערכת לא יודעת לבד 

 9 מה לעשות עם זה? 

 10אני חושב שהלמה זאת תוספת שלא, לא שלא מתחייבת, שלא קשורה למה  צור:-עו"ד בעז בן

 11ה שנשאל. הצגנו הודעה לעיתונות, הצגנו שההודעה הזאת מפורסמת, הפריט הזה, האייטם הז

 12, העד התבקש לאשר שזה ניוז, ענייןמסוקר בכלי תקשורת רבים, ולכן זה ניוז. בזה עצרנו את ה

 13שזה אלמנטרי. נדמה לי שהיום אחרי כמה חודשים בנושא הזה אתם מבינים שביקור בקזחסטאן 

 14של ניוז אלמנטרי, כל קורא עיתונים, ולכן כרגע מה היה שם בתוך המערכת לא  ענייןאו ביפן זה 

 15 קשור אלינו ולא קשור לשאלה, השאלה היתה האם זה ניוז והוא אמר כן. 

 16זה של הניוז. אם זה ניוז, אם זה גנרי  ענייןאני עונה, אני שואלת בדיוק ל עו"ד יהודית תירוש:

 17ה זה ניוז ומה זה גנריות ומה זה אלמנטריות, למה אתה ואלמנטרי, הרי יש לך מערכת שיודעת מ

 18 הזה של הניוז. ענייןצריך לתת להם הוראות ב

 19 גם הוא יודע את זה.  צור:-עו"ד בעז בן

 20זה עיקר השאלה, גבירתי אמורה לענות להתנגדות. לא  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 לשאול שוב. 

 22התכוונתי לחזור שוב. התכוונתי להסביר. אני אומר אז אני מסבירה, לא  עו"ד יהודית תירוש:

 23שאני בהחלט חושבת שהשאלה שלי קשורה, לא שאלה כללית למה אתה נותן להם הוראות ושהוא 
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 1מתמקד בשאלת הניוז גנריות אלמנטריות ובנאליות.  עניין, הענייןיגיד כי נתנו לי אמרו לי, זה לא ה

 2ות גנריות ואלמנטריות. למה צריך את המעורבות ככל שזה כזה מערכת וואלה יודעת לטפל בידיע

 3 שלו אם זה גנרי ואלמנטרי. 

 4 אנחנו מקבלים את ההתנגדות. שאלה הבאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5אני עוברת לנושא נוסף שזה עניו פנימי בוואלה, בחלק מהמקרים הציגו לך  עו"ד יהודית תירוש:

 6פנימי בוואלה, קופסת וואלה  ענייןאש הממשלה, וזה היה שבעצם לא היתה שום דרישה מסביבת ר

 7צור. שמי שמסתכל על האתר לא יודע מה התרחש בפנים, בתוך האתר. כך -קרא לזה עורך דין בן

 8, על הורדת המגזים של וואלה בעקבות כתבה על מני נפתלי שנכללה 5.3.2015-מה 96למשל בפריט 

 9 היתה כל פניה למערכת וגם נאמר לך,  בו, ביחס לפריט הזה הוצג לך ע"י חברי שלא

 10 איפה אנחנו בפרוטוקול?  עם:-כב' הש' משה בר

 11, זה מופיע אצלי שורות 3794-3793בעמודים  14.6אנחנו בפרוטוקול מיום  עו"ד יהודית תירוש:

 12שהוא בכלל פנימי בתוך וואלה, אנחנו לא  ענייןשמתחילות בבוא נסתכל, שוב אנחנו מדברים כאן ב

 13למעט דבר אחד, מה שעלה באתר שלכם. הוא הוסיף בנחמדות אם מישהו קרא אותו.  מודעים לו

 14אין טענה שמישהו פנה אליכם בנושא. עד כאן העובדות שנדמה לי שלא שנויות במחלוקת, אנחנו 

 15לא חלקים על זה שמישהו לא פנה, אבל אני מתמקדת ואנחנו לא מודעים לו למעט דבר אחד, מה 

 16 שעולה באתר. 

 17 איפה גבירתי? אנחנו,  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' הש'

 18 השאלה מתחילה בבוא נסתכל,  עו"ד יהודית תירוש:

 19 גבירתי חוזרת לתחילת השאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20 כן.  עו"ד יהודית תירוש:

 21 הטקסט שהגברת מקריאה הוא מהשאלה.  כב' הש' עודד שחם:

 22 נכון.  עו"ד יהודית תירוש:

 23 איפה יש אי בהירות בתשובה? אחר כך הוא שואל שאלות.  הש' עודד שחם:כב' 
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 1 על הכתבה עצמה אנחנו עוברים.  דובר:

 2בסדר, זה בפנינו. אז יש שאלה, יש איזה שהיא הקדמה שם, טוב, בסדר,  כב' הש' עודד שחם:

 3 לשם כך יש חקירה חוזרת? 

 4 צה ללא קשר לרול, טוב, אם אפשר להציג כל מה שחברי רו עו"ד יהודית תירוש:

 5אין כאן תשובה, אנחנו, החקירה החוזרת היא מאוד רחבה אבל בוודאי לא  כב' הש' עודד שחם:

 6 להבהיר שאלות שאחר כך לא ניתנת עליהן תשובה.  

 7 בסדר. אז אני לא אשאל את זה, לא אציג לו.  עו"ד יהודית תירוש:

 8 יימים?עורכת דין תירוש, מס אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9כן, אנחנו עומדים לסיים. ממש לקראת סיום. דיברו איתך על העדפה  עו"ד יהודית תירוש:

 10 שניתנה בסיקור לגורמים פוליטיים שונים על פני נתניהו. 

 11 פרוטוקול. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12-שזה מה 110אז אני אתן את הדוגמה. כך למשל כשדיברו איתך על פריט  עו"ד יהודית תירוש:

 13מופיע לי עד,  3987, עמודים 14.6.2021והפרוטוקול מדבר איתך על, פרוטוקול מיום  16.3.2015

 14 בוא נראה, לא מופיע לי פה, משום מה זה טעות, בקטע שהוא אומר לו,

 15 . 3987אין פה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16יותר מהטיפול בבלבול של מר שהוא אומר שהטיפול במר הרצוג היה עדין  עו"ד יהודית תירוש:

 17 נתניהו. 

 18 , הר חומה באותו משפט. 1997נכון, טעה,  צור:-עו"ד בעז בן

 19 אז אני אגיד וחברי לא,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 אולי תגידי לנו איפה זה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21י הציג לך תיכף, חברי מחפש, אבל מה שהיה שם בגדול זה מה שחבר עו"ד יהודית תירוש:

 22 שבעניינו של מר נתניהו שהתבלבל ותיקן אחר כך באותו,

 23 באותו משפט.  צור:-עו"ד בעז בן
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 1 באותו אירוע,  עו"ד יהודית תירוש:

 2 משפט.  צור:-עו"ד בעז בן

 3בסדר, באותו משפט זה הוצג, זה עלה, נכתב הטעות, ולעומת זאת בעניינו  עו"ד יהודית תירוש:

 4 נשיא,  של מר בוז'י הרצוג, כבוד ה

 5 נקרא לו מר הרצוג מהיום. כב' הש' עודד שחם:

 6מר הרצוג, הנשיא, כשטעה ואמר בעימות עם מר נתניהו, אני אשמור על  עו"ד יהודית תירוש:

 7נתניהו מאוחדת, אתם עשיתם לו חסד בכותרת לא כתבתם את הבלבול אלא כתבתם אני אשמור 

 8 רי, נכתב הבלבול הזה של מר הרצוג.על ירושלים מאוחדת, רק בגוף הכתבה, כך הציג לך חב

 9 ואיפה אנחנו בפרוטוקול בכל זאת? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10, בטענות הבלבול 3868, כל האירוע הזה מתחיל בעמוד 3868-זה מתחיל מ עו"ד יהודית תירוש:

 11מציג ואילך, בוא נראה מה קרה אצלכם בטענות הבלבול, אבל זה אירוע נמשך שהוא  14-בשורה מ

 12 הבלבול.  ענייןשל הרצוג הם עשו לו, הם עשו איתו חסד ב ענייןלו את הטענה הזאת שב

 13 מה השאלה? כב' הש' עודד שחם:

 14 והווידאהשאלה שלי, אם אתה זוכר מה אתה ביקשת לעשות בזמן אמת עם  עו"ד יהודית תירוש:

 15 של העימות הזה. של מר הרצוג מול נתניהו. 

 16 ור?מה זה קש צור:-עו"ד בעז בן

 17בוודאי שזה קשור. כי אם שואלים, שואלים ואומרים, טוענים כלפי העד  עו"ד יהודית תירוש:

 18שבעניינו של הרצוג ניסו להצניע את הטעות הזאת, אז כן רלוונטי לשאול את העד מה הוא רצה 

 19 לעשות בזמן אמת ככל שהוא זוכר ואם לא נזכיר לו, עם העימות הזה. על זה נשאל. 

 20איפה התשובה שלו, איפה השאלה והתשובה שלו מכל  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 21 הקטע, איפה הקטע שגבירתי חושבת שנשאר לא סגור. טעון הבהרה. יש כאן חקירה שלמה על זה. 

 22 אני קורא את זה שוב ונהנה מכל משפט, מה בדיוק נשאר פה זה,  צור:-עו"ד בעז בן

 23 מה גבירתי שואלת מכל זה?  על אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1הוא אומר לו הרצוג השיב בתשובה, מי ששם, ואז כאילו ציטוט, יש מרכאות,  עו"ד יהודית תירוש:

 2 אני אשמור על ירושלים מאוחדת, אתה רואה מה שהתיימרתם לצטט מהעימות, כן, 

 3רה בנושא עורכת דין תירוש יש כאן עמודים שלמים של חקי אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 הזה. 

 5 נכון, אבל, עו"ד יהודית תירוש:

 6 למה מזה גבירתי מפנה בשאלה החוזרת? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7צור שהם בסך -אני מפנה לכל הקטע. בקטע הזה הציג לו חברי עורך דין בן עו"ד יהודית תירוש:

 8יווקו את זה בכותרת הם הכל התיימרו להציג מהעימות של מר הרצוג בצורה הכי מינורית, הם ש

 9של נתניהו  ענייןהתניעו את הטעות של מר הרצוג, בתוך גוף הטקסט הם כתבו את הטעות בשונה מב

 10ויש כאן חקירה שלמה רחבה, זה לא ציטוט אחד על הדבר הזה והוא מראה לו את הדבר הזה שזה 

 11אול את העד כל מה שהם התיימרו לצטט מהעימות הזה. אני חושבת שזאת שאלה לגיטימית לש

 12הזה של מר הרצוג ומה היתה התוצאה של הדבר  והווידאמה הוא התכוון בזמן אמת לעשות עם 

 13צור, אין -הזה. כדי לשים את כל הדבר הזה בקונטקסט הנכון ולא בקונטקסט שבחר עורך דין בן

 14 לי שום טענה, אבל להציג לו את זה. 

 15הקונטקסט שאני בחרתי הוא מאוד פשוט, היתה כותרת ראשית, נתניהו שוב  צור:-עו"ד בעז בן

 16. ועל זה נאמר, הוא תיקן את עצמו באותו משפט. אז למה 1997-מתבלבל, בניתי את הר חומה ב

 17אתם עושים כותרת ראשית יום לפני הבחירות, נתניהו שוב מתבלבל. בסדר, זה סקציה אחת. 

 18תה אמירה של מר הרצוג, נשמור את נתניהו מאוחדת, הסקציה השניה, הראינו שלמרות שהי

 19בפרסום שיצא באתר, באתר עצמו, זה לא היה קיים בשונה מאתרים אחרים, בכלי תקשורת 

 20אחרים. זה כל מה שהראינו. ואחרי זה יסיק המסיק את מה שיש פה. מה כרגע השאלה מה 

 21 ובות. התכוונתם או לא התכוונתם, זה בכלל לא קשור לא לשאלות ולא לתש

 22 הזה צורף לכתבה או לא צורף לכתבה?  והווידאגברת תירוש,  כב' הש' עודד שחם:

 23 זה נמצא ברול, אני יכולה להראות את זה בהמשך.  עו"ד יהודית תירוש:



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5195 

 1 השאלה אם זה צורף לכתבה, זאת שאלה עובדתית פשוטה.  כב' הש' עודד שחם:

 2 שאלו אותו על מניעים שלו. יש לה המשך ולכן זה חשוב כי  עו"ד יהודית תירוש:

 3 קודם כל אני יכול לקבל תשובה לשאלה? כב' הש' עודד שחם:

 4 לא צורף לכתבה.  והווידא עו"ד יהודית תירוש:

 5 קי. -הוא לא צורף, או כב' הש' עודד שחם:

 6 . מסוימותמסיבות  עו"ד יהודית תירוש:

 7 גבירתי רוצה לענות להתנגדות? או גבירתי סיימה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 אני סיימתי.  עו"ד יהודית תירוש:

 9 אנחנו מקבלים את ההתנגדות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10הנשיא,  ענייןקי. זה נמצא בחומרים ואנחנו נציג את זה. אם כבר אנחנו ב-או עו"ד יהודית תירוש:

 11, אין לנו פרוטוקול של המועד הזה, הוצגה לך ע"י עורך 29.9ביום קטן.  ענייןאז יש עוד איזה שהוא 

 12, שבה הנשיא הרצוג אומר לך שיש לו איזה 11.11צור התכתבות שלך עם הנשיא הרצוג מיום -דין בן

 13שהוא רעיון. הנשיא הרצוג אומר לך יש לי איזה שהוא רעיון. אתה שיערת, זה מה שרשמתי לעצמי 

 14היה לכם  2יד  עסקתאולי בהצעה להשקעה של וואלה כיוון שאחרי בפרוטוקולים שלנו, שמדובר 

 15צור הציג לך כתבה של כשבועיים לאחר מכן של -כסף נזיל. זה היה השערה שלך. אבל עורך דין בן

 16עומרי נחמיאס, וטען בפניך שככל הנראה יש קשר בין הדברים. שבעצם הרעיון של מר הרצוג היה 

 17 צור. -מרי נחמיאס, זה מה שהציג מר בןאיזה שהיא כתבת פרופיל שיעשה עו

 18הצגתי עוד דבר שאחרי זה נראה את זה בהתכתב עם מר ישועה, אחרי  צור:-עו"ד בעז בן

 19הכתבה של מר נחמיאס, אתה כותב למר ישועה, ליבנתי עם עומרי נחמיאס את כל הדברים, הצגנו 

 20 ה הרעיון.הזה ונתתי לו גם את האפשרות להשיב מה הי ענייןאיזה שהוא מכלול ב

 21קי, והוא אמר מה היה הרעיון, זה היה שבועיים קודם, אני רוצה רק -או עו"ד יהודית תירוש:

 22, זאת אומרת בין, 17.11להציג, כי אחרת זה לא יהיה, אז אני רוצה להציג תכתובת שלך מיום 

 23 אחרי השיח שלך עם מר הרצוג, מספר ימים, יש לנו את זה מתוך החומרים, 
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 1 זה החומר החדש, זה הוצג על ידינו.  ר:צו-עו"ד בעז בן

 2 להקשר אחר זה הוצג על ידיכם.  עו"ד יהודית תירוש:

 3 את יכולה לציין באיזה נ' זה? צור:-עו"ד בעז בן

 4נ', אני לא בטוחה שזה הוצג. אם זה היה מוצג אני לא הייתי -אין לי את זה כ עו"ד יהודית תירוש:

 5 מציגה. 

