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 מדינת ישראל  מאשימהה

 
 נגד                                                    

 
 בנימין נתניהו 1. נאשמיםה

 042089367 ת"ז, שאול אלוביץ' 2.

 056381353 ת"ז, איריס אלוביץ' 3.

 051659159 ת"ז, ארנון מוזס 4.
 1 :נוכחים

 2 עו"ד יהודית תירוש; עו"ד אסף עיסוק; עו"ד יעל שחף   :מטעם המאשימה
 3צור; עו"ד ישראל  –צור; עו"ד כרמל בן  –עו"ד בעז בן  1ב"כ נאשם  :מטעם הנאשמים

 4 וולנרמן;  עו"ד עדי גרופי
 5 עו"ד ז'ק חן; עו"ד שניר כלימי 3-ו 2ב"כ נאשמים  
 6 עו"ד רותם אלבז  4ב"כ נאשם  

 7 
<#1#> 8 

 9 פרוטוקול

 10 .פרוטוקול הדיון הוקלט

 11 צור. -חקירה ראשית ותחילת החקירה הנגדית של עו"ד בעז בן -מר יריב עמיעד  – 39ע"ת  העיד:

 12חקירת (; 1)144ת/-)חלקו נסרק בעבר כ 144; ת/819עד ת/ 813ת/ -מוצגי המאשימה  הוגשו מוצגים:

 13 .3287עד נ/ 3280נ/ -צור -. מוצגי עו"ד בעז בן328ותמליל ת/ 324הודעה ת/ - 1נאשם 
 <#4#> 14 

 15 

 16 החלטה

 17 

 18 , להמשך עדותו של מר יריב עמיעד. 13.2.2023. הדיון הבא קבוע ביום 1

 19       2משולם בנוגע לאישומים שלמה ל עדותו של החוקר תח. לאחר סיום עדותו של מר יריב עמיעד, 2

 20 . 3 -ו

 21, 1. עדותו של מר משולם תקטע, לצורך שמיעת עדותו של החוקר שלומי חכמון, בנוגע לאישום 3

 22 . 1.3.2023 -ו 28.2.2023, 27.2.2023בתאריכים 
 <#5#> 23 

 24 במעמד הנוכחים.  08/02/2023, י"ז שבט תשפ"גהיום  נהנית

 25 

     26 

  
 

 שופט, שחם עודד שופט, עם-בר משה שופטת, פלדמן-פרידמן  רבקה
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 1 תמליל פרוטוקול מוקלט
 2 

 3 , תיק פלילי 2023בפברואר  8בוקר טוב. היום  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 .בוקר טוב .67104-01-20 

 5 בוקר טוב. ת.

 6 גברתי רצתה לומר משהו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 לא, רק לקום  עו"ד יהודית תירוש:

 8אז יש לנו החלטה לגבי סדר העדים, מר חכמון ומר משולם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9במרץ אנחנו נשמע את  1-בפברואר ו 28-ו 27אנחנו נתחיל עם מר משולם בשבוע האחרון שזה 

 10 מה חכמון ונחזור אחר כך למר משולם.

 11א גוררים אותו יותר אז קחו מר חכמון יתחיל ויסיים בימים האלה, מתחיל ומסיים אנחנו ל 

 12 את זה בחשבון.

 13יש לנו בקשת המשך אם כך גברתי, אנחנו מבקשים, דיברתי על זה עם חברי אני  עו"ד יהודית תירוש:

 14לחודש אם כך שזה  6-לא ב 144לא יודעת מה עמדתם אבל אנחנו מבקשים להתחיל את דיוני 

 15זאת אומרת לתת לנו את השבוע מיד בסמוך לסיום עדותו של חכמון אלא שבוע לאחר מכן, 

 16הזה שלמעשה אנחנו נהיה כאן ולדחות. אנחנו גם חושבים ממילא שהמועדים שקבועים 

 17של  144-שלנו ואני חושבת שגם ל 144-בחודש מרץ גם בלי השבוע הזה אמורים להספיק גם ל

 18 חברי עו"ד גילדין אז זו הבקשה שלנו פשוט כדי שהדיונים יהיו אפקטיביים, זה הכל.

 19 כדי לאפשר לכם להיות מוכנים? אב"ד: -פלדמן -ב' השופטת ר' פרידמןכ

 20 כן עו"ד יהודית תירוש:

 21 המדינה אני מבין עוד לא גיבשה עמדה? או לדעת מה עמדתה. כב' השופט ע' שחם:

 22נקבל מאמר מערכת שזה יהיה  שלושתנולעניין הזה, אנחנו בוודאי מצטרפים ועכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 23 רפים בגאון. אנחנו עושים את עבודתנו כולם ומייעלים וכל מה שצריך.נחמד, אנחנו מצט

 24 תודה רבה. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 אני אוציא החלטה מסודרת. כב' השופט ע' שחם:

 2 בסדר גמור, תודה רבה. עו"ד יהודית תירוש:

 3 כבודכם מעבר לזה, אתמול בחקירה החוזרת של תנ"צ תלם הוגשה הודעתה של גברת עו"ד ז'ק חן:

 4ושם  1988חפץ, אשתו, כשהתשובות מושחרות ההודעה הזו הוגשה כבר מזמן, היא נ/

 5התשובות לא מושחרות אז ככל שהסקרנות לא נכבוש אותה אז אפשר להסתכל גם על הנוסח 

 6 הלא מושחר.

 7 ?1988נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 כן. עו"ד ז'ק חן:

 9 דר, אז אנחנו אולי נסמן שם.בס אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 טוב, אנחנו עם מר יריב עמיעד. בוקר טוב לך 

 11 בוקר טוב. ת.

 12בוקר טוב, אנחנו מבינים שאדוני היה אתמול באירוע לא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 משמח אז אנחנו משתתפים בצערך.

 14 תודה ת.

 15הר להעיד את האמת, כל האמת, רק את ולענייננו אתה מוז אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 האמת אחרת צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 

 17 מאחר שתעיד מספר ימים אז האזהרה הזו בתוקף לכל הימים, כנראה לא תחזור שוב. 

 18 רק תציג את עצמך, איפה אתה היום ואיפה היית אז? 

 19 

 20 תירוש בחקירה ראשיתמר יריב עמיעד לאחר שהוזהר כדין משיב לשאלות עו"ד יהודית  - 39ע"ת 

 21הייתי  2014עובד ברשות ניירות ערך, הייתי חוקר. משנת  2010אוקי. שמי יריב, אני משנת  ת.

 22מוניתי למנהל יחידת  2019ראש צוות חוקרים וגם בתקופה המדוברת של החקירה. משנת 

 23 המסחר, יחידה שאחראית על הניטור ואיתור עבירות של המסחר בבורסה.
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 1 יא שייכת?לאיזה מחלקה ה ש.

 2הייתי בחל"ת בחו"ל עד למעשה  2021היא שייכת למחלקות מודיעין ובקרת מסחר. מיולי  ת.

 3 שנכנסתי בחודש האחרון, בינואר, לתפקיד מנהל יחידת החקירות ברשות ניירות ערך.

 4 עד היום 2010-אז אתה מ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 חוץ משנה וחצי הפסקה, כן ת.

 6 כן, אבל רשות ניירות ערך עד היום? אב"ד: -פלדמן -ת ר' פרידמןכב' השופט

 7 רשות ניירות ערך, כן ת.

 8מאחר אולי רק ככה אני שומעת אותך וזוכרת שפולינה, גב' גובזמן קריב סיפרה שהיא מנהלת  ש.

 9יחידת החקירות ואתה אומר לנו שעכשיו התחלת בתפקיד של מנהל יחידת החקירות אתה 

 10 נו לאיזה תפקיד היא עברה?יכול רק להשלים ל

 11ארגון ביחידות המודיעין, הכל אוחד תחת יחידה אחת גדולה ולמעשה -כן, בוצע אצלנו רה ת.

 12 היא עברה לנהל את יחידת המודיעין.

 13 בסדר, תודה רבה. עוד שאלה, אם אתה יכול להגיד מה לנו השכלה שלך? ש.

 14ישיון עריכת דין,  עשיתי התמחות כן, יש לי תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים, יש לי ר ת.

 15 ועשיתי תואר שני בניהול משאבי אנרגיה. ת"אבפמ

 16 במשאבי. עם:-כב' השופט מ' בר

 17 אנרגיה. ת.

 18 היחידה שאתה מנהל אותה היום כמה חוקרים היא מונה אם אתה יכול להגיד לנו משהו? ש.

 19 יש תחתי שלושה ראשי צוותים כאשר בכל צוות יש כארבעה חוקרים. ת.

 20 2017בסדר גמור. אנחנו נתחיל לדבר על חקירת בזק ניירות ערך, חקירה שנפתחה ביוני  ש.

 21למעשה ואני רוצה שתזכיר לנו רגע מה היה התפקיד שלך באותה עת וגם במסגרת החקירה 

 22 הזאת מה היה התפקיד שלך?

 23 את החקירה בתחילתה הובילה ראשת צוות אחר, חקירה עסקה אז ת.
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 1 ומה אתה היית? ש.

 2 י הייתי ראש צוות מקבילאנ ת.

 3 אפשר שמות? ראשת צוות אחר? עו"ד ז'ק חן:

 4בעסקת  170-מי שהובילה את זה, זה גלית בלזה. החקירה עסקה במה שנקרא פרשיית ה ת.

 5על ידי חברת בזק מחברת יורוקום של שאול אלוביץ', היה מנגנון  YESרכישת המניות של 

 6מיליון שקל ועוד מה שנקרא שני תמורות מותנות,  680תשלום שכלל תשלום אחד גדול של 

 7ואני ככה מדבר בגובה  YESתמורה ראשונה שעסקה ביכולת להכיר בנכס המס של חברת 

 8ורה השנייה שהיא עסקה בעמידה מאוד עשרים אלף רגל כזה, ותמורה נוספת שנקראת התמ

 9כאשר היה מנגנון שאם תהיה עמידה  YESביעדים של תזרים מזומנים חופשי של חברת 

 10מיליון שקל כשהחשד  170ביעדים חברת יורוקום תזכה לתשלום נוסף שיכול להגיע לגג של 

 11היה שבוצעו מניפולציות בתזרים המזומנים על מנת להגיע לרף העליון וככה למכסם את 

 12 תמורה השנייה. ה

 13במה שקורה אצלנו אני מצטרף לתיק הזה לקראת מה שנקרא הפרוץ, הפרוץ זה הבוקר שבו  

 14אנחנו למעשה יוצאים לחקירה גלויה, כראש צוות מסייע אז בפרוץ של בזק הובלתי חיפוש 

 15 בית שהיה חיפוש בית ממוקד אצל שאול אלוביץ' ולאחר מכן הוא עוכב ונשלח לחקירה,

 16 אותך כי אנחנו לא נכנסים ממש לפרטי החקירה שם, רציתי לדעת את זה בגדול.  אני עוצרת ש

 17 אוקי ת.

 18אני אכוון אותך קצת עם שאלות יותר קטנות בתוך זה כדי שלא נצלול לתוך חקירת בזק  ש.

 19ניירות ערך שהייתה אירוע בפני עצמו, אני כן רוצה לשאול אותך, לתאר לי סדר גודל של פרוץ 

 20 ומרי מחשב שאתם תופסים בחקירה הזאת? היקף נחקרים, איך זה נראה?כזה, היקף של ח

 21כן, עוד פעם, התיק הזה אני אנסה לעשות קצת דיפרנציאציה לשלב הראשון כי הוא התפתח,  ת.

 22היה תיק בהיקף מאוד גדול, זאת אומרת לא רק היחידה שלי, יחידת החקירות הייתה 

 23חיפוש, היו מספר חברות, חיפושי בית, כמות , למעשה כל המחלקה גם מבחינת זירות מגויסת
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 1עצומה של חומרי מחשב שנתפסו משרתי מיילים, מכשירי פלאפון, אני מדבר על, עוד פעם, 

 2אני לא איש טכנולוגי אבל אני זוכר שכל הזמן דיברו שם על טארות, טארות של חומרים זה 

 3י מחשב, כמובן גם איזשהו מונח ולמעשה זה מגלם מיליוני פרטי מחשב שנמצאים בחומר

 4 חומרים פיזיים. 

 5במחלקה, הגדול ביותר  2010-התיק על גלגוליו למעשה היה תיק לפחות שאני, מאז שאני מ 

 6מבחינת היקף גם של נחקרים, גם של חומרים, גם באמת גיוס של כל כך הרבה חוקרים 

 7 שעוסקים זמן רב בתיק אחד.

 8קראתם לזה, הפרשה  170-התחיל מאוקי, באמת התחלת להגיד שהייתה התפתחות,  ש.

 9הראשונה גם אנחנו נקרא לזה כך גם פה וזה התגלגל עוד, אז רק באמת בכותרות מה זאת 

 10 אומרת התגלגל עוד תגיד לנו?

 11למעשה לאחר שנתפסו החומרים והתחילה חקירה עלו ממצאים מתוך החומרים שהעלו  ת.

 12לנו פרשיית החפרפרת, חשד לכך שכונתה אצ 2חשדות לפרשיות נוספות כמו שאמרת, פרשייה 

 13שמה שקרה, בגלל שמדובר פה בעסקת בעלי שליטה, זאת אומרת שאול אלוביץ' יש לו שני 

 14כובעים אז יש ועדה בלתי תלויה שאמורה לייצג את חברת בזק והאינטרסים של ציבור 

 15 המשקיעים שלה והחשד היה,

 16רום ולא נפריע רק מדובר בתיק אחר, סליחה רגע ברשותכם  אנחנו נותנים לחקירה לז עו"ד ז'ק חן:

 17חברתי כיוונה אותו וגם אמרה לו לא להתחיל לצלול לפרטי התיקים במיוחד שזה תיק 

 18שמתנהל בבית משפט אחר, התקבלה שם כבר החלטה שקיבלה טענה מקדמית שביטלה שני 

 19אישומים מחמת שכתב האישום לא מגלה אשמה ואני לא חושב שאנחנו  צריכים לצורך 

 20והחפרפרת שנמחק שם, פה. אנחנו גם זוכרים  2הזה עכשיו לשמוע תיאור של פרשה  המשפט

 21 ותחומים וגבולות. 3000את הנחיית בית המשפט בקשר ליק 

 22 אנחנו ממש לא נכנסים לזה ש.

 23 לא, אני יודע, אני יודע את הנחית אותו אז לעד עו"ד ז'ק חן:
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 1את כשחברי אומר זה תיק אחר, צריך תן לי להשיב. אנחנו ממש לא נכנסים לזה, יחד עם ז ש.

 2לזכור כאן, אני לא רוצה באמת להקדים את המאוחר אבל בכל זאת יש לנו כאן טענה של 

 3 אירוע מתגלגל של חקירה מתגלגלת,

 4 3זה פרשה  עו"ד ז'ק חן:

 5קשורה במובנים  3רגע, בסדר, אתה מקדים את המאוחר ואתה גם מכיר את המזכר גם פרשה  ש.

 6 מסוימים,

 7 זו טענה?  ז'ק חן:עו"ד 

 8 בסדר אני לא רוצה להגיד לפני העד, יש מזכר גם ואתם יודעים מה העד אמר.  ש.

 9 יש מזכר ויש עובדות עו"ד ז'ק חן:

 10בסדר, יש עובדות והעד יעיד על העובדות ואיך אנחנו תופסים את הדברים ובכל מקרה יש כל  ש.

 11אני מסכימה שזה צריך להיות באמת זאת רלוונטיות לחקירת בזק ניירות ערך באיזשהו מובן. 

 12 ממעוף הציפור כי אנחנו לא נכנסים לתוכן הדברים עצמם.

 13גברתי תשתדל להנחות אותו ממש מצומצם שלא נגלוש כי  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אתמול היינו במצב הפוך.

 15 אני מסכימה לגמרי ש.

 16 שלנו.והתיק  3000-מ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17אני מסכימה לגמרי ואני אומרת לך מר עמיעד אנחנו לא צריכים ממש לצלול לטיב החשדות  ש.

 18שם ומה, אלא ממש באלף רגל למעלה. אז אמרת פרשת החפרפרת, והיה חשד כזה שקשור 

 19 נכון? YES-לעסקת בזק

 20 כן ת.

 21 וגם לעוד עסקה? ש.

 22 עסקת חלל, כן ת.

 23 פחות רלוונטי ש.
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 1שעלו העלו חשד כלפי שלמה פילבר שהיה מנכ"ל משרד התקשורת שהוא ממצאים נוספים  ת.

 2למעשה מנהל ערוץ תקשורת דו צדדי סמוי אל מול נושאי משרה ובעל השליטה בחברת בזק 

 3שכלל העברת דרך צינור מיילים פרטי עבר טיוטות פנימיות, מסמכים, חוות דעת, למעשה 

 4התקשורת וגם משרדים ממשלתיים  פעילות שלמה מאחורי הגב של גורמי המקצוע במשרד

 5אחרים, כמו משרד האוצר ומשרד המשפטים. הממצאים האלה הוצגו לפרקליטות ואז 

 6הסתבר שבכלל במנותק לחקירה שלנו עובדים בפרקליטות על חוות דעת שהייתה קשורה 

 7להתנהלות של שלמה פילבר אל מול הייעוץ המשפטי בעקבות המכתב היה, עוד פעם אני לא 

 8שהוציא משרד התקשורת לבזק שבניגוד  2016לדצמבר  21-זה עלה פה, מכתב ב יודע אם

 9להנחיות שהיה של היועץ המשפטי שהיה צריך שימוע ודברים אחרים והייתה התנהלות 

 10שלמה של פילבר אל מול היועץ המשפטי, גרסאות שונות שעלה גם, כנראה שחלק מהגרסאות 

 11ליטות, זה מה ... בחקירה ואנחנו רק נחשפים הן גרסאות שקריות והתנהל הליך בדיקה בפרק

 12 לזה ברגע שאנחנו מציגים את הממצאים.

 13 אתה יכול לכוון אותי על תקופה כדי שנבין? ש.

 14 כן. ת.

 15 אם מר פילבר נחקר ש.

 16 לא, לא, שאלת אותו על תקופה שישיב. עו"ד ז'ק חן:

 17 בסדר גמור. ש.

 18 .2017סוף יוני -אני מדבר על אזור אמצע ת.

 19 אוקי ש.

 20ולמעשה אנחנו לאחר מכן, עוד פעם, אני מיועד אני לא מקבל משהו ישיר שיש אישור של  .ת

 21היועץ המשפטי לממשלה לחקור את החשדות האלה שנוגעות לפילבר, קיבלנו גם לאחר מכן 

 22אישור כחלק מהיערכות לפרוץ של משרד התקשורת לבצע חיפוש מעבר לחיפוש בית אצל 

 23שורת, זאת אומרת היינו צריכים להסביר, לנמק מה אנחנו פילבר, חיפוש ממוקד במשרד התק
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 1ותפיסת  קאהןרוצים וקיבלנו אישור לחפש בחדר של המנכ"ל ובחדר של העוזרת שלו עדי 

 2 חומרים ממוקדת שביקשנו, חומרי המחשב שלהם.

 3רגע אני עוצרת אותך, קיבלתם אישור, ממי קיבלתם אישור? לפי מיטב ידיעתך, מה שאתה  ש.

 4 יודע.

 5כן, הקשר שלי הוא או דרך המנהלים או ישירות מול הפרקליטות ואני מיודע על ידי  ת.

 6 הפרקליטות שיש אישור כזה.

 7 אישור של מי אתה יודע? ש.

 8 של היועץ המשפטי לממשלה. ת.

 9בסדר. אני רוצה לשאול אותך באמת, אמרת על הקשר החשאי, אמרת על המכתב של, אנחנו  ש.

 10ת, אני רק מכניסה אותך לז'רגון שלנו אבל זה מכתב מדצמבר, קוראים לו כאן מכתב הכוונו

 11 במועד הזה? 3בהקשר הזה של פרשה  YES-עד כמה באותה עת יש חשד סביב עסקת בזק

 12אז המכתב, נקרא לו גם מכתב הכוונות כמו שאתם קוראים לו פה, יש לו מספר הקשרים.  ת.

 13ביטול ההפרדה התאגידית אבל הקשר לעסקה יש לו מאחר והוא מעיד על, שמה מדברים על 

 14הכוונה היא, ובבזק מאמינים שתוך שבועות הם יוכלו להגיע לביטול הפרשה מבנית ולמעשה 

 15 דרך זה הם יוכלו להשיג את שתי התמורות.

 16התמורה הראשונה הם מאמינים, ברגע שיהיה את ביטול ההפרדה הם יוכלו לקבל ממס  

 17מיליון שקל ועם דבר נוסף, אם  200עד הכנסה את האישור ולקבל את התמורה הראשונה 

 18אפשר יהיה לספור את תזרים המזומנים של  2017יהיה ביטול הפרדה מבנית עד סוף שנת 

YES  19ודבר נוסף גם עבור בזק כמובן  2017וגם עבור 2016פעמיים, גם עבור  2016בשנת 

 20משהו שהם החיסכון עלויות או בכלל היכולת להרוויח עסקית מביטול ההפרדה המבנית הוא 

 21 מאוד מצפים לו, הם הגדירו את זה כמפעל הפיס את המכתב הזה.
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 1אני רק אומר למען הסדר הטוב, שלא ביחס לתשובה האחרונה אלא לפניה יש דברים  צור:-בן בעזעו"ד 

 2שהעד מתאר שאני שומע אותם בפעם הראשונה בחקירה הראשית שלו, אנחנו נידרש לזה ואני 

 3 כבר אומר דברים שאין להם שום ביטוי בשום מקום שעל פניו נדמים להיות מהותיים.

 4ברשות חברתי כי אנחנו נחזור לזה בחקירה הנגדית זה לא  כבודכם אולי רק למקד עו"ד ז'ק חן:

 5סוף יוני -מתייחס לתשובה האחרונה שלו אלא למה שהיה לפני כן כאשר הוא דיבר על אמצע

 6ששם הם מגיעים עם ממצאים מסוימים, לא נחזור על התשובה שלו לפרקליטות ואז  2017

 7 מתברר להם שבפרקליטות נעשית בחינה מסוימת 

 8 ת של פילבר אל מול הייעוץ המשפטילהתנהלו ת.

 9להתנהלות של פילבר אל מול הייעוץ המשפטי, כל הפרק הזה אנחנו שומעים אותו אתכם  עו"ד ז'ק חן:

 10 בפעם הראשונה בתיק, אין לנו סימן וזכר לא בתיק ולא בראיון העד שקיבלנו

 11 בראיון העד זה כתוב אגב ש.

 12 מה? עו"ד ז'ק חן:

 13לדבריו הממצאים הובאו לידיעת הפרקליטות  -יכולה להקריא , אני 3אני מפנה לסעיף  ש.

 14ולמיטב זיכרונו הצטרפו לחוות דעת נפרדת שהייתה בפרקליטות לעניין התנהלות פילבר וכו', 

 15 אז ככה שבראיון,

 16 בוודאי זה לא המשפט עו"ד ז'ק חן:

 17 זה בדיוק מה שהוא אמר כאן ש.

 18 תראי אני לא רוצה להתווכח עו"ד ז'ק חן:

 19במזכר ואם צריך אנחנו נגיש את המזכר לבית המשפט כי  3בעקבות כך, תקרא את סעיף  ש.

 20, אני גם אומרת יש דברים שהם דברים פנימיים שהעד בחר לספר ןהריאיוהדברים עלו במזכר 

 21 אותם אז הוא בחר לספר אותם, בסדר,

 22 או עו"ד ז'ק חן:
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 1הפרקליטות הם לא חומרי חקירה דברים פנימיים שהעד בחר לספר, דיונים פנימיים בתוך  ש.

 2אבל העד בחר לספר כי הוא נשאל איך התגלגלה החקירה, בחר לספר גם ברענון אז העלינו 

 3את זה על הכתב ואנחנו מעבירים את זה, זה עדיין לא אומר שזה בבחינת חומר שהיה צריך 

 4הזה לדעתי להיות חומר חקירה כי מדובר באמת בדיונים פנימיים בפרקליטות, אבל כל הדיון 

 5 הוא לא,

 6אלא פשוט  חבוויכואני מסכים איתך ולכן כשאני קמתי ואמרתי זה לא כדי לפתוח עכשיו  עו"ד ז'ק חן:

 7לציין נקודה שכשנחזור אליה בחקירה הנגדית נדע על מה אנחנו מדברים. בסדר? זה כל 

 8בלנו ההערה המתודית, זה לא כדי להתווכח עכשיו, כמובן שיש מחלוקת לגבי התיאור שקי

 9 אל מול מה שהעד מספר כאן אבל את זה נברר בחקירה הנגדית.

 10 יש גם מחלוקת לגבי הרלוונטיות אפרופו החקירה הנגדית. ש.

 11 .םלוויכוחיאנחנו לא ניכנס עכשיו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12רים בסדר. אז אמרת לנו, אני מחזירה אותנו, אמרת לנו מה הקשר בין הדברים שאתם חוק ש.

 13שנחקרה בפרשה הראשונה וגם בשנייה בהיבט  YES-מכתב הכוונות לבין עסקת בזק 3בפרשה 

 14 מסוים.

 15אני רוצה לשאול אותך בעצם עד כמה באותה עת היה חשד או החשד עסק באישור עסקת  

 16 על ידי מר נתניהו או משרד התקשורת או מר פילבר? YES-בזק

 17בים הראשונים עסק בתקופה של ספטמבר החקירה של משרד התקשורת המיקוד שלה בשל ת.

 18כלומר שהשר הממונה באותו שלב היה הנגבי. אני, בוא נגיד, הפאזל שהעלה  2017ינואר -2016

 19 23-חשדות כלפי פילבר לעניין אותה חתימה של שר התקשורת על העברת אמצעי השליטה מ

 20זאת  2017 ספטמבר-עולה איפשהו, מחברים את הפרטים באזור סוף אוגוסט 2015ליוני 

 21אומרת בשלב הרבה יותר מאוחר, זאת אומרת בשלבים של יולי כשאנחנו חוקרים אותו בשלב 

 22 הראשון זה לא משהו בכלל שנמצא אצלנו בתוך הסקופ.

 23 ? מה ביקשתם לבדוק?3מה בעצם ביקשתם לבדוק בפרשה  ש.
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 1שנגעו  היו עוד נושאים שונים 2017ינואר -2016עוד פעם, אמרתי הסקופ היה ספטמבר  ת.

 2להתנהלות של פילבר עם בזק מה שנקרא בטלפוניה שגם קיבל הרחבה בשלב יותר מאוחר. 

 3רי הקלעים והיה נושא של הדדיות שם והחשד היה שפילבר למעשה מעביר לבזק את כל מאח

 4 שקורה בתוך משרד התקשורת ובממשק אל מול משרדי ממשלה אחרים,

 5 ומה רציתם לבדוק בהקשר הזה? ש.

 6 סליחה אני חושב שהעד כבר נשאל פעמיים בחקירה הראשית, זו הייתה תשובתו. צור:-בן בעזעו"ד 

 7אבל לא סיימתי את התשובה. כשהחשד היה, יש פה פעולה שאנחנו מזהים אותה פעולה  ת.

 8לטובת האינטרסים של בזק וכמובן שאתה מנסה להבין גם מה התובנות, מה מניע למעשה? 

 9פעל במיוחד שאנחנו ממש לגבי המכתב ראינו איך ההשפעה מה מביא אותו לפעול כפי שהוא 

 10שיש לבזק למעשה על התוצרת, אם זה עבודת השימוע, זאת אומרת זה היה עמדה של היועץ 

 11המשפטי שיהיה שימוע, אם זה הנושא התפעולי שהיה מאוד משמעותי לבזק שגם ירד מאותו 

 12הסיבה שפילבר פעל כפי שהוא מכתב כוונות והפעולות האלה כמובן העלו סימן שאלה לגבי 

 13 פעל.

 14 עד כמה בדקתם מניע כלכלי של פילבר? ש.

 15אחרי היומיים הראשונים שבאחד הימים אני  2017ליולי  13-14-למעשה אחרי הפרוץ שהיה ב ת

 16גם נכנסתי אליו הבנו שהוא לא מספר את כל התמונה, זה שהוא לא מדבר אל מול הראיות 

 17ר מכן ביקשתי וקיבלתי, אמרו גם שיש אישור, ביקשתי זה היה ברור ולמעשה זמן קצר לאח

 18להוציא צו כדי לבדוק את החשבונות הבנק של פילבר וקיבלתי, אמרו לי שיש אישור של 

 19פרקליט המדינה לבצע את זה ובאמת בדקנו חשבונות, עשינו כל מיני בדיקות כלכליות לראות 

 20 ילבר.האם אנחנו מזהים שמה איזשהו אלמנט כלכלי בפעילות של פ

 21עלתה טענה במהלך החקירות של מר פילבר ברשות ניירות ערך להבדיל מהחקירות שלו אחרי  ש.

 22זה במשטרה, אנחנו עוסקים בתקופה שלו ברשות ניירות ערך, עלתה טענה שלו שם והטענה 

 23עולה גם במשפט כאן שמר פילבר פעל מול בזק באופן דומה לאופן פעולתו מול חברת הוט 
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 1ת ואני שואלת אותך איך התייחסתם לטענה הזאת? עד כמה ניסיתם לברר ומול חברות אחרו

 2 אותה?

 3. כמובן שהלכנו ובדקנו ואני אומר כראש, לא יודע אם אמרתי 1אז אני אגיד על זה שני דברים.  ת.

 4את זה קודם, אני כביכול, אני הייתי, לא כביכול, הייתי ראש הצוות שריכז את הפרשייה 

 5א פעמיים את התכתובות שלו אל מול חברות אחרות, האם יש הזאת ובדקנו לא פעם ול

 6העברה של טיוטות. גם הוא בעצמו אמר בשלב מסוים שהוא לא העביר את אותם מסמכים 

 7 שחלקם, דרך אגב מסמכים בעלי היבט רוחבי לכלל השוק, לאו דווקא ספציפית על בזק, 

 8 מסמכים בעלי משמעות כמובן? עם:-כב' השופט מ' בר

 9ן מפנה או זה הלכנו להסתכל. אני לא האכן, וגם כשהפנו לדוגמא, כשעדי ק משמעות,בעלי  ת.

 10הסתפקתי, עוד פעם יש מקומות כראש צוות אני לא יכול להיות מעורב בכל פרט אבל יש 

 11מקומות שאתה כן שם את הזה ואני בעצמי גם ביצעתי בדיקה שכזו אבל אני אגיד רק משהו 

 12ינו מוצאים שיש טיוטות כאלה שעוברות לחברות אחרות שבעיניים החקירתיות שגם אם הי

 13זה לא היה מלבין את מה שהוא ביצע מול חברת בזק. יכול להיות שהוא גם היה נחקר על 

 14הדברים הנוספים האלה אבל לא מצאנו שום דבר שהקביל או היה דומה למה שהיה אל מול 

 15 חברת בזק.

 16 לנובמבר 2-אני רוצה להגיש לך מזכר שלך מ ש.

 17 לסמן אותו מחדש? אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמן כב'

 18 כן גברתי אני אבקש לסמן אותו. ש.

 19 .813התקבל וסומן ת/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 תסביר בבקשה מה עשית כאן. ש.

 21אז עוד פעם, סך הכל נראה לי שזה די מפורט אבל ביצעתי, למרות שפילבר אמר שאין העברת  ת.

 22, למרות שעברנו, גם עבר חוקר אחר על אותם תיבות מייל מצאתי לנכון למרות מסמכים כאלה

 23זאת לעשות גם בדיקה בעצמי והרצתי גם את השמות וגם את שמות החברות, שמות האנשים 
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 1ולא מצאתי תכתובות או מסמכים שעברו מהמייל הפרטי שלו. אני יכול לציין שלא מעט 

 2ם בתיבת המייל שלו שהם גם נמחקו, מצאנו מהתכתובות שהוא העביר לבזק לא מצאנו ג

 3 אותם אצל בזק ואצל יורוקום. בתיבת המייל של בזק ושל יורוקום.

 4ביצעתם בדיקה דומה אצל החברות האחרות אולי גם המסמכים האלה  עם:-כב' השופט מ' בר

 5 נמחקו? אם אדוני אומר,

 6לא אמר שהוא העביר דברים לא, אני אומר עוד פעם, קודם כל פילבר בעצמו בגרסה שלו הוא  ת.

 7 כאלה לחברות, המזכר הזה זה השלייקס על המכנסיים.

 8 אבל זו לא הייתה שאלה של בית משפט. עו"ד ז'ק חן:

 9 עשיתם את הבדיקה? התשובה היא כנראה לא אני מניח. עם:-כב' השופט מ' בר

 10 אדוני צודק ת.

 11 היא לא. צור:-בן בעזעו"ד 

 12 מסמכים כאלה למיטב זיכרונך?  קאהןתם גם אצל גברת עדי אני רוצה להציג לך עד כמה חיפש ש.

 13אני חושב שגם עדי הפנתה על זה בחקירה שלה וגם בוצע חיפוש לדעתי אצלה ונמצא משהו  ת.

 14 לדעתי, אם אני לא טועה. I.B.Cאל מול חברת 

 15נעשה את זה מסודר. אני מציגה לך מזכר שהוא של החוקר מר טיפריס אני מבקש שתגיד מה  ש.

 16 שר שלך למזכר הזה ולבדיקה הזאת למיטב זיכרונך?הק

 17 זה מסמך חדש? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 זה לא מזכר שלו, יגיע מר טיפריס. צור:-בן בעזעו"ד 

 19מאחר שהעד, אולי קודם נשמע מה הקשר שלו למזכר הזה ואז נחליט אם להגיש את זה עם  ש.

 20 העד או לא להגיש את זה עם העד.

 21 אדון טיפריס אמור להיות עד כאן? הוא עד? אב"ד: -פלדמן -שופטת ר' פרידמןכב' ה

 22 אני לא זוכרת, אני אבדוק בכל מקרה ש.

 23 לא עו"ד ז'ק חן:
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 1 לפני שגברתי תסמן ש.

 2 אני לא מסמנת בינתיים אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 הזאת?אני מבקשת לשאול את העד מה הקשר שלו למסמך הזה, לבדיקה  ש.

 4 אוקי, גברתי תשאל אם הוא עומד בתנאים.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5אז במהלך המבצע יש אנשים מי שפנוי או דברים שאני מבקש לעבור על חומרים שונים,  ת.

 6נדבכים לא רק התכתובות הללו, וגדעון אני רואה שהוא כתב את הזכ"ד כנראה היה אחד 

 7והוא  קאהןוא עבר על ההספק של תיבות המייל הפרטי של עדי מהאנשים שעבר על אותם, ה

 8 לאחר מכן מחבר את הזכ"ד שנוגע לחיפוש שהוא ביצע.

 9 זה אדוני יודע ממנו? עם:-כב' השופט מ' בר

 10כן, הוא עובד תחת הנחיה שלי ישירה או שאני אומר את זה למי שמרכז את זה שמחלק  ת.

 11 משימות. 

 12 כבודכם  עו"ד ז'ק חן:

 13 איך זה מכשיר את הגשת המסמך? מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 14 אתה הכרת את המסמך הזה? ש.

 15 כן ת.

 16 בסדר אבל זה לא הופך את המסמך לקביל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 אוקי, בסדר ש.

 18אני אחזיר לגברתי את המסמך, אלא אם עו"ד חן עומד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 עכשיו כדי שכן נקבל אותו.

 20 אומרת אבל עכשיו זה מיותר. קאהןלא, רציתי להקריא לכם מה עדי  עו"ד ז'ק חן:

 21 לא, זה ממש מיותר, זה ממש לא בחקירה ראשית. ש.

 22 אין צורך אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 שאת רוצה להגיש את זה אז רציתי להגיד מה היא אומרת. לא, חשבתי עו"ד ז'ק חן:
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 1 אבל מה שהיא שלחה תיכף אני אגיש אותו, אבל מה הקשר? ש.

 2 תיכף נראה את הקשר. עו"ד ז'ק חן:

 3 טוב, המסמך הוחזר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 .144-וני האני מבקשת רק מאדוני, כב' השופט שחם לזכור את הנקודה הזאת לעניין די ש.

 5 התווסף לרשימה. כב' השופט ע' שחם:

 6 כלומר יהיה פרק של מסמכים של אנשים שהם לא עדי תביעה? עו"ד ז'ק חן:

 7כן, שהם תחת ראש החוקרים, של ראש צוות, שראש צוות אחראי עליהם, מנחה אותם, נותן  ש.

 8חוקר? זו להם הוראות לבדיקה, מקבל מהם את התוצרים האם צריך להביא לפה כל חוקר ו

 9 שאלה לדיונים אחרים.

 10 אנחנו לא עושים את זה עכשיו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 ,קאהןאני רוצה להציג לך מייל שהגיע אליך של גב' עדי  ש.

 12 זה הוגש כבר? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 שני אלה, שני מיילים, זה לא הוגש ש.

 14 הם לא הוגשו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 לא ש.

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

 17 כן. תוכל לראות שהמייל הראשוני שלה לא מופנה אליך אבל הוא מועבר אליך.  ש.

 18 שניהם אני רואה מאותו יום.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 .814יהיה ת/ 3279זה ברקוד  13:37בשעה  2017בספטמבר  28-המייל הראשון מ 

 20 . 815יהיה ת/ 3278המייל השני ברקוד  

 21 .816זה ת/ 2017בנובמבר  5-המזכר מ 

 22 עכשיו יש לך את שלושת המסמכים הללו, ש.
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 1עד כמה שאני מבין שבטח תגיע לפה כדי  קאהןעו"ד תירוש הצרופות למייל של עדי  צור:-בן בעזעו"ד 

 2 לספר את מה שהיא שלחה לא מופיעות.

 3לא ... אולי חברי יחכה רגע. המיילים הוגשו במלואם כמו שקיבלנו אותם בחומרי כי הם  ש.

 4 החקירה בסדר? לא קיבלנו משהו נוסף.

 5 אז אין מסמכים שהוזכר פה לא הופק? עם:-כב' השופט מ' בר

 6אומרת, אולי בוא נשאל  קאהןנכון, לא הצליחו, אי אפשר היה להפיק אותם, כן, כמו שגב' עדי  ש.

 7את העד מה אתה רואה כאן? מה קיבלת? מה זכור לך מכל הדבר הזה לגבי הפנייה של עדי 

 8 ? הבדיקה שלך?קאהן

 9אז אני רואה שכנראה הייתי במהלך החקירה כשנכנסתי אליה, כנראה ביקשתי ממנה אם  ת.

 10ן אני רואה שהועברו לשלוח את זה ואכ I.B.Cהיא דיברה על שליחה של המיילים לדורון כהן 

 11, 5-שני מיילים שהופקו וסומנו על ידי פ.ג זה פולינה ואני רואה בנוסף במזכר עצמו שהוא מ

 12 רגע המיילים מאיזה תאריך?

 13 בנובמבר 5 עו"ד ז'ק חן:

 14 2017לספטמבר  28-לא, המיילים הם מ ת.

 15 המזכר המזכר עו"ד ז'ק חן:

 16 מנובמברהמזכר הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17המזכר הוא מנובמבר, כן, זה מה שאני אומר אז אני אומר המזכר הוא בנוסף לחיפוש שאני  ת

 18ביצעתי לחפש את אותם מיילים ואני רואה שגם את הקבצים המצורפים לא הצלחתי לאתר 

 19 בתוך החיפוש לפי המזכר עוד פעם, אני לא זוכר את זה.

 20 למה חיפשת בתיבת המייל שלה שוב? למה חיפשת עוד פעם בתיבת מייל? אתה זוכר? ש.

 21למה ביצעתי שוב חיפוש בתיבת מייל? או בגלל שניסיתי לאתר את הנספחים או הקבצים שלא  ת.

 22 נפתחו אבל אין לי זיכרון מעבר לזה.
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 1תיכף נגיש את המסמכים האלה למען הסדר הטוב של מה שסימנת אבל רגע לפני זה אני רוצה  ש.

 2והמייל  714וב כדי שיהיה, כתוב כאן במייל שמוגדר אצלנו ת/לשאול אותך רק למען הסדר הט

 3 קאהןהמפורט שלה של גב' עדי 

 4 ?3או  2מה זה, פ.ג/ ת.

 5 היא כותבת . אז כתוב כאן,2פ.ג/ ש.

 6 .815זה ת/ 2פ.ג/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 גברתי? 815זה  ש.

 8, אני 814זה הוא ת/ 3279וברקוד  815זה ת/, 2378כן, ברקוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 מצטערת אם הם הפוכים אבל זה התאים לשעות.

 10אז כתוב כאן רק בשביל הסדר הטוב מאחר וחברי ככה אמר ואני רוצה שזה יהיה, כתוב כאן  ש.

 11מאחר והטיוטה לא נשלחה בפורמט שאפשר היה לפתוח בזמן אמת ובסמוך  -באמצע המשפט 

 12פ וזה כמובן תוכלו לאמת באמצעות הטלפון שלי המצוי טסבווא לכך שלחתי לגורם נוסף

 13 אצלכם. 

 14 בנקודה הזאת? קאהןאפ שנעשו לעדי טסאתה מכיר את בדיקות הווא 

 15אין לי כרגע איזשהו זיכרון אבל אני משער שאו אני או פולינה פנינו שיבדקו ויפיקו, אני לא  ת.

 16הצליחו להעתיק, לא זוכר לגבי הפלאפון זוכר לגבי הפלאפונים שכן הצליחו להעתיק, לא 

 17 הספציפי.

 18 קאהןשל הגברת עדי  וואטסאפרק למען הסדר הטוב, מכיוון שזה לא סימון של העד יש את ה ש.

 19זה היה גם בחומר החקירה ונגיש את זה אם צריך או שחברי ירצו להגיש את זה. אם אתם 

 20שלה נמצאה ההתכתבות  סאפוואטרוצים שאנחנו נגיש את זה עם העד אז גם אין בעיה שב

 21 הזאת.

 22 תגיע  ונשאל אותה קאהןהכי טוב שעדי  צור:-בן בעזעו"ד 

 23 את פולינה פספסנו, ערן שחם שביט לא ברשימת העדים,  עו"ד ז'ק חן:
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 1 עו"ד חן אין צורך בשיח, רבותי אין צורך בשיח הזה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 את הגב' פולינה אני לא יודעת מה האמירה הזאת ש.

 3 עו"ד תירוש בלי שיח, שאלות. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4אוקי, אני ממשיכה. רק למען הסדר הטוב אולי נגיש את שני המסמכים שהם חלק מהמזכר  ש.

 5שלך, סימנת אותם, נגיש אותם כדי שהמזכר שלך יהיה, אפשר לסמן את שניהם יחד כי זה 

 6 באמת חלק מהזכ"ד. הזכ"ד מאזכר אותם. 

 7 לסמן כל אחד מהם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 רתי או א' וב' משהו כזה.אפשר ביחד גב ש.

 9 אני אסמן כל אחד לחוד שלא יהיה בלבול. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 .817יהיה ת/ 3267ברקוד  

 11 .818יהיה ת/ 3268ברקוד  

 12 בסדר גמור, תודה גברתי. ש.

 13אני אבקש להציג לך מספר קטעים לדוגמא, יש עוד אולי רלוונטיים אבל מספר קטעים  

 14ליולי. אני אציג לך אותם ואני אבקש  13-, ב3רתו של פילבר במסגרת פרשה לדוגמא מחקי

 15 שתייחס לטענה מסוימת שעולה במהלך המשפט.

 16 מאיזה תאריך? ת.

 17ביולי. אני אבקש ראשית את המקטע שהכנו לצורך לקריאה כי הוא קצת ארוך וזה  13תאריך  ש.

 18 הפאנץ' בסוף)ה(. זה קצת ארוך, תעיין בו, אני אתן לך את 602מתוך ת/

 19 לעבור על כל העמודים? ת.

 20תעבור על כל העמודים, זה ארוך והדגש הוא המקום שמר פילבר מדבר על ראש הממשלה  ש.

 21 בסדר? אבל כן רוצה שתראה את הכל. 

 22 19זה מתחיל בעמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 .24ומסתיים בעמוד  19כן, זה מתחיל בעמוד  ש.
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 1 מה גברתי רוצה לשאול אותו לגבי זה? אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 2 אני רוצה לשאול אותו על זה ועל עוד קטעים מסוימים ש.

 3 אולי שידע מה השאלה לפני שהוא קורא, שידע מה לקרוא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4שאני לא מתכוונת הערה מצוינת. הטענה שעולה מהלך, כדי שלא תתפזר למקומות אחרים  ש.

 5אליהם, הדגש הוא על המקום שבו מר פילבר אומר על ראש הממשלה ומקבץ קטעים שאני 

 6 אראה לך שזה מה שקורה

 7 איזה עמודים? ת.

 8 הרק רגע, השאלה שלי תהיה אחרי שתראה מספר קטעים, אני אבקש ממך להתייחס לטענ ש.

 9רתם את מעורבות ראש ליולי בעצם אתם חק 13-שבמסגרת חקירת מר פילבר הזו כבר ב

 10זו הטענה ולצורך כך  הממשלה מר נתניהו בענייני בזק עוד הרבה לפני שקיבלתם אישור לכך,

 11אני נותנת לך מספר קטעים לדוגמא, לא את כולם אבל מספר קטעים לדוגמא. בסדר? זה 

 12 למטה.  23, המילה ראש הממשלה נאמרת בעמוד 24הקטע הראשון הוא מסתיים בעמוד 

 13רק מכיוון שכולנו מוקפדים בדיוק אז זה בסדר גמור שישיב מה שהוא רוצה, אנחנו  צור:-בן בעזעו"ד 

 14מן הסתם נתייחס לזה, זו לא טענה, זו טענה שפילבר אישר אותה בעדותו, כשאומרים תציגו 

 15 את זה בצורה מלאה, הוא אישר אותה פה. 

 16 שיסתכל על החקירה ויענה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17ככה מבקשים מאיתנו כל הזמן ובית המשפט אומר לנו אז תציגו לו הכל  אז הנה אמרנו,  עו"ד ז'ק חן:

 18 אבל זה בסדר

 19 אתם רוצים שיציגו לו הכל? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 כך בית משפט פנה אלינו כאשר אנחנו מציגים שאלה עו"ד ז'ק חן:

 21 השאלה אם אדוני מבקש שיציגו לו עוד עמודים פה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 לא, אלא אני  עו"ד ז'ק חן:

 23 לא הבנתי מה אדוני אומר עכשיו, למה אדוני קם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1אז אני אסביר, בעקבות הערתו של עו"ד בן צור שיש נתון נוסף שחסר מהשאלה אמרה  עו"ד ז'ק חן:

 2עורכת הדין תירוש אני לא בכל שאלה צריכה להכניס את כל הנתונים, אגב, לדעתי יש ממש 

 3בטענתה, העניין הוא שנקבע כאן כלל אחר בחקירות שלנו כי כשאנחנו מציגים ועוד בחקירה 

 4ה התביעה ואומרת ההצגה הזו חסרה בעוד נתונים ובית משפט נגדית לעד דברים תדיר קמ

 5פונה אלינו ואומר אז מה אכפת לכם תציגו את הנתונים הנוספים, פשוט לדעת באיזה חוק 

 6 אנחנו נמצאים פה, זה הכל.

