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  1 

  2 

 3  פרוטוקול

  4 

 5 10, ערו& 46976%09%17בסדר טוב, אז בוקר טוב לכ�. אנחנו בתיק מספר   נעי� דיבנר: כב' הש'

 6החדש נגד גיא לרר. אנחנו בהקלטה, אני רוצה לדעת למי יש מיקרופו' מחובר 

 7  אליו.

 8  לי.  עו"ד ורסנו:

 9ל+ יש ול+ יש. אוקי, ויש אחת בעדות כא'. טוב, אנחנו יושבי� ע� נציגי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10בור, הגברת חנה קפלניקוב נציגת עובדי� ומר מרדכי מנובי&' נציג מעסיקי�, הצי

 11ואנחנו נתחיל מהסוגיה של הראיות הנוספות. את� כבר ראית� אות�, אני לא 

 12  יודעת במה מדובר.

 13  קיבלנו אות�, ראינו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  מעבר לזה.לא היה סיבה לעשות משהו   עו"ד ליכטנשטיי':

 16  אוקי.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17הערה אחת חשובה גברתי, יש בתיק הזה התנהלות טיפה בעייתית, ודוגמה לה   עו"ד ליכטנשטיי':

 18א� אני זוכר נכו', אני לא  20:00הייתה למשל שאתמול בלילה, בסביבות 

 19הספקתי, קיבלנו מייל שנשמטו ראיות מסוימות מתו+ העותק שקיבלנו, והנה 

 20  הנוספות, לפני הדיו', הראיות

 21  לפני שקיבלת�, מתי? עכשיו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  של הראיות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  האחרו'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  האחרו', שקיבלנו ביו� שלישי. או שני, לא זוכר.  עו"ד ליכטנשטיי':

 25  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26זה על השולח'. כלומר שיש, ג� א� יש פה ראיות, הראיות ואני רוצה לשי� את   עו"ד ליכטנשטיי':

 27ה' מוגשות בכזה אופ' שמראה פע� אחר פע� אחר פע� התנהלות שלטעמי היא 

 28  לא ראויה.

 29  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30רק למע' הסדר הטוב, שוב, אני מבקש להתנצל, עשינו, את אותו קלסר שהיה לנו   עו"ד ורסנו:

 31עותקי� מכל ראיה שמוכני�  4בר, עשינו, היו בו לאוקטו %2על השולח' פה ב

 32להגשה, כמוב' לעד, לצד השני, לבית המשפט, ואחד לעצמנו, ולגבי אחד 
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 1מסמכי� שוני�, בטעות  %5המסמכי� האלה, במקו� לצל�, לקחת עותק אחד מ

 2העותקי� של מסמ+ אחד ושלחו לה�. פשוט היו, מסמ+ אחד  4משרדי לקחו את 

 3  עותקי� של אותו נייר. 4לה� היו  מתו+ המסמכי� ששלחנו

 4  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  עותקי� של אותו נייר, 4אז אתמול בערב כשעשינו את ההכנה ראינו שזה   עו"ד ורסנו:

 6  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7מסמכי� שוני�, ושלחנו לה� אות�. זה בשוליי�  5מסמכי� שוני�, או  4במקו�   עו"ד ורסנו:

 8השוליי� של התיק, אני כמוב' מתנצל על הטעות, אבל זה עניי' של השוליי� של 

 9  של טעות משרדית שיכולה לקרות.

 10  כ', הבעיה היא אחרת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  כ', עכשיו בואו נדבר על הבעיה,  עו"ד ורסנו:

 12טעות קודמת, שפה יש  so calledהבעיה היא שהטעות הזאת מצטברת ל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  א� מדובר בטעות.באמת ספק 

 14  לא, ש� לא הייתה טעות, אני רוצה להסביר,  עו"ד ורסנו:

 15אז אני, רגע אחד, רגע אחד. אתה הסברת, אתה הסברת, אבל אני רוצה רגע   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16לומר משהו בהקשר הזה. תראו, אנחנו יכולי� לנהל על זה עכשיו דיו' של�, אני 

 17התחושה שלי היא שזה לא היה צרי+  חושבת שזה יהיה מיותר. באופ' אישי,

 18להיעשות כ+. הייתה כא', את� יצאת� החוצה וחזרת� ע� המו' הסכמות. נכו' 

 19שלנו להסכמות האלו, אבל התחושה המאוד חזקה  inputשאנחנו ג� נתנו את ה 

 20שהייתה פה זה שיש ביניכ� המו' הבנות ושאפילו כמעט את� מבקשי� מאתנו 

 21אלה, 'אנחנו נסתדר, אנחנו יודעי� מה  נשלח ל כמה שפחות להתערב בהבנות ה

Facebook  22, אנחנו לא צריכי� שבי' הדי' יעזור לנו לנסח, אנחנו לא רוצי� 

 23להגיש כתב הגנה ולא רוצי� הליכי� מקדמיי�, אנחנו לא רוצי� חוות דעת נוספת, 

 24אנחנו יודעי� מה לעשות', וכולי וכולי. הייתה מ' תחושה כאילו 'תני לנו'. אני 

 25באותו דיו' הרגשתי שא� אני יותר מתי אתערב ויותר מדי ארד אתכ� לרזולוציות 

 26אז אני אקלקל לכ� משהו בהסכמות, ולכ' נתתי לכ� את המרחב הזה. אני חושב 

 27שבנסיבות שאני מתארת עכשיו, להיות בסיטואציה שאתה נמצא ע� חבר+ בחו& 

 28נגדיות, בלי שאתה  ומגיע להסכמות על בסיס החומרי� הקיימי� בצירו- חקירות

 29אומר לו לכל הפחות 'רק תדע, למע' ההגינות, יש לי דברי� שאני רוצה להציג 

 30במסגרת החקירות הנגדיות', ג� א� משפטית ומבחינת התקנות אתה יכול לעשות 

 31את זה, אני חושב שבתחושה שלי, בואו נאמר, אני אגיד בעדינות, זה גר� לי אי 

 �32 שא�, הרי כל הסיפור התעורר אגב בקשה שאני נוחות, זה ג� לי אי נוחות. מה ג
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 1אביא לכא' מס+, נכו'? כדי לראות את מוצגי הווידאו, בקשה שלא עלתה לפני 

 2הדיו' הקוד�. אז לכאורה, אני לא יודעת, אז אני, זה גור� לי ג� להטיל ספק 

 3  בשאלה א� באמת זה היה מוכ' לקראת הדיו' הקוד� או לא,

 4  אני רוצה רגע לנקות את השולח', קוד� כל מהנקודה האחרונה,אז אני רוצה,   עו"ד ורסנו:

 5  אוקי, בבקשה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6לא מקובל שעורכי די' מעידי� בבית משפט, אני אומר בעצמי, בעצמי בתור עצמי,   עו"ד ורסנו:

 7לא בתור נציג של מישהו אחר. אני, דרור ורסנו, עמדתי בדיו' הקוד� פה והיו לי 

 8כאלה מוכני� להגשה, היה לי את הקלסר ע� כל המסמכי�  USB 4, סליחה, 4

 9עותקי� מכל אחד, כל הדברי� האלה עמדו פה.  4שאות� הגשתי מוכני� להגשה, 

 10נכ' שלפני הדיו' הקוד�, בגלל לח& הזמני� שזה היה, בבקשה לסעד זמני, לא היה 

 11הגיש לנו את, את השקט הנפשי אני אומר את זה, בשביל לעמוד על כ+ שצרי+ ל

 12  בקשה או הודעה להביא לפה התק' הקרנה.

 13  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  וזו הייתה אולי טעות, והנחתי שאני אעשה את זה ע� הלפטופ שלי.  עו"ד ורסנו:

 15  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16אבל אלה הדברי� שהיו אצלי על השולח', וההנחה שלי, ושוב אני אומר, אני   עו"ד ורסנו:

 17  � של בית המשפט בהכנעה,מקבל את הדברי

 18  אבל אי+ אתה מסביר לי את זה? א� אנחנו כבר מנהלי� את הדיו' הזה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  כ', בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 20  כי זו באמת שאלה שתמשי+ לרדו- אותי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  בבקשה, אני אסביר, אני אסביר,  עו"ד ורסנו:

 22ר לי את זה שאתה לא אומר לחבר+ 'דע ל+ שיש לי דברי� אי+ אתה מסבי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  נוספי�. החומרי� הקיימי� זה כולל חומרי� שאני מתכוו' להגיש'?

 24אז אני, אני אסביר לגברתי. המילי� 'על בסיס החומר הקיי�' היו ניסוח שאני לא   עו"ד ורסנו:

 25ר, כשהוא זוכר כרגע מי מאתנו אמר אותו, לדעתי זה היה חברי אבל זה בסדר גמו

 26אמר לי 'אני לא רוצה שאתה תגיש חוות דעת נוספת, אני לא רוצה שתגיש 

 27  תצהירי� נוספי�', ואמרתי מקובל עלי.

 28  ראיות נוספות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  הנושא שאתה דיברת עליו, לפחות ככה אני זוכר,  עו"ד ורסנו:

 30  אי' בעיה,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1על הזה, ואני מבי' שזו, וזו הייתה דרישה לגיטימית, אני ואני לא מתווכח כרגע   עו"ד ורסנו:

 2מבי'. אתה לא יכול ללכת להסכי�, כשאתה מנהל תיק עיקרי, כשאני עוד לא יודע 

 3  מה אני הול+ להביא,

 4עור+ די' ורסנו, עור+ די' ורסנו, אתה מארי+ לכיוו' הלא נכו'. השאלה היא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  ו',אחרת. ברור היה ל+ שיש רצ

 6  כי לי היה ברור שבחקירה,  עו"ד ורסנו:

 7של שני הצדדי� להגיע לדיו' בלי הפתעות, ואתה, אתה היחיד שידעת, ואני   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  מקבלת את מה שאתה אומר,

 9  אני,  עו"ד ורסנו:

 10אני מקבלת את מה שאתה אומר כנכו', אתה היחיד שידעת כבר אז שאתה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  להגיש עוד דברי�.תרצה 

 12גברתי אני, אני, זה ממש לא נכו', כיוו' שאני לא ידעתי א� הצד השני ירצה להגיש   עו"ד ורסנו:

 13  מסמכי� אחרי�,

 USB,  14לא, אבל אתה, אתה היית כבר ע� ה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  כ' בוודאי, אבל אני לא,  עו"ד ורסנו:

 16  שידעת שאתה רוצה להגיש אות�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17אבל קוד� כל, קוד� כל שוב, אני, אני אומר  עוד פע�. בעיני הגשת מסמכי�   עו"ד ורסנו:

 18  בחקירה נגדית היא לב החקירה הנגדית,

 19  אי' ספק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20ולכ' זה לא היה בכלל משהו שאני צרי+ לספר אותו מכיוו' שזה מוב' מאליו, ככה   עו"ד ורסנו:

 21  אני סברתי,

 22  בהלי+ שוויתרת� על גילוי מסמכי�, ויתרת� על כתב הגנה,   נר:כב' הש' נעי� דיב

 23  אני לא, אני, שוב אני אומר,  עו"ד ורסנו:

 24  ויתרת� על ההליכי� המקדמיי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  עוד פע�, אני אומר עוד פע� לגברתי, אני לא הייתי,  עו"ד ורסנו:

 26  � איזשהו יתרו' דיוני,לא, הרעיו' היה לא שההלי+ יית' לכ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27לא, ממש לא, אבל זו בדיוק הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, זו בדיוק הנקודה   עו"ד ורסנו:

 28שאני רוצה להגיע אליה גברתי. אנחנו, גברתי שאלה אותנו הא� אנחנו מוכני� 

 29לקיי� את הדיו ' בתיק העיקרי במקו� בצו הזמני ואמרנו כ', ונדמה לי שג� 

 30לאוקטובר א- אחד לא היה מונע  %2א� הדיו' היה מתקיי� בחבריי אמרו כ'. 

 31  ממני להגיש את המסמכי�,

 32  נכו', אי' מחלוקת,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  כמוב', בכפו- להתנגדויות.  עו"ד ורסנו:

 2  נכו'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3המטרה של כל ההסדר הזה, ולכ' ג� לא חשבתי שאנחנו צריכי�, לא עלה בדעתי   עו"ד ורסנו:

 4 %2שאני צרי+ להבהיר משהו שבעיני היה מוב' מאליו. המטרה של הזזת הדיו' מה

 5. לא  Facebook %לאוקטובר להיו�, הייתה לתת לנו פרק זמ' על מנת לפנות ל

 6  על מנת לעשות שינוי,

 7  ולהפו+ את זה, ולהפו+ את זה מהלי+ זמני להלי+ עיקרי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  ני�,אנחנו היינו מוכ  עו"ד ורסנו:

 9  להלי+ הסופ�, שזהו, כל הראיות מוגשות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  כ', אבל גברתי,  עו"ד ורסנו:

 11אז מה חשבת�, שתוכלו להגיש היו� מסמכי� מבלי שהוא יכול להתגונ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  בפניה�?

 13  גברתי, ג�, ג� בדיו',  עו"ד ורסנו:

 14  דיו' אחרי זה, ולהביא מסמ+, או שצרי+ עוד  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  לא,  עו"ד ורסנו:

 16  כדי שהוא יוכל להתייחס למסמכי� האלה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  לאוקטובר, יכולנו לקיי� אותו, והיינו, %2אבל גברתי, ג� בדיו' ב  עו"ד ורסנו:

 18  אבל זה היה דיו' בצו זמני,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  לא, אבל ג�,  עו"ד ורסנו:

 20  היה דיו' בתיק עיקרי אז, יש הבדלי� מהותיי�,זה לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני מסכי�, אבל אני רק רוצה לסיי� את המשפט ולומר,  עו"ד ורסנו:

 22  בבקשה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23שכאשר בית הדי' הציע לצדדי� או שאל את הצדדי� א� ה� מוכני� לקיי� את   עו"ד ורסנו:

 24הייתי מוכ' לקיי� אותו הדיו' בתיק העיקרי במקו� בצו הזמני, אני מבחינתי 

 25  באותו יו�, כפי שכבר גברתי כתבה.

 26  נכו'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27 %2וכ+ ג� באמת התקנה מתירה. זאת אומרת, א� היינו מקיימי� את הדיו' ב  עו"ד ורסנו:

 28  לאוקטובר בתיק העיקרי, היינו מקיימי� אותו כ+.

 29  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30וזו הייתה הכוונה, הכוונה הייתה להקפיא את המצב הקיי� ולהעתיק אותו   עו"ד ורסנו:

 31, שאנחנו  Facebookחודשיי� וחצי קדימה על מנת לאפשר לנו את הפנייה ל 

 32  , נקרא לזה ככה.they didn't dignify us with an answerמביני� ש 
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 1  ה� ענו לכ� לפני שפנית�, אני לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אני לא יודע א� ה� ענו לנו,  עו"ד ורסנו:

 3  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אבל ה� לא טרחו להשיב,  עו"ד ורסנו:

 5  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  שזה לא ענייננו כרגע, לדיו' הזה.  עו"ד ורסנו:

 7  בסדר. טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8ל את העובדה אבל זו הייתה המחשבה. עכשיו, אני אומר עוד פע�, אני מוכ' לקב  עו"ד ורסנו:

 9שכנראה הייתה אי הבנה, וזה בסדר. אני מוכ' לקבל את העובדה שבית הדי' חושב 

 10שצרי+ לנהל את ההלי+ הזה בקלפי� פתוחי�. אני, אגב, זה לא התיק הראשו' 

 11ולא האחרו' שאני מנהל אותו בלי תצהיר גילוי מסמכי�, וזה ג� קורה, זה ג� 

 12בל את זה שאני כנראה טעיתי ולכ' קורה, זה ג� לגיטימי, אבל בסדר, אני מק

 13מסרתי, ברגע שגברתי אמרה קלפי� פתוחי� זה הכלל העיקרי, מסרתי את 

 14  המסמכי�. אני,

 15אוקי אז בוא עכשיו, אתה תוכל להגיב בקצרה, אבל אני רוצה כבר לומר. אני   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16ו� בשאלות כבר רוצה ללכת קצת קדימה לפני, אנחנו יכולי� להעביר על זה את הי

 17אתיות או לא אתיות או הגינות או לא הגינות, ואולי באמת בטעות ואולי באמת, 

 18אולי, אני כ', אני א- פע�, עד שזה לא סופי אני תמיד אומרת, אני משאירה את 

 19המקו� לספק אבל אני אומרת את הדבר הבא, תראו, כמו שאנחנו מדברי� על 

 20פשרי� לצדדי� להביא ראיות, קלפי� פתוחי�, ככה ג� הכלל הוא שאנחנו מא

 21את� מ' הסת� יודעי� את זה. אני רוצה, כשאת� עוני�, ג� שתתייחסו כבר 

 22הלאה לשלב הבא, והוא אוקי, עברנו את כל זה, נזפנו במי שנזפנו או לפחות הבענו 

 23את מורת רוחנו, הכל קרה. עכשיו, המסמכי� ככל הנראה יוגשו בכפו-, אפשר 

 24רת, ההנחה שלי שההלי+ הזה צרי+ להיגמר בזמ' להגיד ככה, אפשר להגיד אח

 25מאוד קרוב, אז אנחנו אפילו לא צריכי� להגיד בכפו- להוצאות, כי כבר עוד מעט 

 26יהיו הוצאות של כל ההלי+ כולו ונחליט על מי ה' מושתות, אבל אני אומרת, 

 27בהנחה שזה מה שיקרה, הא� את� יכולי� לקיי� היו� את הדיו' במלואו או 

 28  טר+ לעשות דיו' המש+?שאנחנו נצ

 29  אני, אני אומר לגברתי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  חשוב לי לומר דבר מה ג� לגבי דברי� שהתנהלו פה, ואני ג� אומר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 32אדבר ג� בשמו של חברי כשהמיקרופו' אצלי ואני רוצה לומר דבר או שניי�, לא   עו"ד ורסנו:

 33  חברי היה זה שניהל את המשא ומת' ולא אנוכי,לומר, כיוו' ש
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 1  למי אתה מתכוו' 'חברי'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  למר הלל סומר.  עו"ד ליכטנשטיי':

 3  אוקי, כ'. אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4בחו& עלתה כ', מה שאמר לי חברי בזמ' שדיברת�, עור+ די' סומר אמר לי שבדיו'   עו"ד ליכטנשטיי':

 5השאלה של מוצגי� בתיק והוחלט שמה שיהיה בתיק אלו המוצגי�. עכשיו, זה 

 6  לא דבר של מה בכ+,

 7  זה ממש לא נכו',  עו"ד ורסנו:

 8  רגע,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  סליחה, לא,  עו"ד ורסנו:

 10  שניה, אנחנו לא התפרצנו לדברי+,  עו"ד ליכטנשטיי':

 11  לא, זה ממש, זה ממש,  עו"ד ורסנו:

 12  ג� אתה אמרת,  עי� דיבנר:כב' הש' נ

 13  אתה אמרת שאני טעיתי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  ג� אתה אמרת דברי� שהוא חושב שה� לא נכוני�, והוא לא קפ& באמצע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  ולא קפצנו, שתקנו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  לא, יש הבדל, אני לא אמרתי דברי� שהוא אמר,  עו"ד ורסנו:

 17  מר מה שהוא אומר, אתה אמרת מה שאתה אמרת.הוא או  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19עכשיו יותר מזה, עכשיו חברי מהצד השני עורכ+ הדי' ורסנו אומר 'טעינו ואנחנו   עו"ד ליכטנשטיי':

 20ניקח את האחריות על טעותנו'. הדבר מזכיר לי, באנלוגיה רחוקה, טעות בכדאיות 

 21משמעית, היה, יותר מזה, המסמכי� היו העסקה. "העסקה" נוסחה בצורה חד 

 22בידיו והוא ידע שעליו להגיש�, ועדיי' ניסח את ההסכ� כמות שהוא. ג� בית 

 23המשפט שהיה צד להלי+ הבי' אותו דבר כמונו. כלומר, ג� א� הייתי פה טעות, זו 

 24טעות של כדאיות ב"עסקה", של הצד לקחת אחריות עליה, לטוב ולרע. עכשיו, 

 25אני אומר את זה, זה בדווקנות, אלא ההסכמה לא הייתה בנויה אני אסביר למה 

 26רק מהדבר הזה, ההסכמה הייתה בנויה על מספר נדבכי� שנבנו האחד על השני. 

 27, העובדה  Facebookא� תמשו+ אלמנט אחד כל ההסכמה קורסת. הפנייה ל 

 28א שאנחנו ישבנו במש+ החודשיי� האחרוני� וחיכינו לדיו' כי לא, אסור לנו להבי

 29ראיות, לא חיפשנו ראיות, לא, אי' לנו, אנחנו לא יודעי� עכשיו מה יהיה. גברתי 

 30תקשיב, הוגשה תביעה, מי שיז� את התביעה היה התובעות, היה לה� את כל 

 31ימי�,  5הזמ' שבעול� להכי' את התביעה, לזמ' מס+, לקבוע את הכל. לנו היה 

 32ג� היו לנו טעויות. אני, אני שבוע, אני מתנצל א� אני לא זוכר, עבדנו בטירו- ו
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 1ראיתי לפחות כמה טעויות קטנות אמנ�, אבל טעויות קטנות של הגהה וכאלו, 

 2ולמרות זאת הגענו להסכ� הפשרה. קיבלנו הסכמה שבה לקחנו על עצמנו, 

 3, הוא בעל משמעות רבה. is of essenceהמשמעות, הרי גברתי תבי', הזמ' פה 

 4אד� נוס-, הנתבע, שג� הוא מתחיל תכנית יש ערו& שמתחיל תכנית חדשה, יש 

 5חדשה, ובינתיי� א- אחד מה� לא יכול להתייחס בנכס העיקרי של אחד מה� 

 6כדי לקד� את עצמו, וכנראה זה ג� יימש+ הלאה, והערו& זה דבר אחד גדול, אבל 

 7גיא לרר ע� כל הכבוד הוא לא הערו&, הוא הרבה יותר קט', הרבה יותר זקוק 

 8י' לא נותני� לו את האפשרות הזו. כלומר, כל יו� שעובר לערו& שלו, ועדי

 9מבחינתנו הוא נזק בלתי הפי+. ג� א� אני אומר עכשיו שאנחנו זקוקי� לעוד 

 10חודשיי� גברתי, הרגתי את הלקוח, אני לא מסוגל לומר את זה. לכ', אני רוצה, 

 11  אני רוצה לומר עוד,

 12  רגע, ת' לו לסיי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13רגע עוד לא סיימתי. יותר מזה, חברי כל הזמ' מתייחס לעובדה שהוא רוצה להגיש   טנשטיי':עו"ד ליכ

 14  ראיות הזמה, חשוב לי להבהיר את הנקודה,

 15  לא אמרתי את המילי� 'ראיות הזמנה', אמרתי להפרכה,  עו"ד ורסנו:

 16, כיוו' שאות' רגע אני מדבר, אני מדבר. אלו לא ראיות שאמורות לתמו+ בתיק שלו  עו"ד ליכטנשטיי':

 17היה עליו להגיש בצו המניעה. לא מגישי� בקשה לצו מניעה זמני ומסתירי� ראיות 

 18  קלסרי�, לא עובד ככה. %4מבית המשפט ומהצד השני, במיוחד ראיות שאצל+ ב

 19לא, אבל זה לא הגיוני מה שאתה אומר, כי כשאתה מסתיר ראיות במסגרת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  פעלו לרעת+, הוא עדיי' רוצה להגיש את הראיות האלה.צו מניעה זה ראיות שי

 21אני, אני אסביר, אני אסביר לגברתי שוב. תראי, מבקש צו מניעה עליו הנטל   עו"ד ליכטנשטיי':

 22להוכיח את עמדתו. צו המניעה הוגש כרגע בלי א- ראיה כמעט, צילו� מס+ כזה, 

 23שהוגשו על ידינו או, מעט מאוד, בואו נאמר שכמות התצהירי� וכמות הראיות 

 24  עלתה פי כמה על הראיות שצורפו לצו המניעה, אוקי?

 25  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26אפשרויות, או שלא היו בידיה� באותו זמ' ראיות להוכחת טענותיה�,  2יש לזה   עו"ד ליכטנשטיי':

 27  הוגשה התביעה בלי יכולת,

 28  או שהיו ולא הגישו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29או שהיו ולא הגישו והתכוונו להפתיע אותנו. אוקי? כ+ או כ+, כשאנחנו מדברי�   עו"ד ליכטנשטיי':

 30  על צו מניעה זמני שהוגש במעמד צד אחד,

 31  לא במעמד צד אחד,  דובר:
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 1סליחה, הוגש כצו מניעה זמני והצדדי� מנהלי� הלי+ שאמור להיות בקלפי�   עו"ד ליכטנשטיי':

 2ראיות שכול� ראיות הזמה לכאורה, אבל אני, אני פתוחי�, לתת ערימה של 

 3חברי, תראה לי ראיה אחת שבאה להראות שקר שאמר  I challengeקורא, 

 4  מישהו מעדי הנתבע,

 5  אני עוד אראה ל+, אני עוד אראה ל+,  עו"ד ורסנו:

 6רגע, מבלי שהדבר תומ+ בטענה הבסיסית שעל התובעת להוכיח. כלומר, יש הבדל   עו"ד ליכטנשטיי':

 7בי' ראיות שצרי+ להוכיח בתיק, שאלו הראיות שמוכיחות את העמדה שלי 

 8התובע, לבי' ראיות שאומרות 'הצד אינו אמי''. ג� א� הראיות יוגשו אני מתנגד 

 9להגשת' כמוצגי� בתיק, אני מבקש שה' יוגשו כראיות הזמה להוכיח שקר כזה 

 10ר, יש הבדל בי' או אחר, להוכיח אמירת אי אמת, סליחה, לא שקר. אוקי? כלומ

 11הגשת ראיות הזמה שנועדה להראות לבית המשפט שהעד אינו דובר אמת או את 

 12כל האמת, לבי' הגשת מוצגי� בתיק, זה לא אותו דבר. מה שאני מבקש כרגע זה 

 13  ראיות הזמה,

 14ככה או ככה, זה בסו- ראיה בפנינו שאנחנו נסתמ+ עליה במסגרת ההכרעה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  ה,ככה או ככ

 16לא, לא, אני מתנגד להגשת� כמוצגי� בתיק, זה מה שאני אומר. זה ישמש רק   עו"ד ליכטנשטיי':

 17  להוכחה של דברי אי אמת מצד מי מהעדי�.

 18  אוקי, ונניח אז, רגע ,רק רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  אני רוצה,  עו"ד ורסנו:

 20' צריכה את ההתייחסות לסיפא עוד רגע, עוד רגע עור+ די' ורסנו, אני עדיי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21של הדברי�, ונניח אז, ה� יוגשו ככה או אחרת, אוקי, מה אז? הא� אנחנו יכולי� 

 22לקיי� היו� דיו' מלא או שאת� רוצי� להוסי- על הראיות שלכ� בהתייחס 

 23  לראיות האלה?

 24  ,אני אומר לגברתי, חלו- הזמ' הזה לא מאפשר לי לתת תשובה, אני אולי  עו"ד ליכטנשטיי':

 25לא, אבל זה חשוב שאת� תבדקו את הדבר הזה. תראו, אני רוצה לומר לכ�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26משהו, תראו, יש בי מקו� שמאוד לא נוח לו ע� המהירות הזו שאנחנו מנהלי� 

 27את ההלי+, אנחנו מנהלי� את ההלי+ לא לפי סדרי הדי' הרגילי�, וסדרי הדי' לא 

 28ו אנחנו, בהסכמה שלכ� ומתו+ ראיית העניי' קיימי� בכדי, יש לה� מטרה. עכשי

 29עצמו, אוקי? אמרנו בואו נעשה פה משהו אחר מסדרי הדי' הרגילי�, בואו נעשה 

 30איזשהו מאמ& אחר, כי שני הצדדי� חשבו, וג� אנחנו הסכמנו אתכ�, שצרי+ 

 31לעשות את זה יותר מהר מאשר הלי+ רגיל, ושזה ג� באמת פחות הלי+ שמתאי� 

 32ואחר כ+ בואו נחכה לראות מה יהיה התיק העיקרי, אלא צרי+ להחלטה זמנית 
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 1להחליט פה באמת לכא' או לכא' ולסגור את הסכסו+ הזה. כעת, ברשות+, כעת 

 2אנחנו נמצאי� באיזושהי נקודת בחינה של הגישה הזאת, ואני צריכה לדעת איפה 

 3ני את� עומדי�. כי א� את� אומרי� לי 'תראי, אחרי שראיתי את הראיות', שא

 4מזכירה לכ� שאני עוד לא ראיתי, 'אחרי שראיתי את הראיות הללו אני חושב 

 5שצרי+ עכשיו לתת לנו עוד איזשהו, לפתוח לנו עוד איזשהו חלו' זמ'' כזה או אחר, 

 6ואנחנו יכולי� להיות גמישי� אתכ� מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אני יכולה 

 7א� את� תגידו לי שזה לעשות את המאמ& שאני יכולה לעשות כדי שזה לא, 

 8מספיק לכ� שבוע או שבועיי�, אז זה יהיה שבוע או שבועיי�, אוקי? אבל אנחנו 

 9צריכי� את חלו' הזמ' הזה כדי להיער+ לחומרי� החדשי� האלו, ואז, ואז יכול 

 10הצדדי� להגיד, שימו על השולח' את כל מה שאת�  %2להיות מצב שאנחנו נבקש מ

 11  נקיי� את הדיו', יכול להיות שזה מה ש,מתכווני� להגיש בהלי+ ובוא 

 12  אבל,  דובר:

 13רגע, לא עשינו את זה, לא עשינו את זה. חשבנו שעשינו את זה ומסתבר שזה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  לא מה שעשינו. חשבנו, בדיו' הקוד� חשבנו שזה מה שעשינו.

 15  ככה.ג� חברי אומר שעשינו את זה, רק הוא לא הבי' את הדבר   עו"ד ליכטנשטיי':

 16לא, לא, לא, לא. הוא אומר 'עשינו מה שכתוב, יש דברי� שלא כתובי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17שמבחינתי ג� ה� חלק מההסכמה, ה� לגיטימיי� מתו+ ההסכמה'. הוא קורא 

 18לתו+ ההסכמה הזו שבחקירה נגדית, ובהתא� לזכותו בדיו' זמני הוא יכול להגיש 

 19ה, נכו' שככה, נכו' שככה? אז מה שאתה ראיות כדי להגיד לו 'תראה, נכו' שככ

 20אומר לא נכו''. הוא היה יכול לעשות את זה, על זה אי' מחלוקת, בדיו' בצו הזמני, 

 21א� היה מתקיי�, אי' מחלוקת שהוא היה יכול לעשות את זה. אני לא נכנסת 

 22עכשיו לשאלה, והיא באמת לא חשובה לנו, ברמה הפרקטית היא כרגע לא חשובה 

 23ו מחשבה בתו� לב או בחוסר תו� לב, אני לא נכנסת לשאלה הזאת לנו, הא� ז

 24ואני, אני ג� לא רוצה להגיד שאני נוטה לחשוב ככה או ככה. אני באופ' אישי 

 25פרשתי את ההסכמה הזו אחרת. את�, מסתבר, פירשת� אותה כמוני. זהו, אנחנו 

 26רי� נמצאי� בנקודה הזו. אז עכשיו אני רוצה לדעת פרקטית, בהנחה שהחומ

 27האלה יוגשו לתיק הא� אנחנו יכולי� לקיי� היו� את הדיו', הא� אנחנו יכולי� 

 28להתחיל לקיי� את הדיו', לאפשר את ההגשה שלה� ולאפשר לכ� להשלי�? אי+ 

 29  את� רוצי� לראות את הדיו' הזה מתקיי�?

 30ה דקות הפסקה כדי להתייע& ע� הלקוח שלי. יש פ 5אני מבקש ברשות+, גברתי,   עו"ד סומר:

 31  השלכות שה' לא משפטיות בלבד, אלא ג� על הדברי� האחרי�, 

 32  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  דקות הפסקה, %5ואני חייב במקרה הזה לא יותר מ  עו"ד סומר:
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 1  אי' בעיה, אי' בעיה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  משפטי�. 3אני חייב לומר   עו"ד ורסנו:

 3  דברי�, והוא כבר מוסי- עוד, אבל,אני לא הספקתי אפילו להגיב בקשר ל  עו"ד סומר:

 4  רגע, רגע ,אתה תוכל להגיב, לא, לא, הוא אומר, אתה תגיב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  משפטי�? 3דקות הפסקה אתה צרי+  %5על ה  עו"ד סומר:

 6לא, לא, הוא רוצה להגיב לדברי� שנאמרו. תראה, בכל זאת אנחנו מעמידי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7י נקודה, אני לא יודעת א� אנחנו מעמידי� או את� העמדת� אות� כא' באיזושה

 8  את עצמכ�, אבל את� לא נמצאי� אולי במצב כל כ+ נעי�, אז בואו נשמע, מה?

 9, גברתי, לא אמרתי מעול� שאי' לי כווה להגיש מוצגי�, לא רמזתי, 1אוקי, אז   עו"ד ורסנו:

 10  לא היה דבר כזה.לא נשאלתי, ואילו נשאלתי ולא שמעתי אז אני מתנצל, אבל 

 11  זה מה שהשתמע, זה מה שהשתמע מההסכמה ביניכ�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  לא, גברתי, אני, גברתי אני מבי', אני מבי',  עו"ד ורסנו:

 13  זה מה שהשתמע מההסכמה, אבל חבל, למה אנחנו חוזרי�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14, וזה משפט, קוד� כל לגבי העובדה מה אני 1משפטי� רגע?  %3האפשר לסיי� את   עו"ד ורסנו:

 15  שמעתי ומה אני אמרתי,

 16  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17ואני אומר עוד פע�, ג� התייעצתי ע� עוד עורכי די' במשרדי שה� ותיקי� ממני   עו"ד ורסנו:

 18ושאלתי אות� הא� במונח חקירה נגדית זה מוב' שמתייחסי� למוצגי� וה� 

 19אמרו לי 'לדעתנו כ'', אבל אנחנו יכולי� להבי' ג� שמישהו אחר חשב אחרת, ואני 

 20, אומר חברי שהוא בדיו' לא היה לו זמ' להביא 2לוקח את העניי' הזה על עצמי. 

 21ראיות. אות�, אותו זמ' שהיה לי היו לו ויותר מכ+, א� גברתי תפתח את התשובה 

 22רי� ש� ה� מחודש יולי. שלה� לצו המניעה הזמני, תראה שחלק מהתצהי

 23התביעה הוגשה בספטמבר, אז יש, היה לה� את כל הזמ' שה� רצו להכי' ולאסו- 

 24  את הראיות ולבוא אית� לדיו'. אלה המשפטי� שרציתי להגיד.

 25  תודה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26עכשיו, כיוו' שאני קוד� רק ביקשתי דחייה אבל אני מוצא את עצמי נאל& בכל   עו"ד סומר:

 27ומר לפרוטוקול מספר דברי�. ראשית, אני לא אמרתי שאתה, עור+ די' זאת ל

 28ורסנו, למע' הדיוק, מכיוו' שקוד� דברי� הובאו בש� אמר�, ומכיוו' שחברי בחר 

 29להעיד לגבי העובדות אז אני רוצה רק לדייק את העובדות. במהל+, כשישבנו בחו& 

 �30 עור+ די' ורסנו, לא ניהלנו משא ומת' על כל תג ותג בהסכ� הזה, ובאחד השלבי

 31אמרתי שאמרת שוויתרת על מוצגי� אבל אתה ביקשת להוסי- את המילה 

 32מוצגי�, 'ומוצגי�', ואנחנו דחינו את הבקשה הזו. זאת אומרת הנושא נדו', זה 

 33ראשית. שנית, אני חושב שיש הבדל גדול בי' ראיות שמובאות להזמנת עדי�, כמו 
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 1תות תוכנ�, יש הבדל מאוד מאוד גדול שאמר חברי, לבי' ראיות שמובאות לאמ

 2בהקשר הזה, ויש, וא� בצו הזמני היו מובאות ראיות, ה� לא היו מובאות, ה' לא 

 3היו נכנסות באופ' אוטומטי להלי+ העיקרי כראיות לאמתות תוכנ', אלא זה 

 4באמת היה תלוי בהליכי� כמו שצרי+ בתיק העיקרי, ועל זה בוודאי ויתרו. אחרי 

 5  דקות הפסקה על מנת שנוכל, 5זה אני שב ומבקש שאמרתי את כל 

 6טוב, לפני שאת� תיקחו את ההפסקה אני רוצה שתבינו מה האפשרויות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  שעומדות בפניכ�.

 8  תודה.  עו"ד סומר:

 9אני אומרת שוב, הנטייה שלנו היא להתיר את קבלת החומרי� הנוספי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10כ� הזדמנות הולמת להגיב לה� ככל שתאמרו שאת� בכפו- לכ+ שתתאפשר ל

 11צריכי� באופ' סביר. עכשיו משעשינו את זה השאלה היא כזו, הא� אנחנו 

 12מתחילי� היו� בשמיעת הדיו', שכ' פונה יו� של� לכבוד התיק הזה צרי+ לקחת 

 13את זה בחשבו', לא רק אצלנו, אני מניחה שג� אצלכ�, כ', הא� אנחנו נוכל 

 14שמוע את העדויות, זה דבר אחד שאת� צריכי� לבדוק איתו. להתחיל היו� ל

 15הא� אפשר לסיי� היו� מבחינתכ� את שמיעת את העדויות, ע� כל החומר, ובזה 

 16נסתפק, ולא יהיו עוד, ואחר כ+ יהיו רק סיכומי�. האפשרות השלישית היא, 

 17 שלישית רביעית זה שאו שנתחיל את הדיו' ביו� אחר או שנסיי� את הדיו' ביו�

 18אחר, כשהאפשרויות שאני נותנת לכ� לצור+ זה, בהנחה שא- אחד לא רוצה 

 19למשו+ את זה יותר ממה שכבר משכנו עד עכשיו. האמת שאני חשבתי, אחרי כל 

 20הפרסומי� שהיו בעיתו' בזמנו, שאת� תודיעו לי 'בואו נקדי� את הדיו', אי' טע� 

 21נית' לכ� את הזמ' לחכות בכלל עד דצמבר', אבל, אבל לא הודעת�, אז אמרתי 

 22  שלכ�, לא יזמתי את זה למרות ששקלתי את האפשרות לעשות את זה.

 23  לא הנחתי שיש מועדי� פנויי�, א� הייתי יודע הייתי מבקש.  עו"ד ורסנו:

 24  לא, תראו, אני אומרת שוב, אי' מועדי� פנויי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  לא,  עו"ד ורסנו:

 26  די� פנויי� אצלנו, לא,אי' כזה דבר מוע  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  ג� בדיו' הרי ניסינו למצוא מועד יותר קרוב ולא הצלחנו,  עו"ד ורסנו:

 28. אבל 2019לא, אי' לנו, לא, אי' כזה דבר מועדי� פנויי� ביומ' שלנו עד   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  כשאנחנו מחליטי� שמקיימי� תיק מהר, אז מפני� מועדי�.

 30  י שיש אופציה כזאת,אז אני, אני לא הנחת  עו"ד ורסנו:

 31  אז עשינו את זה, כ' אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  לו הייתי מניח הייתי מבקש,  עו"ד ורסנו:
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 1טוב, אבל בכל מקרה כ+, יש לנו אפשרות לשמוע את התיק ביו� רביעי הבא,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  בינואר, %3זאת אומרת ה

 3  זה המועד שחברי כבר דחה פע� אחת,  עו"ד סומר:

 4לא, זה לא עניי' של לדחות, אני מבי' שבסיטואציה הנוכחית אי' לי יותר מדי   ד ורסנו:עו"

 5  אפשרויות, אבל,

 6  אני, תראו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  רגע, רגע, רגע,  עו"ד ורסנו:

 8  נותנת לכ� את, אבל ת' לי רגע לסיי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ',  עו"ד ורסנו:

 10  תחזרו ע� התשובות לגבי הכל,ואחר כ+ פשוט   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  כ',  עו"ד ורסנו:

 12  אני פשוט אגיד לכ� מה האפשרויות.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  ,%11:00בלוד, אפשר ב %09:00אני פשוט מסכ� בעל פה ב  עו"ד ורסנו:

 14בינואר. אני יכולה,  %17בסדר אז זאת אפשרות, זאת אפשרות. יש אפשרות ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15בינואר, אז זה  15אני יכולה, טוב, זו שאלה, אני יכולה לפנות לא יותר מחצי יו� ב

 16  יהיה לא יותר מחצי יו� ולכ' זה רק א� אנחנו מדברי� על המש+.

 17  לינואר בעייתי לי. 15  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  סליחה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  לינואר בעייתי לי. 15  עו"ד ליכטנשטיי':

 20אוקי, בסדר, אני עוד לא, אני פשוט נותנת לכ� את התאריכי� ואת� תחזרו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21בפברואר, אני חושבת שאנחנו לא רוצי�  %7אלי ע� תשובות. אחר כ+ יש את ה

 22  לדחות את זה מעבר לש�.

 23  לא,  עו"ד ורסנו:

 24להיות, יכול להיות  אז בכל מקרה אני חושבת שזה יהיה המקסימו�. יכול  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25לפברואר, יכול  %11א� את� תרצו מועד סמו+ לאחד המועדי� האלה, למשל ב

 26להיות שאני יכולה לקחת את היו� הזה ולהזיז אותו, אז אולי אפשר יהיה קצת 

 27דקות א- פע� לא מספיק  5דקות,  10להתגמש בתו+ המקומות האלה. אנחנו ניקח 

 28  בחו&, נכו'?

 29  תודה רבה.  עו"ד ורסנו:

 30  תודה גברתי.  עו"ד ליכטנשטיי':

 31  דקות ואנחנו נחזור. 10אז   כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  (הפסקה בהקלטה)

 33  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1אני מאחל לעצמי גברתי, שבכל פע� שאני אבקש משהו מבית המשפט הוא יית'   עו"ד סומר:

 2  לי כפליי� כמו שהיה ע� ההפסקה,

 3  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4ואני מקווה שזה יקרה ג� בדברי� אחרי�. אני רוצה לומר שאנחנו עברנו ימי�   עו"ד סומר:

 5אחרוני� לא פשוטי�. ג� נאלצנו להשיב לבקשות החוזרות והמשתנות במקו� 

 6להתכונ' כמו שצרי+, כראוי, לדיו' הזה שמבחינתנו הוא חשוב, ואני חושב 

 �7 שמעתי את שההתנהלות של התובעות היא לא תקינה בלשו' המעטה, ואני אמנ

 8דבריה של גברתי שעוד מעט יהיו הוצאות בתיק כולו ולא צרי+, אבל אני לא בטוח 

 9שלא היה מ' הראוי פה, זה כמוב' שיקול דעת מלא של בית הדי' לפחות לענוש את 

 10נשלח אלינו, נשלחו אלינו  20:30ההתנהלות הזו בהוצאות. אני מזכיר שאתמול ב

 11חברי לא הספיק לקרוא אות� כי הוא היה מסמכי� נוספי�, ממש ערב הדיו',  5

 12באירוע משפחתי בערב, וזה מאוד מאוד ל מניח את הדעת. יחד ע� זאת, אני חייב 

 13לענות לשאלה האחרונה של גברתי, כשאני מתייע& ע� הלקוח הנזק שייגר� לו 

 14בדחייה נוספת, הד- הזה שהוא, הוא הוא מפעל חייו שלא נמצא בשליטה מוחלטת 

 15ו, הוא זקוק לו מאוד מאוד מהר, ולדחות דברי� לפברואר או שלו בתקופה הז

 16  למועד אחר זה לא,

 17  למה? אפילו, אפילו שבוע?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18לא, לא, אנחנו לא, אני לא בטוח בתיקו' שיהיה בעניי' הזה, אנחנו, הוא מבחינתו   עו"ד סומר:

 19וצגו, שוב, תו+ הד-, הדיו' חשוב לו שיתקיי�, ולכ' א� נגזר עלינו שהדברי� י

 20כמוב' שאנחנו שומרי� כל זכות להתנגד לכל מוצג ומוצג בעת ההגשה על פי 

 21הכללי� הרגילי�, על פי, אני אומר שוב, יש הבדל גדול בי' קבלת ראיה לצור+ 

 22הוכחת אמתותה, לבי' קבלתה לצור+ הפרכת עדות של עד, לא צרי+ לומר את 

 23ות את, את הפעולות הנוספות הדברי� האלה. אנחנו, למרות שלא הספקנו לעש

 24האלה, אנחנו בנסיבות האלה, א� זאת ההחלטה כפי שמסתמ' שתהיה, אנחנו 

 25נבקש להגיש מסמ+ אחד נוס-, שנמסור אותו לחברינו ע� ההחלטה, שעוד לא 

 26  הספקנו לעשות. היינו, אילו היינו מביני� שאלה כללי המשחק החדשי�,

 27  רגע רוצה לעצור אות+, עור+ די' סומר, אני  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  כ',  עו"ד סומר:

 29רק רגע אחד אני רוצה לעצור אות+, כי אני כ' רוצה, אני, החיפזו' הזה קצת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30מדאיג אותי. התיק הזה הוא, בוא נאמר כ+, הוא לא מסוג התיקי� שיש לי בה� 

 31בדות איזושהי תחושה מאוד חזקה לגבי התוצאה שלו. אוקי? יש כא' שאלות כ

 32משני הצדדי�, באמת כבדות משני הצדדי�, ואני חושבת שלשלב הראייתי תהיה 

 33השפעה מכרעת, כי את הסוגיות המשפטיות אנחנו מכירי� כולנו. אני לא בטוחה 
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 1שה' פותרות את הסוגיה הספציפית שעומדת לפתחנו כא', אני חושבת שלשלב 

 2, אחד הדברי�, ושוב הראייתי יכולה להיות השפעה מכרעת. אני אגיד יותר מזה

 3אני לא אומרת משהו מוחלט ולא משהו סופי, אבל על פניו נראה שאחד הדברי� 

 4שיכולי� להשפיע על תוצאת ההלי+ לכא' או לכא' הוא השאלה באמת עד כמה 

 5הד- הזה שירת את התכנית לעומת דברי� אחרי�. זו טענה שתא� העלית� בי' 

 6  לא רואה את פרופסור נהו' כא', היתר ג� במסגרת אותה חוות דעת, אגב אני 

 7  העדי�, אמרנו לעדי�,  עו"ד סומר:

 8  ביקשת� מה� להמתי' בחו&?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  שמכיוו' שנחקר קוד� כל הצד השני,  עו"ד סומר:

 10  בסדר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  הנחנו שאילו ה� היו באי� היו חברינו מבקשי� לגרש אות� מ' האול�,  עו"ד סומר:

 12בסדר, אי' בעיה. אז אני אומרת, זו טענה שאת� העלית�, היא טענה שצרי+   נעי� דיבנר:כב' הש' 

 13 3לדו' בה והיא טענה עובדתית לגמרי. עכשיו, כרגע הטענה שלכ� מתבססת על 

 14חודשי� מדגמיי�,  3חודשי� מדגמיי�, אני לא יודעת אי+ המדג� נבחר, אבל אלו 

 15מרי� שהביאו לתוצאות האלו. אני והיא ג� בעיקר נותנת תוצאות ופחות את החו

 16אומרת את הדברי� כי אני, שוב, לא יודעת מה כרגע את� מעבירי� ביניכ� שלא 

 17נמצא בתיק שמולי, אבל אני חושבת שאת� צריכי� להיות בטוחי� במה שאת� 

 18אומרי�, אחרי שג� הדברי� האלה נשקלו, וא� זה מה שאת� אומרי� אנחנו 

 19מת נתקד�. אבל אני רוצה להיות רגועה שלא, נשמע היו� את ההוכחות ובזה בא

 20  שלא היו דברי� שלא נאמרו מראש.

 21אני לא רוצה, גברתי, להקדי� את הסיכומי�. אבל לא חושב, לפחות בחומרי�   עו"ד סומר:

 22  שהוצגו לנו לא ראיתי מדג� טוב יותר,

 23  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24לא דואג, אני כ' רוצה לומר שוב, אני מבי'  אז אני לא, אז בעניי' הזה אני לא, אני  עו"ד סומר:

 25שאי' דר+ בדר+ כלל להבי' את זה, אבל אני אומר, נגר� לנו פה נזק ראייתי, אלא 

 26שכשאני מנסה לאז' אותו אל מול הנזק העצו� בזה, בכל יו� שהד- לא נמצא אצל 

 27הלקוח שלי, אנחנו נאלצי�, אנחנו סבורי� שיותר נכו' לנו לנהל את התיק 

 28  ת האלה.בנסיבו

 29  טוב, אוקי. כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30הכדור בידי חבריי, מה שה� רוצי� זה מה שיהיה. אני לא רואה, ג� לנו נגר� מ'   עו"ד ורסנו:

 31הסת� נזקי�, אנחנו הגשנו את הבקשה לסעדי� זמניי� בגלל שנגרמי� לנו נזקי� 

 32היה, ממילא בעניי' הזה, וג� עכשיו ברגעי� אלה. יחד ע� זאת, אני לא חושב ש

 33התיק הזה יצטר+ להיות מוגשי� בו סיכומי� ויהיה פסק די', זה לא יקרה מחר 
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 1בינואר הייתי מזיז את מה שצרי+  %3בבוקר, אז מבחינתי א� היינו רוצי� לדחות ל

 2  להזיז בשביל, לצור+ העניי' הזה.

 3  אוקי, אבל ה� מעדיפי� שלא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  צי�,אבל מה שאת� רו  עו"ד ורסנו:

 5וזה בסדר. ה� אלה שעשויי� להיפגע מזה ולכ' א� ה� מעדיפי� שלא, אז   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  אי' סיבה לדחות.

 7  הכדור בידיי� שלה�.  עו"ד ורסנו:

 8  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני, טוב, זהו.  עו"ד ורסנו:

 10  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  (לא ברור),  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  אי.בווד  עו"ד ורסנו:

 13כ', כ', הוא אמר. עור+ די' ורסנו אמר את זה. עכשיו, שניה לפני שנתקד�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14מהותית אני רוצה לשאול אתכ� את הדבר הבא. אחד הקשיי� שעומדי� בפנינו 

 15במסגרת התיק הזה, בפנינו אני מתכוונת למותב, בסופו של דבר ההחלטה תהיה 

 �16 לפתור את הדבר הזה, ונסינו להבי' מה לכא' או לכא'. אי' לנו דר+ ביניי

 17האינטרסי� של כל אחד מהצדדי� בד- שבמחלוקת, ויכול להיות שאנחנו טועי�, 

 18ובכל זאת אני כ' רוצה להעלות איזושהי תהיה של אפשרות לפתרו', שא� היא 

 19לגמרי לא בכיוו' אז תאמרו את זה מיד, לא צרי+ להרגיש אי נוחות מכ+, כי אנחנו 

 20עד הסו- מה היה בתו+ המשא ומת' שקד� להלי+ בפנינו. אני מניחה לא יודעי� 

 21  שהמשא ומת' היה בעיקר כספי, אני יכולה להניח שזה נכו'? לא בהכרח? אוקי,

 22  לא ממש.  עו"ד ורסנו:

 23אוקי, טוב, הא� את� שקלת� את האפשרות לאיזושהי קונסטלציה שבה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24קופה מוגדרת הוא מתחייב לעשות בו שימוש הד- נשאר בידיו של לרר תו+ שלת

 25מוגבל לטובת המתחרי� שלכ�, אוקי? מוגבל או בכלל לא, זאת אומרת, אני 

 26אומרת עוד הפע�, הד- נשאר בידיי� שלו, מבחינה עקרונית, כ'? נשאר בידיי� 

 27שלו, תיקבע תקופה מוסכמת שבמסגרתה הוא יכול להשתמש בד- לצור+ 

 28וגבל, מאוד ממוקד ג�, מוגדר ביניכ�, או לא יכול המתחרי� שלכ� באופ' מאוד מ

 29לעשות שימוש בכלל, אני מניחה שלא, בכלל זה לא יהיה מוסכ� אז השאלה א� 

 30  זו אפשרות שנשקלה.

 31  לא גברתי, ואנחנו זקוקי� לד-, אנחנו חושבי� שהד- הזה הוא שלנו,  עו"ד ורסנו:

 32  בכל מקרה? אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  נו רוצי� אותו.ואנח  עו"ד ורסנו:
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 1אוקי, טוב. אז א� כ+ רק כ+, לגבי הנושא של, אנחנו כרגע נמצאי� במצב   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2שאת� העברת� לחבריכ� את כל המסמכי� שהתכוונת�, שאת� מתכווני� 

 3  להגיש היו�? כל מוצג שתרצו להסתמ+ עליו בהלי+, הכל כבר עבר?

 4צורה הכי ברורה שיכולה להיות. העברתי לחברי אני אומר, אני אומר לגברתי ב  עו"ד ורסנו:

 5  ביו� שלישי את כל המסמכי� שהיו בפני בדיו' האחרו',

 6  שישי?  עו"ד סומר:

 7  שלישי, שלישי. שלישי זה היה, נכו'?  עו"ד ורסנו:

 8  לפני יומיי�.  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  כ', כ', כ', זה כבר לא משנה התארי+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  בבוקר, הגשתי את,  עו"ד ורסנו:

 11  אני רק רוצה לדעת עכשיו א� זה כבר בידיי� שלו הכל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12העברתי לו את הכל, למעט אותה טעות שדיברתי עליה ושמסרתי אותה אתמול   עו"ד ורסנו:

 13  בערב.

 14  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15ב במהומה שקורית מסמכי� חשובי� נוספי� אבל בהתחש 2אתמול בלילה גיליתי   עו"ד ורסנו:

 16פה אני, אני, למרות שאני חושב שה� מאוד חשובי� לחקר האמת ובית המשפט 

 17היה מעוניי' לראות את זה, אני מזהיר את עצמי שאני כנראה אולי צעד אחד מעבר 

 18, כ+  Facebook %למה שאפשר. אני, מבחינתי, זה מסמכי� שדר+ אגב מעמוד ה

 19  להתנגד להגיש אות�.שאני לא רואה איזו סיבה יש לה� 

 20  אתה יכול לבדוק אית�, אולי לא יתנגדו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני יכול לשאול אות�,  עו"ד ורסנו:

 22  אני חושב שיש גבול,  עו"ד סומר:

 23אני יכול להגיש, אני יכול לתת ל+ אות� ותחליט אתה. אני את' ל+ אות� ותחליט   עו"ד ורסנו:

 24  אתה.

 25  י זו, זו הייתה ההחלטה הראשונה שלי, תעביר לה� הכל,תראו, הר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26אני רק רוצה להבהיר דבר אחד, למע' ההגינות. את המסמכי� האלה לא היה לי   עו"ד ורסנו:

 27  בדיו' הקוד�,

 28  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29במוב' הזה אני כאילו מנסה, אני מבקש כא', או אני שואל את חבריי א� אפשר   עו"ד ורסנו:

 30  מסמכי� שה� לא, 2פה להגיש 

 31  אוקי, אני רוצה, את� תסתכלו לפני,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  הנזק שנגר�, אני לא רוצה להסתכל,  עו"ד סומר:
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 1  תסתכל לפני שאתה עונה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2לא, כי א�, כי א� אני אסתכל גברתי זה ייראה כאילו אני מודה שזה רע לי. אני   עו"ד סומר:

 3  לא רוצה להסתכל,

 4לא, לא, לא. זה לא יכול להיראות שזה רע ל+, אתה תסתכל בכל מקרה, כי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  הוא מבקש ממ+ לשנות משהו מההסכמה. אתה תסכל,

 6  וזה אני, וזה כמוב' ג� לשיטתי לא היה בהסכמה,  עו"ד ורסנו:

 7אני מבינה את  תקשיב, אני אסביר ל+ למה זה לא ייראה כאילו זה רע ל+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8הדאגה של+ אבל אני אגיד ל+ למה זה לא נכו'. את� אומרי� שאת� רוצי� לקיי� 

 9את הדיו' היו� בכל מקרה. א� המסמכי� האלה מחייבי� אתכ� עכשיו להביא 

 10  מסמכי� נגדיי� אז את� לא תוכלו לקיי�, אז זה ג� אינטרס לא להסכי� לזה,

 11  אני אומר לגברתי,  עו"ד סומר:

 12  תסתכלו, תגידו מה את� אומרי�,  � דיבנר:כב' הש' נעי

 13אני אומר לגברתי, המאבק, המאבק במרכאות כרגע הוא לגבי הבאת ראיות למי   עו"ד סומר:

 14שיי+ העמוד, מה שהיה צרי+ להיות בכתב התביעה, ואני חוזר שוב, הביאו ראיות 

 15מסוימות שאנחנו נצטר+ להתנגד לה', להסכי� לה', להתמודד אית', הכל בסדר. 

 16אנחנו, בגלל הנזק הנוס- שנגר� לנו כתוצאה מהתנהלות ההלי+ מוכני� לספוק 

 17את הנזק הזה כדי לגמור את ההלי+ הזה מהר. הגענו למצב שבו לפני יומיי� 

 18מגישי� לנו מסמכי�, אתמול בלילה מגישי� לנו מסמכי�, ועכשיו מגישי� 

 19  מסמכי�. אני חושב שהגיעו מי� עד נפש, אני מתנגד להגשה.

 20  אנחנו מתנגדי�.  ליכטנשטיי': עו"ד

 21את� מתנגדי� להגשה, אוקי, אז אתה לא מבקש את ההגשה הזאת, בהיעדר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  הסכמה,

 23אני כ' מבקש את ההגשה הזאת, אני מבקש את ההגשה הזאת כהגשת ראיות   עו"ד ורסנו:

 24וה� נוספות כאשר אני, ג� לשיטתי המסמכי� האלה לא היו בפניי בדיו' הקוד� 

 25לא חלק מההסכמה, זו בקשה שהיא חורגת מההסכמה, אני מבהיר את הדברי� 

 26  האלה, ג� לשיטתי,

 27  רגע, אני מבקש,  עו"ד סומר:

 28  רגע, רגע, סליחה, אז אני רוצה שהוא ינמק את הבקשה הזאת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  האחרו'.איתרתי את המסמכי� האלה בי' שלל החומר שהועבר אלי לאחר הדיו'   עו"ד ורסנו:

 30  למה לא יכולת לאתר אות� קוד� לכ'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31אני, בשקידה ראויה יכול להיות שהייתי יכול לאתר אות� לפני מספר ימי�, אני   עו"ד ורסנו:

 32  מודה.

 33  , ממה שאני רואה כא'.2011יש ל+ לאתר אות� משנת   עו"ד סומר:
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 1  נכו',   עו"ד ורסנו:

 2  נכו'?  עו"ד סומר:

 3לא היה סכסו+,  2011כו', לא, בוא, בוא נשי� את הדברי� על השולח', בשנת נ  עו"ד ורסנו:

 4  אבל,

 5  בסדר, אבל יכולת לאתר אות� לפני הגשת,  עו"ד סומר:

 6  אני, אני אומר את הדברי�,  עו"ד ורסנו:

 7  . ה�, כמו שאתה טוע', היו גלויי�.%2011המסמכי� האלה, המסמכי� מ  עו"ד סומר:

 8  לויי�. אני מדגיש שמדובר במסמכי�,נכו', ה� היו ג  עו"ד ורסנו:

 9  יש גבול,  עו"ד סומר:

 10אשר  Facebookשניה, אני מדגיש שמדובר במסמכי� שנמצאי� בתו+ אתר   עו"ד ורסנו:

 11  מופעל,

 12  לא קשור,  עו"ד סומר:

 13  ועל זה אי' מחלוקת, על ידי הנתבע. לכ' אני לא,  עו"ד ורסנו:

 14  זה היה שיי+ לתובעת לא?  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  נכו', אבל הופעל על ידי,  ורסנו:עו"ד 

 16  אוקי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 17לא, אני לא אמרתי את זה במוב' של לא היה בידי את המסמכי�, אלא, מכיוו'   עו"ד ורסנו:

 18הוא פומבי, אלא במוב' שאני לא חושב שיש פה איזה משהו  Facebookש

 19אני,  שמפתיע את הנתבע או שהוא יכול, או שהוא רוצה או ירצה להתכחש לו.

 20  המסמכי� האלה ה� מסמכי� שיש לה� רלוונטיות. אני לא אגיד לכ� שזה,

 21אתה יכול להגיד, בוא תגיד מילה לגבי הרלוונטיות. למה אתה חושב שיש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  לה� רלוונטיות?

 23מכיוו' שיש בה� אמירות, מדובר במסמכי�, שניה רגע, אני אגיד רק במילה מבלי   עו"ד ורסנו:

 24שהועלה על ידי הד-, כ+ שאני  postאת תכנ�. מדובר במסמכי� שבה� יש  לחשו-

 25משער שזה הועלה על ידי הנתבע או מי מטע�, או מישהו שלטענתו לפחות זה 

 26  מטעמו, והתוכ' שלו משלי+ על הטענות בתיק.

 27גברתי, יש ג� גבול לכמה אפשור למתוח את הכללי� לגבי הגשת ראיות נוספות,   עו"ד סומר:

 28בסיסי ביותר זה שצרי+ להסביר מדוע לא הגשת את זה במועדי� הכלל ה

 29הראשוני� שעמדו לרשות+. מדובר במשהו שחבריי בשקידה ראויה היו יכולי� 

 30פעמי�. אנחנו  3לעשות את זה. אי אפשר לשנות את אופ' הניהול של התיק 

 31צנו ימי� שינו לנו את העניי' הזה ונאל 3התכוננו לתיק הזה כמו שצרי+ ואז לפני 

 32לחזור ולהכי' עדי� שכבר הכנו בעבר לגבי העניי' הזה, ונאלצנו לעשות את כל 
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 1הדברי� האלה באופ' מאוד מוגבל, כי לא יכולנו ג� להספיק את כל מה שאפשר 

 2היה לעשות, וכמוב' זה פגע בהכנה שלנו, ועכשיו מבקשי�, אחרי שכבר באמת, ג� 

 3  שנעשה, נעשה לנו עוול, באופ' שבו גברתי פירשה את הסכמה ברור לחלוטי'

 4  את� ג� רצית� להגיש איזה מסמ+ לא?  עו"ד ורסנו:

 5  אבל סליחה, אנחנו, בגלל, אני מבקש להגיש,  עו"ד סומר:

 6  עור+ די' סומר, אני רוצה רגע שתתייחס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אני לא ראיתי אותו,  עו"ד ורסנו:

 8  אני כבר את' ל+ אותו,  עו"ד סומר:

 9  תעצרו בבקשה, רגע, אני רוצה לשאול אות+ שאלה פרקטית.   דיבנר:כב' הש' נעי� 

 10  כ'.  עו"ד סומר:

 11א� מדובר בפוסטי� שעלו במסגרת הד- הזה, א� מדובר בפוסטי� שעלו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12כמו שהוא אומר, אני לא יודעת מה תוכנ�, הרי ג� בלי להגיש אות� הוא יכול 

 13  לעד,לשאול עליה� והוא יכול להציג אות� 

 14  שישאל, שישאל,  עו"ד סומר:

 15  הוא יכול להציג אות� לעד ולשאול עליה�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  לא, הוא לא יוכל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 17  כ' הוא כ', אני יכול לרענ' את זכרונו של העד, נכו'  עו"ד ורסנו:

 18  להציג לעד, אמרתי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  נכו', נכו',  עו"ד סומר:

 20  להציג לעד, להראות לו את זה, ולשאול אותו עליו, מבלי להגיש  דיבנר: כב' הש' נעי�

 21  אבל ה� לא היו בתיק המשפט, אבל ה� לא היו בתיק בית המשפט,  עו"ד סומר:

 22  כ', אבל העד יוכל לאשר את זה בעדות שלו,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  נכו', בסדר,  עו"ד ורסנו:

 24וצה שיהיה לכ� ברור שא� את� נכנסי� לכלוב זה כי תשמעו, אני לא, אני ר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25את� מכניסי� את עצמכ� לכלוב. אני אומרת עוד פע�, אני נוטה להגיד אוקי, את 

 26המסמכי� האלה אפשר ג� לא, בלי להגיש אות� לבית הדי', אפשר להסתדר ג� 

 27  בלי, הוא יכול להסתדר ג� בלי להגיש אות� לבית הדי',

 28  ה,הוא אמר את ז  עו"ד סומר:

 29אז לכ' אי' בעיה ע� זה. אבל, ה� יהיו בסופו של דבר בפנינו בדר+ כזאת או   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30אחרת. השאלה היא הא� הנתבע, שהוא יודע שהדברי� האלה יהיו חלק ממה 

 31שהוא נשאל עליה� וחלק ממה שהוא צרי+ לתת עליה� די' וחשבו', וה� רק חלק 

 32הד- הזה כשהיו עוד אלפי נקודות אחרות  מתו+ הד-, ה� נקודה מסוימת בזמ' של

 33מאז ועד היו�, הא� הוא מרגיש שהוא ערו+ להשיב לדברי� האלה היו�? זה, זו 
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 1דקות, כפול ממה שביקשת�, ועדיי' אני  10שאלה מאוד כבדה שאמנ� נתנו לכ� 

 2  אומרת,

 3ו לא דקות האלה, חברי, חברי אפיל %10אני מסכי� גברתי, אבל לפני שיצאנו ל  עו"ד סומר:

 4טרח להגיד את זה, ואני חושב שהטיימינג שבוא הוא העלה את זה, לאחר שהוא 

 5  קיבל את מבוקשו מבית המשפט, אולי בניגוד למה שאני חושב,

 6  ההחלטה עוד לא ניתנה, אבל הוא הבי' את הכיוו',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7כבר אז אני כבר  לאחר שהוא עומד לקבל מבוקשו, אז הוא כבר אמר 'יאללה, א�  עו"ד סומר:

 8  רוצה יותר', ופתאו�, ואני, ואני מוחה כנגד,

 9  אבל כא',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  אני חושב שיש ג� גבול.  עו"ד סומר:

 11אבל כא' אני רוצה רגע, אני רוצה לדייק. אני רוצה רגע לדייק את הדברי�.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12היה מבקש להגיש את ג� א� הוא לא היה אומר את זה עכשיו וג� א� הוא לא 

 13  זה עכשיו, זה היה יכול,

 14  אני יכול להציג אותו,  עו"ד ורסנו:

 15  דווקא כא' המעשה שהוא עשה פעל לטובתכ�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16יכול להיות, אבל לא התנגדתי. למעשה הזה, למה שגברתי אומרת, לא התנגדתי.   עו"ד סומר:

 17  אני מתנגד לבקשה

 18  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  להוסי- ראיות נוספות כרגע, אני מתנגד.  עו"ד סומר:

 20אוקי, אבל ג� עכשיו כשאתה רואה את הראיות האלה שהוא הול+ להציג   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  לעד,

 22דרמטיזציה   overאני לא, אני לא למדתי אות', אבל אני לא, אני לא רוצה להפו+   עו"ד סומר:

 23  נקודתי, postמאיזה 

 24  אוקי אז לא צרי+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אני לא עושה מזה עניי',  עו"ד סומר:

 26  אז זה בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אני אומר, אבל אני, אבל אני מתנגד בצורה נחרצת,  עו"ד סומר:

 28  להגשה שלו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  להגשה,  עו"ד סומר:

 30  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31להגיש מסמ+ אחד נוס- כתוצאה מהעובדה אני אומר שאני עדיי' מבקש אכ'   עו"ד סומר:

 32שאנחנו משני� במעט, ושוב, מסמ+ שהיה בידיי לפני, לפני יו� הדיו' נוס-, ואגב, 
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 1היו לנו עשרות כאלה שרצינו לחקירות אבל לא החלטנו אז כבר עשינו את 

 2החקירות בצורה אחרת. אני השארתי מסמ+ אחד בלבד שאני רוצה היו� להגיש, 

 3  יר הגשת ראיות נוספות מעבר לאלה שהוא,ואני מבקש לא להת

 4  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5מסר לנו לפני יומיי�, מעבר לאלה שהוא מסר לנו אתמול בלילה, עוד פע� היו�?   עו"ד סומר:

 6  די, מה ע� מחר?

 7  לא הייתה חזרה מההסכמה, ההסכמה העיקרית עדיי', הייתה אי הבנה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  כ', בסדר, אוקי. טוב, סיימנו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני יכול לראות את המסמ+ הנוס-?  עו"ד ורסנו:

 10  כ'.  עו"ד סומר:

 11  תודה.  עו"ד ורסנו:

 12אני אומר מראש, בהסכ� ההעסקה, מכיוו' שמדובר בהסכ� העסקה, נמחקו   עו"ד סומר:

 13  ממנו סכומי�, בסדר? 

 14  רצית,אוקי, אז אתה מגיש לו את המסמכי� שאתה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  רק מסמ+,  עו"ד סומר:

 16  המסמ+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  רק אחד.  עו"ד סומר:

 18  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  אני רציתי להגיש רק אחד.  עו"ד סומר:

 20טוב, אני מזכירה לכול� שהמסמכי� האלה עדיי' לא אצלנו, אז א� את�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21החקירות אז במסגרת החקירות. רוצי� להגיש אות� עכשיו, עכשיו, וא� במסגרת 

 22  אוקי, טוב. אז עכשיו אנחנו בעצ�, טוב אז,

 23  החלטה

     24 

 25בפנינו כעת בקשה של התובעות להציג במהל, החקירות הנגדיות מסמכי�, מוצגי� 

 26נוספי� שלא הוצגו עד כה במסגרת ההלי,, למרות שכבר הובעה דעת בית הדי שלכאורה 

 27משו� שינוי מסוי� בהחלטה קודמת שנתנה תוק- להסכמות דיוניות יש בהסכמה הזאת 

 28בי הצדדי�, לאחר קבלת הבהרות מטע� התובעות בעניי הזה, ולאחר שהובהר ג� לנתבע 

 29שמגמת בית הדי הינה לאפשר את הגשת המסמכי� על מנת לת לכל צד את יומו בבית 

 30רת התיק דנ בהסכמת הצדדי� הדי, במיוחד נוכח ההלי, המזורז שאנו נוקטי� בו במסג

 31ולפי בקשת�, תינת לתובעות האפשרות להציג את המוצגי� האלה בפנינו ולהגיש�, 
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 1משקל� כמוב ייבדק בהתא� לס, הראיות שיהיו בפנינו, וניתנת לנתבע אפשרות להגיב 

 . 2  לראיות האלו, ככל שימצא לנכו

  3 

 4          , במעמד הנוכחי�.2017בדצמבר  28ניתנה והודעה היו�, 

________________  5 

 6  מיכל נעי� דיבנר, שופטת

 7  יש ג� יכולת להתנגד?  עו"ד סומר:

 8  בוודאי.  עו"ד ורסנו:

 9  ככל שימצא לנכו'. מה, אי+ אפשר עוד לסייג את זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  אני רוצה לוודא שאנחנו מביני� אחד את השני.  עו"ד סומר:

 11  אנחנו מביני�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  החלטה 

     13 

 14הנתבע הודיע לנו היו� שג� בהנחה שזאת ההחלטה הוא מבקש לקיי� את הדיו היו� 

 15מבלי להגיש חומרי� נוספי� למעט אותו מסמ, שהעביר כבר לעיו התובעות. לכ, אנו 

 16מחליטי� כי התובעות יוכלו להגיש את המסמכי� הנוספי� שכבר הוצגו לפני הדיו היו� 

 17מ, הנוס- מטעמו. יחד ע� זאת, אנחנו לא מאשרי� לנתבע. הנתבע יוכל להגיש את המס

 18את הגשת המסמכי� שהיו� עלו לראשונה ולא הוצגו לפני הדיו היו�, ולגביה� אפשר 

 19יהיה לשאול במסגרת חקירה נגדית. מכיוו שאנחנו נמצאי� היו� בדיו אחד ויחיד של 

 20חושבי� שיש  התיק, אנחנו לא מוצאי� לנכו לפסוק כרגע את ההוצאות למרות שאנחנו

 21מקו� לחיוב בהוצאות בגי הסיטואציה שאנחנו נמצאי� בה כעת, ואנחנו נפסוק את 

 22  ההוצאות במסגרת ההלי, כולו.

  23 

 24          , במעמד הנוכחי�.2017בדצמבר  28ניתנה והודעה היו�, 

________________  25 

 26  מיכל נעי� דיבנר, שופטת

  27 

 28יל. בבקשה, את התצהיר שיהיה מולו. טוב, ועכשיו אנחנו צריכי� להתח  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  השעה כעת,

 30כ', א� אפשר כמוב' שהעדי� האחרי� ימתינו בחו&, למעט הנתבע שיש לו זכות   עו"ד ורסנו:

 31  כמוב',
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 1, כ', העדי� יכולי� לצאת מבחינתכ�, עור+ הדי' סומר? 10:01השעה כעת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  נשאר רק מר לרר באול�?

 3  כ',מר לרר,   עו"ד סומר:

 4רק אני רוצה, גברתי, להעיר הערה אחת. מכיוו' שהוקצו לנו שעתיי� לחקירת   עו"ד ליכטנשטיי':

 5העד, וזה עד אחד, אני אבקש את רשות בית המשפט, בי' הדי' בהמש+ לפצל מעט 

 6  את החקירה בעניינו וג� עור+ די' סומר יחקור מעט לכשאני אסיי�.

 7  אי' שו� בעיה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  תודה.  ליכטנשטיי': עו"ד

 9  טוב, תאמר לנו את שמ+ בבקשה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  יואב הלדמ'.  העד, מר הלדמ':

 11יואב הלדמ'. מר הלדמ', אתה עכשיו נות' עדות בפנינו, אתה  מוזהר שעלי+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12לומר את האמת, את כל האמת וא+ ורק את האמת, כי אחרת אתה צפוי לעונשי� 

 13  בחוק, הא� האזהרה הזו ברורה ל+?הקבועי� 

 14  ברורה.  העד, מר הלדמ':

 15תאשר לי בבקשה שאתה חתמת על התצהיר שמצור- לבקשה שמונחת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  בפני+, ושכל האמור בתצהיר הזה אמת.

 17  בואי נראה, שאני לא אטעה. כ', אני חתמתי,  העד, מר הלדמ':

 18  '?אתה חתמת והכל אמת, כ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  הכל אמת, כ'.  העד, מר הלדמ':

 20  בבקשה, חקירה נגדית.  כב' הש' נעי� דיבנר:

  21 

 22  מר יואב הלדמ, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה נגדית לעור, הדי ליכטנשטיי: 1ע.ת/

 23  שלו� ל+ מר הלדמ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  בוקר טוב,  העד, מר הלדמ':

 25י' כרגע התחיל, אתה קראת את בוקר טוב. אני רוצה להמשי+ מעט בקו שבית הד  ש:

 26  כל מה שכתוב בתצהיר של+?

 27  כ'.  ת:

 28ש"הפרטי� המובאי� בתצהיר זה  2כ', וכשכתבת את התצהיר, כתבת בסעי-   ש:

 29ידועי� לי מידיעה אישית, מעיו' במסמכי� ומבירורי� שערכתי", אתה, זה מה 

 30יזו , הקראתי מ' התצהיר. הא� באיזשהו מקו� בתצהיר ציינת א2שכתבת בסעי- 

 31מ' העובדות היא ידועות ל+ מידיעה אישית, אילו מהעובדות והמסמכי�, ואילו 

 32  מ' העובדות ממקור אחר שהוא לא מסמ+?

 33  , זה אני מכה' בתפקיד כמשנה,2את סעי-   ת:
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 1"והפרטי� המובאי� בתצהיר זה ידועי� לי מידיעה אישית, מעיו' במסמכי�   ש:

 2  ובירורי� שערכתי",

 3  כ',  ת:

 4באיזשהו מקו� בתצהיר איזו עובדה ידוע ל+ מידיעה אישית, איזו הא� כתבת   ש:

 5  עודה מעיו' במסמכי�, ואיזה עובדה ממקור אחר, ומה הוא אותו מקור אחר?

 6איזה מקור אחר? לא כתוב כא' את המילה מקור אחר. טוב, תעשה מה שאתה   עו"ד ורסנו:

 7  רוצה.

 8י לא רוצה להגיד דברי� שה� לא נכוני�. כתוב כזה דבר? זאת אומרת, אני , אנ  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  הא� כתבת כזה דבר? מה שכתוב כתוב,

 10  אני לא יכול, הנה, אני לא אגיד מה, אני בודק א�,  העד, מר הלדמ':

 11  מעולה, תבדוק,  ש:

 12מזיכרו', ברשות+ אני אחזור על השאלה, אתה שואל הא� ציינתי מאיפה   ת:

 13  ת?המקורות או מה אני יודע, מה האופי של המקורו

 14הוא שאל, הוא שאל הא� עשית דיפרנציאציה בתו+ התצהיר של+ 'את זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15אני יודע מידיעה אישית ואת זה אני יודע כי ראיתי מסמכי�, ואת זה אני יודע כי 

 16  אמרו לי מקורות כאלה ואחרי� את הדברי�',

 17  ומי אמר ל+,  עו"ד ליכטנשטיי':

 18לי', וכולי. הא� עשית את האבחנה הזאת בי' הסעיפי� השוני�  או 'מי אמר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19בתצהיר? מכיוו' שהתשובה ברורה לכל מי שקורה את התצהיר שלו, אז אולי כדאי 

 20  שנמשי+.

 21  התשובה היא לא.  העד, מר הלדמ':

 22גברתי, אני אבקש למחוק את התצהיר. אני סבור שאי אפשר להסתמ+ עליו כחלק   עו"ד ליכטנשטיי':

 23אי' לי אפשרות לדעת מה ידיעה אישית ומה מקור אחר, אי' לי אפשרות  מההלי+,

 24  לחקור את העד.

 25אנחנו לא נמחק את התצהיר, אנחנו נית' עכשיו את ההחלטה הזאת בעל פה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26אנחנו לא יכולי� לכתוב אותה ולא לחתו� אותה כי אנחנו בהקלטה, אבל אני 

 27  מבהירה שההחלטה היא,

 28  החלטה

     29 

 30הבקשה נדחית. כמוב שהמשקל לתצהיר עצמו יינת בהתא� לחקירה הנגדית ולמה 

 31  שיובהר שידוע מידיעתו האישית או לא.

  32 
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 1          , במעמד הנוכחי�.2017בדצמבר  28ניתנה והודעה היו�, 

________________  2 

 3  מיכל נעי� דיבנר, שופטת

  4 

 5לשאול לגבי כל מה שיש ל+ ספק לגבי הא� זה ידיעתו ואתה יכול בהחלט   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  האישית.

 7אני, אני הייתי אולי מבקש דבר מה אחר, אולי העד יסמ' לי איזה מבי' הסעיפי�   עו"ד ליכטנשטיי':

 8ידועי� לו מידיעה אישית, אני לא יודע. אני עכשיו צרי+ לשאול כל סעי- 'הא� 

 9  י+ גברתי רוצה,אתה יודע'? לא יהיה יותר קל, אני לא יודע א

 10בוא נאמר כ+, יש סעיפי� שאי' לכ� מחלוקת לגביה�, לא על כל סעי- את�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11בוויכוח עובדתי. על הסעיפי� שיש לגביה� ויכוח עובדתי אני מציעה שאדוני 

 12  יבדוק את מקור הידיעה שלו.

 13  ?10פקיד+ כיו� בערו& טוב. תספר לי בבקשה מה היו תפקידי+ בערו&, מה ת  עו"ד ליכטנשטיי':

 14, אני סמנכ"ל הכספי�, אני דירקטור בחברת 10אני משנה למנכ"ל של ערו&   העד, מר הלדמ':

 15, מאז 10, לשעבר נענע tv.10,  10, אני מנכ"ל אתר האינטרנט של ערו& 10חדשות 

 16הדיו' הקוד� הוא שינה את שמו. במסגרת תפקידיי ג� הייתי יושב ראש וועדת 

 17  , זה מה שעולה לי עכשיו,10& המדרוג מטע� ערו

 18  ?10אתה, אתה מועסק במשכורת על ידי חדשות   ש:

 19  ,10לא. אני דירקטור בחדשות   ת:

 20  אוקי,  ש:

 21  ולא מקבל ש� שכר דירקטור.  ת:

 22, כשגיא לרר, נקרא לו גיא לש� הנוחות, התחיל את 2005אוקי, בשנת, בשנת   ש:

 23  , הייתה ל+ איזושהי נגיעה לשכירתו?10עבודתו בערו& 

 24  לא.  ת:

 25  , כשלרר הגיע למר ראודור ב' זימ' מנכ"ל הערו& והציג, 2007לא. בשנת   ש:

 26  מנכ"ל החדשות,  דובר:

 27מנכ"ל החדשות, והציג בפניו את ההצעה לתכנית/פינה, מה שזה לא יהיה, הא�   עו"ד ליכטנשטיי':

 28  היה ל+ נגיע הישירה למשא ומת' בי' גיא לבי' ראודור?

 29  ה משא ומת' בכלל,לא מכיר כז  העד, מר הלדמ':

 30  אוקי,  ש:

 31  לא הייתי, אני לא יודע,  ת:

 32  התשובה היא לא?  ש:
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 1  התשובה היא במפורש לא.  ת:

 2סליחה, אני מתנגד לדר+ שבה השאלה הזאת הוצגה. הוא הכניס לתוכה המו'   עו"ד ורסנו:

 3את הנחות עובדתיות שהעד אמר שהוא לא מודע אליה', ולכ' אי' טע� לצמצ� 

 4  התשובה שלו ל'כ'' או 'לא'. יש ש� המו' הנחות עובדתיות בשאלה.

 5  אז א� העד לא מסכי� ע� זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  הוא לא מכיר את, הוא אמר,  עו"ד ורסנו:

 7הוא שאל אותו שאלת המש+, הוא אומר לו 'אז הא� אתה אומר שהתשובה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  היא לא?', הוא יכול להגיד 'אני אמרתי דברי� שוני� ולאו דווקא שלא',

 9בוא, הא� נטלת במשא ומת' בי' מר לרר לבי' ראודור ב' זימ', ביחס לפינה או   עו"ד ליכטנשטיי':

 10  לתכנית? הכי פשוט.