 6 נו נבדוק ונשלים. בסדר, אז אנח צור:-עו"ד בעז בן

 7 אני מציעה שנסמן את זה ואם זה הוצג אנחנו נגיד שזה,  עו"ד יהודית תירוש:

 8 נ'. -אין בעיה, רק נציין גם שזה הוצג ומה מספר ה צור:-עו"ד בעז בן

 9 בסדר גמור.  עו"ד יהודית תירוש:

 10נו ונעדכן. זה טוב, אני אסמן אותו וככל שזה גם נ' תגידו ל אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 . 391ת/יהיה 

 12לא הוצג לו סמיכות הזמנים לראיון של הרצוג, אני שואלת אותו אם זה, מה  עו"ד יהודית תירוש:

 13שכתוב כאן זה, אתה רואה לבד, קיבלתי את מספר הטלפון שלך מבוז'י הרצוג בנוגע להצעה 

 14לו ראיון, אני ברוסית, זה מתקיים מספר ימים, שישה ימים אחרי ההתכתבות הקודמת שיש 

 15 שואלת אותך אם זה מזכיר לך משהו. אם זה קשור לשיחה שלך עם הרצוג, לרעיון שלו. 

 16 אני יכול לענות כבודה?  ת.

 17 כן.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18כמו שאני גם אמרתי אז, הנוסח, התשובה היא כן, זה קשור, והנוסח שאמרתי גם אז, הוא לא  ת.

 19אמר לי יש לי רעיון טוב עבורי או זה, הוא אמר עבורכם, הוא כנראה רצה לחבר אולי לאיזה שהיא 

 20 שכדאי לנו לקנות את האתר הזה וזה קשור לזה.  עסקה

 21זה משמח בפני עצמו לפחות אדם אחד באולם הזה. נדמה לי שאנחנו בשתי השאלות האחרונות.  ש.

 22על מפלגת העבודה שנכתבו ע"י הכתבת טל שלו, נאמר לך  2013הוצגו לך כתבות רבות מבחירות 

 23גם שהיא לא היתה מסוגלת לכתוב משהו חיובי על ראש הממשלה שהיה נתניהו באותה עת 
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 1ות שנכתבו ע"י פנחס וולף, אני בתקופה הזאת, הוצגו לך כתבות נוספות שסיקרו את הליכוד, כתב

 2שואלת אותך מה זכור לך אם זכור לך ככל שזכור לך על תפקידם של טל שלו ופנחס וולף בסיקור 

 3 . 2013מערכת הבחירות 

 4אני לא חושב שזה, אם יש משהו שתקריא חברתי איזה שהיא שאלה  צור:-עו"ד בעז בן

 5שאלנו הרבה מאוד שאלות,  2013בחירות  שנשארה בלתי ענויה או בלתי נהירה ונוכל להתייחס. על

 6אין ספק, עברנו כתב כתבה, פרסום פרסום, נתניהו ליכוד מול אחרים. מסקנות בהמשך. אבל מה 

 7 כרגע, מה זכור לך לגבי,

 8 מה היה תפקידם במערכת, מה היה תפקידם במה? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 9 ך החומר בקונטקסט הזה? איזה אי בהירות עולה מתו כב' הש' עודד שחם:

 10 החומר הרב. זה לא היה יום אחד של חקירה. לא שעה אחת של חקירה.  צור:-עו"ד בעז בן

 11אני אוותר על השאלה, היא לא כזאת חשובה בעיני. שאלה אחרונה, יכול  עו"ד יהודית תירוש:

 12אז אני להיות שאין עליה מחלוקת אבל חבריי בחרו לשתוק בדבר הזה למרות שראינו חומרים 

 13אגיד לך שהוצגה לך התכתבות ריקה עם שמוליק האוזר, הוצג בפניך שהיית בקשר עם יו"ר רשות 

 14ניירות ערך שמוליק האוזר, כך הונח בפניך באחד הדיונים האחרונים אמרת משהו אגבי אבל כדי 

 15 יא, , השאלה ה29עד  3427עמודים  7.6.2021הזה אני לפרוטוקול מיום  ענייןספקות ב ויישארשלא 

 16 , שיהיה לנו.3427 אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17 , ענייןמתחיל טוב מר ישועה  עו"ד יהודית תירוש:

 18 אבל הוא כבר אמר שזה לא אותו האוזר.  צור:-עו"ד בעז בן

 19ה לסדר את זה כי אני לא שמעתי שאין על זה מחלוקת. אני רוצה צאני רו עו"ד יהודית תירוש:

 20  לסדר את הנקודה הזאת.

 21 זאת התשובה שלו. צור:-עו"ד בעז בן

 22 של תשובה,  עניין, לא ריישאשלא  עו"ד יהודית תירוש:

 23 , אין מחלוקת, חהוויכוכבודכם, חבל על  צור:-עו"ד בעז בן
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 1 רגע, אנחנו עוד לא יודעים על מה אנחנו מדברים.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 הראשון.  אבל הוא גם השיב בסיבוב צור:-עו"ד בעז בן

 3שורה שמתחילה  3427, סליחה, אבל אני אציג את השאלה במלואה. 3427 עו"ד יהודית תירוש:

 4אחר, תגיד לי מה היה הקשר שלך עם שמוליק האוזר ראש רשות ניירות  ענייןבטוב, מר ישועה, 

 5ערך, הוא אומר שום קשר, לא, אז אני אראה לך מהחומר החדש אולי זה ירענן את הזיכרון שלך, 

 6ספקות  ויישאראתה רואה, למה הוא שמור אצלך אחר כך, נכתב ראש רשות ניירות ערך, כדי שלא 

 7 הזה,  ענייןב

 8 שואלים אותו שאלה, הוא אומר לא זוכר.  חם:כב' הש' עודד ש

 9 נכון. עו"ד יהודית תירוש:

 10 למה הוא שמור אצלך? לא יודע.  כב' הש' עודד שחם:

 11 נכון. עו"ד יהודית תירוש:

 12 דיברת איתו? לא.  כב' הש' עודד שחם:

 13 אף פעם אף פעם.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 אדוני,  לא, אבל הדגש הוא עו"ד יהודית תירוש:

 15 קי, אז מה אי, איפה אי הבהירות שהגברת מסמנת?-או כב' הש' עודד שחם:

 16אי הבהירות שיכולה להיפתר כאן שהדגש הוא על כך שמוצג לו, הוא לא  עו"ד יהודית תירוש:

 17אומר אני לא דיברתי עם ראש רשות ניירות ערך, הוא אומר אני לא יודע, אבל יש הודעה, אנחנו 

 18הוא היום, אנחנו יודעים בוודאות שזה לא הוא. יש לנו תכתובות עם שמוליק יודעים שזה לא 

 19 האוזר אחר, וכדאי שהדבר הזה יבורר והדבר הזה שאדוני אולי,

 20מה גבירתי רצתה להבהיר, ששמוליק האוזר הוא לא ראש  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 רשות ניירות ערך? 

 22 נכון. עו"ד יהודית תירוש:

 23 אלא איש אחר באותו שם. אב"ד: -פלדמן -' פרידמןכב' הש' ר



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5199 

 1 מוסכם.  כב' הש' עודד שחם:

 2 זה מוסכם.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 מוסכם, נגמר.  כב' הש' עודד שחם:

 4 רק שיהיה ברור שזה נשאל זה לא היה ידוע לנו, זה התברר, הבנתי. עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 5 ברור לנו, אין לנו ספק בזה. עורכת דין תירוש, ד:אב" -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6 , 30כן, אין לי יותר שאלות לעד. אני אבקש לפסוק לעד הוצאות על  עו"ד יהודית תירוש:

 7שגבירתי תגיש לנו בקשה מסודרת. אנחנו מאוד מודים לך,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 8 אנחנו שמחים שסיימנו. אתה משוחרר. 

 9 אנחנו נבקש אולי חמש דקות הפסקה.  תירוש:עו"ד יהודית 

 10 -הפסקה  -

 11 

 12אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה. על הדוכן אני מבינה מר  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13אבירם אלעד. צהריים טובים לך, שלום לך, כמו כל עד אתה חייב להעיד את האמת, כל האמת, 

 14רק את האמת, אחרת צפוי לעונשים הקבועים בחוק. אני כבר אגיד, אני מניחה שלא תסיים את 

 15 באות. חקירה ראשית בבקשה. עדותך היום, אז אותה אזהרה תחול על כל הישיבות ה

 16 

 17 העד מר אבירם אלעד לאחר שהוזהר כדין, משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש בחקירה ראשית:

 18 צהריים טובים.  עו"ד יהודית תירוש:

 19 צהריים טובים.  ת.

 20 אני אבקש ממך מר אלעד שתספר על עצמך קצת לבית המשפט רקע כללי על עצמך.  ש.

 21, הרקע 13ילדים, גר בתל אביב, עובד היום כמנכ"ל חברת חדשות בערוץ  , נשוי, שלושה42אני בן  ת.

 22השתחררתי, התחלתי לעבוד במעריב, באתר האינטרנט שלו,  2004המקצועי שלי הרלוונטי, בשנת 

 23הגעתי לוואלה כראש  2011לאחר מכן עברתי לחברת קשת בטלוויזיה, משם לעיתון הארץ, בשנת 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5200 

 1, נסעתי לעשות איזה שהוא סטרטאפ בנושא עיתונות 2014מערכת חדשות, הייתי שם עד שנת 

 2חזרתי לוואלה כעורך ראשי והייתי שם במשך שנתיים  2016, סוף שנת 2016שפונה לעולם, בשנת 

 3 , לאחר מכן השתתפתי בעוד סטרטאפ וכאמור היום אני...2018פלוס עד 

 4 ממתי?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 חודש וחצי.  ת.

 6 אז קודם כל שיהיה לך בהצלחה.  אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' הש' 

 7 תודה.  ת.

 8 אני אבקש ממך לפרט קצת על הרקע הצבאי שלך אם אפשר.  עו"ד יהודית תירוש:

 9אנחנו מתנגדים, זה לא רלוונטי. גם את הרקע הצבאי שלי אני יכול לפרט, אני מאוד  עו"ד ז'ק חן:

 10 גאה בו.

 11 כשיהיה לנו זמן נשמח לשמוע.  "ד:אב -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 אני סגן אלוף במילואים,  ת.

 13 אני לא יודעת מה מצחיק.  עו"ד יהודית תירוש:

 14 מצחיק שגם אני סגן אלוף במילואים,  צור:-עו"ד בעז בן

 15 שמענו גם עליך.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 . כבודכם אמר שזה לא רלוונטי, אז מה לעשות צור:-עו"ד בעז בן

 17 זה השכלות יסוד,  עו"ד יהודית תירוש:

 18אולי תתנו לו את ההתחלה בלי התנגדות לחמישה משפטים  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19 ראשונים. באמת, רק התחלנו, 

 20 הזה.  ענייןלא, גבירתי נתנה הוראה ב צור:-עו"ד בעז בן

 21 בוא תמשיך, אל תתרגש.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5201 

 1אני סגן אלוף במילואים, שירתי איפה שהוא ביחידת דובדבן, בתפקיד של מ"פ, הייתי גם מ"פ  ת.

 2ומאז שהשתחררתי התקדמתי במילואים, הייתי מפקד גדוד, והיום אני ראש  890בצנחנים בגדוד 

 3 המטה המבצעי של החטיבה שלי, חטיבת צנחנים במילואים. 

 4בוא נחזור, העבודה של בוואלה בעצם מתחלקת  קי. עכשיו תספר לנו,-או עו"ד יהודית תירוש:

 5לשני לגים.  הלג הראשון עזיבה והלג השני זה מה שסיפרת לנו כאן אז אנחנו רגע נתמקד בלג 

 6 הראשון. תספר לנו איך הגעת לוואלה בפעם הראשונה. 

 7בעצם לוואלה הגעתי, הגעתי לוואלה אחרי שהעורך הראשי באותה תקופה גדי להב הציע לי את  ת.

 8התפקיד, הכרתי אותו מעיתון הארץ, עבדנו שם ביחד, ופגשתי את אילן ישועה שהסביר לי שוואלה 

 9במצב שלה אז היתה בעצם מאוד מצומצמת ביכולת שלה לעשות עיתונות לבד, היא התבססה 

 10הרבה על ציטוטים מכלי תקשורת אחרים, שבכוונתו ספציפית במערכת החדשות לגייס עוד אנשים 

 11 חדשות עצמאית אמיתית, הוא הציע לי את התפקיד וכך הגעתי לחברה. ולהקים מערכת 

 12 מתי זה היה, נשרטט את זה שוב.  ש.

 13 . 2011 ת.

 14 קי. מה היה, ידעת על אישורים נוספים שצריך לתפקיד שלך, למינוי שלך בוואלה? -או ש.

 15 לא. ת.

 16 מה היה תפקידו של גדי להב שציינת? ש.

 17 גדי היה עורך ראשי.  ת.

 18 2011-י. בסדר. תסביר לנו קצת, התחלת, תסביר מה היה, איך נראתה מחלקת החדשות בק-או ש.

 19 כשאתה מגיע לתפקיד ומה היו התוכניות עבורה. 

 20היו בה מעט מאוד כתבים, יחסית, והתוכניות היו לגייס עוד הרבה מאוד גם כתבים וגם עורכים  ת.

 21 חריה.נט שאז היו מתYבדסק ולהפוך אותה למתמודד משמעותי מול 

 22 ומה היה התפקיד שלך?  ש.
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 1התפקיד שלי היה להקים את מערכת החדשות הזאת, לגייס את האנשים, להכניס נהלי עבודה,  ת.

 2 להתחרות בתחרות, 

 3 ומה האחריות שלך, במהלך התפקיד שלך כראש דסק חדשות, מה התפקיד שלך, ש.

 4 ראש מערכת.  ת.

 5 כן, כראש מערכת, מה התפקיד שלך. ש.

 6בעצם כראש מערכת חדשות באתר אינטרנט אתה אחראי על כל כתבות החדשות שעולות באתר,  ת.

 7שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, כמובן שאתה לא נמצא כל הזמן פיזית, אתה לא  24האתר עובד 

 8ממש בכל כתבה, אבל אתה בונה את כוח האדם ואת הכוח המקצועי בצורה כזאת שיודעים לעשות 

 9המהירות הוא מאוד דרמטי וחשוב, להעלות כמה שיותר מהר את  ענייןנטרנט את זה, כמובן באי

 10הכתבות, לנתח את המספרים, ובעצם כעיתונאי להיות בתוך עולם העיתונות שאתה מסקר. כלומר 

 11להחליט על איזה כתבות כן או לא מפרסמים, מה הכותרות, מה הכותרת הראשית, איזה כתבות 

 12ם מקצועיים שונים, בעצם מקבל את כל ההחלטות המהותיות לא מפרסמים משיקולים עיתונאיי

 13 על הצד העיתונאי וצד התוכן של מערכת חדשות. 

