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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט 

 2 
 3 .2022בינואר  31בוקר טוב לכולם. היום  אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 4 . 67104-01-20אנחנו בתיק פלילי  

 5עוזר כצפוי לא נמצאת פה אז קודם כל אנחנו שולחים לה את ברכותינו. -אני רואה שעו"ד רוזן 

 6 אני מבינה שאדוני נמצא היום בשם שני הנאשמים?

 7רבה, נאחל לה הצלחה, זה הדבר באמת  כן, כן. קודם כל תודה רבה כבודכם, תודה עו"ד ז'ק חן:

 8עוזר לכהונה במחלקה -החשוב והמרגש. ביום חמישי שעבר מונתה שותפתי עו"ד מיכל רוזן

 9הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב לכן היא לא הופיעה היום ותהיה מנועה מלהמשיך 

 10 במרץ. 9-עה שנקבע לבולייצג בערכאות שיפוטיות עד טקס ההש

 11יחד את בני הזוג אלוביץ' תוך שמירת ההבחנה שמיוחדת לגב' אלוביץ' שבה  אנחנו ייצגנו 

 12עוזר, יחד איתי בצוות וזה חשוב למען הסדר הטוב לומר עו"ד שי -התמקדה עו"ד מיכל רוזן

 13אילון ועו"ד נועה פירר, עו"ד יהל דאר שנמצאת כאן היום ועו"ד שניר קלימי. עו"ד פירר יחד 

 14ש על הנקודות המיוחדות לגב' אלוביץ' והיא תמשיך לעשות את עוזר נתנה דג-עם עו"ד רוזן

 15זה, אנחנו נמשיך לייצג את בני הזוג, אין בינינו ניגוד עניינים תוך באמת הקפדה על הדברים 

 16 המיוחדים שראוי וחשוב שגב' אלוביץ' תזכה בהם. 

 17 במילה אישית אם יורשה לי כבודכם אני חושב שהתברכתם. תודה רבה. 

 18 יפה, תודה ובאמת שיהיה בהצלחה, זה עניין אחד. אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמן כב' השופטת

 19העניין השני הוא, אנחנו שומעים היום את מר סטמבלר נכון? בוקר טוב. אתם מסיימים איתו  

 20 היום אני מניחה.

 21 חקירה ראשית בוודאי, חקירה נגדית זה, עו"ד יהודית תירוש: 

 22-אנחנו ניתן לכם מחר ומחרתיים יומיים חופש, השופט בר :אב"ד -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23עם יהיה בחופשה אז זכיתם ביומיים חופשה ואחר כך אנחנו ממשיכים. אני שמחה לראות 

 24 כל החולים, המבודדים. ,שכולם נוכחים, בריאים
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 1 תודה רבה, תודה רבה לכבודכם. עו"ד יהודית תירוש:

 2 סטמבלר בוקר טוב.מר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 בוקר אור.  ת.

 4כמו כל עד אתה חייב להעיד את האמת, כל האמת ורק את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 האמת אחרת צפוי לעונשים הקבועים בחוק, בסדר?

 6 מבין. ת.

 7אם תרצה לשתות באמצע אתה יכול לשתות, אם תרצה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8יהיה בסדר. אני לא אזהיר אותך כל פעם מחדש אז האזהרה הזאת היא עד סוף  לשבת זה גם

 9 העדות.

 10 ת.יבבקשה חקירה ראש 

 11 

 12 מר בועז סטמבלר לאחר שהוזהר כדין משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש בחקירה ראשית - 11ע"ת 

 13 מר סטמבלר בוקר טוב. ש.

 14 בוקר אור ת.

 15 קצת פרטים על עצמך, מי אתה, הרקע שלך?בוא נתחיל בתיאור קצת, תן לבית המשפט  ש.

 16אני בועז סטמבלר בארבע שנים האחרונות אני מנהל את לשכת הפרסום הממשלתית. קודם  ת.

 17הייתי  2014עד סוף  2011לכן במשך שלוש שנים עבדתי עם ראש הממשלה נתניהו, בין השנים 

 18 היום. 12, 2חדשות הייתי עורך ב 2011עד  96במשרד האוצר ראש אגף תקשורת ובין השנים 

 19 עבדת עם מר נתניהו בתור? מתי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 הייתי ראש מערך תקשורת במשרד ראש הממשלה ודובר.  ת.

 21 מתי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 .2018עד  2015 ת.

 23 תודה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10133 

 1 התקופה הזאת מתי התחלת לעבוד ומתי עבדת איתו?אתה יכול קצת לתאר בתוך  ש.

 2 31נכנסתי לעבוד בלשכה כראש מערך תקשורת ודובר ראש הממשלה עד  2015באמצע  ת.

 3 . 2017לדצמבר 

 4 , מתי בערך?2015אוקי. לגבי התקופה, אתה מדבר על אמצע  ש.

 5 באוגוסט ת.

 6 ולפני כן עבדת גם? ש.

 7עבדתי בקמפיין הבחירות של הליכוד והמשכתי לאחר  2015לפני כן עבדתי בקמפיין, בינואר  ת.

 8 הבחירות בליכוד ואז נתבקשתי לעבוד בלשכה.

 9שאז עברת להיות כמו שאתה אומר ראש  2015עד אוגוסט  2015בתקופה הזאת של ינואר  ש.

 10 מערך התקשורת עד כמה היה לך ממשק צמוד בתקופה הזאת עם ראש הממשלה לשעבר?

 11א היה לי ממשק צמוד, לאחר הבחירות עלה טיפה כי היה משא בתקופה טרום הבחירות ל ת.

 12 ומתן קואליציוני וזהו

 13 ואז אוגוסט? ש.

 14 ואז אוגוסט, כן ת.

 15ובתקופה של המשא ומתן הקואליציוני מי היה הדובר שהיה מסופח או מלווה או נמצא במשא  ש.

 16 ומתן הקואליציוני?

 17 ניר חפץ. ת.

 18 היה לך קשר עם עורכים של גופי תקשורת? עד כמה 2015בשלבים האלה שעד אוגוסט  ש.

 19 לא היה לי כל כך קשר ת.

 20 אתה יכול לתאר לנו איך הגעת בכלל לעבוד בלשכת ראש הממשלה? ש.

 21אני כאמור עבדתי במשרד האוצר יחד עם דוד שרן שהיה ראש המטה, שם הוא הכיר אותי  ת.

 22ותי, דיבר איתי ומשם זה והוא הציע לי להצטרף לצוות של נתניהו בבחירות. ניר חפץ פגש א
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 1התחיל ולאחר הבחירות, לאחר הקמת הממשלה נתניהו הציע לי, מר נתניהו הציע לי להיכנס 

 2 ולעבוד איתו בלשכה.

 3, תפרט מעט על מסגרת התפקיד מה בעצם 2015בוא נדבר על התפקיד שלך החל מאוגוסט  ש.

 4 היה, מה כלל התפקיד שלך?

 5רך התקשורת שזה אומר גם דוברות יומיומית, גם התפקיד כלל להיות אחראי על כל מע ת.

 6פרויקטים מסוימים, לייעץ, לתכנן להוציא לפועל את כל הפעילות התקשורתית היומיומית 

 7 האינטנסיבית.

 8 אוקי. מה זה אומר בפועל? ש.

 9זה להיות בקשר עם כתבים, לתדרך אותם, לכתוב הודעות, להוציא הודעות, לנהל את הצוות  ת.

 10 שלך. 

 11 כמה עבדת באופן צמוד עם ראש הממשלה בתקופה הזאת?עד  ש.

 12 באופן צמוד מאוד ת.

 13 איפה ישבת באופן פיזי? ש.

 14בתקופה הראשונה ישבתי באגף תקשורת שהוא מחוץ לאקווריום ובשנה האחרונה היה חדר  ת.

 15 שהתפנה בתוך האקווריום וישבתי שם

 16 אקווריום, כשאתה אומר אקווריום זה? ש.

 17 ם המאובטח בתוך משרד ראש הממשלה.זה המתחם המצומצ ת.

 18 מי עבד מתחתיך? ש.

 19 היה לי צוות שהיה מתחתי. ת.

 20 מי היה ממונה מקצועית עליך בענייני תקשורת? ש.

 21לא היה לי ממונה מקצועית, ראש הסגל אחראי אדמיניסטרטיבית על כל הצוות אבל בענייני  ת.

 22 תקשורת פררוגטיבה שלי להציע ולהוציא אל הפועל

 23 היה הבוס שלך בענייני תקשורת? אז מי ש.
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 1 ראש הממשלה לצורך העניין, מאשר אצלו עניינים תקשורתיים. ת.

 2 עד כמה קיבלת הוראות בענייני תקשורת מגורמים אחרים מלבד ראש הממשלה? ש.

 3 לא קיבלתי הוראות מגורמים אחרים ת.

 4 ועד כמה ראש הממשלה העביר דרך אחרים בקשות, הנחיות? ש.

 5הממשלה מבקש ממאן דהוא להעביר בקשה אלי אז אני הקפדתי לשמוע מפיו  לעיתים ראש ת.

 6 את הצרכים שלו כדי שלא יהיה גורם מתווך באמצע.

 7 זאת אומרת אני אתרגם לרגע את מה שאמרת, אם קיבלת הנחיה ממישהו אחר עד כמה, ש.

 8 נכנסתי לראש הממשלה כדי לוודא בדיוק למה הוא התכוון. ת.

 9יו ממשקי העבודה עם ניר חפץ ועם דוברים אחרים בלשכה שאתה יכול בסדר גמור. מה ה ש.

 10 לציין אותם ולהגיד מי הם, מה הם?

 11שי חייק היה הדובר הפוליטי שהתעסק בעניינים פוליטיים. אני התעסקתי בעניינים של  ת.

 12 הלשכה מדיני, צבאי, ביטחוני, כלכלי וכו' וכו'. ניר חפץ היה הדובר של המשפחה.

 13 תם ביניכם, איזה שיח היה ביניכם, באיזה אופן?איך תקשר ש.

 14היה שיח, בסופו של דבר כולנו נועדנו לשרת את הצרכים התקשורתיים של ראש הממשלה  ת.

 15 והיה בינינו קשר כמובן.

 16 ?וואטסאפ, קבוצת וואטסאפהייתה ביניכם גם תקשורת  ש.

 17 וואטסאפכן, הייתה לנו קבוצת  ת.

 18 משותפת? ש.

 19 כן ת.

 20 רה בה?שמה היה קו ש.

 21 מתייעצים, מדברים. ת.

 22 רן ברץ, אתה יכול לספר מי הוא? מה היה ממשק העבודה איתו? ש.
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 1רן ברץ בתקופה יותר מאוחרת נכנס מתוך כוונה למנות אותו כראש מערך הסברה אחרי  ת.

 2שהנציבות לא אישרה את זה הוא היה עוד גורם בלשכה, לא גורם משפיע במיוחד. עוד גורם 

 3 תקשורתי.

 4 תקופה ארוכה, תקופה קצרה? ש.

 5 תקופה קצרה, לדעתי חצי שנה בערך בסופו של דבר. ת.

 6בסדר גמור. כדובר בלשכה מה הייתה מהות העבודה בשוטף, מול מי עבדת בדרך כלל בין גופי  ש.

 7 התקשורת?

 8, וואלה, גלי צה"ל, תאגיד, כל גופי 10, ערוץ 2מול כולם. המרכזיים ביניהם היו כמובן ערוץ  ת.

 YNET. 9קשורת המקובלים שאנחנו מכירים, הת

 10 למי בדרך כלל נתתם סיקורים בלעדיים, ראשוניים? ש.

 11 .2לחדשות  ת.

 12 ומול מי בתוך גופי התקשורת בדרך כלל אתה כדובר אתה ואנשים שלך תקשרתם, דיברתם? ש.

 13 מול הכתבים הרלוונטיים. ת.

 14אני כרגע מדברת עליך את  אוקי. באיזה מידה דיבררה הלשכה, זאת אומרת אתה כדובר, ש.

 15 ענייני הפרטיים של משפחת מר נתניהו?

 16 לא נגענו בענייני המשפחה ת.

 17 למה? ש.

 18 כי יש הפרדה. היה דובר ניר חפץ שטיפל בענייני המשפחה ואני טיפלתי בענייני הלשכה. ת.

 19 עד כמה עסקת בנושאים של ראש הממשלה לשעבר, נושא החקירות למשל? ש.

 20ברנע הנחתה אותי שאני -אז היועצת המשפטית של המשרד שלומית פרגוכשהחלו החקירות  ת.

 21 לא עוסק כלל וכלל בענייני החקירות.

 22עד כמה ראש הממשלה, עד כמה עסקת בתגובות כמו למשל תגובה לתכנית עובדה שהייתה  ש.

 23 בזמנו?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10137 

 1נמנעתי, אני לא עסקתי, סגנון התגובות שלי היה שונה ממה התחיל להיות מקובל אז, אני לא ש ת.

 2 ראש הממשלה העדיף שאני לא אטפל בתגובה הזאת.

 3 למה? ש.

 4 כי אני חושב שהוא ידע מראש מה סגנון התגובות שהם, שאני מעדיף או מקובלות עלי יותר. ת.

 5 עד כמה היו לך גם חילוקי דעות עם ראש הממשלה על סיקור? ש.

 6 היו לי ת.

 7 היו לך? ש.

 8 כן ת.

 9 גוד לדעתך?ועד כמה הוא החליט לעיתים בני ש.

 10לעיתים הוא קיבל את דעתי, לעיתים הוא לא קיבל את דעתי ואני חייב לציין שהוא תמיד נתן  ת.

 11 לי להשמיע את דעתי וברגע שהוא מחליט אז אני מבצע.

 12 אתה זוכר דוגמאות ספציפיות שהוא לא קיבל את דעתך והוא החליט משהו אחר? ש.

 13 זה קשור למשפט שלנו, אם יש לזה קשר כלשהו? צור:-עו"ד בועז בן

 14מה זאת אומרת, כל מה שקשור לסיקור קשור למשפט שלנו, העובדה שלמר נתניהו יש עמדה  ש.

 15משלו בענייני התקשורת והוא מעורב ברמת ההחלטה עד לפרטים נראה לי שהיא קשורה 

 16 למשפט שלנו

 17 דעים את זה כמובןכמו כל פוליטיקאי דרך אגב שאתם יו צור:-עו"ד בועז בן

 18אבל זה לא התנגדות אם זה כל פוליטיקאי, חברי שאל אם זה קשור לנושא המשפט אני  ש.

 19 חושבת שהמעורבות של מר נתניהו,

 20 גברתי ענתה, גברתי ענתה, שיענה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21חליט אחרת אתה זוכר איזה דוגמא ספציפית לכך שראש הממשלה לא קיבל את עמדתך וה ש.

 22 בעניין סיקור?
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 1דוגמא ספציפית כרגע, היו לנו חילוקי דעות על כל מיני דברים, על זה שאני הצעתי ככה והוא  ת.

 2 אמר אחרת? לא זוכר כרגע.

 3אז אם אני יכולה לרענן את זיכרונך רק לצורך הדוגמא, לא מעניין אותי ממש התוכן אבל  ש.

 4 נסיעה לסין למשל אתה זוכר משהו?

 5ן. בנסיעה לסין מקובל שלפני העליה למטוס ראש הממשלה נושא דברים לקראת כן. כ ת.

 6הנסיעה, והוא חשב שהוא צריך לדבר על המשבר מול כחלון, עם השר כחלון והתאגיד על כך 

 7שהוא מאיים ללכת לבחירות. אני חשבתי שזה לא נכון מכיוון שהנסיעה הייתה כלכלית, 

 8גם שהיה כתב על המטוס עמית סגל שהוא כתב מדינית מה -הזווית שלה הייתה כלכלית

 9פוליטי ואני חששתי שכל זווית הסיקור מרגע שהוא אומר את זה תקבל, תוסט מהצרכים של 

 10 הלשכה שלנו וניסיתי לשכנע אותו אחרת, בסוף לא הצלחתי והוא אמר את שהוא רצה.

 11ממשלה בסדר גמור. תתאר לי את מהלך העבודה כשראש הממשלה מבקש, משרד ראש ה ש.

 12 מבקש להוציא הודעת דוברות ספציפית, מה קורה בדיוק?

 13אני צריך לקבל חומר מהגורם המקצועי הרלוונטי, אני כותב הודעה ובדרך כלל מראה לו  ת.

 14אותה, ראש הממשלה המילה הכתובה מאוד חשובה לו והוא יכול לשנות כמובן, לתקן ובסוף 

 15 אני מאשר איתו וזה יוצא החוצה

 16 ? למי אתה מעביר?מה זה החוצה ש.

 17 לכלל כלי התקשורת ת.

 18 למי בכלל גופי התקשורת? ש.

 19 לכתבים הרלוונטיים ולמערכות. ת.

 20 אוקי. עד כמה ראש הממשלה מעורב לעיתים בכתיבת הודעות דוברות? ש.

 21 הוא לא, הוא עובר עליהם הוא לא כותב אותם בפועל, לא. ת.

 22 עד כמה אתה כותב אותם איתו לעיתים? ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10139 

 1י כותב אותם, או גורם מתחתי כותב אותם ואני עובר עליהם ואני מביא את זה לא. אנ ת.

 2 לאישורו.

 3 אוקי. אז אם אמרת שאתה כותב הכוונה שהוא כותב ומתקן? ש.

 4 ניסית שלוש פעמים, הוא הסביר את המכניקה חקירה ראשית,... צור:-עו"ד בועז בן

 5 בסדר, אז אני מבקשת לרענן את זיכרונו ש.

 6 יש לו זיכרון מצוין צור:-בןעו"ד בועז 

 7 הוא יסביר את זה, אני חושבת שחשוב שנבין את הדבר. ש.

 8 תרענני אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9אני או מישהו בדוברות כותב את הידיעה או שאני כותב  - 27-28שורות  7אני מרעננת מעמוד  ש.

 10 עם רוה"מ אז למה הכוונה כשאתה אומר את זה?

 11 עובר על זה, הוא מתקן את זה, אני לא יושב איתו בחדר וכותב את כל ההודעה.שהוא  ת.

 12בסדר גמור. עד כמה אתה והצוות שלכם עקבתם אחרי שאתם משחררים את הודעות  ש.

 13הדוברות לגבי על פרסום ההודעה, כמה זה עולה, כמה זה מקבל ביטוי? איזה מיקום יש לזה, 

 14 כל הדברים הללו?

 15מעקב אחרי שאתה מוציא הודעה, זה חשוב לך כדי לדעת איך היא זה החלק הבא של  ת.

 16מתקבלת בכלי התקשורת כי בסופו של דבר אזרחים, אזרחי ישראל צורכים את זה 

 17מהתקשורת אז כמובן שכל מדיה והפלטפורמה שלה אבל אני בודק אם בטלוויזיה זה היה 

 18למחרת בעיתונים ואם בכותרות או באייטם בימים הראשונים, אם זה בעמודים הראשיים 

 19 זה גבוה באינטרנט לצורך העניין.

 20 עד כמה קרה שתוכן המעקב הזה או הדברים שהקו שהם גם דוברו עם ראש הממשלה? ש.

 21 הוא מידי פעם שואל איך זה התקבל בחוץ, כן. ת.

 22אוקי. תתאר בבקשה איך מתנהל הממשק של הלשכה עם כלי תקשורת בנוגע לתיקון ידיעה  ש.

 23 שעלתה? 
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 1לרוב אם אני רואה כתבה שהכותרת שלה לא מוצאת חן בעיני או היא לא ממוקמת במקום  ת.

 2 ראוי לטעמי אני מתקשר לכתב הרלוונטי כדי לנסות לתקן את זה.

 3 עד כמה זה שכיח לפנות למנכ"ל בתיקון ידיעה? ש.

 4 זה לא שכיח אבל זה קורה ת

 5 בצד בסדר? איזה מנכ"לים הכרת מלבד אילן ישועה, אני שמה אותו רגע ש.

 6, עמיתי לשעבר, גולן יוכפז, ירון דקל, מי שהיה ראש מערכת החדשות 2את אבי וייס מחדשות  ת.

 7 בתאגיד לצורך העניין.

 8 כמה פעמים פנית אליהם לצורך תיקון ידיעה? ש.

 9 פניתי אבל לא הרבה ת.

 10 לתקן?לא הרבה. עד כמה שכיח שכתב, עורך, מנכ"ל לא מתקן את הידיעה שאתה מבקש ממנו  ש.

 11 שכיח. ת.

 12 בדרך כלל מתקנים את הידיעה? ש.

 13לא, אני לא חושב שבדרך כלל מתקנים אני לא אגיד גם נדיר אבל לרוב לא מתקנים, לרוב  ת.

 14 המקובל הוא, מכיוון שאני בא מהתקשורת לתת גיבוי לכתב ולעורך שלך.

 15 בעניין הזה יש גם הבדל בין פרשנות לבין טעויות עובדתיות? ש.

 16 לא הבנתי סליחה, ת.

 17 בעניין הזה יש הבדל בין תיקונים של פרשנות של כתב לבין תיקונים של טעויות? ש.

 18 כן, כן. הרבה יותר קל לתקן כמובן עובדה שגויה מאשר פרשנות כי היא נתונה חופשית לכתב. ת.

 19אוקי. אנחנו עוברים לדבר על אתר וואלה ואני רוצה לשאול, בוא נדבר רגע על אתר וואלה.  ש.

 20 יד לי איך התייחסתם הדוברים לוואלה בשיחות ביניכם בלשכת ראש הממשלה?תג

 21 היה ידוע שבאתר וואלה אפשר לשנות בכותרות ולדאוג למיקומים טובים. ת.

 22 מה עוד חוץ מכותרות ומיקומים טובים? ש.

 23 תמונות ת.
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 1 מה אפשר לעשות עם תמונות? ש.

 2 .להכניס יותר תמונות ולשים אותם במיקומים בולטים ת.

 3 עד כמה ניתן היה לבקש את זה ושזה ייענה בגופי תקשורת אחרים? ש.

 4 לבקש ניתן לבקש, ההיענות הייתה מאוד מאוד קטנה. ת.

 5 באיזה עוד גוף ניתן היה לבקש ושזה ייענה חוץ מוואלה? ש.

 6 בישראל היום ת.

 7 אוקי. מה זכור לך ביחס לכך, לשיחות עם ניר חפץ בעניין וואלה? ש.

 8 אני הבנתי, ת.

 9 זה עלה בחקירה שלו? צור:-עו"ד בועז בן

 10 הכל עלה בחקירה שלו, ודאי. ש.

 11 אני הבנתי מניר חפץ שבוואלה אפשר לשנות דברים "בקלות". ת.

 12 זה כמובן עדות שמועה צור:-עו"ד בועז בן

 13 מה זה עדות שמועה, הוא שמע את זה מניר חפץ.  ש.

 14 טוב, זה לא ראייה לאמיתות התוכן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 ודאי, ולעד ... היה קל ש.

 16 נכון צור:-עו"ד בועז בן

 17 ולפי מה שדובר ביניכם בלשכה מי הגורם, למי אתם פונים? למי צריך לפנות? ש.

 18 לאילן ישועה ת.

 19 מה הוא היה? ש.

 20 מנכ"ל וואלה ת.

 21ה דובר עם מר שי חייק מה זכור לך בנושא ביחס לשיחות עם מר שי חייק בעניין הזה? כמ ש.

 22 בעניין הזה ומה דובר, אם דובר?

 23 גם משי חייק הבנתי שאפשר בוואלה לקצר הליכים דרך אילן ישועה. ת.
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 1 מה הכוונה לקצר הליכים דרך אילן ישועה? ש.

 2 לוודא שהכותרת תהיה כמה שאנחנו מבקשים, שהמיקומים יהיו ראויים, בולטים. ת.

 3 עד כמה היית עד ש.

 4כבודכם לא נפריע לשטף אבל הכל תחת אותה הסתייגות מה הוא שמע מההוא,  צור:-עו"ד בועז בן

 5 שמעידים, גם חייק יעיד פה

 6 זה ברור, זה ברור אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 והעיד אחרת בהודעות שלו. צור:-עו"ד בועז בן

 8 זו אמירה שצריך להגיד אותה בפני העד? אני שואלת את כבודכם? ש.

 9 כי את יודעת את האמת צור:-בועז בןעו"ד 

 10לא, אני שואלת את כבודכם, סליחה, עד מעיד מתוך ידיעתו יבוא העד חייק ויגיד מה שהוא  ש.

 11 רוצה האמירה הזאת לעד

 12 )מדברים יחד, לא ניתן לתמלל( 

 13רק רגע עו"ד בן צור. עו"ד תירוש הדברים שנאמרו כבר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14מכאן ואילך ברור שמה שעדות שמיעה זה בהסתייגויות של עדות שמיעה ותימנעו נאמרו 

 15 מההערות אם זה לא התנגדויות. בבקשה.

 16עד כמה היית עד לפניות של שי חייק או לפניות של ניר חפץ לאילן ישועה? כמה דברים גם קרו  ש.

 17 בנוכחותך?

 18 קרו ת.

 19 תסביר, תגיד? ש.

 20רות שמעתי את שי או ניר מדברים עם אילן או מסמסים מידי פעם שמעתי אבל לעיתים נדי ת.

 21 לאילן לצורך העניין כדי לשנות משהו.

 22 לוואלה? ש.

 23 לוואלה, כן, לאילן ישועה ת.
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 1 כשאתה אומר לשנות משהו הכוונה לכל מה שדיברת עד עכשיו או כותרת? ש.

 2 כן ת.

 3 או להכניס תמונות, כל הדברים הללו. ש.

 4 נכון. ת.

 5 בר איתך מר נתניהו בנוגע לפניות לוואלה?בסדר. עד כמה די ש.

 6לעיתים רחוקות, זה אומר אם לא הצלחתי במשהו אז הוא שאל בדקת בוואלה? או דיברת  ת.

 7 עם וואלה לצורך העניין. 

 8. אני לא 12-14שורות  13אני אבקש לרענן את זיכרונך מההודעה בסדר? אני מקריאה מעמוד  ש.

 9יודע להגיד לך כמה פעמים אבל קרו כמה פעמים, זה פחות ראש הלשכה, יותר רוה"מ פנה 

 10אלי ואמר לי לפנות לוואלה, היה ידוע שוואלה זה אתר שתוכל להכניס בו דברים או לשנות 

 11 בו דברים. 

 12 יש איזה גבול אני חושב צור:-ז בןעו"ד בוע

 13 רגע על זה הוא העיד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 זה היה המשפט, זה היה המשפט שהוא אמר בהודעה,  ש.

 15 זה לא הגון מה שאת עושה פה צור:-עו"ד בועז בן

 16 מה לא הגון סליחה? ש.

 17 זה לא הגון צור:-עו"ד בועז בן

 18את כל זה הוא העיד, לגבי מה גברתי מבקשת לרענן את  אב"ד: - פלדמן-כב' השופטת ר' פרידמן

 19 זיכרונו?

 20 לגבי ראש הממשלה פנה אלי ואמר לי לפנות לוואלה ש.

 21הוא אמר מעט פעמים עכשיו, מה בדיוק הבעיה עם זה? מה לא מתיישב עם העניין  צור:-עו"ד בועז בן

 22 הזה?

 23 סליחה, ש.
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 1 לא סולח צור:-עו"ד בועז בן

 2תסלח, אני לא צריכה את סליחתך. אני מדברת מול בית המשפט, אם חברי ירצה הוא אז אל  ש.

 3 יקום ויתנגד ובית המשפט יכריע.

 4הוא אמר משהו אחר בחקירה? אם גברתי רוצה לרענן את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 הזיכרון ההנחה היא שהוא אמר משהו אחר, הוא אמר משהו אחר בחקירה?

 6 א אמר משהו אחר לגבי התדירות.כן, הו ש.

 7 אז גברתי תרענן את זיכרונו לגבי התדירות אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אז יכול להיות שטעיתי בציטוט אבל הוא אמר משהו אחר לגבי התדירות. ש.

 9 תתמקדי בשאלה הזאת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10ום בסדר? קודם כל אני מקריאה לך ותיכף אני אמצע גם רק שנייה, אני רק מחפשת את המיק ש.

 11קצת דייקת את זה אז אני אקריא  ןבריענואת המיקום שנאמר על זה משהו בהודעה, 

 12 . ןמהריענו

 13 לא, לא צור:-עו"ד בועז בן

 14 ןמהריענומה לא? אני מבקשת להקריא  ש.

 15 לבין ההודעה יש פער מסוים ןהריענויש פער בין  צור:-עו"ד בועז בן

 16הזה נמשך נוציא אותו ונשמע על מה אתם  חהוויכואם  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 מדברים?

 18 לא צריך להוציא, זה פשוט בכוח את רוצה לעשות את זה צור:-עו"ד בועז בן

 19 לא בכוח ש.

 20אבל העד העיד פה מזיכרונו מה היה ועכשיו אומרים לו בהודעה אמרת וההודעה  צור:-עו"ד בועז בן

 21 ישבנו איתו, ןבריענוכי  ןלריענוי תואמת אז אנחנו נלך ד

 22 עו"ד בן צור אנחנו הרי לא יודעים מה הוא אמר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1שתציג לו מה שהיא רוצה, היא יכולה לבוא ולהעיד גם על דוכן העדים עצמו בעניין  צור:-עו"ד בועז בן

 2 הזה, היא רעננה את זיכרונו.

 3אם יש התנגדות אנחנו צריכים לדעת על מה מדובר, אם אין  אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 4 התנגדות אז נמשיך. 

 5אלא גם את  ןהריענוסליחה אני מחפשת את הקטע מההודעה כדי שאני אקריא לו לא רק את  ש

 6הקטע מההודעה בסדר? שנייה אחת. אני אקריא, אני אקריא. קודם כל אני אקריא מההודעה 

 7ושהעד  ןמהריענוכדי שההקראה תהיה שלמה גברתי, אני ארענן את זיכרונו גם מההודעה וגם 

 8 יסביר בסדר?

 9 טוב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אז אני אומרת ככה ש.

 11 אולי רק תבהירי על מה את מרעננת את זיכרונו? בעניין התדירות? צור:-עו"ד בועז בן

 12מרתי את זה בעניין התדירות שהעד סיפר על פניות של ראש אני מרעננת את זיכרונו וא ש.

 13 הממשלה אליו בעניין וואלה בסדר?

 14 את זוכרת מה הוא אמר בעדות? שנדע כולנו להתכוונן ולהשוות. צור:-עו"ד בועז בן

 15אולי קודם גברתי תפנה את הסנגורים למיקום בעדות כדי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 שיוכלו לבדוק, מה הוא אמר היא כבר מרעננת את זיכרונו תחליטו מה אתם רוצים.

 17 לא, סליחה, רגע, שנייה. אני ביקשתי מבית המשפט אפשרות לרענן  לא, ש.

 18קשה, סליחה, כבר רק שנייה, תצא שנייה אחת החוצה בב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 נקרא לך חזרה.

 20אני לא מכירה הערות באמצע. אם אתם מתנגדים נשמע את ההתנגדות, נשמע את התשובה,  

 21הוא בחוץ עכשיו תגידו מה שאתם רוצים, אם אתם רק מעירים את זה לצורך הערות אז אין 

 22 הערות לצורך הערות.

 23 זה לא לצורך הערות צור:-עו"ד בועז בן
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 1 אז צריך להחליט מה רוצים. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 2אם כך אני מבקש להבהיר ולהתנגד ולשים את זה במסגרת הפורמאלית. אני פשוט לא  עו"ד ז'ק חן:

 3מבין מה קורה כאן, אני לא שמעתי את העד מעיד על משהו מהקטע שהקריאה חברתי 

 4שאלה אותו האם היו  ומהקטעים שהיא רוצה להקריא עכשיו עומד באיזושהי התנגשות.

 5 פניות של ראש הממשלה? הוא אמר כן. אמרה לו מתי? הוא אמר עד כמה שאני זוכר

 6 הנושא כרגע הוא התדירות אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 נכון עו"ד ז'ק חן:

 8 הזיכרון ןריענועל זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן עו"ד ז'ק חן:

 10אז אנחנו לא יודעים מה היה בחקירה. יש טענה שהיה משהו  אב"ד: -פלדמן -מןכב' השופטת ר' פריד

 11 אחר, אם אתם חושבים אחרת אז נשמע.

 12, לכן לא רציתי להפריע בשטף אין לנו גם בעיה וזה גם בעיני לא כזה קריטי רהכל בסד עו"ד ז'ק חן:

 13 ת זיכרונו.אבל העד אמר, רק שנזכור מה שהוא אמר דקה לפני שחברתי מבקשת לרענן א

 14 אנחנו שומעים מה הוא אומר, אנחנו יושבים פה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15אם בית המשפט זוכר מה שהעד אמר ולגביו מבקשים לרענן את הזיכרון בעניין התדירות  עו"ד ז'ק חן:

 16 שזה לא תדירות זה בדיוק אולי באותו שורש איזשהו תדר עילי אבל אם בית המשפט זוכר זה

 17 בסדר.

 18 מה הוא אמר בחקירה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19בחקירה הוא אמר כך, קודם כל הוא אמר, אמרת שהיו מקרים שגם דוד שרן וגם ראש  ש.

 20הממשלה אמרו לך תפנה לוואלה בהקשר זה לרוה"מ, שאלתי אותך את התדירות ואז הוא 

 21הוא עונה זה היה על בסיס שבועי, לא עונה בהקשר הזה לרוה"מ, שאלתי אותך את התדירות, 

 22 יודע להגיד לך אם פעם או פעמיים בשבוע, היה ברור שוואלה זה אתר שאתה יכול לפנות אליו.

 23 זה לפניות שלו צור:-עו"ד בועז בן
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 1 אני משיבה לבית המשפט, אחר כך חברי יגיד מה שיאמר, אני משיבה לבית המשפט. ש.

 2 עו"ד בן צור מה קורה היום באמת?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 בהודעה שלו הוא אמר משהו אחר וכאן הוא אומר משהו אחר.  ש.

 4 4-אבל את טועה בפרשנות של מה שהוא אמר ב צור:-עו"ד בועז בן

 5 אי אפשר ככה באמת. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6לא יודע כמה פעמים אבל קרו כמה  דבר נוסף, עוד דבר שהוא אמר בנוסף לזה, הוא אמר אני ש.

 7, ריענוןפעמים זה פחות ראש הלשכה, יותר רוה"מ פנה אלי ואמר לי לשנות דברים ובמזכר ה

 8הנחה אותו לפנות לוואלה לצורך פרסום באתר,  1הוא אמר במקרים שבהם נאשם  ריענוןב

 9וני פעמיים בשבוע, לפעם בשבועיים והכל בכפוף לש-התרחשו בתדירות שנעה בין פעם

 10בתדירות לאורך התקופה בהתאם למה שתיאר בהודעתו כי יש תקופה שהוא אומר שזה יורד. 

 11 ריענון, מאוד מפורשים. במזכר הריענוןאז אלה דברים שהוא אמר גם בהודעה, גם במזכר ה

 12הוא ממש אמר, גם לא דוד שרן או רוה"מ אלא אמר את זה במפורש שזה רוה"מ כאן הוא 

 13 נדירות, אמר את העניין שלעיתים

 14 זה מה שגברתי רוצה להקריא לו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן. ש.

 16 מה ההתנגדות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17פעמיים בשבוע או פעם -חברתי מוציאה דברים מהקשרם שהוא אמר פניתי פעם צור:-עו"ד בועז בן

 18 בשבועיים זה הפניות שלו

 19 לא נכון ש.

 20 סליחה, סליחה צור:-בןעו"ד בועז 

 21 אז הוא יענה על זה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22פעמים, אנחנו נראה אחרי  15רגע, אני אשלים, זה הפניות שלו לוואלה, גם הוא פנה  צור:-עו"ד בועז בן

 23 זה,
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 1 זה לא מה שנאמר כאן סליחה ש.

 2שאלו אותו את השאלה הישירה כמה . כש2סליחה, אני באמצע דיבור כרגע נכון?  צור:-עו"ד בועז בן

 3פעמים ראש הממשלה אמר תשאל משהו בוואלה? אז הוא אמר לפני התחקיר, התחקיר זה 

 4גידי ווייס, אז הוא אמר אני לא יודע כמה פעמים, אבל קרו כמה פעמים, זה מה שהוא אמר, 

 5 כמה פעמים ולכן חברתי עירבה פה מין שאינו במינו.

 6 הקריאה.  את זה היא לא עו"ד ז'ק חן:

 7 מקריאים את זה קודם, יש מזכר ש.

 8 לא, לא, את עושה שעטנז צור:-עו"ד בועז בן

 9 אדוני סיים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 כן צור:-עו"ד בועז בן

 11זיכרון, תכניסו אותו, אנחנו דוחים את  ריענוןאנחנו נאפשר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 קריא לו את הקטעים והוא יגיד מה שהוא יגיד, נשמע מה הוא אומר.ההתנגדות. גברתי ת

 13 גברתי יכולה להקריא לו. 

 14אני רק מכניסה אותנו רגע לדיון, הדיון שלנו הוא בעצם לאחר תשובתך אנחנו עוסקים בשאלה  ש.

 15באיזה תדירות פנה אליך ראש הממשלה לשעבר והפנה אותך, ביקש ממך לפנות לוואלה 

 16 .בסדר? זה הנושא

 17שורות  15ותסביר. בהודעה אני מפנה לעמוד  ריענוןאני אקריא לך דברים שאמרת בהודעה וב 

 18כשאמרת שהיו מקרים שגם דוד שרן וגם רוה"מ אמרו לך תפנה  -ואילך, שואלים אותך ככה  8

 19זה היה על בסיס שבועי,  -לוואלה בהקשר הזה לרוה"מ שאלתי אותך את התדירות? תשובה 

 20אם פעם או פעמיים בשבוע, היה ברור שוואלה זה אתר שאתה יכול לפנות  לא יודע להגיד לך

 21 אליו. זו תשובה אחת.

 22שואלים אותך כמה פעמים הייתה התנהלות כזאת שרוה"מ, ראש  13תשובה נוספת בעמוד  

 23תלוי, כשהתפרסם התחקיר של גידי וייץ שם  -הלשכה אומרים לך לפנות לוואלה? אתה עונה 
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 1לה. לפני התחקיר כמה פעמים? אני לא יודע להגיד לך כמה פעמים אבל זה פסק הדבר עם ווא

 2קרו כמה פעמים, זה פחות ראש הלשכה, יותר רוה"מ פנה אלי ואמר לי לשנות בוואלה ובנוסף 

 3מהמפגש אצלנו ששם כתוב בהמשך לאמור בהודעתו  ריענוןלזה אני מקריאה לך גם ממזכר ה

 4הנחה אותו לפנות לוואלה לצורך פרסום באתר, התרחשו  1מסר העד כי מקרים בהם נאשם 

 5פעמיים בשבוע לפעם בשבועיים והכל בכפוף לשוני בתדירות לאורך -בתדירות שנעה בין פעם

 6 התקופה בהתאם למה שתיאר בהודעתו.

 7 .עכשיו תגיד אתה, תסביר אתה 

 8 אז אני אפרט ת.

 9 ההתייחסות היא לתדירות בעיקר עם:-כב' השופט מ' בר

 10אז כמו שאמרתי התדירות יכלה להיות פעם בשבוע, היא יכלה להיות גם פעם בשלושה  ת.

 11 שבועות, זה לא משהו שהוא כל יום אבל קרו מספר מקרים כאלה. 

 12 אוקי. איך זה נעשה? פיזית? בטלפון? ש.

 13כי אנחנו המון המון שעות יחד כל הצוות צמודים או אתה נכנס אליו והוא זה לרוב היה פיזית  ת.

 14 שואל אותך וזה גם יכול להיות בטלפון.

 15בסדר. מאיזה שלב שבו התחלת לעבוד בלשכה קרו ההפניות האלה של ראש הממשלה לאתר  ש.

 16 וואלה למיטב זיכרונך?

 17 די מהר. ת.

 18 התקופות, כמה אתה זוכר?עד כמה היו עליות ומורדות בתדירות הזאת בכל  ש.

 19זה  2015או נובמבר  2015אני אומר אחרי התחקיר של גידי וייץ אם אני לא טועה באוקטובר  ת.

 20פסק לתקופה מסוימת, אחר כך זה קצת חזר, אני לא זוכר את התאריך המדויק אבל 

 21 כשאבירם אלעד חזר להיות עורך ראשי של וואלה אז אילן ישועה זז הצידה וזה פחת.

 22בסדר. אתה זוכר אולי דוגמא לאירוע כזה שמר נתניהו מבקש ממך לפנות לוואלה ולהכניס  ש.

 23 משהו?
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 1 לא. ת.

 2 אני יכולה לרענן את זיכרונך ש.

 3 זה חשוב? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 כן, זה חשוב. ש.

 5 זה בכתב האישום אגב? צור:-עו"ד בועז בן

 6 אני מקריאה  ש.

 7 אני שואל אם זה משהו שמתייחס לכתב האישום?לא,  צור:-עו"ד בועז בן

 8 אנחנו חושבים שכן ש.

 9 אז תפני אותי בבקשה, אני לא בטוח, אני חושב שאני יודע למה את מתכוונת? צור:-עו"ד בועז בן

 10 לא, מה זאת אומרת, זה מתייחס למערכת היחסים עם וואלה ש.

 11 לא שאלתי את זה צור:-עו"ד בועז בן

 12 מה שאלת? ש.

 13 שאלתי אם זה פריט שמופיע אצלכם בכתב האישום? צור:-בןעו"ד בועז 

 14 אני לא יודעת אם זה פריט שמופיע בכתב האישום. ש.

 15 אני חושב שאני  יודע, אולי אני טועה, יש לי אבל נטייה לבדוק. צור:-עו"ד בועז בן

 16, אני חושבת שאולי זה פריט בכתב האישום אבל אנחנו לא יודעים כמו שהסברנו כבר לא פעם ש.

 17הפריטים בכתב האישום הם אירועים שהצלחנו לאתר, יש דברים שהעדים מספרים מעצמם, 

 18חשוב לשמוע אותם גם אם זה לא פריט בכתב האישום ולא נבקש להוכיח על הדבר הזה אירוע 

 19אבל זה כן נותן איזשהו משהו מוחשי לסיפור שהעד מספר, לדברים שהעד מספר על פניות 

 20 עת הדוגמא הזאת, זו דוגמא אחת, לא עכשיו פורשים דוגמאות.ואני חושבת שיש ערך בשמי

 21 . יש לנו מסגרת שקוראים לה נספח א', על המסגרת הזאת1אני אומר כך.  צור:-עו"ד בועז בן

 22 יש לנו כתב אישום ויש לנו נספח ש.