 11  אמרתי, אני לא מכיר משא ומת' כזה, אז ברור שלא נטלתי חלק במשא ומת' כזה.  העד, מר הלדמ':

 12, כשהפינה הפכה להיות תכנית, הפינה אצל אשרת קוטלר הפכה %2010מעולה. ב  ו"ד ליכטנשטיי':ע

 13  להיות תכנית, הא� היה ל+ חלק במעבר הזה?

 14  לא.  העד, מר הלדמ':

 15לא. מתי לראשונה פנית למר לרר והתנהלת מולו מבחינה מקצועית בעבודת+   ש:

 16  ?10בערו& 

 17  מבחינה מקצועית?  ת:

 18  כ'.  ש:

 19 10לאתר האינטרנט דווקא בצורה מקבילה, באתר האינטרנט נענע  כשנכנסתי  ת:

 20  דאז, היה המו' זיקה בעולמות, בעולמות הדיגיטליי�,

 21  שנה? שנה?   ש:

 22  שנתיי� אחרונות,  ת:

 23  שנתיי� אחרונות?  ש:

 24  בער+ שנתיי� אחורה, פחות או יותר.  ת:

 25אחורה,  אני מבקש, גברתי, שכל העובדות שמפורטות בתצהיר שה� לפני שנתיי�  ש:

 26  יימחקו מ' התצהיר.

 27  אני מתנגד.  עו"ד ורסנו:

 28עור+ די' ליכטנשטיי' בוא אני אחסו+ ל+, חבל על הזמ'. אנחנו לא נמחק   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29מהתצהיר, אנחנו נית' את המשקל הראוי לכל עובדה שתוכח כלא ידועה לו באופ' 

 30  אישי.

 31פר ל+ על הפרטי� של המשא ומת', מי סיפר ל+ מאה אחוז, קיבלתי, תודה. מי סי  עו"ד ליכטנשטיי':

 32משהו על מה שקרה בעת יצירת הפינה בשנת, סליחה, נתחיל אחרת, סליחה. מי 
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 1סיפר ל+ איזשה� פרטי� על מה שקרה בעת חתימת החוזה מול גיא לרר בתחילת 

 2  הדר+?

 3  מי סיפר לי על מה שקרה בתחילת החוזה,  העד, מר הלדמ':

 4  כ',  ש:

 5  ר+?מה זה תחילת הד  ת:

 6  ,10כשגיא לרר חת� על החוזה מול חדשות   ש:

 7  כשגיא לרר,  ת:

 8  שאתה לא היית עובד שלה.  ש:

 9  שלא הייתי עובד שלה, אני הסתכלתי בחוזה של לרר,  ת:

 10  רק מזה אתה יודע?  ש:

 11  כ'.  ת:

 12מי סיפר ל+, הא�, הא� היה איזושהי התנהלות בי' מר לרר לבי' ראודור ב' זימ'   ש:

 13  ביחס לפינה? 2007בשנת 

 14  הוא ענה על השאלה הזאת.  עו"ד ורסנו:

 15  אי' לי מושג על התנהלות ככל שהיא בי' גיא לרר לבי' ראודור ב' זימ'.  העד, מר הלדמ':

 16  תודה, מי סיפר ל+ על המשא ומת' מול גיא לרר בעת המעבר מהפינה לתכנית?  עו"ד ליכטנשטיי':

 17  משא ומת' בי' גיא לרר ובי' מי?  ת:

 18  ית,הפינה הפכה להיות תכנ  ש:

 19  היה שלב של מעבר בי' פינה לתכנית, אתה יודע עליו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אני לא יודע על משא ומת',  העד, מר הלדמ':

 21  אוקי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 22  לא, לא סיפר לי,   ת:

 23  מעולה,  ש:

 24  אני לא ידע על משא ומת'.   ת:

 25לזה רק כותרת של משא  אוקי, על השיחות שהיו, בוא נניח, בוא לא נית'  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  ומת' בהכרח, כי זה מצמצ� אותנו,

 27  אי' בעיה, שיחות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 28אבל על שיחות שנערכו בי' התובעות או מי מה' לבי' גיא לרר, מישהו עדכ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אות+ מה נאמר ש�, מה דובר באות' שיחות?

 30  לא.  העד, מר הלדמ':

 31לפני התקופה  10ביחס לערו&  Facebook %מי סיפר ל+ מה היה מעמד עמוד ה  עו"ד ליכטנשטיי':

 32לש� הנוחות,  10? אני אקרא לזה נענע 10שאתה הפכת להיות, לפני שנתיי�, בנענע 
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 1ביחס  Facebook %אנחנו יודעי� מה הכוונה, בבקשה. מי סיפר ל+ על מעמד ד- ה

 2  לפני התקופה של שנתיי� אחורה? 10לערו& 

 3  אי' פה סיפור על מעמד, משו� שה� לא,  לדמ':העד, מר ה

 4  מאיפה הנחת,  ש:

 5  רגע, שניה,  עו"ד ורסנו:

 6  ? מכוח מה הנחת?10שהעמוד שיי+ לערו&   עו"ד ליכטנשטיי':

 7  לענות שאלה מפורטת ומסודרת?  העד, מר הלדמ':

 8  כ'.  ש:

 9, או לכל משהו שקשור 10, לחדשות 10ששיי+ לערו&   Facebookמכוח שכל ד-   ת:

 10  , הוא ד- של תכנית. בשו� שלב לא הנחתי שהוא ד- של מישהו אחר.10 לערו&

 11  עצור שניה,   ש:

 12  ,10ג� חדשות   ת:

 13  אמרת, אמרת,  ש:

 14  ,10הד- של חדשות   ת:

 15  שניה, עצור שניה,  ש:

 16  .10לא שיי+ למנכ"ל חדשות   ת:

 17הוא', והמשכת. מאיפה  10ששיי+ לערו&   Facebookעצור שניה, אמרת 'כל ד-   ש:

 18? זו בדיוק שאלתי. אתה מניח שהוא שיי+ לערו& 10הנחת שהד- הזה שיי+ לערו& 

 19  ולכ' המשכת, 10

 20  אוקי, אז אני אענה, הד- הוא ד-,  ת:

 21  מכוח מה הנחת?  ש:

 22, ולפני זה היא 10אז אני אענה. הד- הוא ד- של תכנית שנקראת 'הצינור' בערו&   ת:

 23  . 10ידי עובדי ערו& הייתה פינה. הד- הזה הוא נער+ ונעשה ומופעל על 

 24, 10, לא ערו& 10מפעיל, סליחה, חדשות   10מפעיל אותו? ערו&  10מי מעובדי   ש:

 25  מפעיל אותו? 10, מי מעובדי חדשות 10חדשות 

 26  כל מי שקשור לתכנית, 10מחדשות   ת:

 27  מי? שמות בבקשה,  ש:

 28  שמות?  ת:

 29  שמות.  ש:

 30  לאור+ ההיסטוריה?  ת:

 31  מה שאתה רוצה, שמות.  ש:

 32  ור+ התכנית שהיה ג� לפני גיא לרר, המגיש,החל מע  ת:
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 1  מי הוא?  ש:

 2  המגיש והטאלנט של התכנית מבחינתי, כדירקטור,  ת:

 3  לא הבנתי, לא הבנתי,  ש:

 4לא, התחלת, אמרת 'החל מ', ואז עברת ללרר, לרר אנחנו יודעי�, הוא שואל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  .פעיל בד- הזה למעט גיא לרר 10אות+ מי מעובדי חדשות 

 6  למעט גיא לרר?  העד, מר הלדמ':

 7  זה מה שהוא שואל.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  כל עובדי התכנית, ואני,  העד, מר הלדמ':

 9  אז הוא ביקש שמות יותר קונקרטיי�, לא כללי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  עובדי�, 350, גברתי, יש 10בחדשות   העד, מר הלדמ':

 11  מתעסקי� בזה,כ' אבל לא כול�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12אני דירקטור בחדשות, אני לא כזה מכיר ברמת השמות, אבל א� אני אגיד ברמת   העד, מר הלדמ':

 13שמות אז לאור+ ההיסטוריה שמות שאני זוכר ונתקלתי בה� זה גיא לרר שאני 

 14, אז adminלבי'   editorיודע שהיה, בזמנו לא ידעתי את ההבדל אני מודה, בי' 

 15ידעתי שהוא אחד מהמתפעלי� של הד-, אד� אני ידעתי שהוא ג� אחד 

 16מהמתפעלי�, אני לא מכיר את שמות העובדי� האחרי�, זה האנשי� שהיו 

 17  בנגיעה לד-.

 18  אי+ אתה יודע שיש עובדי� אחרי� שתפעלו את הד-?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  אי+ אני,  העד, מר הלדמ':

 20ואד�, שעכשיו כרגע הזכרת את שמו, אי+ אתה יודע שיש עוד חו& מלרר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  עובדי� שתפעלו את הד-?

 22  אני רוצה גברתי, להתעקש ע� העד על מה שהוא אמר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  רגע שניה, הוא רוצה לענות,  עו"ד ורסנו:

 24  רגע, רק ת' לי לקבל תשובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 �25 הד- הזה נוהל על ידי עובדי התכנית, אני לא יודע להגיד לשאלת+, מידיעה שבעצ  העד, מר הלדמ':

 26ל+ את הש� של הב' אד�, או את הידיעה של מי שבא ואומר עובדי התכנית, הא� 

 27  , אני מודה שאת זה,4או  5אנשי� או  2זה בסו- 

 28  טוב, באותה תקופה, ה היה לפני, יותר מלפני שנתיי� מהיו�, נכו'?  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  כ'.  ת:

 30  לומר, כל מה שאמרת לי הוא לא מידיעה אישית אלא מהנחות של+?כ  ש:

 31  לא, מידיעה אישית,  ת:

 32  אוקי, אני לא שואל את השאלה, זה ברור, הלאה,  ש:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 35

 1  רגע, רגע, רגע, רגע,  עו"ד ורסנו:

 2  בי' המסמכי�, אני לא שואל שאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 3  הוא ענה, אבל הוא ענה,  עו"ד ורסנו:

 4  לא, אבל הוא ענה,  :כב' הש' נעי� דיבנר

 5  הוא אמר מידיעה אישית,  עו"ד ששו':

 6  הוא ענה, מידיעה אישית, הוא ענה מידיעה אישית.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אי+ מידיעה אישית אתה יודע? תספר לי, מה הידיעה האישית הייתה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 8הפוסטי� של האנשי� אז  ל'הצינור' ואז אתה מקבל את likeמאוד פשוט, עשיתי   העד, מר הלדמ':

 9  אתה מבי' מי זה, זו ההבנה האישית.

 10  שעבדו ש�? 10לא הבנתי, אי+ אתה יודע מזה מי העובדי� של ערו&   ש:

 11  אני, אני, אני רוצה את 'הצינור', אז אני יודע מה זה,  ת:

 12לא, לא, אנחנו מדברי�, לא. יש הבדל בי' איזה פוסטי� עולי� לבי' מי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  דברי� שוני�, אתה מבי' את זה בוודאי. 2תפעל את העמוד, זה מ

 14  כ'.  העד, מר הלדמ':

 15מה שהוא שואל אות+ זה אי+ אתה יודע מי תפעל את העמוד. לא איזה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16שמתייחס למישהו ספציפי או  postפוסטי� עלו בעמוד הזה, יכול להיות שעלה 

 17  בש� מישהו ספציפי,

 18  מתו+, העניי' לשאלת+ מי לח& את האנטר?  העד, מר הלדמ':

 19לא, מי תפעל, מי החליט מה ייכנס, וג� מי לח& את האנטר, אבל כ', כל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  השרשרת שלפני הפוסט שאתה ראית,

 21אז אני אענה את זה בתשובה כללית, וא� אדרש בשמחה ספציפית. כל תכנית יש   העד, מר הלדמ':

 22  בצורה כזאת שהעור+ שלה, הרבה פעמי� העור+ זה ג� המגיש, לה חופש עריכתי

 23  מר הלדמ', אנחנו רגע אחד, אני עוצרת אות+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  לא, אז אני אענה רק את התשובה,  העד, מר הלדמ':

 25  לא, לא, אני עוצרת אות+, אני רוצה שתקפו& ישר לספציפי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  פי,אז לספצי  העד, מר הלדמ':

 27  הכללי ברור. אני רוצה ספציפי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  אז מבחינתי אני אומר עוד פע�,  העד, מר הלדמ':

 29  השאלה היא ספציפית לגבי הד- הזה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30היה או כאחד מיושבי המשרדי� של אותו מתח�,  10מבחינתי בתפקידי בערו&   העד, מר הלדמ':

 31  ברור שכל דבר שקשור לתכנית הצינור ג� בשנתיי� לפני זה,

 32  מה היה תפקיד+ באותו זמ'?  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1  טוב, אולי תית' לו לסיי�?  עו"ד ורסנו:

 2  עדיי'. 10ודירקטור בחדשות  10משנה למנכ"ל בערו&   העד, מר הלדמ':

 3  יפיות,זאת אומרת שלא עסקת בניהול של התכניות הספצ  עו"ד ליכטנשטיי':

 4  לא, לא עסקתי בניהול של התכניות הספציפיות,  העד, מר הלדמ':

 5  אתה עוצר באמצע תשובה ואז אנחנו לא מקבלי� תשובה מלאה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  לא עסקת בניהול,  עו"ד ליכטנשטיי':

 7לא עסקתי בניהול התכניות האלה ברמת לדעת את שמות האנשי� שמתפעלי�   העד, מר הלדמ':

 8  את זה,

 9  אוקי,  :ש

 10  אוקי, אבל בכל זאת תשלי�, הוא הפריע ל+ באמצע התשובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  סליחה,  העד, מר הלדמ':

 12אז אתה אומר, מהידיעה האישית של+ אנחנו מנסי� להבי' אי+ אתה יודע   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13שהיו עוד אנשי� חו& מגיא לרר ואד� שהזכרת כרגע שעבדו על הד- הזה, על הד- 

 14  זה, לא על התכנית, על הד- הזה ספציפית עד לשלב שראית את הפוסט.ה

 15גברתי, אני, אני עוצר בשאלתי, אני לא צרי+ להמשי+. אני רוצה להמשי+ ע�   עו"ד ליכטנשטיי':

 16  השאלה הזאת,

 17  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  כי, דווקא על האנשי� שהוא אמר, אבל לפני כ', ממתי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 common knowledge,  19זה היה איזה   הלדמ': העד, מר

 20  ?10ממתי אתה דירקטור בחדשות   ש:

 21  .%2006מ  העד, מר הלדמ':

 22אוקי, בי' המסמכי� שנמסרו לנו לפני יומיי� שלושה היה הסכ� ההעסקה של מר   ש:

 23אד� שפיר. אני מבקש למחוק מתוכו את הדברי� הפרטיי� כמו תעודת זהות, 

 24משכורת וכאלה דברי�, ואני רוצה להציג לעד ולשאול אותו, תסתכל, אני אציג 

 25את זה אחר כ+ בצורה פורמלית, יש לי עותק אחד, לא תכננתי להגיש את זה. 

 26תסתכל בבקשה ותאמר לי מה היה תפקידו של מר אד� שפיר, שאמרת שהיה 

 27  , לטענת+ Facebook %עובד התכנית לצור+ ד- ה

 28  בוא רק נבי', כשאמרת 'אד�' התכוונת לאד� שפיר?  נר:כב' הש' נעי� דיב

 29  אד� שפיר.  העד, מר הלדמ':

 30. אני רוצה  Facebook %הוא היה אחראי מטע� ד- התכנית לנהל את ד- ה  עו"ד ליכטנשטיי':

 31  שיראה לי איפה,

 32  הוא לא אמר את זה על בסיס,  עו"ד ורסנו:
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 1  כ', מה השאלה? סליחה,  העד, מר הלדמ':

 2  , לפי ההסכ�? Facebook %מה היה תפקידו של מר אד� שפיר ביחס לד- ה  י':עו"ד ליכטנשטי

 3  לפי ההסכ� אד� שפיר עבד כתחקיר' בתכנית 'צינור לילה',  ת:

 4  ' מוזכרת באיזשהו מקו� בהסכ�? Facebook %המילה 'ד- ה  ש:

 5  אני צרי+ לקרוא את כל ההסכ�,  ת:

 6  כל ההסכ�,כ'. אני אחסו+ ל+, לא. אבל א� אתה רוצה תקרא את   ש:

 7  א� יש הסכמה אז שיחסו+ מהעד את הזמ' הזה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  שיקרא, שיקרא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  אני לא יודע,  עו"ד ורסנו:

 10לא, לא, חברי�, חברי� אל תעשו את זה, אחרת אנחנו נקבל אחרי זה תמלול   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  של מאות עמודי� על היו� הזה.

 12  ' מופיעה בד- של אד� שפיר? Facebookהכל בסדר. סליחה. הא� המילה '  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  'עוסק כתחקיר' בתכנית צינור לילה, כפו- לעור+', אני לא רואה, לא.  העד, מר הלדמ':

 14  אני לא צרי+ אפילו להגיש את,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  לא צרי+, כי הוא אישר שלא, א� ה� ירצו ה� יגישו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  , מאיזו תקופה?10תזכיר לי, אמרת שהיית דירקטור בחדשות   "ד ליכטנשטיי':עו

 17  .2006משנת   העד, מר הלדמ':

 18, שהוא דו"ח רש� החברות, תדפיס 36אני מבקש להציג לעד מסמ+ שה� הגישו,   ש:

 19? 10. מה כתוב בתארי+ תחילת עבודת+ בחדשות 10רש� החברות של חדשות 

 20  המינוי.

 21  ',2011המינוי  כ', כתוב פה 'תארי+  ת:

 22  לא שמעתי,  ש:

 23  סליחה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  .%2011כתוב מ  העד, מר הלדמ':

 25  תודה רבה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  .2011ספטמבר   עו"ד סומר:

 27בסדר. רגע, מרוב מסמכי� נהיה לי בלג'. שניה, אני רק עושה פה סדר. טוב,   עו"ד ליכטנשטיי':

 28הוא זה  10, היה ברור ל+ שאתה צרי+ להוכיח שערו& כשהכנת את התצהיר של+

 29  שתפעל את הד-?

 30  ?10? או עובדי ערו& 10שערו&   העד, מר הלדמ':

 31  אני לא בטוח שאני מבי' את השאלה, סליחה רגע,   עו"ד ורסנו:

 32  ,10חדשות   עו"ד ליכטנשטיי':
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 1בי ייעו& גברתי, אני לא בטוח שאני מבי' את השאלה, וא� השאלה נוגעת לג  עו"ד ורסנו:

 2  משפטי שהוא קיבל, אז כמוב' אני מתנגד.

 3  כשאני אשאל על ייעו& משפטי תתנגד.  עו"ד ליכטנשטיי':

 4  אז אני, ככה זה היה נשמע.   עו"ד ורסנו:

 5  הא� היה ברור ל+ שהמטרה היא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 6  אז א� זו שאלה משפטית, אז תשאל אותי,  עו"ד ורסנו:

 7נשמע את השאלה. הוא מנסח אותה שוב אז בוא נשמע אותה רגע, בוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  עכשיו.

 9הא�, הא� כשהכנת את התצהיר של+ ניסית להראות למי שיקרא אותו שחדשות   עו"ד ליכטנשטיי':

 10  הצינור? Facebook %היו הבעלי� של ד- ה 10

 11  אני לא מבי' את ה'ניסיתי', לעניות דעתי,  העד, מר הלדמ':

 12  זו הייתה המטרה של, הא�  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  ,10הוא ערו&  10ערו&   העד, מר הלדמ':

 14  של מה שאתה, מה שאתה אומר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  אני חושב שההתחמקות של העד,  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  , אני לא מבי' את,10חדשות   העד, מר הלדמ':

 17  ,לא, זו לא התחמקות, השאלה היא קצת לא ברורה עד הסו-  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  אני לא מבי' את השאלה באמת.  העד, מר הלדמ':

 19  אני לא יודעת למה צרי+ לשאול שאלה כזאת, זה לא ברור מאליו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אני, אני אגיד מדוע, מכיוו' שהשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  אז אולי תמשי+ לשאלה הבאה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  אוקי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  תניח שכ' ותעבור לשאלה הבאה.  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 24הוא זה שאוחז בכל הסכמי העבודה של עובדיו, אני  10השאלה הבאה היא, ערו&   עו"ד ליכטנשטיי':

 25  , אני צודק?10מניח ג� כ', אני צודק? סליחה, חדשות 

 26  ?10חדשות   העד, מר הלדמ':

 27  אוחזת בהסכמי העסקה של כל עובדיה, אני צודק?  ש:

 28  לא חייב, לא,  ת:

 29  יש לה עותק, 10חדשות   ש:

 30  אני נתתי ל+ תשובה,  ת:

 31  של הסכמי העסקה של כל עובדיה. סביר להניח שאני צודק?  ש:

 32  לא, עניתי את התשובה, אני מסביר,  ת:
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 1  תסביר, כשאתה אומר 'לא חייב', אז תסביר למה אתה מתכוו'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2זו  10מתייחס לזה לדעתי בתצהיר שלי. חדשות אז כ', ברשות+, אני את' ואני ג�   העד, מר הלדמ':

 3בזמנו כזכיי' והיו� כבעל רישיו' מחויב  10על פי חוק ערו&  10חברה בת של ערו& 

 4להקי� חברת חדשות נפרדת ועצמאית.  10לשדר חדשות. החוק מחייב את ערו& 

 5ומחויב על פי חוק במינימו� השקעה בחדשות,  10בחדשות  60%מחזיק  10ערו& 

 6יש, בחדשות שזה אומר מהדורת חדשות ומבזקי� בימי שישי שבת אני מדג

 7  שעות. 24ועבודה של 

 8  אני לא מבי' את התשובה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  אני את' הסבר,  ת:

 10  אני חושבת שהוא לא הבי' את השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  ,10בחדשות  10בהנהלת החשבונות של ערו&   עו"ד ליכטנשטיי':

 12  תית' לי לסיי�, אני חושב שזה, אני חושב, אני חושב שזה עונה את התשובה, א�  העד, מר הלדמ':

 13  ת' לו לסיי�. אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  הוא מבזבז את הזמ' של החקירה שלי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  אי' מה לעשות, אז תמקד את השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16תקי� של הסכמי� של העובדי� שלו? נורא מחזיק בעו 10מיקדתי. הא� ערו&   עו"ד ליכטנשטיי':

 17  פשוט.

 18  ,10, שאלת על חדשות 10לא שאלת על ערו&   העד, מר הלדמ':

 19. ערו&, כל פע� שאני אומר 'ערו& 10, סליחה אתה צודק, רק חדשות 10חדשות   ש:

 20  מבחינתי צרי+, 10, ערו& 10', כוונתי היא רק לחדשות 10

 21קשר בי' שני הדברי�, אז אני לא מבי' מה אתה אז הוא מנסה להסביר ל+ את ה  עו"ד ורסנו:

 22  רוצה,

 23  אוחזת בהסכמי� של כל העובדי� שלה? כ' או לא? 10הא� חדשות   עו"ד ליכטנשטיי':

 24  אני לא יודע לענות ל+.  העד, מר הלדמ':

 25לא יודע לענות לי. אוקי. מי סביר, סליחה, א� היו הסכמי� של עובדי� של חדשות   ש:

 26  , סביר להניח שהיית מגיש אות�? Facebook %שהיו ממוני� על ד- ה 10

 27  אני לא, אני מתנגד לשאלה, אני לא מבי' את השאלה,  עו"ד ורסנו:

 28  טוב, אנחנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אז תקשיב, תשמע,  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  לא, לא, חברי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ואחר כ+ אומרי� שאני מבזבז את הזמ' של החקירה,  עו"ד ורסנו:

 32  לא, לא, לא, אתה לא מבזבז,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  אתה מבזבז את הזמ' של החקירה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  אתה בטח לא מבזבז את הזמ' של החקירה. השאלה היא כזאת,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  כ' כבודה,  העד, מר הלדמ':

 4,שכלל את המילה 10הא� ידוע ל+ על הסכ� עבודה של אחד העובדי� בחדשות   עו"ד ליכטנשטיי':

 5  הצינור', Facebook %'ד- ה

 6  לא ידוע לי על הסכ� כזה.  העד, מר הלדמ':

 7  בבקשה, לשאלה הבאה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8לתצהיר של+ אתה כותב, ואני מפנה אות+, "אציי' כי המשיב  5תודה רבה. בסעי-   עו"ד ליכטנשטיי':

 9 45בכיר של המבקשת' וכולי וכולי וכולי, "בשכר גבוה שהגיע עד כדי היה עובד 

 10  אל- שקלי�", מה שכתוב פה זה נכו'?

 11  כ'.  העד, מר הלדמ':

 12לתצהיר של+, הסכמי ההעסקה של גיא,  1אוקי. בוא תסתכל בבקשה על נספח   ש:

 13, מה היה שכרו %2005ותראה לי איפה, בוא, בוא נעשה אחרת. ההסכ� הראשו' מ

 14  לרר? של גיא

 15  תל+ לעיקר, תשאל אותו פשוט את העיקר,  עו"ד ורסנו:

 16  לא, סליחה, הוא לא מקבל פה עצות,  עו"ד סומר:

 17  אני אחקור, אני מבקש שלא ינחו את העד.  עו"ד ליכטנשטיי':

 18 7,500, "החברה תשל� לעובד שכר בס+ של 16על פי ההסכ� הראשו', סעי-   העד, מר הלדמ':

 19  ש"ח",

 20  אל- נכו'? 45ש"ח, לא  7,500, 30.8.2008רי+ אוקי, וזה היה מתא  ש:

 21  נכו'.  ת:

 22  אבל חברי�, יש הסכמי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  טוב הלאה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  מאיזה תארי+?  עו"ד ורסנו:

 25  אנחנו יודעי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 27  לא, יש,  העד, מר הלדמ':

 28  שאנחנו יודעי� לעשות זה לקרוא הסכמי עבודה, נכו'?א� יש משהו    כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אני, חשוב לי לעמת את העד,   עו"ד ליכטנשטיי':

 30  נו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31וכמו שחברי מנסה להגיש, להציג ראיות הזמנה שיראו שהעדי� שלנו אינ�   עו"ד ליכטנשטיי':

 32  דוברי� אמת, אני,
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 1הוא לא דובר אמת, אל תתחיל לעבור איתי הסכ� הסכ�, אז תראה לו איפה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  חבל, זה באמת השעתיי� של+,

 3  טוב, אז אני אקל, אני אקל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 4  אני אעצור אות+ בתו� שעתיי�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אני אקל.   עו"ד ליכטנשטיי':

 6  ז בבקשה.אנחנו הזמנו הקלטה כדי שנית' ל+ שעתיי� נטו, א  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7להסכ�, השכר של גיא  1לתצהיר של+, תיקו'  2אני מקבל, בהסכ�, בהסכ� נספח   עו"ד ליכטנשטיי':

 8  שקל ברוטו, אני אומר ל+ שזה מה שכתוב ש�, אתה חולק עלי? 9,000לרר הוא 

 9  אני לא חולק עלי+ על מה שכתוב בהסכמי�.  העד, מר הלדמ':

 10  שקל ברוטו, אתה חולק עלי? 12,000, ההסכ� מדבר על 2תיקו'  2לא, בנספח   ש:

 11  עור+ די' ליכטנשטיי' הוא מראש נת' ל+ תשובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  טוב אוקי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  שכל מה שכתוב בהסכמי� הוא לא חולק עליה�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14י מבקש שהגשת לתצהיר של+, ופה אנ %3מאה אחוז, ואני מסתכל על התיקו' ה  עו"ד ליכטנשטיי':

 15שתסתכל. קוד� כל תראה לי איפה  חתימתו של גיא עליו, או איפה חתימתו של 

 16  עליו למע' האמת, 10ערו& 

 17ג� כא' אני מבקש להתנגד, אות� הסכמי� עצמ� צורפו לתצהיר של גיא, אז מה   עו"ד ורסנו:

 18  הטע� להתנגד לזה?

 19  אני חוקר בבקשה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  נכו', אבל אתה,  עו"ד ורסנו:

 21  די,  עו"ד ליכטנשטיי':

 22  שמענו, שמענו את מה שאמרת, אבל אני חושבת שזה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  איפה החתימות?  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  יש בזה ג� איזשהו סוג של הנחיה, אז אי' טע�, זו לא הייתה התנגדות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  טוב, בסדר,  העד, מר הלדמ':

 26  שמעתי כא' עילה להתנגדות.לא, לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  לא רואה חתימות,  העד, מר הלדמ':

 28  אל- שקל? 45אי' חתימות. איפה כתוב פה   עו"ד ליכטנשטיי':

 29  אני מקריא מתו+ התצהיר שלי, 'אציי' כי המשיב',  ת:

 30  לא, תקריא מההסכ�,  ש:

 31'היה עובד בכיר של המבקשות, עובדה שבאה לידי ביטוי', ופה אני מרשותכ� אגיד   ת:

 32דיעה אישית, שאלת� אותי מה המקורות. אני סמנכ"ל הכפי� ובעולמות של מי

 33  כס-,
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 1  ממתי?  ש:

 2  גיא,  ת:

 3  ממתי סמנכ"ל כספי�?  ש:

 4  ת' לו לסיי� משפט.  עו"ד ורסנו:

 5, התחלתי 10, אמרתי את זה בהתחלה, הגעתי לערו& 10.אני הגעתי לערו&   .

 6  .10כסמנכ"ל כספי� בערו& 

 7  כספי�?כסמנכ"ל   עו"ד ליכטנשטיי':

 8  אני משנה למנכ"ל, אמרתי את כל הדברי� האלה,  העד, מר הלדמ':

 9  מאה אחוז, אוקי.  ש:

 10אל-. לא ביו� אחד ולא בחודש  %45ברשותכ�, גיא לרר, בשכר שלו, קיבל, הגיע ל  ת:

 11  אחד, זה הגיע עד לשנה שלמה. אני יודע את זה מידיעה אישית.

 12  אוקי.  ש:

 13  � זה לא מגובה בהסכ� זה לא משנה.אפשר לבדוק את זה בתלושי השכר, א  ת:

 14  אני רוצה רגע שתעצור.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 16תראה, אני אומרת עוד הפע�, על עובדות שה' לא במחלוקת, וקשה לי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17להאמי' שזו היא עובדה שבמחלוקת, ועל ענייני� שלא יקדמו לנו את התיק אל 

 18  תבזבז את זמנ+,

 19  אני כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 20ג� א� יש כל מני פסיקי� ונקודות שהוא טעה בה� לדעת+, למרות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21שעובדתית אני לא חושבת שאת� מתווכחי� על המספרי�, אבל אני אומרת, חבל 

 22  לבזבז את הזמ',

 23  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  ,45ולא  40לא אמר אמת וזה  כי ג� א� בסו- היית מוכיח שהוא  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  מאה אחוז,  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  זה לא היה מקד� לנו את התיק.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27אל- שקל. כשחברי יציג את  45אני מזכיר שהעד אמר שבתלושי השכר כתוב   עו"ד ליכטנשטיי':

 28  תלושי השכר כראיות להזמה, אני אראה שהעד לא, אינו דובר אמת.

 29  אוקי, טוב.   בנר:כב' הש' נעי� די

 30  טוב, בכל מקרה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 31אל- שקל, אתה  45אז רק אני רוצה להבי', הוא אומר ל+ שזה לא נכו' שהיה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  עומד על כ+ שזה השכר שלו?
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 1אל- בשנה מסוימת, קיבל  45אני אומר שגיא לרר, מידיעה אישית, קיבל   העד, מר הלדמ':

 2  שנה, אני מוסי- ג�, רטרואקטיבית באותה

 3  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אל- לאותה שנה. לאחר מכ' קוצ& שכרו. %45התיקו' ל  העד, מר הלדמ':

 5  אל- שקל? 45מאיזו שנה הוא התחיל לקבל   עו"ד ליכטנשטיי':

 6  זה היה לפני בער+,  ת:

 7  ?2013  ש:

 8  שני�, אני לא זוכר בעל פה להגיד ל+, 3  ת:

 9  זה כתוב בתיקו' להסכ�,התיקו' להסכ�, ג�, ג�   ש:

 10  אפשר למצוא את, אפשר לתת את הנתוני� האלה,  ת:

 11  . כלומר, 2013. התיקו' להסכ� שצירפת אומר 2013  ש:

 12 %45אני לא מתקשר, זה לא קשור לתיקו' הסכ�, בתיקו' הסכ� לא כתוב את ה  ת:

 13אל- האלה. בשני� מסוימות יש יותר כס- מאשר בתיקו' להסכ� הזה, כלומר, 

 14  אומר עוד פע�,אני 

 15  אל- שקל, 40אני,   ש:

 16  בתצהירי כתבתי כמה הוא קיבל. במפורש.  ת:

 17  ? לפני כ'? אחרי?2013מתי, מתי הוא התחיל לקבל את זה?   ש:

 18  ,2014או  2013אני לא רוצה לענות ל+ א� אני לא זוכר את השנה, א� זה   ת:

 19  אז אני מבקש למחוק את מה שכתוב בתצהיר, גברתי.  ש:

 20  לא, מיצינו את הנקודה הזאת, לא,  דיבנר: כב' הש' נעי�

 21  את הסעי- הספציפי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 22  לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  מכיוו' שאני הייתי עד לדיו' הזה,  העד, מר הלדמ':

 24  למה למחוק? להפ+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  אז אני יודע את זה במפורש.  העד, מר הלדמ':

 27  אתה רוצה שיהיה סעי- בתצהיר,  נעי� דיבנר: כב' הש'

 28  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  והוכחה שהסעי- לא נכו', למה למחוק אותו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30ואולי  2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, %2005אתה מסכי� איתי שב  עו"ד ליכטנשטיי':

 31  אל- שקל? 45גיא לרר לא קיבל  2013

 32  .2013אני לא יודע לגבי   :העד, מר הלדמ'
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 1, מתחילת הפינה בעצ� אני מבי', בתקופה 10תודה. בתור סמנכ"ל כספי� של ערו&   עו"ד ליכטנשטיי':

 2או חדשות  10, כמה כספי� ערו& 2006אתה כבר מונית, ב %2007שהפינה עלתה ב

 3  השקיעו בפינה, ומה היה התקציב של הפינה באותה שנה כשהיא עלתה? 10

 4  משקיע כספי� בתכנית, לא, 10ערו&   ':העד, מר הלדמ

 5  שאלתי על הפינה,  ש:

 6  אבל,  עו"ד ורסנו:

 7  הוא שואל מה אתה, א� אתה לא יודע מותר ל+ להגיד 'אני לא יודע',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  לא, אני,  העד, מר הלדמ':

 9  אבל הוא עונה,  עו"ד ורסנו:

 10משקיע'. הוא שואל  10להגיד משהו כללי, 'ערו& לא אז, לא, הוא התחיל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אות+ ספציפית מה אתה יודע. א� אתה עונה אז סליחה שעצרנו אות+, בבקשה.

 12אז אני אומר עוד פע�, אנחנו משקיעי� בתכנית, הפינות בתו+ התכנית. אנחנו לא   העד, מר הלדמ':

 13  מסווגי� ביניה�, זו החלטה של התכנית.

 14  י.אוק  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  הבנתי. כלומר, אתה לא יודע על תקציב ספציפי שהיה לפינה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  לא מכיר.  העד, מר הלדמ':

 17 %אוקי. כשהפינה הפכה להיות תכנית, הא� היה תקצוב ספציפי לפעולות בד- ה  ש:

Facebook ?+18  של התכנית לטענת 

 19  לא יודע.  ת:

 20, ואני כל הזמ' 10לחדשות  10 לא יודע. תודה. תסביר לי בעצ� מה הקשר בי' נענע  ש:

 21, אני מתעל� מהמעבר האחרו' לדיגיטל, בוא נקרא לזה נענע 10אקרא לזה נענע 

 22  לש� הנוחות בלבד, זה לא פורמלי. 10

 23  אני מוחה,  ת:

 24  מה היה הקשר,  ש:

 25  למה, למה שלא תקרא לזה בש� הקיי� שלו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26מוחה, אני במפורש מוחה, ואני מנכ"ל הדבר הזה, רק אני לא, זה לא שלי, אני   העד, מר הלדמ':

 27  ועדיי' אני מוחה.

 28  כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  מה הייתה השאלה רק? אנחנו שכחנו.  עו"ד ורסנו:

 30  עוד לא הייתה שאלה, עוד לא נשאלה שאלה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  כ'.  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  סליחה.  עו"ד ורסנו:
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 1  אבל בוא, הוא מבקש ממ+ בכל זאת,  י� דיבנר:כב' הש' נע

 2  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 3  לקרוא לילד הזה בשמו האמתי.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  לא, אני מקצר, אני,  עו"ד ליכטנשטיי':

 tv.10,  5  העד, מר הלדמ':

 6  זה, אוקי, tv.10  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  בזמנו הוא נקרא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  ,10, הכוונה היא לשעבר נענע tv.10כשאתה אומר   דיבנר:כב' הש' נעי� 

 9  מי שניהל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  אי' שאלה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  מי שניהל את המדיה, בדיוק. בסדר גמור,  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  אי' שאלה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13, בהסכ� tv.10בדי� של בסדר. א� יש לכ� עובדי�, בוא נגיד, נשאל אחרת. עו  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  ההעסקה שלה� כתוב תפקיד� בניהול מדיה חברתית? 

 15שאלת לפני זה, ברשות+, ואני חושב שזה יעזור לשאלת+, מה, את ההקשרי� בי'   העד, מר הלדמ':

 16  החברות, אז אולי זה יעזור ל+ קצת להבי', כי אני לא, א� אתה רוצה,

 17  אז לא, לא,  ש:

 18  , אני רוצה לשמוע את התשובה.לא, ת' לו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19, נענע 10, ויש את מה שהיה בעבר נענע 10, חדשות 10במבנה חברתי יש את ערו&   העד, מר הלדמ':

 20בכלל לא בבעלות של הקבוצה הזאת, נקרא  50%שני� הייתה  4בעבר עד לפני  10

 21, היא הייתה הזרוע, 10הייתה בבעלות של ערו&  %50%לזה, בבעלות של נטוויז'', ו

 22אנחנו תמיד אומרי� את המילה 'דיגיטלית' אבל היא הייתה זרוע של אתר 

 23אינטרנט, לא חייב שזה כל העולמות, זה לא טוויטר, זה לא אינסטגר�, חלק 

 24  מהדברי� לא הומצאו דאז.

 25  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26 10ובדי נענע . לגבי ע10זה היה כתפיסה. עכשיו, לשאלה לגבי עובדי, עובדי נענע   העד, מר הלדמ':

 27', לצור+  Facebookאני לא מכיר דאז שהיה מישהו שהיה כתוב עליו 'מפעיל ד- 

 28  העניי'.

 29  מה, מפעיל מדיה חברתית? מה, אי+ היה מוגדר תפקיד�? זו שאלתי.  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  של עובדי האתר?  ת:

 31  שעבדו על האתר, כ'. 10של עובדי נענע   ש:

 32  עובדי האתר.  ת:
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 1ומר, מאה אחוז. דר+ אגב, שאלתי אות+ קוד� לגבי השכר של עובדי האתר. כל  ש:

 2שקל הוא  7,000לרר, אני רוצה שאלה אחת נוספת, אני מתנצל. עובד שמרוויח 

 3  ?10עובד בכיר בחדשות 

 4  שקל הוא לא עובד בכיר. 7,000עובד שמרוויח   ת:

 5  ?10שקל הוא עובד בכיר בחדשות  8,000עובד שבמרוויח   ש:

 6  אני לא יודע א� הוא בכיר ברמות השכר.הוא עובד חשוב,   ת:

 7הוא לא. בסדר. הא�, אני, א� שאלתי את זה גברתי, ואני חושב ששאלתי את זה,   ש:

 8, 10, נענע 10, ערו& 10אני לא משוכנע, הא� היו הסכמי� של מי מעובדי חדשות 

 9אחת מבי' החברות הגדולות החשובות הללו, שבהגדרת תפקיד� היה ניהול התוכ' 

 10  חברתית של התכנית הצינור?במדיה ה

 11  של תכנית הצינור?  ת:

 12  כ'.  ש:

 13  ניהול התוכ' במדיה החברתית?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  של תכנית הצינור.  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  למיטב ידיעתי, לא.  העד, מר הלדמ':

 16 לא. תודה. ג� מי שאתה אמרת לי שהוא אחראי על זה הוגדר, ראינו, אד� שפיר  ש:

 17  הוגדר כתחקיר' בהסכ� שלו, נכו'?

 18  ראינו שאד� שפיר בהסכ� הזה,  ת:

 19  הוגדר כתחקיר',  ש:

 20  הוגדר כתחקיר',  ת:

 21  בסדר,  ש:

 22  אי' לי מושג א� היה עוד הסכ�,  ת:

 23שיל� לאד� שפיר איזשהו בונוס או תוספת שכר או משהו אחר על  10הא� ערו&   ש:

 24  , כמו שאתה יודע? Facebook %עבודתו בניהול ד- ה

 25  לא יודע לגבי בונוס, כי הוא משהו חד פעמי,  ת:

 26  תשלו� כספי, תוספת.   ש:

 27  תוספת ברמה כזאת אני לא מכיר,  ת:

 28  ,10/ דיגיטל  10/ נענע  10תודה. בדר+ כלל ערו&   ש:

 tv.10,  29  ת:

 30ה� משתמשי� ג� בתהלי+   Facebook, סליחה, כשיש לתכניות שלו דפי tv.10  ש:

 Facebook ?  31 %הקידו� הממומ' ב

 32  זה מאוד, א� וכאשר זה יהיה ספורדי וזה ייעשה רק כשזה קשור לתוכ' שיווקי.  :ת
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 1  האלו? Facebook %ומי משל� על הקידו� הממומ' הזה בתכניות ודפי ה  ש:

 2  הערו& כנראה, או החדשות או נענע, תלוי מה, באיזה סוג של תכנית אתה מדבר.  ת:

 3שמתייחס לתכנית הצינור היה מקרה שזכור ל+ שהערו& השקיע בקידו� ממומ'   ש:

 Facebook ?  4 %בדפי ה

 5  אני לא זוכר כזה דבר.  ת:

 6אתה, אתה, אני מבקש עוד דבר אחד לגבי ההסכ�, תסתכל בבקשה על ההסכ�   ש:

 7של מר לרר שמצור- לתצהיר+, הא� בהסכ� הזה, כמו ששאלתי אות+ לגבי אד� 

 8ומי  2000 שפי, יש איזושהי התייחסות, בהסכ� או באחד מתיקוניו שנמשכו עד

 9יודע כמה, הייתה איזושהי התייחסות שמטילה על מר לרר חובה במסגרת תפקידו 

 10  של התכנית? Facebook %לנהל את המדיה החברתית או את ד- ה

 11  התשובה היא לא, לשאלה הבאה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  אוקי.   עו"ד ליכטנשטיי':

 13  אני אחסו+ ל+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  א לי לומר, לעד לומר.ל  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  אבל אנחנו כולנו, את השפה כולנו יודעי� לקרוא, אי' פה משהו בג'יבריש.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16שמדבר על  28אני, אני רוצה שתמשי+ להסתכל בהסכ� שהראיתי ל+, בסעי-   עו"ד ליכטנשטיי':

 17  סעי- אי התחרות,

 18  על איזה הסכ� אתה מדבר?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  של מר לרר,  ליכטנשטיי':עו"ד 

 20  .1, נספח 1בהסכ� מספר   עו"ד סומר:

 21  אוקי,  העד, מר הלדמ':

 22אי+ מוגדר, אי+ מוגדר, או בו אני אשאל את זה אחרת, כשיש הגדרה של אי   עו"ד ליכטנשטיי':

 23תחרות בהסכ� של מר לרר, אי התחרות היא 'ערו& טלוויזיה אשר' וכולה וכולה 

 Facebook  24לאותה אי תחרות ג� ניהול של ד-  וכולה, מדוע לדעת+ לא הכניסו

 25  מתחרה?

 26  עוד פע�, סליחה, לא הבנתי את השאלה.  ת:

 27  בהגדרת אי התחרות בהסכ� ההעסקה של מר לרר,  ש:

 28  ,2005משנת   ת:

 29  .2005משנת   ש:

 30  זה אותו הסכ� שר& קדימה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  שהוא תוק' לאחר מכ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  שינית� רק סכומי�, אחר כ+ שינית� רק סכומי�,  ר:כב' הש' נעי� דיבנ
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 1  היה אפשר עוד לתק',  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  כ', אז זה ההסכ� שלנו ג� היו�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  כ'.  העד, מר הלדמ':

 4  כ', זה ההסכ� שמחייב, א� רצית� לתק' יכולת� לתק', אני צודק?  עו"ד ליכטנשטיי':

 5  רי+ להתווכח, בוודאי.בסדר, לא צ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6הא�, מדו עלא נכתב ש� ג�, ש� או באחד מהתיקוני� שלו, שהאחריות של מר   עו"ד ליכטנשטיי':

 7  של התכנית? Facebook %לרר הורחבה ג� על ד- ה

 8  כי זה ברור שזה של התכנית, למה צרי+,  העד, מר הלדמ':

 %9ב 10ח לערו& היה פתו  Facebookזה היה ברור של התכנית? איזה ד-  %2005ב  ש:

 10  ? תזכיר לי.2005

 11כמו שאמרת מקוד� על כל התיקוני� שהיו בהמש+, אז ברגע שעשו תיקוני� זה   ת:

 12  היה ברור שזה של התכנית אז אי' צור+ להוסי- את זה.

 13  ?%2005היה פתוח ב 10לערו&   Facebookאיזה ד-   ש:

 14  , ברשות+. Facebook, היו קבוצות  Facebookלא היו דפי  %2005אתה שואל, ב  ת:

 15  ?2007? ב%2007ב  ש:

 16  לא הבנתי את השאלה בהקשר למה שאתה,  ת:

 17? ותראה לנו, תראה 10הראשו' של תכנית בערו&  Facebook %מתי נפתח ד- ה  ש:

 18  לנו את הד-, באיזה ד- מדובר.

 19הראשו' אני לא יודע להגיד, לדעתי, אני חושב דווקא, לפי  Facebook %ד- ה  ת:

 20  א פינס.פרסומי�, שזה היה של גי

 21  מתי הוא נפתח? לא יודע.  ש:

 22  ו, 2000  ת:

 23  אני אומר,  ש:

 24  היה פרסו� על זה פשוט אז, בעיתונות,  ת:

 25  אני אומר ל+ שהד-,  ש:

 26  הוא לא יודע לומר לנו כרגע נתו' מדויק.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  , משהו כזה, בער+,7או  8זה שנה   העד, מר הלדמ':

 28של התכנית של אשרת קוטלר, הד- של אשרת  Facebook %אני אומר ל+ שד- ה  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  ?10קוטלר. דר+ אגב, הד- של גיא פינס נשאר אצל ערו& 

 30  .10גיא פינס זה לא, זה לא תכנית של ערו&   ת:

 31  ,10היא הייתה תכנית של ערו&   ש:
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 1הותי, , יש הבדל מ10היא לא הייתה תכנית של, לא, לא, לא, היא שודרה בערו&   ת:

 2, מראש, זו הפקה 10היא לא הייתה תכנית של ערו&  10היא שודרה בערו& 

 3  ,10חיצונית, זה לא עובדי� של ערו& 

 4  ? זו תשובת+,10כלומר, הד- לא נשאר בידי ערו&   ש:

 5  .10זה לא עובדי� של ערו&   ת:

 6  תשובת+ לשאלתי הא� הד- נשאר בידי האר&?  ש:

 7  אז הוא השיב שלא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  ,10הד- לא היה של ערו&   העד, מר הלדמ':

 9  כי זה לא היה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  הבנתי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 11  ,10הד- לא היה של ערו&   העד, מר הלדמ':

 12  אוקי,  ש:

 13  , יש הבדל.10והתכנית לא הייתה של ערו&   ת:

 14. %2013של התכנית של אשרת קוטלר עלה ב Facebook %אני אומר ל+ שד- ה  ש:

 15  אתה מסכי� איתי? אתה,

 16  לא יודע לענות ל+.  ת:

 17לא יודע לענות לי, וג� מה שאמרת לי על הד- של גיא פינס אתה לא יודע מידיעת+   ש:

 18, %2008האישית, אני מבי', לא היית אחראי על המדיה החברתית באותה תקופה ב

 19  , מתי שלא זכרת.2007

 20  לא, זה היה פרסו� על איזה,  ת:

 21  לא מידיעה אישית,  ש:

 22  ה היה פרסו� אז,ז  ת:

 23  הוא שואל על ידיעה אישית של+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  ידיעה אישית שקראתי בדה מרקר,  העד, מר הלדמ':

 25  זו לא ידיעה אישית,  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  אז זו לא ידיעה אישית מבחינתנו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כ' אוקי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 28  אוקי,  העד, מר הלדמ':

 29 10בסדר. הא� אתה יכול להציג לי דוגמה לאיזושהי פינה בתכנית של ערו&   ש:

 Facebook .  30שנפתח לה אי פע� ד- 

 31  פינה?  ת:

 32  , כוונתי. 10של ערו&   Facebook, שנפתח לה ד- 10בתכנית של ערו&   ש:
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 1  לא יודע לענות ל+.  ת:

 2  פינות?לא יודע. הבנתי. היו� אתה מודע לזה, אתה יודע הא� יש היו� דפי� ל  ש:

 3ניסיתי לחשוב עכשיו א� נגיד פינות כמו, שמשודרות בחדשות, 'אנליסט' או   ת:

 4דברי� כאלה, א� פתחו לה� פינה, א� זה נכו' היה לפתוח לה� פינה או לא, זה, 

 5  יש אחראי על מדיה שבטח יודע לקבל את ההחלטה.

 6  אבל אתה יודע על דפי� קיימי� לפינות היו�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אבל אני לא יודע, אני באמת להיזכר, אני לא יודע להגיד.  מר הלדמ': העד,

 8  לא יודע.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני אומר ל+ שהיו� אי' דפי� של פינות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  אז הוא אומר שהוא לא יודע אחרת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11יש ל+, לא, אני לא אשאל. א� אני בסדר. גיא לרר, לא, אני לא אשאל בעצ�. הא�   עו"ד ליכטנשטיי':

 12מראה ל+ הוכחה שהפינה שמר לרר הפיק בתכנית של אשרת קוטלר, הפינה, לא 

 13  הפינה עצמה, לא הייתה חלק מהעסקתו ככתב, Facebook %ד- ה

 14  אני מתנגד לשאלה, אני לא מבי' מה זה 'א� אני מראה ל+',  עו"ד ורסנו:

 15  אני עוד לא יודעת מה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אתה רוצה לשאול?  עו"ד ליכטנשטיי':

 17  אבל אני רוצה לשמוע את השאלה, תתנגד אחרי שאתה שומע סימ' שאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  אתה רוצה לשאול, תשאל.   עו"ד ורסנו:

 19  אז אולי, אולי תית' לי לשאול? זה יהיה קל יותר פשוט.  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21כ'. הא� כשאני אראה ל+ שהעובדה שגיא לרר, בעת שהוא פתח את הפינה לא רק   :עו"ד ליכטנשטיי'

 22שזה לא היה חלק מהעסקתו אלא הובהר במפורש שהיא תהיה מחו& להעסקתו, 

 23  לבי' הפינה? Facebook %משנה את עמדת+ לגבי הקשר הישיר בי' ד- ה

 24  לא.  העד, מר הלדמ':

 25  ?10ה עובד של ערו& לא? מבחינת+ זה אותו דבר ג� א� הוא לא הי  ש:

 26  דברי�. אתה אמרת 'א� אני אגיד ל+ שהוא',  2אתה שאלת   ת:

 27  לא היה,  ש:

 28  '10'זה לא היה במסגרת עבודתו של ערו&   ת:

 29  נכו', נכו',  ש:

 30אז קוד� כל, התשובה הזאת, זה נשמע לי לא. לא נשמע לי הגיוני שהוא לא היה   ת:

 31  ,10בזמ' שהוא עשה פינה של חדשות  10עובד של ערו& 

 32  ה'לא' הוא לזה שהוא לא היה עובד של,  ש:
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 1  רק, אני ברשותכ� אתק' את מה שאמרתי,  ת:

 2כ', ה'לא' הוא לא שמתייחס לעובדה שגיא לא היה, לא יכול להיות שהוא לא היה   ש:

 3  ? זה מה שאתה אומר לי בתשובה של+?10עובד של חדשות 

 4  עשית רצ- של שאלות, השאלה הראשונה הייתה לגבי,  ת:

 5  אני ממש לא מצליח להבי' את השאלה של+,  ורסנו:עו"ד 

 6  אז בוא תקשיב ותית' לי לשאול, די,  עו"ד ליכטנשטיי':

 7לא, אבל יש כא', יש כא' איזשהו קו לא ברור ג� לי. אני, כדי שפשוט נהיה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  יותר ברורי�,

 9  ובלי שאלות היפותטיות,  עו"ד ורסנו:

 10לא רוצה שהעד יהיה מבולבל, שבסו- יהיה איזה מ' 'לא' שלא ברור אני ג�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  על מה אמר אותו.

 12לכ' אני מנסה שוב. בפני בית הדי' הנכבד יש הוכחות שהפינה הוחרגה מיחסי   עו"ד ליכטנשטיי':

 13ההעסקה. אני מנסה להבהיר, בהנחה שהמצב הזה הוכח על ידינו, הא� ההנחה 

 14  לפינה עדיי' עומדת? אוטומטית משוי+ Facebook %שד- ה

 15  אז זו שאלה היפותטית.  עו"ד ורסנו:

 16  זה לא לעד, זו שאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  שאלה לסיכומי�,  עו"ד ורסנו:

 18  זו לא שאלה לחקירה, זו שאלה בשבילנו לדו' בה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19כ�, הסכ� טוב. כשעובד מגיע לחדשות וחות� על ערו&, על, סליחה, על הס  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  העסקה, מי מנסח את ההסכ�?

 21  למיטב ידיעתי היועצת המשפטית שהייתה, שנמצאת בחדשות.  העד, מר הלדמ':

 22  כלומר, היוע& המשפטי של הערו&?  ש:

 23  של החדשות.  ת:

 24  של החדשות, אני מתנצל,   ש:

 25  זה בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26נושא חשוב שחשוב לחדשות להכניס בתו+ ההסכ�, אני החדשות, וא� יש לכ�   עו"ד ליכטנשטיי':

 27  מניח שהיועצת המשפטית תכתוב אותו בתוכו, נכו'?

 28אתה שואל, א� אתה שואל אותי כדירקטור, כמנהל, אני אגיד ל+ שבהנחה שיש   העד, מר הלדמ':

 29  משהו חשוב בהסכ� אז אני מניח שייכתבו אותו, אני לא יודע לענות ל+ בחדשות.

 30לתצהיר של+, ואני מפנה אות+, אתה כותב  13הבנתי, אוקי, תודה. בסעי-   ש:

 31  שהתכני� בד- קשורי� בעיקר� לתכנית. אוקי? 

 32  כ'.  ת:
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 1. אני 12, אני רוצה אולי 13כ'. בוא, בוא אני רוצה רק שניה, לפני שנגיע לסעי-   ש:

 2, לתצהיר+ שמדבר על ההיסטוריה של התכנית. לא 7מפנה אות+ לפני כ' לסעי- 

 3לתצהיר+ שבו אתה אומר  11לא, אני חוזר בי, סליחה. אני מפנה אות+ לסעי- 

 Facebook 4, הוק� לטובת התכנית ג� עמוד 10"במקביל לשידור התכנית בערו& 

 5זה יותר משנתיי� אחורה מזמנינו אנו, כלומר מה שכתוב פה זה לא  2010". 

 6  מידיעה אישית, אני צודק?

 7  למה זה,  ת:

 8  אי+ אתה יודע את מה שאתה אומר כא'?  ר:כב' הש' נעי� דיבנ

 9  אז תאמר לי, אי+ אתה יודע את זה? אי+ אתה יודע שהוק�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  אי+ אני יודע שמה? שבמקביל,  העד, מר הלדמ':

 11  , אי+ אתה יודע שזה נכו'? Facebookהוק� לטובת התכנית ג� עמוד   ש:

 12  בזמ' שכתבתי את התצהיר,  ת:

 13  אדוני, אנחנו משאירי� עדי� בחו& בזמ' השמיעה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  בחו&?  דובר:

 15  כ', תודה ל+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  כ', תודה ניב.  עו"ד ליכטנשטיי':

 17בזמ' הכנת התצהיר, בזמ' הכנת התצהיר ביררתי ע� אנשי� שישבו איתי. הבחור   העד, מר הלדמ':

 18אה לי אי+ זה, אי+ זה האחראי היו� על האונליי' שלנו, כשישבנו ביחד, והוא הר

 19  נפתח,

 20  הבנתי,   ש:

 21  ואז בנושא הזה, זה הידיעה אישית שלי,  ת:

 22  אתה לא ציינת את שמו ולא הבאת� את תצהירו לתיק הזה.  ש:

 23  זו עובדה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  לא, אני ראיתי את זה בעי'.  העד, מר הלדמ':

 25? זה,  Facebook %לטובת עמוד ה הבנתי, מה ראית בעי'? אי+ ראית שזה הוק�  עו"ד ליכטנשטיי':

 Facebook ,  26 %זאת אומרת עמוד ה

 27  לטובת התכנית,  עו"ד סומר:

 28  לטובת התכנית,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  , מה ראית? Facebookהוק� לטובת התכנית ג� עמוק   עו"ד ליכטנשטיי':

 30, 2009. עד, לדעתי  Facebookהיה מעבר, מה שראינו שהיה לפני זה קבוצת   העד, מר הלדמ':

Facebook   בכלל לא היה לה�, זה, ההגדרות היו קבוצתFacebook   '31שזה מעי 



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 53

 1פורו�, אני מניח שיש פה, המומחית לאינטרנט תסביר יותר ממני, אבל מדובר על 

 2פורו� שבעצ�, בעולמות שאנחנו מכירי�, וברשותכ� אני אסביר לבית המשפט, 

 3ב' שיש עוד הבדלי�, קבוצה לא יכולה לקבל לייקי� למשל, כדוגמה. כמו

 4היררכיות וכ' הלאה, זה יותר משהו ששימש, ברגע שנפתחה התכנית, שעברה 

 5עשו את מה שנקרא 'ד-   Facebook %2009התכנית, נהייתה קבוצה, כי ב

 6  מעריצי�',

 7  אני, אני חייב,   ש:

 8  עכשיו רק דבר,  ת:

 9  השאלה שלי הייתה לגבי ידיעתו האישית.  ש:

 10  לו לסיי�,רגע, אבל ת'   עו"ד ורסנו:

 11  שניה אחת, אבל הוא מסביר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  השאלה שלי אבל הייתה לגבי ידיעתו האישית, זה מה שרציתי להבי'.  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  טוב, את זה הוא כבר ענה קוד�, אתה שאלת אחר כ+ עוד שאלה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  עכשיו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15הוא ענה כבר קוד�, שהוא ישב ע� מישהו ושהוא הראה לו את זה  את זה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  במחשב.

 17  אוקי, אז אני עוצר בשאלה הזאת, אז אני לא ממשי+.  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  אני רק רוצה להבי',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  עכשיו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  אבל רגע, הוא רוצה לסיי� את התשובה,  עו"ד ורסנו:

 21  מה זה, מה זה קבוצה?  :כב' הש' נעי� דיבנר

 22  הוא לא ענה על השאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 Facebook ?  23רגע סליחה, מה זו קבוצת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook ,  24קבוצת   העד, מר הלדמ':

 25  אי+ אנשי� מצטרפי� לקבוצה? זו הכוונה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  מזמי' אבל אי' פה היררכיה של,זהו, זה יותר קבוצה סגורה. זה יותר אתה   העד, מר הלדמ':

 27  אתה מזמי' אנשי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  זה לא מה שאנחנו מכירי� היו�, זה לא,  העד, מר הלדמ':

 29  לתו+ הקבוצה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  זה לא הד- שאנחנו מכירי� היו�.  העד, מר הלדמ':

 31  אני מבינה את זה, אני רק מנסה להבי',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  אני לא רוצה לענות ל+ תשובה שהיא מטעה לגבי המזמיני�,  מר הלדמ':העד, 
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 1  אתה לא יודע להסביר, אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אני לא יודע לענות על זה.  העד, מר הלדמ':

 3שאתה מתייחס אליו  Facebook %ואתה יודע, אתה יודע מתי עמוד ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4זה, אתה אומר שהוא הוק� לטובת התכנית ואנחנו דני� בו בתיק ה 11בסעי- 

 5  במקביל לשידור התכנית,

 6  כשהיה מעבר,  העד, מר הלדמ':

 7  אתה יודע מתי הוא הוק�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  את, פחות או יותר, בדיוק,  העד, מר הלדמ':

 9 מתי זה קרה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  בפערי� של חודשי� בי' התכנית לבי' העמוד.  העד, מר הלדמ':

 11  טוב.  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  לבי' ה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  פערי� של חודשי� בי' התכנית,  העד, מר הלדמ':

 14  בי' הזמ' שהפינה עברה למצב של תכנית,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  התכנית נהייתה, כ',   העד, מר הלדמ':

 16  ועד שהוק� העמוד?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  כ',   העד, מר הלדמ':

 18  אוקי.  בנר:כב' הש' נעי� די

 19  טוב,   עו"ד ליכטנשטיי':

 20  לא לפני כ'? לא לפני כ'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני לא יודע א� זה, כ', אבל פערי� של חודשי� ספורי�, לא,  העד, מר הלדמ':

 22  חודשי�, אבל יכול להיות לפני ואחרי מבחינת+? או רק אחרי?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  או משהו כזה,  לדעתי זה היה לפני,  העד, מר הלדמ':

 24  לפני שנהייתה תכנית?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25הרבה פעמי�, כי אני יודע, זה ג� הנוהג היו�, אתה כבר יודע שיש תכנית ועד   העד, מר הלדמ':

 26  שהיא תעלה לאוויר אתה עושה איזה כמה חודשי� לפני זה כבר,

 27  אוקי, טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  מה שנקרא, ואני מצטער על התנועה הזאת,זה  Facebook %ה  העד, מר הלדמ':

 29  אוקי, בסדר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  אבל זה בדיוק, זה בשניות. התכנית עולה, לוקח זמ' להעלות אותה.  העד, מר הלדמ':

 31אתה  %3לתצהיר+, בשורה ה 13אני מפנה אות+, אני מפנה אות+ בבקשה לסעי-   עו"ד ליכטנשטיי':

 32קשורי� בעיקר�  Facebook %י� לעמוד הכותב "התכני� המועלי� או נשלח
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 1זה בעיקר�? אני מניח שהתשובה היא  1%לתכנית". מה, מה הכוונה בעיקר�? 

 2  לא. בעיקר� זה מעל,

 3  לא, השאלה הייתה נורא ברורה. מה הכוונה ל'בעיקר�'? מה זה 'בעיקר�'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4ית מוצאי� לנכו' שזה טוב לה� שמה שטוב בתו+, מה שהעורכי� אנשי התכנ  העד, מר הלדמ':

 5להעלות לתכנית, ה� מעלי� את זה לתכנית. להגיד א� זה אחוז, חצי אחוז, או 

 6  מאה אחוז, אני לא יודע א� זה,

 7  זאת אומרת,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  ככה זה ג� בחדשות,  ת:

 9  ג� חצי אחוז זה יכול להיות 'בעיקר�' מבחינת+, זה מה שאתה אומר?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10אחוז מהזמ' שהוא מהותי, עכשיו  Xכ', כי א� זה תופס את, א� בתכנית זה תופס   העד, מר הלדמ':

 11עוד פע�, יכול להיות שיהיה חדשות וזה חדשות של האינטרנט לצור+ העניי', שכל 

 12דקות, בסו- את תזכרי את  45דקות או  30, שהיו 08:00מה שנזכור מהחדשות של 

 13ה את, אני מצטער להגיד את המילה צוללות, הדקה ואת המשפט המסוי� וזה עש

 14  אז זהו, זה מה שיזכרו, זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו.

 15  כ', אבל זה לא בדיוק זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  זה לא למלא תוכ', אני לא שידורי� חוזרי�.  העד, מר הלדמ':

 17י� שעולי� לעמוד אתה קצת בורח, אתה קצת בורח. אנחנו מדברי� על התכנ  ]כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  כרגע, Facebook %ה

 19  אז אני אומר, אז אני, אני,  העד, מר הלדמ':

 Facebook  ,'20 %שניה רגע. אתה אומר 'התכני� האלה שמועלי� לעמוד ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21, אני סת�  Facebook %פוסטי� לתו+ ה 20אוקי? בוא נניח שביו� מסוי� עלו 

 22וא ריאלי, אני אומרת, אתה אומר 'ה� זורקת איזשהו מספר, לא יודעת א� ה

 23  קשורי� בעיקר� לתכנית',

 24  קשור לתכנית,  Facebookאומר   עו"ד ליכטנשטיי':

 25הא� אתה טוע' שהכל קשור לתכנית באיזושהי דר+, או ש'מספיק לי שאחד   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  קשור כדי שאני אומרי� בעיקר�'? את זה הוא רוצה לחדד את+, %20מתו+ ה

 27  הוא, %20מתו+ ה 1, ג�, ג� %20כ', אז אני אגיד, מספיק שאחד מתו+ ה  מר הלדמ':העד, 

 28  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  .1בי' הצדדי�, האיכותיי� או הכמותיי�, אז ג�   העד, מר הלדמ':

 30  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  אז זאת אומרת שהאמירה קשורי�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  חוזר, ג� בי' התכנית לבי' הד-, אגב, באיזו'  העד, מר הלדמ':
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 1  אנחנו כרגע מדברי� רק על הכיוו' הזה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2זאת אומרת שהאמירה 'קשורי� בעיקר�' היא לא נכונה דקדוקית. הכוונה היא   עו"ד ליכטנשטיי':

 3שה� חשובי� לתכנית, זאת הייתה כוונת+. תכני� שחשובי� לתכנית הועלו ג� 

 4  זה מה שאמרת לי כרע, אני צודק?,  Facebook %לד- ה

 5  תכני� שחשובי� לתכנית,  העד, מר הלדמ':

 6, זה מה שאמרת לי. לא קשורי�  Facebook %שחשובי� לתכנית, הועלו לד- ה  ש:

 7  ? בסדר, אני, Facebook %בעיקר�, הועלו לד- ה

 8  לא, רגע, בוא נשמע את התשובה שלו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני אתייחס דקדוקית, א� אני דקדוקית לא מוב', אני צרי+,  העד, מר הלדמ':

 10  הא� המשפט,  עו"ד ליכטנשטיי':

 11  לא, כי השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  לא רוב התכני�, אני אגיד את זה ככה, לא רוב התכני� שהיו בד- עלו לתכנית,  העד, מר הלדמ':

 13  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  י�,אוקי, זאת אומרת שקשור  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  אני חושב שאני,  העד, מר הלדמ':

 16 %כשאתה אומר, כשאתה אומר 'התכני� המועלי� או נשלחי� לעמוד ה  ש:

Facebook כלומר מה שיש בעמוד ה ,'% Facebook  17, זה מה שאני קורא עד 

 Facebook 18 %עכשיו, קשורי� בעיקר� לתכנית. כלומר, מה שנשלח לעמוד ה

 19בעיקרו לתכנית? אז אתה אומר לי עכשיו משהו אחר, אתה אומר לי 'לא, קשור 

 20  זה לא נכו', יכול להיות שהיה רק אחוז אחד',

 21  לא, אני אומר, הדברי� הטובי�,  ת:

 Facebook ,  22 %הדברי� הטובי� מתו+ התכנית מצאו את דרכ� לעמוד ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23, כל הסבב, כל השיח ש� הוא ג�  Facebook %ד הכלומר מי שבא, מי שבא לעמו  העד, מר הלדמ':

 24נשלח  out of the blueבהקשר עקי- וישיר לתכנית. עכשיו, א� יש משהו שהוא 

 25  לש�, אני לא יודע להגיד ל+.

 26קשור לתכנית? זה מה שאמרת  Facebook %אתה אומר לי שכל השיח בעמוד ה  עו"ד ליכטנשטיי':

 27  כרגע?

 28תכנית, אני לא יכול להגיד כל, לא יכול להגיד כל, אני אומר שיש קשר הדוק בי' ה  ת:

 29  שהוא כזה פתוח, אני לא יודע להגיד ל+ מי נכנס ומי,  Facebookכי בעול� של 

 30  אתה אומר,  ש:
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 1אבל אתה אומר שרוב? זו השאלה. אתה אומר בעיקר�, בכל זאת אתה אומר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  את המילה בעיקר�,

 3לא, לא, אני עניתי דווקא, דווקא עניתי, אני אמרתי בעיקר, וא� את� מדברי�   העד, מר הלדמ':

 4  בעול�, אני אומר, כ', רוב השיח אני חושב שהוא סביב בי' התכנית לבי' הד-.

 5  אתה חושב. אי+ בדקת את זה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 6  כשאני מסתכל, אני מסתכל בתכנית,  ת:

 7  לא עשית איזושהי בדיקה, בדיקה מספרית,  ש:

 8  אי' לי, אמרתי שמבחינתי זה להבנתי.  ת:

 9כלומר, התחושה של+. הא� ישבת באיזשהו שלב וספרת את התכני� וניסית   ש:

 10לראות אילו תכני� חשובי� לתכנית ואילו לא, מה המספר שלה�, כמה ה� היו, 

 11  מתי ה� עלו?

 12  זה לא תפקידי,  ת:

 13  לא תפקיד+, לא עשית את זה?  ש:

 14  לא מתפקידיי,  ת:

 15  הלאה,  י� דיבנר:כב' הש' נע

 16  לא עשית את זה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 17  הוא אומר שלא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  אני שואל, הא�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 19  א� הוא היה עושה הוא היה אומר ל+ שהוא עשה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  לא כי בפרוטוקול, בפרוטוקול זה לא יוצא, אני רוצה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  זה יופיע 'לא תפקידי', ומול השאלה התשובה די ברורה.  יבנר:כב' הש' נעי� ד

 22 3לא תפקידי ולא עשיתי. בסדר, טוב, כ'.  אני מפנה אות+ לדוגמה לסעי-, לנספח   עו"ד ליכטנשטיי':

 23לתצהיר של+, צילו� המס+ מהד-, תראה לי בבקשה איפה אני רוצה בצילו� 

 24שר בי' התכנית לעמוד, שאתה הגשת כנספח לתצהיר של+, שנועד להראות על הק

 25  הקשר, איפה מופיע הקשר בי' התכנית לעמוד בראייה שאתה הגשת?

 26  ?3אתה מדבר על נספח   העד, מר הלדמ':

 27  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  כ', זה מה שאתה אמרת שמוכיח את הקשר בי' התכנית לעמוד.  עו"ד ליכטנשטיי':

 29 %', אני לא מכיר ב6צועק, זה אחד. שתיי�, יש ל+ 'עונה א', כתוב 'הצינור' באדו�   ת:

Facebook   6עונה ,season 6 ,  30 

 31  כ',  ש:

 32  ",10ערו&  %22:20, "כל ערב בinformation %, שזה בעצ� הסוג של ה about %וה   ת:
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 1  ובמועד שבו צילמת� את זה, לפני כמה ימי�,  ש:

 2  אני אמשי+, שניה,  ת:

 3  זאתי הייתה, שניה,  ש:

 4  רגע, ת' לו לסיי�,   עי� דיבנר:כב' הש' נ

 5  זאתי הייתה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 6  אבל ת' לו לסיי� את התשובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7באמת של הצינור באותה תקופה? כמה עונות הייתה הצינור  6זאתי הייתה עונה   עו"ד ליכטנשטיי':

 8  עד עכשיו, אתה יודע?

 9  לא.  העד, מר הלדמ':

 10  . איזו עונה זו? 6ה אני אומר ל+ שזו לא עונ  ש:

 11  (לא ברור).  דובר:

 12  אוקי, תמשי+.  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  ',10יש פה, אז אני אומר, אז יש פה את ה'ערו&   העד, מר הלדמ':

 14  כ', יש פה ג� את 'התולעת', אולי זה שיי+ ל'התולעת'?  ש:

 15  התולעת זה אתר שלמיטב ידיעתי,  ת:

 16הוויראליי� שלנו התולעת", למי זה שיי+, , אתר 10אני קורא פה "כל ערב בערו&   ש:

 17  או לתולעת? 10לערו& 

 18  שאלת אותי שאלה, באתי לענות,  ת:

 19  אז,  ש:

 20  אתר התולעת, למיטב ידיעתי, שיי+ לגיא לרר.  ת:

 21  ולגיא לרר? 10' וכתוב 'התולעת', זה שיי+ לערו& 10כלומר, א� כתוב 'ערו&   ש:

 22  במפורש לא.  ת:

 23  ,10כדי להוכיח לי שזה שיי+ לערו&  10אתה הראית לי שכתוב פה ערו&   ש:

 24לא, כי להבדיל גיא, להבדיל גיא לרר, א', אתה יודע, ברמת מי שתפעל את זה פה   ת:

 25זה גיא לרר, ג� א� היה כתוב משהו שזה אסור אז יכול להיות, זה לא אומר שזה 

 26  , להבדיל,2. 1שלו, זה 

 27  אתה צירפת את זה כהוכחה לתצהיר+,  ש:

 28  לסיי�, ת' לו  עו"ד ורסנו:

 29  ,10להבדיל, לגבי אתר 'התולעת', גיא לרר בא וביקש בקשה מערו&   העד, מר הלדמ':

 30  הוא לא עונה לשאלה, גברתי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 31  אבל הוא עונה לו, הוא עונה לשאלה,  עו"ד ורסנו:

 32  זה היה השאלה, אז,  העד, מר הלדמ':

 33  לא, הוא לא עונה לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1  י עונה על אתר 'התולעת', שאלת אותי,בגלל זה אנ  ת:

 2אני אמרתי ל+ משהו מאוד, רגע, אל תנחה את העד בבקשה. אני אמרתי משהו   ש:

 3מאוד פשוט, העד ציר- הוכחה לעובדה שהד- שיי+ לתכנית. עימתי אותו מול הד-, 

 4'. הראיתי לו 10שאלתי אותו 'אי+ אתה יודע?', והוא אומר 'כי כתוב פה ערו& 

 5  כתוב ג� 'התולעת', שהעד העיד  ששיי+ לגיא לרר, אי+, שבאותה שורה

 6  והשאלה, מה השאלה ?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7אי+ אתה מבי' מזה, מזה, ממה שהראית לנו כרגע, לא ממחשבותי+ של+,   עו"ד ליכטנשטיי':

 8ולא ל'התולעת' ולגיא לרר? אי+ אתה   10מההוכחה שסיפקת, שזה שיי+ לערו& 

 9  לנו כא'?מבי' ממה שאתה מראה 

 10  ,1אז אני חוזר עוד פע� על כל התשובות שלי.   העד, מר הלדמ':

 11  לא, אתה לא צרי+ לחזור,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  הצינור,  העד, מר הלדמ':

 13  הכל, הכל מתומלל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  תענה רק לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  אי' צור+ לחזור.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  שאלה?מה ה  העד, מר הלדמ':

 17  אתה חוזר על כל התשובות, אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18אוקי, תודה. הא� בש� של הד- מופיע הש� של, לא, אני לא אשאל, לא צרי+. אני   עו"ד ליכטנשטיי':

 19יודע שג� אתה כמי שבשלב יותר מאוחר נכנס לתמונה, בשנתיי� האחרונות, היית 

 20, מתי בפע� 10א נענע של העמוד ול admin%מוטרד מהעובדה שגיא היה ה

 21, את 10הראשונה פנית לגיא ואמרת לו 'גיא, יאללה, תעשה ג� את ערו&, את נענע 

 22  מה? אי+ אמרת? 10, סליחה 10דיגיטל', סליחה,  10

 tv.10,  23  העד, מר הלדמ':

 24  בעמוד'? admin%, כtv.10'  ש:

 25  מתי? לפני בער+ שנתיי�.  ת:

 26  מי מנוחות, הכל היה טוב, גיא עבד,לפני שנתיי�, עוד הכל זר� באותה תקופה על   ש:

 27  נכו',  ת:

 28  וגיא, מה ענה ל+?  ש:

 29בהתחלה? משהו בסגנו' של, פע� אחת זה היה 'יאללה בסדר', א- פע� הוא לא   ת:

 30  אמר לי 'לא',

 31  אוקי,  ש:

 32  א- פע� הוא לא אמר לי 'זה שלי בכלל', א� ניכנס לזה,  ת:
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 admin?  1והוא עשה את זה? הוא מינה   ש:

 2  דבר הוא לא מינה,בסופו של   ת:

 3  של, adminבאותו 'יהיה בסדר' הוא מינה   ש:

 4  מה?  ת:

 5  ?10של  adminהוא מינה   ש:

 6  הוא אומר שלא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  לא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  הוא ענה שלא.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9ר לו, עבר שבוע, עברו שבועיי�, עברו שלושה, גיא לא עושה את מה שאתה אומ  עו"ד ליכטנשטיי':

 10אתה הבכיר ממנו ואתה צרי+ להגיד לו מה לעשות והוא לא עושה, מה אמרת לו 

 11  אז?

 12לא, אני לא בעול� של תוכ', אצלנו יש (לא ברור), אני לא בכיר ממנו בעול� של   העד, מר הלדמ':

 13  תוכ',

 14  לא, אבל בכל זאת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  נו,גיא לא ביצע את מה שאתה ביקשת ממ  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  פנית וביקשת, ואתה ג� אומר שהוא הסכי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17אז אני אומר עוד פע�, אז אני אומר, יש עשרות בקשות שעוברות כל היו�, אני   העד, מר הלדמ':

 18מצטער א� אני טיפה מרחיב, זה יהיה בשני משפטי�, אני, ברשותכ�. אני בכיר 

 19לא יכול לגעת בה� בעולמות של  מהרבה אנשי� בחדשות או בתכניות, לעול� אני

 20  תוכ' או בהבנה של משהו, שניה,

 21  הוא לא שאל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 admin,  22אתה ביקשת ממנו למנות   עו"ד ליכטנשטיי':

 admin,  23אז אני אומר,   העד, מר הלדמ':

 24  סימ' שחשבת שיש ל+ סמכות לבקש ממנו,  ש:

 25א בא מעולמי התוכ' כמו אני חשבתי, אני חשבתי, אני לתומי חשבתי, ואני ל  ת:

 26, אני חשבתי שבעול� של הזיקה בי' האתר לבי' הד- של CFOשהבנת� אני 

 27הצינור אפשר למקס�, לטובת כל המערכת אפשר למקס� שיהיה ג� שיתו- 

 28פעולה שיהיה ברמה התכנית של הד-. מבחינה, כיוו' שהד- הוא שיי+ בעצ� 

 29מר את זה וא� טעיתי איפשהו לתכנית הזאת, הצינור, וג� מבחינתי היה, ואני או

 30בהסכ� שלו, היה בעצ� העור+ של התכנית הזאת, אז באתי ואמרתי לו 'תשי� 
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 1', אבל 'תשי� editor' כל הזמ' וכנראה התכוונתי ל 'adminג�', אגב אמרתי '

 2  מישהו שג� ידבר מול האתר.

 3  הבנתי, זאת אומרת,  ש:

 4  גיא לא ראה את זה לנכו'.  ת:

 5שניה, רק שניה, רק רגע שניה. אתה, עוד פע�, אתה ביקשת את זה  רק  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  בשביל?

 7  שחשבתי שזה יותר נכו' מבחינת הזיקה,  העד, מר הלדמ':

 8  לאיזה, תהיה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  בי' האתר לבי' הד-,  העד, מר הלדמ':

 10היה, מה קח אותי, קח אותי לשלב קדימה, אוקי, מה היה קורה א� זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  שאתה מבקש, אי+ הד- היה מתנהל אחרת?

 12מכיוו' שנגיד בתכנית היו לפעמי� דברי� בעולמות, אני מפחד לחתו� מול אנשי   העד, מר הלדמ':

 apple,  13התוכ' פה, בעולמות של נניח השקעה האחרונה של 

 14  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15ב' אד� שמבי' בעיני מצוי', יותר אפילו אולי ממישהו בתכנית ובאתר היה   העד, מר הלדמ':

 16  במקרה,

 17  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18, של הצינור,  Facebook %אז חשבתי שזה יהיה נכו' שבעצ� זה יעלה בד- של ה  העד, מר הלדמ':

 19כי יש איזושהי זיקה בי' הצינור לבי', ג� העולמות האלה. עכשיו, זה היה עוזר 

 20  נית הזאת ג� באתרלתכנית, התכ

 21  שי� נקודה, שי� נקודה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  ,10בעול� המסובב הזה זה ערו&   העד, מר הלדמ':

 23אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, תסלח לי. נניח הוא היה אומר כ', נניח   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24באותה נקודת זמ' אז הוא היה אומר בסדר, אוקי? את מי חשבת לשי� בתפקיד 

 25  הזה?