 14ומה ההבדל או האחריות בין תפקיד  שאתה מילאת אז, אנחנו בלג הראשון, לבין תפקידו של  ש.

 15 העורך הראשי גדי להב, 

 16רכזי שבהם אבל יש קצת ספורט בעצם המערכת בנויה ממספר תחומי תוכן, חדשות כמובן הוא המ ת.

 17ותרבות וסלבס וכן הלאה, סדר גודל של עשרה תחומים שונים, העורך הראשי בעצם אחראי על כל 

 18המבנה הזה, מתכלל את כל הפעולות שעולות מכל ערוצי התוכן השונים ויש לו גם את עמוד הבית 

 19הראשית, מה  שזה בעצם העורך הראשי סמכותו מול עורך עמוד הבית להביא מה הכותרת

 20הכותרות שמתחת, באיזה מידה שהוא רוצה להתערב כמובן, העסק עובד גם אוטומטית בלעדיו 

 21 אבל באיזה מידה שהוא רוצה להתערב. 

 22 קי. בתקופה הזאת שלך ושל גדי להב איך הדברים עבדו?-או ש.

 23 ככלל הדברים עבדו בצורה שתיארתי, אני מיד נכנס לחדשות, בצורה שגרתית.  ת.
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 1 קי. מי החליט על הכותרת, על מה יפורסם, על המיקומים באתר? -או ש.

 2 אני בכל מה שקשור לחדשות וגדי על עמוד הבית ועורכים אחרים בתחומים אחרים.  ת.

 3 קי. בסדר. אלו שיקולים שקלת ככלל במסגרת העבודה שלך בתקופה הזאת של הלג הראשון? -או ש.

 4שיקולים. קודם כל אתה בוחן כל חומר שהגיע, חומר  כעורך, כעיתונאי השיקולים שלך הם מספר ת.

 5יכול להגיע מכתב שלך שמעביר את החומר, הוא יכול להגיע משיחה מהודעה לעיתונות שמעביר 

 6גורם כלשהו, יחסי ציבור, מה שלא יהיה, הוא יכול להגיע מציטוט של כלי תקשורת אחר בארץ או 

 7האם לפרסם משהו או לא לפרסם משהו, זאת  בעולם, יש מספר מקורות מידע. כעורך אתה מחליט

 8בעצם ההחלטה המרכזית, בצידה החלטה של איפה למקם את אותו פריט תוכן, כי גם המיקום 

 9כמובן יש לו משמעות, כותרת ראשית היא הרבה יותר בולטת, במאה הרבה יותר כניסות וכותרת 

 10ם שעומדים מבחינתי שאתה ממקם אותה במקום נמוך באתר מן הסתם עושה ההיפך. השיקולי

 11לציבור,  ענייןבבסיס הדבר הזה ושיטת העריכה שאני מאמין בה, הם מספר שיקולים. קודם כל ה

 12לציבור, שנית האם היא אמינה, האם אנחנו עומדים מאחוריה במובן  ענייןהאם זה כתבה שיש בה 

 13ש לנו תחרות של האמינות שלה של דברי אמת של העובדות שמופיעות בה, שלישית, תחרות, האם י

 14של יוקרה מקצועית ורביעית גם טרפיק,  ענייןסביב הנושא הזה עם כלי תקשורת אחרים, יש פה 

 15רייטינג, כמה הקלקות זה יביא או לא יביא, האם נכון להשקיע בכתבה כזאת גם בשיקול הזה, 

 16ובסוף התכלול של כל השיקולים האלה מוביל אותך להחלטה שלפעמים אתה יכול לטעות בה 

 17 ובן, שאלה אם לעשות כתבה והיכן למקם אותה באתר. כמ

 18 שיקולים פוליטיים נכנסים לשיקולים שלך? ש.

 19אצלי לא. אני מאמין שעריכה לא צריכה להיעשות בקשרים פוליטיים או מאמונות פוליטיות לא  ת.

 20 שלי ולא של אחרים, את שיקולי העריכה שלי קיבלתי אך ורק על פי הקריטריונים שמניתי.

 21 קי. -וא ש.
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 1ולך כעורך חדשות יש בלעדיות לגבי אותם שיקולים שאתה מעלה, זאת  עם:-כב' הש' משה בר

 2אומרת מה היחסים מול העורך הראשי, מול גורמים נוספים במערכת ההקשר הזה, במידה שהם 

 3 סבורים שאולי צריך לעצב את הדברים קצת אחרת. 

 4כמובן שביני לבין העורך הראשי יש שיח מתמשך יומיומי, אני מניח שאם לא היינו רואים את  ת.

 5הדברים באותה צורה זה לא היה מתכנס, אבל מאחר והעבודה היא מאוד צמודה אז עם גדי 

 6 בהחלט היה לי את אותה תפיסה עיתונאית של השיקולים שעליהם דיברתי. 

 7 שעורך ראשי עשוי להתערב,  אבל זה לגיטימי עם:-כב' הש' משה בר

 8 במנדט שלו הוא יכול, בטח.  ת.

 9של הממשקים בינך  ענייןאני חוזרת שני ומתחברת לשאלת כבוד השופט, ב עו"ד יהודית תירוש:

 10לבין העורך הראשי, עד כמה הוא ניזון ממך, אמרת שהוא מחליט בסופו של דבר על הכותרת 

 11 כמו שאתה מבין?  הראשית, עד כמה הוא ניזון ממך בהחלטות שלו

 12הוא ניזון במידה רבה, הוא כמובן יכול לדבר עם הכתב הרלוונטי, הוא יכול לדבר עם דובר רלוונטי,  ת.

 13עם מקור רלוונטי ולבנות לו את התמונה שהוא רוצה לבנות, אולי חסרה במה שאני מצאתי או 

 14 שאני העברתי לו. ולהבין עוד דברים שהוא לא מבין מהמידע  ענייןשהוא רוצה יותר לחפור ב

 15אז דיברנו על העורך הראשי ודיברנו עליך, תיכף נדהר גם על אלה שמתחתיך, אבל רגע קופצת  ש.

 16דווקא בגלל שאלת כבוד השופט, אתה העורך הראשי, המנכ"ל אילן ישועה,  ענייןלאיזה שהוא 

 17 תאמר לי רגע ככלל, בשגרה, עד כמה תפקידו להתערב בתוכן, באיזה אופן. 

 18 עניינים תקין הוא לא צריך להתערב בתוכן בכלל בשום צורה שהיא, בשום סוג של תוכן.  במצב ת.

 19קי. תיכף נדבר על ההמשך, אבל אני רגע חוזרת. בוא נדבר על מי שעובד מתחתיך, מי עובד -או ש.

 20 מתחתיך ככה לתמונה. 

 21ם את הדסק, המערכת שלי בנויה בעצם מקבוצה של כתבים, מקבוצה של עורכים שבעצם מאיישי ת.

 22 בדסק הכתבים עבדה מיכל קליין באותה תקופה, 

 23 איזה אחריות יש לך באותה תקופה, יש לתפקיד שלך בעצם אחריות על גיוס כתבים, על גיוס,  ש.
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 1 גיוס כל האנשים.  ת.

 2 הזה של הגיוסים, ענייןמ עורבות של עורך ראשי ב ש.

 3 כן, לעיתים, בטח בתפקידים יותר משמעותיים, בוודאי, העורך הראשי מעורב.  ת.

 4אנחנו שומעים כאן שכראש מערכת היה לך לא מעט אחריות ושיקול דעת, מה, אם אתה יכול  ש.

 5להגיד לי, מה לא היה נתון לשיקול דעתך, אם היו דברים כאלה, למה היה צריך אישור של העורך 

 6 ם. הראשי או אישורים אחרי

 7דברים שהיו קשורים לקבוצת בזק, פרסומים שקשורים לקבוצת בזק, לבזק ישירות או לחברות  ת.

 8הבת, זה הובהר די בשלבים ראשונים שזה צריך לעבור דרך אילן, בשלבים האלה זה הדבר היחידי 

 9 שהובהר ונאמר בצורה ברורה. 

 10 תסביר רגע מה זאת אומרת פרסומים על בזק.  ש.

 11יא כנראה חברה ציבורית ומוציאה דוחות לבורסה, לנו לא היתה מערכת כלכלית, קבוצת בזק שה ת.

 12באותו זמן לקחנו מדה מרקר, לקחנו מגלובס, היה הסכם איתם, לקחנו את התוכן מהם, ובמידה 

 13 ומעלים כתבה כזאת אז זה דרש אישור תוך כדי. 

 14את כי בלג הראשון היו לך קי. עד כמה בתקופה שגדי להב נמצא, אני מדברת על התקופה הז-או ש.

 15מספר עורכים, אולי נדבר על זה רגע. איזה עורכים היו לך בלג הראשון, עורכים מעליך, עורכים 

 16 ראשיים.

 17 גדי להב היה, אחריו היתה טלי בן עובדיה תקופה מאוד קצרה,  ת.

 18ישועה  אז אני חוזרת לתקופה של גדי להב, עד כמה בתקופה הזאת זה היה מקובל שהמנכ"ל אילן ש.

 19מתערב בעבודת התוכן באתר, במיקומי הידיעות, בתוכן של כתבות, בדרדור, הסרת תכנים, 

 20 העלאת דברים ספציפיים. 

 21יחסית נדיר מאוד, אני זוכר פעם אחת שזה קרה בהקשר לאיזה שהיא כתבה של איל גולן, לא  ת.

 22 אצלי בחדשות אלא במדור תרבות, אז הייתי מודע לזה. יחסית מעט מאוד. 

 23 מתי הוא עזב? גדי להב.  ש.
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 1 אולי.  2013-ב ת.

 2בערך. אני עוברת הלאה. בוא נמשיך ותגיד לי מה קרה אחר כך, אמרת שבתקופה הזאת  2012בסוף  ש.

 3 מעט מאוד, לא זכורות לך התערבויות מצידו של אילן ישועה. תגיד לי מה קורה, 

 4יות, זה שאני הייתי בחו"ל, כשחזרתי דבר ראשון שאני זוכר בבירור בהקשר של התערבויות פוליט ת.

 5, אולי כמה חודשים 2013נודע לי שהיתה כתבה שעסקה בדו"ח העוני, זה היה לקראת בחירות 

 6לפני, אני חושב שבתוך מערכת הבחירות היתה כתבה על דו"ח העוני שהיתה שלילית כלפי 

 7קרה שם אז  הממשלה והתקבלה הנחיה במערכת להוריד את הכתבה. כששאלתי את החברים מה

 8אמרו לי שזה בגלל תקציבי פרסום של הליכוד, שאילן רצה לטפל בזה בליכוד והוא הוריד את זה 

 9 בגלל זה. זאת ההתערבות הראשונה שאני זוכר בהקשרים האלה שהיתה מאוד דרמטית. 

 10נעצור שניה פה. תיכף נדבר על המקרים הספציפיים, אני רגע רוצה לשאול אותך בכללי, אבל אם  ש.

 11 בר התחלת עם מקרה ספציפי, אז אתה זוכר מה אתה חשבת על הנימוק הזה שעלה באתר. כ

 12לא ידעתי אם זה הנימוק האמיתי, נראה לי מוזר כי היו עוד מפלגות שפרסמו באותו זמן גם עם  ת.

 13תקציבים גדולים, לא ידעתי, גם לא שמעתי את זה מאילן, שמעתי את זה משמועות שרווחו 

 14 ייתי בטוח שזאת הסיבה האמיתית, אבל גם לא באמת ידעתי מה הסיבה. במערכת, אני לא ה

 15תיכף נגיע להמשך, לפירוט של האירועים שאתה זוכר, אני רגע רוצה את התמונה הכללית. אם  ש.

 16צריך לסכם את זה, או להגיד בגדול, מבחינת התערבויות בתוכן מהתקופה של אחרי גדי להב כי 

 17דול לפי מיטב זיכרונך התערב מר ישועה בתוכן באתר. בלג גדי להב אמרת, באלו מקרים בג

 18 . 2014הראשון, עד 

 19 . לפרט על כל המקרים,2014עד  ת.

 20 לא, לפני הפירוט, תגיד לי בגדול אלו מקרים, באלו נושאים,  ש.

 21ההתערבות היתה די ברורה לטובת ראש הממשלה ומשפחתו בשנים האלה, זאת לא היתה  ת.

 22ין ספק שבכמות, במסה ובאיכות, הכוונה עד כמה ירידה לפרטים, עד ההתערבות היחידה אבל א

 23 כמה אגרסיבי כלפינו, בתקופה הזאת ההתערבות לטובת ראש הממשלה היתה ברורה מאוד. 
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 1 כשאתה אומר ראש הממשלה אתה מתכוון ראש הממשלה לשעבר?  ש.

 2 נתניהו, כן.  ת.

 3 בסדר.  ש.

 4 באיזה אופן זה נעשה, שיחות, התערבויות,  עם:-כב' הש' משה בר

 5 בכל דרך אפשרית, בהודעות, בשיחות טלפון, בשיחות פנים אל פנים,  ת.

 6קי. איזה סוג בקשות, תיכף נרד לרזולוציות, אבל איזה סוג בקשות היו -או עו"ד יהודית תירוש:

 7 שאתה זוכר?

 8מה שהיה משותף לכל הבקשות האלה זה בעצם להטיב עם ראש הממשלה ומשפחתו, פעם אחת  ת.

 9זה יכול להיות דברים שהם לטובתו, פעם אחרת מי שנתפס יריב פוליטי שלו אז לפגוע בו בצורה 

 10 עיתונאית, זה יכול להיות להעלות כתבות להוריד כתבות, לחלוק כתבות, 

 11 , איך הוא הסביר, ככל שהוא הסביר ש.

 12אני מבקש רגע מחברתי מכיוון שזה סוטה באופן מהותי לטעמנו מההודעות  צור:-עו"ד בעז בן

 13של העד ברשות ניירות ערך, אני מבקש מחברתי את המשפטים האלה שהעד אמר כרגע להראות 

 14מעלות ממה שנאמר בחקירות. שהלג הראשון  160-בחקירה שלו. כי מה שהעד אמר שונה נגיד ב

 15 זה לא, זה היה הלב של החקירה שלו. אז תראי לנו. זה מעט מאוד וש

 16 אני לא מקבלת הוראות מחברי,  עו"ד יהודית תירוש:

 17 לא, אז אני מבקש.  צור:-עו"ד בעז בן

 18אני פונה לבית משפט, אני שואלת שאלות שהעד סיפר עליהן בהרחבה  עו"ד יהודית תירוש:

 19 בחקירות שלו.