 23 עו"ד תירוש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 סליחה ש.

 2 גס ... תני לי להיות צור:-עו"ד בועז בן

 3נראה לי כולכם באתם היום, עו"ד בן צור אולי נעשה הפסקה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 קצת? תדברו ביניכם ותגמרו ואז ניכנס?

 5דווקא כדי למתן אני אומר את זה כך, שלא יתפרש אחרת, לנו יש את המסגרת של  צור:-עו"ד בועז בן

 6פריט נספח א' לכתב האישום על זה אנחנו עובדים כל התקופה, אנחנו לא נסכים להרחבה. 

 7העד לא זכר, עכשיו היא רוצה להזכיר לו איזשהו מקרה אחד, אני כרגע אשב, אתן לו להזכיר 

 8ה או כמלוא הנימה שיש איזושהי הסכמה לסטייה או את המקרה שלא יתפרש כהוא ז

 9 להרחבה של הפרטים

 10 ... הרחבה של המסגרת, זה לא הרחבה של המסגרת אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 נכון צור:-עו"ד בועז בן

 12ואני חושבת שעו"ד תירוש הבהירה שהיא לא מרחיבה את  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 דוגמא כללית. כן המסגרת, זו

 14 לא, זו דוגמא אחת ויחידה.  צור:-עו"ד בועז בן

 15 לא חשוב, תזכירי לו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16אני זוכר איזה סקר בארצות הברית על עשרה אישים מפורסמים  21אני אזכיר לו. עמוד  ש.

 17 בארצות הברית שהוא היה באחד המקומות הראשונים. 

 18סקר שפורסם, סקר גלומפ אם אני לא טועה שפורסם בארצות הברית על כך נכון, זה היה  ת.

 19שראש הממשלה נתניהו הוא אחד האישים הכי מפורסמים בארצות הברית והדבר הזה היה 

 20 חשוב לנו כשהתפרסם כדי שאזרחי ישראל ידעו על כך.

 21אותך וזה היה חשוב לך, אמרת חשוב לנו אבל זו הדוגמא שסיפרת שראש הממשלה הפנה  ש.

 22 לוואלה?

 23 הוא שאל אותי אם דיברתי עם וואלה כדי שזה יקבל מקום הולם. ת.
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 1 למה צריך לדבר עם וואלה? יש כתבים שלא ירצו, ש.

 2רוב כלי התקשורת כשמדובר, לרוב, בפרגון לנתניהו לא יכניסו את זה וגם כלי התקשורת לא  ת.

 3 י.נתנו לזה ביטוי וואלה ידענו שזה מקום שזה יכול לקבל ביטו

 4אתה יודע לשים את האצבע בתקופה על המועד שבו הבנת, אמרת בהתחלה שהבנת בלשכה,  ש.

 5דובר בלשכה שוואלה זה מקום כזה, לא נחזור על כל הדברים, מתי הבנת בתוך התקופה הזאת 

 6 שככה זה עם וואלה?

 7 זה היה טרום עבודתי בלשכה, זה היה קצת לפני הבחירות ת.

 8 כשעבדת כבר? ש.

 9 של ראש הממשלה לדב גילהר ןהריאיובקמפיין של הבחירות זה היה סביב  כשעבדתי ת.

 10 איך הבנת? ש.

 11אני לא הייתי מעורב בזה אבל הבנתי מהתכונה ומהעניינים שיש שם איזה ניסיון לערוך מחדש  ת.

 12הזה,  ןמהריאיו, דב גילהר ראיין את ראש הממשלה, ראש הממשלה יצא נסער ןהריאיואת 

 13 זהו.

 14, עד כמה זה חריג שיח כזה עם גוף תקשורת על 2יסיון שלך, עבדת גם בערוץ עד כמה מהנ ש.

 15 ?ריאיוןעריכה של 

 16 .ריאיוןלרוב זה לא קורה שעורכים מחדש  ת.

 17 אתה יודע אם זה בסוף נערך מחדש או לא נערך מחדש? ש.

 18 לא ת.

 19? ןהריאיולבין הפרסום של  ןהריאיואתה יודע על פער בין עד כמה היה פער בין מועד צילום  ש.

 20 ידוע לך משהו בעניין?

 21 הוא לא פורסם באותו ערב או למחרת, יכול להיות שהוא פורסם ימים אחרי זה, אני לא זוכר. ת.

 22 מה הבנת אז באותו אירוע? למה נעצת את המועד הזה? ש.
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 1יה שיח עם ב. שהייתה איזה תכונה סביב העניין הזה, היו טלפונים, ה-א. זה לא מפורסם ו-ש ת.

 2 וואלה, אני לא יודע בדיוק עם מי.

 3 עם מי אתה היית בקשר בוואלה לטובת בקשות שתיארת קודם של כותרות, ש.

 4 עם המדרג, עם כתב, אחרי זה עם ראש מערכת החדשות ולבסוף מנכ"ל. ת.

 5 מי האנשים הספציפיים? ש.

 6 בשעתו, מיכל קליין ואבירם אלעד ואילן ישועה. ןהכתבים הרלוונטיים היו אמיר טיבו ת.

 7 ומה אתה מבקש? ומתי היית פונה בעצם לאילן ישועה? ש.

 8כאשר היו כתבות שהעובדות בהם לא היו נכונות או הפרשנות לא הייתה לטעמי אז פניתי  ת.

 9 אליו.

 10 מה לגבי כותרות, תמונות? ש.

 11 גם כותרות ותמונות. ת.

 12הזה של אילן ישועה? למה אי אפשר לפנות לכתבים? למה אי אוקי. למה צריך את הערוץ  ש.

 13 אפשר לפנות לעורך?

 14לרוב אני פונה לכתב קודם, אחר כך למי שמעליו  ואם זה לא קורה וזה חשוב לי מאוד אז אני  ת.

 15 פונה לאילן.

 16 מה זה דברים שחשובים לך מאוד? ש.

 17ואם אני רואה כתבה שאני בסופו של דבר אני אחראי מקצועית על מה שמתפרסם בתקשורת  ת.

 18 חושב שהיא לא נכונה אז מחובתי להתקשר ולעשות כל מה שאני יכול כדי לשנות את זה.

 19 ובמקרים האלה היית פונה לאילן כי?  ש.

 20 כי ידעתי שדרכו זה יהיה, בסופו של דבר דרכו זה יהיה קל יותר ת.

 21 עד כמה הרגשת שהוא קשוב? שהוא מנסה לעזור? ש.

 22א הצליח ועשה את זה או לא יודע אם הוא ניסה כל פעם אבל היה קשב, היו לא כל פעם הו ת.

 23 תקופות.
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 1 מה הייתה התגובה שלו בדרך כלל לבקשות שלך? ש.

 2 שהוא ינסה לעשות את זה. ת.

 3עד כמה בעבודתך מול גופים אחרים לפני שנכנסת ללשכה ואחריה ראית התנהלות כזאת כמו  ש.

 4י לא אחזור עוד פעם על כל מה שאמרת אבל עד כמה ראית שתיארת כאן מול וואלה בעניין, אנ

 5 דבר כזה לפני שנכנסת ללשכה?

 6 סליחה, השאלה הייתה קצת סתומה בעיני ולא ברורה לי. צור:-עו"ד בועז בן

 7 אז אני אפרט אותה בסדר? ש.

 8 בבקשה צור:-עו"ד בועז בן

 9ד לו איזה כותרת או עד כמה לפני שנכנסת ללשכה ראית שניתן לפנות לגוף תקשורת ולהגי ש.

 10 תמונה לשים?

 11 אני מתנגד צור:-עו"ד בועז בן

 12 אני שאלתי שאלה מאוד ברורה, אתה יודע למה אתה מתנגד. ש.

 13 סליחה עו"ד תירוש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 סליחה ש.

 15להתנגד אני  יכול? יש בית משפט שיחליט בסופו של דבר בנושא הזה. לא הניחו  צור:-עו"ד בועז בן

 16שום תשתית השוואתית לעד, אנחנו נניח את התשתית ההשוואתית. לא הניחו כמה הוא פנה 

 17לכלי תקשורת אחרים, מה הוא עשה עם כלי תקשורת אחרים, איך בכלל הדוברות הזו עבדה 

 18פט עד כמה ראית שפנו לכותרת, זה תלוש, זה חסר משמעות זה נניח, לבוא ולהגיד איזה מן מש

 19וזה ... את כל ההשוואה ולהגיד לי פה אנחנו מסיקים את העניין, זה אפילו לא אפיזודה, זה 

 20שאלה שהיא שאלה שאין לה שום הקשר נטולת רוחב, נטולת דיון מעמיק שלא נעשה עם העד 

 21 ברתי.בחקירות עד עכשיו לבד מכרגע בחקירה הראשית של ח
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 1סליחה, חברי יודע בדיוק שזה לא נכון, זה אולי לא נוח לו אבל העד דיבר בחקירה שלו בדיוק  ש.

 2את זה, אני ציטטתי עכשיו מהחקירה שלו את השאלה פשוט כי חברי אמר שהשאלה סתומה 

 3 אז ציטטתי את הדברים,

 4 השאלה סתומה כי לא הבנתי שום דבר צור:-עו"ד בועז בן

 5רגע ציונים, אנחנו בחקירה ראשית של העד, העד יכול להגיד מניסיונו חברי לא ייתן כ ש.

 6ומידיעתו עד כמה כשהוא נכנס ללשכה ההתנהלות שהוא מדבר עליה של לבקש ולקבל כותרת 

 7באתר מסוים או להכניס תמונה מסוימת או איך שהקראתי את זה, לשים, להגיד איזה כותרת 

 8בחינתו התנהלות חריגה, חברי יודע שאלה דברים או איזה תמונה לשים עד כמה היא הייתה מ

 9שהעד דיבר עליהם ולכן אני גם שואלת אותו, אני לא ממציאה את הדברים מחדש כאן 

 10 בחקירה ראשית אז אני לא מבינה מכוח מה ההתנגדות.

 11 טוב, שיענה לשאלה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12תקשורת שאתה פונה ועולה במנעד הסמכויות הדברים הם לא מקובלים בדרך כלל בעולם ה ת.

 13 והדברים משתנים.

 14 באיזה עוד אתר כשהיית בלשכה ראית את זה? ש.

 15 ישראל היום ת.

 16 איך הרגשת עם הפניות לאילן ישועה? ש.

 17 זה לא היה לי נעים אבל הבנתי שכדי לממש את היכולות ואת הצרכים שלי אז עשיתי את זה. ת.

 18 למה זה לא היה לך נעים? ש.

 19 ב. זה לא נעים לבוא כל הזמן בדרישות ובבקשות.-כי א. לא הייתי רגיל לאופי כזה של עבודה ו .ת

 20 איך פנית אליו? איך תקשרתם? ש.

 SMS. 21-טלפונים ו ת.

 22בטרם הגעת ללשכה עד כמה העובדה שישראל היום היא גוף שאוהד את נתניהו הייתה ידועה  ש.

 23 לך? ידועה לך כאזרח?
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 1 הייתה ידועה לי ת.

 2בטרם הגעת ללשכה עד כמה העובדה שבוואלה ניתן להשפיע על כותרת, על מיקום, על כל מה  ש.

 3 שתיארת כאן, הכנסת תמונות, הייתה ידועה לך?

 4 לא הייתה ידועה לי ת.

 5 עד כמה כאזרח ידעת על איזשהו קשר בין מר שלדון למר נתניהו? ש.

 6 היה ידוע לכל שהוא חבר שלו ת.

 7 קשר בין מר נתניהו למר אלוביץ' עד כמה ידעת על איזשהו ש.

 8 לא ידעתי. ת.

 9 אתה יכול לתאר את ההתנהלות שלך מול מר אבי אלקלעי? ש.

 10אבי אלקלעי היו מספר פעמים בודדות שהייתה לי התנהלות שלו ולרוב הוא לא קיבל את  ת.

 11 בקשתי ולכן כשפניתי לאילן ישועה אז הוא אמר תעבוד ישירות מולי.

 12למה בעצם הוא לא קיבל את הבקשות שלך? למה לא עבדת איתו יותר? למה הוא לא קיבל?  ש.

 13 למה אילן אמר לעבור לעבוד מולו?

 14כי אני מניח, שוב, כי הוא היה לאומתי לבקשות שלי, הוא לא קיבל את הבקשות אז אילן  ת.

 15 ביקש שאני אעבוד מולו. 

 16 ל וואלה?אוקי. מי מבין הדוברים בלשכה תפס את הנפח העיקרי של העבודה מו ש.

 17 ניר חפץ ת.

 18 למה? למה דווקא הוא? ש.

 19 אם זה צרכים של הלשכה אני טיפלתי בהם אבל ניר חפץ טיפל בצרכים של המשפחה. ת.

 20 עד כמה נעזרת לעיתים ש.

 21 לעיתים נעזרתי בניר מול אילן כדי שיסייע לי ת.

 22 למה נעזרת בניר? ש.

 23 כי ידעתי שיש לו קשרים טובים עם אילן. ת.
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 1 קשר כלשהו עם מר אלוביץ'?לך היה  ש.

 2 לא ת.

 3עד כמה היית מודע לכך שהודעות דוברות שאתה מעביר לאילן ישועה עוברות במקביל  ש.

 4 לעיתים לשאול אלוביץ' על ידי גורמים אחרים בלשכה?

 5 לא היה לי מושג ת.

 6עד כמה כמיטב ניסיונך כדובר, עד כמה זה שגרתי שהודעות דוברות מועברות בשוטף לבעל  ש.

 7 ליטה בגוף תקשורת?הש

 8 לא מכיר דבר כזה ת.

 9 בשוטף? צור:-עו"ד בועז בן

 10 הפרוטוקול קלט את תשובת העד? ש.

 11 הוא לא מכיר כב' השופט ע' שחם:

 12 לא מכיר. כאיש מקצוע מה אתה אומר על זה? ש.

 13 שזה לא תקין, זה חריג. ת.

 14 עד כמה שמעת את מר נתניהו מדבר על מר אלוביץ'? ש.

 15 פעמיים אומר למזכירה תשיגי לי אותו אבל לא נכחתי בשיחות איתו.-שמעתי אותו פעם ת.

 16 אתה יודע באיזה עניין? למה להשיג אותו? ש

 17 בעניין שהוא לא אהב פרסומים שלא הצלחנו לשנות. ת.

 18 מה אתה ידעת על קשר של מר נתניהו עם מר אלוביץ', אם ידעת? ש.

 19 לא ידעתי ת.

 20 פת למשהו בעניין?שמתי נח ש.

 21 לתחקיר של גידי וייץ הוא ציין שהוא חבר שלו.בתגובה  ת.

 22למיטב ידיעתך, רגע לפני למיטב ידיעתך. ציינת את התחקיר של גידי וייץ כאיזושהי נקודה  ש.

 23בתדירות של הפניות של נתניהו שירד קצת, עכשיו אני מדברת על הפניות שלכם אנשי הלשכה, 
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 1הייתה התדירות באופן כללי ומה  שלך, שלכם לאילן ישועה במנותק כרגע ממר נתניהו, מה

 2 קרה אחר כך בתחקיר של גידי וייץ ואחר כך בהמשך?

 3שוב, זה לא היה נדיר, זה לא היה גם יומיומי. בתחקיר זה פסק או לצורך העניין הפך להיות  ת.

 4 נדיר לתקופה מסוימת ואז זה חזר שוב.

 5 ואז? אז מתי? ש.

 6 לדעתי עד שמונה אבירם אלעד בתור עורך ראשי ת.

 7 אתה זוכר עוד אירוע שנעצת בחקירה כסימן למתישהו שהדברים הפסיקו בהמשך? ש.

 8 לא. לא כרגע. ת.

 9שאמרת, שואלים אותך למה שזה לא יעבוד  19אני מבקשת לרענן את זיכרונך מהודעה בעמוד  ש.

 10יותר? מה קרה? מדוע אילן שינה את הגישה? אני חושב שכל העניין של התחקיר והתחילו 

 11ש הממשלה, הייתה הבנה שזה לא יעבוד יותר. למה שזה לא יעבוד יותר? אני חקירות רא

 12 וכו'. זה מזכיר לך משהו? 2000חושב שפרצה פרשת 

 13 כן ת.

 14לגבי האינטנסיביות בוא נגיד לפני התחקיר של גידי וייץ אמרת זה לא היה, נכון שאמרת לפני  ש.

 15 להגיד מה כן זה היה? לא יומיומי?רגע זה לא היה נדיר אבל זה לא היה יומיומי, אתה יכול 

 16 את מדברת על הפניות שלי לאילן? ת.

 17 פניות שלך ופניות שראית מסביבך, כן ש.

 18אז זה תלוי כי אם יש אירוע תקשורת עמוס זה יכול להיות בקצב של יום אחרי יום במשך  ת.

 19 שלושה ואז ירידה וזה יכול להיות גם שבוע שאתה לא פונה.-יומיים

 20רוצה להציג לך התכתבות עם ישועה, כבודכם אני משתמשת ברול, סיננו אותו רק, בסדר. אני  ש.

 21המספרים של ההודעות הם אותם מספרים, אנחנו לעד כשהראינו לו דברים סיננו שהוא יראה 

 22 23,731רק את ההתכתבויות כמובן שלו עם מר ישועה ולא התכתבויות אחרות, משורה 

 23 זה הרול הישן או חומר חדש שהתגלה? עו"ד ז'ק חן:
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 1 לנובמבר, תיכף זה יעלה גם אצלך 21-ב 23,731כן, כן, זה הרול הישן, משורה  ש.

 2 בינתיים זה גם לא על המסך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 לאיזה פריט את מתייחסת גב' תירוש? צור:-עו"ד בועז בן

 4 להתכתבות של העד עם מר ישועה.אני לא מתייחסת לפריט, אני מתייחסת  ש.

 5 שאלתי אם זה קשור לפריט צור:-עו"ד בועז בן

 6 אז אני אומרת לא, אני לא מתייחסת לפריט ש.

 7 כך ניכר היה.  צור:-עו"ד בועז בן

 8 אתה מצליח לראות? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן ת.

 10 אפשר לנסות להגדיל קצת ש.

 11 לא, אני בסדר ת.

 12 שתי התכתבויות ואז אני אשאל אותך משהו בסדר?אנחנו נראה  ש.

 13 כן ת.

 14אתה שולח לו כאן כתבה על השרים ליצור קשר, אתה אומר לו שתדע שהידיעה הזאת הגיעה  ש.

 15ממני. הוא עונה לך, אחלה, תודה. מהיום כל מה שאתה שולח למערכת עדכן אותי במקביל 

 16 , לפי החלטת הבוס אני אתפקד כעורך אחראי, זה לא לפרסום

 17 זה לא אני כותב? ת.

 18לא, לא, זה הוא כותב לך בוודאי, זה הוא כותב ואתה אומר אשתדל לא לשכוח כמובן. זאת  ש.

 19. אתה שולח לו 25,363לדצמבר משורה  14-התכתבות אחת. ההתכתבות השנייה היא מ

 20הודעות דוברות עם תמונות, עם תמונות שולח לו שוב, הוא שולח לך כתבה אחרי כמה זמן 

 21רת ראשית בוואלה! אחלה אתה כותב לו והוא כותב לך מיד מאשרים בעוד טקסט כות

 22תעבוד כך מולי במקביל למערכת.  -ותמונות ממה ששלחת וכותב לך, וזה הדגש שלי, ההמשך 

 23 הוא כותב לך אין הצדקה שדבר כזה לא יהיה בראשית, תודה, נראה לי שזה נגמר.
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 1ם פה וגם בהתכתבות הקודמת בעצם הבוס אמר אני שואלת אותך לגבי זה שהוא אומר לך ג 

 2שאני אהיה העורך שתעביר לי את הדברים, שאני צריך לתפקד כעורך. אני שואלת אותך עד 

 3 כמה מדובר בהתנהלות שגרתית שהכרת מכלי תקשורת אחרים?

 4 לא הכרתי בכלי תקשורת אחרים. ת.

 5 13430הודעה מס'  27.9.2015מיום  187אני רוצה להראות לך התכתבות עם מר ישועה פריט  ש.

 6 שורה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7זה מתחיל. אתה כותב לו חג שמח, הייתה אצלכם כתבה ראשית על הכישלון  13430שורה  ש.

 8המוחלט של נתניהו והגרעין עם סופרלטיביים מוגזמים ביותר ולא מדויקים, תוצאות דלות, 

 9כותב לך מטפל. אתה אומר לו תודה והוא כותב לך עוד  לא הותיר רושם, כישלון מוחלט. הוא

 10דקה יורד למטה ומוציאים את המילה כישלון, תוך שעה יעוף פנימה ואתה כותב לו תודה 

 11 רבה. על מה אתה מודה?

 12 על כך שזה יותר מבולטות. נכנס לתוך האתר ולא בעמוד הבית. ת.

 13 אוקי. המילה כישלון אגב זה פרשנות או עובדה? ש.

 14 שנות.פר ת.

 15ואז הוא כותב לך תחשוב על מה שדיברנו, זה חשוב כי הוא לא ישתנה ואתה אומר לו בסדר  ש.

 16גמור והוא מעדכן אותך, דורדר למטה, הכישלון עף, המילה כישלון עפה, תודה, והוא כותב 

 17 לך וכאמור צריך טיפול שורש נדבר בשלישי, חג שמח. נראה לי שזה סוף ההתכתבות. 

 18אותך בעצם מה המשמעות המילים תחשוב על מה שדיברנו וצריך טיפול, הוא אז אני שואלת  

 19 לא ישתנה היה כתוב שם

 20הוא דיבר על הכתב המדיני שלו אמיר טיבון, תחשוב על מה שדיברנו הוא שאל אותי אם יש  ת.

 21 לי רעיונות לכתבים מדיניים שיכולים להחליף את אמיר טיבון.

 22 וג כתבים?מה הוא ביקש ממך בדיוק, איזה ס ש.

 23 ימניים.  ת.
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 1 אתה זוכר איזה ביטוי אמרת בחקירה בהקשר הזה? ש.

 2 לא. ת.

 3 איזה סוג כתבים הוא ביקש ממך? ש.

 4 לא, לא זוכר את המושג המדויק, את המילה המדויקת, לא. ת.

 5 אני יכולה להזכיר לו גברתי שיתייחס? אז אתה אמרת ש.

 6 שיהיו אוהדים ללשכה אולי? ת.

 7שואלת אותך בעצם מהיכרותך עם גופי תקשורת נוספים עד כמה שגרתי כן. בסדר ואני  ש.

 8 שמנכ"ל גוף תקשורת מבקש מהלשכה כתבים אוהדים איך שאמרת, אוהדים ללשכה.

 9 אני לא מכיר ת.

 10 עד כמה היית מעורב בסיקור של העשייה הציבורית של הגברת שרה נתניהו? ש.

 11לה צוות של לשכת העיתונות הממשלתית באירועים שהיא נשלחה עם אישור משפטי להצמיד  ת.

 12אז מבחינתי היא שלוחתו של ראש הממשלה ואני דואג לסיקור שלה גם. באירועים פרטיים 

 13 זה לא הייתי אני.

 14 עד כמה היה חשוב לראש הממשלה ולגברת נתניהו? ש.

 15 חשוב ת.

 16 שהעשייה הציבורית שלה תסוקר? ש.

 17 חשוב ת.

 18 לשניהם? ש.

 19 כן ת.

 20 למה? ש.

 21 ראה שהגברת או ראש הממשלה חשוב להם גם העשייה הציבורית.כי זה מ ת.

 22 איך זה היה מתבצע בפועל? מי היה מלווה את הגברת? ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10162 

 1לרוב עוזרת שלי הייתה מלווה את הגברת יחד עם צוות צילום ולאחר מכן היינו כותבים  ת.

 2 הודעה, בוחרים תמונות ושולחים לכלי התקשורת.

 3 האלה גם לעיתים בניר חפץ? עד כמה הייתם נעזרים במקרים ש.

 4 לרוב כן ת.

 5 12,352משורה  171אני אראה לך עוד כמה דברים מתוך החומר שיש לנו. אני מציגה לך אירוע  ש.

 6אתה כותב לאילן אם תוכלו לתת ביטוי גדול לביקור ראש הממשלה בפיקוד צפון ודבריו שם, 

 7, עלה למעלה אייטם ראשון נשמח, תודה רבה. אמרו לך בכייף, תודה. אז הוא מעדכן אותך

 8מתחת לראשית בעמוד הבית, עלה למעלה, תודה רבה ושולח לך תמונה, אפשר לפתוח אותה, 

 9אבל אני שואלת אותך בהקשר הזה בעצם מה אתה אומר על, אנחנו רואים שזה מתחת 

 10 לכותרת הראשית, ... ראשונה, מה אתה אומר על המיקום הזה?

 11 מיקום טוב ת.

 12זה הודעה ... הוא שולח לך כתבה בעניין עולה חדש, מנדי, לא  173ירוע מס' א 19.8-בהמשך ב ש.

 13 ניכנס לזה, ואתה כותב אחלה, אראה לו, תודה. זוכר משהו בעניין הזה?

 14אני לא מכיר את הכתבה הזאת, לפי מה שהבנתי בדיעבד שנה קודם הוא פגש איזה בחור  ת.

 15 וכו' ואז הבחור עלה לארץ והם עשו כתבה.יהודי בניו יורק והוא דיבר איתו על עלייה לארץ 

 16 כשאתה אומר אראה לו, למי אתה מתכוון? ש.

 17 לראש הממשלה נתניהו ת.

 18ובהמשך הוא שולח לך בהודעה הבאה עוד כתבה של הגברת שרה נתניהו, חוגגת עם מריה  ש.

 19ך שזה שורה מתחיל בהמש 174ואני לא אדבר על אירוע  172קארי, אתה אומר אוקי, זה אירוע 

 20נראה לי, אתה כותב היי, שלחנו לכם הודעה על הגברת שמונתה לנשיאת כבוד של תכנית 

 21החיילים הבודדים של תנועת הצופים, אנא תן אצלכם ביטוי עם תמונה וקטע מדבריה, תודה 

 22 יקירבה. אתה כותב אצל 

 23 כן ליקיאה, שלחתי  ת.
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 1 ?יקימי זה  ש.

 2 זה יקי אדמקר שהיה כתב בוואלה. יקי ת.

 3בוא נקרא רגע את ההמשך. הוא כותב לך מטפל. אתה כותב לו, לא עלה כלום והוא כותב לך  ש.

 4יעלה יותר מאוחר בבוקר. אתה כותב מצוין, תודה. אחלה לילה טוב, היום רק התחיל, לילה 

 5טוב ואז הוא כותב לך, הוא שולח לך את הכתבה ואתה אומר ראיתי, היא מרוצה. מי זאת 

 6 היא שמרוצה?

 7 נתניהוגברת  ת.

 8 אז למה אתה מעדכן את אילן בזה? ש.

 9 כדי שירגיש טוב שאנחנו מעריכים את זה. ת.

 10אתה שולח תדרוך מסביבת ראש  13,565הודעה מס'  3.10.2015בסדר. אירוע נוסף מיום  ש.

 11 הממשלה, אתה זוכר את האירוע הזה בגדול?

 12 כן. ת.

 13 אוקי, לא נקריא את כל התדרוך אבל בגדול על מה מדובר? ש.

 14 אינתיפאדת הסכינים, היה גל של אירועי טרור והתדרוך שלי לכל הכתבים ת.

 15 על מה? מה הייתה הבקשה בעצם? מה היה הדבר שרציתם שיהיה? ש

 16 הדבר שרצינו היה גם להראות שראש הממשלה מטפל בזה וגם לעקוץ שרים אחרים. ת.

 17איזה שרים? בתוך ואז אתה כותב לו ביקשתי מטיבון להכניס את ההתקפה על השרים,  ש.

 18 הממשלה נכון?

 19 נכון ת.

 20 איזה שרים אתה זוכר? ש.

 21 אני חושב שזה היו בנט, שקד, כל האגף ת.

 22אז אתה אומר לו ביקשתי מטיבון להכניס את ההתקפה על השרים, לא עלה. הוא כותב לך  ש.

 23מטפל. הוא שולח לך כנראה בטעות עוד פעם את הדברים האלה, את מה שאתה שולח לו 
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 1שביקשתי מטיבון להכניס את ההתקפה על השרים, לא עלה. אומר לך בטיפול ואז שולח לך 

 2 ו בעצם יופי, תודה. את הכתבה ואומר לך, ואתה כותב ל

 3מה שאני בעצם שואלת אותך עד כמה טיבון נענה לפנייה הראשונית שלך להעלות את הכתבה  

 4 הזאת?

 5 כנראה שלא אם זה מופיע ככה, כנראה שלא. ת.

 6אתה כותב הבחור שלך  13,584שורה  4.10אוקי. אני מפנה אותך להתכתבות למחרת מיום  ש.

 7י נכנס לפגוש את ראש הממשלה וכותב מדוע ראש כאן התחרפן, יושב בלובי ומצייץ מ

 8הממשלה לא חזר לארץ כי הפגישה עם קארי לא היה בה כלום אפילו לא פנה אלי לתגובה. 

 9הוא כותב לך מצייץ למי? לא הבנתי. אתה כותב לו לעולם. בטוויטר שלו? כן. הוא כותב לך. 

 10ת אותך בעצם על מה דיברתם הוא כותב לך לא יכול לצנזר לו את הטוויטר האישי. אני שואל

 11 ולמה פנית אליו בעניין הזה?

 12זה היה חלק מתסכול שלי נקרא לזה שיושב כתב בלובי של מלון ראש הממשלה ובוחן כל מי  ת.

 13שנכנס לפגוש את ראש הממשלה כי יש לפעמים פגישות עם גורמים שתקשורת לא אמורה 

 14 לדעת מזה וזה הציק לי לצורך העניין.

 15 נוספות כבודכם. אין לי שאלות ש.

 16 תודה. חקירה נגדית לעו"ד בן צור, בבקשה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 

 18 מר בועז סטמבלר משיב לשאלות עו"ד בועז בן צור בחקירה נגדית - 11ע"ת 

 19 שלום לך מר סטמבלר. ש.

 20 שלום וברכה. ת.

 21ולמספר פריטים אלא נעשה אנחנו נעשה את זה יותר רחב בסדר? לא נתייחס לארבע תכתובת  ש.

 22את זה, גם נתייחס לכל פריט ופירט שהתייחסת שמופיע בכתב האישום, הם לא רבים כל כך 
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 1וגם ניקח דברים קצת יותר כלליים כדי לקבל את התמונה שלדעתי לחלוטין לא הוצגה לך 

 2 במהלך החקירות ונשמע אותך.

 3 נכון? 2015קודם כל אתה שימשת יועץ תקשורת של מר נתניהו מאוגוסט  

 4 בלשכה כן ת.

 5 בלשכה שזה אחרי שתי מערכות הבחירות? ש.

 6 2015לא, מערכת אחת של מרץ  ת.

 7 2015ובחירות  2013 תנכון, אמרתי אחרי, נכנסת לתפקיד שלך אחרי בחירו ש.

 8 .2013אני לא הייתי בבחירות  ת.

 9 אמרתי לא בתקופת הבחירות, אחרי תקופת הבחירות ש.

 10 מאה אחוז ת.

 11 ?2015כן היית הדובר הכלכלי בין הבחירות של הליכוד מינואר ולפני  ש.

 12 נכון ת.

 13נכון? בצד הכלכלי ובבחירות האלה היית בתוקף תפקידך  2015זאת אומרת היית בבחירות  ש.

 14 כדובר כלכלי של הקמפיין. תחת מי עבדת אז?

 15 ניר חפץ ת.

 16 תחת ניר חפץ והייתם בקשר עם שורה ארוכה של כלי תקשורת נכון? ש.

 17 נכון ת.

 18 מה עושה דובר כלכלי? רק תסביר לבית המשפט קצת ש

 19אמון על כל הצד הכלכלי כי היה, דיברו על כך שלליכוד לצורך העניין אין מצע, אני יחד עם  ת.

 20פרופ' אבי שמחון טרם היותו יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה כתבנו מצע כלכלי לליכוד 

 21 לרוב.ומדבר עם כל כלי התקשורת הכלכליים 

 22 על בסיס קבוע? ש.

 23 כן ת.
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 1 יומיומי? ש.

 2כן. הרי הייתה אג'נדה למערכת הבחירות הזאת עם מחירי דיור וכו' וכו' שנכנס לקטגוריה  ת.

 3 הזאת.

 4תן לנו סדר גודל כמה כלי תקשורת ועם כמה כתבים אתה מדבר וכמה פעמים רק כדי לקבל  ש.

 5 איזשהו אומדן?

 6מרקר וכל כלי -התקשורת הכלכליים, כלכליסט, גלובס, דהאני לרוב דיברתי עם כלי  ת.

 7 התקשורת האחרים.

 8 כל כלי התקשורת האחרים ואתה אומר התדירות הייתה? ש.

 9 יומיומית כמעט. ת.

 10 יומיומית? ש.

 11 כן ת.

 12 מאה אחוז. לפני כן עבדת, כך אני ראיתי במשרד יחסי הציבור קרמר דוידוביץ'? ש.

 13 חצי שנה הייתי שם, כן. ת.

 14 צי שנה. מה עשית במשרד שם?ח ש.

 15 טיפלתי בלקוחות של המשרד כיועץ תקשורת ת.

 16 המשרד נותן שירותי תקשורת? ש.

 17 ייעוץ תקשורתי, כן ת.

 18ייעוץ תקשורתי, אוקי. עכשיו, אל תיכנס כמובן לשמות של הלקוחות אבל תסביר אולי לבית  ש.

 19ות? איך זה עובד פחות המשפט מה הרעיון של ייעוץ תקשורתי של משרד פרטי שנותן ללקוח

 20 או יותר?

 21אתה הגורם שמתווך בינו לבין התקשורת, אתה מייעץ לו אם וכאשר מה לעשות ובפועל עושה  ת.

 22 את עבורו כדי לקבל מקום הולם בתקשורת.

 23 כשהגופים זה גופים פרטיים, גופים מוסדיים? ש.
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 1 גם וגם ת.

 2ם אתה יוזם עבור הגוף שאתה רק שנשים את הדברים בצורה סכמתית, הרעיון הוא שלפעמי ש.

 3 פועל עבורו נכון? יוזם פרסומים, יוזם כתבות, יוזם תקשורת, ראיונות?

 4 נכון ת.

 5 ולפעמים אתה מגיב נכון? בצד המגיב? ש.

 6 נכון ת.

 7 אגב, אני ראיתי שאחד מהלקוחות של משרד קרמר דוידוביץ' זה בנק ישראל ש.

 8 נכון ת.

 9נק ישראל ברשותך כי אני בדקתי לגבי בנק ישראל ואז אז עכשיו בוא נבהיר, נדבר קצת על ב ש.

 10 ראיתי שיש להם מחלקת דוברות פנימית, נגיש קלסר מוצגים כבודם עכשיו. 

 11 אפשר לחבר עו"ד עדי גרופי:

 12אני חושבת שאתם מחוברים, נסו שוב כי לדעתי חיברתי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 אתכם. איפה היינו?

 14 2031נ/נדמה לי שזה  ש.

 15זה האחרון?  2306עד  2270קלסר מוצגים נ/ 2270לא, זה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 אם לא, תגידו לי. כן.

 17 כן, זה האחרון.  עו"ד עדי גרופי:

 18אני חושבת שחיברתי. טוב, תציגו לו בינתיים מסמכים,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 נקרא למישהו.

 20על דוברות בנק ישראל בסדר? בנק ישראל גוף משמעותי ובטח לא כמו, אתה מדבר בוא נדבר  ש.

 21אחרי זה על ... ראשי ממשלה. בנק ישראל אני ראיתי לפי הפרסום שלו שיש לו ארבעה 

 22 דוברים,

 23 אפשר לכבות בינתיים את המסך עו"ד ז'ק חן:
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 1 רגע אני כותבת בינתיים שישלחו לי מישהו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 פשוט אנחנו על המסך של כובדכם זה לא נעים לנו עו"ד ז'ק חן:

 3 אתם לא המסך שלנו, מה אתם רואים? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אנחנו כן על המסך שלכם.  עו"ד ז'ק חן:

 5 כן כן גברתי עו"ד עדי גרופי:

 6 את זה פשוט אפשר לכבות עו"ד ז'ק חן:

 7זה לא המסכים שלנו אנחנו לא מחוברים אליכם. זה לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 שלנו.  פשוט אכתוב שישלחו מישהו

 9אני רואה שיש לבנק  2020-בסדר, אז אני אמשיך כבודכם. אני רואה זה דו"ח שמתייחס ל ש.

 10נו רגע מה עשה המשרד, ארבעה דוברים במחלקה, נקרא לזה מחלקת הדוברות שלו ותספר ל

 11 אני מבין שהוא עושה גם ביקור חוץ כחלק מהעבודה נכון? כמו למשרד קרמר דוידוביץ'?

 12אני לא יודע, משרד קרמר דוידוביץ' היה יועץ תקשורת חיצוני לבנק ישראל באותה תקופה,  ת.

 13 כן.

 14ה מתנהל, אנחנו רק מנסים להבין איך הדברים האלה עובדים, חשוב לראות איך העולם הז ש.

 15יש איזה עולם, יש את החיים עצמם, יש את בנק ישראל אני אומר לך שיש לו ארבעה דוברים 

 16 לפי האתר שלו, אני רק מבקש שתגיד לי מה עשה משרד חיצוני, איזה שירותים הוא נתן?

 17 ב. חיבור לכלי התקשורת. -קודם כל ייעוץ תקשורתי ו ת.

 18 יותר ככה נינוחים שנינו, מה הכוונה חיבור, ייעוץ?מה הפשר? תפרט, בוא נהיה יותר אסופים  ש.

 19לצורך העניין בבנק ישראל זה תפקידים שמשתנים, זה שאורי ברזאני הוא דובר זה לא אומר  ת.

 20שהוא דובר כל חייו, הוא לא התמקצע בזה, מינו אותו כדובר אבל אין לו את הקשרים 

 21נה, מיקום או ווט אבר אז לוקחים היומיומיים עם כלי התקשורת כדי לטייב את הכותרת, תמו

 22 יועץ תקשורת חיצוני שזאת עבודתו וזאת ההתמקצעות שלו והוא מסייע בזה הרבה פעמים.
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 1הוא בעצם הממשק בין הדוברות נקרא לזה המקצועית שנמצאת בתוך הבנק, שעורכת את  ש.

 2 ההודעות ואת הדיווחים לבין הגורמים בכלי התקשורת?

 3 נכון ת.

 4חות מכיר את העורך הראשי, את המנכ"ל, את הכתב הבכיר נכון? את כי הוא באמת פ ש.

 5 הדמויות הללו, השיח שלו הוא פחות אינטימי נקרא לזה, אינטימי במובן השוטף נכון?

 6 כן, כן, ברור ת.

 7יש לנו לא מעט משרדים פרטיים שעוסקים בדברים האלה נכון? בייעוץ התקשורתי, קוראים  ש.

 8 י, כל מיני שמות אבל זה ייעוץ מוכוון תקשורת נכון?לזה ייעוץ תקשורתי אסטרטג

 9 כן. ת.

 10מאות הודעות  2020שיצאו בשנת  2020אני למשל למד מהדו"ח של בנק ישראל לשנת  ש

 11לעיתונות דרך הדוברות, נדמה לי שזה מפברואר עד נובמבר, אל תתפוס אותי בחודש, יש שם 

 12ות. בוא נבין מהניסיון שלך ותיכף פירוט כשנכנסים לאתר רואים גם את הפירוט של ההודע

 13נדבר ה... גם כן שיש לנו גוף כמו בנק ישראל שמוציא בשנה מאות של הודעות לתקשורת, זה 

 14 מספר שנראה לך מספר סביר?

 15 כן ת.

 16אוקי. תאשר לי כמובן שגם אין, לא ידוע לך על שום גוף ממשלתי או ציבורי שאין לו את  ש.

 17סטרטגיה, כל השמות הללו, זה חלק אינטגראלי התחום של תקשורת, יחסי ציבור, א

 18 מהפעילות של כל גוף, מוסד, רשות נכון?

 19 נכון ת.

 20 אתה עובר, 2018מינואר  ש.

 21 ללשכת הפרסום הממשלתית ת.

 22 ואני מבין שאתה על הלפ"ם? ש.

 23 נכון ת.
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 1 כמה עובדים יש בלפ"ם? ש.

 2 ששים בערך ת.

 3 קודם כל תן תיאור סכמתיכששים עובדים. אני רוצה רק להבין את הממשק,  ש.

 4 לפ"ם מייצר ומוביל את כל הקמפיינים הפרסומיים של משרדי הממשלה ותאגידים ציבוריים.  ת.

 5 בסדר גמור, כלומר אני רוצה רגע להבין, יש לכל משרד ממשלתי יש את הדוברות שלו נכון? ש.

 6 כן ת.

 7 מה הממשק, מה מבחין בין לפ"ם לבין הדובר? ש.

 8 ממשלתי רוצה לייצר קמפיין הוא גם צריךברגע שמשרד  ת.

 9 תקציב? ש.

 10 לרכוש מדיה ואנחנו עושים את זה עבורו ת.

 11 אז אתם עוסקים בעיקר, אתם עסוקים יותר ברכש המדיה או גם בתכנים? ש.

 12 גם וגם. ת.

 13 גם וגם. עכשיו,  ש.

 14 שנייה, אולי חכה שנייה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן, ברצון.  ש.

 16 כן. אב"ד: -פלדמן -' השופטת ר' פרידמןכב

 17ששים עובדים נכון? מי הגורמים -אז דיברנו על הלפ"ם בקצרה אני מבין שיש שם חמישים ש.

 18 שלפ"ם עובדת איתם?

 19 משרדי ממשלה ותאגידים ציבוריים, ביטוח לאומי, בנק ישראל וכו' וכו'. ת.

 20עשרות מהלכים שיווקיים מאה אחוז, ואתם מוליכים לפחות לפי הפרסומים שלכם גם  ש.

 21 קמפיינים ציבוריים נכון?