 7אני לא יודעת מה הייתה ההערה של עו"ד בן צור, אם היא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8חלקית או לשאלה חלקית. לגבי הצגה של חומרים אם היא חלקית, אם יש התייחסה להצגה 

 9 משהו נוסף שאתם רוצים שיציגו תגידו ואז נשמע את עו"ד תירוש שתענה מה שתענה.

 10 זהו, זו הייתה ההערה. עו"ד ז'ק חן:

 11אם ההערה היא לגבי ניסוח השאלה זו פריבילגיה של עו"ד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 ירוש.ת

 13לא, כשיש נתון חסר כי השאלה אמרה, אני רק אבהיר לבית המשפט, שאלה באה ואמרה  עו"ד ז'ק חן:

 14עלתה כאן טענה מהמשמע של הטענה יש טענה של ההגנה אבל זה שלהם אומר עו"ד בן צור 

 15בצדק זה לא טענה שבאה וקלוטה מן האוויר בעלמא אלא זה טענה שמסתמכת על דברי עד 

 16 צריך להוסיף, אומרת עו"ד, המדינה ואת זה

 17חברים אנחנו הרי לא קובעים, אנחנו חוזרים על זה פעם אחר פעם, אנחנו לא  כב' השופט ע' שחם:

 18קובעים עכשיו ממצא, אנחנו לא בזה ולא בזה. יש טענה מציגים לו אותה להתייחסות, זה 

 19 הכל, זה לא נועד לגרוע משום ראייה ... מבססת את הטענה הזאת.

 20וגם אני חושב כך אדוני רק הבעיה היא שאנחנו מבולבלים משום שכשאנחנו עושים את  חן: עו"ד ז'ק

 21 זה אומרים לנו בעקבות, תוסיפו את מה שהם רוצים בטענה.

 22 עו"ד חן  כב' השופט ע' שחם:

 23 פשוט אני רוצה לדעת איפה אנחנו חיים, זה הכל. עו"ד ז'ק חן:
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 1לא מה שאנחנו אומרים תוסיפו בטענה, אנחנו עכשיו  לא, זה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2מציגים קטע אומרים תעלה למעלה, תרד למטה אנחנו אומרים בחקירה החוזרת תעלה 

 3 למטה, תעלה למעלה

 4לא גברתי זה לא הפרק של תעלה למעלה, תרד למטה בסדר, אבל אני לא התכוונתי  עו"ד ז'ק חן:

 5 להפריע. 

 6הוא כן חשוב, אין מקום להתבלבל יש הבדלים מאוד ברורים בין אני רוצה לומר עוד משהו כי  ש.

 7חקירה נגדית לבין חקירה ראשית, לנו, על פי ההנחיות שלנו בחקירה ראשית אסור להציג לעד 

 8גרסאות של עדים אחרים, לכל היותר מה שמותר לנו לעשות וכך אנחנו פועלים להגיד לעד 

 9וזה הבדל נורא גדול ואין מקום להתבלבל, אז עולה טענה מבלי להגיד מי אומר ומה אומרים 

 10 זו הסיבה שאני אומרת עולה טענה, היא עולה במשפט וכו'.

 11 זאת הטענה, קראת את הקטע הזה, אני רוצה להציג לך, קראת? 

 12 כן. כן ת.

 13אני רוצה להציג לך עוד שני קטעים ואז תוכל לענות על השאלה בסדר? אני אומרת שיש עוד  ש.

 14 ו שניים שפספסתי אבל אלה המקטעים.דוגמאות, מקטע א

 15אתה תראה את  29בסוף עד עמוד  28אני רוצה להציג לך את עמוד, באותו ת' לדעתי, עמוד  

 16 29זה מולך במסך, עד עמוד 

 17 מאיזה שורה? 28עמוד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 שזאת השאלה שלך 16משורה  28עמוד  ש.

 19אולי תגדילו לו שהוא לא יצטרך לסובב את הראש כל פעם.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 מר עמיעד תנסה בכל זאת, יגדילו לך את זה כי אחרת תצטרך להסתובב כל רגע.

 21 אוקי. ת.

 22 .9עד העמוד הבא בשורה  8שורה  32והמקום הבא זה מקובץ, מאותו ת' לדעתי בעמוד  ש.
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 1לפני שאת שואלת אני אומר שיש תיקוני תמליל די משמעותיים, על המקטעים  צור:-בן בעזעו"ד 

 2האלה שעשינו את זה בחקירת פילבר וציינו את התיקונים אז זה לא היה שנוי במחלוקת, יש 

 3 הבדל בין השמיעה לזה אז חבל שלא מציגים לו את זה, אנחנו נציג את המלא כמובן.

 4יקוני תמליל נעשה את זה במרוכז באמת ואז נוכל לעבוד זה טעות שלי, אנחנו לא בדקנו את ת ש.

 5 על זה.

 6 13-ב 3השאלה היא אני רוצה שתתייחס בבקשה לטענה שכבר במסגרת החקירה הזו הפרשה 

 7ליולי אתם חקרתם את מעורבות ראש הממשלה מר נתניהו בענייני בזק? קיבלתם אישור 

 8 לעניין?

 9מובן משוללת יסוד, אני חוזר עוד פעם החקירה כן, כן, הבנתי את הטענה, אז הטענה הזאת כ ת.

 10וגם ראיתי דרך אגב אני כבר  2017ינואר -2016שלנו בשלב הזה המיקוד שלה הוא ספטמבר 

 11לא זוכר איפה זה היה, איזה מופע מה הוא אמר אבל אני חוזר גם כשהוא העלה את נושא 

 12ר נתניהו הוא לא מ 2016, דצמבר 2016ראש הממשלה הוא אמר שאני חוזר איתו לדצמבר 

 13השר שממונה על בזק וגם בחקירה הזאת הכיוון חקירה הוא למעשה איך בזק, מה יש לבזק 

 14על פילבר או איך היא מצליחה למעשה לתמרן את פילבר וגם באחד הקטעים שהראית לי 

 15שהוא מדבר שם על לשכת ראש הממשלה או סביבת ראש הממשלה אני חוזר ומדבר איתו על 

 16אפ. דרך אגב הוא דיבר שם גם -, זאת אומרת אני לא עושה לו שום פולוםעסקייאינטרסים 

 17על, גם כשהוא מדבר על מה שנתניהו כביכול אמר לו בתחילת דרכו, אני חוזר איתו, לא עושה 

 18אף לא נכנס איתו בשאלות המשך אלא חוזר לנושא החקירה -לו שם לא דריל דאון, לא פולו

 19חשוב להגיד שהחקירה הזאת מבחינת הליווי וגבולות הגזרה עצמו. אני גם מציין כאילו, זה כן 

 20זה החקירה שבה, לא הייתה אף חקירה שבה הקפדנו והלכנו לפי גבולות גזרה שהוכתבו לנו 

 21אפים ודריל דאון בהמשך של שאלות -גם במקומות, ופה הייתה דוגמא שאני יכול לבצע פולו

 22 לגבי דברים שמספר פילבר או עדים אחרים.

 23 כשאדוני שואל את מר פילבר שלחצו אותו אז למי הייתה הכוונה? עם:-השופט מ' ברכב' 
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 1הכוונה הייתה לבזק, התפיסה הייתה שבזק איכשהו אם זה בקטע עסקי או משהו יש להם  ת.

 2 יכולת לתמרן את פילבר. 

 3 היה לכם ראיות לכך שבזק יכולה לתמרן את פילבר? עם:-כב' השופט מ' בר

 4ה לנו ראיות לכך שההתנהגות של פילבר אין לה שום, היא למעשה, היה פה זה עוד פעם, הי ת.

 5 חשד לעבירות פליליות שלו

 6 הוא? עם:-כב' השופט מ' בר

 7 כן ת.

 8 אז יכול להיות שמישהו אחר מתמרן אותו לאו דווקא בזק עם:-כב' השופט מ' בר

 9ראינו במקטע הזה  איך שאנחנו 2017ינואר -2016אבל אני מזכיר המיקוד שלנו הוא ספטמבר  ת.

 10כי הסדר הכרונולוגי בחקירה לא היה הסדר הכרונולוגי של פעילות פילבר במציאות. זאת 

 11 אומרת, אנחנו הגענו לדוגמא לתחילת הקריירה שלו בסוף חקירת בזק.

 12אני אציג לך עכשיו עוד קטע ואני כבר אגיד לך לפני כן מה הטענה, עלתה טענה במשפט לפיה  ש.

 13הזה אתה הצעת למר פילבר להיות עד מדינה נגד נתניהו. אני רוצה את  כבר ביום החקירה

 14 ההתייחסות שלך, אני אציג לך שני קטעים רלוונטיים לאירוע הזה ואבקש שתתייחס לעניין.

 15תיקח את  48)ה( בעמוד 602שזה אותו ת/ 3558החלק הראשון שאני מבקשת להציג זה קובץ  

 16, אלה הדברים שאני סימנתי 21שורה  49לך עד עמוד ואי 12הזמן לקרוא אם אתה צריך, שורה 

 17 לעצמי, אם אתה רוצה לקרוא קצת לפני או אחרי כמובן אתה יכול לבקש.

 18, אתה רואה פילבר שואל ומה האופציות שלי בכלל? אני שואל אותך 12זה מתחיל בשורה  

 19 באמת.

 20 אוקי. ת.

 21 זה כל הקטע? ש.

 22 . 21שורה  49עד עמוד  12לא, זה משורה  ת.

 23 זה הצגה מאוד חלקית. אנחנו נעשה את זה צור:-בן בעזעו"ד 
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 1 . 3אתה יכול לעלות קודם, מהשאלה שלך, משורה  ש.

 2, אפשר להראות לו את כל העמוד. זה באותו יום 1)ו( בעמוד 602אני רוצה להראות לך את ת/ 

 3 כן? 

 4 אוקי. זה קובץ אחר אבל, זה אחרי הפסקה כאילו? ת.

 5 .22לא סיימת, עד שורה  כן, אבל תמשיך לקרוא ש.

 6 אוקי.  ת.

 7 בסדר? ש.

 8 כן ת.

 9אם אתה זוכר את השאלה או שאני אזכיר, עלתה טענה במשפט בעצם מה שאתה בקטעים  ש.

 10האלה, אולי חברי מתכוונים לקטעים נוספים אבל נדמה לי שהכוונה היא לקטעים האלה 

 11 נתניהו.שבעצם אתה מציע למר פילבר להיות עד מדינה נגד ראש הממשלה מר 

 12שוב פעם, טענה משוללת יסוד, אנחנו מדברים על יום חמישי בערב, זה יום החקירה השני של  ת.

 13פילבר. אני בערב הזה נכנס, נכנסתי זמן קצר לפני כן לשאול אלוביץ' עם אותם אלמנטים 

 14שאני מציג למעשה לנחקר את הראיות אל מולו ואיך זה לא מסתדר עם הגרסאות שהוא נתן 

 15שן כזה עשיתי, לא רוצה להגיד עשרות פעמים אבל עשיתי לא מעט פעמים בחקירות אותו סיי

 16אחרות, אני מדבר, פשוט ראיתי שם אלמנטים שאני מדבר על התמונה והמכחול ואני מסביר 

 17שיש עובדות אבל יש נסיבות שלא ברורות ואני יכול לתת את הצבע. מול פילבר באיזשהו שלב 

 18על, מדבר איתו ומציג לו את כל המכלול הוא מתחיל למעשה הוא התחיל כשאני מדבר איתו 

 19לדבר על עלות ותועלת, מברר מה הדרגה שלי או דברים מסוג כזה, יש כל מיני ציטוטים פשוט 

 20אין לי פה את כל התמליל, ולמעשה אני מבין קודם כל שהוא לא מספר לי את כל האמת, זאת 

 21ם במשהו כה אתם לוקחים אותי בהיפנוזה אומרת יש דברים והוא גם אומר, הוא גם אומר א

 22ונגלה שהאמת לא רחוקה ממה שאני מספר אז אני מבין קודם כל שהוא לא מספר את כל 

 23 האמת בזמן החקירה, שיש עוד דברים.



 
 

 
 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
 

 2023פברואר  08

 

 24631 

 1דבר נוסף פעם אחר פעם אני אומר לו אתה תספר את האמת, בוא תספר עכשיו את האמת  

 2את אומרת מבחינתי, ועוד פעם, לאורך לא תתמודד עם מה שתתמודד ותצא לדרך חדשה, ז

 3מעט חקירות המטרה שלי בסוף שבאותו רגע בחדר הוא יספר לי את האמת, למעשה יתוודה 

 4מה שנקרא. מאחר והיו אמירות של פילבר יש להם משמעות שהוא לא מספר וגם שהוא שואל 

 5 נימיים מותר?כאלה שאלות, במהלך ההפסקה, לא יודע עכשיו תגידו דיונים פנימיים, לא פ

 6 זה משהו שכבר העברנו ש.

 7אז במהלך ההפסקה יידענו את הפרקליטות, זה היה גם יום חמישי בערב, פילבר הלך לביתו,  ת.

 8אני לא זוכר אם הוא היה במעצר בית או תחת תנאים מגבילים אבל הוא הלך לביתו וחשבנו 

 9אנחנו נחזיר לו בגובה  לנכון מה שנקרא, הוא זורק איזה כדור בגובה חמישים אלף רגל אז

 10חמישים אלף רגל ואז בשיחה שהייתה עם פרקליטת המחוז בה יישבנו כמה, לא זוכר כמה, 

 11בחדר של מנהל המחלקה דאז אלי לוי הייתה שיחה והוחלט שתיאמר אמירה ממש כללית 

 12שהמחיר ייגזר מהתוכן ואז למעשה פילבר אני נכנסתי אליו ומוסר לו את, אומר לו את אותה 

 13רה שגם ילד שלא מגיע לחקירה יכול להבין אותה. למה אני אומר שהטענה הזאת אין לה אמי

 14. כשהוא חוזר ביום ראשון לחקירה אף אחד לא נכנס אליו, אף אחד 1-שום אחיזה? מאחר ו

 15לא מדבר איתו על מחיר ולא על תוכן וגם כשאני נכנס איתו ביום השני כאילו של החקירה זה 

 16מה שאנחנו עושים אנחנו כן הולכים לבדוק את המניע הכלכלי שלו,  לא סיישן, כמו שאמרתי

 17 זאת אומרת בכלל לא קשור. 

 18גם בשלב יותר מאוחר ואני מאמין שנגיע לזה, באוקטובר, ששמה לפילבר יש מעורבות ישירה  

 19שזה  2015בהעברת מסרים לוואלה ואנחנו כבר עוסקים בעסקת העברת אמצעי השליטה ביוני 

 20הכהונה של נתניהו אף אחד לא חוזר איתו, לא מדברים איתו על מחיר תוכן, לא כביכול תחת 

 21מדברים איתו על שום אפשרות ולכן אני אומר עוד פעם המטרה כמו בהרבה מאוד חקירות 

 22הייתה לקבל ממנו את הגרסה לאופן הפעולות שלו, עוד פעם, בהקשר של דצמבר או בכלל 

 23 כמובן.
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 1ואני רוצה לשאול אותך  2017בר בסדר? נתקדם לאוקטובר אז בוא נתקדם באמת לאוקטו ש.

 2שתסביר באמת מה היו הנסיבות שהביאו אתכם לחקור באוקטובר גם את פילבר, גם את מר 

 3בעניין ... עוד הסכמים  SMSאלוביץ', גם את מר קמיר לגבי עניין וואלה, ... מאמרי הדעה, 

 4 איך אנחנו מגיעים לזה?, מה היו הנסיבות של זה? הבקיסרישקשורים לפגישות 

 5הובאו בפני הפרקליטות ממצאים שונים, אני אגע בפילבר ואחרי זה אני אגע  2017ספטמבר  ת.

 6בממצאים נוספים שהוצגו. לגבי פילבר אז היינו צריכים לחקור אותו, היו עוד דברים להשלים 

 7אישור של אותו בנושא הטלפוניה ולנושא התקופה הראשונית שלו של המעורבות שלו באותו 

 8שר התקשורת להעברת אמצעי השליטה, בנוסף, הוא מתישהו ביוני עוד דיבר על זה שלא היה 

 9לו מעורבות בכלל בוואלה, זאת אומרת הוא כל פעם היה זורק דברים אז אחד מהם היה לגבי 

 10 הנושא של וואלה.

 11קו לגמרי, עכשיו, צריך לזכור בפלאפון החדש של פילבר כל התכתובות אל מול אנשי בזק נמח 

 12 היה פה בכלל מסכת שיבוש מאוד רחבה לתיק של חברה כזו אבל בפלאפון הישן שבדקנו שלו,

 13 איש לא החשיד אותו בשיבוש בכלל, אני לא יודע על מה הוא מדבר.צור: -בן בעזעו"ד 

 14 סליחה זו תפיסה, זה לא הערה ש.

 15 אני חושב שהוא כן נחשד בשיבוש. ת.

 16 אחרזה היה על משהו  עו"ד ז'ק חן:

 17 הוא נחשד בשיבוש ת.

 18 טוב הלאה בוא תמשיך אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 זה תפיסה חקירתית, אם יש חשד אז מזהירים. צור:-בן בעזעו"ד 

 20בסדר אבל למה זה צריך להיות באמצע התשובה שלו? הוא  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 באמצע התשובה. היית בפלאפון הישן.

 22. שם נמצאו מספר הודעות שהוא העביר לעניין וואלה, אחת מהם נגעה לסיכול מינוי של כן ת.

 23יואב גולן כסגן עורך וואלה בשל הקשרים שלו עם בן כספית. הודעה נוספת נגעה למספר 
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 1תמונות שהוא העביר לשאול אלוביץ' עבור חוברת שהוכנה לגבי אופן הסיקור של ראש 

 2 איזשהו המלצה שהוא נתן למישהי בוואלה.הממשלה בוואלה  היה לדעתי גם 

 3בנוסף, הועברו גם ממצאים שהיו קשורים למעורבות של יועצים או מקורבים של ראש  

 4הממשלה לגבי תכנים בוואלה כאשר האישור שהתקבל מהפרקליטות אמר שלגבי הממצאים 

 5י או מקורבי שהוצגו לעניין מספר, היו שם מספר שרשורי מייל שנגעו לעניין מעורבות של יועצ

 6ראש הממשלה באייטמים בוואלה ואת זה אין סיבה להרחיב לאור הממצאים, אין סיבה 

 7לבצע פעולות חקירה או להרחיב את החקירה בנושא זה, כן יש אבל, קיבלנו אישור, עוד פעם 

 8אני אומר אישור במה שמיידעים אותנו שיש אישור של היועץ המשפטי לממשלה לחקור את 

 9ניע של פילבר בשל ההודעות האלה והאם יש להם גם איזשהו קשר למערכת מה שנקרא את המ

 10היחסים של ראש הממשלה ושאול אלוביץ', כשהאישור היה לחקור ההודעות של פילבר היו 

 11במעגל מסוים, זאת אומרת זה היה פילבר ומהצד של בזק כל מי שנגע בהודעות שזה היה אלי 

 12ביץ' ושאול אלוביץ' כמובן. כן, נראה לי שהם היו קמיר שהוא היה יועץ לחברת בזק, אור אלו

 13 ארבעה.

 14עד כמה הצגתם למר שאול אלוביץ' תכתובת אחת שנוגעת למעורבות שלו באתר וואלה  ש.

 15 באוקטובר?

 16קודם כל אני אגיד שאני חקרתי באופן אישי את אותם מקטע של הודעות. היה שם הודעה  ת.

 17', למר אלוביץ' ולמר נתניהו, אני מתנצל נוספת שפילבר מתאם פגישה בקיסריה לאלוביץ

 18מראש אם אני לא תמיד משתמש במילה מר, אני לא רגיל לדבר ככה פורמאלית. אני חקרתי 

 19את כל הארבעה על אותו מקטע ספציפי של ההודעות המדוברות. הגרסה של שאול אלוביץ' 

 20עורבות שלו וזה הגרסה הראשונית שלו לגבי המ 2017ואנחנו מדברים כרגע על אוקטובר 

 21 בוואלה הייתה

 22כבודכם השאלה למה זה רלוונטי? הוא חקר את שאול אלוביץ', אם צריך מעבר לזה  עו"ד ז'ק חן:

 23 שייתן פרשנות לגרסאות, סליחה שאני, אם אנחנו נכנסים עכשיו לפרשנות שלו איך הוא רואה,
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 1 הוא מציג עובדות עם:-כב' השופט מ' בר

 2 ר את אלוביץ'אז עובדות, הוא חק עו"ד ז'ק חן:

 3 אבל הוא חקר,  ש.

 4 הוא נשאל למה הוא עשה ... אז הוא עונה למה הוא עושה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 5 לא, אז ככל שזה קשור לשאלה אני כמובן יושב אבל כבודכם ישים לב, עו"ד ז'ק חן:

 6 זה מה שהוא עונה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7 א, זה לא מה שהוא עונה, אני שומע מה הוא עונהל עו"ד ז'ק חן:

 8אפשר להתנגד לשאלה, אי אפשר להתנגד לתשובה, זו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 תשובתו לשאלה שנשאלה, הוא עונה לשאלה למה הוא עשה כך או כך.

 10תערב הגרסה הראשונית של שאול אלוביץ' לעניין המעורבות שלו בוואלה היה שהוא לא מ ת.

 11באתר וואלה, הוא נתן שתי דוגמאות שאני זוכר על מקדונלד ומכבי תל אביב, כל השיחות שלו 

 12מול אילן ישועה הם על עניינים עסקיים, אם הוא לא יודע בכלל הוא לא מכיר מי העורך של 

 13 וואלה ומי הכתבים וזה בגדול הגרסה שלו. 

 14מעלות לעומת  180-ו הייתה גרסה בעכשיו, גם אל מול מספר המיילים הלא רב שהיה לנו, ז 

 15מה שאנחנו מכירים, לא משהו שלא קרה לנו עם שאול אלוביץ' בפרשיות או אל מול ראיות 

 16אחרות ולכן קיבלנו אישור מהפרקליטות להציג את אחת מתכתובות המייל בהם הוא מתערב 

 17כותרת אבל בתוכן של וואלה, זו הייתה כתבה שנגעה משהו למוסד, אני לא זוכר בדיוק את ה

 18משהו שקשור למוסד וגם אז הגרסה שלו הייתה שפה יש התערבות ייחודית בגלל היבט של 

 19ביטחון המדינה ודברים כאלה אבל זה היה אישור שקיבלנו באמת להציג, קיבלנו אישור 

 20 להציג את אותו שרשור מייל ספציפי.

 21אותם, אבל במקטעים  אנחנו נגיש את ההודעות של מר אלוביץ' עם החוקר המרכזי שליווה ש.

 22 שנכנסת תגיד לי איך התרשמת ממצבו בחקירה?
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 1עוד פעם, התרשמתי שהוא מאוד היה חד, הוא היה מאוד לוחמני כביכול על האמת שלו כמו  ת.

 2 שהוא ראה אותה. ענה לכל השאלות, היה זאת אומרת עירני, קואופרטיבי.

 3פץ ומר אילן ישועה תסביר לנו בדצמבר זימנתם לחקירה שלושה אנשים יונתן שכטר, מר ח ש.

 4בבקשה את הנסיבות שהביאו לזימון הגורמים הללו ועד כמה יש קשר לממצאי אוקטובר ומה 

 5 הם נחקרו?

 6אז אני רק אגיד שלגבי אילן ישועה בגרסה שלו לגבי החוברת הוא אמר שמי שהביא לו אותה  ת.

 7י שהעביר לו את אותה היה יונתן שכטר, לא אילן ישועה, סליחה, פילבר. פילבר מסר שמ

 8חוברת שממנה הוא צילם צילומי מסך ושלח לשאול אלוביץ' שהיה באיטליה, הוא לא יכול 

 9להביא לו את זה פיזית היה יונתן שכטר שהוא היה יועץ המדיני של ראש הממשלה. פילבר 

 10אמר גם אותה נסיבה שאין סיכוי ששכטר עצמו הוא מקור החוברת כי זה לא משהו שבתחום 

 11 קו אבל זה הסיבה שהשם שלו עלה.עיסו

 12על יואב גולן הגיעה מניר חפץ לפילבר ומפילבר לאלי קמיר ומשם לאנשי  וואטסאפהודעת  

 13בזק. זה היה החיבור של ניר חפץ. אילן ישועה הקשר שלו היה כי אלוביץ' מחד אמר שיכול 

 14להיות שאת החוברות, את הצילומי מסך הוא העביר לאילן ישועה וגם הוא נועד לבוא ולחזק 

 15סות לגרסה של אלוביץ' אל מול ה... שהוא אף פעם לא את הגרסה או לקבל ממנו את ההתייח

 16 מתערב בתוכן וואלה.

 17עבר, תיק בזק בכללותו עבר לפרקליטות ולאחר שעובדו  2017התיק למעשה בנובמבר  

 18הוחלט לחקור לגבות עדות מניר  2017הממצאים של החקירות שדיברתי עליהם של אוקטובר 

 19 חפץ, יונתן שכטר ואילן ישועה.

 20 ומר הוחלט מי החליט? מה ידעת?כשאתה א ש.

 21עוד פעם, מי שמביא לנו את הבקשה היה הפרקליטות אבל ידוע  היה שזו החלטה של היועץ  ת.

 22 המשפטי לממשלה.
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 1בסדר. נעבור לדבר על החקירה של מר ישועה, אני מדברת על החקירה הראשונה ברשות  ש.

 2לנו על מה הייתה, מה נדון, אתה השתתפת בחקירה הזאת, תספר  28.12.17ניירות ערך מיום 

 3 על מה הייתה מתוכננת החקירה ומה קרה בפועל?

 4אז שוב פעם, החקירה הייתה אמורה להיות נקודתית על מה שציינתי גם לגבי החוברת  ת.

 5שהועברה וגם לגבי הגרסה של שאול, למעשה, לא יודע אם זה היה בחמש או בעשר דקות 

 6 מעלות את הגרסה של אלוביץ' 180-שסותר בהראשונות בא ישועה ולמעשה מספר סיפור 

 7 מיוזמתו? עם:-כב' השופט מ' בר

 8מיוזמתו לגמרי, יש בטח את ההודעה, מיוזמתו לגמרי שהוא בא ומספר על מעורבות  ת.

 9אינטנסיבית של שאול ואיריס אלוביץ' אל מולו עבור ראש הממשלה ובני משפחתו. הוא מדבר 

 10שכל התכתובות ישמרו והוא מוכן ורוצה להעביר אותם על כך שהוא גם היו לו המון תכתובות 

 11וגם באמת תוך כדי החקירה הוא מתחיל לשלוח מיילים אלינו עם החומרים. הוא מספר על 

 12שבה הוא התבקש להיפטר מהפלאפון, למחוק את  2016אותה פגישת שיבוש בדצמבר 

 13 ההודעות.

 14ראה לי שאין צורך להרחיב אבל בסדר נעצור פה כי את העדות של מר ישועה גם שמענו אז נ ש.

 15מה שאני רוצה לשאול אותך החקירה הראשונה לא הוקלטה והחקירות אחר כך שהוקלטו 

 16 אתה יכול להסביר מדוע?

 17 מה שקרה כמו שאמרתי הוא העביר חומרים, ת.

 18 אחר כך התכוונתי לחקירות של אילן ישועה לאחר החקירה הראשונה. ש

 19לבד זה שהוא העביר אנחנו גם הוצאנו באותו זמן כי הבנו הבנתי, זה לא מסובך. מה שקרה מ ת.

 20שהפלאפון שלו יש בו דברים מאוד משמעותיים, במהלך החקירה הוצא צו לתפוס את 

 21הפלאפון שלו ולהוציא חומרים נוספים גם כשהוא העביר. מדובר פה על מאסת חומרים 

 22שיש בתוך החומרים עצומה וגם בגלל שהתחלנו לעבור על החומרים הבנו את המשמעותיות 
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 1האלה, גם בגלל ההיקף שלהם התקבלה החלטה שחקירה שהבנו שתהיה רגישה וגם בהיקפים 

 2 שלה עדיף שהיא תהיה מתועדת ומוקלטת.

 3אני רוצה להציג לך שני מזכרים, גברתי אחד אני אבקש לסמן כי לדעתי זה לא הוגש. שני  ש.

 4 מזכרים שלך כמובן. 

 5 גברתי 144אחד סומן ת/ 

 6 כן אני רואה אב"ד: -פלדמן -ופטת ר' פרידמןכב' הש

 7 )א(144ת/-א' ב-אבל הוא לא נסרק, מה שנסרק מתוכו זה רק הצרופות שסומנו ב ש.

 8 אפשר עכשיו לסרוק אותו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9של מר ישועה והם הוגשו בעצם עם מר ישועה. את  SMSהוא לא נסרק מכיוון שהצרופות היו  ש.

 10כר עצמו הוא היה בתיק המוצגים המקורי אבל הוא לא הוגש עדיין באופן מהותי כי לא המז

 11 הגשנו אותו. עכשיו אפשר לסרוק את כולו.

 12 4188המזכר השני הברקוד שלו הוא  

 13 .819התקבל וסומן ת/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 השאלה שלי היא, ש.

 15 144-מסתכלת על מה שכן נסרק, כן נסרק משהו ב אני אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 ים שזה הוגשוואטסאפהצרופות, ה ש.

 17 רק שתי צרופות, פה אני רואה שיש, זה אותו מסמך. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 שתי צרופות שני עמודים אמורים היו להיות, אולי הגשנו פעמיים אותו דבר? ש.

 19 כן, הכל בסדר אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20מה שאני שואלת אותך מר עמיעד זה בעצם למה מר ישועה מעדכן אתכם, אותך בכל הדברים  ש.

 21 האלה? למה הוא היה אתכם בקשר? למה הוא מספר לך על הפנייה של גידי וייץ?

 22היו פה שני היבטים בתקופה הזאת אילן ישועה מוסר עדויות בלי שלמעשה חומרים ועדויות  ת.

 23משמעותיות, בלי שיודעים שהוא נמצא בחקירה של הרשות, הוא מספר בחקירות שמאוד 
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 1שעדיין בזמן הזה שאול אלוביץ' פונה אליו ומברר, וגם מברר איתו אם הוא זומן לחקירה? גם 

 2מוודא איתו שהפלאפון וההודעות נמחקו וגם מזכיר לו את אותה גרסה שהוא אף פעם לא 

 3ל אלוביץ' בשלב הזה אחרי חקירת בזק משוחרר בתנאים ביקש ממנו כלום. אני מזכיר, שאו

 4 מגבילים, יודע שהוא לא צריך לדבר עם אנשים שיכולים להיות מעורבים בפרשה

 5איך זה קשור לשאלה? אנחנו  מבינים שהוא בא פה לספר סיפור, איך זה קשור לשאלה?  עו"ד ז'ק חן:

 6לעד, לא לתביעה, התביעה  אני חוזר על הערתי הקודמת גברתי וההנחיה של בית המשפט

 7 שאלה אותו שאלה אחרת.

 8 להמשיך? ת.

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

 10ולמעשה אנחנו מבינים שיש פה פניות המשכיות לנושא של שיבוש הליכי חקירה על ידי שאול  ת.

 11י אלוביץ' ובנוסף יש כאן דבר נוסף שמתחילים כנראה לגשש או לפנות עיתונאים ולמעשה לפנ

 12שאנחנו ערוכים או רוצים לבצע או לקבל את האישורים לצעד הבא הדבר הזה שישועה נחקר 

 13יכול לצאת החוצה ולמעשה לפגוע בחקירה כמו שאנחנו יכולים לתכנן אותה. למעשה זו 

 14 הסיבה שהוא מעדכן אותנו בנושאים האלה ואני מתעד ומפיק את זה.

 15ק לצורך מסוים אני רוצה, אני חושבת שהוא גם ר 72אני רוצה להציג לך מוצג אחד שהוגש ת/ ש.

 16נסרק נכון? אני מפנה אותך לא להתחלה אלא למייל בעמוד השני שמושחרים בו שני מספרי 

 17טלפון שלך ושל גב' גובזמן ומה שאני שואלת אותך בעניין הזה מדוע נמסרו מספרי הטלפון 

 18 ועד כמה נמסרו לו קודם מספרי הטלפון?

 19שאם הפלאפונים נפתחו פה אז הם לא נמסרו קודם, אין סיבה אחרת קודם כל אני משער  ת.

 20לפברואר זה מתחיל לדעתי  2-להוציא אותם פעמיים. אנחנו פה בשלב הזה מתחילים, ב

 21פתיחת הצח"ם ולמעשה אנחנו לא נמצאים גם רוב הזמן זמינים וגם כדי מאחר ויש פה, הוא 

 22ה אנחנו מה שנקרא נותנים לו הרגשה נמצא בלחץ גדול גם בנושא הפרסומים וגם בנושא הז

 23 של זמינות יותר גבוהה אליו למקרה שהוא צריך לדווח על משהו ולספר. 
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 1בסדר, אני רוצה לשאול אותך, לבקש ממך להתייחס, אנחנו מדברים על ישועה על כל, דיברת  ש.

 2על תכתובות הטלפון שלו שהוא הביא לכם, אני רוצה שתתייחס בבקשה לטענה שעולה 

 3ט שאתם לא בדקתם בקשות סיקור של פוליטיקאים אחרים מוואלה אלא רק את במשפ

 4הדברים שקשורים לראש הממשלה מר נתניהו כחלק מראיית מנהרה, הנה אמרתי את זה 

 5 פעם ראשונה היום, בטח זה יישמע עוד כמה פעמים במהלך היום.

 6 אז מה השאלה? ת.

 7 שאתם לא, עד כמה לא בדקתם את זה כחלק מראיית מנהרה שלכם ש.

 8 מכווני מטרה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 מכווני מטרה ש.

 10 אדוני מכיר את המונח, את הטרמינולוגיה? צריך לברר. עם:-כב' השופט מ' בר

 11אני אגיד, אנחנו למעשה היו לנו את כל, החשד היה פה לגבי המעורבות של שאול ואיריס  ת.

 12את כל התכתובות הופקו, אני מדבר על סדר גודל של אלוביץ' בתוך אתר התוכן של וואלה, 

 13על פני השנים, גם בציר של בן ישועה לעורכים   SMS-ו וואטסאפעשרת אלפים הודעות 

 14ההנחיה שלי הופקו כל התכתובות, הצרופות, לא יודע אם הוגשו פה, קלסרים על קלסרים של 

 15צמן המעורבות כפי ששאול כל העניינים, גם בבירורים שעשינו בחקירות וגם מהתכתובות ע

 16אלוביץ' ואיריס כלפי ישועה ומישועה אל העורכים הייתה במה שנוגע לסיקור אם זה להעלות 

 17אייטמים חיוביים ואם זה למנוע אייטמים שליליים שנוגעים למר נתניהו ולבני משפחתו. לא 

 18ב' אלוביץ' זיהינו בפעילות של, אולי ממש בשוליים, בפעילות של אלוביץ', במר אלוביץ' וג

 19איזשהו מעורבות שנגעה בטח לא במאסות האלה אל מול פוליטיקאים אחרים וזה בסוף, זאת 

 20אומרת ההנחה היא שכלי תקשורת יש לו ממשקים עם פוליטיקאים, לעיתונאים יש, פה 

 21 הסתכלנו מה המעורבות של בעל השליטה בתוך התוכן של האתר.

 22שליטה ורעייתו, זאת אומרת מר אלוביץ' וגב' עד כמה בדקתם את כל התכתובות בין בעל ה ש.

 23 אלוביץ' אל מול אילן ישועה, או שמא בדקתם חלקית את התכתובות הללו?
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 1לא. את כל התכתובות שבין שאול אלוביץ' באחד על אחד או בקבוצה שהוא פתח עם איריס  ת.

 2 אלוביץ' ואילן ישועה עברנו על כל התכתובות.

 3ית גרסה מאילן ישועה, מתקדמים בזמן בסדר? אחרי חקירות עכשיו אנחנו בשלב שאחרי גבי ש.

 4ותספר  4000ינואר אני רוצה לעבור לדבר איתך על הפרוץ הבא שעומד להיפתח שזה פרשת 

 5 לאחר הפרוץ בעצם? 4000-לנו בבקשה מה היה עיקר הפעילות שלך במסגרת החקירה ב

 6י יש דיפרנציאציה בתפקוד מבחינת 2018אז למעשה הצח"ם מוקם איפשהו בתחילת פברואר  ת.

 7משרד  3שלי למעשה מרגע הקמת, עד רגע הקמת הצח"ם והלאה כלומר אם בפרשיית 

 8התקשורת ואז זה הקמת הצח"ם אני ראש הצוות ואני כמו למעשה פיבוט וסנטר שכל פעולות 

 9או מידע מהותי גם החלטות שאני מבקש לבצע, זאת אומרת הכל יעבור דרכי כי או בהחלטה 

 10וע ולכן השליטה שלי לגבי מה שקורה בפרשייה היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, למעשה או בייד

 11אני אמנם אחד מהנציגים הבכירים של הרשות בתוך הצח"ם אבל יש  4000מרגע שנפתח 

 12הרבה מאוד אספקטים שקורים בתיק שהם לא, זאת אומרת, אני לא מודע אליהם או לא 

 13 לנו בתוך החקירות. בטיפולי, אני עדיין יש לי את החוקרים ש

 14 מה? 

 15 לא נאמר שום דבר כרגע, אחר כך יחקרו אותך חברי. ש.

 16אז אני עוד פעם, אני עדיין כמובן כתובת לכל החוקרים שלנו שנמצאים בחקירות, אני נמצא  ת.

 17במהלך הפרוץ בתקופה אני כבר לא זוכר כמה זה היה, מספר שבועות, נמצא פיזית בלהב, אני 

 18ני נמצא בכל החקירות של ראש הממשלה, לדעתי היו ארבע חקירות. מעורב, זאת אומרת א

 19אני נמצא בעימותים שאילן ישועה מבצע עם המעורבים, אני נכנס לעוד חקירות של אנשים 

 20 נוספים, לדעתי גם איריס אלוביץ' ועוד מעורבים אחרים מבזק. 

 21א הוגשה עם מר יואב אוקי, נעצור רגע פה. אני אבקש להגיש חקירה אחת של מר נתניהו של ש.

 22תלם כי הוא לא נכח בה, בסדר? זו חקירה שהעד נכח בכולן, אז אנחנו נבקש להגיש. אין לנו 

 23 העתק בשבילכם.
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 1 איך סימנתם את זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2  324יש לנו סימון, זה ת/ ש.

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

 4זה אמור להיות כתוב בפנים ויש  328, הברקוד שהוא התמליל סומן 324ת/-כההודעה סומנה  ש.

 5 עותק שהוא מתאים לסריקה גם. זה לסריקה גברתי בעצם

 6 רגע, הקלסר הזה זה עותק אחד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 7אנחנו נכון, יש רק עותק אחד, לא הבאנו עותקים כי אני לא שואלת את העד שום דבר על זה,  ש.

 8 פשוט רוצים להגיש ולסרוק את זה ואז, בסדר? 

 9לאחר הגשת כתב האישום. תספר  2020אנחנו נתייחס בקצרה להשלמת החקירה גם של מרץ  

 10 לנו למה למיטב ידיעתך התבצעה בשלב הזה השלמת חקירה, מה היו הנסיבות שהובילו לה? 

 11 איזה ת' זה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12השלמת החקירה של פילבר, אין לי כרגע את המוצג של השלמת החקירה, אבל אם  2020מרץ  ש.

 13 צריך, נחזור על השאלה?

 14 כן ת.

 15מה היו הנסיבות, למה הייתה בשלב זה אחרי הגשת כתב אישום למיטב ידיעתך השלמת  ש.

 16 כבודכם. 624חקירה, מה היו הנסיבות שלה? ת/

 17לא זוכר כמה זמן לפני יידעו אותנו שבפרקליטות אז מתישהו לפני, ההשלמה הייתה במרץ,  ת.

 18איתרו בתוך החומרים שנתפסו במשרד התקשורת מספר דפים צהובים שלפי התוכן שלהם 

 19קשורים לתחילת ביצוע תפקיד של פילבר כמנכ"ל משרד התקשורת והתבקשנו להציג לו גם 

 20מינוי וקדימה את הדפים וגם שורה של תכתובות מאותם מועדים של, לא יודע, מהכרזת ה

 21 לתחילת התפקיד שלו.

 22 אוקי. אני סיימתי כבודכם. פספסתי משהו? רגע. ש.

 23 מי חוקר ראשון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אני אחקור צור:-בן בעזעו"ד 

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

 3 אני אחריו. עו"ד ז'ק חן:

 4קש ממני לומר כמו שאמרתי לגבי מר שאול אלוביץ' שהוא נכנס חברי רק בי עו"ד יהודית תירוש:

 5למקטעים הוא נכנס גם למקטעים בחקירותיה של הגברת איריס אלוביץ' אנחנו נגיש את 

 6 ההודעות האלה עם החוקרים המרכזיים שגבו אותם. 

 7 תודה רבה. 

 8 אתה רוצה כמה דקות הפסקה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 בדרך כלל,מתי  ת.

 10 12.00-בדרך כלל ב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 בינתיים אני יכול להתאפק.  ת.

 12אין סיבה, מר עמיעד אם אתה צריך הפסקה תגיד, נעשה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 הפסקה.

 14 לא, לא, אני בסדר ת.

 15 הפסקה. אני צריך, אני צריך, אנחנו נתארגן אני מבקש  עו"ד ז'ק חן:

 16 ה פ ס ק ה

 17 לאחר ההפסקה. 

 18 בבקשה עו"ד בן צור חקירה נגדית אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 19 

 20 בן צור בחקירה נגדית בעזמר יריב עמיעד לאחר שהוזהר כדין משיב לשאלות עו"ד  - 39ע"ת 

 21יחידת  מר עמיעד קודם כל אני רוצה... על המינוי כראש צוות חקירות, אני מבין שזה מנהל ש.

 22 החקירות.

 23 מנהל יחידת החקירות ת.
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 1 ברכות, אני מבין שזה מינוי אחרי שנה וחצי של חל"ת נכון? ש.

 2 כן, המינוי נעשה בשבועות האחרונים ממש, המינוי נסגר עוד לפני שחזרתי מחו"ל. ת.

 3 אני רואה אבל שהמינוי היה לפני חודש? ש.

 4 הכניסה, הכניסה לתפקיד הייתה לפני חודש ת.

 5 ן אני מברך אותךלכ ש.

 6 תודה רבה ת.

 7. זה מעצים את ההשתאות ואת המעמד שלך עכשיו, מעצים מאוד את ההשתאות והמבוכה 2 ש.

 8שלי למשמע חלק מהותי מהתשובות שלך כאן בחקירה הראשית, בסדר? כל אדם מחויב 

 9להגיד את האמת בבית המשפט, לתאר נכונה את הדברים, קל וחומר חוקר, קל וחומר בן בנו 

 10 ל קל וחומר שמי שעכשיו מונה לאחרונה לראש המחלקהש

 11 ראש היחידה ת.

 12מחלקה, יחידה, אבל זה לא העניין. מה שאני אראה לך עכשיו בימים הקרובים זה לא אמירות  ש.

 13מלמעלה אנחנו נעבור איתך על מה שאתה בעיקר עשית, לא רק, אבל בעיקר מה שאתה עשית 

 14 ית ונבחן אותם בזיקה לתשובות שלך בסדר?ועל מופעים שלך בחקירות, בחקירה שעש

 15 מאה אחוז ת.

 16  2022ביוני  7-נתחיל עם מזכר שקיבלנו ב ש.

 17 מה גברתי מגישה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 כן, זה חדש כבודה ש.

 19 .3280זה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20ביוני  7-א הוצג בחקירה הראשית שלך מאני מתייחס לסעיף, קודם כל אנחנו רואים מזכר של ש.

 21ביוני  1כותבת אותו גב' פולינה גובזמן שזה בדיקות לאור בקשת הפרקליטות מיום  2022

 22מבדיקה שנערכה מול יריב עמיעד עלה כי  -, זה הסעיף כרגע שמעניין אותי 3. סעיף 2022

 23ל פילבר למיטב בעקבות אמירות שונות ש 2017ביולי  17במהלך חקירתו של פילבר בתאריך 
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 1זיכרונו של יריב לאחר שיצא מחדר החקירה השתתף בשיחה טלפונית שקיים מנהל מחלקה 

 2ארי בה סוכם כי בתגובה לדבריו של פילבר ייאמר -דאז אלי לוי עם פרקליטת המחוז ליאת בן

 3באופן כללי שהמחיר נגזר מהתוכן. לאחר סיום השיחה בהפסקה יריב חזר לחדר החקירה, 

 4 רואה?

 5 ןכ ת.

 6 קודם כל אני מניח שהמזכר הזה משקף את הדברים שאמרת לגב' פולינה? ש.

 7 בדיוק ת.

 8 בדיוק, והיא התקשרה אליך וביקשה את ההתייחסות שלך וזה מה שעשית נכון? ש.

 9 נכון, כן ת.

 10 ביולי? 13-וזה מתאר נכונה לשיטתך את מה שהיה ב ש.

 11 כן ת.

 12האוריינטציה ביום השני של החקירות של פילבר. החקירה טוב. אנחנו נמצאים ביום, רק לשם  ש.

 13 ביולי, זוכר? 12-הראשונה הייתה ב

 14 יום חמישי בערב, כן.  ת.

 15 זה היום השני של החקירות ש.

 16 אז כן ת.

 17 אתה זוכר שגם היו לו שישה ימי חקירה ברשות ניירות ערך? לפילבר? ש.

 18 אוקי. ת.

 19רק כהקדמה ואנחנו נעשה את זה צעד צעד של אם אני מבין מה שאתה, אני אומר לך כרגע  ש.

 20מה שקרה לשיטתכם, לפי מה שאנחנו רואים במהלך עדותו של פילבר היה מקרה שאתה 

 21סברת, כך אני מבין, בתגובה לדברים של פילבר כדבריך שייתכן שניתן לקדם איתו הסדר עד 

 22 מדינה.