 26  לא הייתי חושב לשי�, הייתי פונה לעור+, לעור+, לעור+ הראשי של האתר,  העד, מר הלדמ':

 27  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  והייתי אומר לו,  העד, מר הלדמ':

 29  'תמנה מישהו'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  לא, 'תמנה מי שאתה חושב לנכו'' , הוא חשב לנכו' על מישהו,  העד, מר הלדמ':

 31  הוא היה ממנה מישהו לתפקיד הזה?  י� דיבנר:כב' הש' נע

 32  כ'.  העד, מר הלדמ':
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 1זה היה מישהו אחד? אנחנו, זה לא משהו כללי באתר שכל אחד היה יכול   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  להעלות מה שמתחשק,

 3  לא, לא, לא, זה מישהו שהוא בעולמות שה� בזיקה,  העד, מר הלדמ':

 4  היה רפרנט לצור+ העניי' הזה?היה מישהו שהוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  כ', כ'.  העד, מר הלדמ':

 6אוקי, עכשיו, אתה אומר שאותו אד�, אני מבקשת, יכול להיות שאתה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  תצטר+ לחזור על דברי� שאמרת,

 8  אי' בעיה,  העד, מר הלדמ':

 9ב' אד�, אותו  אבל רק בגלל שאני לא מספיק מבינה אות�. אתה אומר, אותו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10 %רפרנט שהיה של האתר, כ'? שכבר הייתה לו עכשיו איזושהי נגיעה בתו+ ד- ה

Facebook  11, היה יכול להעלות פוסטי� שאתה חושב שיש מקו� לקד� במסגרת 

 12  הד- הזה, זה מה שהיה קורה? 

 13  אני,  העד, מר הלדמ':

 14  זה, בצורה הכי פשטנית זה זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  אני את' את זה, אני את' את זה, אני לא ארחיב,  :העד, מר הלדמ'

 16  טוב, אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17אני אחזק אולי את מה שאת אומרת. אני בעיני חשבתי שג� אותו אתר יכול   העד, מר הלדמ':

 18  להתארח בתכנית לצור+ העניי',

 19  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  האלה. כלומר, חשבתי שהוא קשור לעולמות  העד, מר הלדמ':

 21  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  שהוא בתו+ האתר, שהוא קשור לעולמות שג� בצינור ה�, sectionעכשיו, זה   העד, מר הלדמ':

 Facebook 23 %וזה היה נות', לפי מה שאתה אומר, פלטפורמה, הד- של ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  היה נות' פלטפורמה לאתר או לתכני� שאתה רוצה לקד�,

 Facebook ,  25האתר היה נות' לד-, והד- היה נות' לאתר, הד- אצלי זה   מ':העד, מר הלד

 26  הד- לא ביקש מהאתר כזה דבר? זאת אומרת זה יותר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אני חשבתי שכקבוצה זה לא נכו',  העד, מר הלדמ':

 28  אתה חשבת שזה יהיה הדדי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  לשת- פעולה. שאי', שזה, ה� צריכי�  העד, מר הלדמ':

 30אוקי, אבל נניח, נניח כרגע בנקודת הזמ' הזו, בצע� מה שהיה יכול לקרות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31הזה יכול להוות איזושהי פלטפורמה לאתר כי באתר  Facebook %זה שד- ה

 32  אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עדיי',
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 1  לא,  העד, מר הלדמ':

 2  האתר, אתה יכול,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  לא בהכרח, כי,  ד, מר הלדמ':הע

 Facebook 4 %, להפנות לד- ה Facebook %ג� להעלות תכני� שיש בד- ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

,  5 

 6  אז א� נכנס לזה,  העד, מר הלדמ':

 7  את זה אתה יכול לעשות.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8ל אותו וכי- להגיד שזה לא העולמות שלי, העולמות האלו, בעיני ההבנה ש  העד, מר הלדמ':

section באתר היה מקפי& את ד- ה% Facebook ,9  הרבה יותר, אני חושב 

 10  אי+? תסביר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11כי, כי א� הוא היה מייצר משהו שהוא מספיק וויראלי, למשל אותו בחור עשה   העד, מר הלדמ':

 12דברי�, דר+ אגב, בד- אחר, שהיו בצורה, החל מהמגלשה הכי מטורפת שיש, 

 13  נפלה בחו"ל,שעכשיו 

 14  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15שהיה מאוד וויראלי, זה  postאני המצאתי את ה'נפלה', וזה, ברגע שזה עשה, זה   העד, מר הלדמ':

 16 מייצר עוד לייקי�. עוד לייקי� זה לייקי� לד-, מבחינתי זה הכל באותה, באותו 

section.  17 

 18 %2ייתה יכולה להיות כא' הדדיות לאני מקבלת את מה שאתה אומר, שה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  הכיווני�, אני מקבלת את זה, אבל,

 20אני אומר עוד פע�, אני לא חשבתי שזה לטובת מישהו, אני חשבתי שזה לטובת   העד, מר הלדמ':

 21  העניי'.

 22? כרגע עכשיו, בכל זאת, אני  Facebook %מה היה קורה מבחינת ד- ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23חינת ההדדיות, ועכשיו אני בכל זאת רוצה לשאול רק הבנתי מה אתה אומר מב

 24מה שהיה קורה,  Facebook %על צד אחד של המשוואה הזאת. מבחינת ד- ה

 25מבחינת+, שאתה חושב שזה אחד הדברי� שהיו יכולי� להתקד� בזכות שיתו- 

 26 %מטע� האתר היה יכול להכניס תכנני� לד- ה editorהפעולה הזה, זה שאיזשהו 

Facebook  ?לשת- בד- ה% Facebook ,27  תכני� 

 28  ג�, כ', כ', כ',  העד, מר הלדמ':

 29  שמענייני� את מי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  כ',  העד, מר הלדמ':

 31  , בדברי� של האתר, כ'? Facebook %לד- ה likeשעשה   כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  נכו'.  העד, מר הלדמ':

 2אוקי, עכשיו נמשי+ קדימה, תסלח לי רגע אחד. אתה אומר שפנית אליו והוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  אמר 'אי' בעיה', אז למה זה לא קרה?

 admin 4א', סת� נמרח. היה שלב שהוא אפילו אמר לי בצחוק 'אני אעשה אות+   העד, מר הלדמ':

 5  של כבוד', זה הדבר האחרו' שמעניי', לא אותי, אני ג� לא מבי' בזה מספיק,

 6  ומה ענית, מה ענית לו על זה?  ליכטנשטיי': עו"ד

 7  מה?  ת:

 8  ומה ענית לו על זה?   ש:

 9  אתה רוצה,   עו"ד ורסנו:

 10  , למה, מה ענית לו על זה?adminהוא הציע ל+ להיות   עו"ד ליכטנשטיי':

 11  כי זה,  העד, מר הלדמ':

 12  לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול, מה פתאו�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  שואל אותו על מה הוא ענה לו, הוא  עו"ד ורסנו:

 14ואתה רוצה לתת לו את התשובה ביד? באמת, זה משהו שמקובל באי+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  שאנחנו עובדי�?

 16  מסתבר.  עו"ד ליכטנשטיי':

 17  (לא ברור).  עו"ד ורסנו:

 18  אדוני, לא בא בחשבו' בכלל.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  שו� בעיה. אני אשאל את זה את מר לרר, אי'  עו"ד ורסנו:

 20  אחרי שהנחית את העד זה בסדר.  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  לא הנחיתי את העד שו� דבר.  עו"ד ורסנו:

 22  מה ענית לו?  עו"ד ליכטנשטיי':

 23של כבוד', בהקשר   adminהוא שאל אותי, הוא אמר לי 'אני מבטיח לעשות אות+   העד, מר הלדמ':

 24  למשהו אחר שהוא בכלל ביקש ממני.

 25  ר, אוקי,בהקשר למשהו אח  ש:

 26ואז אני, אני זוכר שאמרתי לו 'אבל זה לא קשור בכלל'. עכשיו, אני לא זוכר מה   ת:

 27  היה מעבר לזה,

 28  הבנתי, אוקי,  ש:

 29  אבל, אני עושה את זה מאוד פשוט, א- פע� לא,  ת:

 30עכשיו, אני רק רוצה להבי', עד אותו שלב בעצ� לא היה לקונגלומרט של הערו&   ש:

 31באופ', אלא רק ביקשת שיית' ל+, וג� בעקבות זה עדיי' יכולת להכניס תכני� לד- 
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 1לא הייתה לערו& יכולת לנהל את העמוד שלו, אני צודק? לפי מה שאתה אומר לי 

 2  זה מה שקרה. כלומר, ד- נכס של העמוד, והעמוד לא יכול לנהל אותו?

 3  אני אחזק,  ת:

 4  סליחה, של הערו&,  ש:

 5הערו& לא יכול לגעת. ג�  10את מה שאתה אומר, ג� בד- של חדשות אני אחזק   ת:

 6  בד- של 'אנליסט' לצור+ העניי' א� היה,

 7  הבנתי,  ש:

 8  הערו& לא נוגע בתכני�,  ת:

 9  אבל התשובה לשאלתי, התשובה לשאלתי,  ש:

 10  העור+ הוא האחראי לזה,  ת:

 11לא יכול  10התשובה לשאלתי הא� עד לפני אותו מועד וג� אחרי אותו מועד ערו&   ש:

 12  היה להכניס תכני� לד-, היא כ' או לא?

 13  ?10או חדשות  10ערו&   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  .10, אני מתנצל, חדשות 10חדשות, חדשות   עו"ד ליכטנשטיי':

 15  לא, אז אני חושבת שכדאי, כי כא' הוא עונה על הערו&,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  פה אפילו הקונגלומרט,  עו"ד ליכטנשטיי':

 17  ,10הוא עונה על הערו&, הוא לא עונה על חדשות   ש' נעי� דיבנר:כב' ה

 18  .10חדשות   עו"ד ליכטנשטיי':

 19  אז אני אומר עוד פע�, בעולמות של תוכ',  העד, מר הלדמ':

 20  שאלתי על הספציפי,  ש:

 21  אני עונה עוד פע�, בעולמות של תוכ',  ת:

 22  לא, לא, הוא אומר אבל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אני אומר, בעולמות של תוכ',  העד, מר הלדמ':

 24  שבגלל זה לא היה שונה, הוא אומר,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  הד- הזה,  העד, מר הלדמ':

 26  אבל אני שאלתי לגבי העובדות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 27  אבל אולי תית' לו לסיי�?  עו"ד ורסנו:

 28  אז הוא אומר, התשובה כ', אבל זה בדיוק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  לא, הוא לא אמר כ',  י':עו"ד ליכטנשטי

 30  הוא אמר כ', כי הוא אמר 'אני מחזק את דברי+', אז כמוב' שהוא אומר כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  טוב, בסדר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  אבל הוא ג� מבהיר ל+ שזה כמו ביתר התכניות,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1מאה אחוז, מקובל עלי לגמרי. אני מבי' שבמועד יותר מאוחר המשכת לבדק מגיא   עו"ד ליכטנשטיי':

 2, ועדיי' גיא לא עשה את זה. מה 10בערו&  adminשיעשה מישהו מאנשי הדיגיטל 

 3  קרה לאחר מכ'? הא� נקטת באיזושהי פעולה? עשית משהו בעניי'?

 4  לא.  העד, מר הלדמ':

 5  לא.  ש:

 6  כי לא העזתי להתערב בתוכ'.  ת:

 7  אה אחוז, תודה.מ  ש:

 8  התוכ' הוא של התכנית, א� ה� חשבו שזה טוב לה�, אז בסדר.  ת:

 9  מאה אחוז, תודה.  ש:

 10  לדעתי ה� טעו.  ת:

 11  לא, לא עירבת את עורכי הדי' של+, או לא עשית שו� פעולה אקטיבית?  ש:

 12  לחייב אותו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  א, אני רק רוצה שאתה תגיד את זה.לחייב אותו. כ' או לא? התשובה היא ל  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  אבל מה זה לחייב אותו, לצור+ העניי'?  העד, מר הלדמ':

 admin 15הא� עשית איזושהי פעולה אקטיבית משפטית לחייב את גיא למנות   ש:

 16  לערו&, לד-?

 editor,  17או   כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  לא חשבתי לנכו' שצרי+ לעשות את זה.  העד, מר הלדמ':

 editor ?Editor,  19 או על  adminכל הזמ' אנחנו מדברי� על   :עו"ד ליכטנשטיי'

 20  אני אעשה את זה, באותה תקופה אני דיברתי מבחינתי,  ת:

 21, הוא אמר editor, הוא התכוו' ל adminהוא אמר שכשהוא השתמש במונח   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  את זה,

 23  אני לא הכרתי את המונחי� מספיק,  העד, מר הלדמ':

 24  בסדר, אוקי,   ליכטנשטיי':עו"ד 

 25  הבנתי שזה מישהו שזה,  ת:

 26  מעולה,  ש:

 27  כל הזמ', adminאבל המילה הייתה   ת:

 28בסדר גמור, הבנתי. טוב, רגע אני רוצה להמשי+, לוודא שאני לא מפספס שו� דבר   ש:

 29  בתצהיר, כיוו' שגברתי לא פסלה את התצהיר, אז רק שניה.

 30  בעוונותיי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  לא, אני רוצה לוודא מה הוא, מה העד יודע מידיעתו האישית ומה לא,  ליכטנשטיי':עו"ד 
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 1  בסדר גמור, זה בדיוק מה שאתה צרי+ לעשות.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  תשאל, אענה.   העד, מר הלדמ':

 3עסקי", וכולה וכולה,   Facebookשל+, "על מנת לפתוח עמוד  14האמור בסעי-   עו"ד ליכטנשטיי':

 4"הנציג של אותו עמוד צרי+", "לאחר שנציג", אתה מכיר את העובדות האלו 

 5? או שאת זה  Facebookמידיעת+ האישית? אתה יודע בפועל אי+ פותחי� עמוד 

 6  אמרו ל+ כשהכנת את התצהיר?

 7ועברתי אי+ פותחי�   Facebookשל  policyכשהכנתי את התצהיר בדקתי את ה   ת:

 8  , אני לא פתחתי עמוד.עמוד

 9  לא פתחת עמוד, תודה .  ש:

 10  עסקי.  ת:

 11של+, לא שאלתי, שאלתי בעצ� את זה, אני מתנצל. אני כ' אשאל,  15בסעי-   ש:

 12של+ אתה מדבר ש"המשיב נעזר בעובדי� נוספי� ואחרי�" וכולה  15בסעי- 

 13וכולה וכולה, השמות היחידי� שמסרת לנו כרגע היו אד� שפיר כאות� אחרי�, 

 14  כו'? היו אחרי� שאתה זוכר בשמות להגיד לנו מי ה�?נ

 15  , יש ש� סרטו' בזמנו שאני זוכר שראיתי שה� הפסיקו,16בעמוד, בסעי-   ת:

 16  שאלתי א�,  ש:

 17אז מראי� אנשי� בתכנית, אני לא זוכר את השמות שלה�. מראי� ש� עוד   ת:

 Facebook ,  18 %מישהו שמתעסק ב

 19  ,15לגבי סעי-   ש:

 20  ,10וערו&  10במתח� של חדשות בחדר של התכנית   ת:

 21  לגבי, אני שאלתי, לא זו שאלתי,  ש:

 Facebook  ,  22 %ומדברי� על הפעלת ה  ת:

 23  אבל לא זו שאלתי,  ש:

 24  אני לא יודע את הש� של הב' אד�.  ת:

 25  הוא לא יודע את הש� של הב' אד�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  מציו'. בסדר גמור. יש עוד ב' אד� אחד שהוא לא יודע את שמו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 27  שניי�.  העד, מר הלדמ':

 28  לא, חו& מאד� שפיר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אנשי�, 2היו ש�, היו כמה, ויש ש�   העד, מר הלדמ':

 30  ?2ש�, במה שראית היו עוד   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  גיא, אד� ועוד ב' אד�?  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  . 2לדעתי   העד, מר הלדמ':
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 1אוקי. אני, טוב. רק כשהסרטו' ייראה ייראו שמדובר באד� אחד, אבל בסדר. זה   ש:

 2 1.28חלק מהחומרי� שנמסרו לנו ולכ' אני יודע את זה בוודאות. טוב. בסעי- 

 3אתה כותב לנו, לתצהיר+, אתה כותב לנו "טענתו של המשיב כאילו הוא הגה את 

 4גרת תפקידו כעובד הש� 'הצינור' פשוט אינה רלוונטית, שהרי עשה כ' במס

 5המבקשות". באיזה שנה הגה גיא את, אני אשאל אחרת, הא� העובדות ידועות 

 6ל+ כא' מידיעת+ האישית? אתה היית כשגיא הגה את הש� והציע, ובא איתו? או 

 7  שאתה, מאיפה אתה יודע את מה שכתוב כא'?

 8כשהוא אני ידעתי שהוא טוע' שהוא הגה את הש� 'הצינור', אבל אני לא הייתי   ת:

 9  הגה או לא הגה, אי' לי מושג.

 10  אתה לא היית באותה תקופה בתכנית?  ש:

 11  מתי?  ת:

 12  כשגיא הגה את הש� 'הצינור', כשהוא טוע' שהוא הגה, הא� היית,  ש:

 13  שהוא טוע' שהוא הגה,  ת:

 14  הא� היית באותו,  ש:

 15  אני לא יודע א� הוא הגה או לא,  ת:

 16  הא� היית,  ש:

 17  לא, אני אומר, לא.  ת:

 18  הוא אומר 'אני לא יודע',  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 19  אני ג� אומר את זה, אני אומר שזה לא רלוונטי, אני אומר את זה.  העד, מר הלדמ':

 20  מאה אחוז.  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  אני לא חושב שיש פה,  ת:

 22הא� אתה יודע בוודאות שבאותו זמ' תפקידו, הוא עשה את זה במסגרת תפקידו?   ש:

 23  מכוח מה אתה יודע את זה?

 24  את מה אני יודע?  ת:

 25  מכוח מה אתה יודע שגיא הגה את הש� 'הצינור' כחלק מתפקידו?  ש:

 26אני לא יודע שגיא הגה את הש� 'הצינור', אני מצטער להגיד, אני אמרתי את זה   ת:

 27  פעמיי�, אני לא יודע,

 28"פשוט אינה רלוונטית, שהרי הוא עשה כ'", כלומר הגנה את הש� 'הצינור',   ש:

 29דו כעובד המבקשות". מאיפה אתה יודע שהוא עשה כ' במסגרת "במסגרת תפקי

 30  תפקידו כעובד המבקשות בבקשה?

 31, וכל עובד 10כי א� הפינה עלתה זמ' אחרי שהוא עבד, אחרי שהוא עבד בחדשות   ת:

 32אצלנו, ומדי פע� אנחנו מעלי� תכניות חדשות ע� שמות חדשי�, ע� פינות 

 33  חדשות, יושבי� אנשי�,
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 1  באותו מועד? מה היה תפקידו  ש:

 2  ת' לו לסיי�,  עו"ד ורסנו:

 3  ת' לו לסיי�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4רגע, אני את' את זה אחרת, אי' לי מישהו, אי' את' את זה אחרת אולי זה יעזור   העד, מר הלדמ':

 5ל+ ואולי לא, אי' ב' אד� אצלנו שתפקידו הוא הוגה שמות לתכניות. אי' לנו 

 6  העסקה לכזה דבר,

 7  אני שאלתי אבל על משהו אחר,  י':עו"ד ליכטנשטי

 8  אז כל ש� מאז ומעול�,  ת:

 9  העד מתחמק,  ש:

 10  לא, הוא לא מתחמק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  מאז מעול�,  העד, מר הלדמ':

 12  הוא לא מתחמק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13כל ש� שעלה, כשיכול להיות שחלק מהשמות עלו על ידי עובדי אחת החברות   העד, מר הלדמ':

 14זה, אז זה חלק מהתפקיד, זה חלק מהדברי� שלנו, למזלי זה אנשי� שלנו, אז 

 15  שה� קריאטיביי� ביותר.

 16כלומר, במסגרת תפקידו ככתב ספורט גיא הגה את הש� של התכנית? זה מה   עו"ד ליכטנשטיי':

 17שאתה אומר לנו? מכוח מה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את העובדות 

 18  האלו? זו,

 19, לא, אני לא, אני אומר שאני לא יודע שהוא הגה את ש� אני אומר עוד פע�  ת:

 20  התכנית,

 21  על איזה בסיס, אבל על איזה בסיס אתה אומר שא� הוא עשה את זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  כתבת את זה בתצהיר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23א� הוא עשה את זה, הוא עשה את זה במסגרת התפקיד שלו? זה מה שהוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  שואל,

 25  כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  למה אתה טוע' את הטענה הזאת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כי, אני חושב,  העד, מר הלדמ':

 28  תסביר לנו את הטענה הזאת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אני אסביר, אוקי,  העד, מר הלדמ':

 30  למה אתה טוע' שא� הוא עשה את זה, זה במסגרת התפקיד שלו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ומכוח מה אתה יודע אותה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 32שהוא כתב, אני מודה שאני לא הכרתי שהוא היה כתב ספורט  %2005ההסכ� שלו ב  העד, מר הלדמ':

 33או שיש איזה הסכ� שהוא ככתב ספורט. במסגרת תפקידי� של אנשי� אצלנו, 
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 �1 וזו חברה מאוד מאוד דינמית, זה עול� שהוא עול� שונה לדעתי מהעול� שלכ

 2ומהעול� שלי ג� כרואה חשבו', ג� אד� שוב, שנטע' מקוד�, התחיל כתחקיר' 

 3  ולי היה ידוע כבר כעור+, אז יש פה,

 4  אד� שפיר,  עו"ד ורסנו:

 5אד�, סליחה, אד� שוב יצא לי? סליחה, אד� שפיר. אז על אותו עיקרו', אז יש   העד, מר הלדמ':

 6, יש פה סיעורי פה אנשי� שה� באמת, רמת הקריאטיביות שלה� מדהימה

 7מוחות. לפני שבועיי� הומצא ש� של תכנית אצלנו על בכלל, על ידי מישהו שהוא 

 8  במחלקת תפעול שהחלו� שלו זה בכלל להגיע,

 9  אתה אומר, 'כשעובד קיי� שלי',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  אז אני אומר, מכוח,  העד, מר הלדמ':

 11במסגרת העבודה שלו'? זה מה אתה אומר,  'בא ע� רעיו' חדש, מבחינתי זה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  נכו'?

 13זה במסגרת, אני חושב ש, ג�, אני אומר את זה ג� ברמה הכללית, וג� ברמה   העד, מר הלדמ':

 14  הספציפית,

 15  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  זה משהו שמאוד מקדמי� אצלנו, 10בחדשות   העד, מר הלדמ':

 17  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  אנשי� אצלנו, רואי� את זה על המס+,ו  העד, מר הלדמ':

 19  כלומר, זו לא ידיעה אישית, זו הנחה לאור מה שהתנהל?  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  זה לא, הוא נת' תשובה, עזוב, פרשנות לתשובה אחר כ+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני חושב שהתשובה שלי מאוד,  העד, מר הלדמ':

 22  מאה אחוז,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  כרגע, הוא נת' את התשובה שלו,  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 24לתצהיר+ לסעי- בחוזה שאומר ש"העובד  2.28מאה אחוז. אתה מפנה בסעי-   עו"ד ליכטנשטיי':

 25מתחייב שלא לעסוק בכל עיסוק אחר במהל+ תקופת העסקתו, וכ' לא לבצע שו� 

 26פעולה שיש בה פגיעה בנאמנות לחברה או עלולה להעמיד אותו בניגוד אינטרסי�" 

 27כדומה. תראה לי בבקשה, באותו הסכ� שאותו ציטטת, איפה כתוב שא� הוא ו

 28  יפר את התחייבותו זו אומר הדבר שמה שהוא יוצר שיי+ לערו& ולא לו?

 29  הסכ�,  העד, מר הלדמ':

 30  אי' מקו� כזה, אי' מקו� כזה בהסכ�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  שאלתי אותו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  א, הוא לא יוכל, אני אגיד ל+. הוא ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  אוקי, תודה.  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1  אני אחסו+ ל+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  בסדר.   עו"ד ליכטנשטיי':

 3  , אבל א� כבר,23הייתי מפנה אות+ לסעי-   העד, מר הלדמ':

 4  אני רוצה לשאול,  ש:

 5  אתה רוצה להפנות למשהו, אז תפנה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  כ', תפנה,  :עו"ד ליכטנשטיי'

 7  אני בדיוק,  העד, מר הלדמ':

 8  א� אתה רוצה להפנות למשהו אז תפנה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  תפנה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  אני חשבתי שאתה אמרת,  העד, מר הלדמ':

 11  אמרת? 23תפנה, תפנה, סעי-   ש:

 12  למה? לחוזה? 23  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13, למסור לחברה את כל המסמכי�, המידע, וכל "העברת תפקידו בצורה מסודרת  העד, מר הלדמ':

 14  חומר שהגיע אליו והוכ' על ידו",

 15  אוקי, בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  זה, זה בעיני הסיפור פה.  העד, מר הלדמ':

 17הבנתי, אבל זה אומר שא� זה לא היה חלק מתפקידו, מה שהוא יצר, אז הוא לא   עו"ד ליכטנשטיי':

 18  '?צרי+ להעביר את זה לחברה, נכו

 19  מה?  ת:

 20  א� היה משהו, אני יודע, הוא תפעל רהיט לביתו ביו� שבת בערב,  ש:

 21  עזוב, זו לא שאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  אני רוצה לשאול,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  אני מתנגד,  עו"ד ורסנו:

 24  אי' צור+, אי' צור+ כי אנחנו לא באי� בתיק על רהיט לביתו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אני מוכ' לענות על רהיט,  העד, מר הלדמ':

 26  אז חבל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 28  זה לא התיק שלנו.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29לתצהיר+,  3, בתחילת עמוד 2.28סליחה רגע, בסדר. אתה אומר בסעי-, זה כנראה   עו"ד ליכטנשטיי':

 30ק שלאור+ הועסק המשיב ככתב בלבד, אי' חול 2005אתה אומר "ג� א� בשנת 

 31השני� עיקר פועלו היה הפקה והגשה של התכנית על כל הכרו+ בכ+, ואי' חולק 

 32הוא חלק אינטגרלי בכ+". מכוח  Facebook %שקידו� התכנית באמצעות עמוד ה
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 1מה אתה יודע על זה מידיעת+ האישית? מה המקור לידיעת+ זו? אי+ חולק, מה 

 2  המקור?

 3  איפה אתה? רגע, שניה, אני מצטער,  העד, מר הלדמ':

 4  תראה לו איפה זה, הוא אמר משהו,  עו"ד ורסנו:

 5  ,2.28אמרת עמוד    העד, מר הלדמ':

 6  , לא?6, סליחה. אמרתי עמוד 6, עמוד 6לא, עמוד   עו"ד ליכטנשטיי':

 7  ,3אני שמעתי   עו"ד ורסנו:

 8  סליחה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  , אז התחלתי לקרוא,2.28אני שמעתי   העד, מר הלדמ':

 10  , הוא פשוט ארו+,2.28זה סעי-   ש:

 11  בסדר, אז התחלתי לקרוא מהתחלה, אני מגיע.  ת:

 12מכוח מה אתה יודע שאי' חולק ש'לאור+ השני� עיקר פועלו היה', ו'אי' חולק   ש:

 13שקידו� התכנית היה', מכוח מה? אל תספר לי מה זה אומר, אלא מכוח מה אתה 

 14  יודע.

 15, ומכוח 10כמנהל בערו& מכוח ניסיוני כמנהל, כדירקטור בחברת החדשות,   ת:

 16  הקריירה שלי כמנהל בעשרות מקומות.

 17  תודה רבה.   ש:

 18  ומכוח זה שזה קורה בכל התכניות.  ת:

 19  ?2007תזכיר לי שוב, באיזה תכניות זה קרה בשנת   ש:

 20  אני,  ת:

 21  אבל הוא לא, הוא כבר אמר שהוא לא זוכר בדיוק מתי נפתח,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  לאור+ השני�,אני מדבר   העד, מר הלדמ':

 23  לאור+ השני�, כלומר לאחר, לא, אני אומר לגברתי מדוע,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  אני לא מבי' מה השאלה,  עו"ד ורסנו:

 25אנחנו, אנחנו מסתכלי� במשקפיי� של היו� על מה שקרה לפני הרבה שני�, וזו   עו"ד ליכטנשטיי':

 26  הסתכלו שגויה,

 27שקרה במועד עזיבתו את הערו&, אנחנו לא אנחנו מסתכלי� על מה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28מסתכלי� על מה, זה נכו' שזה, כל דבר התחיל בזמ'  מוקד� יותר, אבל אנחנו 

 29  מסתכלי� על המצב המשפטי נכו' ליו� העזיבה שלו.

 30הא� היה איזשהו מקו� שאתה יודע, לא, אני לא אשאל, אני לא אשאל, סליחה   עו"ד ליכטנשטיי':

 31  חברי להמשי+ את החקירה הנגדית, אני סיימתי.רגע. אני מבקש לאפשר ל

 32  בבקשה, אז המש+ החקירה על ידי עור+ די' סומר, כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

  33 
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 1  מר יואב הלדמ, משיב בחקירה נגדית לעור, הדי סומר: 1ע.ת/

 2בראשו', ציינת בעבר שאתה שימשת בתפקידי� נושאי�.  2 %תודה, אני אתמקד ב  עו"ד סומר:

 3, והיית משנה למנכ"ל, ואני 10בכירי�, אנחנו יודעי� שהיית מנכ"ל בפועל בערו& 

 4מניח שהיו ל+ תפקידי� קודמי�, תפקידי ניהול קודמי� רבי�. יצא ל+ לחתו� על 

 5  הרבה הסכמי� בתפקידי הניהול האלה? הסכמי העסקה.

 6  כ'.  העד, מר הלדמ':

 7  אוקי,  ש:

 8  יצא לי לחתו� הסכמי העסקה, כ'.  ת:

 9כשאתה חות� באופ' ישיר על הסכמי העסקה, אתה קורא אות� או שאתה חות�   ש:

 10  ככה, 'הביאו לי ואני חות�'?

 11רוב הסכמי ההעסקה שאני חות� עליה� אני קורא אות�, יש כאלה שה� בעצ�   ת:

 12יש איזה הסכמי� שה� אותו דבר באותו תפקיד, אז אני לא בודק א�  4הסכ�, 

 13  שינוי,

 14  זאת אומרת שיש ל+ ניסיו' רב בהסכמי העסקה, אני יכול להניח?  ש:

 15  לא כמשפט'.  ת:

 16לא, לא כמשפט'. כמנהל מאוד מאוד בכיר, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל   ש:

 17  כספי�, יש ל+,

 18  כמנהל בכיר שמקבל הסכ�,  ת:

 19  ניסיו' רב,  ש:

 20  אחרי שעבר את הייעו& המשפטי, כ'.  ת:

 21  טי� אחראיי� רק לעשות את מה שאמרו לה� לעשות, בעיקרו'.לא, המשפ  ש:

 22  אוקי.  ת:

 23  אוקי.   ש:

 24  בענייני� המסחריי�,  ת:

 25כ', כ', בסדר גמור. בהסכמי�, כיוו' שאתה מאוד מנוסה בהסכמי העסקה, אתה,   ש:

 26ברבי� מהסכמי ההעסקה שאתה רואה יש סעיפי קניי' רוחני? סעיפי� שעוסקי� 

 27  בקניי' רוחני.

 28  דה, אני מודה שזה חלק שאני לא,אני מו  ת:

 29  אתה לא קורא אותו? אתה לא נכנס אליו?  ש:

 30  לא מתעמק בו, אני נכנס אבל לא מתעמק בו.  ת:

 31, שהיא, אני מבי', מופקדת על tv.10אתה היו�, כאחד מתפקידי+, מופקד על   ש:

 32  , נכו'? בי' היתר, זו הגדרה נכונה?10הנכסי� הדיגיטליי� של ערו& 
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 1  לא.  ת:

 2  לא?  ש:

 3  אני,  ת:

 4  אז אתה לא אחראי על החלק הדיגיטלי של,  ש:

 5  אני אחראי על אתר האינטרנט.  ת:

 6  בסדר, אתר האינטרנט הוא לא נכס דיגיטלי?  ש:

 7  אבל הוא לא כל הנכסי� הדיגיטליי� של הערו&,  ת:

 8  ?10לא, בסדר, אוקי, אבל אתה אחראי על חלק מהנכסי� הדיגיטליי� של ערו&   ש:

 9  ס הדיגיטלי שנקרא,אני אחראי על הנכ  ת:

 10  ?10של ערו&  Facebook %אתה אחראי על דפי ה  ש:

 11  לא.  ת:

 12  זה לא מתנהל תחת, תחת האחריות של+?  ש:

 13  לא.  ת:

 14של תכניות בערו&  Facebook %זאת אומרת, אי' ל+ שו� ידיעה אישית לגבי דפי ה  ש:

10?  15 

 16  במסגרת תפקידי כאחד מחברי ההנהלה יש לי ידיעה,  ת:

 17  מופקד על הנושא הזה,אבל אתה לא   ש:

 Facebook .  18 %לא על דפי ה  ת:

 19זאת אומרת, ת' לי להבי', אתה לא היית המנהל הישיר של גיא א- פע�, אתה לא   ש:

 20, שהוא ליבת  Facebookמכיר את העובדות ואתה לא מופקד על הנושא של דפי 

 21ו הדיו' שלנו, ואתה האד� היחיד שנת' תצהיר בתיק הזה. לא עלה על דעת+, כשבא

 22עורכי הדי', להגיד לה� 'רגע, סליחה, יש פה כל ענייני� שאני בכלל לא קשור 

 23  אליה�, תביאו תצהירי� מאנשי� שמופקדי�'?

 24אז ככה, ראשית, אני לא חלילה אתק', אבל באמת במסגרת שלל תפקידיי ג� לא   ת:

 25  , באחד הפעמי�,10הוספתי שהייתי בשנה, הייתי מנכ"ל בפועל של ערו& 

 26  את זה, בוודאי, כ' ציינת  ש:

 27לא, תודה ל+ אבל אני, זו הייתה גאווה גדולה אבל כאב ראש עוד יותר גדול.   ת:

 28במסגרת התפקיד הזה ישבתי ג� מול גיא לרר, ישבתי אישית. לא נית' לי מקוד� 

 29. לדעתי גיא לרר או 10לחדשות  10להשלי� את מערכת היחסי� בי' ערו& 

 30י חדשות, ניהלו משאי� ומתני� ע� טאלנטי� אחרי� שה� בחדשות, בכלל עובד

 31מנכ"ל הערו& בכלל ולא ע� מנכ"ל החדשות. לפחות אצלי אני במקרה, בזמנו אני 
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 1ניהלתי במקרה ע� גיא, אז זה עונה ל+, אני מקווה, על חלק מהתשובות. לגבי דפי 

 2  , כמו שאמרת, במסגרת, Facebook %ה

 3  אבל אתה לא עונה לשאלה שלי,  ש:

 4  ה,אני אענה על השאל  ת:

 5  אני שאלתי, השאלה הייתה הא� אתה,  ש:

 6  ערו&,  ת:

 7הא� מסתבר שהתחומי�, הענייני� הרלוונטיי� בהלי+ הזה, א- אחד מה� לא   ש:

 8  רלוונטי ל+?

 9  אני אענה, אני אענה,  ת:

 Facebook ,  10לא דפי   ש:

 11  לא,  ת:

 12  ולא העסקה ישירה של גיא?  ש:

 13  ,10אז אני מייצג פה את ערו&   ת:

 14  כ',  ש:

 15אני לא מקבל על זה בונוס, לא תוספת, להבדיל, לא ביקשתי את זה, זה לא בזמני   ת:

 16  הפנוי,

 17  כ', כ',  ש:

 18אבל, ואני חושב, אני לא אצטנע ואני חושב שאני מספיק, כל מה שכתבתי בתצהיר   ת:

 19  הזה אני עומד מאחוריו,

 20  אוקי,  ש:

 21  וכל מה שכתוב פה זה מספיק,  ת:

 22  רגע אחד, אני רוצה לחדד רק חלק מתו+ השאלה הגדולה.אני, ברשות+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אי' אד� שהוא,  העד, מר הלדמ':

 24  , קוד� כל שיהיה,10אתה לא מייצג את ערו&   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  לא, אבל יש פה פונקציה,  העד, מר הלדמ':

 26  אתה, אתה מעיד,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  ת, סליחה,נשאלה פה שאלה על פונקציה מסוימ  העד, מר הלדמ':

 28  לא, לא, רגע, רגע, רק שניה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  רק לא תיקנתי איזה משהו, הוא שאל על חלק מהפונקציות,  העד, מר הלדמ':

 30  לא, לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  אי' פונקציות כאלה.  העד, מר הלדמ':

 32  רגע אחד,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  של הערו&? Facebook %א- אחד לא אחראי על דפי ה  עו"ד סומר:

 2אז בוא, אני רוצה לשאול את השאלה וא� התשובה תהיה 'אי' פונקציה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3כזאת' אז אני אוכל לעבור הלאה. אתה קוד� כל, אני מתקנת אות+ כי אתה לא 

 4  מייצג את הערו& כרגע,

 5  סליחה,  העד, מר הלדמ':

 6  אתה נות' עדות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אני נות',  דמ':העד, מר הל

 8  לא, לא, זה בסדר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  תצהירי�,  העד, מר הלדמ':

 10  אני אומרת, רק חשוב הניואנס הזה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  בסדר.  העד, מר הלדמ':

 12ראייתי לדברי� שעורכי כי בעצ� אתה בא היו� לתת בפנינו איזשהו היבט    כב' הש' נעי� דיבנר:

 13הדי' טועני�. הוא שואל אות+ הא� בהינת' שלא אתה זה שאחראי על ההתנהלות 

 14, אתה לא האיש שאחראי 10או של ערו&  10של חדשות  Facebook %של דפי ה

 15על התחו� הזה, למה מצאת לנכו' להיות זה שמעיד, ולא אמרת 'שיעיד זה 

 Facebook ?'  16 %שאחראי על דפי ה

 17  אז אוקי, ברשותכ�,  לדמ':העד, מר ה

 Facebook ?'  18 %או שאתה אומר לי 'אי' פונקציה שאחראית על דפי ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19לא, אז אני את', אני, אז אני אסביר את זה, ואני חושב שאני בסו- אענה על   העד, מר הלדמ':

 20השאלה, וחלק מהדברי� ג� אמרתי מקוד� וחלק� לא הרחבתי. באבולוציה של 

 21י�, ואני לא הול+ לתורת האבולוציה לצור+ העניי', באבולוציה כמו הדבר

 22, אתר האינטרנט. כשהתחילו 10הייתה אתר הדיגיטל של ערו&  10שאמרתי נענע 

 23עולמות הדיגיטל הנוספי�, הרשתות החברתיות, א- אחד, כמו שאת אמרת, לא 

 24יה אנשי� כל כ+ הכיר מה זה. אז האנשי� המביני� באמת שתפעלו או הבינו זה ה

 25. לאור+ התקופה באו ומינו תפקידי� מסוימי�. אי', 10האתר, אנשי אתר נענע 

 26 %אני חושב שזה עונה על השאלה, אי' איזה מישהו שהוא מנהל העל של דפי ה

Facebook  &27, או של כל התכניות. לצור+ 10, של נענע 10, של חדשות 10של ערו 

 28, יש עור+ מתכנית הבוקר, שאני  Facebookהעניי' בתכנית הבוקר, שיש לה� ד- 

 29. בהערת אגב, בעצה שלי בזמנו  Facebook %אפילו לא מכיר, עושה את ד- ה

 30, מהאתר', אז ה� עובדי� בשיתו- editorאמרתי 'בואו תשימו ג� עור+, עור+ 

 31  פעולה. אני לא יודע להגיד ל+ אפילו מי האדמי' או לא,
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 1  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2בל זה ברור שזה של התכנית, ועדיי' א� אני אשאל, אני אגיד שא� התכנית היא א  העד, מר הלדמ':

 3שלי לצור+ העניי', שלי בעצ� זה עובדי� שלי, והתכנית הזאת במסגרת הפעילות 

 4  שלי, אז כמוב' ג� הד- שלי.

 5הזה  Facebook %אבל במונחי� של כפיפות, אותו עור+ שאחראי על ד- ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  הבוקר שנתת כדוגמה, מי המנהל שלו?של ערו& 

 7אני אומר עוד פע�, התפיסה היא, התפיסה של כל מה שקשור, המנהל של אותו   העד, מר הלדמ':

 8מי שמתפעל את הד- הזה במקרה הספציפי שאמרתי? א� זה, א� זה עובד של 

 9  תכנית הבוקר הוא יושב במערכת של תכנית הבוקר,

 10  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  ואז המנהל שלו זה העור+ או עור+ העל,   הלדמ': העד, מר

 12  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אני לא יודע אפילו להגיד את ההיררכיה, אבל זה היה,  העד, מר הלדמ':

 14כ', אוקי, בסדר. אני אתקד�, אני אחזור לנקודה הזו, אני רוצה רגע, כי סטינו רגע   עו"ד סומר:

 15אז אני רוצה רגע לחזור לנושא הראשו'. לעניי' השני שעליו אני רוצה לחקור, 

 16שאלתי אות+ קוד� הא� יש בהסכמי� סעיפי, כמנהל בכיר, הא� יש בהסכמי� 

 17  סעיפי קניי' רוחני? הא�, הא� קניי' רוחני כמנהל בכיר נראה ל+ עניי' חשוב? 

 18  כ'.  ת:

 19של גיא הוא נושא שהוא  Facebook %הא�, הא� הנושא של מה שקרה ע� ד- ה  ש:

 20  נושא חשוב? מבחינתכ�

 21  כ'.  ת:

 22הא� אתה היית, אתה היו� מופקד על חלק מהנכסי� הדיגיטליי�, אתה היית   ש:

 23נוהל, כמקובל בחברות  10מנכ"ל בפועל, הא� באיזשהו שלב הוצאת� בערו& 

 24  רבות, של נכסי� דיגיטליי� שאומר מה מותר לעשות, ובעלות?

 25  סדר, שיענה,  עו"ד סומר:

 26  הא� הוצאת� נוהל?   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אני מבקש לא להדרי+ את העד, עור+ הדי',  עו"ד סומר:

 28  ספציפית, הא� יצא נוהל כזה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  א� יצא נוהל הוא נוהל שמדבר ברמת זמני�.  העד, מר הלדמ':

 30  ?10הא� יש נוהל לגבי שימוש במחשבי�, למשל, בערו&   עו"ד סומר:

 31  אני לא יודע לענות,  ת:

 32  לא יודע? אוקי,אתה   ש:
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 1  לא יודע לענות, לא.  ת:

 2בסדר, עכשיו תראה, אני מציג ל+ הסכ�, יש לכ� את ההעתק, רגע, א� אתה יכול   ש:

 3בבקשה לתת לשלושת נציגי בית הדי', אני את' ל+ העתק, תסתכל על ההסכ� רגע 

 4בבקשה. זה הסכ� של עובד אחר בער+ מאותה תקופה, ואתה יכול לראות על 

 5  . הסכ�,2007שמדובר בהסכ� משנת המכתב המלווה 

 6  מה זה, מה זה המייל שקוד� לו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  המייל הוא מייל שנשלח אלי שבו, אליו מצור- ההסכ�, הוא חלק מההסכ�,  עו"ד סומר:

 8  הוא לא נחו& לנו, הוא נחו&?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  מה?  עו"ד סומר:

 10  ה?הוא נחו& כחלק מהראיי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אני נתתי לו את המייל, נתתי לו את המייל כדי שייראה ממי נשלח ומתי.  עו"ד סומר:

 12  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אני יכול, שוב, אני,  עו"ד ורסנו:

 14  אני מציע שתית' לי לשאול,  עו"ד סומר:

 15  אני אחכה, אני אחכה, אתה יודע מה, אתה צודק, אני מחכה שתשאל,  עו"ד ורסנו:

 16  ני מציע שתית' לי לשאול.א  עו"ד סומר:

 17  בבקשה.  עו"ד ורסנו:

 18  אני מציע שתית' לי לשאול. אוקי, אני,  עו"ד סומר:

 19  רק שזה, זה, המסמכי� עדיי' לא מוגשי�, לפני שאני מתנגד,  עו"ד ורסנו:

 20של ההסכ�  27בסדר, אז אני, בסדר, אז אני מבקש שתסתכל בבקשה על סעי-   עו"ד סומר:

 21  הזה.

 22  הנה, עכשיו אני מבקש להתנגד גברתי,טוב אז   עו"ד ורסנו:

 23  בוא נשמע רגע את השאלה קוד�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  אני, אני יודע למה הוא רוצה להתנגד, אני ג� מבי' למה הוא רוצה להתנגד,  עו"ד סומר:

 25לא, אני לא, האמת אני, אני אומר את הדברי� בצורה פשוטה. אני לא יודע למה   עו"ד ורסנו:

 26  בסדר, זה לא כל כ+ משנה לי ג�, אתה חותר, וזה

 27  אתה יודע היטב למה אני חותר,  עו"ד סומר:

 28הבעיה העיקרית ע� כל עצ� הצגת המסמ+ והשאלות עליו היא שאני עדיי' לא   עו"ד ורסנו:

 29  הצלחתי להבי' את הקשר של העד למסמ+ הזה.

 30  אבל אני, אצל+ בסדר, אבל אתה קוד�,  עו"ד סומר:

 31  לא, זה בסדר, כשיעלה להעיד עד מטעמכ� אנחנו,לא,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  בסדר, אני אקשור את,  עו"ד סומר:

 33  אדוני, העד, העד ישיב כמיטב ידיעתו.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 2  בסדר גמור,  עו"ד סומר:

 3  כמוב', מה שהוא לא יודע הוא לא ישיב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  תודה על ההדרכה, הוא מודה ל+ על ההדרכה ג� במקרה הזה.אבל   עו"ד סומר:

 5  עוד פע� התחלנו ע� זה?  עו"ד ורסנו:

 6  כי זאת הייתה הדרכה, אתה, את הרגע אמרת לו מה לענות, בחיי+.  עו"ד סומר:

 7  זאת התנגדות הייתה, לא הייתה הדרכה,  עו"ד ורסנו:

 8אני מודה ל+ מאוד על  כ' אבל אתה, התוספת להתנגדות הייתה הדרכה, אז  עו"ד סומר:

 9ההדרכה. בסדר אנחנו, אנחנו, שוב אני מזכיר, אתה, אתה המצהיר היחיד, יש 

 10משמעות לעובדה שאת� בחרת�, את� התובעות בחרת� להעיד רק אות+, שאתה 

 11  מבחינת� אמור להיות בעל הידע הרלוונטי לתיק הזה, וכמות הפעמי�,

 12  כ�,יש פה עד מטעמכ�, יש פה עד מטעמ  עו"ד ורסנו:

 13  סליחה,  עו"ד סומר:

 14  זה לא קשור, זה קשור,  עו"ד ורסנו:

 15  רגע אחד, רגע אחד,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  מה זה קשור ,  עו"ד ורסנו:

 17  מדברי� ביחד) –(לא ברור 

 18  ת' הזדמנות לעד מטעמ+ להישאל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19יכול, אתה תית' לי להגיש דר+ אבל מה זה קשור? זה לא כתוב בתצהיר שלו, אני   עו"ד סומר:

 20  העד הזה דברי� שלא היו בתצהיר שלו?

 21  ת' הזדמנות לעד מטעמ+ להגיב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  הנה, אני מסכי� ל+,  עו"ד ורסנו:

 23בסדר, אז אני רוצה, יכול להיות שאני אעשה ג� את זה, תודה, רשמתי את   עו"ד סומר:

 24  ההסכמה.

 25  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  אני אעשה ג� את זה.  ומר:עו"ד ס

 27  בואו נתקד�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28בסדר, אז אני מבקש בבקשה, אני מפנה אות+ להסכ� גיא זוהר, להסכ� גיא   עו"ד סומר:

 29  זוהר? עכשיו אתה רואה, אני נפלתי באד� שפיר של+, להסכ� גיא לרר,

 30  , ג� ע� זה ששמת את ההסכ� שלו,2הסתבכת ע�   העד, מר הלדמ':

 31  בדיוק, בדיוק, כ',  ש:

 32  וג� ע� גיא זוהר,  ת:

 33  לא, בסדר, אז א� אתה חושב שהסתבכתי זו כנראה בעיה שלי,  ש:
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 1  חס וחלילה.  ת:

 2  להסכ� של גיא לרר, 24תסתכל בבקשה את, על סעי-   ש:

 3  גיא לרר?  ת:

 4  מה אנחנו עושי� ע� ההסכ� הזה בינתיי�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אני, אני אומר,  עו"ד סומר:

 6  הוא מוגש? הוא לא יוגש? מה קורה איתו?  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 7  אני מבקש להגיש אותו, אבל חברי,  עו"ד סומר:

 8  בתור מה אבל? מה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כי אני רוצה, כי אני, אני מיד אסביר, אני מיד אסביר את ההקשר,  עו"ד סומר:

 10  בסדר, כרגע תשאל,אוקי, אז רגע, אז כשתבקש להגיד אותו,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  כשאני אבקש להגיש אותו חברי מיד יקפו& ויתנגד, אז הכל בסדר,  עו"ד סומר:

 12  בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 13אבל הוא כבר הסכי� שאני אגיש אותו אחר כ+, אז מה זה משנה? ת' לי להגיש   עו"ד סומר:

 14  אותו עכשיו.

 15  כ', אני מסתכל.  העד, מר הלדמ':

 16בהסכ� שהצגתי ל+  27אתה תוכל לראות שסעי-  אוקי, אז אני אומר, א� תסתכל  ש:

 17, זאת אומרת 25מקביל לסע-  28בהסכ� של גיא לרר, וסעי-  24הוא זהה לסעי- 

 18  בתקופה הרלוונטית, 10של חדשות  templateאלה הסכמי 

 19  אתה חייב לשאול אותו שאלה מקדימה, אתה חייב,  עו"ד ורסנו:

 20  בסדר, אז אני שואל אות+,  עו"ד סומר:

 21  אני לא 'חייב', אבל אתה מבי' בדיוק מה,  סנו:עו"ד ור

 22אני, אי' לי בעיה, אבל הא� אתה, תראה, אני, כבוד השופטת הדריכה אותי קוד�   עו"ד סומר:

 23לא לשאול שאלות שה' עולות מתו+ המסמ+ עצמו, אז אני מפנה רגע את תשומת 

 24ג�  ליבו להראות לו שהסעי- הזה, שהסעיפי� דומי� ומקבילי� ואני מוכ' לתת

 25  זמ' לקרוא א� אתה רוצה לבדוק את זה,

 26  והשאלה היא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אני, כ',   עו"ד ורסנו:

 28והשאלה היא, הא� אתה רואה שבהסכ� הזה, ראה נא, לא ראה נא, בהסכ� הזה   עו"ד סומר:

 29  , 35בסעי- 

 30  בהסכ� שאתה מציג בפניו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  שאני הצגתי ל+ ושאני מבקש להגיש אותו,  עו"ד סומר:

 32  ,35כ', כ', בסעי-   כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  יש סעי- קניי' רוחני כמקובל בהסכמי� רבי�, 35בסעי-   עו"ד סומר:

 2טוב אז אני מבקש, אני מבקש שהעד יצא רגע בשביל שלא יגידו שאני מדרי+ אותו,   עו"ד ורסנו:

 3  למרות שזו לא הדרכה.

 4  שאתה מסכי� להגיש את זה אי+ שאני רוצה, חשבתי  עו"ד סומר:

 5  חכה רגע, ת' לי לסיי�, ואז אני לא אדרי+ אותו,  עו"ד ורסנו:

 6  מה שבית המשפט יחליט,  העד, מר הלדמ':

 7  כ' מר הלדמ', בבקשה, רק תנתק את עצמ+ מהמיקרופו'. כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  נחכה שיצא,  עו"ד ורסנו:

 9  מהאול�. כ' עור+ די' ורסנו,העד יוצא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10אי אפשר, אי אפשר להגיש מסמ+ דר+, את המסמ+ הזה דר+ העד הזה. שניה, יש   עו"ד ורסנו:

 11פה עד לכאורה מטעמ� שהוא לפחות נזכר פה במייל המצור-, שיגישו אותו דרכו. 

 12עכשיו, בסיכומי� ירצה לטעו' 'יש פה ככה ופה ככה'? בבקשה, אי' בעיה, כל אחד 

 13  שהוא רוצה, יטע' מה

 14  הוא לא, רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  הוא לא יכול לשאול אותו על מסמ+ שהוא לא שאל אותו שאלה מקדימה,  עו"ד ורסנו:

 16  אבל אני לא רוצה,  עו"ד סומר:

 17  רגע, סליחה, סליחה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  ה,רגע, שניה, הוא לא שאל אותו שאלה מקדימה שקושרת אותו להסכ� הז  עו"ד ורסנו:

 19  רגע, סליחה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אולי היא קושרת אותו ואולי לא, אני לא יודע,  עו"ד ורסנו:

 21סליחה, רגע אחד, רגע אחד. קוד� כל הוא עדיי' לא הגיש אותו, הוא כרגע   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  הציג אותו בפני העד,

 23  כ', לא, זה בסדר,  עו"ד ורסנו:

 24גע אחד, אז א� אתה אומר שממילא לא תהיה ל+ בשלב מאוחר רגע אחד, ר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  יותר התנגדות להגיש אותו באמצעות עד אחר, אז אי' טע� לכל הדיאלוג הזה,

 26  לא, יש,  עו"ד ורסנו:

 27 2רגע, עור+ די' ורסנו, רגע. עכשיו, א� העד שנמצא בפנינו ורואה את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  ר שלו, עליו אי' מחלוקת שיש לו ידיעה,ההסכמי�, הסכ� אחד הוא חלק מהתצהי

 29  כ', אי' ספק,  עו"ד ורסנו:

 30או לפחות הוא טוע'. לגבי ההסכ� השני, הוא יכול להגיד 'אני לא מכיר את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ההסכ� הזה, אני לא יודע א� הוא נכו'', אי' בעיה, שיגיד את זה בתשובה,

 32  בסדר גמור, אני רק,  עו"ד ורסנו:

 33  למה צרי+ לשאול אותו? הוא יגיד 'סליחה, אני מסתכל פה על ההסכ� הזה',  עי� דיבנר:כב' הש' נ
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 1  מכיוו',  עו"ד ורסנו:

 2  'הוא לא חתו�',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  מכיוו', אני,  עו"ד ורסנו:

 4  'אני לא יודע מי זה הב' אד� ש', אי' בעיה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5די' והוא לא יודע את כללי המשחק הוא ישיב לשאלה כפי מכיוו' שהוא לא עור+   עו"ד ורסנו:

 6  שהוא נשאל,

 7  בסדר,  עו"ד סומר:

 8  והוא ישיב למה כתוב כא' ומה כתוב כא', מכיוו' שזה, זה,  עו"ד ורסנו:

 9  אני לא אשאל אותו מה כתוב,  עו"ד סומר:

 10  הוא איש שלא,   עו"ד ורסנו:

 11  אני לא אשאל אותו מה כתוב,  עו"ד סומר:

 12  כ' אני חושב,ל  עו"ד ורסנו:

 13  אנחנו נאפשר ל+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  אני לא אשאל אותו מה כתוב,   עו"ד סומר:

 15א� זה יהיה ככה, א� זה יהיה ככה אנחנו נאפשר ל+ במסגרת חקירה חוזרת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  להבהיר את הנקודה הזאת לגבי הידיעה שלו, ועכשיו העד יחזור אל האול�.

 17אני אומר ל+ מר הלדמ', זאת אומרת קוד� כל אני, א� אנחנו חוזרי� רגע לד-, ל   עו"ד סומר:

cover letter 18, למייל שלווה להסכ� הזה, א� תעי- בו רגע מבט, א� אתה יכול 

 19לומר לנו מי האנשי� המוזכרי�, המוזכרי� במייל הזה. חו& ממני, אני לא רלוונטי 

 20  לדיו' הזה, אבל מי שולחת המייל?

 21  ,10שולחת המייל איילת ב' חיי� גת, היועצת המשפטית של חדשות   דמ':העד, מר הל

 22  , בתקופה הרלוונטית?10של חדשות   ש:

 23  באותה תקופה, כ',  ת:

 24בתקופה  10נכו', יופי, ומקבלי המייל ה�, חו& ממני, ג� המנהלי� של חדשות   ש:

 25  הרלוונטית, נכו'?

 26  נכו'.  ת:

 27  ה יודע, והיית ש�,עד כא', את זה אתה יכול לאשר, ואת זה את  ש:

 28  אני יכול לאשר, כ'.  ת:

 29יופי, אוקי. אני אומר ל+ שבתקופה הזו שלגביה אתה טענת שהיית דירקטור   ש:

 30בחברת החדשות ולכ' הידע של+ הוא רלוונטי מבחינתי, ואני  מזכיר שוב, אתה 

 31העד היחיד שבחרת� להעיד לנו ולכ' אני  חושב שמרחב התמרו' שלי בלשאול עד 

 32ברי� מידיעתו האישית, שהוא העד היחיד שהוצג לנו ושלא יכול אחר שטוע' שהד
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 1כ+ לבוא ולהגיד על כל דבר 'לא ידעתי, לא הבנתי, לא היה ידוע לי', אני אומר ל+ 

 2שבתקופה ההיא, ואני נות' ל+ דוגמה אחת א+ ורק כדוגמה, היה קיי� בחדשות 

 3+, שהיו, שנכלל בהסכ� שהצגתי לפני 35סעי- מאוד מאוד פשוט, הוא סעי-  10

 4בהסכמי� ושקבע את הקניי' הרוחני של החברה במקומות שהחברה בחרה לעשות 

 5  כ'.

 6  הא� אתה מאשר את הטענה הזו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  הא�, הא� ידוע ל+,  עו"ד סומר:

 8השאלה היא הא� לאור ההסכ� שמוצג בפני+ ולאור מידת היכרות+ ע�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  תה מאשר,ההסכ� הזה, הא� א

 10  מנהל, אתה דירקטור,  עו"ד סומר:

 11בהסכמי ההעסקה של הערו&? זו  35שבאותה תקופה היה סעי- כדוגמת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  השאלה כרגע.

 13אני יכול לאשר, בהנחה שזה חתו�, שזה אמתי. אבל אני לא יודע להגיד כי לא   העד, מר הלדמ':

 14  שינוי או משהו כזה, הובא לידיעתי כדירקטור באותה חברה על איזשהו

 15  אתה לא יודע להגיד מעבר למה שמוצג בפני+ כעת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אני לא מכיר איזה משהו שהשתנה בחוזי� באותה תקופה.  העד, מר הלדמ':

 17  אוקי, טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18הא�, הא� בתקופת+ כדירקטור בחברת החדשות, לטענת+ החל מתחילת   עו"ד סומר:

 19  כולל בתקופה הרלוונטית,עבודת+, 

 20  על פי רש� החברות לא הייתי דירקטור,  העד, מר הלדמ':

 21אני אמרתי לטענת+, אני לא יודע, יכול להיות שמונית והחלפת, ואנחנו ג� כולנו   ש:

 22יודעי� שלפעמי� רישומי� ברש� החברות, אני לא יודע מה, אני לא, אני שאלתי 

 23+, ואני מכבד אות+ ואותה, היא אות+ את השאלה, אבל אני אומר אתה, גרסת

 24היית דירקטור בחברת החדשות. אני שואל, הא� כדירקטור  %2006שאתה ב

 25בחברת החדשות היה, אתה יודע, היה צרי+ להיות, מ' הסת�, היה חשוב ל+ 

 26הקניי' הרוחני של החברה ומ' הסת� דאגת שהוא ייאכ-, והנה אכ' מסתבר 

 27יה רלוונטי, היית� כותבי� את שבהסכמי� שהוצאת� באותה תקופה, כשזה ה

 28  זה. אני יכול לומר ל+ שיש לי עוד כמה כאלה, אבל את האחד הזה החלטתי להציג.

 29  הא� יש ל+ ידיעה על כ+? הא� יש ל+ ידיעה על כ+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  אי' לי ידיעה,  העד, מר הלדמ':

 31  הא� יש ל+ ידיעה על כ+?  עו"ד סומר:

 32  אמרתי את זה ג� מקוד�,  ת:

 33  הא� אמורה הייתה להיות ל+ ידיעה על כ+?  ' הש' נעי� דיבנר:כב
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 1  כדירקטור,  עו"ד סומר:

 2כדירקטור וכמי שמתעסק בהסכמי העסקה, הא� הייתה אמורה להיות ל+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  ידיעה הא� כלול בסעי- העניי' הרוחני או לא?

 4ו חושבי� שזה משהו שהוא אני מניח, אני מניח שא� היועצי� המשפטיי� הי  העד, מר הלדמ':

 5  ,40%ברמת הלהביא את זה לדירקטוריו', היו מביאי� את זה. יש ג�, אני מזכיר, 

 6  אתה לא יודע א� זה הובא או לא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7מהדירקטורי� שלנו ה� דירקטורי� מטע� הרשות השנייה, כ+ שאני בטוח  40%  העד, מר הלדמ':

 8  שברמת המכובדות,

 9אוקי, השאלה, השאלה היא עובדתית, אתה יודע את זה א� זה הובא או   יבנר:כב' הש' נעי� ד

 10  לא?

 11אני, זו שאלה שצריכה להישאל היועצת המשפטית שהייתה, א� היא צריכה   העד, מר הלדמ':

 12  הייתה להביא את זה או לא, 

 13  כדירקטור,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  אני לא יודע לענות על זה.  העד, מר הלדמ':

 15  כדירקטור שהיה ש�, אתה יודע א� זה עלה או לא?  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 16  כדירקטור אני לא יודע א� זה עלה או לא,  העד, מר הלדמ':

 17  עכשיו,  עו"ד סומר:

 18  אני לא זוכר שעלה כזה דבר, סליחה, אני ממש לא זוכר,  ת:

 19זוכר א� אתה לא זוכר שזה עלה ואתה ג� לא מכחיש שזה עלה, כי אתה לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  זה כ' או לא עלה,

 21  אני לא, אני, את יודעת מה? אולי זה יעזור, אני לא מכיר כזה דבר בכלל.  העד, מר הלדמ':

 22  אוקי, אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23הוא  קיבל את המייל  capacityאני, אני רק יכול בבקשה לשאול את חברי באיזה   עו"ד ורסנו:

 24  אני מניח, 10 ? לא חלילה כיוע& של ערו&%2007הזה ב

 25  זה רלוונטי לדיו' עכשיו?  עו"ד סומר:

 26  לא, זה לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כ', כ', זה רלוונטי לשאלה א� יש חיסיו' או לא,  עו"ד ורסנו:

 28  לא לשלב הזה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  לא, לא,  עו"ד סומר:

 30  לא, זה רלוונטי לשאלה א� יש חיסיו' או לא, אני לא יודע.  עו"ד ורסנו:

 31  חיסיו' של מי? אני לא הייתי יוע&,  עו"ד סומר:

 32  ,10של ערו&   עו"ד ורסנו:
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 1  אני לא הייתי,  עו"ד סומר:

 2  אז זה מה ששאלתי, זה מה ששאלתי,  עו"ד ורסנו:

 3  , מעול�. כ', לא, זה,10אז אני אומר, אני לא הייתי יוע& משפטי של ערו&   עו"ד סומר:

 4  אז מטע� מי, אז, טוב,  עו"ד ורסנו:

 5  זה לא עניינ+,  ר:עו"ד סומ

 6  אני דווקא חושב שזה כ' ענייני,  עו"ד ורסנו:

 7  זה לא עניינו, זה לא עניינו של אדוני,  עו"ד סומר:

 8  אבל בסדר,  עו"ד ורסנו:

 9אבל א� אדוני רוצה, א� אדוני חושב שפעלתי שלא כשורה, יעשה מה שהוא   עו"ד סומר:

 10  חושב. 

 11כרגע בלי לקבוע דבר לגבי המשקל שלו. אנחנו טוב, אנחנו נסמ' את המוצג   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  לוקחי� בחשבו' שאנחנו מדברי� על הסכ� שאי' בו תארי+, ואי' בו חתימות,

 13  יש תארי+, סליחה גברתי, יש תארי+,  עו"ד סומר:

 14  ,2007שנת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  במייל, במייל המלווה יש תארי+ מדויק,   עו"ד סומר:

 16  אני אומרת שוב, במייל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  כ', אני אומר, המייל הזה,  עו"ד סומר:

 18  אני, אני מביאה לידי ביטוי הדברי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  אני מבקש, אני מבקש שההסכ� ג� יחד,  עו"ד סומר:

 20  אז המייל וההסכ� ג� יחס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  יסומנו יחד, ויש ג� תארי+, ושולחי� ונשלחי�,  עו"ד סומר:

 22  כ', אני לא יודעת, כ', מה?  נעי� דיבנר: כב' הש'

 23  בסדר גמור.  עו"ד סומר:

 24  אי' לנו שו� (לא ברור),   דובר:

 25  הסכ� עבודה, כ', סופי, ככה כתוב, אני לא יודעת א� זה הסכ� הסופי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26בסדר גמור, אבל הוא יוצא, מהרגע שהוא יוצא מהערו& ע� הסעי- הזה, זה   עו"ד סומר:

 27  המשמעות.

 28  לא חשוב, זה  מוגש בכפו- לכל השאלות לגבי התוכ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  בסדר גמור,    עו"ד סומר:

 30  מסומ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  חברי יוכל לטעו' כמוב' מה שהוא רוצה,  עו"ד סומר:

 32  ,1נ/ברשות+ עור+ די' סומר, המסמ+ מוגש ומסומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1תודה. אני חוזר לרגע, למרות שאני מודה שאני לא בטוח כרגע לא' זה יוביל אוקי,   עו"ד סומר:

 2אותנו, אני רוצה רגע שוב לדבר על השאלה, כיוו' שאתה העד היחיד שיש לי, וג� 

 3הבנתי שאתה אחראי על ענייני� רלוונטיי�, כי הרי אתה נות' תצהיר בתיק הזה, 

 4איזה, יש ל+ נגיעה לניהול דפי .  Facebook %אני רוצה רגע להבי' את נושא דפי ה

 5  ? לשכירת אנשי� למשל,10של ערו&  Facebook %ה

 6  ,10של חדשות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  ,10וחדשות  10של ערו&   עו"ד סומר:

 8  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  מצדי זה, זה במקרה הזה ביחד,  עו"ד סומר:

 10  אז של התובעות, כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11של, יש ל+, יש, יש עובדי�, מנהלי מדיה או דברי� מהסוג הזה, שזה התפקיד  של,  עו"ד סומר:

 12  שלה�?

 13  יש, התחלתי להסביר את זה מקוד�,  העד, מר הלדמ':

 14  בבקשה,  ש:

 15בזמנו, באיזשהו שלב הוקמה מחלקה שהתפקיד שלה היה, זה נקרא א� אני לא   ת:

 16ה או במבנה טועה 'קידו� רשתות חברתיות'. המחלקה הזאת, בעול� של היררכי

 17חברה, היא נעה בי' שיווק, כי זה בעצ� מקד� את התכניות, מזה התחיל, כלומר 

 18התפיסה תמיד הייתה שבעצ� הדפי� האלה ה� חלק מהקידו�, כמו שיש מחלקת 

 19פרומו שעוסקת בקידו� תדר+ המס+, אז יש מחלקה שעוסקת דר+ הרשתות 

 20ת, אני לא יודע היה מנהל למחלקה הזא %2007החברתיות. במחלקה הזאת, ב

 21להגיד א� הוא תפעל את זה, א� הוא תפעל דפי� או מי מטעמו. מנגד היה ג� את 

 22האתר, שאני לא שימשתי המנכ"ל שלו, שהאתר, כמו שאמרתי, באות� שני� ג� 

 23  היה לאתר,

 24  בעלות משותפת,  ש:

 25  של אינטרס, נקרא לזה, שהוא אחר, 50%  ת:

 26  נכו',  ש:

 27ל להיות שש� היו, אז, יכול להיות אפילו, יכול ברמת סינרגיה קבוצתית, אז יכו  ת:

 28להיות שהיה אפילו כפילות, כלומר שהיו דפי� שנפתחו לאתר ודפי� שנפתחו 

 29  לתכנית כזאת או אחרת,

 30  היו�,  ש:

 31 10, אחת תחת נענע 10אפליקציות. אות� תכני� של ערו&  2כראיה, היה למשל   ת:

 32  .10ואחת תחת ערו& 
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 1  ,10חי של ערו& היו� במבנה האירגוני הנוכ  ש:

 2  במבנה האירגוני הנוכחי,  ת:

 3הא� יש ל+, הא� יש ל+ אחריות כלשהי ניהולית על האנשי� שעוסקי� בתפעול   ש:

 4  בערו&?  Facebookדפי 

 5  ?10במבנה האירגוני של ערו&   ת:

 6  כ', הא� יש ל+ אחריות,  ש:

 7  תלוי באיזה,  ת:

 8  הא� יש ל+ אחריות ניהולית?  ש:

 9  אז אני אומר עוד פע�,  ת:

 Facebook ,  10הא� האנשי� שמנהלי� דפי   ש:

 11  אז אני אומר,  ת:

 12  באיזה כובע שאתה תבחר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  הא�, הא� ה�, הא� ה�,  עו"ד סומר:

 14  אז אני, לא, לא, לא, לא אמרתי 'באיזה כובע תלוי', תלוי איזו תכנית,  העד, מר הלדמ':

 15  אוקי,   ש:

 16לשעבר, אז יש  10, או נענע tv10. %לשהוא שיי+   Facebookלצור+ העניי' ד-   ת:

 17  מישהו שמתפעל אותו, בד- הזה מקדמי� שלל דברי�, אז, נקרא לזה באחריות,

 18  של תכניות, אני מאוד ספציפי,  Facebookבד-   ש:

 19של תכניות אני לא אחראי ישיר על   Facebookשניה, אני אומר עוד פע�, דפי   ת:

 20  יות שזה מכופ- בסו- אחי, אבל,הדברי� האלה. אולי כמשנה למנכ"ל יכול לה

 21  אבל, אבל א� אני,  ש:

 22  זה לא תחתיי,  ת:

 23אבל א� אחת, אבל א� אחת מנקודות המחלוקת בתיק הזה היא התיאור שתיאר   ש:

 24שלו וההבדלי� בינו  Facebook %גיא בתצהיר שלו לגבי האופ' שמתופעל ד- ה

 25אתה לא אחראי , אני מבי' ש10אחרי� של ערו&   Facebookלבי' תפעול של דפי 

 26? זה מה שאתה אומר 10האחרי� של תכניות ערו&  Facebook %על תפעול דפי ה

 27  לי. אז אתה לא בפוזיציה,

 28  אז אני אומר עוד פע�, יש דפי�,  ת:

 29אתה לא בפוזיציה לסתור את האינפורמציה שאומר, אלא א� כ' תגיד לי שיש ל+   ש:

 30  ידע ואז אני אתחיל לשאול אות+ על זה שאלות.

 31  אני אענה ל+ שיש לי ידע. אז  ת:
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 1  מה? יש ל+ ידע? אוקי, בסדר גמור. אז א� ככה, אז אני,  ש:

 2  מה שאני אעזור, אני אעזור.  ת:

 3לא, לא, לא, בסדר גמור, אז אני רוצה, אז אתה אמרת עד לפני רגע שלא, אז אני   ש:

 4  שואל אות+,

 5  שהוא,אי', אי', אי' ב' אד� שהוא אחראי על כל תכנית כרגע, יש מישהו   ת:

 6  , תראה, אני אשאל, Facebook %מי מתפעל את דפי ה  ש:

 7  המחלקה שדיברת עליה קוד� קיימת ג� היו�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  במוצגי� שאת�,  עו"ד סומר:

 9  היו� היא קיימת, אבל היא קיימת בער+,  העד, מר הלדמ':

 10  במוצגי� שלכ�,  ש:

 11  פחות משנה,  ת:

 12  שלכ�,בסדר? בוא אני אעבוד ע� המוצגי�   ש:

 13  רק רגע, רגע, סליחה. המחלקה הזאת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  היו� יש מחלקה שהיא קיימת פחות משנה,  העד, מר הלדמ':

 15  כשאמרת שהוקמה מחלקה, אתה מתכוו' למשהו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16. באיזשהו שלב, בעולמות של קיצוצי� של %2007לא, הייתה מחלקה שהוקמה ב  העד, מר הלדמ':

 17  , המחלקה הזאת לדעתי, הורידו את התק' של אותו ב' אד�,10ערו& 

 18  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  ואז מה שקרה, האתר ניהל את זה.  העד, מר הלדמ':

 20  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני אומר את זה, עוד פע�, מזיכרוני של ההיסטוריה.  העד, מר הלדמ':

 22  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23היו� למשל יש מישהו שהוא בפונקציה שיווקית, שבעצ� הוא לוקח תחת כנפיו   עו"ד ורסנו:

 Facebook ,  24 %את דפי ה

 25  של התכניות?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  של התכניות, כ'.  העד, מר הלדמ':

 27  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  אבל כשאני אומר היו�, זה לא מישהו שהוא לפני שנתיי� אפילו,  העד, מר הלדמ':

 29  מהשנה האחרונה?  נעי� דיבנר: כב' הש'

 30  זה מישהו שהגיע פחות משנה, כ',  העד, מר הלדמ':

 31  מה שמו? אתה לא זוכר?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  עידו, עידו,  העד, מר הלדמ':
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 1  עידו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  לא זוכר,  העד, מר הלדמ':

 3  אוקי, אוקי.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 4הוא לא, יותר מזה, הוא אפילו משמש   Facebookשלו ה' ברמות, שההבנות   העד, מר הלדמ':

 5  כפרילנס כי ההבנות שלו ה�, נקרא לזה, הוא מקצועי.

 6  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אז הוא לא יידע להגיד בהיררכיה מי בכלל, איפה  מי עובד ומה,  העד, מר הלדמ':

 8  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני יכול להגיד יותר להגיד. אני חושב שפה  העד, מר הלדמ':

 10ולגבי השאלה, קוד� אמרת שבעצ� הסתבר ל+ שמה שביקשת מגיא לא היה   עו"ד סומר:

 editor,  11, אלא רצית בעצ� להיות adminלהיות 

 12  נכו'.  ת:

 13שאת� צירפת� במוצגי� שביקשת� להוסי- לנו,  Facebook %עכשיו, בדפי ה  ש:

 14  א� את� רוצי�, 21מוצג 

 15  ,אני אשמח לראות  ת:

 16  להראות לו, זה בסדר.   ש:

 17  כ'.  ת:

 18אני אמתי' שיתנו ל+ אות�. אני עוד לא, רק בשביל לסייע, אני עוד לא מבקש   ש:

 19  להגיש בשלב הזה.

 20  ,21אנחנו נקרא לזה אבל מוצג   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  ,21בסדר, מוצג   עו"ד סומר:

 22  �,כי כאשר את� תגישו אות� זה יהיה הסימו' שלה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  בדיוק, בסדר גמור, בסדר?  עו"ד סומר:

 24  אפשר ג� להגיש אותו.  עו"ד ורסנו:

 25  בסדר? אוקי.  עו"ד סומר:

 26  אתה רוצה להגיש אותו?  עו"ד ורסנו:

 27אז בוא, אני, אני באמת רוצה להבי' רגע, אני חייב להודות שהופתעתי מהאמירה   עו"ד סומר:

 28הדברי� האלה אז אני רוצה רגע לברר  אותה. תסתכל של העד שהוא לא מופקד על 

 29רגע על כל השמות אז בוודאי תראה שנגיד הש� אור אליעז חוזר בכל השמות 

 30  בתור,

 31  נכו',  העד, מר הלדמ':

 32  . הוא עובד של, אתה מכיר את אור אליעז?adminבכל הדפי� בתור   ש:
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 1  מכיר את אור אליעז.  ת:

 2  מר תפקידו של אור אליעז?  ש:

 3  .10של חדשות  Facebook %אליעז הוא אחראי, הוא אחראי על דפי האור   ת:

 4  של חלק מהתכניות?  Facebookזאת אומרת יש אחראי דפי   ש:

 5  הוא לא המנהל, הוא זה שמתפעל את זה,  ת:

 6  כי הוא אחראי ג� התכנית הזו, וג� על התכנית הזו,  ש:

 7  רגע, רגע, רגע,  עו"ד ורסנו:

 8  מוב' אחראי? כשאתה אומר אחראי, באיזה מוב'?באיזה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  הוא מתפעל את זה.  העד, מר הלדמ':

 Facebook ?  10 %את כל דפי ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11, משתמשי�, הוא משתמש ג� ב'הו�  Facebook %הוא לא מתפעל את כל דפי ה  העד, מר הלדמ':

 12  פייג'יסטי�', הו� פייג'יסטי� או אנשי� שיושבי� בדסק,

 13  אבל הוא אחראי על ה'הו� פייג'סיטי�' האלה שמתפעלי� את זה?  נעי� דיבנר: כב' הש'

 14  הוא כפו+ אלי+?  עו"ד סומר:

 15  .10לא, הוא כפו- למנכ"ל חדשות   העד, מר הלדמ':

 16  הוא לא כפו- אלי+, אוקי, זאת אומרת,  ש:

 17  אבל,  ת:

 18  רגע, ממתי הוא עושה את התפקיד הזה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19, עובד של 10הוא עובד, לא, ולמע' הסדר הטוב, וזה יבלבל, הוא עובד של ערו& ו  העד, מר הלדמ':

 20אבל הוא כפו- והוא יושב והוא בכלל, מה שנקרא את, כל הדברי� זה מול  10ערו& 

 21  .10חדשות 

 22  ?10של חדשות  Facebook %זאת אומרת, אור אליעז טיפל בניהול דפי ה  עו"ד סומר:

 23  ,10חדשות של תכניות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  באופ' כללי, של כלל, כי אנחנו רואי� מכל, בכל הדוגמאות,  עו"ד סומר:

 25  אני לא חושב שיש, לא, הוא מתפעל למשל, הוא מתפעל,  העד, מר הלדמ':

 26  הוא מופיע,  ש:

 27  , אני לא חושב שהוא מתפעל את כל,10הוא מתפעל את הד- של חדשות   ת:

 28  �,כל הדפי� שהגשת�, שאי' לנו מושג על מה ה  ש:

 29  נו, אז אני אענה ל+ אבל על אחד,  ת:

 30  כי לא הגשת� הגשה מלאה,  ש:

 31  למשל את 'שישי',  ת:

 32  כול�, בסדר אבל הוא,  ש:
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 1  'איילה חסו' שישי', זה לא הוא מתפעל לדעתי,  ת:

 2  מאה אחוז, בסדר,  ש:

 3  ליאור אבני מתפעל,  ת:

 4  (לא ברור),  עו"ד ליכטנשטיי':

 5  שבה� הוא מתפעל. הא�, 4 , יש פה4, 3, 2, 1אבל יש פה   עו"ד סומר:

 6רק רגע אחד, עור+ הדי' ליכטנשטיי', קח בחשבו' שאת השאלות שאתה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7שואל לא שומעי� בפרוטוקול. אז א� הוא אמר 'אני לא יודע' עכשיו על מה שאתה 

 8  שאלת, אנחנו לא יודעי�, לא נדע על מה הוא אמר.

 9  בסדר, לא,  עו"ד סומר:

 10  אוקי?  בנר:כב' הש' נעי� די

 11  אז אתה תכתוב לי ואני,  עו"ד סומר:

 12  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13אוקי, אז אני, אז אני אומר, אז אנחנו יכולי� לראות שמר אור אליעז משתת-,   עו"ד סומר:

 14. ידוע 10של רבות מתכניות חדשות  Facebook %אחד המשתתפי� בתפעול דפי ה

 admin 15ל הצינור? א� הוא היה ש Facebook %ל+ א� הוא השתת- בתפעול ד- ה

 16  של הצינור כפי שהוא בכל אלה? Facebook %בד- ה

 17  לדעתי לא.  העד, מר הלדמ':

 18  אוקי, גיל ויטל,  ש:

 19  ממתי הוא בתפקידו? סליחה, ממתי אור אליעז בתפקידו?   כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אור אליעז,  העד, מר הלדמ':

 21  הזה? ג� בזמני� שרלוונטיי� לתיק  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  במהל+ השנתיי� אחרונות,  העד, מר הלדמ':

 23  אנחנו כבר לפני חודשיי� סיימנו את,  עו"ד סומר:

 24  לא, הוא בשנתיי� האחרונות,  ת:

 25  כ', אז זה רלוונטי, אוקי.  עו"ד סומר:

 26  בשנתיי� האחרונות, בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  גיל ויטל זה ג� עובד שעובד,  עו"ד סומר:

 28  ,10יטל הוא עובד של חדשות גיל ו  העד, מר הלדמ':

 29  שהוא, שתפקידו, אתה מכיר את תפקידו?  ש:

 30  , לא של האתר.10הוא ראש דסק הדיגיטל של האתר, והוא עובד חדשות   ת:

 31  אוקי,   כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1הוא ראש דסק הדיגיטל של האתר, אוקי, בסדר גמור. עכשיו, יש ל+ ידיעה אישית   עו"ד סומר:

 2מתנהלי�? לגבי,  10של מותגי חדשות  Facebook %י הבאופ' המדויק שבו דפ

 3כשאני אומר מתנהלי� זה, זה מי האדמיני�, מי האדיטורי�, מי מעלה את 

 4  התכני�, מי מממ' אות�.

 5  למה את� קוראי� המותגי� של התכנית? אפשר לדעת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  מי מממ'?  העד, מר הלדמ':

 7  ות,לתכניות, לדפי� של התכני  עו"ד סומר:

 8  כשאנחנו אומרי� 'מותגי� של התכניות', זה התכניות עצמ'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ',  עו"ד סומר:

 10  מה זה המותגי� של התכניות?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  התכניות, דפי התכניות,  עו"ד סומר:

 12  לא, אז אני, ברשות+ אני דווקא,  העד, מר הלדמ':

 13  משתמש במונח 'מותג של התכנית',כי ג� הוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  כ',  עו"ד סומר:

 15  במסגרת התצהיר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16לא, אז אני, אני אבדיל קוד� כל בתכניות. יש תכניות שה' שלנו ויש תכניות שה'   העד, מר הלדמ':

 17  לא שלנו, זה חשוב. זה שרואי� אות' על המרקע זה לא אומר שה' שלנו,

 18  אוקי,  עו"ד סומר:

 19  כמו למשל הדוגמה שנתת, של גיא פינס?  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 20  מה שנתתי, של גיא פינס.  העד, מר הלדמ':

 21  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  בוא נחזור לדוגמה הזאת של גיא פינס,  עו"ד סומר:

 23' או לצרו+ העניי' ד- של 10כ+ א� זה תכנית של, אז א� זה יקל ד- של 'חדשות   העד, מר הלדמ':

 24  'המקור',

 25  א, של תכניות, אני מתעניי' בתכניות,ל  ש:

 26  , 10או ערו&  tv10.או אתר  10שה� תכניות שמופקות על ידי עובדי� של חדשות   ת:

 27  אז אני רוצה לשאול אות+ באמת,  ש:

 28  אני את' את הדוגמאות האלה.  ת:

 29אז למשל בתכנית הזאת של גיא פינס, שאתה אומר שהיא רק שודרה אצלכ� אבל   ש:

 30  לא הופקה אצלכ�,

 31  כ',  ת:
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 1וכולה, היה, הייתה  tv10., 10, חדשות 10על שלוחותיו השונות, ערו&  10לערו&   ש:

 2  נגיעה לתפעול העמוד הזה?