 22 נכון ת.

 23 איך זה נוצר נניח מול משרד החינוך למשל? ש.
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 1משרד החינוך מבקש עכשיו לעשות קמפיין לעידוד בדיקת ילדים לבדיקות אנטיגן אז הם  ת.

 2מגדירים את קהלי היעד שזה הורי תלמידי ישראל לצורך העניין, אומרים לנו כמה תקציב יש 

 3 להם ומבקשים שנפיק להם אם זה סרט או אם זה קמפיין,

 4 אתם עושים את ההפקה, רכישת המדיה נכון? ש.

 5 נכון, כל השלבים ת.

 6 מפיצים את זה אחרי זה נכון? ש.

 7 כן. כשאתה רוכש את המדיה ככה זה מופץ. ת.

 8 2בערוץ עכשיו בוא נתייחס, מבחינתך אתה גם איש תקשורת ותיק, גם היית עורך בחדשות  ש.

 9 דאז נכון?

 10 כן ת.

 11 עורך מה? איזה תפקיד? ש.

 12 עורך המהדורה המרכזית ת.

 13עורך המהדורה המרכזית, בסדר גמור, אז תסכים איתי שאין גוף ציבורי ממשלתי שלא  ש.

 14 משקיע תשומות ומשקיע משאבים ניכרים, עצומים בנושא התקשורת נקרא לזה?

 15 אני לא יודע עצומים אבל משאבים כן ת.

 16 , לא התכוונתי למשאבים מוניטריים אני מדבר מבחינת... ניהוליות וכוח אדםלא ש.

 17 כן, כן, זה חשוב ת.

 18 חשוב מאוד נכון? ש.

 19 כן.  ת.

 20 ?2015ועד אוגוסט  2015מה אתה עושה בין התקופה ממרץ  2015עכשיו, הבחירות הם במרץ  ש.

 21 מלווה את הקמת הממשלה, את כל המשא ומתן הקואליציוני. ת.

 22 אחוז ואז לירן דן מסיים את התפקיד שלו נכון? מאה ש.

 23 נכון ת.
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 1 ואתה מתמנה לתפקיד של יועץ התקשורת של ראש הממשלה נכון? ש.

 2 נכון ת.

 3 נכון? 2015באוגוסט  ש.

 4 נכון ת.

 5תאשר לי שאתה ראית בעניין הזה מבחינתך ככה דברים שאתה אמרת משהו שהוא פסגת  ש.

 6 קריירה או שיא קריירה נכון?

 7 נכון ת.

 8 למה? ש.

 9 1זה בעצם להיות הדובר מס'  ת.

 10או, זה חשוב לנו, אתה בעצם מדבר כרגע, וכבודו של בנק ישראל במקומו מונח והמוסד  ש.

 11לביטוח לאומי גם כבודו, ראש ממשלה כל עוד שתוכל להיות דובר ראשון של ראש ממשלה 

 12 זה העניין אולי המשמעותי ביותר בתחום שלך נכון?

 13 נכון ת.

 14בוא נדבר קצת על, נקרא לזה מקונצרן כדי למפות של להבין כמה שחקנים יש לנו עכשיו  ש.

 15 בתחום התקשורת שנקרא לזה ראש הממשלה כי אחרת התמונה פה קצת לא נהירה דיה.

 16אז בוא נבין רגע איך הדברים האלה עובדים. יש לנו, תאשר לי בטובך, אצלך, קודם כל אצלך  

 17 השם הנכון? נקרא לזה מערך ההסברה הלאומי, זה

 18 כן ת.

 19 יש שם ארבעה גופים? ש.

 20 נכון ת.

 21 מערך תקשורת? ש.

 22 כן ת.

 23 ?-מערך הסברה, מערך תקשוב ו ש.
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 1 לשכת העיתונות הממשלתית.  ת.

 2אז בוא תיתן קצת פרטים מי עובד שם, כמה עובדים, מה הם עושים, בוא נבין ככה, נפרוט  ש.

 3 את זה ליום יום. 

 4איש, במערך התקשורת סדר גודל דומה,  15או  12הו כמו לאומי עובדים מש במטה הסברה ת.

 5 במערך התקשוב בערך עשרים עובדים אם אני לא טועה ובל"ם שלושים עובדים

 6 אז הגענו בערך לשמונים ת.

 7 משהו כזה 65-70כן, לדעתי זה היה בסיבות  ת.

 8א לזה ראש אנשים בוא נבין שזה היומיום שלהם נכון? בנושא תקשורת נקר 65-70אז יש לנו  ש.

 9 הממשלה או רשות ממשלה, מה הם עושים? שבעים איש מה עושים אותם שבעים אנשים?

 10, מערך ןהעניילשכת העיתונות הממשלתית נותנת שירותי צילום לראש הממשלה לצורך  ת.

 11התקשוב מוציא דו"חות על מה הופיע בעיתונים במשך יממה ובבוקר מפיקה דו"ח. מערך 

 12 התקשורת מטפל,

 13 בוא נעצור רגע בתקשוב, בעצם אם עוברים על כל הפרסומים  שנייה, ש.

 14 בכל המדיות, ת.

 15 בכל המדיות השונות פרסומים שמתייחסים למה? ש.

 16 ללשכת ראש הממשלה ת.

 17 כשאתה אומר לשכת ראש הממשלה זה מדיני, צבאי? תגיד למה זה מתייחס? ש.

 18 כל מה שמוזכר בו ראש ממשלה.כן, מדיני, צבאי, כלכלי, רווחה, חינוך, כל מה שיש ממשק,  ת.

 19 כמה קשבים כאלה ישנם בשירות? ש.

 20 בכל המערך היו שם עשרים אבל פר משמרת אני לא זוכר, כמה בודדים. ת.

 21 עשרים עובדים שעובדים אני מניח לפחות בשתי שמרות נניח, לא יודע נכון? משהו כזה? ש.

 22 כן, עובדים מאוד מקודם בבוקר ת.
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 1כל הפרסומים בכל אמצעי התקשורת והמדיות השונות שבהם  אז בעצם הם אוספים את ש.

 2 מוזכר ראש הממשלה נכון? ומפיקים מה?

 3 דו"ח. ת.

 4 איך הדו"ח הזה נראה? ש.

 5זהו צילום של כותרות עיתונים וציטוטים, זה דו"ח נייר, זה ספר קטן לצורך העניין, זה חוברת  ת.

 6 קטנה.

 7 חוברת יומית נכון? ש.

 8 כן, נכון ת.

 9 אני אעשה את המכפלות המספריות שחשובות לנו בתיק הזה לראות בכמה פרסומים.תיכף  ש.

 10 עכשיו, זה לא הכתבות עצמן זה הכותרות אני מבין נכון? 

 11 נכון ת.

 12 זאת אומרת החוברת, ש.

 13 אם אני צריך את הכתבה עצמה אני מבקש ספציפית ת.

 14 ברור אבל באופן ספציפי אתה לוקח את הכותרות נכון? ש.

 15 כן ת.

 16 ואז יוצאת לך חוברת בסוף כל יום, יוצאת חוברת, ש.

 17 לא, בתחילת כל יום. ת.

 18בתחילת, עוד יותר טוב, בתחילת כל יום, ברור כי זה גם הלילה ובתחילת כל יום יוצאת חוברת  ש.

 19 נכון?

 20 ... העיתונים בבוקר, כן ת.

 21 ומה עושים עם החוברות הללו? ש.

 22כנס לראש הממשלה, לא תמיד הוא מספיק לעבור על אני עובר עליהם באופן יומיומי זה גם נ ת.

 23 זה ומופץ בקרב אנשי הלשכה.
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 1יופי, אז דיברנו על התקשוב, דיברנו על לשכת העיתונות הממשלתית. מה עושה מערך  ש.

 2 תקשורת?

 3 מערך תקשורת מקבל המון המון פניות לתגובות מכלי התקשורת, ויוזם פניות. ת.

 4 רת? שיהיה לנו אחרי זה,כמה אנשים יושבים במערך תקשו ש.

 5 12-אמרתי בסיבות ה ת.

 6 אנשים? 12 ש.

 7 כן ת.

 8 כתב, עיתונאי מה להעביר נכון? זאת אומרת הם מקבלים את כל פנייה של כל כלי תקשורת, ש.

 9 נכון ת.

 10 או ארבע זה גם היה קורה נכון? 12.00ואם הנוסח המ... עד שעה  ש.

 11 כן ת.

 12רוצה ... לא משנה, כלי תקשורת רוצה איזושהי תגובה ואז מה קורה? מגיע נניח כלכליסט  ש.

 13 איך זה עובד? איך אתם מתכננים את זה?

 14 אני פונה לגורם המקצועי הרלוונטי כדי לקבל ממנו הסבר. ת.

 15 וכשאתה אומר יוזמים, מה הכוונה יוזמים? ש.

 16או אם  אני פעם בכמה ימים נכנס לראש הממשלה, תן לי איזה סיפור לצורך העניין לתקשורת ת.

 17אני נמצא בישיבה ואז אני מבין מה אני צריך להוציא החוצה וזו נקראת יוזמה ואז אני פונה 

 18 לכלי התקשורת לפעמים בהודעה לכולם ולפעמים באופן ספציפי.

 19 ויש לנו את מטה ההסברה? ש.

 20 נכון ת.

 21 מה עושים במטה הסברה? ש.

 22 ברת ישראל בעולם נקרא לזה.מטה ההסברה מסתכל רחב יותר לרוב בעולם, מתמודד עם הס ת.

 23 בוא נבין עוד שחקנים ולתפקידים שישנם, יש את הצד, בצד הפוליטי אתה לא נוגע? ש.
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 1 לא ת.

 2 בצד הפוליטי מי עושה אותו? ש.

 3 שי חייק ת.

 4 שהוא בעצם הצד, אוקי, זה הצד הפוליטי נכון? הוא עושה את כל הפוליטיקה, ש.

 5 הוא עובד של הליכוד ת.

 6הליכוד ובראשו עומד ראש הממשלה דאז מר נתניהו ולכן הוא עוסק בכל הצד הוא עובד של  ש.

 7 הפוליטי. אוקי.

 8 בנוסף לכך יש לנו עוד דמויות בוא נמנה אותם ובוא תגיד מה כל אחד מהם עשה. תגיד אתה.  

 9 ניר חפץ ת

 10 ניר חפץ שהוא בצד המשפחתי נקרא לזה נכון? ש.

 11 נכון, ויש את טופז ואוריך שהם עובדים בצד של הניו מדיה.  ת.

 12 טופז ואוריך עובדים בצד של הניו מדיה, כיוון, ש.

 13 ניו מדיה זה רשתות חברתיות  ת.

 14 ועופר גולן נוסיף אותו גם כן? ש.

 15 עופר גולן החליף את ניר חפץ בסוף תקופתי. דובר של המשפחה. ת.

 16 2015-לא, אבל הוא גם היה בבחירות ב ש.

 17 נכון אבל מהבחירות ועד שהוא נכנס ללשכה לי לא היה שום קשר איתו. ת.

 18 בסדר ש.

 19 מעבר לחברות קלה.  ת.

 20טוב, אז עכשיו התפקיד שלכם אני כרגע מדבר על הסקציה, אז בוא רק נשים את הדברים  ש.

 21באיזשהו הקשר, על עשרות של עשרות של אנשים שעוסקים בתקשורת שנקרא לזה שהיא 

 22 במשרד ראש הממשלה. נכון?קשורה 

 23 כן ת.
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 1עכשיו, התפקיד שלכם, כך הגדרת את זה ואני מבקש שתאשר לי את זה במסגרת ההודעה  ש.

 2שלך זה לדברר, להוציא הודעות לציבור, לתדרך כתבים, אם אתה רוצה שאני אגיד את זה 

 3 יותר לאט אז תגיד

 4 לא, לא, תדבר ת.

 5ראש הממשלה, הודעות אישיות גם לתדרך, העשייה של הלשכה, הודעות לתקשורת מטעם  ש

 6 בוא תפרט קצת מה זה אומר? איך זה עובד יותר נכון?

 7שוב, אתה שולח הודעה לצורך העניין לעיתונות אבל יש מערכת יחסים אישית בין דובר לבין  ת.

 8כתב בסופו של דבר אז אתה מתדרך, לפעמים אתה עושה קו חם, אתה מתדרך כתבים יחד 

 9ת להם חומר מעבר למילה היבשה והרבה פעמים אתה מתדרך כתבים באופן כדי להרחיב, לת

 10אישי ואם אתה רואה אחרי זה שהדברים לא עולים כמו שאתה רוצה שיקרו אז אתה מחזק 

 11 את זה באופן פרטני גם.

 12 איך אתה מחזק את זה באופן פרטני? ש.

 SMS 13-בטלפון ב ת.

 14 שמה כאילו? ש

 15, איפה אני רוצה שזה יהיה לפעמים אבל שוב, בסופו של מסביר לכתב מה לדעתי צריך להיות ת.

 16 דבר זה החלטה של המערכת.

 17 ברור, תמיד זה החלטה של המערכת. ש.

 18 עכשיו תראה, היו לך גם עוזרים נכון? 

 19 כן ת.

 20 מי העוזרים שהיו לך? ש.

 21 הייתה שיר כהן שהחליפה אותי כשעזבתי, הייתה צבייה ת.

 22 מה היה תפקידן אז? ש.

 23 תפקידן ת.
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 1 אז? .ש

 2 עוזרות דובר ת.

 3 סליחה? ש.

 4 עוזרות דוברות ת.

 5 אז הם  מתפעלות גם חלק מהפניות לכלי התקשורת, הם חלק מהאינטראקציה נכון? ש.

 6 נכון ת.

 7 וגם היו לך מתאמות תקשורת נכון? ש.

 8 כן ת.

 9 דרורית קליין ופלורית פרץ? ש.

 10 דרורית קלין ופלורית פרץ ת.

 11 מתאמות תקשורות?מה הן היו עושות? מה זה  ש.

 12 הם היו מטפלות בתקשורת כשהיו מגיעות לאירועים ת.

 13 כמו שאמרתי לאירועים? ש.

 14 כן. כן אירועים פומביים ת.

 15 עכשיו כמובן שגם עבדתם מול תקשורת בינלאומית נכון? ש.

 16 נכון ת.

 17והיו אנשים שעבדו, שהיו הגדרה ייעודית לתקשורת בינלאומית בחלוקה לפי נושאים, לפי  ש

 18 שפה, מקום?

 19 לא ת.

 20 למשל יועץ, דובר בשפה הרוסית? ש.

 21 אה, כן, היה ת.

 22 לשפה הערבית? ש.

 23 נכון ת.
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 1 אז בוא תספר לנו, תסביר לנו קצת? ש.

 2 היה בחור בשם אופיר שהיה יועץ לתקשורת ערבית, הייתה בחורה לתקשורת רוסית,  ת.

 3 היה דייויד קיז שהיה גם יועץ בינלאומי? ש.

 4 יף את מר רגב ששניהם היו יועצי תקשורת זרה.דייויד קיז החל ת.

 5 היו אצלך גם סטודנטים אם הבנתי? ש.

 6 נכון ת.

 7 מה תפקידם של הסטודנטים? ש.

 8 לסייע בעיקר בעבודה המשרדית, הם לא מדברים עם כתבים ת.

 9 לא, אני מניח שהם לא עושים את הממשק, ש.

 10 ומטפלים בה איכשהו. שאילתההם מקבלים  ת.

 11 א ראינו את הקונצרן, אגב זה גם דברים שהיו אצל, לפני נתניהו נכון?אז עכשיו בו ש.

 12 נכון ת.

 13 ברור, ככה זה עובד, ולידיעתך זה גם קורה אחרי נתניהו? ש.

 14 נכון ת.

 15לא משתנה, אוקי. עכשיו בוא נבין רגע איך זה עובד, את האינטראקציה אפילו מבחינה  ש.

 16כותרות כל יום, מול כמה אמצעי  כמותית שישנה. דיברת על זה שמפיקים חוברת של

 17תקשורת, כל הקונצרן הזה עובד פחות או יותר? נתחיל בישראל. זה מספר עשרות בודדות 

 18 אפשר לומר?

 19 כן ת.

 20 מה? ש.

 21 כן ת.
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 1נכון, יופי. אחרי זה נראה מול מי עובדים בכלי התקשורת אבל כל כלי תקשורת כזה יכול,  ש.

 2הכתבים הבכירים לתחומים שונים נכון? אנחנו אתה יודע שיש לו את העורך ויש לו את 

 3 מדברים על מאות עיתונאים?

 4 כן ת.

 5 במצטבר? ש.

 6 כן ת.

 7 בכלי התקשורת בישראל? ש.

 8 אבל לא יומיומי ת.

 9 ברור שלא יומיומי ש.

 10 כן, כן ת.

 11תיכף בסוף אני רוצה לעשות איזשהו אומדן של מספר. אתה עובד בשוטף מול כמה עשרות  ש.

 12 ה הסכמנו נכון?כלי תקשורת, על ז

 13 כן. כן ת.

 14ואתה נמצא בקשר, אתם נמצאים בקשר במצטבר כמובן, לא מידי יום עם מאות אנשי  ש.

 15 התקשורת נכון?

 16 נכון ת.

 17 מאות עיתונאים ואנשי תקשורת ש.

 18 כן ת.

 19בוא נעשה לרגע איזושהי מתמטיקה כדי להבין שאתה נמצא, תראה אני אתן לך דוגמא, יפעת,  ש.

 20 אתה בטח יודע, אתה יכול לספר לבית המשפט? מי זו חברת יפעת?

 21 היא עושה ניטור תקשורתי בכל כלי התקשורת ת.

 22 היא עושה ניטור תקשורתי ש.

 23 היא מפיקה גם דו"ח לפי צרכים ת.
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 1 וזו חברה מקובלת נכון? זאת אומרת זו חברה, ש.

 2 כן ת.

 3 גם גופי הממשלה עובדים איתה נכון? ש.

 4 נכון ת.

 5אני אגיד לך, בתקופה שרלוונטית לנו היא תקופה שחלק מזה זה לא אז היא למשל בדקה,  ש.

 6בסדר? והיא מצאה שבוואלה מר נתניהו הוזכר, אני מעגל,  2016עד סוף  2012בזמנך, זה מסוף 

 7במשך ארבע שנים, חמש עשרה אלף פעמים, כי הוא ראש ממשלה אחרי זה אתה רואה את זה 

 8 ים.עשרה אחוז אצל הפוליטיקאים הבכירים האחר

 9 כן ת.

 10בוא נעשה רגע את המכפלות, כשיש לך עשרות כלי תקשורת, ברור שיש מד... שהם ידיעות  ש.

 11מתחלפות וזה עיתונים אז לכן זה לוח נגנים... נקרא לזה, אם אתה חושב שמשהו לא ברור אז 

 12 תדייק אותי

 13 לא, אתה בסדר ת.

 14התקשורת ושאתם בודקים כמה הכל בסדר וגם בטלוויזיה אבל כשאתה לוקח את כל כלי  ש.

 15 15פעמים ביום, בשבוע, זה לא משנה זה עניין ממוצע מסוקר ראש ממשלה ראינו רק וואלה 

 16אלף פעם, זאת אומרת זה בערך ארבעת אלפים פעם בשנה, תן לנו אומדן גס, רחב, אתה יכול 

 17 גם לחשוב על זה.

 18 מה אני צריך לתת? ת.

 19 ן, ראש הממשלה, לא משנה כרגע, נתניהו, אולמרט, אומדן גס כמה פעמים נפתח בשבוע נתו ש.

 20 הרגע ציינת ארבעת אלפים בשנה ת.

 21אלף פעם עשו ספירה,  15נכון, בכלי תקשורת אחד, וואלה. וואלה זה בכלי תקשורת אחד,  ש.

 22אלף פעמים בארבע שנים. הנתון  15אתה יודע יש להם את המכשירים שלהם, בדקו, נספר 

 23 ?הזה מפתיע אותך דרך אגב
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 1 כן. ת.

 2 כי? ש.

 3 לא היה לי מדד כלשהו קודם לכן ת.

 4בסדר, זה חשוב כי בסוף אנחנו עושים פה משהו של בדיקה השוואתית, חריגה, כמה פעמים  ש.

 5פנית. אתה יודע כמה פעמים אגב, אני פשוט לא יכול להתאפק אבל נגיע לזה, כמה פניות יש 

 6 למר ישועה? 2016עד סוף  2015לך מתוקף מה שנקרא נספח א' מאוגוסט 

 7 לא.  ת.

 8 אנחנו נגיע, אני כבר אומר לך... אחרי זה אנחנו נעבור על כולן לא נכחד מאף אחד מהם. ש.

 9אז בוא נעשה ככה, נראה לך שזה הרבה אבל אנחנו נסכים שיש לך עוד עשרות כלי תקשורת,  

 10מים חלקם לא אינטרנטיים שראש הממשלה מסוקר במצטבר, מצטבר אפשר להגיד מאות פע

 11 ביום? שלוקח את כל כלי התקשורת?

 12 אם אתה לוקח מאות כל יום אז כן, אבל, כן.  ת.

 13כן, נכון. החוברות שהפקתם אז, אגב, בחקירות לא ביקשו מכם להביא את החוברות או משהו  ש.

 14 כזה נכון?

 15 זה לא ברשותי ת.

 16, זה הכל אומדנים בסדר ברור. אז בוא נעשה אפילו אתה יודע, אני מדבר על ארבע שנים ושוב ש.

 17ימים זה במצטבר בתקופה שכזו  1400אבל אתה יודע כשיש לך מספר מאות על ארבע שנים זה 

 18אנחנו מדברים על מאות אלפי פרסומים, אני מדבר על ארבע שנים בצד הנמוך של או כתבות 

 19או איזכורים של ראש הממשלה או ראש ממשלה, על ארבע שנים, נכון? זה החשבון באומדן 

 20 כון?גס נ

 21 כן ת.

 22בגלל זה יש לכם עשרות אנשים שמתפעלים את העניין נכון? הרי זה מתכתב, למה צריך  ש.

 23 להחזיק עשרות אנשים?
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 1 כן ת.

 2האם אתה יודע, אני שואל אותך בועז סטמבלר בחקירות שלך עם כמה פניות עימתו אותך?  ש.

 3 אתה זוכר?

 4 חמש אני חושב-ארבע ת.

 5הוסיפו קצת אנחנו נעבור על הכל, זאת  ריענוןחמש. ב-רבעחמש, נכון, אתה צודק, א-ארבע ש.

 6אלף כי אתה היית תקופה יותר קצרה, היית מאוגוסט ועד  15חמש על, זה לא -אומרת ארבע

 7דצמבר זה בערך שליש התקופה, בערך אני אומר בגס היו כחמשת אלפים איזכורים שישנם 

 8 ש פניות אוקי.חמ-של נתניהו בתקופה ... עשיתי ערך משולש פשוט, ארבע

 9עכשיו, אני רק רוצה רגע להבין אותך, הרי אתה מרכז, מתכלל חלק גדול, זאת אומרת יש לנו  

 10את הפוליטי ויש לנו את המשפחתי ויש ... מדיה שאתה לא עוסק בהם למרות שיש לכם 

 11 אינטראקציה מסוימת נכון?

 12 כן ת.

 13 היו לכם גם התכתבויות ביניכם נכון? ש.

 14 נכון ת.

 15ממך להסתכל על ההתכתבויות? בדקו את ההתכתבויות האלה שלכם? מבחינתך ביקשו  ש.

 16 בחקירה אם אתה זוכר?

 17 אני חושב שלא ת.

 18אני גם חושב שלא. אתה יודע גם שלא חקרו חלק ניכר מהאנשים הרלוונטיים, אתה יודע את  ש.

 19 מי חקרו או שאתה לא יודע את מי חקרו?

 20 אני יודע בגדול מי שפורסם. ת

 21 פורסם כנראה לא נחקר ומי שלא ש.

 22 לא יודע. ת.
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 1אז עכשיו אני רק רוצה להבין, כשיש לך ראש ממשלה שמסוקר, אגב, הוא גם נחשב לראש  ש.

 2 ממשלה דומיננטי נכון?

 3 מאוד ת.

 4 הוא גם משך סיקור נכון? לטוב, לרע אבל נכון? ש.

 5 כן ת.

 6לך ביום נתון שלוקח  אז איך אתה עובר על כל המכלול, אם אתה יכול לעבור, כלומר אם יש ש.

 7 את כל כלי התקשורת שיש,

 8 אני לא יכול ת.

 9 אתה לא יכול בדיוק ש.

 10 אבל יש לי כלי תקשורת שהם יותר חשובים לי ת.

 11ברור, תיכף נגיע לחשיבות. בוא נגיד אבל כרגע כי אין לנו פה גם את ניר חפץ שאין מחלוקת  ש.

 12 על המיומנות התקשורתית שלו נכון?

 13 כן ת.

 14, שוב לא... עם האחרים פה זה הכלי 2סכים כולם שערוצי הטלוויזיה בראשם ערוץ אנחנו נ ש.

 2013-15הדומיננטי ואנחנו מדברים כרגע על השנים בעיקר, קח בחשבון את השנים אני אומר 

 16 בסדר? 2016

 17 כן ת.

 18 אז ברור שאתה עובר יותר על כלי תקשורת שקובעים סדר יום משמעותיים נכון? ש.

 19 נכון ת.

 20רגע את וואלה שפתאום זכתה פה לדעתי לפרסום שבחיים הם לא היו יכולים לקבל ניקח ל ש.

 21חל שינוי בשנים האחרונות, אתה היית יושב וקורא  2012-2016אותו חוץ מהתיק הזה, בשנים 

 22אלף פרסומים, בתקופתך נניח חמשת  15חלק ניכר מהפרסומים בוואלה? תזכור שראינו פה 

 23 אלפים.
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 1ני הייתי דובר משרד האוצר בתקופה הרלוונטית אז אני הייתי ... התשובה היא כן כי א ת.

 2 תקשורת לצורך העניין

 3לא, דובר משרד האוצר אנחנו נגיע לדוברות משרד האוצר. דובר משרד האוצר היית בשנים  ש.

 4 נכון? 2011-2014

 5 2012-2016נכון, שאלת אותי עכשיו על  ת.

 6תה יודע שלוואלה בכלל לא היה סיקור כלכלית לא, לא, אני שאלתי שאלה אחרת. אגב, האם א ש.

 7 בתקופה הזאת?

 8 לא, אני לא זוכר ת.

 9 בוא נתעכב על זה רגע, וואלה משכו ש.

 10 מגלובס ת.

 11הזיכרון לפעמים מתעתע לפעמים אנחנו קוראים איזושהי כתבה וחושבים שהכתבה זה כבר  ש.

 12זכרת שבהיותך דובר משרד אחרי, יש לנו קושי, בתיק הזה הדברים מתערבבים וזה בסדר, לא 

 13 האוצר וואלה בעצם לא היה לה את הסקציה הכלכלית משלה?

 14 לא זכרתי, לא. ת.

 15בסדר, קורה, לגיטימי. אז דיברנו על המספרים ואחרי זה ניגע יותר לעומק בנושא של  ש.

 16המספרים. אני שואל אותך אבל שאלה כללית, אנחנו עשינו, אני אומר לך כרגע ואולי אני 

 17עצמי פחות או יותר, השתדלתי לעשות לא דוקטורט, סמינר על הפרסום של ראש  מעיד על

 18הממשלה דאז נתניהו בוואלה וריכזנו ועברנו וראינו ויש לנו איזושהי תמונה לגבי הסיקור. 

 19תיכף אגיד לך מה האחרים, אתה אין לך איזושהי תמונה איך ראש הממשלה סוקר? נניח 

 20נאום הגרעין, אפילו בנושאי ליבה בבחירות מה היה בנושאים המרכזיים של הנאום, של 

 21 הסיקור בוואלה, אתה זוכר את הדברים?

 22 לא ת.

 23 מה? ש.
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 1 לא ת.

 2לא זוכר, כלומר אם למשל דיברנו על הכתב אמיר טיבון איך הוא סיקר את נתניהו ואני אומר,  ש.

 3 במובן של, אתה יודע, שוב, הוא כתב מדיני, זה תחום משמעותי הוא היה אצלך נכון? תחתיך

 4 נכון ת.

 5 מה היה אופי הסיקור שלו, אתה יכול לזכור? ש.

 6 לאומתי ת.

 7לאומתי, בסדר גמור. אתה יכול לזכור, אני אלך רגע איזשהו תחום של אופי סיקור אוהד  ש.

 8 בוואלה? תיכף ניגע בזה בפרטים, מדיני אמרנו לאומתי.

 9 צבאי לצורך העניין אני חושב ת.

 10 יודע צבאי אין פה זה,  צבאי, כולם צבאי, אתה ש.

 11 אתה שואל אותו ואז אתה עונה, לא הבנתי. עו"ד יהודית תירוש:

 12 מה לא הבנת ש.

 13 שאם אתה שואל אותו תן לו לענות עו"ד יהודית תירוש:

 14 יאללה בוא נתקדם ... ממשהו? מה את אומרת? ש.

 15 סגנון דוחה, סליחה. עו"ד יהודית תירוש:

 16 מה?  ש.

 17 זה הניסוח כפי שאמרת בלי ... עו"ד יהודית תירוש:

 18 נכון אבל זה היה מתאים.  ש.

 19אז בוא דיברנו על מדיני, עכשיו אתה אומר שהסיקור היה לאומתי נכון? כי זה הזיכרון הכללי  

 20שלך, אתה לא יכול לזכור את הכל. איזה עוד תחומים אצלך היו בטריטוריה? זאת אומרת 

 21 צבאית אתה יודע, זה בדרך כלל,

 22 כלכלי ת.
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 1איך היה הכלכלי, אם היה בכלל? למרות שוואלה לא הצטיין בתחום הכלכלי נכון? וואלה זה  ש.

 2 לא היה כלי תקשורת?

 3 זה לא היה הפורטה הכלכלי ת.

 4זה לא היה הפורטה הכלכלי, וואלה סלבס חזק, וואלה בראנז'ה כיכב ודברים אחרים אבל  ש.

 5 נכון? כלכלי הוא לא עסק כל כך בכלכלי כי זה לא הקהל שלו

 6 אני לא יודע ת.

 7אתה לא יודע. אני חזור רגע בכל אופן לשאלות היסודיות שלנו בעניין. אתה לא יכול לעקוב  ש

 8 ולקבל לראות יום יום מה מסוקר בשורה ארוכה של כלי תקשורת לרבות וואלה נכון?

 9 נכון ת.

 10 יש לכם גם איזושהי היררכיה נכון? ש.

 11 כן ת.

 12תה רואה את הארץ, ידיעות אחרונות, דברים שקובעים סדר אתה רואה קודם כל חדשות, א ש.

 13 יום נכון?

 14 נכון ת.

 15 נכון? ש.

 16 נכון ת.

 17 זה התפקיד שלך נכון? אתה אחראי את הדוברות לתקשורת נכון? ש.

 18 כן ת.

 19ראש הממשלה ותיכף נראה אין ספק, יש לו חשיבות לתקשורת תיכף נראה גם מה אמרת לגבי  ש.

 20 כל הפוליטיקאים האחרים,

 21 לכל פוליטיקאי יש ת.

 22 כל פוליטיקאי אבל ראש הממשלה הוא לא עוסק רק בתקשורת, יש גם מדינה נכון? ש.

 23 גם. ת.
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 1ולכן המידע שיש לו מה פורסם ומה לא פורסם מתוך אלפים על אלפים של פרסומים מידי יום  ש.

 2 איך זה מגיע? מה שאומרים לו, מה שמספרים לו נכון?

 3 כן ת.

 4 יד, לא היה לו גם טלפון נייד נכון?אין לו גם טלפון ני ש.

 5 לא ת.

 6 אז בעצם זה מה שמניחים לו? ש.

 7 לצורך העניין אני הצינור שלו. ת.

 8 בדיוק, יפה, אתה הצינור שלו. מאה אחוז. ש.

 9נכון? מי היה  2011-2014עכשיו בוא נדבר רגע על משרד האוצר קצת, אתה היית דובר בשנים  

 10 ?השר? זה היה שטייניץ או מישהו אחר

 11 שטייניץ ואחר כך לפיד ת.

 12 ספר קצת על הדוברות של משרד האוצר איך זה עובד? ש.

 13דוברות של בערך עשרה אנשים, נותנת שירות למשרד האוצר וכל האגפים שבראשם עומד  ת.

 14מוקבל מנכ"ל, אגף תקציבים, שוק ההון, רשות חברות ווט אבר, דוברות שעובדת בעצימות 

 15 כי כל נושא הוא מתממשק למשרד האוצר בכל תחום. די גבוהה עם כל כלי התקשורת

 16 יש לכם גם גורמים חיצוניים תקשורתיים שהייתם קשורים בהם? ש.

 17 הייתה תקופה אחת שהיה, כן, שהייתה ת.

 18 מי זה היה? ש.

 19 משה דבי. ת.

 20 משה דבי ש.

 21 יועץ תקשורת חיצוני ת.

 22 משרד יועץ תקשורת חיצוני? ש.

 23 כן ת.
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 1 אנשים שעסקו בתקשורת נכון?אתה אומר הייתם עשרה  ש.

 2 כן ת.

 3 ושוב, והנושא של התקשורת לשר אוצר, שרי אוצר לא משנה, הוא חלק מהותי נכון? ש.

 4 נכון ת.

 5 מאוד ש.

 6למרות שאני נותן שירות למנכ"ל, אני תחת המנכ"ל, לשר יש גם יועץ תקשורת משלו אבל יש  ת.

 7 ממשקים, כן.

 8בהגינות בחקירה שלך הנושא של התקשורת זה  יש ממשקים וכל הפוליטיקאים כמו שאמרת ש.

 9 נושא חשוב בוער בעצמותיהם נכון?

 10 נכון  ת.

 11עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, עברנו על זה עם ניר חפץ בהרחבה, אני רוצה  ש.

 12לדבר קצת על תפקידים של דוברות בכלל בסדר? כרגע לא קשור לתיק אלא מבט על ורחב 

 13ות שלך. קודם כל התפקיד הבסיסי, התפקיד של הדובר, אמרה את ואני מבקש את ההתייחס

 14 זה גם... זה לשפר את מצבנו כל אחד לפי מי שהוא פועל מטעמו בכלי התקשורת נכון?

 15 כן ת.

 16 זה מנדט מרכזי? ש

 17 כן ת.

 18 המנדט של השיפור נכון? ש.

 19 נכון ת.

 20, 2060רה של אתרים זה נ/עכשיו, הדוברויות ככלל אנחנו הצגנו פה, אני כבר אומר לכבודם שו ש.

 21 אבל אני לא אלאה זה פה, זה המנדט של דוברויות שונות של משרדי, 2062, נ/2061נ/

 22 אנחנו יכולים גם לקבל? עו"ד יהודית תירוש:

 23 בטח ש.
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 1 2060נ/ עו"ד עדי גרופי:

 2 .2064עד נ/ 2060זה נונים ישנים, אמרתי שזה הוצג אצל ניר חפץ נכון. זה נ/ ש.

 3 אתה לא מקרין את זה לעד? תירוש:עו"ד יהודית 

 4לא, אני לא מקרין לו אני רוצה לקצר את העניין. בוא נדבר על כמה פריטים שכל הדוברויות  ש.

 5מתהדרות ומייחסות לעצמן, למשל מתייחסים בתדרוכים, בוא נדבר קצת על תדרוכים, איך 

 6 זה עובד הנושא של תדרוכים?

 7תקשורת יחד ומתדרך אותם טלפונית, או שאתה  זה יכול להיות או שאתה מאגד כמה כלי ת.

 8 עושה את זה פרטני

 9 פרטני, לפי העניין, לפי הפרסום, לפי המקום שאתה רוצה להוציא נכון? ש.

 10 נכון ת.

 11אתה לוקח נניח תדרוך כולל, תדרוך רחב, מדיני, לא משנה כרגע, צבאי או כלכלי ואתה עושה  ש.

 12 אים רלוונטיים ומתדרך אותם נכון?שלושים עיתונ-את זה רחב ואתה לוקח עשרים

 13 כן ת.

 14 במקביל אתם שולחים גם כל הדוברויות שולחות הודעות לעיתונות נכון? ש.

 15 נכון ת.

 16בפורמט, ההודעות לעיתונות שנשלחו אני מדבר על ניסיון שלך זה פורמט דומה למה שאתה  ש.

 17 שלחת ומה נניח ש... שלח בתיק שאנחנו רואים כרגע נכון?

 18 זה חומר שמסביר את מהות ההודעה וציטוט של גורם מוסמך כן, לרוב ת.

 19 מאה אחוז. ההודעות שהראו לך כאן דוגמתן נשלחו לשורה של כלי תקשורת נכון? ש.

 20 כן ת.

 21עכשיו כששולחים את ההודעות הללו אז אני מניח שיש לכם רשימה, יודע, לא מניח, שיש לכם  ש.

 22נכון? בוא  וואטסאפיה מפוארת, יש קבוצות אמצעים שונים, מה זה אמצעים? זה לא טכנולוג

 23 יש שהן רלוונטיות לעניין? וואטסאפתספר איזה קבוצות 
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 1 של הדובר עם הכתבים הרלוונטיים בכל מיני נושאים. וואטסאפיש קבוצות  ת.

 2 בכל מיני נושאים? ש.

 3 כן ת.

 4 ?וואטסאפזאת אומרת שזה רק שלך או גם של הדוברים השונים שעסקו בעניין, קבוצות  ש.

 5 רק שלי ת.

 6 ?וואטסאפונניח לאוריך מן הסתם, גם יש קבוצת  ש.

 7 יכול להיות ת.

 8 עם עיתונאים? וואטסאפבין עובדים שלך נניח לעוזרים שלך יש גם קבוצות  ש.

 9לא. אם הם נמצאים אולי אחת העוזרות שלי הייתה איתי בקבוצה אבל אין להם קבוצות  ת.

 10 משלהם.

 11 , אז הכל דרכך?אין להם קבוצות, בסדר ש.

 12 כן ת.

 13 תתקן אותי אם אני טועה, לא ביקשו ממך במהלך החקירות אנחנו רוצים לראות איך זה עבד? ש.

 14 לא ת.

 15לא ביקשו נכון? אני מניח שאם היו מבקשים את הטלפון שלך, אגב, אין בו שום דבר סודי אז  ש.

 16 נכון?היו רואים למי נשלחו הודעות לתקשורת, מה התדירות? כמה זה נשלח 

 17 כן ת.

 18מה היה השיח עם העורכים, עם הבעלים, עם המנכ"לים, עם הכתבים לפי העניין נכון? היה  ש.

 19 לזה תיעוד חד?

 20 עם בעלים לא עבדתי ת.

 21תיכף נדבר על הבעלים ועל הסוגיה של הבעלים אבל עם עורכים ומנכ"לים היה לך שיח, אנחנו  ש.

 22 ניגע בזה אחרי זה נכון?

 23 כן. כן ת.
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 1 נו יכולים לראות איך הדברים האלה עבדו ביומיום שלהם נכון?אז היי ש.

 2 נכון ת.

 3 ולך הציגו אמרת שלוש פניות או ארבע פניות ש.

 4 חמש-אמרתי ארבע ת.

 5 חמש פניות, בסדר, אוקי. העולם הוא הרבה הרבה יותר רחב גם בתוך וואלה, נכון?-ארבע ש.

 6 כן ת.

 7אש ממשלה, יש הרבה מאוד פניות של כלי יש גם התייחסות, זאת אומרת במצב המגיב יש ר ש.

 8 תקשורת למתן תגובות נכון?

 9 נכון ת.

 10ואז אמרת מכניקה, מכניקה שאתה מפנה לגורם הרלוונטי, מקבל את התשובה, מנסח תגובה  ש.

 11 בדרך כלל נכון?

 12 כן ת.

 13 בסדר, לפעמים אתה גם יכול להקדים שיחה או ללוות את זה בשיחה נכון? ש.

 14 נכון, בטח ת.

 15 זה עובד תספר לנו? איך ש.

 16 אני עונה לכתב ומרחיב לו בשיחת טלפון לפעמים יחד עם הגורם המקצועי גם. ת.

 17 זאת אומרת מדריכים, מסבירים אם הוא שגה  או לא שגה? ש.

 18 נכון ת.

 19אם יש לו טעות עובדתית, אם יש לו פרשנות שנראית לכם לא נכון ואתה רוצה לחדד איזושהי  ש.

 20 זווית נכון?

 21 כן ת.

 22 זה היומיום שכך זה נעשה נכון? ש.

 23 כן ת.
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 1והכתבים והעיתונאים ומי שעוסק בעניין הם כמובן קשובים כי הם רוצים להבין איך זה עובד  ש.

 2 נכון?

 3 יש יותר ויש פחות. ת.

 4 אבל בדרך כלל השיח הזה הוא שיח טריוויאלי שמתקיים בין דוברים לבין תקשורת נכון? ש.

 5 כן. כן ת.

 6 קטן מהזמן שבילית פה?זה היה חלק לא  ש.

 7 זה יומיומי. ת.

 8 אני אדלג על חלק מהדוברויות למיניהם, אני רואה שהם קצת חוזרים אז לכן אפשר להתקדם. ש.

 9עכשיו, יש גם, אני מסתכל נניח על משרד התיירות נניח הדוברות חושפת את עבודת המשרד  

 10 והניו מדיה מפני הציבור, באמצעות התקשורת הכתובה, הדיגיטאלית 2063זה נ/

 11 לא הבנתי ת.

 12הדוברות של משרד התיירות, זה פרדיגמה כי זה משקף אני מצטט מהאתר שלה, מעמוד הבית  ש.

 13שלה חושף את עבודת המשרד בפני הציבור באמצעות התקשורת הכתובה, הדיגיטאלית והניו 

 14 מדיה, אתה יכול להסביר קצת איך זה? 

 15 ות ואתרי אינטרנטניו מדיה זה כל מה שקשור לרשתות חברתי ת.

 16זה תופס  2015סליחה שאני קוטע אותך, שהתפקיד שלהם, נניח כשאתה נכנס בחלק השני של  ש.

 17 נפח גדל נכון?

 18 זה תפס כבר קודם אבל כן, זה תופס נפח ת.

 19 מתחיל לעלות? ש.

 20 כן. כן ת.

 21 זה הניו מדיה. כתובה אנחנו מבינים. דיגיטאלית מה אומר? ש.