 23 אני חולק עליך ת.
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 1שתברח כן ייטב, אתה חולק עלי זה בסדר, זה זה שאתה חולק זה בסדר גמור, ההיפך, ככל  ש.

 2 שאלה חולק עלי טוב, אז בוא נתקדם.

 3 אוקי.  ת.

 4 אתה עצרת את החקירה, אתה בחקירה של פילבר אתה עוצר את הדיון והולך להתייעץ נכון? ש.

 5לא. אני מיציתי את המקטע הזה הספציפי ויצאתי החוצה כמו שמתואר וכמו שתיארת גם  ת.

 6לאור האמירות של פילבר הפרקליטות קיימה שיחה עם ליאת שבה עודכנה בעדות הראשית ו

 7וכמו שאמרתי ביום חמישי בערב הוא יוצא לביתו והוחלט מה שנקרא שהכדור יהיה בחזרה 

 8 אצלו, מן אמירה כללית של בדיוק כמו שמופיע שם, מחיר נגזר מהתוכן.

 9 אז בוא נתייחס רגע למחיר  נגזר מהתוכן, ש.

 10בל בגלל ששאלת, אני כן מבקש להדגיש שבמהלך השיחה הזו בגלל ששאלת אני רוצה א ת.

 11ספציפית על עד מדינה לא עלתה, הצמד מילים לא עד מדינה ולא הסדר ולא זה, לא עלה בכלל 

 12 בתוך השיחה הזו.

 13 תיכף נראה מה הלאה ויסיק המסיק את מה שהוא יסיק ממה שישנו בסדר? ש.

 14 אוקי ת.

 15 יך היא לומר לו שהמחיר נגזר מהתוכן נכון?ההנחיה שאתה מקבל לדבר ש.

 16 נכון ת.

 17כלומר ככל שהתוכן יותר משמעותי, כך המחיר שישולם הוא לפילבר ההטבה שיקבל תהיה  ש.

 18 גם יותר משמעותית נכון?

 19 לא, זה הסקה שלך ת.

 20 אז תסביר אתה לבית המשפט מה זה, ש.

 21 לא, לא, אני אסביר, הבנתי את השאלה אני יכול להסביר? ת.

 22 רצוי ש.
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 1אני נמצא בסיישן שלם תשאולים עם פילבר לפני ההפסקה הזאת שכמו שאני אומר אני מנסה  ת.

 2להביא אותו לספר את האמת, מה הביא אותו לפעול כמו שהוא פעל וברור לגמרי שנסיבות 

 3הסיפור במידה כפי שהוא מספר אותם יש להם השפעה עם מה שהוא יצטרך להתמודד. זה 

 4ת שהוא יקבל ולא להטבות, הוא בסוף יצטרך להתמודד עם המעשים לא קשור לא להטבו

 5שלו, אם תמרנו אותו, לא יודע, אם סחטו אותו, אני לא יודע מה הסיפור אבל הוא בסוף 

 6 יצטרך להתמודד עם זה, זה הכוונה.

 7 טוב, תראה אני אגיד לך שזה לא מסתדר, אנחנו רק בהתחלה, בשתי דקות הראשונות ש.

 8 ים מהתחלה. אז נהיה חלוק ת

 9 זה טוב מאוד אמרתי לך ככל שאתה בורח יותר יש סיבה לבריחה שלך. ש.

 10 אני לא מכיר את המונח הזה בורח אבל בסדר. ת.

 11. המחיר נגזר מהתוכן, בוא 1זה בסדר אתה תלמד אותו, אנחנו רואים אותו אקזיבט מס'  ש.

 12לך ככה המחיר שתשלמו  נדבר על התוכן ככל שהתוכן של פילבר יהיה מפליל יותר אני מציע

 13 לו הוא מחיר טוב יותר מבחינתו. תשובתך?

 14תשובתי היא שוב שהמחיר והתוכן ייגזרו כלפיו ממה שהביא אותו לבצע את מה שהוא ביצע  ת.

 15לשיטתנו אל מול הראיות שקיימות. אם הוא היה נסחט, נגרר ולא היוזם ולא זה שהניע יש 

 16 איתו. הבדל במשמעות של מה שהוא יצטרך להתמודד

 17 בוא נתקדם ונחזור ש.

 18 אין בעיה ת.

 19אותך ואת פילבר ואחרי זה נקרין  1-2)ו( בעמודים 602ת/-עכשיו אני רוצה להקרין לך מקובץ מ ש.

 20 את זה. נקריא את זה

 21 זה מיום חמישי בערב אחרי ההפסקה או לפני ההפסקה? ת.

 22מופעיך השונים בחדר  זה אחרי ההפסקה, אנחנו נחזור כמובן אחורה בציר הזמן ונראה את ש.

 23 החקירות לדבריך. 
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 1 )מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט( 

 2 עכשיו בוא נעבור על השורה 

 3 יש לכם תמלול? ת.

 4יש גם תמלול ויש גם מספר תיקונים. בוא נעבור על המופעים השונים שאתה חוזר מהשיחה  ש.

 5 את המסרים הבאים נכון? עם פרקליטת המחוז, רק נמקם את זה בזמן ומעביר

 6 כן ת.

 7יפה, רק מספר תיקונים כבודכם בשורה, בוא נעבור על זה כך, אתה יודע שיש לך כוח מוגבל,  ש.

 8 , יש אינסטנציות גם מעלי, רואה?8שורה 

 9 אני רואה ת.

 10אני אומר לך המשוואה היא מחיר נגזר מהתוכן. קודם כל לך אין שום כוח מוגבל בלבקש מעד  ש.

 11 האמתלהגיד את 

 12 כמו שקרה לא פעם ת.

 13אין לך, תקשיב לשאלה שלי, אין לך שום כוח מוגבל בלהגיד לנחקר בוא ספר את האמת נכון?  ש

 14אתה לא צריך אינסטנציות מעליך בשביל להגיד כחוקר לנחקר ספר את האמת. לא צריך 

 15 אישור של מאן דהוא להגיד ספר את האמת נכון?

 16 ברור ת.

 17כשאתה אומר שיש לך כוח מוגבל ויש אינסטנציות מעליך  ברור ולכן אתה מדבר פה, ש.

 18המשמעות היא שזה לא קשור כרגע לאמירת האמת כי כוחותיך מוגבלים בסוגיות של למשל 

 19 התקשרות בהסכם עד מדינה, כוחך הוא רב, הוא אין סופי ביחס לתגיד את האמת נכון?

 20 מה השאלה? ת.

 21לך והאינסטנציות לא מתייחסים למומו בוא השאלה שלי שהכוח שלך, המוגבלות של הכוח ש ש.

 22 תגיד את האמת אלא למשהו אחר. 

 23 לא ת.
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 1 שאתה צריך אישור לגביו ש.

 2 לא ת.

 3 תודה ש.

 4 אני רוצה להסביר אבל ת.

 5 בבקשה ש.

 6הקטע הזה כמו שאתה אומר בא אחרי ההפסקה, אחרי תשאול ארוך שאני מדבר איתו ומבין  ת.

 7את זה בעצמו, הוא אומר את זה בעצמו ואני המטרה שיש דברים שהוא לא מספר והוא אומר 

 8שלי היא לבוא ולגרום לו לספר את האמת. עכשיו איך שאני, אני אומר לך אחרי הקטע הזה 

 9ביום חמישי הוא יוצא לביתו והדברים שאני אומר לו הם משמשים, אמרתי הייתה בשיחה, 

 10ציג לו שהייתה התייחסות כי זה מה שדובר, לא דובר על עד מדינה, לא דובר על הסדר אני מ

 11אני מזכיר, היה חשוב לו הוא מנסה לברר מה הדרגה שלי ואני נותן לו את ההרגשה הנה אני 

 12מתייחס אליך זה לא רק שאני רוצה שתספר את האמת ועובדה היא שיום ראשון, הנה חזר 

 13ר, לא הביתה אחרי שאני אומר לו את הדבר הזה, לא נכנס אליו, לא שואל אותו לא על מחי

 14 על תוכן, לא חשבת, לא כן חשבת, מה הרהרת אין שום פולו אפ לאותו נושא.

 15אדוני לא עונה לשאלה, השאלה הייתה אם כל מה שאדוני  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16רצה שיגיד את האמת הוא לא צריך להגיד לו שזה לא בסמכותך או כן בסמכותך כי בשביל 

 17 זה לא צריך,

 18 פעם אני נותןאז עוד  ת.

 19 אז בשביל מה אתה אומר את כל הדברים האלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20יש דברים שצריך ברמה התשאולית, אני נותן לו את ההרגשה שהדברים שלו נלקחים, כי אני  ת.

 21רואה שחשוב לו, הוא שואל אותי מה הדרגה שלך? מה היכולת שלך? ואני נותן לו את ההרגשה 

 22ים שלו לא נשארים באוויר, אני מחזיר לו כן, יש להם איזושהי התייחסות ומחזיר את שהדבר

 23 הכדור אליו בגובה מסוים, זה התשובה.
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 1כבודם שכתוב  11טוב. נמשיך. אתה אומר לו שיש משוואה שהמחיר נגזר מהתוכן רואה? סעיף  ש.

 2, אז אתה 11ורה לא ברור זה הטקסט הוא, זה שפילבר אומר זה לא תלוי בי. בסדר? זה ש

 3 אומר לו זה מאוד תלוי. הוא אומר לך זה לא תלוי בי, זה מאוד תלוי.

 4השאלה גם על איזה כיוונים אתה מדבר פה? אנחנו מדברים פה על הכל, על המכלול, על הכל.  

 5זה לא הערמות, זה העולמות. העולמות האלה שאתה מדבר עליהם. פילבר מצביע לך  -פילבר 

 6 את המופע בהקרנה זוכר?על השולחן, ראינו 

 7 הוא מצביע על השולחן? ת.

 8תראה בעולם הזה  -הוא מצביע על השולחן כן, על מה שמדובר בחקירה ואז אתה אומר לו כך  ש.

 9של בזק יש עוד קלפים הם על השולחן, אני מדבר על הכל, העולם הזה, תסכים איתי שזה 

 10הזה, העולם הזה הוא בקומה עולם של בזק נכון? בעולם של בזק יש עוד קלפים בעולם 

 11 הראשונה, העולם של בזק זה בקומה הראשונה, נכון? כך לדבריך?

 12עוד פעם, בעולם הזה יש עוד קלפים על השולחן, אני מתייחס לכל המטאפורה של הקומה  ת.

 13 הראשונה וכל הדברים האלה.

 14 לא, אני שואל אותך שאלה פשוטה ש.

 15 אדבר על הענף.אתה שואל אותי על העלה ואתה שאני לא  ת.

 16 אני רוצה,  ש.

 17השאלה בעולם הזה בקומה הראשונה אם הכוונה לבזק,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 העולם של בזק, זו הייתה השאלה?

 19 כן, עוד פעם ת.

 20אדוני אומר בשורה הראשונה בעולם הזה של בזק, אז לכאורה אדוני מתכוון  עם:-כב' השופט מ' בר

 21 לבזק
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 1אני מזכיר, אני בנקודה הזאת מבין שאנחנו חוקרים את האירוע שפילבר נחקר שיש  נכון, כי ת.

 2פה עוד דברים, הוא בעצמו אומר ונגיד ואני אספר וזה, ותראו שיש עוד דברים. הוא בעצמו 

 3 אומר לנו אני לא מספר את הכל אז ברור שאני גם אשדר לו, 

 4 אי אפשר שזורקים לי פה כל פעם, 

 5ה מבין שיש פה עוד דברים. עכשיו כדי להגיע לשיתוף פעולה אתה מנסה אני אומר לו למעש 

 6להראות לבן אדם שהתפקיד שלו אולי מצומצם יותר, אולי התרומה שלו מועטה יותר כדי  

 7שיהיה יותר קל להגיע איתו לספר סיפור שמבחינתו הוא קשה, בסוף הוא צריך לבוא מבחינתי 

 8 ולספר על עבירות פליליות שהוא ביצע.

 9תראה, אני חוזר על שאלתי, אני נותן לך עוד אפשרות אחת. כשאתה אומר בעולם הזה של  ש.

 10בזק יש עוד קלפים הם על השולחן, אתה אומר לו העולם הזה הוא בקומה הראשונה, אני 

 11עולם, הוא קומה ראשונה נכון? זה  מבין מפה ואין דרך אחרת לטעמי להבין יש עולם בזק,

 12 ים שלך. נכון או לא?פשוטו של פשוטם של דבר

 13 אני עוד פעם ת.

 14 תגיד לי כן או לא? ש.

 15 לא, זה לא עניין של כן או לא ת.

 16שנייה, זו שאלה שנשאלת פעם שלישית, כבר ענית פעמיים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 מה שענית, זו השאלה כן מסכים, לא מסכים אין טעם לחזור על התשובה.

 18מה שאנחנו כרגע חוקרים זה מבחינתי קומה אחת, יש עוד דברים  בתוך הסיפור של בזק ת.

 19 כנראה שקשורים לבזק או אני לא יודע למה אבל יש דברים שקשורים שהוא לא מספר אותם.

 20טוב, תשובה, מענה, לא התחברת. אמרתי לך שאני חשתי נבוך עד משתאה ואני רק בעמוד  ש.

 21 שלוש בסדר? יש מאות

 22 מאה אחוז. ת.
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 1שוב לשים את הדברים אתה אומר, את הקלפים אני מדבר על הכל, אם מנקים הלאה, ח ש.

 2מנקים את הכל ומומו פילבר של היום שהוא בן אדם פרטי המחיר שלו ייגזר מהתוכן. מה זה 

 3 המחיר שלו? 

 4 המחיר שלו זה המחיר של המעשים של מומו פילבר ת.

 5 אהה, מהתוכן של הדברים שלו? ש.

 6לוי, אנחנו לא מכירים עדיין את כל הנסיבות, לא יודעים מה הביא ברור, עוד פעם, הכל ת ת.

 7אותו לפעול כמו שהוא פעל, ברור שלנסיבות הפעולות שלו תהיה השפעה עם מה שהוא יצטרך 

 8 להתמודד.

 9כשאתה אומר אנחנו מדברים על הכל, ראינו את התנועה של היד שלך עולה גם  19בשורה  ש.

 10 פני,כלפי מעלה זוכר? הקרנו את זה ל

 11 לא זוכר אבל אני מאמין לך. ת.

 12 אתה רוצה שנקרין שוב? ש.

 13 לא ת.

 14כי אנחנו כרגע בסוגיית הקומות. יש את העולם של בזק מצביעים על השולחן, זה קומה  ש.

 15 ראשונה ויש את הכל ומרים לו את היד כלפי מעלה. זו קומה נוספת נכון?

 16רוצה, יש פה שני צדדים שמעורבים בפעילות החשד  בשלב הזה היה שלו אל מול בזק, כשאתה  ת.

 17עבריינית חשודה לכאורה, צד של בזק ומומו פילבר. אתה רוצה לתת לו את התחושה שהוא 

 18נמצא במקום הקטן יותר, יש דברים שכוחות או דברים שגרמו לו, ואני מדבר לבזק, לפעול 

 19 כמו שהוא פעל.

 20 ומה הכוונה קומה ראשונה? עם:-כב' השופט מ' בר

 21עוד פעם, אני לא יודע ממה שהוא לא מספר מה יש שם אז אני מדמה לו איזה משהו כי אני  ת.

 22רוצה להראות לו שאנחנו נלך על הכל, על הכל, אני לא יודע, אני זורק דברים כדי לנסות להבין 

 23מה יש שמה, כי הרי ברור לי שיש עוד דברים, אני מזכיר, אנחנו ביום השני עוד לא עברנו על 
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 1רים אני גם צריך לשדר לו כדי לזכות בשיתוף פעולה שהידע שלנו נמצא הוא רחב כל החומ

 2 יותר.

 3טוב. ואז אתה מוסיף שהמשוואה הזאת כלשונך, לא תמיד פתוחה. למה המשוואה הזו, אם  ש.

 4זה רק בוא תמסור גרסה למה המשוואה ... קומות או עולמות למה המשוואה הזו לא תמיד 

 5 וע את האמת לשיטתך, למה המשוואה לא תמיד פתוחה?פתוחה? יבוא יספר עוד שב

 6 להסביר? ת.

 7 אתה חייב להסביר זו השאלה שלי אליך ש.

 8 לא, אני רוצה לראות שסיימת את השאלה פשוט ת.

 9 כן, כשאני עוצר זה סימן שאלה, כן ש.

 10אוקי. בסוף יש הבדל כאשר בא מישהו חשוד ומספר את מה שהיה ראשון. יש הבדל מאוד  ת.

 11ם לאחר מכן נגיד שעולה מהחומרים או מעדויות של בזק או דברים ואז פתאום הוא גדול א

 12בא ומתוך זה מוסר את הסיפור העברייני או משהו כזה כי יכול להיות שהוא מגיב, כי עכשיו 

 13יכול להיות שהוא יזרוק בוץ על אחרים, זאת אומרת לסיפור המקורי לאותן נסיבות יש 

 14 ונית. משמעות מבחינת האמינות הראש

 15טוב, בוא נבין רק דבר אחד, קומות, מכלול, ניקיון, לא עולם רק של בזק, אישורים,  ש.

 16אינסטנציות, כוחי מוגבל ואחרי זה נראה את המופעים הקודמים של החקירה, אני כרגע רק 

 17 אחרי ההפסקה בסדר? ונראה את ההקשר.

 18 אין בעיה ת.

 19רה של מרמה והפרת אימונים כעובד ציבור אני אומר לך כך, בוא נבין, פילבר הוחשד בעבי ש.

 20 נכון?

 21 אוקי. ת.

 22 באותו יום.  ש.

 23 אתה צריך להשיב עם:-כב' השופט מ' בר
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 1 כן, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח של האזהרה שלו ספציפית. ת.

 2 זה הרעיון הכללי ש.

 3 אני מאמין לך ת.

 4 זה היה מדויק מתוקף תפקידו כמנכ"ל משרד התקשורת נכון? ש.

 5 אחוזמאה  ת.

 6עכשיו, אנחנו גם יודעים שיבוש הוא לא הוחשד, היה סיפור שאני אראה לך אחרי זה  ש.

 7באוקטובר על משהו שהוא אמר לעמית סגל שהוא לא עד מדינה, אני אראה לך את זה בהמשך 

 8 אבל הוא לא הוחשד בשום שיבוש בסדר?

 9 מופיע באזהרה שלו שיבוש? ת.

 10 אני אומר לך לא. התשובה היא לא ש.

 11 ביולי לא 13-ב ----

 12 ליולי אני שואל, לאורך החקירות שלו. 13-לא ב ת.

 13אז אני מסביר לך שבאוקטובר הופיע שיבוש בעניין אחד שאמרו לו שהוא דיבר עם עיתונאי  ש.

 14ליולי אין שום שיבוש  13-הבנת. פולינה אמרה לו שהוא דיבר עם עיתונאי ואני אגיע לשם, וב

 15 קשורת חשד למרמה והפרת אימונים של עובד ציבור.האזהרה שלו היא מנכ"ל משרד הת

 16 אוקי ת.

 17הלאה, אנחנו יודעים שלא עושים שום הסדר עד מדינה עם מישהו שהוא בחזקת עבריין עיקרי  ש.

 18 נכון? מושכלות יסוד?

 19 אני לא יודע איך להגיב לך על הדבר הזה. מבחינתי, ת.

 20 תשובה בעברית ש.

 21 רי אז כנראה שלא יסכימו איתו על הסדר עד מדינה.בסדר, אבל כן אם זה העבריין העיק ת.
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 1פילבר כמובן לא יכול להיות עד מדינה ביחס לאיזשהו גורם בתוך משרד התקשורת, הוא לא  ש.

 2יהיה עד מדינה נגד שמילה, נגד הרן לבאות, נגד דנה נויפלד נכון? הוא לא יהיה עד מדינה 

 3 נגדם?

 4 אתה מדבר איתי ברמה תיאורטית לגמריאף אחד בשלב הזה לא מדבר על עד מדינה,  ת.

 5 אני בא מהעולם המעשי, אתה בתיאוריה, זה מה שאני מציג ש.

 6 לא, אתה מדבר איתי בעולם התיאוריה ת.

 7תיכף אני אראה לך, אמרתי לך זה מביך אבל בוא נתקדם, בהנחה שמה שאני אומר לך שזה  ש.

 8 הצעה להיות הסכם עד מדינה,

 9 ה שאתה אומראבל אני כופר בהצעה של מ ת.

 10 אבל בהנחה ש... בסדר, כרגע לא נתווכח, אתה כופר בהנחה ש.

 11 אז עכשיו אנחנו נעשה דיון תיאורטי? ת.

 12כן. אני אגיד לך, בדיון התיאורטי אבל גם בדיון המעשי שאם הוא יגיד משהו מחיר נגזר  ש.

 13 מהתוכן זה אמרת לו נכון?

 14 כן ת.

 15 אינסטנציה מתחתיו, המחיר שלו יהיה יותר טוב?אז אם הוא יגיד משהו לשיטתך על  ש.

 16לא, הוא צריך להגיד, החשד הוא אל מול הפעילות שלו אל מול אנשי בזק, נושאי המשרה ובעל  ת.

 17השליטה בבזק, מה שהוא יכול להגיד לא כלפי הרן לבאות, עוד פעם, המעשים שלו אל מול 

 18 בזק.

 19לשיטת אדוני המחיר נגזר מהיקף התוכן שהוא יביא ולא ביחס לגורמים  עם:-כב' השופט מ' בר

 20 אחרים?

 21אני אומר לא הייתה רזולוציה, זה נאמר כמשהו מאוד כללי, מבינים שהוא לא סיפר את הכל,  ת.

 22מבינים שבפעילות העבריינית שלו הוא גם לא מספר את הביצוע שלו, לא בוצע למקרים 

 23יהיה ככה, אם יהיה אחרת, אנחנו לא מכירים, אנחנו ביום  ותגובות אם הוא יגיד ככה, מה
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 1השני רק של הפרוץ, אני מזכיר את היקף החומרים, ברור לנו שיש עוד דברים ו/או שנמצא 

 2 אותם בחומרים או מעדים אחרים או שהוא יואיל ויספר את האמת גם.

 3מעו בזק שיחדו, יודעים בוא נניח שהוא יגיד משהו על בזק, בוא נניח שהוא היה אומר לכם תש ש.

 4שלא היה אבל בוא נניח שאתה חושב אולי בזק שיחדו אותו ויגיעו לחשבון בנק בחו"ל וחשבון 

 5 דולרים, קודם כל זה הדבר האחרון שיכול לעזור לו נכון? אם הוא יספר את זה נכון? Xנסתר 

 6ריינית שלו הוא עוד פעם, אתה עכשיו נותן לי מקרה ותגובה, אם הוא יספר על הפעילות העב ת.

 7 יצטרך להתמודד עם מה שהוא עשה.

 8 בלי כרגע פעילות עבריינית, ש.

 9 אתה אמרת שוחד, זה לא פעילות עבריינית? ת.

 10לא, אני נותן לך דוגמא, אני אנסח מחדש כי לא בטוח שאתה הבנת. אז אני אומר לך שוב, אם  ש.

 11י זה פילבר והוא עובד בזק שיחדה את פילבר אתה מסכים איתי קודם כל שהעבריין העיקר

 12 מדינה?

 13 אוקי ת.

 14אתה יודע שגם לפי החוק יש מדרג מקבל השוחד מצבו וההתייחסות אליו הוא חמורה יותר  ש.

 15 מאשר נותן השוחד אתה יודע את הדברים האלה שזה דין העונשין שלנו? דיני העונשין שלנו?

 16 אני מקבל את מה שאתה אומר ת.

 17תה יודע שאם נניח הוא מפר אמונים אז אדם פרטי לא אתה מקבל את מה שאני אומר, וא ש.

 18יכול להיות מפר אמונים, הוא יכול לפעמים במקרים נדירים להיות מסייע להפרת אימונים 

 19 אבל הוא עובד הציבור מפר אמונים נכון?

 20 אוקי ת.

 21ולכן בהגדרה מצבו שלו כעובד הציבור בין אם הוא היה מקבל שוחד ולא קיבל, בין אם הוא  ש.

 22ר אמונים אף אחד לא דן בסוגיה הזו, הוא בחזקת עבריין עיקרי כלפי תחתיו, כלפי בזק, הפ

 23 הוא העבריין העיקרי לפי השיטה הזו נכון?
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 1אם הוא יבוא ויספר את הסיפור כמו שאתה סיפרת אותו שזה המטרה שלי שיספר את האמת  ת.

 2א וגם מי שנתן לו וההטבות הכלכליות יכול להיות חלק מהקונסטלציות אין ספק שגם הו

 3ישלם את המחיר, אני הייתי שמח מאוד אם באותו רגע וזה הכוונה שלי או אחרי זה הוא היה 

 4 בא ומספר את זה.

 5תשמע, כולנו היינו שמחים אם הייתם חוקרים כמו שצריך והייתם עושים הרבה מאוד פעולות  ש.

 6ד לו תספר לי על, ממה שהיה, בסדר? חוץ מלהגי  HAPPYהיינו מאוד שמחים, כולם היו 

 7תספר לי על, ואני חוזר כרגע למתודולוגיה, המתודולוגיה שאתה אומר לו המחיר נגזר 

 8מהתוכן, המשוואה הזו לא תמיד פתוחה יש קומות מעל, תראה עם מה היא מתיישבת, 

 9תקשיב טוב, אני שואל אותך שאלה פשוטה, היא מתיישבת עם סיטואציה אחת, יש קומות 

 10ידע תפליל את הקומה מעליך בסדר, אז אתה לא העבריין העיקרי אולי, מעליך, אם תיתן מ

 11אז המחיר נגזר מהתוכן באמת, אז כמובן צריך ללכת לאינסטנציות כדי להציע לו, תראה 

 12כפתור ופרח איך הדברים מתיישבים, מתיישבים תקשיב טוב רק אם יקרה שלא הוא מדבר 

 13תר ולא מישהו מתחתיו כי זה לא רלוונטי, רק על מישהו בצד שלו כי דינו תמיד יהיה חמור יו

 14על מישהו בקומה מעליו, אז זה עושה שכל לכל מה שאתה אומר, אחרת זה ממבו ג'מבו, 

 15 תשובתך?

 16 בסוף אני מנסה להבין את השאלה כי לא נתת בסוף שאלה ת.

 17 לא הבנת את השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 18 יגיד לי שלא הבנתי. בסדר, אם לא הבנתי אז הוא ת.

 19השאלה הייתה, כל האמירות האלה מתיישבות עם מסירת  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20 מידע כלפי מישהו שמעל פילבר אבל לא כלפי מי שמתחת לפילבר?

 21 הכוונה עוד פעם בתוך הסיפור העברייני הזה ואני אגיד כדי שלא יהיה, ת.

 22 אין טעם לחזור, זו השאלה. "ד:אב -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1לא, לא עלה באף שיחה, לא מר נתניהו כי לשם הרמיזה, לא עד מדינה, לא מר נתניהו ולא עד  ת.

 2 מדינה לא עלה באותו יום חמישי בערב בשום שיחה פנימית שלנו.

 3 בוא נתקדם, אני אגיד לך כל הקודים הדי מטופשים האלה שכל החוקרים משתמשים בהם ש.

 4 מר בן צור אולי כדאי להימנע מתיוגים? השופט ע' שחם:כב' 

 5 סליחה.  ש.

 6 זה בסדר, אני לא מתרגש ת.

 7 סליחה? ש.

 8 לא מתרגש, אתה יכול להשתמש במה שאתה רוצה ת.

 9בית המשפט פה מקפיד בנושא הזה. הקודים האלה שאומרים כל מילה בעולם חוץ מלהגיד  ש.

 10 פקטו.-ף אנחנו בודקים מה הוצע דהעד מדינה יש להם תכלית,  יש סיבה אבל בסו

 11עכשיו בוא נראה מה פילבר הבין, קודם נראה מה אתה אומר ומה פילבר אומר שהוא מבין  

 12מהקטעים שאני מקריא לך בסדר? הוא היה שם, הוא עד מדינה, בית המשפט מתבקש להאמין 

 13 למה שהוא אומר

 14 אתה מקריא לי מתוך חקירה כאילו? ת.

 15 ת המשפט מתבקש להבין מה שהוא אמר במשטרהבי עו"ד יהודית תירוש:

 16 וגם בית המשפט מן הסתם לא? או שאתם לא יודעים, או שלא חשבתם על זה עד הסוף ש.

 17 הוא נשאל מה אתה מבין מהמחיר, 14,513בוא נסתכל ככה, בעמוד  

 18 רק שנייה לפני זה, אתה מראה לי עכשיו מאיפה? מהחקירה? ת.

 19 מהעדות שלו ש.

 20 אן?מהעדות שלו כ ת.

 21כן. אמרו שהמחיר של העונש שלי נגזר מהמידע שאני אביא. מה שתביא על נתניהו נכון? כן.  ש.

 22פשוט, זה אני מוסיף את הפשוט ואז יש שאלה לאיזה כיוונים אתה מדבר, אני מקריא לו את 

 23 המופעים שלך בחקירה כן מר עמיעד?



 
 

 
 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
 

 2023פברואר  08

 

 24658 

 1 כן ת.

 2הממשלה. ואתה אומר כשאתה מדבר מדברים על המכלול, הוא אומר זה גם בזק וגם ראש  ש.

 3בעולם הזה של בזק אף אחד, כשאני אומר לו שאף אחד לא יבוא להיתמם, אני כבר אומר לך, 

 4התכוונתי אליך ויגיד לא הבנו, מפרשים אותנו לא נכון, בסדר, כי אני פשוט, הוא אומר אני 

 5השולחן, אני מדבר  עונה על שאלותיך, אז בעולם של בזק, אני שואל אותו, יש עוד קלפים על

 6על הכל, העולם הזה, על הכל, העולם הזה בקומה הראשונה לשים את הקלפים, מנקים את 

 7 הכל?

 8נתניהו זה תביא את נתניהו גם -זה צריך להיות אלוביץ', אבל זה לא רק אלוביץ' -תשובה  

 9ל בדברים אחרים, כלומר תביא את נתניהו ואלוביץ' ואת נתניהו בדברים האחרים. קודם כ

 10 אנחנו רואים שזה מה שפילבר הבין ממה שהקראתי לך.

 11 זה מה שהוא הבין כשהוא סיפר במשפט? ת.

 12 כן.  ש.

 13 מה השאלה אליו?  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14אז אני אומר לך ההבנה של פילבר בנושא הזה היא ברורה ואני אומר לך שלטעמי וחלק לפחות  ש.

 15רוצים אולי פחות להבין את העניין הזה, מה שאומר פילבר מהיושבים באולם מבינים, חלק 

 16 ההבנה שלו היא שגויה?

 17ברור, דרך אגב, אני לא יודע מה יושב לו בפנים, מה הוא מחזיק שהוא לא מספר שאולי זה  ת.

 18החשבון המתמטי שהוא עושה אצלו בראש, לא הייתה כוונה למר נתניהו ואני אומר אפשר 

 19אפ לדברים -פעם מה שנקרא, יש רגל בדלת שאפשר לעשות פולולעבור על התמליל הזה, לא 

 20שהוא מדבר על נתניהו היה לחזור, אף אחד לא הלך לכיוון הזה, לא יורדים איתו ואני משער 

 21כשאני רוצה לחקור לכיוון  4000שהסנגורים ראו אותי בחקירה או שתיים אחרים בתיק 

 22 ה מאוד שאלות. מסוים אני יודע ללכת לכיוון הזה ולפרק אותו בהרב
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 1מאה אחוז, אנחנו נראה לך אחרי זה את מופעיך אבל דרך הפרומו, מופעיך ואת השפה שלך  ש.

 2בחקירה של פילבר, את המופעים שלך והשפה שלך וההצעות להיות עדי מדינה לעדים אחרים 

 3ובוא נראה אחרי זה אם יש הבדל או לא, אבל חבל על הזמן, התשובה שלך שפילבר הבין לא 

 4 ן, נכון?נכו

 5 אותי הוא הבין לא נכון ת.

 6אותך הוא הבין לא נכון. בוא נתקדם. תגיד לי, עשו איתך בדיקה טלפונית אתה היית בחו"ל  ש.

 7 לפני מחצית השנה, פולינה, ראינו את המזכר שנרשם

 8 מה שהראית לי? ת.

 9כן, מה שהראיתי לך, יש מזכר שמתעד את היציאה שלך? את ההתייעצות שלך? את מה  ש.

 10 שאומרים לך להגיד? יש רישום מזמן אמת שנעשה?

 11 לא, לא, באותו יום חמישי בערב את השיחה, אז אני אומר עוד פעם, ת.

 12 שאלתי אם יש מזכר? ש.

 13 השאלה אם זה מתועד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 אני לא מכיר תיעוד של זה ת.

 15כר שיש פה פעולה שהיא בגדר פעולת חקירה ולמה אין מזכר? אני רוצה רגע להבין, למה אין מז ש.

 16למה לא מתעדים את הדברים? אתה יודעי כי לפעמים הזמן חולף ודי שוכחים, האינטרסים 

 17 נמהלים כלשהו באופן מסוים, למה אין רישום מסודר?

 18. יש המון התייעצויות פנימיות גם עם הפרקליטות, מבחינתנו אני אומר עוד פעם, יום חמישי 1 ת.

 19אפים. דבר שני, אני אומר לפרוטוקול את זה, -ב הוא לא היה אישיו  ולכן גם הפולוהזה בער

 20 אני אומר את זה גם לפרוטוקול לפילבר יצאתי, וזה מה שנאמר, שום דבר לא זה.

 21 עכשיו בוא נחזור רגע למזכר שלך ובוא נתחיל לפרק אותו ש.

 22 שלי? ת.
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 1מר שבעקבות אמירות שונות של פילבר המזכר שמפיך. מה שקורה, נתייחס דבר דבר, מה שנא ש.

 2אתה יוצא מחדר החקירה בסדר? כי פילבר אומר, מי שקורא את המזכר יכול להתרשם שמא 

 3בטעות שהוא אומר מספר אמירות בחקירה ואז אתה יוצא להתייעץ וחוזר עם המענה שנתת 

 4 נכון? כך מופיע במזכר?

 5 לא, במזכר מופיע בעקבות אמירות שונות של פילבר ת.

 6 זה מה שאמרתי .ש

 7 לאחר שיצא מחדר חקירה, לא בגלל האמירות יצא, אלא לאחר שיצא מחדר החקירה ת.

 8לא הבנת כנראה את השאלה. אמרתי, אתה יוצא מחדר החקירה להתקשר לשיטתך בעקבות  ש.

 9 אמירות שונות של פילבר?

 10ה, אתה אני יוצא להפסקה, במהלך ההפסקה מתקיימת השיחה. אני לא יוצא בשביל השיח ת.

 11 צריך להבין את זה.

 12אני לא יודע, אני קורא מה שכתוב. בעקבות האמירות השונות של פילבר ולאחר שיצא מחדר  ש.

 13 החקירה,

 14 בדיוק, מה שמתואר זה מדויק ת.

 15אז אנחנו רואים, מה שאתה מעביר, כך משתמע שפילבר אומר אמירות שונות שבעקבותיהם  ש.

 16 ומתקשר לפרקליטת המחוז.או לאחריהם אתה יוצא מחדר החקירות 

 17שוב, לא אני התקשרתי לפרקליטת המחוז אבל אני הגבתי לאמירות שלו בתוך החדר  ש.

 18והמשכתי לנסות לשכנע אותו לספר לי באותו חדר את הגרסה ולאחר מכן, לאחר שיצאתי 

 19להפסקה השיקוף, בוצע שיקוף של אותם אמירות שבאו מיוזמתו לגבי עלות, תועלת, העובדה 

 20לא מספר את הכל, שוקף הכל לפרקליטות וחזרתי ואמרתי לו את מה שסוכם כמו שהוא 

 21 שמופיע בפסקה כאן וכמו שנאמר בתמליל.
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 1זו לא הייתה בדיוק השאלה אבל בוא נתקדם. אני מבין את החלק הקטן הזה שבו מדובר,  ש.

 2שכתוב,  בעקבות אמירות של פילבר לך למעשה רק ... לא מדבר ואז יוצא ומדבר כך עולה ממה

 3 אתה לא הצגת לו כלום, לא הצגת לו נכון? לא הצעת לו שום הצעה?

 4 בדיוק. הצעתי לו ברור, להגיד את האמת ת.

 5בוא נראה אם זו הצעתך להגיד את האמת או שיש לנו דרכים משונות להציע הצעות להגיד  ש.

 6ליולי  12-ב את האמת. בוא נבין רק את ההקשר, מגיעים, אתה מגיע לבית של פילבר יום לפני

 7 בשעה שש בבוקר נכון?

 8 כן ת.

 9 22:15ביולי הוא נחקר משש בבוקר, אחרי שש בבוקר עד השעה  12-ואתם מבלים עם פילבר ב ש.

 10 נכון?

 11אני סומך עליך שזה מופיע לך, אני לא זוכר את השעה המדויקת, סביר להניח שזה שעות  ת.

 12 הערב, כן.

 13 ?מי שחוקר את פילבר זו גברת פולינה נכון ש.

 14 כן ת.

 15 אתה צופה בדברים בחדר הבקרה? אתה מתעדכן בדברים? ש.

 16מתעדכן בטוח, צופה לאורך כל היום אני לא יכול לצפות כי יש הרבה מאוד חקירות, הרבה  ת.

 17מאוד דברים ואני צריך לנווט הכל אבל אני מקבל, בטח אם יש דברים מהותיים בחקירה, 

 18 עדכונים.

 19 מצוין והחקירה הזו היא חקירה שמלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה  ש.

 20 כן, ומחלקת ניירות ערך, כן, מיסוי וכלכלה, נכון ת.

 21אני אראה לך שזה לא יישאר רק בחזקת אמירה זה גם מופיע בפרסום רשמי של רשות ניירות  ש.

 22בס אחרי זה והפרסום ערך וגם בפרסום בגלובס זה שני מוצגים חדשים כבודם. נגיש את גלו
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 1של רשות ניירות ערך. אנחנו רואים שהחקירה כמו שנאמר פה לוותה מראשיתה על ידי 

 2 הפרקליטות נכון?

 3 כן, גם סיפרתי שאנחנו הצגנו את הממצאים הראשוניים של משרד התקשורת. ת.

 4 אצל פילבר הוגשה אז אין צורך לסמן. ש.

 5 ביום הראשון אז בוא נחזור לעניין פילבר מדבר, חוקר מדבר 

 6 לא על זה מדברים עכשיו? ת.

 7 לא, רק דיברנו על העובדה שיש ליווי מראשית הדרך של הפרקליטות.  ש.

 8 כן ת.

 9 עמודים ביום הראשון של החקירה נכון? 550פילבר מוסר גרסה של  ש.

 10 אוקי ת.

 11 אני אומר לך נתון, ש.

 12 אוקי ת.

 13 כלומר הוא נותן לך גרסה, הוא לא העד השותק. ש.

 14 כן, הוא לא שתק בחקירה, ממש לא ת.

 15)ה( המסמכים 601ביולי אני רוצה להראות לך מה הוא אומר, זה ת/ 12-בסוף החקירה ב ש.

 16שהצגת מראים שטעיתי בהתנהלות, זה בכלל לא שאלה, רק אני אומר עשיתי את זה בתום 

 17 לב מוחלט מתוך כוונה טובה. רואה?

 18 אני רואה ת.

 19יר לכם ביום החקירה הראשון מה הניע אותו לפעול כפי שהוא ואתה יודע שבבסיס פילבר מסב ש.

 20 , רפורמה, סיבים, תשתיות, זה היה תקוע, זה היה ההסבר שפילבר נותן נכון?2016פעל בסוף 

 21 כן ת.

 22ביולי אתה יודע שגם נחקרת באותו יום העוזרת המקצועית  12עכשיו, בשלהי אותו יום של  ש.

 23 נכון? קאהןי עדי שלו שהייתה קרובה אליו בצד המקצוע
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 1 כן ת.

 2וגם היא נותנת, מסבירה לכם את איך פילבר עבד, מה היו המניעים של פילבר, אגב האם אתה  ש.

 3יודע שיש גם ביניהם הרבה מאוד התכתבויות שאפשר ללמוד מהם הרבה מאוד דברים כי הם 

 4 התכתבו באופן שוטף במשך השנים הללו, אתה יודע?

 5 לדעתי פילבר מחק, אני לא זוכר, אם הוצא אז בטח הוצא, הןקאאת ההתכתבויות מול עדי  ת.

 6 זה מוצג בתיק שלנו, זה חומר חקירה ש.

 7 ?קאהןזה מהפלאפון של עדי  ת.

 8 אני לא יודע מאיזה טלפון, זה נמצא ש.

 9 לא, אני אומר שפילבר את ההתכתבויות מולה הוא מחק אותם מהפלאפון שלו ת.

 10להגיד לך, אתה בא ומספר את הסיפור הזה אם הייתם חושבים אני לא יודע, תשמע, אני רוצה  ש.

 11שיש פה שיבוש אתם מזהירים בשיבוש ועכשיו כרגע זו לא השאלה שלי ואל תפליג לסמטאות 

 12שהפטריוט רוצה להפליג אליהם כרגע. מה שאני אומר לך זה הדבר הבא שאתה יודע שיש 

 13נהל במשרד התקשורת באותה ביניהם התכתבויות רציפות ושוטפות כמעט על כל דבר שהת

 14 תקופה נכון? יודע או לא יודע?

 15ליולי, מתישהו, באיזשהו שלב  13-עוד פעם, אני לא זוכר, אני לא יודע אם אני יודע את זה ב ת.

 16כשזה מופק ועוברים על זה אז אני יודע שיש ביניהם התכתבויות כן, אבל גם אני יודע שגם 

 17 מבצע מול בזק. לא מודעת לכל הדברים שפילבר קאהןעדי 

 18זו לא השאלה שלי, תשמע אני שואל אותך, תקשיב רגע, התובנות שלך לגבי החקירה פחות  ש.

 19 מעניינות

 20 לא, זה עובדות ת.

 21אני כרגע לא מבקש את האובזרבציות שלך בנושא, אני שואל אותך על דברים שאתה עושה  ש.

 22מסבירה  קאהןיום ועדי  נחקרת באותו קאהןבסדר? נורא פשוט. אז אני אומר לך כך, עדי 

 23ואני אקריא את זה במהירות שאם הייתה  28בעמוד  3518לכם ואני מקצר, זה ברקוד או קובץ 
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 1חושבת שיש גרם של שחיתות היא הייתה קמה והולכת, שהיא עובדת מדינה, שהיא מרוויחה 

 TO NAME 2מעט. היא מסבירה שהיא מסרבת לחשוד שהיה כאן משהו מעבר לרצון, זה לא 

IT  זהTO  3... כלומר לשחרר את הרפורמה, טו דליבר משהו למשרד ברמה של המשרד, ואז 

 4היא אומרת לכם שהיא לא רוצה לרצות את בזק, הוא רוצה שהם ישקיעו. הוא פילבר רוצה, 

 5אני מוכן ללכת לתת מידע כזה ומידע אחר, ערוץ כזה, ערוץ אחר, האמת זה פחות מעניין אותי 

 6ניין אולי אחרים וגם בזווית של הוט ואיך זה נעשה, מן הסתם, חברי בזווית של מר נתניהו מע

 7יחקור אותך, אבל היא אומרת לך תשמע זה היה המניע שלו, אני עבדתי איתו שנתיים באופן 

 8 רצוף זה היה השיקול היחיד שאני יודעת עליו, נכון? זו הייתה העמדה שלה?

 9דברים שלה, אני כן, צריך להבין כי גם כרגע אני לא זוכר אם זה ספציפית משקף את כל ה ת.

 10פילבר אמר את זה בשלבים יותר מאוחרים היא לא הייתה חשופה לכל ואם אתה מדבר על 

 11הגרסה שלה ועובדה שבאוקטובר כשמציגים לה את כל נושא הטלפוניה ואותה פגישה של 

 12א מגיבה פילבר בבית של קמיר עם שאול אלוביץ' לגבי ההסכמה של ההדממה של הטלפוניה הי

 13בתסכול, היא לא מכירה את זה, היא לא מבינה למה הוא עושה את זה, הוא לא מיידע אותה 

 14 על זה.

 15 לא זו השאלה ש.

 16 לא, אבל דברים מתפתחים ת.

 17 תקשיב טוב, אתה הולך לסמטאות ש.

 18 אני לא הולך לסמטאות ת.

 19ת שלו ושהיא תקשיב טוב למה שאני אומר לך, היא מסבירה שזו הייתה המוטיבציה המרכזי ש.

 20לא חשבה ששום דבר לא בסדר, תיכף אני אראה לך איך אתה משקר לו בחקירה בסדר? שזה 

 21, זה הלב של העניין שלי בעניין, אז קאהןהלב של העניין, שקריך בחקירה בין היתר, לגבי עדי 

 22 ביולי, שניהם נחקרים 12-אנחנו ב

 23 אוקי ת.
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 1 את זה?ביולי אתה נכנס לחדר חקירות אתה זוכר  13-ב ש.

 2 של מי, נכנסתי לא רק, ת.

 3 של פילבר, פילבר זוכר? ש

 4 כן ת.

 5, כלומר זה לא שבאת באיזה אימפרוביזציה חופשית לספר, היית מוכן, אלתרתטוב, אתה לא  ש.

 6 מובנה, מסודר נכון?

 7לא, אני לא בא עם איזה שורות סדורות מראש אני גם כמובן צריך להתאים את עצמי לאיך  ת.

 8 הנחקר, יש אלמנטים מסוימים שאני בא לשדר לו, כן. שאני מזהה אצל

 9למשל אני אתן לך דוגמא, אני מכין את כל החקירות מראש בסדר? לא אני, החקירות מוכנות  ש.

 10מראש בצורה מלאה, שאלה, שאלה, שאלה, שיכול להיות שאתה לא מכין את כל השאלות 

 11 מראש בצורה של שאלה, שאלה

 12 חד משמעית ת.

 13בא לאלתר, יש גם חוקרים שהחקירה שכנגד הנושאים שרוצים להתייחס אליהם, אבל אני לא  ש.

 14 חופשי? אלתורהמצגים שרוצים זה מצגים שמתכננים אותם מראש נכון? או שכולך 

 15אז אני אומר להבדיל ממה שקורה כאן באולם ויש לך הרבה יותר ניסיון משלי, בתשאול ברור  ת.

 16סרים שאני רוצה להעביר, אני מתאים את עצמי שהדינאמיקה בתוך החדר אני יודע מה המ

 17 לנחקר, אני מתאים אותו לאיך הוא מגיב אלי, אני מעביר

 18 אתה מכין מראש? תגיד לי כבר כן או לא? ש.