 20 נכון, איפה? צור:-עו"ד בעז בן

 21 אני אענה. ודית תירוש:עו"ד יה

 22 צור אדוני אמר מה שאמר, נשמע תשובה. -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן
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 1עכשיו אני אענה. אני שואלת שאלות שהעד דיבר עליהן בחקירות שלו, אין  עו"ד יהודית תירוש:

 2ה ככה בפניו אף נושא שהעד לא דיבר. אם העד לדעת חברי סוטה במשהו, גם לבוא ולהגיד את ז

 3, אבל זה בכלל לא חשוב, זה הסטייכאילו יש בזה איזה משהו, אם העד סוטה, אנחנו לא רואים 

 4בין הדברים שהעד עונה לבין מה שהוא  הסטיילא חשוב, כי אם העד רואה, חברי רואה איזה שהיא 

 5תביעה אמר בחקירה, זה נהדר מבחינתו והוא יוכל להציג לו את זה בהרחבה בחקירה הנגדית. ה

 6לא אחראית על מה שהעד אומר, התביעה אחראית לשאול שאלות שהן לא סוטות שהנושא שלהן 

 7לא סוטה מהנושא שהוא דיבר עליהם בהודעה. מאחר והעד דיבר בהודעה בהרחבה, וזאת היתה 

 8כל ההודעה שלו, על ההתערבויות באתר ע"י אילן ישועה, אם יש לו תשובה כזאת או אחרת שלדעת 

 9סוטה, יתכבד ויעשה את השימוש בחקירה הנגדית. אני לא צריכה להפנות אותו איפה  צור-מר בן

 10 העד אמר את זה. ממתי משווים את דברי העד לדברי העד בחקירה במהלך חקירה ראשית. 

 11 כבודכם זה לא כזה פשוט, אני אומר גם מדוע זה לא פשוט.  עו"ד ז'ק חן:

 12 יצא. אז אולי אפשר שגם העד  עו"ד יהודית תירוש:

 13 בבקשה.  עו"ד ז'ק חן:

 14 )העד יוצא מהאולם(

 15כבודכם, בנסיבות רגילות כמובן שחברתי צודקת, העד אומר דברים שסוטים, יש  עו"ד ז'ק חן:

 16ובא לציון גואל. זה ברור. אבל, בשתי  ההסטייחקירה נגדית, אנחנו נציג לו בחקירה הנגדית את 

 17בפרקליטות מאוד  ןריענוהסתייגויות, האחת, אנחנו לא התחלנו את המשפט היום והיה אירוע של 

 18שלגביו יש לנו טענות, לא נפרוט  ןהריענומשמעותי גם עם העד הזה. אז ראשית על רקע האירוע של 

 19ניכרת מהדברים שאמר, אני  הסטייש אותן, עם העד הקודם ורקע האירוע עם העד הזה, כאשר י

 20חושב שבנסיבות האלה חברתי לא יכולה להסתפק בלהגיד תחכו לחקירה הנגדית אלא יכול 

 21ותסביר האם ידעה על השינוי הזה, בנסיבות האלה. זה פעם אחת. פעם שניה, אני חושב שזה גם 

 22עיד העד על דו"ח בא ממקום של הגינות כלפי העד ובהקשר הזה אני רוצה לומר מדוע. למשל ה
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 1, אנחנו שמענו לפני ימים ספורים שדו"ח העוני היה במחצית דצמבר, 2013העוני, ואמר תחילת 

 2 מתאים לכתב האישום, לא מתאים לאמת. חברתי יודעת את זה,  2013תחילת 

 3 . 2013הוא אמר חודש, מספר חודשים לפני הבחירות. הבחירות היו בינואר  עו"ד יהודית תירוש:

 4 . 2013לא, הוא אמר תחילת  ק חן:עו"ד ז'

 5 הוא אמר מספר חודשים לפני הבחירות.  עו"ד יהודית תירוש:

 6עורכת דין תירוש, אם אני טועה, טעות לעולם חוזרת, על כל פנים הדברים נרשמו  עו"ד ז'ק חן:

 7 היה האירוע של דו"ח העוני, אני הייתי בחו"ל, חזרתי 2013בפרוטוקול וככה אני שמעתי. בתחילת 

 8שמעתי. כך אמר. יש כאן, חברתי יודעת מתי היה דו"ח העוני, לא קשור למועד שבכתב האישום 

 9, אני חושב שאפילו מחמת ההגינות כלפיו, אפילו מחמת 2013אלא הרבה לפני. הוא אמר תחילת 

 10ההגינות כלפיו, כאשר העד אומר וחברתי יש לה את הנתון זה, אנחנו לא נקום ונתנגד אם היא 

 11תו, למה להכשיל, שיבוא ויגיד מתי בדיוק היה אירוע ואם הוא לא זוכר אז מציגים לו. תדייק או

 12אם אנחנו מדברים על חקר האמת, התמונה המלאה, לא התמונה החלקית, התמונה המדוייקת, 

 13כל אחד מהאלמנטים האלה אני חושב שאפילו מחמת ההגינות כלפיו אפשר לדייק את התאריך 

 14והדברים הוכחו בבית משפט. אותו דבר לגבי האמירה הזאת אל מול בשלב שאנחנו נמצאים בו 

 15ההודעות שלו. חברתי הרי לא מופתעת, היא מזמינה אותו להעיד כפי שהוא מעיד, אנחנו, לנו יש 

 16 חור שיחור, אנחנו לא יודעים מאיפה הפער הזה נוצר.

 17לא מופתעת וזה  אני לא מבינה, למה אדוני אומר שהיא אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 שהיא מזמינה אותו. 

 19 היא לא אמרה שהיא מופתעת.  עו"ד ז'ק חן:

 20 על בסיס מה אדוני אומר?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 21 על בסיס זה שהיא לא אמרה שהיא מופתעת, היא אמרה לנו תחכו לחקירה הנגדית.  עו"ד ז'ק חן:

 22ל שהוא אומר דברים שסותרים את עדותו היא אמרה ככ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 23 תחקרו אותו בחקירה הנגדית. היא לא יכולה לחקור אותו עכשיו חקירה נגדית. 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

 עם, עודד שחם  –פלדמן, משה בר  –לפני כבוד השופטים רבקה פרידמן 
 

 מדינת ישראל נ' נתניהו ואח' 67104-01-20 ת"פ 
 

 2021אוקטובר  11

 

 5210 

 1 לא חקירה נגדית, אבל גבירתי, אפשר לא להזמין,  עו"ד ז'ק חן:

 2אני לא ממש מבינה את כל הטיעון הזה. יש לכם את  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3מניחה שקיבלתם את כל החומר מהמשטרה, אני מניחה שקיבלתם את ראיון  החקירות שלה, אני

 4העד וחזקה שככל שהעד שינה דברים בראיון העד זה היה עולה בכתובים. זו ההנחה הבסיסית. 

 5עורכת דין תירוש שואלת אם הוא אומר פה דברים אחרים אז הוא אומר דברים אחרים, אז תשאלו 

 6ני לא מבינה מה אתם מצפים, שהיא תשאל אותו היום, למה אותו, תהיה לכם חקירה נגדית, א

 7 אמרת כך ולמה אמרת אחרת? 

 8 לא, אני מצפה, עו"ד ז'ק חן:

 9אני לא מצליחה להבין, רוצים להגיד לה איך לחקור חקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 ראשית, אני לא בדיוק מבינה אם זאת התנגדות או זה הערות, או מה זה. 

 11 גבירתי, זאת התנגדות.  צור:-בעז בן עו"ד

 12 מה אדוני מבקש מבחינה אופרטיבית.  עם:-כב' הש' משה בר

 13מבחינה אופרטיבית מכיוון שאנחנו בתחילת הדרך ואנחנו לא רוצים לקום,  צור:-עו"ד בעז בן

 14ימי חקירה של האדון ישועה,  33לא רוצים לקום, פשוט לא רוצים לקום, כבר עברנו כברת דרך של 

 15ימים, הם היו מתנהלים אחרת  33-ני בטוח שלגבי חלק מהדברים אם היינו צופים מה יקרה בא

 16כדי שלא נגיע עוד פעם למחול החרבות הזה. מה שאני מציע, אפשר לקחת את זה, אפשר לא לקחת 

 17את זה, אני אומר את זה עכשיו באמת לטובת ההליך, לטובתנו ההגנה בראש ובראשונה ולטובת 

 18בל להתווכח בנקודות שוליות. ככל שיש נתונים שאנחנו ידועים שהם נתונים התביעה גם. ח

 19שהוכחו בבית המשפט, שהם נתונים שנסמכים על ראיות, לא לקחת את זה למקומות אחרים ואז 

 20זה יעודד ויכוחים לגבי אופן הצגת הדברים והתמונה. גבירתי, ההצעה שלי נאמרת בתום לב מלא, 

 21, אכן יש לנו חקירה נגדית ונציג וייקחלא ירצו לא  וייקחלוקות, ירצו בכנות מלאה, כדי לצמצם מח

 22את הדברים. קונקרטית יש פה דוגמה, שתי דוגמאות לדברים שחברתי מתוך החומר שבידה יכולה 

 23 לדייק אותם. זה כל מה שהצעתי. 
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 1עוזר, אם יש לגבירתי עכשיו -עורך דין חן ועורכת דין רוזן אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2התנגדות גבירתי יכולה להמשיך לעמוד ונשמע אותה. אם זה שוב הצעות אז ;נוריד כרגע הצעות 

 3מהפרק כדי לחסוך זמן. יש דרך שבה חוקרים בבית משפט, אנחנו לא מחדשים שום דבר. חקירה 

 4ו מחוץ לבית המשפט ההנחה היא שאתם יודעים ראשית במסגרת מה שהעד אמר לפני העדות של

 5הכל, אי אפשר להכתיב לעורכת דין תירוש איך לשאול מה לשאול כל זמן שהיא לא שואלת שאלות 

 6שאסורות בחקירה ראשית, ככל שיהיה משהו חדש אחר שונה, תשאלו אתם בתורכם. אם אין 

 7להתקדם. לא נעשה הפסקות, התנגדות תנו לה לשאול. תנו לה לשאול, תנו לעד להעיד, שנוכל 

 8 תהיה שאלה שיש לה התנגדות, בבקשה תקומו תתנגדו, לגיטימי לגמרי. 

 9 )העד חזר לאולם(

 10 טוב, אנחנו ממשיכים. בבקשה עורכת דין תירוש.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11אכן העד תיקנו אותי רק, אני חושב שלמען ההגינות כדאי לומר, תיקנו אותי רק, ש עו"ד ז'ק חן:

 12, אלא אמר כמה חודשים לפני. צדקה עורכת דין תירוש. אני שמעתי 2013אמר, לא אמר תחילת 

 13 אחרת ולכן קמתי. 

 14 תודה עורך דין חן.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15בלי קשר, אנחנו לא מכירים שיטה שאנחנו מציגים לעד נתונים בחקירה  עו"ד יהודית תירוש:

 16ם את העד והוא עונה את מה שהוא עונה ואחר כך מורכב הפאזל שכל צד בא ראשית, אנחנו שואלי

 17 ואומר מה הוא חושב על דברים שהעד אמר. 

 18 עורכת דין תירוש, השאלה הבאה. אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19אני ממשיכה. אז היינו בבקשות באופן כללי בנושאים שבהם, שאמרת,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 הוא ביקש, עד כמה הוא הסביר את הבקשות האלה, נימוק שנתן לבקשות האלה. באיזה נושאים 

 21בהתחלה לא אבל לאט לאט ככל שעבר הזמן הוא צייר לנו תמונה די ברורה שבה הבעלים שאול  ת.

 22אלוביץ' צריך את עזרת ראש הממשלה בהחלטות רגולטוריות שקשורות לקבוצת בזק, ולכן עלינו 

 23 ם שיועילו לראש הממשלה. מוטלת המשימה לעשות דברי
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 1קי. תיכף נדבר על זה מה נאמר וכמה נאמר, אבל אני אשים את זה רגע בצד, אני מדברת עוד -או ש.

 2על התקופה הראשונה, עד כמה אתה התרשמת שמדובר בשיקולים עיתונאיים נניח שכתבה 

 3 לא מוצדקת, לא נבדקה, לא מהמנה, משיקולים מהסוג הזה.  מסוימת

 4א. בחלק מכריע של הבקשות האלה זה בכלל לא ניסה אפילו להיות עיתונאי, לעיתים לחלוטין ל ת.

 5אילן כן היה מנסה לצייר את זה בצבעים עיתונאיים, זה לא מספיק אמין, זה לא מספיק מדוייק, 

 6דברים כאלה, אבל בחלק מהמקומות פשוט הנחה והיה ברור שההנחיה היא הנחיה שלא נוחה 

 7 א משיקולים אחרים. משיקולים עיתונאיים אל

 8אני רק מבקש להיות יותר קונקרטי כי זה אמירות מאוד כלליות. אני צריך  צור:-עו"ד בעז בן

 9יותר קונקרטיים. בהודעות שלו, אנחנו נגיע לזה כמובן בחקירה הנגדית, זה לא  ויישארשהדברים 

 10 פרומו לחקירה הנגדית, הוא מדבר על מקרים ספורים, עכשיו זה אמירות, 

 11צור, דיברנו על זה, זאת עדותו של העד, תעשו -עורך דין בן אב"ד: -פלדמן -הש' ר' פרידמן כב'

 12 עם זה אחר כך לפי מיטב הבנתכם. 

 13 אז אנחנו נעשה לפי מיטב הבנתנו,  צור:-עו"ד בעז בן

 14אנחנו לא מנחים אותו איך להגיד, אנחנו לא אומרים לו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 לתת, הוא נשאל שאלה,  איזה תשובות

 16 לפי מיטב תשובותיו,  צור:-עו"ד בעז בן

 17 גם אפשר להגיש את ההודעות לבית משפט, זאת גם אפשרות. עו"ד יהודית תירוש:

 18 הוא נשאל והוא ענה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19את יודעת מה, אפשר להגיש את ההודעות בחקירה ראשית ואנחנו נחקור  צור:-עו"ד בעז בן

 20 כנגדית. 

 21 לא, לא במקום חקירה ראשית, אפשר להגיש כדי שיהיה בבית המשפט,  עו"ד יהודית תירוש:

 22הנה את רואה, בואי תרימי את הכפפה, תגישו את ההודעות ואנחנו נחקור  צור:-עו"ד בעז בן

 23 נגדית. 
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 1 לא במקום. לא בתיק הזה.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 הלאה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 3 צור.-אנחנו מצטרפים להצעת עורך דין בן עו"ד ז'ק חן:

 4ההצעה נדחתה ע"י עורכת דין תירוש, אנחנו ממשיכים את  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5החקירה הראשית. תרצו אחר כך, אתם מוזמנים, כשנסיים את הדיון בשלוש וחצי לשבת פה בחוץ 

 6להגיע לכל ההסכמות על מה תגישו, את כל ההודעות שלו, לחסוך את החקירה הראשית בשמחה. 

 7 כרגע התביעה לא מסכימה, אנחנו ממשיכים. 

 8 אבל גבירתי, האמירה שלנו היא לא אמירת בית קפה, יש משמעות לעובדה,  ז'ק חן:עו"ד 

 9עורך דין חן, סליחה, באמת שאני משיחה את אדוני, אנחנו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 10 בחקירה ראשית, תנו לשמוע את העד בחקירה ראשית. באמת. 

 11 ירשם, גבירתי אנחנו נותנים, אני רק מבקש ש עו"ד ז'ק חן:

 12לא, יש כל הזמן הפסקה, כל פעם מישהו אחר קם ויש  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 הפסקה. אי אפשר כך, תנו לשמוע את העד בחקירה ראשית. 