 22 לניו מדיה, זה דיגיטאלי וכמובן רדיו וטלוויזיה. דיגיטאלית זה אותו שם ת.
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 1בסדר גמור. הרעיון הוא זה, אנחנו רואים גם אצל הדוברויות האחרות מנסים להציף כמה  ש.

 2 שיותר אלמנטים חיוביים נכון? ככה זה דרכו של עולם נכון?

 3 כן ת.

 4 מאה אחוז. עכשיו, יש גם תיאום ראיונות כחלק מהתפקיד נכון? ש.

 5 כןנכון,  ת.

 6בדרך כלל אתה לוקח גורמים בכירים, זאת אומרת גורמים בכירים מהצד המתראיין, תסביר  ש.

 7 לנו איך זה נעשה תיאום הראיונות?

 8 שוב, אם יש לנו רצון שמישהו יתראיין אני סוגר עם כלי תקשורת ומראיינים אותו. ת.

 9 ומול מי אתה סוגר את זה שם? מול הכתב, מול העורך? ש.

 10 כתב ועורך ת.

 11כתב ועורך, בסדר גמור. עכשיו, כל אחד כמובן והסגנון שלו ואני כבר אומר שמהעדויות כאן  ש.

 12אנחנו רואים שהסגנון שלך הוא סגנון מאופק, זאת אומרת גם בכתיבה שלך היא כתיבה 

 13מאופקת אבל תתקן אותי אם אני טועה אם אני אומר לך שלפעמים כשאתה פונה, רוצה 

 14מלווה את זה בכלל, באיזה משפטים איזה סוג של התבטאות תהיה חשיפה, רוצה פרסום אתה 

 15 או מה ההתבטאויות הרווחות?

 16 לא יודע ת.

 17 תוכל לתת לזה חשיפה? תוכל לתת לזה בולטות? ש.

 18 אה, כן, יכול להיות ת.

 19 תספר לנו שנבין איך זה עובד. ש.

 20 כן ת.

 21 ככה אתה כותב נכון? ש.

 22 אם כתבתי ככה אז כן ת.

 23 באופן כללי, תיזכר לרגע אחד, זאת אומרת באופן כללי, אגבאני אומר  ש.
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 1 בסופו של דבר אם אני צריך משהו אז אני מבקש אותו, אם זה בולטות או חשיפה ת.

 2 בולטות או חשיפה או לקדם נכון? או לטפל נכון? כל מיני ביטויים כאלה. ש.

 3 אבל בסגנון מאופק ת.

 4לי שום דבר, סגנון מאופק, נכון, אגב זה לכלי הכל בסדר, סגנון מאופק, בלי חצוצרות, ב ש.

 5 תקשורת שונים שאתה פונה ופנית אליהם נכון?

 6 כן ת.

 7עכשיו, בוא נדבר קצת על, כן, עכשיו מבחינת ידיעות, בוא נדבר קצת על ידיעות. איך אתם  ש.

 8מחליטים למי לפנות? בוא נתייחס לכמה דברים, יש דברים שהם ידיעות בלעדיות, בוא נתחיל 

 9 ם הבלעדיות.ע

 10נכון, לרוב ידיעות בלעדיות אתה רוצה שיקבלו ביטוי בכלי התקשורת הנצפה ביותר או  ת.

 11 המואזן ביותר לצורך העניין ושל קובעי סדר היום.

 12ידיעה בלעדית אם נניח יש מבצע צבאי אז ברור שאין בו שום דבר בלעדי, זה יוצא נכון? ביקור  ש.

 13 ם בתפוצה רחבה נכון?מדיני או קורונה זה דברים שיוצאי

 14 כן ת.

 15 אין מחלוקת נכון? ש.

 16 כן ת.

 17ידיעה בלעדית זה בדרך כלל סיפור שיש בו עניין נכון? לא ברמה, לפחות ברמה הגבוהה אבל  ש.

 18 לא ברמה שתשתף את כל כלי התקשורת נכון.

 19 לא ת

 20 אז תסביר ש.

 21 יש תן וקח בין הדוברים  ת.

 22 בוא נדבר על תן וקח ש.
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 1אם אני רוצה לוודא הרבה פעמים שאני מקבל בולטות וייחודיות עם כותרת מסוימת אז אני  ת.

 2 סוגר עם כלי תקשורת אחד. 

 3 זה בדיוק ש.

 4 אפ-ואם זה מאוד מאוד מעניין אז השאר יבואו אחר כך לעשות פולו ת.

 5לי  יש אבל את התן וקח הלגיטימי שישנו, אתה מקבל סיפור בלעדי, תן לזה את, אל תקבור ש.

 6 את זה במדור נדל"ן אלא שים את בראשית נכון?

 7 נכון ת.

 8 וזה קורה נכון? קורה תדיר, זה חלק  ש.

 9 זה חלק גם יומיומי מהעבודה ת.

 10 זה חלק יומיומי מהעבודה וחלק יומיומי מהעבודה של, לא רק דוברויות ראש הממשלה אלא, ש.

 11 של כל דוברות בכל דובר ת.

 12ויש דבר שנקרא ראשוניות. אתם רוצים משהו בעיקר באינטרנט, נכון, כל דובר עושה את זה  ש.

 13 אתה יודע הם נורא נפגעים חשיפה אם זה עלה שתי דקות לפני זה,

 14 נכון ת.

 15 אז בוא תסביר לבית המשפט מה המשמעות? ש.

 16זה החלק מתן וקח, לפעמים אתה רוצה לזכות בקרדיט אצל כתב מסוים אתה אומר לו אני  ת.

 17 ודעה הזאת, קח אותה חמש דקות לפני ואז אתה חייב לי.הולך להוציא את הה

 18ואז אתה חייב לי, בדיוק, כך זה עובד, ואז אתה חייב לי. איך מתבטא, למי שלא מכיר את  ש.

 19העולם של התקשורת, איך זה עובד החייב לי הזה? שזה יעלה במקום בולט, שיעלה את זה 

 20יפנה אליך ואז אתה תגיד לו אתה זוכר ב... מסוים נכון? שיזכור לך בהמשך שיום אחד הוא 

 21 שקיבלת ממני את הבלעדי הזה, נכון?

 22 נכון ת.

 23 ככה זה עובד? ש.
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 1 נכון ת.

 2וככה זה עובד עם שורה, כל אחד עם סגנונו אבל ככה זה עובד עם דוברים, כלי תקשורת באופן  ש.

 3 כללי נכון?

 4 כן ת.

 5 לך מספר קבוצות של,עכשיו, אתה היית קשור עם קבוצות של כתבים נכון? היו  ש.

 6 היו לי מספר קבוצות, כן. ת.

 7 נכון? ש.

 8 כן ת.

 9 כמה קבוצות היו כאלה אתה זוכר. ש.

 10 מדיני, כלכלי, כאילו כלכלי, ביטחוני, משטרה, יכול להיות עוד אחד, לא זוכר ת.

 11 צבאי אולי? ש.

 12 אמרתי ביטחוני ת.

 13 נכון?אה, ביטחוני זה צבאי? בסדר אז ארבע או חמש קבוצות שכאלה  ש.

 14 כן ת.

 15אני רוצה להבין, אז יש נניח את הכתבים המדיניים אז יש לך נניח כמה עשרות כתבים  ש.

 16 מדיניים נכון?

 17 כמה עשרות? נגיד עשרים. ת.

 18 כתבים מדיניים ש.

 19 גם של גופים קטנים יותר, כן ת.

 20 סליחה? ש.

 21 גם של גופים קטנים יותר אני אומר ת.

 22 ולפעמים אתה שולח לחלק נכון?לפעמים אתה מתכתב עם כולם  ש.

 23 כן ת.
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 1 איך אתה עושה את הברירה הזאת? כלומר מה ... שלך בעניין? ש.

 2 על פי שיקולים שלי באותו רגע לצורך העניין ת.

 3 אתה יודע למי לתעדף את המשלוח נכון? ואיך לעבוד נכון? ש.

 4 כן ת.

 5 ככה זה עובד נכון? ש.

 6 כן ת.

 7התייעצת לפעמים עם מר נתניהו? הרי תראה, יש לך כל כך אגב אתה מתייעץ לפעמים עם,  ש.

 8הרבה עבודה והוא לא נמצא שם כל הזמן כי איתו גם בדרך כלל קשה לתקשר אז חלק 

 9 מהדברים עשית על דעת עצמך?

 10 כן. כמובן ת.

 11 כמובן נכון? ש.

 12 כן, בטח ת.

 13 וחלק מהדברים בתיאום נכון? ש.

 14 נכון, נכון. ת.

 15ולח, גם כשאתה שולח בתפוצה רחבה מי עוקב אחרי זה אם זה עכשיו, לפעמים כשאתה ש ש.

 16 עולה, אם זה לא עולה, איך זה עולה?

 17 לרוב הצוות שלי ת.

 18 תספר איך זה עובד? ש.

 19אני מקבל מהם פידבק, יש מנעד, יש את הכלים המרכזיים שחשוב לך להיות שמה, וככל  ת

 20שהוא  X ,Yעליב אף אחד, באתר שהמנעד יורד אז פחות, אז אם זה לא נכנס, אני לא רוצה לה

 21 לא 

 22 אתר שקובע סדר יום נקרא לזה ש.

 23 קובע סדר יום וזה לא נכנס אז לא נכנס ת.
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 1אבל מה שקורה אם אתה רוצה שזה ייכנס לאתרים או לכלי תקשורת שקובעים סדר יום  ש.

 2 אפ נכון?-אתם גם עושים פולו

 3 נכון ת.

 4 ?מתקשרים, למה זה לא עולה? מה קורה לכם נכון ש.

 5 נכון ת.

 6 איך סוג השיח הזה? ש.

 7מדיה נקרא לזה -אני בודק את זה עם הצוות שלי אם זה קיבל בולטות באתרים מס SMS-ב ת.

 8 או לא. אז אם לא, אז מתקשרים לכתב ואם צריך מתקשרים גם לעורך. 

 9 זה אתה עושה את הכל או גם הצוות שלך עושה את זה? ש.

 10 עושה.לכתבים הצוות שלי, מעל זה אני  ת.

 11 מעל זה אתה עושה? ש.

 12 כן ת.

 13 ומי זה מעל זה? נזכור שיש לנו מעל זה, נגיע אחרי זה לשמות ונראה את העניין הזה. ש.

 14 אז נכון? 2סיפורים בלעדיים ניתנו בעיקר לערוץ  

 15 כן ת.

 16 כי זה נתפס כערוץ שקובע את החשיפה, ש.

 17 הערוץ הנצפה ביותר וקובע סדר יום. ת.

 18עכשיו, אם מבקשים לתקן, כרגע בכללי, מבקשים לתקן ידיעה, נתקלים נכון, מאה אחוז.  ש.

 19 באייטם שנראה לכם שלילי, לא מאוזן, לא מדויק, קורה לא מעט נכון?

 20 כן ת.

 21בוא נזכור שאנחנו נמצאים בסיקור של נתניהו שלא זכה, לא כרגע כללית כללית איך תנסח  ש.

 22 את זה?

 23 לא זכה לעדנה נקרא לזה ת.
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 1 נה תקשורתית באותם שנים נכון?לא זכה לעד ש.

 2 לא ת.

 3למעשה התפיסה הייתה, בוא נשים את זה בצורה ישירה, התפיסה הייתה שחלק ניכר  ש.

 4 מהתקשורת מחפש אותו נכון?

 5 אני לא יודע אם מחפש אותו אבל לאומתי, כן. ת.

 6 לאומתי? ש.

 7 כן ת.

 8 זו התפיסה בשנים שאתה היית כך היה נכון? ש.

 9 נכון ת.

 10 מסכים? ש.

 11 כן, כן, אני אומר את זה ת.

 12 ולכן יש לכם הרבה עבודה ולנסות לטייב משהו נכון? ש.

 13 המון, המון ת.

 14 המון עבודה נכון? ש.

 15 כן. כן. ת.

 16 10אז בוא נדבר קצת על העבודה הזאת. אני אגיד לך מה אתה אומר בהודעה שלך בעמוד  ש.

 17התקשורת כאשר משרד ראש ספר כיצד מתנהל הקשר מול גופי  -, שואלים אותך 5שורה 

 18אני מתקשר לכתב, יכול להיות שגם  -הממשלה מבקש לתקן ידיעה מסוימת? אתה אומר ככה 

 19 שיר וצבייה מתקשרות אבל בידיעתי ולאחר בקשה שלי. שיר וצביה זה העוזרות?

 20 כן צביה ת.

 21 סליחה, ומבקש ממנו לתקן. צביה ש.

 22 כן ת.
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 1וא נבהיר לרגע דבר מקובל כולם עושים, מה אתה אומר זה דבר מקובל, כולם עושים. ב ש.

 2 המשמעות? ככה זה עובד נכון? ככה כל הדוברים?

 3 כל הדוברים עושים את זה ת.

 4 כל הדוברים עושים את זה נכון? ש.

 5 נכון ת.

 6 לאורך השנים בכל המקומות נכון? ש.

 7 כן ת.

 8אני מתקשר  אחרי זה אתה אומר אם אחרי פרק זמן סביר אני רואה שלא קורה שום דבר אז ש.

 9 גם לעורך.

 10 נכון ת.

 11 נכון? התקשרת גם לדרג שמעל נכון? שזה הדרג של העורך נכון? ש.

 12 כן ת.

 13עשית גם איזושהי הבחנה בין פרשנים לבין עניין עובדתי, כמובן שהרבה יותר קל לתקן נתונים  ש.

 14 עובדתיים נכון?

 15 כן ת.

 16תרגם את זה לצד המשפטי, גם אגב, תאשר לי גם שמבחינת החובה האתית, לא בטוח שאני מ ש.

 17כלי תקשורת מעמידים אותו על טעות, בטח יש איזה אבק של שלילה בפרסום אז ככלל הוא 

 18 חייב לתקן את הטעות נכון?

 19 לא תמיד זה קורה אבל ת.

 20 לא, אמרתי שלא תמיד זה קורה, אמרתי שמבחינת התפיסה, ש.

 21 אם הוא חייב? מקובל שהוא יעשה את זה ת.

 22 גמור, מקובל שהוא יעשה את זה זה בסדרנכון, בסדר  ש.
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 1עכשיו, מבחינתך את ההוראות, את ההנחיות בעצם, יש לך כמובן אתה נמצא עם עשרות  

 2אנשים, יש לך את המנדט והתפקיד ושיקול הדעת המקצועי שלך לתפעל את המערך הזה נכון? 

 3 בתחום שלך?

 4 כן ת.

 5 משוחח עם מר נתניהו?ולפעמים מעת לעתה אתה גם מדבר, נפגש, מונחה  ש.

 6 כמובן ת.

 7 כמובן, שהוא אדם מאוד קשוב נכון? ש.

 8 קשוב? ת.

 9 קשוב? ש.

 10 כן ת.

 11 הוא מקשיב למה שאומרים נכון? מקבל החלטות, הוא יודע לקבל החלטות? ש.

 12 הוא לא תמיד קיבל את דעתי אבל הוא הקשיב לי, כן. ת.

 13היית בקשר ובהיררכיה של כלי התקשורת, נכון. יופי. עכשיו, בוא נדבר קצת על איך, עם מי  ש.

 14אני עושה איזשהו מיפוי שישנו אני אסתייע גם בקודמים שהיו פה, בניר חפץ ועדויות והודעות 

 15 נוספות.

 16אם אני מבין נכון, כלי התקשורת המרכזיים, אני אגיד לך מה אמר ניר, לא, אני אתחיל איתך,  

 17,עם מי היית? 2היית בקשר עם חדשות  סליחה, אני אלך צעד אחד אחורה. אתה אומר שאתה

 18 ?2תגיד אולי אתה עם מי היית בקשר עם חדשות 

 19 הכתבים הרלוונטיים אז ת.

 20 ודרגים למעלה? ש.

 21 עורכים וגם המנכ"ל כשצריך ת.

 22 עורכים, איזה עורכים היית בקשר איתם? ש.

 23 גיא סודרי, יניב. ת.
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 1 והמנכ"ל היה? ש.

 2 אבי ווייס ת.

 3 ?10בחדשות  ש.

 4 רלוונטיים ועורך מהדורה וגם מנכ"ל.כתבים  ת.

 5 המנכ"ל היה גולן יוכפז  ש.

 6 נכון ת.

 7 שהוא דמות דומיננטית גם בצד של התכנים נכון? ש.

 8 נכון ת.

 9כי יש מנכ"לים, בוא נשים רגע את הדברים בלי שמות, אבל יש מנכ"לים שהם יותר נקרא לזה  ש.

 10 ם גם בתכנים נכון?בצד האדמיניסטרטיבי טיפולי ויש מנכ"לים שיותר מעורבי

 11 כן, יש כלי תקשורת שיש הפרדה בין האדמיניסטרציה לבין תוכן ויש כאלה שלא. ת.

 12 ויש כאלה שלא, נכון. אחרי זה ניגע בישועה, בעורך ישועה. ש.

 13 בעורך או במנכ"ל? ת

 14המנכ"ל שלא היה אחד, אני שם לך את זה כרגע ואחרי זה אני אראה לך, כולם העידו פה,  ש.

 15 תכתובות שהוא היה עורך בפועל של האתר הזה.כולל 

 16 מי העיד פה, מי העיד פה? אל תגיד, אתה יכול להניח עו"ד יהודית תירוש:

 17אני אניח אני אפילו לא ארענן, אני אקריא. בוא נמשיך רגע בשיח, בידיעות אחרונות היית  ש.

 18 בקשר עם העורך לפעמים, העורך הראשי?

 19 לעיתים רחוקות, כן. ת.

 20 ירון נכון?רון  ש.

 21 כן ת.

 22 ובישראל היום היית עם עמוס רגב ובועז ביסמוט נכון? ש.

 23 כן ת.
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 1 גלי צה"ל לעיתים היית בקשר עם מפקד גלי צה"ל? ש.

 2 נכון ת.

 3 סיקור נכון? כמובן כל זה תקשורת, תקשורת, תקשורת, סיקור, סיקור, ש.

 4 אבל קשר עם מנכ"לים זה אירוע, זה לא יומיומי ת.

 5מר סטמבלר, אני אגיד לך את הדבר הבא, אני כרגע אניח לך את זה, אילן ישועה, אני אגיד לך  ש.

 6אני אומר לך את זה כרגע, אילן ישועה ואני אראה לך את זה אחרי זה עם פוליטיקאים 

 7 אחרים, אתה ידעת שהוא עמד בקשר עם פוליטיקאים אחרים?

 8 לא ת.

 9 ?אתה ידעת שהוא עמד בקשר עם דוברים אחרים, קשר ישיר ש.

 10 דוברים אחרים בלשכה? ת.

 11 לא, לא, מכל קצוות הקשת הפוליטית? ש.

 12 לא ת.

 13אתה ידעת שהוא מתכתב באופן אישי עם שורה של גורמים פוליטיים ומחניף להם עד עמקי  ש.

 14 נשמתו?

 15 לא. ראיתי במהלך המשפט ת.

 16 לא, אז לא הכרת? ש.

 17 לא הכרתי ת.

 18 וכשנחקרת גם לא ידעת נכון? ש.

 19 לא ת.

 20שאילן ישועה היה בקשר עם שורה של גורמים עסקיים מכל קצוות הקשת העסקית  אתה ידעת ש.

 21 של מדינת ישראל?

 22 לא ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10205 

 1בקשר לסיקור, לא ידעת, לכן אנחנו, אתה ידעת מה ניר חפץ אומר על הדמות העריכתית של  ש.

 2 אילן ישועה?

 3 לא ת.

 4להתייצב על איזושהי בסדר, אנחנו ניגע אחרי זה ונראה, בסוף אתה יודע דברים צריכים  ש.

 5 קרקע של מציאות ולא על חולות טובעניים שהם אקלקטיים שישנם.

 6עכשיו תראה, ניר חפץ העיד כאן, הוא מיין את החשיבות של כלי התקשורת. ניר חפץ היה לו  

 7 ממשק כמובן עם מר נתניהו נכון?

 8 כן ת.

 9ראיתי את החשיבות  והוא אמר תראו, אני אתן לכם איזה אינבתר של ההיררכיה כפי שאני ש.

 10 היום נקרא לזה. 13-ו 12שישנה אז הוא אמר תראה יש את שני הערוצים המסחריים שזה 

 11 נכון ת.

 12 ואחרי הוא אומר 11ואחרי זה  ש.

 13 הוא לא מסחרי 11 ת.

 14, זה הטלוויזיה 11לא, לא, אמרתי שני הערוצים המסחריים והיום תאגיד השידור, אז זה היה  ש.

 15 עותי ביותר נכון?וזה נתפס כמדיום המשמ

 16 כן ת.

 17 תסביר למה? ש.

 18 כי אתה צורב שם כמה חושים בבת אחת, גם שמיעה, גם ראייה, גם חוויה.  ת.

 19 ולכן זה חלק ניכר מתשומת הלב התקשורתית הייתה מונחת בערוצי הטלוויזיה נכון? ש.

 20 נכון ת.

 21 ואחרי זה הוא דיבר על שתי תחנות רדיו מרכזיות ש.

 22 גלי צה"ל ורשת ב'. ת.
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 1גלי צה"ל וקול ישראל, זה נכון ואחרי זה הוא דיבר על שורה של עיתונות מודפסת, הוא דיבר  ש.

 2מרקר, אלה מבחינת סדר יום זה עיתונים שקובעים סדר יום -ידיעות, כלכליסט, דה על הארץ,

 3 נכון?

 4 נכון ת.

 5 מה המשמעות של קביעת סדר יום בתפיסה שלכם? ש.

 6חן בעצם לציבור הישראלי נושא וזווית שאתה רוצה שהם המשמעות היא שאתה שם על השול ת.

 7 יבואו לידי ביטוי.

 8 וזה מבחינת גם ההשפעה על הציבור היא השפעה משמעותית יותר נכון? ש.

 9 נכון, זה פותח דיון לרוב. ת.

 10 מבחינת קביעת סדר יום הוא משמעותי, YNET-אחרי זה הוא דיבר על כך ש ש.

 11 מאוד ת.

 12הוא היה עוד  2016, 2012לוקח אותך גם אחורה, תזכור אני בשנים סוף מאוד נכון? ככה הוא  ש.

 13 יותר מאוד קובע סדר יום, בטח בהשוואה לוואלה אז.

 14 את זה אני לא יודע ת.

 15 מבחינתו הוא כלי שקובע סדר יום נכון? YNETהוא אומר  ש.

 16 נכון ת.

 17 אתה מסכים עם זה נכון? ש.

 18 כן ת.

 19בתפיסה  2016אז, אני מדבר כרגע עד  20שהיה אז ערוץ אחרי זה הוא הזכיר גם את מה  ש.

 20 הסובייקטיבית של נתניהו הייתה לערוץ הזה חשיבות.

 21 כן ת.

 22 נכון? ש.
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 1 כן ת.

 2, אומר שאנחנו, הוא מפריד בין תקופות 38שורה  21עמוד  1957/עכשיו, אומר חפץ אני בנ ש.

 3ת לאתר וואלה ולא ראינו בחירות ללא תקופות בחירות, הוא אומר לא ייחסנו חשיבות מיוחד

 4 בו כלי תקשורת שיש לו השפעה משמעותית על סדר היום הציבורי. 

 5 אני שואל אותך כרגע, חפץ היה לו ממשק ישיר, לא מבוטל נגיד אם מר נתניהו נכון? 

 6 כן ת.

 7אז הוא מן הסתם יכול להעיד על הדברים, הוא אומר, ואני אראה לך אחרי זה עוד עדויות,  ש.

 8ון שמבחינת סדר יום, קביעת סדר יום אתר וואלה לא נתפס כאתר שקובע סדר זה לא הראש

 9יום, אין לו השפעה משמעותית על סדר היום הציבורי. דיברנו על המדרג, על ההיררכיה, 

 10 מסכים?

 11 אני לא הייתי ער אז לוואלה.  ת.

 12 אם לא היית ער לוואלה האמירה הזאת כבר מגלמת את התשובה ש.

 13 א הייתי ער מה חפץ חושב על זה אני מתכוון.לא, אני אומר ל ת.

 14אגב, אני שואל אותך מהניסיון שלך, מהידיעה המקצועית שלך, כשאתה היית בודק נניח את  ש.

 15החוברות שנותנים לכם בבוקר, היית כמובן מרפרף מן הסתם על הכל והיית בודק את כלי 

 16 התקשורת המשמעותיים נכון?

 17 כן ת.

 18 ורת המשמעותיים?וואלה לא היה בכלי התקש ש.

 19 בתקופה שלי? ת.

 20 כן ש.

 21 הוא היה חשוב לי ת.

 22 , באותה מידה כמו הארץ?2חשוב לך, באותה מידה כמו ערוץ  ש.

 23 לא, אבל הוא נחשב בלשכה ככלי תקשורת מרכזי.  ת.
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 1 כמו כלי תקשורת שעושה חפץ את כל ההיררכיה אז הוא טועה בעניין הזה? ש.

 2 אתה שואל אותי כשאני הייתי בלשכהאני לא יודע אם הוא טועה אבל  ת.

 3סליחה, ברשותך, אני מעניין אותי נתניהו, אותי מעניינת התודעה של נתניהו, כשאומר חפץ  ש.

 4לא ספרנו את וואלה, החשיבות שלו קרובה לאפס, הוא אומר אני ונתניהו, לך יש ידיעה 

 5 אחרת?

 6 זה לא נכון ת.

 7 אז חפץ אומר לא נכון? ש.

 8 , כשאני הייתי בלשכה2012אתה מדבר על  ת.

 9 2012-2016 ש.

 10 כשאני הייתי בלשכה לומר על וואלה שלא היה חשוב? לדעתי זה לא נכון. ת.

 11 באותה חשיבות כמו כלי תקשורת אחרים? ש.

 12 אני לא יודע אם באותה חשיבות אבל הייתה לו חשיבות. ת.

 13 ?2ב כמו ערוץ שאלתי בהיררכיה, בהיררכיה כשאני שואל אותך פעם נוספת, הוא חשו ש.

 14 2לא, הוא לא חשוב כמו ערוץ  ת.

 15 ?13הוא חשוב כמו ערוץ  ש.

 16 לא ת.

 17 הוא חשוב כמו ידיעות אחרונות? ש.

 18 לא יודע לומר לך. ת.

 19 טוב. אז עכשיו תראה, שי חייק אתה מכיר אותו נכון? ש.

 20 נכון ת.

 21אתה יכול לתת לי כמה סיפורים בולטים בשנים, אני שאלתי את ישועה, אמרתי לו תשמע מר  ש.

 22ישועה יש הגדרה שלכם שאני קצת אולי דחקתי בו, הייתי ציני קצת אבל לא לא מדויק, 

 23? ואם אתה לא זוכר 2012-2016אמרתי לו תן לו את עשר החשיפות הבולטות שלכם בשנים 
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 1, 2012-2016טות שלכם שהשפיעו על סדר היום הציבורי בשנים תן לו את החמש חשיפות הבול

 2 הוא לא הצליח לשחזר בזיכרונו אז אולי אדוני יכול לשחזר אם הוא זוכר?

 3 אתה מדבר באופן גורף או לוואלה? ת.

 4 וואלה, אמרתי סדר יום. ש.

 5 חשיפות גורפות? אני לא חושב שהיו חשיפות בומבסטיות ת.

 6 סליחה, לא שמעתי ש.

 7 לא חושב שהיו חשיפות בומבסטיות.  אני ת.

 8אבל תקשורת, בוא נזכור שקובעת סדר יום זה לא רק חשיפות גילוי, זה כתיבה,  ש.

 9 , פרשנות, עובדות, אירועים, מעשים שמכתיבים סדר יום נכון?הפובליציסטיק

 10 כן ת.

 11 אז אני שואל אותך אם אתה זוכר משהו בוואלה ש.

 12 שקבע סדר יום? ת.

 13 כן ש.

 14 לא ת.

 15לא. תודה רבה. תראה יש פה הודעות, חלק זה לא עדויות שאומרים פחות או יותר, אני עושה  ש.

 16 כרגע כדי לקצר את העניין וגם עדים שיגיעו

 17 אני אשמח ת.

 18 בסדר אבל אמרתי לך זה יהיה קצת יותר ארוך ש.

 19 לא, פשוט הגב שלי, אבל בסדר. ת.

 20 אתה חש לא נוח פיזית כרגע? ש.

 21 הכל בסדר, הכל בסדר קצת, גב תחתון אבל ת.

 22 אתה רוצה לשבת? עם:-כב' השופט מ' בר

 23 לא, תודה. ת.
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 1האמירות שנאמרו בנושא הזה זה שלא הייתה עדיפות לוואלה, למשל לירן דן שאתה החלפת  ש.

 2 אותו נכון?

 3 כן ת.

 4האם הייתה העדפה כזו או  - 185-187שורות  6עמוד  707קוד -הוא אומר, שואלים אותו בר ש.

 5ות שיצאו מלשכת ראש הממשלה או משפחת נתניהו לאתר וואלה מאתרי אחרת לפני

 6התקשורת האחרים? הוא אומר לא. אגב, אתה אומר, אני אקשר את זה בהודעה שלך בעמוד 

 7חקירה שהייתה מאוד מאוד, אני אומר לך מגמתית ומדריכה ולא מגלה כמעט כלום  21

 8אש הממשלה ידוע בלשכה? תשובה שואלים אותך ממתי העניין שוואלה זה אתר ידידותי לר

 9 אין לי מושג, אף אחד לא דיבר על זה.  -שלך 

 10אחזור? לקרוא לך שוב? שואלים אותך ממתי העניין הזה שוואלה זה אתר ידידותי לראש  

 11 אין לי מושג ואף אחד לא דיבר על זה.  -הממשלה היה ידוע בלשכה? תשובתך 

 12 כל המקומות שהוא אמר את זה?אתה רוצה להקריא לו את  עו"ד יהודית תירוש:

 13 לא, אני רוצה להקריא לו את זה ולשאול אותו שאלות.  ש.

 14 עו"ד תירוש תהיה לך חקירה חוזרת, תעלו את זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 את יכולה לעשות גם בחוזרת. ש.

 16קודם כל אני שואל אותך כמה שאלות מקדימות. אמרת לנו שיש לך זיכרון שהכתיבה  

 17 המדינית הייתה עוינת את נתניהו נכון? 

 18 נכון ת.

 19 אתה זוכר את זה, באתר וואלה בשנים שאתה היית נכון? ש.

 20 כן ת.

 21 הנושא המדיני זה נושא שבהחלט הוא אחד מאבני היסוד של החשיבות לראש הממשלה ש.

 22 מתחומי הליבה של העבודה שלנו.אחד  ת.
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 1אחד מתחומי הליבה שישנם. אתה זוכר למשל איך סוקר מני נפתלי? פרשת המעונות אתה  ש.

 2 זוכר איך הם סוקרו בוואלה?

 3 לא, אני לא עסקתי בזה ת.

 4לא, אני מבין שלא עסקת בזה, קודם כל זה נושאים שהעסיקו מן הסתם את ראש הממשלה  ש.

 5 נתניהו נכון?

 6 כן ת.

 7 אני שואל אותך אם אתה יודע איך זה סוקר? ש.

 8 לא ת.

 YNET 9אם אני אומר לך למשל רק כנתון שפרשת  מני נפתלי סוקרה בוואלה יותר רחב מאשר  ש.

 10 נכון? נחשב לכלי תקשורת עוין במובהק לנתניהו YNETעכשיו אני פותח סוגריים 

 11 כן ת.

 12 מסכים? ש.

 13 כן אמרתי.  ת.

 14מסוקרת בוואלה פעם אחר פעם אתה מסכים איתי שזה ... מבחינתו אז עכשיו כשפרשה כזו  ש.

 15 של נתניהו נכון? אין ברכה בדו אל מול מני נפתלי נכון?

 16 כן ת.

 17 מסכים שאין ברכה נכון? זה רע תקשורתית? ש.

 18 נכון ת.

 19אז אני אומר לך פשוט לנסות להבדיל מה אתה יודע על האתר הזה אפילו ברמה הכללית,  ש.

 20שניגע בהם המקומיות שהיו לך ואחרי זה נפרק אותם אחת לאחת. אני רק מעבר לחוויות 

 21שאלה ראשונה, האם אתה יכול לומר לנו באיזה תחום  שואל אותך כרגע שאלה אחר שאלה.

 22 ליבה שאתה יודע, שעקבת, שיש לך ידיעה מצטברת שהיה לא עוין את נתניהו?



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10212 

 1 שוב? ת.

 2עונות, אני לא מדבר כרגע צבאית אתה יודע כי תחום ליבה, דיברנו על מדיני, דיברנו על מ ש.

 3 נכון? ניטרלי, אתה מסכים איתי שצבאיים בדרך כלל זה סיקור ניטרלייםצבאיים זה דברים 

 4 כן, לרוב ת.

 5 , הפערים בדרך כלל זה יהיה בצד המדיני והפוליטי נכון?ניטרלילרוב  ש.

 6 כן ת.

 7בשבוע הבא אומר שהוא הרי חווה את האם אתה יודע למשל שהעד הבא אחריך שי חייק ש...  ש.

 8 הציבור הפוליטי נכון?

 9 כן ת.

 10 מה אתה חושב שהוא אומר על הסיקור הפוליטי של נתניהו באתר וואלה? ש.

 11 לא יודע ת.

 12 מה ההתרשמות שלך אם עקבת אחרי האתר? ש.

 13 אין לי מושג מה הוא אמר ת.

 14התרשמת מהאתר? תעזוב אותו  לא, לא מה הוא אמר, איך אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 עכשיו את שי חייק?

 16 איך התרשמתי מהאתר? ת.

 17 אם התרשמת? אם יש לך התרשמות כוללת בצד הפוליטי? ש.

 18 אני לא מבין את השאלה ת.

 19 אוהד מול לא אוהד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 הבנתי.  ת.

 21 מול עוין. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אוהד מול עוין אתר וואלה בצד הפוליטי?  ת.

 23 כן, יגיע וידבר בו אז בוא תגיד מה ההתרשמות שלך? ש.
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 1 הוא היה קצת יותר עוין מאשר אוהד ת.

 2אז מדיני עוין, פוליטי קצת יותר עוין, פרשות ציבוריות, מה אתה חושב על פרשות ציבוריות  ש.

 3לא עסק בזה? טאטא את זה מתחת שהיו שם? נניח פרשות, חקירות, האתר הזה עסק בזה, 

 4 לשטיח? הרים את זה לגבהים בלתי נודעו, מה היה באתר אם אתה זוכר?

 5תראה מכיוון שזה לא היה בתחום אחריותי אני לא עקבתי אחרי זה, אני התעסקתי יותר  ת.

 6 בדברים שהיו תחת אחריותי

 7את עם איזשהם בסדר, אנחנו אחרי זה ניגע אחד לאחד במה שעסקת, פשוט כי ברגע שב ש.

 8 אמירות כלליות,

 9 הוא לא בא עם אמירות כלליות. עו"ד יהודית תירוש:

 10לשיטתי, אני יכול להגיד איך אני מבין את זה, שיש אמירות כלליות אנחנו צריכים לפרוט את  ש.

 11זה וזה בסדר, זה לגיטימי, כל מה שאני מראה לך, גב' תירוש יש חקירה נגדית, הרעיון של 

 12 לבדוק את החולות הטובעניים. חקירה נגדית זה

 13 אתה לא יכול לצטט את העד הפוך עו"ד יהודית תירוש:

 14לא לצטט את מה ששי חייק אמר? טוב, שי חייק אמר שהאתר הזה לא היה אתר הוגן כלפיהם  ש.

 15בצד הפוליטי. אני אגיד לך יותר מזה, האם אתה זוכר איך סוקרו היריבים הפוליטיים של 

 16 נתניהו המרכזיים?

 17 איפה? אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 18 בוואלה, בשנים שאתה יודע? ש.

 19 באהדה ת.

 20או, באהדה נכון. עכשיו למשל תאשר לי למשל, אני הולך רגע הצידה שישועה שיווע לקבל  ש.

 21 עם נתניהו אתה זוכר? ריאיוןעזרה שלך בהשגת 

 22 לא זוכר ת.

 23 יש התכתבות שהוא מבקש ממך,  ש.
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 1 יכול להיות, ת.

 2 הוא אומר לא ייתכן שנהיה בתחתית הרשימה ש.

 3 כן, כן, עשינו מספר, לדעתי זה היה בניו יורק בנסיעה לאום ת.

 4 הכוונה? 2016בספטמבר  ש.

 5כן. עשינו מספר ראיונות לטלוויזיה שם והוא גם ביקש להיכנס לפול של הראיונות כי לדעתי  ת.

 6 גם היה לו כתב שהתלווה אלינו.

 7 או לא הסתייע?נכון,  וזה הסתייע  ש.

 8 כן, הסתייע ת.

 9ואתה זוכר שהוא ממש, אני אגיד לך, הוא כותב שלא ייתכן שהם יהיו בתחתית הרשימה,  ש.

 10תסביר לנו קצת למה הכוונה, אחרי שתיים, עשר, עשרים, מתי ביקשתי ממך משהו? הוא קצת 

 11 סוחר פה בעניין, אתה זוכר מה היה?

 12עם ראש  ריאיוןכדי לקבל  ןהריאיוהוא עשה כל מה שהוא יכול לעשות כדי להיכנס לפול של  ת.

 13 הממשלה.

 14אבל מבחינתו הוא מזהה נכון שהוא אחרי ואחרי ואחרי ברשימת החשיבות, הוא נכנס  ש.

 15לרשימת ההמתנה נקרא לזה עד שמתפנה מקום או לא, אז זה החוויה האותנטית שלו, איך 

 16 נכון?אתם תופסים אותה 

 17בהתחלה תכננו, אם אני לא טועה, בהתחלה תכננו לעשות רק ערוצי טלוויזיה ואחרי זה נכנסו  ת.

 18 רדיו ואחר כך נכנסו גם עוד עיתונאים שהיו איתנו בנסיעה.

 19וזה משקף את החשיבות שנתתם, טלוויזיה, רדיו ואחרי זה עיתונות נכון? בכל מקרה במופע  ש.

 20 הזה?

 21 ת אבל הטלוויזיה היא חשיבות עליונה.לא יודע אם זה החשיבו ת.

 22עכשיו, האם אתה יודע איך פוליטיקאים תפסו את אתר וואלה? אם אתה לא יודע, זה בסדר,  ש.

 23 זה לגיטימי.
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 1 לא ת.

 2 למשל שר התקשורת ארדן דאז איך הוא תפס את האתר הזה? ש.

 3 אין לי מושג ת.

 4וא אמר שהוא יותר אתר סקס אוקי. הוא התבטא, הוא אמר שהוא נחקר כשר תקשורת אז ה ש.

 5מאשר אתר חדשות, אני חוזר שוב על השנים, אתה זוכר שמופעי סקס היו באתר הזה בצורה 

 6 נרחבת?

 7 לא ת.

 8 לא? ש.

 9 לא, מופעי סקס? ת.

 10 לא, חס וחלילה, לא מופעי סקס ש.

 11 אני מבין מה אתה אומר במילה אבל אתה קורא לזה, זה נראה לי קצת מוגזם. ת.

 12אנחנו הראינו את זה בחקירתו של ישועה, אגב, יש אפילו כתובה בעין השביעית  אני אגיד לך ש.

 13כמה צבוע, צבוע לקחת את מודל ... הפנר ושחקניות לוהטות א', ב', ג', ד' מכל מקום בעולם 

 14ולעשות את זה כי זה מוכר אז הסבירו לנו שזה מוכר. זה אתה יודע שהאתר הזה א. עשה את 

 15 נו איזושהי אידיאולוגיה אפילו?זה? ב. הת... בכך, פיתח

 16 לא, לא הייתי מודע לזה ת.

 17אז לא כל כך גלשת באתר, אתה גם לא יכול לגלוש, תגיד לי אם אני טועה, אתה לא יכול  ש.

 18לגלוש, יש לך נניח מכשיר נייד, אתה לא אבל גולש כרגע, אולי אתה גולש פה ושם אבל לא 

 19 לה?יושב ומסתכל יום יום על מה שקורה באתר ווא

 20 אני לרוב מסתכל בעמוד הראשי, בכותרות, בארבע הראשונות ועובר הלאה, אין לי זמן ת.

 21אין לך זמן. אז כשאומר מר ארדן שזו התפיסה שלו שזה לא אתר חדשות משמעותי והוא  ש.

 22 מבין בתקשורת, הוא פוליטיקאי מיומן, זה אנחנו מסכימים נכון?

 23 כן ת.
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 1ה לא יודע פשוט? כי אני רואה שאתה לא יודע את המופעים יש לך משהו לחלוק על זה או שאת ש.

 2 כמו שקראנו לזה כרגע.

 3 נכון, אני לא יודע. ת.

 4 עכשיו בוא נדבר קצת על פניות שלך בסדר? ש.

 5 בבקשה ת.

 6 נכון? 2015אם אני מבין נכון אתה פונה, אתה מגיע באוגוסט  ש.

 7 כן ת.

 8זה אם אני מבין אותך אתה אומר שאחרי  חודשיים אחרי זה כבר יש כתבה של מר וייץ ואחרי ש.

 9 הכתבה התדירות של הפניות ירדה ואחרי זה התייצבה באופן מסוים נכון?

 10 כן ת.

 11בוא נדבר קצת על התדירות של הפניות מזיכרונך ואחרי זה אנחנו נסתכל על ההתכתבויות  ש.

 12 שיש. אני מבין שאת ההתכתבויות, יש לנו התכתבויות של חפץ, ניר חפץ נכון?

 13 כן ת.

 14 יש לנו התכתבויות נניח של לירן דן נכון? ש.

 15 כן ת.

 16יש התכתבויות שלך כדוברות, אני מדבר על הפניות שלך כדובר. אם אני מבין נכון תתקן אותי  ש.

 17שבועיים זה תיאור הולם? תיכף אני -אם אני טועה בממוצע, אם אני אגיד שזה פעם בשבוע

 18 אראה לך את הכתובים שלך.

 19 זה תלוי ת.

 20 בגלל זה אמרתי ממוצע ש.

 21 כן, כן ת.
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 1שבועיים אני אראה לך אחרי זה שזה אפילו, שזה הזיכרון שלך -אנחנו מדברים על פעם בשבוע ש.