 19 לא, ת.

 20 התשובה היא לא? ש.

 21 רק רגע, אני יודע מה אני הולך להעביר לו ברמת המסרים. ת.

 22 הדפים,האם תשובתך, שאלה פשוטה, האם הכנת את  ש.
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 1יכול להיות מקומות שאני מכין כמה נקודות, לא כותב את רמת השאלות כמו שאתה יושב  ת.

 2 עכשיו עם קלסר ונכנס אליו ככה.

 3נושאים הכנת מראש לחקירה הזאת? כן או לא? מה אתה כל כך מסתבך, הבנתי שאת כל  ש.

 4 השאלות אתה חושב, שאלתי אם אתה נושאים הכנת מראש, כן או לא?

 5 אני באתי לשקף לו את המצב שלו לא, ת.

 6 והכנת את זה מראש? ש.

 7 לא, בראש, עוד פעם ת.

 8 הכל בראש? ש.

 9 כן, בראש ת.

 10 תשמע, חתיכת ראש. בוא נתקדם ש.

 11 תודה רבה ת.

 12האם אתה יודע שבשביל לשקר על מצגים שקריים בחקירה צריך לקבל אישור מראש? או  ש.

 13 שזה גם אילתור ואחרי זה נבקש אישור?

 14לא מכיר דבר כזה שעל מנת שמשקרים בחקירה שצריך אישור מראש, לא. חלק, בסוף  אני ת.

 15צריך לבוא נחקר לספר את הסיפור כמו שאני מכיר שקרים וגם מניפולציות זה חלק 

 16 מהטקטיקה של התשאול.

 17 השאלה איזה מותר, אפשר שקרים, ש.

 18שהו מסוים למרות שהיא אומרת מ קאהןשעדי  קאהןאם אני אומר לו, דיברת מקודם על עדי  ת.

 19 לא סיפרה אותו, מבחינתי זה משהו לגיטימי.

 20ביולי נראה איך אתה מתחיל לדבר  13-תודה. עכשיו בוא נתקדם. אתה נכנס לחדר החקירות ב ש.

 21אני לא הולך לעגל לך את הפינות,  -אתה אומר לו תשמע  1)ה( מעמוד 602אל ליבו, קובץ ת/

 22יב לי טוב, סקירה מפוכחת. לא אתן לך אשליות החיים אתן לך סקירה איפה אתה נמצא, תקש

 23שלך ישתנו, אתה יוצא לעולם חדש, תחילת מסע, מחירים לא פשוטים, היבטים סידוריים, 
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 1משפטיים, כלכליים, יש פה מעגלים קרובים אליך שהם גם מקבלים ריקושטים, זה טבע 

 2 העולם. ראית המשפחה זה מורכב וממשיכה פולינה ואומרת,

 3 קודם היה כתוב פולינה אנחנו יודעים מי זה השואל? ופט ע' שחם:כב' הש

 4אני מסכים עם אדוני, אנחנו הקשבנו לזה, זה לשון שכר זה כנראה הכל לשון שכר, אני רוצה  ש.

 5 לחסוך את ההקרנות

 6 טוב אדוני עושה כב' השופט ע' שחם:

 7אתה רואה? אז הוא אני שואל אותך באמת עכשיו במצב שאתה נמצא בו, מסתכל קדימה מה  ש.

 8אמר מה שאמרת ברור לגמרי מאתמול בשנייה נפתחה הדלת. מה ברור לך? והוא אומר תראה, 

 9שלושה מיילים זה המיילים שנשלחים בנתיב הלא פורמאלי, זה כן הפרת אמונים או לא הפרת 

 10אמונים, עשרה מיילים הפרה אחת, ברור שזה מהלך שכזה, מהלך פלילי או כתב אישום או 

 11 תב אישום ושימוע ועונש כזה ועונש אחר וכספים ומה שיש לך על הראש. רואה?לא כ

 12 רואה ת.

 13יופי. עכשיו אנחנו זוכרים גם שפילבר אמר לכם בסוף היום הקודם שהוא טעה בהתנהלות,  ש.

 14כוונותיו היו טובות והוא אומר אוקי, אני מבין מה שאתה אומר לי, הפרתי אמונים, לא הפרתי 

 15דון בזה אבל זה עונש כזה, עונש אחר, זה עולה כסף, יש עננה, זו ההבנה שלו אמונים, צריך ל

 16 נכון? כך אנחנו רואים, אמת?

 17 מה שמופיע ת.

 18. גם פילבר כמו שאנחנו ראינו הוא 2עכשיו, בוא נראה את המשך הדיאלוג מאותו מקום, עמוד  ש.

 19והוא אומר למה  נחקר משתף נקרא לזה, כלומר יש לו זרם תודעה והוא משתף והוא מדבר

 20 הוא חושב שהוא חשוף, הוא לא נחקר שקפוץ, מיומן נכון? הוא נחקר מדבר נכון?

 21 הוא נחקר שמדבר, כן, לא תמיד את האמת אבל מדבר ת.

 22 ברור יש אנשים שלא אומרים תמיד את האמת נכון? ש.

 23 כן ת.
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 1 אנחנו מכירים את זה? ש.

 2 כן.  ת.

 3 ברור ש.

 4 תמיד זה ככה ת.

 5 תמיד זה ככה? ש.

 6 כן ת.

 7אז עכשיו בוא נראה איך זה ממשיך. אתה אומר לו מה הכי צריך להדאיג אותך מכל הדברים?  ש.

 8ישן והאמינות יאומר לך בינינו, אמיתית, רק בינינו אז הוא מסביר לך שהוא נגמר לו הרפיוט

 9הציבורית שלו שהיו אנשים שסמכו עליו, הוא נוקט בשמות של דמויות פוליטיות, בחירות, 

 10עורך דין, ואז הוא מוסיף שלא הייתה לו מחשבה פלילית, גם מחשבה פלילית של כוונת  והוא

 11זדון, יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שלא טעיתי בעניין הזה, ואתה שואל אותו אנשים 

 12שקרובים אליך חזקים סביבך? כן, יש לי משפחה תומכת, ואתה במסגרת ההשתתפות מה 

 13 ן, הרבה כסף, מחר בבוקר, אתה רואה? נכון?מדאיג אותך כלכלית? עורכי די

 14 רואה ת.

 15התעניינות כנה, בוא נראה מה אנחנו רואים פה, אתה מתעניין בהתעניינות כנה במצבו ושלומו  ש.

 16והוא מסביר לך את הדאגות שלו, המוניטין שלו שייפגע, המשפחה שלו שתיפגע, העלויות 

 17 זה התהליך שאנחנו רואים פה. אמת?הניכרות שיושתו עליו ככל שיתנהלו הליכים נכון? 

 18מה שמופיע. אם אתה רוצה אני יכול להסביר מה עומד מאחורי זה אבל אם אתה לא רוצה  ת.

 19 זה בסדר

 20 לא, אני שואל אם  זה מה שמשתף פה ש.

 21 זה תמליל שמתמלל את החקירה שלי ת.

 22 המידה? אתם ידעתם שהמצב של פילבר הוא מצב לא, אין לו מצב כלכלי משופר יתר על ש.

 23 אני לא חושב שבשלב הזה ידענו שהמצב הכלכלי שלו לא משופר. ת.
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 1 אני אגיד לך למשל כך, כי פילבר הוא שוחרר בערובה יום לפני כן,  ש.

 2 אוקי ת.

 3והוא היה צריך לגייס את כל המשפחה שלו וההורים שלו בשביל לגייס ארבע מאות אלף שקל  ש.

 4 לערבות, את זה ידעת נכון?

 5 שידעתי אבל אני לא זוכר את זה. אני משער ת.

 6 אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך למה אתה כן ידעת ואולי שכחת ש.

 7 זה מה שאמרתי, אני לא אומר שלא ידעתי ת.

 8, הוא אומר אני 14,482אז בוא אני אראה לך מה אומר פילבר פה בבית המשפט בעמוד  ש.

 9הזה, כלומר למעצר אבל הוא  יום העיקר לא להגיע לכלוב הזכוכית המבזה 15-הסכמתי ל

 10אומר לי אין בעיות, שבע מאות אלף שקל לערבות אני משתכר, אני אומר סליחה, מה זה שבע 

 11מאות אלף? מאיפה אני אביא שבע מאות אלף? אני שכיר, אני כלום. מסביר לי, תיק כלכלי 

 12ן, סחר בוב לא ייתן פחות מזה, כל מיני דברים, עשיתי משא ומתככבד, המחירים, השופט 

 13סוסים, ירד לארבע מאות תוך שלוש דקות, גם הארבע מאות היה חתיכת משקל כבד מאוד, 

 14המשפחה התגייסה כולה בשביל להביא את זה, זה גם מספרים שאני לא מכיר אותם 

 15 ממקומות אחרים אבל בסדר, רואה?

 16 זה מה שהוא אומר כאן בבית משפט ת.

 17ניירות ערך לגבי שחרור בערובה אז הוא מסביר למה כן, על מה שהיה לגבי הדיון עם רשות  ש.

 18כבד לו בטח שבע מאות אלף שקל וגם ארבע מאות אלף שקל אין לו אמצעים עצמאיים 

 19 להעמיד סכום כזה כערבות ולכן הוא צריך לגייס את כל המשפחה, רואה?

 20 אני רואה מופיע ת.

 21 וגם אתה שואל אותו בחקירות ש.

 22 אבל בסדראבל זה לא קשור לנושא הזה  ת.

 23 למה אתה שואל אותו מה מדאיג אותו כלכלית? ש.
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 1 כי לפי דעתי הוא דיבר על הדברים האלה. ת.

 2 מתי הוא דיבר על הדברים האלה, בחקירה נכון? ש.

 3 כנראה ת.

 4אתם בדקתם אם יש לו איזה מניע כלכלי וכמובן ידעתם שאין לו כספים זולת ההפקדות שלו  ש.

 5 כשכיר.

 6אתה מדבר איתי על יום חמישי בערב ואנחנו התחלנו לבדוק אותו  אז בוא נשים את זה, ת.

 7מבחינה כלכלית רק בעקבות שהעובדה שהבנו שהוא לא מספר את הכל, הבדיקה הכלכלית 

 8 עם האישורים שהתקבלו כי היה צריך לקבל פה אישור, הייתה רק לאחר מכן.

 9 לו נכון?בוא נמשיך, אתה אומר דנו בשלב מאוחר יותר, אוקי, אבל אין  ש.

 10הבדיקה לא הייתה למצבו הכלכלי, הבדיקה הייתה לראות האם מזהים אלמנטים כלכליים  ת.

 11 אצלו לקשר לבזק.

 12אז תשמע נוכח העובדה שלא מצאתם כלום בנושא הזה אז ראיתם גם מה יש לו שהוא פחות  ש.

 13 או יותר משכורתו והתחייבויותיו נכון?

 14 אוקי. ת.

 15איך הדברים נבנים. הוא מספר לך, לטעמי אמרתי לך הוא על עכשיו אני אמשיך להראות לך  ש.

 16הוא אומר שכואב לו על עדי, עדי שהוא מבין שהיא גם כן,  3-8שורות  8נחקר שמדבר, מעמוד 

 17אתה אומר כן, היא גם כן מסובכת, אני אומר לך את האמת. כן, התיק שלה כמובן אנחנו 

 18 נויודעים איך היא מסובכת, כלומר אני אומר לך שני

 19 נחקרה באזהרה עו"ד יהודית תירוש:

 20היא נחקרה באזהרה  זה עם כל הכבוד, אנחנו יודעים גם איך זה נגמר, כמו רובינשטיין כזה,  ש.

 21 יש לנו הר של ראיות, נגמר, כן, עוד לא בבית משפט, אצלכם בבית. 

 22 אולי אין ראיית מנהרה במשטרה עו"ד יהודית תירוש:
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 1י אומר לך שנינו באמת קמנו כל בוקר כמו שאתה רואה, עם למעט נחקרים ספציפיים. אנ ש.

 2וזה חשוב לי לגבי  12תחושת שליחות שאנחנו חייבים לתקן, הולכים, רואה? ואז בשורה 

 3הנושא הזה הוא אומר לך לאורך הזמן בכנות, לא חשוב, לא מקליטים את השיחה, כמו שאתה 

 4הישבן ולא לעשות כלום, לא אומר אתם עושים שליחות פילבר אומר לך קל לשבת אצל 

 5 להמציא רפורמות, לא לעשות.

 6קודם כל פילבר חושב, אני אראה לך, שאתה תורם למחשבה שלו אחרי זה שהדיון הזה ביניכם  

 7 לא מוקלט, אתה יודע גם שאתה אומר לו במקרים מסוימים שזה לא מוקלט?

 8נותן לו את ההרגשה שכרגע אין לי ספק שבשלב מסוים כמו לא פעם שאני עושה בחקירות, אני  ת.

 9 זה לא מוקלט.

 10 אוקי. אז הוא יכול לדבר יותר בפתיחות נכון? זה הרעיון? ש.

 11 מבחינתי הרעיון שהוא ידבר, נכון ת. 

 12שעדי הבינה,  9-22שורות  8, זה בעמוד קאהןטוב. עכשיו אתה כמובן משקר לו ואומר לו שעדי  ש.

 13עושים זה לא בסדר, מה שהיא והוא עושים מספרת שהיא ידעה והבינה, ידעה שמה שאתם 

 14זה לא בסדר, אתה רואה? אתה משקר לה נכון? היא לא אומרת אני משהו עשיתי לא בסדר, 

 15 להיפך, היא זועזעה עד עמקי נשמתה נכון?  בשלב הזה

 16 כן ת.

 17 זה שקר גס נכון? ש

 18 שקר? ת.

 19 גס ש.

 20 זה שקר כחלק מתשאול. ת.

 21 בסדר, אבל הוא נשאר עדיין שקר ש.

 22 אוקי ת.
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 1תראה בין יתר, על הדברים גם  -ואז אתה אומר לו, אתה ממשיך את הנושא ואתה אומר לו   ש.

 2על המצפון שלך הבחורה הנחמדה הזאתי, נהוג להגיד הזו, אומר לך מוכשרת מאין כמותה, 

 3 מאין כמוה, אתה אומר החיים שלה עולים כנראה על במפר רציני עשתה את זה. רואה נכון?

 4 כן ת.

 5אתה אומר לו תשמע, היא אומרת שהיא עשתה איתך דברים לא בסדר ועכשיו זה על מצפונך  ש.

 6 נכון?

 7 כן ת.

 8 נכון? ש.

 9 זה כתוב אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10עכשיו, מה האינטרס להגיד, למה אתה אומר לו שזה על המצפון שלו? מה הוא אמור לעשות  ש.

 11 עם זה?

 12דיאלוג, אני מנסה להגיע אליו מכל מיני כיוונים כמו שאתה בטח  אני נמצא בשיחה עם פילבר, ת.

 13אני  קאהןתראה לי גם בהמשך, בסוף אתה מנסה למצוא את הנקודות, כשהוא מדבר על עדי 

 14מבין שיש פה זיקה שיש פה איזושהי חיבה ואני מנסה ללכת אל המצפון שלו או למקום כזה 

 15 כן, כדי להביא אותו לדבר.

 16 ?-לדבר ו ש.

 17 לספר את האמתו ת.

 18 וחוץ מלספר את האמת מה יקרה לשיטתך? ש.

 19 לא יודע, בוא נראה מה האמת ת.

 20 אבל תראה פילבר סיפר לכם יום לפני זה, ש.

 21 מה זה סיפר לי, אל מול הראיות אני לא מאמין לו ת.

 22 תשמע, יש הרבה אנשים שלא מאמינים להרבה אנשים, ש.
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 1, זה לא שאני לא מאמין לו כי אני חושב שהוא לא, מה זה, הראיות סותרות את הגרסה שלו ת.

 2שקרן, אני לא מאמין לו כי הראיות לא מסתדרות מול הגרסה שלו, הגרסה שלו השתנתה, 

 3הוא שיקר, בעבר היה לנו ראיות שגם למול היועץ המשפטי הוא שיקר אז כאילו זה לא שהוא 

 4 בא וסיפר ואני אומר אתה נשמע לי בן אדם אמין, אני אקח אותך.

 5 לא הבנתי ש.

 6 מה לא הבנת? ת.

 7פילבר אומר לכם ביום הראשון, מסביר לכם על פני מאות עמודים למה הוא פעל כפי שהוא  ש.

 8פעל והוא אומר יכול להיות שטעיתי בהתנהלות שלי, בערוץ הלא פורמאלי. עדי אומרת דברים 

 9 דומים, עכשיו אתה אומר אני לא מאמין לו נכון? 

 10 פר את האמתאני אומר שהוא לא מס ת.

 11מצוין, עכשיו האמת לשיטתך היא רק כדי שנבין, האמת לשיטתך היא שהוא עשה דברים לא  ש.

 12 תקינים או פליליים נכון?

 13 על פי הראיות שיש בפנינו, כן, והחשד ת.

 14 והחשד שיש בפניכם ש.

 15 כן ת.

 16ויגיד טוב מאוד שיש חשדות בנושא הזה אבל תסביר לי רק דבר אחד, אם לשיטתך הוא יבוא  ש.

 17את הדברים שאתה חושב שאתה חושד שהוא עשה והוא יגיד אותם זה ישפר את מצבו? זה 

 18 ישפר את מצבה של עדי? מה אתה אומר?

 19אני בכלל לא נמצא מה זה יעשה לו, אני מנסה להגיע שיספר קודם כל את האמת, הוא יצטרך  ת.

 20ולקבל ממנו את הגרסה אחרי זה להתמודד. אני מבחינתי מביא אותו בדרכים שונות, לנסות 

 21 של מה שהיה כאן, לקחת אחריות על המעשים שלו.

 22 לקחת אחריות על המעשים שלו, גם אתה תיקח אחריות על המעשים שלך? ש.

 23 אני לוקח אחריות על הכל, גם של אחרים ת.
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 1 -. אתה רוצה להגיד לו משהו 12-13בעמוד  3558ביולי,  13-בוא נמשיך בחקירה. החקירה מ ש.

 2י רוצה להגיד לך, אנחנו מתחילים לחקור יש לנו יכולות. ראיתי. עוד לא ראית כלום, תראה אנ

 3אני אומר לך מה שאתה רואה בסרטים ומשטרת ישראל זה עולם אחר, אנחנו בעולם 

 4טכנולוגי, דיגיטאלי, זה מסתובב אתה שם את הפרוז'קטור אתה מגיע לכל, תוכנות דור 

 5 ר לבית המשפט?תזכי NSA-מי זה ה NSA-קדימה לפני ה

 6 זה סוכנות שמתעסקת במודיעין אמריקאי, מתעסקת NSA ת.

 7ים אתם משחזרים וכל וואטסאפסוכנות ביון אמריקאי, אתם בכלל דור קדימה, ואתם רואים  ש.

 8עוד שהחליפה היא אצלכם, אני עושה קצת קיצור, הכל על, סליחה, אני מתנצל שקצת 

 9 הכל בטבלה. אני לוחץ, אני רואה, נכון?מיעטתי, שעברה על מכשיר, יש לנו הפאנל, 

 10 הכל מופיע, מה ת.

 11, אני בכוונה אומר את זה ככה כי 7הכל מופיע בנושא הזה. ועכשיו אתה גם אומר לו בשורה  ש.

 12 זה לא מוקלט, אנחנו מבינים שאתה אומר לו שזה לא מוקלט וכך

 13 אני יודע שזה כמובן הכל מתועד ומוקלט ת.

 14הסיפורים האלה זה סיפורי מעשיות כמובן נכון? שאתם דור קדימה  ברור, ברור. עכשיו כל ש.

 15 ותוכנות וטכנולוגיות

 16קודם כל אנחנו בטכנולוגיות נחשבים וגם בגופי החקירה בשורה הראשונה ואני לא זה, אבל  ת.

 17כמובן שאני פה, בתוך התשאול כמובן שאני מעצים חלק מהיכולות על מנת להסביר לו או 

 18 שאולי הוא מסתיר או לא קיים שאפשר יהיה למצוא את זה.להבהיר לו שגם מה 

 19מצוין, עכשיו בוא נראה, אז בוא נראה, ראינו את החשש הכלכלי ומה ההליכים ועדי תהיה  ש.

 20 לך על המצפון עכשיו בוא נראה המשך. איך אתה עובד על כל המנעד.

 21 19-21)ה( בעמוד 602עכשיו אני רוצה להקרין פה כבודם, זה ת/ 

 22יש טעם מיוחד להקרנה? כי אחר כך אדוני חוזר על הכל  אב"ד: -פלדמן -ופטת ר' פרידמןכב' הש

 23 לפרוטוקול. יש סיבה מיוחדת להקרין? ממילא חוזרים על זה אחר כך שורה שורה.
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 1 אם יש איזה משהו חשוב ויזואלית אנחנו מבינים. כב' השופט ע' שחם:

 2 ך אתה עובד איתו עכשיואני רק אציג את התמליל ואני מראה לך כרגע אי ש.

 3 לאן אתה מפנה עו"ד יהודית תירוש:

 4. אתה רוצה כרגע שפילבר גם יכעס, אני אראה לך על מה אני אומר. 19-21)ב( עמודים 602ת/-ל ש.

 5אתה אומר לו כך, עכשיו הייתה לך בעיה, אני החוקר יריב עמיעד אגיד לך מה הבעיה, 

 6ד משמעית אני אומר לך מה שהם עשו לך. נכון. התייחסו אליך בזק, זה לא היה פייר פייט, ח

 7הם עקצו אותי. אני בא מעולם המודיעין, הם לא  -אני בא מעולם המודיעין. אומר לך נכון 

 8עקצו אותך תאמין לי, הם שמו עליך רשת של כורי עכביש. רשת של כורי עכביש עוטפת אותך, 

 9רק טכנולוגיות כמו שלנו יש תיקיית פילבר תחת שלוש סיסמאות, ארבע מחיצות שאולי 

 10יכולות להגיע אליה. מי שבנה אותה בא מעולם אחר, הוא בא מעולם של מודיעין, היא בנויה 

 11א' עד ת', דברים על החיים שלך שאתה לא יודע על החיים שלך, טקטיקות, ביטוחים, עטפו -מ

 12יך ומעליך. אותך, חגו סביבך כמו לוויין. גורמים, אתה לא מבין, זה גורמים מצדדיך, מתחת

 13 אתה היית בסיפור הזה בשר לכלבים אני מצטער להגיד לך את זה אני כבר מקבל אינדיקציות.

 14כל אחד ועולם התוכן שלו. המהירות מומו שאני אומר לך שזרקו אותך מתחת  -המשך  

 15 לגלגלים ולקחו צעד לאחור כל העולם, זה עולם אכזר אתה לא מהעולם הזה.

 16ש לנו כאן בעניין הזה. כמובן כל הסיפור שעטפו אותו שלוש כורי עכשיו בוא נפרק את מה שי 

 17 עכביש, שלוש סיסמאות, ארבע מחיצות, בדיה מוחלטת נכון? 

 18 נכון ת.

 19שיש גורמים שנמצאים, כל  17תראה אבל איך אתה ממשיך, אתה אומר לו כאן כך,  בשורה  ש.

 20טפו אותו וחגו סביבו אלה שהולכים לזרוק אותו לכלבים או שזורקים אותו לכלבים ושע

 21 כלשונך זה גורמים מצדדיך, מתחתיך ומעליך. מי הגורם היחיד שנמצא מעל פילבר?

 22 שוב פעם, אתה עכשיו לוקח  ת.

 23 תענה לשאלה ש.
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 1לא, אבל מה זה שאלה, השאלה מעליך לא מתייחס כרגע למי מעליך באותו זמן של החקירה  ת.

 2 בשלב הזה אבל זה משהו אחרבעניין של בזק שדרך אגב זה בכלל לא נתניהו 

 3 מי מעליו שאלתי ש.

 4עוד פעם, זה לא עניין של מעליו, אתה לוקח מטבע לשון שאני מסביר לו וכמו שהראית יפה  ת.

 5מאוד נותן לו את ההרגשה אולי שהוא תומרן על ידי בזק ועטפו אותו, היה להם להביא אותו 

 6ו שהוא אולי כי יותר קל, יותר קל לפינה מסוימת כי אני בתוך הסיפור הזה מנסה להראות ל

 7לקבל ככה את האמת גם אם הוא העבריין העיקרי דרך אגב, אני מנסה לצייר לו את העובדה 

 8שהוא קטן בסיפור הזה ומעליך יכול להיות בתוך הסיפור הזה איזה מן רצף שאתה אומר אין 

 9 שום כוונה כאן לנתניהו בשלב שום דבר

 10 שאלתי מי זה הגורם מעליו? ש.

 11רגע, אבל אתה מראה לי הרבה מטאפורות שהראית שאני מדבר. מצבך מתחתיך, מצדדיך  ת.

 12ומעליך אתה יודע כמו שאומרים ילדים שסופרים במחבואים, אני מדבר איתו בצורה 

 13מבחינתי, כל המקטע שהראית נוגע לעובדה שבזק למעשה, מנסה להביא אותו לתחושה שבזק 

 14 ניצלו אותו

 15 לגלגלים? ומי הופך אותו בשר לכלבים? מי מתנער ממנו?ומי זורק אותו מתחת  ש.

 16אז האנשים, מבחינתי הוא עשה עם בזק יד אחת ולכן השותפים שלו לאותו סיפור עברייני זה  ת.

 17 מה שהם עושים.

 18 אבל אני רוצה רגע להבין, השותפים שלו לדבריך מי זה? ש.

 19 לסיפור העברייני זה אנשי בזק ת.

 20גע להבין אנשי בזק לשיטתך, כמו שאומר לי חברי בצדק הרי הם  אז אנשי בזק, אני רוצה ש.

 21 לכאורה כבר אם הם עשו עבירה הם עבריינים משניים, דיברנו על זה כי הוא עובד ציבור
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 1אבל אני מנסה, אתה מסתכל על זה משפטית, אני עכשיו תשאולית, לא אכפת לי שהוא יחשוב  ת.

 2לקבל ממנו את האמת. מבחינתי שיחשוב שהוא שהוא הדג הכי קטן בתוך הקופסה, אני רוצה 

 3 הפיון בסיפור הזה מה המשמעות של זה אחרי זה עבורו, זה בכלל לא קשור.

 4 טוב בוא נתקדם  לראות איך הוא הבין את זה, אמרתי לך עושים צעד צעד ש.

 5 איך הוא הבין את זה בחקירה או בבית משפט? ת.

 6המשפט. כרגע אני בבית המשפט, אני שואל אותו אנחנו נראה לך גם את החקירה וגם את בית  ש.

 7מי זה מעליך? אני מקצר, לכאורה יש מעלי שר, אין מישהו אחר זולתי השר,  14,486בעמוד 

 8מה הוא הבין, מי יכול לזרוק אותו  14,487נכון, לא בתחום הזה. שואלים אותו בעמוד 

 9וא אומר תראה, בוא נבין, לגלגלים, מתחת לגלגלים להתעלם, לזרוק אותו בשר לכלבים? אז ה

 10שואלים אותו מי זרק אותך? מי שלכאורה אני משרת אותו. מי זה? ראש הממשלה, זה 

 11 במרכאות משרת את ראש הממשלה? כן. ראש הממשלה זרק אותך מתחת לגלגלים נכון? כן.

 12 כך הוא מציג את זה, כן.

 13מי שמעליו השליך אותו הנה פילבר מבין מה שכולנו יכולים להבין שכל הדיבורים הללו זה ש 

 14 מתחת לגלגלים, תשובתך?

 15תשובתי שאני לא יכול להתייחס למה שהוא מסר פה בבית משפט ואיך שהוא הבין את זה.  ת.

 16בזמן אמת לא הייתה כוונה כזאת, היו הרבה פעמים שהוא דיבר על נתניהו אפשר לקחת את 

 17ני רוצה להגיד משהו, הוא זה קדימה, זה לא היה שמה, איך הוא הבין בדיעבד, דרך אגב, א

 18לעצמו מכיר את כל הסיפור, הוא יודע בדיוק מה יושב לו, מה מפריע לו, איפה המקטעים, 

 19הוא מה שיושב לו, יכול להיות יושב לו בתחילת הדרך, יכול להיות שיושב  2016אנחנו בדצמבר 

 20 לו לפני כן, אני לא יודע מה יושב לו אז קל לו לרוץ לשמה.

 21ם מה יושב אצל יריב עמיעד? אתה יושב ... אצל השומע את יריב עמיעד בחדר אנחנו שואלי ש.

 22 החקירות ואני אומר לך כרגע זה עד המדינה, זו העדות שלו

 23 אב לפה הוא לא עד מדינה ת.
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 1 בבית משפט הוא עד מדינה, לשאלתך, הוא כן עד מדינה ותשובתך היא שהוא הבין לא נכון? ש.

 2 חד משמעית. ת.

 3נתקדם. עוד מונולוג ותשים לב עכשיו לביטויים שאתה משתמש במונולוג הזה כי הלאה, בוא  ש.

 4הביטויים האלה וראה איזה פלא, הם דופליקציה של ביטויים שאתה משכנע עדים אחרים 

 5 להיות עדי מדינה. דופליקציה זאת אומרת העתק, זהה.

 6 אוקי. ת.

 7 נכנס לחקירות שלהם נכון?אולי כן פה, אני כבר אומר לך אצל איריס ואצל חפץ אתה  ש.

 8 כן ת.

 9 ואתה משכנע אותם אני אראה לך ש.

 10 אצל חפץ גם הייתי? ת.

 11 כן ש.

 12 חוץ מהעימות של ישועה? ת.

 13 חוץ מהעימות של ישועה, כן, קורה. לשכנע אותו להיות עד מדינה, חוץ מזה הכל בסדר, שכחת. ש.

 14 אני חולק על זה אבל בסדר ת.

 15אתה חולק עלי, חולק על חפץ, חולק על תלם כבר אתה חולק על כולם, אמרתי לך אתה נשאר  ש.

 16בדד. בסוף או שיריב עמיעד לבד החליט, זה לא משחק ילדים שהוא הולך לחקור את תיק 

 17ראש הממשלה נתניהו כי זה מה שבא לו בלי אישור של אף אחד, אני אראה לך מה עשית או 

 18 אישרו לך את זה. אלה שתי האפשרויות. שממונים מסוימים מעליך ש

 19 עכשיו אני כרגע בסוגיה ספציפית. 

 20 אוקי ת.

 21 המילים שלך שאתה אומר לפילבר ש.

 22 יש עוד אפשרות שהעד דובר אמת עו"ד יהודית תירוש:

 23 כן, ויש אפשרות כמובן שהוא דובר אמת. יש אפשרות קלושה אוקי? ש.
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 1 אני יכול לעצור כאן.  12.00שעה אפשר עכשיו? איך שנוח לבית המשפט, עכשיו ה 

 2 נצא לחצי שעה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 ה פ ס ק ה

 4 לאחר ההפסקה 

 5 תאמר לי מר עמיעד מי זו גברת ... מייקליס? ש.

 6 חוקרת ת.

 7 ברשות ניירות ערך? ש.

 8 כן ת.

 9פה אני  תודה. עכשיו בוא נחזור לדברים שאתה אומר למר פילבר אנחנו נמעט בהקרנות אבל ש.

 10רוצה להקרין בכל אופן כבודם ולזכור שאנחנו רוצים לזכור גם באיזה ביטויים אתה משתמש 

 11 פה ואחרי זה בניסיונות לגרום לעדים אחרים להיות עדי מדינה.

 12יש איזה תוספת בצפייה? קורים שם דברים שאנחנו צריכים  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 גם להקרנה של ההודעה.לראות? אנחנו מגיעים בסוף 

 14 אז אנחנו נקריא, בסדר גמור ש.

 15 חזרנו לחמישי בערב? ת.

 16תאמין לי חוץ מזה שתעבור אתה ואילנית  -לפני ההפסקה כן? לפני שאתה יוצא. אתה אומר לו  ש.

 17וכולם בדרך החתחתים בקיר שממש אי אפשר לצאת ממנו, אני לא אומר את זה בכל מקרה, 

 18שנים שלי פה בכל מקרה שעברתי, זה סתם גייפ אובר, זה רק קלסר אני אומר לך את זה בשבע 

 19אחד מתוך המון. תעשה את המתמטיקה, תזכור, קיר, מתמטיקה להמשך, טוב טוב, אם אתה 

 20 רוצה ללכת בכל הדרך חתחתים ולהגיע לקיר.

 21אז מה אתה אומר בעצם? אני אומר שאתה צריך להבין שאתה שלמה פילבר, הגיע הרגע אם  

 22לם הזה נגמר בשבילך מתאר לעצמי, תחשוב על האנשים שיקרים לך וקרובים לך. כל העו

 23אוקי, חשבתי, מה אני יכול לעשות אומר פילבר. שנייה, אתה לא תאמין לי, אתה לא זה אם 
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 1לא, לא חשבתי התחלתי לחשוב. אני  -אתה אומר לי ככה חשבת וזה לא חשבת. הוא אומר 

 2לעשות? אתה צריך לצמצם את הנזקים אתה צריך  אומר לך אתה צריך לעשות. מה צריך

 3 א' עד ת'.-לחתוך ולבוא ולהסביר ולגמור ולהגיד מ

 4את מה? הוא אומר לך. כל הסיפור. אתה רוצה, פה יש תיקון פרוטוקול כבודם, זה אתה רוצה  

 5חר, זה השימוש שהשתמשת בו, ידרכו עליך. אתה ממשיך, ידרכו עליך, אלשכב על הגדר, תל פ

 6מדבר פתוח לגמרי. אני מציע לך, אני יכול לחשוב על עשרה שמות בראש של אנשים אני 

 7שהייתי מכניס אותם לחדר והיו אומרים לך מומו תקשיב ליריב כי בסוף אתה מגיע לקיר. 

 8המשפחה שלך תשלם מחיר, הדרך קשה, אתה תשלם אישית גם כלפי, כולם יגידו, יבטיחו לך 

 9בלבן של העיניים, תאמין לי אני אומר לך תגיע לקיר, זה  תארים, אני אומר לך, מסתכל לך

 10 נגמר, אני אומר לך אל תרוץ עם הגומי, רואה?

 11 כן ת.

 12בוא נתעכב ברשותך על מה שאתה אומר. אתה נמצא ביום החקירות הראשון ואתה כבר  ש.

 13 מסביר לו

 14 השני. ת.

 15 ן?השני סליחה, שנציגי אובר ושהוא הגיע לקיר ויש כאילו סטמפה נכו ש.

 16 הכל מופיע ת.

 17הכל מופיע ואתה אומר לו שהוא צריך לעשות את המתמטיקה ולשקול אם הוא רוצה ללכת  ש.

 18 את כל הדרך חתחתים ולהגיע לקיר. מה זה המתמטיקה שהוא צריך לעשות?

 19 המתמטיקה שהוא צריך לעשות? ת.

 20 כן ש.

 21פורים, בסוף הוא יכול להמשיך בגרסאות שלא מסתדרות עם הראיות, לספר את כל הסי ת.

 22הראיות ידברו. יש ראיות חזקות זה מה שאני בא ומשדר לו ובסוף הוא יצטרך להתמודד 
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 1איתם. יכול לבוא עכשיו ולספר את האמת ויכול לעשות מבחינתי את כל מסע המכשולים, 

 2 בסוף את מה שהוא יצטרך להתמודד, הוא יצטרך להתמודד.

 3 ב,אני לא מבין מה שאתה אומר. תראה, אתה חוש ש.

 4 מתמטיקה זה מספרים לא?  עם:-כב' השופט מ' בר

 5זו משוואה, מתמטיקה זה החשבון האישי שהוא צריך לעשות האם הוא רוצה ללכת את כל  ת.

 6 הדרך, נמשיך, אנחנו נקרא לו נציג לו ראיות חדשות שנמצא

 7 אבל מה המשוואה? עם:-כב' השופט מ' בר

 8המשוואה זה יקצר לו את הזמן, בסוף הוא יצטרך להתמודד עם זה. יש ללכת את כל הדרך  ת.

 9ובסוף יגיע כי תצטרך להתמודד עם המעשים שלך, או שתבוא כמו שקרה לי לא פעם שאנשים 

 10באו, יש בעולם הזה לפעמים גם אנשים שאולי הערכים והמצפון שלהם מחליטים לבוא ולספר 

 11חים אחריות ועומדים, ועל הדרך היא תמיד יותר קצרה. אתה לא את האמת ולהתוודות ולוק

 12חי עם המתח הזה, אתה לא אומר עכשיו עוד פעם יקראו לי ועוד פעם יראו לי דברים חדשים 

 13 שלא ראיתי, זה המתמטיקה.

 14תראה, זה לא מסתדר, אתה אומר לו אתה צריך לצמצם את הנזקים, אני לא מבין מה שאתה  ש.

 15צמצם את הנזקים אתה אומר לו בוא תיתן לי גרסה שמפלילה אותך לפי משיב כרגע כאן, ל

 16 סיפורך, איך הוא יצמצם את הנזקים? כי עוד פעם תקראו לו או לא תקראו לו?

 17שוב פעם אני מפנה בדיוק לאותה התשובה הקודמת. יש פה תשאול שאני מנסה להביא אותו  ת.

 18 להבין שכדאי לו עכשיו לספר את האמת, באותו רגע.

 19 להפליל את עצמו? ש.

 20בדיוק, מה זאת אומרת? האמת שהוא יספר אותה ברור לי, אני לא מוכר לו סיפורים, ברור  ת.

 21לי שהאמת הזאת אל מול הראיות שקיימות כן, הוא צריך לקחת אחריות על המעשים 

 22 העברייניים שהוא עשה.

 23 יש לנו מתמטיקה, יש לנו קיר, מה זה הוא לא צריך לשכב על הגדר? ש.
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 1 שוב פעם, מה השאלה לשכב על הגדר? ת.

 2 , זה תל פאחר4כן. אני מתקן את התמליל כבודם, התמליל בשורה  ש.

 3 כן, זה סיפור ידוע ת.

 4 זה סיפור בהחלט ידוע, נכון, חלק מהקנון הלאומי, עבור מי הוא לא צריך לשכב על הגדר? ש.

 5 אני מזכיר לך ת.

 6 תגיד לי פשוט ש.

 7אנשי בזק בסיפור העברייני עכשיו שהביאו אותו, תמרנו אותו למקום עבור מי שהביא אותו,  ת.

 8 שבו הוא פעל כפי שהוא פעל.

 9אני רוצה רגע להבין את הסיפור הזה, הוא לא צריך לשכב על הגדר עבור אנשי בזק? תראה  ש.

 10אתה, בכל אופן אני רוצה לשאול את השאלה כי היא לא מסתדרת. אתה אומר אתה צריך 

 11ילה עליך ועל בזק לדבריך וכשהוא העבריין העיקרי, זה מסתדר עם אתה לא לספר גרסה מפל

 12 צריך לשכב על הגדר?

 13עוד פעם, אני אחזור עוד פעם בדיוק לתשובה הקודמת שלי. אני עכשיו מבחינתי מצייר לו  ת.

 14תמונה שהוא הקורבן של בזק, הם תמרנו אותו. בסוף אתה חוזר עוד פעם לעבריין העיקרי, 

 15וא יספר את האמת יכול להיות שיחליטו שהוא העבריין העיקרי אבל אני מנסה ברור שאם ה

 16 להביא אותו למקום שהוא הקטן, המסכן שלקחו אותו והובילו אותו, כן, בדיוק.

 17 שבזק, רק בזק? ש.

 18 בחקירות בחמישי בערב זה רק בזק, כן. ת.

 19 נתקדם, בוא נראה מה פילבר הבין ש.

 20 בבית משפט? ת.

 21 מה המשמעות שהוא אומר לך אם אתה רוצה לשכב על הגדר? 14,491כן. בעמוד  ש.
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 1עו"ד בן צור אני חושבת שהעד כבר אמר בפעמים קודמות  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2אני לא יכול להתייחס למה הוא הבין, אני מתייחס למה שאני עשיתי אז מה זה נותן לנו כל 

 3 פעם לחזור למה פילבר הבין?

 4בין, רק אני בכל אופן רוצה לעמת אותו עם גרסתו, הבנתו של עד המדינה שאיתו הוא א. אני מ ש.

 5 מדבר שהוא אומר שזה הכל מתייחס לשר, כך אנחנו רואים.

 6 בעדות הקודמת גם פילבר אמר שהוא הבין שמתכוונים  לנתניהו עם:-כב' השופט מ' בר

 7 שלולאורך כל אמירה ואמירה, אני לא מראה לו את כל האמירות  ש.

 8 אז מה הערך המוסף השולי? עם:-כב' השופט מ' בר

 9שרק יגיד לי שהוא, טוב, נתקדם, תודה, קיבלתי. אז מבחינת חובת העימות שלא יגידו אחרי  ש.

 10 זה לא נתנו לעד את האפשרות להתייחס, זה ברור שזה,

 11לומר מה  לא, ה... שלנו היא שהוא אומר שהוא לא יכול  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 הנחקר הבין, הוא אומר מה הוא עשה.

 13 ושהבנתו של הנחקר היא הבנה שגויה, זה מה שהוא אומר. ש.

 14 שזה מה שפילבר אומר בבית משפט. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן, הוא אומר פילבר לא הבין אותי נכון. ש.

 16 הוא אמר את זה, הוא העיד על זה. עם:-כב' השופט מ' בר

 17ה מה שהוא אומר, פילבר לא הבין אותי נכון, פילבר אומר זה הכל נתניהו, הוא הבין אותי ז ש.

 18 לא נכון.

 19 טוב, זו הגרסה שלו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20זו גרסתו, בסדר גמור, ואם הוא היה אומר לך בחקירה שאם אתה מתכוון לנתניהו אז אתה  ש.

 21 בכלל נתניהו בתמונה, אני מדבר רק בזק נכון?אומר לו תשמע, מה פתאום? אין פה 

 22אתה שואל אותי שאלה תיאורטית לגמרי, אני חושב שעברת על התמליל, לא פעם הוא הזכיר  ת.

 23 את נתניהו ואני חוזר איתו לנושא החקירה. 
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 1 ומה הייתה התשובה לשאלה שלי? ש.

 2 זה תיאורטי לגמרי ת.

 3לב, פילבר אומר לך בחקירה מה אתה אומר תיאורטי, בוא נראה. בוא נסתכל, אגב תשים  ש.

 4בעצם? מה אני יכול לעשות? תזכור את השאלה מי פנה למי? כי במזכר זה בעקבות האמירות 

 5השונות של פילבר, אנחנו עוברים על אמירות שונות של מי, בסדר, רק תזכור את הפלוגתא 

 6ניתנים, כל האמירות הדקיקה הזו, אחת מהן שישנה בינינו. כל השיחות הללו, כל המצגים ש

 7 הללו מי הם? עמיעד או פילבר? מי אומר את כל הדברים?

 8 מופיע בתמליל מתי אני מדבר, מתי פילבר ת.

 9נכון, אנחנו רואים שפילבר, שים לב, אנחנו רואים שפילבר מגיב לך ואומר לך מה אתה אומר?  ש.

 10 ן או לא?מה אתה רוצה? מה אני צריך לעשות? זה הכל תולדה של אמירות שלך, כ

 11 ובדיוק אתה תוכל למצוא בתמליל שאני אומר לו בוא תספר לי עכשיו את האמת. ת.

 12שאלתי אותך כרגע תולדה של מה אני צריך לעשות? מה אתה אומר בעצם? מי היוזם של זה,  ש.

 13 הוא או אתה?

 14 הוא מגיב לדברים שלי, איך הוא מגיב? אני לא יכול לדעת. ת.

 15מומו אני רוצה, לא עשית את זה חד משמעית, אני אגיד  -תסתכל  23-24תודה. כבודם בעמוד  ש.

 16לך מידיעה לא עשית את זה למטרת בזק רק בגלל האמונה של הגזרים והמקלות. אני אומר 

 17לך, הגזרים והמקלות אני כבר אומר לך אתה זוכר שמה שפילבר אמר שזה לקדם את השוק 

 18 רים ומקלות אצלו פה נכון?בדרך של גזרים, בדרך של מקלות, זה הדימוי של גז

 19 לא זכרתי עד שאמרת את זה אבל כנראה שכן ת.

 20מה אתה אומר אבל שעשיתי את זה? עשית  -אני אומר לך את זה אז תראה מה הוא אומר  ש.

 21את זה. הוא אומר לך בשביל ראש הממשלה? אני לא אומר, לא, אני לא יודע. בשביל מי? הוא 

 22מר לו בשביל בזק? אתה מבין אותי פילבר שזה נתניהו, שואל אותך. עכשיו, למה אתה לא או

 23שמתי את נתניהו כרגע אחרי כל האמירות האלה שלך, למה אתה לא אומר לו מה שאתה 
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 1אומר לבית משפט, תקשיב לשאלה, למה אתה לא אומר למר פילבר, אני לא שואל על נתניהו, 

 2מה אתה לא אומר לו בשביל אין פה נתניהו, יש לנו חוק יסוד, אסור לנו לעשות את זה, ל

 3 אלוביץ' ובזק?

 4בוא נלך שורה אחת מתחת לצהוב, בפעם הבאה אתה מתמלל? מה, אני לא אומר יכול שבזק  ת.

 5תמרנו אותך והצליחו, חוזר איתו לבזק. הנה התמליל מופיע ואני מפנה אותך, אני חוזר איתו 

 6לנתניהו, הולך איתו, חוזר אפ -כל פעם לבזק, הנה בקטע שאתה הצגת, אני לא עושה לו פולו

 7 איתו לבזק, בזק תמרנו אותך. 

 8אני לא אומר יכול להיות שבזק תמרנו אותך והצליחו אחרי שאתה אומר לו שישבו לך על  ש.

 9 הצוואר, אני לא אומר

 10יכול להיות שבזק תמרנו אותך והצליחו.  אני לא אומר יכול להיות שבזק תמרנו אותך  ת.

 11 והצליחו. 

 12 הוא שם את הפסיק במקום אחר. זו תשובתו. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 13טוב, נתקדם. עוד פעם יש פה, עוד פעם לשכב על הגדר. עכשיו עוד פעם, כשאתה רוצה לשכב  ש.

 14 על הגדר,

 15 עוד פעם ת.

 16 תקשיב לשאלה, תקשיב אט אט בניחותא, בסדר? אני רואה שאתה מתרגש ש.

 17 לא, לא מתרגש בכלל. ת.

 18 כשאתה לא נרגש, מה קורה כשאתה נרגש?אז זה  ש.