 14גבירתי, בזמן שאני מתיישב כדי לא להפריע, אני רק אומר לפרוטוקול שאנחנו  עו"ד ז'ק חן:

 15רור שנדחתה ע"י התביעה. זה כל מה שרציתי לומר צור, שיהיה ב-מצטרפים להצעת עורך דין בן

 16 שיהיה כתוב בפרוטוקול וזה מאוד קצר.

 17לא צריך להגיד, הכל מוקלט. שמענו את ההצעה, שמענו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18 את הדחיה, הכל מוקלט. לא צריך להגיד את זה שוב. 

 19לבוא ולומר שההשקעה אינה או  איך ידעת איזה סימנים היו לך כדי עו"ד יהודית תירוש:

 20 הבקשות אינם ממניעים עיתונאיים? 

 21כשאילן נשאר כמובן בכל המקרים שהוא ביקש מאיתנו לשנות דברים, להוריד או להעלות, לא  ת.

 22הבנו מאיפה זה מגיע אבל הבנו למה הוא מתערב בעבודה העיתונאית, כי הרי זה לא תפקידו 

 23 באמת זה קשור למה שתיארתי קודם. והתשובות שקיבלנו היו ברבות הזמן ש
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 1 זכור לך מה הוא אמר, עד כמה הוא היה מרוצה מהבקשות שלו עצמו? ש.

 2אני לא זוכר באיזה מהתקופות זה היה, אבל אילן בחלק מהזמן הביע אי שביעות רצון מזה שצריך  ת.

 3ת, אבל לעשות את זה, אבל הוא אמר שגם מבחינתו זה לא טוב לאתר, זה לא משהו שצריך לקרו

 4זה חשוב מאוד לקבוצה וחשוב לוואלה וחשוב לאיתנות של וואלה ולכן אנחנו צריכים לשתף פעולה 

 5 עם זה. 

 6 אתה זוכר באיזה ביטוי הוא השתמש, מה זה עושה לו? ש.

 7 לא זוכר בדיוק.  ת.

 8, אני מקריאה לך, תגיד אם אתה זוכר, 26-7, שורה 3בעמוד  21.2.2018אני מפנה להודעה מיום  ש.

 9 מה אתה חושב על זה, הוא אומר שזה עושה לו רע ועושה אותו חולה ואין ברירה. 

 10 נכון, אכן נאמר.  ת.

 11 אכן נאמר.  ש.

 12 לאיזה שורה גבירתי הפנתה?  עם:-כב' הש' משה בר

 13. עכשיו אני 5-24, וזה באמצע כנראה 27עד  13-, מ21.2בהודעה מיום  3עמוד  עו"ד יהודית תירוש:

 14כף נדבר על התדירות בדבר הזה, ואני שואלת מה נאמר לכם שיקרה, ככל אשאל אותך עוד, תי

 15 שנאמר, אם לא תבצעו את ההנחיות הללו.

 16היו מספר פעמים שאילן אמר שאי ביצוע של ההנחיות יוביל לסגירת החברה, להרס החברה, לזה  ת.

 17ות האלה שלא תהיה חברה, כי זה ממש האיתנות של החברה תלויה בזה שאנחנו נבצע את ההנחי

 18 ואם הם לא יתבצעו אז תהיה בעיה גדולה מאוד בקיום החברה. 

 19 קי. ומה היה קורה באמת אם לא, כשלא הייתם מבצעים? -או ש.

 20קודם כל כמו שאמרתי כל בקשה נתקלה בחומה של התנגדות מצידנו ומשפטים ארוכים שלעיתים  ת.

 21דבר זה הגיע לזה שההנחיה היתה הגיעו לצעקות, ניסינו הכל כדי לא להיעתר לבקשה ובסופו של 

 22 פקודה, לא היתה דרך אחרת חוץ מלבצע את זה.

 23 ואם משהו לא בוצע, היו דברים שלא בוצעו?  ש.
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 1היו דברים שאנחנו ניסינו ככה למסמס, לא לעשות, לשנות בכל מיני דרכים את רוע הגזירה, אבל  ת.

 2 היו מעטים מאוד כאלה לצערי בתקופה הזאת.

 3 שזה קרה, מהפעמים המעטות האלה, מה היתה התגובה, ככל שהיתה? ואז מה קרה, כ ש.

 4 היתה תגובה קשה, תגובה של אתם מסרבים פקודה, זה הגיע ממש למקומות קשים בשיח מהם.  ת.

 5עכשיו אני אשאל אותך לגבי התדירות, האינטנסיביות של הבקשות האלה, אני מדברת על הלג  ש.

 6 , 2014הראשון שהוא עד 

 7 עד אוקטובר. שנתיים.  ת.

 8בתקופה שבה אתה עבדת בלג הראשון, אחר כך נדבר על הלג השני, אבל בתקופה שבה אתה עבדת  ש.

 9אני רוצה שתפרט לי את האינטנסיביות, את התדירות, עד כמה היתה התפתחות בדבר הזה לאיזה 

 10 שהוא כיוון, 

 11 אירועים ספציפיים?  ת.

 12 קציה. קודם כל במבט על ואז תרד לספציפי ש.

 13כמו שאמרתי האירוע הראשון היה... ומשם הדבר נעשה לעיתים תכופות יותר, ככל שהתקרבו  ת.

 14זה הלך וגבר, עד ממש יום הבחירות עצמו, נדמה לי עד כמה שזכור לי שאחרי  2013לבחירות 

 15 הבחירות היתה רגיעה יחסית ואחרי זה זה חזר בכל מיני צורות אחרות כך שאני סיימתי, 

 16י. תיכף נחזור לזה אבל נדבר גם על התקופה של, בתוך הלג הראשון יש את הבחירות אני ק-או ש.

 17 מבינה ויש את אחרי הבחירות, נכון?

 18 נכון.  ת.

 19בוא נדבר רגע על מי שהחליף את גדי להב שזאת טלי בן עובדיה, נכון? עד כמה היא נחשבה למיטב  ש.

 20 ידיעתך לעיתונאית מוערכת? 

 21 מאוד.  ת.

 22 יא הגיעה? מאיפה ה ש.
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 1, היא עשתה קריירה מאוד משמעותית, היא נחשבה לאחד מעורכי העיתונות הטובים 10מערוץ  ת.

 2 באותה תקופה. 

 3 למה היא עבדה באתר כעורכת ראשית רק שלושה שבועות?  ש.

 4 את זה צריך לשאול אותה, אני יודע מה אני חוויתי מתוך, ת.

 5 ה צודק. אני מדברת רק על מה שאתה חווית, נכון, את ש.

 6מה שאני חוויתי עם טלי, היא הגיעה לאתר, נכנסה לתפקיד העורך הראשי ואני זוכר שבאחד  ת.

 7, אילן התקשר אלי ומבקש ממני להוריד כתבה שהיתה 2013הערבים, זה היה לקראת בחירות 

 8יחסית במיקום גבוה באתר, שהיתה לטעמו מפריעה לנפתלי בנט שהתמודד אז, להוריד אותה 

 9ר או למחוק אותה, אני לא זוכר בדיוק, אבל משהו בניגוד מוחלט לשיקול העיתונאי, למקום אח

 10השיקול המקצועי שהוביל את הכתבה הזאת לשם. אני כמובן מיד התנגדתי ולא הבנתי בכלל למה 

 11הוא מבקש את זה ממני ובנוסף אמרתי לו גם שאין שום סיבה שיפנה אלי שיפנה לטלי שהיא 

 12א הולך לעשות שום דבר מאחורי הגב שלה ושום דבר שהיא לא יודעת, העורכת הראשית. אני ל

 13אם אני אקבל ממנה הנחיה, היא המנהלת הישירה שלי והיא הסמכות המקצועית העיתונאית, אני 

 14כמובן אבצע, אבל שידבר איתה ושלא יצפה שאני אעשה את הדבר הזה. וכן לא עשיתי, הוא 

 15יהיה הסוף שלה, היא תתפטר, היא לא תחזיק מעמד  בתמורה אמר לי שאם הוא ידבר עם טלי זה

 16כי כבר ככה היא על הקצה, אני אמרתי לו שזה ממש לא שיקול מבחינתי ותפקידו לדבר איתה, 

 17 אני לא נולך לעשות לה שום דבר מאחורי הגב בניגוד מוחלט לכל הערכים שאני מאמין בהם. 

 18 למה הוא ביקש להוריד את הכתבה? ש.

 19ה בזה שיש בקשות, מגיעות בקשות מלמעלה להוריד את הכתבה, זה היה ברור הוא נימק את ז ת.

 20שזה לא בא ממנו, הוא לא ניסה להסביר לי שיש איזה שהיא בעיה עיתונאית עם הכתבה, שהיא 

 21לא אמיתית או שיש איזה שהיא בעיה עובדתית, אלא פשוט קיבל הנחיה מלמעלה ועכשיו צריך 

 22 להוריד את הכתבה. 
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 1ד כמה חשבת אתה שמדובר בבקשה של אילן ישועה שקשורה לשיקולים פוליטיים שלו? קי. ע-או ש.

 2 משהו כזה. 

 3מכל ההכרות שלי עם אילן לאורך השנים הוא לא היה אדם פוליטי, עניין אותו הרבה יותר הצד  ת.

 4של העסק, של וואלה, ככל שהיה ידוע לי וככל שאני התרשמתי מכל המגע איתו לא היתה  העסקי

 5זה אידיאולוגיה או משהו כזה פוליטי ולכן די היה לי ברור שזה לא בא ממנו, הוא גם אמר שם אי

 6 לי שזה לא בא ממנו. 

 7 מה קרה עם הבקשה הזאת בסופו של דבר?  ש.

 8 אני חושב שהכתבה ירדה בסופו של דבר. עד כמה שזכור לי. אני לא הורדתי אותה. ת.

 9 ה על דברים אחרים, מה דובר בינך, אם דובר, עם טלי בן עובדי ש.

 10את יכולה רק גברת תירוש להפנות אותנו לפריט בכתב האישום, כדי שאנחנו  צור:-עו"ד בעז בן

 11 לא נהיה מדוייקים, לאיזה פריט גבירתי מתייחסת אם בכלל, 

 12אני כרגע לא מתייחסת לפריטים, אני אשיב, אני שואלת את העד שאלות  עו"ד יהודית תירוש:

 13פן חופשי מהעדות שלו ואני לא צריכה לשייך פה דבר שהוא אומר איפה שהוא מספר עליהן באו

 14 כתבנו את זה בכתב האישום, אני לא מכירה פרקטיקה כזאת. 

 15אני מכיר פרקטיקה כזאת כי זה קשור למסגרת הדיון שישנה. כלומר אם יש  צור:-עו"ד בעז בן

 16הו שהוא לא נמצא בתוך פריט בכתב האישום אנחנו מתייחסים לפריט בכתב האישום, אם זה מש

 17כתב האישום אז אדרבא, לומר את הדבר הזה ואז אנחנו נגיד שאלה לא דברים שנטענו, אז לכן 

 18 אני חושב שאם הבנתי את תשובתך נכונה אין טענה כזאת בכתב האישום. נכון?

 19 זאת לא היתה תשובתי. עו"ד יהודית תירוש:

 20 כך הבנתי מהשיח.  צור:-עו"ד בעז בן

 21אז אני אמרתי שאני לא חושבת שאנחנו צריכים בחקירה ראשית של העד  תירוש:עו"ד יהודית 

 22להתחיל לשייך כל משפט שהוא אמר לאיפה זה ממוקם בכתב האישום, אין פרקטיקה כזאת וזה 

 23לא נכון בעיני כי בסופו של דבר פרשת התביעה מספרת סיפור במכלול ובכללותו ו; יש נו כתב 
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 1שיש פריט שלא הוכחנו בכתב האישום אז זה בסדר. מערכת אישום ואם תהיה לחברי טענה 

 2בכתב האישום והעד מספר על זה  שמצויןהיחסים וההתערבויות בוואלה היא בהחלט אירוע 

 3ועדותו היא בוודאי רלוונטית. זה כל מה שאני צריכה לדעתי לומר בשלב הזה של העדות של העד. 

 4 ום, הוא לא קרא את זה מאיתנו. לעד לא הוצג נספח הסיקור, לא הוצג לו כתב האיש

 5העד התייחס בחקירות שלו, אני אומר את זה כרגע, זאת לא הקדמה,  צור:-עו"ד בעז בן

 6למקרים ספורים מאוד במשך קרוב לשנתיים, אנחנו נחקור, מכיוון שהעד מתחיל לספר על משהו 

 7גם להודעות של אני רק אומר ולכן כשהם ערכו את כתב האישום בין היתר אני מניח שהתייחסו 

 8העד הזה ושל עדים אחרים. משעה שכנראה להבנתנו, אלא אם כן יאמר אחרת, לא מצאו לנכון 

 9בתוך כתב האישום, זה חורג במסגרת הפלוגתאות שבין  מסוים ענייןלכלול משהו או פריט או 

 10 הצדדים. במסגרת הדיונית והמהותית שישנה. לכן אנחנו מתנגדים לכך. 

 11אין צורך להשיב, ההתנגדות נדחית. זה לא משנה את  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 12 המסגרת של כתב האישום אבל הוא יכול להעיד. 

 13השאלה שלי היתה אם דובר בינך לבין, עד כמה דובר בינך לבין טלי בן  עו"ד יהודית תירוש:

 14 , על תרבויות אחרות בתקופתה, ענייןעובדיה על ה

 15הזה זה היה, שטלי אמרה לי שהמקום הזה לא יכול להגיע רחוק בצורה הזאת דובר, אחרי המקרה  ת.

 16מבחינה עיתונאית, מבחינת ההצלחה העיתונאית שלו, ושזאת בעיה מאוד קשה וגם כעבור כמה 

 17 ימים היא התפטרה. 

 18אותנו  ושייקחגברת תירוש אני בטוח שגבירתי תשים לב לא לתעד שאלות  עם:-כב' הש' משה בר

 19עדויות שמיעה. כלומר על דברים שהוא יודע, דברים שהוא חווה, דברים שהוא ראה,  למחוזות של

 20 מה נאמר לו ע"י עד אחר באשר לתוכן הדברים זה קצת בעייתי. 

 21אני אומר לאדוני, לגבי אמיתות התוכן אדוני בוודאי צודק, אבל לגבי עצם  עו"ד יהודית תירוש:

 22דה במשפט יש חשיבות לדברים, למהימנות של השיחה מאחר שהגברת טלי בן עובדיה היא גם ע

 23כל עד שהם דיברו ביניהם ומה הם דיברו. ברור שתוכן הדברים שהעד מספר על מה שטלי בן 
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 1עובדיה אמרה לו הוא, אדוני כמובן צודק, אבל עצם השיח ביניהם גם למהימנות שלהם חשוב. 

 2אני עדיין בתמונה הכללית אנחנו עדיין למעלה, תיכף נגיע לאירועים שזכרת ספציפית. אבל 

 3 שסיפרת עליה בחקירה, מתי ינון מגל מגיע בעצם?

 4 אחרי שטלי עוזבת. ינון היה קודם מגיש, הוא מתמנה להיות עורך ראשי.  ת.