 2פקטו זה אפילו פחות כי אתה יודע כמה פניות יש לנו במסגרת אותו נספח א' לכתב -דה

 3 האישום שמייחסים לך?

 4 לא ת.

 5 סליחה. אני מתנגדת לשאלה ככה, עו"ד יהודית תירוש:

 6 ככה אני שואל ש.

 7 אז אני מתנגדת עו"ד יהודית תירוש:

 8 איך אפשר להתנגד לשאלה הזו, הוא שואל אם הוא יודע? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9אבל  Xגברתי שנייה, השאלה הייתה הטעייה בסיפא, אני אראה לך שאתה זוכר  עו"ד יהודית תירוש:

 10 דבר הזה אי אפשר לעשות את החיבור, בYהפניות שלך מה שיש לנו זה 

 11 זו לא השאלה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 יש נספח שמבוסס עו"ד יהודית תירוש:

 13עו"ד תירוש זו לא הייתה השאלה, השאלה הייתה אם הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 דיבר

 15 שיהיה ברור, העד דיבר גם על טלפוניה עו"ד יהודית תירוש:

 16 הנה היא כבר נותנת לו תשובה ש.

 17 לא, אני לא נותנת לו שום תשובה עו"ד יהודית תירוש:

 18 עו"ד תירוש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 זה פשוט היה, לא התאפקת. ש.

 20השאלה הייתה אם הוא יודע כמה פניות יש בנספח. אתה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 מכיר את הנספח בכלל?

 22 לא .ת
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 1 אז אני אומר לך שריכזו את כל הפניות שלך הכתובות  וחברתי עשתה פה לטעמי ש.

 2אני גם אקפוץ בעניין הזה בגלל שכבר היום הראיתי שהיו פניות כתובות שלא  עו"ד יהודית תירוש:

 3נכנסו לנספח. לא עניין שלא בחרתי לא להכניס, יש דברים שנשמטו מהנספח, הם לא נמצאים 

 4 בנספח.

 5 למה זה נחוץ  כרגע את ההערות האלה אני לא מבין השופט ע' שחם:כב' 

 6זה נחוץ בגלל שאפשר להציג לעד את מה שיש בכתובים ולהגיד לעד שמה שיש  עו"ד יהודית תירוש:

 7לנו בכתובים אפשר להגיד שמה שיש בנספח, אי אפשר להגיד לעד שמה שיש בנספח זה כל 

 8 ונה, לא נכונה עובדתית ולא נכונה גם לידיעתם. הפניות שלו, זה פשוט אמירה שהיא לא נכ

 9אני אגיד לך, אני אשתף אותך בקרב הזה שמתנהל כרגע. התביעה הכינה נספח, בנספח הזה  ש.

 10תיכף אני אראה לך, הכניסו את אובמה ופוטין כהיענות חריגה, עד לשם הם הגיעו בנספח הזה 

 11ת שאנחנו מתייחסים אליהם כרגע אבל הכניסו כל מה שיש מבחינתם. הכניסו את כל הפניו

 12פניות כתובת שתיכף אני אעבור איתך,  18חודשים  15ויש לך, אני כבר אומר לך, ספרנו במשך 

 13פניות כתובות עם פניות לגבי סיקור. אני אעבור איתך אחד לאחד  15-חודשים ו 18סליחה 

 14זה עלה  ונראה כצעקתה או כתדהמתה? איזה סתם דברים סטנדרטיים פנית אליהם ואיך

 15 בכלי התקשורת האחרים.

 16עכשיו אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה, מהזיכרון שלך, הזיכרון שלך אמר זה השתנה  

 17בתוך התקופות אבל כממוצע אם אני אומר שזה בממוצע פעם בשבועיים ימינה, שמאלה, זה 

 18 סביר?

 19בשבועיים  פעמיים בשבוע וגם יכול להיות פעם-כמו שאמרתי קודם זה יכל להיות פעם ת.

 20 ושלושה, זה הממוצע

 21שלושה לכן אמרתי פעם -פעמיים בשבוע זה פעם וחצי בשבוע, אחרי זה פעם בשבועיים-פעם ש.

 22 שלושה לפה או לשם נכון?-בשבועיים וייתכן שטעיתי ביומיים

 23 כן ת.
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 1עכשיו אני שואל אותך שאלה נוספת. הפניות שלך לגורמי תקשורת אחרים קודם כל בוא  ש.

 2העובדתי, אם היינו מסתכלים במכשיר הסלולרי שלך היית יכול להוציא אותם או נבדוק בצד 

 3של הדוברים שלך או של העוזרים שלך והיינו יכולים לראות בצורה מסודרת נכון? לא 

 4 להסתמך על איזשהו זיכרון נכון?

 5 כן ת.

 6 הדברים מתועדים? ש.

 7 נכון ת.

 8 אבל זה לא ביקשו ממך? ש.

 9 לא ת.

 10 תה מדבר הרי הרבה עם כלי תקשורת נכון?מהזיכרון שלך, א ש.

 11 כן ת.

 12 זה שגרה יומיומית שלך לדבר עם כלי תקשורת נכון? ש.

 13 כן ת.

 14 למעשה בכל יום ויום, בכל יום נתון, ש.

 15 כמה פעמים ת.

 16 תמיד דיברת עם כלי תקשורת נכון? ש.

 17 לאורך כל היום ת.

 18נו שלושים כלי תקשורת, אתה לאורך כל היום, בדיוק אז אני רוצה רגע להבין, נניח שיש ל ש.

 19שלושים כלי תקשורת, -ותחנת רדיו נידחת בסדר? יש לנו אבל נניח עשרים 2יודע שיש את ערוץ 

 20 אתה אומר שאתה מדבר כל יום כל היום עם כלי תקשורת נכון?

 21 נכון ת.

 22 עם עורכים, עם כתבים נכון? זה מה שאתה עושה? ש.

 23 .כן. עם עורכים לא כל יום אבל עם כתבים ת.
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 1 כל היום, תיכף נראה מה תפקידו של אילן ישועה, תפקיד פשוט באתר הזה. ש.

 2 אני אומר השגרה שלך, השגרה שלך זה שיש לך עשרות שיחות מידי יום עם כלי תקשורת נכון? 

 3 כן ת.

 4אז עכשיו המתמטיקה נהירה. עכשיו, אומר ישועה, אני אגיד לך איך תפסו אותך אנשי וואלה  ש.

 5אני כבר אומר לך הם תפסו אותך כקורקטי, שהפניות שלך הן פניות בעדויות שלהם, 

 6. אתה 28שורה  4,008בעמוד  2021ביוני  15-קורקטיות. ישועה אומר את זה בפרוטוקול מ

 7 תסכים איתי שהפניות שלך היו פניות קורקטיות?

 8 כן ת.

 9 נכון? ש.

 10 כן ת.

 11ה יודע משהו אחר, ניר חפץ היה אגב, כבר אני אומר לך מה ניר חפץ ואני שואל אותך אם את ש.

 21-12שורות  8151בקשר ישיר עם ישועה נכון אומר חפץ כאן, חפץ הוא עד מדינה בסדר? בעמוד 

 13המעורבות של ישועה באתר היא כמו של עורך על  ובכל מה שחשוב לו בוודאי היה מעורב.   22

 14אתר. זה התיאור ישועה היה חזות הכל הוא פשוט היה שליט יחיד, שליט טוטליטארי יחיד ב

 15 של חפץ זה מופיע פעם אחר פעם, אני אראה לך אחרי זה מקומות נוספים.

 16אתה ידעת, האם ידעת וייתכן שלא, זה לגיטימי לא לדעת כי יש לך... לתפעל אותו מה בדיוק  

 17 מעמדו של ישועה בוואלה?

 18 לא ת.

 19 אתה חשבת שישועה זה כמו המנכ"ל של נניח של עיתון הארץ? ש.

 20 לא ת.

 21 או של מנכ"ל של כלי תקשורת אחר? ש.

 22 לא ת.
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 1אז מה חשבת? האם לא ידעת, אני אלך צעד אחורה ברשותך, אתה לא ידעת איך ישועה עובד  ש.

 2 בפנים עם המערכות שלו נכון? הוא מכתיב, הוא לא מכתיב? הוא דומיננטי, לא דומיננטי?

 3 בה מהדרג המקצועי.לא. אני ידעתי שאני יכול לפנות אליו ברגע שאני לא מקבל תשו ת.

 4בסדר גמור אבל שאלתי אותך באופן כללי אם יכולת לפנות אליו, בנק הפועלים יכול לפנות  ש.

 5אליו ונפתלי בנט יכול לפנות אליו וליברמן יכול לפנות אליו וכחלון יכול לפנות אליו והרצוג 

 6 לם פנו אליויכול לפנות אליו וגם ראש עיר יכול לפנות אליו והרשימה היא אין סופית שכו

 7 ועדיין העורכים שלו זכרו רק דבר אחד. עו"ד יהודית תירוש:

 8 מה את עושה עכשיו? ש.

 9 עו"ד תירוש מה ההתנגדות? זו חקירה נגדית. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, האינטראקציות האין סופיות של ישועה עם כל גורם פוליטי,  ש.

 11 רי, חברי היו ידועות לך?עסקי, ציבו

 12 לא ת.

 13 או שמבחינתך זה חידוש? ש.

 14 לא, לא היה ת.

 15 לא היה? ש.

 16 לא ת.

 17 ואם אני אומר לך שאתה נמצא, אתה מדבר גם עם כתבים וגם עם ישועה מפעם לפעם נכון? ש.

 18 כן ת.

 19אם אני אומר לך שאתה נמצא במועדון שכולם חברים בו, כולם חברים באותו מועדון, מועדון  ש.

 20הפונים לישועה? למה? כי הוא עורך על שלהם, אתה לא  ידעת שאתה בתוך המועדון הזה? 

 21 אתה חשבת שאתה בן יחיד במועדון?

 22 אני חשבתי שאנחנו הבנים היחידים ת.

 23 עכשיו אני אראה לך תיכף שהבנים היחידים נשארו בחוץ, כל המועדון זה המועדון. ש.
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 1לפי היריבים שלכם, אתה יודע איך הוא התבטא . אני אראה לך תיכף איך ישועה התבטא כ2 

 2 כלפי היריבים שלכם?

 3 ראיתי בדיווחים ת.

 4 מה ראית בדיווחים? ש.

 5 בדיווחים של המשפט ת.

 6 מה ראית? ש.

 7 אני לא זוכר אבל ראיתי כמה התבטאויות. ת.

 8אנחנו נעבור עליהם אחרי זה, הם הוגשו אחת לאחת, היה לנו את העונג לחקור אותו על  ש.

 9טאויות כי הוא לא ידע שזה יהיה לנו בסוף הדבר הזה אז הוא הרשה לעצמו להגיד אי ההתב

 10אילו דברים לפני כן אבל אני שואל אותך כרגע מההתבטאויות שאתה זוכר כרגע באופן כללי, 

 11אחרי זה אני אראה לך באופן פרטני את חלקן לפחות, אתה זכית לשמוע משהו בכיוון הזה 

 12 או משהו דומה?

 13 לא ת.

 14 כבודם אני יכול לעשות פה את ההפסקה אם זה אפשר עכשיו לחצי שעה? ש.

 15 כן, נעשה חצי שעה הפסקה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ה פ ס ק ה

 17 לאחר ההפסקה 

 18לפני שאתה חוזר לעד הערה וחצי. דקל תיתן לכם עכשיו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19דלתיים סגורות מודפסים, תבדקו, תחזרו אלינו תגידו ארבעה פרוטוקולים שהיו בחלקם ב

 20לנו מה אפשר לפרסם, כרגע הפרוטוקולים המלאים חתומים, חסויים לגמרי ויש פרוטוקול 

 21 שמצונזר אם אפשר יהיה להוסיף לו דברים אנחנו נוסיף, כרגע הוא לא נחתם.
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 1קו כי חלקם יהיו אלה שני קלסרים שנתתם שלא נסר 2071עד נ/ 1987הדבר השני מוצגים נ/ 

 2הם לא סרוקים כרגע, תודיעו לנו מה  2071עד  1987חסויים, תעברו עליהם, אלה המספרים 

 3 אפשר לסרוק, מה אי אפשר לסרוק שנוריד מהשולחן כי יושבים אצלי ארגזים.

 4 בסדר גמור צור:-עו"ד בועז בן

 5 קשה.אוקי. ואנחנו ממשיכים עם העד, בב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 אני רוצה להתייחס לממשק שלך מול אנשים בוואלה. ש.

 7 כן ת.

 8 את מיכל קליין אתה מכיר נכון? יש לך, לא היכרות אישית אבל אתה יודע מי היא? ש.

 9 כן ת.

 10למשל  5834בעמוד  2021באוקטובר  19-היא למשל מעידה כאן בבית המשפט בפרוטוקול מ ש.

 11 שהיה לה קשר מצומצם, זה מדויק אני מניח, נכון?לגביך היא מציינת את שמך, היא אומרת 

 12 כן ת.

 13 והיא אומרת שבעיקר עבדת עם הכתבים זה גם נכון? ש.

 14 כן ת.

 15 והיחסים שלכם היו יחסים עיתונאיים מקצועיים לגמרי.  ש.

 16 נכון ת.

 17והקשר כשהיא נשאלה ואישרה שהקשר לא חרג מקשר שיש לה עם כל דובר אחר, והיא אמרה  ש.

 18 נכון?

 19 י לא מכיר את הקשר שלה עם דוברים אחרים אבל הקשר שלי היה מקצועי ומצומצם, כן.אנ ת.

 20בעמוד  2021באוקטובר  12-היה מקצועי לגמרי, בסדר גמור, גם אבירם אלעד בפרוטוקול מ ש.

 21גם הוא מאשר שאתה כחלק מדוברי, אנחנו מדברים בהכללה על דוברי ראש הממשלה,  5332

 22 נייניות וקורקטיות והוא השיב אמת.הפניות ישירות אליו היו ע

 23 מאשר ת.
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 1 אתה מסכים איתי שהפניות שלך היו פניות ענייניות, קורקטיות נכון? ש.

 2 כן, מאשר. ת.

 3עכשיו אני רוצה לעבור איתך, אמרתי לך שהיה קשר ישיר בין ישועה לשורה של גורמים, אני  ש.

 4 מבין שקראת בתקשורת נכון?

 5 נכון ת.

 6 יר אחר המשפט?אתה עוקב באופן תד ש.

 7 משתדל, לא יוצא לי כל יום.  ת.

 8אז אני רוצה להראות לך עכשיו מה היה בין ישועה לבין מספר דמויות שאנחנו בחרנו אותם  ש.

 9ויש רבות מספור אני כבר אומר לך, ואז לאפיין את הקשר שלך איתו ולראות איפה הדברים 

 10 14סך תיכף, זה תכתובת מיום זה יהיה על המ 1232נ/-האלה עומדים. למשל, אני מפנה ל

 11זה הקשר עם הרמ"ת של שרת המשפטים דאז גב' איילת שקד אם תסתכל יש  2016באפריל 

 12פה ברכות הדדיות והוא הפך למעריץ שלה ושאלתי אליך בנושא הזה, קודם כל אתה לא זכית 

 13 לשמוע את ישועה מדבר בצורה שכזו עליך, 

 14 על אף אחד ת.

 15 סליחה? ש.

 16 על אף אחד ת.

 17כותב מר ישועה  1269אני אציג לך למשל מספר תכתובות עם הנשיא דהיום מר הרצוג זה נ/ ש.

 18למר הרצוג שהוא מברך אותו על המהלך, מתפלל עבור עם ישראל למפעל הציוני שתיבחר. זה 

 19 בסדר? זה המיקום 2015המועד של הכרזה לבחירות של 

 20 2014כן, כן, דצמבר  ת.

 21דתך,  אתה יודע יש פה כלי תקשורת, יש פה שחקן פוליטי מרכזי נכון. אני רוצה לשמוע את עמ ש.

 22שזוכה מהמנכ"ל לשמוע שהוא מתפלל עבורו ועבור המפעל הציוני, הוא גם ייחס לעצמו את 

 23 המפעל הציוני על הדרך כל פעם, שהוא מתפלל עבורו שייבחר. איך זה נראה לך?
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 1 לא תקין ת.

 2 שמתקרב לאזורים הללו?לא תקין ואתם לא זכיתם לשמוע משהו  ש.

 3 אני לא ת.

 4זה בתוך תקופת הבחירות, אנחנו מסכימים דרך  1275אני אראה לך עוד התכתבות אחת, נ/ ש

 5 אגב שתקופת בחירות היא תקופה משמעותית נכון?

 6 כן ת.

 7ואז כותב מר ישועה למר הרצוג שהוא מברך אותו על הסקרים ומחזיק לו אצבעות ומציע לו  ש.

 8הסס להיעזר בי ולסמס בכל שעה מצידי עשר פעמים ביום, החברה בסדר ביטחוניסט ואל ת

 9איתך, הכל בטיפול, תודה, אתה הולך לעשות היסטוריה, תציל. אתה רואה את ההתכתבות 

 10 הזאת? מה אתה מבין מהתכתובת הזאת? אני שואל אותך כרגע כשחקן שמודע לדברים?

 11 מה אני מבין? ת.

 12 כן, או שאני אציע לך ש.

 13 תקשורת-שם קשר אישי שהוא חורג מהמקובל ביחסי פוליטיקאישהיה  ת.

 14אבל תיכף אני מראה לך, שווה בנפשך אני אומר לך, קבל את זה כנתון שכך פעל ישועה לא  ש.

 15רק עם שחקן פוליטי אחד אלא עם שורה של שחקנים פוליטיים  והשאלה שלי אליך, קודם 

 16 ?כל אתכם, איתך, לא נכחת בשיח דומה או מתקרב לכך

 17 לא ת.

 18אפשר להבין כמובן כשהוא אומר לו אל תהסס להיעזר בי ולסמס בכל שעה מצידי עשר פעמים  ש.

 19 ביום והחברה בסדר איתך זה הכל סביב סיקור נכון?

 20 כן ת.

 21 הוא לא אמרו לתת פרשנויות להתכתבויות של אחרים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22ללו, כל העולם השלם הזה שישנו בין ישועה לבין אני אשאל אותך, כל ההתכתבויות ה ש.

 23 פוליטיקאים אחרים אתה לא היית מודע לו?
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 1 לא ת.

 2כשאתה מסרת את העדות שלך כשנחקרת, כשתשאלו אותך כעד זה מבחינתך היה עולם נעלם  ש.

 3 נכון?

 4 כן ת.

 5מאה אחוז. עכשיו, בעקבות ההערה של בית המשפט אני אומר לך שהוא כותב למר הרצוג  ש.

 6יישר כוח והוא מעריך אותו ומעריץ אותו  1280נ/-שיש לו הופעה מעולה וב 1277נ/-למשל ב

 7 וכל כיוצא באלה אתה לא זכית לשמוע משהו דומה לכך בשום פנים ואופן?

 8 לא ת.

 9 957נ/ 2016לדצמבר  29בוא ניקח את אבי גבאי, אבי גבאי זה  ש.

 10 א אישר שלא היו איתםאני חושבת שהו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אבל אני צריך להראות לו את המאסה ש.

 12לא צריך לראות את המאסה הוא לא צריך לראות את זה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 ואנחנו כבר ראינו את זה.

 14לא קטע שאנחנו ניבנה בצורה ממשית מהעדות  מר בן צור הוא לא צד לזה אז זה כב' השופט ע' שחם:

 15 שלו.

 16 אז אני אשאל אותו שאלה,  ש.

 17 ... רזרבציה מקצועית, למה אנחנו, עם:-כב' השופט מ' בר

 18 על החוויה האישית שלו אני רוצה לשאול, בסוף תיק של טענה של חריגות אני בכל אופן ש.

 19 מר בן צור אין לו חוויה אישית לעניין, הוא לא קשור לזה כב' השופט ע' שחם:

 20הוא אמר שאין לו, הוא אמר שלא הייתה אליו התייחסות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 כזו והוא לא ידע שקיימת התייחסות כזו, אני חושבת שהוא פחות או יותר סיכם,

 22 חברי רוצה לומר ואחר כך אני אתייחס ש.
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 1משפט אחד רק, בחקירה הראשית היה פרק שלם, פרק שלם שהעד נשאל לא על החוויה  עו"ד ז'ק חן:

 2ו אלא על ... לגבי עדויות שמועה שקשורות לאחרים, וחברתי שאלה מקובל, לא האישית של

 3 מקובל? חריג, לא חריג? גם על דברים של אחרים.

 4לא, לא נכון, מר חן הוא נשאל על דברים שהוא שמע מאחרים, זה משהו אחר.  כב' השופט ע' שחם:

 5 אותו דבר. אלה דברים שהוא לא שמע והוא לא ידע, הוא מעיד כאן ולכן זה לא

 6לא, ברור שהסיטואציה היא לעולם לא אותו דבר אבל ככל שיש ערך ... להביע עמדה  עו"ד ז'ק חן:

 7 עקרונית על דברים שהוא שמע מאחרים אמצעי התקשורת פה חשוב. 

 8הוא כבר הביע את עמדתו, הוא אמר שלדעתו זה לא תקין  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 זה, זה מה שהוא אמר.והוא לא זכה ליחס כ

 10אני רק אשלים את המשט ויושב, ברשות בית המשפט, אמצעי התקשורת באמצעותו  עו"ד ז'ק חן:

 11הוא חווה דברים מפי אחרים בין משום שהוא שמע את זה שחייק סיפר לו ובין אם הוא שומע 

 12את זה משום שעו"ד בן צור מספר לו כאשר בחקירה הראשית על סמך אותם דברים שהוא 

 13מע מבקשים ממנו להביא לבית המשפט כאן מסקנה מקצועית בדבר חריגות, מקובלות וכו', ש

 14זה מה שנעשה כאן אז נכון שכל הדבר הזה גם אנחנו לא ידענו משום שזה החומר שהיה חסום 

 15גם מפנינו כי רק רפרפו עליו אבל משיצא לאור השמש זה בוודאי בוודאי יכול לשמש, כך 

 16ת העד עם אותם אמירות כלליות על מקובל, לא מקובל שאותו לשיטתנו, כדי להפגיש א

 17 הזמינו לומר בחקירה הראשית.

 18 צריך לענות? עו"ד יהודית תירוש:

 19 אין צורך, תתקדם אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20אני אשאל שאלות. תראה, אני אומר לך וקבל את זה כנתון מר סטמבלר שבחומרים שישנם  ש.

 21מזעיר יש שורה של התכתבויות דומות רציפות בין מר ישועה לבין שורה לא והראיתי לך מעט 

 22מבוטלת של פוליטיקאים שכולם היו אז יריבים ברמה כזו או אחרת של מר נתניהו בסדר? 
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 1של ראש הממשלה דאז נתניהו עכשיו אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות בסוגיה הזו, אמרת 

 2 . אני לא יודע נכון?1

 3 נכון ת.

 4אני רוצה להגיד ככה, שכל הפוליטיקאים ישירות דוברים או הם בעצמם ישירות פונים . 2 ש.

 5לישועה ישירות למר ישועה, פונים אליו אולי גם לכתבים, אולי גם לעורכים אבל התכתבויות 

 6ישירות תדירות ושוטפות אל מר ישועה האם אתה מסכים, האם אתה מבין מכך שהשוק, אני 

 7ונטי תפס, ראה, זיהה, והבין אל נכון שמר ישועה הוא הדמות אומר השוק, "השוק" הרלו

 8 הדומיננטית התוכנית באתר?

 9 יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות. ת.

 10כשבאו לדבר איתך, כשהתביעה דיברה איתך על פניות שלך למר ישועה הם הציגו, אתה הבנת  ש.

 11שלך, את כל הפניות שלך שהם מציגים את השיח, אחרי זה אני אראה את התוכן של השיח 

 12 למר ישועה זה כאילו היה משהו חריג נכון? שאתה מדבר עם ישועה או כותב לישועה

 13 כן ת.

 14 כך הבנת במהלך החקירה נכון? ש.

 15 כן ת.

 16ועכשיו אני אומר לך שמה שהם לא אמרו לך והם לא גילו לך ועצמו את העיניים חזק ואולי  ש.

 17שההתכתבויות עם הפוליטיקאים האחרים בעוצמות שמו את זה מתחת לאיזושהי מגירה 

 18שלהם, במימון שלהם, בהתגייסות של ישועה לטובתם עולים מונים רבים, מונים רבים על מה 

 19 שאתה שמעת ממנו.

 20 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 אני מתנגדת לאופן הצגת השאלה עו"ד יהודית תירוש:

 22 וד לא שמענו את השאלהע עם:-כב' השופט מ' בר

 23 אז בוא תסיים עו"ד יהודית תירוש:
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 1 מה השאלה אליו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2האם אתה מסכים איתי שהעולם הזה של כל הפוליטיקאים ואיך זה נהג זה מבחינתך עולם  ש.

 3 רלוונטי כדובר?

 4 לא הבנתי את השאלה ת.

 5אלה פעם נוספת. אתה לא ידעת על כל הדברים לא הבנת את השאלה אז אני אחזור על הש ש.

 6 האלה?

 7 לא ת.

 8 נכון. כשנחקרת לא הציגו לך את הדברים האלה? ש.

 9 של אחרים לא ת.

 10 של אחרים לא הציגו לך? ש.

 11 לא ת.

 12את הבנת, אישרת לפי דקה שבעצם הבנת ממהלך החקירה שהייתה, שמסרת את העדות  ש.

 13 חריג נכון? שמציגים לך את הקשר שלך כישועה כמשהו שהוא

 14 אפשר לומר, כן. ת.

 15 אפשר לומר, טוב, נתקדם.  ש.

 16אני מציעה אולי אם אתה מדבר איתו על מה שהוצג לו אפשר גם להגיש את  עו"ד יהודית תירוש:

 17 ההודעה ולראות מה הוצג לו, מה העד ענה?

 18 מאיזה עולם זה לקוח? עו"ד ז'ק חן:

 19ים שהוצג לעד משהו בחקירה כשיש חקירה מאיזה עולם? מעולם שבו מציג עו"ד יהודית תירוש:

 20 ששואלים שאלות והעד עונה. 

 21 לא שאלו אותך,  ש.

 22 שאלו אותו שאלות פתוחות והעד ענה מה זה הוצג לו? עו"ד יהודית תירוש:

 23 מר סטמבלר ש.
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 1 בועז ת.

 2 בועז יותר קל ש.

 3 אני בחור צנוע מאשקלון בסופו של דבר. ת.

 4ו אותך איך אתה עובד, מה שגרת היומיום שלך, לא שאלו בועז, לא שאלו אותך ככלל, לא שאל ש.

 5 אותך?

 6 בעדות שלי? ת.

 7 כן ש.

 8 שאלו אותי ת.

 9לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון, כמה פניות למשל, איך הפניות שלך לשורה ארוכה של כלי  ש.

 10תקשורת, מה שנשאלת בחקירה הראשית, כמה פעמים אתה משוחח עם כלי תקשורת? כשיש 

 11 שיחות במהלך היום, הדברים האלה לא מופיעים בהודעה שלך?לך עשרות 

 12 לא ספציפית אבל כמה אני מדבר עם כלי תקשורת אני חושב שנשאלתי ת.

 13 מידתית, כמותית? ש.

 14 כמותית לא ת.

 15לא ביקשו ממך, שאלתי אותך ואני אגיד לך את הדבר הבא הרי הפניות שלך לכלי תקשורת  ש.

 16 בהתכתבויות נכון?הם פניות שחלק ניכר מהן הם 

 17 נכון ת.

 18 לא ביקשו ממך למסור כדי לבחון את העולם שלך מול כלי תקשורת אחרים נכון? ש.

 19 נכון ת.

 20 אוקי. לא אמרו לך, לא הציגו לך איך סוקר נתניהו בסיקור כללי באתר וואלה? ש.

 21 נכון ת.

 22לא הציגו לך, אוקי. לא הציגו לך אם נניח פנית ביום נתון כמה כתבות עלו באותו יום, שלוש  ש.

 23 כתבות לפני ושלוש כתבות אחרי, 



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10231 

 1 לא ת.

 2 לא הציגו לך את האתר הזה נכון? ש.

 3 לא ת.

 4 לא הציגו? ש.

 5 לא ת.

 6המועד  עכשיו בוא נדבר על, אתה מסכים איתי שיום אחד, בכל אופן פטור בלא כלום אי אפשר, ש.

 7 של יום אחד לפני הבחירות, מועד יום לפני הבחירות לתקשורת יש משקל משמעותי נכון?

 8 כן ת.

 9האם אתה יודע למשל, זה מופיע בכתובים שישועה ומר בנט ראש הממשלה מתאמים את  ש.

 10 הכותרת נגד נתניהו?

 11 לא ת.

 12ו בנט בסדר? אני אני אומר לך כותרת שתואמה היא שנתניהו מנסה לחסל את בנט, אל תצביע ש.

 13. אפשר להקרין 2015במרץ  17-זה תכתובת מ 218רק אפנה כדי שזה לא יישאר באוויר, זה נ/

 14 את זה רגע

 15 17-זה יום הבחירות ה ת.

 16 . 16-וההתכתבות היא ב 17-, הבחירות הם ב16-אבל התכתובת היא ב ש.

 17פחות או יותר תיאום של כותרת של יריבים פוליטיים משמעותיים שמתחרים על אותו פלח  

 18 זה דבר מאוד משמעותי נכון?

 19 כן ת.

 20 בבחירות? ש.

 21 נכון ת.

 22הנה תסתכל, אני יכול להראות לך גם את הכותרת שיצאה אחרי, יום לפני הבחירות. אתה  ש.

 23 רואה? תקרא, תעיין.
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 1 כן, ראיתי ת.

 2 אני כבר אומר לך שהכותרת הזו לפי הפנייה של מר בנט יצאה באתר, התייחסותך? ש.

 3 אני אמור לומר? מה ת.

 4 גם אני לא יודע מה אתה אמור להגיד, השאלה מה אני צריך להגיד בכתב הזה ... כתב אישום. ש.

 5 עכשיו בוא נדבר עליך, נתניהו ועל פניות לוואלה באופן כללי כרגע בסדר? 

 6 אוקי ת.

 7להניח אני נוטה  2018, ההודעה שלך היא מחודש פברואר 21אתה אמרת בהודעה שלך בעמוד  ש.

 8שהיה מספר שנים לאחר מכן נכון?  ריענוןשזכרת בהודעה שלך יותר טוב ממה שזכרת ב

 9 הכוונה לאינטראקציה שלך מול הפרקליטות. ריענוןב

 10 יכול להיות, כן. ת.

 11ואילך, התחקיר זה התחקיר של מר  3, אני אקריא לך משורה 21למשל אתה אומר בעמוד  ש.

 12שואלים אותך, ראש הממשלה אומר לך לפנות לוואלה? וייץ, הנה האינטנסיביות שוב עלתה, 

 13אתה אומר לעיתים. הוא לא היה אומר לי לפנות אלא שואל אם דיברתי עם וואלה. אז אתה 

 14גם, אומרים לך אירוע ספציפי, אתה אומר עשרה אישים מפורסמים, זה סקר גלומב, בסדר? 

 15 זה הזיכרון שלך היה נכון?

 16 נכון ת.

 17וא לא היה אומר לי לפנות אלא שואל אם דיברתי עם וואלה, זה תיאור אז קודם אתה אומר ה ש.

 18 הולם של המצב?

 19 כן ת.

 20, האם דיברת YNET, האם דיברת עם 2כמו שהוא אמר לך מפעם לפעם האם דיברת עם ערוץ  ש.

 21 נכון? 13עם ערוץ 

 22 כן ת.
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 1עשרת אלפים יופי. עכשיו, האם אתה יודע, זה סתם אנקדוטה מכיוון שיש פה סקר וגלומפ,  ש.

 2 אנשים, איך סיקרו את נתניהו שהוא זכה לאיש השנה של הטיים?

 KING BIBI? 3מה, אתה מדבר על השער של  ת.

 4זה היה משהו אחד אבל הוא זכה במאה אנשי השנה, הטיים עושה מאה  KING BIBIלא,  ש.

 5ר אנשי השנה, יש רשימה, גלריה של הדמויות המשפיעות, האם אתה  זוכר איך וואלה סיק

 6 את העניין?

 7 לא ת.

 8אני רוצה לשאול אותך שאלה כאיש תקשורת, אני אומר לך יש את האנשים הנייס גייד והבד  ש.

 9 גייס בסדר?

 10 כן ת.

 11אז למשל כשנתניהו שמו אותו כותרת נתניהו עם אחמדיניג'אד, עם נסראללה זה שהוא זכה,  ש.

 12דמויות חיוביות, איך אתה  מצד שני למשל כשהיה לפיד איש השנה שמו אותו עם קלינטון ועם

 13 רואה את הדבר הזה, תאמר לבית המשפט?

 14לי נראה שיש פה ניסיון מכוון לשים את ראש הממשלה בקונטקסט שונה לעומת יריביו לצורך  ת.

 15 העניין

 16 קונטקסט שלילי? ש.

 17 כן ת.

 18 ברור. אתה היית ער לזה אגב במהלך השנים או שלא כל כך? ש.

 19 ער למה? ת.

 20 את נתניהו עם נסראללה? למשל איך שמים ש.

 21 לא, לא. אני לא ראיתי את זה, אני לא זוכר את האירוע הזה. ת.
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 1בסדר, אני זוכר. מאה אחוז. עכשיו, בוא נדבר קצת על פניות שלך לכלי תקשורת אחרים. אני  ש.

 2שפנית למנכ"ל של קול ישראל,  2015רוצה להתחיל בכתבה שהייתה בכלכליסט מספטמבר 

 3 דובר?אתה זוכר על מה מ

 4 תפרט אולי אני אזכר.  ת.

 5 אפשר להציג לעד, אפשר להקרין? זה מוצג חדש כבודה ש.

 6 2270זה נ/ עו"ד עדי גרופי:

 7 כן, זוכר את זה ת.

 8 אתה התלוננת על חוסר איזון? ש.

 9 נכון ת.

 10הפנייה כתוב מצד דובר ראש הממשלה סטמבלר, היו שני ראיונות רצופים עם יו"ר  ש.

 11 ליברמן שתקפו את נתניהו אתה רואה?האופוזיציה ואביגדור 

 12 נכון ת.

 13 נכון? בשורה של נושאים ביטחוניים ומדיניים? ש.

 14 זוכר ת.

 15 התקשרת וביקשת לאזן ולהעלות מרואיין מטעמו של נתניהו? ש.

 16 נכון ת.

 17 מאזן נכון? ריאיוןואז סירבו לכם, אמרו תשלחו תגובה ואז פנית לאלקבץ ואמרו תכניסו  ש.

 18 כן ת.

 19 תסביר לנו איך זה עבד? תאשר לי שזה החלק הכי לגיטימי בעבודה שלך כדובר?בוא  ש.

 20אני אתן לך קצת רקע, אני הייתי בדרכי לשדה התעופה, נסענו לפגוש את פוטין לחד יומי כזה,  ת.

 21שמעתי את הראיונות האלה ברדיו ומכיוון שהשר אלקין היה אמור לנסוע איתנו וידעתי שהוא 

 22הזה,  ןהריאיו. ניסיתי להכניס את ריאיוןביקשתי ממנו להיות מוכן לזמין התקשרתי אליו ו

 23 להכניס אותו דרך העורכים, לא הצלחתי והתקשרתי לשמעון אלקבץ.
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 1 תאשר לי שקודם כל הפנייה שלך היא פנייה סופר לגיטימית? ש.

 2 זה תפקידי, כן ת.

 3ה ההגינות והאיזון זה תפקידך. תאשר לי אולי שיש שיאמרו שאם משמיעים צד אחד של המפ ש.

 4 מחייבים,

 5 נכון, הרצון שלי היה לאזן, כן ת.

 6 לאזן, אגב, בזה נתקלתם לא מעט פעמים נכון? ש.

 7 כן ת.

 8 שיש סיקור לא מאוזן אמת? ש.

 9 לרוב, כן. ת.

 10לרוב. בסדר. אגב, האם אתה יודע, בוא נדבר קצת על טיבון ואמרו לך שהוא מתייעץ איתך,  ש.

 11תה יכול למנות לי את שלושה כותבים ימניים שזוהו ככותבים תיכף נגיע לסוגיה הזאת, א

 12 ימניים בוואלה? לא עשרה, לא חמישה, שלושה, אם לא שלושה, שניים.

 13 בתקופתי אני לא זוכר ת.

 14 או, אתה לא זוכר ש.

 15 כמוגדרים ימניים? ת.

 16 כן, שמזוהים, מוגדרים ש.

 17 אני לא זוכר ת.

 18 לא זוכר אפילו אחד נכון? ש.

 19 לא ת.

 20 אותם שנים?בכל  ש.

 21 לא ת.

 22 לא זוכר? ש.

 23 לא זוכר ת.
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 1 לא זוכר כלומר לא ידוע לך? ש.

 2 לא. לא ת.

 3ומצד שני כותבים פרשנים שהם, נקרא לזה מזוהים, וזה בסדר, זה הכי לגיטימי כמובן אבל  ש.

 4 שנתפסים כצהובים למר נתניהו?

 5טו את האג'נדה ראה להגיד מזוהים בתקופה הזאת התקשורת הייתה עדיין, כתבים לא הבלי ת.

 6 הפוליטית שלהם,

 7 אבל זה ניכר בכתיבה שלהם, כן ש.

 8 אבל רוב הכתבים שם, הם לא זוהו שמאל אבל הם לא זוהו נתניהו. ת.

 9בסוף הכתבה נאמר שם שמטעם לשכת ראש הממשלה נמסר שהפנייה נעשתה על ידי דובר  ש.

 10 ראש הממשלה נכון?

 11 נכון ת.

 12 לא בהנחיית נתניהו ש.

 13 נכון ת.

 14 בוצע על רקע חוסר איזון בולט נכון?זה  ש.

 15 כן ת.

 16 ובפניות שכאלה נעשות על בסיס קבוע לכל אמצעי התקשורת נכון? זה משקף? ש.

 17 לגמרי, מאשר. ת.

 18 11עכשיו, למשל אני מדבר איתך על פניות שלך לכלי תקשורת אחרים, אני מפנה לעמוד  ש.

 19מנכ"לים, עורכים,  10בעמוד לחקירה שלך. אחרי שאתה סוקר את השמות שדיברת איתם, זה 

 20לא היית משוחח עם מנכ"ל וואלה יותר מאשר היית משוחח  - 1שואלים אותך כך, מול שורה 

 21אני לא בטוח, אין פה משהו כמותי. אם  -עם מנכ"לים של גופי תקשורת אחרים? אתה אומר 

 22-ת, באתה מקבל תשובה שאינה מספקת אותך ואתה חושב שנגרם לך, כנראה עוול צריך להיו
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 1ע', אז אתה מתקשר למנכ"ל. דיברת הרבה עם המנכ"ל של וואלה? דיברתי אבל לא הרבה. 

 2 דיברת איתו יותר מאשר עם מנכ"לים אחרים? אני לא חושב. זה תיאור הולם נכון?

 3 כן ת.

 4עכשיו, בוא נעבור קצת לעניין שאלו אותך בחקירה הראשית לגבי מר טיבון שישבתם בכניסה,  ש.

 5 13,586, כבודם זה 2015באוקטובר  4-ב בכניסה למלון, הציגו לך התכתבות מראית אותו יוש

 6 . בוא נסתכל. 13,589עד 

 7בוא תסביר לנו כאן, אמרת שהוא ישב בלובי וצייץ, כלומר העלה בטוויטר את כל השמות של  

 8 מי שנכנס למלון נכון?

 9 כן ת.

 10, כי אתה אומר שזה מחרפן שזה גם אולי בניגוד לאיזשהו קוד שישנו נכון? אתה התחרפנת ש.

 11 אותך.

 12 נכון ת.

 13 אז למה התחרפנת? ש.

 14 כי זה עצבן אותי באותו רגע ת.

 15 למה זה עצבן אותך? ש.

 16 כי זה לא מקובל ת.

 17 זה לא מקובל, לכן אמרתי זה בניגוד לקוד ש.

 18לא יודע אם, קוד זה מילה גדולה אבל נראה לי לא הוגן לצורך העניין. מותר לראש הממשלה  ת.

 19 גם עבודה חשאית לפעמים.לעשות 

 20 זה נראה לך לא הוגן וזו הייתה פנייה יזומה שלך נכון? ש.

 21 כן ת.

 22 וכמובן אומר לך אילן ישועה אם זה בטוויטר שלו זכותו נכון? ש.

 23 נכון ת.
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 1אז אתה כותב לישועה, בוא נסתכל, אתה גם הלנת על כך, אני כבר אומר לך שהוא לא פנה  ש.

 2א פנה לקבל תגובה למרות שהוא פרסם טענות בעניין פגישת לקבל תגובה, הוא, טיבון, ל

 3 נתניהו עם קארי, עם שר החוץ קארי.

 4 נכון. אוקי. ת.

 5 תסביר לנו? ש.

 6הפגישה עם קארי אם אני לא טועה הייתה ביום שישי בצהריים ואז הוא כתב שראש הממשלה  ת.

 7ה מאוד, מן רמז כזה והפמלייה נשארה בסוף שבוע בניו יורק והפגישה עם קארי הייתה זניח

 8 שסתם נשארו בניו יורק בסוף שבוע. 

 9 ומה הכניס אותך? מה עורר את מורת רוחך? ש.

 10שפגישה עם מזכיר המדינה של ארצות הברית, כל פגישה כזאת היא פגישה חשובה, זה טענת  ת.

 11 סרק לטעמי.

 12 זה טענת סרק לטעמך והוא גם לא פנה לקבל תגובה נכון? ש.

 13 אם כתוב אז כנראה שכן אני לא זוכר אבל ת.

 14 עכשיו, טיבון היה הכתב המדיני הבכיר בוואלה בתקופה הזאת? ש.

 15 כן ת.

 16 נכון? ש.

 17 כן ת.

 18 והכתיבה שלו אתה אמרת גם לפני כן, הכתיבה שלו הייתה כלל נגטיבית מאוד לנתניהו נכון? ש.

 19 , כןלעומתית ת.

 20 מה? ש.

 21 .לעומתית ת.

 22שנתניהו כשלעצמו פנה מפעם לפעם לבעלי שליטה  עכשיו בוא נתקדם הלאה. האם אתה יודע ש.