 19שוב, אתה אומר לו פה שאתה אומר לו את הדברים הבאים שהוא שוכב על הגדר זה עבור  

 20 בזק, זו הטענה שלך נכון? פשוט.

 21 בתוך הסיפור העברייני הזה כן ת.

 22 עזוב את הסיפור העברייני ש.

 23 לא, אבל עוד פעם ת.
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 1 התשובה שלוזו  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 כן, נו מה ת.

 3 בתוך הסיפור העברייני וגמגום. מה התשובה לשאלה? ש.

 4 זו התשובה לשאלה. ת.

 5 אוקי.  ש.

 6 זו לא תשובה לשאלה. עו"ד ז'ק חן:

 7 זו התשובה שלו לשאלה אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 בסדר זו התשובה, נתקדם הלאה. עכשיו, תזכור שדיברנו על מתמטיקה, אתה זוכר?  ש.

 9 כן ת.

 10בוא נעבור לחקירה שמנסים לשכנע את חפץ להיות עד מדינה, אתה נמצא שם, שכחת, בסדר?  ש.

 11מתמטיקה זה אצלך אינטרסים, תיכף אני אראה לך, מאזן האינטרסים, לא מתמטיקה לספר 

 12. בוא נראה את 34עמוד  1915נ/ 2018לפברואר  20-ראה, זו חקירה מאת האמת בריבוע. בוא נ

 13 השפה שלך.

 14 )מציגים קטע מחקירה מוקלטת ומוסרטת באולם בית המשפט( 

 15 זו חקירה ממתי? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 בפברואר כבודה של ניר חפץ. עכשיו, מה שאתה אומר לאדון, 20-מ ש.

 17 ום של החקירה? זה אחרי העימות עם ישועה?אפשר לשאול לגבי המיק ת.

 18 לפברואר זה לדעתי לפני 20-ב ש.

 19 כן, אחרי. עו"ד יהודית תירוש:

 20סליחה, צודקת. אנחנו כרגע במה שאתה אומר, אתה עוד פעם משתמש בביטוי מתמטיקה,  ש.

 21ההקשר שאתה משתמש בביטוי מתמטיקה לניר חפץ שנעשו מאמצים הירואיים להפוך אותו 

 22 נה, "הירואיים" במרכאות, מתמטיקה דרך אינטרסים. תשובתך?לעד מדי

 23 תשובתי למה? 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
 

 2023פברואר  08

 

 24687 

 1 לכך שאתה אומר לפילבר תעשה את המתמטיקה ושאתה אומר לחפץ תעשה את המתמטיקה, ש.

 2 אה, כי השתמשתי באותה מילה אתה מתכוון? ת.

 3 כן, לא הבנת את השאלה? ש.

 4ל נחקר להגיד את האמת, זה המטרה עכשיו הבנתי את השאלה. אני המטרה שלי להביא כ ת.

 5שלי. עכשיו, ניר חפץ בשלב הזה לפי דעתי הוא בכלל שומר על זכות השתיקה וברור לי שהוא 

 6עוד הולך לראות ראיות שונות, כולל אם אתה אומר שזה אחרי העימות של אילן ישועה אז 

 7דה במחיקת זה היה גם אחרי העימות של ישועה עם אלוביץ' ששאול שם כשהייתי אצלו הו

 8מסרונים ואני יודע שזה אלמנטים שיראו לו ולכן אני המטרה שלו להביא אותו בסוף לפי 

 9האמת, בסוף איזה דרך הוא יגיע אליה? אני לא יודע, המטרה שלי קודם כל שיבוא ויגיד אני 

 10 רוצה לספר את הסיפור.

 11ה בבית המשפט, אתה יודע שגם פילבר שהוא עד מדינה וגם חפץ שהוא עד מדינה העידו פ ש.

 12תשמע, כל הזמן, זה הכל היה בואו תהיו עדי מדינה על נתניהו, ואתה אומר לנו שלמרות 

 13שהשתמשת באותה שפה ולמרות שדיברת על אינטרסים אצל ניר חפץ זה הכל רק תגיד את 

 14 האמת?

 15תגיד, אתה חושב שאם הוא היה בא ואומר לי אני עכשיו בא ומספר את הסיפור, הייתי אומר  ת.

 16ו, לא, לא, תעצור, בוא תהיה עד מדינה? עכשיו  הוא בחדר חקירה הוא היה בא ומספר לי ל

 17 את הסיפור

 18 אני רק שמעתי דבר יחיד שלהם זה לזהות אנשי מפתח להפוך אותם לעד מדינה. בוא נתקדם. ש.

 19 אנחנו רוצים לקבל מהם את האמת ת.

 20 ברור, גם אני רוצה לקבל ממך את האמת ש.

 21 את האמתאני אומר לך  ת.

 22 לפברואר אתה הדובר, 22-זה לא עוזר לי. הלאה, בוא נראה את איריס אלוביץ', חקירה מ ש.

 23 אני הדובר? ת.
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 1 כן, אני הדובר ש.

 2 איזה תאריך? ת.

 3. תראה את המונוטוניות של הביטויים שאתה משתמש 88בעמוד  2354לפברואר, ברקוד  22 ש.

 4איריס תאמיני לי אני אגיד לך ישבתי עם לא מעט בהם, אגב ניסיון להפוך עדים לעדי מדינה. 

 5 אנשים, חלקם אמרתי, בסוף יש קיר. אתה זוכר את הקיר אצל פילבר

 6 הקיר הזה מופיע כמעט בכל חקירה שלי ת.

 7 בכל חקירה? ש.

 8 כן ת.

 9אני הולך עם ההבנה שלי, עם מצב הראיות, אי אפשר להימנע מהקיר. בסוף מגיעים אחרי  ש.

 10תי  אני אגיד את זה, אמרתי לנוחי כמו ראש ... עכשיו, בסוף אלה דברים שלוש, אמר-שנתיים

 11בלי בעיה, אני אומר לך ... נשמה פה היה לי עשרים אחוז. יש מקומות שאתה אומר זה 

 12המתמטיקה הפשוטה כמו של דלי מים, אגב, זה פיזיקה, אבל לא חשוב. שמתי שהוא מתמלא 

 13אומר לך אין אפשרות אחרת, זה כאילו לא  אין אפשרות מתמטית אחרת לא להישפך ואני

 14משהו נכון? זה לא יהיה מחר, לא יהיה מחרתיים, אנשים, איזשהו הליך, הקיר הזה במקרה 

 15שלכם אי אפשר, אי אפשר להתחמק ממנו לא ימינה ולא שמאלה, לא יודע מה יהיה העוצמה 

 16 של הבום, לא יודע, אני חושב שאצל שאול. רואה?

 17 רואה ת.

 18אצל  -אתה  - 250יש לנו עוד מתמטיקאי בחדר חקירות, צחי בן ארצי, המשך. זה ועכשיו  ש.

 19שאול אני יכול לשער מה תהיה העוצמה, עוצמה אדירה. באמת אני אומר לך אצלך אני לא 

 20יכול לנחש, אני לא יכול לנחש, אני יודע שאת בבוץ, אני מאמין שהבוץ הזה יוביל לאיזשהו 

 21לא רק בתיק הזה, גם ברשות ניירות ערך, תשמעי זה עוצמה  מקום, אצל שאול אני אומר לך

 22 קמ"ש, והאיש,  זה שאול, הוא לא ילד. 150של 

 23 מה השאלה אליו? 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
 

 2023פברואר  08

 

 24689 

 1 אני כבר מסיים להקריא מה הוא אמר ש.

 2 הוא רואה את זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 בע מהדברים?מה נו עם:-כב' השופט מ' בר

 4מה נובע מהדברים? שזה הסעה להיות עד מדינה. אני אומר לך אני ישבתי, בדרך כלל אני לא  ש.

 5מפספס, אמרתי איריס לא תיתן, היא תגיד לו שאול, בפעם הראשונה פתחו לו את העניים, 

 6שאול בוא נצא, זו הזדמנות. שאול תגיד אתה גנוב? הלכה החברה, הלכה, שאול בוא. שאול 

 7 נברח, יש אפשרות לעשות את זה בדרכים אחרות, אמרתי לך אתמול. בוא

 8מה שאנחנו רואים פה זה הזמנה מפורשת לברוח ולצאת ולהיות עדי מדינה, אני כבר אומר  

 9לך שחוקרים לפני מי יותר, מי פחות, מי אחרי מאמץ פיזי לא מתון, פחות או יותר מתון, 

 10 אמרו כן, ואז אני אומר לך

 11 י איפה?חוקרים לפנ ת.

 12 שהעידו פה בבית המשפט ש.

 13 מה זאת אומרת? מי אמר כן? עו"ד יהודית תירוש:

 14 למשל יואב תלם ש.

 15 בוא נדייק  מה הוא אמר עו"ד יהודית תירוש:

 16 טוב, בואו נתקדם ש.

 17לא, כי אי אפשר להניח בפני העד דברים לא נכונים מה שאמרו עדים אחרים,  עו"ד יהודית תירוש:

 18 ד ונדבר על זה רגע.אפשר להוציא את הע

 19לא, עזוב, עזוב, בוא נתקדם, אף אחד  לא אמר שום דבר, אתה. אני אומר לך שאתה, או אתם  ש.

 20פה ניוטון ואיינשטיין מנסים לשכנע את איריס להיות עדת מדינה, ששאול יהיה עד מדינה, 

 21ה שיברח ויצא ואז נראה מחירים, החברה הלכה וכל האינטרסים הללו וזו המתמטיקה וז

 22 הקיר שישנו אגב השיח הזה, תשובתך?
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 1אני מנסה להביא את איריס אלוביץ' לספר את האמת על הנקודה שהיא מוכנה לבוא ולספר  ת.

 2 את הסיפור.

 3אז איך היא תברח? איך היא תצא מזה? תקשיב טוב, אני שואל שאלה, אם לשיטתך היא  ש.

 4וא יצא מזה? איך הוא יברח תספר איזושהי אמת מפלילה או שאול יספר אמת מפלילה איך ה

 5 מזה?

 6 שוב פעם, תביא אותי לנקודה שהם מוכנים לספר את הסיפור ואז נדבר על זה. ת.

 7אבל הנה אתה רואה, אז יש אפשרות לעד מדינה או שזה בכלל לא עלה? לא שאול, לא חפץ,  ש.

 8 לא איריס, לא פילבר?

 9החלטה וזה פה גם הדיבור אצל הדבר היחיד שהיה ברור זה שעוד פעם, אני מסתכל ברמה שה ת.

 10 האלוביצ'ים לבוא ולספר את הסיפור תהיה לא החלטה יחידנית.

 11 מה אמרת? ש.

 12שהתפיסה הייתה שאיריס לא תבוא עכשיו ותדבר ותספר את הסיפור ותשנה את הגרסה שלה  ת.

 13 לפני שיהיה, נקרא לזה, החלטה משפחתית,

 14 איזה החלטה היא צריכה? ש.

 15שלי בחדר חקירה בסוף זה להביא אותם לספר את האמת, יש הרבה  עוד פעם, אני המטרה ת.

 16 כיוונים, אני בכלל לא שם.

 17 יש  איזה מטרה משותפת שלך ושלי כרגע? ש.

 18 מה? ת.

 19 להביא אותך לספר את האמת. בוא נתקדם ש.

 20 אפשר גם בלי ניוטון ואיינשטיין וההערות האלה? עו"ד יהודית תירוש:

 21 למה לא?  ש.

 22עו"ד בן צור אפשר גם לפעמים להגיד טוב, את צודקת, אפשר גם בלי כינויים  תירוש:עו"ד יהודית 

 23 מלגלגים ומזלזלים והצחקוקים מיד אחרי זה מהספסל.
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 1 טוב, בוא נתקדם ש.

 2 את אם מזכירה את הספסל לא הייתי מגיב.  עו"ד ז'ק חן:

 3 אם אתה צחקקת אז תגיב. עו"ד יהודית תירוש:

 4 זה אירוני מה שעשיתם לאדם בחקירה אני צחקקתי, עו"ד ז'ק חן:

 5עו"ד חן ההערה של עו"ד תירוש הייתה במקומה, לא צריך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 לכנות חוקר ואף עד שעומד על הדוכן לא צריך לכנות אותו בכינויים. לא צריך

 7 מי צחקק? עו"ד ז'ק חן:

 8 ויים לעדים שעומדים על הדוכן.לא צריך כינ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9בסדר, אני לא רוצה שזה יסיח אותנו מהדיון ההיבטים הציניים שכרוכים בחקירה בסדר?  ש.

 10 מתייחסים למהות.

 11 לא לקחתי את זה אישית. ת.

 12. אתה אומר לו כך, תשמע, אני מבין 27עמוד  3558בוא נראה איך זה נמשך ואני מפנה לקובץ  ש.

 13בין את כל הדברים האלה, אני אומר לך עוד פעם, הוא אומר לך אני איפה שאתה נמצא, אני מ

 14, כשאתה רואה את הלחץ שמופעל 2016נכנס לסחרור מסוים, מתקשה לעצור תהליכים, סוף 

 15עליך, פרייס מכל הכיוונים אומר לך פילבר צריך לחלץ משהו שאתה צריך להתמודד איתו ואז 

 16את לפני שבועיים אני אמרתי כל בוקר קם אתה אומר לו תשמע, הפרייס הזה מהבחינה הז

 17 שם שכפ"ץ

 18 זה הוא אומר ת.

 19סליחה, פילבר אומר, פילבר אומר כי צריך לחצות בריצה לפני שיורים, זו התחושה, טינופות  ש.

 20מטנפים אותו בתקשורת ואז אתה אומר כך, יש מקום שהרגשת פשוט אולי מתוך זה שאתה 

 21כאילו יגיע תורך, ראיתי שאתה אומר זרקו אותך, זרקו אותך קורבן בנושא המבקר, ידעת ש

 22כאילו הרגשת קורבן, היו לך דאונים גדולים באותן תקופות. אני מבין גם למה אתה עכשיו 

 23 רואה איך אנשים, שאתה כאילו נותנים לך ללכת ואומרים תודה. 
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 1 עכשיו, מי זרק אותו קורבן? 

 2 עוד פעם, אתה לוקח כל משפט, ת.

 3 ם, ועוד פעם, ועוד פעם.כן, פעם ועוד פע ש.

 4בסדר, אבל אתה לוקח כל משפט ועושה לזה מה תכננת ולמי התכוונת? אני בא ושם אותו  ת.

 5במקום שהוא היה קטן והמסכן שנוצל כדי להגיע לסיפור הספציפי כאן שהוא נחקר כרגע על 

 6 בזק.

 7 טוב, חוזר על אותה תשובה כן? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 חוזר. בזק קשורים אצל המבקר? בזק היו צד לתהליך הביקורת? כן,  ש.

 9בזק מה זאת אומרת? אבל הסיפור של דו"ח המבקר עסק ביחסים של פילבר עם בזק. הוא  ת.

 10 בסוף זה שמשלם את המחיר בגלל דו"ח המבקר.

 11אהה. תראה, גם פילבר כבודם, גם פעם נוספת הוא אומר, אני מפנה לפרוטוקול, לא אקרין  ש.

 12. תראה את התשובה של פילבר מה 29עמוד  3558ביולי קובץ  13-כאן. לא, סליחה, בחקירה, ב

 13אני אומר לך באמת, אני בכוונה אומר את זה כי כל  -הוא מבין ממה שאתה אומר בזמן אמת 

 14נתניהו, בעניין הזה הוא, זה נתניהו לא אמר לי מילה  באמת הוא -הזמן מרחף באוויר אלוביץ'

 15ילה. אמר לי משפט אחד כשנכנסתי לעבודה, טלקום לא מעניין אותי, יש אלי לא אמר לי מ

 16פניות לא מעניין אותי אני שולח אותם אליך, לא חייב לאף אחד, תעשה מה שאתה מבין שהכי 

 17טוב, שני דברים, תמשיך את התחרות, אל תענה לאחרים. זו פחות או יותר כל התורה על רגל 

 18 אחת.

 19ר? במענה למה שאתה אומר, הוא אומר תקשיב כל הזמן מרחף פה עכשיו מה אומר לך פילב 

 20 אלוביץ' נתניהו, נתניהו אלוביץ' אז אני אומר לך אל תתבלבל שאתה רוצה להוליך את זה, 

 21 הוא לא אמר מרחף פה, הוא אמר מרחף באוויר עו"ד יהודית תירוש:
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 1מה שהוא אומר לך  כן, אבל באיזה הקשר הוא אומר את זה? במענה למה שאתה אומר לו. ש.

 2אלוביץ', אומר לך לא היה, אני אספר לך גם מה כן -תקשיב אני שומע אותך ומרחף נתניהו

 3 היה. אנחנו רואים שזה המענה של פילבר במענה למה שאתה אומר לו נכון?

 4 אתה יכול לרדת כמה שורות בבקשה? ת.

 5 כן.  ש.

 6 אפשר עוד? ת.

 7 . אתה אומר ככה, תראה אתה,17אתה יודע מה? אני אמשיך, שורה לשורה  ש.

 8קודם כל מה שאמרת מקודם, גם להבנה שלו, אני לא שואל שום שאלות לנושא שהוא שם את  ת.

 9 זה באוויר.

 10 תראה ש.

 11 בוא נמשיך אבל הלאה לרגע, אפשר לקבל את התמליל לרגע. ת.

 12אותך  כאילו אני יודע שהביאו -לא, אני אקריא לך מה שיש לי וזה מה שיש לי. אתה אומר  ש.

 13 לזה. אני יודע, תקשיב לשאלות. מי הביא אותו לזה? 

 14 אפשר להוריד עוד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 15 כן, בטח ש.

 16 אפשר עוד? ת.

 17 צריך למצוא את זה, כבודו אין לזה גבול, ש.

 18 לא, אבל אם הוא רוצה לעיין בתמליל יש מגבלה? עם:-כב' השופט מ' בר

 19פשר להראות את זה ולתקן את זה, לא לתקן אלא להעלות את זה, הנה לא, אין שום מגבלה א ש.

 20את יכולה לשים בפניו את התמליל, אני רוצה להקריא לך, פשוט אצלי זה נעצר פה כי אין לזה 

 21 מידה ושיעור

 22 הוא רוצה להבין את הקשר הדברים. כב' השופט ע' שחם:

 23 מאיזה עמוד הקראת? ת.
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 1 17זה על המסך. הנה הכל על המסמך, בוא נתחיל משורה ונקרין את  17בשורה  29עמוד  ש.

 2 ברשותך. אתה איתי מר עמיעד?

 3 רגע, תן לו לראות את זה. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 טוב. בוא נראה מה הוא אומר פילבר? על מי מר עמיעד מדבר? אתה איתי? ש.

 5 אני איתך כן ת.

 6 תה, הוא אומר לך יופי, עכשיו אני מקריא לך קטע נוסף וא ש.

 7 אתה מדבר? 30על עמוד  ת.

 8למה?  -. אתה אומר לו שהביאו אותו. הוא אומר לך 5שורה  30עד עמוד  17משורה  29עמוד  ש.

 9את כל מה  -לעשות את, הביאו אותך לעשות את זה. את מי? את מה? לא הביאו אותי. עמיעד 

 10לא, אתה אמרת לי, אומר לי גם  -לא הביאו אותי לעשות את זה. אתה  -שמציגים לך. פילבר 

 11ראש הממשלה מבחינתי מינה אותי לעסוק ברפורמה בשוק המדיה  -ר לךהלחץ, הלחץ. אומ

 12מינוס מה שאפשר היה לעשות. כל הדין ודברים ביניכם, הם החליפו את -וזה מה שעשינו פלוס

 13ההוא הקודם, זה את ברגר, כל השיחה שלך איתו זה שהביאו, החליפו את ברגר, הביאו אותו 

 14אני אומר לך מה היה, מה הוא אמר לי, הוא אמר לי  נתניהו, -לעשות את זה, והוא אומר לך 

 15להתעסק ברפורמה. כל השיחה שלכם, כל הכיוון שלה זה נתניהו, זה מי שהביא אותו כשהוא 

 16 עשה.

 17אתה טועה וזה שהוא מעלה את נתניהו כבר אמרתי לפני זה, אני לא עושה איתו. אני מפנה  ת.

 18ולמעשה  2016וץ המשפטי בכלל מדצמבר שאני מחזיר אותו למכתב של הייע 16אותך לשורה 

 19לכל הגרסאות שלו מול הייעוץ המשפטי. כמו שאתה אומר לי פה, הוא מתחיל לדבר נתניהו, 

 20אתה רוצה אני יכול להתחיל לזרום איתו, לשאול אותו, לפרק אותו, אני חוזר איתו, לא 

 21לא הלכנו  אמרתי שהוא לא העלה את נתניהו, אמרתי כמה וכמה פעמים שגם כשהוא העלה

 22 איתו ולא המשכנו. ברור שהוא העלה את נתניהו.
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 1טוב, בוא נתקדם. אתה יודע שאסור לך, תקשיב טוב, אסור לך בחדר חקירות להגיד בוא  ש.

 2תהיה עד מדינה ואסור לך בחדר חקירות להגיד נתניהו, כשאנחנו  מסתובבים סביב נתניהו, 

 3 זה אסור לך מפורשות לעשות נכון?

 4 עוד פעם, ת.

 5 אתה יודע שזה אסור? .ש

 6 קודם כל לגבי עד מדינה אנחנו לא מתעסקים בתוך חדר חקירות לגבי עד מדינה ת.

 7 לכן אסור לך ואתה לא עושה את זה. ש.

 8שנייה כן, עכשיו לגבי מה שאתה אומר נתניהו למרות שכביכול היה שאם הנחקרים מדברים  ת.

 9אפילו עוד, נקרא לזה מחסנית  על נושא מסוים, כמובן אפשר לשמוע אותם, אני לקחתי

 10בטיחות ודוגמא מצוינת, אני לא מקבל ממנו ולא מבקש ממנו הבהרות לדברים שהוא אומר 

 11 מיוזמתו על נתניהו.

 12 טוב, אתה יודע שאסור, תיכף נראה איך אנחנו עוקפים את האיסור ש.

 13 הסברתי בדיוק ספציפית לגבי איפה, זה מצוין ת.

 14. בוא נסתכל ככה כי המחסנית הזו התרוקנה די מהר. המשך בוא נתקדם, מחסנית בטיחות ש.

 15 . אתה אומר לו כך, אז אני יודע,31-32

 16 איזה גיליון אתה? ת.

 17 באותה חקירה ש.

 18 לא, איזה גיליון? ת.

 19. אז אני יודע תחת איזה לחצים אתה נמצא, השלוש נקודות זה מכל מיני כיוונים, 15שורה  31 ש.

 20וזה מה שישנו שם, מכל מיני כיוונים איזה לחצים אתה  אנחנו פשוט חוסכים את ההקרנה

 21נמצא. תשמע, סליחה, אני אומר לך לא הייתי מתחלף איתך ליום, תפקיד שהסיכוי 

 22בסיטואציה הזו לצלוח אותו בלי לבצע עבירות בפליליות הוא אפס, זה לא פייר, אני אומר לך 

 23טואציה שאני נמצא בו. בסי -מה, במשרד התקשורת? עמיעד  -את האמת. פילבר אומר 
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 1ההיכרות, הכל יחד, אני אומר לך הסיכוי שלך היה, אמרתי את זה אתמול בישיבה פה הסיכוי 

 2לא, לא עשיתי כלום, להיות אפאטי, לא תאמין לי. אתה  -של בן אדם לצאת משם, פילבר 

 3, גם לא היו שמים אותה להיות אדיש, זו התוספת, הסיכוי שלך היה אפס. אדיש -אומר לו 

 4 לא צריך אתה אומר.

 5עכשיו בוא נבין מה אתה אומר לו כאן, אתה אומר לו את הדברים הבאים, אתה מדבר על  

 6 התפקיד שלו קודם כל נכון? תסתכל. 

 7 אוקי ת.

 8 והתפקיד שלו זה מנכ"ל נכון? ש.

 9 כן ת.

 10 ובתפקיד הזה אין סיכוי שהוא יצלח אותו לדבריך בלי לעבור עבירה פלילית נכון? ש.

 11 שר,בהק ת.

 12 זה מה שאתה אומר בהקשר, בודקים מה אתה אומר בחדר חקירות ש.

 13 אבל שנייה, בסדר, אתה לא צריך לכעוס. אני בהקשר של הפעילות שלו בסיפור הזה, כן. ת.

 14 מי מינה את פילבר לתפקיד שהוא לא יכול לצלוח אותו בלי לבצע עבירות פליליות? ש.

 15 ראש הממשלה ת.

 16, הסיבה שהוא לא 3אתה גם מדבר איתו על ההיכרויות בשורה ראש הממשלה, הלאה, ואז  ש.

 17יכול לצלוח בתפקיד זה ההיכרויות, אתה רואה? איזה היכרויות יש בתיק הזה? אני אציע לך, 

 18 אלוביץ', איזה עוד היכרויות יש פה?-יש טענה היכרות נתניהו

 19 באיזה שורה אתה מדבר? ת.

 20 .3שורה  ש.

 21 באיזה גיליון? 3שורה  ת.

 22 32עמוד  ש.

 23 זה הוקרן עכשיו מר עמיעד כב' השופט ע' שחם:
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 1 הנה זה במסך.  ש.

 2עוד פעם, אין לי, אני לא רוצה סתם לשער, אני יכול להגיד לך שאני לא מתייחס פה לנתניהו  ת.

 3 ואלוביץ'.

 4אז איזה היכרויות? תקשיב טוב, אתה מדבר על המינוי שלו, אתה אומר שאין סיכוי שהוא  ש.

 5 וי בלי לבצע עבירות פליליות, ואתה מסביר לו גם מה הסיבה.יצלח את המינ

 6 רגע, סליחה שנייה עו"ד יהודית תירוש:

 7 אפשר שהעד יצא? עו"ד ז'ק חן:

 8 לא, חבל על הזמן ש.

 9הוא מדבר על התפקיד שלו שהוא לא יצלח, לא היה מילה על המינוי שלו, אתה  עו"ד יהודית תירוש:

 10 אמרת אתה מדבר על המינוי שלו, לא היה את הדבר המינוי שלו, זה היה התפקיד.

 11 זה ההבחנה?  ש.

 12 כן, זו ההבחנה עו"ד יהודית תירוש:

 13ר לך, שאין לו סיכוי כן, דיברנו על התפקיד שלו שאין סיכוי שמינה אותו נתניהו, זה אני אומ ש.

 14במשרד התקשורת?  -לצלוח אותו בלי עבירות פליליות ואתה מסביר לו גם, הוא שואל אותך 

 15בסיטואציה שנמצא ההיכרויות, הכל ביחד, הסיכוי שלך לצאת  -אתה אומר לו, מסביר לו 

 16 משם, כלומר לצאת משם בלי עבירה פלילית, אפסית. 

 17או בהקשר של הדיון הזה איזה היכרות עלתה בראשך  אני שואל אותך פשוט, אגב הדיון הזה 

 18 חוץ מההיכרות שנטענה, נטענה גם בתקשורת לפני כן נתניהו מכיר את אלוביץ', למה כיוונת?

 19 עניתי לך כבר על השאלה הזאת מקודם ואני מפנה ת.

 20 לא ענית לי כלום ש.

 21 עניתי לך שאני כרגע ספציפית לא דיברתי פה על נתניהו ואלוביץ' ת.

 22 אז על מי דיברת? .ש
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 1שנייה רגע, אני כן, אני שמח שנתת לי את התמליל כי עובדה שאני כבר רואה בתחילת גיליון  ת.

 2שגם שהוא מדבר על הנושאים האלה אני מחזיר אותו לאינטרסים עסקיים, לאינטרסים  33

 3 עסקיים, לא קשורים לדבר הזה.

 4 אל תברח, אני שואל אותך על השיחה ש.

 5 אני לא בורח ת.

 6 אני שואל אותך על השיחה, על הדין ודברים, תגיד לי איזה הכירות אחרת? ש.

 7 עניתי לך ת.

 8 הוא ענה כבר פעמיים שהוא לא יכול לשער אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 לא יכול לשער, משער בעצמו? ש.

 10 הוא ענה כבר פעמיים, זו תשובתו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11 הוא לא פרשן של עצמו, כל מה שאני אומר לו שההיכרות היחידה שאני מניח לו, כבודה ש.

 12אבל זה מה שהוא עונה, תשאל פעם, תשאל פעמיים זה מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 שהוא עונה.

 14מבין ואומר שזה נתניהו, זה סוגיה של  14,497תודה כבודה, נתקדם. פילבר כמובן בעמוד  ש.

 15 אלוביץ' בסדר? זה מה שפילבר הבין בטעות כמובן נכון? לשיטתך?נתניהו ו

 16 יש שאלה גם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17 כן, הנה. הוא טועה פילבר?  ש.

 18 אתה שואל אותי על מה שהוא אמר בבית משפט? ת.

 19ח בתיק כן, על העדה שלו, כן מי מנחה אותו לבצע את העבירה שאין סיכוי שהוא לא יכול לצלו ש.

 20הוא אומר זה נתניהו, סוגיה של נתניהו ואלוביץ', פילבר טעה לשיטתך למה שהוא אמר פה 

 21 נכון?

 22 הוא טעה 2017לגבי הפרשנות שהוא נתן באותו יולי  ת.

 23 טעה, בוא נמשיך הלאה. אתה לא יודע להסביר משהו אחר אבל שיהיה או לא יהיה. ש.
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 1, תראה, אני אומר לך עמיעד כן? צריך לעשות אני ממשיך מאותה נקודה. עכשיו אתה אומר כך 

 2 , סליחה טעות שלי.8משהו, צריך לעשות מישהו, משהו, נתחיל משורה 

 3 גם לא היו שמים אותך, מי שם אותו? 

 4 מי שם אותו? ת.

 5 כן ש.

 6 מי שמינה אותו ת.

 7 מי מינה אותו? ש.

 8 נתניהו ת.

 9מר לך, צריך לעשות משהו שמסוגל גם נתניהו לא היה שם אותך, הסיכוי שלך היה אפס, אני או ש.

 10להזיז דברים, מישהו, אני קורא לזה נגיד תיאוריית אריק שרון, בולדוזר וגם תמיד צריך 

 11מישהו, מבקר מדינה טוב, המהירות אני אומר לך שהתנערו ממך צריך מישהו שישלם את 

 12את זה המחיר, אם צריך לשלם מחיר, חד משמעית אני אומר לך כי לא ברור כי אני רואה 

 13 בעובדות.

 14אחרי המילה בולדוזר כבודכם מר  11בוא נתחיל עם הקטע הזה, יש תיקוני תמליל, בשורה  

 15עמיעד אומר הפינות, לא משנה, נמשיך את הפרוטוקול עוד כמה שורות ואז נשאל אותך ונראה 

 16 מה פילבר מבין ממך.

 17 פילבר אומר אנחנו דיברנו פעמים, הרבה פעמים, כמה פעמים בבית 

 18 אני רואה את זה -יעד עמ 

 19דיברנו כמה פעמים בבית, זו הבעיה כל אנשי נתניהו, עכשיו תוספת, זה ארי, אני  -פילבר  

 20, זה פרח, פרח זו פרח לרנר נכון? אתה לא יודע, אין לך בווידאואומר זה ארי הרו זה מופיע 

 21רט כל אנשי מושג, ואחר כך דוד שימרון זה אני, כלומר פילבר מונה את כל מה שהיה פעם ס

 22הנשיא, הוא מונה את כל אנשי נתניהו, אומר את השמות שלהם שלכולם יש חקירות, כולם 

 23 נחקרים, ארי הרו נחקר, שמרון נבדק, פרח לרנר גם היא הייתה איזושהי בדיקה לפניה
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 1 אתה יכול להמשיך בבקשה כמה שורות קדימה? ת.

 2 לא ש.

 3 אבל זה חשוב, אז אני אענה ת.

 4 לי קודם כל לפני הכמה שורות קדימה על הכמה שורות שאני אומר. תענה אבל תענה ש.

 5 אבל הכל מתמצה שם ת.

 6 לא, הכל פה, אני שואל אותך, ש.

 7 הוא יענה איך שהוא רוצה, מה זאת אומרת? העד רוצה לענות, תן לו לענות. עו"ד יהודית תירוש:

 8 אתה יכולזה מה שמראים לך, תענה מה ש אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 כן, ואני אשאל אותך שאלות דבר דבר. ש.

 10 ביקשת, תענה מה שאתה יכול אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 11תענה מה שאתה יכול. קודם כל מי שממנה את פילבר זה מר נתניהו נכון? לא בזק ממנה אותו  ש.

 12 נכון?

 13 כבר שאלת אותי, עניתי שכן ת.

 14של אריק שרון שהוא ממנה אנשים שיפעלו כמו בולדוזר,  . ממנים אותו, התיאוריה2יופי.  ש.

 15 זאת אומרת שיפעלו מאוד מהר נכון? יעשו עבורו של נתניהו

 16 לא עבורו של נתניהו ת.

 17 עבור מי? אתה אומר לו ש.

 18 שנייה, אתה לוקח משפט ת.

 19 תן לו לענות רגע עו"ד יהודית תירוש:

 20אול שלם, נוגע איתו באלמנטים מדבר אתה לוקח משפט, אני נמצא עם פילבר בסיישן של תש ת.

 21איתו על הרגשות, על המשפחה, מדבר איתו על הרבה מאוד דברים. דווקא המקרה שנתת אם 

 22היית הולך שתי שורות קדימה וכנראה שיש סיבה כשהוא מדבר על דוד שימרון וזה, אני אומר 

 23 ם העסקיים.לו תעזוב את זה, עזוב את הדברים הפוליטיים, אני מדבר איתך על ההיבטי
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 1 הסיכוי שלך אפס, עכשיו תקשיב טוב, כשאתה אומר לו כששמו אותך נתניהו, ש.

 2 לא ת.

 3לפני רגע אמרת כן, עכשיו לא, יש קצת בעיה עם זהו אחרי זה אתה אומר לופה שיתנערו ממנו,  ש.

 4מישהו צריך לשלם את המחיר, מי התנער ממנו, אגב הדיון בשאלה שהוא ממנה אותך, מי 

 5 נו?התנער ממ

 6החקירה עוסקת בתקופה שבכלל נתניהו לא ממונה שמה, אני מדבר, מביא   אני חוזר עוד פעם, ת.

 7 אותו לזה שהוא בסיפור העברייני יהיה שחקן לפני כדי שהוא יספר.

 8טוב. הלאה, בוא נמשיך, הוא גם מבין כמובן שכל זה נתניהו כי הוא מונה את אנשי נתניהו  ש.

 9 שנחקרים,

 10 ומה שיושב עליו זה עניין שלו. מה שהוא מבין ת.

 11 מאה אחוז, הוא מבין זה עניין שלו, ותראה הוא כל הזמן מבין אותו דבר. ש.

 12 אבל הנה תרד רגע ת.

 13אתה אומר  47לא, אני ממשיך הלאה, אני לא יורד לשום דבר, אתה רוצה אתה תגיד, בעמוד  ש.

 14לך עכשיו חד משמעית לו, חוזר למתמטיקה, איך לחשוב במתמטיקה שלך רק על המשפחה ש

 15אני אומר לך, רואה? מה קשורה המשפחה שלו ועוד במתמטיקה? למה הוא צריך לחשוב על 

 16 המשפחה שלו?

 17אז אני אסביר בשימוש במשפחה שאני עושה פה בתוך חדר חקירה יש לו שני היבטים, בסוף  ת.

 18אדם ומבחינתו אני טיפה אגיד, החקירה מבחינתי זה איזשהו דיאלוג כשאני מנסה להביא בן 

 19זה לחצות את האוורסט, לקחת אחריות על מעשים פליליים שלו, החיבור שלי ושלו הוא 

 20. זה מבחינת הסדר העדיפויות 1קריטי לשימוש או לדיבור על המשפחה יש פה שני היבטים, 

 21הערכי שלו כשהוא הולך למסע כזה שבה הוא לא לוקח אחריות והמחירים גם האישיים וגם 

 22שני, שהוא לא פחות חשוב שאני מזהה פה אלמנט כדי להביא את הבן אדם, המשפחתיים וה

 23לחצות את אותו אוורסט, בדרך כלל זה נעשה מתוך איזשהו רגש. אני משתמש בו כדי להציף 
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 1איזשהו רגש אצלו כדי להצליח להתחבר אליו, כדי להצליח להביא אותו למקום שבו הוא 

 2צד הרגשי להביא אותו למצב שאני יכול לדבר יספר את האמת וזה השימוש פה כדי לבצע ב

 3 איתו.

 4אני  -, בוא נראה איזה רגשות עוררות בו. הוא אומר לך 50תודה, בוא נתקדם הלאה. בעמוד  ש.

 5שואל אמיתית, מה ה... של כל החקירה הזאת, זה נעשה כדי לסחוט אותי? אמיתית כמובן, 

 6 זה נעשה כדי לסחוט אותי או כדי מה?

 7 אום, זה לא קשור לחקירה, זה קשור להתנהלות שלך.מה פת -עמיעד  

 8פילבר מבין בזמן אמת שכל מה שאתה עושה נועד לסחוט אותו בעניין נתניהו, טעה בהבנה  

 9 שלו? כי זה מה שהוא מבין.

 10 אני אומר לו שהוא טעה ת.

 11 ברור, אבל הוא מבין ש.

 12 אבל אני אומר לו, אני אומר לו ת.

 13בר אומר בחקירה פה בבית המשפט בכל אופן, אני לא אעשה את אני כן רוצה להראות מה פיל ש.

 14הוא אומר זה בדיוק מה שאני מרגיש באותו רגע  14,500כל המופעים ולכן אני רוצה. בעמוד 

 15שעות, מהרגע שאני נכנס לחדר והתחיל לדבר, אתה בסגנון הזה  14שעצרו אותי, חקרו אותי 

 16בה באמת ולא דרמטית כזאת, של מה שבעצם כל החקירה של פולינה יום קודם לא חשו

 17שמנסים אותי זה כאילו לתפוס אותי על האירוע הזה ולנסות לסחוט אותי בשביל להוציא 

 18כדי להפליל את נתניהו ואת אלוביץ'  -תגיד דברים מפורשים. פילבר  -ממני דברים. הוא נשאל 

 19 אם יש לי מה להגיד.

 20 זה מה שאתה מבין? -שאלה  

 21 כן. -תשובה  

 22 אתה מבין שהעסק של החקירה זה ניסיון לסחוט אותך רק כדי שתפליל את נתניהו? -שאלה  

 23 זה מה שאני מרגיש באותו רגע. -פילבר  
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 1פילבר אומר פה בבית המשפט, הוא אומר את זה פעם אחר פעם ואנחנו רואים, כל הסיפור  

 2 שלך,

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

 4 טעה בהבנה שלופשוט פילבר  ש.

 5כל התמליל וכל החקירה מונחת בפני בית משפט, אפשר לעבור ולראות, ככה לא נראית חקירה  ת.

 6 שרוצים להגיע למישהו כמו שאתה מכוון אותה.

 7 טוב. זו תשובה מצוינת, הלאה בוא נתקדם. ש.

 8 אני אומר לך אתה בדרך ההתנהלות שלך נסתכל בדרך ההתנהלות, בחלק מהמקומות 51עמוד  

 9זה חברי, כל המקומות האלה אני מזהה מה שקוראים, תופסים במקום רגיש, יודע מה 

 10, תסתכל פה מה אתה 9הנקודות האלה תאמין לי, ואז אתה אומר לו תאמין לי, זה בשורה 

 11אז אני אומר לך בעצה שלי, יועץ, מי ...שייתנו לך עצות אחרות,  -אומר פה, זה חשוב 

 12 ך ויגידו לך היה כלום כי לא היה כלום.אחיתופל, יגידו לך, יבטיחו ל

 13 כן היה כלום כי לא היה כלום ת.

 14 כן היה כלום כי לא היה כלום ואין כלום? ש.

 15 כן ת.

 16 של מי היה הביטוי הזה? מי השתמש במחתם הזה? ש.

 17 נתניהו ת.

 18 נתניהו ש.

 19 אני אסביר? ת.

 20 כן, תסביר. ש.

 21שיו לסוף שבוע הביתה שאני בטוח פילבר, אנחנו ביום חמישי בלילה, הוא הולך לצאת עכ ת

 22שהוא יעשה חושבים על היומיים שעבר אותם. אני לוקח מטבע לשון שאמר נתניהו מוכר, 

 23מטבע מוכר שאני אומר לו למעשה אל תהיה בת יענה, זה שאתה תבוא הביתה ויעטפו אותך 
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 1ה ויגיד לך כמה אתה צדיק ולא עשית כלום ואתה כולך לבן, בסוף אתה צריך בצורה כנ

 2להסתכל לתוך הראיות בעיניים ולהבין את המשמעות שלהם לגבי המעשים שלך, ואני 

 3משתמש פה במטבע לשון של נתניהו, אמנם מטבע לשון אבל מטבע לשון הזה בא ואומר לו 

 4אין לך למה לרדת להיות בת יענה. אני יודע שהוא יוצא לסוף שבוע ואני מבחינתי הוא צריך 

 5א חשבון נפש שהוא יקבל את המחמאות שיעטפו אותו כמה שהוא לעשות חשבון נפש אמיתי ול

 6 צדיק ועושים לו עוול נוראי.

 7 אבל נאמר שם יגידו לך, מי יגיד לך את זה? עם:-כב' השופט מ' בר

 8 המקורבים שלו ת.

 9 ישתמשו במטבע לשון של נתניהו? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 לולא. אני משתמש במטבע לשון שיגידו  ת.

 11 טוב תשובה ש.

 12 תשובה ת

 13 האמת שלא הייתי עושה במצבך אם זו הייתה הגרסה שלי. הלאה. ש.

 14שהעולם הזה נגמר, הוא אומר  5רק אני אתקן את התמליל כשאתה אומר לו בשורה  6בשורה  

 15בוא נתקדם הלאה, אחרי לא היה כלום כי אין כלום, הקיר הזכור  13לך זה ברור לי ובשורה 

 16אלוביץ', אצל פילבר ואצל ניר חפץ כולם בואו תהיו עדי מדינה, הקיר לא לרע אצל איריס 

 17יזוז, אני שם יד ימין, לא יזוז אין מה לעשות, הטיטניק שוקעת, פה חסר הטיטניק. הטיטניק 

 18 היא שוקעת.

 19עכשיו אני רוצה רגע להבין, תשמע, פילבר הוא לא טיטניק, הוא פקיד, איש ציבור ממוצע מה  

 20 קעת? למי זה יכול להתייחס לאותו אחד שאומר לא היה כלום כי אין כלום?זה הטיטניק שו

 21 ממש לא ת.

 22 לא? ש.

 23 לא ת.
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 1 טוב, בוא נתקדם. אמרתי לך שאני בין משתאה לנבוך, בוא נתקדם הלאה ש.

 2 מה? ת.

 3 לא הבנת, לא חשוב, לא קרה כלום, בוא נתקדם. ש.

 4חה מדברת על נתניהו, אין מישהו אפרופו הטיטניק שכל השי 14,502פילבר גם הבין בעמוד  

 5 אחר, עוד פעם טעה נכון?

 6 ודאי ת.

 7, יש את הסיפור של המכחול שראינו זה דימוי שלך על 55ודאי, בוא נמשיך איתך. עמוד  ש

 8 המכחול אתה זוכר?

 9 אני משתמש בו הרבה. כמו שאמרתי, הסברתי גם מקודם, עכשיו זה על המכחול נכון? ת.

 10 כן ש.

 11יר של עובדות, מה שאני יכול להציע לו זה לצייר את הצבע של התמונה, יש תמונה על הק ת.

 12 הצבע של התמונה נגזר מהחלק שלו בתוך אותו סיפור עברייני.

 13 אוקי, בוא נראה מי עושה פה סיפורים עברייניים. עכשיו תשמע ש.

 14ולהגיד אני מבקשת למחות על האמירה הזאת, להתייחס לחוקר במדינת ישראל  עו"ד יהודית תירוש:

 15לו ככה בהינף אמירה בוא נראה מי עשה כאן סיפורים עבריינים אז אני מתעקשת למחות על 

 16האמירה הזאת ולהגיד שהמילים יוצאות בעניין הזה מאוד מאוד בקלות לעו"ד בן צור מול 

 17 עדים אחרים ומול העד הזה בהאשמות עברייניות.

 18 העד הזה סליחה כבודם זה לא יישאר פתוח. ש.

 19מר בן צור יש סגנון, אדוני יכול לחשוב מה שהוא רוצה,  אב"ד: -פלדמן -טת ר' פרידמןכב' השופ

 20אדוני כשנגיע לאן שנגיע יגיד מה הוא חושב על העד, יש התבטאויות שלא אומרים לעד שעומד 

 21 על הדוכן, כל עד, לא רק חוקר, עומד עד על הדוכן,

 22 זה בסדר גמור, העד הזה, טוב אני אתקדם תודה רבה ת.

 23 כשנגיע לזה אדוני יכתוב מה שירצה על העד.  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1 אני אשאל אותו ואעמת אותו מול הפעולות הבלתי חוקיות שלו. ש.

 2עומד כאן עד שגם לא יכול להגיד שום דבר, אדוני אומר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 וככה זה נשאר, זה לא מקובל וזה לא מתאים.

 4 שאלה טכנית, יש מתישהו עוד איזה הפסקה לחמש דקות? ת.

 5בדרך כלל אנחנו עושים בסביבות שתיים אבל אם אתה צריך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 שוב הפסקה, אנחנו נקדים

 7 וך שפתיים, הכל בסדר, אני צוחק. עד שתיים בסדראנש ת

 8אדון עמיעד כמו כל עד שאנחנו אומרים לו שהוא צריך  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9הפסקה הוא יכול להגיד לנו. אם הוא רוצה לשתות הוא יכול לשתות, אם הוא רוצה להסתכל 

 10ולשבת על הכסא הזה גם זה הוא יכול, אנחנו אומרים לך אם אתה צריך הפסקה נעשה כמה 

 11 דקות הפסקה.

 12 לא, לא, זה בסדר, עד שתיים זה בסדר. ת.

 13 טוב, נעשה חמש דקות הפסקה. אב"ד: -פלדמן -ב' השופטת ר' פרידמןכ

 14 ה פ ס ק ה

 15 לאחר ההפסקה. 

 16כמה זמן אחרי שיצאת מחדר החקירות והלכת להתייעץ עם פרקליט המחוז, כמה זמן זה  ש.

 17 ארך? מהמועד שיצאת עד המועד שחזרת?

 18 צריך להסתכל באיזה שעה הסתיימה החקירה ת.