 5קי. עד כמה היו התערבויות בתוכן שלך או של ינון מגל לאחר שטלי בן עובדיה עזבה, מה זכור -או ש.

 6 כנס לתפקיד. לך לגבי התערבויות אחרי שינון נ

 7 ככל שהתקרבו הבחירות היו מספר אירועים שאני זוכר. אפשר לפרט? ת.

 8 כן.  ש.

 9אירוע אחד היה אירוע שבו הקמפיין של נפתלי בנט קיבל איזה שהיא החלטה שלילית לגבי הורדה  ת.

 10של שלטים מוועדת הבחירות המרכזית, ואנחנו התבקשנו ע"י אילן, קיבלנו הנחיה לעשות... אני 

 11יודע להגיד אם בכל מקרה היינו עושים ככה או לא, הנחיה שהגיעה מאילן כולל להוציא צלם  לא

 12שיצלם את אותם שלטים שהיו בעייתיים. זה מקום אחד. זה הגיע מאילן במקרה הזה. מקרה 

 13שאלתי  ןמהריאיונוסף היה לקראת הבחירות שינון הלך לראיין את נתניהו בלשכתו, כשהוא חזר 

 14ת אז הוא אמר שהכותרת היתה שהוא אמר שגדעון סער יהיה גם שר החינוך אותו מה הכותר

 15 ןהריאיולאחר הבחירות. לטעמנו זאת היתה כותרת טובה וחשבנו שהיא נכונה להוביל את 

 16אילן אמר לנו פשוט,  ןהריאיו, תוך כדי שאנחנו עובדים טרם פרסום ןהריאיווהתחלנו להכין את 

 17הזאת. אני מאוד השתוממתי על הדבר הזה, לא הבנתי למה הוא אמר לינון להוריד את השאלה 

 18אנחנו צריכים לעשות את זה, ...מוחלט לראיון, מילא אם זה איזה פרט זניח שאינו קשור ללב 

 19, שאלה פוליטית עניין, אבל אפשר איכשהו לנהל משא ומתן, אבל משהו שהוא בלב הענייןה

 20י, לא היתה שום סיבה להוריד את זה ואנחנו שנשאלה, תשובה שניתנה במסגרת כללי ראיון עיתונא

 21שודר אכן בלי השאלה והתשובה הללו. פרט לזה  יוןיאוהר ןהריאיונאלצנו להוציא את זה מתוך 

 22 ביום הבחירות עצמו,
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 1רגע נעצור. אני שואלת עוד פעם, שאלה אחת, א' למה זה הכעיס אותך, מה, אסור לפוליטיקאי  ש.

 2 להתחרט על משהו שהוא אמר? 

 3במסגרת ראיון של ראש ממשלה נשאלות שאלות, לא היה איזה שהוא סיכום, לעיתים יש סיכומים  ת.

 4מתמקד בנושא מסויים, זה לגיטימי, לא היה שום סיכום אחר וגם בלאו הכי הנושא  ןשהריאיו

 5היה פוליטי והשאלה היתה בלב הנושא הפוליטי, זה לא שהוא שאל אותו איזה שהוא משהו אישי, 

 6שאלנו אותו משהו פוליטי מאוד, הוא ענה תשובה פוליטית ולכן לא היתה שום סיבה שהדבר הזה 

 7גם, אף אחד לא היה צריך  ובווידאנה לדבר הזה וענה בצורה ברורה, וזה היה ירד. ראש הממשלה ע

 8לפקפק באמינות הדבר או בזה שהתשובה ניתנה. לכן לא היה ברור לאף אחד למה זה קורה, שאילן 

 9 נתן את ההנחיה הזאת. 

 10 עד כמה לך או לינון היה חופש להחליט אחרת ממה שאילן,  ש.

 11פקודה ברורה לביצוע, כמובן ניסינו להתנגד בכל דרך אפשרית ולא לא היה שום חופש, זה היה  ת.

 12עד שלא קיבלנו הנחיה הכי ברורה  ןהריאיוהסכמנו עם זה וניסינו למשוך את זה ולא העלינו את 

 13שיש שזהו והדבר הזה יוצא החוצה ואין דיון בכלל וזאת לא שאלה, וכל נימוק עיתונאי שניסינו 

 14 שהיא תשובה עניינית. לתת לזה בכלל לא נענה באיזה 

 15 תמשיך עם מה שעוד אתה זוכר. ש.

 16ביום הבחירות עצמו קיבלנו הנחיה מאילן, בצהריים נדמה לי זה היה, להעלות לכותרת הראשית  ת.

 17ביקור של נתניהו בכותל. עכשיו ביקור של ראש הממשלה בכותל, יום בחירות, כשהוא מועמד 

 18לסיקור אבל אנחנו לא חשבנו שזה צריך להיות  לבחירות ביום בחירות, זה אולי משהו שראוי

 19כותרת ראשית, אני חושב שעשינו על זה כתבה אבל לא חשבנו שזה צריך להיות כותרת ראשית 

 20וההנחיה היתה חד משמעית להעלות את זה לכותרת הראשית. חשבנו שזאת טעות, הרי לא קרה 

 21רה על האנשים האחראים על שם שום דבר בעל ערך חדשותי וביום בחירות זה ממש השפעה ישי

 22 זה באותה עת ובכל זאת קיבלנו הנחיה ברורה שהדבר הזה יעלה. 

 23 הנחיה ממי? עם:-כב' הש' משה בר
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 1 מאילן ישועה.  ת.

 2 ומה עשיתם?  עו"ד יהודית תירוש:

 3 בסופו של דבר העלינו את זה שוב אחרי מריבות קשות וויכוחים וצעקות, זה עלה הכתבה.  ת.

 4 להרבה זמן, מעט זמן, אתה זוכר משהו?אתה זוכר אם  ש.

 5 לא, לא זוכר.  ת.

 6 אני אזכיר לך אולי,  ש.

 7כבודכם, אנחנו רוצים רק את ההפוגה, שוב כדי שנתרגל לא להפריע, שני האירועים  עו"ד ז'ק חן:

 8האחרונים שהעד העיד עליהם, הראשון לא בכתב האישום והשני כן. אם אנחנו לא נקום כל פעם 

 9ו לא מקבלים את זה שאפשר להרחיב את גדרו של כתב האישום אגב שאלות זה ברור שאנחנ

 10 שנשאלות. 

 11 ברור.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12 ואז לא נצטרך לקום כל פעם.  עו"ד ז'ק חן:

 13 ברור.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14יד, אנחנו בתוך התקופה אני אומר לגבירתי, מאחר וזה כבר עולה, אני כן אג עו"ד יהודית תירוש:

 15שלקחנו על עצמנו להוסיף, לפרט את הנספח, עשינו כמיטב יכולתנו, יש אירועים שכתבנו, יש 

 16אירועים שגם היום כשאנחנו עוברים על רול החומר אנחנו רואים אירועים נוספים שאולי לא הבנו 

 17ים שגם נשמטו אותם עד הסוף באותה דרך ויש חומרים נוספים שמראים לנו אחרת ויש אירוע

 18מאיתנו, אני אומרת את זה בצורה ברורה כי עבדנו בתוך שלושה שבועות בצורה אינטנסיבית 

 19וכבודכם רואה את כמות החומרים ברול. אנחנו קיבלנו את החלטת בית המשפט שאמר שאנחנו 

 20לא יכולים להוסיף אירועים, יחד עם זאת ומאחר שכתב האישום מתאר מסכת יחסים נמשכת 

 21שהעד אומר או עדים אחרים הם בהחלט רלוונטיים גם  הזה, התשובות של העד, הדברים ענייןב

 22אם הם לא מעלים אירוע אחד או יותר, מה גם שאנחנו לא האשמנו על כל אירוע ואירוע כעבירה 
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 1נפרדת. אנחנו האשמנו על איזה שהיא מערכת יחסים כוללת, לא נבקש להוסיף אירועים נוספים 

 2 לנספח. 

 3לא כל כך רלוונטי אבל בינתיים ספרנו ארבעה מקרים שנתייחס אליהם  צור:-בןעו"ד בעז 

 4 בחקירה הנגדית. 

 5אני רק מציגה לך שאתה אומר כאן, תגיד לי אם אתה זוכר, שאתה אומר  עו"ד יהודית תירוש:

 6 שזה עלה לזמן קצר בכותרת הראשית,

 7 הוא אומר את זה איפה?  עם:-כב' הש' משה בר

 8, ובחלק הזה שואל אותך 10-1-זה מ 47, 47-46, עמודים 18.8בהודעה מיום  תירוש:עו"ד יהודית 

 9החוקר, אז היא היתה קצת זמן באוויר, בכותרת הראשית לפני זה אתה אומר, אתה אומר כן, היא 

 10היתה זמן קצר ככותרת ראשית ואני מוריד אותה. אני מדייקת את זה. מה עוד זכור לך מתקופת 

 11 ני שאנחנו מתקדמים הלאה, ככל שאתה זוכר. הבחירות הזאת, לפ

 12 נראה לי שזהו.  ת.

 13 קי. מה זכור לך ככל שזכור לך לגבי בקשות שקשורות לראש הממשלה, מר בנט? -או ש.

 14היתה בקשה מצד אילן לעשות כתבה שלילית על נפתלי בנט, לי ולינון, אנחנו התנגדנו לדבר הזה  ת.

 15חס אליו, סתם כתפיסה ללכת לעשות כתבה שלילית בלי כי... אספו חומר קונקרטי שאפשר להתיי

 16שהיא מגובה באיזה שהוא משהו עיתונאי, נוגד את תפיסת העיתונות שלנו והתנגדנו לזה בתוקף 

 17 ומסמסנו את זה ודחינו את זה ובאמת זה לא קרה בסוף. 

 18ת לשים לגבי האירוע שדיברת על הסרת שלטים של המפלגה, מה זכור לך לגבי המיקום שהתבקש ש.

 19 את הכתבה הזאת אם בכלל. 

 20 לא זוכר. ת.

 21, ואני מקריאה. 4לא זוכר. אני רוצה לרענן את זיכרונך, אני מפנה אותך למזכר יום הזיכרון סעיף  ש.

 22העד תיאר אירוע, תתייחס למה שאני מקריאה אם אתה זוכר את זה ככה או לא זוכר את זה ככה, 
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 1בולט יותר באתר כתבה שלילית שפורסמה על בנט  העד תיאר אירוע שבו התבקש להעלות למיקום

 2 ועסקה בהסרת שלטים של מפלגתו במהלך מערכת הבחירות. אם אמרת את זה זה משקף? 

 3 כן.  ת.

 4 קי. -או ש.

 5 משקף והוא נזכר? צור:-עו"ד בעז בן

 6 אז אני אשאל. אתה נזכר בדבר הזה? עו"ד יהודית תירוש:

 7 כן.  ת.

 8קי. אתה נזכר בבקשות נוספות שהיו לענייני בנט, כי דיברת על פניות -נזכר בדבר הזה. או ש.

 9 אינטנסיביות. אני שואלת. 

 10 זה מתחיל להדריך אותו נדמה לי.  צור:-עו"ד בעז בן

 11אז אני שואלת אם הוא נזכר בדברים נוספים שקשורים לבנט, ואני מקריאה  עו"ד יהודית תירוש:

 12 את הסיבה.. זןלריענולו משהו 

 13 לא זוכר.  ת.

 14הזה, ושוב התייחסותך, אם אתה חושב  ענייןקי. אז אני רוצה להזכיר לך את מה שאמרת ב-או ש.

 15 שמה שתיארת זה עונה על הכל אז תגיד לי. 

 16 ? ןהריענוסליחה עורכת דין תירוש, אם אפשר בלי להפריע רק, מה תאריך  עו"ד ז'ק חן:

 17, כי זה רוענן עוד לפני תחילת ההוכחות. בהתייחס 26.3.2021-הוא ב ןהריענו עו"ד יהודית תירוש:

 18ולאירועים שקיים בחקירותיו ביחס לדרישות סיקור הקשורות בנפתלי בנט  2013לתקופת בחירות 

 19זה שמהותן היתה הורדת כתבות  ענייןהעד הוסיף כי זכור לו שישועה הפנה אליו בקשות שונות ב

 20 עלאת פרסומים שליליים על אודותיו. זה מתאר,מחמיאות שמוקמו במקום גבוה באתר וה

 21 כן, מאשר.  ת.
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 1קי. עכשיו אני שואלת אותך, מה ההבנה שלך בשלב הזה של התקופה הזאת לגבי הסיבה -או ש.

 2להתערבות באתר, מה דובר בינך לבין ינון ככל שדובר, ינון מגל כמובן, ככל שדובר על מקור 

 3 הבקשות. 

 4 ידועים לאילן ושזה נעשה ע"י הבעלים מתוך אינטרסים שלו.  ינון אמר לי שמדובר בכוחות ת.

 5 . ןבריענואפשר איפה זה נאמר בהודעות או  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6 מעבר לזה זאת עדות שמיעה כמובן.  צור:-עו"ד בעז בן

 7 אנחנו מדברים, כן, אני מפנה,  עו"ד יהודית תירוש:

 8 סברה על שמיעה.  צור:-עו"ד בעז בן

 9הודעה מיום, אני שוב מפנה למרות שבית המשפט כבר קיבל החלטה שאנחנו  תירוש: עו"ד יהודית

 10לא צריכים להפנות לדברים שהעד חושב שהם סתירות, אבל רק כדי שתנו דעתם של חבריי שאני 

 11לא שואלת שאלות שהעד לא דיבר עליהם בהודעה וזה הדגש, אז אני מפנה להודעה מיום 

 12. אני יכולה להקריא. אתה וינון 15-16-ו 11עד  1שורות  46מוד וע 1שורה  45, עמוד 18.8.2018

 13מדברים על זה שראש הממשלה מתערב פה, תשובה, כן. שוב, לא על למה מסכימים להתערבות 

 14שלו אומר העד, אבל על זה שזה ברור שזה בא ממנו. אז עלתה פה השאלה ולא לאמיתות התוכן, 

 15דה שזה מה שהעד חשב וגם לעובדה שהם דיברו על למרות שזה הם מדברים על זה, אלא גם לעוב

 16 , 45, תמליל כמובן, עמוד 18.8זה ביניהם. הודעה מיום 

 17 זה הוא לא נותן הנחיות על תוכן,  1זה משהו אחר. שורה  1שורה  צור:-עו"ד בעז בן

 18 , 46ובעמוד  40שורה  45אני בודקת את עצמי. אז קודם כל בעמוד  עו"ד יהודית תירוש:

 19 . 38, זה נגמר בשורה 40אין שורה  45בעמוד  צור:-בן עו"ד בעז

 20 . לפעמים בוורד יש פער בין, 40אני לא יודעת מה, אצלנו זה  עו"ד יהודית תירוש:

 21 של וורד.  ענייןאבל אין שורה, זה לא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 22 אבל יש שורה. אצלכם אין אבל אני אומרת לכם שאצלנו יש.  עו"ד יהודית תירוש:

 23 גבירתי בטוחה לגבי התאריך? אב"ד: -פלדמן -' הש' ר' פרידמןכב
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 1, תמליל יש רק חקירה אחת שהיתה בתמליל כי 18.2בטוחה לחלוטין,  עו"ד יהודית תירוש:

 2 החקירה השניה היתה בהודעה. 