 3  כ'.  ת:

 4  כ'? ה� הקימו אותו?  ש:

 5  טכנית?  ת:

 6  בפועל, אני, אתה יודע,  ש:

 7  טכנית יש ויכוח מי הקי� את הד- הזה,  ת:

 8  יש ויכוח? אוקי,  ש:

 9  מי זה שהיה הראשו',  ת:

 10  ה�, אבל ה�, אבל ה� תפעלו אותו?אבל   ש:

 11  לדעתי מי שהקי� אותו זה היה האתר,  ת:

 12  אוקי, זאת אומרת אתה,  ש:

 13  זו הייתה ידיעה שפורסמה,  ת:

 14  זאת אומרת את�?  ש:

 15  מה?  ת:

 16  הוא זה, 10זאת אומרת, הקונגלומרט הזה שקרוי   ש:

 17ת ערו& לא בבעלו 50%, והיה 10לא, זה הוק� על ידי אתר, האתר שהיה אז, נענע   ת:

10.  18 

 %19אני לא יודע אי+ לקרוא את זה בצורה אחרת, אני לא יודע אי+ לקרוא אחרת ל  ש:

 20  , בסדר?10ג� יחד, קבוצת  tv10.%, ו10, חדשות 10

 21  ? אז בכלל,14רוצה שאני אסב+ אות+ ואני אגיד שאנחנו באפיק   ת:

 22  זה את� בחרת� את הבחירה הזו לשמור על הש�.  ש:

 23  אנחנו בחרנו,  ת:

 24אבל, אז אני, אז אני אומר, אז לגבי הד- של גיא פינס, את� אומר שכ' תפעלת�   ש:

 25  אותו. את� שילמת� עליו לקידו� ממומ' בשלב מסוי�? על הד- הזה,

 26  אצל גיא פינס?  ת:

 27  כ'.  ש:

 28  לדעתי כשהיו רק שת"פי� מסחריי�,  ת:

 29  היו שת"פי� מסחריי� שבה�,  ש:

 30חלק מהתכני� אתה עושה איזשהו  אני אסביר, כשיש שת"פי� מסחריי� לפעמי�  ת:

 31שהוא, בכלל הפרסו� הוא נניח באתר, ואז צרי+, יש ל+  360תוכ', אני אקרא לזה 

 32שאתה משל� לפייסבוק, זה המושג 'ממומ'', ואז   Facebookאפשרות דר+ 
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Facebook   1מציעה ל+ 'בוא, אנחנו, תמורת התשלו� זה יגיע ליותר אנשי� 

 2רא לזה, ואז קרוב לוודאי הד- הזה מקבל יותר למרות שזה היק- הד- של+', נק

 Facebook ,  3 %וויראליות ב

 4  בסדר,  ש:

 5שהיא לא כמו המושג אורגנית, ואז בעצ� יכול להיות שיש זיקה, ככל שיותר   ת:

 6  ה� יגיעו למקו� שבסו- אתה רוצה להגיע,  Facebook %אנשי� ראו את זה ב

 7  יתה,אבל השקעת� משאבי� בד- של פינס? על זה לא הי  ש:

 8  זה, יש,  ת:

 9  משאבי� משמעותיי�,  ש:

 10יגידו ל+ שזה יכול ג� לפעמי� להרוס את   Facebook %המו' אנשי� שמביני� ב  ת:

 11  הד-,

 12  לא, לא, אני שאלתי הא� השקעת� משאבי� בד- של,  ש:

 13  לא, יש הבדל, אני,  ת:

 14  אתה לא מקשיב לשאלה שלי,  ש:

 15  משאב,שאלת אותי ממומ', אני עונה לגבי ממומ', זה לא   ת:

 16  אבל אני החלפתי את השאלה, אני החלפתי את השאלה,  ש:

 17  זה לא משאב, זה יכול ג� להרוס אותו לפעמי�,  ת:

 18  אני החלפתי, אני בשאלה הבאה,  ש:

 19  אז אני אענה,  ת:

 20אני בשאלה הבאה, אני שואל, הא� השקעת� משאבי�? משאבי� זה מבחינתי   ש:

 21זה. את� השקעת� בד-, בד- כוח אד�, משאבי� זה מחשבה, ולשי� תכני� בד- ה

 22  של גיא פינס, נכו'? אתה אמרת, Facebook %ה

 23  תגיד א�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  לא, לא, לא, אני עונה על התשובה, לא,  העד, מר הלדמ':

 25  לא? שו� השפעה מכל סוג שהוא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26נשי� שלנו, שעשו דברי� לא, לא, לא הוספנו שו� תוספת או משאב נוס- מעבר לא  העד, מר הלדמ':

 27  אחרי�.

 28  נו, אז אנשי� שלכ� עבדו בזה, זה מה ששאלתי,  עו"ד סומר:

 29  ,10לא, אבל עורכת תרבות, עורכת תרבות באתר נענע   ת:

 30  רק שאלתי א�,  ש:

 31  לקחה מגיא פינס ושמה,  ת:
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 Facebook 1 %א� האנשי� שלכ�, חלק מעבודת� היה להעלות דברי� לד- ה  ש:

 2  הזה?

 3  מה? כחלק מעבודת� ה� ג� עשו את זה, כ'.  ת:

 4הוצאת� לו מכתב משפטי שטוע' שהד-  10יופי. הא� כשגיא פינס עזב את ערו&   ש:

 5  שלכ�?

 6  ?10כשגיא פינס עזב את ערו&   ת:

 7  כ',  ש:

 8  כ', הוצאנו מכתב,  ת:

 9  הוצאת� מכתב משפטי כזה,  ש:

 10  כ',  ת:

 11  שטוע' שהד- שלכ�?  ש:

 12  כ'.  ת:

 13זה את� השקעת� השקעה משמעותית ביצירת הד-, אוקי, למרות,  במקרה ה  ש:

 14  וההשקעה הזו צוינה במכתב הזה?

 15  שניה אני, אני מתנגד לשאלה.  עו"ד ורסנו:

 16למה? אני רוצה להראות ג� את הגישה שלה�, שהיא לא קונסיסטנטית,   עו"ד סומר:

 17שבמקרי� מסוימי� ה� מוותרי� ובמקרי� מסוימי� לא, וה� מוותרי� במקרה 

 18  שה� השקיעו, שה� השקיעו בד-, ואני,שה� מודי� 

 19  השובה,  העד, מר הלדמ':

 20  אני, אני רוצה,  ש:

 21אתה רוצה, א� אתה רוצה את הנימוק המשפטי להחלטות השונות, אז אתה צרי+   עו"ד ורסנו:

 22  לשאול אותי,

 23אני לא רוצה את הנימוק המשפטי, עור+ הדי' ורסנו, אני יודע שאתה חתו� על   עו"ד סומר:

 24  המכתב הזה,

 25  לא רוצה נימוק משפטי, לא את,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  אני ראיתי את המכתב הזה,  עו"ד סומר:

 27  הוא רוצה לדעת את הנימוק של,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  אני יודע שאתה חתו� עליו, ג� זה הגיע אלי,  עו"ד סומר:

 29  של התובעת אי+ ה' מסבירות, הוא מבקש ממנו הסבר אי+ זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30ואני מבקש במיוחד, ואני מבקש במיוחד בנקודות האלה לא להדרי+ את העד, אני   עו"ד סומר:

 31  מאוד מבקש ממ+ לשבת.

 32  אוקי, אוקי, בוא נחסו+ בזמ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  כי יש פה שיקולי� מאוד מאוד משמעותיי�,  עו"ד סומר:

 2אורה הסתירה, לכאורה הוא שואל אות+ בעצ� אי+ אתה מסביר את לכ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3מקרי� שוני� לחלוטי',  2הסתירה. יכול להיות שאתה תגיד 'אי' פה סתירה, זה 

 4  פה יש מקרה שבו',

 5אבל אני שאלתי, אבל אני עוד לא ש�, אני עוד לא ש�, אני שאלתי א� הוציאו   עו"ד סומר:

 6  מכתב משפטי,

 7  לענות ל+? או,  העד, מר הלדמ':

 8  שכ', הוא אמר שכ',הוא אמר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אוקי, בסדר,  עו"ד סומר:

 10  את זה הוא כבר ענה ל+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  הוא לא רוצה לשאול את השאלה שאת שואל, כנראה,  העד, מר הלדמ':

 12בסדר, לא, לא, אני, אבל אני, קוד� כל לבית המשפט מותר לשאול איזה שאלה   עו"ד סומר:

 13  שהוא רוצה,

 14  לענות על זה,אני אשמח   העד, מר הלדמ':

 15  לא, לא, אני רוצה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אנא תענה לבית המשפט,  עו"ד סומר:

 17  אני רוצה שאתה תשאל את השאלה של+, לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  אני אשמח לענות לבית המשפט,  העד, מר הלדמ':

 19  אני אשמח שתענה לבית המשפט,  עו"ד סומר:

 20  תרגמתי את השאלה של+. אז אוקי,לא, לא, אני   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  בסדר גמור, אז אני אומר,  עו"ד סומר:

 22  לענות לבית המשפט?   העד, מר הלדמ':

 23  אני מבקש, אני מבקש שתענה לשאלה של בית המשפט.  ש:

 24  אוקי, אז בבקשה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25ואני לא משפט', אז אני אענה בצורה מאוד פשוטה, אצל גיא, אצל גיא פינס שזה,   העד, מר הלדמ':

 26בעיני זה היה בדיוק, זה היה מקרה שונה ע� כל מני היבטי� אחרי�, וקצת שלא 

 27קשורי� פה לעניי' הזה, אבל בגיא פינס במקרה הזה, אני אומר, גיא פינס מבחינת 

Facebook   ,28או מבחינת התכנית, כל הטענות שאני אומר פה ה� בדיוק הפוכי� 

 29  קי�,ולכ' פה ממש ברור לי שאנחנו צוד

 30  אבל אני שאלתי,  עו"ד סומר:

 31  ולכ', כתוצאה סופית, בגיא פינס ירדנו מהנושא,  ת:

 32  אבל,  ש:
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 1  אנחנו לא בהלי+ מול גיא פינס,  ת:

 2  יכול להיות שבמקרה,  ש:

 3אנחנו לא בבית משפט מול גיא פינס, אנחנו לא, לא מנסי� לא בשו� הלי+. כלומר,   ת:

 4לל שגיא פינס לטעמ+ זה בדיוק לחזק את מה שאני אומר, בדיוק אותו דבר, בג

 5  ההפ+,

 6  לא, אני,  ש:

 7  אז בגלל זה אני,  ת:

 8  אני שאלתי שאלה ספציפית לגבי ההפ+,  ש:

 9  אז אני מצטער א� עניתי יותר מדי,  ת:

 10  אני שאלתי שאלה, אני,  ש:

 11  ביקשת שהוא יענה לשאלה של בית משפט.  עו"ד ורסנו:

 12  בסדר, אז הגיב, בסדר,  עו"ד סומר:

 13  לא אבל רגע, רגע, רגע, עכשיו רגע,  נר:כב' הש' נעי� דיב

 14  בבקשה.  עו"ד סומר:

 15עכשיו בואו נהיה מאוד ממוקדי�, כי ג� השאלה שאני התחלתי לשאול בסו-   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16נקטע באיבה, וזו בעצ�, אני חושבת, השאלה של עור+ די' סומר, ותתק' אותי 

 17בא, בתיק הזה אתה בונה עור+ די' סומר א� אני טועה. הוא אומר ל+ את הדבר ה

 18איזושהי תמה שאומרת 'גיא לרר היה שלנו, הוא היה עובד שלנו ולכ' הד- שהוא 

 19עשה היה שלנו. אנחנו השקענו בו את המשאבי�, השקענו בו אנשי�, נתנו לו את 

 20כל הגב שצרי+ בשביל העמוד הזה של התכנית ששודרה אצלנו', ומכל אלה, אני 

 21מוקי�, 'הד- הזה שלנו', זו הטענה. אז הוא אומר אומרת בתמצית ולא את כל הני

 22ל+ שבמקרה של גיא פינס ג� הייתה תכנית ששודרה אצלכ� שש� בוודאות 

 23  השקעת� משאבי�,

 Facebook ,  24 %ב  עו"ד סומר:

 25  פה, אצל גיא לרר, לכאורה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  השקעת�,  Facebook %ב  עו"ד סומר:

 27. אצל גיא לרר לכאורה לא  Facebook %ו מדברי� על ד- הכ', כ', אנחנ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28השקעת� משאבי�, או לפחות הטענה של+ להשקעת משאבי� היא כרגע לא 

 29מספיק ברורה, איזה סוג משאבי�, כי כששאלו אות+ על אנשי� אמרת, נתת ש� 

 30של ב' אד� אחד, אולי עוד אחד או שניי� שראית באיזושהי תכנית ווידאו, אנחנו 

 31רר את זה בסו- היו�, אבל לא ברור מה המשאבי� שהשקעת� במקרה של עוד נב

 32  של גיא לרר, למעל עצמ� המשאבי� שבתכנית עצמה כמוב', Facebook %ד- ה
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 1  זה גיא לרר?  עו"ד ורסנו:

 2מקשיב והוא יגיב. לעומת רגע, סליחה, סליחה, הוא יכול להגיב להכל, הוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3זאת, הוא אומר, לפני רגע אישרת לנו שדווקא במקרה של גיא פינס את� כ' 

 4שלו, ודווקא ש�  Facebook %השקעת� משאבי� כדי לממ' דברי� שקרו בד- ה

 5  ויתרת�. הוא מבקש להבי', בהגיו' הזה, למה ש� ויתרת� ופה לא?

 6ובת+ ברשות+, אני לא אמרתי שהשקענו משאבי�, אוקי, אז אני, אבל, א', לפי תש  העד, מר הלדמ':

 7  בגלל זה אני הקפדתי על זה,

 8  אמרת,  עו"ד סומר:

 9  לא, כי,  ת:

 10  שניהלת� את זה, משאבי כוח אד�,  ש:

 11  אז בוא, בוא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12לא, אבל אני רוצה להסביר את זה, וא� חלילה הטעיתי אז אני רוצה להסביר. ג�   העד, מר הלדמ':

 13  יא פינס היו אדיטורי�/אדמי' של גיא פינס ממערכת התכנית,בד- של ג

 14  נכו',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15ואת זה, אני אומר את זה מידיעה, היו ג� מתו+ מערכת התכנית, שזה לא עובדי   העד, מר הלדמ':

 16. בדיוק tv10.ואתר  10חדשות  10כל הקבוצה הזאת שקראנו לה מקוד�, ערו& 

 17שהצעתי בזמנו לגיא, אנשי� מתו+ האתר, יכול בהקשר למה שאמרתי מקוד�, 

 18להיות אגב מתו+ הערו& ג�, אני לא יודע להגיד, מתו+ האתר עורכת התרבות 

 19סלבס שזה העולמות המשיקי�, העלתה מלא דברי� לד- של גיא פינס, ובמקו� 

 20דפי�, שיהיה איזה, אז עשינו את זה ביחד. אז זה, מה שנקרא, לטובת  2שיהיו 

 21גלל שזה חלק בונוס מעבודתה, היא עשתה את זה, זה לא עבודתה, לא ב

 22  המשאבי�, 

 23  נקודה, אז הוא אומר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  זו הנקודה.   העד, מר הלדמ':

 25  זו העבודה שלה,  דובר:

 26אצל פינס עשית� את זה ואצל לרר לא עשית� את זה. רצית לעשות את זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אבל לא עשית את זה בפועל,

 28  נכו',  העד, מר הלדמ':

 29  אז אוקי, אז הוא אומר עכשיו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30ע� פינס, אז אני אענה את התשובה, א' א� פינס היה אומר לנו, א� פינס היה   העד, מר הלדמ':

 31אומר לנו דאז 'תשמעו, אני מטפל בד-, אני מבי' בזה, את�', אגב יותר מזה, ג� 

 32ה בא ואומר 'אני לא מקבל אות�, אני לא לפעמי� כשעלו דברי� פינס עצמו הי
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 1מקבל אות� אל תשימו אות�'. אצל גיא לרר, בצורה מובהקת כמו שרואי� את 

 2זה בתוצאות, הוא בא ואמר 'לא, אני את התכנית הזאת יודע, אני מבי', זו התכנית 

 3שלכ�, אני מבי'', עוד פע�, אני אגיד את זה להבנתי, 'התכנית הזאת שהיא שלכ�, 

 4דע לקד� אותה הכי טוב שאפשר, אני המבי' בזה'. אנחנו, אי' עוררי' אני יו

 5 %מבחינתי שגיא לרר מבי' עניי' בתחומי� שהוא עוסק בה�, ולכ' ג� ד- ה

Facebook  6שקיד� את התכנית, שעבד ע� התכנית, שהתכנית קידמה אותו, ג� 

 7 כל התפיסה של כולנו כולל החדשות, מהדורת החדשות לפעמי� הראתה קטעי�

 8מתו+, על, שהיו קשורי� לקמפייני� שעשו הד-. כלומר, הזיקה הזאת, הערבוב 

 9  הזה, היה ברור שהוא חלק מתו+ אותו דבר.

 10  הקמפייני�, בסדר אז אני,  עו"ד סומר:

 11אצל גיא פינס, רק אני אסיי� את המשפט, גיא פינס, ואני מחויב, או אפילו א�   ת:

 12בסופו של דבר ברגע שגיא פינס הודיע לא נשאלתי על זה לצור+ העניי', גיא פינס, 

 13שהוא עוזב אותנו, כ', היה לנו וויכוח, אמרנו לו 'תשמע, השקענו, עבדנו', אבל 

 14הבנו שגיא פינס זה לא תכנית שהיא שלנו, הד- בעצ� מקושר לתכנית, התכנית 

 15שנמצאת היו� בערו& מתחרה היא נקראת 'גיא פינס', היא נקראת 'ערב טוב ע� 

 16י אפילו לא זוכר את שמה, אבל היה לו את כל הזכויות לדבר הזה, גיא פינס', אנ

 17כי הוא ג�, אגב, בואו נזכיר, ופה אני אגיד ג� מידיעה אישית כי אני הכרתי את 

 18. כלומר, מראש זה 10זה מעבר, גיא פינס עבר ע� הש� של התכנית הזאת לערו& 

 19  היה משהו שהוא שלו.

 20  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21בסדר, אוקי, אני, אני ברשות+ ממשי+. אבל, אבל שוב, ואתה, אני מדבר על   עו"ד סומר:

 22הדפי�, והד-, כפי שכבוד בית המשפט  2הדברי�, אנחנו, כשאנחנו משווי� את 

 23מאשר  10/ חדשות 10אמר לגבי, בד- של פינס הושקעו יותר משאבי� של ערו& 

 24די�. בד- של בד- של לרר, באמצעות עובדי�, באמצעות, לפחות באמצעות עוב

 25  פינס,

 26  מתו+ החלטה של גיא פינס במקרה הזה,  העד, מר הלדמ':

 27  בסדר גמור,  ש:

 28  ופה לא מתו+ החלטה של לרר,  ת:

 29בד-, בד- של פינס החפיפה בי' התכני� של הד- לבי' התכני� של התכנית הייתה   ש:

 30  רבה הרבה הרבה יותר מאשר בד- של לרר,

 31  אני לא יודע להגיד ל+,  ת:

 32  א� זו עדות, אז אני מתנגד,  עו"ד ורסנו:
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 1  דקה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אתה לא יודע?   עו"ד סומר:

 3  אני לא יודע להגיד ל+,  העד, מר הלדמ':

 4  בסדר, א� הוא אומר שהוא לא יודע,   ש:

 5  הוא שואל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  ממש לא,  העד, מר הלדמ':

 7  לקפו&.יגיד שהוא לא יודע, זה בסדר גמור, לא צרי+   עו"ד סומר:

 8  אדוני לא יודע את זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני לא, אתה אומר משפט שאני ממש לא,  העד, מר הלדמ':

 10זה צרי+ לקפו&? אני, אני, זה בסדר לי שהוא לא יודע כמעט שו� דבר שקשור   עו"ד סומר:

 11  לתיק הזה, בסדר גמור.

 12  את זה אני לא מקבל אבל,  ת:

 13  אי' שו� בעיה ע� זה.  ש:

 14  בסדר, בסדר,  ו:עו"ד ורסנ

 15  באמת, אבל זה המצב, מה לעשות,  עו"ד סומר:

 16  טוב,  עו"ד ורסנו:

 17  אני, אני, אני,  עו"ד סומר:

 18  חברי�, חברי�, חברי�. אל תתפרקו לי, אל תתפרקו לי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  זה לא דיו', זה לא דיו',  עו"ד ורסנו:

 20  אי' כעס, אי' כעס,  עו"ד סומר:

 21  ו רק שעה וחצי, כ'.עברנ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  אתה מכיר, אוקי,  עו"ד סומר:

 23  אני,  העד, מר הלדמ':

 24  אתה מכיר,  ש:

 25  אתה אמרת את זה, רק,  ת:

 26  אנחנו, בוא נמשו+, אנחנו לא נגיע עד סו- השעתיי�, גברתי,  ש:

 27  רק ברשותכ�,  ת:

 28  אני, ואל תחשבו שזה ייחשב לרעתכ�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  , לא נגיע עד סו- השעתיי�.5דקות במקו�  10וזה למרות שקוד� גברתי נתנה לי   עו"ד סומר:

 30  טוב.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  בד- של גיא לרר נוהלו מאבקי� ציבוריי�, אתה מכיר אות�?  עו"ד סומר:

 32  את חלק�.  העד, מר הלדמ':

 33  איזה אתה מכיר?  ש:
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 1  היה ע� הקנאביס בזמנו, אני זוכר.  ת:

 2  על הקנאביס? אתה זוכר שהייתה ש� הפגנה? כ', מה אתה זוכר  ש:

 3  אני, היה איזה משהו ע� ירקות, אני לא זוכר מה בדיוק,  ת:

 4אוקי, אבל שניה על הקנאביס, על ההפגה. הערו& מימ' את ההפגנה הזו? היה ש�   ש:

 5  עלויות משמעותיות, הערו& מימ' את ההפגה?

 6  לא מכיר שהערו& מימ', אבל,  ת:

 7  בירקות, החקלאי�,לא, אוקי, לא מימ'.   ש:

 8  אני לא מכיר שמימ',  ת:

 9חקלאי�, הערו& מימ' משהו שקשור בפעילות של הד- לגבי העזרה לחקלאי�   ש:

 10  בשיווק ישיר של הירקות שלה�? 

 11  חו&, חו& מקידו�, חו& מקידו� בתכניות, מה הוא השקיע?  ת:

 12יא , הא� הערו& הוצout of pocketהא� הערו& מימ' כס-, היה ש� כס- שיצא   ש:

 13  את הכס- הזה?

 14  לא יודע להגיד ל+.  ת:

 15  אתה לא יודע שהוא הוציא? בוא נגדיר את זה ככה,  ש:

 16  לא, אני לא יודע שהוא הוציא, כי זה חלק,  ת:

 17בסדר, אתה לא יודע, אתה סמנכ"ל כספי�, אתה דירקטור, אתה העד היחיד,   ש:

 18  אתה יודע, אי אפשר,

 19  בסדר, הוא לא יודע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  בסדר,  ד סומר:עו"

 21  יש תשלו�, יש תשלו� לתכנית,  העד, מר הלדמ':

 22  הוא לא יודע א� כ' או לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  שניה רגע, הוא רוצה, גברתי, רגע, הוא רוצה,  עו"ד ורסנו:

 24  אני את', אני את' לגברתי להדגיש את העובדה שהוא לא יודע.  עו"ד סומר:

 25  .אבל הלל, הוא רוצה להשיב  עו"ד ורסנו:

 26מיליו' שקל. תקציב של  300עומד על מעל  10וערו&  10תקציב, תקציב חדשות   העד, מר הלדמ':

 27תכנית, עד רמת התכנית אני יכול ג� להגיד לכ�. בתו+ תקציב התכנית לכל 

 28אייט�, לכל דבר שיוצאי�, כמו שאתה בטח תדע להגיד לי שבכל צילומי� אחרי� 

 29  הערו&, אני לא יודע להגיד ל+, יצאו בטח צוותי צילו� של החדשות או של

 30  אבל לא מדובר במשהו של התכנית,   ש:

 31  אבל יש,  ת:

 32  מדובר במשהו שהיה בד-,  ש:
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 1  יש תקציב, אז יש תקציב של התכנית,  ת:

 2  אוקי,  ש:

 3אפילו אני התנהלתי ברמה אישית לפעמי� מול גיא לרר שאמר 'תנו לי את   ת:

 4  ברמת לשל�,התקציב הזה, אני יודע מה לעשות ע� זה', כולל 

 5  אני אחדד, הא� למיזמי� האלה הוקצה תקציב? זאת השאלה, ואחר כ+,  ש:

 6  אני לא מכיר את זה,  ת:

 7  הוא אומר 'אני לא מכיר את זה',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  אני לא מכיר, זה לא ברמת,  העד, מר הלדמ':

 9  אז תמשי+ הלאה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  זה לא ברמת ההיררכיה,  העד, מר הלדמ':

 11  גיא הצהיר על הנושא הזה, גיא הצהיר, זה נמצא בתיק,  עו"ד סומר:

 12  אז אחלה, אבל,  ת:

 13בסדר, אז ל+ אי' ידיעה על תקציב שהוצא בנושא הזה. בסדר גמור. עוד שניה   ש:

 14אחת, ת' לי רק לראות מה מצבי. נכו' להיו�, למיטב ידיעת+, אי' בערו&, לא, ג� 

 15שעוסק בנכסי�  10, אי' נוהל בערו& בעקבות הפרשיות האחרונות, לרר ופינס

 16, מה מותר, מה אסור, מה שיי+ למי, לא טיפלת�  Facebookדיגיטליי�, דפי 

 17טראומות די קשות שבשתיה' הוצאת� מכתבי�  2בנושא הזה למרות שקרו לכ� 

 18  משפטיי� ובאחת הגעת� לבית משפט. לא, לא טיפלת� בזה.

 19  ת' לו לענות,  עו"ד קמחי:

 20לתי, הוא אמר לי קוד�, אז אני שואל למיטב ידיעתו, אבל דבורה אני שוב אני שא  עו"ד סומר:

 21  מבקש, 

 22אתה לא חייב להשיב לב, וג� אני אומרת שוב, בתמלול זה לא יהיה ברור,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  זה נשמע כאילו אתה מדבר ע� עצמ+.

 24  אז אני מבי', אני לא רגיל, לא מורגל בעניי' הזה,  עו"ד סומר:

 25  אוקי,  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 26אבל אני מבקש שוב מעורכת הדי' קמחי שהיא, כמו שאמרתי ג� בדיו' הקוד�,   עו"ד סומר:

 27  אחד האנשי� שאני הכי מכבד עלי אדמות,

 28  ג� אני,  עו"ד קמחי:

 29  לא להתערב. אני שואל את העד שאלה נורא פשוטה עובדתית,  עו"ד סומר:

 30  להגיד? ויש לי עובדות על זה, כ',אני בתמלול אז אני יכול ג� אני   עו"ד ורסנו:

 31  יש לנו קונצנזוס על נקודה אחת בתיק הזה, בזה אי' ספק.  עו"ד סומר:

 32  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  אז אני שואל, אז אני שואל שוב, הא� יצא נוהל כזה?  עו"ד סומר:

 2  הא� אתה יודע על איזשהו נוהל שיצא בעניי' הזה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  יש נהלי� שה� ברמת התוכ',  הלדמ':העד, מר 

 Facebook  ,4חדשי�, שאלתי א� יצא משהו חדש, נוהל שעוסק בנושא של דפי   עו"ד סומר:

 5  בעלות עליה�, חשבונות רשת חברתית אחרי�, הא� הוצאת� איזשהו נוהל?

 6  הא� אתה יודע על זה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7בכל זאת, אתה משנה למנכ"ל ואחראי הא� אתה יודע שהוצאת� איזשהו נוהל?   עו"ד סומר:

 8  על הרבה דברי�.

 9  מדובר הא� להוציא נוהל או לא?  העד, מר הלדמ':

 10  הא� הוצאת�?  ש:

 11  אולי ת' לו לענות?  עו"ד ורסנו:

 12  לא, לא, הא�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אני לא יודע להגיד,  העד, מר הלדמ':

 14  ל?אתה לא יודע, אתה יודע א� יצא בפוע  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  אני לא יודע להגיד,  העד, מר הלדמ':

 16  אתה לא יודע שיצא,  עו"ד סומר:

 17  א� יצא נוהל בפועל.  ת:

 18  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  לא יצא, אתה לא יודע שיצא?  עו"ד סומר:

 20  אני לא יודע שיצא נוהל,  העד, מר הלדמ':

 21  אוקי,  ש:

 22  ברמת,  ת:

 23אני לא בטוח שהבנתי אות+, אמרת שהיו על זה שיחות רגע, אבל אמרת,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  אבל אתה לא יודע א� זה יצא לפועל? זה מה שאתה אומר?

 25  כ', כ',  העד, מר הלדמ':

 26  אמרת 'דובר', נכו'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כ'.  העד, מר הלדמ':

 28  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אתה היית שות- לשיחות האלה?  עו"ד סומר:

 30  כ', בעקבות המקו� שאנחנו יושבי� בו, מה שלנו ברור מעבר לכל ספק,  העד, מר הלדמ':

 31  אז א� דובר על הוצאת,  ש:

 32  אז באנו ואמרנו, הא� אנחנו צריכי� לשנות דברי�,  ת:
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 1  יופי,  ש:

 2  כדי שלא יהיה ברור מעבר לכל ספק,  ת:

 3הוצאת נוהל והיית מעורב בשיחות אז אני, אז א� דובר, אז א�, אז א� דובר על   ש:

 4  אז בשיחות הוזכר איזשהו נוהל קיי�?

 5  לא זוכר שהוזכר.  ת:

 6לא, תשמע, בסדר, אבל אתה יודע, א� מוציאי� נוהל הלוגיקה של הדברי� היא   ש:

 7שא� רוצה להוציא נוהל זה כנראה שלא אומרי� הנה, יש לנו, מה פתאו�, צרי+ 

 8  , מוציאי� ריענו' אתה יודע.להוציא לכל היותר בדקה אחת

 9אני אסביר ל+ את זה בעולמות שלי. א� לעובד שלי יש סלולרי של החברה ויו�   ת:

 10בהיר אחד מתברר לי שאני צרי+ ללכת לבית משפט ולריב איתו על הסלולרי שלי 

 11היה ברור שהוא של החברה, אז אני לא יודע להגיד ל+, אז יכול להיות שמחר אני 

 12את הנוהל, אבל אי' לי כרגע נוהל של סלולרי א� אתה עוזב,  צרי+ לבוא ולשנות

 13  לי ברור שזה חלק מתו+ הנכסי� של החברה.

 14  שהזכרת קוד�, 23יש ל+, אגב, נוהל. זה בדיוק סעי-   ש:

 15  אז אני אומר עוד פע�, לא כתוב פה 'סלולרי', מה לעשות,  ת:

 16יר את זה בצד, בסדר, לא, כי זה כתוב בדברי� שאתה מוסר, בסדר, עזוב. נשא  ש:

 17בזה באמת לא אות+ אני רוצה לחקור, זה בסדר גמור. שוב, א� אתה לא יודע את 

 18  התשובה,

 19  אני,  ת:

 20אתה יודע זה ג�, לא, למשהו אחר, לשאלה הבאה, אני מקדי� ואומר על השאלה   ש:

 21 %הבאה. בתצהיר של+ אתה מדגיש פעמי� רבות את החשיבות של ד- ה

Facebook 22  ברמ', בשביל תכניתו של דל 

 23  טל ברמ',  ת:

 24  של טל ברמ', נכו'? זה מידיעה אישית?  ש:

 25  מיצינו את מכסת הטעויות בשמות,  עו"ד ורסנו:

 26  טל, לא, לא, אני אמרתי 'טל', אני הפע� אמרתי טל, טל חבר אישי, אני לא,  עו"ד סומר:

 27  אוקי,  עו"ד ורסנו:

 28  לא אומר דברי� כאלה.  עו"ד סומר:

 29  + הדר+ בתצהיר שלי שיש את התכנית שנקראת הצינור,אני מדגיש לאור  העד, מר הלדמ':

 30  בסדר גמור,  ש:

 31  שמגיש אותה טל ברמ',  ת:

 32  'הצינור ע� טל ברמ'', אני מקבל את התיקו' של+,  ש:
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 1  תודה,  ת:

 2  אני שואל שוב, אני אומר, אתה בתצהיר של+,  ש:

 3  כ', אני חושב,  ת:

 4  מדגיש, הדגשת, כשעוד היית (לא ברור),  ש:

 5אני חושב, בעולמות, אז אני אומר עוד פע�, בעולמות האלה שה� עולמות חדשי�   ת:

 6דינאמיי� וג� משתני� היו�. א� פע�, בעצ� כמו שפע� היית אומר 'לתכנית 

 7  הזאת לא יהיה לעול� פרומו',

 8  כ',  ש:

 9  או 'לא יהיה פרסו� חו& מסכי', אז בעול� שנכנס מבחינתי לעול� של,  ת:

 10  של כ' ולא,השאלה הייתה שאלה   ש:

 11  אז יש, אז יש,  ת:

 12  הא� אתה, הא� אתה בתצהיר,  ש:

 13  אז אני מדגיש את,  ת:

 14  אתה זוכר? אני, בסדר, אני לא צרי+ את כל ההסבר,  ש:

 15  אז אני אומר עוד פע�, אני חושב שזה חשוב, כ', אני באמת חושב שזה חשוב,  ת:

 16  בסדר, בסדר גמור, אני מקבל, אני, אני מקבל את זה,  ש:

 17  ודה.אני, ת  ת:

 18  אבל השאלה שבאמת רציתי לשאול אות+ זה,  ש:

 19  אני בטוח,  ת:

 20זמני עבור התכנית 'הצינור ע� טל   Facebookלמה לא פתחת� לפחות ד-   ש:

 21ברמ''? הרי זה הצעד הטבעי לעשות אותו, הוא צרי+, הוא כל כ+ חשוב, אנחנו 

 22  נמצאי� בשידור למעלה מחודשיי� בתקופה הזאת,

 23  מסכי� את+ מאוד,  ת:

 24  לא פתחת�? זה עובדתי שלא פתחת�? אני לא,  ' הש' נעי� דיבנר:כב

 25  הא� פתחת�? אני מוכ' לשאול,  עו"ד סומר:

 26  גברתי, לא פתחנו ד- שהוא מיועד לתכנית.  העד, מר הלדמ':

 27  לא פתחת�.  ש:

 28  לא פתחת�, אז השאלה היא למה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29י� בצדקת דרכנו, אנחנו בטוחי� היינו שזה כי, לא פתחנו ד- כי א' אנחנו בטוח  העד, מר הלדמ':

 30ייעשה מהר, הייתי בטוח שזה ייעשה מהר. המצוקה ששידרת� מקוד�, אנחנו 

 31שמח שאנחנו מקיימי� היו� את הדיו', היא מצוקה שאצלנו היא מאוד מאוד 

 32  חזקה, אנחנו מפני� היו� לד- שהוא יחסית כללי והוא לא מיועד לתכנית הזאת,
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 1  ,10ני� לד- הכללי של ערו& את� מפ  עו"ד סומר:

 2ומה היה קורה, בוא תסביר לי רגע, את� נמצאי� בסיטואציה שכרגע הד-   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  הזה לא אצלכ�, הוא לא אצלכ�, זה המצב הזמני הקיי�, כ'?

 4  כ'.  העד, מר הלדמ':

 5אל אות+ את� מבקשי� לשנות אותו אבל אתה לא יודעי� מה יהיה. הוא שו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  למה בינתיי�, מה היה קורה א� היית� פותחי� עכשיו ל'הצינור ע� טל ברמ'',

 7  וממזגי�,  עו"ד סומר:

 8  כדי שלפחות בתקופת הביניי� יהיה איזשהו תקשורת ע� הצופי� שלכ�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אז,  העד, מר הלדמ':

 10  הזאת.א� אתה אומר שזה כל כ+ חשוב, התקשורת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11אז אני אומר עוד פע�, אז א' יש, יש את הצופי� הידועי�, זה, נקרא לזה קהל   העד, מר הלדמ':

 12  הלקוחות, שנמצאי� בד- הזה. בתקופת הביניי� לצופי� שמתקשרי�,

 13  'בד- הזה', אתה מתכוו' למה? למה אתה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  הד- שנקרא,  העד, מר הלדמ':

 15  ?הכללי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  הד-, לא, ד- 'הצינור', אות� מיליו' לייקי� שאנחנו,  העד, מר הלדמ':

 17  לא, לא, רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  אז אני אומר עוד פע�,  העד, מר הלדמ':

 19  זה לא אצלכ� כרגע.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אז זה, אז אני אומר, אז לגבי הצופי�,  העד, מר הלדמ':

 21  לעוד עמודי� אחרי�, likeאבל ה� יכולי� לעשות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22לא, אבל השאלה של+, אמרת, בתקופת הביניי� מי שרוצה, ומאוד חשוב לו, אז   העד, מר הלדמ':

 23  אנחנו מפני� אות�,

 24  הצופי� של טל ברמ', בוא נניח, בוא נניח שיש צופי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  ה� הצופי� של הצינור,  העד, מר הלדמ':

 26  שנטשו את גיא לרר,  ' נעי� דיבנר:כב' הש

 27  אני מצטער,  העד, מר הלדמ':

 28  ה� לא רוצי�, כ', כ', אני מתכוונת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  בסדר, אני אומר, אני,  העד, מר הלדמ':

 30יש, נניח שיש צופי�, עזבו רגע את הלייקי� כי אנחנו, אני לא יודעת א�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31תישאל על הקורלציה בי' השניי�, אבל אני מדברת על אנחנו, א� תישאל או לא 

 32  צופי� כרגע, צופי� של התכנית של טל ברמ',
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 1  כ',  העד, מר הלדמ':

 2של הצינור ע� טל ברמ', שאת� רוצי� להתכתב אית� את סוג ההתכתבות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3. אז הוא אומר, אתה מצד אחד אומר  Facebookהזאת שנעשית באמצעות ד- 

 4ורא נורא נורא חשוב לנו, אנחנו חייבי� את הקשר הזה ע� הצופי�', אז הוא 'זה נ

 5אמר אז אי+ אתה מסביר את זה שאת� לא שומרי� את הקשר הזה בינתיי� 

 6  באיזושהי דר+ אלטרנטיבית? סוג של להקטי' את הנזק שנגר� לכ�,

 7  אז אני עונה,  העד, מר הלדמ':

 8  איתו את הד-.כתוצאה מזה שלרר לקח   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אז אני אומר, ברמה של הקטנת הנזק,  העד, מר הלדמ':

 10  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  . בעצ� יש ד-,10אנחנו עושי� את זה, אנחנו מפני� את זה לד- הכללי של ערו&   העד, מר הלדמ':

 12  אנחנו,  עו"ד סומר:

 13שבועות בתכנית אבל  %3בתכנית, כ'. אבל א� נניח לא צפית בכלומר, א� את צפית   ת:

 14את מאות� היסטוריה של אות� מיליו' לייקי� שנמצאי� באותו מקו�, אני לא 

 15  יכול לפנות אליי+.

 16  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  אני אומר, בעול� של כא' ולכא',   העד, מר הלדמ':

 18  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  חד הדברי� האקוטיי�,וזה א  העד, מר הלדמ':

 20  אתה צודק,  עו"ד סומר:

 21  אני לא יכול לפנות אליי+,  ת:

 22  אתה צודק, אבל אני רוצה להזכיר ל+,  ש:

 23  כ',  ת:

 24שאנחנו, הלקוח שלי הציע ל+, אתה היית מכותב באופ' אישי בתכתובת הזאת,   ש:

 25  שאנחנו נעלה בד- הצינור הפנייה לד- חדש שלכ�, ולד- חדש, בדיוק על מנת,

 26אני לא יודע, א� אתה, א� אתה מדבר על דברי� שכבר דיברנו שאנחנו מסכימי�   ורסנו:עו"ד 

 27  שה� לא חלק מהדיו' הפומבי,

 28  זה לא קשור, אבל זה לא קשור,  עו"ד סומר:

 29  אז זה משהו אחר,  עו"ד ורסנו:

 30  לא, לא, לא,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  זה לא קשור,  עו"ד סומר:

 32  , הוא אומר לו אז למה זה לא,הוא אומר לו  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1לא, אני, אתה יודע למה אני שואל אות+, כי אני לא בטוח שאני מבי' למה אתה   עו"ד ורסנו:

 2  חותר,

 3  אנחנו דיברנו על,  עו"ד סומר:

 4  אני לא זוכר שיש את זה איפשהו בחומר הכתוב,  עו"ד ורסנו:

 5  אבל הוא, אבל הוא,  עו"ד סומר:

 6  שהוא עונה, רגע, רגע, רגע,   עו"ד ורסנו:

 7  אבל זה, אבל מותר לי להציג לו דברי� שהוא יודע,  עו"ד סומר:

 8  לא, לא,  עו"ד ורסנו:

 9  למה לא?  עו"ד סומר:

 10  א� זה חלק ממשא ומת' אז לא,  עו"ד ורסנו:

 11  זה לא היה במשא ומת'.  עו"ד סומר:

 12  אז אוקי, אז טעיתי.  עו"ד ורסנו:

 13  סליחה, אני חושב,  עו"ד סומר:

 14  טעיתי,  עו"ד ורסנו:

 15  זאת אומרת, אני, אתה יודע, אני,  עו"ד סומר:

 16  א� כ+, טעיתי.  עו"ד ורסנו:

 17למיטב זיכרוני חברי בחר בלי לשאול אותי, בלי לשאול אותי א� זה בסדר, להגיש   עו"ד סומר:

 18לבית המשפט את אותה, את אותו סט תכתובות באופ' מלא, באחד הסיבובי� 

 19, ובאותו סט תכתובות שאדוני כבר הספיק  Facebook %הקודמי� לגבי הפנייה ב

 20להגיש לבית המשפט בלי לבקש רשות, אז באותו סט תכתובות, אבל אני מתעל� 

 21  מהתכתובות, אני ג� לא,

 22  אז א� זה מאותו סט, אז בבקשה, אז תפנה אותו,  עו"ד ורסנו:

 23די' ורסנו אני לא אבל, אבל עור+ די' ורסנו, לפחות את זה אמרתי נכו', עור+   עו"ד סומר:

 24מבקש להגיש שו� דבר, בסדר? אני שואל אות+ הא� הצענו ל+, וזה לא קשור 

 25כרגע לתכתובות האלה, אנחנו הצענו לכ�, הלקוח שלי הציע לכ�, אגב יותר מפע� 

 26אחת ויותר מאשר בתכתובת הזו, אני לא אגיש תכתובות בסדר? אבל הלקוח שלי 

 27  הציע לכ�,

 28  שניה רגע אחת, שניה רגע, יואב אתה יכול לצאת שניה רגע?לא, אני חכה   עו"ד ורסנו:

 29  בדיוק ביקשתי לצאת כבר, כ'.  העד, מר הלדמ':

 30אני, אני יכולה רגע, אני, תנו לי לחסו+ לו את היציאה. הוא הבטיח שהוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  דקות. 2יסיי� לפני שעתיי�, וזה כבר עוד 

 32  לי, זאת השאלה האחרונה שלי.אני, זאת השאלה האחרונה ש  עו"ד סומר:
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 1אז אני רוצה שהוא יעמוד בהתחייבות שלו. נניח, נניח היו� היה מציע ל+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2לרר את ההצעה הבאה, עזוב את למה לא הסכמת� בסדר? לא היה, לא יודע מה 

 3היה אז, היה מכלול של שיקולי�, אנחנו נמצאי� במקו� אחר. הוא אומר אז 'בוא 

 4את הבעיה של+ באופ' כזה, אני אומר ל+ אפשר לפתור את הבעיה של+ לא נפתור 

 5באופ' של לתת ל+ את הד-, אלא באופ' שבד- תהיה הפנייה לעמוד ע� טל ברמ', 

 6והוא יגיד לכל אות� המיליו' 'חברי� את� כולכ� מוזמני�, כל מי שמעוניי', 

 7ר אחת', הא� זה לעשות לייק, ואני נות' לכ� את הקישור אפילו ע� לחיצת כפתו

 8  מספק אתכ�? וא� לא, מדוע?

 9  לא שאלתי הא� זה מספק. אנחנו הצענו וה� סירבו,  עו"ד סומר:

 10  אוקי, אז,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  זה מה שאני רוצה לתעד,  עו"ד סומר:

 12  בסדר, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  זה הכל,   עו"ד סומר:

 14  אתה רוצה אבל אני חושב שזה,  עו"ד ורסנו:

 15  אתה, זה נכו' שזו הצעה שעלתה? זה נכו' שזו הצעה שעלתה באיזשהו שלב?  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 16  עלו ג� הצעות הפוכות,  העד, מר הלדמ':

 17  זה היה, זה היה במסמ+ שאתה כתבת,  עו"ד ורסנו:

 18  היו ג� הצעות הפוכות, וזו אחת ההצעות שלו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  ה' לצור+ העניי' הפוכות,והיו ג� הצעות הפוכות, ש  העד, מר הלדמ':

 20  אוקי,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  ואת� מה ענית�?  עו"ד סומר:

 22  שאומרות נעשה הפו+?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  שכשכתוב 'חסוי' זה חסוי,  עו"ד סומר:

 24  בסדר גמור,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  זו ג� הצעה, אז א� ניכנס,  העד, מר הלדמ':

 26  זה ברח מהאורווה כי כבר,  עו"ד סומר:

 27  אמת,  עו"ד ורסנו:

 28  בסדר,  עו"ד סומר:

 29אוקי, ההצעה הזאת עלתה, אתה יכול לומר למה היא לא, או שאתה לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  רוצה לדעת למה היא לא מספקת אות�, זה לא מעניי' אות+?

 31  אני, גברתי, אני, אני, לי אי' צור+,  עו"ד סומר:

 32  אוקי, אז לא צרי+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  א� ה� רוצי�, שישאלו בחוזרת.  סומר:עו"ד 
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 1  בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אני סיימתי, גברתי.  עו"ד סומר:

 3  אתה סיימת, תודה. אני רוצה לשאול אות+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  כ',  העד, מר הלדמ':

 5אני לא רוצה להטעות אות+, ואת� תבדקו שאני לא עושה את זה בטעות,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6י סימנתי לעצמי כמה הערות לגבי הבקשה, אני לא בטוחה שההערות פשוט אנ

 7האלה מופיעות ג� בתצהיר, אני לא בטוחה. אני חושבת למשל שבבקשה, כבר 

 8לבקשה יש איזושהי אמירה שיש כא' איזושהי זכות  59אומר ל+, אוקי, בסעי- 

 9', גישה לכמיליו' עוקבי� שאת� קוראי� לה� 'צופי� פוטנציאליי� של התכנית

 10אוקי? אני חושבת שבתצהיר אתה לא אומר את זה, אתה לא, אתה לא מתייחס 

 11  למינוח הזה.

 12זה, בגזירה של, סליחה, בגזירה של התצהיר מתו+ הטקסט של הבקשה, כפי   עו"ד ורסנו:

 13  שבחלק הזה,

 14  זה רק החלק המשפטי?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  זה היה בחלק המשפטי.  עו"ד ורסנו:

 16  אוקי.  :כב' הש' נעי� דיבנר

 17  אבל, אבל אני, אי' לי בעיה שיישאל על כ+.  עו"ד ורסנו:

 18אז בסדר גמור, לא בסדר, אני, אז בכל זאת, זה מופיע בבקשה שאתה, אתה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 19מעיד לטובתה, אז אני רוצה להבי', תסביר לי את האמירה הזו, "הגישה למיליו' 

 20כי את� מתייחסי�, במינוח  עוקבי� שה� צופי� פוטנציאליי� של התכנית",

 21  'צופי� פוטנציאליי� של התכנית',

 22  רגע, רגע,  עו"ד ששו':

 23  זה מולו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24לא, אבל הוא מסתכל על התצהיר ולא על הבקשה, אני רוצה להראות לו את   עו"ד ורסנו:

 25  הסעי-, 

 26  לבקשה, תפתח את הבקשה, לא את התצהיר, 59  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  הוא לא יודע, לדעתי הוא לא יודע מה זה הבקשה,  סנו:עו"ד ור

 28  זה מה שמקדי� לתצהיר, אנחנו יכולי� להסביר לו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  כ', מה שלפני התצהיר,  עו"ד ורסנו:

 30  כפי שהבנת, היועצת המשפטית,  העד, מר הלדמ':

 31  לא, לא, אי' פה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  תפקידי�, אבל אני,יש לי מספיק   העד, מר הלדמ':

 33  אחורה, אחורה, עכשיו אתה במקו� הנכו', יופי,  עו"ד ורסנו:
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 1  ,%59כ', תגיע ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  , 59סעי-   העד, מר הלדמ':

 3  עכשיו, אני לא רוצה, אני בכוונה לא מבקשת ממ+ לקרוא את הסעי- הזה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אוקי,  העד, מר הלדמ':

 5כי הוא סעי- באמת של טיעו' משפטי, אני לא רוצה שתיכנס אליו בכלל, אבל   :כב' הש' נעי� דיבנר

 6אחת הטענות של הערו& זה ש'נשללת ממני', של הערו& של החדשות, 'נשללת ממני 

 7הגישה למיליו' עוקבי� ש� פוטנציאליי� של התכנית', מה זה אומר מבחינת+? 

 8ופי� פוטנציאליי� של מה זה הדבר הזה צופי�, הא� לא כל תושבי המדינה ה� צ

 9התכנית? מה מיוחד במיליו' לייקי� האלו לעומת אלו שלא עשו לייקי�, כצופי� 

 10  פוטנציאליי�? זו השאלה.

 11התכני� הסובבי� את התכנית הזאת, אגב, החל מהמאבקי� החברתיי�, יש   העד, מר הלדמ':

 12ת� כאלה שיכול להיות שבאותו, זה לא הומוגני על אותו ב' אד� כמוב', על או

 13אנשי� שנמצאי� בתו+ המיליו', אבל התכני� הסובבי�, ג� בד- וג� בתכנית, ה� 

 14תכני� באות� עולמות. כלומר, לצור+ העניי' א� אני כל מה שמעניי' אותי, אני 

 15לא רוצה להגיד, כל מה שמעניי' אותי זה כתבי ספרות של מיסטר לי' היפני, אז 

 16נראה לא הגעתי לד- באיזשהו ג� התכנית כנראה לא מעניינת אותי, ומעול� כ

 17 %על הד- ואז כל פע� שאני נכנס ל likeשלב, וכנראה מעול� לא לחצתי 

Facebook   18שלי אי' לי שו� תקשורת לתכנית הזאת. אז נכו' שאני יושב במדינת 

 19ישראל אבל אני לא ש�. עכשיו, מספיק שגברתי ראתה פע� את התכנית, או פע� 

 20 %רת איזושהי הפניה לתכנית הזאת או לד- הראתה בחדשות שלנו או בתכנית אח

Facebook  21שלה, ולחצת את הלייק, יש ל+ מדי פע�, אוקי? לא באופ', ג� יבואו 

 22עד   Facebookמומחי� ואני אהמר על כ+ שיגידו שה� לא כל כ+ מביני� את 

 23הסו-, וג� יגידו שזה, כבר אמרו בפע� הקודמת דברי� ובסו- ה� לא קרו. הסיכוי 

 24תקבלי תזכורת  Facebook %של+ של ה feedהרבה יותר גבוה שב  הרבה הרבה

 25מתו+ התכנית הזאת, וא� אני ארצה לצור+ העניי' לבוא ולעניי' אות+ ג� בתכנית 

 26  במס+ אני אגיע אליי+, למרות שלצור+ העניי' לא ראית אותה כבר הרבה במס+,

 27  אתה יודע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28אני, אני במס+ נניח בשבועיי� שלושה חודשיי� אחרוני� אני רק עכשיו, במס+   העד, מר הלדמ':

 29של+ קיבלת   Facebook %מול מי שצפה, א� לא צפית במס+ אז בעצ� בעול�, ב

 30  איזשהו מידע. 

 31  במדידות רייטינג של התכנית,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  כ',  העד, מר הלדמ':

 2  חל שינוי מאז שלרר עזב אותה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3זה, זה יהיה תשובה, מזלי שאת לא חבריי הנכבדי� פה, כי התשובה היא ממש לא   מר הלדמ': העד,

 4  כ' ולא,

 5  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6כי מאז שגיא לרר עזב את התכנית העול� שלנו השתנה בצורה מטורפת, העול�   העד, מר הלדמ':

 7, פתאו�, צופי� 2שחקני�, אז שוק הצופי�, א� לפני זה היו  %3שלנו נחלק ל

 8  ערוצי�, 2סליחה, א� מקוד� היה זוג עיניי� שראו 

 9  ,4אפשרויות, עכשיו צרי+ לבחור בי'  2בחירה בי'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  , כ',3עכשיו צריכי� לבחור בי'   העד, מר הלדמ':

 11  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  אז זה, הרייטינג של כול� השתנה לחלוטי',  העד, מר הלדמ':

 13  מונחי הרייטינג השתנו,  י� דיבנר:כב' הש' נע

 14  אני לא יודע להגיד ל+,  העד, מר הלדמ':

 15  את� מודדי� רייטינג באיזו תדירות?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  הרייטינג נדד ברמה יומית אבל יש,   העד, מר הלדמ':

 17  יומית?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  קודמת,יש טעות, הרבה פעמי� שמעתי את זה, ג� פע�   העד, מר הלדמ':

 19  הייתה תקופה של בי' לבי'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20יש הבדל בי' רייטינג של , המיליו' לייקי� לבי' רייטינג זה שתי עולמות, זה   העד, מר הלדמ':

 21  תפוחי�, לא קשור,

 22לא, לא, אני מודעת לזה, אני מודעת, אני יודעת שאני שואלת על רייטינג ולא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  על לייקי�.

 24  אוקי.  העד, מר הלדמ':

 25אני שואלת, הייתה תקופה בי' לבי'? בי' המהפ+ הזה של האפיקי� לבי'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  העזיבה של לרר את התכנית? הייתה איזושהי תקופה?

 27  לדעתי אולי חודש, ואני אשמח א� יתקנו אותי,  העד, מר הלדמ':

 28  י?ובחודש הזה זיהית� איזשהו שינו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29בחודש הזה אני מניח שהיה שינוי, תכנית ע� מגיש אחר, אני לא יודע להגיד ל+   העד, מר הלדמ':

 30  שזה עשה את אותו רייטינג, אני לא יודע,

 31  אתה יודע בוודאות?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  לא, אני לא יודע להגיד ל+, זה, צרי+,  העד, מר הלדמ':

 33  אתה לא יודע לומר,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1אני ג�, עוד פע�, לא יודע להגיד ל+ הא� לשי� את זה לפי, לפי, מול מה אתה   ד, מר הלדמ':הע

 2  מודד את זה? הא� אתה מודד את זה מול הממוצע של חודשי� לפני,

 3  מול חודש קוד�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  חודש קוד� לדעתי לא היה, אני לא יודע, אבל את יודעת,  העד, מר הלדמ':

 5  מול חודש קוד� בשנה הקודמת, אי+ שאת� מודדי� רייטינג,  יבנר:כב' הש' נעי� ד

 6  אני חושב, אני אגיד ל+,  העד, מר הלדמ':

 7  לפי המדדי� שלכ�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8אני אעשה את זה אחרת ואני אגיד את זה עוד פע�, את ההבנה המקצועית שלי.   העד, מר הלדמ':

 9ת שלפניה. כלומר, יכול להיות המדידה צריכה להיות עד כמה זה שונה מהתכני

 10שהתכנית שלפניה, לרוב התכנית הזאת זה לא תכנית שבאי� אליה בצורה, נקרא 

 11לזה, היא לא התכנית, אני אגיד את זה במושגי� שלנו, היא לא תכנית פותחת 

prime באיזשהו שלב ג� גיא עבר ל ,– prime ,12. זו תכנית שבעצ� קהל הצופי� 

 13אתה מנסה לשמר את קהל הצופי� של התכנית א� זו איזושהי עקומה, אז 

 14  האחרת, כמוב' שבטח יש מצטרפי� נוספי�.

 15  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16יורד ואותה תכנית שהיית הפע�, רכבה,  10עכשיו, מספיק שכל הרייטינג של ערו&   העד, מר הלדמ':

 17  כלומר אותה תכנית הצינור,

 18  הבנתי מה אתה אומר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19, ואותה תכנית 10אני את' את זה אחרת, כשהיא הייתה אחרי הישרדות בערו&   מר הלדמ': העד,

 20בדיוק, ג� שבועיי� אחר כ+, שהייתה לצור+ העניי' אחרי תכנית, ואני לא רוצה 

 21  רייטינג, %30%לפגוע באיזה מישהו, אחרת, יכול להיות שהתכנית ירדה ב

 22  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אילו אי' ל+ הסבר לזה.וכ  העד, מר הלדמ':

 24  הבנתי, הבנתי מה אתה אומר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  וזה לא אומר שהתכנית הייתה פחות טובה, חלילה.  העד, מר הלדמ':

 26  התכנית, ברמת התכני�, תחת גיא לרר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  תחת טל ברמ',  העד, מר הלדמ':

 28לעומת טל ברמ', כ', יש הבדלי�? התכנית שינתה פני� או שהיא אותה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  תכנית ורק המנחה השתנה?

 30היא, לצערנו הרבה מהעובדי� שהיו בתכנית הקודמת עזבו. עכשיו, בסו- זה   העד, מר הלדמ':

 31  אנשי�,

 32  זה תוכ',  עו"ד ששו':
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 1ת שונות, ועוד פע�, אני אז יש פה, אז יש פה עורכי� ע� אמירות שונות או הבנו  העד, מר הלדמ':

 2  בצורה עקבית אמרתי, אני לא מתערב בתוכ', אני ג�,

 3  אתה פחות יודע לומר לגבי התוכ'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  ילדי� אני פחות מסתכל על התוכ' תמיד, 4ע�   העד, מר הלדמ':

 5  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6היא לא, אי' פה איזה זה עכשיו, את  אז אני לא יודע להגיד ל+, זה לא, להבנתי  העד, מר הלדמ':

 7יודעת, דברי� של מאבקי� כמו שנתנו פה, אני לא יודע א� בחודש חודשיי�, א� 

 8  מתוכנני� קדימה או לא מתוכנני�, לא יודע להגיד ל+.

 9אוקי, עכשיו, אות� המיליו' לייקי�, עכשיו עברנו מרייטינג ללייקי�, אתה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10אית איזושהי תכנית אחת, אולי את לא רואה אותה אמרת ש'מספיק שר

 11באדיקות, ראית פע� אחת תכנית או ראית פע� אחת נושא שקשור לתכנית ועשית 

like  לעמוד ועכשיו את כבר מבחינתי חלק מהpool ,'12  הפוטנציאלי שמתעניי' בזה 

 13  נכו',  העד, מר הלדמ':

 14האלה זה אנשי� שבאיזשהו שלב ראו אתה אומר כידיעה וודאית שהמיליו'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  את התכנית בהכרח?

 16  אני,  העד, מר הלדמ':

 17  יש ל+ איזושהי יכולת להגיד את זה עובדתית?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 mass 18לייקי�, טלוויזיה ה  %100,000עובדתית כל פע� שחגגו בתכנית הזאת מ  העד, מר הלדמ':

media19ל להגיד, אי', ג� א- אחד לא , אני אומר את זה בהבנה אישית, אני לא יכו 

 20יכול להוכיח את זה, אבל התכנית הזאת, הד- הזה הוא לא פעל בפני עצמו, הוא, 

 21כל הזמ' היה שיג ושיח ע� התכנית, התכנית, לא רק התכנית, כל הערו& והחדשות, 

 22אל- איש אז לצור+ העניי' באו ואמרו 'אנחנו נחגוג את זה בתכנית.  100כשהיה 

 23דוגמאות, 'מי שיהיה  2מי יש את הש� הכי גדול', נתתי עכשיו תחרות תחפושות ל

 24לו את השפ� הכי גדול שיראה לנו בד-, יוצג בתכנית'. עכשיו, בעול� שטלוויזיה 

 25, אני לפחות הייתי רוצה להיות אז פתאו� בד- הזה, לעשות mass mediaהיא 

 26הב' שלח& על  לייקי� והזוכה יהיה' ככה וככה. 500וכ' הלאה. 'תעשו לנו  likeלו 

 27אל-, א� אני לא טועה צילמו אותו בתכנית ע� צוות שלנו, שנסעו לפתח  %100ה

 28  דקות בטלוויזיה. %5תקווה וצילמו את הב' אד�. אז וואו, הייתי ב

 29עשית� איזושהי בדיקה, לאור+ חיי הד- הזה עשית� איזושהי בדיקה לגבי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30מתי ה� עלו, מה גר� ליותר? מה, או שזה אופ' ההתפתחות של הלייקי� שלו? 

 31  ?3איזשהו משהו שבאופ' סיסטמתי כל יו� נוספו 

 32  אני,  העד, מר הלדמ':
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 1  מישהו בדק את זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אני לא חושב שזה מהידיעה האישית של העד, וזה חשוב לי,  עו"ד סומר:

 3  סליחה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  ה� לא בידיעה אישית של העד.שלא ייכנסו דברי� ש  עו"ד סומר:

 5  לא, לא, אני שואלת א� הוא יודע את זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  אז אני אומר עוד פע�, אני,  העד, מר הלדמ':

 7  אני שואלת על הידיעה האישית שלו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8ה הידיע 100%אני אגיד את זה בידיעה האישית שלי, בידיעה אישית שלי זה   העד, מר הלדמ':

 9  שלא עשו שו� בדיקה כזאת, כי, 100%עד  %99%האישית שלי, אבל ב

 10  לא עשו בדיקה כזאת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  כי זה חלק מהדבר של התכנית, בכלל לא נכנסו לזה.  העד, מר הלדמ':

 12שמטרידה אותי ואני ארשה לכ� אוקי. אוקי. יש עוד איזושהי שאלה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  להתנגד לשאלה, אני, באופ' מוזר, לא, אני אומרת את זה בצורה כנה,

 14  אני מוכ' להמר עכשיו,  העד, מר הלדמ':

 15כי, ואני פונה כמוב' אל באי כוח הנתבע. אני אומר שוב, יש נושאי� שעלו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16א, יכול להיות שזו החלטה במסגרת התשובה, ה� לא עלו במסגרת הבקשה, אני ל

 17טקטית לא לשאול אות+ עליה� או לא, ולכ' אני אומרת שאני כ' אאפשר, אני לא 

 18רוצה להתערב יותר מדי. הא� זה מקובל עליכ� לשאול את העד, אני פונה אל באי 

 19כוח הנתבע, הא� זה מקובל עליכ� לשאול את העד אי+ הוא מסביר את הפערי� 

 20  ית הזאת לעומת תכניות אחרות?בי' לייקי� לרייטינג בתכנ

 21כ', שניה, יש, יש בעניי' הזה, זה בדיוק אותו סממ' שדיברנו עליו בעבר, שני   עו"ד ליכטנשטיי':

 22הצדדי� הכינו את התיק כמו שנראה לה� לנכו', אנחנו הבאנו חוות דעת מומחית 

 23  , הוא סמנכ"ל כספי� וזה לא תפקידו.CFOשיודעת להעיד על זה, העד הוא 

 24  לא, על העובדות ה� לא חולקי�,  ש' נעי� דיבנר:כב' ה

 25  נכו', אבל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  ה� לא הביאו נתוני� לחלוק על העובדות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27אבל השאלה שגברתי שואלת היא לא שאלה שמתפקידו של העד הוא יכול לענות   עו"ד ליכטנשטיי':

 28ת עוד פע� (לא ברור) של עליה. לטעמי השאלה הזו היא שאלה שתגרו� לעד לת

 29  דבריו מבלי שיעמוד מאחורי רכיב עובדתי,

 30  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ולכ' אני מתנגד לשאלה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  טוב, אז אנחנו נוותר עליה. הא� יש חקירה חוזרת לעד?  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  לא גברתי,   עו"ד ורסנו:

 2  לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  דקות הפסקה לפני שנמשי+, 2%3ני אבקש א  עו"ד ורסנו:

 4דקות  2%3אנחנו נעשה, קוד� כל, כולנו צריכי� כמה דקות של הפסקה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אנחנו מביני� למה אתה מתכוו'.

 6  לפני החוזרת או אי' חוזרת?  עו"ד סומר:

 7  אי'.  עו"ד ורסנו:

 8  צאי� בנקודה הזאת,אי' חוזרת ואלו עדיי, נכו'? אנחנו נמ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אלו עדיי,  עו"ד ורסנו:

 10  תמו עדויות התביעה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  כ',  עו"ד ורסנו:

 12  אנחנו עכשיו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13אלא א� אחד מעדי הנתבעת לא יגיע ונרצה לזמ' אותו. אני כרגע תחת ההנחה   עו"ד ורסנו:

 14  שה� כול� מגיעי�.

 15  ג� אנחנו.  עו"ד סומר:

 16דקות של הפסקה, כי ג� המקליט  15, אנחנו נעשה 12:11אוקי, השעה כעת   � דיבנר:כב' הש' נעי

 17  דקות ואנחנו חוזרי� לכא'. 15צרי+ את זמ' ההתרעננות שלו. אוקי? 

 18  תודה רבה.  עו"ד ורסנו:

 19  תודה.  עו"ד סומר:

 20  תודה רבה לכ�.   כב' הש' נעי� דיבנר:

  21 

 22  (הפסקה בהקלטה)

  23 

 24  גלבוע אתה מעיד בפנינו עכשיו, אתה מוזהר,טוב, מר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  רק אני רוצה לתת את תצהירו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 26כ', לא, את התצהיר, זה יהיה תו+ כדי, תעשה את זה ככה בשקט. מוזהר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27שעלי+ לומר את האמת, את כל האמת וא+ ורק את האמת, אחרת אתה צפוי 

 28  אזהרה הזו ברורה ל+?לעונשי� הקבועי� בחוק. הא� ה

 29  ברור, כ'.  העד, מר גלבוע:

 30ברורה ל+, יופי. תאשר לנו בבקשה שהתצהיר שמונח כרגע בפני+ זה תצהיר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  שאתה חתו� עליו ושכל האמור בו אמת.

 32  כ'.  העד, מר גלבוע:

 33  כ', יופי אז בבקשה חקירה נגדית.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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  1 

 2  מר ניב גלבוע, לאחר שהוזהר כחוק, משיב בחקירה חוזרת לעור, הדי ששו: 1ע.ה/

 3לתצהיר "זכור לי כי גיא לרר פתח ד-  3טוב תודה, אני רועי. אתה כותב בסעי-   עו"ד ששו':

Facebook  ?4  בש� הצינור", זכור ל+ מתוק- עבודת+ באותה תקופה 

 5  של התכנית שהפינה הייתה בה אז, כ' אני הייתי העור+ שלו, העור+  העד, מר גלבוע:

 6  מתי זה היה?  ש:

 7  ,2008אני הייתי, זה בסביבות   ת:

 8  מתי?  ש:

 9אני לא, קשה לי להגיד ל+ תארי+ מדויק כי אני לא זוכר ממש את היו� שהוא   ת:

 10, הפינה הייתה  Facebook %החליט שהוא פותח פינה או, זאת אומרת את ה

 Facebook ,  11 %מתחילת התכנית פחות או יותר, אבל ה

 12  מתחילת התכנית של המגזי',  ש:

 13  כ',  ת:

 14  הייתה את הפינה של גיא לרר,  ש:

 15  כ',  ת:

 16אתה לא זוכר בדיוק מתי, בסדר. זה אותו ד- שאנחנו  Facebook %ואת ד- ה  ש:

 17  מדברי� עליו, נכו'?

 18  כ', כ'.  ת:

 19, אתה  Facebook %אני לא חושב שזה היה הד-, אני חושב שהייתה קבוצה ב  ש:

 20  תה ער להבדלי� בי' קבוצה לד-?מכיר, א

 21, לי לא, לי לא  Facebookהיו� אני ער להבדלי�, אז לא ידעתי אפילו מה זה   ת:

 22שני� אחרי זה התחיל לפתוח  לכל  3, הערו& הרי  Facebookפתחו עוד 

 23שלי, אז   Facebookהטאלנטי� עמודי�, אז בתקופה ההיא לא היה לי אפילו 

 24  לא הייתי,

 25  לא היה ל+,אישי של+? או   ש:

 26  כ', לא היה אישי, לא היה אישי, לא, לא היה כלו�.  ת:

 27  זה היה כמו ביטקוי' של היו�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  בדיוק, כ', שאני מצטער שאני לא מושקע בו.  העד, מר גלבוע:

 29  כולנו.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30אתה יכול  לתצהיר אתה טוע', אני לא ציטטתי אבל 5בסדר גמור ובסעי-   עו"ד ששו':

 31  להסתכל,
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 1  כ',  העד, מר גלבוע:

 2הצינור הייתה צריכה לקבל   Facebook %אתה טוע' שכל בקשה להעלות תכני� ל  ש:

 3  את אישורו של גיא לרר.

 4שלו היה  Facebook %אני אסביר את זה אולי בצורה יותר ברורה, לרר וה  ת:

 5טריטוריאלי מבחינתי. אני התעסקתי איתו רק במה שקשור לפינה. לחלוטי' אקס 

 6לחדר העריכה, הוא היה מראה לי את כל הסרטוני� שהוא  %18:00הייתי מגיע ב

 7רוצה להראות בטלוויזיה כי זה מה, זה היה התפקיד שלי העור+ של התכנית. 

 8תי 'לא, סרטוני�, אני זוכר שאמר 3לאור+ השנה וחצי הזאת פסלתי לו אולי איזה 

 9לא   Facebookזה לא מתאי� לתכנית', רוב הזמ' זה בדר+ כלל היה מאוד חלק, 

 10  היה רלוונטי בכלל אלי.

 11  הסרטוני� שהוא רצה להראות בטלוויזיה,  ש:

 12  כ',  ת:

 13  היו סרטוני� מהקבוצה או מהד- של הצינור?  ש:

 14  אי' לי מושג, אני מצטער,  ת:

 15  אז אתה לא יודע?  ש:

 16  לא, לא יודע,  ת:

 17  לא יודע א� כ' או לא,אתה   ש:

 18  לחלוטי' לא היה קשור אלי.   Facebookאני אומר,   ת:

 19בסדר, ואתה לא ידוע ג� מאיפה הגיעו אליו הסרטוני�, זאת אומרת, שהוא הביא   ש:

 20  לפינה?

 21  לא, לא, לא, לא יודע,  ת:

 22בסדר, עכשיו, אני חוזר עוד פע� על שאלה שלי, אתה אומר שהבקשות להעלות   ש:

 23  היו צריכות לקבל את אישורו, ככה אתה כותב פה,  Facebook %תכני� ל

 24  הוא ניהל לחלוטי' את הדבר הזה, זו אופרציה שלא הייתה קשורה אלי.  ת:

 25בסדר, אתה זוכר בקשות כאלה? אתה אומר שבקשות להעלות תכני� היו צריכי�   ש:

 26  לקבל את אישורו. אתה זוכר בקשה?

 27אני מניח שזה, הנוהל היה שהוא ה  אבל 2008אני לא זוכר אישית בקשה משנת   ת:

gate keeper.28  , זאת אומרת זה שלו, לא שלי 

 29  הבנתי.  ש:

 Facebook .  30 %ה  ת:
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 1כשהוא, שוב, אנחנו חוזרי�   Facebookואתה יודע א� כדי להעלות תכני� לד-   ש:

 2לזה שפע� הוא היה קבוצה, אתה יודע א� בכלל היה צרי+ אישור להעלות תכני�, 

 3  קבוצה אני יכול להעלות תכני� בלי אישור?או שא� אני חבר ה

 4  אתה שואל את הב' אד� הלא נכו', אי' לי מושג.  ת:

 5  אז אני מבקש להציג ל+ רק,  ש:

 6  אני רוצה לראות מה שאתה צרי+ לעד.  עו"ד ליכטנשטיי':

 7  . 45כ', כ', מיד, אני מפנה למסמ+ מספר   עו"ד ששו':

 8  רגע.  עו"ד ליכטנשטיי':

 Facebook ,  9מאתר   Facebookאות+ לאיזשהו מסמ+ של אני מפנה   עו"ד ששו':

 10לא היה קשור   Facebookאני, אני מתנגד להגשה, פשוט מכיוו' שהעד אמר שכל   עו"ד ליכטנשטיי':

 11  אליו, כלומר,

 12  הוא עוד לא הגיש, קוד� כל הוא עוד לא הגיש,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  לא, לא, המסמכי�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  והעד יכול להמשי+ להגיד שהוא לא,  יבנר:כב' הש' נעי� ד

 15  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  מותר ל+ להגיד כמה פעמי� שאתה רוצה שאתה לא יודע.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 How do I post to 17שכותרתו   Facebookאני מפנה אותו למסמ+ מהאתר של   עו"ד ששו':

a group.18  . אני לא רואה פה שצרי+ איזשהו אישור של מישהו 

 Facebook 19 %אתה שואל אותי, שוב פע�, אני לא, אני לא איש מקצוע בתחו� ה  העד, מר גלבוע:

 20  , אי' לי מושג.

 21  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22, אתה ג� אמרת עכשיו שאתה 3אתה ג�, עזוב סעי-  3עוד בסעי-, אוקי, בסעי-   עו"ד ששו':

 23  ינה., אתה עבדת איתו רק על הפ Facebook %לא היית מעורב בד- ה

 24  נכו'.  העד, מר גלבוע:

 25  מר לרר אומר שג� הפינה היא שלו,   ש:

 26נכו', תראה מה זה שלו? עדיי', אתה יודע, בתכנית יש עור+, ויש ג� מגישה דעתנית   ת:

 27במקרה הזה. שנינו היינו, לא היה עולה לשידור משהו שלא ראינו, בוא נגיד את 

 28  זה ככה.

 29היא ג�, את� לא יודעי� מאיפה  הבנתי, ואתה ואותה עורכת דעתנית היא,  ש:

 30  קיבלת� את הסרטי�, בא גיא והציג לכ� סרטי�,
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 1אני הייתי נכנס לחדר העריכה, הייתי רואה את הפינה שלו, הייתי אומר 'מסכי�',   ת:

 2  ויוצא לטפל בחדשות, בדברי� שהתייחסנו אליה� אז כיותר המהות של התכנית.

 3מעניי' אישי לא הלכת להסתכל , זאת אומרת אתה  Facebookאתה ידעת שיש   ש:

 4  מה קורה בקבוצה הזאת של מישהו שמפעיל אצל+ פינה?

 5 %אני, אני לא רוצה לא לדייק, אני, מאחר ואני חושב שאז לא הייתי בכלל ב  ת:

Facebook  אז ג� לא הייתה לי דר+ לראות ,Facebook  6. אתה יודע, אתה 

 Facebook ,  7בשביל לראות   Facebook %צרי+ הרי להיות ב

 8  בהחלט,  ש:

 9אני לא, אני לא חושב שבכלל הייתי במשחק הזה אז, אבל יכול להיות שאני טועה,   ת:

 10אני צרי+ להסתכל לעמוד הפרטי ולראות מתי פתחתי אותו. אני לא זוכר כבר, 

 11עבר לי לידי, לא  Facebook %אבל מה שזכור לי, בכלל לא, שוב פע�, כל נושא ה

 12  קשור אלי.

 13  ני, אני אומר ל+,בסדר גמור, אז א  ש:

 14  כ',  ת:

 15ולפינה זה  Facebook %ומבקש שתאשר לי שהסרטורי� שהועלו לקבוצת ה  ש:

 Facebook 16 %אות�, זאת אומרת, סרטוני� למעשה שהועלו לפינה ה� מקבוצת ה

,  17 

 18  אני לא יכול לאשר ל+,  ת:

 19  אתה לא יכול לאשר את הדבר הזה.  ש:

 20  , לא, לא עבר דרכי. Facebook %כי לא ראיתי את ה  ת:

 21שבו גיא לרר כותב בקבוצת  24בסדר גמור. אני מבקש להציג ל+, אני מפנה למסמ+   ש:

 22'הצינור', הוא כותב "אני מתנצל על היעדר קרדיטי�". "לכל אנשי הצנרת ששלחו 

 23סרטוני� השבוע", הוא כותב בקבוצה, "אני מתנצל מקרב לב על כ+ שלא הופיעו 

 24  קרדיטי�",

 25אני מבקש שהעד רגע לא יענה, אני רוצה לראות את המסמ+ ולהתנגד או לא   עו"ד סומר:

 26להתנגד לפי העניי'. רק שניה, בבקשה. הא� אתה מציג את זה לעד כמשהו שהוא 

 27  העלה, עשה? כלומר, אי+ אתה, אי+ העד יכול להגיב,

 28 %אנחנו שאלנו, דיברנו על הקשר א� הסרטוני� שהיו, שעלו לקבוצת ה  עו"ד ששו':

Facebook ,29  הגיעו אחר כ+ לפינה 

 30  אתה דיברת, הוא אמר שהוא לא יודע,  עו"ד סומר:

 31  רגע, רגע, לאט, לאט,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  סליחה.  עו"ד סומר:

 2במיוחד בשי� לב לכ+ שאנחנו כרגע מנהלי� את הדיו' בלי מקליט, אני לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  יודעת לא' הוא נעל� אבל לכל הפחות,

 4  טוב,  סומר:עו"ד 

 5עדי- שידברו מעט אנשי� בזמ' הזה. שהוא ינסה לזהות את הקולות כשהוא    כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  יתמלל אחר כ+.

 7אני רואה את המסמ+ שמנסי� להציג לעד, אני לא רואה אי+ הוא קשור לעד,   עו"ד סומר:

 8 %והעד העיר בצורה חד משמעית שהוא לא היה מעורב בשו� דבר שקשור בד- ה

Facebook  ולכ' מבחינתי להגיש לעד את דפי ,Facebook   9כאלו ואחרי�, אני 

 10  מתנגד,

 11  מה אתה רוצה, מה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  בסדר, אני לא מבקש להגיש את זה. אנחנו,  עו"ד ששו':

 13  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14תה בשלב מאוחר יותר. טוב, שאלה למעשה אחרונה. יש ל+, אתה, בתצהיר א  עו"ד ששו':

 15מציי' שבי' השני� כ+ וכ+ שימשת עור+ טלוויזיה וכולה. יש ל+ עוד קשרי� חו& 

 16  מזה שהיית עור+ של הפינה של גיא לרר, יש ל+ עוד קשרי� לגיא לרר?

 17מאז ועד שעזבתי לפני שנה, ואני מאוד מחבב אותו ברמה  10עבדנו ביחד בערו&   העד, מר גלבוע:

 18  .10רו& האישית, כמו שאני מחבב הרבה אנשי� בע

 19  ומתי הוא ביקש ממ+,  ש:

 20  אבל אפילו בחתונה שלו לא הייתי, לצערי.  ת:

 21  ומתי הוא ביקש ממ+ לתת את התצהיר הזה? אתה זוכר בער+?  ש:

 22אני זוכר שדווקא, שוב פע� אני רוצה לדייק ואי' לי את זה, אני לא טוב בתאריכי�   ת:

 23ה אני הרמתי לו וכולה, הייתה לנו שיחת, שקראתי איפשהו על כל הסיפור הז

 24טלפו', סת� לדבר איתו, ואז הוא אמר 'תשמע, יכול להיות שיפנו אלי+, יכול 

 25להיות שזה', ואכ' פנו אלי אחרי איזה תקופה, עורכי הדי' שלו. זה פחות או יותר 

 26  מה שהיה.

 27  בסדר גמור, תודה רבה. זה הכל.  ש:

 28  תודה רבה ל+.  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  יופי. תודה.  העד, מר גלבוע:

 30  אי' חקירה חוזרת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  אי' חקירה חוזרת.  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  תודה רבה ל+ מר גלבוע, תשאיר את החומר ש�, תשאיר אותו ש�.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  תשאל אותו בחקירה החוזרת למה הוא לא היה בחתונה שלי.  מר לרר:

 2  הייתה סיבה טובה.  העד, מר גלבוע:

 3  הזמנת אותו.חשבתי שלא   דובר:

 4  עוד רגע אחד, נבדוק מה קורה ע� המקליט.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  חשוב, כ',  עו"ד ששו':

 6  זה מטריד אותנו.  מר מנובי&':

 7  כ', בצדק.  עו"ד ששו':

 8  כ', בסדר. אז אנחנו עכשיו שומעי� את עדותו של מר ראודור ב' זימ', כ'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ'.  העד, מר ב' זימ':

 10. מר ב' זימ', אתה נות' 12:43נכו'. השעה עכשיו, רק לצור+ הפרוטוקול,   נעי� דיבנר: כב' הש'

 11עדות בפנינו כעת. אתה מוזהר שעלי+ לומר את האמת, את כל האמת וא+ ורק את 

 12  האמת, אחרת אתה צפוי לעושי� הקבועי� בחוק. האזהרה הזו ברורה ל+?