 19 ל, אנחנו הסתכלנו, אני שואל אותך כמה זמן זה ארך?זה ברור שצריך להסתכ ש

 20כי ההפסקה לא הייתה רק שם, הייתה הפסקה מתודולוגית, אני משער לא יותר מארבעים  ת.

 21 דקות, שעה אולי.

 22 זה לקח חצי שעה. ש.

 23 חצי שעה? ת.
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 1רת, כן. נציג את המוצג הזה בכל אופן, קרוב, כמעט חצי שעה. עכשיו אני רוצה להבין איך נוצ ש.

 2 הנה לוח הזמנים אתה רואה? זה לוח הזמנים

 3 אוקי ת.

 4 אפשר להגיש. עכשיו אני רוצה רגע להבין את הדינאמיקה שהייתה שם מר עמיעד, ש.

 5 שמה אתה מתכוון איפה?  ת.

 6 ביציאה.  ש.

 7 .3281זה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 ובד? ספר לבית המשפט.בשלב ראשון אתה הולך למנהל שלך אלי לוי או איך ע ש.

 9באופן כללי? אני לא זוכר אם קודם הלכתי לכמה דקות לחדר לשתות או שנכנסתי ישר לחדר,  ת.

 10 אין לי את הזיכרון לזה אבל בוא נניח שדי בסמוך להפסקה נכנסתי לחדר של אלי.

 11 אתה משער או זוכר? ש.

 12ישר מחדר חקירה או שהיה לא, זה שנכנסתי אני זוכר שנכנסתי, אני לא זוכר אם זה היה  ת.

 13איזה פער של כמה דקות. היה שם, הוא אמר לי, אני לא זוכר, הוא אמר שהוא יידע אבל מה 

 14שאני זוכר שהיה זמן המתנה שיושבים שם, זה היה בערב שחיכיתי עד שתעלה השיחה, לדעתי, 

 15טלפונית  למיטב זיכרוני היא הייתה או באירוע או בדרך או משהו כזה ואז בוצעה איזה שיחה

 16 שהדברים

 17 שאתה, אלי לוי וגב' בן ארי משתתפים בשיחה? ש.

 18היו שם עוד נוספים, אני לא זוכר מי היה, אני זוכר שהיו עוד נוכחים בחדר אבל לא זוכר מתוך  ת.

 19היחידה מי יושב שם כרגע בתוך הפורום הנוכחים אבל מי שכן דיבר זה היה אלי לוי ויכול 

 20עוד פעם, אני פשוט זוכר שהייתה, אני לא זוכר אם היא חזרה להיות שגם אני דיברתי מעט. 

 21 אלינו או זה, בגדול אני כן זוכר שזה היה נון אישו מבחינתה כאילו.

 22 טוב, נגיע לזה ש.

 23 שנייה רגע, אתה אומר לי לספר על, ת.
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 1 לא שאלתי ש.

 2 אז מה שאלת? ת

 3 שאלתי מי התקשר למי ומי היה שם? ש.

 4 והיא חזרה או שזה אבל נוצרה שיחה. וואטסאפאם שלחו לה אז עוד פעם אני לא זוכר  ת.

 5 טוב. האם הייתה שיחה בשלב הזה מחוץ לפרוטוקול בין פילבר לבינך ו/או פולינה? ש.

 6 מה זה בשלב? של ההפסקה? ת.

 7 כן ש.

 8 לא ת.

 9 האם פילבר התייעץ עם עורכי הדין שלו בשלב הזה? ש.

 10לפי הפרוטוקול אז יש מצב שבהפסקה הזאת ממה שאני זוכר, אם זיכרוני לא מטעה אותי  ת.

 11הוא דיבר עם עורכי הדין אבל צריך לראות בפרוטוקול של הקטע של אחרי האם זה מתועד 

 12 אז אני לא יכול להגיד לך, אני לא זוכר

 13 אז בוא נראה לך את הפרוטוקול ש.

 14 של הקטע של אחרי? ת.

 15 20:50יף. היא אומרת לו השעה כן, נכנסת פולינה ואומרת לו מה שלומך? הוא אומר לה עי ש.

 16המשך חקירה, במהלך ההפסקה הייתה שיחה מחוץ לפרוטוקול, מה זה שיחה מחוץ 

 17 לפרוטוקול?

 18 הכוונה שלה לשיחה כאשר פילבר חושב למעשה שמכשיר ההקלטה מכובה.  ת.

 19 טוב, הלאה והתייעצת עם עורך דין, רואה? ש.

 20 לשוחח עם עורך דין.כן, אז כנראה שבמהלך ההפסקה הוציאו אותו  ת.

 21אוקי. אז פילבר מצא לנכון אחרי הדין ודברים שהיה לכם בחדר החקירות ללכת להתייעץ עם  ש.

 22 עורך הדין שלו?
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 1זה לא חייב להיות, יכול להיות שגם ביקשו כי עורך דין שלו רוצה, זה היה ערב, הוא אמור  ת.

 2כדי לעדכן אותו, אני לא  לצאת, יכול להיות, הרבה פעמים קורה שעורך הדין מבקש לדבר

 3יודע אם זה על תנאים, על דברים שמוסכמים, על משרד התקשורת, זה לא חייב להיות בגלל 

 4 שהוא יוצא להתייעץ. 

 5 בוא נתקדם. אתם מסיימים ביום חמישי בלילה נכון? ש.

 6 חמישי בלילה, כן ת.

 7 הוא נשלח להתייעץ עם אשתו בעיקר, זוכר? נחסוך את ההקרנות כרגע. ש.

 8 הוא נשלח הביתה, מה זה, ת.

 9 הוא נשלח הביתה ללכת להתייעץ עם אשתו? ש.

 10 לעשות חשבון נפש ת.

 11 אמרת לו תדבר עם אילנית? ש.

 12 אמרתי לו גם, הוא צריך לעשות חשבון נפש ולדבר כמובן, ברור לי שהוא ידבר גם עם זה, ת.

 13 זה מופיע, חבל אני יכול להקרין את זה. ש

 14אמר את זה קודם, אתה יודע את זה, זה נמצא שם, הוא אמר בן אדם הכי הוא  עו"ד יהודית תירוש:

 15 חשוב לי בעולם.

 16 זה מה שאני אומר ש.

 17 הוא אמר, פילבר עו"ד יהודית תירוש:

 18 ברור לי שבמהלך סוף השבוע הזה הוא ידבר גם עם אשתו על כל האירוע. ת.

 19 עכשיו תראה, ביום ראשון פילבר חוזר נכון? ש.

 20 כן ת.

 21 קורה, איזה לילה יש אחרי יום חמישי, מה קורה?אבל מה  ש.

 22 מה קורה? ת.

 23 או, אולפן שישי ש.
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 1 אוקי ת.

 2 בוא נראה מה יש באולפן שישי ש.

 3 אולפן שישי? ת.

 4 כן, יום שישי אולפן שישי אחרי אותו יום חמישי ולפני יום ראשון, בוא נראה מה יש שם.  ש.

 5 ... 265זה נ/ 

 6שהתייחסו לחקירה של פילבר? למה פילבר צריך להגיד?  אם יש בכירים במערכת אכיפת החוק 

 7 היה דבר כזה?

 8 לא הבנתי את השאלה. ת.

 9 טוב, לא הבנת אז בוא, ש.

 10 מה זה בכירים, שהתייחסו לאן? למי? ת.

 11 לעדות שלו, למה הוא אמור לחזור ש.

 12 התייחסו איפה, אלינו? ת.

 13 באולפן שישי ש.

 14 מה הרקע שלהם, מה הבסיס שלהם, מאיפה הם באו.אין לי שום מושג לגבי דברים שפורסמו,  ת.

 15אז בוא נראה. הראיות נגד פילבר חד משמעיות, הולכת ומתהדקת הטבעת סביב מנכ"ל משרד  ש.

 16התקשורת, גורמים במערכת אכיפת החוק מבהירים כי החקירה נגדו עם בשר, ... שמונה 

 17 לא מעניין אותנו לעת הזו, רואה? 3000חודשים, תיק 

 18 רואה ת.

 19 אז עכשיו בוא נבין, הוא נחקר אצלכם נכון? .ש

 20 כן ת.

 21 שני גורמים יכולים ללכת לידידנו גיא פלג ואמנון אברמוביץ',  ש.

 22 שני גורמים רק? ת.
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 1כן, אני אגיד לך מי, פילבר או אתם. אני נוטה להניח, שאלנו את פילבר שפילבר בחיים לא ילך  ש.

 2משמעיות, הטבעת נגדי מתהדקת, הוא לא יודע ויגיד לעיתונאים תשמעו, הראיות נגדי הן חד 

 3 כמה זמן התנהלה החקירה כי אם תסתכל בהמשך כתוב שהחקירה התנהלה שמונה חודשים

 4 מאיזה תאריך זה? ת.

 5 ביולי 14יום שישי,  ש.

 6 שמונה חודשים זה כבר לא נכון, אבל אוקי. ת.

 7חנו מסכימים, בוא תנסה לא חשוב, אנחנו יודעים שיש מהו לפני, פילבר בטח לא יודע, אנ ש.

 8 להיות כן עכשיו

 9 אני כן לגמרי ת.

 10אני אגיד לך כך, פילבר שאלנו אותו וגם דרכו של עולם, אדם לא ילך לתקשורת ויספר  ש.

 11 שהטבעת מתהדקת סביבו נכון? אנחנו נוטים להניח כך דרכו של עולם?

 12שום ידיעה או זה לגבי עוד פעם, אין לי מה לתרום פה לגבי, אין לי מה לתרום כי אין לי  ת.

 13 הכתבה  והנסיבות שלה.

 14 בוא נתקדם נראה מה המסרים שמועברים בכתבה.  ש.

 15 איך זה עוזר לברר את זה עם העד? כב' השופט ע' שחם:

 16 אני אשאל אולי זה ירענן את זיכרונו שאני אראה לו מה נאמר שם. ש.

 17 העד אומר  אבל שאין לו זיקה לפרסום הזה. כב' השופט ע' שחם:

 18 אני אראה לו את ההמשך, יסתכל ואולי תהיה לו זיקה .ש

 19 הוא לא אמר שאיננו זוכר אם יש לו זיקה, הוא אמר שאין לו זיקה. כב' השופט ע' שחם:

 20 אז אדוני אני אשאל אותו ש.

 21 אז מה התכנים האלה משנים, למה הם צריכים להתברר מול העד הזה? כב' השופט ע' שחם:

 22אני יכול להראות רק את המובאה הבאה ואז לשאול אותו את אני אומר לאדוני כך, אם  ש.

 23 השאלה ואז אדוני אם אפשר שהדברים יהיו מונחים כשאלה, לטעמנו זה חשוב.
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 1 לך עקב בצד אגודל כב' השופט ע' שחם:

 2אבל מהיר. שמו של ראש הממשלה מר נתניהו טרם עלה בחקירות, פילבר לא חשוד בקבלת  ש.

 3ת השאלה מדוע פעל כפי שפעל? ייתכן שפעל על דעת עצמו, בין שוחד מאלוביץ', משכך נשאל

 4אם כדי לרצות את אלוביץ' למטרת עבודה עתידית ובין אם כדי לרצות את נתניהו, עם זאת 

 5ייתכן כי הונחה על ידי ראש הממשלה עצמו, הוא עצמו טרם הפליל את נתניהו אולם במידה 

 6 ויעשה זאת התמונה תשתנה לחלוטין. בסדר?

 7נראה מה יש פה, אתה שלחת את פילבר לחשוב על הקומות והאינסטנציות וזה לא רק בוא  

 8אמרנו יש שתי אפשרויות או פילבר  2עולמות של בזק, ראינו חלק ממהלך החקירה שלך. ערוץ 

 9הלך ודיבר, או מה שהעיתונאים כותבים שהבכירים אומרים את זה במערכת אכיפת החוק, 

 10אומרים להם שהשם של נתניהו טרם עלה אבל ייתכן שפילבר ייתכן שזה לא אתה, שהבכירים 

 11הונחה על ידי ראש הממשלה, הוא טרם הפליל את נתניהו, טרם הפליל את נתניהו במידה 

 12 ויעשה זאת התמונה תשתנה לחלוטין. רואה?

 13 מה השאלה לעד? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14מכיוון שהעיתונאים לא יפברקו אני אומר לך אני אשאל את השאלה. אתה יודע על שיחה,  ש.

 15את זה בצורה מוחלטת שמתארים מה שבכירים במערכת האכיפה מוסרים להם, הם לא 

 16 ממציאים אני אומר לך.

 17 זה אדוני אומר על סמך ידיעה אישית? עם:-כב' השופט מ' בר

 18 כן, ש.

 19 על סמך דרכו של עולם? עם:-כב' השופט מ' בר

 20 לא יבואו וימציאו, יפברקו כתבה שלמה עם אמירות ברורות,כן. עיתונאים בכירים  ש.

 21אני רוצה להתנגד להנחה הזאת מכיוון שאנחנו רואים ודיברנו על זה בבוקר על  עו"ד יהודית תירוש:

 22כל מיני פרסומים שקורים באולם הזה שהם לא בדיוק מתארים אמת את הדברים נכון? ולא 
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 1ון, חברי יודע, אז להתייחס למה שכתוב בעיתון מתוך כוונה רעה אולי אך זה מה שקורה נכ

 2 כראייה נראה לי שקצת הגזמת.

 3אני לא אמרתי שזה ראייה, כל מה שאמרתי, אני אראה לך מה פילבר הבין ואני אשאל אותך  ש.

 4 שאלה. 

 5 מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6 ישיאני אראה לך את פילבר מה הוא הבין מהפרסום באולפן ש ש.

 7אבל שוב, סליחה  מה זה ולעד? היה פרסום, פילבר הבין כך, פילבר הבין אחרת,  כב' השופט ע' שחם:

 8 אינני יודע, מה זה קשור לעד?

 9 השאלה אם הוא מסר את הדברים, זה משהו אחר. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10קשה להסכים איתו במובן אני אתייחס כבודם, אני אתייחס. יש איזשהו גבול של תמימות ש ש.

 11זה שאני אומר הוא נחקר פילבר, יש אחרי זה, נשלח לחשוב. יום למחרת יש פרסום שמספר 

 12 שהטבעת סביבו התהדקה

 13עו"ד בן צור צריכה להיות זיקה לעד כדי שאפשר יהיה להציג לעד שאלה, זה  כב' השופט ע' שחם:

 14 להתקדם. הכל. העד נשאל על הזיקה, השיב את שהשיב, לכאורה אפשר 

 15 אני בכל אופן אשאל אותו על פילבר ולראות אם פילבר הבין נכון ממה שהוא אמר כאן? ש.

 16לא, זה לא שאלה לעד עם כל הכבוד, אם פילבר הבין נכון פרסום או לא הבין  כב' השופט ע' שחם:

 17 נכון פרסום, זה לא שאלה לעד, העד לא יודע והעד יכול רק להעריך.

 18יודע, אני רק רוצה למען הפרוטוקול בסדר? כדי שזה לא יישאר  נתקדם, תודה האם אתה ש

 19אחרי זה, אני לא אשאל אותו אבל שזה יהיה בתוך הפרוטוקול. בעדות של פילבר פה בעמוד 

 20אומר כל מה שהבנתי מהפרסום הזה שכל המטרה זה להפליל את נתניהו ולא  14,516-517

 21 המיילים שבינו לבין בזק.

 22 ביולי, יום ראשון בשבוע, אתה איתי? 16-האני ממשיך כרגע ליום  

 23 כן ת.
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 1אני מניח שעניין אותך לדעת מה העלה סוף השבוע אצל פילבר נכון? שלחת אותו הרי ללכת  ש.

 2 ולהתייעץ ולבדוק?

 3 שלחתי אותו לעשות חשבון נפש ת.

 4 כן, בטח עניין אותך לדעת עם מה הוא חזר? ש.

 5 בכלל ביום הזהעניין אותי, אני לא חושב שנכנסתי אליו  ת.

 6אהה, אז אני רוצה להגיד לך מה העדות של פילבר פה ולשאול אותך. פילבר מספר לנו בבית  ש.

 7שהוא מתייעץ עם אשתו, עם עורכי הדין  2פילבר מספר מול שורה  14,466המשפט בעמוד 

 8. הוא מוסיף 17והוא מגיע לכלל מסקנה שלא היה לו מה להביא חוץ מרכילויות, זה שורה 

 9שהוא מבין גם שמה שחשוב לכם זה לא בזק ולא סטלה ולא האימלים, מה  3בשורה  ואומר

 10 שחשוב לכם שהוא צריך להפליל את נתניהו. 

 11 עכשיו שאלתי אליך, פילבר חזר אליך ושאלת אותו והוא אמר לך את זה? 

 12כמו שאמרתי כבר, מבחינתנו לא היה פה אישו גדול ולכן ביום ראשון אנחנו מבחינתנו  ת.

 13ממשיכים את החקירה, ממשיכים להציג ראיות. פולינה, אני אפילו לא נכנסתי אליו, לא 

 14מברר איתו כי מבחינתי אנחנו באיזשהו מסע אני נתתי לו חומר למחשבה, לא מחפש ממנו 

 15תשובה, לא חוזר אליו בכלל ביום ראשון, נהפוך הוא זה רק מראה לך כמה אני לא מייחס 

 16 הזה. יותר מדי חשיבות לכל הדבר

 17אני אגיד לך, שתי בעיות עם התשובה שלך. בעיה ראשונה פילבר אמר שבבוקר הוא בא ואמר  ש.

 18 לכם חברים אין לי מה לתת לכם בואו נמשיך.

 19 ומה עונים לו? ממשיכים איתו. ת.

 20ממשיכים איתו. האם אתה יודע שזה לא מתועד? הקטע הזה, תקשיב לשאלה לפני שאתה  ש.

 21חזר אליכם, כמובן זה מהלך הדברים הסביר ואמר לכם חברים אין  עונה, פילבר מספר שהוא

 22לי מה לתת לכם בואו נמשיך, לזה אין ביטוי בתמלילים. אני שואל אותך למה? לחזרה של 

 23 פילבר, במזכר, נניח אם זה נעשה מחוץ לחדר למה אין לזה ביטוי?
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 1 וא נכנס לחדר מתועדת.אני לא יודע למה הוא כיוון, מתי הוא אמר, החקירה שלו מרגע שה ת.

 2ברור, לכן לפני שהוא נכנס לחדר, זה בהגדרה זה לא מתועד ומה שלא מתועד זה מה שהוא  ש.

 3חוזר אליכם ואומר פה בבית המשפט שהוא חזר אליכם ואמר לכם אין לי מה לתת חוץ 

 4 מרכילויות, תקשיב טוב, למה זה לא מתועד?

 5גיע בבוקר, מגיע למזכירות מלווים אותו ישר כי לא היה אמירות שלו מחוץ לחדר. פילבר מ ת.

 6לחדר חקירה והוא מחכה שם עם שומר עד שמגיע החוקר או החוקרת לחקור אותו. אין לו 

 7 מפגש בלתי רשמי לפני זה עם החוקרים.

 8 טוב, אז זה לא מתועד, אמר לכם, עוד תקלה ש.

 9רות שלו הם מהרגע לא אמרתי, אמרתי שאין אמירות של פילבר מחוץ לחדר החקירה, האמי ת.

 10 .מתועדשהוא נכנס וזה 

 11מה שלא תועד זה מה שהוא חזר אליכם ואמר אין לי מה לתת. עכשיו אני אראה לך את  ש.

 12הסיבוב הנוסף, אני אומר לך, מציע לך שזה לא נגמר ביום חמישי בערב יש מהלך נוסף שאתה 

 13ליו, מזכיר לו את יום מנסה לשכנע אותו להיות עד מדינה, כן או לא? ביוזמתך אתה חוזר א

 14 חמישי ומנסה לשכנע אותו להיות עד מדינה, נכון או לא נכון?

 15 לא ניסיתי לשכנע אותו להיות עד מדינה ת.

 16 אז בוא נראה ש.

 17והסברתי בדיוק את התשאול  הווידאובסדר, אני אומר עוד פעם כל הפרוטוקול הרי מונח וגם  ת.

 18 רי זה כאילו,וומה עומד מאח

 19 נראה מה קרה איתך אחרי זה בסדר?טוב, אז בוא  ש.

 20 טוב, אבל הכל מתועד ת.

 21 מה אתה אומר? לא, לא הכל מתועד, חלקים לא מתועדים ומה שמתועד אני שואל אותך. ש.

 22 לחודש, יום שני, אתה זוכר שאתה נכנסת לחדר החקירות? 17-אנחנו בחקירה של ה 

 23 כן ת.
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 1חה חופשית ככה על היבטים שונים איתו מאיזה שי אתה זוכר בהתחלה אתה נכנס ומתחיל ש.

 2 בחייו?

 3 מה שמופיע ת.

 4 אם אתה זוכר שאלתי? ש.

 5 עוד פעם, הרחבתי ושוחחתי איתו על נושאים שונים ת.

 6אז בוא נראה מה שוחחת איתו, איך זה התחיל, נעשה את זה בקצרה את הקטע הזה. כבודם  ש.

 7בוא תסתכל איך  2ה, בעמוד יש שיחה לקפ 1. בעמוד 3567ביולי ברקוד  17-אני בחקירה של ה

 8 הוא ישן

 9 אתה יכול לתת לי גם את התמליל של זה? ת.

 10על  3-ו 2אין לי, אתה יכול להסתכל על המסך. יש לנו קפה, איך הוא ישן? אחרי זה עמודים  ש.

 11הסבר  3-4השירות שלו בצנחנים מלחמת לבנון הראשונה, שיחה כזו נעימה, ואחרי זה עמודים 

 12 קווה, שיח פתוח, אתה רואה, נכון? אישי שכזה? נכון או לא?למה הוא עבר לפתח ת

 13 הכל מופיע בתמליל ת.

 14שאלתי אבל זה המשמעות של השיח, ברור שהכל מופיע בתמליל. השיחה היא שיחה פתוחה,  ש.

 15 אישית, נכון?

 16 נכון ת.

 17ע נכון, אוקי. גם בשיחה הזו אתה  יוצר את הרושם שהשיחה זהו לא מוקלטת נכון? אתה יוד ש.

 18 או שאתה צריך שאביא לך מובאות?

 19 שאני יוצר אצלו את הרושם? ת.

 20 כן ש.

 21 איך כאילו? לא שאני פוסל את זה אבל לפי מה אתה הסקת לגבי המקטע הזה? ת
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 1פילבר אומר היה לי ככה, היה לי עם אלי, דרך אגב אנחנו  15-16שורות  21למשל מעמוד  ש.

 2דברים, אני רוצה דברים יהיו כאילו מתועדים  מוקלטים, לא מוקלטים? לא רוצה, כי אני רוצה

 3 ואז אתה משיב לו שבהמשך אתם יהיה תיעוד לדבר רואה?

 4 כן. כן ת.

 5, הוא אומר לך לא נוח לי שאנחנו עושים את זה לא מסודר. אתה אומר לו רק דקה 34בעמוד  ש.

 6ר מה אחת.  הוא אומר לא נוח שאנחנו עושים את זה ככה לא מסודר ולא עם כל זה, כלומ

 7 שאתה נותן לו להבין, הוא מבקש שזה יהיה מתועד ואתה אומר לו נתעד. רואים נכון?

 8 אבל ברור שזה מתועד. כן, ת.

 9 לא זו השאלה. ש.

 10 כן, מבחינתי הוא המחשבה שלו צריכה להיות שזה לא מתועד ת.

 11וד יפה, ואז אחרי שדיברתם על הקפה, מלחמת לבנון, פתח תקווה אתה פוצח במונולוג בעמ ש.

 12. תזכור אנחנו כבר בסיבוב השני שלך, אתה אומר אני חושב שעשו לך פה עוול, בהיבט הזה 11

 13, בעצם התפקיד, אני אומר לך חשבתי על זה הרבה ואני מאמין בזה שלא 22שנכנסת למלכוד 

 14 הייתה לך אפשרות להצליח בתפקיד הזה עם המטען שהגעת אליו. 

 15כוד יש לו עצם התפקיד ועם איזה מטען הוא הגיע? עכשיו שאלה, מי עשה לו עוול ואיזה מל 

 16 למה זה מתייחס?

 17מר בן צור אני מפנה לתשובות הקודמות שלי שאני בסוף מנסה לקבל ממנו את האמת ואני  ת.

 18צריך לצייר לו מקום שהוא, אמרתי תמרנו אותו, נגרר, אנחנו יכולים לעשות את הפינג פונג 

 19 הקו. נתניהו הוא לא היה על הפרק כלל וכלל.הזה כל הזמן מהדלת, מהחלון, זה היה 

 20אז רק תסביר לבית המשפט מה הקשר בין בוא תגיד את האמת )ראינו כבר שבשביל להגיד  ש.

 21את האמת לא צריך אישור של אינסטנציות( זה כבר ראינו וזה לא המשוואה הפתוחה לזמן 

 22ם שלך נסתרים מסוים וזה לא הקיר ולא העולמות מלמעלה ולא המתמטיקה, כל הדברי

 23מהעניין הזה, אני מדבר איתך על מובאות ביום השני שאתה נכנס אליו ואתה מסביר לו את 
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 1הדברים שאני מראה לך ומבקש את הסברך לדברים האלה? אם תגיד לי כן, זה הכל כדי שיגיד 

 2את האמת יש שאלה, אני אומר לך, אני אשים לך את זה בצורה, בפוזיציה פשוטה, מי שמינה 

 3זה נתניהו ומי שהכניס אותו למלכוד זה נתניהו ומי שגרם לכך שלא תהיה לו אפשרות  אותו

 4 להצליח בתפקיד זה נתניהו והמטען זה המטען הפוליטי לכך אתה מתייחס, תשובתך?

 5אני מניסיוני ואני לא רוצה להיות ציני כשאתה אומר לבן אדם חשוד תגיד את האמת, זה לא  ת.

 6צריך בסוף להביא אותו למקום שהוא יוכל לספר את האמת ויש  תמיד קורה מה לעשות? ואני

 7לזה טכניקות שונות והטכניקה שלי שאפשר לראות אותה, היא חוזרת בהרבה מופעים, היא 

 8וא הצמו שעבסוף לבוא ולנסות לקבל ממנו את הסיפור תוך כדי זה שהוא אולי ירגיש כשל

 9ו המטרה וכל המופעים שתראה, או הקורבן הקטן, והוא העבריין המשני והכל בסוף אבל ז

 10תראה בהמשך הכל מגיע, ולפעמים בתוך התשאול אתה הולך למקומות אחרים ושואל על 

 11נושאים אחרים כי אתה מנסה להבין איך הוא חושב ואיך הוא מקבל את ההחלטות ומה 

 12ת, משפיע עליו, ומה סדרי העדיפויות שלו, ובגלל זה בחקירה לפעמים אתה נוגע בנקודות אחרו

 13 בנושאים אחרים אבל בסוף ואני עוד פעם, אפשר לחזור על זה נתניהו בכלל לא על הפרק.

 14אני אגיד יותר מזה, בשלב הזה אני בכלל לא מכיר את כל המורכבות של הנושא של אישור  

 15 של העברת אמצעי שליטה מיוני, אני בכלל לא מודע לזה המעורבות של פילבר בזה אפילו.

 16במה שאתה אומר לו, כאילו הפור שלך נפל ביום שלקחת את התפקיד הזה,  עכשיו בוא נמשיך ש.

 17 איזה תפקיד הוא לקח באותו יום?

 18 מנכ"ל משרד התקשורת. ת.

 19ובאת אליו עם כל המטען הקודם של עולם הפוליטי האחר העסקי, האחר, או משהו כזה,  ש.

 20 כששמו אותך, מי שם אותו?

 21 שם אותך איפה? ת.

 22 ת, איפה? כשנכנסת למשבצת הזאת איפה שמו אותו, באיזה משבצת?מנכ"ל משרד התקשור ש.

 23 בפוזיציה שהוא נמצא בה, של מנכ"ל משרד התקשורת בעבודה מול בזק, כן ת.
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 1עם כל העולם הזה שאתה לא יכול לעשות לו קאט כלומר העולם הפוליטי העסקי שהוא לא  ש.

 2איזה אי בהירות. אתה אומר  יכול לעשות לו קאט. בוא נתקדם כדי שלא תהיה לנו אחרי זה

 3 , אין לי חשבונאות, אין לי צד או ימין, 10תראה, אני מול שורה 

 4נגיד אם אני הייתי בא לעולם הזה, לא מכיר אף אחד, אני אין לי,  - 8סליחה נתחיל משורה  

 5לא צריך ל... עם אף אחד, אין לי חשבונאות, אין לי צד ימין, ולא כלום, לא שמאל, כלום, 

 6 למה אתה מתייחס פה? רק תגיד למה אתה מתייחס? רואה?

 7אני עוד פעם מנסה, אין לי כרגע למה ספציפית התייחסתי פה, אני התייחסתי פה, בטח לא  ת.

 8 למה שאתה מכוון.

 9 טוב, בוא נתקדם הלאה. אתה אומר לו,  ש.

 10 בן מר צור התשובות חוזרות. עם:-כב' השופט מ' בר

 11שעשו לו עוול חד משמעית,  14-16הזו. כשאתה אומר לו בשורה עוד מעט נוציא גם את הנקודה  ש.

 12אני אומר לך חשבתי, אני אומר לך אין לך צ'אנס עם המטען, המטען הפוליטי מי שמינה אותו 

 13 ועשה לו עוול, מי זה? שם אחד?

 14עוד פעם, אתה לוקח את הדברים שלי ועושה את הקישור, אני לא מתכוון פה לנתניהו, אנחנו  ת.

 15אצל פילבר, הייתה לו התנהלות בלי קשר בכלל לנתניהו שעירבה לא פעם בין העבודה ראינו 

 16שלו לבין נושאים אחרים שהם היו קשורים גם אולי פוליטית, שעוד פעם בסטנדרטים שאני 

 17 מכיר לפחות מעובדי מדינה לא נתקלתי בזה קודם, אין פה קשר לנתניהו.

 18נתניהו, תגיד לי שם אחר לא נתניהו? לא יודע להגיד אין קשר, יופי, היחיד שעשה לו עוול זה  ש.

 19 לך שם אחר, או גורם אחר

 20בוא נדלג קצת, את ממשיך, תזכור שאמרנו שזה יום, אם זה חשוב או לא חשוב, מה אתה  

 21אתה מדבר איתו על מסע ארוך שהוא  12-13עושה אחרי אותו יום חמישי, הלאה, בעמוד 

 22ת והשפשפת והוא ייתקן בקיר, ואתה רואה את זה יעבור, יש קיר, אותו קיר והשלפוחיו
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 1בבהירות כמובן, ואז אתה אומר לו את הדבר הבא, אתה אף פעם לא תדע מתי עוד פעם יבדקו 

 2 משהו ויקראו לך, את זה אני אומר לך.

 3 בוא נבין, המסע הארוך, הקיר, התופעות לוואי הפיזיולוגיות, 

 4 כמובן זה מטאפורות. ת.

 5 רות?או, למה הם מטאפו ש.

 6מטאפורות אני חושב שהסברתי את זה כמה פעמים, חקירה אנחנו רק נמצאים בראשיתה,  ת.

 7יש לנו הרבה מאוד חומר, היא מסע שלם. אני מזכיר, פה אני כבר מבין שפילבר לא סיפר לנו 

 8הכל, כלומר יעלו עוד דברים, כל המטאפורות האלה נועדו בסוף, ואמרתי יקראו לו עוד פעם, 

 9וד מיילים, נמצא עוד נושאים ונקרא לו שוב ושוב ונטיח בו את הראיות האלה כן, נמצא ע

 10 ובסוף הוא יצטרך להתמודד עם המשמעות של המעשים שלו שמבוססים על ראיות.

 11אבל אני אגיד לך מה מפריע לי בגרסה הזאת שלך, מה שמפריע לי בגרסה שבעצם אתה אומר  ש.

 12ני רוצה שתספר לי על המעשים הפסולים לו תשמע אני חושב שעשית מעשים פסולים, א

 13שעשית, אז הוא יגיע מה זה לקיר? הוא יתנפץ לעומת זאת, אם הוא יהיה עד מדינה כמו 

 14שאנחנו יודעים הוא יחסוך את המסע המפרך הזה על כל התופעות שאתה מתייחס. זו 

 15 המשוואה, כן או לא?

 16ם חמישי שאני לא מנסה ליפות לא, מאחר שאתה תוכל לראות כשתקרא את כל התמליל של יו ת.

 17את התמונה, אני אומר לו אתה תצטרך להתמודד לשלם את המחיר ולצאת לדרך חדשה, 

 18 אתה צריך את האמת, כן.

 19 זו תשובתך? ש.

 20 כן ת.

 21כשאתה אומר לו אף פעם לא תדע מתי עוד פעם יבדקו ויקראו לך, יבדקו משהו ויקראו לך  ש.

 22 זה גם איום נכון?

 23 לא. ת.
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 1 לא? ש.

 2לא, אנחנו נמצאים בתחילת החקירה כמו שדקה אחורה אמרתי, יש מאסה של חומרים, ברור  ת.

 3לי שהוא לא סיפר את הכל, ברור לי שיש גם עוד עדים שייחקרו הוא יבוא ויצטרך להתמודד 

 4 עם עוד ראיות.

 5תסתכל אפילו על התשובה שלו, הוא עשה סיבוב  14,520תראה, פילבר אמר פה פשוט בעמוד  ש.

 6בניסיון לשכנע בכל זאת אחרי שבאתי בבוקר ואמרתי להם חברים אין לי מה לתת לכם שני 

 7בואו נמשיך. פילבר מבין את זה בדיוק כמו שאני מבין את זה, זה הכל ניסיון שני תן לי מידע 

 8 שיפליל את נתניהו, הוא טעה?

 9 חד משמעית. ת.

 10 טוב, זו תשובה מסכמת. עם:-כב' השופט מ' בר

 11ני אומר לך ומבקש את ההתייחסות שלך לבית המשפט שעוד לפני החקירה אני מתקדם. א ש.

 12של פילבר אתה, אתם ראיתם את הפרסום שהיה בעיתון הארץ בעניין וואלה ועשיתם, קודם 

 13 ?2015כל זה נכון? קראתם את הכתבה שהייתה בהארץ בנובמבר 

 14 אני לא הכרתי את הכתבה ת.

 15 לא הכרת את הכתבה, טוב.  ש.

 16 זו שציינת לפני החקירה של פילברבתקופה ה ת.

 17 מתי הכרת אותה לראשונה? ש.

 18כאשר הראו לי ממצאים שעלו מהחומרים  2017הכרתי אותה לראשונה לקראת סוף יולי  ת.

 19שהיו קשורים כמו שתיארתי לכל מיני אייטמים שנדרשו על ידי מקורבים לראש הממשלה 

 20 בנושא.ואז פעם ראשונה הכרתי שהייתה גם כתבה כזו שעסקה 

 21 ?2017ביולי  ש.

 22 , כן.2017איפשהו לקראת סוף יולי  ת.

 23 , בוא נתקדם ונראה2017ביולי, אתה אומר סוף יולי  1-טוב, בוא נבדוק את גרסתך. ב ש.
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 1דרך אגב אני כן אגיד את זה ראיתי בתמלילים, אפילו לא זכרתי את זה שמישהו, אני כבר לא  ת.

 2 מתי זה היה לכן אני לא אתייחס.זוכר מי, אתה יודע מה, אני לא זוכר 

 3אתם תפסתם את תיבת הדואר של שאול אלוביץ'   YES-טוב. אני רוצה, בחקירה של בזק ש.

 4 מכוח צו שניתן על ידי בית המשפט נכון?

 5 כן ת.

 6 אין קשר בחקירת בזק הראשונה, אין קשר לכתבות בוואלה ש.  

 7 יש קשר רק לשאול אלוביץ' ת.

 8 סליחה? ש.

 9 ד פעם, הקשר הוא לשאול אלוביץ'אני אומר עו ת.

 10 רחבה ישותשאלתי, שאול אלוביץ' אתה יודע זו  ש.

 11 כן ת.

 12אני שאלתי בחקירה של בזק ניירות ערך, אני אראה לך מה ביקשתם, אראה לך את צווי  ש.

 13החיפוש, בדקתם תזרים, בדקתם בהדם, בשלב מסוים, אז, בשלב ההוא אין קשר אלא אם כן 

 14 ר לשאול אלוביץ' כוואלה. נכון או לא?תגיד שיש קשר, אין קש

 15 בשלב ההוא לא היה קשר. ת.

 16 לא היה קשר, טוב אז עכשיו אני רוצה להציג לך מספר ברקודים  ש.

 17 ברקודים? ת

 18 כן. ש.

 19 הוא לא יודע מה זה ברקודים? עו"ד יהודית תירוש:

 20 ברקודים זה מספר מסמכים אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 21 בוא נקרין את זה. 4005ם. ברקוד ראשון, ברקוד מספר מסמכי ש.

 22 .3282זה נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 שים לב זה לפני שפילבר דורך בחדר החקירות בוא נראה מה אתם עושים.  ש.
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 1. 2. שפעלתם שלא כחוק. 1ביולי, שמונה ימים לפני פילבר מה הפקתם. אני כבר אומר לך,  4 

 2 יו לא נתניהו, לא סיקור, לא יודע בכלל על מה זה, נסתר ממה שעשיתם.כל הסיפור שלך עכש

 3 מסומן א.ל. שמו של א.ז? 4005עכשיו אני אתן לך את הראיות. תראה ברקוד  

 4 אריה זיינגשטט ת.

 5 ביוני זה המועד שבו נתפסה התיבה נכון?  20 ש.

 6 כן ת.

 7ביולי אתם ברשות ניירות ערך מדפיסים מהתיבה של שאול  4-מהמסמך אנחנו רואים שב ש.

 8אלוביץ' התכתבות בין אלוביץ' לישועה וזאב רובינשטיין. בוא נסתכל, נעיין מה אתם עשיתם 

 9 בחדרי החקירות שלכם. אין פילבר בתמונה עדיין, מה הפקתם? 

 10תבות, אבל זה יש לנו פה את רובינשטיין, אמרתי, התכתבות, לא נעבור כרגע על תג ותג בהתכ 

 11 את ישועה ואת אלוביץ' ואת שרה נתניהו רואה?

 12 כן ת.

 13וגם  מירי אדלסון. אין לזה שום קשר לא לשרה נתניהו, לא לזאב רובינשטיין אין לזה שום  ש.

 14ביולי, בחדר חקירות שאתם הולכים  4-קשר כמו שאמרת או לא צריך להיות לזה שום קשר ב

 15 , תזרים, כן ועדה, לא ועדה נכון? אין שום קשר?YES-זקלחקירת ב

 16 מסכים איתך ת.

 17 למה אתה מפיק את זה? ש.

 18קודם כל אני לא מפיק אבל אני אסביר אני לא מתחמק. קודם כל כמו שאמרתי לך ולא אמרתי  ת.

 19עכשיו, אני לא יודע אם  2017את זה סתם, אני נחשף לכל הממצאים האלו לקראת סוף יולי 

 20חיפושים, אני לא יודע מה היו הנסיבות, עלו מספר ממצאים שקשרו, מספר ממצאים  מריצים

 21שהיו קשורים לאותם כמו שהוא הראה פה שרשור של אייטמים. מצא לנכון מנהל המחלקה 

 22בגלל שהוא הכיר או אני לא יודע מה, להוציא כדי להראות את זה לפרקליטות, להציף את זה 

 23 שיש את הממצאים האלה
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 1 הוא הוציא מכוח צו שנותן לו להוציא את זה? עם:-פט מ' ברכב' השו

 2 לא, ליידע את הפרקליטות ת

 3ההנפקה של כל אותם נתונים והחיפוש אני מניח שהיה מכוח צו חיפוש לא?  עם:-כב' השופט מ' בר

 4 כלומר זה לא נעשה שלא על פי צו, אני מניח?

 5 כן, ברור ת.

 6 אז הצו התיר לו לעשות חיפוש, עם:-כב' השופט מ' בר

 7החיפוש, לפחות מה שאני הייתי מעורב בחיפושים היו נגועים במילות מפתח, צריך להבין,  ת.

 8מריצים על שרתים שלמים מילות מפתח, תקשורת בין אנשים, לא יודע מה קרה פה 

 9שהממצאים האלה עלו אבל עובדתית קפצו ממצאים שמצאו לנכון להסב את הדעת של 

 10יטות לעניין הממצאים האלה, ודרך אגב, כאשר הפרקליטות חשבה שאין צורך הפרקל

 11להרחיב בסוף ספטמבר את החקירה לנושא הזה אז זה לא בוצע אבל מה שמצא לנכון מנהל 

 12 המחלקה זה קודם כל תדעו מה עלה.

 13למה  YES-אני כבר אומר לך, אני אראה לך עוד מה שהפקתם, אין שום קשר לחקירת בזק ש.

 14 ם, אין שום מילת חיפוש ואם תגיד לי איזה מילת חיפוש כי המסמכים לא קופצים,שהפקת

 15מישהו מחפש אותם ומעתיק אותם, אין שום מילת חיפוש שאתה יכול להעלות על דעתך 

 16 שקשורה לנושא הזה

 17 אני רוצה להתנגד לשאלה. העד השיב, עו"ד יהודית תירוש:

 18 אולי כדאי שיצא, השאלה אם זה מדריך אותו? ש.

 19זה לא נראה לי מדריך אבל אפשר שהעד יצא ליתר ביטחון, זה לא מפריע לי.  עו"ד יהודית תירוש:

 20 תצא.

 21העד השיב כאן, זה גם מופיע על גבי המסמך שלא הוא הפיק את המסמך הזה, הוא גם אמר  

 22שלא הוא ביצע את החיפוש והוא מסביר באופן כללי איך נעשים חיפושים והוא אומר שכנראה 

 23הוא הסביר את  2017זה קפץ והופק ושהוא עצמו נחשף לממצאים האלה בסוף יולי  למישהו
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 1זה מאוד בצורה בהירה. עכשיו חברי, לא רק שהוא חוזר ואומר לו הפקת ועשיתם, הוא גם 

 2שוב מבקש ממנו גם להגיד על מילות החיפוש כשהוא עצמו לא עשה את החיפוש. הוא לא יכול 

 3לא יודע למה זה הופק, לא הופק, אם זה היה חיפוש באותו להגיד, רק לשער השערות, הוא 

 4רגע ידני אחד לאחד ובמקרה ראו את זה או שזה קפץ דרך מילת חיפוש או אני לא יודעת מה, 

 5הוא לא יודע, הוא לא עשה את זה ולכן זה לא רלוונטי להמשיך ולשאול אותו על הדברים 

 6ובזה צריך לדעתי לסיים ולא לשאול  האלה עם כל הכבוד. את ההסבר הוא נתן באופן כללי

 7 אותו על דרך הפקה של דברים שהוא לא הפיק.

 8העד הזה היה כלשונו הפיבוט, הציר המרכזי בחקירה ברשות ניירות ערך. הנושאים האלה  ש.

 9שאנחנו מציפים לו זה נושאים שאני אראה לו אחרי זה, הפקות שלו שהוא עושה שלא כדין, 

 10חוקר תחתיו שעושה את ההפקות הללו, להפקות האלה אין שום מי שמפיק את זה תחתיו זה 

 11 קשר חוץ משרה נתניהו וזאב רובינשטיין, 

 12 אבל זה לא נכון, זה לא מדויק אדוני. עו"ד יהודית תירוש:

 13 מי ביצע את ההפקה? כב' השופט ע' שחם:

 14 חוקר שלו ש.

 15 מי זה האיש? כב' השופט ע' שחם:

 16 הוא אמר את שמו. ש.

 17 מי אמר שזה חוקר שלו סליחה? רוש:עו"ד יהודית תי

 18 הוא אמר ש.

 19לא, הוא לא אמר שזה חוקר שלו, הוא אמר אריה זיינשטט שהוא חוקר, אז הוא  עו"ד יהודית תירוש:

 20לא היה חוקר, אפשר לשאול אותו אבל הוא לא היה חוקר בצוות שלו. העד גם הסביר שהוא 

 21, החיפושים כאן נעשו אפרופו פרשה אחת של התזרים אז אי אפשר גם 3היה פיבוט בפרשה 

 22שה את זה בהנחייתו, תחתיו וכל הדבר הזה, אפשר לערבב בין כל הדברים ולהגיד הוא ע

 23לשאול אתה עד אם מר אריה זייננשטט היה תחת הצוות שלו באותה עת והאם הוא עשה את 
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 1החיפוש הזה בהנחייתו ובפיקוחו  ולפני כל שאלה אחרת של איזה מילות חיפוש נעשו? למה 

 2כי בינתיים בתשובות  הופקו הדברים האלה וכו', אני חושב שזה ממש להקדים את המאוחר

 3שהוא נתן הוא לא באירוע הזה, הוא לא באירוע הזה והוא לא יודע להסביר חוץ מהשערות 

 4 כשאנחנו לא צריכים את ההשערות.

 5 אז העד יישאל אם הוא באירוע הזה או לא ושייתן תשובה. ש.

 6 מאה אחוז. כב' השופט ע' שחם:

 7 א ענה שהוא לאנדמה לי שהו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 8 אפשר גם לפקפק משהו ש.

 9 אז תשאל אותו על החוקר הזה אם הוא היה תחתיו עו"ד יהודית תירוש:

 10אני אשאל אותו ונראה מה הופק ואיך זה הופק אני אשאל אותו, פשוט מה שנעשה כאן זה  ש.

 11 חקרו,

 12 יש... שהוא עשה משהו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13 הוכן, הוא עשה מש ש.

 14 חוץ מזה שהוא אחראי על החקירה עו"ד ז'ק חן:

 15 1לא בפרשה  3בפרש  עו"ד יהודית תירוש:

 16 תני לי בבקשה לסיים עו"ד ז'ק חן:

 17 סליחה, אבל אי אפשר לחזור על דברים לא נכונים. עו"ד יהודית תירוש:

 18מה שקמה השאלה של עו"ד בן צור הייתה כשהוא אמר הצגתי מילות חיפוש, למעשה כל  עו"ד ז'ק חן:

 19 חברתי לעשות זה כדי להגיד שהתשובה שהוא נתן מילות חיפוש היא לא נכונה, 

 20 ממש לא נכון, אני לא יודעת. אני גם לא חיפשתי אני לא יודעת לומר עו"ד יהודית תירוש:

 21זה שהעד אמר מדוע בחקירה נגדית אי אפשר בעקבות תשובה של העד שאלה שממשיכה.  עו"ד ז'ק חן:

 22 את זה לפי מילות חיפוש,  העד אומר מצאו

 23 אפשר להתקדם? אני חושב שזה נושא מאוד מהותי. ש.
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 1 אחרי התשובה של העד אי אפשר לכבול את הידיים בחקירה הנגדית עו"ד ז'ק חן:

 2 עכשיו, כשלב הגרסה שלו מתמוטטת ממה שנעשה אצלו. ש.