 23 או למו"לים ישירות?
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 1 ישירות אני לא יודע ת.

 2 נכתב שנתניהו פנה מפעם לפעם לבעלים ומו"לים של כלי תקשורת, מפיך. ריענוןבטלפון, ב ש.

 3 אני שמעתי, שוב, על הבקשה לאלוביץ' ת.

 4 לא, אני מדבר על עמוס שוקן, אבי וייס שהוא מפעם לפעם היה מדבר איתם.  ש.

 5 אבי וייס הוא לא בעלים הוא מנכ"ל? ת.

 6אמרתי, סליחה, בעלים, מו"לים, מנכ"לים לדרג הכי בכיר ומשפיע, אתה מסכים איתי שיש  ש.

 7 מקומות שהמו"ל הוא הדמות הדומיננטית?

 8 כן ת.

 9 הדומיננטי?יש מקומות שהעורך הראשי הוא  ש.

 10 נכון ת.

 11 יש מקומות שהמנכ"ל הוא הדמות הדומיננטית, ש.

 12 נכון ת.

 13 כל כלי תקשורת לפי ש.

 14 לפי המבנה שלו, זה המבנה שלו, כן ת.

 15 זה המבנה שלו נכון? ש.

 16 כן ת.

 17אני תיכף אראה לך את חפץ ותיכף אראה לך את נתניהו. האם אתה יודע שנתניהו מפעם  ש.

 18 יעות בכלי תקשורת אחרים? ישירות?לפעם פנה גם לדמויות המשפ

 19 יכול להיות ת.

 20 גם? המילה גם היא מילה? עו"ד יהודית תירוש:

 21 כן, גם ש.

 22 נתניהו פנה גם או גם נתניהו פנה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1נתניהו פנה לדמויות בכלי תקשורת זו שאלה אחת, אבל גם מניח שאלוביץ' היה  עו"ד יהודית תירוש:

 2 ת משפיעה בכלי התקשורת?דמו

 3 לא, אני שאלתי, אני שאלתי כרגע למי הוא פנה. ש.

 4 אני שאלתי כי הייתה אמירה כזאת, גם עו"ד יהודית תירוש:

 5 אתה יודע שמר נתניהו דיבר עם מר שוקן מפעם לפעם? ש.

 6 אני יודע כשאני הייתי הגורם המתווך, כן ת.

 7 אז אתה יודע שהוא דיבר איתו? ש.

 8 כן ת.

 9 יודע הוא דיבר מפעם לפעם עם אבי וייס? אתה ש.

 10 כן. ת.

 11 מה התפקיד של אבי וייס? ש.

 12 2מנכ"ל חברת החדשות  ת.

 13 אתה יודע שהוא דיבר מפעם לפעם עם מפקד גלי צה"ל? ש.

 14 שוב, כשאני הייתי נוכח בשיחה, כן, כמובן ת.

 15אים אחרים, יופי, תשתחרר אין פה סודות מדינה אתה יודע. אגב, אם אתה יודע שפוליטיק ש.

 16 ראשי ממשלות אחרים גם הם עושים את זה כדבר שבשגרה?

 17 כולם עושים את זה ת.

 18 8149בעמוד  2021בדצמבר  7-כולם עושים את זה, נכון. עכשיו, העיד פה חפץ בפרוטוקול מ ש.

 19, הוא אמר 3, משורה 3שהמדיניות של נתניהו, הוא אומר כעניין שבמדיניות, זה מול שורה 

 20 חפץ, תדבר תמיד עם האינסטנציה הגבוהה ביותר.תכוון גבוה, ל

 21 נכון ת.

 22 זו הייתה המדיניות שלו נכון? ש.

 23 נכון ת.
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 1זה גם יחסית די, לא רוצה להגיד קל, אבל מכיוון שזה ראש הממשלה או ראש ממשלה גם  ש.

 2אתה הצגת איזושהי היררכיה, יכול שיהיה איזה כתב רווחה בתחום הרווחה זה לא יגיע 

 3המשפיעה אבל כשמסקרים ראש ממשלה זה חלק מהדיאלקטיקה, זה חלק מהשיח לדמות 

 4 נכון?

 5 כן ת.

 2015-6אלוביץ' אתה ידעת בשנים -נכון. לגבי מה שאתה יודע על הפניות או השיחות נתניהו ש.

 7 "מספר בודד של פעמים". -, ציטוט מפיך 2016

 8 נכון ת.

 9 פעמיים אז כנראה,-נכון. בראשית אמרת פעם ש.

 10 שמעתי אותו מבקש, כן, פעם, פעמיים שאני ת.

 11 .2015-2016פעמיים בשנים -פעם ש.

 12 נכון ת.

 13 וזה היה בנושאי סיקור נכון? ש.

 14 כן ת.

 15זה מבחינתך אתן לך דוגמא, אם מישהו בגלי צה"ל היה מעצבן אותו, כך כלשונך, אני מצטט  ש.

 16 אז הוא היה יכול לדבר עם מפקד התחנה נכון?

 17 כן ת.

 18 גם זה קורה? ש.

 19 נכון. ת.

 20לירן דן שאותו החלפת, אני רוצה להחליף ולשאול אם מה שהוא אומר משקף גם את מה  ש.

 21במהלך עבודתך בלשכת ראש  -הוא אומר כך, שואלים אותו  6בעמוד  707קוד -שאצלך. זה בר

 22הממשלה ביבי הפנה אותך לאתר וואלה לטובת פרסומים כאלה ואחרים מתוקף עבודתך? 

 23ר שונה בין כלי תקשורת כזה או אחר במסגרת מילוי תפקידי בלשכת לא היה שום דב -אומר 
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 1ראש הממשלה. האם הייתה העדפה כזו או אחרת לפניות שיצאו מלשכת ראש הממשלה ו/או 

 2לא. הוא אומר אני הייתי  -משפחת נתניהו לאתר וואלה מאתרי תקשורת אחרים? הוא משיב 

 3 ורים לפרוטוקול?שם, קודם כל מה התפקיד שלו כדי שדברים יהיו בר

 4 הוא היה קודמי בתפקיד ת.

 5 נכון? 2015זאת אומרת הוא עד אוגוסט  ש.

 6 כן. סוף יולי, היה איזה שבוע שהיה פער, אבל כן ת.

 7הוא אומר, נדמה לי שזה גם מה שאתה אומר, כמו שנתניהו פנה, כמו שנתניהו ביחסים שלו  ש.

 8אותו אומר פעמים בודדות תשיגו  מול וואלה אין שוני לכלי תקשורת אחרים גם אתה שמעת

 9 לי את שאול נכון?

 10 כן ת.

 11ושמעת אותו פעמים מספר אומר תשיגו לי את פלוני או אלמוני של בעלי השפעה ושליטה בכלי  ש.

 12 תקשורת אחרים נכון?

 13 נכון ת.

 14 מהבחינה הזו דומה? ש.

 15 כן ת.

 16לא נדון שום נושא  תודה. בשיחות שאתה נכחת בהם לעולם, אבל לעולם לא הוזכר, לא דובר, ש.

 17 של רגולציה או שום דבר כזה נכון?

 18 לא ת.

 19 גם לך לא היה מושג בנושאים, וזה טבעי, בנושאים של הרגולציה? ש.

 20 לא ת.

 21 אתה גם מבחינתך לא שוחחת, לא דיברת לא עם שאול אלוביץ' ולא עם אף אחד אחר נכון? ש.

 22 לא ת.

 23 ל אלוביץ'?עכשיו, גם נתניהו לא אמר לך לפנות אף פעם לשאו ש.
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 1 לא. ת.

 2נכון שהציגו לך בחקירות, אמרו לך שהפניות שלך הכתובות לישועה עברו במקביל לאלוביץ'  ש.

 3 נכון?

 4 כן ת.

 5 הרושם שלך עד הרגע הזה זה שכל הפניות שאתה העברת לישועה הגיעו לאלוביץ' נכון? ש.

 6 זה מה שאתה אומר ת.

 7 הלא, אמרתי הרושם שלך הוא, ככה הציגו לך בחקיר ש.

 8 עד שנוכחתי לדעת שזה עבר גם לאלוביץ'? אני לא ידעתי, חשבתי שזה עובר רק לאילן ת.

 9נטעו בך את הרושם שכל פניותיך, שנעבור עליהם אחרי זה אחת לאחת לישועה, במקביל עברו  ש.

 10 לאלוביץ', כך אתה חושב נכון?

 11 אני שוב מציעה להגיש את החקירה? עו"ד יהודית תירוש:

 12 רוצה להגיש את החקירהלא, אני לא  ש.

 13 כי אי אפשר להגיד לו  עו"ד יהודית תירוש:

 14הוא שואל אותו מה הוא חושב. השאלה אם זה מה שהוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 מבין או מה שהוא חושב, זה שאלה שאפשר לשאול.

 16שלך לישועה עברו אני אלך איתך צעד צעד. קודם כל שאלו אותך, אמרו לך קבל נתון שפניות  ש.

 17 גם לאלוביץ' נכון? הציגו לך את זה?

 18 שם נחשפתי לזה פעם ראשונה ת.

 19 יופי. הרושם שאתה קיבלת מהחקירה שכל פניותיך לישועה, ש.

 20 אני לא יודע אם כל, אבל פניות שלי עברו גם, כן ת.

 21רי זה פניות שלך שאח 15האם אתה יודע, יש לנו טבלת עזר, אני אחסוך את הטבלה, שמתוך  ש.

 22 נראה באיזה נושאים בנאליים הם עבור, כנראה בשלושה מקרים במקביל זה נשלח,

 23 הפניות שיש ברול הישן. 15מתוך  עו"ד יהודית תירוש:
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 1 בתוך כתב האישום, אני עם כתב האישום שלכם ש.

 2לא, כתב האישום יש לו גם חלק כללי, אני שוב אגיד, אני אגיד את זה כמה  עו"ד יהודית תירוש:

 3מים שצריך לומר את זה ואם חברי מפנה אותו לאמירה כללית מתוך הפניות שלך אז הוא פע

 4יכול להגיד מתוך הפניות שמופיעות בנספח, הוא יכול להגיד מתוך הפניות שמופיעות ברול 

 5במספר, זאת  15הישן, גם, זה גם לא מדויק, אבל הוא לא יכול להגיד מתוך הפניות שלך שהם 

 6 טעה, היא לא אמירה נכונה. אמירה שהיא אמירה מ

 7 אני הייתי מציע לחסוך את המונח מטעה בעניין הזה ש.

 8 התוצאה היא מטעה. עו"ד יהודית תירוש:

 9 אני מציע לחסוך את העניין הזה ש.

 10 התוצאה היא מטעה עו"ד יהודית תירוש:

 11 אני אגיד את הדבר הבא, כתב האישום משרטט את המסגרת שאנחנו נמצאים בתוכה. חברתי ש.

 12אגב בכל החקירה הראשית שלה העלתה עוד פנייה אחת, הייתה לה פנייה אחת נוספת שהיא 

 13 עלתה אם היא כן בפנים או לא בפנים אז 

 14 אל תפרש אותי עו"ד יהודית תירוש:

 15 אני לא מפרש, אני אומר מה היה. ש.

 16 זה לא נכון אבל עו"ד יהודית תירוש:

 17 ושהשופטים טוב, אני יכול לחזור לשאול את העד שאלה?  ש.

 18אדוני לא צריך להישמע בצורה גורפת וקונקלוסיבית, כל הפניות כולם, אדוני  עם:-כב' השופט מ' בר

 19לא יודע, אבל יש פניות שהם מחוץ לכתב האישום כפי שאדוני אומר אבל מתוך הפניות שאדוני 

 20 כן יודע,

 21ת מה שמטיחים בנו ועם כן, זה מה שאני אומר, נכון. מה אני יכול לבדוק? אני יכול לבדוק א ש.

 22 זה להתמודד, אני לא מתמודד עם שדים ורוחות בנושא הזה. 

 23 אז יש לי עוד התנגדות? עו"ד יהודית תירוש:
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 1 למה? עוד לא שאלתי ש.

 2 אבל אתה כבר שאלת עו"ד יהודית תירוש:

 3רגע גברתי תמתין לסוף השאלה ואל תענה בינתיים, מר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 טמבלר אל תענה סדר, תקשיב ואל תענה.ס

 5הרושם שלך שניטע בך במהלך החקירה, תקן אותי אם אני טועה שכל או רוב הפניות שאתה  ש.

 6 פנית לישועה פנו במקביל לאלוביץ', זה היה הרושם שלך? בכנות?

 7 אתה יכול לענות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 לזה בפעם הראשונה שם אני לא יודע אם הכל אבל נחשפתי ת.

 9 כשאתה אומר נחשפתי לזה ש.

 10לא, השאלה לא אם נחשפת לזה שאחת או שתיים עבור אלא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 שכל מה שאתה התכתבת עבר לאלוביץ', זו השאלה? 

 12 אני לא יודע, ת.

 13 השאלה אם זה מה שהתרשמת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14העדות הייתה לפני ארבע שנים, אני לא זוכר אם יצאתי משם עם תחושה ספציפית כזאת אבל  ת.

 15 שם נחשפתי בפעם הראשונה לעניין הזה שזה עבר גם לאלוביץ'

 16אז אני אומר לך את הדבר הבא, אתה יודע, אם אני מנסה לזקק את תשובתך אז הרושם של  ש.

 17 ק ניכר מהפניות עברו נכון?ואם הרושם שלי הוא לא מדויק אז דייק אותי שחל

 18 נכון, נכון ת.

 19פניות שמופיעות בנספח א' לכתב האישום, לפי  15עכשיו, כשאני משתף אותך בנתון שמתוך  ש.

 20 הספירה שלנו, שלוש עברו לאלוביץ'

 21 רגע אל תענה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לפי הספירה עו"ד יהודית תירוש:

 23 כחות העד?אפשר שלא בנו עו"ד ז'ק חן:
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 1 לא, סליחה, מה זה לא בנוכחות, ההטעיה יכולה להיות בנוכחות העד עו"ד יהודית תירוש:

 2עו"ד תירוש רגע, אם זו לא התנגדות אז גברתי תשב, אם זו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 התנגדות נוציא את העד ונשמע את ההתנגדות.

 4 בעיהאין בעיה, שיצא, שום  עו"ד יהודית תירוש:

 5 אז נוציא אותו.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6אני רק אדייק שלפי הספירה שלנו, היא ספירה שונה פשוט משל חברי, אנחנו  עו"ד יהודית תירוש:

 7אירועים שנמצאים בנספח א' לכתב האישום, שישה הועברו על ידי חפץ  15מצאנו שמתוך 

 8 ל אלוביץ' ועוד אחדועוד שניים הועברו על ידי גורם אחר לשאו

 9זאת אומרת שמונה הועברו ולא שלושה, זה מה שאת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 אומרת?

 11 כן. עו"ד יהודית תירוש:

 12 הרי זה עניין מדיד, זה עניין של אמפיריקה ש.

 13 נכון עו"ד יהודית תירוש:

 14 אני כבר אומר זה פריטים  ש.

 15לא דובר הועברו על ידי מי, כל הזמן לא דובר הועברו על ידי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 מי?

 17נכון גברתי, אבל זה ... את הרושם שחלק ניכר מהפניות שלך לאילן ישועה עברו לשאול.  עו"ד ז'ק חן:

 18 מה שחברתי מתייחסת עכשיו זה לא רק הפניות שלו לאילן ישועה לכן הספירה,

 19 .בוא נקרא את השאלה עו"ד יהודית תירוש:

 20 השאלה אצלי כתובה ש.

 21 תראה מה שאלו אותו עו"ד יהודית תירוש:

 22 אולי תשבו ותספרו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 לכן המדד של חברתי עו"ד ז'ק חן:
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 1 אבל גם אנחנו מדדנו עו"ד יהודית תירוש:

 2אבל את לא מדדת ביחס לשאלה של עו"ד בן צור, עו"ד בן צור שאל במפורש הפניות שלך  עו"ד ז'ק חן:

 3לאילן ישועה, חלק ניכר בהתחלה היה... אחר כך חלק ניכר, הפניות שלך הוא שואל אם 

 4 הועברו לשאול אלוביץ', זו הייתה השאלה, התשובה שאת נתת עכשיו,

 5 יתה שעברו רק שלושהשאלה הי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 15מתוך  עו"ד ז'ק חן:

 7 שלוש, אני מוכן להגיד גם את הפריטים.  ש.

 8 אני לא מבינה את הויכוח, זה מספרים, שבו ותספרו רגע.אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9גברתי מכיוון שאנחנו מבלים את זמננו באתר הזה ובפניות האלה מצאנו עיסוק בחיים בשנה  ש.

 10פריטים אני יכול לציין אותם,  15וחצי אחרונות אז ספרנו גם את זה ואני כבר אומר מתוך 

 11ואני לא רוצה  15אלה הפרטים שעברו במקביל וזה שלושה מתוך  305-ו 187, 171פריטים 

 12וח הזה, זה מה שעשינו. יש לנו טבלה מאירת עיניים שאפשר להגיש לכלות את זמני בויכ

 13אותה, תגישו את הטבלה שלכם ואנחנו נגיש את הסידור שלנו, אני מציע שאני אשאל את העד 

 14 כרגע יהי זה שלושה או שישה, חבל על הויכוח, אני רוצה להתקדם בחקירה. 

 15 נהזה שלושה או שמו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 לא, היא אומרת שישה ש.

 17 לא, שישה באמצעות חפץ ועוד שניים באמצעות גורם עו"ד יהודית תירוש:

 18 השמונה לא המתייחס לשאלה של עו"ד בן צור עו"ד ז'ק חן:

 19 לא נכון, לא נכון עו"ד יהודית תירוש:

 20י האם כל ההתכתבויות, כל שמונה ההתכתבויות שגברת אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 מדברת עליהם כולן הם בין העד לבין מר ישועה?

 22 בוודאי.  עו"ד יהודית תירוש:

 23 סטמבלר לישועה? ש.
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 1 השאלות הן על ההתכתבויות בין העד הזה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 הוא לא העביר כלום לאלוביץ' הרי עו"ד יהודית תירוש:

 3יתה אם התרשמת שכל התכתבות שלך עם מר השאלה הי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4ישועה עוברת למר אלוביץ'? הוא אמר אני לא יודע אם כל, ואז הוא אמר, אני אומר לך שמתוך 

 5אירועים בנספח א' רק שלוש התכתבויות שבינך לבין אילן ישועה עברו למר אלוביץ', זו  15

 6 הייתה השאלה.

 7 305-ו 187, 171כן.  ש.

 8 עבר 417 עו"ד יהודית תירוש:

 9זה לא התכתבות בין סטמבלר לבין ישועה. זה כל ההבדל והשאלה שלי סוגננה בצורה  174 ש.

 10 הכי ברורה שישנה.

 11טוב, אנחנו נחזיר אותו. תגיד שאתה אומר שלושה, יש לנו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 מחלוקת

 13 בטוח הם חולקים הם טועים ש.

 14 םאנחנו לא טועי עו"ד יהודית תירוש:

 15יכול להיות, אני אשאל אותו פעם נוספת אחרי שנניח שכל  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 או רוב הפניות הועברו ושמונים אחוז לא הועברו. 

 17מר סטמבר אנחנו מדברים על זה, כי לא הגיעו לעמק השווה במספרים אז אנחנו מדברים על  

 18 זה שרק חלק הועבר,

 19 חלק קטן מאוד לשיטתנו ש.

 20 רק חלק הועבר ולא הכל אז מה השאלה לעד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אני חוזר רגע פשוט כדי לסגור את העניין, הרושם שלך היה, כך אמרת לי היה שכל או רוב  ש.

 22 הפניות עברו, שאתה פנית לישועה עברו לשאול אלוביץ'?

 23 כן ת.
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 1 זה מה שהבנת נכון? ש.

 2 נכון ת.

 3אומר לך שעיקר הפניות שלך לא עברו למר אלוביץ' זה שונה ממה שהבנת עד  ועכשיו כשאני ש.

 4 נכון? 1.20שעה 

 5 נכון ת.

 6תודה, בוא נתקדם. עכשיו, אתה לא היית מעורב בענייני הדוברות האישיים והמשפחתיים  ש.

 7 נכון?

 8 נכון ת.

 9 מי שהיה שם זה בעיקר ניר חפץ נכון? ש.

 10 נכון ת.

 11 נכון? חפץ גם לא היה ממונה עליך ש.

 12 לא ת.

 13 למשל, תתקן אותי אם אני טועה אבל מפעם לפעם יש התייעצויות נכון? ש.

 14 נכון ת.

 15 עם גורמים שונים? למשל עם דוד שרן מפעם לפעם יש נכון? לא הרבה, ש.

 16 לא הרבה, לא. ת.

 17אוקי. בוא נדבר בכל אופן על הממשק שישנו והממשק זה פניות בנושא גברת שרה נתניהו  ש.

 18 יבוריבתפקידה הצ

 19 כן ת.

 20בוא נבין איפה ההשקה הזו שישנה. בוא תסביר לנו כך, תסכים איתי שככל שיש פעילות נקרא  ש.

 21 לזה ציבורית של שרה נתניהו איך זה עובד? קודם כל לע"ם, הודעות, איך זה עובד?

 22לרוב אם ראש הממשלה מוזמן לאירוע כלשהו והוא לא יכול ללכת והוא בוחר לשלוח את  ת.

 23ני פונה ללשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה, מקבל אישור להצמיד צוות של רעייתו א
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 1לשכת העיתונות הממשלתית, מצמיד גם גורם מטעמי ומבחינתי זה שלוחה של ראש 

 2 הממשלה.

 3 והמבחן, מה המבחן של הלשכה המשפטית? איך הם בוחנים את זה? ש.

 4 אני מניח אם יש פה עניין לציבור ת.

 5חנו יכולים כנייר לקמוס להניח שכל אימת שיש פעילות ציבורית, בטח בדיוק, נכון אז אנ ש.

 6 כשנשלח איזשהו צוות )צוות נשלח באישור הלשכה המשפטית נכון(?

 7 כן ת.

 8 אז בעצם גם אתה כדוברות וגם חפץ כדובר המשפחה שולחים את זה נכון? ש.

 9 נכון ת.

 10 ואתם שולחים את זה ככלל בתפוצה רחבה? ש.

 11 לגמרי ת.

 12לגמרי, יופי. לא הציגו לך בחקירה שלך לא הציגו לך מבחינת הסיקור של שרה נתניהו את  ש.

 13הפניות שלך, מה סוקר בצד הציבורי, מה לא בצד הציבורי? זה בכלל נושא שלא נכנסו איתו 

 14 לשום רזולוציה נכון?

 15 אני זוכר שבחקירה הציגו לי איזה התכתבות שלי עם אילן ישועה על גברת נתניהו. ת.

 16כן, אחת, אני אומר אבל לא לקחו, מה שאני הייתי מצפה, אני כבר אומר לך זה א. לבדוק את  .ש

 17כל כלי התקשורת. ב. לבדוק למי זה יצא? ג. לבדוק מה עלה? ד. לבדוק אם זה בציבורי או לא 

 18 בציבורי? כל הדברים שאני אומר לך איתך לא עשו שום דבר כזה נכון?

 19 לא ת.

 20, אגב, מי שליוותה את שרה נתניהו הייתה שיר, מה היה התפקיד של עכשיו, גם אתה אמרת ש.

 21 שיר בוא תגיד? הזכרנו אותה קודם?

 22 היא הייתה עוזרת שלי אז ת.

 23 היא הייתה עוזרת שלך והיא הייתה יותר צמודה ש.
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 1 במקרים האלה כן, במרבית המקרים היא נשלחה איתה, כן. ת.

 2 ן? לא מסרה עדות.בסדר גמור. אתה יודע שהיא לא נחקרה נכו ש.

 3 לא, לא ידעתי ת.

 4אז אני אומר לך. אתה אמרת ואני מבקש שתאשר את זה בהודעה שלך שלא תמיד בקשות של  ש.

 5 שרה נתניהו להוצאת פרסומים היו עוברות את אישור ראש הממשלה?

 6 נכון ת.

 7ית של דב גילהר כי אני חושב שגם פה הציגו לך תמונה חלק ןהריאיועכשיו בוא נדבר על  ש.

 8 ומתעתעת, בוא נראה את העובדות ואז נבין מה קרה שם.

 9 אוקי ת.

 10 עצמו אתה נכחת? ריאיוןקודם כל ב ש.

 11 הייתי בחדר ת.

 12היה לא הוגן והיה  ןשהריאיוהיית בחדר. עכשיו, קודם כל ההתרשמות שלך כמי שהיה בחדר  ש.

 13 קנטרני וגילהר התפרץ לתשובות של נתניהו נכון?

 14 נכון ת.

 15 ריאיוןידעת, תאשר לי שלא ידעת זה מה הסיכומים המוקדמים שהיו לפני המה שאתה לא  ש.

 16 הזה.

 17 לא ידעתי ת.

 18 מתי ידעת את זה, אם בכלל? ש.

 19 לא ידעתי ת.

 20אז בוא נראה מה הסיכומים המוקדמים ובוא נראה מה קרה פה בסדר? כי העלו פה לגבהים  ש.

 21יוק את ההיפך, מה אפשר של גילהר ותיכף הוא יקרוס ונראה בד ןהריאיואת הסיפור של 

 22 נתניהו. -להבין מוואלה

 23 זה כבר קרס ----
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 1 כבר קרס אבל תמיד זה טוב להיזכר. ש.

 2תראה, אמרת שלא היית מעורב בסיכומים המוקדמים. אני כבר אומר לך, מי היה יכול לסכם  

 3 את הסיכומים המוקדמים?

 4 ניר חפץ ת.

 5עניין של פרקטיקה שסיכומים לגבי ראיונות, ניר חפץ, נכון. תאשר לי וזה אתה כן יודע כי זה  ש.

 6 בטח של אישיויות פוליטיות בכירות זה דבר שהוא רווח, אפשר להגיע לכל מיני סיכומים נכון?

 7 נכון ת.

 8 בוא נראה טיפוסים של סיכומים, איזה סיכומים אתה יכול להגיע מראש? ש.

 9, ןהריאיויכומים של עורך יש סיכומים של... זאת אומרת מה שאתה מקליט אתה משדר, יש ס ת.

 10 של נושאים שיישאלו או לא יישאלו

 11 בוא נעצרו רגע, כשאתה אומר נושאים שיישאלו או לא יישאלו זה לפעמים עניין מהותי נכון? ש.

 12 כן ת.

 13 כלומר בנושא הזה אנחנו לא נוגעים נכון? ש.

 14 כן ת.

 15 קורה? ש.

 16 כן ת.

 17 בוא נמשיך איזה עוד סיכומים יכולים להיות? ש.

 18 , מי מראיין? זה בגדולןהריאיוורך ע ת.

 19 וככלל הסיכומים הללו מכובדים? ש.

 20 משתדלים ת.

 21משתדלים, נכון, העיד פה חפץ שכלי התקשורת נוהגים לכבד את הסיכומים נכון? זה אנחנו  ש.

 22 נסכים על זה?

 23 כן. ת.
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 1 ככלל? ש

 2 כן ת.

 3 ?ןהריאיוהאם אתה יודע שוואלה הייתה הגורם שחיזר אחרי  ש.

 4 כולם חיזרו באותה תקופה אחרי ראיונות עם ראש הממשלהלא,  ת.

 5בסדר גמור, אז אני כבר אומר לך רק שנבין פה את המאזן שהיה ואז את גודל ההפרה ואת  ש.

 6 2015בינואר  22-מ 6756גודל מה קרה כאן שיש תכתובות בין ישועה לבין חפץ למשל שורה 

 7ך עם אבי מקווה מאוד שלא תאכזבו היי ניר כותב ישועה לניר, מה שלומך? בהמשך לשיחת

 8. תודה, אילן. הנה בוא תסתכל. ישועה אישר לנו, אני כבר אומר לך, בוא ןהריאיואותנו לגבי 

 9 תקרא, אתה רואה את זה?

 10 כן ת

 11שהוא  14שורה  3824עמוד  2021ביוני  14-ואני אומר לך שגם ישועה אישר לנו כאן פרוטוקול מ ש.

 12אמר שכל כלי התקשורת  2018במרץ  5-מ 1958וגם חפץ נ/ ןיוהריאחיזר אחר ניר חפץ בנושא 

 13 רצו את הראיונות, כולם רצו לראיין אותו.

 14 נכון ת.

 15 אוקי? ןהריאיואז אנחנו מבינים שוואלה חיזרו אחר  ש.

 16 כן ת.

 17כבר אנחנו אומרים שגם מבחינתם זה כבר אני אומר לך, יצר להם תחושה של הישג עיתונאי.   ש.

 18 לוואלה.רה"מ מגיע 

 19 לא, הוא לא מגיע, הם הגיעו אליו ת.

 20, אלה העדויות גם של אנשי וואלה שמבחינתם אני ריאיוןכן, התכוונתי בסדר, שמעלים את ה ש.

 21 אקריא לך, נניח, מה היה התפקיד של ברוך שי?

 22ברוך שי לא היה בתקופתי אני חושב. הוא היה ראש מערכת חדשות שם אבל אני חושב טרם  ת.

 23 זמני
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 1, הוא היה ראש מערכת חדשות ואז בהודעה שלו, אני ןהריאיוסדר, הוא היה בתקופה של ב ש.

 2הוא אומר שזה הישג עיתונאי, פוטנציאל מאוד  91-93בשורות  2019בינואר  7-כבר אומר לך מ

 3זה הישג גדול,  2וערוץ  10גדול, מבחינתנו כאמצעי תקשורת שהוא יחסית קטן לעומת ערוץ 

 4 ה נכון?זה הישג גדול לוואל

 5 כן ת.

 6יפה. עכשיו בוא אני אגיד לך מה היו התנאים שחפץ הציג וסוכמו, כשאתה שומע את זה  ש.

 7 לראשונה עכשיו נכון?

 8 נחשפתי במהלך המשפט ת.

 9 לא, אבל כשמסרת את ההודעה שלך? ש.

 10 לא, לא ת.

 11 לא ידעת על זה שום דבר? ש.

 12 לא ת.

 13, ןהריאיוד החזק, וואלה רוצים את אומר חפץ אני סיכמתי, תזכור גם חפץ פה הוא הצ ש.

 14 סיכומים זה דבר מקובל, עד כאן זה קרקע נוחה לסיכומים נכון?

 15 כן ת.

 16 קרקע מסתברת לסיכומים נכון? ש.

 17 כן. כן ת.

 18 . שלא יקטעו אותו.1הוא אומר תראה, אני אקצר לך את העניין.  ש.

 19 נכון ת.

 20 שלא יתפרצו. בוא תאשר לי קודם כל שנתניהו תיעב ש.

 21 רגיש לזה מאוד ת.

 22 רגיש מאוד נכון? שקוטעים אותו נכון? ש.

 23 כמעט ריאיוןכן, זו הייתה בקשה בכל  ת.
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 1 ?ריאיוןבכל  ש.

 2 כן ת.

 3 לא לקטוע, תשאלו מה שאתם רוצים אני אשיב, אל תקטעו אותי נכון? ש.

 4 נכון ת.

 5 נכון?והדבר השני שזה יהיה מראיין אחד ולא שני מראיינים, גם סיכום הכי טריוויאלי  ש.

 6 כן ת.

 7אפשר כמובן גם להגיע להסכמות הרבה יותר מהותיות, לא לשאול משהו, נושא, נכון? זה  ש.

 8 הסכמה הרבה יותר כבדה נכון?

 9 כן ת.

 10 מצולם נכון? ריאיוןהזה הוא  ןהריאיוגם יש רגישות כי  ש.

 11 נכון ת.

 12 מקום נכון?מצולם זה יוצא החוצה והופ, מתעופף לכל  ריאיוןמה הרגישות? שאם יש לך  ש.

 13 נכון ת.

 14גם נתניהו לא כל כך אהב את הרעיון שדב גילהר הוא זה שיראיין אותו כי לפי התפיסה  ש.

 15 שרווחה אצלם הוא נוטה לקטוע ולקנטר ולהתפרץ נכון? כך אמר לנו חפץ.

 16 יכול להיות, אני לא יודע ת.

 17וגן, גילהר היה לא ה ןשהריאיואתה לא יודע. מה שאתה אמרת, ההתרשמות שלך הייתה  ש.

 18 התפרץ ושאל שאלות קטנוניות?

 19 נכון ת.

 20אז כשאני מניח לך לרגע את התשתית איך ומה קרה, בהנחה וזה לא הנחה, זה עובדה שמה  ש.

 21 עצמו זה הפרה של הסיכום המוקדם לא להתפרץ, לא לקטוע, מה המשמעות? ריאיוןשקורה ב

 22 שיש פה הפרה ת.
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 1יודע הפרה צריכה לפעמים איזשהו תיקון או לא  שיש פה הפרה, עכשיו, אז משפטנים, אתה ש.

 2תיקון, תיכף נראה מה קרה פה בעניין הזה, אבל קודם כל אני רק רוצה ללכת איתך כמי שהיה 

 3שם ההתרשמות שלכם שהייתה שנתניהו פה נותן משהו לוואלה נכון? זה הישג עיתונאי 

 4 מבחינת וואלה נכון?

 5 כן ת.

 6לגרי, נקרא לזה נוהג באופן לאומתי, זה הרושם שלך היה וואלה, אני לא אשתמש בביטוי וו ש.

 7 ביחס לנתניהו?

 8 אמרתי לא הוגן, כן. ת.

 9 לא הוגן, זה בתקופת בחירות שזה תקופה חשובה נכון? ש.

 10 רגישה וחשובה ת.

 11רגישה וחשובה ומה שהוספתי לך שגם מפרים סיכום מוקדם שהיה, זה לא ידעת בשעה  ש.

 12 שהעדת נכון?

 13 נכון, כן. ת.

 14העיד פה חפץ, אני קצת מקצר את ההליך, הוא העיד כאן שהכעס של נתניהו היה מוצדק כי  ש.

 15הסיכום הזה היה סיכום ברור ונדיר שכלי תקשורת מפרים סיכומים מוקדמים. אתה שותף 

 16 לתיאור הזה?

 17 להגיד נדיר אני לא יודע, נתקלתי כבר בהפרות סיכומים אבל, ת.

 18 חריג? ש.

 19 כן ת.

 20 בתיק של חריגות, השאלה איפה, מאיזה כיוון.חריג, אנחנו  ש.

 21הזה  ןשהריאיועכשיו, אז הציפייה של נתניהו אם אתה יודע הייתה שמכיוון שהסיכום הופר  

 22 לא ישודר. 

 23 בדיעבד נחשפתי לזה ת.
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 1אוקי, בדיעבד. ציפייה לגיטימית נכון? יש סיכום, לא עמדתם בסיכום אז מה לעשות? לא  ש.

 2 משדרים, לגיטימי נכון?

 3תראה אני לא יודע לומר לך כי אני לא מכיר הרבה גופי תקשורת שגם אם הפרו סיכומים גנזו  ת.

 4 . ןהריאיואת 

 5 אבל זו הייתה הציפייה שלו? ש.

 6 כנראה ת.

 7 מה וואלה עשו עם הציפייה הזו? ש.

 8 רצו לשדר אני מניח ת.

 9 טיירה, סליחה על הביטוי, לקחו את הציפייה הזו שלו  ש.

 10 גריזה לא וול ----

 11לא וולגרי? מה שוואלה עשו הם באו וחיזרו ולמרות שהם סיכמו אמרו בשום פנים ואופן,  ש.

 12 אנחנו לא מקבלים את העמדה. טיירה זה עפיפון, סיירה זה מכונית וטיירה זה עפיפון. 

 13 בקיצור, וואלה אמרו בשום פנים ואופן 

 14 איפה הם אמרו את זה בשום פנים ואופן? עו"ד יהודית תירוש:

 15ולקיים  ןהריאיו, בנימין נתניהו רצה לגנוז את 8402ניר חפץ, עד שלכם, חקירה נגדית עמוד  ש.

 16וזה לא  -חוזר עם מראיין אחר שישאל מה שהוא רצה אבל עם מראיין אחר. שאלה  ריאיון

 17היה מקובל על וואלה? זה לא היה מקובל בעיקר על הצד הזה של העיתונאי בוואלה, זה כולל 

 18היה עיתונאי. זה מה שהוא אמר, זה מה שנתניהו רצה, זה מה שוואלה אמרו, ישועה שהוא לא 

 19 לא. אמרתי טיירה? טיירה. 

 20. שיש סיכום מוקדם 1עכשיו אני רק רוצה להבין כמי שהיה שם לפחות בחלקים. תסכים איתי  

 21בא נתניהו ואומר תשמע, הפרתם אני מבקש לא לשדר? אומרים לו ישודר, תיכף  2-ומופר ו

 22את הפתרון, לאו פתרון שנמצא, מבחינתו, לא יודע אם אתה יודע או לא יודע, התודעה נראה 

 23 שלו זה שוואלה מתעמת איתו, מקנטר אותו, לאומתי כלפיו נכון?
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 1 כן ת.

 2הזה נערך, נכון שזו  ןשהריאיועכשיו, מה שאתה חשבת, תתקן אותי, התודעה שלך הייתה  ש.

 3 התודעה שלך שהייתה?

 4 כן ת.

 5נראה את העובדות. מאיפה התודעה הזאת? איך התודעה הזאת התגבשה? זאת טוב, בוא  ש.

 6 הזה נערך? ןשהריאיואומרת על סמך מה גיבשת איזושהי תפיסה 

 7 אני חושב שתקופה לאחר מכן היה איזה בז בתקשורת על העניין הזה. ת.

 8רת נכון, והבז בתקשורת מה שקורה זה שיש לנו בעיה, זה תיק של תקשורת, בז בתקשו ש.

 9לפעמים אנשים לתודעה שלהם נכנסים דברים שהם לא יכולים להבחין בין מה שהיה אז לבין 

 10 הבז בתקשורת אבל ... לאיזשהם עובדות אבל זה היה הבז וכך הנחת נכון?

 11 כן ת.

 12להלן העובדות. אני שואל אותך אם אתה יודע את העובדות האלה? מי שהציע לערוך אתה  ש.

 13 ?ןהריאיולערוך את  , אתה יודע מי הציעריאיון

 14 לא ת.

 15זה אלקלעי וישועה. זה ידוע  ןהריאיואחרי שבקשתו של נתניהו סורבה, מי שהציע לערוך את  ש.

 16 לך?

 17 לא ת.

 18אחרי הצרחות מלשכת ראש הממשלה? לא, באמת, גם יש גבול איך שמציגים  עו"ד יהודית תירוש:

 19 את הדבר הזה, מר ישועה התנדב כאן.

 20 עו"ד תירוש זו לא עילה להתנגדות. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 21 האם אתה מבין שאם יש צרחות זה מעיד שמישהו מתוסכל? ש.

 22 כן ת
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 1 8404או. טוב. עכשיו, אני כבר מקצר אני רק אפנה את בית המשפט למען הרקורד לעמוד  ש.

 2הם, הצעה לחקירה של ניר חפץ שמתאר את מהלך הדברים. הוא אומר שזו הייתה הצעה של

 3, סליחה, 38בעמוד  2021ביוני  14-של אלקלעי ושל ישועה והוא אומר את זה גם בפרוטוקול מ

 4שאבי הציע, אבי זה אבי  18-21שורות  3828בעמוד  2021ביוני  14-ישועה אומר בפרוטוקול מ

 5 .ןהריאיואלקלעי, לערוך את 

 6 מה השאלה לעד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7אני שואל אותך כך, מהלך הדברים שאני מתאר לך, הבקשה של נתניהו, הסירוב  עכשיו ש.

 8 וההצעה של וואלה לערוך זה מהלך דברים שלא היה ידוע לך?

 9 לא ת.

 10קודם כל הורדה  ןשמהריאיוהאם אתה יודע, תיכף נראה מה קרה בפועל, האם אתה יודע  ש.

 11 שאלה אחת ותשובה אחת?

 12 לא ת.

 13 אני אומר לך ש.

 14 סליחה, רגע, אני אעיר הערה אחת דית תירוש:עו"ד יהו

 15 למה? ש.

 16כי אני מתנגדת לאיך שאתה מציג את הדברים, איך שחברי מציג את הדברים  עו"ד יהודית תירוש:

 17ואני אומר כך כי נראה לי שההתעקשות הזו היא חסרת טעם, אנחנו מתנגדים לאיך שחברי 

 18בות בזמן אמת, וממיילים שעברו הזה, לשיטתנו מהתכתו ןהריאיומציג את מה שקרה עם 

 19הזה, באחד הוא נערך ואחר כך  ריאיוןבזמן אמת עולה בבירור שהיו שני סיישנים לטיפול ב

 20הזה, זה עלה  ריאיוןנשלחו הוראות וכו', אנחנו מתנגדים לאופן הצגת הדברים לגבי הטיפול ב

 21ריכים להגיד את פה מספר פעמים, אני לא אחזור על זה בכל פעם. חברי ישאל אבל אנחנו צ

 22 זה.

 23 אני מכיר התנגדות, ש.
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 1העד אומר שהוא לא יודע מה קרה, הוא אמר גם בראשית שהוא לא יודע אם  עו"ד יהודית תירוש:

 2 בסוף זה נערך או לא, הוא אמר את זה גם בראשית אבל אני,

 3 אבל אתם יודעים שזה לא נערך. ש.

 4 לא, אנחנו יודעים אחרת. עו"ד יהודית תירוש:

 5 כשנגיע לסוף התיק הזה אולי אנחנו גם נדע ונוכל להכריע. אב"ד: -פלדמן -פטת ר' פרידמןכב' השו

 6אגב, אני כבר אומר לך, חבל, באמת יש ויכוחים שהם לא צריכים להיות לידך, אני כבר אומר  ש.

 7לך שאנחנו הקרנו לחפץ פה ולישועה את הפניות שלו שהוא ביקש להוריד מדקה עד דקה, 

 8 כפי שהוא מופיע היום. אתה יודע מה ירד? ריאיוןהראינו לו את ה

 9 לא ת.

 10 נאדה, כלום ש.

 11 טוב, עוד פעם עו"ד יהודית תירוש:

 12. האם אתה יודע גם את מהלך הדברים שבסופו של דבר אחרי ריאיוןלא, סליחה, הקרנו את ה ש.