 13  לגמרי.  העד, מר ב' זימ':

 14מרי. אתה מאשר לנו בבקשה שאתה חתמת על התצהיר וכל האמור בו לג  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  אמת?

 16  אני מאשר.  העד, מר ב' זימ':

 17  אתה מאשר, כ', חקירה נגדית בבקשה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

  18 

 19  מר ב זימ, לאחר שהוזהרה כחוק, משיב בחקירה נגדית לעור, הדי ורסנו: 2ע.ה/

 20  מר ב' זימ', שלו�.  עו"ד ורסנו:

 21  שלו� וברכה.  זימ': העד, מר ב'

 22  אתה יכול לומר לי בבקשה מתי חתמת על התצהיר הזה?  ש:

 23  מתי?  ת:

 24  כ'.  ש:

 25  חתמתי על התצהיר, אני מערי+ שמשהו כמו,  ת:

 26  יש ש� תארי+, רק תאשר לי שהוא נכו',  ש:

 27  כ', אני מאשר.  ת:

 28  .2017אוקי, זאת אומרת בחודש יולי   ש:

 29  נכו'.  ת:

 30  ?10שהתצהיר הזה ישמש להלי+ משפטי בי' גיא לרר לבי' ערו& אתה ידעת   ש:

 31  א� ידעתי ש?  ת:

 32  .10התצהיר הזה ישמש לצור+ הלי+ משפטי שבי' גיא לרר לערו&   ש:

 33  כ', ידעתי שיש סיכוי, לא ידעתי שבוודאות זה מה שיקרה.  ת:
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 1וידעת שהמטרה של התצהיר הזה, בי' היתר, הוא ודברי� נוספי�, היא לטעו'   ש:

 2  של הצינור הוא בעצ� רכוש פרטי של גיא לרר? Facebook %- השד

 3  כ'.  ת:

 4וידעת, בי' היתר, שמטרת התצהיר הזה היא לטעו' שש� התכנית והפורמט שלה,   ש:

 5  הצינור, שייכי� לגיא לרר?

 6  לא על זה הצהרתי, כמו שאתה ש� לב.  ת:

 7ה, לא על זה עכשיו, אני מבי' שהיית סמנכ"ל, שניה רגע, אני רוצה לחזור לשאל  ש:

 8  הצהרת כי זה לא נכו' או כי זה כ' נכו'?

 9  לא על זה התבקשתי להצהיר.  ת:

 10  ועכשיו כשאני שואל אות+, זה נכו' או לא נכו'?  ש:

 11  אני מבקש שתחזור על השאלה.  ת:

 12  הא� ש� התכנית 'הצינור' ופורמט התכנית 'הצינור' ה� רכוש פרטי של גיא לרר?  ש:

 13  לא.  ת:

 14  ברת החדשות, נכו'?אתה היית סמנכ"ל בח  ש:

 15  ,%2008ל 2007בי' השני�   ת:

 16  ולאחר מכ' היית מנכ"ל?  ש:

 17  נכו'.  ת:

 18  בי' איזה שני�?  ש:

 19  .2011עד ספטמבר  2008  ת:

 20בתצהיר  5אוקי, אז זה טוב לדעתי, עכשיו אני מסתכל, אני מפנה אות+ רגע לסעי-   ש:

 21  של+,

 22  כ',  ת:

 23לעניי' הפינה, והיה ברור שגיא אינו מקבל אתה כותב "לא ערכנו חוזה מיוחד   ש:

 24  עבורה שכר נוס- מחברת החדשות",

 25  כ',  ת:

 26  אני מדגיש רגע את המילי� 'מיוחד' ו'נוס-', "חוזה מיוחד ושכר נוס-",  ש:

 27  כ',  ת:

 28  החוזה שכ' גיא עבר לפיו, הוא אותו חוזה מקורי שהיה לו?  ש:

 29  עוד פע� בבקשה, אני חייב להבי' את השאלה,  ת:

 30  כתבת בתצהיר+, אתה  ש:
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 1הוא עבד על חוזה, נדמה לי, א� אני זוכר נכו' הוא היה אז, מיניתי אותו לעור+   ת:

 2הספורט של החדשות, קבענו את השכר שלו ועל פי השכר הזה הוא עשה ג� את 

 3  הפינה, הוא לא קיבל תוספת על הפינה.

 4  תרצה שנציג לעד את החוזה שעליו אתה מדבר?  עו"ד ליכטנשטיי':

 5לא, ממש לא. אני הבנתי את התשובה, אני רק רוצה לחדד כי לא בטוח שזה כל   סנו:עו"ד ור

 6  כ+ היה ברור מהתצהיר של+. בגי' העבודה שלו בפינה לא עשית� חוזה אחר?

 7  לא, למיטב זיכרוני.  העד, מר ב' זימ':

 8להבנת+ כמנכ"ל או סמנכ"ל, אני לא זוכר מה היית באותה תקופה, העבודה שלו   ש:

 9  תה במסגרת החוזה שכ' היה לו?בפינה היי

 10  במסגרת ההסכ�,  ת:

 11  העבודה שלו,  ש:

 12  שבו הוא עשה את הספורט.  ת:

 13  תודה. כשגיא הגיש את הפינה של הצינור הוא היה עובד של חברת החדשות, נכו'?  ש:

 14  כ'.  ת:

 15א� חלילה היה קורה איזה, אני יודע מה? אני את' איזו דוגמה ציורית יותר, א�   ש:

 16זו תאונת עבודה, היה נופל עליו פנס באמצע השידור, מ' הסת� הייתה קורית אי

 17  ?10זה היה תאונת עבודה, נכו'? היה מבוטח על ידי ערו& 

 18  כ', התשובה היא כ'.  ת:

 19הא� יש בחברת החדשות, בתקופה שאתה עבדת בה כמוב', כשהיית מנכ"ל או   ש:

 20לדוגמה כתב סמנכ"ל היו, היו אנשי� שעשו יותר מתפקיד אחד? אני את' דוגמה. 

 21ספורט שעושה עוד איזשהו, לא כתב ספורט כי אנחנו מדברי� על גיא לרר, אבל 

 22  כתב לעניי',

 23  אי' לי, אי' לי דוגמאות ספציפיות. התשובה היא, אבל, עקרונית כ'.  ת:

 24לתצהיר של+. כתבת פה "לכ' הוחלט  4תודה. כ', אני מפנה אות+ רגע לסעי-   ש:

 25דרות במוצ"ש, וכ+ יתאפשר לו לעבוד עליה שהפינה תשודר בחדשות השבת המשו

 26בזמנו החופשי במהל+ סו- השבוע". אני מנסה רגע להבי', הזמ' שבו הוא עבד על 

 27  הפינה, בי' א� הוא הגיש אותה או תכנ' אותה, זה לא זמ' עבודה שלו? של גיא.

 28הסיכו� היה שגיא לא מקבל לא כס- וג� לא פנאי במהל+ השבוע שבו הוא היה   ת:

 29היות עור+ הספורט, ולכ' שימצא את הזמ' החופשי שלו, סו- שבוע, לילה, צרי+ ל

 30  זה היה הסיכו� העקרוני כמו שאני זוכר אותו.

 31אבל יש לו את היכולת לבוא ולהגיד ל+ ביו� שבת בבוקר 'תשמע, קמתי על צד   ש:

 32  שמאל הבוקר, אני, לא בא לי לעשות את הפינה היו�'?

 33  לי הייתה 'אז אתה תעשה את הפינה בכל זאת'.יכולת תמיד יש, אבל התשובה ש  ת:
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 1לתצהיר של+, "באותה עת לא היו דפי  8תודה. אני מפנה אות+ רגע לסעי-   ש:

Facebook   2לשאר התכניות בערו&. בשלב מאוחר יותר, כאשר הוחלט לפתוח 

 3לתכניות אחרות של החברה, הבנו שאי' טע� לפתוח עמוד חדש   Facebookדפי 

 4שגיא הקי� כבר פעל והצליח". 'באותה עת', על מה אנחנו  לצינור שכ' העמוד

 5  מדברי�, על איזו עת?

 6  לדעתי.  %2009ל 2008אנחנו מדביר� על התקופה שבי'   ת:

 7  זאת אומרת כשהוא שידר את הפינה?  ש:

 8  נכו'.  ת:

 Facebook  9עכשיו, אני רק רוצה לחדד משהו. באותה עת לא היו בכלל דפי   ש:

 10  , זה, אתה מודע להבחנה הזאת? Facebookעסקיי�, הד- שלו היה קבוצת 

 11  הד- שלו?  ת:

 Facebook .  12היה קבוצת   ש:

 13  לא, אני לא מודע להבחנה.  ת:

 14  לתכניות, למה לא הקמת� ד- לצינור?  Facebookאוקי, וכשכ' הקמת� דפי   ש:

 15  כי היה כבר ד- מצליח.  ת:

 16תודה. רגע, יש לנו עוד משהו? שניה, עוד משהו אחד. אני אראה ל+ פשוט משהו   ש:

 17. הונח פה קוד� במסגרת הדיו' איזשהו מסמ+ 1נ/שמונח פה, אני מפנה את העד ל

 18מייל, בי' היתר שנשלח על ידי איילת ב' חיי� גת, שכותרתו "הסכ� %שהוא אי

 19ה עד כמה שאני יודע. אתה עבודה אורי רוז' סופי", ובי' המכותבי� שלו נמצא את

 20  זוכר את המסמ+ הזה? מוכר ל+?

 21  ממש לא.  ת:

 22למייל הזה, יחד ע� המייל הזה הוצג עוד מסמ+ שנטע' שהוא צור- למייל הזה.   ש:

 23המסמ+ הנוס- הזה מוכר ל+? אתה יכול לדפד-. אני אפנה אות+ רגע לעמוד 

 24  האחרו' שלו,

 25  כ',  ת:

 26. אני רוצה לשאול אות+ א� אתה זוכר ממה שאני רואה המסמ+ הזה איננו חתו�  ש:

 27את המסמ+ הזה, שהיה מצור- לאותו מייל שאותו לא זכרת, א� אתה זוכר את 

 28  האירוע.

 29  לא.  ת:

 30  תודה.  ש:

 31  אני לא זוכר, לא הייתי מנכ"ל באותה תקופה.  ת:
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 1  תודה, אתה יודע,  ש:

 2  אז למה אתה מכותב למייל הזה, א� ככה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  כי הייתי סמנכ"ל.  מ':העד, מר ב' זי

 4  אוקי, בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אתה יודע למה,  עו"ד ורסנו:

 6  לא, יש הבדל, מנכ"ל לא חות�,  העד, מר ב' זימ':

 7  לא, זה שיש הבדל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  סמנכ"ל לא חות� על, ופחות מעורב בחוזי עבודה. מנכ"ל כ'.  העד, מר ב' זימ':

 9  .אוקי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10בטח כשמישהו מהסוג של אורי רוז', שלא בא כאיזה כתב אלא בא כסמנכ"ל   העד, מר ב' זימ':

 11  בעצמו.

 12אוקי. עוד שאלה אחת אחרונה לגבי המסמ+ הזה, אחד המכותבי� על המסמ+   עו"ד ורסנו:

 13הזה חו& ממ+, נאמר לנו כא' שזה הלל, עור+ די' הלל סומר, אתה יודע למה הוא 

 14  הזה?היה מכותב על המסמ+ 

 15  א� אני זוכר נכו', הלל ייצג את אורי.  ת:

 16הבנתי, תודה. אוקי, עכשיו אני רוצה להראות ל+ עוד איזשהו מסמ+ שנמצא   ש:

 17  . אני רוצה שתעלעל רגע בנייר הזה. 2בתצהיר של גיא לרר כנספח 

 18  אוקי.  ת:

 19  המסמ+ הזה מוכר ל+?  ש:

 20  לא.   ת:

 21  מה הייתה התשובה אדוני?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  לא.  העד, מר ב' זימ':

 23  לא.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  אני לא זוכר אותו, בקיצור, הוא לא,  העד, מר ב' זימ':

 25אוקי, אני, אני אחדד ואומר, למרות שענית, גיא לרר מפנה פה שהוא כתב על   עו"ד ורסנו:

 26המסמ+ הזה, לטענתו, את המילי� "כל הזכויות שמורות לגיא לרר", אתה זכור 

 27  + כזה שבו כתוב "כל הזכויות שמורות לגיא לרר"?ל+ שראית מסמ

 28  לא.  ת:

 29זה, כ', זה, בהיות+ המנכ"ל או סמנכ"ל, א� היית מקבל מעובד של+, שכיר, מסמ+   ש:

 30שעוסק בתכנית או בפינה שהוא מגיש וכתוב עליו "כל הזכויות שמורות לי", היית 

 31  מגיב לזה באיזשהו אופ'?

 32  אני מניח שכ'.  ת:

 33  נוספות.אי' לי שאלות   ש:
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 1  חקירה חוזרת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  כ'.  עו"ד סומר:

 3  בבקשה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

  4 

 5  מר ראודור ב זימ, משיב בחקירה חוזרת לעור, הדי סומר: 2ע.ת/

 6כאשר, נשאלת על ידי חברי מספר שאלות שאני רוצה רגע לחדד את השאלה ואת   עו"ד סומר:

 7א גיא ואומר שהוא לא רוצה לעשות את המענה. כאשר חברי שאל אות+ א� היה ב

 8הפינה והיית עונה לו 'אתה תעשה את הפינה בכל זאת', זאת הייתה שאלה 

 9  היפותטית? כלומר, לא קרה מקרה שבו זה קרה, שבא,

 10  קרה מקרה הפו+ שזכור לי.  העד, מר ב' זימ':

 11  אז תפרט בבקשה,  ש:

 12חושב על זה היה ג� מגישת המהדורה של מוצ"ש, היה מקרה אחד, עכשיו כשאני   ת:

 13מקרה הפו+, שבו גיא והמגישה אשרת קוטלר חוו חילוקי דעות מקצועיי� 

 14ביניה�, ואני זוכר פע� אחת שאשרת הודיעה לי נחרצות שהוא לא יעלה לפינה 

 15  והודעתי לה באותה נחרצות שהוא יעלה ע� הפינה.

 16של אורי אוקי, זה בסדר, זה מספיק לי. תודה. כאשר אתה נשאל לגבי ההסכ�   ש:

 17רוז' שהציגו ל+ ואתה אומר שאתה לא זוכר אותו, זה לא שאתה זוכר שהוא איננו, 

 18זה, פשוט אתה לא זוכר אותו, נכו'? זה, יש הבדל בי' שני הדברי�, אני רוצה לחדד 

 19  את ההבחנה,

 20איש,  %400אני חייב, אני חייב לענות כא' שבחברת החדשות עבדו בתקופתי בער+ כ  ת:

 21  חלק� במהל+, אני לא זוכר את כל,שהתחלפו אגב ג� 

 22  זה מה שאני רוצה,  ש:

 23  כ', התשובה היא כ',  ת:

 24זו בדיוק הנקודה שאני רוצה לחדד, שכשאתה אומר 'אני לא זוכר', מכיוו' שחברי,   ש:

 25יש לי תחושה, מנסה להעביר איזה תחושה שהדברי� לא היו, אז אני אומר, אני 

 26ת האמירה של+ שאתה לא זוכר. רוצה להבי', לחדד את השאלה מה, מה משמעו

 27באותה, באותו כנ"ל נשאלת לגבי ההצעה לתכנית שהציע גיא, לגבי המסמ+ הזה 

 28שהיה כתוב בו 'כל הזכויות שמורות', אתה ענית שאתה לא זוכר, אתה זוכר את 

 29  עצ� המסמ+?

 30  לא.  ת:

 31  אתה לא זוכר בכלל שראית את המסמ+ הזה?  ש:

 32  לא.  ת:

 33  נענה, זו לא חקירה חוזרת?לפני רגע נשאל ו  עו"ד ורסנו:
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 1לא, בסדר, אני, זכותי לחדד, זכותי לחדד. אוקי, כאשר בסעי-, אני מפנה אות+   עו"ד סומר:

 2  חזרה רגע לתצהיר של+, 

 3  לא, לא, גברתי זו לא חקירה חוזרת.  עו"ד ורסנו:

 4  בוא נשמע את,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  סליחה, אני, אני,  עו"ד סומר:

 6  וא נשמע רגע את השאלה,ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אני, השאלה נוגעת לדברי� שאת�,  עו"ד סומר:

 8  בוא נשמע רגע את השאלה. השאלה לא יכולה להנחות אותו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  השאלה לא תנחה,  עו"ד סומר:

 10  כדי שלא נצטר+ לפסול אותה, אז רק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אי' בעיה,  עו"ד סומר:

 12  ביל את עצמ+.תג  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אני לא, לא אנחה אותו.  עו"ד סומר:

 14  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook  .15 %, לגבי ה Facebook %ענית למספר שאלות של חבריי לגבי ד- ה  עו"ד סומר:

 16הא� זה יהיה נכו', לא הא� זה יהיה נכו'. הייתה ל+ מעורבות בתקופת, 

 Facebook  ?  17בתקופת+, בתקופה הרלוונטית בכלל בעולמות של 

 18  אני מתנגד,  עו"ד ורסנו:

 19  למה?  עו"ד סומר:

 20  זו לא שאלה לחקירה.  עו"ד ורסנו:

 21  למה?  עו"ד סומר:

 22  כי זו לא שאלה לחקירה חוזרת.  עו"ד ורסנו:

 Facebook .  23 %אתה שאלת אותו שאלות על ה  עו"ד סומר:

 24  הא� הייתה לו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אתה שאלת על זה,  עו"ד סומר:

 26, אנא הבהר, אנא Y, ענית Xאני, אותי לימדו שחקירה חוזרת מתחילה ב'נשאלת   ורסנו:עו"ד 

 27  חדד, אנא התייחס, אנא השל�', לא,

 28נשאל, נשאלת  לגבי, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אני מתנצל, אתה רוצה   עו"ד סומר:

 29  לחזור,

 30  נו בתמלול,אנחנו ג� לא יכולי�, אי' לנו ציטוט, כי אנח  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ג� אני לא זוכר, אז,  עו"ד ורסנו:

 32  לא, אז אני אומר, אני אומר,  עו"ד סומר:
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 1  אבל אי' ספק שהוא נשאל על זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2, הא� הייתה ל+ מעורבות לגבי  Facebook %נשאלת לגבי, נשאלת לגבי דפי ה  עו"ד סומר:

 3  בכלל  התקופה, Facebook %דפי ה

 4  שאלת הבהרה,זו לא   עו"ד ורסנו:

 5  למה לא?  עו"ד סומר:

 6  כי זו לא שאלה לחקירה חוזרת.  עו"ד ורסנו:

 7אז אולי השאלה תהיה מה מקור הידיעה של+ כשנתת את התשובות של+,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  אז זה יכול, 'תבהיר מה מקור הידיעה'.

 9תה לו . אני רוצה לדעת הא� היי Facebook %אתה נשאלת לגבי מעורבות ב  עו"ד סומר:

 10, כדי שיהיה ברור הא� המעורבות שלו  Facebookאיזושהי מעורבות בדפי 

 11בעניי' של גיא היה ייחודי או שהוא היה כללי. זו שאלה בחקירה חוזרת לגיטימית 

 12  לחלוטי'.

 13  לא בטוח שהבנתי את השאלה.  עו"ד ורסנו:

 14  הא� היה איזשהו הבדל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  ורבות,הא� הייתה ל+ מע  עו"ד סומר:

 16של התכנית של לרר לבי' דפי  Facebook %בי' ההתייחסות של+ לד- ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

Facebook   17אחרי�? הא� היה משהו מיוחד במקרה שלו לעומת אחרי� מבחינת 

 18  של תכניות.  Facebookהמעורבות של+ במקו� שאתה נמצאת בו, ביחס לדפי 

 19היה הבדל, וכולו נעו& בלוח הזמני�. גיא התחיל ע� זה התשובה היא כ', הייתה,   העד, מר ב' זימ':

 20  לא עניי' אותנו אז.  Facebookנורא מוקד� כשאנחנו, אני מודה, 

 21  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22הופ+ לעניי' מרכזי בתו+ הלי+ העבודה שלנו, ואז   Facebookע� הזמ' ראינו ש  העד, מר ב' זימ':

 23, בניסיו' לקד� את  Facebookכמוב' שאני ג� נהייתי מעורב יותר בפתיחת דפי 

 24, אבל זה היה, אני אומר בזהירות, לפחות  Facebook %התכניות באמצעות ה

 25  שנה א� לא יותר אחרי שגיא פתח את העמוד שלו. בתקופתו של גיא לא, 

 26  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  ה.לא התעניינו בז  העד, מר ב' זימ':

 28וכשנכנסת למעורבות הזו, היא הייתה דומה בד- שלו ובדפי� אחרי�?   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  כשנכנסת, כשעלית שלב,

 30  הא�, הא� כשהתחלתי אז הייתי מעורב ג� בד- של גיא?  העד, מר ב' זימ':

 31  באותה מידה שבדפי� אחרי�.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1זה מילא  Facebook %להדגיש, ג� כשנכנסתי למעורבות בענייניי האני חייב כ'   העד, מר ב' זימ':

 2היה טלוויזיה. לכ' ג� כשנכנסתי, או נכנסנו, לתו+  97%מזמני, אז  3%בער+ 

 3, זה היה עדיי' עניי' צדדי ולא, לא מרכזי בפעילות  Facebook %העניי' של ה

 4  שלנו.

 5  , כפי שאתה מתאר אותה?2011עד וזה מתייחס לכל תקופת העבודה של+,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6העניי' הל+ וגבר כל הזמ' כמו שאפשר להבי', כי ההבנה שאפשר לחבר בי'   העד, מר ב' זימ':

 7  העולמות של טלוויזיה ורשת הלכה וגברה ע� הזמ'.

 8אז בוא תסביר לנו אי+ היו הדברי� בתקופת הפיק של+, זאת אומרת בהנחה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9, הל+ וגבר, זאת אומרת בסו- תקופת התפקידי� של מה שאתה אומר

 10, או שזה כבר השיא של+, %3%הרלוונטיי�, אי+ זה היה מבחינת+? זה תפס יותר מ

3%?  11 

 Peak.  12, ב 5%  העד, מר ב' זימ':

 13  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14 היבטי� הייתה בעיה במעורבות שלי, גדולה, בתו+ %2אני חייב להסביר משהו, מ  העד, מר ב' זימ':

 15. ג� כלכלית, זה לא מכניס כס- ואנחנו היינו במקו� של אי+  Facebook %ה

 16, 10גרוש כדי, אני כיהנתי בי' היתר בתקופות לא פשוטות של ערו&  2מכניסי� עוד 

 17  שהתחושה הייתה שבכל רגע הדלת הולכת להיסגר לנו על הא-.

 18  ?10היו ג� תקופות אחרות לערו&   כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  היו תקופות קלות יותר,  זימ':העד, מר ב' 

 20  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  שבה' הייתה תחושה שזה זז, שזה מתקד�.  העד, מר ב' זימ':

 22  אוקי, אז ג� כלכלית אמרת שיש,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23, שזה מה שעניי' אותי, אני מודה, בכל התפקיד שלי. wiseג� כלכלית וג� תוכ'   העד, מר ב' זימ':

 24לפני כל הדברי� האחרי�, כולל  by farחינתי הייתה במקו� ראשו' הטלוויזיה מב

 25  הרשת. זאת הייתה התקופה אז, כ'.

 26? א� אני שמה בצד את העניי' הכלכלי  Facebook %מה החשיבות של דפי ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook ?  27 %כפי שאתה עשית כעת, מה, אז מה כ' החשיבות של דפי ה

 28שה, כאמור, שהעולמות מתחילי� להשתלב ויש סיכוי שהתמקדות, עוד התחו  העד, מר ב' זימ':

 29  .10תביא עוד קהל לערו&   Facebook %התמקדות ב

 30  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  זה מה שעניי' אותי.  העד, מר ב' זימ':
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 1  אוקי, אי' שאלות נוספות?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  סיימנו.  עו"ד סומר:

 3  ל+ אדוני. תודה רבה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  תודה, תודה לכ�.  העד, מר ב' זימ':

 5גברתי, הוא נשאל בחקירה החוזרת על ידי עור+ די' סומר לגבי א� זה היה מקרה   עו"ד ורסנו:

 6היפותטי והוא אמר 'אני זוכר שהיה מקרה הפו+', ואז הוא אמר 'אני זוכר שהיה 

 7  מקרה הפו+ להפו+',

 8  נכו', אתה רוצה שהוא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני רוצה שהוא ישלי� את התשובה.  עו"ד ורסנו:

 10  זה סוג של חקירה חוזרת?  עו"ד ליכטנשטיי':

 11  לא, זו לא חקירה חוזרת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  זו השלמת התשובה,  עו"ד ורסנו:

 13  אבל הוא אמר, זה נכו' שהוא אמר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  זה לא מפריע לי, אי' לי בעיה להסכי�,   עו"ד סומר:

 15  וזה נשאר פתוח. זה נשאר פתוח.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16כ', היה מקרה הפו+ שנזכרתי בו ממש תו+ כדי התיאור של התגובה של אשרת   העד, מר ב' זימ':

 17  קוטלר. אני אומר את זה שוב, בזהירות, כי אנחנו מדברי� על כמה? 

 18  הרבה שני� אחורה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19חות. אני זוכר שהיה מקרה שגיא, ג� בעקבות סוג של תאקל ע� שני� לפ 7  העד, מר ב' זימ':

 20המגישה, ג� הוא התקשר כדי להודיע לי שהוא מבקש לא להגיש את התכנית, את 

 21  הפינה במוצאי שבת, ואני הודעתי לו שהבקשה לא מקובלת עלי.

 22  אוקי, תודה.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  תודה לכ�.  העד, מר ב' זימ':

 24  דוני.תודה א  עו"ד ורסנו:

 25  טוב, עכשיו הגברת נאו'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  כ'.  עו"ד סומר:

 27  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28את� בטוחי� שאי' מסמ+ חתו�? אני לא רוצה להגיד דברי� שה� לא נכוני�.   עו"ד ורסנו:

 29  את� בטוחי� שאי'? אוקי, אז תבדקו.

 30  שלו�.  העדה, פרופ' נאו':

 31  שלו� ל+, כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  ל+ יש עותק מחוות הדעת של+?  עו"ד ליכטנשטיי':

 33  כ'. שלו�.  העדה, פרופ' נאו':
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 1  שלו� וברכה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  בוקר טוב, צהריי� טובי�.  עו"ד ורסנו:

 3  אני צריכה לעשות ע� זה משהו?  העדה, פרופ' נאו':

 4וב, תאמרי לנו לחבר את זה לדש הבגד, כדי שאפשר יהיה לשמוע אות+. ט  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  בבקשה את שמ+ המלא,

 6  קארי' נאו'.  העדה, פרופ' נאו':

 7גברת נאו' את עכשיו נותנת עדות בפנינו. את מוזהרת שעליי+ לומר את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8האמת, את כל האמת וא+ ורק את האמת, אחרת צפויה לעונשי� על פי החוק. 

 9  הא� האזהרה הזו ברורה ל+?

 10  .כ'  העדה, פרופ' נאו':

 11  טוב. תאשרי לנו בבקשה שאת חתומה על חוות הדעת שצורפה לתגובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 13  ושכל האמור בחוות הדעת הכל אמת? את מאשרת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  אני כתבתי אותה והכל אמת.  העדה, פרופ' נאו':

 15  בבקשה, חקירה נגדית.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  תודה.  ורסנו:עו"ד 

  17 

 18  גב' קארי נאו, לאחר שהוזהרה כחוק, משיבה בחקירה נגדית לעור, הדי וסרנו: 3ע.ה/

 19  צהריי� טובי�.  עו"ד ורסנו:

 20  צהריי� טובי�, אהל'.  העדה, פרופ' נאו':

 21  איזה מידע עובדתי קיבלת לפני שחתמת על חוות הדעת?  ש:

 22  אני כתבתי את חוות הדעת, זה חשוב להגיד, קוד� כל,  ת:

 23  ברור,  ש:

 24, זה ביקשתי, דקה, אני אפתח 1את מה שביקשתי, כלומר ביקשתי כמה דברי�.   ת:

 25של,  Facebook %את זה, ביקשתי לקבל את כל השאלות והתשובות מדפי ה

 26שנוגעי� לנושא הזה. כמו כ' ביקשתי ג� את כל נושא הרייטינג לעומת הלייקי�, 

 27היא שאת הלייקי� אני אספתי בעצמי אבל ג� הצלבתי, ודבר אחרו',  האמת

 28י�. כלומר, את הקליפי�,  – VTRביקשתי ג� את ה  15ביקשתי ג� את, בסעי- 

 29  כמה יחסית קליפי� בחודש היה, ואת זה קיבלתי מאד� שפיר.

 30אוקי. ברשות+ אני רוצה להציג בפניי+ את ההתכתבות שהייתה לי ע� באי הכוח   ש:

 31  רר,של ל

 32  כ',  ת:
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 1  סליחה רגע, זה חלק, זה חלק מהבקשה לצו מניעה או שזה משהו חדש?  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  לא, זו ההתכתבות שהייתה לנו לפני ימי� ספורי�,  עו"ד ורסנו:

 3  אני מתנגד,  עו"ד ליכטנשטיי':

 4רגע, אני אסביר, שבמסגרתה ביקשתי שתעבירו לעיוני את כל החומר העובדתי   עו"ד ורסנו:

 5בפני המומחית, וכ+ עשית� והכל בסדר. בס+ הכל אני רוצה להציג את זה  שעמד

 6  בפני המומחית,

 7  אז אני, אני מתנגד להצגה, שישאל את המומחית דבר מה והיא תענה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  זה צרי+ להיות מוצג כראיה ג�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  ותה לגבי המסמכי� שהיא ראתה.כ' כי אני רוצה, אני רוצה לראות, לשאול א  עו"ד ורסנו:

 10  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אני, לא אכפת לי שזה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  ההתכתבות היא לא,  עו"ד ורסנו:

 13  אני מתלבט מדוע ההתכתבות הזו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  אז בוא נתקד� ואתה תוכל להתנגד בהמש+. טוב?   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  לגבי המייל, מקובל עלי. זאת אומרת, אנחנו מסרנו אותו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  אני לא, אני מה שמעניי' זה המייל. א� זה מקובל עליכ� שזה המסמכי� שהיא,  עו"ד ורסנו:

 17  כ', כ', כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  אז בסדר, אז זה רק היה בשביל להראות את זה,  עו"ד ורסנו:

 19  כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  גמור. לא צרי+ להיכנס , נתחיל מפה. זה בסדר  עו"ד ורסנו:

 21  על מה אני צריכה להסתכל?  העדה, פרופ' נאו':

 22  .4עמוד   ש:

 23  .4, 3, 2, 1  ת:

 24  כ',   ש:

 25  כ',  ת:

 26  יופי. אז אני רק,  ש:

 27  ,1ת/%אז קוד� כל אנחנו, אנחנו נסמ' את זה כ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  כ',  עו"ד ורסנו:

 29  , כ'.1ת/עכשיו הוא מגיש ל+, הוא מציג ל+ את כ', אז   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 31  ושואל מה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  כ',  עו"ד ורסנו:

 33  הא� זה נכו' שזה את,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1אז אני רק רוצה שתאשרי לי שאכ' זה המסמ+ העובדתי שקיבלת ואי', אי'   עו"ד ורסנו:

 2  אחרי�.

 3מע אני, כלומר, אתה מראה לי אותו, זה, אני לא, אני לא עוברת עכשיו מספר תש  העדה, פרופ' נאו':

 4  על מספר, אני יכולה להסתכל מספר על מספר,

 5  אני לא רוצה שתבדקי מספר על מספר, אני רוצה לשאול,  ש:

 6  אז אוקי, אז מה אתה מבקש?  ת:

 7  אני רוצה לשאול שאלה אחרת,  ש:

 8  כ',  ת:

 9שקיבלת לידיי+. עכשיו אמרת לי 'ביקשתי אני רוצה לשאול הא� זה המסמ+   ש:

 10  נתוני� מאד� שפיר וקיבלתי',

 11  יש פה את יוני, נכו',  ת:

 12אני רוצה לדעת הא� קיבלת את המספרי� האלה מאד� שפיר, אולי אמרו ל+   ש:

 13  אות� בעל פה, אולי,

 14  אוקטובר, נובמבר,  ת:

 15  אני לא יודע,  ש:

 16  , 2017ויולי  2017בלתי את יוני כ', כ', כ', רגע, דקה, דקה. אני לא זוכרת שקי  ת:

 17  ,16  ש:

 18לא, אבל יש פה עוד עמוד שאני, לא זכור לי שאני ראיתי אותו באותו זמ' בכל   ת:

 19לא באותו,  2017ויולי  2017הראשוני�. לגבי יוני  %3אופ'. אני, אני רק זוכרת את ה

 20זה  אני לא זוכרת שזה היה באותו זמ'. זה כמוב' לא רלוונטי למסקנות אבל, אבל

 21המצב. אני רק אגיד בנוס- שאחרי שנפגשנו פה אני ג� ביקשתי מאד� שיוסי- לי 

 22  עוד חודשי� וזה, והוא הוסי- לי עוד חודשי�.

 23  כ', אני, אני,  ש:

 24  אז זה הזה,  ת:

 25  זה נורא נחמד, אבל זה לא ככה,  ש:

 26  לא, אז אני אומרת, את אוקטובר דצמבר אני זוכרת,  ת:

 27  ל+ על השאלה.  היא עונה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  לא, אני שאלתי,  עו"ד ורסנו:

 29  עמודי� נכו'? 2המייל הזה, המייל הזה הוא רק   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  נכו'.  עו"ד ורסנו:

 31  כ'.  העדה, פרופ' נאו':

 32, אני חושבת שהוא איזה %3אבל ב 3עמודי�. לא, כי אתה הצגת לי  2הוא רק   כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  סוג של חזרה.
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 1  סליחה,  עו"ד ורסנו:

 2  , סליחה.%2אני לא ראיתי את ה  העדה, פרופ' נאו':

 3  נכו', צודקת.  ש:

 4  אוקי.  ת:

 5  הראשוני�? 2זה רק   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  נכו'.  עו"ד ורסנו:

 7  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 8  תודה,  ש:

 9 2017אז מה שאני אומרת, זה נאה כמו המייל, אני לא זוכרת שראיתי את יוני   ת:

 10  זמ', זה רק אני אומרת.באותו  2017ויולי 

 11  אבל אני בכל זאת רוצה לחדד ולשאול,  ש:

 12  כ',  ת:

 13הא� את המייל הזה כמו שהוא ראית לפני שהכנת את חוות הדעת? או שאולי   ש:

 14  קיבלת מידע,

 15  לפני שהכנתי את חוות הדעת?  ת:

 16  בוודאי.  ש:

 17ש אז עוד פע�, אני אומרת ל+, לגבי אוקטובר נובמבר ויוני אני זוכרת בפירו  ת:

 18שראיתי, אני לא זוכרת שנתקלתי ביוני ויולי, יכול להיות שזה חלק מהמייל, עוד 

 19  פע�, המייל עצמו לו מופיע מול העיניי� שלי.

 20  אוקי,  ש:

 21  זה מועד שאתה נות' לי אותו עכשיו.  ת:

 22  לא, זה מה שעורכי הדי' של+ נתנו.  ש:

 23  אז אי' לי בעיה, אני רק לא, לא,  ת:

 24נמסרו לה, ולכ', לכ' בא המייל הזה, בא לעשות, המייל, כמו שאתה רואה הנתוני�   עו"ד ליכטנשטיי':

 25  ג�, לא נשלח,

 26זו הסיבה שרציתי לצר- את התכתובת, בשביל שבית המשפט ייראה שזה המסמ+   עו"ד ורסנו:

 27  שאתה צירפת,

 28  אני אומר, אני אומר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  במענה ישיר לשאלה,  עו"ד ורסנו:

 30צירפתי, המייל הזה, כפי שאמרה הפרופסור נאו' הנתוני� נמסרו לה על ידי, אני   עו"ד ליכטנשטיי':

 31  על ידי עורכי הדי'. כלומר, בחוות הדעת היא כותבת שהנתוני� נמסרו,

 32  נכו',  עו"ד ורסנו:
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 1אנחנו מסרנו לה את הנתוני�. אנחנו מסרנו לה בהתבססות על המייל הזה, לא   עו"ד ליכטנשטיי':

 2, שנגיד 'אנחנו מסרנו' ולא נגיד מכוח מה, אז יגידו רצינו שהחקירה תצא חסרה

 3  'הסתרת את המסמ+'. הראינו את המסמ+, אנחנו מסרנו אותו,

 4הראית�, קוד� כל בוא נתחיל ע� העובדות. הראית� את המסמ+ כי אני ביקשתי,   עו"ד ורסנו:

 5  א� לא הייתי מבקש לא היית מראה,

 6  לא הייתי צרי+ להראות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 7  הכל בסדר, עכשיו אני שואל שאלה פשוטה, הא� מסרת,  ד ורסנו:עו"

 8  אנחנו מסרנו את המייל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9אז אני אשאל את עור+ די' ליכטנשטיי', אתה מסרת לה את המייל הזה? או מסרת   עו"ד ורסנו:

 10  לה את (לא ברור) שלו?

 11  לא, מסרנו לה את הנתוני�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  לא את המייל?אבל   עו"ד ורסנו:

 13  לא,   עו"ד ליכטנשטיי':

 14  לכ' אני אומרת שזה מה שאני זוכרת,  העדה, פרופ' נאו':

 15  בעל פה?  עו"ד ורסנו:

 16  אני זוכרת שראיתי את אוקטובר נובמבר ויוני. לגבי יוני,  ת:

 17  במייל?  ש:

 18  אני, אני ממש מתנצלת, אני באמת לא זוכרת א� זה היה במייל או לא.  ת:

 19  היה בעל פה?יכול להיות שזה   ש:

 20יש מצב שזה היה בעל פה, כ', כ', שנתנו לי את הנתוני� אני, ואני אז ביקשתי עוד   ת:

 21  נתוני�, ואז אני נכנסתי בעצמי לחודשי� האלה, כ'. יש מצב כזה.

 22  לא הבנתי, נכנסת בעצמ+ לאיזה חודשי�?  ש:

 23  לחודשי� אוקטובר נובמבר ויוני, זה החודשי� שאני מציינת אות�,  ת:

 24  נכנסת, לאיזה, למה נכנסת?מה   ש:

 25  לגבי הלייקי�, כ'. data –כדי להוציא את ה  Facebook %נכנסתי לד- ה  ת:

 26  רגע,  זה, עכשיו אמרת, סיפרת לנו סיפור אחר ממה שסיפרת קוד�,  ש:

 27  לא, לא, לא, לא סיפרתי שו� סיפור אחר.  ת:

 28שבדקת קוד� אמרת שקיבלת את הנתוני� מעורכי הדי', ועכשיו את אומרת   ש:

 29  אות� בעצמ+?

 30אני אמרתי את זה מהתחלה, כל מה שבדקתי, מה שיכולתי לבדוק בדקתי ג�   ת:

 31  בעצמי.
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 1אז אני שואל, הא� בדקת אחד לאחד כל אחד ואחד מהחודשי� הללו, את כל   ש:

 2  הפוסטי�?

 3י� אני לא יכולה לבדוק, זה הסתמכתי עליה�.  – VTRאת הנתוני�, את ה   ת:

 4כדי להצליב אות�,  Facebook %לה נכנסתי לד- הכשראיתי את הנתוני� הא

 5  בסעי- הזה, יש לי סעי- של� שאני מצליבה ע� כמות הלייקי� והכל, שלא יעל�,

 6  לא, לא, אנחנו לא עוסקי� בכמות הלייקי�,  ש:

 7  אז אוקי,  ת:

 8  אנחנו לא עוסקי� בכמות הלייקי�,  ש:

 9  נובמבר ויוני,אז לגבי זה, ה� נתנו לי את זה, ה� נתנו לי את אוקטובר   ת:

 10  הא� בדקת את הנתוני� שכתוב, הא� בדקתי את הנתוני� שכתוב כא'?  ש:

 11  לא, אי' לי דר+ לבדוק את הרייטינג של וועדת המדרוג,  ת:

 12  לא רייטינג, לא מדבר על רייטינג, תסתכלי על,  ש:

 13  אתה מדבר על הפרומואי� ועל הכמות, נכו'?  ת:

 14  נכו'.  ש:

 15  אז זה, קיבלתי רק מה�.  ת:

 16  פוסט, postקי, זאת אומרת, לא הלכת וספרת או  ש:

 17  לא, לא,  ת:

 18  לראות שזה מגיע למספר כזה או אחר?  ש:

 19  לא, זה קיבלתי מה�, לא.  ת:

 VTR VTR,  20וג� לא ספרת   ש:

 VTR VTR,  21לא ספרתי   ת:

 22  אוקי, אז זה אנחנו, עכשיו אנחנו מביני�.  ש:

 23  כ', אוקי, אז עכשיו אנחנו באותו,  ת:

 24  מצוי',  ש:

 25  ולכ' ג� מסרנו לכ� את הש� של אד� שפיר,  ליכטנשטיי':עו"ד 

 26  לא, לא, די,  עו"ד ורסנו:

 27  שתוכלו לחקור אותו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 28  די, מספיק, מספיק.  עו"ד ורסנו:

 29  עוד לא התחלתי, אתה עשית כל הזמ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  לחוות הדעת של+, 5לא, מספיק. אוקי, בעמוד   עו"ד ורסנו:

 31  כ',  או':העדה, פרופ' נ

 32  שניה רגע. בואי נל+ אחרת, שניה, אני מתנצל.  ש:
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 1  אוקי.  ת:

 Facebook  2 %להבנת+, אני מנסה להבי' א�,  את המסקנה של חוות הדעת של+, ל  ש:

 Facebook ?  3 %יש את הזכות הבלעדית להחליט מי יהיה הבעלי� של ד- ה

 4כפלטפורמה היא מאז ומתמיד ניסתה לברוח מהשאלה מי   Facebookתראה,   ת:

 5אחראי, והיא עשתה את זה בדר+ מאוד מתוחכמת שהיא אמרה 'אני באופ' קבוע 

 6שהוא הבעלי�, כי היא לא רצתה להגיע לכל מני נקודות.   admin%מחליטה שה

 7בעצ� קבעה   Facebookאז אתה שואל אותי א� אני קובעת? כ', אני קובעת. 

 8 %א האדמי' הוא הבעלי�, ולכ', מכיוו' שאנחנו יודעי� שגיא לרר היה השמי שהו

admin הוא לכ' נחשב הבעלי� על פי ,Facebook  עוד פע�, על פי ה .guide 9 

lines  שלFacebook .  10 

 Facebook 11של  guide linesאוקי, זאת אומרת, אבל, אבל האמירה הזאת של ה   ש:

 12, היא לא מחייבת את בית הדי'? 10' ערו& , היא לא מחייבת ביחסי� שבי' לרר לבי

 13  אלא א� אני לא מבי' מה שאת אומרת,

 14  טוב, זו לא שאלה לעדה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  אני,  העדה, פרופ' נאו':

 16  זו לא שאלה לעדה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  עוד פע�, אני לא יכולה לענות לשאלה הזאת, זה,  העדה, פרופ' נאו':

 18  רור,ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  לא, אני מנסה להבי' את המשמעות של חוות הדעת,  עו"ד ורסנו:

 Facebook ,  20היא מסבירה מנקודת הראות של   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  הפלטפורמה רואה את האדמי' כבעלי�,  העדה, פרופ' נאו':

 22  אוקי, אז אני אשאל, אני,  עו"ד ורסנו:

 23יש כמה בעלי�, אז היא יותר מזה, הפלטפורמה ג� אומרת שא� הבעלי�, כאילו   ת:

 24אומרת תחליט מי ה� האדמיני� לזרוק החוצה את האדמי', ובמקרה הזה זה לא 

 25  היה, ויישאר אותו אדמי', הוא הבעלי�.

 26אני אשאל את השאלה אחרת. נניח, להבנת+, כי אחרת אני לא מצליח להבי' מה   ש:

 27  נאמר בחוות הדעת בהקשר הזה,

 28  אי' בעיה אני אפרט ל+.  ת:

 29בית הדי' פה יורה, באופ' היפותטי כמוב', נניח ובית הדי' פה יורה לגיא לרר נניח ו  ש:

 30, זה משהו שעומד בניגוד ל 10למישהו מערו&  admin  %להעביר את זכויות ה

policy   שלFacebook  או של%Facebook  ?31  אי', אי' עמדה בעניי' הזה 
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 1  גברתי, אני מתנגד לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  זאת, זאת שאלה,  ו':העדה, פרופ' נא

 3  אני מתנגד לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 4  זו שאלה היפותטית, זו שאלת מומחית.  עו"ד ורסנו:

 5  השאלה, השאלה,   עו"ד ליכטנשטיי':

 6  רגע,  עו"ד ורסנו:

 7  חוות הדעת,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  אז אני מבקש שהעדה תצא א� ככה,   עו"ד ורסנו:

 9  סליחה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  אתה רוצה לצאת? העדה תצא.  עו"ד ורסנו:

 11  העדה, את יכולה לחכות שניה בחו&? נקרא ל+.  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  בחו&?  העדה, פרופ' נאו':

 13  רק בלי המיקרופו', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  כ', שלא יגידו, שלא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  ל+,אנחנו מוציאי� אות+ החוצה רק כדי שלא להפריע לעדות ש  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  חצי שניה נקרא ל+, שאני לא אחתי� את העדות.   עו"ד ליכטנשטיי':

 17  כ',   כב' הש' נעי� דיבנר:

 18העדה נותנת חוות דעת מקצועית, העדה אינה עורכת די', היא לא יודעת מה מצב   עו"ד ליכטנשטיי':

 19תשפיע על הדי'   Facebookהדי' המשפטי, היא לא יודעת אי+ ההשפעה של 

 20  המשפטי,

 21  השאלה היא לא משפטית,  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 22  זו לא השאלה,  עו"ד ורסנו:

 23  השאלה היא לא משפטית.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24ראתה את, אני ג� שמעתי אותה   Facebookלא, לא, לכ+ העדה השיבה, ש  עו"ד ליכטנשטיי':

 25מקרה שבו התחלפו האדמיני� ורצו להחליט משיבה, שהיא אומרת 'אפילו שהיה 

 26ביניה�, היו קובעי� מי האדמי' והוא היה נשאר'. עכשיו השאלה אומרת רגע, 

 27  אבל הא� ההשפעה של זה תשפיע על זה? 

 28לא, הוא שואל אותה שאלה, לפי ההבנה המקצועית שלה את המדיה הזאת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29מצב שאנחנו נבוא ונאמר 'לרר צרי+ ואת הפלטפורמה הזאת, הא� יכול להיות 

 30יגידו 'בשו� פני� ואופ' לא', הא� זה   Facebook', ו10להעביר את הד- לערו& 

 31  דבר ייתכ',

 32  אחרת בשביל מה היא כתבה,  עו"ד ורסנו:
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 1  לפי ההיכרות שלה ע� הפלטפורמה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אחרת בשביל מה היא כתבה את מה שהיא כתבה,  עו"ד ורסנו:

 3  הא� זה,  ליכטנשטיי': עו"ד

 4תגיד את זה או   Facebookלא, הוא לא שואל אותה הא� זה יהיה חוקי ש  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  לא,

 6אני לא יודע, אני, מה שאני אומר, אני, עזוב, אני לא מתנגד לשאלה, אני לא בטוח   עו"ד סומר:

 7  שהיא יודעת את התשובה,

 8  כמו שאני מבי',  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  אז אחרת אני לא כל כ+ מבי' למה היא כתבה את מה שהיא כתבה,  נו:עו"ד ורס

 10  פסק די' של בית משפט, אי' ספק שהיא תכבד אותו.  Facebook %לא, א� נציג ל  עו"ד ליכטנשטיי':

 11של   guide lines –רגע, אבל עור+ די' ליכטנשטיי', היא כתבה הוראות מה   עו"ד ורסנו:

Facebook 12  לה� רלוונטיות, אני רוצה להבי', , היא כנראה חושבת שיש 

 13  לא, לא, רגע, רגע אבל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  לא, אבל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  מדברי� ביחד) –(לא ברור 

 16יש כא' כמה, לא, די. יש כא' כמה נדבכי�, היא באה ואומרת 'א� זה רלוונטי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  מבחינת בית משפט, אז אני אומרת לבית משפט',

 18  חושבת.  Facebookמה   עו"ד ליכטנשטיי':

 Facebook ,'  19'תדעו לכ� שזו העמדה של   כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  נכו',  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  'ותעשו ע� זה מה שאת� רוצי�'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22או שזו ההוראה התפעולית   Facebookאז אני רוצה לדעת הא� זו העמדה של   עו"ד ורסנו:

 23  עמדה משפטית,  Facebook %להבי' א� יש לשלה. אני מנסה 

 24  אבל זו לא השאלה ששאלת, זו לא השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  לא, אבל זו כ' השאלה,  עו"ד ורסנו:

 26  היא לא דיברה על העמדה המשפטית  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אז, אז אני חושב שאנחנו צריכי� להבי' מה בדיוק המשמעות,  עו"ד ורסנו:

 28  בסדר אוקי,  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 29  של אות' הנחיות.  עו"ד ורסנו:

 30  אפשר יהיה לשאול את השאלה, אפשר יהיה לשאול את השאלה.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1כ', אני חושב, אני חושב אבל, אני חושב שאולי, אולי התובעת היו צריכות להביא   עו"ד ליכטנשטיי':

 2  לשאול אותו את זה.  Facebookנציג של 

 3  אני לא יודעת, אנחנו לא יודעי�, אני לא יודעת,  דיבנר: כב' הש' נעי�

 4  טוב,  עו"ד ליכטנשטיי':

 5  את זה.  Facebookא� אנחנו רוצי� לשאול את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  טוב, אני אשאל שוב את השאלה,  עו"ד ורסנו:

 7  רק רגע, רק רגע, ת' לה להתחבר שוב לאותו מקו�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  סליחה,  ':העדה, פרופ' נאו

 9  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  אתה בסדר? אתה שומע אותי טוב?  העדה, פרופ' נאו':

 11  כ', הוא לא בסדר אבל הוא שומע אות+ טוב. כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  כ', סליחה.  העדה, פרופ' נאו':

 13  כ', אני אשאל שוב את השאלה, כמוב' תעני כמיטב הידיעה של+,   עו"ד ורסנו:

 14  אי' בעיה,  ת:

 15, 10והשאלה היא כזאת, הא� העברת זכויות האדמי' מגיא לרר למישהו מערו&   :ש

 16, מנוגד  Facebookנניח שזאת תהיה התוצאה של ההלי+ פה, היא משהו ש

 17  לפוליסי שלה, מנוגד לעקרונות שלה?

 18לא אכפת לה�, עוד פע�, כפלטפורמה לא אכפת לה�, מבחינת� גיא   Facebook  ת:

 19את זה למי שהוא רוצה, אפילו לי. זה לא, זה לא מעניי' לרר יכול עכשיו להעביר 

 20  הוא הבעלי�, admin –אות�, מבחינת� מי שהוא ה 

 21  טוב,  ש:

 Facebook .  22ולכ' לא מעניי' אות�.   ת:

 23  כתאגיד, 10טוב, טוב, ועכשיו אני אשאל שאלה כזאת, ערו&   ש

 24  כ',  ת:

 25  של ד-? adminכתאגיד, יכולי� להיות  10או חדשות   ש:

 26  של ד-, אני לא, adminכל ארגו' יכול להיות בעיקרו'   ת:

 27  של ד-? adminשל ד-? או שרק פרופיל פרטי יכול להיות  adminיכול להיות   ש:

 28קטגוריות בדפי�  4של ד-? לא. אתה, יש ל+  adminרק פרופיל פרטי יכול להיות   ת:

 29, ואני public figuresי�, %artist. קטגוריה אחת זו קטגוריה של  Facebook %ב

 30אפילו רשמתי לעצמי את זה באיזשהו מקו�, דקה רגע אני אסתכל בשביל שאני 
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 public 1 %י� ו– bandי�,  %artistיש לנו  1לא אבלבל את כולכ�, דקה. קטגוריה 

figures 2אנשי�  5,000, שזה הקטגוריה של אנשי�, שבדר+ כלל דורשי� מעל 

 local 3את זה. יש קטגוריה של בפרופיל האישי בשביל שזה יהיה, שיוכלו לפתוח 

business  ו– place ויש קטגוריה של ,company  וorganization  4שזו 

 5  , אז אני לא מבינה כל כ+ את השאלה של+,entertainmentקטגוריה אחרת, ויש 

 6  אני אסביר את השאלה,  ש:

 7  לגבי הזה,  ת:

 8  אני אסביר את השאלה,  ש:

 9  שזה מאוד ברור שזה ב' אד�,, public figure –כלומר, הוא בחר ב   ת:

 10, חלילה, אולי 10בסדר, אני אסביר את השאלה. נניח שאני עכשיו מנכ"ל של ערו&   ש:

 11  הלוואי,

 12  אני מקווה שאתה, זה לא נשמע כמו כינוי גנאי אבל,  ת:

 Facebook ,  13אני צוחק, אני צוחק, ואני רוצה לפתוח ד-   ש:

 14  כ',  ת:

 15  ,10של ערו&   ש:

 16  כ',  ת:

 17, שאת  Facebook %של ד- ה admin %היה כתוב שהבעלי�, היש אפשרות שי  ש:

 18בע"מ, או לא משנה אי+ קוראי�  10, יהיה ערות  admin%טוענת שהבעלי� זה ה

 19  לחברה?

 20  יכול, 10ערו&   ת:

 21  או שצרי+ ב' אד� מסוי� שהש� שלו יהיה רשו� כאדמי'.  ש:

 organization 22,כשהוא נמצא בקטגוריית   Facebookיכול לפתוח ד-  10ערו&   ת:

TV show ,  23 

 24  מי יהיה האדמי' של הד-?  ש:

 25  מי יהיה האדמי', האדמי', מי יהיה האדמי' של הד- הזה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  מי יהיה האדמי' של הד- הזה?  עו"ד ורסנו:

 27  הערו& יכול,  העדה, פרופ' נאו':

 28צרי+ להיות מישהו או שזה  public figureהא� האדמי' יכול להיות ג�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  שהוא פרטי?

 30  , אני שואל הא� זה יכול להיות תאגיד,public figureזה יכול להיות   עו"ד ורסנו:
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 1  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 2  הא� זה יכול להיות תאגיד?  ש:

 3  א� התאגיד? אבל מישהו יצטר+ להיות האדמי',  ת:

 4  טוב,  ש:

 5  מה זאת אומרת? אני לא מבינה את השאלה,  ת:

 6  ' אד� ממשי צרי+ להיות האדמי', נכו'?מישהו, ב  ש:

 7  כ', זה לא יכול להיות אמורפי, כ'.  ת:

 8  אוקי,  ש:

 9  לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  אני מנסה להבי' את,  העדה, פרופ' נאו':

 11  זה, לא, נכו', אתה קצת מבלבל ג� אותנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  שניה, זו בדיוק הייתה השאלה,  עו"ד ורסנו:

 13  שניה אחת, לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  אני ג� אסביר למה,  עו"ד ורסנו:

 15לא, לא ברור לי, לא, זה שבסופו של דבר ב' אד� עושה את פעולות האדמי'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אנחנו, 

 17  בדיוק,  העדה, פרופ' נאו':

 18  אנחנו יודעי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  השאלה היא הפונקציה אדמי',  סנו:עו"ד ור

 20  אז השאלה, אז השאלה שלו היא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אוקי, תסבירי את השאלה,  העדה, פרופ' נאו':

 22  ,10, נניח יש היו� ד- עסקי לערו& 10הא� ערו&   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 24  של תכנית? זו השאלה. adminהא� הד- העסקי הזה יכול להיות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  כלומר,  העדה, פרופ' נאו':

 26  רגע, שניה, אני אשאל את השאלה אחרת,  עו"ד ורסנו:

 27  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  נניח, אני אגיד ג� לשאלה של גברתי,  עו"ד ורסנו:

 29  לא, זו לא השאלה שלי, זו השאלה של+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  הד- העסקי,  עו"ד ורסנו:

 31  היא ניסחה אותה,  פרופ' נאו':העדה, 

 32  ,10נניח שאני עכשיו פותח ד- עסקי של ערו&   ש:
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 1  כ',  ת:

 2  ,10אני ערו&   ש:

 3  '?10מה זה 'אני ערו&   ת:

 4  , המנכ"ל מחליט שהוא רוצה,10ערו&   ש:

 5  רוצה לפתוח ד-?  ת:

 6  כ'.  ש:

 7  אוקי.  ת:

 8  ,10יפה, והוא פותח ד- עסקי של ערו&   ש:

 9  כ',  ת:

 10  יכולה להירש� חברה?כאדמי' של הד- הזה   ש:

 11  למיטב ידיעתי לא, צרי+ מישהו להיות, מישהו להירש�, כלומר מישהו,  ת:

 12  להירש� איפה? תסביר לנו את השאלה,  עו"ד סומר:

 13  כלומר, מישהו צרי+ לפתוח את החשבו' הזה,  העדה, פרופ' נאו':

 14  אני חושב שהיא מבינה מצוי',  עו"ד ורסנו:

 15  לא, תסביר לנו איפה,  עו"ד סומר:

 16  להירש� כאדמי',  ו"ד ורסנו:ע

 17  איפה?  עו"ד סומר:

 18  איפה רושמי� כאדמי'? תסביר. אני לא מבי',  עו"ד ורסנו:

 Facebook ,  19 %ב  עו"ד סומר:

 20  אני לא מבי' למה אתה מפריע לי בשאלות שה' כל כ+ ברורות.  עו"ד ורסנו:

 21  צג?אז זה, זה בדיוק, הרי מישהו צרי+ לייצג את זה, מי המיי  העדה, פרופ' נאו':

 22  זה מה שאני אומר, אי' לנו מחלוקת על זה,  עו"ד סומר:

 23  קבוצות, 4את אמרת שיש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 25  קבוצות, נכו'? 4אמרת שיש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  נכו', נכו' , נכו'.  העדה, פרופ' נאו':

 27  יש ג� את הפרופילי� הפרטיי� לגמרי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  לגמרי, נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 29  יופי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  שזה הפרופיל של החברי�, נכו'.  העדה, פרופ' נאו':

 31אני, א� אני מבינה נכו' את השאלה, השאלה היא הא� כשפותחי� ד- של   כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  אחת הקבוצות, האדמי' חייב להיות בעל משתמש פרטי, או,



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 145

 1  לא, זה לא מה ששאלתי, זה לא מה ששאלתי,   עו"ד ורסנו:

 2  אז אני לא מצליחה להבי' מה אתה שואל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  אז אני אסביר,  עו"ד ורסנו:

 4  קוד� כל תסביר את השאלה הזאת, כי זו שאלה,  העדה, פרופ' נאו':

 5  אני אסביר את השאלה,  עו"ד ורסנו:

 6  השאלה,אני לא מצליחה להבי' את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אני אסביר את השאלה,  עו"ד ורסנו:

 8  אתה ש� לב שא- אחד לא מבי' את השאלה?  העדה, פרופ' נאו':

 9בסדר, אני אחדד, לאט לאט, אני, לא תמיד אני מסביר טוב, אני, בשביל זה צרי+   ש:

 10  אימוני�.

 11  בשביל זה הוא ביקש שזה יהיה בהקלטה. כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  ,10לערו&   Facebookכ"ל מנחה מישהו 'ל+ תפתח ד- כאשר המנ  עו"ד ורסנו:

 13  יפה, הוא הנחה מישהו,  העדה, פרופ' נאו':

 14  ,10של ערו&   Facebookהנחה מישהו. אותו ב' אד� הל+ ופתח ד-   ש:

 15  בוזגלו הל+ ופתח , עד עכשיו אני את+,  ת:

 16  מי יירש� כאדמי' של הד- הזה? אותו בוזגלו לשיטת+?  ש:

 17  ו קטגוריה הוא נפתח? סליחה על השאלה.האדמי' הזה, באיז  ת:

 18  ד- עסקי,  ש:

 19  בד- עסקי של,  ת:

 20  ,10ערו&   ש:

 entertainment / tv show?  21   ת:

 whatever,  22  ש:

 23  הזה,  page %אז יש מישהו שאחראי על זה, מאחורה הוא אחראי על זה, על ה  ת:

 24  נכו',  ש:

 25  זהו, אז מה,  ת:

 26  עכשיו השאלה היא פשוטה,  ש:

 27  , אוקי,אז אני עדיי' לא  ת:

 28  אז השאלה שלי היא פשוטה,  ש:

 29  כ',  ת:

 30הוא הבעלי� של הד-  10אותו מישהו עכשיו הוא הבעלי� של הד- הזה, או שערו&   ש:

 31  הזה?
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 admin 1 %, ה Facebook %, עוד פע� אנחנו חוזרי� לadmin %אני חושבת שה  ת:

 2  מבחינת� יהיה הבעלי�.

 3לא יגיד 'התאגיד הזה הוא   Facebookאוקי, זאת אומרת לעול� תאגיד,   ש:

 4  הבעלי� של הד-', תמיד הוא יגיד 'הב' אד� הזה הוא הבעלי� של הד-'?

 5אני לא יודעת לענות ל+, כי אני עוד לא ראיתי מקרה כזה. אני, המקרי� שאנחנו   ת:

 6  ציינו בתו+ הזה זה המקרי� היחידי� שראינו שקרובי� לזה,

 7  נקודה ברורה, גמרנו.טוב, הנקודה הובהרה, ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8בסדר, בסדר. עכשיו, רק לסיי� את הנקודה הזאת. עכשיו אני חוזר למה שרציתי   עו"ד ורסנו:

 9  של חוות הדעת של+, 5להתחיל איתו, בעמוד 

 10  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 11תראי לי רק איפה זה כתוב, כ', יש, אחת מהשאלות שאת מפנה אליה�, אומרת   ש:

Facebook  התמיכה של  או לפחות צוותFacebook  ,'12, ככה אני מבי 

Facebook  is not in a position to settle disputes regarding admin 13 

roles.  14 

 Facebook  is not in a 15אתה יכול, שניה רגע, אני לא רואה את זה. כ',   ת:

position to settle disputes regarding admin roles.'16  . כ 

 17  כ'.  ש:

 18  נכו'.  ת:

 19לא   Facebookומרת, להבנת+ את התשובה הזאת, המשמעות היא שזאת א  ש:

 20  מתערבת בסכסוכי� לגבי מי יהיה האדמי'?

 21נכו'. היא לא מתערבת בסכסוכי� לגבי מי יהיה האדמי', מבחינתה האדמי' הוא   ת:

 22  הבעלי�.

 23תודה, אפשר להתקד�. לפי מה שנמסר ל+, אלא א� בדקת את זה בעצמ+ כמוב',   ש:

 Facebook ?  24 %את עמוד ה מתי מר לרר פתח

 25תראה, האמת היא שזה נמסר לי, אבל זה נמסר לי וזה לא היה רלוונטי לחוות   ת:

 26הדעת שלי, אני אגב לא מתייחסת לזה, אבל א� אני זוכרת נכו' הוא פתח את הד-, 

 27, 2007אני אפילו קשקשתי את זה לעצמי באיזשהו מקו�, אי ש� אחרי דצמבר 

 28י, ולא רלוונטי לחוות הדעת, כלומר אני לא התייחסתי אבל זה לא רלוונטי לד- של

 29  לזה.

 30  אי+ בדקת, אי+ בדקת את זה?  ש:

 31  אני לא בדקתי, אני אמרתי שזה לא רלוונטי לחוות הדעת שלי,  ת:
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 1  הא� את,  ש:

 2  זה ג� לא מעניי' אותי.  ת:

 3אוקי, הלאה. הא� נכו' יהיה לומר שדפי�, פרופילי� עסקיי� או פרופילי� של   ש:

 4? קוד� לכ' היו %2010אפשר היה לפתוח רק מ  Facebookטלוויזיה בד- תכניות 

 Facebook.  5רק קבוצות 

 6נפתחו בצורה רשמית, עוד פע�, זה לא  entertainmentזה נכו' שאתרי� של   ת:

 7אומר שה� לא היו פתוחי� קוד� כי אנשי� פשוט לא הבינו את העניי' הזה, ואז 

 8זה. אני לא יודעת בדיוק את החודש, פורמאלית קצת אחרי %ה� נפתחו בצורה א

 9  אני לא יכולה להגיד ל+.

 10  ג� אני לא, אבל,  ש:

 11  אוקי,  ת:

 12  חודש, give or take, 2010אבל נכו' יהיה לומר שעד   ש:

 13לא, הניסוח של+ לא מדויק. תכניות טלוויזיה כ' פתחו לפני זה, ה� פשוט לא פתחו   ת:

 14  , אבל כ',TV showבקטגוריה של 

 15  ריה ה� כ' פתחו?אז איזו קטגו  ש:

 16  אני לא זוכרת, אני לא יכולה להגיד ל+.  ת:

 17הקטגוריה היחידה שהייתה, למעט פרופילי�  2010אני רוצה להציע ל+ שעד   ש:

 Facebook ,  18פרטיי�, הייתה של קבוצות 

 19  יכול להיות, אני לא, לא יכולה להגיד ל+ כלו� על זה.  ת:

 20  טוב,  ש:

 21  רלוונטי.ואני, עוד פע�, אני חושבת שזה לא   ת:

 Facebook ?  22את יכולה להסביר לנו מה זו קבוצת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23קבוצות שזה פשוט פורומי�, פורומי� של אנשי� שמדברי�   Facebook %יש ב  העדה, פרופ' נאו':

 24אחד ע� השני. לי זה יישמע תמוה א� זה נכו', אני חושבת שה� היו בקטגוריה 

 25ה היא שברגע שאפשרו לחברות מהסוג של אחרת, אבל זה יכול להיות. הפואנט

 26טלוויזיה כ' לעבור לקטגוריה כזאת, ואפילו עודדו לעבור לקטגוריה הזאת, זה 

 27  מיד לעבור לקטגוריה כזאת. 10היה התפקיד של ערו& 

 28  ? שוב, אני רק,%2010וזה היה בער+ ב  עו"ד ורסנו:

 29  כ', פלוס מינוס,  ת:

 30  נשארתי לבי אחד לעצמי, אוקי. עכשיו, אני רוצה להראות ל+ רגע,  ש:

 31  כי אחד אצל�,  עו"ד ששו':
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 1  .43נכו', תחזיר לי את זה בבקשה, מסמ+   עו"ד ורסנו:

 2  מה אני רואה פה?  העדה, פרופ' נאו':

 3  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  כ', תגידי לי את, מה אנחנו רואי� פה? מהעיו' של+,  עו"ד ורסנו:

 5עדה לא תשיב, אני רוצה לראות א�, לראות א� אני רק שניה, רגע, אני מבקש שה  עו"ד ליכטנשטיי':

 6מתנגד. מה, מה אתה מבקש לשאול את העדה על זה? כלומר, מה אתה מבקש, 

 7  אני מתנגד במוב' הזה שאני לא יודע מה זה, מי זה, מאיפה זה, ומה הוא רוצה,

 8  אז זה בדיוק, את זה בדיוק הוא שואל את העדה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  לא,  י':עו"ד ליכטנשטי

 10  היא מומחית,  עו"ד ורסנו:

 11  השאלה היא, השאלה היא,   עו"ד ליכטנשטיי':

 12  היא מומחית לתחו� המדיה החברתית,  עו"ד ורסנו:

 13  הרי העדה היא, היא לא ניהלה את הד-, היא לא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  היא מומחית לתחו� המדיה החברתית,  עו"ד ורסנו:

 15יותר טוב מכולנו, הוא רוצה   Facebookבינה מה זה בסדר, אבל כמי שמ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  שהיא תסביר מה היא רואה כא'.

 17  טוב,  העדה, פרופ' נאו':

 18  אוקי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 19  , בדצמבר,%2008מה אני רואה פה? אתה מראה לי איזשהו שיח שנעשה ב  העדה, פרופ' נאו':

 20  איזה סוג של, איפה,  עו"ד ורסנו:

 21  רוצה להיות, למע' הפרוטוקול, ביו� הולדת שלי, א� אתה  ת:

 22מזל טוב. אני רוצה להפנות אות+ לכיתוב בצד שמאל למעלה ולשאול אות+ איזה   ש:

 23  אנחנו רואי� פה.  Facebookסוג של ד- 

 public group,  24  ת:

 25  כלומר, זו קבוצה ולא ד-?  ש:

 26  אז זה היה המשמעות של דפי�, אני לא, עוד פע�, אנחנו חוזרי�,  ת:

 27  ברור).(לא   מר לרר:

 28  זה היה ד-.  העדה, פרופ' נאו':

 29  גיא, גיא,   עו"ד ליכטנשטיי':

 30  אני לא מבינה עדיי' את השאלה,  העדה, פרופ' נאו':

 31  נכו', אני מסכי�,  עו"ד ורסנו:

 32  כבר דיברנו על זה שזה היו הדפי� של פע�.  ת:
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 1  אוקי, וקבוצה כזאת הייתה יכולה לקבל,  ש:

 2  (לא ברור) פלטפורמות אבל פלטפורמות (לא ברור). אתה רוצה  ת:

 3  שניה, קבוצה כזאת הייתה יכולה לקבל לייקי�?  ש:

 4  קבוצה כזאת הייתה יכולה לקבל לייקי�?   ת:

 5  את רואה פה איזשהו סימו' של לייקי�?  ש:

 6אני לא יודעת מה אני רואה פה, מה שאני רואה פה זה לא מה שיכול לקרות, אתה   ת:

 7  שאתה מראה לי לבי' מה שבמציאות,יודע. בי' מה 

 8  את המומחית, לא?  ש:

 9  בסדר, אז לכ' אני אומרת, אני לא רואה פה, אי' לי פה, זה לא שאני יכולה להיכנס.  ת:

 10  את יודעת לומר? מעבר למה שאת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  לא, אני לא יכולה לומר.  העדה, פרופ' נאו':

 12  את לא יודעת לומר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  ,%2008אני לא זוכרת מה היה ב  העדה, פרופ' נאו':

 public group,  14? תסבירי לנו מה זה public groupמה זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15זה במוב' הכי פשוט שיש, של אנשי� שמתחברי� יחדיו, ה�  group ,groupאז   העדה, פרופ' נאו':

 16  חברי� באותה קבוצה וה� יכולי� לראות את הפוסטי�,

 17  אי+ ה� מתחברי� לאותה קבוצה?  ' נעי� דיבנר:כב' הש

 18למשל, אבל אז זה היה, א� אני לא טועה, פיצ'ר  subscribeאתה יכול לעשות   העדה, פרופ' נאו':

 19, אתה נרש� לקבוצה הזאת, הקבוצה מדברת, יש subscribeאחר שהוא כמו 

 20  מישהו שמעלה פוסטי� והוא יכול להחליט ג� שאנשי�,

 21  של היו�? like%הזה מקביל ל  subscribe %ה  :כב' הש' נעי� דיבנר

 22  זה אומר שאת מנויה לקבוצה הזאת, את רואה מה קורה בה. subscribe %לא, ה  העדה, פרופ' נאו':

 like?  23מה ההבדל בי' זה לבי'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  מסוי� או לד- מסוי�,  postל  likeאת עושה  likeכשאת עושה   העדה, פרופ' נאו':

 25  לפוסט, likeלד-, לא  likeלא, לא, אני מדברת על   נעי� דיבנר: כב' הש'

 26לד- זה לא אומר שאת תראי אותו, את יכולה עדיי' להחליט א� לראות  likeאוקי,   העדה, פרופ' נאו':

 27מתו+, בתור אהדה למשל  likeאותו או לא לראות אותו. את יכולה לעשות 

 28אבל זה לא אומר שאת תראי אותו. בשביל שאת תראי ל'הצנרת' או ל'הצינור', 

 29אותו את צריכה לעשות עוד מהל+ היו� ולהגיד 'אני רוצה לראות את כל 

 30הפוסטי�, אני רוצה לראות את כול�, אני רוצה לראות את חלק�, את הדברי� 
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 1שרלוונטיי� לי'. כלומר, את יכולה לבנות את מערכת הסינו' של עצמ+, מה את 

 2  של פע�,  public group %פע�, ב רואה ומה לא.

 3  ומישהו שלא עושה את זה? מישהו שלא עושה את מה שאת אומרת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  מי שעושה רק לייק?  העדה, פרופ' נאו':

 5  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  סביר להניח שהוא לא יראה כמעט בכלל את הפוסטי�,  העדה, פרופ' נאו':

 7  אה כמעט בכלל אפילו?שלא יר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8נכו', הפלטפורמות היו� מורידות את רמת החשיפה של הדפי� לרמה אפסית   העדה, פרופ' נאו':

 9  לגמרי.

 10  זאת אומרת, אנשי� צריכי� לעשות פעולה פוזיטיבית נוספת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  נכו', ה� צריכי� להיות כבר אקטיביי�,  העדה, פרופ' נאו':

 12  מעבר ללייק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 14  שלה�?  feed %כדי שזה ייכנס ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15נכו', בדר+ כלל ה� צריכי� להיות פה אקטיביי�, נכו', נכו'. זה ייכנס בהתחלה   העדה, פרופ' נאו':

 16שלה� בפוסט אחד או שניי�, אבל זה מאוד מאוד, הפלטפורמות  feed %ל

 17  מעט.כ %0מורידות את זה ל

 18מסוג אחר שאינו  group, יש ג� public groupאוקי, עכשיו, כשאת רואה   כב' הש' נעי� דיבנר:

public?  19 

 groups,  20היו� יש ג� דפי� וג�   העדה, פרופ' נאו':

 21  בואי נדבר נכו' לאז,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22ויש ג�  groupsלא, אבל זה חשוב להבי', היו� כבר יש הפרדה, היו� יש ג�   העדה, פרופ' נאו':

pages,  23 

 24  נכו',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  זה שני דברי� נפרדי�,  העדה, פרופ' נאו':

 26  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27פע� לא היה את המשמעות הזאת, עוד פע�, אנחנו מדברי� על פלטפורמה   העדה, פרופ' נאו':

 28  .2008בהתהוות, זה 

 29מהידע שלי יש קבוצות שמישהו צרי+  אני מנסה להבי' א� יש קבוצות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30להזמי' אות+ לתו+ הקבוצה, מישהו מתו+ הקבוצה צרי+ לאשר אות+ או הבעלי� 

 31  של הקבוצה צרי+ לאשר אות+,
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 1  זה מאוד תלוי,  העדה, פרופ' נאו':

 2  אבל יש קבוצות שכל אחד יכול להצטר-.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3זו שאלה נהדרת. זה מאוד תלוי, בדר+ כלל, באדמי', אגב, א� הקבוצה היא   העדה, פרופ' נאו':

 4פרטית או ציבורית, א� אנשי� רואי� את הקבוצה או לא רוצי�, א� האדמי' 

 5  מחליט שכ' יכולי�  להזמי' את עצמ�, להיכנס חופשי והוא מאשר,

 6  השאלה א� השוני יהיה בסוג הקבוצה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 settings,  7יש כל מני   נאו':העדה, פרופ' 

 8השאלה א� השוני יהיה בסוג הקבוצה או שזה שוני של התנהלות בתו+,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אבל,  public groupsכול� ייקראו 

 public groups,  10לא, לא כול� ייקראו   העדה, פרופ' נאו':

 11  לא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  מה שנקרא, privateשה�  groupsכי ג� היה   העדה, פרופ' נאו':

 13  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 private.  14שה�  groupsלא עודדה כל כ+   Facebookלמרות שבזמנו בהתחלה   העדה, פרופ' נאו':

 15  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אבל זה, עוד פע�, אנחנו חוזרי� לפוליטיקה של הפלטפורמה עצמה.  העדה, פרופ' נאו':

 17  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18ג� לאדמי' פה יש רמות שונות. הוא יכול להחליט שכל  public groupsאבל ב   דה, פרופ' נאו':הע

 19  מי שרוצה נרש�, הוא יכול להחליט שהוא רק מזמי', הוא יכול להחליט,

 20  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  כלומר,  העדה, פרופ' נאו':

 22  בסדר, אז רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  ת שונות של, אוקי,זה רמו  העדה, פרופ' נאו':

 24  ,2ת/אנחנו נסמ' את הנייר הזה שעליו העדת ונקרא לו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25אולי גברתי, את המסמכי� האלה שמסומני� כבר במספרי�, אז נשאיר במספרי�   עו"ד ששו':

 26  האלה?

 27  לא, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר.  עו"ד ורסנו:

 28  ש רק במה שאנחנו,תראה, אנחנו בסו- נשתמ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  צודקת, הכל נכו',  עו"ד ורסנו:

 30  לא סת�, ניירות סת� לא ישמשו אותנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  נכו' מאוד, נכו' מאוד.  עו"ד ורסנו:
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 1  אוקי, אז נמשי+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אנחנו צריכי� לדעת מה הוגש ומה לא הוגש,  עו"ד ורסנו:

 3  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  זה בסדר גמור. טוב,   ורסנו:עו"ד 

 5  חזרנו לד-,  העדה, פרופ' נאו':

 6  חזרנו. דפדפנו חזרה לחוות הדעת,  ש:

 7  גמרנו ע� הד- הזה?  ת:

 8  בשלב זה,  ש:

 9  אוקי,  ת:

 10  אפשר לחזור לחוות הדעת.  ש:

 11  כ'.  ת:

 12  לחוות הדעת של+, 9אני מפנה אות+ לסעי-   ש:

 13  מה היה? 1ת/  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  היה המייל שלכ�,   1/ת  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  המייל,  עו"ד סומר:

 16  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  סעי- איזה? סליחה.  העדה, פרופ' נאו':

 18  , לחוות הדעת של+. 9  עו"ד ורסנו:

 19  . כ', %9דקה, בסו- אני אגיע ל  ת:

 20של תכניות   Facebookיופי, כשאת כותבת את המאפייני� השכיחי� של ד-   ש:

 21  טלוויזיה,

 22  נכו', כ',  ת:

 23אני פשוט לא ראיתי בחוות הדעת של+ מקורות. זה מתבסס על איזושהי ספרות   ש:

 24  מחקרית או אמפירית או משהו אחר?

 25  שנה, לא פחות ולא יותר, 25זה, תראה, אני בתחו� הזה כבר   ת:

 26  אני, לא, אני חלילה לא מתכוו' לזלזל,  ש:

 27  לא, לא, לא,  ת:

 28  אני רק רוצה לדעת,  ש:

 29  א, אתה רואה,אני את+ לגמרי, אני ג� ל  ת:

 30  כ',  ש:

 31אני אומרת ל+ את זה הכי ישיר שיש. אני כל הזמ' קוראת ספרות, זה התחו� שלי.   ת:

 32כלומר, אני בענייני�, אני קוראת ספרות ואני מסתכלת על הזמ'. אני מדענית 
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 1מידע, אני מהבוקר ועד הלילה מסתובבת ש�, ולכ' המאפייני� שדיברתי עליה� 

 2ת מספרות שקראתי. להגיד ל+ איזה מאמר ובאיזה זה מאפייני� שאני ג� יודע

 3  שנה והכל?

 4  כ' זה יעזור לי, זה יעזור,  ש:

 5אני לא יכולה להגיד ל+, זה ההמש+, כי זה כל כ+ הרבה מאמרי�. מצד שני, ג�   ת:

 6לגבי ההסתכלות שלי, עוד פע�, אני נכנסת כל הזמ', אז אני לא יכולה להגיד ל+ 

 7  הלילה קוראת ונכנסת, אז זה,משהו מסוי�, אני מהבוקר עד 

 8  אני,  ש:

 9  שנה, אז, 25זה משהו של   ת:

 10ברשות+, מכיוו' שכרגע כל מה שיש לנו זה את חוות הדעת של+, שאני מאוד מכבד   ש:

 11  אותה, אבל בכל זאת אנחנו,

 12  כ',  ת:

 13  צריכי� להתמודד איכשהו ע� הדברי�.   ש:

 14  אני, אני סומכת עלי+,  ת:

 15, ספר, מאמר, 2, מצדי 1הייתי ש� א� תפני אותי לאיזשה� מקורות מידע, מצדי   ש:

whatever,16  , שמונה את 

 17אני לא יכולה באוויר להציג ל+, אני לא יכולה להציג ל+ אבל יש אנשי� שזה,   ת:

 18  שמתעסקי� בנושא הזה,

 19  טוב,  ש:

 20  ,2או  1ומדברי� על זה, וכרגע ספציפית אני לא יכולה להציג ל+ מאמר   ת:

 21  בסדר.  ש:

 22  את לא יכולה להציג כי זה לא קיי�,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  לא, לא, לא, לא,  העדה, פרופ' נאו':

 24  או כי כרגע את לא יכולה לשלו- את זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  כי כרגע אני לא יכולה לשלו-,  העדה, פרופ' נאו':

 26  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אוקי,  עו"ד ורסנו:

 28  יש המו', איזה ספציפית כאילו,  נאו': העדה, פרופ'

 29  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  טוב. אני, אנחנו ממשיכי� באותו עמוד בחוות הדעת של+,  עו"ד ורסנו:

 31  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 32  לחוות הדעת של+, 13%14אני מפנה אות+ לסעיפי�   ש:
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 1  כ',  ת:

 2  אני אשמח א� תקראי אות� רגע.  ש:

 3של תכניות טלוויזיה משודרות אות'  Facebook %פי ה, "כמו כ' בניגוד לד13  ת:

 4, שנמצא TV show –בדקתי, ד- 'הצינור' מוגדר כקטגוריית דמות ציבורית ולא כ 

 5  תחת קטגוריית בידור", אני את+,

 6  כ',  ש:

 7  ?14אתה רוצה ג� שאני אקרא את   ת:

 8  . "הגדרת הד- משמעותית",14  ש:

 9  נכו',  ת:

 Facebook ,"  10"ה' כלפי הציבור וה' כלפי   ש:

 11  נכו',  ת:

 12  אוקי?  ש:

 13  נכו'.  ת:

 14  אוקי, זאת אומרת את רואה בנושא של הגדרת הד- כעניי' משמעותי?  ש:

 15  מאוד.  ת:

 16 –יופי. את, הא� בזמ' שהכנת את חוות הדעת ידעת שהד- הזה הוגדר בעבר כ   ש:

TV show?  17 

 18עוד פע�,  ,public figureאני, למיטב ידיעתי, אני, כשאני הסתכלתי עליו זה היה   ת:

 19  אני לא,

 20  אני שואל שאלה פשוטה,  ש:

 21  לא, לא ידעתי.  ת:

 22  תודה.  ש:

 23  והשאלה ג� לכמה זמ', ואי+, ומדוע,  ת:

 24לחוות  15אוקי. עכשיו, אני רציתי לשאול אות+ אבל נדמה לי שכבר ענית, בסעי-   ש:

 25  הדעת,

 26  כ',  ת:

 27  מנית כמה חודשי�,  ש:

 28  נכו',  ת:

 29  � שהיו במייל הזה,מתו+ החודשי 2ואני רואה שלא מנית   ש:

 30  אז לכ', לכ' אני אמרתי ל+,  ת:

 31  נכו',  ש:
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 1את המייל הזה אני לא זוכרת, לכ' אני מהתחלה אמרתי ל+ שאני זוכרת את   ת:

 2אוקטובר נובמבר ויוני, לא זכור לי שראיתי את יוני ויולי, שאגב זה עומד 

 3אחר במספרי� שלנו והמסקנה לא משתנה, ואני רק אגיד יותר מזה, אני בחנתי 

 4  כ+ עוד חודשי�,

 5  לא, אני,  ש:

 6  וזה די עמד במסקנה.  ת:

 7  ברשותה של גברתי אני אבקש שהעדה לא תרחיב לחוות דעת משלימה,  ש:

 8  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אוקי, סליחה,  העדה, פרופ' נאו':

 10  כי אז אנחנו שוב חוזרי� חזרה,  עו"ד ורסנו:

 11  את זה ולכ',בכל אופ', אני לא ראיתי את זה בזמ' שכתבתי   ת:

 12  מצוי',  ש:

 13  לכ' היססתי כששאלת אותי א� ראיתי או לא ראיתי.  ת:

 14בסדר גמור. עכשיו, את מציינת בחוות הדעת את, רק את, זאת אומרת את מציינת   ש:

 15בחוות הדעת כשאת אומרת 'כ+ וכ+ פוסטי� היו', ולעומת זאת את מדברת על 

 16  סרטוני� שהיו בתכנית.