 3 ממש עו"ד יהודית תירוש:

 4 ממש, תיכף נראה את גודל ש.

 5 אדוני ישאל קודם שאלות. אב"ד: -פלדמן -פרידמןכב' השופטת ר' 

 6 כן, אני אשאל, אני רוצה להציג שני מוצגים ואז לשאול את השאלות. ש.

 7 זה מוצג חדש. 4009, עכשיו אני מראה לך את 4005הראיתי לך את  

 8 .3283התקבל וסומן נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 .2009-. נתחיל רגע ב4012וגם את  אם תסתכל מה יש לנו פה, עוד פעם, ש.

 10ביולי אתם מפקידים, תיכף אני אראה לך התכתבות בין אלוביץ' לישועה ורובינשטיין  4-ב 

 11 תמונות שרה נתניהו. רואה? נכון?

 12 כן ת.

 13 . נכון? YES-אין קשר לחקירת בזק ש.

 14 בחקירת בזק אין. ת.

 15 אני מבקש לחקור את העד.  4012-אין קשר. ב ש.

 16 .3284התקבל וסומן נ/ אב"ד: -פלדמן -ר' פרידמןכב' השופטת 

 17עוד התכתבויות, אתם מפיקים אלוביץ', ישועה ורובינשטיין עוד תמונות שרה נתניהו נכון?  ש.

 18 רואה?

 19 רואה ת.

 20 נכון? שום קשר.  YES-אין לזה שום קשר לחקירה של בזק ש.

 21 כן ת.

 22אתה יודע עוד דבר? איפה הוא מה שאני מראה לך  4000עכשיו תראה, זה חומר חקירה בתיק  ש.

 23 לא נמצא? לפי מיטב הבדיקה שלנו?
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 1 איפה. ת.

 2 הוא לא נמצא כחומר חקירה בתיק בזק ניירות ערך ש.

 3 לא, זה לא נכון ת.

 4לא נכון, בדקנו, למיטב הבדיקה אנחנו תמיד זהירים כי ייתכן שמשהו חומק תחת ידינו לא  ש.

 5 מכירים את זה שם

 6מה העד? העד מסווג חומרי חקירה בתיק בזק? הפרקליטות הוא זו סליחה  עו"ד יהודית תירוש:

 7 שמסווגת.

 8 אבל הוא יכול להשיב. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 9 אני לא מבין את הדבר הזה ש.

 10כי זה לא דבר שחוקר מחליט מה מסווג כחומר חקירה לתיק אחד ולשני כי זו  עו"ד יהודית תירוש:

 11 שאלה

 12שיענה אם הוא יודע, שיענה מה שהוא יודע אם זה כן בתיק  אב"ד: -פלדמן -דמןכב' השופטת ר' פרי

 13 בזק או לא בתיק בזק.

 14 עוד פעם, למיטב ידיעתי אנחנו העברנו את זה יחד עם תיק בזק. ת.

 15 אוקי. עכשיו אני רוצה להבין, החוקר אריה מה שם המשפחה שלו? ש.

 16 זיידנשטט  ת.

 17 ניירות ערך נכון? זיידנשטט הוא אחד החוקרים ברשות ש.

 18 הוא לא ביחידת החקירות אבל כן ת.

 19 איפה הוא? מה תפקידו? ש.

 20 הוא עובד  ת.

 21 באותה עת עו"ד יהודית תירוש:

 22 אני לא מבין ש.

 23 באותה עת או עכשיו אני שואלת. עו"ד יהודית תירוש:
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 1 זה ממש מפריע לחקירה,  ש.

 2 הנה,  עו"ד ז'ק חן:

 3 הוא עובד יחידת המודיעין ת.

 4 היה ביחידת המודיעין? 2017בתקופה הרלוונטית  ש.

 5 כן, הוא חוקר ת.

 6 החקירה הזו הייתה באחריותך, אתה היית? ש.

 7 לא, לא. ת.

 8 אתה היית אחראי על החקירה? ש.

 9אני הייתי אחראי על החקירה של פרשיית משרד התקשורת, זה גם כשאני מודע לזה אני לא  ת.

 10 2017את זה לשאול אלוביץ' באוקטובר מתעסק עם זה בכלל למעשה עד שאני מציג 

 11עד שאול אלוביץ' שמגיע  2017אז זאת אומרת מה שאתה מספר לנו, אתה עד אוקטובר  ש.

 12 להיחקר אין לך את וואלה?

 13 יש לי את וואלה בהקשר של פילבר. ת.

 14 בהקשר של כתבות נתניהו, אין לך? ש.

 15 בהקשר של פילבר, לא האייטמים האלה שנגעו לשרה, כן, ת.

 16 אין לך את זה? ש.

 17 לא ב... שלי, לא ת.

 18 טוב. ש.

 19 זה המודיעין עו"ד ז'ק חן:

 20 אז אני אראה לך שאתה משקר ואחרי זה אני אחזור לצו החיפוש ולאריה. ש.

 21 זה מוצג חדש. 4004אני מראה לך קלסר ברקוד  94אני מראה לך, עמוד  

 22 . 3285התקבל וסומן נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 23 מבינה שזה לא הקלסר, זה הדף הראשון שלו? אני 
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 1 זה הדף הראשון. קלסר כך זה במקור, קלסר וואלה חומר רגיש רואה? ש.

 2 כן, אני רואה ת.

 3שהראיתי לך  4012- 4009, 4005מספר ברקודים  מתויגיםאני אומר לך שאחרי הברקוד הזה  ש.

 4 ביולי, מבין אותי? 4-קודם שהם ההפקות שנעשו ב

 5 כן ת.

 6 יודע שזה חלק מהקלסר הזה? אתה ש.

 7אני אמרתי, עברנו את, כל האייטמים האלה הועברו לאחר שגם אני זוכר גם שביררנו שרוצים  ת.

 8 את זה העברנו את זה כחלק מהחומר שעבר בתיק בזק.

 9אני רוצה להציג לך מספר מוצגים. כשאתה מפיק חומר אתה צריך לסמן אותו במועד ההפקה  ש.

 10 נכון? כלל פשוט?

 11 כן, למרות שאני חייב להגיד שזה לא תמיד קורה ת.

 12 אוקי, אז אם זה לא קורה אז איך נדע כשבאים לבית משפט ומציגים ואומרים הופק, ש.

 13 אני אסביר באיזה נסיבות זה לא פעם קורה? ת.

 14 באיזה נסיבות? ש.

 15לדוגמא כשאני ראש הצוות של פרשיית משרד התקשורת וחוקרים עוברים על חומרים, לא  ת.

 16תמיד הם מבינים או שהם לא בטוחים האם זה בכלל משהו רלוונטי, יש לזה משמעות? ולא 

 17פעם יכולים להניח אצלי דפים על השולחן שמתישהו אני יכול להסתכל ולהגיד אם זה בכלל 

 18 רלוונטי

 19 שאלתי אותך לגביך? ש.

 20 אבל שאלת מתי זה קורה? ת.

 21ן אותו, אתה מסמן במועד ההפקה? כל לא, אני שואל אותך, כשאתה מפיק חומר ואתה מסמ ש.

 22 פעם תחשוד בשאלה? בבית משפט כשמציגים הפקה כלשהי אז כתוב תאריך
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 1אני מבין מה שאתה אומר אבל כשאני יושב בתוך תיק אני לא חושב מה אתה תעשה כשאתה  ת.

 2 תציג את זה בבית משפט.

 3 השאלה היא כשאתה מוציא. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 4 אתה, לא אחר עם:-השופט מ' בר כב'

 5 אם אני מפיק, מדפיס, אני משתדל לסמן בזמן ההפקה ת.

 6 צריך לסמן את המסמך ברגע שמפיקים אותו? עם:-כב' השופט מ' בר

 7 כן ת.

 8 אז בוא נראה כרגע מוצגים ומה אתה עשית איתם ומתי עשית בסדר? ש.

 9 כן ת.

 10, 4031, 4030, 4029, 4028, 4027, 40026ם, ברקודי 4006מוצג ראשון, ניתן ערימה. כבודם זה  ש.

4032. 11 

 12 נ' אחד.-אפשר לסמן את כולם כ 

 13 את כל הערימה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14 כן. אמרתי מה מספרי הברקודים ותיכף נראה. ש.

 15 .3286כל החבילה היא נ/ אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 , 4006קוד טוב. אם תסתכל בוא נסתכל על בר ש.

 17 26 עם:-כב' השופט מ' בר

 18 , סליחה, בוא נראה מה קרה כאן.4026ברקוד  ש.

 19 מה קרה כאן? ת.

 20 תיכף תראה, זה להתפלץ מה שקרה כאן. ... תשובותיך לבית המשפט. מתי, מה נעשה? ש.

 21 תראה, מה שכתוב כאן המועד, י.ז. זה אתה נכון? 

 22 י.ז. זה אני כן ת.

 23 מה המועד שכתוב שם? ש.
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 1 2017לנובמבר  5 ת.

 2 יפה. עכשיו בוא נסתכל בצד שמאל זה פשוט אי אפשר היה למחוק את ההדפסה, מה התאריך? ש.

 3 27.7.17 ת.

 4 יפה. מה קרה בין יולי לנובמבר? ש.

 5 מה קרה בין יולי לנובמבר? ת.

 6 בין יולי לנובמבר ש.

 7 בוא נסביר את הנסיבות ת.

 8 לא, לא, נגיע דבר דבר ש.

 9 בין יולי לנובמבר? באיזה הקשר מה קרה ת.

 10למשל מבחינת היועץ המשפטי לממשלה, מתי הוא נדרש למשהו בראשונה שגם אותו הפרתם?  ש.

 11 מתי זה קרה?

 12 נדרש למה? ת.

 13 לסוגיה של וואלה? ש.

 14עוד פעם, לגבי הכתבות כמו שאמרתי היה, העמדה הייתה שלא להרחיב את המעורבות של  ת.

 15קיבלנו אישור לחקירות שחקרנו אותם  מקורבים. היה את ההקשר של פילבר שלזה

 16 באוקטובר.

 17 באוקטובר? ש.

 18 כן ת.

 19אז אנחנו רואים פה ככה, שאלתי אותך מה קרה בין יולי שזה המועד שהפקת לבין נובמבר  ש.

 20באוקטובר שנגיע אליו. פעם ראשונה, מופע של היועץ  2-שזה המועד שסימנת, יש משהו ב

 21 המשפטי הצהיר. באוקטובר. וזה היועץ 2המשפטי לממשלה 

 22 בוא נראה מה הפקת 

 23 מה הוא הצהיר? ת.
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 1הוא הצהיר שזו הפעם הראשונה שהוא נדרש לעניין ונתן היתר מוגבל, נגיע את זה איתך כי  ש.

 2 גם את זה הצלחת להר

 3 בנובמבר 5ליולי בוא נראה מה אתה מפיק? ומסמן  27-ב 

 4 לא, לא, פה אני אתקן אותך ת.

 5 תתקן אותי ש.

 6ליולי בטוח  27-ליולי אני ב 27-את זה בנובמבר, החומרים יכול להיות שהופקו באני מסמן  ת.

 7זה אחרי החקירה של שאול אלוביץ', כמו  2017לנובמבר  5-לא מפיק אותם, מה שקורה ב

 8 שאמרתי שאול אלוביץ' בגרסה שלו,

 9 שהייתה מתי החקירה? עם:-כב' השופט מ' בר

 10רב בכלל, היה מעורב בכלל בוואלה ולכן באוקטובר, בא ולמעשה אמר שהוא לא מעו ת.

 11המסמכים האלה שהופקו מתישהו והובאו לשולחני בזמן הזה סומנו. אני אגיד עוד משהו, 

 12 אני חייב להגיד עוד משהו

 13 חייב? ש.

 14 כן ת.

 15 בטח ש.

 16כי אנחנו גם שאלנו את הפרקליטות האם החומרים האלה מלבד מה שהוצג לאלוביץ' האם  ת.

 17מחומר החקירה או שלפעמים גם תפוסים שלא קשורים צריך זה,  הם אמורים להיות חלק

 18והתבקשנו לצרף אותם לחומרי החקירה ואני חושב שזה בסמוך להעברת התיק ולכן סימנתי 

 19 את אותם חומרים שהיו מונחים.

 20שמעתי, לא הבנתי, בוא נתקדם ואני אראה לך מה עשית, תראה מה אתם מפיקים שם, בוא  ש.

 21ה לקראת שאול אלוביץ', יש לך כאן חוויה כואבת נתניהו, גב' ברק ופרס נראה, אמרת שזה הי

 22 העלו זיכרונות ממבצע סבנה, רואה? כתבה. נכון?

 23 כן ת.
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 1 תיכף נבין מה הציר המשותף של מה שאתה הפקת ביולי ש.

 2 אני לא הפקתי, אתה אומר  ואני אומר לא ת.

 3 זה רשום מה לעשות? ש.

 4 אני רושם בסימון ת.

 5 ברור. ש.

 6 המסמכים הללו לא הפקת אלא רק סימנת? עם:-' השופט מ' ברכב

 7 לא אני הפקתי אותם 2017אם הם הופקו ביולי  ת.

 8 מי יכול היה להפיק אותם? עם:-כב' השופט מ' בר

 9 אני רק יכול לשער, אין לי ידיעה. ת.

 10 ביולי למזלנו שנשאר חותם אינטרנט נקרא לזה, מתי הפיקו אתה רואה? 27-תקשיב טוב, ב ש.

 11בנובמבר.  5ביולי, כי אחרת עוד מישהו היה יכול לחשוב שהסימון שלכם זה הסימון הנכון,  27

 12אני אומר מעשה שטן ההפקה השאירה את החותם שלה ועכשיו אני רוצה להראות לך מה יש 

 13שם בהפקות האלה, למה זה קשור, אם זה קשור לאלוביץ' כמו שאמרת או למשהו אחר ואז 

 14ה במעל הזה לבית המשפט, אני בכלל לא יודע על מה מדובר, אני אחראי, תגיד לי ידי לא היית

 15 אני הפיבוט, הציר המרכזי כמו שתיארת לעצמך

 16 בפרשיית משרד התקשורת, נכון. ת.

 17 תן לו לענות אבל עו"ד יהודית תירוש:

 18 אני נותן לו לענות על הכל ש.

 19 לא, אתם מדברים ביחד איתו עו"ד יהודית תירוש:

 20 ו בוא נמשךתודה. עכשי ש.

 21 התחלת לומר משהו?   אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 אני אומר עוד פעם, הדברים האלה לפי דעתי זה ממש בסמוך להעברת התיק לפרקליטות ת.

 23 מה, מה בסמוך? עם:-כב' השופט מ' בר



 
 

 
 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
 

 2023פברואר  08

 

 24735 

 1הנושא אני מתעסק עם  2017אני חד משמעית לא מפיק את זה ביולי  2017בנובמבר  5הסימון  ת.

 2. מלבד הכתבות כמו שאמרנו גם עדכנו את הפרקליטות היה חומר 2017הזה רק באוקטובר 

 3כזה שביקשתי מה שהפיקו לאחר ששאלנו את הפרקליטות, סימנתי כדי שזה יעבור כחומר 

 4 חקירה.

 5 אדוני יודע מי הפיק את החומר הזה? כב' השופט ע' שחם:

 6יתי אבל אני לא יודע בוודאות, אין לי זיכרון מי אני יכול לשער לפי הסימונים הקודמים שרא ת.

 7 הפיק את זה.

 8 ?27.7.2017-אדוני יודע למה זה הופק במועד שזה הופק? ב כב' השופט ע' שחם: 

 9 לא. ת.

 10 לאיזה מטרה זה נעשה? כב' השופט ע' שחם:

 11 לא. אני חושב עבור הפרקליטות, היו ממצאים שהחליטו ליידע את הפרקליטות, אני לא יודע ת.

 12 למה במועד הזה ספציפית זה הופק, לא.

 13אדוני בדרך כלל לא מסמכים או שמפיק ושבמקרה הזה אדוני יודע שהוא לא  עם:-כב' השופט מ' בר

 14 הפיק.

 15 אם אני לא מפיק? לא, אני מפיק בעצמי מסמכים ת.

 16 מפיק מסמכים? עם:-כב' השופט מ' בר

 17 כן. ת.

 18 אז איך אדוני משוכנע שהוא לא, עם:-כב' השופט מ' בר

 19כי אני יודע במה התעסקתי ולא התעסקתי בנושא הזה של וואלה של האייטמים אלה עד  ת.

 20 בחקירה של שאול אלוביץ'. 2017למעשה באוקטובר 

 21מישהו התעסק עם זה אצלכם באופן משונה, אתה אומר לבית המשפט אני לא יודע מי אצלי,  ש.

 22 אתה לא מדבר פה,

 23 אבל ת.
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 1תקשיב טוב לשאלה ואז תענה לי, אני לא יודע למרות ששמי מופיע כאן על המסמכים עצמם,  .ש

 2והם נחתו עלי מתישהו, איזשהו גורם שאנחנו לא נצליח להגיד לכם את שמו כי אני לא זוכר 

 3 אותו, לשאלת בית המשפט, עשה את זה

 4 זה לא מה שהוא אמר עו"ד יהודית תירוש:

 5 זה בדיוק מה שהוא אמר ש.

 6 הוא אמר שהוא לא יודע והוא יכול להעריך, זה מה שהוא אמר כב' השופט ע' שחם:

 7נכון, זה מה שהוא אמר, עכשיו בוא נעבור על המסמכים ואני אראה לך עוד תופעה לא קשור  ש.

 8לשאול, לא קשור לסיפורי מעשיות שהיו כאן. הנה תראה את המסמך הבא, זה לא קשור 

 9ואבת, נתניהו, ברק, פרס, העלו זיכרונות מסבנה אין לזה שום לשאול אלוביץ' נכון? חוויה כ

 10 קשר לשאול אלוביץ' נכון? מה היה מעניין בכתבה הזאת?

 11 מה היה מעניין? ת.

 12 כן, למה את זה דווקא הפיק המפיק. כי סימנת את זה, למה? ש.

 13מייל או  כן, אבל עוד פעם, אני אין לי מושג אפילו מה היה מעניין פה, יש פה איזה שרשור ת.

 14משהו אבל בכל מקרה כל האייטמים האלה אני רואה שסומנו באותו יום והועברו 

 15 לפרקליטות.

 16 למה זה הופק?  ש.

 17 אבל עוד פעם אמרתי גם מקודם ת.

 18 אני שאלתי את השאלה והעד אמר שהוא איננו יודע. כב' השופט ע' שחם:

 19 הזאתאיננו יודע. אני אומר לך שיש רעיון מסדר מאחורי ההפקה  ש.

 20אבל הסברתי מקודם כשעלו ממצאים לנושא של, כשעלו ממצאים, אני לא יודע מה הביא  ת.

 21לממצאים האלה יכול להיות שהיה איזושהי מילת מפתח שהביאה לשרשור מסוים ואז רצו 

 22לראות מי זה אותו בן אדם ומצאו עוד אייטמים והביא את זה לידיעת הפרקליטות, זה מה 

 23 .2017על זה בסוף יולי  שאני מכיר כשמספרים לי
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 1 אני אגיד לך, אמרו לך שזה קשור במיילים ש.

 2 מה זה קשור במיילים? ת.

 3 זה מה שאמרת הרגע ש.

 4לא, אמרתי הכתבות הללו, עוד פעם אני לא יודע מה היה המקור שלהם וזה היה מבחינתי  ת.

 5ם חלק מכל הנושא של וואלה שהיה או שהביאו לי ושהיה צריך, היה לאחר דיבור ע

 6 הפרקליטות לעבור כחומר חקירה.

 7תזכור על מה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים, תקשיב טוב, אני אומר לך שאתם כבר מדיי  ש.

 8וואן באתם עם תזה, נתניהו, שאתם ממליצים להביא את פילבר להגיד נתניהו בקומה מעל 

 9גיע מה אתם ועכשיו אני מראה לך את ההפקות אצלכם, אצלך ביולי, עוד לפני שפילבר מ

 10מכירים, ראינו את המיילים שהוצאתם, לא קשור לעולמות של פרשת בזק, קשור רק נתניהו, 

 11. אני עכשיו אראה לך כתבות שהפקתם ביולי ומנסים 4000גברת נתניהו, רובינשטיין, זה 

 12לפברק את הסימון שלהם בנובמבר, ואני אשאל אותך שוב, אני אראה לך את כל הכתבות 

 13 ווקא הכתבות הללו הופקו?ולמה הכתבות ד

 14 קודם כל אף אחד לא ניסה לפברק, זה אני חייב להגיב לאמירה הזאת. ת.

 15 למה דווקא הללו הופקו הוא שאל? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 נכון. ש.

 17 באיזה מועד זה מונח על שולחנך  הכתבות האלה? כב' השופט ע' שחם:

 18 בהקשר של שאול אלוביץ', בגרסה שלו. 2017קטובר סביר להניח שאני מבקש את זה באו ת.

 19 עד אז, כמו שראיתי שאריה, כנראה שהחומר הזה היה בקלסר או משהו שאריה ריכז.  

 20 ממי אתה מבקש ש.

 21אתה מבקש את זה באוקטובר? אחרי החקירה של מר אלוביץ'? אני פשוט מנסה  כב' השופט ע' שחם:

 22 להבין מה קרה?
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 1סביב החקירה של  2017שלי לנושא הזה הייתה איפשהו באוקטובר  אז אני אומר ההתעסקות ת.

 2 שאול אלוביץ', כן

 3והחומרים הופקו אנחנו רואים ביולי אז באוקטובר איך אתה יודע שביולי הופקו  כב' השופט ע' שחם:

 4 החומרים האלה?

 5 , אני  ראש צוות3מעדכנים אותי בלי קשר לפרשייה  2017כי אמרתי מקודם שבסוף יולי  ת.

 6ביחידה ומספרים לי שיש ממצאים מסוימים שהולכים להציג אותם לפרקליטות שקשורים 

 7, אבל מספרים לי את זה בלי קשר לתפקיד 3לנושא וואלה. אני לא מתעסק בזה בתוך פרשייה 

 8. אני לא מתעסק עם זה אבל אמרתי ביולי כאני נחשף לזה פעם 3או לכובע שלי בתוך פרשייה 

 9 .2017שמביאים בפני הפרקליטות לקראת סוף יולי ראשונה לאותם ממצאים 

 10 אז ביולי נחשפת לדבר הזה? כב' השופט ע' שחם:

 11 כן. ת.

 12 הבנתי כב' השופט ע' שחם:

 13בוא נמשיך לראות את הכתבות שהפקתם אז נבין מאיפה הפקתם. יש פה אינדקס כבודם. יש  ש.

 14 פה אינדקס של חומרי חקירה.

 15 .3287התקבל וסומן נ/ ד:אב" -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16 בנובמבר, אתה רואה? 5אצלנו רואים אגב תאריך של  ש.

 17 איפה אנחנו מסתכלים כאן? כב' השופט ע' שחם:

 18ככה האינדקס, חומרי החקירה שקיבלנו כבודו, רשימת חומרי חקירה ואם אפשר להסתכל  ש.

 19זה התאריך שהוא בנובמבר,  5לגבי המועד התאריך בעמודה הרביעית או חמישית מימין זה 

 20 סימן ולא תאריך, וכל זה בתוך וואלה רגיש בתוך אותו קלסר שראינו קודם.

 21 אבל מי ערך את הטבלה הזו? כב' השופט ע' שחם:

 22 חברנו מהצד השני כבודו. ש.

 23 רשימת חומר חקירה אדוני עו"ד יהודית תירוש:
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 1 זה רשימת חומרי חקירה שהפרקליטות מכינה? כשזה עובר לאדוני? כב' השופט ע' שחם:

 2זה עובר מהחקירות, רשימת חומרי חקירה מגיעה לפרקליטות מהחקירות  עו"ד יהודית תירוש:

 3 והפרקליטות עוברת על זה ברמת הסיווג מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, מה צריך עוד פירוט?

 4החקירות, עורכת את זה יחד עם החומרים עצמם ואתם אז זה טבלה שמגיעה מכב' השופט ע' שחם: 

 5 עוברים על הדבר הזה?

 6 נכון ולפעמים משפרים, מתקנים. עו"ד יהודית תירוש:

 7 בסדר, פשוט רציתי להבין את התהליך כב' השופט ע' שחם:

 8 כן כן עו"ד יהודית תירוש:

 9מבר והתופס בצד שמאל בנוב 5אז אם נעיין במה שקיבלנו ויכולנו כמובן לשגות כי התאריך זה  ש.

 10 מי כתוב שם? מי כתוב פה?

 11 הסימון הוא עלי ת.

 12 עליך? ש.

 13 כן ת.

 14, הנה שרה נתניהו, 27בוא נראה מה עוד הפקתם במסגרת חקירת ניירות ערך. נסתכל על  ש.

 15, 28פרסום, וואלה וטקס חללי צוק איתן, ביניכם הגיבורים של כולנו? רואה? בוא נסתכל על 

 16 י, מועד ההפקה. ביול 27התאריך שוב 

 17 אני רואה ת.

 18 אתה רואה?  ש.

 19 כן ת.

 20 27-, כתבה של בכירים בלובי הפרו ישראלי נאום נתניהו בקונגרס על אובמה גם זה ב4028 ש.

 21 ביולי נכון?

 22 כן ת.
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 1אני יכול להמשיך ולעבור איתך עוד ועוד, אבל תזכור שאלתי אותך לפני כמה זמן שאלה, האם  ש.

 2 יעה על החקירה? אמרת לי לא.הכתבה שפורסמה בהארץ השפ

 3 לא, שאלת אותי מתי הכרתי את הכתבה של הארץ נכון. ת.

 4 אמרת שנחשפת לזה מתי? אתה זוכר? ש.

 5. מה זה 2017לגבי הכתבה הזאת, עוד פעם, במשמעות שלה כפי שציירו כאן זה היה בסוף יולי  ת.

 6 נחשפתי, לא קראתי אותה ולא זה

 7קרה, תראה איזה מעשה שטן פעם נוספת. קראנו את  לא קראת אותה, אז בוא נראה מה ש.

 8הכתבה, אני אגיד לך מה שאלנו את עצמנו, כל פעם עושים לנו מבחנים, אמרנו מאיפה, למה 

 9דווקא הכתבות האלה? מה מיוחד בהן שדווקא הן החוקרים הנמרצים של הרשות יפיקו 

 10 אותם בחודש יולי?

 11 אתה מדבר על אלה? ת.

 12 לינו?כן. אתה יודע מה גי ש.

 13 מה? ת.

 14אמרנו נבדוק מפה, נבדוק מפה, אז בוא נראה מאיפה, פתאום חשדנו, בוא נזכור אמרנו כתבה  ש.

 15 שלא השפיעה בוא נסתכל רגע על מה שהתפרסם בכתבה ונראה,

 16 היכן העד מעיין כרגע? כב' השופט ע' שחם:

 17  2015בכתבה של מר וייץ מנובמבר  ש.

 18 לקרוא את כל הכתבה עכשיו? ת.

 19ובכתבה הזו יש הפנייה לפרסומים ואחד לאחד  172צריך לקרוא את הכתבה, אני אראה ת/לא  ש.

 20אפילו נסתכל על השלוש הכתבות הראשונות בוא נסתכל מה היה הרעיון המסדר שמפרים את 

 21 החוק ומפיקים, מאיפה זה נולד?

 22ת כתבה ראשונה אתה זוכר ראינו סבנה שלושה ראשי ממשלה, אולם סינמה סיטי, רואה א 

 23 הכתבה?
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 1 רואה ת.

 2 אתה זוכר את הפרסום הראשון שהראיתי לך? ש.

 3 הכתבה שהופקה? ת.

 4 כן ש.

 5 אוקי ת.

 6 אחד לאחד אותו דבר נכון? ש.

 7 אם אתה אומר ת.

 8 אני אומר ש.

 9 אני לא השוויתי אבל אני מאמין לך ת.

 10באוגוסט נפגשו שלושה ראשי  12-בוא נסתכל, הנה הכתבה, הכתבה מתחילה במילים ב ש

 11ממשלה לשעבר באולם הסינמה סיטי בירושלים, פרס, נתניהו וברק כדי לצפות בהקרנת 

 12 הבכורה של סבנה, הנה הכתבה שעולה בוואלה רואה? אחד לאחד.

 13אני רוצה רגע לענות כדי לשים את הדברים בקונטקסט. אני אין לי ידיעה מה הנסיבות  ת.

 14היו חלק מהחומר כאשר סימנתי  שבמקור הפיקו את אותן כתבות מהאינטרנט, כתבות האלה

 15 יחד עם שרשורי מייל אחרים,

 16 סליחה אדוני, הזכרת מילות חיפוש  עם:-כב' השופט מ' בר

 17 לא, זה כתבות נראה לי מהאינטרנט, זה לא כתבות מתוך חומר החקירה ת.

 18 אדוני אמר שזה הופק על פי מילות חיפוש. עם:-כב' השופט מ' בר

 19לי שרשורי מייל של זאב רובינשטיין ואילן ישועה, פה אנחנו לא, זה דיברתי כשהוא הראה  ת.

 20מדברים על מקבץ כתבות שהוציאו מהאינטרנט. אין לי ידיעה לגבי מה הנסיבות שלקחו את 

 21הכתבה שאתה אומר בהארץ והפיקו מתוכם את הכתבות, אין לי זיכרון או ידיעה לגבי זה 

 22 בכלל.
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 1הבכיר של רשות ניירות ערך, החקירה הזו הייתה  אנחנו נשאל אותך, תקשיב רגע, אתה החוקר ש.

 2 אצלך, אתה חתום על ההפקות האלה

 3 אני לא חתום, אני חתום על ... כן ת.

 4 אתה חתום על ההפקות האלה? ש.

 5 כן ת.

 6למזלנו נשמר לנו המועד המקורי של ההפקה, ואתה חתום על הגרסאות שלך, אני נותן לך את  ש.

 7המשפט, התשובה שאומרת מישהו הפיק, אני יכול  ההזדמנות להגיד את האמת פה לבית

 8 לשער אבל אני לא בטוח, אני גם לא יודע למה? זה מקטין אותך מאוד מאוד מאוד.

 9נראה לי שהתרשמת שאני לא בן אדם שמקטין את עצמי ואני יכול להגיד לך עוד פעם, אני  ת.

 10ו לקראת העברת את הכתבות הללו שהפקנ 2017אומר את האמת. אני נחשפתי לזה ביולי 

 11התיק לפרקליטות הם היו ביחד עם כל החומר שנגע לשרשורי מייל של אותם מקורבים 

 12שהתבקשנו להעביר לפרקליטות, בטח שלא סימנתי את הכתבות האלה באופן טכני בצורה 

 13רציפה, לא הכרתי או לא זוכר בכלל שהכרתי שאילו הכתבות שגם הופיעו במוסף הארץ 

 14רך אגב, גם בשלב הזה אני עדיין לא קראתי בכלל את תוכן הכתבה של בכתבה של גידי וייץ, ד

 15גידי וייץ, אני עושה את זה בשלבים הרבה יותר מאוחרים כשאילן ישועה בכלל מגיע ולכן זה 

 16 מה שיש לי לתרום.

 17עד נבוכתי ממה ששמעתי  יהשתאיתהתרומה שלך אני אגיד לך מה קורה, אמרתי לך שאני  ש.

 18 אני אגיד לך למה, אני אעבור איתך תיכף על העניין הזה. בחקירה שלך בראשית 

 19ביולי אתם מפיקים, אוסיף ואראה בדיון ביום שני שזה לא כדין בניגוד  4-הראינו לך שביולי ב 

 20ביולי אתם ממשיכים ועושים את  27-לצו חיפוש בניגוד לאישור היועץ המשפטי לממשלה וב

 21לבזק בשום צורה אבל קשורות לנתניהו, וואלה, אותם פעולות ומפיקים כתבות שלא קשורות 

 22טענות בנושא הזה, בתוך עמוק, בתוך, מחוץ לאישור של היועץ המשפטי לממשלה, האישור 

 23 באוקטובר, אני אמשיך כרגע להראות לך את הדברים. 2-המוגבל שניתן ב
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 1 אבל אני רוצה כן להגיד משהו ת.

 2 בבקשה תגיש ש.

 3ם שמצא מנהל המחלקה להציף את הממצאים הללו שמצאו, אני חושב וכמו שאמרתי שוב פע ת.

 4אל מול הפרקליטות, הוא לא שמר את זה לביתו, תשערו בנפשכם אחרי  2017שהופקו ביולי 

 5שישועה הגיע עם כל החומרים שכשישועה מגיע שנה אחרי זה למשטרה ומסור את כל 

 6פתם את זה? איך לא החומרים ואז היו באים אלינו ואומרים תגידו היה לכם, איך לא הצ

 7דיווחתם על זה בכלל על הדברים האלו? ומכאן זה הגיע, ועוד פעם ברגע הדברים האלה נעשו 

 8בצמוד, הפרקליטות בצורה מדודה אמרה לנו לגבי אותם תכתובות לא להרחיב את החקירה 

 9לעניין הזה, החקירה הזאת למעשה הורחבה רק מהרגע שישועה מגיע לאור הגרסאות של 

 10 וביץ'.שאול אל

 11תראה אני אגיד לך כך, הסיפור, את הכתבות האלה היה צריך להפיק אותם, זה לא היה  ש.

 12אצלכם בתוך המיילים שפלשתם אליהם שלא כדין את זה, את הפעולה הזאת של הפקת 

 13כתבות היה צריך לעשות כמהלך יזום הוא לא בטלפון של פלוני, הוא לא בטלפון של אלמוני, 

 14לת חיפוש, אתם הייתם צריכים לקחת, לקחתם כתבה ואולי הוא לא קופץ בגלל מי

 15התבלבלתם בין אישור היועץ המשפטי לבין אישור של עיתון מסוים, לקחתם את הכתבה ועל 

 16 בסיס הכתבה עשיתם פעולות חקירה, אחת לאחת, תשובתך?

 17 מר בן צור עוד פעם ת.

 18 הוא ענה על זה כמה וכמה פעמים עו"ד יהודית תירוש:

 19אני מפנה אותך לתשובה שלי הקודמת לגבי הידיעה והמעורבות שלי לגבי הפקת  אין לי, ת.

 20 הכתבות האלה מהאינטרנט.

 21אהה, עכשיו, בוא נסתכל רק כדי לראות שמה שאמרתי לך, אולי שאני חס וחלילה לא מדייק  ש.

 22 שהפרסום השני שהפקתם זוכר, שרה נתניהו, צוק איתן, 

 23 הכתבה של גדי וייץ?מר בן צור ממתי  כב' השופט ע' שחם:
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 1 29. 2015אולי לאוקטובר  29או  2015לאוקטובר  25 עו"ד יהודית תירוש:

 2 הכתבה השנייה אתה זוכר שרה נתניהו, צוק איתן ש.

 3 אוקי ת.

 4 וראה זה פלא, אחד לאחד הכתבה השנייה שמאוזכרת באותו פרסום עיתונאי. נכון? ש.

 5תבות שהצגת לי הם באמת רק שכולם מקורם דרך אגב, אני רק אומר שאני לא בדקתי שכל הכ ת.

 6 בתוך הכתבה.

 7 אנחנו נבדוק, אין בעיה, בוא נבדוק ש.

 8 לא, אני רק אומר ת.

 9אנחנו בדקנו. עכשיו הנה זה הכתבה השנייה זהה. בוא נסתכל על השלישית, אמיר טיבון,  ש.

 10 הנסיעה של נתניהו

 11 כמה כתבות יש שם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 שבע כתבות ש.

 13 וכולם משם? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14ביולי שאומר תשמע, אתה או איזה עלום כלשהו בתוך מחלקת  27-כן. עכשיו, למה אין מזכר ב ש.

 15, אנחנו קראנו את הכתבה בעיתון הארץ, 2017חקירות של רשות ניירות ערך כותב מזכר ביולי 

 16הפקנו את הכתבות בהתאם למה שמופיע באותו פרסום אנחנו חושבים שיש פה סוגיה ואנחנו 

 17העיתונאי שכמובן כל כולו אותו פרסום עיתונאי ... לשים אותו שיש משהו לא תקין בין 

 18 אלוביץ' לנתניהו בנושא וואלה, זה לא סתם... למה זה לא נעשה?

 19צאים שלא שוב פעם, אין לי להתייחס ללמה מזכר, אני מזכיר עוד פעם, דובר פה כרגע על ממ ת.

 20בתוך הנושא שנחקר והממצאים האלו כרגע רק מובאים לידיעת הפרקליטות, לא מבצעים 

 21 שום פעולות הרחבה, שום דבר, מביאים ממצאים ומציגים אותם לפרקליטות.

 22מי שביצע את ההפקה לא צריך לרשום מזכר בגין ההפקה ואז לא היינו  עם:-כב' השופט מ' בר

 23 נמצאים באיזשהו,
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 1בתיק הזה אנחנו נמצאים בחיתולים,  2017אני רק אגיד כשאנחנו מדברים על יולי קודם כל  ת.

 2אולי הפעם הראשונה שעושים מזכרי חיפוש מחשב ותיעוד ויש לא מעט בתיק. דרך אגב, פה 

 3אני לא זוכר את כל המזכרים ולכן אני לוקח בחשבון שמה שהוא אומר ואין שום מזכר כזה 

 4 אבל בשלב הזה אני אומר,

 5 חוקר שמצא את ההפקה צריך לתעד את הפעולה הזו? עם:-השופט מ' ברכב' 

 6התיעוד, בתיק הזה לראשונה אני חושב ביצענו מחקרי חיפוש מחשב,  2017אז אני אומר ביולי  ת.

 7כל המזכרים בוצעו בשלב לקראת העברת התיק, עדיין הנוהל הזה לא היה. היום יש לנו 

 8 מערכות הרבה יותר מתוחכמות.

 9 באותה תקופה לא נהגו לרשום מזכרים בגין הפקה במועד שביצעו הפקה? עם:-השופט מ' ברכב' 

 10 לא. לא ת.

 11 אי אפשר היה להתחקות,  עם:-כב' השופט מ' בר

 12 מה? ת.

 13 אז לא ניתן היה להתחקות אחר ביצוע ההפקה, באיזה נסיבות? על יסוד מה? עם:-כב' השופט מ' בר

 14זאת אומרת אם מישהו כתב שהוא ביצע חיפוש והוא הפיק יש קשר בין ההפקה לבין החיפוש,  ת.

 15אז ברור שההפקה הזאת היא על  3מתוך ז.ל/ 1, סתם, י.ע/3והחומר נגיד היה פה מתוך ז.ל/

 16פי, היה פה שורה של זכ"דים, הם ביצעו פה המון חיפושים היא על פי אותו זכ"ד, כלומר 

 17 הקשר בין התפוס לבין הזכ"ד

 18וט לא מצליח להבין מה אתה מספר. בחקירה הראשית הגישה חברתי אני אגיד לך, אני פש ש.

 19 816, ת/813מספר מוצגים שמתייחסים לאיתור מתיבת מייל כזו, מתיבת מייל אחרת  נכון? ת/

 20 יש מזכר, חיפשתי חומרים בנושא הזה, חיפשתי חומרים בנושא ההוא,

 21 כן ת.

 22 פעולהאז הראיתם את הדבר שקוראים לו לכתוב מזכר כדי לתעד  ש.

 23 אמרתי בתיק הזה יש המון זכ"דים של חיפוש מחשב והפקות ת
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 1 ודווקא פה בכל הנושא הכי רגיש ש.

 2 הוא לא היה באותו זמן הכי רגיש ת.

 3וואלה רגיש כמו שקראתם לו וואלה זה רגיש מה שעשיתם פה, דווקא בנושא הזה שזה נתניהו  ש.

 4ת זה אנחנו רואים את התוצרים של סיקור בוואלה, גב' שרה נתניהו סיקור בוואלה דווקא א

 5ההפקות שלכם ורואים שלא כתבתם מזכר.  אנחנו רואים אחרי זה איך זה מופיע בחקירות 

 6 שלך מספר על הקומות למעלה, הקומות למטה.

 7 לא, החקירות שלי שדיברת על הקומות זה לפני שבכלל אני מכיר את נושא הממצאים הללו ת.

 8ות ערך, תסביר לבית המשפט בבקשה, כתבה של גידי וייץ? למה מעניין אותך כרשות נייר ש.

 9סיקור בוואלה? שרה נתניהו בטקס בצוק איתן? מי אתם, מה אתם, מה הסמכות שלכם 

 10 2017שבכלל תתעסקו בזה כחלק מחקירה, לא כגולשים בבית. ביולי 

 11ת אני קודם כל כמו שאמרתי היו פה ממצאים שהועברו, בסוף יש פה סנטר אחד בכל הפרשיו ת.

 12לא אומר עדיין שאין פה כלום אבל בסוף יש פה קשר לשאול אלוביץ', הקשר פה אבל, אתה 

 13 אומר לי מה זה מעניין אתכם וואלה, וואלה זה לא איזה,

 14 לא, מה הכתבה ש.

 15אין לי את הלינקץ' למה הכתבה והוציאו את הכתבות, יש הדבר  2017תן לי לסיים, אני ביולי  ת.

 16לעצם  ב יותר מאוחר שדובר פה שיש איזושהי התייחסות של אלוביץ'היחיד שאני זוכר בשל

 17 המעורבות שלו בוואלה.

 18 בהקשר של מר נתניהו? עם:-כב' השופט מ' בר

 19 לא, לא בהקשר של מר נתניהו, בהקשר לכתבה כן,  ת.

 20לא, אבל השאלה באמת מה הסיבה, אדוני גם היה מופקד על החקירה, אדוני  עם:-כב' השופט מ' בר

 21 תפקיד במחלקה ברשות ניירות ערךבעל 

 22 כן נכון ת.
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 1ביולי, אדוני לא יכול לומר לאיזה  27-אז אדוני לא יודע לומר מי הפיק ב עם:-כב' השופט מ' בר

 2 תכלית, אדוני יכול לשער, אנחנו לא יודעים מי נתן את ההוראה, לא יודעים כלום.

 3 מחלקהאז אני אגיד עוד פעם, מי שאותי לפחות יידע הוא מנהל ה ת.

 4 מתי? עם:-כב' השופט מ' בר

 5 2017בסוף יולי  ת.

 6ולאדוני לא היה מעניין לדעת על יסוד מה? מכוח מה מפיקים חומר שלכאורה  עם:-כב' השופט מ' בר

 7 לא קשור לחקירת בזק?

 8עוד פעם איך שזה הוצג שיש ממצאים שהולכים להעביר אותם לפרקליטות וסופר לי על זה,  ת.

 9יש לי שם לא מעט משימות ודברים שאני צריך, אני הנגיעה  3בפרשייה  לא נכנסתי, אני עסוק

 10 שלי זה ברמת היידוע כראש זה ולא מעבר לזה, לא עוסק בזה בכלל.

 11תראה אתה אומר פה, אני אראה לך שאתם הולכים להעביר ממצאים לפרקליטות, אמרת  ש.

 12 שלוש פעמים את המשפט הזה, 

 13הולכים להביא, הוא אמר שיידעו אותו שהולכים להעביר  הוא לא אמר שהם עו"ד יהודית תירוש:

 14 ממצאים לפרקליטות.

 15 אז מה הדקות הזאת? ש.

 16הדקות היא דקות שחוזרת על עצמה לאורך הדרך חברי שב ואומר לו אתם והעד  עו"ד יהודית תירוש:

 17 שב ואומר אני בשלב הזה יודעתי ולא הייתי מעורב בפעולה הזאת.

 18 דע אותך שעובד תחתיך?כן, תקשיב טוב, מי יי ש.

 19 לא עובד תחתי, עובד מעלי ת.

 20 מעליך, מי זה? שם? ש

 21 אמרתי מנהל המחלקה אלי לוי ת.

 22 הוא אמר את זה מספר פעמים כב' השופט ע' שחם:

 23 תודה. מה אלי לוי אמר לך בשיחה? שהולכים להעביר ממצאים לפרקליטות? קדימה. ש.
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 1 שוב פעם, הראו את הממצאים,    ת.

 2 הראו?מי זה  ש.

 3 אלי ת.

 4 אלי הראה את הממצאים, כן. ש.

 5אמר שהוא הולך להציף את זה להביא את זה, להציף את זה בפני הפרקליטות. שאל בכלל  ת.

 6 את, זה דיון פנימי אז אני לא אגיד אבל

 7 דיונים פנימיים יש לנו מסמכים תיכף אני אראה לך אותם ש.

 8 מהדיון הפנימי? ת.

 9 לא. עו"ד יהודית תירוש:

 10 א, מהתוצרים של הדיון.ל ש.

 11 מה זה דיון פרטי בהקשר הזה, זה קשור לאישור יועץ גם? עו"ד ז'ק חן:

 12 סליחה, זה לא קשור לאישור יועץ? עו"ד יהודית תירוש:

 13 זה קשור וחצי תיכף אני אראה לך.  ש. 

 14 אדוני התחיל בתשובה, יסיים את התשובה, כן עם:-כב' השופט מ' בר

 15את הממצאים, שאל אותי, לא הייתי לבד, היינו כמה אנשים שם, אז אני אומר הוא הציג  ת.

 16שאל מה אנחנו בכלל חושבים על זה. אני דעתי הייתה אני חייב להגיד שלא חשבתי שיש פה 

 17איזה אישו בכלל, היה פה מעט, לא זוכר הראו לי שלושה או ארבעה אייטמים כאלה וידעתי 

 18 ת מתשומת ליבי.שהוא הולך עם זה לפרקליטות, לא גזל עשר שניו

 19 אבל מה היה ההסבר, למה להביא את זה לפרקליטות? עם:-כב' השופט מ' בר

 20 כי עוד פעם, יש כאן ממצאים שמערבים מקורבים לראש הממשלה בבקשות סיקור מסוימות. ת.

 21יפה, עכשיו בוא נראה אם כשאני אמרתי לבית המשפט שאתם פעלתם שלא כדין אם אני  ש.

 22 3187את צווי החיפוש שהיו לכם. בוא נבדוק. רשות ניירות ערך, זה נ/ צדקתי או לא, בוא נראה
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 1בוא נניח בפניך. בבקשה מר עמיעד. בוא נזכור אתם אוספים ממצאים להביא לפרקליטות 

 2 בנושא סיקור נתניהו. 

 3 לא אוספים. ת.

 4 לא אוספים?  ש.

 5 מה השאלה? ת.