 13 ערוך, יודע או לא יודע? ריאיוןשעלה לא היה  ריאיוןכל הפאולים האין סופיים של וואלה ה

 14 לא ת.

 15 היה שכן נערך, כך הנחת, כבז בתקשורת. ריאיוןהאם הסברה שלך עד עכשיו הייתה שה ש.

 16 אני לא יודע לומר לך, אני מניח שכן ת.

 17זה שמתייחסת לראש המוסד דאז מאיר  ריאיוןהאם אתה יודע אבל ששאלה אחת הורדה מה ש.

 18 דגן וזה בכלל היה החלטה פנימית של וואלה, זה אתה יודע?

 19 לא ת.

 20 לאן זה מביא אותנו בסוף סדרת השאלות האלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21אני אגיד למה מביא אותנו סדרת השאלות. תתקן אותי אם אני טועה, התפיסה שלך שיש  ש.

 22 הזה נכון? ריאיוןיענות מסוימת של וואלה הושתתה על האיזושהי  ה

 23 כן ת.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10261 

 1או, ולכן שאלה של בית המשפט או לאמירה של בית המשפט לאן זה מוביל? ההנחה שלך  ש.

 2ושעורכים אותו וכל זה לא ידעת לא על החיזור ולא  ריאיוןהושתתה על צבר של נתונים שיש 

 3 נכון?על הסיכומים ולא על ההצעה ולא מה עלה בפועל 

 4 בתקופה הראשונה, כן. ת.

 5תודה. עכשיו אנחנו הראינו פה בחקירות גם של אנשים החלקיים שהביאו אותם מוואלה וגם  ש.

 6קודמים שהתקשורת ככלל, כמה אמירות די בנאליות ככלל לא אהדה/אוהדת את נתניהו 

 7 נכון?

 8 נכון ת.

 9ימני של המפה שאומרים הראינו עיתונאים בכירים מהצד, לא מהצד ה 2015בטח בבחירות  ש.

 10שהתקשורת עבדה נגד נתניהו, זו הייתה התחושה שלך גם כשהיית דובר כלכלי במערכת 

 11 הבחירות נכון? בליכוד?

 12 כן. ת.

 13 נכון? ש.

 14 כן ת.

 15 הם היו מאוד נגטיביים נכון? ש.

 16 נגטיביים, כן ת.

 17נתניהו, זו אומרים פה שגם חצו את מרחב הלגיטימיות העיתונאית בעבודה שבתקשורת כנגד  ש.

 18 הייתה התחושה שלך גם בחלק מהמקרים?

 19 אני אתן לך אובר וויו קטן על שתי תקופות.  ת.

 20 בבקשה ש.

 21אני חושב שעד הארבע שנים אחרונות היה נהוג שעיתונאים בדרך כלל לא שמים על השולחן  ת.

 22 את האג'נדה הפוליטית שלהם וזה היה נכון אז, היום זה כבר אחרת לצערי.
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 1ו חיים עם התוצאה אם זה יותר מעומעם או יותר מוסווה אבל עם התוצאה, עם אבל אנחנ ש.

 2מה מתפרסם, עם מה יוצא בתקופה שאתה היית ככלל היה סיקור שנתפס כנגטיבי ולאומתי 

 3 נכון?

 4 נכון. נכון ת.

 5בתוך הלשכה ולפני כן היית גם דובר  2015עכשיו, בעניין הזה אתה היית כמובן מאוגוסט  ש.

 6 פת הבחירות ולכן יש לך יכולת להתייחס נכון?כלכלי בתקו

 7 אוקי. ת.

 8עכשיו בתקופת הבחירות ואני שואל אותך אם יש לך משהו אחר לומר או לאשר או לא לאשר,  ש.

 9 העין השביעית, אתה יודע מי זה העין השביעית?

 10 כן ת.

 11 מה אתה יודע? ש.

 12למכון הישראלי  ביטאון שמבקר את עולם התקשורת, לדעתי שייך אם אני לא טועה ת.

 13 לדמוקרטיה אם אני לא טועה

 14הוא שייך, וזה בסדר גמור, הוא שייך למנהל הקרן החדשה בוא נגיד לתפיסת עולם, וזה בסדר,  ש.

 15אני אומר זה בסדר, זה הכי לגיטימי, חלקנו גם חולקים על התפיס הזו, זה מהצד השני של 

 16 המפה הפוליטית נכון?

 17 כן ת.

 18כבר אומר לך, אני אקצר, אפשר להקרין לך את. אפשר להגיש את אז למשל הם בדקו, אני  ש.

 19 זה.

 20 זה מהקלסר שלכם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 .2272נ/-ו 2271נ/ עו"ד עדי גרופי:

 22אני אומר זה תפיסת עולם שלהם, אתה יודע, לא בטוח שזה ... היסטורי שישנו אבל בוא נראה  ש.

 23 לך את התהליך הזה, מאוזן באופן מופגן איך הם תפסו את זה. אני אקצר
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 1 ממתי זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כבודה 2018באפריל  11-מ ש.

 3 אני רואה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אז עכשיו זה מאוזן באופן מופגן אתה רואה? ש.

 5 כן, כן ת.

 6תקופת הבחירות, אגב, מה שאני ואחרי זה יש עוד כתבה שהם בדקו חמישה אירועי מפתח ב ש.

 7 מראה לך היה ידוע לך, לא ידוע לך הכתיבה הזאת.

 8 לא, לא מכיר את זה. ת.

 9ואז הם עשו איזושהי אנליזה של הנושאים שעמדו, נושאים משמעותיים שעמדו על הפרק  ש.

 10, ... ימים, אימון, אתה זוכר את הדבר 15בתקופת הבחירות. אתה זוכר שהיה עניין של גיל 

 11 ה?הז

 12 כן. כן ת.

 13 אתה זוכר גם איך וואלה סיקרו את הדבר הזה? ש.

 14 לא זוכר ת.

 15אתה זוכר שזה  15אם אני אומר לך, אני כרגע לא אכנס לרזולוציה, אתה לא זוכר אבל ש...  ש.

 16 היה עניין משמעותי?

 17 כן. כן ת.

 18 למה זה היה עניין משמעותי? ש.

 19 לשלטון  הייתה ממומנת גם זו הייתה עמותה שניסתה להביא  את מחנה הציוני ת.

 20 ממומנת, זה מפר חוקי בחירות נכון? ש.

 21 כן ת.

 22 נכון? הרציונלזה פחות או יותר היה  ש.

 23 נכון ת.
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 1 גם הייתה בדיקה אחרי זה, זה נושא מהותי נכון? ש.

 2 כן ת.

 3 מה וואלה עשו עם זה, אתה זוכר? ש.

 4 לא. ת.

 5דיברו על מימון של הימין  מזויפתאם אני אומר לך שוואלה כדי ליצור איזה סימטריה מאוד  ש.

 6 שלא קשור לשום דבר כי זה מימון לגיטימי, אתה מכיר את זה או לא?

 7 לא ת.

 8אבל אם זה נעשה אתה לא חייב כרגע, אבל אם זה נעשה, כלומר בעצם לדלל או לנסות ליצור  ש.

 9בין מידע קונקרטי של מימון לא לגיטימי למימון שהוא לגיטימי,  מזויפתסימטריה אני אומר 

 10 איך היית רואה את זה?

 11 לא תקין ת.

 12לא תקין, אוקי. עכשיו, אני רוצה להראות לך ולשאול אותך, אנחנו עשינו פה, הראינו גם עם  ש.

 13העדים הקודמים שורה ארוכה של פרסומים כי אי אפשר להשאיר את זה רק בשלוש 

 14ושני זיכרונות אלא צריך לעשות איזושהי מאסה כוללת. אז עכשיו אני רוצה התכתבויות 

 15 שורה של פרסומים, בתקופה הרלוונטית  2015להראות לך בתקופה מאוגוסט 

 16 .2273זה נ/ עו"ד עדי גרופי:

 17אני מדבר כרגע על אוגוסט, זה תקופה שהגדרת אותה כתקופה אינטנסיבית אני מדבר כרגע  ש.

 18 . בסדר?2015ר על אוגוסט וספטמב

 19 אוקי ת.

 20בוא נעלעל, לא נעשה כרגע דוקטורט אבל אפשר גם במבוא לתקשורת אולי להגיע לכמה  ש.

 21 מסקנות. יש לנו את החשמלאי ואחרי זה יש לנו את נתניהו עושה פוץ', אתה רואה?

 22אולי אני לא שמעתי, אתה הסברת בשאלה שלך מה זה? האם זה, זה לא כל  עו"ד יהודית תירוש:

 23 תבות בתקופה הזאת, זה מקבץ?הכ
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 1ברור שמקבץ, אגב מקבץ הרבה יותר רחב מהאפס שבדקתם אותו. כלומר ביחס לכלום, לריק  ש.

 2אצלכם בכל השנים האלה של החקירות, פה יש לפחות איזושהי עבודה אחרי מאות שהגשנו 

 3 כבר.

 4 רציתי לדעת אז המקבץ עו"ד יהודית תירוש:

 5 אמרתי שזה מקבץ ש.

 6 בסדר רק רציתי להבין. תירוש: עו"ד יהודית

 7ברור. אז בוא נעלעל בסדר מר סטמבלר, אז נתניהו עושה פוץ' ואחרי זה יש לנו באותה כתבה  ש.

 8לב ושל מר הרצוג לגבי -לפני המעונות, יש לנו גם סרטונים של מי שהיום הוא השר עומר בר

 9באולפן וואלה התערבות בפוליטיקה האמריקאית ואחרי זה יש לנו את לפיד שמתראיין 

 10ואחרי זה יש לנו את דו"ח המעונות לפי התנועה לחופש המידע, ולא נלך איתך פריט פריט איך 

 11נראה שבדו"ח המעונות, איך בחרו את הקטעים היותר נגטיביים כדי להציג את זה ואחרי זה 

 12יש לנו את הרצוג, נתניהו במגעים עם החמאס ואחרי זה פניית ... שאין להם בולדוזרים 

 13 900וגסים בעוגת התקציב ועוד מכה לנתניהו אחרי זה ואחרי זה ליברמן שנתניהו העביר שנ

 14 אלף שקל לגיס חמישי, הכל אני מדבר בתקופה מיד אחרי ההגעה שלך.

 15 כן, כן, אני רואה את זה ת.

 16 והתקציב הפוליטי זה הסכמים קואליציוניים מושחתים. אחרי זה נתניהו נגד הפליטים ש.

 17 וכו' וכו' אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 18 וכו' וכו' וכו', נתניהו צריך להתפטר ולבקש סליחה מאזרחי ישראל  וזה נמשך ונמשך ונמשך.  ש.

 19שאלה ראשונה, אתה היית ער, הראיתי לך כרגע מקבץ, אני אומר לך כעניין שבעובדה עמדתנו  

 20ופות הבחירות, בתקופות היא, הצגנו פה מאות פרסומים אולי יותר שהיו באתר, כולל בתק

 21 האלה? סותאלמהחשובות בצורה מאסיבית, אתה היית ער 

 22 אני מניח שכן ת.

 23 ומה הרושם שלך כשאתה מסתכל בכך? ש.
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 1 לא מבין את השאלה, מה זאת אומרת רושם שלי? ת.

 2 זה סיקור אוהד, לאומתי? ש.

 3 זה לא קשור לסיקור כי זה ציטוטים של גורמים אחרים ת.

 4 ברור ש.

 5 זה אין לי שליטהעל  ת.

 6למשל נניח יריב אופנהיימר שקורא לו ראשון המסיתים. אתה רוצה כאילו גם לקחת, הנה  ש.

 7הכתבה האחרונה למשל, אני שואל אותך כרגע, בוא נעשה דבר דבר. קודם כל מהצד של 

 8נתניהו כסיקור זה לא סיקור נעים, אגב, הוא לא חייב להיות נעים אבל אני אומר זה לא סיקור 

 9 עים נכון?נ

 10 ברור שלא ת.

 11. יש גם, אתה מסכים איתי שיש בכרוניקה עיתונאית יש לנו כלי תקשורת, יש לנו את 2 ש.

 12 הכרוניקה ויש לנו את הפרשנויות נכון?

 13 נכון ת.

 14האם אתה יודע, אני מציג לך שמרבית הפרשנויות או ... הדעה או דברים שהיה בהם נופך  ש.

 15כך וכך או נחנך מחלף כזה וכזה היו עם ארומה שלילית מעבר לתאונת דרכים שהייתה ביום 

 16 לנתניהו?

 17 לא ת.

 18 מה אתה כן יודע? ארומה חיובית? ש.

 19 לא, אני לא יודע את זה כמותית כרגע ת.

 20 כמותי, כמותי ש.

 21 הסיקור של אתר וואלה אם אנחנו מדברים עליו לא היה סיקור אוהד לראש הממשלה ת.

 22כה חוות דעת אמפירית בלשכת ראש הממשלה באוגוסט נכון. אוקי. האם אתה יודע שנער ש.

 23 שערכה מיון של הסיקור במספר כלי תקשורת לרבות וואלה? 2015
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 1 לא ת.

 2קוד, זה חלק מחומרי -אפשר להגיש את זה, אחרי זה נביא את העורך של זה אבל זה בר ש.

 3אפשר לסמן  אני יכול להניח בפניך, לצערי יש לנו פה, 422קוד -החקירה, זה מה שמופיע כבר

 4 אחד ובפעם הבאה נשלים את העותקים.

 5 .2307התקבל וסומן נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6תראה אני כבר אומר לך שזה גם הועבר לכלי תקשורת אחרים, זאת אומרת הבדיקה הייתה  ש.

 7ים, שלילי 94%מאמרים, המיון היה  87בדקו  בדיקה רוחבית, לא רק בוואלה, זה לגבי וואלה.

 8 ,ניטרליים 22%

----  64 ,64. 9 

 10 נדמה היה כחיובי.  13.5%-ו 64, 64 ש.

 11 עכשיו תתקן אותי אם אני טועה, מי מכין את הבדיקה הזאת? 

 12 אין לי מושג ת.

 13 אבל זה מישהו מהלשכה נכון? שהולך וממיין ועושה נכון? ש.

 14 אני לא מכיר את זה, שוב. ת.

 15 13%-שלילי ו 64%כתב כרגע זה לא משנה אם זה עכשיו, אבל תסכים איתי שבהנחה שמה שנ ש.

 16התפיסה של מי שכותב את, מציג את הנתונים הללו ומלין, מתלונן זה  15%-ו 61חיובי או 

 17 שהסיקור הוא סיקור נגטיבי במהות שלו נכון?

 18 כן ת.

 19עו"ד בן צור אני רוצה לשאול את שאדוני שאלה ואני רוצה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 העד יצא רגע.ש

 21 אני מנסה להבין לאן אנחנו הולכים איתו? 

 22 לפריטים עכשיו ש.

 23 מה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 לפריטים עכשיו ש.

 2כי אדוני כל הזמן רוצה שהוא יאשר שזה לא סיקור אוהד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 אבל הראיתם לנו ערימות

 4 אז אני אומר לגברתי ש.

 5 שנבין לאן החקירה הולכת? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 העד בראשית אמר מספר משפטים כלליים ש.

 7 מאוד כלליים ולא רבים אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8נכון, לא רבים אבל הוא אמר כן, זה היה אתר, הוא דימה לישראל היום נדמה לי. עכשיו  ש.

 9המרחק בין ישראל היום שנדמה כאוהד לבין מה שהעד אומר בחקירה הנגדית נדמה לי ש

 10 עכשיו במהלך החקירה כן, זה היה נגטיבי, זה היה לאומתי בתחומים רבים

 11 הוא לא אמר שזה היה עו"ד יהודית תירוש:

 12 אני כרגע משיב לבית המשפט, יכול להיות שאני משיב לא נכון ויכול להיות שאני מאוד מדייק. ש.

 13 אם העד העיד בחקירה ראשית באופן כללי עם:-כב' השופט מ' בר

 14 מאוד ש.

 15לא קונקרטי, לא מסוים ולעומת זאת אדוני מציג לבית המשפט, הציג כבר  עם:-כב' השופט מ' בר

 16בעבר ראיות בכתב שלכאורה מבססות את ההיפך הגמור אז למה אדוני רוצה לעמת את העד 

 17 עם הדברים? כדי שמה? שהוא יחזור בו מהאמירות?

 18ב. אני מקצר אבל גם אני אומר העד בסוף כשאנחנו מציגים לו את הדברים הוא -א. אני מבין ו ש.

 19 מאשר את עיקרי הדברים.

 20אבל לא בטוח שזה היה כל כך דרוש בנסיבות האלה, כל עוד האמירות הן  עם:-כב' השופט מ' בר

 21יפך הגמור כלליות ולאדוני לכאורה יש ראיות בכתב באופן שמבוססות לשיטת אדוני את הה

 22 אז,

 23 בסדר אז נתקדם, אני אתקדם לאירועים. ש.
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 1סליחה גברתי אבל כן חשוב לומר משהו כי יש כאן הצגת דברים על ידי חברי  עו"ד יהודית תירוש:

 2שבעיני היא לא נכונה מכיוון שהעד לא אמר בשום שלב, גם בחקירה הראשית שהיה מדובר 

 3מר, העד דיבר על זה שמדובר באתר שניתן באתר שהוא אוהד לנתניהו, זה לא משהו שהוא א

 4היה לפנות לישועה ולהכניס שם דברים מסוימים, לתקן, להוריד, לשנות, זה היה גזרת העדות 

 5שלו ולכן כל המקום הזה שמדברים עליו אם האתר היה אוהד או לא אוהד אני לא מתנגדת 

 6 ית שלו.לקו הזה אבל הוא לא קשור במישרין למה שהעד הזה אמר בחקירה הראש

 7 זו הייתה שאלה שלנו ואנחנו עוברים לאירועים. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אני רק אגיד בכל אופן משפט אחד ביחס לדברים של חברתי ש.

 9אגב הפרוטוקול מוקלט אל תתחילו עכשיו ויכוח על מה הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 על זה. חלוויכון טעם להיכנס אמר או לא אמר כי זה מוקלט, אי

 11אז אם אפשר כבודה מכיוון שאני מדלג, אם אפשר מספר דקות של הפסקה כדי שאני אוכל  ש.

 12 להיערך זה בסדר?

 13 כן. כמה זמן אדוני צריך? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 עשר דקות. ש.

 15 עשר דקות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ה פ ס ק ה

 17 ההפסקהלאחר  

 18 בבקשה עו"ד בן צור אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19אני בעקבות ההערה אני נטשתי חלק לא מבוטל משהו כמו שעתיים אני מניח בסוגיה של  ש.

 20 הסיקור ואני אעבור כרגע לעיקרם של הפריטים שמיוחסים לנספח א'.

 21אותך תאשר לי שהראו  אני רק רוצה לשאול כמה שאלות לגבי החקירה מר סטמבלר. כשחקרו 

 22לך רק תכתובות שלך מול ישועה, לא הראו לך תכתובות שלך במקביל מול כלי תקשורת 

 23 אחרים?
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 1 נכון ת.

 2ולמעשה אפילו לא ביקשו ממך בוא תן לנו את הטלפון שלך, בוא אנחנו רוצים לעשות איזושהי  ש.

 3 בדיקה רוחבית לראות מה קרה נכון?

 4 לא ת.

 5 לא היה? ש.

 6 לא ביקשו. ת.

 7גם כשחקרו אותך לא, כשהראו לך, תיכף נראה כמה התכתבויות עם ישועה, לא הראו לך מה  ש.

 8 עלה בוואלה? לא הראו לך הייתה פנייה בוא תראה מה עלה בוואלה?

 9אני חושב שבסיפור עם אובמה הראו את, לא זוכר אם זה היה תוצאה או הדבר המקורי אבל  ת.

 10 לרוב לא.

 11פניות שעשית ואני אראה לך, פניות במקביל שנעשו ביחס לאותם לרוב לא. גם לא הראו לך  ש.

 12 פריטים לכלי תקשורת נוספים, כיצד פנית?

 13 לא, אני לא זוכר ת.

 14 ממילא גם לא הראו לך מה עלה במקביל בכלי תקשורת אחרים באותם פריטים? ש.

 15 לא ת.

 16ת תמונת האתר לא הראו לך, אוקי. כמובן לא הראו לך את תמונת האתר, לא הראו לך לא א ש.

 17 באופן כללי ולא את תמונת האתר אפילו באותם מודעים שפנית את אותם פניות.

 18 שוב, מלבד כתבה אחת, לא. ת.

 19 אנחנו מסכימים שכתבה אחת יכולה לייצג אחת מתוך אלפים נכון? ש.

 20 נכון ת.

 21 אז זה בעיקר לא לייצג נכון? ש.

 22 נכון, נכון. ת.
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 1פניות שלך מופיעות  15בר אומר לך וקבל את זה כנתון יש יופי. עכשיו, כשאתה נחקרת, אני כ ש.

 2מה שאנחנו קוראים בנספח א' ובחקירה הציגו לך שתי פניות, זאת אומרת עברו איתך על שתי 

 3פניות, זכור לך? כרגע אתה לא יכול לזכור את המספר המדויק אבל  15פניות מתוך אותן 

 4 הציגו לך את מיעוטם של אותן פניות נכון?

 5 י.אוק ת.

 6 הוא לא מכיר את הנספח עו"ד יהודית תירוש:

 7אז אני אומר לו אני מציג לך את זה כנתון אני יכול לעבור אחד לאחד להראות לך מה הוצג  ש.

 8 ובעיקר מה לא הוצג

 9 חמש אבל אתה אומר שתיים-אני אמרתי בתחילה אני זכרתי ארבע ת.

 10ניסו לעבור איתך על יותר זה אתה  ריענוןכן שתיים כי יש אחת שנוגעת למשהו שלא שייך. ב ש.

 11 זוכר? בפרקליטות.

 12 הראו לי עוד משהו, עוד פריט אחד או שניים, אני לא זוכר ריענוןב ת.

 13 שלך מר סטמבלר? ריענון, כמה זמן ערך הריענוןקצת יותר, הציגו לך ב ש.

 14 שעתיים משהו כזה-שעה וחצי ת.

 15 מול מי ישבת? ש.

 16 יןמול גברת תירוש, אסף ועו"ד טבנק ת.

 17 ואז עברו איתך על הדברים נכון? ש.

 18 נכון ת.

 19אז בוא נעבור על הפריטים ובוא נראה לגוף העינין, לפחות אני אעבור על רוב הפריטים נראה  ש.

 20 לפי השעה שישנה.

 21 זה סיור של נתניהו בפיקוד צפון? 171הפריט הראשון זה פריט  

 22 כן ת.

 23 אותך מילה וחצי מילה על זה נכון?קודם כל לא נחקרת על זה במשטרה נכון? לא שאלו  ש.
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 1 לא ת.

 2סיור של ראש ממשלה בפיקוד, לא משנה, צפון, דרום, או מרכז זה אירוע פוליטי ביטחוני  ש.

 3 קלאסי נכון?

 4 פוליטי לא ת.

 5 ביטחוני קלאסי נכון? ש.

 6 כן, כן, אירוע חדשותי ת.

 7 אירוע חדשותי? ש.

 8 כן ת.

 9 של לשכת העיתונות הממשלתית?וככזה גם הוא מלווה על ידי צוות צלמים  ש.

 10 גם וגם תקשורת הוזמנה אם אני זוכר נכון ת.

 11 וגם תקשורת הוזמנה, נכון, יען כי מדובר באירוע חדשותי נכון? ש.

 12 כן ת.

 13אני מקרין לך את הודעת הדוברות. בבקשה.  856ועכשיו, אתה הוצאת הודעת דוברות זה נ/ ש.

 14 נכון?בנקל נשער שההודעה הזו הופצה בתפוצה רחבה 

 15 כן, בטח ת.

 16 סליחה? ש.

 17 כן, כמובן ת.

 18 מה אתה משער שכלי תקשורת אחרים העלו או לא העלו? ש.

 19 אני חושב שכן ת.

 20-. אני כבר אומר לך איפה זה עלה, זה עלה למשל ב855ברור, המקבץ כבודם בנושא הזה זה נ/ ש.

YNET ?21 כמו שאתה רואה, רואה 

 22 כן ת.
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 YNET 1-בוא נדבר גם על השעות שזה עולה בסדר? זה עולה ב N12וזה עולה באתר הנצפה של  ש.

 2 רואה נכון? 14.00לשעה  N12 12.00-וב 13.46-ב

 3 כן.  ת.

 4 זה עולה. רואה? NRG-וב 7ובערוץ  13.56-ובמעריב ב 13.35-ובישראל היום ב ש.

 5 כן ת.

 6 זה כמובן תאשר לי שזה בנאלי שזה עולה נכון? ש.

 7 כן ת.

 8 , טבעי שיעלה גם בוואלה נכון?בוא נראה מה קרה בוואלה ש.

 9 כן ת.

 10 חלק מהשבלונה? ש.

 11 לגמרי ת.

 12 , הראיתי לך את השעות14.23אז בוא נראה בוואלה בשעה  ש.

 13 כן, חמישים דקות אחרי ת.

 14פנייה מנומסת היי אילן, אם תוכל לתת  14.23בשעה  12,352אז בוואלה אתה כותב בשורה  ש.

 15 פון. נשמח, תודה, בכייף, תודה. רואה?ביטוי גדול לביקור ראש הממשלה בפיקוד צ

 16 כן ת.

 17 פנייה מנומסת סטנדרטית נכון? ש.

 18 כן ת.

 19 כאלה היית עושה אני מניח כשדבר שבשגרה במסגרת עשרות השיחות, ש.

 20 הרבה, כן ת.

 21 הרבה, טוב.  ש.

 22 לכתבים כן? ת.
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 1תקשורת שלוש אחרי שכלי -כבר אנחנו שעתיים וחצי 16.26-כן, בסדר, לכתבים. עכשיו ב ש.

 2 אחרים מעלים כותב לך ישועה שזה עלה, אתה רואה?

 3 כן, למעלה ת.

 4ואתה כותב לו תודה רבה. אני כבר אומר לך שזה עלה, הראיתי לך קודם, אני גם אומר לך  ש.

 5 שזה עלה גם ברשת ב', על הסיור.

 6 הגיוני לחלוטין ת.

 7 מה? ש.

 8 הגיוני זה היה אצל כולם ת.

 9ה אישר פה שזה סטנדרטי אז נסכם את הפריט הזה, פנייה וגם ישוע 855נ/-אצל כולם ב ש.

 10 , אירוע חדשותי, מסוקר על ידי כולם?סטנדרטית

 11 כן ת.

 12 וואלה קצת מפגרים נכון? זה העניין. נכון? ש.

 13 לא נוכל לשמוע את התנועות אחר כך, אז פשוט תגיד. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 וואלה מפגרים, כן. ת.

 15 םלא מפגרי ש.

 16 לא, לא התכוונתי לזה ת.

 17 בזמן, בזמן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 מעלים את זה אתה יודע, טוב, מיצינו פריט ראשון. ש.

 19 זה השלמות למה שהיה בסיבובים הקודמים. 2274. מוצג 174פריט שני פריט  

 20יאת כבוד של , זה מתייחס למינוי של שרה נתניהו לנש174עכשיו אני הגעתי לפריט שמספרו  

 21 ארגון שפועל לטובת חיילים בודדים. 

 22 אוקי ת.
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 1בוא נציג לך את התמונה המלאה כי הציגו לך לטעמנו תמונה חלקית. האם אתה יודע, אישר  ש.

 2ששרה  8-10שורות  8509בעמוד  2021בדצמבר  15-פה חפץ אני כבר אומר לך זה פרוטוקול מ

 3 דע את זה?נתניהו ליוותה שנים רבות את הצופים, אתה יו

 4 נכון, כן ת.

 5 מה אתה יודע? ש.

 6זה משהו שקשר לדעתי לבנה אבנר שהיה בגרעין הצופים זה בגדול, הייתה קשורה איכשהו  ת.

 7 לתנועת הצופים.

 8ועכשיו איך זה מתחיל,... בהודעת דוברות שפורסמה באתר של משרד ראש הממשלה, בוא  ש.

 9ההודעה, תסביר לנו מה פשר ההודעה  אני אראה לך תיכף את 2276אני אראה לך, זה מוצג 

 10 הזו?

 11אני מניח שהיא נשלחה לשם כשלוחה של ראש הממשלה, ראש הממשלה גם שלח ברכה  ת.

 12 מצולמת.

 13 נכון, אז אנחנו פה מדברים בעצם על, נקרא לזה  הפעילות הציבורית של, ש.

 14 מבחינתי זה אירוע של לשכת ראש הממשלה. ת.

 15ריך הוא לא נכון. הטקסט הוא אותו טקסט, התאריך הוא התאריך פה הוא לא נכון, התא  ש.

 16שגוי, נכון. אתה גם אומר שכל אירוע שכזה, תאשר לי שאני אומר דברים מדויקים, שזה ברגע 

 17 שזה ציבורי, שלוחה של ראש הממשלה אתם מנסים 

 18 לקדם את זה ש.

 19 לקדם את זה נכון? ש.

 20 כן ת.

 21 לזה נכון?ממלכתי נקרא -כי זה בעצם בכובע הציבורי ש.

 22 נכון ת.

 23 של שרה נתניהו נכון? ש.
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 1 נכון.  ת.

 2 אתה שולח את זה לכלי תקשורת וזה חלק אינטגראלי מהתפקיד שלך? ש.

 3 כן ת.

 4 אוקי. במסגרת הזאת גם שלחתם את זה, אתה שלחת את זה גם לאילן ישועה? ש.

 5 אוקי. ת.

 6 נכון? ש.

 7 כן, כנראה, כן ת.

 8 רואה?בבקשה, מבקש את זה לאחר ב...  ש.

 9 כן ת.

 10אגב תגיד לי, תאשר לי שבאתרים שהם אתרי אינטרנט אפשר כמובן להרבות בידיעות בשונה  ש.

 11 מוגבל שזה עיתונות מודפסת או טלוויזיה נכון? מנדל"ןנניח 

 12 כן ת.

 13ובדרך כלל גם הטיפול הוא יחסית בדברים פשוטים שלא צריך תגובות או בדיקות, זה דברים  ש.

 14 נכון? שעולים יחסים די מהר

 15 כן. תלוי גם הזמינות של המערכת, אני לא יודע, אבל כן ת.

 16 נכון, הכל נכון. עכשיו, מה אתה משער? זה עלה במקומות נוספים האירוע הזה? ש.

 17 לא יודע להגיד לך, אני מניח שלא ת.

 18 דווקא עלה.  ש.

 19 אוקי ת.

 20התכתבות בינך לבין יש  12483ה, מול שורה בוא נראה מתי זה עלה בוואלה, אתה כותב בשור ש.

 21 ישועה רואה?

 22 כן ת.

 23 הוא כותב לך זה יעלה יותר מאוחר או בבוקר ואתה כותב לו בשוויון נפש, מצוין, תודה, נכון? ש.
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 1 נכון ת.

 2 לא מרגש מדי נכון? ש.

 3 לא ת.

 4 הוא שולח לך את הלינק לידיעה נכון? 12490מול שורה  23.19ואז הוא שולח לך בשעה  ש.

 5 כן ת.

 6 מבחינתך זה נחמד נכון?יפה.  ש.

 7 כן ת.

 8 אנחנו מסכימים דרך אגב שפרסום שעולה לקראת חצות זה לא זוכה לתפוצה רחבה נכון? ש.

 9 נכון, אין הרבה עיניים צופות. ת.

 10 מאה אחוז. במקומות אחרים זה עלה לפני, ש.

 11 כן, זה היה אירוע רב ת.

 12זה מתייחס לכתבה שמבקרת את  כבודם, 187מי לנו שידקדק בנושא? עכשיו אני עובר לפריט  ש.

 13הנאשם נתניהו על טיפולו בגרעין האירני בסדר? קודם כל אנחנו מסכימים שהנושא הביטחוני 

 14 הוא נושא מהותי לראשי ממשלה כולל לנתניהו נכון?

 15 נכון. נכון. ת.

 16האם אתה יודע שהיה בוואלה רצף של פרסומים נגטיביים שליליים עוינים לגבי הטיפול של  ש.

 17 ו בארצות הברית בגרעין האירני, זכור לך?נתניה

 18 לא ת.

 19 לא זכור לך? ש.

 20 לא ת.

 21 אני מחדש לך שאני אומר לך את זה? ש.

 22 לא, אתה גם לא מחדש לי. אני לא זוכר רצף. צרובה אצלי כותרת אחת שטיפלתי בה ת.
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 1כבודם, אני זהו, לך צרובה מפנייה שלך אבל אצלנו צרוב המכלול ובמכלול אגב אנחנו הפנינו  ש.

 2ועוד ועוד, יש כותרות  1123, נ/588, נ/2112נ/-יכול להראות לך, אני רק מקצר את הליך, זה מ

 3שליליות, אני יכול כהרף עין לעבור על הכותרות של התנערות ומלכוד ולבלוע את הגלולה ועוד 

 4 כהנה וכהנה

 5 אבל זה טרם זמני בלשכה, לדעתי אתה מדבר על הנאום בקונגרס ת.

 6, נכון. כשנתניהו הסייען הגדול לתכנית הגרעין של איראן, שהוא הסייען הגדול לתכנית נכון ש.

 7 הגרעין של איראן זה,

 8 נורא ואיום ת.

 9 נורא ואיום נכון? ש.

 10 כן ת.

 11 ואתה מכיר את המימיידה, את המימיידות האלה של וואלה אתה יודע מה זה? ש.

 12 לא ת.

 13לפרסום, בדרך כלל זה מימיידה לועגת לנתניהו, זה ליקוט של מופעים ברשת שמעבדים אותם  ש.

 14 צוחקת על נתניהו או על שרה נתניהו, כל מיני דברים היתוליים שכאלה

 15 אוקי ת.

 16הנה דוגמא אחת, האמן לי כבר ראינו את זה עד זרה בחלקים מסוימים, הפרסומים האלה  ש.

 17 נכון? לעומתייםקודם כל הם נגטיביים כמובן, הם 

 18 כן ת.

 19 כי זה גם ש. 

 20 הגחכה ת.

 21הגחכה, זה לא נתניהו פיקוד צפון אז כל היקרים מעלים את נתניהו לפיקוד צפון או לא משנה  ש.

 22כרגע, ליברמן או לפיד ופיקוד דרום זה לא המקרה, פה יש החלטה מערכתית, תתקן אותי אם 

 23 אני טועה, ללקט, לאסוף ולשם את זה בצורה מול העיניים נכון?
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 1 ערכתית או של אותו עורך חרוץאני לא יודע אם היא מ ת.

 2אבל מבחינת מי שמסתכל על זה מבחוץ נניח שנתניהו היה מסתכל לא סביר, כי אתה יודע אין  ש.

 3 לו טלפון, לא סביר שהוא מסתכל על כל מכלול הפרסומים נכון?

 4 לא ת.

 5אבל אם מישהו מסתכל ומשקף איזושהי דעה שישנה אז הדברים האלה הם דברים נגטיביים  ש.

 6 ן?נכו

 7 כן ת.

 8עכשיו נתקדם. עלתה כתבה, אני חוזר לפנייה שלך, שאתה בעצם לא זכור לך המכלול, אתה  ש.

 9 זוכר רק פנייה אחת נכון?

 10 אפרופו הגרעין, כן ת.

 11 אבל לנו הארכיון זוכר את המכלול ולכן זה כאן, ש.

 12 הארכיון זוכר הכל ת.

 13וכר את הכל ואנחנו פה בשירות הארכיון זוכר הכל למזלנו, כלום לא נחקר אבל הארכיון ז ש.

 14 לאומה.

 15 מתפרסמת כתבה על כישלון מוחלט של נתניהו והגרעין זוכר? 

 16 נכון, כן ת.

 17 .134130ים כלשון כתיבתך לישועה בשורה גם עם סופרלטיביים מוגזמים ולא מדויק ש.

 18 נכון ת.

 19 אז כמובן שזו כתבה מאוד נגטיבית נכון? ש.

 20 כן ת.

 21 שלך שנועדה לאזן במשהו היא פנייה לגיטימית כדובר נכון? ואז תתקן אותי אם הפנייה ש.

 22 כן ת.
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 1כלומר אם למשל, תתקן אותי, נניח אתה דובר שר האוצר וכתוב על שר האוצר שהוא כישלון  ש.

 2 מוחלט ושהוא כושל בתפקידו ו... ו... ו... היית פונה כדובר להגיד חברה מה הולך פה נכון?

 3 לגמרי ת.

 4 ביקשת להסיר את הכתבה, נכון? לא הייתה בקשה מהסוג הזה?לגמרי, אוקי. לא  ש.

 5 לא ת.

 6 מה שאתה התייחסת אליו זה תמתנו טיפה את ה... השלילי נכון? ש.

 7 נכון ת.

 8 זו הייתה הפנייה שלך נכון? לא יותר ולא פחות? ש.

 9 נכון ת.

 10 עכשיו, מי שכתב את הכתבה מי אתה חושב שכתב את הכתבה? ש.

 11 טיבוןאני יודע, אמיר  ת.

 12 אמיר טיבון שאתה כן זכרת שכתיבתו מזווית נתניהו התאפיינה בכתיבה נגטיבית נכון? ש.

 13 כן ת.

 14 מה? ש.

 15 כן, הפרשנות שלו הייתה נגטיבית. ת.

 16 רציפה נכון? ש.

 17 כן ת.

 18 , בוא תסתכל, בוא נסתכל בכתבה2015בספטמבר  27-אז הנה הכתבה מ ש.

 19 . 2278זה נ/ עו"ד עדי גרופי:

 20י הפנייה שלך, אז בוא תסתכל, זה כאילו הכתבה שביקשת לאזן אותה, בוא זה כבר אחר ש.

 21נסתכל על הטקסט ובוא נראה מה אפשר להבין מהטקסט. יש תחת כותרת המשנה הרמה 

 22 להנחתה, אז יש פה התייחסות בפסקה ראשונה לאבו מאזן ולטעויותיו של אבו מאזן, רואה?

 23 כן ת.
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 1 מאזן עכשיו זה אותו דבר לגבי נתניהו רואה?ואז מיד זה מגיע לכישלונו של אבו  ש.

 2 רואה ת.

 3תתקן אותי אם אני טועה, זאת אומרת יש פה גול עצמי של אבו מאזן ויש פה גול עצמי של  ש.

 4 נתניהו נכון?

 5 כן ת.

 6לכן גם היום, גם אחרי הפנייה שלך שאיפקה במידה מסוימת משהו הכתבה היא כתבה  ש.

 7 נגטיבית נכון?

 8 כן. ממה שאני רואה, ת.

 9 היא גם ... זה אתה לא מספר לו? עו"ד יהודית תירוש:

 10 אבל זה הוא לא ביקש. שאלתי מה הוא פנה ש.

 11 הוא יודע את זה עו"ד יהודית תירוש:

 12ויש לי גם חדשות, יש לי שאלה אליך בעניין, כל השיחות הפנימיות בוואלה, דיונים פנימיים  ש.

 13 שאצלם אתה לא צד להם נכון?

 14 לא ת.

 15 שום, מטבע הדברים נכון?אין לך  ש.

 16 לא ת.

 17יש לי עוד שאלה אליך כיוון שחברתי מאוד מדקדקת בקטנות ואני הולך בגדולות בעניין הזה,  ש.

 18אז אנחנו רואים את הכתבה הזו ובהנחה שמה שאני אומר שהיה רצף, רצף בלתי נגמר של 

 19ם נדמה לי כתבות נגטיביות באותו נושא בוואלה, קבל את זה כנתון שזה היה המקרה, ג

 20 שזכרת שטיבון התאפיין בכתיבה נגטיבית, טיבון, וואלה, כתיבה נגטיבית נגד נתניהו נכון?

 21 כן ת.

 22 אני אתקדם, לא אשאל, מסקנות בהמשך. ש.

 23 תגיד לי כך, באותו יום בוא נראה מה עולה אצל יאיר לפיד בוואלה. 
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 1 מי? ת.

 2 נכשל ונכשל בספטמבר אחרי שנתניהו נכשל ו 30יאיר לפיד, בוואלה,  ש.

 3 2279זה נ/ עו"ד עדי גרופי:

 4הנה הוא נפגש עם בכיר, הוא כמובן לא בתפקיד, סליחה, יומיים לאחר מכן, שלושה ימים  ש.

 5לאחר מכן, הוא נפגש, הוא יושב ראש מפלגה הוא נפגש עם בכיר סעודי יש כאן כתבה יש גם 

 6אים מלשמוע על הכישלונות סרטון בכתבה אגב הסרטון זה שנתניהו נכשל, חבל, אנחנו פשוט ל

 7ועל הלגלוגים על נתניהו באתר וואלה כי הקרנו את זה פעם אחר פעם ואז אני רק רוצה לשאול 

 8 אותך, תעיין בכתבה הזאת וכמה שאלות מקצועיות. 

 9 הוא ראש מפלגה באופוזיציה ת.

 10 הוא עושה זרועות של... של ראש מפלגה, זה קורה, גם אני פוצח ביוזמה כרגע. ש.

 11 מאיפה מקבל הכתב את פרטי דיון בין הפוליטיקאי לנסיך הסעודי, מי נותן לו את זה? 

 12 הפוליטיקאי ת.

 13 הנסיך הסעודי או הפוליטיקאי? ש.

 14 הפוליטיקאי הישראלי ת.

 15 הפוליטיקאי הישראלי כי דרכו של עולם שהוא לא נכח בפגישה הכתב נכון? העיתונאי? ש.

 16 נכון. ת.

 17 מוציא מפרי עמלו נכון? ומוציא את זה? שהפוליטיקאימי לגמרי זה כמובן שגרה, זה לגיטי ש.

 18 כן ת.

 19ואז תסכים איתי שההצגה של הדברים כפי שאתה יכול לראות ולדעתי כל בר בירב יכול  ש.

 20 לראות היא הצגה סימפטית, אוהדת את לפיד בעניין הזה נכון?

 21 כן ת.

 22 כן, גם אני חושב ש.
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 1ז'וו, אדוני עשה איגוף וחזר פעם נוספת -תחושה של דהעו"ד בן צור יש  עם:-כב' השופט מ' בר

 2 לכתבות.

 3 אז אני אתקדם ש.

 4 הכתבות מוכרות, ידועות, הוגשו. עם:-כב' השופט מ' בר

 5 אני אתקדם אבל אלה לא הוגשו כבודו. ש.