 17  סליחה,על איזה סעי- אתה מדבר?   ת:

 18  ,15סעי-   ש:

 19  כ', אז ת' לי שניה,  ת:

 20  את מדברת,  ש:

 21  ת' לי להסתכל רגע דקה על זה.  ת:

 22  בבקשה.  ש:

 23  כ'. אז מה השאלה?  ת:

 24אז את מדברת, מצד אחד את סופרת את, או קיבלת נתוני� לגבי מספר הפוסטי�   ש:

 25  שהיו בד-,

 26  נכו',  ת:

 27  י� שהיו בד-.%VTRומצד שני את בודקת את מספר ה   ש:

 28  נכו'.  ת:

 29  פוסט את, את החודשי�, postאוקי. אמרת לי קוד� שלא הלכת ובדקת   ש:

 30  נכו', אני הסתמכתי על נתוני� שנת' לי (לא ברור),  ת:

 31? את התנועה VTRיכול להיות שהיו ש� פוסטי� שה� קשורי� לתכנית וה� לא ב   ש:

 32  הזאת הפרוטוקול לא רואה,
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 1  אז הוא, לא ראו, ג� הוא חצי רדו�, אבל,  ת:

 2  לא, הוא מרגיש מאוד לא טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  תרגיש טוב,  העדה, פרופ' נאו':

 4  אנחנו ג� ככה מעריכי� את זה שהוא עוד נשאר אתנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  תרגיש טוב.  העדה, פרופ' נאו':

 6  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7שאני לא יכולה לדעת כי אני לא אי' לי, אי' לי מושג, אתה שואל אותי שאלה   העדה, פרופ' נאו':

 8  יודעת מה אני לא יודעת, אז אני מתנצלת.

 9  אז את לא יודעת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10הא� ביקשת, הא� ביקשת, כשביקשת את הנתוני� הא� ביקשת שאולי יספרו   עו"ד ורסנו:

 11  י� אלא ג� פוסטי� שקשורי� לתכנית באופ' אחר?%VTRלא רק 

 12שתי את הדברי� הבאי�, ביקשתי פרומואי�, ביקשתי קידומי� וא� היו אני ביק  העדה, פרופ' נאו':

VTR%.13  י�, וא� אתה רואה יש ג� את, את החלוקה הזאת 

 14  זה לא מה שמופיע אצל+ בחוות הדעת,  ש:

 15מופיע, מופיע ג� מופיע, אני פשוט איחדתי את הדברי�. קראתי לה� 'קטעי�   ת:

 16  ששודרו בתכנית הטלוויזיה',

 17  י�, על זה אנחנו מסכימי�, נכו'.%VTRזה קטעי� ששודרו   ש:

 18  אנחנו מסכימי� לגמרי, כ'.  ת:

 19מצוי', וג� הקידומי�, א� אני משווה את זה למייל שאני רואה מול עיניי, מדובר   ש:

 20  י� מהתכנית',%VTRפרומואי� לתכנית, ובסוגריי� 'בשימוש  5על 

 21  כ', אתה מדבר על אוקטובר, כ',  ת:

 22אנחנו סופרי� בצד של התכנית זה, אנחנו סופרי� כ', זאת אומרת שכל מה ש  ש:

VTR%?'23  י�, בשפה פשוטה זה קטעי וידאו, נכו 

 24פרומואי�, לא, אנחנו סופרי� את הפרומואי� לחוד ואנחנו סופרי� את  5  ת:

 25  הקטעי� לחוד.

 26  אבל ג� הפרומואי� ה�, ה� פרומואי� שמחוברי�,  ש:

 27  נכו', אבל אני הפרדתי ביניה�, נכו',  ת:

 VTR?  28%ב  ש:

 29  נכו'. אבל אני הפרדתי ביניה�, ה� לחוד.  ת:

 VTR  30%כ', אבל, אבל הפרומואי� שספרת ה� אות� פרומואי� שמלווי� ב  ש:

 31  מהתכנית? אני פשוט מפנה אות+ למייל,
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 1  כל מה שספרתי,  ת:

 2  אני מפנה אות+ למייל,  ש:

 3אני מנסה להבי', כאילו, את ההפרדה. מבחינתי אני, אני ביקשתי להפריד כדי   ת:

 4היות יותר מזוקקת בנתוני� שלי, אז אני לא יכולה להגיד ל+, כי לא אני ספרתי ל

 5  אות�.

 6  בסדר, אבל ג� אות� פרומואי� שספרת,  ש:

 7  כ',  ת:

 8  שספרת באחד החודשי�,  ש:

 9  כ',  ת:

 10  שציינת אות� באחד החודשי�,  ש:

 11  כ'.  ת:

 12, או במילי� אחרות סרטו' וידאו? אני, פשוט VTRה� פרומואי� שהיה בה�   ש:

 13  תסתכלי על המייל שמול+ ואז תוכלי לראות שאני צודק.

 14  אני לא יודעת, עוד פע�, אני לא, לא שאלתי,  ת:

 15  אז תסתכלי על המייל,  ש:

 16  לא יכולה,  ת:

 17  אז א� את יכולה תשווי למספרי� שרשומי� במייל.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  הנה, אני רואה, למשל אתה מדבר על אוקטובר? על זה אתה מדבר?אז   העדה, פרופ' נאו':

 19  זה החודש היחיד שבו נקבת בפרומואי�.  עו"ד ורסנו:

 20  ,%6לא נכנסי� ב %5י�, אבל ה%VTR 6פרומואי� ועוד  5נכו', יש   ת:

 21 נכו', אבל יש,  ש:

 22  זה כלומר לטובתכ�,  ת:

 23המייל, אז אני רואה  אז אני מסתכל, אני מסתכל, שניה רגע, אז אני מסתכל על  ש:

 24  י� מהתכני�,%VTR 6שיש 

 25  נכו',  ת:

 26  י� מהתכנית',%VTRפרומואי� שבסוגריי� כתוב 'בשימוש  5ויש   ש:

 27  נכו', אוקי,  ת:

 28  זאת אומרת, בס+ הכל מה שספרנו זה את קטעי הווידאו,  ש:

 29  , נכו'.11  ת:

 30ב' של כ', אבל בס+ הכל ספרנו את קטעי הווידאו, לא בדקנו תכנית, תכנית במו  ש:

context,  31 

 32  אתה שואל א� לא בדקנו תכני� שה� פוסטי�?  ת:
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 1  בדיוק,  ש:

 2  לזה אתה חותר?  ת:

 3  בדיוק, בדיוק, יפה.  ש:

 4  אני, אני ביקשתי,  ת:

 5  גברתי מסבירה יותר טוב,  ש:

 6אני אשמח, כאילו, לעזור לכ�. אז אני, אני, זה לא מה שאני ביקשתי, אני ביקשתי   ת:

 7י, שהיו רלוונטיי� לתכנית. לכ', א� לא מבחינת contentג� קטעי� שה� 

 8  קיבלתי אות� לא קיבלתי אות�, אבל זה מה שביקשתי.

 9  טוב,  ש:

 10י� שרלוונטיי� %VTRזאת אומרת, רגע, רגע, את ביקשת לדעת לא דווקא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  לתכנית?

 12  אני ביקשתי לדעת איזה תכני� היו רלוונטיי� לתכנית,  העדה, פרופ' נאו':

 13  ג� כפוסטי�?  נעי� דיבנר: כב' הש'

 14  כ'.  העדה, פרופ' נאו':

 VTR?  15ג� כפוסטי� ללא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  י� כלולי� בעניי' הזה.%VTRה   העדה, פרופ' נאו':

 17  אני מבינה את זה. זאת אומרת, יש פוסטי� שה� כיתוב, ויש פוסטי� שג�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  שה� בווידאו,  העדה, פרופ' נאו':

 19  מצור- לה� ווידאו,  נעי� דיבנר: כב' הש'

 20  נכו'.  העדה, פרופ' נאו':

 21  יופי, את זה הבנו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  מבחינתי,  העדה, פרופ' נאו':

 23  נקרא לכול� יחד פוסטי� עכשיו. את ביקשת לדעת מה ה� כל הפוסטי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  את כלל הפוסטי�, נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 25  שיש בה� הקשר לתכנית?  בנר:כב' הש' נעי� די

 26  נכו', וזה במספר הזה,  העדה, פרופ' נאו':

 27  ובי' א� לא? VTRבי' א� זה ע�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  נכו', וקראנו לה�,  העדה, פרופ' נאו':

 29  ",2016ש"בחודש יוני  1.15ואז מתו+, כשאת אומרת לי למשל בסעי-   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 31  פוסטי�", אוקי? 379"הועלו   ' הש' נעי� דיבנר:כב

 32  כ'.  העדה, פרופ' נאו':
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 1 7ובי' א� לא,  VTRמתו+ הפוסטי� האלה, בי' א� זה  7אז את אומרת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  מתוכ� קשורי� לתכנית?

 3  מתוכ� קשורי� לתכנית. 7נכו', נכו',    העדה, פרופ' נאו':

 4  שאל,אוקי, אז בוא נ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אני לא חושב שזה מה שהיא אמרה,  עו"ד ורסנו:

 6  הוא חושב שלא נכו', לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  לא, אני לא חושב שזה מה שהיא אמרה,  עו"ד ורסנו:

 8  זה מה שהיא אומרת כרגע.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 10  אז בשביל זה אתה יכול להמשי+ לשאול.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 VTR,  11אז לכ' אני שואל, לגבי פוסטי� שה� לא   עו"ד ורסנו:

 12  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 13בדקת� אות�? זאת אומרת ראית, הסתכל על התוכ' שלה� לראות א� ה�   ש:

 14  קשורי� לתכנית?

 15  אני עצמי לא נכנסתי לעבר, לחודשי� האלה, לספור אחד אחד,  ת:

 16  אוקי,  ש:

 17  אז אני לא יכולה להגיד ל+.  ת:

 18עכשיו אני אשאל שאלה כזאת. הא� בדקת לדוגמה הא� יש פוסטי� שעלו בד-   ש:

 19  והפכו לאייטמי� בתכנית?

 20  הא� פוסטי� שעלו בד- והפכו לאייטמי� בתכנית? אני לא הסתכלי על זה.  ת:

 21  בסדר. כ', עכשיו, ואני רוצה עוד פע� לחדד,  ש:

 22  כ',  ת:

 23פה שו� פוסט, בספירה  י� מהתכנית. אי'%VTRהספירה שנמצאת בפנינו היא רק   ש:

 VTR.  24שאנחנו סופרי�, שהוא קשור לתכנית אבל לא כולל 

 25  אני,  ת:

 26  אני הבנתי הפו+ ממה שאתה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אני לא,  העדה, פרופ' נאו':

 28  אני חושב, ובדיוק בגלל זה אני מחדד,  עו"ד ורסנו:

 29  אני לא חושבת שאני מבינה מה,  ת:

 30  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31הא� בספירה שספרת, לא, נקרא לזה לא המונה, אלא המכנה, לא המספר הגדול   ורסנו: עו"ד

 32  של ס+ כל הפוסטי� אלא במכנה, המספר הקט' יותר, נספרו,
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 1  תראה, אני אנסח ל+ את זה אחרת, אני ביקשתי את כל התכני� שה�,  העדה, פרופ' נאו':

 2  זה מונה,  עו"ד סומר:

 3  ו+,נכו', הפו+ סליחה, הפ  עו"ד ורסנו:

 4כ' אני הבנתי, לא משנה, אני הבנתי אות+. אני ביקשתי למעשה את כל התכני�   העדה, פרופ' נאו':

 5. בוא, הניסוח של VTRשה� התכני� שה� רלוונטיי� לתכנית. אד� קורא לה� 

VTR ,  6 

 7  זה וידאו, VTR  ש:

 8הוא ג� לא ניסוח מדויק, ג� א� אנחנו הולכי� לניסוח המקצועי הוא ניסוח יותר   ת:

 9  הזה, VTR%סוב+ מהמ

 10  זה קטעי ווידאו, נכו'? VTR  ש:

 11  , יש לזה ג� ניסוח אחר בעול� המקצועי, אז בוא,VTR  ת:

 12  אבל כא' כשאנחנו,  ש:

 13  אני לא אלאה אתכ� בניסוח,  ת:

 14  אבל כא' אנחנו מפשטי� את זה לווידאו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15את מה שהוא כותב בתו+ הזה, בכוונה אני בדיוק, ולכ' אני אומרת, כשאד� כותב   העדה, פרופ' נאו':

 VTR,  16כתבתי 'תכני� שקשורי� בתכנית' ולא השתמשתי במילה 

 17  אני יודע שזה מה שכתבת,  עו"ד ורסנו:

 VTR,  18המילה   ת:

 19  לכ' אני מסתכל על המייל,  ש:

 20אוקי, אז לכ' אני אומרת, כשאני אומרת 'תכני�' אני מתכוונת לתכני�. אני   ת:

 21שייתנו לי את מספר התכני�. לא מעניי' אותי א� זה היה ביקשתי מעורכי הדי' 

 22  או שזה היה אד� מעופ- על רגליי�. postוידאו או שזה היה 

 23  בסדר.  ש:

 24  זה פשוט לא מעניי' אותי.  ת:

 25  בסדר.  ש:

 26אני מעניי' אותי שזה היו תכני� בטלוויזיה. את�, את� מנסי� להחזיר אותי   ת:

 27  בחזרה לווידאו ואי' קשר.

 28  לא,  � דיבנר:כב' הש' נעי

 29  לא, לא,  עו"ד ורסנו:

 30הוא שואל, אני אסביר ל+ למה הוא שואל, כי הוא עושה, הוא עושה הצלבה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  בי' המייל לבי' חוות הדעת של+,
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 1  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 2  אוקי?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  כ'.  העדה, פרופ' נאו':

 4  פוסטי�', 66י לא רואה שאומרי� לי ככה, הוא אומר 'במייל אנ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 6פוסטי� שכ' קשורי�' וכולה,  5שקשורי� לתכנית,  VTRפוסטי� ללא  6'  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7הוא לא רואה את הדיפרנציאציה הזאת ביחס לפוסטי�. מה שהוא רואה במייל 

 8  שאת קיבלת,

 9  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 10פוסטי�, זה כולל את  66זה כאילו מישהו בא ואמר ל+, 'תראי, ס+ הכל היו   בנר:כב' הש' נעי� די

 11  הכל',

 12  נכו', נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 13  'קשור ולא קשור',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 15י� מהתכנית, אבל אני לא מזקק ל+ את %VTR 6יופי? 'מתוכ� אני מזקק ל+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  וסטי�',הפ

 17  אז לא, לא, אני,  העדה, פרופ' נאו':

 18  שקשורי� לתכנית', %66'מתו+ ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  עוד פע�, זו, זו השפה של אד�, אני לא יכולה לשלוט בשפה של אד�.  העדה, פרופ' נאו':

 20  לא, אבל אי+ את יודעת שאת קיבלת מה שביקשת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  כי אני שאלתי, כי אני שאלתי, כי אני שאלתי.  העדה, פרופ' נאו':

 22  תסבירי, תסבירי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אני שאלתי את עורכי הדי',  העדה, פרופ' נאו':

 24  את מי שאלת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  את עורכי הדי',  ת:

 26  את עורכי הדי'?  ש:

 27  כ', כ', אני הייתי כל הזמ' בקשר ע� עורכי הדי',  ת:

 28  יר ע� אד�?לא היית בקשר יש  ש:

 29  לא, אז ממש לא, את אד� פגשתי בפע� הראשונה כשראיתי פה בחו&.  ת:

 30  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  טוב,  עו"ד ורסנו:

 32  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1אני ביקשתי את התכני� שה� תכני� שקשורי� לתכנית. זה שאד� קורא לה�   העדה, פרופ' נאו':

VTR  2במוב' שה� קוראי� לזה בניסוח 'וידאו', זה עניי', עוד פע�, של אי+ אד� 

 3שולח את המייל. אני לא יכולה להתייחס לזה, אד� יגיע אחרי ואת� יכולי� 

 4  לשאול אותו.

 5  את לא עשית אפילו בדיקה מדגמית אחת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  אני עשיתי את זה, אני עשיתי,  העדה, פרופ' נאו':

 7  לגבי החודשי� האלה שאת מצהירה עליה�,  עי� דיבנר:כב' הש' נ

 8  לא,  העדה, פרופ' נאו':

 9  שה� בחוות הדעת של+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  בחודש הזה לא היה לי,  העדה, פרופ' נאו':

 11  לא בדקת אות�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  כל החודש.לא בדקתי את כל החודש. לא בדקתי את הספירה של כל הפוסטי� ב  העדה, פרופ' נאו':

 13  טוב.  עו"ד ורסנו:

 14  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15אני אמשי+, אגב, אפרופו חודשי�, למה בחרת דווקא את החודשי� האלה? או   עו"ד ורסנו:

 16  שזה מה שקיבלת?

 17  זה ממש אלה שקיבלתי, כי עוד פע� להזכיר לכ�, בזמני� שהיה לנו בסד זמני�,  העדה, פרופ' נאו':

 18  אי' מחלוקת,  ש:

 19  כתבתי את הדו"ח הזה ביו� אחד,אני   ת:

 20  לא,   ש:

 21  אז ביקשנו ממש 'תנו לנו חודשי�' וזה המה שקיבלנו,  ת:

 22  לא, לא, אי' מחלוקת פשוט יש,  ש:

 23  אוקי,  ת:

 24  אני ש� לב, נגיד יש,  ש:

 25  רגע, סליחה רגע, אתה באת לכא' להחלי- את המקליט?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  כ', סליחה.  דובר:

 27  א, זה בסדר גמור. רק תיגש לדלת ש� ויפתחו ל+ אותה,ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  אז רק,  עו"ד ורסנו:

 29  רק רגע, חכה רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  כ', כ',  עו"ד ורסנו:

 31  אני רק, אני,  העדה, פרופ' נאו':

 32  רק רגע אחד.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  אי' בעיה.  העדה, פרופ' נאו':

 2  צריכי� להחלי- את המקליט כי הוא מפורק לגמרי, שניה, רגע אחד, אנחנו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  א� הוא הדביק אותנו אז בכלל יהיה לנו פה שמחה וששו',  עו"ד ורסנו:

 4  מה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  א� הוא הדביק אותנו אז בכלל יהיה פה שמחה וששו',  עו"ד ורסנו:

 6  לפחות אנחנו נדע שכולנו חולי� ביחד.  העדה, פרופ' נאו':

 7מילא א� הוא הדביק אותנו, א� הוא לא הקליט אותנו זו תהיה שמחה   דיבנר: כב' הש' נעי�

 8  וששו'. אנחנו רגע אחד ממתיני� לו שייכנס, כבר עדי- שנעשה את זה מסודר.

 9  זה נראה כאילו הקפת המאה,  העדה, פרופ' נאו':

 10  מקי- את יריחו.  דובר:

 11  פעמי�? אנחנו בבעיה. 7  העדה, פרופ' נאו':

 12  החומות ייפלו.תכ-   עו"ד ורסנו:

 13  אנחנו יכולי� להמשי+? טוב, אז תמשיכו בבקשה. כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  טוב, נמשי+,   עו"ד ורסנו:

 15רק אני רוצה להוסי-, ברשות+ גברתי, עוד פע�, זה נלקח מעורכי הדי' שמסרו לי   העדה, פרופ' נאו':

 16ית, את הפרטי� לבקשתי. אני שמתי את, יהבי, עוד פע�, על הבדיקה הפיז

 17האמפירית, על הדברי� של הלייקי�, מה שאני יכולה לראות בבת אחת, ואני רק 

 18, לא admin %אגיד שביקשתי ליו� שכתבתי את חוות הדעת, מגיא, לשי� אותי כ

admin  אבל כmoderator 19, זה שלב אחד פחות, שאני אוכל לראות באמת את 

 data 20כי אי' לי את ה , אבל לא הגעתי למצב, לכל הנושא של התכני�,  data  %ה

 21  שקיבלתי, data %הזה, זה ה

 22  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23טוב, אז אני, רק פשוט לחדד, אני, אני רוצה להבי', נגיד סת�, אנחנו חוזרי� פה   עו"ד ורסנו:

 24  , זה לא נורא חשוב אבל,15עוד פע� לסעי- 

 25  לא, לא, בסדר, אני אענה,  העדה, פרופ' נאו':

 26  ,2016ואז יש לנו את אוקטובר  2016יש לנו את יוני   ש:

 27  נכו'.  ת:

 28  זה את ביקשת את החודשי� האלה שפשוט זה מה שנתנו ל+?  ש:

 29אני ביקשתי כמה חודשי� למדג� ואלה החודשי� שנתנו לי, ואני, על זה   ת:

 30הסתמכתי בחוות הדעת ולכ' אני מזכירה ג� את החודשי� האלה, אני לא מנסה 

 31  להטעות חס וחלילה,

 32  לא אמרתי,חלילה,   ש:
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 1  לא, לא, אני אומרת, אני,  ת:

 2  לא, השאלה היא רק הא� זה החודשי� שביקשת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 4  חודשי�', 3שאת אמרת 'תנו לי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  חודשי�', 3אני אמרתי 'תנו לי   העדה, פרופ' נאו':

 6  כלשה�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  כ', כ',  ':העדה, פרופ' נאו

 8  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9אז ה� אמרו לי 'הנה, כבר יש לנו את האלה', עוד פע� לא ראיתי את יוני אגב,   העדה, פרופ' נאו':

 10  שזה עוד פע�, זה לא משנה את המסקנה,

 11  לא, לא, בסדר,  עו"ד ורסנו:

 12  ואת יולי,  ת:

 13  בואו נתקד�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  בואו נתקד�,בסדר, בסדר,   עו"ד ורסנו:

 15  ,2015ואחר כ+ את כל   העדה, פרופ' נאו':

 16  השאלה הייתה ברורה ונענתה בצורה מצוינת, בואי נמשי+.  ש:

 17  תודה.   ת:

 18  לתצהיר של+, 17טוב, אני מעביר אות+ לסעי-   ש:

 19  כ',  ת:

 20עכשיו רק, אני חושב שכבר כולנו נהיינו מומחי� במסגרת הדיו', אבל בכל זאת   ש:

 21  שא� נשכח,למע' הפרוטוקול, 

 22  כ',  ת:

 23  אנחנו עוד רחוקי� ממומחיות.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24על ד- הצינור, אז  likeזה כשאנחנו, מספיק פע� אחת שב' אד� לוח&  likeכ',   עו"ד ורסנו:

 25  הוא יישאר באופ', אלא א� הוא עשה משהוא אחר באופ',

 26  או אלא א�, האדמי' יכול ג�,  העדה, פרופ' נאו':

 27  נכו', נכו', אלא א� האדמי' מחק אותו,   ש:

 28  נכו',  ת:

 29  אלא א� הוא מחק את עצמו, מאותו רגע,  ש:

 30  בעיקרו' הוא יישאר פאסיבי,  ת:

 31  הוא יישאר,  ש:

 32  נכו', זה לא אומר שהוא רואה את הד- אבל זה,  ת:
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 1  נכו', אבל הוא יישאר כאחד, הוא יישאר רשו� כאחד העוקבי� של הד-?  ש:

 2  עוקבי�, כ'.הוא יישאר כאחד ה  ת:

 3  אוקי, ודי בפע� אחת? ג� א� לאחר מכ' הוא איבד עניי',  ש:

 4  ודי בפע� אחת,  ת:

 5  והוא פשוט הפסיק להסתכל?  ש:

 6  נכו', נכו'.  ת:

 7אוקי, ולעומת זאת כשאנחנו סופרי� צופי� אנחנו כל הזמ' סופרי� צופי�   ש:

 8  בתכנית נתונה.

 9  בתכנית אחת, נכו', נכו'.  ת:

 %10פ' תיאורטי מספר הצופי� בתכנית הוא לא מוגבל לאוקי, זאת אומרת באו  ש:

 11שני�, מספר הצופי� ה  3, א� אנחנו לוקחי� תקופה של שנתיי� או 170,000

unique%?12  י� נקרא לזה, בתכנית, אנחנו לא יודעי� מה הוא 

 13  אנחנו לא יודעי� מה הוא בצורה מדויקת, נכו'.  ת:

 14תכניות אחרות שמשוות  עכשיו, כאשר השווית, עשית השוואה מעניינת לגבי  ש:

 15  צופי� לעומת גולשי�,

 16  כ',  ת:

 17אני רוצה לשאול אות+ א� חשבת אולי לבדוק תכניות שה' דומות באופי שלה',   ש:

 18כלומר במוב' הזה שה' עוסקות ברשת החברתית או ברשת בכלל, ברשת 

 19  האינטרנט בכלל.

 20, רציתי לבדוק ספציפית 10לבדוק קוד� כל מה קורה בחשדות לא, בעיקר רציתי   ת:

 21דומה. אני רק אומר שלא הספקתי  patternכדי לראות  10בחברה של חדשות 

 22לצר- את זה לחוות הדעת אבל הסתכלתי על תכניות אמריקאיות ג�, וראיתי 

 23, את אותה תבנית שחוזרת על עצמה כל הזמ', patternפחות או יותר את אותו 

 24  תכנית. perהלייקי� לד- הוא קט' בכמה מוני� ממספר הצופי�  שמספר

 25מסמכי�, ולבקשת את חוות דעת+ המקצועית  2אוקי. אני רוצה רגע להראות ל+   ש:

 26  לגביה�,

 27  כ', בבקשה.  ת:

 28  .%41ו 40מסמכי�   ש:

 29  מה אנחנו רואי� פה?  ת:

 30  אל, אל תעני עוד בבקשה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 31  ומרת כלו�.אני לא א  העדה, פרופ' נאו':

 32  ?%41ו 40  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1  כ'.   עו"ד ורסנו:

 2  אני לא יודע מה אני רואה פה,  העדה, פרופ' נאו':

 3  רק שניה, אל תשיבי עוד בבקשה לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 4  לא, לא, אני לא יודעת מה אני רואה פה עדיי',  העדה, פרופ' נאו':

 5  ג�,לא שאלתי שאלה, אז קשה לה להשיב   עו"ד ורסנו:

 6כ' בדיוק, ג� אני לא רואה, אני עדיי' לא יודעת מה אני רואה פה. אני, רק תסלחו   ת:

 7  לי שניה, אני רק אשי� משקפיי� א� לא אכפת לכ�,

 8  בבקשה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כי זה פה, אני כבר מגיעה לגיל,  העדה, פרופ' נאו':

 10  כ', כולנו ש�, כולנו ש�.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  כ', אני את+.  פ' נאו':העדה, פרו

 12  כ'. את מכירה את התכנית בש� 'חי בלילה'?  עו"ד ורסנו:

 13  בוודאי.  ת:

 14  זו תכנית שעוסקת בתכני רשת?  ש:

 15  כ', אבל קצת שונה,  ת:

 16  תכניות זהות, 2יש, נכו', מ' הסת� אי'   ש:

 17  נכו', אבל היא שונה,  ת:

 18לילה', במוב' הזה אבל בגדול יש איזשהו קשר ענייני� בי' 'הצינור' לבי' 'חי ב  ש:

 19  ששתיה' עוסקות בתכני רשת?

 20כ', כ', אבל עוד פע�, ה' שונות לגמרי. אחת היא חברתית ואחת היא חתולי�   ת:

 21  ופסנתרי�,

 22  אני לא אשאל איזה יותר טובה.  ש:

 23  לא, אני ג� לא אענה.  ת:

 24  כל אחד וגישתו, כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  הזה.אני לא אכנס לפלונטר   העדה, פרופ' נאו':

 26  המסמכי� האלה, 2ואני רוצה לשאול אות+, אחרי שהצגתי ל+ את   עו"ד ורסנו:

 27  מה זה המסמ+ הזה? מה אתה רוצה להראות לי?  ת:

 28  אוקי, אז המסמ+ הראשו',  ש:

 29  זה זה, אתה מדבר?  ת:

 30  של 'חי בלילה', Facebook %זה ד- ה  ש:

 31  כ', אוקי.  ת:
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 1אמצעות עד שלא יכול להעיד עליו, אני לא יודע אני מתנגד להגשתו. הוא מוגש ב  עו"ד ליכטנשטיי':

 2, אני לא Photoshopאו לא עשה לו  Photoshopמי ציל� אותו, לא, עשה לו 

 3  יכול לחקור, לא יודע.

 4ואני מבקש את חוות  Photoshopאוקי, אז אני צילמתי אותו, לא עשיתי לו   עו"ד ורסנו:

 5ה, היא מעידה עדות דעתה המקצועית. כל עדות מומחה היא במהותה עדות סבר

 6  סברה,

 7 %אני ארשה לכ� אחרי הדיו' לבדוק את זה ישרות בד- ולהגיד לי א� זה ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

Photoshop ,8  או לא 

 9  לא, לא, א�, א� העדות היא עדות מומחה, ובלבד שהנתוני�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  היא מומחית, היא כא' רק כמומחית.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11רגע, שהנתוני�, שהנתוני� עצמ� לא ייוחסו כאילו, הכניסו נתוני� ואנחנו לא   טנשטיי':עו"ד ליכ

 12  יודעי� מתי ה� נעשו, באיזה תארי+ נבחרו ומדוע נבחרו,

 13  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14אי' לי בעיה שתהיה תשובה, אני מתנגד לשימוש בנתוני� כאיזשהו משהו מחייב   עו"ד ליכטנשטיי':

 15  לתיק שלנו,

 16  טוב,  הש' נעי� דיבנר:כב' 

 17  כלומר זו, זו כוונתי.  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  אני לא בטוח שהבנתי את ההתנגדות אבל בסדר,  עו"ד ורסנו:

 20  אני את+.  העדה, פרופ' נאו':

 21ואני רואה, מתי עשינו את זה?  Facebook %כ', אז ככה, אז אני מסתכל על ד- ה  ש:

 22  זה היה בספטמבר?

 23  זה היה ממש לפני הדיו',  עו"ד ששו':

 24  כ', לקחנו,  עו"ד ורסנו:

 25  אז לא אתה עשית את זה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  עשינו אמרנו, עשינו,  עו"ד ורסנו:

 27  אתה אמרת 'אני עשיתי',  עו"ד סומר:

 28  אני ורועי יחד, וחברי,  עו"ד ורסנו:

 29  טוב, זו שונה, אמרת קוד�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  איזו בעיה ע� זה?יש לכ�   עו"ד ורסנו:

 31  זה לא מה שאמרת קוד�,  עו"ד סומר:

 32  באמת, יש גבול ג� לכמות הרפש שאפשר להטיח בעורכי די',  עו"ד ורסנו:
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 1לא, חברי�, כשהוא עושה, מה זה משנה א� הוא עושה את זה ע� עוד אנשי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  לצידו?

 3  לי,זה רק מראה מדוע, זה רק מדוע החשש ש  עו"ד ליכטנשטיי':

 4  אי' שו� חשש. אני, אני לא חולקת את החשש של+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5שלי, התמונה שלי ש�, אני עשיתי את  Facebook %תנוח דעת+, זה מחשבו' ה  עו"ד ששו':

 6  הצילו� הזה.

 7  אני לא, אני לא חולק על הצילו�, אני בס+ הכל, אני בס+ הכל מנסה להסביר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  א ברור).(ל  עו"ד סומר:

 9שניה, לא ישמעו אות+, רגע. אני, אני, מה שאני מנסה לומר, שאי' לנו יכולת   עו"ד ליכטנשטיי':

 10לוודא. כמו שהעדה נחקרת על המספרי� שהיא הציגה, 'כ' חקרת, לא חקרת, כ' 

 11בדקת, לא בדקת', והיא נחקרת על המספרי�, זה בסדר, אני לא, לא עומד כנגד 

 12ישהו על המספרי� כא', ואי' לי את מי לחקור, כי ה� זה, ג� לי הזכות לחקור מ

 13  מגישי� את זה באמצעות�.

 14  שב, שב, רועי שב,  עו"ד ורסנו:

 15חברי�, את� יכולי� ברגע להיכנס לד- של בורשטיי' ולראות א� זה כ+ או   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16אחרת, את� יכולי� לעשות את זה ברגע זה. א� הפערי� ה� כאלה משמעותיי� 

 17  חנו נראה את זה מיד, וא� לא, אז כנראה זה מהזמ' האחרו', טוב.אז אנ

 18נתוני� שפרופסור נאו' אמרה שהיא בדקה, ואות� אי' בעיה  2יש, יש נתו', יש   עו"ד ורסנו:

 19לבדוק וכמוב' ג� לא שאלתי לגבי אמתות�, כי ברור לי לגמרי שה� נכוני�, מה 

 20  שהיא הביאה,

 21  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 public record,  22זה נתוני הלייקי� לעומת נתוני הרייטינג, זה דברי� שה�   סנו:עו"ד ור

 23  ועכשיו אתה מציג לה את זה לגבי התכנית 'חי בלילה',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  נכו', זה הכל.  עו"ד ורסנו:

 25  בסדר, בואו נתקד�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26ני מבקש, בתכנית 'חי בלילה' אני יפה, אז עכשיו כל מה שאני אומר זה ככה, א  עו"ד ורסנו:

 27  אל- לייקי�, 340או  333שלה יש לה�  Facebook %רואה, בד- ה

 28  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 29  ולעומת זאת הרייטינג המזהיר שלה, אני לא רואה כלו�,  ש:

 30  ,8.6  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  , שזה,8.6  עו"ד ורסנו:

 32  אל-, 182שזה   העדה, פרופ' נאו':
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 1  אלפי�. %182שזה כ  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 2  לא, לא, לא, אבל,  העדה, פרופ' נאו':

 3רגע, רק רגע, רק רגע, הוא נות' ל+ את הנתוני� ותכ- את, בדיוק בשביל זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  את צריכה להתייחס אליה�, רק רגע אחד.

 5אחת בסעי-  שניה רגע, ולאחר מכ', ולאחר מכ' יש בעמוד שלאחר מכ', יש עוד פע�  עו"ד ורסנו:

12 ,  6 

 7  על איזה נתוני� את� מסתכלי�?  עו"ד סומר:

 8  על רייטינג.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  על רייטינג.  עו"ד ורסנו:

 10  על איזה מסמ+? אתה יכול להפנות אותי?  עו"ד סומר:

 11  . יש לנו,41  עו"ד ורסנו:

 12  ,23, בעמוד הראשו', 'חי בלילה' מופיע בעמוד הראשו' בשורה 41  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  נכו',   עו"ד ורסנו:

 14  הוא מופיע, %2ואחר כ+ בעמוד ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  ,12בשורה  %2בעמוד ה  עו"ד ורסנו:

 16  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  ,%3ובעמוד ה  עו"ד ורסנו:

 18  .%21הוא מופיע ב  עו"ד ששו':

 19  ,21הוא מופיע בשורה   עו"ד ורסנו:

 20  בסדר גמור,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  ו, עכשיו,זה  עו"ד ורסנו:

 22  ומשהו אל- צופי�, %200ל 151אז אנחנו, אז לכאורה לפי זה הוא נע בי'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  כ',  עו"ד ורסנו:

 24  לייקי�, 350לכאורה, וכא' יש לו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25כ', אז קוד� כל זה להשוות בי' בטטות לבנדורות, כי שיטת הרייטינג של וועדת   העדה, פרופ' נאו':

 26ג עובדת על כמה סוגי�. היא עובדת דבר ראשו' על פרטי�, דבר שני על המדרו

 27משק בית, דבר שלישי על כלל האוכלוסייה, ודבר רביעי על האוכלוסייה היהודית. 

 28  המסמכי� האלה שניתנו לנו זה מסמכי� שא� את תשימי לב 'משקי בית',

 29  ה'?%ה'? ב%יהודית ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  ע'.%ב  דובר:

 31  ע'?%ב  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 32  ה',%לא, לא, ב  עו"ד ששו':

 33  יהודית, יהודית.  העדה, פרופ' נאו':
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 1  לא, לא, לא טעיתי, כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  כ', כ',  העדה, פרופ' נאו':

 3  ה', כ', חשבתי ששמעתי ה' ש�,%ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4עושי� את זה, אבל בואו נגיד ככה, מטעמי את מבינה שלא רצוי לשאול למה   העדה, פרופ' נאו':

 5  פרסומת כנראה שאר האוכלוסייה פחות מעניינת את הפרסומאי� לצערנו הרב.

 6  אוקי, טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אבל זה, אנחנו ניכנס לסיפור בהיסטוריה הישראלית.  העדה, פרופ' נאו':

 8  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9את זה, מכיוו' שהתייחסתי באמת לזיקוק של האד� הפרטי, אז  אני, כשבחנתי  העדה, פרופ' נאו': 

 10 149אל- צופי�,  187נתתי את הפרטי�, כשאת רואה את המספרי� גברתי, 

 11וכדומה, זה תכני� של וועדת המדרוג באופ' פרטני. זאת אומרת שה� בחנו כמה 

 12אנשי� בסופו של דבר צפו באותו לילה בתכנית, לא כמה משקי בית צפו. הרי 

 13ביל משק בית, וזו המניפולציה שעושי� בדר+ כלל בחברות כשרוצי� להעלות בש

 14את הרייטינג, מספיק ל+ ב' אד� במשק בית שזה ייחשב, משק הבית, חלק 

 15מהמספר. לעומת זאת בפרטי� זה יותר מסוב+, כי יש ל+ הרבה פרטי�, והפרטי� 

 16אלה האלה, את רוצה באמת לקבל את המספר הזה. עכשיו, לכ' המספרי� ה

 17מבחינתי ה� לא רלוונטיי�, זה מספרי� של משקי בית. אני הייתי שמחה א� הוא 

 18רוצה, יכול להיות שג� בנספחי� שלנו, צרי+ לראות את המספרי� של 'חי בלילה' 

 19  לגבי הרייטינג הפרטי,

 20  את צודקת,  עו"ד ורסנו:

 21  עוד פע�, לא של משקי הבית.  ת:

 22ת, צירפתי, הבאתי דווקא מספרי� על את צודקת, זו הייתה טעות שלי. את צודק  ש:

 23  משקי בית. כמה, להערכת+, בתכנית כזאת,

 24  אני לא יודעת,  ת:

 25  אי אפשר, זו לא המומחיות שלה, זו באמת לא המומחיות שלה,  עו"ד סומר:

 26  אני עוד פע�, אני לא יודעת,  העדה, פרופ' נאו':

 27ק תשובה שהיא יכולה לתת א� היא לא יודעת, אבל בשביל, אבל זה בדיו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  אותה בעצמה,

 29  הנה 'חי בלילה',  עו"ד ששו':

 30  הנה, יופי, יופי, יופי, הנה, הנה, סליחה, סליחה, סליחה,  עו"ד ורסנו:

 31  היא אמרה שיכול להיות שיש,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  נפלא,  עו"ד ורסנו:

 33  כ' זה מה שאמרתי, אמרתי,  העדה, פרופ' נאו':
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 1  את המסמכי� שצורפו אצל+, הנה סליחה, אני לוקח  ש:

 2  כ',  ת:

 3  זה מצוי', נכו'. הנה, יש לנו 'חי בלילה',   ש:

 4  אוקי,  ת:

 5  אל-, 174יש לנו פה מספר באלפי פרטי�,   ש:

 6  נכו', נכו'.  ת:

 7  אז זה מצוי'.  ש:

 8  אז זה אותו סדר גודל?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ', כ',  עו"ד ורסנו:

 10  סדר גודל.אז במקרה הזה זה אותו   העדה, פרופ' נאו':

 11  נכו'.  ש:

 12עוד פע�, אני מבחינתי, כשאתה רואה באופ' קונסיסטנטי את הדפי�, לא   ת:

 13  הסתכלתי על 'חי בלילה',

 14  אני רגע רוצה רק לדעת, אני, סליחה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  אני מפנה, סליחה,  עו"ד ורסנו:

 16  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  לקוב&, קוב& תגובה לבקשה לסעדי� זמניי�. 133הפניתי לעמוד  170כשאמרתי   עו"ד ורסנו:

 18  ה� ממוספרי�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  כ',   עו"ד ורסנו:

 20  זה בנט המשפט,  עו"ד ששו':

 21  זה בנט המשפט,  עו"ד ורסנו:

 22  כמה פעמי� בשבוע זה 'חי בלילה', אגב?  העדה, פרופ' נאו':

 23  זה בנספח,  עו"ד ורסנו:

 24  , לא ידעתי שיש לכ�,143מצוי', לא, מצוי',   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  ,133  עו"ד ורסנו:

 26  , 133  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  , זה העמוד,149מתו+   עו"ד ורסנו:

 28  הכותרת שלו זה "הרשות השנייה, מרכז מידע"?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  כ'.  עו"ד ורסנו:

 30  אוקי, אני רואה את זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ויש לנו אחר כ+,  עו"ד ורסנו:

 32, שזה תוא� למספר 361אגב, יש בעמוד, אני רואה מספרי� אחרי� לגמרי,   או':העדה, פרופ' נ

 33  הלייקי�.
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 1  כ', עוד פע�, איפה?  ש:

 2  רק רגע, בואו נסתכל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  לספטמבר, %25אי' לי מושג באיזה עמוד זה, זה ב  העדה, פרופ' נאו':

 4  לא משנה,  עו"ד ורסנו:

 5  ,361'חי בלילה',   ת:

 6  הבנתי,  ש:

 7  שזה פחות או יותר,  ת:

 8  אוקי, אוקי,  ש:

 9  אז זה חוזר, זה חוזר לניתוח שלו,  ת:

 10, אני רואה ש'חי בלילה' 133רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד, אוקי, אני בעמוד   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  , 174.7יש באלפי פרטי� המספר הוא 

 12  באיזה עמוד?  העדה, פרופ' נאו':

 13  , ואת אומרת שבד- אחר את רואה נתוני�,2017פטמבר לס %10וזה נכו' ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  כ', תלכי קצת קדימה יותר,  העדה, פרופ' נאו':

 15  , %11בד- אחר של ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16איפה המספרי�? אני יכולה להראות ל+ את זה, אני לא יודעת אי+ למספר את זה   העדה, פרופ' נאו':

 17  פשוט, אבל פה.  אני פה קשורה? אני קשורה?

 18  תגידי לי מה התארי+, כ' את מחוברת למיקרופו'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  לספטמבר. 25אז   העדה, פרופ' נאו':

 20. באמת? 361לספטמבר אני עדיי' רואה  12לספטמבר, רגע, אז אני רואה,  25  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  ,170לספטמבר זה יהיה  %10זה יכול להיות כאלה פערי�? שב

 22ולפעמי� אחרי תכנית כמו 'האח גדול' היה לה� פי  2זה שודר בערו&  כ' זה שודר,  מר לרר:

 23  יותר, 6

 24  כי זו תכנית יומית ג�? זו ג� תכנית יומית?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  , 2כי היא הייתה בערו&   מר לרר:

 26  הבנתי, אז נשארו צופי�. אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אז,  העדה, פרופ' נאו':

 28  רגע אחד, אז רגע אחד, אז פה יש לי,אז   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  ויש עוד פרט ספציפי לגבי כמות הלייקי� של,  מר לרר:

 30  לא אבל,  עו"ד ורסנו:

 31רגע, רגע, רגע, רגע, תהיה ל+ הזדמנות, תהיה ל+ הזדמנות. אז רגע, אז כא'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  אנחנו רואי� באמת מספרי� הרבה יותר גדולי�, רגע אחד,
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 1ש� פחות או יותר ה� שווי� למספר הלייקי�, שעוד פע�, אני לא יודעת מה,   או':העדה, פרופ' נ

 2  תבררו מה מספר הלייקי�.

 3  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אוקי, עכשיו,  עו"ד ורסנו:

 5  אוקי, אני את+ ואני, אני יכולה להתייחס לזה, כלומר אני לא,  העדה, פרופ' נאו':

 6  אתה רוצה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7רגע, אז זהו, אז אני בדיוק רציתי לבקש ממ+ התייחסות לזה, אבל אני רק אחדד   ורסנו:עו"ד 

 8  את ההתייחסות שאני מבקש, וכמוב' ספציפית, ככל שאת מוצאת לנכו',

 9  בסדר, בסדר,  העדה, פרופ' נאו':

 10  אני רוצה להציע שאולי, אולי,  ש:

 11  כ',  ת:

 12פי, מספר הלייקי� לדפי תכניות שה' תכניות שעוסקות בחיי הרשת באופ' ספצי  ש:

 13התכנית הוא באופ' קונסיסטנטי יותר גבוה באופ' יחסי למספר הצופי� שלה� 

 14  לעומת תכניות אחרות.

 15אני לא, אני לא יכולה להגיד, אני לא חושבת שזה נכו'. כי עוד פע�, לא, לא, אולי   ת:

 �16, אנקדוטלית זה נכו', הרי הסתכלת על תכנית אחת וראית אותה. אני ניסיתי, ג

 17ג� זה, מדובר ב'רשת' או 'קשת' אני כבר מבולבלת מכל, זה היה לפני הפיצול, אבל 

 18שזה ערו&, עוד פע�, ע� מאפייני� אחרי�. לכ' ניסיתי לבחו' באופ'  2בערו& 

 19  ,10אמפירי את, את התכניות שה' התכניות הפופולריות ביותר בערו& 

 20  כ' אבל הוא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  ולא אנקדוטלית,  העדה, פרופ' נאו':

 22הוא רוצה לעשות איזושהי הבחנה מהתכניות האחרות, והוא אומר 'בואי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  נסתכל על תכניות רשת',

 24  אני רק יכולה,  העדה, פרופ' נאו':

 25 %נמצא ברשת, ואז יכול להיות שאנשי� שמתענייני� ב Facebook %כי ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

Facebook  ,26  ג� נמצאי� בתכניות רשת 

 27 %360אז קוד� כל, השינויי� ה� לא גדולי�, כי א� אנחנו לוקחי� למשל את ה  העדה, פרופ' נאו':

 28  זה אחד לאחד,  360מול 

 29  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  זה עדיי' לא,   העדה, פרופ' נאו':

 31  זאת אומרת ג� א� זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1ואה את הפערי�, כ', כמו שיש למשל באתר הצינור לעומת התכנית, שזה את לא ר  העדה, פרופ' נאו':

 2לעומת, כמה היה ש�?  %90באמת פערי� שאי אפשר להתעל� מה�, של מיליו' ו

 3  ומשהו, 100

 4  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  כמה שני� משודרת תכנית,  עו"ד ורסנו:

 6  שני,רגע, ברשות+ רק רגע אחד, אני אסמ' את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אבל אני רק רוצה להגיד משהו,  העדה, פרופ' נאו':

 8  שני הניירות שמתייחסי� ל'חי בלילה' שעליה� את נשאלת, מעבר לאלו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ' אבל הניסוח שלי,  העדה, פרופ' נאו':

 10  , ביחד.3ת/שמצורפי� לחוות הדעת של+, שניה� מצורפי� ומסומני�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  זה לא נכו', כי זה משקי בית, עוד פע�. 41, מה שמסומ' 41  רופ' נאו':העדה, פ

 12משקי בית, כ', כ'. בכפו- לעדות הזאת, אבל אנחנו רק רוצי� לדעת על מה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  מדובר. נמשי+, כ'.

 14  עכשיו,  העדה, פרופ' נאו':

 15  רגע, רגע, אני רוצה,  עו"ד ורסנו:

 16  רגע, רק שניה, בואי תקשיבי לשאלה הבאה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  אי' בעיה.  העדה, פרופ' נאו':

 18  זהו, אני רוצה להתקד� רגע,  עו"ד ורסנו:

 19  אוקי.  ת:

 20טוב בואי נתקד�. אוקי, בסדר. בואי נסתכל רגע על הלוגואי� שמצורפי� אצל+   ש:

 21  בעמוד,

 22  איזה עמוד?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  א בסדר,הוא, לא, לא, הו  העדה, פרופ' נאו':

 24  אבל א� ייפול החשמל פה זה מסוכ',  עו"ד ורסנו:

 25  לא תדרכתי.  עו"ד סומר:

 26  תודה.  העדה, פרופ' נאו':

 27אני לא יוצא מנקודת הנחה שמתדרכי� ושמזייפי� מסמכי�. טוב, לגבי, בואי   עו"ד ורסנו:

 28  לחוות הדעת של+, 8נעבור רגע לעמוד 

 29  כ'.  ת:

 30  דוגמאות לדפי,  4הצגת פה   ש:

 31  נכו',  ת:

 32  לתמונות הפרופיל של ד- הצינור,  :ש

 33  , נכו'.20, סעי- 7נכו', זה מתחיל מעמוד   ת:
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 1  נכו'.  ש:

 2  א� אתה רוצה להיות מדויק.  ת:

 3  דוגמאות. 4דווקא על הדוגמאות שהצגת,  8אני מסתכל רגע בעמוד   ש:

 4  כ', כ', אני את+.  ת:

 5  מי נת' ל+ את הדוגמאות האלה?  ש:

 6  אני.  ת:

 7  את?  ש:

 8  כ'.  ת:

 9  הדוגמאות האלה? 4דווקא את  למה בחרת  ש:

 10רציתי להראות את ההבדלי�, זה בדיוק הסיפור. אני נכנסתי ועברתי על כל   ת:

 11הלוגואי�, יש לוגואי� שדומי� יותר ויש לוגואי� שדומי� פחות, אבל מה שתפס 

 12לי את העי', לאור בעצ� הסתכלות ממש על כל הלוגואי�, אז אמרתי לעצמי שזו 

 13, גיא באופ' ברור מבדל את עצמו. קח למשל את הדוגמה לא תכנית רגילה. כאילו

 14  של הקנאביס, בלי קשר לאג'נדה,

 15  אני, אני,  ש:

 16  זה, זה, אתה לא רואה את זה, כאילו זו אג'נדה פרטית של גיא כפעיל חברתי.  ת:

 17  אוקי, בדקת,  ש:

 18  אז זה מיד תפס לי את העי',  ת:

 19  בדקת,  ש:

 20  את כול� בדקתי, את כל הלוגואי�.  ת:

 21  ה, עוד לא שמעת, לא סיימתי את השאלה,שני  ש:

 22  לא, אני רק אומרת שבדקתי את כול�.  ת:

 23  בדקת לאיזה פרק זמ' היה כל תמונת פרופיל כזאת?  ש:

 24  הסתכלתי אבל לא, רפרפתי, לא, לא התעמקתי לעומק.  ת:

 25טוב. עכשיו אני רוצה להציג ל+ את אותו מסמ+ שלדעתי את בדקת אותו, שזה   ש:

 26  רופיל של הד-, כל, כ',בעצ� כל תמונות הפ

 27  נכו',  ת:

 28  מספר?  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  . 4מספר   עו"ד ורסנו:

 30  את החלק הזה,  העדה, פרופ' נאו':

 31  , והשאלה היא?4ת/טוב, מוגש ומסומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1רגע, זה תמונות הפרופיל ואני מציג, ואני רוצה להציג עוד מסמ+ אחד שזה כל ה   עו"ד ורסנו:

cover photos,2  , אני לא יודע אי+, מהתרגו� של זה בעברית 

 3  ,5נספח   עו"ד ששו':

 4  ,5נספח מספר   עו"ד ורסנו:

 cover.  5, כ', coverזה   העדה, פרופ' נאו':

 cover,  6 %תמונות ה  ש:

 7  אני רק אומר שאני הסתכלתי על,  ת:

 8  .5ת/רגע אחד, רגע אחד, זה יסומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  זה טוב ששאלת אותי כמה זמ', כי עכשיו אני נזכרת בכל המספרי�,  העדה, פרופ' נאו':

 10  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  שאתה מראה אותו, %22:20אחת הסיבות למה לא התייחסתי למשל ל  העדה, פרופ' נאו':

 12  ?22:20למה את קוראת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  ,22:20יש פה לוגואי� של   העדה, פרופ' נאו':

 14  ?22:20שעה   דיבנר:כב' הש' נעי� 

 15  כ'.  העדה, פרופ' נאו':

 16  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17זה כי כשהסתכלתי על זה ראיתי שזה מועלה באופ' מאוד מאוד זמני, לעומת א�   העדה, פרופ' נאו':

 18תיקח למשל את החצי ב' אד� ותיקח את זה, זה היה כבר מעבר לכמה ימי�. אז 

 19', שזה הסתכלתי. כל הדברי� בדר+ רק אני אומרת, את זה צרי+ לקחת בחשבו

 20כלל שה� יותר, פחות מצועצעי�, בדר+ כלל ה� היו מאוד זמניי�. לגבי העבר, 

 21אני פחות הסתכלתי על זה, לא, לא, פשוט לא, לא, החלטתי שאני מתעסקת יותר 

 22  והלאה. %2010מ

 23  אמנ� זה לא תחו� מומחיות+ אבל בכל זאת, מאחר והתייחסת לזה אני,  עו"ד ורסנו:

 24  כ',  ת:

 25אני ג� אשאל. תסכימי איתי שלפחות הלוגואי� הראשוני� שאנחנו רואי� פה,   ש:

 26  כלומר אלה שנמצאי� בד- השני, ה� למעשה, ה� למעשה הלוגו של התכנית?

 27  אני לא יודעת מה היה הלוגו של התכנית באותו זמ',  ת:

 28  בסדר,  ש:

 29  אז אני לא יכולה להגיד.  ת:

 30נות הפרופיל, יש בה' ג� כ' איזה משהו שצד את בסדר גמור, וא� נסתכל על תמו  ש:

 31  העי', ששונה מהותית מהלוגו של התכנית או של הפינה?

 32  אני רואה הרבה דברי� אחרי�.  ת:
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 1  ? כ', אוקי.5ת/%אתה מתכוו' ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2דר+ אגב, את הלוגואי� של התכנית כמוב', ה� מצורפי� בחוות הדעת של+ באותו   עו"ד ורסנו:

 3  .8, עמוד עמוד

 4  כ', ביקשת שאני אעלה אות� אבל, כ', הנה. אתה מדבר על זה?  העדה, פרופ' נאו':

 5  כ'.  ש:

 6  כ', כ'.  ת:

 7  רגע, מה את מראה לו? סליחה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  אני מראה לו את זה, כאילו אני העליתי את זה,  העדה, פרופ' נאו':

 9  כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10לכ' אני שואל א� ה�, תסכימי איתי שה� דומי�, או אפילו זהי�? אלה נכו', ו  עו"ד ורסנו:

 11  שהיה,

 12  מי זהה למי? אני, אתה מבלבל אותי קצת, אני מנסה להבי',  העדה, פרופ' נאו':

 13  של מסמ+, %2תסתכלי בעמוד ה  ש:

 14  על מה אני מסתכלת עכשיו,  ת:

 15  אוקי, בואי נתחיל ככה,  ש:

 16  אוקי,  ת:

 17  דפי הפרופיל,  ש:

 18  כ',  ת:

 19  נתחיל מדפי הפרופיל,  ש:

 20  אוקי, אני מסתכלת על דפי הפרופיל,  ת:

 21  ,%2בעמוד ה  ש:

 22  אוקי, כ'.  ת:

 23  .%2דפי הפרופיל בעמוד ה  ש:

 24  סליחה, רק אני לא יודעת למה אתה קורא דפי הפרופיל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  הוא מתכוו' לד- פרופיל,  העדה, פרופ' נאו':

 26  תמונות, תמונות הפרופיל,  עו"ד ורסנו:

 27  , אוקי.4ת/  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  תמונות פרופיל.  העדה, פרופ' נאו':

 29  איזה ת' זה?  עו"ד ורסנו:

 30  .4ת/, הבנתי, 4, 4  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  , 4ת/  עו"ד ששו':

 32  כ', כ'.  העדה, פרופ' נאו':

 33  ,4ת/ אז תרשו� על זה? 4ת/זה   עו"ד ורסנו:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 178

 1  ,5ת/השני זה   עו"ד ששו':

 2  ',נכו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  ,5ת/השני זה   עו"ד ורסנו:

 4  כ',   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  במקרה זה יצא חופ-,  עו"ד ורסנו:

 6  כ', יצא במקרה חופ-.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אגב, למה אני לא רואה את הד- הזה למשל, שהוא מופיע בחוות דעת שלי?  העדה, פרופ' נאו':

 8  ו לא תמונת פרופיל.זה לא לוגו של התכנית, זה לא לוגו של, ז  עו"ד ורסנו:

 9  . א� סימנתי, Facebook %אני חושבת, אבל, שראיתי אותה ב  ת:

 10. בוא נסתכל cover photos, תביא לי רגע את ה cover photoיכול להיות שזה   ש:

 cover photos,  11על ה 

 12  אני לא יודעת למה אני לא רואה את זה אצל+, אבל זה כבר שאני שואלת שאלה,  ת:

 13  את מתכוונת,  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 14  .2015עד  2010מה שאני כותבת   העדה, פרופ' נאו':

 15  "כ+ נמסר לי",  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  סליחה, סליחה, אני מתנצלת,  העדה, פרופ' נאו':

 17  זה הלוגו,  עו"ד ששו':

 18  זה הלוגו, אני מתנצלת,  העדה, פרופ' נאו':

 19  זה הלוגו של התכנית,  עו"ד ששו':

 20  אני, זה,  העדה, פרופ' נאו':

 21  הלוגו של תכנית הטלוויזיה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  כ', כ',  עו"ד ורסנו:

 23  כ', כ', כ', סליחה, סליחה, סליחה,  העדה, פרופ' נאו':

 24  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אני מתנצלת.  העדה, פרופ' נאו':

 26  חנו,טוב, אז האמת היא שאי' צור+, תסכימי, רק אני רוצה לוודא, אנ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כ',  ת:

 28  את לא נמצאת פה כמומחית להשוואת,  ש:

 29  ללוגואי�,  ת:

 30  לוגואי�, נכו'?  ש:

 31  ברו+ הש� לא.  ת:

 32  אז על זה אנחנו יכולי� לדלג, על השאלות האלה,  ש:
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 1  אוקי,  ת:

 2  בית משפט יתרש� ויראה לבד.  ש:

 3  אוקי.   ת:

 4בסדר, כ', לגבי, פשוט הזכרת קוד� את הנושא של הקנאביס שזה, הסתכלת   ש:

 5  או ג� וג�? 10לראות א� הנושא הזה סוקר ג� בתכנית הצינור או בחדשות 

 6  לא הסתכלתי באופ' פרטני, אני, אז אני לא יכולה להגיד ל+, אני מתנצלת.  ת:

 7  תודה. אנחנו ממש לקראת סיו� ותכ- אני משחרר אות+,  ש:

 8  אי' בעיה, אני כבר מרגישה בנוחות.  ת:

 9  בר+ כלל כשמתחילי� ליהנות זה נגמר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  לתצהיר של+, %26ו 25כ'. אני רק, ממש לקראת סיו�, בסעי-   עו"ד ורסנו:

 11  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 12  את מדברת על, על ההבדלי� שיש בי' ד- אישי וד- ציבורי של אישיות תקשורת,  ש:

 13  נכו', נכו', זה מחקר שאני ערכתי לאור+ כמה שני�.  ת:

 14ערכת את חוות הדעת הזאת היית מודעת לכ+ שבאותה עת יש לגיא לרר מצוי', כש  ש:

 15  ד- פרטי,

 16  כ',  ת:

 17  וד- עסקי?  ש:

 18  כ', אני מודעת מאוד,  ת:

 19  כי לא מוזכר בחוות הדעת של+.  ש:

 20  כי זה לא רלוונטי.  ת:

 21  למה זה לא רלוונטי? א� את מדברת על ההבדל בי' ד- אישי וד- עסקי,  ש:

 22גיא,   no offenseשנכנס לד- הפרטי של גיא לרר, שזה ד-, כי הד- הפרטי, מי   ת:

 23ד- חצי מת, כאילו יודע שזה לא הד-, זה לא, זה שו� דבר שלא, לא, הוא לא עשה 

 24  מה שנקרא, הוא לא, הוא לא נת' לו מי� ואוכל, cultivationלזה 

 25  כמה, כמה עוקבי� יש לד- הזה, את יודעת? היו�.  ש:

 26  אל-, משהו כזה א� אני זוכרת נכו', אבל אני, 30א� אני זוכרת זה היה   ת:

 27  וכמה עוקבי� יש לד- של אד� פרטי? לי, ל+, לעור+ די' סומר,  ש:

 page  28אבל א� הייתי פותח  pageאני לא, אני לא פתחתי, סליחה, אני לא פתחתי   ת:

 29  אז אני מניחה שהיה לי עשרות אלפי�,

 30  בד- הפרטי של+?  ש:

 31  כ'.  ת:

 32  עשרות אלפי�?  ש:
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 1  , זה בדיוק מה שאני אומרת,public figureד פע�, א� אני, א� אני עו  ת:

 2  אז רגע,  ש:

 3  זה בדיוק ההבדל בי' ב' אד�, לכ' אנשי ציבור,  ת:

 4  אז כמה, אז כמה עוקבי� יש לגיא בד- הפרטי שלו?  ש:

 5  אני לא זוכרת עכשיו, אבל א� אתה מבקש ממני מספר אני יכולה להסתכל,  ת:

 6  ? יש לנו את זה פה,4,000שלגיא יש איזה משהו כמו, כמה? אני רוצה להציע ל+   ש:

 7  אוקי,  ת:

 Facebook ?  8 %כמה, גיא, כמה עוקבי� יש ל+ בד- ה  ש:

 9  בד- הפרטי שלי?  מר לרר:

 10  כ'.  עו"ד ורסנו:

 11  פרטי.  עו"ד ששו':

 12אני בד- פרופיל או בד- של, כי יש, כי יש כמה, יש ג� 'גיא לרר' הד-, בדיוק, לכ'   העדה, פרופ' נאו':

 13  שואלת,

 14  הפרטי שכתוב עליו גיא לרר, תביא לי את זה בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 15  לא, יש כמה,  מר לרר:

 16  יש לו כמה, יש כמה, ה� לא מעודכני�, ה� לא מעודכני� שיש כמה,  העדה, פרופ' נאו':

 17  יש כמה, אי' לכ� מושג פשוט,  מר לרר:

 18  טוב, אני אראה ל+,  עו"ד ורסנו:

 19ויש לו ג� פרופיל, למי את�, למה את� מתכווני�  pageג� ד- שהוא יש לו   העדה, פרופ' נאו':

 20  מהשניי�?

 21  אני אראה, נו מה, אני לא יודע מה יש היו�, אני מדבר את+ על מה שהיה בזמנו,  ש:

 22  כשאת אומרת 'פרופיל' את מתכוונת מה שיש לכל ב' אד� רגיל?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  חברי, נכו'.  העדה, פרופ' נאו':

 24  ע� חברי�,  נעי� דיבנר: כב' הש'

 25  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 26  זה נקרא פרופיל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  זה נקרא פרופיל,  העדה, פרופ' נאו':

 28  זה אומר?  page%ו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  זה נקרא ד-, שזה את פותחת ד- מקצועי,  העדה, פרופ' נאו':

 30  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  הקטגוריות. %4ריכה, עוד פע�, באחת מאת צ  העדה, פרופ' נאו':

 32  ומשהו אל-, 30בפרופיל הפרטי שלי יש   מר לרר:
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 artist ,  1, או public figureאו ארגו', או   העדה, פרופ' נאו':

 2  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  את צריכה לבחור קטגוריה.  העדה, פרופ' נאו':

 4  הפרטי?אני אחרוג מסדר הדברי�, אבל זה הפרופיל   עו"ד ורסנו:

 5  ומשהו אל-, 30פה יש   מר לרר:

 6  ומשהו, 30אז זה מה שאמרתי,   העדה, פרופ' נאו':

 7  זה הפרופיל הפרטי רועי?  עו"ד ורסנו:

 8  ומשהו שאמרתי, זכרתי מספר נכו', %30זה ה  ת:

 9טוב, רגע, רגע, רגע, רגע אחד, סליחה, רגע אחד. אז אתה מגיש את הד- של   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  ,6ת/י שהוא הפרופיל הפרט

 11  לא, לא, זה לא פרופיל, זה ד-,  העדה, פרופ' נאו':

 12  מה שקראת? page %לא, זה ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  הפרטי, pageזה ה   העדה, פרופ' נאו':

 14  אל-. %30ולו יש כ page, זה ה 6ת/אוקי, זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  ומשהו, 30בפרופיל זה   מר לרר:

 16  ופה?  עו"ד ורסנו:

 17  הוא כבר לא קיי�,  פה  מר לרר:

 18  טוב,  עו"ד ורסנו:

 19  איזה מספר זה?  עו"ד ששו':

 20  ,6ת/  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  כתוב, 19  העדה, פרופ' נאו':

 22  ,6ת/, 19  עו"ד ורסנו:

 23  במוצגי� שלנו , כ', 19זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  כ', אז מה השאלה?  העדה, פרופ' נאו':

 25  טוב, אחרו' חביב,  עו"ד ורסנו:

 page?  26רק שניה, זה הפרופיל או ה   ליכטנשטיי':עו"ד 

 27  הפרופיל.  דובר:

 28  כרגע, אני, אני בעצמי,   עו"ד ורסנו:

 29  יש פרופיל אישי,  עו"ד ששו':

 30  לא, אבל זה לא פרופיל של חברי�, גיא,  העדה, פרופ' נאו':

 31  לא, לא, רגע לא, אמרת� שלא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  ה� לא יודעי� להבדיל פשוט,  מר לרר:
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 1  זה מה שאני אומרת,  העדה, פרופ' נאו':

 2  את� מבלבלי� ג� אותנו, אבל, יחד ע� זה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  בדיוק, אז אני, אני יכולה לעשות סדר בבלג'.  העדה, פרופ' נאו':

 4  בואי נעשה סדר רגע,  עו"ד ורסנו:

 5כי כבר  6ת/ה זה מה זה? קוד� כל מה זה? אני רוצה לדעת מ 6ת/שניה אחת.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  אמרנו את זה לפרוטוקול ואולי לא אמרנו את זה נכו',

 7  כאילו? 19זה  6זה,   העדה, פרופ' נאו':

 8  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ',  עו"ד ורסנו:

 10  ,19מה שכתוב אצל+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  זה הד-, זה ד- אישי של גיא, ד-, לא פרופיל,  העדה, פרופ' נאו':

 12  כמו ד- שיש לי?  נר:כב' הש' נעי� דיב

 13  לא, זה לא פרופיל,  העדה, פרופ' נאו':

 14  פרופיל פרטי,  מר לרר:

 15  זה לא ע� החברי�, גיא, זה ע� החברי�?  העדה, פרופ' נאו':

 16  זה,  מ לרר:

 17  זה הד- פרופיל, זה הד- של+ זה לא הפרופיל,  העדה, פרופ' נאו':

 18  למעלה רשו� 'חברי�',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  החברי�, זה ע�  מר לרר:

 20  זה ע� חברי�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  זה ע� החברי�?  העדה, פרופ' נאו':

 22  זה ע� החברי�,  מר לרר:

 23  אוקי,  העדה, פרופ' נאו':

 24ומשהו אל-  20ומשהו אל- עוקבי�, וזה היה ד- לייקי� שהיו בו  30שיש בו   מר לרר:

 25  לייקי�,

 26  את זה ראיתי, נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 27  את זה,  מר לרר:

 28  סליחה, את זה,  העדה, פרופ' נאו':

 29  והיו� הוא לא קיי�.  מר לרר:

 30  נכו'.  העדה, פרופ' נאו':

 31  זה נכו' שהיו� הוא לא קיי�.  עו"ד ורסנו:

 32  אוקי.  ת:
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 1רגע, רגע, רגע. קוד� כל, בסו- יהיה לנו תמלול של 'זה' ו'זה' ואנחנו לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  יודעי� מה זה 'זה' ומה זה 'זה'.

 3  אז אני יכולה להראות ל+,  פרופ' נאו':העדה, 

 4  בוא נתחיל מזה, מה ג� שאותו בכלל לא שומעי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  החולצה, החולצה הכחולה,  מר לרר:

 6, נכו'? המוצגי� 18ואת  19לא, לא, בסדר רגע. אז אמרנו כבר, יש לנו את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  .%18ו 19שבמספרי� שלכ� 

 8  כ'.  :העדה, פרופ' נאו'

 9  כ'.  עו"ד ורסנו:

 10  , מה, עכשיו תגידי לי, מה זה?6ת/%שסימנו אותו כ 19  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  זה הפרופיל ע� החברי�. 19, 19  העדה, פרופ' נאו':

 12  זה הפרופיל הרגיל ע� החברי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  ע� החברי�, שיש לו עוקבי�,  העדה, פרופ' נאו':

 Facebook ,  14ש לכל אד� מהשורה שהול+ ופותח לעצמו ד- כמו שי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  נכו', שעדיי' יכול שיהיה לו עוקבי�, עוד פע�,  העדה, פרופ' נאו':

 16  יכול להיות שיהיו לו ג� אנשי� שעוקבי� אחריו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  כמעט חברי�, 4,000למשל לי יש   העדה, פרופ' נאו':

 18  כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  ויש לי עוד,  פרופ' נאו':העדה, 

 followers,  20  כב' הש' נעי� דיבנר:

 followers ,  21 1,000  העדה, פרופ' נאו':

 22  ,7ת/%. שאנחנו נסמ' אותו כ%18אוקי, ורגע, סליחה, ו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  ,18  העדה, פרופ' נאו':

 24  כ', מה זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  הפרופיל,בעצ� זה ד-, זה לא  18  העדה, פרופ' נאו':

 26  קוד� לכ'? pageזה מה שהתכוונת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כ', כ', בדיוק, אני התבלבלתי בי' השניי�,  העדה, פרופ' נאו':

 28  ומשהו אל-? 30לזה חשבת שיש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  נכו', נכו', לזה חשבתי,  העדה, פרופ' נאו':

 30  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  , 20לו רק בזה יש   העדה, פרופ' נאו':

 32  בסדר, לא משנה, וזה כבר סגור ולא פעיל.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  כ', אז מה השאלה? סליחה.  העדה, פרופ' נאו':

 2אני חושב שהשאלה הייתה, כ', אני חושב שהשאלה נשאלה ונענתה, רק רציתי   עו"ד ורסנו:

 3  להמחיש לבית משפט, השאלה שלי הייתה,

 4  י להבי' את הרלוונטיות של זה לסיפור שלנו,אני לא הצלחת  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  לא, מה השאלה ומה התשובה?  העדה, פרופ' נאו':

 6רגע, אני אסביר, הרלוונטיות היחידה זה שפרופסור נאו' התייחסה להבדלי� בי'   עו"ד ורסנו:

 7ד- אישי לד- עסקי, ולכ' שאלתי אותה א� היא הייתה מודעת לזה שיש לו ד- 

 8  עסקי,

 9  ייתי מודעת,כ', כ', כ', ה  ת:

 10  והראיתי אותו, זה הכל,  ש:

 11  בוודאי.  ת:

 12  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אני חושב, יש לנו עוד משהו?  עו"ד ורסנו:

 14  חשוב מאוד להבי' ג� את ההבדלי� האלה.  העדה, פרופ' נאו':

 15  פרופסור נאו' אני מאוד מודה ל+ על זמנ+.  ש:

 16  תודה לכ�.   ת:

 17  רגע, רגע, רגע.  עו"ד סומר:

  18 

 19  גב' קארי נאו, משיבה בחקירה חוזרת לעור, הדי סומר: 3ע.ה/

 20  שתי שאלות קצרות בחקירה חוזרת.  עו"ד סומר:

 21  אמרתי שאני לא אצא מפה מיד,  העדה, פרופ' נאו':

 22  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  לא, לא, מאוד קצרות,  עו"ד סומר:

 24  עכשיו כשאני מתחילה ליהנות.   העדה, פרופ' נאו':

 25מאוד קצרות. יש, נשאלת, נשאלת בחקירה הנגדית לגבי הא� רק אד� פרטי יכול   ש:

 26  של ד- או ג� חברה, adminלהיות 

 27  כ'.  ת:

 28  הוא רוצה, אנחנו רוצי� פשוט להגיש, ולי יש את העותק של הדפי� בשבילכ�,   עו"ד ליכטנשטיי':

 29  כל המספרי�, את� כבר בלבלת� אותי לגמרי, אני חייבת לציי', ע�  העדה, פרופ' נאו':

 30  רגע, אתה לא יכול להגיש דברי� בחקירה חוזרת, סליחה,  עו"ד ורסנו:

 31  אני רוצה להראות לה משהו, אני רוצה לשאול אותה,  עו"ד סומר:

 32  בסדר, אבל אתה לא יכול להגיש בחקירה חוזרת,  עו"ד ורסנו:
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 1  לא, אני לא,  עו"ד סומר:

 2  ות דברי�.אני ג� לא כל כ+ חושב שאתה יכול להרא  עו"ד ורסנו:

 3  אני לא, למה אני לא יכול להראות לה? אני רוצה להבהיר נקודה מסוימת,  עו"ד סומר:

 4  בוא נגיד, בוא נבי' מה אתה רוצה להבהיר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  בוא נשמע על מה אתה מדבר,  עו"ד ורסנו:

 6  מה הנקודה, בדיוק, ואז אחר כ+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7התעקשו כל כ+ להכניס לתו+ עולמותינו בימי� האלה ע� בקשות  בדפי� שחברינו  עו"ד סומר:

 8של תכניות  page rollsובקשות, ושהוכרעו נגד, לשמחתנו, היו� בבוקר. יש פה 

 9חדשות'. עכשיו, אלא א� כ' יש פה, וזה  10נקרא ' admin %, שה10של חדשות 

 10תו וש� משפח 10בכל הדפי� אותו דבר, אלא א� כ' יש ב' אד� ששמו הפרטי 

 11חדשות, ויכול להיות, יש סיכוי, ע� נושא השמות הפרטיי� של ימינו זה לא יפתיע 

 12אותי א� זה יכול לקרות, נדמה לי שהתוצאה היא, פשוט רציתי לוודא כי אני 

 13רוצה להפרי+, ובמקרה אני יוצא במידה מסוימת נגד העדה שלי, את� שאלת� 

 14גי� שאת� כל כ+ אותה בשאלה א� זה ייתכ', ואני רציתי להשתמש במוצ

 15התעקשת� להראות בשביל להראות לה שאולי זה אפשרי, שאלי זה ייתכ' שגור� 

 16  שאיננו אד� אמתי,

 17לא כל כ+ ברור לי אי+ כל זה יכול להיות חקירה חוזרת, אבל אני יכול לעשות   עו"ד ורסנו:

 18  חקירה נגדית,

 19  שניה, העדה, העדה,  עו"ד סומר:

 20  נו לי,לא, תנו לי, ת  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  שניה, העדה,  עו"ד סומר:

 22תנו לי ברשותכ�, תנו לי ברשותכ�, ברשותכ�. אנחנו, בואי, יש כא' סוגיה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23אחת שנשארה בלתי פתורה ואנחנו רוצי� את עזרת+ בפתירתה. שאל אות+ לגבי 

 admin,'?  24האפשרות, 'מי יכול להיות 

 25  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 26?'. עכשיו, הא�, הרי אני יכולה adminזו הייתה השאלה, 'מי יכול להיות   דיבנר:כב' הש' נעי� 

 27  לפתוח ד- ולקרוא לו בכל ש� שאני רוצה לקרוא לו, נכו'?

 28  נכו',  עו"ד סומר:

 29  נכו', נכו', אבל את ב' אד� מאחורה,  העדה, פרופ' נאו':

 30  ',10וא לו 'ערו& אני יכולה לקרוא לו 'מיכל' ואני יכול ג� לקר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 32  נכו'.  עו"ד סומר:
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 1אוקי? בהנחה שאי' עוד, אני חושבת שאפילו אפשר לקרוא בש� שכבר קיי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  נדמה לי, לא?

 3  נכו'.  עו"ד סומר:

 4אפילו את זה אי' בעיה. עכשיו, מרגע שפתחתי את הד- הזה, ועכשיו אני   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5, או כל ד- עסקי, אני TV showאו  entertainmentפותחת איזשהו ד- של 

 6  הקבוצות שהזכרת, 4אקרא לזה לצור+ העניי' אחר, מתו+ 

 7  כ',  העדה, פרופ' נאו':

 8  של אותו ד- עסקי? לא משנה אי+ קראתי לד- שלי, adminאני יכולה להיות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  בוודאי,  העדה, פרופ' נאו':

 10  אפילו א� את תאגיד,  טנשטיי':עו"ד ליכ

 11  אבל, אבל זה מה שאמרתי, כ', אבל אני אמרתי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  מה זה תאגיד? אי' פה תאגיד, זה רק ש�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  ה� לא יודע, ה� לא יודע,  עו"ד ורסנו:

 15  זה רק ש�, זה לא התאגיד,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook ,  16ה� אינ� יודעי�,   נו:עו"ד ורס

 17  זה בדיוק מה שאמרתי, יש מאחורה ב' אד�, אד�,  העדה, פרופ' נאו':

 18  ברור, ברור,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 admin,  19שהוא בעצ� ה   העדה, פרופ' נאו':

 20  ברור, צרי+ להיות איזשהו, אי' פה משמעות לתאגיד,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  כמו שתאגיד יכול להיות דירקטור, אבל נכו',בדיוק כמו, בדיוק   עו"ד סומר:

 22  הש� יכול להיות ש� של תאגיד,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  לא הבנתי, א� לא הבינו את זה, זו הכוונה.  העדה, פרופ' נאו':

 24  נכו', נכו', אוקי, אז זאת הנקודה,  עו"ד סומר:

 25  לא, אני חושבת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  אנחנו הבנו מצוי'.  עו"ד ורסנו:

 27  זאת הנקודה שרציתי לחדד,  עו"ד סומר:

 28  אוקי,  העדה, פרופ' נאו':

 29שייתכ' שתאגיד יסתתר מאחורי פרופיל של אד� פרטי ויעשה מה שהוא רוצה,   ש:

 30  זאת הנקודה שרציתי לחדד.

 31  מה?  עו"ד ורסנו:

 32  לא, לא, הש�,   כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  ממש,  עו"ד ורסנו:

 2  ד שמסתתר ולא כלו�,בסופו, זה לא תאגי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  זה הש�,  העדה, פרופ' נאו':

 4  זה הש� של הד-, זה הכל, זה הש�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  עכשיו עור+ די' סומר עונה במקו� פרופסור נאו' בחקירה חוזרת? אני לא מבי',  עו"ד ורסנו:

 6את�, לא, אני רוצה, זה מה שאני רוצה, אני רוצה להגיד את זה, אבל בסדר, א�   עו"ד סומר:

 7  יש לכ� בעיה ע� האמירה הזאת, בסדר אי' בעיה. לי אי' בעיה.

 8  רגע, אנחנו זהו? אנחנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  לא, עוד שאלה קצרה,  עו"ד סומר:

 10עכשיו? כבר זהו, הנקודה   on the same pageלא, אבל מבחינת, אנחנו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  הזאת הובהרה?

 on the same page ,  12אנחנו   עו"ד סומר:

 Facebook  page,  13  עו"ד ורסנו:

 14הוא פרטי או ציבורי, אבל, אבל אני, מה שאני, אני   pageאני רק לא יודע א� ה   עו"ד סומר:

 15מבצעת, להבנת+, מבצעת   Facebookלא, הא�   Facebookאנסה רגע לחדד. 

 16  בדיקה של הא� הש� של הב' אד� הוא מדויק, או הא� עומד מאחוריו תאגיד?