 3 תקריא להם את השורה, ימצאו את זה בעמוד הבא.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4זה מתחיל באתה וינון מדברים על זה שראש הממשלה מתערב פה, זאת  עו"ד יהודית תירוש:

 5 . 46-השאלה הראשונה שאני מפנה אליה. אצלכם כנראה היא ב

 6 אני לא מוצאת את זה, אני באמת מצטערת.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 בסדר, בכל מקרה זה לא שייך,  צור:-עו"ד בעז בן

 8אנחנו העברנו לכם הודעות שיש לנו בוורד, זה מהקובץ וורד. למחר אני  עו"ד יהודית תירוש:

 9 אשלח לכם את קבצי הוורד עוד פעם ואז תוכלו להשוות. 

 10 מעולם לא קיבלנו את זה בקבצי וורד.  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 11 אנחנו שלחנו הודעות ותמלילים בקבצי וורד. ואין לי שום בעיה להעביר לכם עו"ד יהודית תירוש:

 12אם במקרה את ההודעה הזאת לא קיבלתם בקובץ וורד, גם אין לי שום בעיה להעביר לכם אותה 

 13 בקובץ וורד. 

 14אז קודם כל תודה. את יכולה להראות לי אצלך למה את מפנה. פשוט בשביל  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 15 שנחסוך, 

 16 אין שום בעיה.  עו"ד יהודית תירוש:

 17בכל מקרה הקטע הזה לא קשור למה שהעד העיד. זה לא מה שהעד העיד  צור:-עו"ד בעז בן

 18 עליו. 

 19 אני שאלתי אם היה ביניהם שיח על מקור הבקשות.  עו"ד יהודית תירוש:

 20 קי, אז התשובה היא אחרת.-או צור:-עו"ד בעז בן

 21 שלך.  ענייןהתשובה היא לא אחרת אבל זה כבר  עו"ד יהודית תירוש:

 22 חד משמעית אחרת.  היא צור:-עו"ד בעז בן

 23 אבל מה זה רלוונטי מה התשובה.  עו"ד יהודית תירוש:
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 1גמרנו. התשובה כן אחרת לא אחרת, זה יעלה בחקירה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 הנגדית. הלאה.

 3נכון. אז כל מה שאני שאלתי זה, היו לי שתי שאלות אני חושבת, א' מה הבנת  עו"ד יהודית תירוש:

 4הסיבה להתערבות בשלב הזה, ולגבי מקור הבקשות, ומה דובר ככל שדובר בינך לבין אתה לגבי 

 5 ינון על מקור הבקשות. 

 6גם זאת לא השאלה שהוא נשאל בחקירה. אבל לא משנה, זאת לא השאלה  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 7 שהוא נשאל בחקירה. 

 8 זה מה שרשום לי פה.  עו"ד יהודית תירוש:

 9 א נשאל בחקירה אם הם דיברו על מקור, ל עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 10 זה לא משנה, אני לא צמודה לשאלות, אני צמודה,  עו"ד יהודית תירוש:

 11 את לא צמודה לכלום,  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 12 זה לא נכון.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 שיענה לשאלה. לשתי השאלות.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 ל שיש התערבות וינון אמר שההתערבות מגיעה מלמעלה גם מאילן וגם מעליו. ביני לבין ינון דובר ע ת.

 15 מה זה מעליו, דובר,  עו"ד יהודית תירוש:

 16 בעלים.  ת.

 17 עד כמה דובר ביניכם על מעורבות של ראש הממשלה, ש.

 18 מי זה ביניכם?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 19העד ענה ונשאל פעמיים, זה מה שהוא ענה אני מתנגד לשאלה הזאת. כבודכם.  עו"ד ז'ק חן:

 20לשאלה מפורשת גם לגבי המקור, הוא לא אמר שהוא לא זוכר, הוא פשוט ענה פעמיים את אותה 

 21תשובה ועכשיו עורכת הדין תירוש מנסה להוביל אותו למקום אחר. היא רוצה להכריז עליו עד 

 22דה שאני מכיר כדי לבוא ולעמת עויין, אפשר להכריז עליו עד עויין, אבל זאת הפרוצדורה היחי

 23 אותו עם מידע אחר שיש ברשותה. היא חושבת שהוא לא מדייק.
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 1 זיכרון והעד אומר,  ןריענושל  ענייןלא, לפני עד עויין כפי שחברי יודע יש גם  עו"ד יהודית תירוש:

 2 אבל הוא לא אמר שהוא לא זוכר. עו"ד ז'ק חן:

 3 גבירתי לא אמרה שהיא מרעננת את זיכרונו,אבל  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 והוא גם לא אמר שהוא לא זוכר.  עו"ד ז'ק חן:

 5 נכון, לא אמרתי,  עו"ד יהודית תירוש:

 6 גבירתי תנסח את השאלה אחרת.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7גיע, לא הזה. אנחנו מכירים פרקטיקה שבה עד מ ענייןאני רוצה להתנגד ב עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 8זוכר משהו מההודעה שלו, מרעננים את זיכרונו כאשר התביעה מגיעה עם מה שהעד אמר 

 9בחקירות כדי להביא את זה בפני בית המשפט, כשההנחה היא שכולם שותפים לה שתוכן עדותו 

 10של העד זה מה שהוא אמר בחקירות. אנחנו לא מכירים מצב שבו עד חורג מהדברים שהוא אמר 

 11ת התביעה משפרת, התביעה לא מציגה לו את הדבר הזה ולעומת זאת מנסה להשיג בהודעה ומבחינ

 12דברים שלא נאמרו בהודעה. את זה אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מכירים סיטואציה כזאת, אני 

 13אישית מעולם לא הייתי בסיטואציה כזאת ונראה לי שההתנהלות באירוע הזה היא מאוד חורגת 

 14 הלך חקירה ראשית. ממה שמותר וראוי לעשות במ

 15אז אני שואלת מר אלעד, אם אתה זוכר עוד מקור שדיברתם עליו כמקור  עו"ד יהודית תירוש:

 16 לפגישות האלה. זאת השאלה. 

 17 אני מתנגד. העד נשאל פעמיים,  עו"ד ז'ק חן:

 18 זאת שאלה פתוחה לגמרי.  עו"ד יהודית תירוש:

 19ר, אני מתנגד. העד לא אמר שהוא לא זוכר, אני מתנגד. עורכת דין תירוש הכל בסד עו"ד ז'ק חן:

 20לא בפעם הראשונה שהוא ענה לשאלה הזאת ולא בפעם השניה שהוא ענה לשאלה הזאת, ולכן העד 

 21נשאל וענה לא פעם אחת אלא פעמיים, ולכן אין מקום, אין מקום, אין דרך להביא אותו עכשיו. 

 22יו אגיד לך מקור נוסף, אחרי שהוא שמע עכשיו כבודכם ישער שעכשיו העד יבוא ויגיד, כן, אני עכש

 23 ציטוט מתוך הפרוטוקול שמדבר על מקור נוסף, איזה משקל או ערך יהיה לדבר הזה. 
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 1תגיד אחר כך שאין לזה משקל. אבל מותר לשאול בחקירה ראשית אתה  עו"ד יהודית תירוש:

 2 שאלה הזאת, 

 3 לא, אסור בצורה הזאת.  עו"ד ז'ק חן:

 4תר, ואם העד יגיד שהוא לא זוכר אז אפשר לרענן ואם הוא יגיד תשובה מו עו"ד יהודית תירוש:

 5 הוא יגיד תשובה ואתם תוכלו לומר אחר כך שיש לזה משקל או אין לזה משקל. 

 6 ההתנגדות נשמעה, ההתנגדות נדחית. שיענה לשאלה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 סף לבקשות האלה, אם אתה זוכר. אז עד כמה דיברתם על מקור נו עו"ד יהודית תירוש:

 8 לא זוכר כרגע.  ת.

 9אז אני אקריא לך. אני מקריאה מאותו מקום שהפניתי לחבריי, אתה וינון מדברים על זה שראש  ש.

 10הממשלה מתערב פה, תשובה שלך כן. שואל אותך החוקר כן? אתה אומר כן. שוב, אתה אומר לא 

 11ור שזה בא ממנו. וגם בהמשך, כותב החוקר כי על למה מסכימים להתערבות שלו אבל זה שזה בר

 12הוא מקליד את זה, אני וינון מדברים על זה ואתה אומר משתפים את זה שאנחנו מבינים שזה 

 13 מגיע מנתניהו וזהו. 

 14 אני מאשר שאמרתי את זה.  ת.

 15 בסדר גמור.  ש.

 16ירה כי אחר אני רק מבקשת שכן תפני למקום המדוייק בהודעות שאת מעב עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 17 כך תעבירו לנו את הקובץ שאנחנו נוכל להתייחס לזה. 

 18כבודכם, גם מההקראה הזאת שוב, הערות מקדימות ואני חושב שהדבר הזה הוא  עו"ד ז'ק חן:

 19חשוב, לא לחינם העד לא זכר משום שלפי מה שאנחנו רואים בפרוטוקול כל אלה פה פוזיציות של 

 20כאשר עורכת הדין תירוש קראה היה קצת מובלע בדבריה  החוקר שמנסה לשים בפיו. כך משתמע.

 21מה העד אומר ושוב להיות הגון איתו ומה החוקר אומר. תאשר לי. אני חושב שכאשר כבודכם 

 22לשאלה מה הוא דיבר עם מר ינון מגל ומה המקור, ככל שהשאלה הזאת בית המשפט  שיידרבסוף 

 23 אליה, השאלה,  שיידר
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 1מדברים כרגע, העד אמר נכון אמרתי מתקדמים, הוא לא הוסיף  אבל למה עם:-כב' הש' משה בר

 2 הוא לא הרחיב הוא לא פירט, הוא אישר שהוא אמר את הדברים. אז למה צריך כרגע להוסיף,

 3משום שאני מבקש, כרגע לפעם הבאה כדי שכאשר חברתי מקריאה לפרוטוקול אני  עו"ד ז'ק חן:

 4והראוי חשוב להגיד מה החוקר אומר ומה העד  חושב שכדי שכבודכם ידע לתת את המשקל הנכון

 5 משיב. 

 6 בשביל זה יש חקירה נגדית.  עו"ד יהודית תירוש:

 7 אבל היא הקריאה.  עם:-כב' הש' משה בר

 8 לא, זה מה שאני אומר אדוני, אדוני אולי לא שם לב,  עו"ד ז'ק חן:

 9 את זה כתוצאה, בשביל זה יש חקירה נגדית שאתה תציג לוש הוא אמר  עו"ד יהודית תירוש:

 10עורכת דין תירוש, בפעם הבאה, כשאת מרעננת את זיכרונו  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 11 תדגישי מה השאלה ומה התשובה.

 12 בסדר.  עו"ד יהודית תירוש:

 13 בדיוק, תודה רבה, זה כל מה שהצעתי. עו"ד ז'ק חן:

 14 אבל אני הקראתי לגמרי את השאלה ואת התשובה.  עו"ד יהודית תירוש:

 15 שיהיה ברור מה השאלה ומה התשובה,  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16 אני אמרתי לגמרי את השאלה והתשובה.  עו"ד יהודית תירוש:

 17 אחרי ההערה אפשר להתקדם.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18את הבחירות, אחרי הבחירות עדיין בלג הראשון של  עכשיו אנחנו עוברים עו"ד יהודית תירוש:

 19העבודה שלך, אנחנו שם, תספר לנו באופן חופשי מה קרה בעצם אחרי הבחירות, עד כמה היו 

 20 התערבויות בתוכן בתקופה הזאת, באלו נושאים שזכורים לך. 

 21. בתקופה כמו שאמרתי קודם, אחרי הבחירות היתה ירידה בהתערבויות, באינטנסיביות שלה, .. ת.

 22הזאת היו מספר כתבות שעברו לשרה נתניהו, כל מיני אירועים שהיא נכחה בהם או לא נכחה בהם 
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 1ושאנחנו היינו צריכים לסקר. הוגשו בקשות או פקודות מטעם אילן שאנחנו חייבים לעשות כתבה 

 2 על אירוע כזה או אחר שהיא היתה בו. 

 3תם כותבים את הכתבות האלה או מעלים את קי. מה חשבת, עד כמה חשבת או עד כמה היי-או ש.

 4הכתבות האלה, עד כמה הייתם אלמלא הפניה של ישועה, הנחיה של ישועה, חשבת שאלה כתבו 

 5 שהיית מעלה. 

 6ברוב המקרים לא היינו מעלים אותם, זה הפעלת שיקול דעת עיתונאי מקצועי, לא היינו מעלים  ת.

 7בה שצריכה להתפרסם, ביקור של אשתו של את הכתבות האלה, לא עמדו בקריטריונים של כת

 8 ראש הממשלה בעמותה כלשהי או משהו דומה, ולכן לא היינו מעלים. העלינו רק בגלל הדרישה. 

 9קי. אתה זוכר אירועים ספציפיים, אמרת את זה באופן כללי, אבל יש לך זיכרון לאירועים -או ש.

 10 ספציפיים? אם לא זה גם בסדר, רק אם כן,

 11 זה היה סביב הביקורים, אני זוכר ש ת.

 12 זכור לך משהו נוסף, אירוע נוסף שאתה זוכר?  ש.

 13 לא כרגע.  ת.

 14אני אקריא קצת, לא את הכל, כי את הכל חבל, אני רוצה לתת לך בכל זאת להיזכר אז אני רק  ש.

 15 אקריא ככה את תחילת הנושא, 

 16 רק שימי לב לשאלה תשובה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 17, 50, הנה אני מול זה אז אני אמצא, בעמוד 50בעמוד  18.8.2018הודעה מיום  הודית תירוש:עו"ד י

 18, אני מקריאה קצת מלפני, לא, רק אילן בסדר השאלה באיזה נושאים, זה מה 19שאלה בשורה 

 19שאני שואל, הוא אמר אומר החוקר, אז עונה חוקר אחר, בנושאים האלה רק, כן כן, החוקר אומר 

 20 כן, 

 21 מי אומר? אב"ד: -פלדמן -ש' ר' פרידמןכב' ה

 22החוקר אומר כן, והעד אומר רק בנושאים האלה, החוקר אומר רק בנושאים  עו"ד יהודית תירוש:

 23שנוגעים לראש הממשלה ואתה אומר נכון, אני נזכר, וזה מה שחשוב לי כאן, אני נזכר בעוד נושא 
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 1שהוא לא היה ישירות מולי אבל אני מכיר אותו מההתנהלות של המערכת, בהשבעה של הכנסת 

 2 וכו', 

 3סביב השמלה של שרה נתניהו, שהיתה שקופה, זאת  ענייןבהשבעה של הכנסת היה איזה שהוא  ת.

 4כתבה שלא עלתה אצלי בחדשות היא היתה באחד המדורים האחרים, אופנה או משהו דומה, ואני 

 5את לא בקשה שהגיעה אלי אבל אני יודע שהכתבה שונתה, אני לא זוכר בדיוק, אבל היתה זוכר שז

 6 פניה ספציפית מאילן לגבי הכתבה הזאת לעשות בה שינוי. 