 6אני שוב אזכיר כי אני שוב מתסכלת על האתר שזה לא כל הכתבות שיש גם על  עו"ד יהודית תירוש:

 7ים האלה יש כתבות אחרות, אחרות לחלוטין שאותם חברי לא מראה, זו זכותו נתניהו בימ

 8 אבל שזה יהיה ברור.

 9 אנחנו לא בסיכומים אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 בסדר אבל שזה יהיה ברור שזה לא הכל. עו"ד יהודית תירוש:

 11 אתם אפס אומרים בחקירה, אנחנו מנסים לתקן עו"ד ז'ק חן:

 12 אתם לא מנסים לתקן. ת תירוש:עו"ד יהודי

 13אני חושב שזה מחדל חקירתי כזה בלשון המעטה לא יכול היה להיראות בתיק של סיקור  ש.

 14 שלא הסתכלתם על העניין הזה בטח בתיק השוואתי שלא בדקתם כלום.

 15 זה לא תיק השוואתי זה תיק שמדבר על סיקור שנענו עו"ד יהודית תירוש:

 16 רעכשיו התביעה מסתכלת באת ש.

 17 אני מסתכלת  כי אתה מציג עו"ד יהודית תירוש:

 18 עו"ד תירוש, עו"ד בן צור, עו"ד חן, מה השאלה הבאה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19השאלה הבאה, אני אעזוב את הכתבות השליליות בסדר? כי אני שומע, עכשיו אומר, אתה  ש.

 20בחקירה הראשית שתחשוב על מה כותב הודעה לישועה הראו לך את זה, הראו לך את זה 

 21 שדיברנו כי זה חשוב כי הוא לא ישתנה. תפרש לבית המשפט למה הכוונה?

 22 אמיר טיבון לא ישתנה ת.

 23 לא ישתנה, הוא תמיד יהיה נגטיבי? ש.
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 1 נכון ת.

 2אומר ישועה בחקירה שלו, אני משתף אותך ומבקש את ההתייחסות שלך זה החקירה שלו  ש.

 3אני מקריא לך. שואלים אותו, את ישועה בחקירה אם  38-40בעמוד  2018בינואר  23-כבודם ב

 4הוא התייעץ, הוא, ישועה,  אתה התייעצת לא פעם עם יועצי ראש הממשלה על החלפת 

 5כתבים? אז הוא אומר לא וגם זה סתם עשיתי, סתם אמרתי. כלומר הוא כותב לאלוביץ', בוא 

 6שהוא התייעץ איתך על כתב  13440בשורה נבין רגע את ההקשר, הוא כותב לאלוביץ', ישועה 

 7 מדיני

 8 נכון ת.

 9הוא אומר בחקירה שלו שהוא סתם אמר את זה. האמת שזה לא נורא חשוב, קודם כל הכתב  ש.

 10 המדיני לא התחלף נכון?

 11 לא בגלל השיחה הזאת, לא. ת.

 12 מאה אחוז, הוא אומר סתם כתבתי.  ש.

 13 אוקי ת.

 14 תשובתך, התייחסותך? ש.

 15 התרשמתי שזה סתם, הוא ביקש שמותאני לא  ת.

 16 בחקירה הציגו לך שישועה אמר סתם אמרתי? סתם כתבתי לאלוביץ'? ש.

 17 לא זוכר, אני חושב שלא. ת.

 18 בכל מקרה נתניהו מחוץ לכל השיח הזה שלכם, כך אתה אומר גם, ש.

 19 נכון ת.

 20 נכון? ש.

 21 נכון. ת.

 22 מי גג בבאר שבע. יש שמה נאום של נתניהו בנושא חתימה על הסכ188פריט  ש.

 23 בבאר שבע ת.
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 1 לא שאלו אותך אף שאלה בנושא הזה, בחקירה לא הציגו לך? 2015באוקטובר  6-טוב, זה מ ש.

 2 לא, חושב שלא ת.

 3בוא נראה איזה הודעה אתה שולח, הנה ההודעה, זו ההודעה לעיתונות, כבודם זה מופיע  ש.

 4 לך אותה תאשר לי בטובך שהודעה, הנה אני יכול להציג 13574בשורה 

 5 אני רואה, בסדר ת.

 6 זו הודעה שמופצת תדיר, אתה עושה תנועה ש.

 7 לרוחב הגזרה ת.

 8 לרוחב הגזרה, בדיוק. רוחב הגזרה ש.

 9 רוחב זה לכל כלי התקשורת שמנויים על דוברות ראש הממשלה ת.

 10 וזה גם מופיע באתר של משרד ראש הממשלה נכון? ש.

 11 כמובן, כל מה שעולה מופיע גם באתר ת.

 12ואז הידיעה הזו, ההודעה הזו אני כבר אומר לך מתפרסמת בשורה ארוכה של כלי תקשורת  ש.

 13 , בגלובס, ברשת ב' ועוד ועוד ועוד, סביר נכון?YNET-בכלכליסט ב

 14 לגמרי ת.

 15 איפה זה התפרסם בוואלה אתה חושב? ש.

 16 לא יודע, לא זוכר ת.

 17ערוץ הנדל"ן? מה אתה מסיק אתה לא זוכר, אם אני אגיד לך שזה התפרסם בעשר בלילה ב ש.

 18 מכאן?

 19 שזה לא חשוב להם כל כך ת.

 20 זה לא חשוב לוואלה נכון? ש.

 21 נכון ת.

 22 . הודעה סטנדרטית נכון?1אז אנחנו נסכים על הנתונים הבאים:  ש.

 23 כן ת.
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 1 נשלחת לכל רוחב הגזרה? ש.

 2 נכון ת.

 3 ההנחה היא שזה יפורסם נכון? ש.

 4 כן. ת.

 5 בפועל זה מתפרסם נכון? ש.

 6 כן ת.

 7 ובערוץ נדל"ן בלילה בוואלה זה במקום זניח נכון? ש.

 8 די, כן ת.

 9 מה יותר זניח מזה? ש.

 10 יש עוד דברים. ת.

 11. בואו 2015באוקטובר  7עם גברת ציפי ליבני  ריאיוןיום למחרת אני אגיד לך, יום למחרת יש  ש.

 12ל האתר נציג את זה, ונציג לך את השאלה. כמובן שזכותה לומר את אשר לומר וזכותו ש

 13 לפרסם את אשר יפרסם. 

 14 . 2282זה נ/ עו"ד עדי גרופי:

 15אני אשאל אותך רק שאלה אחת, הזיכרון שלך מר סטמבלר לגבי הסיקור של היריבים  ש.

 16 הפוליטיים בוואלה מה הזיכרון שלך באופן כללי?

 17 הוא לא היה כמו שלנו, הוא היה חיובי לרוב ת.

 18 זה חוק שנוגע לזריקת אבנים. 190ט , אני מדלג, פרי190נכון. עכשיו פריט  ש.

 19 כן ת.

 20זה הודעת  13675גם על הפריט הזה לא שאלו אותך שאלה, הנה ההודעה שנשלחת בשורה  ש.

 21 הדוברות רואה?

 22 אוקי. ת.

 23 היא גם מופיעה באתר של משרד ראש הממשלה, נכון שהיא תופיע, חזרה שהיא תופיע? ש.
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 1 היא תופיע גם שם ת.

 2 לי תקשורת אתה חושב שהתפרסם,תאשר לי שזה, בכמה כ ש.

 3 באיזה מספר שורה סליחה? כב' השופט ע' שחם:

 4 זה לא מסתדר עם השורות אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 אנחנו רואים משהו קצת אחר 13675 כב' השופט ע' שחם:

 6 2015באוקטובר  12-אז מיד כבודו. סליחה זה ב ש.

 7 אדוני.  70013זה שורה  עו"ד עדי גרופי:

 8 ?13,700 אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 נראה לי שלזה אתה מתכוון לא? עו"ד עדי גרופי:

 10 הכנסת אישרה בקריאה ראשונה? ש.

 11 לא, לא.  עו"ד עדי גרופי:

 12 הכנסת אישרה? כב' השופט ע' שחם:

 13 כן. מה אתה חושב מר סטמבלר להבנתך זה התפרסם בכלי תקשורת נוספים? ש.

 14 י לא זוכר לומר לך, לא זוכראנ ת.

 15 , ישראל היום, עיתון הארץ, מעריבNRG-אז הנה אני מזכיר לך. אני אומר לך שזה עולה ב ש.

 16 בסדר, הגיוני ת.

 17 הגיוני נכון? ש.

 18 כן ת.

 19 וגם בוואלה כשזה עולה תאשר לי שזה אותה שגרה, אותה בנאליות נכון? ש.

 20 אם זה עולה בוואלה אז כן ת.

 21 בוואלה. רואה?נכון, גם  ש.

 22 כן ת.

 23 , זה תמונות של נתניהו ושרה נתניהו מטיול ברמת הגולן בסדר?216הלאה. פריט  ש.
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 1 כן ת.

 2 אז אני אגיד לך קודם כל ש.

 3 ?3.3.16-מתי, ב ת.

 4 . מתפרסם בשעות הערב, יש כתבה שמתפרסמת בוואלה, אני אראה לך אותה. 5.3.16 ש.

 5 חוגגים יום נישואין אני חושב, לא? ת.

 6 במרץ 5כן, כנראה. הנה אתה רואה? וואלה  ש.

 7 כן ת.

 8מתי אתה חושב שזה עלה בכלי תקשורת אחרים? בוא אני אראה לך שזה עלה לפני, זה לא  ש.

 9 שלא ידוע בחיבתו היתרה נכון? YNETמשחק בחידות. אני מראה לך את 

 10 כן ת.

 11 אותן תמונות נכון? 17.30-במרץ ב 4-ב YNET-הנה ב ש.

 12 כן ת.

 13 אותן תמונות נכון? 17.42-במרץ ב 4-ה במעריב גם כן בואחרי ז ש.

 14 כן ת.

 15 במאקו, אותו סיפור נכון? 12ואחרי זה בערוץ  ש.

 16 אוקי ת.

 17 הזוג הוא אותו זוג, התמונות אותן תמונות נכון? מסכים? ש.

 18 כן ת.

 19 ומי שמצלם את התמונות זה לשכת העיתונות הממשלתית נכון? ש.

 20 נכון ת.

 21 שכת העיתונות הממשלתית מצלמת נכון?אז מפיצים תמונות של ש.

 22 כן ת.
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 1-בוא נראה מה קרה בוואלה איפה החריגות. כנראה שכחתם להפיץ לוואלה, הראיתי לך שב ש.

 2. מהפנייה של ישועה אליך 1במרץ זה עלה, אני אגיד לך איך אני למד את זה, משניים אלה,  4

 3 , אפשר? עולה?16016בשורה 

 4 כן.  עו"ד עדי גרופי:

 5קריא לך אולי עד שזה עולה כי חבל על הזמן. ישועה כותב לך, מבין שיש תמונות יפות אני א ש.

 6במרץ בכלי  4-במרץ שראינו שהפרסומים כבר היו ב 5-מהצפון. הוא כותב לך את זה ב

 7תקשורת אחרים, הראיתי לך את הדבר, זאת אומרת הוא פונה אליך אומר אני מבין שיש 

 8 תמונות.

 9 אוקי ת.

 10שולח לו את התמונות ואז הם מעלים את הכתבה כמו בדומה לכלי תקשורת שהעלו ואז אתה  ש.

 11 את זה קודם אוקי? אלה העובדות. תסכים איתי שזה סטנדרטי לגמרי?

 12 סטנדרטי מאיזו בחינה? ת.

 13 במובן זה שזה אייטם שמסוקר בשורה של כלי תקשורת? ש.

 14 כן ת.

 15 נכון? ש.

 16 כן ת.

 17 לוואלה שביקשו מכם לקבל את התמונות.עוד אפילו פה לא שלחתם את זה  ש.

 18 פה אני לא בטוח ת.

 19 בטוח, אני מסתכל על התאריכים ש.

 20 כתוב שאני לא שלחתי? ת.

 21 במרץ זה עולה בשורה של כלי תקשורת 4-לא, התוצאה היא שהוא כותב לך, אנחנו רואים שב ש.

 22 אני מאמין ששלחתי לכולם, יכול להיות שוואלה החליטו לא להעלות את זה ת.

 23 לא, כי הוא כותב מבין שיש תמונות יפות מהצפון. ש.
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 1 אבל אתה מכיר את העובדות, הם לא שלחו לאף אחד עו"ד יהודית תירוש:

 2טוב, נתקדם, בקיצור כן שלחת, לא שלחת, עלה קצת יותר מאוחר כמו שעלה בכלי תקשורת  ש.

 3 אחרים נכון?

 4 כן ת.

 5 אייטם שיש בו מידת חדשותית סבירה נכון? ש.

 6 כן ת.

 7 תודה. עכשיו אחד השיאים ש.

 8 איזה פריט? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 . פה אני לא אכנה את זה בשם, פנייה בנושא ביקור נתניהו ברוסיה. 247פריט  ש.

 10 מה התאריך? ת.

 11 2016ביוני  7 ש.

 12 שנים לחידוש היחסים אם אני לא טועה. 25כן, הם מציינים אם אני לא טועה  ת.

 13כים כך, כלי תקשורת ממסדי שלא מפרסם ביקור או מפגש של ראש הממשלה או של בוא נס ש.

 14 שר חוץ או של שר אוצר עם נשיא רוסיה אז זה יהיה כלי תקשורת,

 15 לא הגיוני ת.

 16 לא הגיוני נכון? ש.

 17 כן ת.

 18לא הגיוני. מה שעשתה פה התביעה, אני רק אשתף אותך, לקחה כל פנייה ואפילו לא הפעילה,  ש.

 19ל, לא רוצה חס וחלילה אישית, לקחו כל פנייה בלי שום מיון ודחפו, יאללה שיהיה, לא הופע

 20 חגיגה בסנוקר. אז עכשיו בוא נראה כך, זה אירוע מדיני נכון?

 21 כן ת.

 22 בעל חשיבות נכון? ש.

 23 כן ת.
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 1תתקן אותי אם אני טועה, בביקור של ראש ממשלה ברוסיה דיברו על קונגלומרט התקשורת  ש.

 2 של ראש הממשלה הרבה אנשים עובדים תקשורתית להכין את הביקור הזה 

 3 כן ת.

 4 ולהוציא הודעות ביחס לביקור הזה נכון? ש.

 5 כן ת.

 6ספר הודעות כי למשל אנחנו רואים באתר של משרד ראש הממשלה שבאותו יום עולות מ ש.

 7 דוברות אני מניח שהיה לך חלק נכון, זה הכל בתוך המוצגים אז אני אקצר את זה.

 8 2285זה נ/ עו"ד עדי גרופי:

 9 אתה היית מעורב בניסוח נכון? ש.

 10 כן, בטח ת.

 11בוודאי. תתקן אותי אם אני טועה, אנחנו רואים גם את מופץ לכל רוחב החזית והיריעה נכון?  ש.

 12 אמת?

 13 בוודאי ת.

 14 ביוני ארבעה פרסומים ביחס לביקור. 7-כי אתן לך דוגמא, נניח אתר הארץ העלה באותו יום ב ש.

 15 אוקי ת.

 16עולים שלושה פרסומים ואחרי זה, יש פה  YNET-עלו, הכל מתוך המוצגים, ב YNET-ב ש.

 17ואת כל אמצעי התקשורת כי כולם מסקרים ביקור  NRGפשוט הבאנו את יפעת והבאנו את 

 18 צל פוטין נכון? מעצמה עולמית נכון?של ראש ממשלה א

 19 כן ת.

 20 אז אני חוסך את כל השמות שישנם ש.

 21 . 2289עד נ/ 2286ההפניות זה נ/ עו"ד עדי גרופי:
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 1עכשיו בוא נראה מה קורה בוואלה, אתה יודע אמרו לנו חריג אז חשבתי קודם כל, אז תסתכל  ש.

 2 18547בשורות 

 3 קודם לא? 54318 עו"ד יהודית תירוש:

 4 , אני לא בטוח שאני חייב את הדבר הזה1זה מתחיל משורה  לא, ש.

 5 לא, האירוע הזה עו"ד יהודית תירוש:

 6האירוע הזה אולי כדאי שתגידו שבעצם טעינו שהכנסנו ביקור של ראש ממשלה ברוסיה יש  ש.

 7מנספח א' ואז בכלל יגיע לציון  90%גבול כחלק ממתת אולי תעשו איזושהי חשיבה ותנקו עוד 

 8 תה כותב לו היי אילן, גואל. א

 9 אתה מתבלבל במספרים 543 עו"ד יהודית תירוש:

 10 547זה  543 ש.

 11 כן ת.

 12הנה אנחנו מעבירים חומרים מרוסיה, כלום לא עולה מהבוקר, שלחתי גם לאמיר וגם למיכל,  ש.

 13 אתה רואה?

 14 כן ת.

 15התקשורת ולכן . הוא עולה בכל כלי 2. זה אירוע תקשורתי גרנדיוזי. 1תסכים איתי שראינו  ש.

 16 שוואלה לא מעלים בשלב הזה זה אפס מוזר משהו נכון?

 17 נכון ת.

 18אני צריך לבדוק מה עלה בוואלה  יש לי רק שאלה, לנתניהו הוא לא עצר את המפגש עם פוטין, ש.

 19 נכון? זאת אומרת

 20 לא, אבל הוא יכול לשאול במשך היום איך זה נראה בחוץ? ת.

 21 ה בחוץ ולא ברזולוציה נכון?זהו הוא יכול לשאול איך זה נרא ש.

 22 זה היה מטבע לשון, כן. ת.

 23 איך זה נראה בחוץ, יפה, אז ראינו איך זה נראה בחוץ. טוב. ש.



 
 

 
 בית המשפט המחוזי בירושלים

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

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

 2022ינואר  31

 

 10293 

 1מפוטין לאובמה. נפלאות נספח א'. תראה, מה שאנחנו,  268אז בוא נתקדם לפריט הבא פריט  

 2 קודם כל לא נשאלת על זה נכון?

 3 אני לא זוכר שנשאלתי ת.

 4ואנחנו נסכים שפגישה של ראש ממשלה עם נשיא ארצות הברית ונאום בעצרת לא זוכר,  ש.

 5 האו"ם אלה דברים שמסוקרים שוב, כמו שדיברנו על פוטין, לא פחות נכון?

 6 לרוחב, כן ת.

 7הכי רוחבי, נכון. תתקן אותי אם אני טועה שלהכנה התקשורתית לביקור שכזה ולמפגשים  ש.

 8 שכאלה זה הכנה תקשורתית נרחבת?

 9 נכון ת.

 10 נכון? שהיית מעורב בה? ש.

 11 כן ת.

 12 ומה שאתם מוציאים, אתם שוב מוציאים בתפוצת נטו נכון? ש.

 13 כן ת.

 14... זה הכל 22וכמובן יש הודעות דוברות, אני אראה לך שורה של הודעות דוברות. זה מוצג נ/ ש.

 15 הודעות הדוברות שכולן, שורה של הודעות כולן מאותו יום, סליחה, סביב הנסיעה

 16 סביב הנסיעה .ת

 17 סליחה, אתה צודק, מספר ימים כולן סביב אותה נסיעה. אוקי? ש.

 18 אוקי ת.

 19 עכשיו, מבחינתכם זה אירוע תקשורתי משמעותי נכון? ש.

 20 סליחה? ת.

 21 אירוע תקשורתי משמעותי? ש.

 22 כן. כן ת.

 23 ואתם מפיצים, מכינים ומפיצים את זה בצורה רוחבית נכון? ש.
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 1 כן ת.

 2 כלי תקשורת יפרסם נכון?וההנחה היא שכל  ש.

 3 נכון ת.

 4, מה שאתה שולח לו אני כבר אומר 21,208אגב, בוא נראה מה אתה שולח לישועה בשורה  ש.

 5ראש הממשלה עם אובמה. יום  19.50אתה שולח לו את הלו"ז ביום רביעי,  21,208בשורה 

 6? לכל כלי חמישי ייתכן קודם, ייתכן אחרת, נאום, זה לוח זמנים שאתה שולח לכולם נכון

 7 התקשורת?

 8 אני מניח שכן כי אנחנו רוצים שכולם ישדרו את הנאום, את הפגישה. ת.

 9 נכון, את הפגישה הזאת, וכלי תקשורת רבים שידרו נכון? ש.

 10 כן ת.

 11ולכן כשמיכל קליין, אני כבר אומר לך זה התכתבות שלא היית חשוף לה כי זו התכתבות  ש.

 12 זה כי אמורים לשדר את זה נכון? פנימית, כותבת לישועה כמובן משדרים

 13 כן ת.

 14 זה עניין בנאלי לשדר את זה? ש.

 15 כן ת.

 16כמובן. אני חוסך כרגע את כל המופעים איפה זה עלה, אתה יכול להניח שזה כמובן עלה  ש.

 17 בשורה ארוכה של כלי תקשורת נכון?

 18 כן ת.

 19 מה האירוע הבא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 ני רוצה לגמור עם העד בשלוש וחצי לכן אני טיפה אדלג פשוט לא לגרור אותואני מתלבט, א ש.

 21 מאה אחוז. השאלה מי עוד חוקר את העד? עו"ד חן לא? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא עו"ד ז'ק חן:

 23 עו"ד אלבז לא? אז אנחנו יכולים לגמור איתו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 עד שלוש וחצי אני אסיים, כן.כן, כן,  ש.

 2 בסדר גמור אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 תן לי שתי דקות לחוזרת עו"ד יהודית תירוש:

 4 אני מדלג, אני כבר אומר שלא יתפרש אחרת ש.

 5 לא יתפרש שום דבר עם:-כב' השופט מ' בר

 6 תודה. מר בן צור אנחנו מודים לאדוני. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 , אני דיגלתי על אחד309פריט  ש.

 8 שלא ייזקף לחובתנו שלא שאלנו עו"ד ז'ק חן:

 9 אני שואל על הרוב בסדר ש.

 10 לא ייזקף לזכותכם אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 אני שואל על הרוב, אני כבר אומר, אני שואל על הרוב.  ש.

 12 בסדר גמור אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 מוקם כוח בינלאומי ש.

 14 באיזה אירוע אתה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כבודם. כוח בינלאומי, ישראל, קפריסין, יוון זה אירוע מדיני חד משמעי נכון? 309 ש.

 16 לגמרי ת.

 17לגמרי ולכן ההנחה היא שההקמה של כוח רב לאומי כזה מדיני זה דבר ששולחים והוא יסוקר  ש.

 18 תדיר נכון?באופן בנאלי 

 19 מקווה, כן ת.

 20אז תראה התקווה לא נכזבה משום שזה עלה בכלי תקשורת, אתה יודע בסוף שיתוף פעולה  ש.

 21 בין ישראל, קפריסין ויוון זה לא מיזוג של שני משרדי עורכי דין, זה יותר רחב נכון?

 22 זה הקמת ברית, פעם ראשונה הוקמה ברית אסטרטגית לישראל ת.
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 1, וברשת ב', נכון? כך 2למשל, ובערוץ  YNET-עולה, זה נשלח, זה עולה גם בנכון ולכן זה גם  ש.

 2 זה אמור להיות נכון?

 3 כן ת.

 4 יופי, שגרה נכון? ש.

 5 כן. כן ת.

 6 . ביקור מדיני בקזחסטן311בוא נתקדם. פריט  ש.

 7 כן ת.

 8 ?שוב, כמובן לא חקרו אותך. ביקור מדיני כשלעצמו בדרך כלל זה נושא שמסקרים אותו נכון ש.

 9 כן ת.

 10וביקור מדיני במדינה כמו קזחסטן שהביקורים המדיניים הקודמים היו ספורים בשנים לפני  ש.

 11 כן זה אירוע תקשורתי, זה לא פוטין, זה לא אובמה אבל זה עדיין אירוע תקשורתי נכון?

 12וקזחסטן שתי מדיניות מוסלמיות שראש  אזרבייג'ןזה היה אירוע, היו שם שתי מדינות  ת.

 13 הממשלה נוסע אליהם, זה אירוע.

 14 אירוע? ש.

 15 כן ת.

 16נכון, ואז אתם באמת גם מוציאים מספר, בשל היותו אירוע אתם מוציאים מספר הודעות  ש.

 17 דוברות זכור לך? כי זה מופיע בחומר?

 18 וי בהודעה.כן, יש אירועים הרי, פגישות וכו' וכו' וכל אירוע כזה מקבל ביט ת.

 19נכון, ואז אנחנו הראינו פה, הצגנו את המסמך של יפעת ואפשר להגיד שזה הופיע כמובן  ש.

 20 ואיפה לא? בסדר? נכון? YNET-בהארץ, מעריב בלונדון וקירשנבאום ובישראל היום ו

 21 כן ת.

 22 וגם בוואלה? ש.
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 1 יכול להיות, כן ת.

 2 בנאלי נורמאלי מאותו דבר? נכון?כחלק, תאשר לי כחלק, אני משתמש בכוונה בביטוי  ש.

 3 נכון ת.

 4 312אז אני עובר לפריט  ש.

 5 . 2301רגע זה עדיין לא הוגש, נ/ עו"ד עדי גרופי:

 6כבודם, זה הנחיה של נתניהו לשר ארדן לגבי אכיפת בנייה לא חוקית בסדר?  312זה פריט  ש.

 7 אתה זוכר את זה? כי לא שאלו אותך שאלה על זה.

 8 את זה גם פהלא, אני לא רואה  ת.

 9כתוב פה כך, אתה שולח תדרוך בשם כתב וזו  25560לך, זה שורה  אז אני אראה לך, אני אציג ש.

 10 ההנחיה של נתניהו רואה? 

 11 כן ת.

 12 תסביר, מה פשר תדרוך בשם כתב? ש.

 13תדרך בשם כתב זה, זה לא הודעה רשמית של הלשכה זה הכתב מספר שנתניהו הנחה כאילו  ת.

 14 מטעמו. 

 15זה אתה שולח להבנתי, תתקן אותי אם אני טועה  כי תיכף נראה את הפרסומים בסדר, ש ש.

 16 האחרים שהיו בתפוצה רחבה נכון?

 17כן, לא בהודעת דוברות, לרוב יש לי קבוצה של הכתבים הרלוונטיים אז אני שולח להם  ת.

 18 וואטסאפב

 19 בוא נראה, ומה אתה חושב ההודעה הזאת ש.

 20 קומות.אני מניח שהיא עלתה בכל מיני מ ת.

 21 נכון. מה זה הקבוצה שאתה אומר דרך אגב? ש.

 22 קבוצה של כתבים רלוונטיים. ת.

 23 אז עכשיו בוא נסתכל ש.
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 1 כתבי ... לצורך העניין, כתבים צבאיים ת.

 2 אתה רואה? 6.46-בוא נראה, אתה שולח את זה ב ש.

 3 כן ת.

 4 כן, אתה רואה?כלומר לפני  18.24-בוא נראה מה קורה בוואלה. בוואלה זה עולה כבר ב ש.

 5 כן ת.

 6כלומר כעשרים דקות לאחר  18.46-ואתה פונה ב 18.24-מה אנחנו למדים מכך? זה עולה ב ש.

 7 מכן. 

 8 2304זה נ/ עו"ד עדי גרופי:

 9 זאת אומרת שוואלה קיבלו את זה והעלו את זה נכון?  כך עולה מלוח הזמנים נכון? ש.

 10 כנראה כן ת.

 11אולי אחד או שניים עברנו על כל הפריטים של הפניות שלך כנראה, יופי. אז נדמה לי שלמעט  ש.

 12שמיוחסות בכתב האישום, מסקנות להמשך, הגם שנדמות לי די ברורות אבל בוא בכל אופן 

 13 אני אשאל אותך. הפניות שאנחנו ראינו הן פניות סטנדרטיות נכון?

 14 כן ת.

 15שבו שיש שם איזה אירוע בסדר גמור. היה איזה עניין של איסור לחקור אותך, זאת אומרת ח ש.

 16 שניסית לפנות בשם אשתך להתקבל לאתר נכון?

 17 נכון ת.

 18 חשבו שיש בזה, עשו מזה איזה עניין נכון? ש.

 19 נכון ת.

 20 ואין שום עניין כמובן? ש.

 21 נכון ת.

 22בסך הכל מה שנעשה שאתה פנית וחשבת שאולי אפשר לסייע לבת הזוג שלך להתקבל  ש.

 23 ? נכון?במסגרת התפקיד שלה נכון? בוואלה
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 1 נכון ת.

 2והחוקרים חשבו שיש פה איזשהו נושא נכון? שאלו אותך? שאלו אותך, את פילבר, אתה זוכר  ש.

 3 ששאלו אותך משום מה על,

 4 כן, הם שאלו אותי, שאלו אותי ת.

 5 באיזה רוח שאלו אותך? מה הייתה ההבנה שלך? ש.

 6 ניסו לבדוק אם היו דברים מאחורי הקלעים לפנייה הזאת. ת.

 7 ון, ולא היה שום דבר נכון?נכ ש.

 8 לא ת.

 9 אבל הם טיפה לחצו קצת בעניין נכון? ש.

 10 לא זוכר אם לחצו אבל זה היה בחדר ת.

 11 היה בחדר, אותך, הם שאלו את פילבר בנושא הזה, את מי הם לא שאלו ש.

 12 לא ידעתי, אוקי ת.

 13 סליחה? ש.

 14 לא ידעתי ת.

 15ת והוא אמר שהוא לא עשה עם זה שום כן, כן, כי אתה שאלת את פילבר אם הוא יכול לפנו ש.

 16 דבר אבל גם אותו החליטו לשאול.

 17 נכון ת.

 18 למה אתה חושב שזה מעניין אותם את החוקרים הנכבדים? ש.

 19 אני לא יודע. ת.

 20 מכל מקום נתניהו לא יודע כמובן שום דבר מהעניין הזה נכון? ש.

 21 לא ת.

 22 מה? ש.

 23 לא ת.
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 1 לא יודע. בסדר גמור. נקצר עוד קצת. ש.

 2ואז החוקרים לבשו כרגע את הכובע הפוליטי, הם עברו מחקירה של ניירות ערך הם חשבו  אה, 

 3 שהיא לא קיבלה את המשרה בגלל שהיא שמאלנית

 4אני מתנגדת לשאלה כיוון שזה לא עלה מהחוקרים, זה עלה משיחה בין נאשמת  עו"ד יהודית תירוש:

 5לבין אילן ישועה ששם זה דובר על זה שהיא, על דעותיה הפוליטיות, אז למה להגיד שזה  3

 6 החוקרים? החוקרים שואלים אותו כי זה עולה בשיחה בין שני,

 7 מה אכפת לי, סליחה ש.

 8 את זה שהם לבשו את הכובע הפוליטילא, אתה מציג  עו"ד יהודית תירוש:

 9 ברור ש.

 10 כאילו הם סתם, לא עו"ד יהודית תירוש:

 11 כן, לבשו פה כובעים פוליטיים. ש.

 12 אולי נשמע מה השאלה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13כן, אני מציג לך מה שאלו אותך בחקירה. שאלה, צר לי זה חקירה שלא אנחנו ניהלנו אותה  ש.

 14 נחנו יזמנו אותו בסדר אבל בוא נראה לאן הם הגיעווהליך שלא א

 15 אז הנאשמת ששוחחה  עו"ד יהודית תירוש:

 16 לא אכפת לי כרגע ש.

 17 אבל מה לעשות, אבל זאת הסיבה שהם שואלים עו"ד יהודית תירוש:

 18 עו"ד תירוש  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 אני מקריא לו מה שאלו אותו ש.

 20לא, זה הוצג שהחוקרים החליטו פתאום לשאול על דעות פוליטיות של רעייתו  עו"ד יהודית תירוש:

 21 וזה לא המצב.

 22 ברור ש.

 23 זה לא העניין עו"ד יהודית תירוש:
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 1 עו"ד תירוש. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 נשאל את השאלות ונראה אם זה לא העניין עו"ד ז'ק חן:

 3 אני מקריא לך ש.

 4 שוחחה על הרבה מאוד דברים ולא כל הדברים שהיא שוחחה עליהם, 3נאשמת  עו"ד ז'ק חן:

 5 באמת, כי יש עו"ד יהודית תירוש:

 6 גב' תירוש  עו"ד ז'ק חן:

 7 נעשה פשוט, אם זו הייתה התנגדות היא נדחתה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 תודה, אני אקריא לך מה שאלו אותך, מה אכפת לי כרגע מאיפה, ש.

 9 3פעם ראשונה בתור מייצג את נאשמת  עו"ד ז'ק חן:

 10 התרגשנו עו"ד יהודית תירוש:

 11תראה לאן הם הגיעו, אנחנו נקרין את זה גם, תראה לאן הם הגיעו במחוזות האלה של  ש.

 12החקירה. אתה יודע מה הייתה אחת הבעיות שלהם עם אשתך? שהיא שמאלנית, כך הם 

 13 אומרים, ממצאי החקירה

 14 איפה אתה? אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 15. עכשיו, קודם כל זה מה שהוצג, אני מצטער בשבילם שהם שאלו אותך 27בשורה  32בעמוד  ש.

 16את השאלה הזו, אני כבר אומר לך, זו שאלה לא ראויה לשאול, לא ראויה לשאול אבל תגיד 

 17 לי כך, בכל אופן אתה מסכים איתי שזו שאלה לא ראויה נכון?

 18 הוא אומר את זה, שזה הזוי עם:-פט מ' ברכב' השו

 19 נכון, זה הזוי, באמת זה הזוי כי אנחנו יודעים גם מה היו הכתבים שם. ש.

 20 הוא אומר הזוי על מה, עו"ד יהודית תירוש:

 21 זה הזוי לשאול שאלה שכזאת בחקירה.  ש.

 22 זה הזוי שנאשמים מדברים ביניהם כך על דעות פוליטיים עו"ד יהודית תירוש:

 23 ואו, זה שיחות פנימיות?  ש.
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 1 אני לא מצליח להבין עו"ד ז'ק חן:

 2 הוא לא אומר הזוי על השאלה עו"ד יהודית תירוש:

 3אני אומר הזוי על השאלה. תראה מר סטמבלר איפה שהתביעה קמה בכעס זה סימן שיש  ש.

 4 בעיה. 

 5לחקירה חוזרת  עו"ד תירוש גברתי רוצה להביא שוב את העד אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 בשבוע הבא?

 7 לא עו"ד יהודית תירוש:

 8גמרנו, אז תני לנו לסיים. תני לעו"ד בן צור לסיים ולשחרר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 את העד.

 10אני כבר מסיים כבודם. אגב, אתה סיפרת כי לקחו אותך למחוזות האלה שאתה היית בערוץ  ש.

 11 , היית בתפקיד בכיר נכון?2

 12 כוןנ ת.

 13 כך עולה מהחקירה שלך ונאמר לך שהיית סמן ימני אתה רואה? ש.

 14 אני אמרתי שהייתי, כן ת.

 15כן, שאתה ונאמר לך שם שאם אתה רוצה להתקדם אז שמור לעצמך תפיסה אג'נדה ימנית  ש.

 16 נכון?

 17 זה נאמר בחברות על ידי חבר שאמר לי מה שאמר, כתוב כאן ת.

 18 הבנתי.  ש.

 19 משהו כזהזה לא היה איום או  ת.

 20לא, לא חשבתי אני רק חשבתי שדיונים כאלה אתה יודע בהליך בבית משפט זה דבר בעיני  ש.

 21 שהוא כמעט נתעב בכל כיוון. 

 22 טוב לסיום? עם:-כב' השופט מ' בר

 23 כן כבודכם אני עשיתי פה מופת של קיצור. אני מעיר את זה לעצמי. אני סיימתי כבודם. ש.
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 1 תודה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 ממש מעט כבודכם עו"ד יהודית תירוש:

 3 

 4 מר ארז סטמבלר משיב לשאלות עו"ד יהודית תירוש בחקירה חוזרת - 11ע"ת 

 5אולי נתחיל מהסוף. הציג לך חברי קטע מהחקירה שלך שבה הוא הציג לך קטע אם אתה יכול  ש.

 6 לחבר את זה, אם לא, אני אקריא

 7 תקריאי אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8אני מבקשת את רשות בית משפט כמובן, ואמר שבעצם אתה אמרת שזה הזוי על השאלה של  ש.

 9החוקרים שעצם זה שהם שואלים אותך על העניין הזה של הדעה הפוליטית של רעייתך, זה 

 10 הזוי

 11 לא, אני לא התכוונתי לזה ת.

 12 אז למה התכוונת? ש.

 13 או לא על פי דעות פוליטיות.הזוי שמתייגים בן אדם אם הוא יעבוד  ת.

 14 בסדר גמור ש.

 15 כמו עצה ידידותית שהוא קיבל, למשל.  עו"ד ז'ק חן:

 16הדבר הנוסף שאני רוצה לשאול אותך, הציג לך חברי עו"ד בן צור הרבה הודעות דוברות, הציג  ש.

 17לך שהן סטנדרטיות, אמר בנאליות, אתה אישרת שהן סטנדרטיות ואתה גם אמרת שככלל 

 18. ביקש ממך חברי גם להרחיב מי יש בקבוצת וואטסאפבים ואפילו תיארת קבוצת פנית לכת

 19ואתה הסברת אז אני שואלת ואני מנסה להבין תבהיר לנו אולי אם אלה מודעות  וואטסאפ

 20סטנדרטיות ואם אתה ככלל פונה לכתבים למה היה צריך לשלוח אותם למר ישועה? למנכ"ל? 

 21 זה נשאר לא בהיר ואני רוצה להבין.

 22 מה לא בהיר? צור:-עו"ד בועז בן
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 1כי לפעמים כתבות, זאת אומרת אני אומר את זה אחרת כי אם הייתי שולח את זה, זה מסלול  ת.

 2 קל יותר, אם הייתי שולח למר ישועה אז ידעתי כמעט בטוח שזה ייכנס

 3 ואם היית שולח את זה רק לכתבים בוואלה? ש.

 4להיות בטוח וכדי שאני לא אצטרך לטפל בזה יותר אז לא. הרבה פעמים זה גם נכנס אבל כדי  ת.

 5 שלחתי את זה אליו

 6 היו פעמים שזה לא נכנס? ש.

 7 לא, לא צור:-עו"ד בועז בן

 8טוב, ראינו את זה, לא צריך. שלחת את זה גם לגולן יוכפז, לאבי וייס את הודעות הדוברות  ש.

 9 האלה?

 10 לא. ת.

 11 זה מה שהיה צריך על ביקור אובמה ופוטין אה, צור:-עו"ד בועז בן

 12כי  ריאיוןשלנו על העובדות שנוגעות ל חהוויכואני עכשיו בחקירה חוזרת. אני אניח בצד את  ש.

 13הוא ויכוח אבל זה לא באמת צריך להיות רלוונטי לך אבל בעצם חברי אמר לך אחרי שהוא 

 14הזה או את מה שקרה סביב  ריאיוןהניח בפניך את העובדות בעיניו  שאתה הבנת את ה

 15באופן מוטעה, שגוי, הנחת שהייתה שם אולי עריכה או משהו כזה ולכן ההנחה  ריאיוןה

 16שתיארת בחקירה שלך כאן, בחקירה הראשית שלפיה בוואלה אפשר להשפיע ולהכניס דברים 

 17, אז אתה השבת בתקופה הראשונה. ריאיוןהתבססו בעצם על מצב עובדתי לא נכון שזה על ה

 18שהוא אמר, אני רוצה שתשלים לגבי התקופה השנייה  מה שאני מבקשת שתשלים, זה מה

 19שלב שזה התקופה השנייה שאתה מדבר עד כמה, מה שאתה  2015שאני מבינה שזה מאוגוסט 

 20העדת לגבי מה שאפשר היה לעשות מול אילן ישועה נבעו מדברים שאתה חווית בעבודה שלך 

 21 ששמעת בעבר? ריאיוןאו שהכל היה מבוסס על אותו 

 22 רגע, אל תענה אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 
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 1הייתה חקירה ראשית שלמה, הייתה חקירה נגדית  אני מתנגד, זו שאלה מדריכה. צור:-עו"ד בועז בן

 2שלמה, לא נשאר משהו בלתי, לא נהיר בעניין הזה. זה הזמנה לתת תשובה זה לא קשור 

 3 לחקירה חוזרת ולכן אני מתנגד.

 4 שיענה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5כמו שאני אומר וכמו שאמרתי גם בחקירה שלי, את העובדה שאפשר לפנות לאילן שמעתי  ת.

 6 מאנשים שעבדו בלשכה.

 7 ?2015ובתקופה שאתה עבדת? כשאתה עבדת? מאוגוסט  ש.

 8לא רק מאוגוסט, לקראת כניסתי ללשכה עוד טיפלתי בדברים של לקראת הקמת הממשלה  ת.

 9 שאפשר לפנות לאילן אם אתה מתקשה. וכו' וכו', אז נאמר לי

 10 ?2015אני שואלת עד כמה אתה חווית את זה בתקופה שאתה עבדת מאוגוסט  ש.

 11 זה חקירה חוזרת? אני חושבת שדסקסנו את זה וזה ניסיון צור:-עו"ד בועז בן

 12 הוא אמר שהוא פנה, אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 לאילן, ואו, אפשר לחשוב, פנה  צור:-עו"ד בועז בן

 14 ראינו את הפניות. עוד משהו יש לגברתי?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 רק רגע גברתי.  ש.

 16 סיימנו נראה לי.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 רק רגע גברתי. כן, תודה לכבודכם ש.

 18ת. יש לנו בשבוע הבא מר סטמבלר תודה רבה לך, אתה סיימ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 את שי חייק אני מבינה?

 20 כן ואת הגברת דנה נויפלד. עו"ד יהודית תירוש:

 21 שי חייק כמה זמן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 העדות שלו תוגש חלף חקירה ראשית והחקירה הנגדית תהיה כיום. צור:-עו"ד בועז בן
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 1אז אולי תגישו את החקירה הראשית שלו לפני כן כדי שנדע  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 על מה הוא נחקר?

 3 כן גברתי, בוודאי. עו"ד יהודית תירוש:

 4 זה ייקח יום? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 כן, יום צור:-עו"ד בועז בן

 6 אז תודה רבה לכולם. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 

 8 הישיבה נעולה

 9 

  10 
 11 חמד דקל ידי על הוקלד