 17  לא, לא, לא, אנחנו יודעי� שלא,  הש' נעי� דיבנר:כב' 

 18  א� את יודעת,   עו"ד סומר:

 19  זה לא מעניי' בכלל.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אוקי, בסדר, אוקי,  עו"ד סומר:

 21  לא מבצעת שו� דבר כמיטב ידיעתי.  Facebookלא,   העדה, פרופ' נאו':

 22  כ', אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23אוקי, מאה אחוז. זאת אומרת צרי+, זאת אומרת שכשאת אומרת בתשובה   עו"ד סומר:

 24  לשאלתו של חברי,

 25  אני אגיד ל+ אבל, רגע,  העדה, פרופ' נאו':

 26  לא,  עו"ד ורסנו:

 27כ' עושה את זה במקרה אחד, אבל הוא לא רלוונטי. א�   Facebookאני אתק',   העדה, פרופ' נאו':

 28  חס וחלילה מישהו, מתחילי�,

 29  א� מישהו יטע' שיש כא' זיו-,  � דיבנר:כב' הש' נעי

 30  בדיוק,   העדה, פרופ' נאו':

 31  כ', א� מישהו יטע' שה� משתמשי� בשמו,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 admin,  1 %אז ה� דורשי� מה  העדה, פרופ' נאו':

 2  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 passport,  3שישלח   העדה, פרופ' נאו':

 4  ,אבל זה לא בשוט-  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  בדיוק, ממש לא,  העדה, פרופ' נאו':

 6  זה לא השוט-. צרי+ שתבוא אליה תלונה נגד זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  נכו'. נכו'.  העדה, פרופ' נאו':

 8  ואז, ואז, יורשה לנו קוריוז כי בכל זאת מאוחר היו�,  עו"ד סומר:

 9  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10דורשי� שהכוכב, שהטאלנט, הגיא לרר או לא, בחלק מהרשתות החבריות ה�   עו"ד סומר:

 11  האדיר מילר, 

 passport,  12ישלח   העדה, פרופ' נאו':

 13  יצטל� ע� תעודת הזהות שלו,  ש:

 14  נכו'.  ת:

 15  יצטל� כאשר הוא אוחז בתעודת הזהות שלו, וישלח לה� את,  ש:

 16  אוקי, כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  נכו', נכו',  העדה, פרופ' נאו':

 18  בל זה באמת במקרי� שיש ספק ספציפי להטעיה.א  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  נכו', זה קרה לי פע� לצערי הרב.   העדה, פרופ' נאו':

 20  עושי� את זה בשביל לזהות, לדעת שזה באמת הוא,  עו"ד סומר:

 21  כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  א� כבר, אז ה� לא ביקשו שהוא,   עו"ד ורסנו:

 23  זהות,אבל בארצות הברית אי' תעודת   מר מנובי&':

 passport ,24נכו' אדוני צודק, אדוני צודק, אז רישיו' נהיגה, מסמ+ זיהוי כלשהו,   עו"ד סומר:

 25  ה� מבקשי�.

 26  כ', כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27אבל אישור, אישור מורשה חתימה ותעודת התאגדות ה� לא מבקשי� מכיוו'   עו"ד ורסנו:

 28  שאי' אגיד,

 29  נכו', נכו',  עו"ד סומר:

 30  לא, את זה ה� לא מבקשי�.  נר:כב' הש' נעי� דיב

 31הקטגוריה  2010ושאלת הבהרה אחת נוספת. נשאלת על ידי חברי הא� עד   עו"ד סומר:

 32  היחידה, למעט פרופילי� פרטיי�, הייתה קבוצות. אני מצטט נכו' את,
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 1  ואני אמרתי שאני לא זוכרת א� זה רק קבוצות,  העדה, פרופ' נאו':

 2א� את יודעת כמוב', הא�, הא� בתקופה הזו  אוקי אז אני, אז אני רוצה לדעת,  ש:

 3הרחיבה את כל הקטגוריות, היו עסקי� או גורמי� לא   Facebookשל לפני ש

 4  פרטיי� אישיי�,

 5  זה אני יכולה להגיד,  ת:

 6  שהשתמשו בדפי� פרטיי�?  ש:

 7בוודאי, בוודאי, היה תקופה של בלג', היה תקופה של בלג', התקופה הראשונה   ת:

 8ני קוראת לזה התקופה ההתחלתית, שהכל היה מבולג'. , א Facebookשל 

 9עסקי� היו פרופילי� אישיי�, פרופילי� אישיי�, כי, כי לא היה משהו מהותי, 

 10, מסודרי�, עד שבעצ� מגיעה  Facebookמסודר. לא היו ג� עונשי� מצד 

 11עושי� סדר בעניי', ואז באמת   Facebookש 2009%2010התקופה של בער+ 

 12  ארגו' להסתדר לפי החוקי�.התפקיד של כל 

 13  אני מודה ל+ מאוד.  ש:

 14  תודה.  ת:

 15  סיימנו, תודה רבה. טוב, נשאר לנו עוד עד, אד� שפיר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אד� שפיר, ואז כמוב',  עו"ד ורסנו:

 17טוב, אני מניחה חקירה קצרה לאד� שפיר? היא לא צריכה להיות ארוכה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  מדי.

 19  יש מניעה שאני אשאר?  נאו': העדה, פרופ'

 20  לא, את מוזמנת להישאר אתנו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  קצרה ביותר,  עו"ד ורסנו:

 22  סליחה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  קצרה ביותר.  עו"ד ורסנו:

 24  קצרה ביותר. יופי. רק תכינו לו עותק מהתצהיר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  כ', אני וידאתי שיש לו.   עו"ד ליכטנשטיי':

 26  טוב, תאמר לנו את שמ+ בבקשה. כ', בבקשה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  שמי אד� שפיר,  העד, מר שפיר:

 28אד� שפיר. מר שפיר אתה נות' עדות בפנינו, אתה מוזהר שעלי+ לומר את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29האמת, את כל האמת וא+ ורק את האמת, אחרת אתה צפוי לעונשי� הקבועי� 

 30  שאתה חתו� על התצהיר שהוגש.בחוק. תאשר לי בבקשה 

 31  אני חתו�.  העד, מר שפיר:

 32  וכל מה שכתב בתצהיר הזה אמת.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  כ'.  העד, מר שפיר:

 2  , בבקשה, חקירה נגדית.14:13אוקי, טוב, השעה   כב' הש' נעי� דיבנר:

  3 

 4  מר אד� שפיר, לאחר שהוזהר כחוק, משיה בחקירה נגדית לעור, הדי וסרנו: 4ע.ה/

 5  צהריי� טובי� מר שפיר,  "ד ורסנו:עו

 6  צהריי� טובי�.  העד, מר שפיר:

 7  , תסתכל למטה.2017תצהיר+ נחת�, לפחות לפי מה שנראה עליו, בחודש יולי   ש:

 8  חודש, כ'.  ת:

 9  אתה זוכר שהוא נחת�?  ש:

 10  כ'.  ת:

 11  אתה זוכר למה הוא נחת� אז?  ש:

 12  תו� על תצהיר. למה?אני זוכר שנתבקשתי על ידי גיא ועור+ דינו הלל סומר לח  ת:

 13  באיזה הקשר?  ש:

 14  'הצינור' הול+ להגיע לבית משפט.  Facebookמתו+ הבנה שהדיו', שעניי'   ת:

 15לתצהיר הזה אתה אומר "תקופת מה לאחר", שניה, בוא נתחיל  2אוקי. בסעי-   ש:

 16  אחרת, מתי הצטרפת למערכת התכנית, עוד פע�?

 17  , אוגוסט א� אני לא טועה.%2013ב  ת:

 18  ?10יתה העבודה הראשונה של+ בערו& זו הי  ש:

 19  כ'.  ת:

 20  והצטרפת כמה?  ש:

 21  כתחקיר', תחקיר' וג� נתבקשתי לצל�, לצל� אייטמי� בתור תחקיר'.  ת:

 22  והעבודה של+ התפתחה בזמ' הזה?  ש:

 23  לאור+ השני� כ',  ת:

 24  בסדר,  ש:

 25  נהייתי עור+ התכנית. %2016לאחר מכ' נהייתי כתב, וב  ת:

 26  חדשי� בי' לבי'?אוקי, וחתמת על חוזי�   ש:

 27  לא, לא חתמתי על א- חוזה חדש.  ת:

 28  והשכר עלה במש+ השני�? אתה לא חייב לתת מספרי�, זה לא, זה לא העניי'.  ש:

 29  עלה, עלה במעט, אני חושב שפע� ראשונה,  ת:

 30  עלה שלא לשביעות רצונו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  אני, מעול� לא שמעתי שזה לשביעות רצו' של,  עו"ד ורסנו:

 32  לא, לפעמי� כ', לפעמי� כ',  ' הש' נעי� דיבנר:כב
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 1אני חושב שאחרי שנתיי� הוא עלה במעט, ואז אחרי זה הייתה עוד עלייה קטנה   העד, מר שפיר:

 2  אחרי שנה ומשהו, ג�, שנתיי�, משהו כזה. ממש לקראת העזיבה.

 3  עכשיו, מתי גיא, זה בסדר א� אני אקרא ל+ גיא?  עו"ד ורסנו:

 4  אי+ קראת לו עד עכשיו?  ר:כב' הש' נעי� דיבנ

 5  מר לרר,  עו"ד ורסנו:

 6  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אבל זה נראה לי נורא,  עו"ד ורסנו:

 8  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  ככה לא מתאי� פה.  עו"ד ורסנו:

 10  אתה יכול ג� לרר, כול� קוראי� לי לרר.  מר לרר:

 11של  Facebook %עמוד היאללה. מתי לרר ביקש ממ+ להתחיל להפעיל את   עו"ד ורסנו:

 12  הצינור?

 13  לתפעל, להעלות פוסטי�, לא הרבה זמ' אחרי שהגעתי,  העד, מר שפיר:

 14  אוקי, כמה זמ' הקדשת לדבר הזה בער+?  ש:

 15  אי+ להערי+? להערי+ בשעות? להערי+,  ת:

 16  לא, ביו� עבודה רגיל, סטנדרטי,   ש:

 17  י שבוע.אני מערי+ שסדר גודל של בי' שעה לשעתיי�, משהו כזה, ובסופ  ת:

 18  אתה ג�, מה הייתה הגדרת התפקיד של+, עדיי', בד- הצינור?  ש:

 19  הגדרת התפקיד?  ת:

 20  כ',  ש:

 21  מבחינת הזה,  ת:

 22  מבחינת ההגדרות בד-,  ש:

 editor,  23אני   ת:

 editor,  24  ש:

 25  עור+.  ת:

 26  ואתה היית מעלה, מעלה פוסטי�?  ש:

 27  כ', הייתי מעלה פוסטי�.   ת:

 28, ה' היו  Facebook %שדיברת עליה' על העכשיו, השעה שעתיי� ביו� האלה   ש:

 29  ?10במשרדי� של ערו& 

 30  כמעט ולא. בדר+ כלל, להרחיב?   ת:

 31אני מתלבט פשוט א� להראות ל+ משהו שנראה קצת סותר, אבל תכ-, נראה את   ש:

 32  , נכו'? Facebook %זה. היו אנשי� נוספי� במערכת שעבדו על ד- ה



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 192

 1  להעלות פוסטי�.היו אנשי� מעטי� שמעת לעת נתבקשו   ת:

 2או, איזו עוד הגדרה  editor %היו עוד, יש עוד אנשי� שיש לה� הגדרות תפקיד? כ  ש:

 3  הייתה ש�?

 moderator.  4  כב' הש' נעי� דיבנר:

 moderator,  5  עו"ד ורסנו:

 6אני לא, לא יודע מה נמצא כרגע בד- הצינור, אבל לאור+ השני� כ' היו אנשי   העד, מר שפיר:

 7  ישה לעמוד,מערכת שהייתה לה� ג

 moderator?  8 או  editor %כ  ש:

 9  אני לא, לא זכור לי, moderator %. כeditor %כ  ת:

 10  אוקי,  ש:

 11  אני מאמי' שכ',  editor %כ  ת:

 12  ,10, נכו'? או חדשות 10אוקי. ג� האנשי� האלה היו עובדי ערו&   ש:

 13  לא, לא,  ת:

 14  ?10או חדשות  10אתה היית עובד ערו&   ש:

 15  .10עובד חדשות  לא כול�, אני הייתי  ת:

 16  ?10או ערו&  10והאנשי�, אנשי המערכת, אז מה ה� היו א� לא עובדי חדשות   ש:

 17, שא� 10, והיו ג� אנשי� שמחו&, שלא היו עובדי חדשות 10ה� היו עובדי חדשות   ת:

 18  אני זוכר נכו' הייתה לה� ג� גישה לעמוד,

 19  מי?  ש:

 20  אני זוכר אחד, שמו עומרי רחמימוב,  ת:

 21  שמו? סליחה,  דיבנר: כב' הש' נעי�

 22  עומרי רחמימוב,  העד, מר שפיר:

 23  שמה הוא היה?  עו"ד ורסנו:

 24  , והייתה לו גישה לעמוד.editorהוא היה ג�   ת:

 25  ?10או ערו&  10והוא לא היה עובד חדשות   ש:

 26הוא היה בעבר, ולאחר מכ' לא, ובתקופה שלאחר מכ', אני לא עבדתי איתו   ת:

 27  במקביל. 

 28  הבנתי,  ש:

 29, ולאחר 10, ולאחר תקופה, את חדשות 10תי אחרי שהוא עזב את ערו& אני הגע  ת:

 editor 30 %תקופה מסוימת, שנתיי� או שלוש אני לא זוכר בדיוק, הוא ג� נכנס כ

 31  לעמוד.
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 1  אצלכ�, 2עכשיו, אני רק, פשוט אני מראה ל+ איזשהו צילו� מס+, זה מסמ+   ש:

 2  כ'.רק שניה, אל תענה בבקשה לשאלות.   עו"ד ליכטנשטיי':

 3  איפה התמונה הזאת מצולמת?  עו"ד ורסנו:

 4  במערכת שלנו, לשעבר,  העד, מר שפיר:

 5  בבית הורד?  ש:

 6  בבית הורד, כ',  ת:

 7  ?10שזה המשרדי� של ערו&   ש:

 8  כ'.  ת:

 9  מי, מי מצול�,  ש:

 10  . כ', תמשי+.8ת/המסמ+ הזה, המסמ+ הזה רק יסומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  מי האנשי� ש�? אני מזהה את מר לרר ואני מזהה אות+, מי עוד יש ש�?  עו"ד ורסנו:

 12  ע� הגב אלינו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אורי, אורי אב'.  העד, מר שפיר:

 14  היו עוד אנשי� ש� בחדר?  עו"ד ורסנו:

 15באותו רגע אני מניח שהיה הצל�, א� אני מבי' נכו', ואני לא זוכר ספציפית א�   ת:

 16  היו עוד אנשי�.

 17  ?10צל� היה צל� של ערו& ה  ש:

 18  זה צול� באייפו', אני לא יודע מי היה הצל�.  ת:

 19  אתה מתכוו' הצל� שציל� את התמונה הזאת, כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אני לא זוכר מי היה הצל�.  העד, מר שפיר:

 21  ?10הוא היה עובד של ערו&   עו"ד ורסנו:

 22  אני לא זוכר מי זה היה.  ת:

 23יכול להיות מישהו אחר בתו+ המערכת של צינור לילה בתו+ המשרדי� של ערו&   ש:

 24  , של חברת החדשות?10? שהוא לא עובד של ערו& 10

 25למע' האמת יש מצב סביר. בסיטואציה הספציפית הזאת אני מערי+ שלא, אבל   ת:

 26, שותפי� שלנו 10מעת לעת היו אצלנו במערכת אנשי� שה� לא עובדי ערו& 

 27נחנו עובדי� אית�, וה� לקחו אתנו חלק בפעילויות כמו לצל�, כמו ואנשי� שא

 28  .10או ערו&  10להצטל�, כמו לדבר, להופיע, לכתוב, שה� לא היו עובדי חדשות 

 29  המערכת עבדה באופ' שבו היו לכ� משמרות, נכו'?  ש:

 30  כ'.  ת:

 31  אצלכ�, 3אני את' ל+, אני מציג משהו, מספר   ש:

 32  אצלכ�. 3מספר   עו"ד ששו':

 33  אצלכ�. 3מספר   "ד ורסנו:עו
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 1  זה מתו+, אני יכול לקבל רק הסבר מתו+ מה זה נלקח? מי ער+ את זה? מה זה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  בוא נשאל אותו, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותו.  עו"ד ורסנו:

 3  הא� אתה מזהה את הנייר הזה? הא� הנייר הזה מוכר ל+?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אתה מזהה את הנייר הזה או דומיו? הא�  עו"ד ורסנו:

 5  דומיו כ', ספציפית את זה אני לא זוכר, נשלחו כאלה מעת לעת.  העד, מר שפיר:

 6  זה היה סידור העבודה של המערכת?  ש:

 7  כ'.  ת:

 8האנשי� שנזכרי� פה, לרר, אד�, גלעד, סיו', תקווה, אור, מאיה, מיר', עומר,   ש:

 9  ?10או חדשות  10אלה אנשי� שה� עובדי ערו& 

 10כ', ברמות כאלה ואחרות, אני לא יודע בדיוק מה הייתה ההגדרה של כל אחד,   ת:

 11  אבל כ'.

 12  מה כולל התפקיד של סיבוב תיבות?  ש:

 13סיבוב תיבות כולל בעיקר לעבור על תיבת המייל, הייתה לנו במערכת גישה לתיבת   ת:

 14כזה, ולבדוק את, לבדוק , או משהו tv.10מייל שנקראה 'הצינור', או 'הצינור' @ 

 Facebook .  15 %ג� הודעות בעמוד ה

 16  . כ'.9ת/המסמ+ הזה סומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  אתה מדבר על איזשהו סיפור כספי שהיה ל+ ע� לרר, %4ו 3בסעיפי�   עו"ד ורסנו:

 18  כ',  העד, מר שפיר:

 19  ?10כמה כס- קיבלת מלרר במהל+ השני� שעבדת בערו&   ש:

 20  אני לא זוכר בדיוק, כמה אלפי שקלי�. אני לא זוכר את המספר המדויק.  ת:

 21  שקל. 5,000נדמה לי שבתצהיר של לרר הוא דיבר על   ש:

 22  ייתכ'.  ת:

 23  ?10זאת אומרת, במש+, כמה שני� אנחנו מדברי� שעבדת בערו&   ש:

 24  .4  ת:

 25  שני� עבדת שעתיי� ביו� וסופי שבוע כל יו�, 4. 4  ש:

 26  יחה,לא, לא כל יו�, סל  ת:

 27שקל במש+  5,000שעה שעתיי� ביו�, חו& מחופשות וסופי שבוע, ועל זה קיבלת   ש:

 28  כל השני� האלה במצטבר?

 29  א', דבר ראשו',  ת:

 30  רוצה לבוא לעבוד אצלי?  ש:

 31לא עבדתי כל יו�   Facebookדבר ראשו' לא עבדתי כל יו�, עבדתי, כאילו על   ת:

 32חסי� שע� הזמ' התקרבה ודיברנו בזמני הפנוי. בנוס-, לי וללרר הייתה מערכת י
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 1הרבה, אנחנו עובדי� ביחד באותו מקו�, ובמסגרת השיחות בינינו ג� הובטח לי 

 2 %בעתיד, מה שג� בשלב מסוי� ימומש בחלקו, אחוזי בעלות ג� על ד- ה

Facebook  3, ג� על רווחי� שיגיעו לאחר מכ', וג� אחוזי בעלות על אתר 

 4הייתי, אני רואה את עצמי כשות- איתו, 'התולעת' שזה המיז� שלרר הקי�, ו

 5, זה מיז� שעבדנו עליו ביחד בלי קשר, ואני ראיתי בזה, בתור מישהו צעיר 15%

 6שקל על עבודה מאוד קשה, שמשהו שאני של� איתו, ג� בתור  5,000שמרוויח 

 7  איזושהי השקעה לעתיד, כי ראיתי את הפוטנציאל הגדול.

 8אלה? הוצאת על זה חשבונית, חשבונית שקל ה %5,000יש איזו הסדרה של ה  ש:

 9  , לא יודע מה.Whateverעצמית, קבלה? 

 10  לא זוכר, לא חושב.  ת:

 11  ?10וביקשת רשות לקבל כס- מערו&  10יש ל+, פנית למישהו בערו&   ש:

 12לא עשיתי את זה, התקשורת שלי הייתה בעיקר מול לרר, לא, לא הייתה לי   ת:

 13  � מר יוסי ורשבסקי, תקשורת לא ע� מנכ"ל חברת החדשות, לא ע

 14טוב. תאשר לי בבקשה שזה הסכ� העבודה של+. אני, אנחנו, בעקבות ההערה של+   ש:

 15  , ניסינו למחוק את,42אנחנו ניסינו למחוק מש�, זה מספר 

 16  כ', את מה שאפשר למחוק,  עו"ד ליכטנשטיי':

 17רוצה את תעודות הזהות ואת הדברי�, הזה, א� אתה, חכה שניה רגע, אני   עו"ד ורסנו:

 18שתסתכל, תראה שמחקתי מספיק, א� לא אז אנחנו נמחק עוד, שלא יהיה. הנה, 

 19  מחקנו את,

 20  בוא נשאל את העד מה הוא מעדי- למחוק,  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  כ',  עו"ד ורסנו:

 22  רק, אני מתנצל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  אי', אי' לי מה להסתיר,  העד, מר שפיר:

 24  שיפורס� באינטרנט מספר תעודת הזהות, לא, לא, אני לא רוצה  עו"ד ליכטנשטיי':

 25  כ', את תעודת הזהות של+,  עו"ד ורסנו:

 26  את השכר, דברי� כאלה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 27  את תעודת הזהות והשכר מחקנו.  עו"ד ורסנו:

 28  טוב.  העד, מר שפיר:

 29  יש עוד דברי� שאתה רוצה שנמחק מפה חו& מתעודת זהות ושכר?  עו"ד ורסנו:

 30  לי בעיה להגיד את שכרי, כא' בהיכל הזה אי'  ת:

 31  לא, זה לא עניי' של,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  לא, זה לא מעניי',  עו"ד ורסנו:
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 1  אבל זה יפורס� באינטרנט,  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  זה לא חשוב, אבל,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  ולכ' אני נזהר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 4תיק יכול לעניי' כל מני גורמי�, אז הנקודה היא שהנייר ייסרק לתיק, וה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  השאלה א� יש בנייר הזה משהו שהיית מעדי-,

 6  למחוק, כ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 7  שלא יפורס�.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  לא, זה חוזה סטנדרטי, להבנתי. ג�, ג� אי' לי בעיה האמת שהשכר שלי יפורס�.  העד, מר שפיר:

 9  לא משנה,  עו"ד ורסנו:

 10  אוקי,  בנר:כב' הש' נעי� די

 11  כבר מחקתי אותו, זה לא רלוונטי.  עו"ד ורסנו:

 12  בסדר גמור.  העד, מר שפיר:

 13  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  אז זה מוגש ומסומ'?  עו"ד ורסנו:

 15  .10ת/אז רגע, אז כ', זה מסומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  א, טוב לא משנה,אולי, יש לי הצעה אחת, אולי, אולי חתימתו תמחק פיזית, של  עו"ד ליכטנשטיי':

 17  לא, יש את חתימתו על גבי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  הוא חתו� על התצהיר,  עו"ד ורסנו:

 19  אני לא, אני לא, פשוט שהחתימה, שלא יוכלו, לא משנה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  הוא ג� חת� על התצהיר, נו.  עו"ד ורסנו:

 21  לא משנה. נכו'.   עו"ד ליכטנשטיי':

 22  שורה תחתונה, זה ההסכ� שחתמת עליו, נכו'?טוב, בקיצור,   עו"ד ורסנו:

 23  לא, ברשותי,  העד, מר שפיר:

 24  תסתכל על החתימה ותראה, מה, אי' פה,  ש:

 25  החתימה כ',   ת:

 26כ', בהנחה שלא הכנסת� עמודי� אחרי� בדר+, בי' הכותרת לחתימה, אז   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כ',

 28  אתה מכיר משהו אחר?  עו"ד ורסנו:

 29אני לא מכיר משהו אחר כי אני חושב, למע' האמת לא הסתכלתי על החוזה שלי   העד, מר שפיר:

 30  שני�. 4מיו� העסקתי ש�, שזה היה לפני 

 31  בטח לא הסתכלת עליו ג� כשחתמת עליו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  כנראה שג�,  העד, מר שפיר:

 33  אז אוקי, נמשי+.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  עי- של הכס-,אולי, אולי הסתכלת על הס  עו"ד ורסנו:

 2  לא, האמת הסתכלתי, אני נוטה לקרוא, אבל,  העד, מר שפיר:

 3  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  טוב.  עו"ד ורסנו:

 5  לא הבנתי יותר מדי באותו זמ'.  העד, מר שפיר:

 6בכל אני, מאחר ולא קראת את ההסכ� של+, לא אז וכנראה ג� לא אחר כ+, אני   ש:

 7  בהסכ� הזה, 8זאת אבקש שלפחות עכשיו תקרא אותו. תסתכל רגע על סעי- 

 8  כ',  ת:

 9  תקרא ל+ אותו רגע. אני אקריא אותו בינתיי� לבית המשפט,  ש:

 10  לא צרי+, לא צרי+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  לא צרי+, נכו',  עו"ד ורסנו:

 12  אנחנו יודעי� לקרוא לבד,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  המשפט יודע לקרוא, נכו'.בית   עו"ד ורסנו:

 14  מהרגע ששמנו משקפיי� אנחנו יודעי� לקרוא לבד.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15, אני 3אני פשוט בטעות, מתו+ הרגל, הבאתי רק עותק אחד לבית משפט ולא   עו"ד ורסנו:

 16  מצטער.

 17  זה בסדר, אנחנו מסתדרי�, אנחנו יושבי� כל כ+ צפו- שזה מספיק.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  אני קראתי.   מר שפיר: העד,

 19יופי, אז אני רוצה לשאול אות+ א� היית מודע להתחייבות של+ בהסכ� הזה שלא   עו"ד ורסנו:

 20  לעבוד בעסק אחר,

 21  לפי מה שאני קורא, א� אני,   ת:

 22  לא זה מה שכתוב פה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  זה לא מה ששאלתי,  עו"ד ורסנו:

 24  לא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 25שאלתי אות+ הא� היית מודע ל+ ש"בתקופת העסקתו בחברה העובד לא יועסק   עו"ד ורסנו:

 26  במקביל בכל עסק אחר", זה, המשפט הזה, היית מודע לו?

 27אני את' תשובה מלאה, לא הייתי מודע לו בזמ' תקופתי. במקביל, ברגע, כשאני,   העד, מר שפיר:

 28חר ולא יבצע כשאני קורא כא' אני רואה "העובד לא יועסק במקביל בכל עסק א

 29כל פעולה שיש בה משו� פגיעה בנאמנותו לחברה או העלולה להעמידו במצב של 

 30  ניגוד אינטרסי�", זה לא עבודה בכל עסק אחר א� אני מבי' נכו'.

 31אני חושב שאתה לא מבי' נכו', אבל אתה לא עור+ די' אז אני לא אשאל אות+ על   ש:

 32  זה.

 33  נכו', אוקי.  ת:
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 1  ה לא אומר בהכרח שאתה מבי' יותר טוב ממנו,אז ז  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  נכו', אמרתי 'אני חושב',  עו"ד ורסנו:

 3  אוקי,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אבל מלכתחילה הוא לא היה מודע שזה מה ששאלת,   עו"ד סומר:

 5  בדיוק, ולכ' כל היתר היה הרחבה למעלה מ' הצור+.  עו"ד ורסנו:

 6  בסדר גמור.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7טוב, עכשיו אני מסתכל רגע על, ואנחנו אולי קרובי� לסו- אד�, אני מסתכל רגע   נו:עו"ד ורס

 8  לתצהיר של+, 5על סעי- 

 9  כ',  העד, מר שפיר:

 Facebook 10 %אתה אומר "במש+ כל תקופתי כעובד מערכת התכנית, פעילות ד- ה  ש:

 11ו של התכנית נוהלה על ידי גיא ועל ידי אישית. א- אחד מאנשי הערו& לא ניהל א

 Facebook ."  12 %שימש כאדמי' של ד- ה

 13  כ'.  ת:

 14  אתה לא איש הערו&?  ש:

 admin,  15אני לא הייתי   ת:

 16אני לא שואל את זה, אני שואל אות+ שאלה פשוטה. אתה היית עובד של ערו&   ש:

10?  17 

 18  כ'.  ת:

 19  ג� כ'? 10וגיא, עד כמה שידוע ל+, היה עובד של חברת החדשות של ערו&   ש:

 20  כ'.  ת:

 21כשאתה כותב כא' "א- אחד מאנשי הערו& לא ניהל או שימש כאדמי'" אתה אז   ש:

 22  מתכוו' 'פרט לי ולגיא'?

 23  כ', פשוטו כמשמעו, ע� הסתייגויות כמוב', שבזה לדעתי אנחנו עוסקי� כא'.  ת:

 24  ?10מתי סיימת לעבוד בערו&   ש:

 25א� , 3חודשי�,  4%5אני לא זוכר את סיו� ההעסקה, זה היה לפני, אני מערי+,   ת:

 26  חודשי�. 4את� רוצי� לתק' אותי, 

 27  אתה עובד היו� ע� גיא בתכנית החדשה שלו כמוב',  ש:

 28  כ',  ת:

 29  ואתה עובד שכיר ש�, של רשת?  ש:

 30  אני שכיר של רשת.  ת:

 31  חוזרת.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1היה לנו עוד משהו.  רגע, שניה, שניה, שניה רגע. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה,  עו"ד ורסנו:

 2  . זה מסמ+ שאתה ערכת?1ת/%אני מחזיר אותנו, סליחה, ל

 3  איזה מסמ+, סליחה?  עו"ד סומר:

 4  ,1ת/  עו"ד ורסנו:

 5  , אותו מייל.1ת/  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  המייל,  עו"ד סומר:

 7  כ', כ', ה� מכירי� את זה,  עו"ד ורסנו:

 8  כ', כ', המייל.  עו"ד סומר:

 9  ד עותק מזה? טוב, תסתכל רגע, אנחנו נעשה את זה ביחד,כ', יש לי עו  עו"ד ורסנו:

 10  אנחנו נשאיל ל+, נשאיל ל+,  מר מנובי&':

 11  תודה. תסתכל רגע על המייל הזה, זה מייל שאתה כתבת?  עו"ד ורסנו:

 12  כ'.  העד, מר שפיר:

 13  אוקי, את הנתוני� האלה אתה אספת?  ש:

 14  כ'.  ת:

 15  את המייל הזה שלחת לגיא?  ש:

 16  תי לגיא, כ'.את המייל הזה שלח  ת:

 17  העברת אותו לעוד מישהו נוס-? אתה באופ' אישי, אני לא שואל מה גיא עשה.  ש:

 18  אני לא, אני לא זוכר. ייתכ' והעברתי את זה לעורכת די' גבריאלה.  ת:

 19  אוקי, אתה דיברת ע� פרופסור נאו' לפני שהיא הכינה את חוות הדעת שלה?  ש:

 20  הקוד�, לא, לא דיברנו לפני, כ'.אני מנסה להיזכר, אנחנו נפגשנו בדיו'   ת:

 21מצוי', מה שהעברת פה זה הדבר היחיד שהעברת בקשר לחישוב הפוסטי� ושאר   ש:

 22הדברי� שמופיעי� פה? זאת אומרת לא העברת איזשהו נתו' נוס- אחר חו& 

 23  מהמייל הזה?

 24  כ' העברתי נתוני� נוספי�,  ת:

 25  איזה?  ש:

 26  נאו', ה� לא ברשותי, אני חושב שה� ברשות פרופסור  ת:

 27  לא, לא, פשוט תגיד,  ש:

 28  לפי זיכרונ+ תאמר לנו כרגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  חודשי� נוספי�. 6לפי זיכרוני היה עוד נתוני� שתקפי� לגבי   העד, מר שפיר:

 30  כמו שאמרתי,  פרופסור נאו':

 31  היא הזכירה את זה,  מר מנובי&':

 32  כ', כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 200

 1לאוקטובר, לא  %2סליחה, אני אתק' את עצמי, התכוונתי לפני הדיו' הקוד� ב  עו"ד ורסנו:

 2  העברת מסמכי� נוספי�?

 3  לא שזכור לי. אני, לא שזכור לי.  העד, מר שפיר:

 4  טוב. כשאתה, מה היו, מי ביקש ממ+ לעשות, לאסו- את הנתוני� האלה?  ש:

 5  יאלה,או, אני לא זוכר בדיוק, או גיא או עור+ די' סומר, או גבר  ת:

 6  אוקי, אוקי. מה בדיוק ה� ביקשו ממ+ לעשות?  ש:

 7מקור� בתכנית הטלוויזיה, ששודרו   Facebook %לבדוק כמה קטעי� שעלו ל  ת:

 8  בתכנית הטלוויזיה.

 9  תודה, זהו, עכשיו באמת סיימתי.  ש:

 10כ'. אני רוצה רגע להבי', כשאתה אומר 'קטעי�' מה הכוונה? מה זה 'כמה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  עי�'? 'כמה קטעי�' הכוונה מה?קט

 12  יש פה ג� את חוזה ההעסקה שלי. עוד פע�, סליחה?  העד, מר שפיר: 

 13אתה אומר 'לבדוק כמה קטעי�', תסביר לי למה אתה מתכוו' כשאתה אומר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14'קטעי�'? קטעי� זה פוסטי�? 'טעי� זה קטעי ווידאו? למה אתה מתכוו' 

 15  'קטעי�'?

 16מה ששודר בתכנית זה בהכרח קטעי וידאו, כי התכנית היא משדרת וידאו, ולכ'   :העד, מר שפיר

 Facebook .  17 %בדקתי קטעי וידאו ששודרו בתכנית ולאחר מכ' עלו לעמוד ה

 18שדיבר על משהו שהיה בתכנית, אותו לא  postרק קטעי וידאו. א� יש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  הכנסת לרשימה של+?

 20  הכנסתי לרשימה שלי.לא, לא   העד, מר שפיר:

 21  למה בחרת את שלושת החודשי� האלו דווקא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  ,5יש   עו"ד ורסנו:

 23  בהתחלה, 3לא, היה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  , 5, 5  עו"ד ורסנו:

 25  ,5במייל הזה יש   עו"ד ששו':

 26  .5, במייל יש 3, א� גברתי תראה, בחוות הדעת יש 5במייל הזה יש   עו"ד ורסנו:

 27  אוקי, טוב. למה בחרת את החודשי� האלו?  ש' נעי� דיבנר:כב' ה

 28  למע' האמת באופ' די אקראי.  העד, מר שפיר:

 29  ובכל זאת מה, אי+, אי+ עשית את האקראיות הזאת? אי+ היא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  אני אסתכל על החודשי�,  העד, מר שפיר:

 31  אי' בעיה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  הד- בבקשה?אפשר את   העד, מר שפיר:
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 1  כ', כ'. החזרת את זה? אוקי שניה,  עו"ד ורסנו:

 2  קח, קח.  עו"ד סומר:

 3  בבקשה.  עו"ד ורסנו:

 4  רגע,   העד, מר שפיר:

 5  , יוני, אוקטובר, נובמבר. אי+ דווקא את אלו?2016למשל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6אז הבדיקה במרחק  , מאי+ שאני מכיר את עצמי17ויוני  16אני, אני רואה פה יוני   העד, מר שפיר:

 7  של שנה הייתה מעניינת,

 8  נניח, אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9ואני מניח שערכתי את זה ביולי, אז בדקתי את יולי ויוני, ואז בדקתי שנה אחורה   העד, מר שפיר:

 10את יוני, ונובמבר אוקטובר עוד איזושהי קפיצה אחורה, אי', בלי איזושהי סיבה 

 11  מיוחדת.

 12רגע אחת, פשוט אמרת עכשיו בתשובה לשאלת בית משפט משהו שלא בדיוק  שניה  עו"ד ורסנו:

 13הסתדר לי. את הבדיקה עשית ביולי או בספטמבר? אני לא רוצה להטעות אות+ 

 14חלילה, תסתכל על המייל ותגיד לי א� עשית את הבדיקה הזאת ביולי או 

 15  בספטמבר.

 16  אני, בוא נראה, כתבתי בספטמבר, כ',  ת:

 17חת את המייל, עשית, יכול להיות שעשית את הבדיקה אבל בספטמבר של  ש:

 18  חודשיי� קוד� לכ'?

 19  לא, עשיתי את זה באותו רגע ושלחתי את המייל,  ת:

 20  רק שיהיה ברור.  ש:

 21  זה ג� לא תהלי+ כזה מורכב. זאת אומרת, תהלי+ הבדיקה הוא די פשוט.  ת:

 22, אז א� אני, א� אתה אי+, אתה עכשיו, אוקי, אז א� לא בדקת פוסטי�  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  פוסטי�, כמה מתוכ� זה, 379עלו  2016למשל רוש� לי שביוני 

 24  סליחה, באיזה תארי+?  העד, מר שפיר:

 25  .2016יוני   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  כ'.  העד, מר שפיר:

 27  פוסטי�, 380עלו כמעט   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  כ',  העד, מר שפיר:

 29  וידאו? אני לא יודעת מכא'. כמה מתוכ� זה פוסטי�  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  .7. 7לא, לפי מה שאני רואה,   העד, מר שפיר:

 31  מהתכנית, 7לא,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  כמה פוסטי� של וידאו?  העד, מר שפיר:

 33  כמה מתוכ�,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1ומשהו אפילו, אפשר לבדוק את זה אבל זה המספר  200, %200אני מערי+ באזור ה  העד, מר שפיר:

 2  שאני מערי+.

 3  , אוקי אז א� אנחנו, נגיד יש,%200עכשיו ה  עו"ד ורסנו:

 4  ומשהו קטעי וידאו שלא קשורי� לתכנית, 200  ת:

 5  רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  שמי העלה אות�?  עו"ד ורסנו:

 7 200פוסטי� אתה אומר 'אני מערי+ שבער+  %380זאת אומרת, מתו+ ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  זה וידאו של התכנית'? 7תוכ� רק ומשהו זה וידאו, שמ

 9  כ'.  העד, מר שפיר:

 10  זה מה שאתה אומר?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  ,200, 180, אולי קצת פחות, %200כ', כש  העד, מר שפיר:

 12  ?17ולא  100ולא  200לא, אבל אי+, לפי מה אתה נות', למה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13, מהזיכרו' שלי של המספרי�, זה משהו מהזיכרו' שלי של אי+ העמוד התנהל  העד, מר שפיר:

 14  שהוא נתו' לבדיקה,

 15, כ', ברור שזה נתו' לבדיקה, אבל אתה נות' עכשיו נתו' 16אבל באוקטובר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16פוסטי�, אז בטח  66למשל עלו רק  16בלי לבדוק אז לכ' אני שואלת. באוקטובר 

 17? זה מה 200חת את המספר קטעי וידאו, אז למה דווקא, אי+ לק 200לא היה ש� 

 18  שאני מנסה להבי'.

 19כי זה היחס, באופ' עקבי אנחנו נתינו להעלות יותר קטעי וידאו מסיבה שה� פשוט   העד, מר שפיר:

 20  יותר ויראליי�, וה� יותר משרתי� את הקידו� שלנו.

 21אוקי, עכשיו מה זה מבחינת+ קטע וידאו שקשור, אתה הגדרת את זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22תכנית', אני לא יודעת מה זה אומר מהתכנית. מה זה מבחינת+ קטע וידאו 'מה

 23  שהוא מהתכנית? שהוא שודר בתכנית?

 24  כ', נניח כתב, או נניח אייט� אולפני,  העד, מר שפיר:

 25  אוקי, אז אייט� כזה שהיה בתכנית וג� מופיע לי באחד הפוסטי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook .  26 %לעמוד ה ולאחר מכ' הוא עלה  העד, מר שפיר:

 27שהוא חצי חצי כזה? הוא לא בדיוק הופיע בכתבה אבל  postיכול להיות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28הוא המש+ של משהו שהופיע בכתבה, או אותו נושא שהיה בכתבה, ואתה תכלול 

 29  אותו או לא תכלול אותו במקרה כזה?

 30לא אכלול, ג� כ' היו מעט כאלה, מעט מאוד. ההבדל הוא, זאת במצב כזה אני   העד, מר שפיר:

 31אומרת, סרטוני� אחרי� זה סרטוני� שמקור� ברשת, שחיפשנו אני וגיא, 
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 1ומצאנו, העלנו בתור תוכ' שידענו שהעוקבי� בד- ירצו לראות וייהנו ממנו, ולא 

 2  שידרנו אותו בתכנית.

 3  ו. את� כל הזמ' נמצאי� על הרשת, כ'?בוא נבי' רגע, בוא נבי' משה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  כ'.  העד, מר שפיר:

 5כל הזמ' אוספי� חומרי�, מקבלי� חומרי�, באופ' יזו� מוצאי� אות�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  בעצמכ�, ואז מחליטי� מה את� מעלי� לתכנית לתכנית,

 7  כ',  העד, מר שפיר:

 8  סליחה, למה את� משדרי� אני מתכוונת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  נכו'.  עד, מר שפיר:ה

 10אוקי? עכשיו, אני, ת' לי רגע איזושהי הצצה לנקודת הזמ' הזאת שבה את�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  מחליטי� מה אני אעלה סת� כפוסט ומה אני אכניס לתו+ התכנית.

 12זה לא כזה אני, אולי א� אני קצת אתאר את יו� העבודה שלי באותה תקופה,   העד, מר שפיר:

 13מזמ', אז אולי תביני. מה שהיה קורה זה שהיינו משדרי� תכנית שבהתחלה 

 14א� אני זוכר נכו', לאחר מכ' שעת  %21:00שודרה בחצות, היינו מקליטי� אותה ב

 15, היינו מסיימי� את התכנית, לפעמי� בערבי� %22:20התכנית הוקדמה ל

 16וסיימתי  %12:00שלי במסוימי� לא נשארתי עד סו- התכנית, התחלתי את היו� 

 17, ואז הייתי מגיע הביתה, זה ג� הייתה 00:00, 23:00בלילה,  %22:00אותו ב

 Facebook 18 %איזושהי תרפיה בשבילי, מאוד נהניתי מזה, והייתי מתיישב על ה

 19ולאו דווקא לתכנית.   Facebook %ומחפש חומרי�, מחפש תכני� שמתאימי� ל

 20כ', ואת אות� קטעי� בלילה הייתי יש איזושהי הבדלה בהבנה שלי כאיש תו

 21שיעלה למחרת בשעה מסוימת, הייתי מתזמ'  postמתזמ', יש אפשרות לתזמ' 

 22את הפוסטי� שיעלו למחרת במהל+ היו�, וככה הייתי עושה במש+ תקופה 

 23פוסטי� ביו�, היו תקופות שהיו  3%4ארוכה, כשייתכ' שהיו תקופות שהיו עולי� 

 24  ביו�, שהייתי מתזמ' פוסטי� קדימה.פוסטי�  15או  10או  7עולי� 

 25זה, אתה מתאר לי את השלב של ההחלטה לגבי העלאת פוסטי�, מה אני   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  מעלה כפוסט,

 27  נכו',  העד, מר שפיר:

 28העלאה כזאת היית צרי+ להתייע& ע� לרר, או שזה משהו שיכולת להחליט   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  עליו עצמאית? היית,

 30אנחנו דיברנו המו', ג� היו הרבה פוסטי� שהוא ביקש ממני, והיו ג� פוסטי�   פיר:העד, מר ש

 31  שבחרתי והחלטתי להעלות באופ' עצמאי.
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 1אוקי, ואז מתי את� מחליטי�, או מי זה זה שמחליט מתי משהו מהפוסטי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  האלה יעלו לתכנית?

 �3 ומשהו לא הייתי עור+ התכנית, ויש את גיא יש עור+ לתכנית, שאני במש+ שנתיי  העד, מר שפיר:

 4שבהרבה מאוד מובני� הוא משמש כעור+ הראשי של התכנית שמחליט על 

 5התכני�, והוא החליט מה, מה לקחת לתכנית ומה לא, כשבחלק ניכר מהמקרי� 

 6הוא לא תוכ'  Facebook %ג� רואי� את זה על התוכ', התוכ' של עמוד ה

 7שאחר כ+ יש מה לעשות איתו בתכנית, זה סוגי  שמתאי� לתכנית, הוא לא תוכ'

 8  תוכ' שוני�.

 9? או שלא חייב  Facebook %כל מה שעולה לתכנית נעו& במקור שלו בד- ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  להיות?

 Facebook ,  11 %ממש לא, אחוז מאוד מאוד קט' ממה שעלה לד- ה  העד, מר שפיר:

 12ור, אני רוצה להבי' את הכיוו' הזה, כל מה שעולה לא, הפו+, מה שעולה לשיד  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  ? או, Facebook %שהעלית ב postלשידור התחיל מאיזשהו 

 14 %זה, זה מה שאני אומר, שלא. אחוז מאוד מאוד קט' מהדברי� שעלו לעמוד ה  העד, מר שפיר:

Facebook ,15  אחר כ+ שודרו בתכנית, ג� אפשר לראות את זה על המספרי�. א� 

 line 16לא, זו לא הייתה השאלה, השאלה של בית המשפט הייתה, כשאתה לוקח   עו"ד ורסנו:

up  של תכנית, של כמה תכניות בשבוע, כמה מתו+ הline up  17הזה מקורו בדברי� 

 Facebook ?  18 %שעסקת� בה� בד- ה

 Facebook  19 %זה בדיוק מה שהעד אמר, העד אמר שחלקי� קטני� מה שהעלו ל  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  הועלו,

 21  שניה, שניה,  ד ורסנו:עו"

 22  בסדר, בסדר, לא, בואו לא נפריע לו, הוא מבי' את השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23אחוז מאוד, אחוז מאוד מאוד נמו+, ובשבועות או חודשי�, שבועות, אני לא יודע   העד, מר שפיר:

 24לדייק, אני מערי+, זה למיטב זיכרוני, אחוז מאוד מאוד נמו+ ממה שעלה לעמוד 

 25  אחר כ+ מצא את עצמו. Facebook %ה

 26לא, אתה לא עונה לשאלה, הוא צודק שאתה לא עונה על השאלה. אתה עונה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27 %הפו+, אתה עונה לכיוו' ההפו+. השאלה היא, אחוז נמו+ ממה שעלה ל

Facebook  .28  הגיע לתכנית, את זה הבנתי 

 29  אוקי.  העד, מר שפיר:

 30אני, עכשיו אני מסתכלת רק על מה שהגיע לתכנית, ואני שואלת את עצמי,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  הא� כל מה שהגיע לתכנית,
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 1  אז ג� אחוז נמו+,  העד, מר שפיר:

 Facebook ?  2 %המקור שלו הוא בד- ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  לא.  העד, מר שפיר:

 4שיו אקח מדגמית חצי זאת אומרת, או שאני יכולה למצוא, נאמר א� אני עכ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  שנה של התכנית, אוקי? אני אסתכל מה היו האייטמי� התכנית,

 6  הבנתי את השאלה,  העד, מר שפיר:

 7 %ב postהא�, כמה אחוז מתו+ האייטמי� האלה מעוגני� בד-, באיזשהו   כב' הש' נעי� דיבנר:

Facebook  ?8  של התכנית 

 Facebook ?  9בכלל בעמודי של התכנית או   Facebook %באיזשהו, ב  העד, מר שפיר:

 10  של התכנית, של התכנית, כמוב', אנחנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אחוז מאוד, אחוז מאוד מאוד נמו+.  העד, מר שפיר:

 12  אחוז מאוד נמו+?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  כ'.  העד, מר שפיר:

 14אומרת, כשאתה אז רגע, בוא ת' לי, אני חושבת תו+ כדי שאני שואלת, זאת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15אומר לי שיש ככה, יש אות+ ונניח את לרר, אולי ג� אחרי� תורמי� את חלק� 

 16אבל בעיקר שניכ�, שאת� מחליטי� מה יעלה כפוסט לד-, זה דבר אחד. עכשיו, 

 17יש את מי שמחליט, העור+ אמרת, מה יעלה לתכנית, אוקי? זה לא אות� חומרי� 

 18  אתה אומר לי,

 19  נכו',  העד, מר שפיר:

 20קבוצות אחרות של חומרי�. תסביר לי את, זה כאילו  2אתה אומר לי שזה   ש' נעי� דיבנר:כב' ה

 21  מערכות נפרדות אבל זה לא באמת עד כדי כ- נפרד, אז תסביר לי את זה. 2

 22  א', להיכנס ממש לדקויות של אופי של תוכ'?  העד, מר שפיר:

 23  כ'.  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  כ',לא של אופי של תו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  כי זה מסביר את,  העד, מר שפיר:

 26  אני לא, אני פחות רוצה את השיקול,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כ', תסביר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 28  לא, לא, לא, אל תגיד כ', אני, הוא שואל אותי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אוקי, סליחה,  העד, מר שפיר:

 30לא, אני לא רוצה להארי+ א� זה יותר  אני אענה לו, אבל אני אומרת כ+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ,15:00מדי, בכל זאת השעה כבר עוד מעט 

 32  זה לא מורכב.  העד, מר שפיר:
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 1מערכות  2אבל אני כ' רוצה להבי' הא� מבחינה טכנית אנחנו מדברי� על   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2תוכ' נפרדות. מערכת תוכ' שמתעסקת במה יעלה לד- ומערכת תוכ' שמתעסקת 

 3לתכנית, לפעמי� ה' נפגשות אבל אי' שו� הכרח שתהיה קורלציה  במה יעלה

 4  ביניה', זאת הסיטואציה?

 5  אני חושב שזאת הגדרה די נכונה.  העד, מר שפיר:

 6  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  בהמש+ לשאלות האלה אני,  עו"ד ורסנו:

 8  מ' הסת�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  שאלות. 2אני רוצה לשאול עוד   עו"ד ורסנו:

 10  זה כבר נגדית חוזרת?  ד ליכטנשטיי':עו"

 11  לא, לא, זה לגמרי, לא צרי+ להגדיר את זה בשלב, מ' הסת�, מ' הסת�, כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12במסגרת הד- עסקת� ג� בפעילויות שנוגעות לקנאביס, לנכי�, לאיקיוטק, איזה   עו"ד ורסנו:

 13  עוד דברי� היו לנו ש�?

 14  החקלאי�, הוט,  עו"ד ששו':

 15  החקלאי�, הוט, כל הדברי� האלה, עסקת� בד-, נכו'?  ורסנו:עו"ד 

 16  כ'.  העד, מר שפיר:

 17  ועסקת� בה� בהרחבה ג� בתכנית, נכו'?  ש:

 18  כ'.  ת:

 19  זה לא נמצא בספירה של+, נכו'?  ש:

 20  כ' נמצא בספירה.  ת:

 21שעוסק במאבק החקלאי� אבל הוא  postסליחה, אני אתק' את עצמי. א� היה   ש:

 22  מהתכנית, הוא לא נמצא בספירה של+? VTRלא חלק, הוא לא 

 23  נכו'.  ת:

 24תודה. שאלה אחרונה בהקשר הזה. נשאלת לגבי תכני� שה� כביכול נמצאי�   ש:

 25ביקומי� מקבילי�. א� הגיע לידי+, במסגרת סיבוב התיבות של+ בבוקר או 

 Facebook  ,26 %במסגרת המחשבות של+ בלילה , איזשהו עניי', איזשהו פוסק ב

 27שנראה ל+ מעניי', אי+ החלטת� א� לשי� אותו בד- או בתכנית? לא של התכנית, 

 28והא� היה ל+ לפעמי� מצבי� שאמרת 'הופה, א� אני אשי� את זה בתכנית זה 

 29  יפגע בד-, וא� אני אשי� את זה בד- זה יפגע בתכנית'?

 30ג� מבחינת אופ' חיפוש התוכ', זה אופ' חיפוש שונה, ולכ' התוצאות שמתקבלות   ת:

 31, או גיא מחפש  Facebook %עצ� העובדה שאני מחפש תכני� לה' שונות. ב

 32, אז מראש  Facebook %, או מגיעי� אליו תכני� ל Facebook %תכני� ל
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 1התוצאות שמתקבלות ה' אחרות ולכ' המקו� הזה שבו יש דילמה א� תוכ' 

 2או לתכנית, זה כמעט ולא קורה. היו מקרי� שבה� זה   Facebook %מתאי� ל

 3  ו�, אני מניח שה� היו מעטי�.קרה במהל+ הי

 4  ואני, ומה היית עושה במקרה כזה?  ש:

 5  אני הייתי בעיקר מתייע& ע� גיא, גיא מקבל, ג� בנוגע לתכנית, וג�,  ת:

 6יכול להיות שהתכנית בכלל נפגעה כי את� החלטת� לשי� איזה משהו בפוסט   ש:

 7  במקו� לחכות לערב ולשי� אותו בתכנית?

 8ני השקעתי המו' המו' זמ' ומשאבי� מעצמי בתכנית, זאת אני מניח שלא, כי ג� א  ת:

 9הייתה העבודה שלי ואני מאוד כיבדתי אותה, וגיא יעיד על עצמו, אני מערי+ 

 10  שדבר כזה לא קרה.

 11הייתה לי שאלה אבל נראה שהיא פרחה לי מהראש. כ', התכנית, בוא לא נשכח   ש:

 12ור היא תכנית שעוסקת רגע, אני, יכול להיות שאני התבלבלתי רגע, תכנית הצינ

 Facebook .  13 %בנעשה ברשת האינטרנט, זה נכו'? לרבות ב

 14  נכו'.  ת:

 15  לא שכחנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  כי לרגע היה נדמה לי שאנחנו עוסקי� בעולמות תוכ' אחרי�,  עו"ד ורסנו:

 17  לא שכחנו, לא שכחנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  טוב.  עו"ד ורסנו:

 19  רבה ל+. תודה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  שאלה קצרה,  עו"ד סומר:

 21  סליחה, כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

  22 

 23  מר אד� שפיר, משיב בחקירה חוזרת לעור, הדי סומר: 4ע.ה/

 24שאלה קצרה בעקבות מה שנשאלת. עלתה בחקירת+ השאלה של התפקידי�   עו"ד סומר:

admin ,editor ,moderator  .25תפקיד וכדומה, וג� נשאלת לגבי מי היה ואי+ היה 

 26היה תפקידו של גיא ולאחר מכ' היו, הא�, הא�, כמו שהבנתי  admin %ה

 27שהיה  adminמתשובת+ וא� לא הבנתי תתק' אותי, היה מצב של תפקידי� של 

 28א� אני  editorגיא ואתה היית בתפקיד שהיה מיד אחריו, אני מניח שזה היה 

 29להעלות תכני�,  שהיו צריכי� 10זוכר נכו', ולאחר מכ' היו האנשי� של ערו& 

 editor?  30 %ו admin %שקיבלו הסמכה פחות נרחבת מ

 31  זו לא חקירה נגדית,  עו"ד ורסנו:
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 1  כ', אני,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  לא, אני מנסה להבי',  עו"ד סומר:

 3  זו לא חקירה חוזרת,  עו"ד ורסנו:

 4  אני לא הבנתי את השאלה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5שיכלו להעלות תכני�, אני רק רוצה  10ו אנשי� של ערו& אני מנסה, העד אמר שהי  עו"ד סומר:

 6להבהיר שהיכולת של העלאת תכני� כללה רק את זה או ג� למשל יכולת לסגור 

 7  את הד-? כאילו,

 8לא הייתה אפשרות כזאת, מה שקרה זה, במידה והיו אנשי� כאלה אז לעתי� ה�   העד, מר שפיר:

 9מועטי�, להעלות תכני�. הייתה לה� נתבקשו על ידי גיא או על ידי, במקרי� יותר 

 10  הרשאה, הייתה לה� גישה לד- בהרשאה מאוד נמוכה.

 11  תודה רבה.  ש:

 12  סיימנו, תודה רבה ל+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  תודה.  העד, מר שפיר:

 14  טוב, אנחנו צריכי� לצאת להפסקה קצרה לפני?   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  כ', זה,  עו"ד ורסנו:

 16  זמ' אנחנו מעריכי� את החקירה? כמה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  חקירת, חקירתו של לרר תהיה ארוכה אני מניח, אז אולי כדאי,  עו"ד ורסנו:

 18  ארוכה, כמה ארוכה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  תראי גברתי, אנחנו, אני מבי' את לוחות הזמני� אבל, אבל זה לב התיק.  עו"ד ורסנו:

 20  אני לא, לא שמעת אותי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני מערי+,  ו"ד ורסנו:ע

 22  מעמידה בפני+ מגבלה, אני פשוט רוצה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אני מערי+ ששעתיי�,  עו"ד ורסנו:

 24  אתה מערי+ ששעתיי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אני מערי+ ששעתיי�.  עו"ד ורסנו:

 26  ,14:45השעה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  השאלה א� עושי� הפסקת צהריי� או לא,  עו"ד סומר:

 28  מה זה הפסקה, למה אתה קורא הפסקת צהריי�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  זמ',  עו"ד סומר:

 30  פלאפל ג'ינו.  דובר:

 31  דקות, אני, 45לא, השאלה א� עושי� הפסקת רבע שעה או הפסקת   עו"ד סומר:

 32  דקות מצדי. 5אפשר הפסקת   עו"ד ורסנו:

 33  לא, לא, לא, רגע שניה אחת,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  אני, אני מתקשה להגיד הפסקת צהריי� מכל מני סיבות אחרות.  עו"ד סומר:

 2  טוב, רגע, בואו נגדיר קוד� כל הפסקה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

  3 

 4  (הפסקה בהקלטה)

  5 

 6. מר לרר, בבקשה 15:30טוב, אז אנחנו חוזרי� אחרי הפסקה, השעה כעת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אל דוכ' העדי�. 

 8  ט, שהיו� אני לא אצטר+ להתחבר למיקרופו', אבל בסדר.חשבתי, אפרופו לק  העד, מר לרר:

 9  אתה שומע אותו טוב?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  כ'.  דובר:

 11  אוקי,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  את שומע את כולנו טוב?  עו"ד ורסנו:

 13כ'. טוב מר לרר, אתה נות' עדות בפנינו עכשיו, אתה מוזהר שעלי+ לומר את   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14כל האמת וא+ ורק את האמת, אחרי צפוי לעונשי� על פי החוק. ברור  האמת, את

 15ל+, נכו'? החתימה על התצהיר, אתה מאשר אותה שהיא של+ וכל האמור בתצהיר 

 16  הוא אמת?

 17  כ'.  העד, מר לרר:

 18  בבקשה, חקירה נגדית.  כב' הש' נעי� דיבנר:

  19 

 20  הדי וסרנו:מר גיא לרר, לאחר שהוזהר כחוק, משיה בחקירה נגדית לעור,  5ע.ה/

 21  אוקי, אז אחר הצהריי� טובי�, מר לרר.  עו"ד ורסנו:

 22  אחר הצהריי� טובי�.  העד, מר לרר:

 23  כ'. אני, יש ל+ בפני+ את התצהיר כמוב', נכו'?  ש:

 24  כ'.  ת:

 25, אבל נתחיל %1, אני יודע שזה מצחיק לא להתחיל ב52אני אקח אות+ רגע לסעי-   ש:

 26  .%52ב

 27  כ'.  ת:

 28פי� של תכניות טלוויזיה אחרות אצל המבקשות, הד- אתה כתבת ש"בניגוד לד  ש:

 TV show,"  29 %ולא כ public figure %מוגדר כ

 30  כ',  ת:

 31  למה זה היה חשוב ל+ להדגיש את זה?  ש:
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 1למה זה היה חשוב להדגיש את זה? כי תשמע, אני לאור+ כל השני� העברתי את   ת:

 2ובדה שזה ד- הזה איזשהו תהלי+ של חידוד לגבי הע Facebook %התהלי+, את ה

 3היא ההולמת יותר  public figure %שלי, למע' הסר ספק, ואני חושב שההגדרה כ

 4, א� כי אני מוכרח לומר שלא שמתי יותר מדי לב לפרטי� כי TV showמאשר 

 5  , אז אתה יודע, זה,TV show %שלי למשל הוגדר כ Facebook %ד- ה

 6  אז,  ש:

 7  לי זה היה פחות חשוב.  ת:

 8  שאלה,חסכת לי חצי   ש:

 9  כ',  ת:

 10בהתחשב, זאת אומרת, תסביר לי רגע מה, אז מה זה אומר בעצ� שד- הפייסבוק   ש:

 11, יש לזה משמעות לגבי האופי TV show %של+, שנושא את הש� גיא לרר, הוגדר כ

 12  שלו?

 13בעיני לא, אבל יש אנשי� שחשבו שכ'. אני כל הזמ' מתייע&, אנחנו אמנ� תופסי�   ת:

 14אבל כל הזמ' מתייעצי� וכל הזמ' חשבנו אי+ להבהיר  את עצמנו כמביני� בתחו�

 15מעל ומעבר לכל ספק שהדבר הזה הוא ד- שלי, וזו הייתה אחת הדרכי�, לחדד 

 16. לגבי הד- שלי, שוב, א� אני מקדי� איזה public figure %על ידי ההעברה ל

 TV show 17שאלה אז תסלח לי, אבל אני באמת לא ייחסתי לו חשיבות. יש בו 

 18ו', אתה יודע, לקד� את תכנית הטלוויזיה אולי, אבל לא ייחסתי לו מתו+ רצ

 19חשיבות ולכ' הוא לא, לא היה לי חשוב, מה שהיה חשוב זה זה, ופה מתישהו זה 

 20  , לדעתי כמה, שנתיי�, שלוש, לא יודע כמה, מתי,public figure %הפ+ להיות ל

 21וד מאוד חשוב שלקח בוא, מה שאתה מספר לנו עכשיו ככה כבדר+ אגב זה דבר מא  ש:

 22  לנו הרבה זמ' לגלות אותו,

 23  כ', אז תשאל אותי, הייתי מגלה ל+.  ת:

 24, נכו'? TV show %אתה עוד לא גילית, וזה היה עובדה שהד- הזה היה מוגדר כ  ש:

 25  ד- הצינור, לא הד- הפרטי של+,

 26אני לא יודע, אבל אני מניח שיכול להיות שכ', כי אני לא יודע מה הייתה הגדרת   ת:

 27  , אני יודע שאני,Default %ה

 28  הרגע אמרת ששינית את ההגדרה,  ש:

 29  כ',  ת:

 public figure ,  30%ל  ש:

 31  אני שיניתי,  ת:
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 1  כשמשני� משהו זה אומר שהוא פע� משהו אחר,  ש:

 2אני לא יודע, יכול להיות שלא הייתה הגדרה בכלל, יכול להיות שהייתה הגדרה   ת:

 public figure.  3 %אחרת, אני יודע שאני שיניתי ל

 4טוב, אני רוצה להראות ל+ רגע משהו שאני משער שמוכר ל+, אני ש� בפני+ צילו�   ש:

 5, זה מוכר ל+? את יכול לאשר את זה, TV show %של ד- הצינור שמוגדר כ

 6  להכחיש.

 7  אני מאשר את זה.  ת:

 8  .11ת/טוב זה מוגש ומסומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 TV show?  9 %אתה זוכר שזה היה מוגדר כ  עו"ד ורסנו:

 10 %לא במיוחד ואני מאמי' ל+ שאתה אומר, כי ג� אמרתי קוד� שאני שיניתי ל  העד, מר לרר:

public figure לא זכרתי ממה, ראיתי מולי, אני רואה מולי ,TV show  11ואני 

 12  מאמי' ל+ לחלוטי'.

 13בעלי אמו' אני בכל זאת תודה על האמו' הזה, אבל מאחר ועורכי הדי' של+ פחות   ש:

 14  רוצה להראות ל+ משהו אחד קט',

 15  אנחנו עורכי די', בכל זאת, אנחנו עורכי די',  עו"ד ליכטנשטיי':

 16אני יודע, בחרתי אות� על פי מידת האמו' שה� נותני� באנשי�, אגב, לא סת�   העד, מר לרר:

 17  ככה.

 18  אנחנו עורכי די',  עו"ד ליכטנשטיי':

 19  לא בחרת טוב. בחרת מצוי' ברמה המקצועית,אז, אז הפע�   עו"ד ורסנו:

 20  זה נראה בסו-, זה נראה בסו-,  העד, מר לרר:

 21לא, לא, ברמה המקצועית בחרת, כ'. כ', טוב, אני מראה ל+ רגע קטע שאני,   עו"ד ורסנו:

 22  מתכנית שמוכרת ל+ אולי, היא נקראת 'הצינור',

 23  כ',  ת:

 24זהה שאכ' זה קטע מהתכנית פע�, ואני מבקש שקוד� כל ת 10היא שודרה בערו&   ש:

 25  שאתה הנחית ושידרת, ואז אנחנו נעצור איפשהו,

 26  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)

 27אוקי, עצרתי פה, אני מפנה, אני רוצה להגיש, בוא נתחיל להגיש קוד� כל, אני   ש:

 28שעליו יש סרטוני�, ואני כרגע  USBמגיש לבית המשפט, למע' הסדר הטוב, התק' 

 29  קול לסרטו',מפנה למע' הפרוטו

 30  יש לכ� התקני� על הלוגו של המשרד עליו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  גילינו את זה אגב התיק,  עו"ד ששו':
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 1כ', אגב התיק הזה גילינו את זה, ועדיי', מחלקת המחשוב עדיי' רודפת ושואלת   עו"ד ורסנו:

 2  אותי איפה ההתקני� האלה שהיא השאילה לי,

 3  ,מרשי� מאוד  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  ע� 'צינור לילה' עליו או 'הצינור',  USBאני חשבתי שהוא הול+ להוציא   העד, מר לרר:

 5  כ', לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 USB,  6ולהגיד שאני כבר עשיתי   העד, מר לרר:

 7  לא, אז,  עו"ד ורסנו:

 8  אמרתי, מה זה הראיה הזאת,  ת:

 9  אז, אז ני כרגע מראה ל+ את, איזה,   ש:

 10  אל-, %100של האת הסרטו'   עו"ד ששו':

 11  אל-', 100הבנתי, יש סרטו' שהכותרת שלו הוא היא 'סרטו'   עו"ד ורסנו:

 12  איזה מספר הוא קיבל פה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  זה בסרטוני�.  עו"ד ששו':

 14  בסרטו',  עו"ד ורסנו:

 15  לא היה צילו� מס+ ראשו' של כל אחד,  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  לא, לא,  עו"ד ששו':

 17  ' שנקרא,לא, זה סרטו  עו"ד ורסנו:

 18  סרטוני�, 6יש   עו"ד ששו':

 19  אל-, 100זה סרטו' שנקרא   עו"ד ורסנו:

 20  אבל כ' ראיתי צילו� מס+ מישיבת המערכת והכל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  היה אחד,  עו"ד ורסנו:

 22  זה היה צילו�,  עו"ד ששו':

 23  במקרה היה אחד,  עו"ד ורסנו:

 24  זה במקרה? זה לא שכל,  עו"ד ליכטנשטיי':

 25  כ',כ',   עו"ד ששו':

 26  , אז אני מראה ל+,06:00כ', לא בכוונה, ואני מפנה לדקה מספר, דקה   עו"ד ורסנו:

 27  כ',  העד, מר לרר:

 TV show,  28ורואי� שזה  Facebook %שאתה במסגרת התכנית צילמת את ד- ה  ש:

 29  ש?  ת:

 30  שמדובר,   ש:

 31  אוקי,  ת:

 32  , סליחה,TV show %שהד- מוגדר כ  ש:
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 1  אוקי, אחלה.  ת:

 2  שזה,אז אתה מאשר לי   ש:

 3  כבר אישר, עוד אישר לפני כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אני אישרתי ל+ עוד לפני ששאלת את השאלה, אישרתי ל+, א� לא שמת לב.  העד, מר לרר:

 5  אפילו עורכי הדי' לא צעקו עליו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 6  כ',  העד, מר לרר:

 7  כ', מפתיע,  עו"ד ורסנו:

 8ו+ זמ', שיש המו' המו' דברי� ששלחת� בכלל, אני חושב, מהתבוננות, אולי לחס  ת:

 9שאני מאשר אות� בכל פה, ואני, אני יכול לתת הסבר גור- מראש שיחסו+ ל+ 

 10  אולי את מידת הטרחנות שיש לדעתי, סליחה על הביקורת,

 11  לעורכי הדי', אני מסכי�,  ש:

 12  בכל פסיק ופיפס פה, שאני אומר נכו',  ת:

 13  תענה לשאלות, לגיא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  מה?  , מר לרר:העד

 15  תענה לשאלות,   עו"ד ליכטנשטיי':

 16  סליחה.   העד, מר לרר:

 17  בוא, זה בסדר אני לא נעלב כשאומרי� שאני טרח',  עו"ד ורסנו:

 18  לא, לא, לא,  ת:

 19  זה עורכי די', זה סיכו' מקצועי,  ש:

 20לא, הוא דיבר על טרחנות הדדית, הוא לא, הוא לא האשי� אות+ באופ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  שי.אי

 22 %ל TV show %זה סיכו' מקצועי. אז אתה יכול להגיד לי מתי שינית את זה מ  עו"ד ורסנו:

Public figure?  23 

 24  אני לא זוכר בדיוק.  העד, מר לרר:

 25זה פע� אחרונה שראיתי צילו� מס+ של, של הד-,  %2013אני אומר ל+ שלפחות ב  ש:

 26  , אז לפחות משנת,TV show %שבו רואי� את זה כ

 27רגע, פה אני, פה אני מבקש להתנגד כי בראיות שראינו לא ראיתי בשו� מקו�   שטיי':עו"ד ליכטנ

 28  תארי+,

 29  אז יש,  עו"ד ורסנו:

 30  בסדר, אז הוא נות' לו איזשהו תארי+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  אני שואל, אני כרגע אומר ל+,  עו"ד ורסנו:

 32  אוקי,  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1  א� אתה יכול, א� זה לא,   עו"ד ורסנו:

 2  ושיגיד, א� הוא, אתה יכול לאשר או להכחיש או לא ולא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  טוב.  עו"ד ליכטנשטיי':

 4בפע� האחרונה שאני ראיתי צילו� מס+ של, זאת אומרת, אחת הפעמי�,   עו"ד ורסנו:

 5זה עדיי'  2013. אז לפחות בשנת %2013התארי+ המאוחר ביותר שראיתי היה ב

 6  , זה, אתה מאשר?TV show %היה מוגדר כ

 7  אני לא זוכר אבל אני סומ+ עלי+. אמרתי ל+, אני יש לי אמו',  העד, מר לרר:

 8  אני אגיד ל+ מה הבעיה,  ש:

 9לא, ג� הוא לא בטוח בזה, אז בוא, שיהיה ל+ אמו' בדברי� שהוא ודאי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  לגביה�,

 11  לא, אמרתי אני לא זוכר,  העד, מר לרר:

 12  י, אז בוא,אז אוק  עו"ד ורסנו:

 13  אתה לא זוכר?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  לא, אבל, אבל,  העד, מר לרר:

 15  אז בוא, עכשיו אנחנו נעבור, עכשיו אנחנו נעבור ונראה,  עו"ד ורסנו:

 16א� אתה צרי+ להערי+, יכול להיות שזה היה בשנה האחרונה? בשנתיי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  שני�? 5האחרונות? או לפני 

 18  ,2013א, נשמע לי הגיוני, אגב, נשמע לי הגיוני מאוד ל  העד, מר לרר:

 19  נשמע ל+ הגיוני. 2013  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  שניה רגע אחת,  עו"ד ורסנו:

 21  נשמע לי הגיוני זה מספק אות+?  העד, מר לרר:

 22לא, אני אראה ל+, אוקי, אני אראה ל+ שוב קטע מתכנית, אני, על פי מה שידוע   ש:

 23א� אתה תגיד לי 'תשמע, אי' לי מושג מתי הוא  .2013לי היא שודרה בשנת 

 24  שודרה' אז נצטר+ לעצור ש�.

 25  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)

 26  , אתה מאשר את זה?TV show %שניה, רק קוד� כל נראה שג� כא' זה מוגדר כ  ש:

 27  כ'.  ת:

 28יופי. עכשיו בוא נראה א� אתה תוכל להיזכר מתי התכנית הזאת שודרה, לקחתי   ש:

 29  אחורה, את זה קצת

 30  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)

 31  זו?  ת:

 32  כ'.  ש:
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 1  .2010  ת:

 2  לא.  ש:

 3  זו?  ת:

 4  כ',  ש:

 5  , אתה טועה לגמרי.2010  ת:

 6  יכול להיות, הנה, סליחה, אתה צודק, זה.  ש:

 7  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)

 8  , על פי הפריזורה.2012%13זו נראית יותר כמו   ת:

 9זה מספיק טוב בשבילי. אז עכשיו אני, אני רוצה רגע לומר,  2012%13הבנתי, אוקי,   ש:

 10  אני רוצה לשאול אות+ רגע,

 11  כ',  ת:

 12  אתה, פרופסור נאו',  ש:

 13  כ',  ת:

 14  שביקשת ממנה לתת ל+ חוות דעת, דיברת איתה לפני שהיא נתנה את חוות הדעת?  ש:

 15באופ' דיברתי איתה, לא ספציפית על הפרטי� בחוות הדעת, אבל דיברתי איתה   ת:

 16  כללי, כ'.

 TV show?  17 %מסרת לה את העובדה הזאת שהד- הזה היה בעבר מוגדר כ  ש:

 18  לא שזכור לי.  ת:

 Public figure 19 %כי היא, משו� מה היא מייחסת חשיבות רבה לכ+ שזה מוגדר כ  ש:

 20  , אז אולי היה כדאי להסביר לה את זה?TV show %ולא כ

 21  יכול להיות.  ת:

 22ושא הבא. בסעיפי�, אני מפנה אות+ לתצהיר של+, טוב. טוב, בוא נעבור לנ  ש:

 23  ,41%43סעיפי� 

 24  כ',  ת:

 25  תעלעל בה� רגע, לא נעבור פה ברמה המילולית.  ש:

 26  כ',  ת:

 27  .%5.68, כ', ועכשיו אני, אני, אחרי שקראת אות� תדלג עכשיו ג� ל43כ', בעיקר   ש:

 28  .10עמוד   עו"ד ליכטנשטיי':

 29  ,5.68  העד, מר לרר:

 30  כ',  עו"ד ורסנו:

 31  כ'.  ת:
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 1אז אחרי שראינו אות�, תסכי� איתי שבעצ� הטענה של+ היא שאתה הפעלת את   ש:

 2  העמוד בעצמ+ ולא העובדי� של הערו& הפעילו אותו.

 3היו עובדי� של הערו& שהפעילו אותו, שעליה�, שעל העבודה הזאת שילמתי לה�   ת:

 4על כס- מכיסי או בתמורה לכל מני הבטחות שגרמו לה�, כמו שראית, להתאבד 

 5  זה.

 6מי זה האנשי� האלה? מי האנשי� שהפעילו את הערו&? בוא נל+, בוא נל+ לשורה   ש:

 7  התחתונה,

 8  את הד-,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  ד-,  עו"ד ששו':

 10  את הד-,  העד, מר לרר:

 11  , שלא יהיה ספק. Facebook %את הד-, ד- ה  עו"ד ורסנו:

 12  אנשי� ששילמתי לה� כס-, זה,  ת:

 13  קוד� כל אתה,  ש:

 14  אני,  ת:

 15  מי עוד?  ש:

 16אד� שפיר, אור כתר, עומרי רחמימוב, ויש עוד ש� של ב' אד� שג� שילמתי   ת:

 17הרבה מאוד כס-, הוא פשוט לא רוצה, הוא עבד במקו� עבודה אחר והוא לא 

 18רוצה שידעו, לכ' הוא בכלל לא נזכר כא', אבל זה עוד הרבה כס- ששילמתי, ועוד 

 19  את העמוד הזה. עכשיו, , והפעיל10ב' אד� שעבד, שלא עובד בחדשות 

 20  שזה לא נמצא בתצהיר של+,  ש:

 21  מה?  ת:

 22  זה לא נמצא בתצהיר של+,  ש:

 23  זה לא נמצא בתצהיר,  ת:

 24  טוב,  ש:

 25  אני מסביר פה למה זה לא נמצא בתצהיר.  ת:

 26  טוב.  ש:

 27  עכשיו, לגבי עובדי�, מה ששאלת את,  ת:

 28  לא, רגע, רגע, אז לכ', בוא נבי',  ש:

 29  כ', טוב,  ת:

 30  האנשי� האלה שנקבת בשמ�,  ש:

 31  כ',  ת:
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 1או חברת  10לא אלה שלא נקבת בשמ�, אלה שנקבת בשמ� ה� עובדי ערו&   ש:

 2  ?10החדשות של ערו& 

 3  , לא כול�, שוב, אני אומר ל+,10חדשות   ת:

 4  מי לא? מאלה שנקבת בשמ�,  ש:

 5עומרי רחמימוב, כשאני שילמתי כס- והוא עבד בעמוד הוא לא היה עובד של   ת:

 6  ,10, אוקי? הוא היה עובד של חדשות 10 חדשות

 7  אתה הזכרת את הש� שלו בתצהיר?  ש:

 8  כ'.  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  כ'.  העד, מר לרר:

 10  תזכיר לי רגע. לא, לא, אני פונה לחבריי.   עו"ד ורסנו:

 11  .46לא זוכר את הסעי- הספציפי. זה סעי-   עו"ד ליכטנשטיי':

 12? או 10אוקי. רק לאותו אד�, שאר האנשי� שהזכרת את שמ� ה� עובדי ערו&   עו"ד ורסנו:

 13  חברת החדשות, סליחה, שוב אני מתבלבל,

 14  שמוזכרי� פה ה� עובדי חברת החדשות, היו, %3מתו+ ה 2  העד, מר לרר:

 15  היו,  ש:

 16  כרגע ה� לא,  ת:

 17  מ' הסת� היו� ה� לא.  ש:

 18  כ'.  ת:

 19  כס-, את האנשי� האלה שאתה אומר ששילמת לה�  ש:

 20  כ',  ת:

 21  פתחת לה� ניק ניכויי�?  ש:

 22לא, בגלל שהסכומי� היו כאלה אז, אד� לא זכר קוד� אבל הוא שלח לי מייל   ת:

 23שאותו העברתי לרואה החשבו' שלי, ועומרי רחמימוב הוציא לי קבלה, ואור כתר 

 24  הסכומי� הקטני� יותר, או בקבלה. 2מיילי� על  2הוציא לי, או במייל, 

 25  רגע, רגע,  ש:

 26ואד� נוס- שלח לי קבלות, אבל בעיקרו' כל הכספי� ששילמתי עברו דר+ רואה   ת:

 27  החשבו' שלי, והצהרתי עליה� והכל היה מסודר.

 28  עברו דר+ רואה החשבו' של+? Facebook %כל ההוצאות שהוצאת על ה  ש:

 29כל ההוצאות ששילמתי לאנשי�. עכשיו, יש כל מני דברי� קטני� שאני הוצאתי   ת:

 30מיזמי� שבכלל לא, אתה יודע, לא התחשבנתי ע� עצמי ולא ע� רואה על כל מני 

 31החשבו' שלי. כל מני קניות, כל מני פרויקטי� שפתחנו, מרצ'נדייס שקנינו, דברי� 

 32  שפשוט קניתי.
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 1פנית לרואי החשבו' וביקשת מה� את הדיווחי� האלה שאתה מדבר עליה�   ש:

 2  עכשיו?

 3  ק,פניתי בהתחלה, אבל, הוא העביר לנו חל  ת:

 4  כאילו, אני מתכוו' כמוב',  ש:

 5  לא, לא,  ת:

 6  כשהסכסו+ הזה התפר&,  ש:

 7  הוא, הוא העביר לי חלק מהדברי� ואנחנו לא הגשנו אות�, וא� צרי+ נגיש.  ת:

 8  ,43טוב. בס+ הכל בסעי- שאנחנו, שהזכיר פה עור+ הדי' של+, סעי-   ש:

 9  ,46  דוברת:

 10שקל שמופיע  14,000, סליחה, אני מתנצל. אנחנו מדברי� על סכו� כולל של 46  עו"ד ורסנו:

 11  פה.