 6נכון? עבירות ניירות  170ה שקראת ביולי מה שיש לכם, אתה רואה? זה חשד על מ 19-אנחנו ב ש.

 7 ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים בתאגיד, רואה? נכון?

 8 כן ת.

 9לא קשור במילימטר לא נתניהו, לא גברת נתניהו, לא כתבות, כלום. לא מקורבי ראש ממשלה,  ש.

 10במרמה,  הכל חקירה קלאסית של רשות ניירות ערך עבירות שקשורות לדיווח, קבלת דבר

 11 הפרת אמונים בתאגיד וכיוצא באלה אבל בכיוצא באלה, לא מעולמות אחרים נכון?

 12כמו שאתה רואה גם בבקשה מדובר על חשד לביצוע עבירות לפי חוק העונשין ובכלל זה  ת.

 13עבירות. אני רוצה לסיים את התשובה, גם הממצאים האלה שהיו ממצאים ראשוניים היה 

 14 יטות יש להם קשר לשאול אלוביץ'. להם שאותם יידעו את הפרקל

 15אמרתם לבית המשפט תשמע בית משפט, שכתבו חוק העונשין אז את יכול לחקור על כל דבר?  ש.

 16 זה מה שאתה טוען? כי כתבת חוק העונשין אז אתה יכול לחקור כל דבר או בזיקה ל...?

 17להם. יש לנו אני חוקר כל דבר שקשור לאנשים שמעורבים בתוך הפרשה בהקשר לתפקיד ש ת.

 18הרבה פעמים שחקירה מתחילה, ואני לא מדבר עכשיו בתחום הזה כרגע אין חקירה, מציפים 

 19את הדברים למעלה אבל קורה לנו לא פעם בתיק שאנחנו מתחילים לחקור וזה קרה גם כאן 

 20 פרשייה אחת, ממנה מתגלגלים לעוד פרשיות, 

 21 צא בצו המקורי?אתם מבקשים הרחבה או איזשהו ממ עם:-כב' השופט מ' בר

 22כאשר נשוא הצו הוא הדמות המרכזית ופה הדמות המרכזית עוד פעם, שזה בזק ושאול  ת.

 23 אלוביץ' אז אם זה בתוך המתחם הזה אנחנו בדרך כלל לא מבקשים צו הרחבה.
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 1אני אגיד לך כך, הרי לא באתם לבית המשפט ואמרתם לו תשמע יש לנו חשד שיש קשר לראש  ש.

 2ממשלה, לאשתו של ראש הממשלה, בנושא סיקור בוואלה, את זה לא ממשלה לדוברי ראש 

 3 אמרתם נכון?

 4 אני מתנגדת לשאלה.עו"ד יהודית תירוש: 

 5 מה? ש.

 6 בלי מה, אני מתנגדת, אני יכולה להתנגד. העד הסביר, אפשר שהעד יצא?  עו"ד יהודית תירוש:

 7א עסק בשלב הזה עד לא התנגדתי להצגת הצו אבל העד הציג, אמר שוב ושוב ושוב הוא ל 

 8שאותרו ממצאים ושהם הולכים להעביר אותם לפרקליטות, עד  2017שהוא יודע בסוף יולי 

 9השיחה הזו שהוא תיאר הוא לא היה מעורב בענייני החיפוש בעניין ומציאת הממצאים הזו 

 10בוואלה. עכשיו שואל אותו, והוא אמר את זה כמה וכמה פעמים נגיד את זה ככה, עכשיו 

 11חברי ושואל אותו כאילו בהתעלם מכל מה שהעד אמר, אתם לא באתם, אתה לא ממשיך 

 12באת ואמרת לבית המשפט שאתה הולך, שאתם עושים חיפוש בענייני וואלה, אתם חושבים 

 13בענייני וואלה או משהו כזה, אלה לא שאלות שהעד הזה שלא עשה את החיפוש, הוא לא יודע 

 14ו הממצאים האלה ומה הקשר של הממצאים האלה, להגיד לנו איך בוצע החיפוש ולמה אותר

 15אם זה אותר במקרה, אם זה לא אותר במקרה, אנחנו לא יודעים מהעד הזה  אז לכן לבוא 

 16ולשאול אותו אתם לא באתם ואמרתם לבית המשפט שאתם הולכים לחפש, מניח בתוכו 

 17ה מעורב שאתם הולכים לחפש קודם כל, כשהעד גם לא יכול להתייחס לזה כי הוא לא הי

 18בתפיסת הממצאים האלה לכן זה לא שאלות שמתאימות לעד הזה עם כל הכבוד. את הצו 

 19הראיתם, בסדר, נגעתם בנקודה אבל השאלות האלה מהעד הזה נקבל דברים שאין לבית 

 20 המשפט מה לעשות עם זה כי זה לא עובדות שקרו בפועל שהוא יכול להעיד עליהם.

 21העיד עליהם משום שהיה פה צו חיפוש, צו חיפוש היה גדור זה בדיוק העובדות שהוא יכול ל ש.

 22לנושא, צו חיפוש היה קשור לחקירת ניירות ערך, אנשים האלה אצלו במחלקה או מימין  

 23 באותה יחידה,
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 1יש לי רק שאלה מר צור, צו החיפוש מוצג לו כראייה למה? כראיה לזה שבוצעו  כב' השופט ע' שחם:

 2 פעולות בניגוד לצו החיפוש?

 3 כן .ש

 4 או כראייה לסקופ מלכתחילה  כב' השופט ע' שחם:

 5 גם וגם ש.

 6 לכאורה להפיק כתבות מהאינטרנט לא ברור שצריך בשביל זה צו חיפוש כב' השופט ע' שחם:

 7 קודם החקירה היא שהפיקו מיילים, השלושה מיילים שהפיקו ראינו, ש.

 8 אבל אדוני שאל בזיקה לכתבות אז זה לא היה לגמרי ברור. כב' השופט ע' שחם:

 9אני אשיב לאדוני, החיפוש שנעשה הפיקו התכתבויות ישועה, רובינשטיין, זה ברור שזה  ש.

 10 בהפרה של צו חיפוש, 

 11 אז זה לא בזיקה לכתבות? כב' השופט ע' שחם:

 12 לא, הכתבות אני רק אומר זה מהלך חקירתי נוסף, ש.

 13 שלעניין הזה אדוני רוצה להראות על מה הייתה החקירה? ם:כב' השופט ע' שח

 14 נכון ש.

 15 ולא כטענה של הפרת צו? כב' השופט ע' שחם:

 16 לא, הכתבות לא מפרות את צו החיפוש, נכון. ש.

 17 זה בשביל להבהיר שאלה לעצמי כי לא היה ברור לי. כב' השופט ע' שחם:

 18 נכון. ש.

 19 חראבל זה לא אומר ש... משהו א עו"ד ז'ק חן:

 20 נכון, זה פשוט הפרה שמצטרפת להפרה.  ש.

 21 אז אני אשאל את העד מספר שאלות. 

 22 מה שהעד יכול להשיב מידיעתו ישיב עם:-כב' השופט מ' בר

 23 נכון ואם לא, שיגיד שהוא לא יודע.   ש.
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 1 לא יודע אז באמת לא צריך לשאול אותו. עם:-כב' השופט מ' בר

 2 ככה זה בסוף עו"ד ז'ק חן:

 3 זה שאין תשובה זה לא מידע בעל ערך. זה מידע חסר ערך שחם: כב' השופט ע'

 4זה בדיוק העניין אדוני, אני כל הזמן חושב על הדיון במרץ אצל אדוני, הרי מה יקרה? יש  עו"ד ז'ק חן:

 5לנו עוד מאה חוקרים, לא מוכן לוותר על אחד כי אנחנו נחפש את המטמון אחד אחרי אחד, 

 6 ק, מי נתן אישור? מי אמר למי?בסוף אולי ידע מישהו, מי הפי

 7 אולי נותיר את זה באמת לדיון כב' השופט ע' שחם:

 8 מנסים לחסוך, בשאלה אחת אפשר לחסוך חמישים עדים.  עו"ד ז'ק חן:

 9 אם הוא יודע לענות, אם הוא לא י ודע אז הוא לא יודע אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 ך להביא את כולם.כן, אם הוא לא יודע צרי עו"ד ז'ק חן:

 11 את הדיון הזה נעשה כשתגיע השעה. כב' השופט ע' שחם:

 12 אנחנו מנסים לחסוך  עו"ד ז'ק חן:

 13 זה בוק ג'ונס אתה יודע היו כאלה מערבונים יגיע לפה ש.

 14גברתי אני עומדת על ההתנגדות שלנו שאת העד הזה אין מקום לשאול יותר  עו"ד יהודית תירוש:

 15ואמרתם לבית המשפט שאתם הולכים לחפש כשהעד אמר שהוא שאלות על מדוע לא באתם 

 16 לא היה זה שחיפש. הוא לא יכול להאיר את עינינו.

 17 אפשר לקרוא לעד. כב' השופט ע' שחם:

 18אפשר לקרוא לעד כן, אבל אני עשיתי כלל עורכת דין עו"ד תירוש שמתי שאתם קמים להתנגד  ש.

 19 זה בדרך כלל בפינות כואבות וזה הכלל הזה

 20 באמת, לא ניכנס למקומות הפסיכולוגיסטים האלה יהודית תירוש: עו"ד

 21 לא, להיפך, מעשיים לגמרי ש.

 22 אני יודעת שאתה מומחה לשפת גוף עו"ד יהודית תירוש:

 23 נכון.  ש.
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 1 ומומחה לפסיכולוגיה של בני האדם עו"ד יהודית תירוש:

 2 נכון כן ש.

 3 אבל בוא נשאיר את זה מחוץ לחדר הטיפולים ברשותך בסדר עו"ד יהודית תירוש:

 4 מאה אחוז, לא, לא, זה חדר ההתנגדויות. ש.

 5 תודה עו"ד יהודית תירוש:

 6 אני שמח. תראה, יש לנו את צו החיפוש, רואה? ש.

 7 רואה ת.

 8עכשיו תגיד לי רגע אחד, אם הבנתי נכון מתשובותיך, אתה אמרת שתיבת המייל הופקה על  ש.

 9 רם מודיעיני אצלכם?ידי גו

 10לא, עובד ביחידת המודיעין, במבצע הזה כולם, הוא גם הוסמך כחוקר אבל, זאת אומרת אין  ת.

 11 פה עבודת מודיעין.

 12 תחליט, אני כבר לא הצלחתי להבין. אני שאלתי אותך, ש.

 13 הוא אמר חוקר בחטיבת המודיעין אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 14ודיעין, במבצע כמו שאמרתי לך זה היה מבצע מחלקתי וכולם מעורבים הוא עובד ביחידת המ ת.

 15 שאפשר לסייע. נלוותבחיפושים, הוא לא יהיה בחדר חקירות אבל יש עוד הרבה מאוד פעולות 

 16אגב, הוא לא מופיע כעד תביעה נכון? לדעתי לא. אתה לא אחראי על עדי התביעה, אתה  ש.

 17 חות על זה אתה אחראי אני מקווה.אחראי רק על מה שאצלך במחלקה שלך, לפ

 18 כן ת.

 19 תראה, בצו הזה כתוב מפורשות ש.

 20 אפשר להוסיף אותו. עו"ד יהודית תירוש:

 21 בטח שאפשר, תביאו את כולם בסוף, בסוף אמת תבקע מתישהו ש.

 22 נביא את מי שצריך. עו"ד יהודית תירוש:

 23 כן, מה השאלה? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן
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 1ו, מטרת החיפוש במחשב כתוב ובאופן בדיקת חומר שייתפס או העתקיו איתור תראה, הצ ש.

 2 ראיות הקשורות לחקירה. רואה?

 3 כן ת.

 4 ואסור להשתמש בו גם מעבר לשלושים ימים נכון? ולא למטרה שאינה מפורטת, אדוני מבין? ש.

 5 אני רואה, כן ת.

 6 הצו, אסור להפר אותו. שאלה כללית, אתם פועלים בגדרי הדין ויש צו ופועלים בגדרי ש.

 7 נכון ת.

 8 ואסור לכם לבצע חיפוש כפי שכתוב כאן שלא קשור לחקירה נכון?  ש.

 9 כן ת.

 10ואם אתם מבצעים חיפוש והמודיעין חבר לחקירות או החקירות חבר למודיעין, לא משנה  ש.

 11 כרגע ומבצעים חיפוש שלא קשור לחקירת בזק ניירות ערך, אתם מפרים את הצו נכון?

 12 אנחנו מבצעים חיפוש? עוד פעם, אם אנחנו מבצעים חיפוש, אוקי.אם  ת.

 13 אוקי. מה? ש.

 14 אני פשוט לא רואה מצב שמבצעים חיפוש שלא קשור למתחם החקירה ת.

 15 ביולי, 4-ברור, ראינו שהפקתם ב ש.

 16השאלה היא בהנחה שהחיפוש חרג ממטרת החקירה אם זה הפרה של הצו, זו  כב' השופט ע' שחם:

 17 .הייתה השאלה

 18 נכון ש.

 19 אנחנו פועלים לפי מה שמופיע בצו. ת.

 20 אז הכיצד? ש.

 21 התשובה היא כן? זו הפרה של הצו? כב' השופט ע' שחם:

 22 אם בוצע חיפוש שלא במסגרת החקירה משתמש מזה שכן, אבל אנחנו, עוד פעם, ת.

 23 טוב ש.
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 1 אוקי. כב' השופט ע' שחם:

 2 משתמע. עו"ד ז'ק חן:

 3 מר חן. כב' השופט ע' שחם:

 4 בילי. 4-עכשיו בוא נתקדם.  תראה אין צו הרחבה שביקשתם להפיק את מה שהפקתם ב ש.

 5הצו הזה דרך אגב הוא הצו, החומרים האלה כן, לא ביקשנו שום צו הרחבה לאורך כל  ת.

 6 החקירה הזאת.

 7בספטמבר, אגב דיון יסודי אצלנו בנושא של  25-תודה. עכשיו בוא נעבור למסמך שקיבלנו  מ ש.

 8 היסודהפרת חוק 

 9 של מה? ת.

 10 הפרת חוק יסוד הממשלה ש.

 11 אוקי. ת.

 12שניגעה וטמאה את כל ההליך עד כדי כך שלטעמנו זה מגיע לבטלות כתב אישום בגלל שיריב  ש.

 13את גורמיו, את חוקריו מימין ומשמאל החליטו שהם חוקרים ענייני ראש ממשלה וסיקור בלי 

 14 בספטמבר 25-היתר אני רוצה להראות לך עכשיו מה שנכתב ב

 15 אני כמובן מתנגד לכ, ת.

 16 אנחנו נגיע לזה בהרחבה, כי זה לא משחק ילדים אתה מבין שזה לא משחק ילדים? ש.

 17אני לגמרי, יש פה גורלות של אנשים על הפרק, אני מתייחס לזה למרות שלפעמים הדיאלוג  ת.

 18 הזה נשמע 

 19 שחוק ש.

 20מבין את המשמעות של הפעולות שלנו, כן, אבל אני מתייחס לזה גם החקירות וגם עכשיו אני  ת.

 21של האחריות שלנו של מה שמתרחש פה לחיים של אנשים, זה לא משהו שעובר לידי לא בזמן 

 22 החקירה ולא כרגע.
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 1אני אגיד לך אבל מה אתה לא מבין. א. זה גורלות של אנשים וזה חשוב, האם אתה מבין שיש  ש.

 2 פטיםלנו בשיטה שלנו, אתה עורך דין, הבנתי שלמדת מש

 3 יש לי תעודת עורך דין, ת.

 4אמרת כמה פעמים בחקירה שלך הראשית שהבנת שיש אישור של היועץ המשפטי לממשלה  ש.

 5 לפעולות מסוימות, זוכר שאמרת את זה?

 6 שיידעו אותי שלפעולות מסוימות יש אישור, כן ת.

 7ך כרגע כדי אז אני אראה לך שהכל היה חוץ מאישור שלב אחרי שלב, כל מה שאני שואל אות ש.

 8שתבין על מה אנחנו מדברים כאן. האם הבנת שיש לנו כנסת שיכולה לחוקק חוקים ויש רשות 

 9 מכוננת שיכולה לחוקק חוקי יסוד שזה המצב המשפטי שלנו, את זה אתה מבין?

 10 אוקי. ת.

 11האם אתה מבין שחוקת חוק יסוד על ידי הכנסת כאסיפה מכוננת, כך התפיסה המשפטית,  ש.

 12 מבין?את זה אתה 

 13 מה שאתה אומר אני מבין. ת.

 14עו"ד בן צור בשביל זה אנחנו לא זקוקים לחקירה נגדית, המצב המשפטי לגבי  כב' השופט ע' שחם:

 15 חוקי היסוד אנחנו מכירים. 

 16מאה אחוז. האם אתה מבין אבל שהכנסת החליטה בחוק יסוד, בית המשפט אמר, נתקדם,  ש.

 17גורם אחד שיכול לאשר פתיחה בחקירה, פתיחה אנחנו מבין את זה, הכנסת החליטה שיש 

 18 בחקירה והוא לא יריב עמיעד ולא אריה ולא פרקליט ולא משהו

 19 עו"ד בן צור זה לא שאלות בשביל העד כב' השופט ע' שחם:

 20 טוב. ש.

 21 אדוני ישאל אותו שאלות עובדתיות, כל מה שבמחלוקת. כב' השופט ע' שחם:

 22. אין יועץ משפטי 2017בחודש ספטמבר  25-ת המסמך מאוקי. אני עכשיו רוצה להראות לך א ש.

 23בתמונה עדיין, אני כבר אומר לך, ... זיכרון אצל בית המשפט. מה שקיבלנו, קיבלנו חלק לא 
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 1מושחר, מה שנאמר שהמסמך שבנדון סוקר ממצאים ראייתיים שעלו מתוך חקירת בזק 

 2ות לשאול אלוביץ' ... שעיקרם בקשות מגורמים הנחשבים מקורבים לראש הממשלה המועבר

 3 מנכ"ל וואלה לקבלת סיקור אוהד לראש הממשלה ואשתו. 

 4 נתחיל עם המשפט הראשון 

 5 רגע, מה המקור של המסמך הזה? ת.

 6 תרשומת של ישיבה ש.

 7 לא, זה לא תרשומת של ישיבה זה מסמך, עו"ד יהודית תירוש:

 8 לא שלנו, אוקי ת.

 9 סימון?יש לזה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 10 כן, זה הוגש ביחד עם מזכרי היועץ גברתי. עו"ד יהודית תירוש:

 11 אתם זוכרים את הסימון? אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 12 . 3214נ/ ש.

 13 וזה גם הוגש עם מזכרי היועץ בזמנו עו"ד יהודית תירוש:

 14 ברור ש.

 15 אז לדעתי זה לא סומן אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 16עכשיו יש לנו פה ישיבה, הייתה ישיבה, גם פולינה גובזמן העידה שהיא הייתה בישיבה, גם  ש.

 17 אתה היית בישיבה הזאת?

 18 נכון, אבל זה לא הישיבה הזאת לפי התאריך הזה? ת.

 19 אז מה הייתה הישיבה שאתה זוכר? ש.

 20 טמברבספ 25הישיבה שאתה מדבר עליה זה בפרקליטות מיסוי וכלכלה, פה אתה מדבר על  ת.

 21 נכון ש.

 22 בספטמבר 30-הישיבה שלנו היא ב ת.

 23 זה לא תיעוד ישיבה עו"ד יהודית תירוש:
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 1 בספטמבר 25-זה מה שאני רוצה להבין, אומרת לנו, אנחנו רואים מסמך מ ש.

 2 של הפרקליטות, לא שלנו ת.

 3 כן, של הפרקליטות ש.

 4 הוא גם לא מופנה לחקירות עו"ד יהודית תירוש:

 5יגיד אני לא יודע, לא זוכר, תשאל את אריה, יגיד  מקסימוםשואל שאלה,  אני לא מבין, אני ש.

 6 לי כל דבר.

 7 כן, בוא נשמע את השאלה. עם:-כב' השופט מ' בר

 8הפרקליטות מקבל מכם ממצאים ראייתיים, אין לה גורם חקירתי אחר, אתה רואה ממצאים  ש.

 9 ראייתיים שלא מתוך חקירת בזק נכון?

 10 כן.  ת.

 11אנגז'ה, פולינה באים לפרקליטות  שלושתכםתה, או אלי לוי או שניכם או הפרקליטות, א ש.

 12 ונותנים להם ממצאים נכון?

 13זה מה שסיפרתי שאלי לוי הציג והעביר, אני לא יודע מתי, לא יודע באיזה צורה, העביר  ת.

 14 לפרקליטות את הממצאים.

 15 בספטמבר 25-יופי, וזה קורה לפני ה ש.

 16 אוקי ת.

 17בספטמבר הוא כבר סיכום של ממצאים שהועברו לפרקליטות נכון? כך  25כי כתוב במסמך  ש.

 18 כתוב.

 19 כתוב ת.

 20 כתוב, אי אפשר אחרת כמובן נכון? ש.

 21 מה השאלה? ת.

 22 בספטמבר 25שזה קורה מכם לפרקליטות לפני  ש.
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 1אבל אמרתי את זה לא עשרים, אולי שלושים פעם שהממצאים שעלו ביולי אני לא יודע מתי  ת.

 2 יודע באיזה צורה, הובאו, אלי לוי יידע את הפרקליטות לגבי הממצאיםהועברו, לא 

 3עכשיו בוא נבין איזה ממצאים נאספו אצלכם ואתה תגיד לי איפה אתה היית. יש לנו מסמך  ש

 4או סקירה של ממצאים ראייתיים שעלו מתוך חקירה בזק שעיקרם בקשות מגורמים 

 5אינו שהפקתם שלא כדין את מי, אתה הנחשבים מקורבים לראש הממשלה. עכשיו, אנחנו ר

 6 זוכר איזה שם שנחשב מקורב לשרה, לא משנה כרגע, איזה שם מופיע שם?

 7בשרשורי מיילים, היה שם זאב רובינשטיין ויכול להיות ניר חפץ, אני לא זוכר אם זה היה  ת.

 8 בזה אבל זאב רובינשטיין בטוח היה.

 9נניח שהוא גורם מתוך גורמים מלשון רבים, אני אז היה זאב רובינשטיין, אז זאב רובינשטיין  ש.

 10אומר לך שהוא מקורב לשרה אבל נעזוב את זה כרגע, זה לא הדיון, זה דיון נפרד, מי זה 

 11הגורמים בלשון רבים? מה היה לכם שהחליט מי שהחליט לכתוב שהיה לכם ממצאים 

 12ים לראש ראייתיים מתוך החקירה שאצלך שזה בקשות של גורמים שמקורבים בלשון רב

 13 הממשלה. 

 14אז שוב פעם צריך להסתכל בשרשורי מיילים, אני לא יודע מה אז הופק, יכול להיות שזאב  ת

 15רובינשטיין מעביר משהו שמעבירים אליו ומתוך זה מסיקים. אני לא יודע אם יש שם שרשור 

 16 מייל עם ניר חפץ.

 17ים שנכנסתם לתיבה, מה שיש לנו ממה אנחנו הצלחנו בדי עמל לאתר זה את שלושת המייל ש.

 18 גב' תירוש אני מבקשת לא לסמן לעד שום דבר בסדר?

 19אני מוחה אמירות כאלה אני לא סימנתי שום דבר  לא סימנתי שום דבר. באמת, עו"ד יהודית תירוש:

 20לעד, אפשר גם להיזהר בדברים שאתה אומר, אפשר לבקש להיות בשקט, אני לא יודעת מה 

 21מתכתב לי עם עוד דברים שנאמרו כאן בבית המשפט ככה אבל להגיד סימנתי לעד? זה קצת 

 22 בקלילות.

 23 אנחנו ראינו שלושה מיילים על השם של רובינשטיין, שאלתי אליך  ש.
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 1 בכלל המוצגים שהועברו? ת.

 2לא היה, היה שם אחד שהפקתם שמתייחס לפניות של רובינשטיין. עכשיו אני אומר לך שלפי  ש.

 3ראייתיים מהחקירה שלכם שזה בקשות בלשון רבים  התיאור שנמצא כאן יש לכם ממצאים

 4מגורמים שמקורבים לראש הממשלה בלשון רבים, מי זה הגורמים הללו חוץ מרובינשטיין? 

 5 איפה זה התגלה לכם הממצא הראייתי הזה?

 6אז אני אומר עוד פעם, היו  שם כמה שרשורי מיילים, אני לא זוכר האם בתוך השרשורים  ת.

 7נשטיין מתוך הלשכה דברים ולכן זה מתייחס, האם היה שרשור אחד של האלה הועברו לרובי

 8ניר חפץ מעביר, אני לא זוכר אבל כנראה שזה, אני לא כתבתי את חוות הדעת זאת, אין לי 

 9 מעבר לזה מה להגיד.

 10 חוות הדעת הזאת תקשיב טוב ש.

 11 אבל נתתי תשובה, כאילו הסברתי נראה לי כמה פעמים את אותו דבר. ת.

 12עו"ד בן צור העד כל החומר לא נמצא בפניו, אני לא יודע אם הוא אמור לזכור  השופט ע' שחם:כב' 

 13את כל החומר או לא, אם בחומר יש דברים נוספים לבד ממה שאדוני מציג לו אנחנו נראה 

 14 ואם אין אז אנחנו גם נראה, אדוני שאל ואפשר להתקדם.

 15החקירה הוא זה שהעביר? אז יכול להיות, אני התשובה שהמנהל האחראי על  עם:-כב' השופט מ' בר

 16 לא יודע אם הוא עד או לא עד כאן, אבל זה בטח בידיעתו על ידי גורמים אחרים.

 17חברי מכיר את המיילים, הוא גם יודע שדווקא כמו שהעד אמר יש מיילים  עו"ד יהודית תירוש:

 18שמי שכתב את חוות  מרובינשטיין שמגיעים מגורמים בלשכת ראש הממשלה ולכן יכול להיות

 19 הדעת זה לא העד ראה באנשים שמגיעים מלשכת ראש הממשלה גורמים ברבים.

 20 יונתן שכטר? ש.

 21 אולי ... שמש למשל? עו"ד יהודית תירוש:

 22 אה, יפה ש.

 23 מזכירה בלשכת ראש הממשלה, נמצאת שם בשרשור, מה לעשות? עו"ד יהודית תירוש:
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 1 זה לא דיון לחקירת העדזה דיון ככה או ככה,  כב' השופט ע' שחם:

 2לא, בסדר אבל מציגים כאן משהו כביכול ומרמזים כאילו יש דברים שנעלמו  עו"ד יהודית תירוש:

 3 מהחומרים  או משהו כזה, ולכן

 4 את כנראה טועה ש.

 5 אני לא טועה. עו"ד יהודית תירוש:

 6גב' שמש היא מלשכת, מאיפה היא? היא מקורבת לראשה ממשלה או ללשכת הפרסום  ש.

 7הממשלתי? אני חושב שכדאי לדייק תמיד בדברים האלה אבל אתה אם אני מבין נכון אומר 

 8 לי תשמע, אז אנחנו רואים שיש פער לכאורה.

 9 לחודש? 30-. אנחנו מבינים פה, לא, אולי לפני זה, אתה זוכר ישיבה ב2 

 10 כן ת.

 11 ?30-איך אתה זוכר דווקא ישיבה ב ש.

 12 זהכי הבן שלי נולד יום וחצי לפני  ת.

 13 יופי, מזל טוב קודם כל ש.

 14 הוא כבר בן חמש וחצי אבל אני אמסור לו ת.

 15 ?30-זה גם טוב. מקדמה. אתה זוכר שהייתה ישיבה ב ש.

 16 כן ת.

 17 אולי תתאר לנו את מהות הישיבה? ש.

 18 אני מתנגדת עו"ד יהודית תירוש:

 19בלנו מסמכים סליחה, אני אגיד באיזה זיקה כדי שהדברים יהיו ברורים, בזיקה לנושא שקי ש.

 20לפי החלטה של בית משפט כי דומה שיש לברר את הסוגיה איזה פעולות חקירה נעשו? מה 

 21הועבר ליועץ? מתי הועבר ליועץ? אישר, לא אישר? זה סוגיה שעומדת פה לדיון, והראייה גם 

 22שנמסרו מסמכים חלקם לא מושחר, אז אני שואל אותך, אתה גם העדת על הישיבה הזו, בוא 

 23 בישיבה בנוגע לחקירה שלכם ממצאים ראייתיים מה נאמר? תגיד לנו
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 1 הישיבה ת.

 2 בנוגע לממצאים הראייתיים עם:-כב' השופט מ' בר

 3 אנחנו לא נתנגד כמובן םהראייתייבנוגע לממצאים  עו"ד יהודית תירוש:

 4 אבל זה מה שהוא נשאל עם:-כב' השופט מ' בר

 5 בסדר גמור עו"ד יהודית תירוש:

 6 צאים הראייתיים שהיו קשורים לפילבר בהקשר שלו למעורבות בוואלה.הישיבה עסקה בממ ת.

 7אז אני אגיד לך זה סותר את מה שכתוב כאן, כי מה שכתוב כאן בפסקה הראשונה, מה שכתוב  ש.

 8 בתמצית 4000זה תיק  1בפסקה הראשונה של סעיף 

 9 אבל אני ת.

 10אתה  30-ננסה רגע להבין, בתקשיב טוב, אני שואל אותך שאלה פשוטה, אתה אומר לי, אולי  ש.

 11 אומר זה דיון בנושא פילבר אם הבנתי נכון?

 12 כן, המשך החקירות, כן ת.

 13עכשיו אנחנו יודעים שהיה דיון, אמרה לנו פולינה שהיה דיון, הקרנו לה את הישיבה הזו היא  ש.

 14 אמרה שהיא הייתה יותר,

 15ייתה נמצאת בו אם אני לא בספטמבר, לא היה דיון שהיא ה 30היא התכוונה לדיון הזה של  ת.

 16 נמצא בו אז אין כאילו,

 17 אני רוצה רגע להבין, אתה אומר אלי לוי העביר לפרקליטות נכון? ש.

 18 לפי מיטב ידיעתי, אני לא יודע, הוא לא סיפר לי מתי העביר, איך העביר וזה, כן ת.

 19נתון,  לחודש, 25אבל מישהו מכם העביר ממצאים ראייתיים מהחקירה לפרקליטות לפני  ש.

 20 נכון?

 21 אוקי ת.

 22 עכשיו אתה אומר זה לא אני, אם הבנתי נכון, ישירות נכון? ש.

 23 נכון ת.
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 1 היית בפגישה עם אלי לוי כשהוא העביר? ש.

 2 לא ת.

 3אז אלי לוי ישבתם לפני זה? הרי הוא אחראי עוד יותר מלמעלה, ישבתם, גיבשתם, איגדתם,  ש.

 4 ריכזתם והעברתם את זה?

 5יודע מתי, באיזה שורה ומה הוא העביר ומה הוא יידע, אם הוא רק אמר עוד פעם, אני לא  ת.

 6 בעל פה, מה הוא הראה, לא יודע.

 7 תראה, ש.

 8שנייה, אני רק יודע כי אתה זה, אני חושב שיש בזה דוגמא מצוינת כי העמדה של הפרקליטות  ת.

 9החקירה הייתה שלאור גם מה שהוצג לה אין מה להמשיך, אין מה להרחיב או להעמיק את 

 10בנושא הזה כמו שאתה מתאר פה הבקשות מגורמים הנחשבים מקורבים לראש הממשלה 

 11 המועברות לשאול אלוביץ' בין מנכ"ל וואלה

 12 אין מה לעשות עם זה? זה מה שאמרו לכם? ש.

 13 זו הייתה העמדה, בחקירות של אוקטובר האישור נגע אך ורק לנושאים של פילבר. ת.

 14 וזה מה שעשיתם? ש.

 15 כן ת.

 16 זהו, זה מה שעשיתם? בזה הסתפקתם? ש.

 17 בזה הסתפקנו ת.

 18זה פרומו לישיבה הבאה, תתכונן, זה מה שהסתפקתם לעשות? או שהמשכתם את המסע  ש.

 19 המשולח הזה לעשות?

 20אנחנו הלכנו בגבולות הגזרה שהציבו לנו בשביל הראיות, בשביל הראיות בצורה מדודה  ת.

 21אילן ישועה ואל כל החומרים שהובילו לתיק  ומסורה שהובילה אותנו משאול אלוביץ' אל

4000. 22 

 23 כבודם אני הגעתי פה לנקודה מסוימת.  ש.
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 1 אני רוצה לומר משהו ואני מבקשת שהעד שיצא. עו"ד יהודית תירוש:

 2שהעד יצא, רק הערה אחת שהייתה בבוקר, מר עמיעד  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 3 סיימת להיום, נראה אותך ביום שני.

 4 אוקי ת.

 5נ' לא סרוק כי הוא -נ' ה-ההודעה של גב' חפץ שאדוני הפנה ל אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 6עדיין בגדר חסוי כי הצדדים לא הודיעו מה הם רוצים לעשות איתו, אז יש מוצג לא סרוק 

 7 והוא קצת מחוק.

 8קירה אבל אני רק רוצה מתוקף התפקיד שלי יש לי... עם הפרקליטות, כמובן שלא על נושא הח ת.

 9 לוודא מאחר ויש לי גם משימות בשוטף שאני מטפל בהם, 

 10זה לא עם הצוות גם, למען הסר ספק גם לא בתיקים אחרים לא עם הצוות.  עו"ד יהודית תירוש:

 11 בסדר?

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

 13 תודה ת.

 14יטתנו לעדכן גם בדברים שקורים בחוץ אנחנו כבודכם במסגרת הצורך שלנו לש עו"ד יהודית תירוש: 

 15מוצאים לנכון לעדכן את בית המשפט מה העד כבר לא יוכל לעשות את זה שהיום פורסמה 

 16כתבה ששווקה ברשתות החברתיות על ידי גורמים שונים שקוראת לפיטוריו של העד תנ"ץ 

 17ת המשפט מה יואב תלם ולהעמדתו לדין. אני חושבת שבית המשפט, אני יודעת שאין לבי

 18לעשות, אני חושבת שבית המשפט צריך לדעת גם מה עוברים העדים וגם מה קורה איתם, אז 

 19 והיה לנו חשוב להגיד את זה לבית המשפט. 4000זה מה שקרה היום בעקבות עדותו בתיק 

 20אני חושב שזה מיותר, אני רוצה לומר את הדבר הזה, אני באמת לא יודע על איזה  צור:-בן בעזעו"ד 

 21תבה מדובר, יש שיח מאוד רחב תקשורתי, אין לדבר הזה מידה ושיעור, יש אולי צד כזה וצד כ

 22אחר שכותב דברים, אני חושב שאין טעם להכניס, וודאי ... שאין לו סמכויות לעשות משהו 

 23עם הדבר, אז להכניס ואז אחר כך אנחנו נבוא ונציג כתבות שיראו ונבקש שבית המשפט 



 
 

 
 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
 

 2023פברואר  08

 

 24765 

 1מיותר לגמרי, אני מצר על כל דיון שנעשה מחוץ לאולם בית המשפט ישמע? אני חושב שזה 

 2שלא נוגע באופן הוגן וסביר ביחס למה שנעשה בבית משפט, אין שליטה אני מניח לא אצלנו 

 3ולא מהצד השני עם כל עולם התקשורת והעולם הציבורי שנוגע בעניין ולכן זה מיותר להכניס 

 4 את הדבר הזה.

 5אז אני חושבת קודם כל שזה לא מיותר וגם כשהיו עדים שאמרו דברים חברי  עו"ד יהודית תירוש:

 6ביקש מהם להרחיב ושנית אני אומרת את זה ואני מצטערת שאני אומרת את זה אבל אני כן 

 7צור צריכים להיות אחראים -אומרת את זה, אני חושבת שכולנו וגם חברי וגם חברי עו"ד בן

 8י אחר כך יש מי שעושה בהם שימוש שאולי זאת לא יותר לדברים שנאמרים כאן באולם כ

 9הייתה כוונתו של חברי כמובן אבל כשאומרים לעדים שהם עבריינים ושצריך להעמיד אותם 

 10לדין אז אחר כך יש גם דברים שנאמרים בחוץ בצורה מאוד מאוד קיצונית ואני חושבת 

 11 שלכולנו, כולנו יש אחריות על דברים שאנחנו אומרים, זה הכל.

 12אני מבקש להצטרף לקריאה של חברתי שיש לכולנו אחריות על דברים שאנחנו אומרים,   "ד ז'ק חן:עו

 13קשה לי עם ההצגה הזו כל פעם שאנחנו מגיבים לדברים שמביאים מבחוץ שלבית משפט אין 

 14שליטה עליו, למרות שבית המשפט ביקש לחקור... למעשה כלום, אבל לבית משפט ודאי אין 

 15שנכתבים ואם כבר עושים את בית המשפט  כתובת לטרוניה שאני לא מבין שליטה על דברים 

 16מה מטרתה מלבד להדהד פה איזשהו משהו, כי בית משפט אין לו יכולת לעשות איתה משהו 

 17 אז אני רוצה לומר את הדבר הבא כי גם לי יש.

 18מדבר  בעת האחרונה, ולא רק בעת האחרונה אנחנו רואים את זה למעלה מחמש שנים, אני לא 

 19כרגע על הדלפות מאסיביות יומיומיות ותדרוכים אין סופיים על גבם של נאשמים שגם הם 

 20בני אדם מלבד תנ"ץ תלם שהוא אדם, אני לא מדבר רק על זה, אני מדבר על נושאי תפקיד 

 21בכירים, השיא שלו עכשיו זה לא רק מפכ"ל משטרה בתכנית עובדה אגב חקירה על גבם של 

 22יר אותם כעבריינים ולהם יש כתב אישום להבדיל מאחרים עכשיו שמענו הלקוחות שלנו שמצי

 23. גם את 4000שהיועץ המשפטי לממשלה בתכנית עובדה גם לו יש משהו לספר לאומה על תיק 
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 1זה שמענו, אז אם אנחנו מדברים כבר על זיהום, צריך שיהיה כאן סטנדרט אחד, והקטע הוא 

 2ני אפילו לא יודע על מה חברתי מדברת וכמובן שאנחנו בכלל לא אחראים למה שמתחולל, א

 3שברמה האישית והפרסונאלית בלי זיקה להליכים שכל מה שקשור לדיווח לא הוגן מאולם 

 4בית המשפט אני מצטרף בלב שלם למה שהיא אומרת אבל בדברים שחונים אצלם, חמש 

 5ד, מפכ"ל, יועץ שנים, חמש וחצי שנים עם הדלפות, עם תדרוכים, עם ראיונות של נושאי תפקי

 6 משפטי, פרקליט מדינה אנחנו קוראים בעיניים קלות, ואין לנו מה לעשות נגד זה.

 7 ?4000היועץ המשפטי הולך לדבר על תיק  עם:-כב' השופט מ' בר

 8בוודאי, כך נאמר ולא רק שהולך לדבר, הוא גם דיבר, הייתה כתבה לפני שבוע, הייתה  עו"ד ז'ק חן:

 9כתבה בעיתון הארץ מפי מקורבים "ימין ושמאל" עם התייחסות לתיק, מעבר לסוגיות 

 10לאומיות אחרות שכולנו עסוקים בהם בימים כאלה כאזרחים, מלבד זאת אז לכן יש פה 

 11שמדובר בתיק רגיש מאין כמותו, אני חושב שכולם איזשהו קושי. אנחנו צריכים להבין 

 12יודעים, צריך להבין שיש דברים שלאף אחד אין שליטה עליהם בגלל שהוא מעורר כל כך 

 13הרבה רגשות ומכיוון שהוא קשור גם בדברים אחרים שהם לא רק השאלה של יסודות 

 14זמן שיש פה העבירה, גם את זה צריך להבין אבל אי אפשר להדהד בצורה חד צדדית כל ה

 15 איזה צד שהוא,

 16עו"ד חן אני לא חושבת שזה עידוד, אני חושבת שכשמדובר  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 17בעד שקורה מה שקורה בחוץ ואסור שזה יקרה לאף אחד אבל כשעד אחר כך צריך לעמוד 

 18 כאן ולהעיד ויודע שעל ראשו ועל גבו,

 19 זה מטריד, זה מטריד עו"ד ז'ק חן:

 20 יש לזה אולי גם איזושהי השפעה על עדותו אב"ד: -פלדמן -השופטת ר' פרידמןכב' 

 21אז אני רוצה שבית משפט ידע שההשפעה המטרידה לא פחותה יש במשך חמש וחצי  עו"ד ז'ק חן:

 22שנים כאשר עשרות עיתונאים מושכים בעט ומכים במקלדת, מעצבי דעת קהל עיתונאים 

 23ות האכיפה, גורם בכיר, גורם זוטר, גורם בינוני בעידוד של גורמים מוסמכים מצד רשוי
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 1במשטרה, בפרקליטות, בייעוץ המשפטי לממשלה על גבם של הלקוחות שלנו חורשים 

 2במחרשות ברזל מידי יום, הדבר הזה יש לו השפעה על העדים שנשמעו בפניכם עד כה, תהיה 

 3שמזהמת את  לו השפעה על העדים שיישמעו בפניכם מכאן ואילך, השפעה חמורה ביותר

 4הליך. את זה צריך גם לדעת, אין ספק, אין ספק שצריך להימנע מההשפעות האלה 

 5ומההשפעות האלה, השאלה איך עושים את זה ומה בית משפט יכול לעשות בעניין הזה? אבל 

 6פה אני שוב חוזר ואומר הזיהום של ההליך הוא עמוק ויסודי והזיהום של ההליך וההשפעה 

 7שמופעלים דרך רשתות חברתיות, פרסומים עיתונאיים וכו' עפים לכל  על העדים אגב לחצים

 8 הכיוונים ואת זה צריך לדעת וזה חמור ורע מאוד מאוד מאוד.

 9אני רוצה עוד שני משפטים כב' בית המשפט, יש עיתונאים שכותבים כך או אחרת,  צור:-בן בעזעו"ד 

 10ם,  אנחנו לא מתראיינים, באמת זה לפי שיקול דעתם אבל יש מקרים שיש, אנחנו שותקי

 11הלקוחות שלנו לא מתראיינים, לא מדברים אבל יש גורמים במערכת האכיפה באופן פורמאלי 

 12שמתראיינים לגבי התיק הזה זה כבר אולי איזושהי חצייה, כלומר שמתבטאים לגבי התיק 

 13הזה, מה היה, מה לא היה? מה לדעתם העמדה? מה צריך בית משפט לעשות בסוגיה הזאת? 

 14כלומר הם נכנסים לתוך הזירה אנחנו, אנחנו מחוץ לזירה. עיתונאי כותב כך, עיתונאי כותב 

 15אחרת באמת זה לא בשליטה, לפעמים דברים נכתבים ... יותר, ... פחות אין מה לעשות עם 

 16 זה.

 17 . יש גורמים שחקנים ממערכת האכיפה שנכנסים לתוך התיק.2 

 18 4000פטי בעובדה, היה לו הרבה מה לספר על תיק אנחנו ראינו את היועץ המש עו"ד ז'ק חן:

 19. יש סוגיה של הדלפות שכאן בית המשפט אולי כן יכול לומר משהו כי בסופו של 2 צור:-בן בעזעו"ד 

 20 דבר נאמרו דברים,

 21 כבר ניסינו אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 22 נכון והיו הדלפות שיטתיות מתוך חומרי חקירה. צור:-בן בעזעו"ד 
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 1שלישית כבודם, גם לגבי עדים שהועברו מסרים לעדי מדינה אם לא תחזרו בדיוק על מה  

 2שאמרתם תועמדו לדין, עדים שהעידו כאן, זה כרגע תוכן העדות שלהם, זה לא משהו אחר 

 3ותיזהרו לסטות במלוא הנימה ממה שאמרתם כי יבולע לכם, זה כבר השפעה ישירה, זאת 

 4יתונאי קורא להוא לפטר את זה, לפטר את זה, זה לא נעים, אומרת אני מסכים שהמחוזות שע

 5לא ראוי שיהיה אבל איפשהו הדברים שבתוך השליטה, יותר בתוך הטריטוריה של בית 

 6המשפט כלומר התבטאויות לגבי עדים שנמצאים כאן, ראיונות של גורמי אכיפה שמתייחסים 

 7יותר אז עכשיו יכול להיות  לתוך מה שקורה בתיק של בית המשפט, אלה כן דברים נשלטים

 8שהם חושבים לקחת התבטאות כזו או אחרת, אבל ... שהתביעה תבוא ותגיד בעוד חודשיים 

 9אנחנו רוצים לציין בבית המשפט ואנחנו נמנעים מזה אז אנחנו נציין את כל מאתיים 

 10 ההדלפות, שלוש מאות ההדלפות שהיו, אני רק אציין מה אמרו לעדי המדינה, מה כתבו להם

 11 מכלי תקשורת א', ב', ג', מה יקרה אם יחזרו בהם.

 12אולי אני אומר משהו ונסיים עם זה. לנו אין שליטה על מה  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 13שקורה בחוץ אבל לכולנו יש שליטה על מה שקורה בפנים ואני מציעה שלפחות כאן בפנים 

 14טה, שכל אחד יעשה את המאמץ שלו כדי נשמור על סגנון מאופק כי לפחות בזה יש לנו שלי

 15 שלפחות פה לא יצאו דברים מכאן שמישהו יעשה בהם אחר כך שימוש.

 16אז גברתי אם אפשר שמפה תצא בשורה שאנחנו יתחילו קצת לדבר ולהגיע להסכמות  עו"ד ז'ק חן:

 17 לפחות זה, ו... הרבה לעולם שלנו אבל מכיוון שאנחנו כבר למודי ניסיון מהכותרות הבאות

 18 שיצאו כתוצאה מפניית כב' השופטת רבקה פלדמן

 19 אני מדברת על כולנו, אני אמרתי כולנו. אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 20אז אני מבקש לחדד, אבל תסלחי לי גברתי שאני חייב להיות תרגומון פה, אין מה לעשות  עו"ד ז'ק חן:

 21שפט אלא אם יתקן אותי אם אני אגב אותו סיקור אוהד או עוין, התרגומון לדברי בית המ

 22 טועה שהקריאה הזאת מופנית לשני הצדדים.



 
 

 
 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
 

 2023פברואר  08

 

 24769 

 1מופנית לשני הצדדים, מופנית לכולם, לכל מי שנמצא כאן,  אב"ד: -פלדמן -כב' השופטת ר' פרידמן

 2 משתתף במשפט שיעשה מאמץ.

 3 מצטער, ככה אנחנו חיים. עו"ד ז'ק חן:

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

 5 

 6 ההישיבה נעול

 7 חמד דקל ידי על הוקלד