 7 תאמר לי, אתה זוכר אירוע נוסף? רק אם אתה זוכר ואם לא אני,  ש.

 8 לא זוכר. ת.

 9 בשורות,  6בגליון  21.2אז אני מפנה להודעה מיום  ש.

 10הזיכרון, אם יש לנו אפשרות להתנגד למה  ריענוןכבודכם, שאלת הלגיטימיות של  ז'ק חן: עו"ד

 11שקורה כאן, אני חושב שמאוד רלוונטי להביא בפני כבודכם שני נתונים, האחד, זה שהעד ישב 

 12 זיכרון ארוך במשרדי התביעה בתאריך,  ריענוןב

 13 ארוך אמרת? מה אמרת?  עו"ד יהודית תירוש:

 14 הוא אמר ארוך.  אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' הש' ר' 

 15 מאיפה ארוך?  עו"ד יהודית תירוש:

 16הזיכרון שקיבלנו. אז אם זה לא ארוך, שני עמודים וחצי אם אני  ןריענומהדו"ח של  עו"ד ז'ק חן:

 17משווה לשבעה עמודים של אילן ישועה שזה שבעה ימים אז אני מניח שזה יומיים וחצי אלא אם 

 18 כן המפתח הוא אחר. 

 19 יכולת לשאול והייתי אומרת לך,  עו"ד יהודית תירוש:

 20 זיכרון קצר. זה לא המוקד.  ןריענו עו"ד ז'ק חן:

 21 ? -בחודש מרץ, ו ןריענוהיה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 22וקיבלנו הודעה אתמול בלילה, אתמול בלילה, שלכבוד הגעתו של העד לדוכן היום,  עו"ד ז'ק חן:

 23 זאת הודעה שקיבלנו, מיד אני אומר לכבודכם באיזה שעה אתמול בלילה, 
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 1 לא חשוב באיזה שעה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 נוסף משום שחלף, ריענוןהוא זומן ל עו"ד ז'ק חן:

 3לא נכון, אבל למה לא לדייק במה שאתה אומר, אפשר להקריא את זה  עו"ד יהודית תירוש:

 4 המשפט. 

 5 אם תתני לו לסיים אז אולי הוא ידייק.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 6, זאת פשוט אמירה ריענוןשהוא יגיד נכון, סליחה, לא נאמר שהוא הוזמן ל עו"ד יהודית תירוש:

 7ל חברי יכול להקריא שנאמר שלבקשתו הוא ביקש לא נכונה, לא בכוונה כנראה חברי טועה אב

 8 .ריענוןלהגיע לקרוא את ההודעות ואת החומרים ולא נערכה איתו פגישת 

 9 אני אמרתי שנערכה איתו פגישה כבודכם,  עו"ד ז'ק חן:

 10 . ריענוןכן, אמרת  עו"ד יהודית תירוש:

 11 י לדבר. אני מצטער, אני מרגיש כאישה מוכה. עכשיו לא נותנים ל עו"ד ז'ק חן:

 12 עורך דין חן, אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 13 אני לא אמרתי שום דבר שסותר, אבל כלום שסותר את ההתרעמות של חברתי.  עו"ד ז'ק חן:

 14עורך דין חן, אדוני רוצה לומר שהעד קרא את החומרים  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 15 בימים האחרונים?

 16רוצה לומר, וכל מילה שאמרתי מדוייקת, כל אות, כל הדגשה של אות העד, מה שאני  עו"ד ז'ק חן:

 17נוסף של זיכרונו,  ריענוןנוסף של זיכרונו,  ריענוןוכל פסיק, למרות דברי התובעת, זה שהעד זומן ל

 18 אני לא חוזר בי כהוא זה מגרם או, זה לא בסדר מה שהיא עושה. 

 19 הוא זומן, אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 20הוא זומן, ממש בימים אלה, חברתי תאמר מתי זה היה כי את זה אני באמת לא זוכר  ז'ק חן:עו"ד 

 21מתוך ההודעה מתי זה היה אבל זה היה ממש בימים האחרונים. כלומר העד רוענן זיכרונו פעם 

 22אחת במשרדי הפרקליטות בחודש מרץ, מכיוון שחלף זמן וזה בסדר גמור כי חלף זמן, הוא זומן 

 23 זיכרונו,  ןריענושוב ל
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 1 כתוב שהוא ביקש.  עו"ד יהודית תירוש:

 2 בסדר, אבל זה לא הדגש, הוא ביקש להגיע,  עו"ד ז'ק חן:

 3 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 ההתנגדות היא כזאת,  עו"ד ז'ק חן:

 5 הוא לא זומן זה לא הדגש אבל תדייק. עו"ד יהודית תירוש:

 6, הוא קרא את החומרים בימים חהוויכוגמרנו, די, חבל על  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 האחרונים, הוא לא קרא, הוא היה והם נמסרו לידיו כדי שיעבור עליהם. מה ההתנגדות? 

 8אז ראשית ולפני ההתנגדות גבירתי, משום שבאמת אני מוחל על כבודו, כבודו מחול,  עו"ד ז'ק חן:

 9מרתי דבר שהוא אפילו במילימטר ממה שהיה, לא צריך זה לא בסדר הקימות האלה, אני לא א

 10 לצייר את התמונה הזאת כל הזמן. באמת שלא צריך.

 11 עורך דין חן, מה ההתנגדות? למה אדוני מתנגד בדיוק?  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 12גבירתי, אני מוחה על מה שהיה כאן עכשיו, אני מבקש את עזרת בית המשפט ובית  עו"ד ז'ק חן:

 13משפט עונה לי באולי יגיד כבר מה היתה ההתנגדות, אני חוזר בי מההתנגדות. אני לא חושב שיש 

 14 טעם שאני אעלה טעמי התנגדות כאשר זה היחס. 

 15 משיך. טוב, אם אדוני חוזר בו אז נ אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 16שאלתי אם אתה זוכר עוד אירוע, אמרת שלא ואני רוצה להזכיר לך בהודעה  עו"ד יהודית תירוש:

 17ואילך, שואל אותך גם החוקר, אתה זוכר עוד משהו,  9שורות  6, גליון 6בעמוד  21.2שלך מיום 

 18ואתה עונה יכול להיות שהיה עוד משהו סביב טקס זיכרון להרוגי אסון הכרמל, היתה איזה 

 19 ביקורת, אני זוכר שיחת לילה עם אילן שביקש לשנות משהו, לא זוכר את האירוע במדוייק. 

 20הזיכרון שנעשה אחרי שני  ריענוןאז עכשיו אני מתנגד מטעם נוסף גבירתי,  עכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 21זיכרון, האחרון בימים האחרונים, אחרי שמספר פעמים רעננו את זיכרונו לגבי דברים  יריענונ

 22לא זכר, אם חברתי מבקשת לרענן את זיכרונו על דבר שהוא לא העיד עליו אפילו בבטחה,  שהוא

 23לא זכר בחקירת המשטרה לפני כמה שנים. יכול להיות הוא אומר, כך היא מקריאה, ואני לא זוכר 
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 1הוא אומר, כך היא מקריאה, אז עכשיו מבקשים לרענן את זיכרונו על אירוע מסופק אחרי שהוא 

 2את זיכרונו פעמיים והיום בעדות הוא לא זוכר מה שהוא קרא בימים האחרונים. אני כבר רענן 

 3 מתנגד. 

 4עם כל הכבוד זאת פרקטיקה לגיטימית, חברי יכול להגיד שלדברים האלה  עו"ד יהודית תירוש:

 5 אחר כך בחקירה הנגדית, להציג לו אתה כן זוכר אתה לא זוכר כמה זכרת, 

 6רוש, אולי גבירתי תסכים להגשת ההודעות ונעבור לחקירה נגדית. גברת תי עם:-כב' הש' משה בר

 7 הרי זאת היתה ההצעה של ההגנה. 

 8 אני יכולה, לא,  עו"ד יהודית תירוש:

 9 כי גבירתי מפנה להודעות כל הזמן, הוא כבר מסכים לקבל את זה.  עם:-כב' הש' משה בר

 10משפט יתרשם מהעד הזה באופן  לא, אדוני, אני חושבת שיש חשיבות שבית עו"ד יהודית תירוש:

 11בלתי אמצעי, אני חושבת שזה כן חשוב, ויש גם דברים שאנחנו כן רוצים להציג איתו, יש מקומות 

 12שאני מרעננת את הזיכרון אבל עדיין העדות שלו היא חופשית, חבריי יעשו ככל שהם  מסוימים

 13ו צריכים כרגע בשלב הזה מבינים בחקירה הנגדית ויציגו לו את הדברים, ואני לא חושבת שאנחנ

 14של העד השני במשפט שיש מספר עדי וואלה שיעידו בתקופה הקרובה, לא רבים כי אנחנו נעבור 

 15 לנושאים אחרים אחר כך, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לייתר חקירה ראשית. 

 16 מדובר במקרה הזה, אני לא הצעתי לגבירתי הצעה,  עם:-כב' הש' משה בר

 17אני מבינה, ואדוני האמן לי שאם היינו בשלב אחר של המשפט יכול להיות  עו"ד יהודית תירוש:

 18שהייתי חושבת אחרת, אבל אני חושבת שבשלב הזה אחרי ששמענו עד שלם יש חשיבות גם לשמוע 

 19 עוד כמה עדים שמתארים את אותם אירועים. 

 20 הוא לא מתאר, הוא לא זוכר.  צור:-עו"ד בעז בן

 21ין האם היו כאן המצאות של עד אחד או יש דברים אחרים כדי להב עו"ד יהודית תירוש:

 22 שמתקבלים, אני חושבת שזה כן חשוב. 
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 1אני רוצה לומר משהו, קודם כל אני לא מבינה על בסיס מה חברתי מתנגדת  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 2להגשת ההודעות כחקירה ראשית ומעבר לחקירה נגדית. כל מה שמותר לתביעה לעשות זה להציג 

 3 שהעד אמר בחקירה המשטרתית.  את מה

 4 לא, מותר, מותר לעד שבית משפט ישמע אותו. זאת זכותה.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 5 אני חושבת, עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 6אפשר להיות מרוצים מזה או לא מרוצים מזה, אבל זאת  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 7 הדברים.זכותה שהעד יהיה כאן ויגיד את 

 8של מרוצים או לא מרוצים, אני חושבת שאם יש הסכמה מצד  ענייןזה לא  עוזר:-עו"ד מיכל רוזן

 9ההגנה להגיש הודעות ולעבור לחקירה נגדית, אני לא יודעת על סמך מה חברתי מתנגדת לזה. ואני 

 10ת רוצה להגיד דבר נוסף, אנחנו מסכימים להגשה של ההודעות, אנחנו נבקש את הגשת ההודעו

 11ואני אומר יותר מזה, יש קושי מקום שבו חברתי וזה קושי שעכשיו אנחנו ניצבים בו, והוא יבוא 

 12חשבון בחקירה הנגדית אבל צריך לומר את הדברים. כשחברתי מדקדקת עם העד ומזכירה לו 

 13דברים שהוא לא זכר לא בהודעה ולא היום בחקירה, אבל מקום שבו הוא סוטה סטיות 

 14ת  מההודעה שלו בדברים שהם, שהוא מקצין את עצמו לטובת גישת התביעה משמעותיות ומהותיו

 15היא לא מדייקת אותו בכלל. אז לכן כשזה המצב ושזאת הביקורת על בסיס מה חברתי בכלל 

 16 מתנגדת להגשת ההודעה ומעבר לחקירה נגדית. 

 17של המדינה טוב, גבירתי סיימה, אין צורך להשיב, זכותה  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 18להעיד את העדים, זה לא זכות מוקנת של אף אחד להגיש את ההודעות במקום חקירה וככל 

 19שההגנה תרצה להגיש את ההודעות אם תהיה הסכמה הן תוגשנה, אם לא תהיה הסכמה צריך 

 20זיכרון, העד אומר שהוא לא זוכר אז  ריענוןלעמוד בכללים, יש גם לזה כללים. לגבי ההתנגדות ל

 21של משקל.  ענייןרו לו אתמול, הוא אומר שהוא לא זוכר, מותר לרענן את זיכרונו, זה כבר גם הזכי

 22 ההתנגדות נדחית. שיענה על השאלה. 
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 1אז הקראתי את הדבר הזה של הטקס, זכרת, אמרת בהודעה, יכול להיות  עו"ד יהודית תירוש:

 2יקורת וכו', אתה זוכר שהיה עוד משהו סביב טקס הזיכרון להרוגי אסון הכרמל, היתה על זה ב

 3 משהו כזה, זה מצלצל לך?

 4 כן, מה שאמרתי,  ת.

 5אם נסתכל עוד פעם על הלג הזה, של תקופת העבודה הראשונה שלך, היינו בבחירות, אמרת לנו  ש.

 6את התדירות שם אבל אם אנחנו מדברים על התדירות של אחרי תקופת הבחירות עד לסיום 

 7כול להגיד לי על התדירות של הבקשות, הנחיות כמו שקראת , מה אתה י2014עבודתך בלג הראשון 

 8 לזה שמופנות אליכם. 

 9 הוא נשאל וענה.  צור:-עו"ד בעז בן

 10כל מיני אופנים כאלה ואחרים, אמרתי שהיתה איזה שהיא עמדה ואחרי זה חזר באייטם מלשכת  ת.

 11 נתניהו ואחרים, 

 12 התדירות בבחירות אמרת, אני מתמקדת איתך בתדירות שהם. כי  עו"ד יהודית תירוש:

 13 הוא אמר שזה ירד.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 14 אתה רוצה לכמת את זה יותר? יש לך משהו נוסף להגיד על זה? עו"ד יהודית תירוש:

 15 לא.  ת.

 16מעבר להנחיות בתקופה הזאת של הלג הראשון, מעבר להנחיות שאתה מקבל מה שמעבר לזה  ש.

 17אתה עושה, איך אתה פועל מעבר להנחיות הספציפיות האלה בכל מה שקשור למשפחת נתניהו? 

 18 חוץ מההנחיות שאתה מקבל שעל זה דיברת. 

 19ור למשפחת נתניהו צריך היו גם הנחיות כלליות שאמרו שכל דבר שקשור לנתניהו, כל דבר שקש ת.

 20 לעבור אישור מקדים, צריך לדבר עם אילן, 

 21 בתקופה הזאת או בתקופה מאוחרת יותר?  ש.

 22 לא, בתקופה מאוחרת יותר.  ת.

 23 קי, אז נדבר על התקופה המאוחרת עוד מעט או מחר. -או ש.
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 1 התקופה המאוחרת מחר. נסיים עם התקופה הזאת.  אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 2 אז אפשר לסיים.  עו"ד יהודית תירוש:

 3קי, אז אנחנו נתראה בעזרת השם מחר בבוקר. תודה -או אב"ד: -פלדמן -כב' הש' ר' פרידמן

 4 רבה. 

 5 

 6 -הדיון הסתיים  -

 7 

  8 
 9 חמד דקל ידי על הוקלד
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