 12  כ'.  העד, מר לרר:

 Facebook 13 %שני� שבה� הפעלת את קבוצת ה %10זה, אנחנו מדברי� על כל ה  ש:

 14  'הצינור'? Facebook %'הצינור' ולאחר מכ' את ד- ה

 15שאני עבדתי בעצמי, אז אתה לא מצפה שאני אשל� כ', למרות ששוב, היה שני�   ת:

 16לעצמי, ואחר כ+ כשהעסק התרחב התחלתי לשל� לאנשי�, ואני אומר עוד פע�, 

 17יש פה סכומי� שלא נמצאי� פה ששילמתי לאנשי� שלא רצו להזדהות וקיבלתי 

 18  את בקשת�, וחשוב מזה, יש,

 19  לתצהיר של+, 45זה מעניי', כי אתה כתבת בסעי-   ש:

 20  כ',  ת:

 21שקל לכשלושה אנשי� שוני�, אני לא יודע מה 'כשלושה', אבל  %15,000ששילמת כ  :ש

 22  אני מניח שהתכוונת לשלושה,

 23אז אני אומר ל+, אני אומר ל+ שיש דברי� שאתה כותב בתצהיר, ויש דברי�   ת:

 24שאתה לא כותב בתצהיר כי ב' אד� למשל לא רוצה ואתה לא מכניס אותו, 

 25  ותי יותר מהכספי� ששילמתי,ושילמתי יותר. עכשיו, המשמע

 26  בוא, בוא,  ש:

 27  זה ההבטחות שנתתי, לא, כי ה� קשורי� בהוצאות שהוצאתי,  ת:

 28  בבקשה, בבקשה,  ש:

 29זאת אומרת, כשאתה פותח אתר, מיז�, אתה מרחיב אותו, כמו אתר 'התולעת',   ת:

 30וש� אתה משקיע עשרות אלפי שקלי�, אוקי? וכחלק מהעניי' אתה מבטיח לב' 

 �31 באותו מיז�, ועל סמ+ ההבטחה הזאת הוא עובד, אז אתה יכול אד� אחוזי

 32  להבי' לבד שהמשמעות של זה היא יותר מהכס- שאתה רואה.
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 1  אתר התולעת היה אתר של+, נכו'? פרטי,  ש:

 2  כ', פרטי,  ת:

 3  כ',  ש:

 4  ובעזרת הש�,  ת:

 5  לגבי האתר הזה, נכו'? 10ואתה, היה ל+ איזשהו שיח ושיג ע� הנהלת ערו&   ש:

 6  .כ'  ת:

 7  אתה יכול לפרט? זאת אומרת, ככל שאתה יכול,  ש:

 8תראה, בגלל שמדובר בעסק שאני ממש רציתי להרוויח ממנו כס-, וזו הייתה   ת:

 9המטרה לפחות בתחילה, אז אני חשבתי שמ' הטעמי� האתיי� ראוי שאני אפנה 

 10 %ואני אעדכ' את המנהלי� שלי. עכשיו אתה תשאל 'למה לא, א� חשבת שה

Facebook +11  למה לא עדכנת אות�?',  של 

 12  אני עוד לא שאלתי,  ש:

 13  לא, הנה אני חוס+ ל+,  ת:

 14  טוב,  ש:

 15  אז אנחנו, נעשה את זה מהר,  ת:

 16  לא, זה בסדר, זה נחמד, אבל,  ש:

 17  ואני אגיד ל+,  ת:

 18  אני מקבל,   ש:

 19  שקוד�,  ת:

 20  אני כ' מקבל כס- על העבודה שלי.  ש:

 �21 הייתי חושב לשי� נניח תוכ' קוד� כל, זה היה ברור לחלוטי' שזה שלי. ב', א  ת:

 22שהוא שלי פרטי אבל אני מרוויח ממנו כס-, בוודאי  Facebook %שיווקי בד- ה

 23שהייתי טורח לעדכ' אות�, מכיוו' שמדובר בעניי' אתי, עניי' חשוב מאוד, אני לא 

 24רוצה לשגות בדברי� האתיי� האלו, ומהטע� האתי אני הלכתי, מכיוו' שאני 

 25הדבר הזה, הלכתי לבקש את אישור�, להסביר לה�. לא רציתי להרוויח כס- מ

 26רק שקיבלתי את אישור� ג�, אי' דר+ להראות את זה בתצהיר, אבל זה ג� סוג 

 27של פיצוי על זה שלי לא הועלתה המשכורת אז אמרו לי 'קח, תרוויח מהצד', כי 

 28  זה היה לה� מאוד מאוד נוח בשלב הזה, וזו הייתה ההתנהלות.

 29טוב. תסכי� איתי שאת, שוב, נחסו+ לבית המשפט את כל הסרטוני� או חלק   ש:

 30אל- חגגת�, בעמוד הפייסבוק, חגגת�  %100מה�, תסכי� איתי שאת הלייק ה

 31  בתכנית, זה נכו'?

 32  נכו'.  ת:
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 1אי+ חגגת� אותו? נסעת�, היה לכ� איזושהי נסיעה לפתח תקווה לצל� את   ש:

 2  אל-. %100תור הלייק ההבחור הקצת פחות סימפטי הזה שיצא ב

 3  הוא היה חמוד.  ת:

 4  ייבש אות+.  עו"ד ליכטנשטיי':

 5בדיוק, האמת, כ', האמת שסדרת� לנו ערב הוואי ואנחנו צפינו בכל הקטעי�   העד, מר לרר:

 6  ששלחת� והראיתי לחדשי� במערכת אי+ היה והיה מאוד כי-. כ'.

 7  נכו'? אוקי, והנסיעה הזאת צולמה ושודרה בתכנית, זה  עו"ד ורסנו:

 8  כ'.  ת:

 9  הפגישה הזאת, כל האירוע, היה ש� רקדניות, ראש העיר,  ש:

 10  כ',  ת:

 11אלוהי� יודע מה היה ש�, ומי שציל� את זה, זה מ' הסת� צוות צילו� של ערו&   ש:

10,  12 

 13  אני לא יודע להגיד ל+ כי, אני אסביר ל+ אי+ אנחנו היינו עובדי�, אוקי? שזה ג�,  ת:

 14  לא, אבל בוא, בוא נהיה,  ש:

 15  לא, זה חשוב להבנה של העניי' הזה,  ת:

 16  טוב,  ש:

 17  העד של+ הסביר לנו.  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  בבקשה.  עו"ד ורסנו:

 19, למרות 10אנחנו מערכת, באופ' עקרוני לדעתי היינו מהתכניות הזולות בערו&   העד, מר לרר:

 20שסיפקנו, אתה רואה, הפקות וכל מני דברי� כאלה, וזה היה תוצר של הרוח 

 21ותנו יותר מאשר המשאבי� שאנחנו קיבלנו, והמו' המו' דברי� אנחנו שהקיפה א

 22עשינו, למשל אנחנו היינו הראשוני� שהתחלנו לצל� בעצמנו באייפוני�, או 

 23שותפי� שלנו, כ'? שתבי' כמה התכנית הזאת בכלל לא בתמה שאת� חושבי� 

 24לא היו ', לא. בתכנית הזאת כמעט ולא היו צלמי�, 10עליה. 'היה צל� של ערו& 

 25  מוקצבי� צלמי�, אנחנו, אנחנו,

 26  אבל בתכנית הספציפית הזאת שאני מדבר עליה,  ש:

 27לא, אני לא זוכר מה היה, אני אומר ל+ באופ' כללי, אני לא זוכר מה היה בתכנית   ת:

 28  הספציפית הזאת,

 29  תראה, אתה יודע מה,  ש:

 30שאתה אות� שניה, ואנחנו היינו מצלמי� בעצמנו באייפוני�, והשותפי� שלנו,   ת:

 31, ה� צילמו בעצ� ושלחו לנו ולא 10הראית פה כאילו שאני מראה אות� בערו& 

 32, אוקי? אבל נוח להציג את זה כאילו זה היה חלק מההפקה 10קיבלו שקל מערו& 

 33  .10של ערו& 
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 1  אתה עונה על שאלות שלא שאלתי, ובוא, בוא ננסה להתמקד,  ש:

 2  לא, זה, זה, אני מקד� אות+, בוא,  ת:

 3  ,טוב  ש:

 4  אני רואה לא' אתה הול+.  ת:

 5טוב, מאחר ואתה לא זוכר בוא ננסה להיזכר. אני מראה ל+ רגע קטע מתו+ אותה   ש:

 6  אל-', דקה, 100אל-'. אני מפנה לסרטו' שנקרא ' %100תכנית 'הלייק ה

 7  זה הסרטו' שהפנינו אליו קוד�,  עו"ד ששו':

 8  , ועד,00:17כ', דקה, מדקה   עו"ד ורסנו:

 9  , חצי דקה.00:47  עו"ד ששו':

 10  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)

 11  כ', הקטע הזה, החביב הזה,  עו"ד ורסנו:

 12  כ',  העד, מר לרר:

 13  שודר בתכנית, נכו'?  ש:

 14  כ'.  ת:

 15  , זה נכו'.10והוא צול�, כל האירוע הזה שאנחנו רואי� היה במערכת של ערו&   ש:

 16  כ',  ת:

 17  , זה נכו'.10וכל האנשי� האלה שראיתי פה היו עובדי� של ערו&   ש:

 18  מי ראית?  ת:

 19  לא יודע, אתה ראית,  ש:

 20  סביר להניח, אני לא, עוד פע�, לא,  ת:

 21  אוקי, טוב. אז כשאתה אומר 'אנחנו כא'',  ש:

 22  ,10אז תשאל, תשאל א� הוא צול� על ידי צל� של ערו&   ת:

 23  בוא נחליט מי שואל את השאלות,  ש:

 24  טוב,  ת:

 25  תר קל,אני, ואתה עונה, בסדר? זה יהיה פשוט יו  ש:

 26אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד. א� אתה, אתה לא חייב לחכות לשאלה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  א� אתה רוצה להוסי- את הנתו' הזה.

 28רגע, רגע, רגע, לא להוציא אותי מריכוז, שניה, וכשאתה מדבר, בקטע הזה שראינו   עו"ד ורסנו:

 29  שאתה יושבי� במערכת של צינור לילה,

 30  כ',  העד, מר לרר:

 31  אז לאיזו מערכת התכוונת?  ש:

 32  לאיזו מערכת התכוונתי?  ת:

 33  כ', לאיזה מערכת התכוונת?  ש:
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 1  מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה,  ת:

 2  למערכת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  אתה אומר,  עו"ד ורסנו:

 4, לזה הוא מתכוו', ברור, למערכת של 10למערכת של צינור לילה וחדשות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  התכנית,

 6  אני רוצה לדעת, אני שואל, זה המערכת של התכנית,  עו"ד ורסנו:

 7  יש עוד, אתה מכיר עוד צינור לילה?  העד, מר לרר:

 8  או המערכת של,  עו"ד ורסנו:

 9  של התכנית, כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  זה מה שאני שואל, יש עוד מערכת לצינור לילה חו& מהמערכת של התכנית?  עו"ד ורסנו:

 11, שאד� תיאר אותה בפרוטרוט, שהיא  Facebook %יש מערכת שתפעלה את ה  ד, מר לרר:הע

 12, אלא התנהלה בזמננו הפנוי, 10לא התנהלה לא במשרדי� ולא תחת חברת ערו& 

 13  וכ', לשאלת+ אז כ'. אגב,

 14  אז כשאתה,  ש:

 15  אגב,  ת:

 16נו אות+ לא, בלי אגב, בוא, אנחנו, יש לנו עוד יו� ארו+, בוא, מאחר ואנחנו ראי  ש:

 17האל-, ואומר 'מערכת צינור לילה עוקבת בדריכות',  %100אומר, חוגג את הלייק ה

 18אל- לד-  %100אז למי מהמערכות האלה התכוונת? כשאנחנו מדברי� על הלייק ה

 19  הצינור.

 20תשמע, מכיוו' שהסרטו' הזה שודר, למשל סרטוני� בסוג הזה, באופי הזה, שה�   ת:

 21ות� בעצמנו באייפו' ועשינו כל מני הפקות כאלה פחות טלוויזיוניי�, וצילמנו א

 22אל- שהיו ש� רקדניות, היה ש� רכב קדילאק מפואר  %100בעצמנו כמו הפקת ה

 23ענתיקה, היו ש� עוד כל מני נגני� וכל מני דברי� כאלה, ועל א- אחד מה� ערו& 

 24לא שיל�, זו הייתה סוג של התנהלות כזו שבאמת הדבר הזה, אתה יכול להגיד  10

 25מאשר לתכנית הטלוויזיה, ג� א� הוא שודר   Facebook %וא הופק יותר לשה

 26בתכנית הטלוויזיה. בעצ� מה שאתה מקבל פה זה תוכ' חינ� בתכנית הטלוויזיה 

 27  שהופק על ידי הקומבינה הזאת שהיא בכלל, אתה יודע, אקס טריטוריאלית.

 28  טוב, בוא נדבר על,  ש:

 29  ות, על הקדילאק, הנגני�, מי שיל�?מי שיל� על הרקדני  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  א- אחד לא שיל�,  עו"ד סומר:

 31  א- אחד לא שיל�,  העד, מר לרר:

 32  רגע, רגע, לא, לא, אתה לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  א- אחד לא שיל�,  העד, מר לרר:

 2  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  צמנו.אבל אנחנו התנהלנו בסוג כזה של דר+ שהכל משיגי� איכשהו בע  העד, מר לרר:

 4  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook 5 %דברי� משמעותיי� שהיו בד- ה 10וא�, א� יבואו ויגידו לי ערו&   העד, מר לרר:

 6אל- שקל, וה� לא  100כמו הפגנת הקנאביס, שזה, אנחנו גייסנו כס- מהציבור, 

 7שילמו על זה שקל אבל כ' שידרו את זה ש�, וה� מראי� כאילו שזה שיתו- פעולה 

 8מקו� להגיד את האמת. הטלוויזיה הרוויחה מכל הדרכי� שבה� אנחנו גייסנו, ב

 9מכל המפעל הנוס- הזה. במקו� שהטלוויזיה תגיד תודה על כל הדברי� ששודרו 

 10בה ונאספו בצורה הזאת, הטלוויזיה באה לסגור איתו, לסגור איתי חשבו' על זה 

 11  שלא השתמשתי במשאבי� היקרי�.

 12  שר,גברתי, אפ  עו"ד ורסנו:

 13  זה בלתי נסבל,  ת:

 14  להנחות את העד לענות על השאלות ולא לנאו�?  ש:

 15  טוב, אנחנו נרשה לו לפעמי� להוציא קיטור.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  טוב.  עו"ד ורסנו:

 17  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  טוב, אני רוצה להמשי+ ולהראות את+ את אותו סרטו',  עו"ד ורסנו:

 19  כ',  העד, מר לרר:

 20  .05:40מדקה   ש:

 21  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)

 22  כ'.  ש:

 23  כ'.  ת:

 24אז תאשר לי בבקשה שבמסגרת תכנית הטלוויזיה הצינור מעת לעת, מפע� לפע�   ש:

 25  שנקרא הצינור. Facebook %הזכרת את עמוד ה

 26מעת לעת מפע� לפע� זו הגדרה קיצונית, הזכרתי אותו לעתי� רחוקות, מתי מעט   ת:

 27י� ועושי� בדיקה מעמיקה כפי שעשו פה, לספור של פעמי�, א� היית� טורח

 28תכניות, היית  1,700פעמי� ששלחת, ומודד אות� על  %6ממש, היית מגלה שב

 29מגלה שכנראה זה באחוזי� יותר נמוכי� מהאחוזי� שבה הוזכרה התכנית בד- 

 30  . מתי מעט. Facebook %ה

 31 %לד- ה אני אומר, אני אומר ל+ שבסו- כל תכנית אתה הפנית את הצופי�  ש:

Facebook ,  32 
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 1  א� אתה,  ת:

 script,  2 %בי' בקול+ ובי', ובי' ב  ש:

 script?  3מה זה   ת:

 4  באנר כזה,  עו"ד ששו':

 5  באנר,  עו"ד ורסנו:

 6  איזה סוג של,  העד, מר לרר:

 7  'יצירת קשר',   ש:

 8  מה, כמו שהראית לי פה?  ת:

 9  כ', כ',  ש:

 10  תקשיב, א� אתה,  ת:

 11  ר',הצינו Facebook %'ליצירת קשר, עמוד ה  ש:

 12א� אתה מראה, א� אתה מראה לא בכל התכניות, ברוב התכניות, שהיה את זה   ת:

 13  והול+ הביתה. Facebook %או את זה, אני עכשיו מוסר לכ� את ד- ה

 14  חבל שלא אמרת קוד�,  ש:

 15  פייר? זה פשרה,  ת:

 16  היינו, היינו עושי� את הזה הרבה יותר פשוט.  ש:

 17  מתי מעט,   ת:

 18  ק אתה עכשיו צרי+ להראות את זה,כ', ר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  זוטי זוטות, בכלל ראוי,  העד, מר לרר:

 20  עכשיו אתה רק צרי+ להראות את זה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  כ',  עו"ד ורסנו:

 22  ראוי להבדיל פה בשאלות שאתה שואל אותי בי' הזוטי זוטות. אגב,   העד, מר לרר:

 23  ראיות חדשות חדשות לבקרי�. הוא לא יודע, עכשיו מגישי� בקשות להגשת  עו"ד סומר:

 24  טוב, טוב, טוב, נתקד�.  עו"ד ורסנו:

 25  בשביל זה אתה רוצה לסכ� היו�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  רגע, מר ורסנו, הערה בהקשר, בהקשר לדבר הזה.  העד, מר לרר:

 27  מר ורסנו,  דובר:

 28  מר ורסנו, כ', אני,  העד, מר לרר:

 29  ורסנו הבנו, לא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  סליחה, ורסנו.   מר לרר:העד, 

 31  לא רגיש לזה,  עו"ד ורסנו:

 32  מה שנקרא נקרא לילד בשמו.  כב' הש' נעי� דיבנר:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 225

 1 %דקות ע� כמה פעמי� שאני הפניתי לעמוד ה 9את� שלחת� סרטו' ב'   העד, מר לרר:

Facebook  &2  ,10של ערו 

 3  אני,  עו"ד ורסנו:

 4  רגע, ת' לו לענות,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  רגע, רגע, זה חשוב,  העד, מר לרר:

 6  זה חשוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  זה חשוב, בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 8  זו נקודה מהותית.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9זה חשוב. לא בכדי, לא בכדי שתי העדויות הראשונות שהבאת� באותו סרטו',   העד, מר לרר:

 10יר מתו+ , אני מזכ2ומספר  1, מספר 2של צינור לילה ותכנית  1כ'? היו תכנית 

 11, לא בכדי, כי הדבר הזה פשוט באיזשהו שלב לא נעשה, במה שאתה הראית 1,700

 12לי זה נעשה כי חגגנו פע� ב, אבל בס+ הכל הכללי, וזה, זה מה שראוי שאנחנו 

 13  נחשוב עליו, לא הזוטי זוטות שהוא מביא, כמה במספרי�, כמה אחוזי�,

 14  תשובה, אני רוצה עכשיו, אפילו שנתת  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  היה את האזכור.  העד, מר לרר:

 16אפילו שנתת תשובה אני רוצה לחזור ולוודא כי אני חושבת שיכול להיות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17שיש לזה משמעות. אתה אומר לי שלא, לא, קוד� כל בוודאות לא כל תכנית של 

 18  לייק'?ותעשו לנו   Facebook %צינור לילה הסתיימה ב'תעשו לנו לייק', 'תיכנסו ל

 19רוב מכריע של התכניות לא הוזכר בה' ד- הפייסבוק על ידי בעל פה או בבאנר   העד, מר לרר:

 20  הזה שה� הראו לי,

 21  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  ב', ג� אנחנו הבנו בשלב מאוד מוקד�,%רוב מכריע מכיוו' שזה, זה חסר טע�, א', ו  העד, מר לרר:

 23  לי שאלה,אבל תאמר לי, יש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  ישויות נפרדות. 2שזה   העד, מר לרר:

 25יש לי שאלה אלי+. באופ' רגיל, עכשיו אני שואלת אות+, אני מוציאה אות+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  רגע מהקונטקסט רק של צינור לילה, באופ' רגיל בתכניות יש את זה?

 27  תכניות אחרות?  העד, מר לרר:

 28  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  ש את זה. עכשיו אני אסביר,י  העד, מר לרר:

 30  אי+ אתה מסביר את זה שאצל+,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  אני,  העד, מר לרר:

 32  בכל זאת זה היה הד- ששירת את התכנית, לא היה ד- אחר,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  אני אסביר, אני,  העד, מר לרר:

 2  אז אי+ בכל זאת אצל+ זה לא היה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3אני חושב שהנקודה שהעלית עכשיו היא הנקודה הקריטית להבנה למה אנחנו   העד, מר לרר:

 4ישות נפרדת בניגוד לתכניות אחרות. אני הבאתי כדוגמה, קראתי מהתצהיר של 

 5קארי' נאו' את התכנית של גיא זהר, תכנית שאני מאוד אוהב, אד� שאני מאוד 

 6לה או עלתה ממני אוהב, תכנית ותיקה יותר משלי, היא משודרת יו� יו�, לא נפ

 7באחוזי הרייטינג בשו� צורה, והוא כנראה יותר עקבי או מאמי' אחרת ממני שזה 

 8יעיל או חשוב להראות את אותה אחידות, עומד ערב ערב, ערב ערב, ומפנה לעמוד 

 9של 'היו� שהיה'. א� יש מישהו שרוצה עכשיו להגיד אחרת   Facebook %ה

 10לייקי�. אוקי? להראות עד  66,000יש  הזה Facebook  %שיגיד, והנה לעמוד ה

 11כמה את� בכלל לא בכיוו' בכל הזוטי זוטות שאת� מביאי�, והפע� האחת 

 12  והפע� האחרת, כשהמסה של המספרי� מונחת לפניכ� להראות,

 13  טוב שי� נקודה, שי� נקודה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  שזה לא אותו דבר.  העד, מר לרר:

 15  הבאה.כ', לשאלה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16 %טוב. הזכרת לי לשאול משהו, אתה זוכר, אתה, בוא נתחיל רגע אחרת. את ד- ה  עו"ד ורסנו:

Facebook  הצינור, עמוד ה% Facebook   17הצינור, אני כבר לא יודע אי+ לקרוא 

 18  ?%2010הצינור, פתחת, פתחת� ב  Facebook %לו, עמוד ה

 19לדעתי נפתחו קבוצות, אוקי? אז,  %2008לא, תשמע, היו גלגולי�. זאת אומרת, ב  העד, מר לרר:

 20  הנחת� את האצבע נכו', לא היו בכלל את אות� דפי� או עמודי� של הלייק.

 21  שומע?  ש:

 22מה? פספסתי משהו? לא היו, המושג הזה 'ד-' ו'לייק', ד- שעושי� לו לייק, לא   ת:

 23, לא היו לייקי� וד- היה משהו אחר. עכשיו, אנחנו פתחנו 2008היה קיי� בשנת 

 24אני מיזגתי אות' ע� אות� עוקבי�, אוקי? שזה  2010כמה קבוצות קטנות ובשנת 

 25חשוב להבי', א� אתה מנסה לייצר פה הפרדה ברצ-, ע� אות� עוקבי� לכדי הד- 

 26שהוא ד- הלייקי� של היו�. זה שינוי טכני של, שהוא נכפה עלינו בגלל השינוי 

 Facebook .  27 %בדפי� בכלל ב

 28  ,%2010יל לצבור באת הלייקי� אתה מתח  ש:

 29  לא. לא. ממש ממש לא.  ת:

 30  היו לייקי� לקבוצת הצינור?  ש:

 31  כ', כי הלייקי�,  ת:

 32  היו לייקי� לקבוצת הצינור?  ש:
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 1כ', כי מה שמוזג, אני מסביר ל+ עוד פע�, מה שמוזג, העוקבי� שלי מוזגו, העמוד   ת:

 2זאת לייקי� כמו שאר העמודי�, הלייקי� האלה מוזגו.  0הזה לא התחיל ע� 

 3  אומרת, זה המש+ ישיר מאוד מאוד מאוד חשוב, שתשימו לב להבדל.

 4  'הצינור', אי+ הוא היה, Facebook  %פתחת את ד- ה %2010וב  ש:

 5  לא פתחתי, לא, אל תקרא לזה 'פתחת', אני חולק לחלוטי',  ת:

 Facebook ,  6הסבת את הקבוצה לד-   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  שינינו את ייעוד הקבוצה,   העד, מר לרר:

 8  אי+ הוא הוגדר?  עו"ד ורסנו:

 9  בגלל שבכלל השתנו,  ת:

 10  אי+ הוא הוגדר?  ש:

 11  לא זוכר.  ת:

 TV show?  12 %לא זוכר. יכול להיות שזה הוגדר כ  ש:

 13  יכול להיות.  ת:

 14  למה?  ש:

 15אני אסביר ל+, בהנחה שאתה צודק, וזה ג� לשאלה שאני ג� אחסו+ ל+ אותה על   ת:

 16מפרס� את התכנית.   Facebook %גואי� וכל האופ' שבו ד- ההסיפור של הלו

 17  אני רואה וראיתי ועדיי', ואראה ג� אני מאוד מקווה, אתה איתי?

 18  אני את+, אתה צרי+ לדאוג,  ש:

 19  אנחנו כא', אנחנו כא',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  בסדר,  העד, מר לרר:

 21  כולנו כא'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  צרי+ לשכנע, מה שנקרא.לא אותי אתה   עו"ד ורסנו:

 23מיז� פרטי שלי, ובתכנית הטלוויזיה מיז� שאני   Facebook %אני ראיתי בד- ה  העד, מר לרר:

 24מוביל והוא מאוד חשוב לי, אפילו במידה מסוימת, בשלבי� מסוימי� יותר או 

 25פחות, לא משנה זה משתנה, ואני רואה ועדיי' רואה בכל דר+ שאני יכול לקד� 

 26יזיה שאני מגיש, היא דר+ לגיטימית. עכשיו שוב, השאלה את תכנית הטלוו

 27החשובה היא מי מרוויח מזה. הא� תכנית הטלוויזיה מרוויחה מזה שיש ד- 

Facebook   .+28פעיל שש� את הלוגו ומפנה ונות', ואומר 'צפו בתכנית', או הפו 

 29אני חושב לדעתי, ואני חושב שאי' מי שיחלוק עלי שתכנית הטלוויזיה היא 

 30ויחה מזה שאנחנו מפרסמי� ושמי� את הלוגו, ולכ' מוטיבציית היתר שלי המרו

 31כשחק' נשמה, אגב, באיזשהו שלב ג� שאלת� קוד� על העמוד הפרטי, למה אני 
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 1לא הפעלתי את העמוד הפרטי שלי באותה אובססיה שהפעלתי את העמוד, כי אני, 

 2כרגע אני הצינור, ש� את כל יהבי בצינור ופשוט , אני הצינור, Team playerאני 

 3גיא לרר המקביל. במש+ תקופות ארוכות  Facebook  %לא מפעיל את עמוד ה

 4  הוא עומד, שוכב כאב' שאי' לה הופכי' כי השקעתי את כל כולי ש�,

 5  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  נורא פשוט.  העד, מר לרר:

 7  יימנו, אפשר לחזור לשאלות?אנחנו, את החלק הזה בנאו� ס  עו"ד ורסנו:

 8  כ'. לא, זה המש+,  ת:

 9  כשהסבת,  ש:

 10  זה היה המש+ לשאלה של+,   ת:

 11  כשהסבת,  ש:

 12  אני לא סת� נוא�, חשוב שתבי' את זה,  ת:

 Public 13 %ל TV show %מ Facebook  %כשהסבת, כשהסבת את הדרת ד- ה  ש:

figure &14  ?10, הודעת על זה לערו 

 15  סביר להניח שלא.  ת:

 16  אצלכ�. 23טוב. אני רוצה להראות ל+ רגע, איזה מספר זה?   ש:

 17  רק אל תענה עוד לשאלה לפני שאני אאשר בבקשה.  עו"ד סומר:

 18  בסדר, עוד לא נשאלה שאלה, רגע.  עו"ד ששו':

 19  אני רוצה להראות ל+ רגע את צילו� המס+ מתו+ קבוצה הצינור,  עו"ד ורסנו:

 20  כ',  העד, מר לרר:

 21  ,2010ה הפוסט האחרו' כנראה, משנת משנת, יש פה, כנראה ז  ש:

 22  כ',  ת:

 23שבו אתה כותב "חברי� יקרי�, הקבוצה הזאת כבר לא פעילה, מומל& בחו�   ש:

 24  לקבוצה החדשה שלנו, תיהנו", likeלעשות 

 25  כ',  ת:

 26  תסביר לי, למה היית צרי+ לכתוב את הפוסט הזה א� כול� עברו אוטומטית?  ש:

 27כאלה שעברו אוטומטית ולדעתי הייתה  קוד� כל היו כמה קבוצות, והיו כמה  ת:

 28איזושהי כפילות וה� נשארו ש�, או שלא הייתי בטוח לגבי זה וזו, זו הסיבה, אני 

 29  לא יודע, אני באמת, תשמע,

 30  טוב,  ש:

 31אתה, אתה הראית ש� קוד� שאמרתי שקראו לזה בש� אחר בכלל, נכו'? קראו   ת:

 32  , בסרטו' או משהו כזה,10לזה הצינור, ערו& 
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 1  אתה אמרת,  שו':עו"ד ש

 2  אתה אמרת,  עו"ד ורסנו:

 3  לא, אני אומר,  העד, מר לרר:

 4  לא אני אמרתי,  ש:

 5כי ה� היו כמה קטנות, כמו שאני עובד, אגב, ג� ברמה האישית, ע� פרופיל אישי   ת:

 6, כול� גיא לרר, זו הייתה שיטת העבודה Fan pageבאנגלית, פרופיל בעברית, 

 7שהיא עובדת הכי טוב, ובסו- אתה אוס-. כמו  שאנחנו, על פי מיטב ידיעתנו הבנו

 8שאגב עכשיו, לא', לא' הל+ הגיא לרר בעברית? הוא נאס- אל קבוצת 'הצנרת', 

 9, ככה  Facebookאוקי? עכשיו זה חלק מקבוצת 'הצנרת', עשיתי מיזוג ברשות 

 10  עבדנו כל הזמ'.

 11  . 12ת/טוב, המסמ+ הזה סומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  לתצהיר של+, 7.62אוקי, בוא נל+ לסעי-   עו"ד ורסנו:

 13  סעי-,  העד, מר לרר:

 14 %. אני מציג פה בסעי- הזה בתצהיר של+ את לוג התכנית ואת לוגו ד- ה7.62  ש:

Facebook  .  15 

 16  כ'.  ת:

 17  לאור+ השני�, Facebook  %תסכי� איתי שזה לא היה הלוגו היחיד של ד- ה  ש:

 18  נכו'.  ת:

 19, ואת תמונות 4ת/%נות הפרופיל שסומנו קוד� כאני רוצה להראות ל+ רגע את תמו  ש:

 20  .5ת/%שסומנו קוד� כ cover %ה

 21  כ',  ת:

 22  תסכי� איתי, לא, לא, זה שלי, אני רק רוצה להראות ל+,  ש:

 23  אוקי,  ת:

 24תסכי� איתי שחלק גדול מהתמונות האלה זהה ללוגו התכנית או הפינה באותה   ש:

 25  עת,

 26זה מה שהסברתי ל+ עכשיו, המחויבות שלי לקד� פרויקטי� אחרי� שבה� כ',   ת:

 27יש לי עניי' גדול להצליח גרמה לי להשתמש בלוגו של התכנית, בש� שלה, להפנות 

 TV 28אליה, ופה אתה רואה איזשהו מעבר שהוא בדיוק, אגב, לדעתי במעבר בי' 

show ל% public figure29ית כבר עובדת , שבו בפירוש אני מבי' שחשוב, שהתכנ 

 30, שיהיה ברור לחלוטי'  Facebook %ועובדת טוב, חשוב מאוד לייחד את עמוד ה

 31  שני� אחורה, 3שלי, וש� קורי� השינויי� האלה, וזה   Facebookשזה עמוד 
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 1  ,22:20, 22:30והמספרי� שכתובי� פה,   ש:

 2מאוד , שוב, יש ל+ נקודות, פיקי� שבה� כ' חשוב ל+ Prime timeזה כשעברנו ל   ת:

 3  לקד� את התכנית. נניח כשהתכנית עברה מחצות,

 4  לא רק, רק בוא נתחיל מהעובדות, זה שעות השידור, כמוב', נכו'?  ש:

 5  כ'.  ת:

 6  אוקי, עכשיו תמשי+,  ש:

 7, אז אנחנו אומרי�, חשוב לנו לרכז מאמ& %22:20כשהתכנית עברה מחצות ל  ת:

 8כי  22:20לשעה  Facebook %לעזור לתכנית ואנחנו מחליפי� את הלוגו של ד- ה

 9חשוב לנו לקד� את התכנית. אגב, אתה מציג את זה כאילו זה איזה משהו מגובה, 

 10שאני רוצה שהמיז� השני שלי יצליח, לדעתי זה הדבר הכי טבעי בעול�, ולכ' 

 11, ובשני� האחרונות אכ' הלוגו היה שונה. אגב, לא מתו+ איזו %22:20החלפנו ל

 12בבית משפט ואני ארצה לעשות את זה, אלא מחשבה זדונית שיו� אחד ניפגש 

 13לייצר ייחוד, להסביר לאנשי� שצורכי� שזה לא לוויי' של תכנית טלוויזיה, למה? 

 14שוב, לא רק מהטעמי� האחרי�, אלא כדי לייצר ייחוד במוצר. זה מה שהפ+ אותו 

 15למוצר מצליח, אגב, ההצלחה של המוצר נבעה, שוב, כאנלוגיה א� תרצה או 

 16מזה שהלוגו שונה, מזה שהתכני� שוני�, מזה שהאופי שונה, מזה  כמקרה בוח',

 17אחרי� של תכניות טלוויזיה. כל הייחוד הזה   Facebookשהוא שונה מעמודי 

 18הוא משהו שאני ואד�, ואד� האמת, זה הזמ' לתת ל+ קרדיט, הנהיג את הרעיו' 

 19וא שונה הזה, לייצר את הבידול הזה, לייצר את התחושה שפה מדובר על משהו שה

 20לחלוטי' מתכנית הטלוויזיה, לא עד כדי להחלי- לו את הש� כי זה טירו-, אבל 

 21  בכל דר+ אחרת.

 22  למה זה טירו-? למה זה טירו-?  ש:

 23  למה זה טירו-? כי,  ת:

 24  לא, זה דווקא נורא מסקר' אותי, זה בדיוק, לקחת לי את השאלה הבאה.  ש:

 25  אז אני אגיד ל+, למשל, המו',  ת:

 26  הוא עושה את זה באופ' שיטתי כבר,  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 27  כ',  עו"ד ורסנו:

 28  אני מצטער,  העד, מר לרר:

 29  זו מחמאה,  ש:

 30  א� זה לא, לא,  ת:

 31  זו מחמאה,  ש:

 32  זה בסדר, זה בסדר,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1א� זה לא בסדר תעצרו אותי. באי� אלי אנשי� ברחוב, וזה הל+ והתעצ� ע�   העד, מר לרר:

 2איתי אצלכ�' שככה וככה וככה, וע� הזמ' אני מבי' שה� הרבה הזמ', ואומר לי 'ר

 Facebook  ,3 %, לתוכ' שעלה בעמוד ה Facebook %יותר מתייחסי� לעמוד ה

 4  מאשר לטלוויזיה,

 5  תסכי� איתי,  עו"ד ורסנו:

 6  ומבחינתכ� זה הצינור. אבל זה המוצר,   ת:

 7  עוקבי�, תסכי� איתי שא� היית משנה את ש� העמוד לא היית מאבד את ה  ש:

 8אבל זה לא, זה מה שאני מסביר לכ�, את� כל הזמ' תקועי� על עוקבי�, מסחר   ת:

 9  וזה, אני מסביר ל+ פה פילוסופיה, סליחה על הזה, פילוסופיה של עיצוב מוצר,

 10  אז בוא, אז בוא נדלג,  ש:

 11  של עיצוב מוצר,  ת:

 12  אז בוא נדלג על הפילוסופיה,  ש:

 13  לא, לא, אבל,  ת:

 14  אני, אני,  ש:

 15  לא רגע, דווקא זו תשובה חשובה,  הש' נעי� דיבנר:כב' 

 16  אני נשבע ל+ שזה חשוב לשאלה של+,  העד, מר לרר:

 17  שאלת שאלה חשובה והתשובה חשובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  מאוד מאוד חשובה,  העד, מר לרר:

 19  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 21אוקי? זה מוצר שברגע שאתה מעצב אותו אחרת, זו פילוסופיה של עיצוב מוצר,   העד, מר לרר:

 22אתה נות' לו להיראות אחרת, הוא שונה, זה מה שחשוב, זה לא הלייקי� או 

 23העוקבי�, א� אתה תשנה את הש� יבואו אלי+ וילכו אלי+, זה לא הדבר, לא היה, 

 24  לא היה בזמנו הדבר החשוב כשאנחנו עיצבנו מוצר שהוא שונה מכל דבר אחר.

 25' לא הצלחתי להבי' את התשובה לשאלה הפשוטה, מדוע לא שינית את אני עדיי  ש:

 Facebook ?  26 %הש� של ד- ה

 Facebook ,  27הצינור, אוקי? בגלל %הצינור כ  Facebookכי אנשי� זיהו את   ת:

 28  בסדר, ה� היו ממשיכי� לזהות אותו מכיוו' שה� ממילא,  ש:

 29  לא,  ת:

 30  שלה�, feed %שלו, ב feed %מקבלי� אותו ב  ש:

 31  תגיד לי, יש ל+ חנות, לא, יש ל+ חנות מצליחה, אוקי? ע� ש�,   ת:

 32  אתה,  ש:
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 1  אתה הול+ לשנות,  ת:

 2. אות� אנשי�  Facebook %אל תית' אנלוגיה שלא לעניי' מכיוו' שאנחנו ב  ש:

 3שעוקבי� היו נשארי� עוקבי� מעצ� הגדרת העקיבה, ג� א� היית משנה את 

 4  הש�,

 5שיש פרמטרי� אחרי� חו& מהלייקי�, אוקי? אבל אני מסביר ל+ הלו+ והסבר   ת:

 6  עכשיו למה, למה, בוא ת' לי אחרת, למה שאני אשנה את הש�?

 7  אוקי, זו שאלה מצוינת,  ש:

 8  אבל בוא נשמע רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  למה שאני אשנה את הש�?  העד, מר לרר:

 10הצלחת מעל ומעבר אבל רגע אחד, נניח שסיימנו את ההלי+ הזה, ונניח   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  לציפיות של+ והד- נשאר אצל+, אתה תשנה את הש�.

 12כי אי' לי ברירה, אני מבחינתי הייתי  משאיר אותו באותו ש�. אי' לי ברירה   העד, מר לרר:

 13'הצינור' ואני אעמוד בתכנית   Facebookחוקית, א� יתירו לי להשאיר את זה 

 14הצינור',   Facebookנו את 'הצנרת' ואני אגיד 'אנחנו בתכנית הצנרת ויש ל

 15הצינור', שתי המילי� האלה שהתאגדו יחד ה' מותג   Facebookמעולה. זה '

 16  בפני עצמו.

 17אתה, אתה מבי' עד כמה זה מופר+ מה שאמרת עכשיו? סליחה שאני שואל שאלה   עו"ד ורסנו:

 18  שהיא לא שאלתית,

 19  לא, בוא,  ת:

 20  אבל זה, זה לא,  ש:

 21  בוא תסביר לי,  ת:

 22  בסדר,טוב,   ש:

 23  זה, לא, זה מופר+ משפטית, ברור שלו,  ת:

 24  בסדר, בוא, בוא,  ש:

 25  ברור שלא, אני, אני שוב, בתיאוריה,  ת:

 26  לא, זה מופר+ בכל דר+ שהיא, לדעתי, אבל בוא נתקד�,  ש:

 27  בתיאוריה אני הייתי עושה את זה,  ת:

 28  טוב,  ש:

 29מ' הזה אגב, יצא לנו להגיד, בגלל שעשינו פרויקטי� חברתיי� בינתיי� בז  ת:

 30הצינור', אני לא מתבייש   Facebookשהעברנו, יצא לנו ג� להגיד בטלוויזיה '

 31  בזה.

 32  טוב, אני לא מכיר את זה. טוב,  ש:
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 1  אתה מתכוו' שבמסגרת התכנית החדשה יצא ל+ להגיד את זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2לוי ע� הקהל הצינור בינתיי�, הסברתי, אני ג  Facebook %כ', אני אמרתי שב  העד, מר לרר:

 3  שלי,

 4  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5יש מצב משפטי מורכב ובינתיי�, ובינתיי� אנחנו ש� בפעילויות חברתיות, לא   העד, מר לרר:

 6  דברי� שקשורי� לתכנית, ומוזמני� לעקוב,

 7  הזכרת לי משהו,  עו"ד ורסנו:

 8רת', לד- הצנ  Facebookהמעסיק החדש של+ לא מצפה שתקרה לזה '  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  הזה?

 10לא. יש, תראי, יהיה הגיו' מסוי� לעשות את זה, ואני לא אומר שלא ייעשה כ+,   העד, מר לרר:

 11  אבל א- אחד לא דרש ממני וג� יכול להיות שלא.

 12הצינור, בחודשיי�   Facebookטוב. עכשיו, הזכרת לי באמת משהו מעניי',   עו"ד ורסנו:

 13הצנרת, אני   Facebook %ל likeהאחרוני� אחרי הדיו' האחרו' שלנו, עשה 

 14  טעיתי?

 15ת' לי להסביר, ת' לי להסביר, זו טעות טכנית מאוד מצחיקה, כי ברגע, איפה   ת:

 16  שלחו לנו את זה? שלחו לנו את זה,

 17  באחד המכתבי�,  עו"ד סומר:

 18וישבתי מול זה ואמרתי 'מה?', שאלתי את, אמרתי 'תגידו לי את� מטומטמי�?   העד, מר לרר:

 19לצנרת?', זאת אומרת זה נוגד לכל  likeאנחנו באמצע הלי+ משפטי ואת� עושי� 

 20היגיו'. מה שקרה זה שאני מיזגתי את עמוד גיא לרר בעברית שהראית� קוד� 

 21לצנרת, ובתו+ המיזוג יצא  likeוהסברתי למה הוא לא קיי�, והעמוד ההוא עשה 

 22  לצנרת. likeשהצינור עשה 

 23  מיזגת את הד- העסקי של+? לא לד- הצינור אני מבי', לא הבנתי, לא'  עו"ד ורסנו:

 24  לד- הצנרת,  ת:

 25  לד- הצנרת? likeהצינור עשה   Facebookהבנתי, אז אי+ , אי+ יצא ש  ש:

 admin,  26 %בגלל שהוא היה ש� ה  ת:

 27  הבנתי, טוב, בוא נתקד�.  ש:

 28  הוא יכול להסביר את זה?  דובר:

 29  לא, מיותר,  עו"ד ורסנו:

 30  לא, לא, הוא הסביר, הוא הסביר, זה ברור.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  מיותר.   עו"ד ורסנו:
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 1  ואגב, הסרנו את זה מיד, זו הייתה טעות.  העד, מר לרר:

 2  טוב. אני רוצה להציע ל+,  ש:

 3  פשרה,  ת:

 4  לא, דווקא לא. תראה, אתה טוע' שרק בתכנית הראשונה,  ש:

 5  לא,  ת:

 6  הצינור?  Facebook %או השנייה, את� התייחסת� ל  ש:

 7לא, אני טוע' שהתייחסנו, א� היית מודד אמפירית ובאמת בודק היית מגלה שזה   ת:

 8  מתי מיעוט,

 9  מעט,  ש:

 10  שבטל לחלוטי'.  ת:

 11  נגיד אמרת 'פנו אלינו בצינור האדו�', %2014יכול להיות שג� ב  ש:

 12  כ',  ת:

 13  הצינור',  Facebook %'הודעה פרטית ב  ש:

 14  יכול להיות, אבל,  ת:

 15  'אנחנו קוראי� הכל'?  ש:

 16דברי�, וזה סוג של תנועה דו סיטרית שאני חושב  2כ', אבל, אבל בוא תבדיל בי'   :ת

 17שחשוב מאוד שג� בית המשפט יבי'. יש את אי+ הטלוויזיה מקדמת את 

Facebook  הצינור, זאת אומרת שאני אומר 'פנו ל% Facebook   18הצינור' ואז 

 19גדול  Facebook  %אתה יכול להגיד 'אתה עשית שימוש במס+ ובזכות זה ה

 20למשהו', זו תנועה אחת שאני טוע' פה בתוק- שהיא הייתה כמעט ולא קיימת, 

 21הצינור עוזר לתכנית הצינור   Facebookוהתנועה השנייה היא תנועה שבה 

 22לקיי� את עצמה. ששוב, אני בוויכוחי� המוקדמי� שהיו לי נורא התעצבנתי מזה 

 23ת שלי שאנחנו, אני ואד� עובדי שמציגי� את זה כנגדי. אמרתי תראו, יוזמה פרטי

 24מעבר להגדרת התפקיד שלנו בכל  150%עליה בזמננו הפנוי, יוצאי� מגדרנו 

 25פרמטר שנבח' פה, כדי לסייע לתכנית שמשודרת אצלכ� ואת� אלה שעושי� 

 26ממנה רווח, והדבר הזה מוצג כנגדי? א� אני אומר לאנשי� 'פנו אלי בכל דר+, אני 

 27טמי� לתכנית הטלוויזיה, אגב שג� ה� היו מיעוט קורא הכל', כדי להביא איי

 28שבמיעוט בסו-, אייטמי� שהגיעו, לשאלתכ� קוד�, אז זה משהו שהוא נגדי? זה 

 29  משהו שהוא נגד העובדה שהדבר הזה שלי פרטי?

 30הצינור כי ה�   Facebook %יכול להיות שאנשי� רוצי� להעלות אייטמי� ל  ש:

 31  רוצי� להיות בטלוויזיה?
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 1  לא.  ת:

 2  לא, מה פתאו�? א- אחד לא מתעניי' בזה?  ש:

 3אתה שואל, לא, לא, אני לא אומר שא- אחד, אבל אתה שואל אותי? קרה דבר   ת:

 4  מאוד מאוד מעניי' לאור+ השני� ופה ג�,

 5 %הרי, הרי ג� אמרת עכשיו שאתה אמרת בתכנית 'בואו תשימו דברי� ב  ש:

Facebook  ,'6  כדי שנוכל להראות אות� בטלוויזיה 

 7  ו',נכ  ת:

 8  אז בוא, בוא נהיה עקביי� רגע,  ש:

 9שנעשה  shift %, הswitch %תשמע, קרה משהו מאוד מעניי' לאור+ השני�, וזה ה  ת:

 10בי' זה שבאמת כשהתחלנו הטלוויזיה הייתה הדבר, כול� רוצי� להגיע לטלוויזיה 

 11פרח והפ+   Facebook %ולהיות בטלוויזיה, לבי' התקופה האחרונה שד- ה

 12לישות, גו- תקשורת בפני עצמו, וכשאני אומר ל+ התשובות כוללניות קח אות' 

 13ברוב מיעוט, כ'? אל תיקח אות� בכל, בסו- רוב האנשי� כבר הציקו לנו על להיות 

 Facebook 14 %, שי� אותי ב Facebook %הצינור, 'תעלה אותי ל  Facebook %ב

 15אפילו פעמי� שכבר שידרנו בטלוויזיה  ', והיה Facebook %, אני רוצה להיות ב

 Facebook  ,'16 %, אבל שי� ב Facebook %והיו שואלי� אותי 'אבל לא ראיתי ב

 17היינו כל הזמ', זו הייתה בדיחה קבועה במערכת שאפילו מרואייני� או כאלה ע� 

 18ש�, שלא היית מצפה, שהיינו אומרי� לה� 'כ', שמנו בטלוויזיה', היה אומר 

 19?', זאת אומרת זה תפס נפח שהוא כבר הרבה  Facebook %ג� ב 'אתה יכול לשי�

 20  יותר גדול מהתכנית.

 21  גברתי כמוב' שמה לב שאני לא מקבל תשובות לשאלות,  ש:

 22  לא, תשאל, מה? אני, להפ+, סליחה,  ת:

 23  אני לא שמה, אני לא שמה לב למה שאתה מסב את תשומת לבי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  טוב, בסדר,  עו"ד ורסנו:

 25  תשאל שוב ואני מבטיח לענות שיר.  עד, מר לרר:ה

 26  אני אשתדל, תשתדל בבקשה,  ש:

 27לא, אתה דווקא, תראה דווקא אחד. אני, אתה שאלת שאלה מאוד ברורה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28שברגע שאתה שאלת אותה לי היא נשמעה הגיונית, ואז הוא בא ונת' את התשובה 

 29  שלו שהיא נשמעת הגיונית באותה מידה, 

 30  אני לא הבנתי,  עו"ד ורסנו:
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 1ואולי רק הזכירה לי שאני לא מספיק מתקדמת ע� הקצב. הוא אומר,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2 %הגישה של פע� של 'ייראו אותי בטלוויזיה' היו� משתנה ל'ייראו אותי ב

YouTube וב% Facebook  3' ובכל מני מקומות אחרי�, זה מה שהוא אומר, הוא 

 4  ברורה.נת' ל+ תשובה מאוד 

 5  אפשר, אפשר לבוא ולתת כל מני, אבל זה,  עו"ד ורסנו:

 6לא, אבל אתה אומר שהוא לא נת' תשובה. תשובה הוא נת', אתה לא, אתה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  לא של� איתה זה משהו אחר,

 8  תשאל, אני את+,  העד, מר לרר:

 9  אבל זו התשובה שלו.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  וזרת לו.היא לא ע  עו"ד ליכטנשטיי':

 11תגיד, נכו' הייתה עליכ� איזושהי כתבה בתכנית טלוויזיה צרפתית, שאחר כ+   עו"ד ורסנו:

 Facebook ?  12 %הראית� אותה ג� ב

 13  כ'.  העד, מר לרר:

 14וש� דיברו על זה, לפחות לפי התרגו�, אני לא דובר צרפתית, לפי התרגו� שאת�   ש:

 15תחקירי טלוויזיה להפעלת נתת� בתכנית הצינור, שהתכנית שלכ� היא שילוב בי' 

 16  גייסות של מאות אלפי לייקי� ברשתות החברתיות?

 17  כ'.  ת:

 18את התכנית,   Facebook %ב liveשידרת שידור  %2015נכו' שהיה ל+ איזה, ב  ש:

 19  היה משהו מאוד ניסיוני, נכו'?

 20  שידרתי? מהזווית.  ת:

 live,  21עשית נדמה לי צילו�   ש:

 22  נכו',  ת:

 23  משהו שלא נעשה עד אותה, עד אותה עת. של התכנית.  Facebook %ב  ש:

 24  אני עמדתי ועשיתי את התכנית, ואני הבאתי את גדי וילצ'רסקי,  ת:

 25  שזה לא הש� שלו כמוב', אבל לא חשוב,  ש:

 26ובתכנית   Facebook %הוא, הוא היה ב' אד� שהופיע אצלנו כל הזמ' בד- ה  ת:

 27בל א- שקל והוא , הוא לא קי10באופ' קבוע. תשאל הא� הוא קיבל כס- מערו& 

 28רק פעל מתו+ הרצו' לשת"פ, והוא, הוא זה שעמד וציל� את התכנית מהצד, 

 Facebook .  29 %ואותה אנחנו שידרנו בד- ה

 30  טוב.  ש:

 31  והוא לא קיבל על זה כס- מערו&,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  לא,  העד, מר לרר:

 2  ג� על הצילו� הזה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  הזה, זה אנשי�,ג� על הצילו�   העד, מר לרר:

 4  תגיד,  עו"ד ורסנו:

 5  ?10הוא ציל� באולפ' של ערו&   דוברת:

 6  כמוב', כ'? 10בוודאי, הוא ציל� באולפ' של ערו&   עו"ד ורסנו:

 7  כי ש� הייתה התכנית.  עו"ד סומר:

 8  בוודאי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  לא אמרתי שלא,  עו"ד ורסנו:

 10הצילו�, הצילו�, מי שנשא בעלויות הצילו�  התכנית שודרה, אבל לא, אבל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  זה לא הוא,

 12בוא, בוא נגיד שאד� פרטי מהרחוב לא היה מקבל רשות להיכנס לאולפ' לצל�,   עו"ד ורסנו:

 13  נכו'?

 14  רשות להיכנס? אוקי.  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  רשות, זה,  עו"ד סומר:

 16ל עכשיו, אנחנו מדברי� אז הוא קיבל רשות, אנחנו לא מדברי� הסגת גבו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  על העסקה, לא על,

 18  אנחנו מדברי�,   עו"ד ורסנו:

 19  אנחנו לא בטריטוריה של הסגת גבול,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20של המעביד, לרבות אולפ' הטלוויזיה,  facilitiesאנחנו מדברי� על שימוש בכל ה   עו"ד ורסנו:

 21  לרבות העובדי�,

 22  יחה,רגע, רגע, רגע, סל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  לרבות כל הדברי�.  עו"ד ורסנו:

 24אני לא רוצה לעשות מזה וויכוח אבל אני כ' רוצה לחדד, כדי שא� צרי+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25תתקד� כפי שצרי+. עור+ הדי' ורסנו, הצילו� של התכנית נעשה כמו צילו� של 

 26  תכנית, ככה אני מבינה ותגידו לי א� אני טועה, צילו� של תכנית,

 27  הוא משודר,  לרר:העד, מר 

 28מול מס+ ומשודר בטלוויזיה, זה קרה. במקביל היה ב' אד� שלא מקבל כס-   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  , שהיה באולפ' ברשות, לא כמסיג גבול,10מערו& 

 30  אני לא דיברתי על האד�, אני לא,  עו"ד ורסנו:

 31  בדה, קוד� כל?. זאת העו Facebook %וציל� באמצעי� שלו וזה עלה ל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  אני לא דיברתי על האד�,  עו"ד ורסנו:
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 1  זה המקרי העובדתי קוד� כל?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  כ', זה, בתפיסה שלה� זה אומר,  העד, מר לרר:

 3  לא, לא, עזוב, עובדתית זה מה שאתה מתאר שקרה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  כ', בוודאי.  העד, מר לרר:

 5  עכשיו תמשי+ הלאה.אוקי, אז   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6אני רוצה לשאול אות+, היו עוד גורמי פייסבוק שקיבלו רשות לצל� בתו+ אולפני   עו"ד ורסנו:

 7  טלוויזיה?

 8  בוודאי, תקשיב,  העד, מר לרר:

 9  כ'? מי, מי ציל�,  ש:

 10  תראה,  ת:

 11  בתו+ אולפ' הטלוויזיה של+,  ש:

 12  אני אגיד ל+,  ת:

 13  הצינור? Facebook %למעט ד- ה  ש:

 14  ל+, אני אגיד  ת:

 15ציל� בתו+ אולפ'  ynetשל  Facebook  %? ד- ה  Facebookאיזה עוד דפי   ש:

 16  הטלוויזיה של+?

 17 %לא, אבל אני אגיד ל+, אבל שאלת ואני אגיד ל+. פרויקט 'החזית' שכלל את ד- ה  ת:

Facebook  0404 18ה� היו  0404, גדי וילצ'רסקי, סמיו' גרפמ', צדק חברתי 

 �19 השתתפו בתכניות, תרמו חומרי� משלה� לתו+ פרויקט שעבד אתנו במשות-, ה

 20התכניות, זה כמוב' לא יוזכר כי זה נוח לכול� היה להשתמש בחומרי� שא- אחד 

 21  לא שיל� אליה�.

 22  בסדר, (לא ברור),  דובר:

 23  זה לא מעניי' אות�,  העד, מר לרר:

 24  ,10מי, מי שמופיע בקרדיט, סליחה רגע, מי שמופיע בקרדיט של ערו&   עו"ד ורסנו:

 25  עניי' אות�, Facebook  %ה  עד, מר לרר:ה

 26  ?10לא קיבל תמורה מערו&   ש:

 27  לא.  ת:

 28  הבנתי, זה שאתה מקבל קרדיט בתכנית זה לא תמורה?  ש:

 29  לא.  ת:

 30  אני, אני חולק עלי+. בוא נתקד�,  ש:

 31  שנה, 20במטבע של לפני   ת:

 32  בוא נתקד�,  ש:
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 1  שני� כ'. 10במטבע של לפני   ת:

 2  בוא נתקד�.  ש:

 3רגע למי, למי היה, למי היה אינטרס שה� יהיו בתכנית? אני לא מצליחה   דיבנר:כב' הש' נעי� 

 4  להבי'.

 5אנחנו, אנחנו פרויקט, חברנו יחד כדי לעשות פרויקטי� חברתיי�, אוקי? כחלק   העד, מר לרר:

 6מהדבר הזה ה� ייצרו תוכ', אנחנו לקחנו את התוכ' שלה� ושידרנו בטלוויזיה. 

 7  ש כא' הסכמה,ה� התארחו בתכניות. אי', י

 8  ,10תגיד, זמ' האוויר של ערו&   עו"ד ורסנו:

 9  רגע, רגע,  ת:

 10  זה של+?  ש:

 11  לא, לא, סליחה,  ת:

 12  , אנחנו לא נתקד�,3לא, אי אפשר ככה, אנחנו לא נצא מפה, אני עדיי' בעמוד   ש:

 13  אבל, אבל אני על שאלה שהיא,  ת:

 14  זמ' האוויר,  ש:

 15  (לא ברור).  דובר:

 16  ,10האוויר של ערו& שקט רגע, זמ'   עו"ד ורסנו:

 17  כ',  העד, מר לרר:

 18  .10הוא לא של+, נכו'? הוא של ערו&   ש:

 19סליחה, אני יכול לעמוד על זה שאני אסיי� את התשובה? לאור זה שאני חושב   ת:

 20  שהיא עונה ישירות,

 21  לא, אני רוצה שתענה לי לשאלה, אחר כ+ תסיי� מה שאתה רוצה.  ש:

 22  ל זמ' האוויר, ואז תסיי�,תענה לו לשאלה ש  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  ?10שיי+ לערו&  10זמ' האוויר של ערו&   עו"ד ורסנו:

 24  כ'.  העד, מר לרר:

 25  או ל+?  ש:

 26  .10לערו&   ת:

 27הוא, או מקבל קרדיטי� בערו&  10תודה רבה, וכשמישהו מקבל זמ' אוויר בערו&   ש:

 28רה , כמי אתי פולישוק וכיוצא באלה, זה לא שווה, אי' לזה תמורה? זו לא תמו10

 29  נות'? 10שערו& 

 30  לא בגלל זה ה� עבדו אתנו,  ת:

 31  או שזו תמורה פרטית שגיא לרר נות' לה�?  ש:

 32  לא בגלל זה ה� עבדו אתנו.  ת:

 33  לא, זו לא השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  אני לא יודע למה ה� עבדו, אני שואל,  עו"ד ורסנו:

 2  זו לא השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  אתה שואל,  העד, מר לרר:

 4  לא, לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אבל אני עונה והוא אומר לי 'אני לא יודע למה',  העד, מר לרר:

 6אתה עונה על משהו אחר. הוא שואל קוד� כל הא� יש לזה ער+, לא משנה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 7אולי ה� עבדו לש� שמיי�, זו לא הנקודה. הא� יש לזה ער+ מעבר לשאלה הזאת 

 8  � האחרי�,של אולי הדברי

 9אני הייתי מציע לשאול אות� ואני יכול רק להערי+ שה� היו אומרי� ל+ ששיתו-   העד, מר לרר:

 10, זה תשובות 10הפעולה הזה הוא ממש ממש לא בגלל הקרדיט שנית' לה� בערו& 

 11שני�, אוקי? אנשי� שנמצאי� פה אולי חיי� בעול� של  10שטובות לנכו' ללפני 

 12י+ להגיד תודה לאלוהי� א� שמו אות+ בטלוויזיה בלי שני� שבו היית צר 10לפני 

 13, הרבה יותר  Facebookלשל� ל+, אנחנו כבר לא חיי� בעול� הזה. יש לנו דפי 

 14של,  Facebook  %חשוב לה�, וזה כ', לקבל שיתופי� ולקבל אזכורי� בעמוד ה

 15הצינור, כי זה כבר נות' לה� לייקי� ועוקבי�. ההופעות   Facebook %ב

 16  זיה זה היה נטל מבחינת�,בטלווי

 17  מה זה נטל, ברור, ברור,  עו"ד ורסנו:

 18  אז למה ה� צריכי� אות�? אז למה ה� עשו אות�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  נו באמת,  עו"ד ורסנו:

 20  אז למה ה� עשו אות�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  לרוב, את שואלת? לרוב,  העד, מר לרר:

 22  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23זה כי אני ביקשתי, כי אני הייתי צרי+ למלא את התוכ' אצלי. עכשיו, א� תמצאו   העד, מר לרר:

 24אנשי� שנורא נהני� מלהופיע ורוצי�, וזו המוטיבציה שלה�, יכול להיות. אבל 

 25  אני אומר ל+, כמנגנו',

 26  טוב, בוא נתקד�,  עו"ד ורסנו:

 27  רגע, אני, אני,  ת:

 28  רגע, שניה אחת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29ת' לי לסיי�. כמנגנו', כמכניז�, כי האנשי� האלו שותפי� שלי לאור+ שני�,   :העד, מר לרר

 30אוקי? שני�, אתה לא מחזיק שותפות לאור+ שני� שאנשי� מייצרי� ל+ תוכ' 

 31, 10ועובדי� את+ ומגייסי� בשביל+ בגלל הכמה הופעות מסכנות האלה בערו& 
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 1לחשיפה שלה� פה סליחה שאני אומר מסכנות כי הרייטינג של הדבר הזה ביחס 

 2  הוא,

 3זאת אומרת אנחנו חיי� בעול�, אנחנו חיי� בעול� שבו קידו� בתכנית טלוויזיה   עו"ד ורסנו:

 4  זה דבר חסר משמעות?

 5  לא חסר משמעות, אבל הוא הול+ והופ+ להיות חסר משמעות, כ'.  ת:

 6  מדהי�, מדהי�. טוב.  ש:

 7  כ', זו דעתי, אני מצטער.  ת:

 8  אני חושב שאתה בוחר,  ש:

 9  טוב זאת ג� שאלה, זאת ג� שאלה של הרייטינג של התכנית, כמוב', כ'?  הש' נעי� דיבנר: כב'

 10  שני�, 5בוא נאמר שא� ניפגש כא' עוד   העד, מר לרר:

 11  זו ג� שאלה של הרייטינג של התכנית,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  שני�, כשהמסכי�, 5עוד   העד, מר לרר:

 13  שני�, 5אבל אנחנו לא נפגשי� בעוד   עו"ד ורסנו:

 14  כשהמסכי�, המסכי� יתערבבו לגמרי,  ת:

 15  אנחנו נפגשי� עכשיו,  ש:

 16  אתה כבר תבי',   ת:

 17  טוב,  ש:

 18  שני�, 5לא, אני מבי' היו� את מה שאתה תבי' עוד   ת:

 19  אני לא מבי' כלו�,  ש:

 20  שזה ככה.  ת:

 21  שנה, מה אני קשור? 15אני לא רואה טלוויזיה כבר   ש:

 22  שאני מנסה לנסח.הנה, בבקשה, הנה דוגמה חיה לתזה   ת:

 23  נכו'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  בבקשה.  העד, מר לרר:

 25  טוב,  עו"ד ורסנו:

 26  אני, יש פה שאלה שאני רוצה בחוזרת, אולי תתנו לעד להשלי�,  עו"ד סומר:

 27  אתה כבר רוצה בחוזרת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  לא, לא,  עו"ד ורסנו:

 29  כ', לא, העד אמר,  עו"ד סומר:

 30  א,לא, לא, ל  עו"ד ורסנו:

 31  ת' לו, אולי בוא נסיי� את הנגדית קוד�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  לא, לא, לא,  עו"ד ורסנו:

 33  טוב, טוב,  עו"ד סומר:
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 1  בשביל זה יש ד- ועט, כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  טוב.  עו"ד סומר:

 3טוב, אני מראה ל+ עוד איזשהו קטע, חגיגות המיליו', זה ג� שודר בתכנית   עו"ד ורסנו:

 4  '? חגיגות המיליו' זה מיליו' הלייקי�. זה אד�, נכו'?הצינור, נכו

 5  כ'.  העד, מר לרר:

 6  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)

 7הצינור', למי הוא מדבר? כשהוא מדבר   Facebookשלנו,   Facebook %מי זה 'ה  ש:

 8הצינור', הצינור, על מה הוא   Facebookשלנו,   Facebook %פה בתכנית 'ה

 9  מדבר?

 10הצינור שחלקה   Facebook %הוא מדבר על הקהילה שהיא קהילת הגולשי� ב  ת:

 11צופה בתכנית הטלוויזיה שאני הגשתי, ואני שמח מאוד שכ+, הוא מדבר עליו, עלי, 

 12  ועל כל השותפי� שלנו בקהילה הזאת.

 13שלנו   Facebook %אתה חושב שהצופי� בבית בתכנית הטלוויזיה הבחינו בי' 'ה  ש:

 14  אד� ולרר',

 15  לא,  ת:

 16  שלנו הצינור התכנית'? Facebook  %לבי' 'ה  ש:

 17  בוודאי שה� הבחינו, לא רק שה� הבחינו, אני אומר ל+,  ת:

 18 %שלנו' זה לא ה  Facebook %זאת אומרת שה� הבינו שכשאד� אומר 'ה  ש:

Facebook של התכנית, זה ה%  Facebook ?19  של לרר 

 20  אני אומר ל+ מה אנשי�, שאלת לגבי אנשי�,   ת:

 21  ופי�,הצ  ש:

 22אז אני אומר ל+ שאנשי� לאור+ השני� לא רק שהבחינו אלא ג� במידה מסוימת   ת:

 23  אצל�,  Facebookהפכו, האטרקציה האמתית הפכה להיות 

 24  טוב,  ש:

 25, בכמות הצפייה. מ' הראוי שב' engagement %ואנחנו רואי� את זה בכמות ה  ת:

 26י שהוא תכנית אד� שמופיע, שמפעילי� את העמוד הזה יחד, במיז� השני של

 27שלנו' וכול� יבינו על מה הוא מדבר. ואגב, אני   Facebook %הטלוויזיה, יגיד 'ה

 28  יכול עוד הערה בהקשר של מה שהראית?

 29  בבקשה.  ש:

 30  חגיגות המיליו' שהוא מראה עכשיו, הוא מסביר,  ת:

 31  , נכו'?%2016אגב, זה היה ב  ש:
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 1  , כ'.2016  ת:

 2  כ'.  ש:

 3ו אנחנו לקחנו אוטובוס, אוקי? שידרנו אותו, את זה, עוד פע�, אותו מכניז� שב  ת:

 4כל מה שקרה באוטובוס הזה, ראיונות שעשינו, כולל ראיו' ע� יאיר לפיד בכנסת 

 5 %ב liveועוד כל מני דברי�, נסענו ע� האוטובוס הזה בכל רחבי האר&, שידרנו 

Facebook   6ת דקו 10מהאייפוני� שלנו, כ'? וזה היה התוכ' שעלה, ופה את רואה 

 7קיבל בחינ�, בלי צלמי�, בלי לשל� על האוטובוס, בלי לשל� על שו�  10שערו& 

 Facebook 8 %דבר, כ'? קיבל תוכ' בחינ� מהעבודה שלנו ע� השותפי� שלנו בד- ה

.  9 

 10  אגב, של מי האייפוני� האלה של אד� ושל+?  ש:

 11  ,10האייפוני� של ערו&   ת:

 12  כ', חיכיתי לשאלה הזאת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  זהו, הפלת אותי, כ'. אי' ספק.  העד, מר לרר:

 14  חיכיתי לשאלה הזאת. של מי האוטובוס? מי מימ' את האוטובוס?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  האוטובוס אנחנו,  העד, מר לרר:

 16  מימנת� אותו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  מי זה אנחנו?  עו"ד ורסנו:

 18  פרטי, כ', חלק מהדברי�,  העד, מר לרר:

 19  מי זה אנחנו?  ש:

 20  קוד� כל, אתה צרי+ להבי' שאני,  ת:

 21  התקציב של התכנית,  ש:

 22  לא, לא, לא,  ת:

 23  או התקציב של גיא לרר ואשתו?  ש:

 24התקציב של התכנית לא מימ' כלו�, מימ' את האייפוני�, מימ' את המשרד,   ת:

 25  בקושי היו צוותי צילו�,

 26  והמחשבי�?  ש:

 27  באוטובוס,רגע, רק רגע, אנחנו עוד   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  המחשבי�, כ',   העד, מר לרר:

 29  שניה אחת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  לא, לא, בוא אני אחסו+ ל+,  העד, מר לרר:

 31  אנחנו בחגיגות המיליו' של האוטובוס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  כ',  עו"ד ורסנו:
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 1  כ' מה, מי מימ' את האוטובוס, או שהוא היה בחינ�? כמו הקדילאק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2 %ל postיש ככה, או שעושי� בארטרי�, זאת אומרת שאני מעלה איזשהו   העד, מר לרר:

Facebook ,'+3  , או אני אומר לו 'תשמע, מצלמי� אות 

 4  או קרדיט בתכנית,  עו"ד ורסנו:

 5'מצלמי� אות+', מוסי- קרדיט בתכנית, או שאני עושה את זה בעצמי, משל�   ת:

 6  י, עשינו משט, משט מחאה,בעצמי. אני אספר לכ� סיפור מצחיק, אנ

 7  לא, אבל לא, לא סיפור מצחיק, בוא נישאר ע� האוטובוס,  ש:

 8  לא, הוא מראה על ההוצאות שאני הוצאתי,  ת:

 9  אני רוצה את האוטובוס,  ש:

 10  אני רוצה לשמוע את הסיפור הזה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אני, אני,  העד, מר לרר:

 12  זה חשוב ג� האוטובוס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אבל אפשר את האוטובוס?  עו"ד ורסנו:

 14  אנחנו לא נברח מהאוטובוס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  אני מסביר, לא, ג� האוטובוס,  העד, מר לרר:

 16  אנחנו לא נית' לו לרדת מהאוטובוס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17לא שיל� על  10שתנוח דעת+ בינתיי� עד שאני מספר את הסיפור, ערו&   העד, מר לרר:

 18  ס, אוקי?האוטובו

 19  אז מי שיל�?  עו"ד ורסנו:

 20  השאלה א� האוטובוס מומ' בקרדיט בתכנית,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני אומר, שוב,  העד, מר לרר:

 22  או בעצ� העובדה שהוא הופיע בתכנית.  עו"ד ורסנו:

 23יכול להניח, כ'? אל תתפסו אותי אני לא זוכר לגבי האוטובוס הספציפי הזה, אני   ת:

 24וההתרחשות   Facebook %י� ב%live%במילה, שמה שעניי' את האוטובוס זה ה

 25ומשהו אחוז  %90, את זה אני אומר על פי הסתכלות אחורה ב Facebook %ב

 26, תיוג  Facebookמהמקרי�, שלא עניי' את האנשי�, רק מה שעניי' אות� זה 

 27זה לא מביא,  �10 רואי� את הש� בקט' בערו& , למה? כי כשאנשי Facebook %ב

 28  א- אחד לא זוכר ולא רואה. כשאתה ש�,

 29  אתה, אתה עשית,  עו"ד ורסנו:

 30  רגע, רגע, הוא באמצע משפט,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  רגע,  עו"ד סומר:
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 1  לא, אבל,  עו"ד ורסנו:

 2  עור+ די' ורסנו הוא באמצע משפט,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  השאלות ששאלת, זה ממש השאלות ששאלת, אבל זה  העד, מר לרר:

 4  אתה החזרת אותו מהמשט לאוטובוס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אתה אומר אוטובוס,  העד, מר לרר:

 6  והוא על האוטובוס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  עזבתי את המשט,  העד, מר לרר:

 8  קדימה,  עו"ד ורסנו:

 9וס הזה, שמי� תיוג הלכתי לאוטובוס, אני מסביר את זה. כשהב' אד� מהאוטוב  ת:

 10של מיליו' לייקי�, זה ער+ מסחרי   Facebook %, זה ער+, ב Facebook %שלו ב

 11עצו� בשבילו. אוקי? עכשיו, אני חלילה לא לוקח כס- על דברי� כאלה וא- פע� 

 12לא לקחתי, אבל בוודאי ובוודאי שכשאני פונה לאנשי� לשכנע אות� ב, סליחה 

 13', לעבוד, כל הדברי�, ואד� יכול להעיד על שאני אומר קומבינות האלה כל הזמ

 Facebook  14 %זה, כשאנחנו גרמנו לאנשי� לעשות דברי� זה היה 'יהיה ל+ תיוג ב

 15הצינור'. א� הייתי אומר לו 'קרדיט בטלוויזיה', רוב האנשי� כבר היו�, במציאות 

 16  של היו�, היו מגלגלי� אותי מכל המדרגות.

 17ורה בעד קרדיטי� בטלוויזיה א- פע�? אתה, אתה טוע' שאתה לא, לא קיבלת תמ  ש:

 18  אני חושב שאתה התכנית היחידה בטלוויזיה המסחרית שלא עשתה את זה.

 19אני מבטיח ל+ שברוב המוחלט של המקרי� אתה תראה שא� נתנו קרדיט נתנו   ת:

 20, ואני מבטיח ל+, ברוב המוחלט של המקרי�,  Facebook %אותו ג� בעמוד ה

 21שלנו זה מה שעניי' את האנשי�, ואני אומר ל+ שא� לא  שזה מה שעניי', מידיעה

Facebook   22הצינור והייתי צרי+ רק להבטיח לה� קרדיט בטלוויזיה, היינו 

 23מצליחי� להוציא לפועל אחוז מועט מהפעולות שבאמת הוצאנו לפועל, זה מה 

 24  שעניי' את האנשי�.

 25  חשוב ונעצרת,היה   Facebook %קוד� התחלת להסביר למה קרדיט ב  עו"ד סומר:

 26  לא, לא, לא,  עו"ד ורסנו:

 27  רגע, רגע, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  הוא התחיל להסביר,  עו"ד סומר:

 29  לא, לא מעניי' אותי כלו�. אתה מדבר או ע� בית המשפט או איתי,  עו"ד ורסנו:

 30  כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  לא ע� העד,  עו"ד ורסנו:

 32  ר לדבר איתו,כ', אתה לא אמו  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  העד התחיל להסביר מדוע קרדיט,  עו"ד סומר:

 2  כ', אבל אתה לא בחקירה חוזרת עדיי'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  טוב, אוקי. רשמתי.  עו"ד סומר:

 4  שניה רגע, כל אות� הדברי� האלה שקרו בחגיגות המיליו', שניה רגע,  עו"ד ורסנו:

 5  אני רק, ברשות+,  העד, מר לרר:

 6אות� דברי� שקרו בחגיגות המיליו' בטלוויזיה, תכנית הטלוויזיה הזאת כל   ש:

 7  וקודמתה וזאת שאחריה לא עסקו בעניי' הזה, באירוע הזה?

 8  אני מסביר ל+ עוד פע�,  ת:

 9  לא, אל תסביר לי, רק תענה לי, זה יהיה יותר קל.  ש:

 10  עסקו,  ת:

 11  תודה,  ש:

 Facebook .  12 %שידרו את מה שהופק בחינ� ב  ת:

 13  בחינ�?הכל   ש:

 14  כ'.  ת:

 15  הבנתי, זאת אומרת כל העובדי�,  ש:

 16  תשאל אות� מה היה התקציב,  ת:

 17  העובדי�, האולפ', הכל בחינ�?  ש:

 18  לא, לא,  ת:

 19  הכל אתה מימנת?  ש:

 20לא, אבל אני, אבל, אבל כשאתה לוקח את התכנית ומשווה אותה לתכניות אחרות   ת:

 21  תקציב,אתה מגלה שלאור+ רוב הזמ' היא הייתה התכנית הכי דלת 

 22  טוב,  ש:

 23משאביה המועטי� ביותר ביחס לתכניות אחרות, אוקי? המועטי� ביותר. אחת   ת:

 24  התכניות היחידות שלא היה לה צוות צילו�, לא קבוע ולא בכלל, מה? 

 25  זה פשוט לא נכו',  ש:

 26  מה?  ת:

 27  כל הדברי� האלה שאתה אומר זה ממש,  ש:

 28  היה לה צוות צילו�, היה לה צוות ציו�,  ת:

 29ני  מוכ' לעמוד ולהעיד מחדש, אני מוכ' לעמוד ולהעיד מחדש על כל הדברי� א  דובר:

 30  שאתה אומר,

 31  היה לה צוות צילו�,  העד, מר לרר:

 32  היה דברי� שה� פשוט חמורי�,  דובר:
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 1  עכשיו אתה פתאו� יודע?  עו"ד סומר:

 2  שה� דברי� מסחריי� שאתה עשית בתכנית שאנחנו לא יודעי� עליה�.   דובר:

 3  היה לה� צוות צילו�.  העד, מר לרר:

 4  אתה בא ואומר 'שמתי קרדיט ובתמורה, בשווה כס- או לא בשווה כס-',  דובר:

 5  אתה לא יודע, סליחה,  עו"ד סומר:

 6  זה, אני אומר ל+ שזה מדהי� אותי,  דובר:

 7  לא, כי זו לא פרקטיקה,   העד, מר לרר:

 8  יהור�, אני מצטער,   דובר:

 9  תעצרו,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  אני החזקתי את עצמי, אני,  דובר:

 11  זו לא פרקטיקה מוכרת,  העד, מר לרר:

 12  תעצרו, תעצרו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אני החזקתי את עצמי,  דובר:

 14  זו לא פרקטיקה שעושי� בכל מקו�,  העד, מר לרר:

 15  בואו נעצור את זה רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  לא, לתת קרדיט למישהו נת' ל+ משהו,  העד, מר לרר:

 17  לרר, לרר,  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 18  אז תשאלי ג� בחדשות.  העד, מר לרר:

 19לא רגע, חברי�, את� רוצי� לקיי� ישיבת מערכת, זה לא יהיה קל. את�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 20תעצרו רגע אחד, עור+ הדי' ורסנו אתה לא יכול להתחיל להעביר את המיקרופו' 

 21  כאוות נפש+, 

 22  טוב, אוקי,  עו"ד ורסנו:

 23  בסדר? א� צרי+ לעצור ומישהו שידבר,  דיבנר: כב' הש' נעי�

 24  מקובל עלי, מקובל עלי,  עו"ד ורסנו:

 25  אז נעשה את זה מסודר, כדי שג�,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  גברתי, מקובל עלי,  עו"ד ורסנו:

 27  אחרת זה ישמע אולי כאילו אתה אמרת את הדברי�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  טוב.  עו"ד ורסנו:

 29  תעצור. תמשי+ לשאלה הבאה.  :כב' הש' נעי� דיבנר

 30  אני רוצה,  עו"ד ורסנו:

 31  לא, אמרתו לו לעצור ול+ להמשי+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  תודה. אני רוצה להראות ל+, אני כבר לא זוכר מה אנחנו מראי�, ת' לי רגע,   עו"ד ורסנו:

 33  זה, כבר דיברת על זה, זה השידור הכפול מה שיש ל+ ביד,   העד, מר לרר:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 248

 1, עזבנו את  Facebook %, דברי� שקרו ב7תודה, אני רוצה להראות ל+, מספר   ש:

 Facebook ,  2 %התכנית וחזרנו ל

 3  כ'.  ת:

 4  מה, מה אני רואה פה בצילו� מס+ הזה?  ש:

 5הרבי� לצפות   Facebook %אתה רואה פרסומת שנועדה לגרו� לגולשי ה  ת:

 6  בתכנית שלצערי צפו בה הרבה פחות אנשי�.

 7  .13ת/טוב, המסמ+ מוגש ומסומ'   דיבנר:כב' הש' נעי� 

 8. אני מראה ל+ קטע מתו+ אתר 8טוב, עכשיו אני אראה ל+ עוד משהו, מספר   עו"ד ורסנו:

 9  האינטרנט של,

 10  הוא כתבת חדשות בעיתונות, אני, 8רגע, גברתי, פה אני מתנגד, מספר   עו"ד ליכטנשטיי':

 11  לא, התשובה היא לא.  עו"ד ורסנו:

 12  רק רגע אחד,  :כב' הש' נעי� דיבנר

 13  .10זה מאתר נענע, אתר ערו&   עו"ד ורסנו:

 14  כ', כתבת חדשות, כאילו מה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  נו, אז מה ההתנגדות? חכה, ת' לי לגמור את השאלה,  עו"ד ורסנו:

 16  יש איזה משהו שמצור- אליו, בוא נשמע רגע מה השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  טוב.  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  ' שעליה מדובר פה?like%אני רוצה שתסביר לנו מה היה תחרות 'כוכב נו  ורסנו:עו"ד 

 19  אני מבקש שיעביר, טוב בינתיי� הוא לא ציר- אז אני לא מבקש כלו�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  מה הייתה התחרות? הצירו- הוא חסר משמעות, זה לא,  עו"ד ורסנו:

 21  תחרות כשרונות צעירי�,  העד, מר לרר:

 22  ' הזה, איפה הלייק?like%התנהלה? איפה היו הלייקי�? ה'נו שאיפה היא  ש:

 23  דווקא פה לדעתי זה היה באתר שלנו. אתה לא היית אז? אני דווקא חושב,  ת:

 24  כתוב, כתוב, זה נורא פשוט,  ש:

 25  מה כתוב?   ת:

 26כתוב, "הצביעו בתחרות הכשרונות של צינור לילה ובחרו את כוכב הרשת   ש:

 27  בוע",הישראלי הגדול ביותר של הש

 28  כ',  ת:

 29  שלנו", מפתיע,  Facebook %פותחת את שעריה בד- ה like%"תחרות כוכב נו  ש:

 30  תשמע,  ת:

 31  ,2010אנחנו מדברי� על   ש:
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 1  אני חייב, אני חייב להגיד ל+,  ת:

 2  א� אתה רוצה אני,  ש:

 3. אני חייב  Facebook %לא, לא, יש לי תשובה, בוודאי, ג� א� זה היה בד- ה  ת:

 4שכא' לדעתי מדובר בטעות ובמקרה, במקרה הדבר הזה דווקא התנהל להגיד 

 5 4אתה יכול לשי�  10, כי לא היה לנו דר+ לייצר מנגנו' הצבעה, כי בנענע 10בנענע 

 6. אבל אני מוכ'  Facebook %סרטוני� ולייצר הצבעה, מה שלא היה אפשרי אז ב

 7והתשובה היא  , אוקי? Facebook %אפילו לענות על השאלה ג� א� זה היה ב

 8  כזו,

 9  רגע, אז קוד� כל אתה אומר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  לא זו הייתה השאלה, קוד� כל בדקתי את העובדות,  עו"ד ורסנו:

 Facebook ?  11 %קוד� כל אתה אומר שעובדתית אתה חושב שזה לא היה ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook ,  12 %אני חושב שזה לא היה ב  העד, מר לרר:

 13  אוקי,  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 14  תסתכל בעמוד השני שצור- כא',  עו"ד ורסנו:

 15  כ', זה, זה לא,  העד, מר לרר:

 16  אולי זה ירענ' את זיכרונ+,  ש:

 17כ', כי זה לא, זה לא ההצבעה, זה כזאת תמונה שעשינו לפני, ופה אתה מדבר על   ת:

 18  ה.דווקא, א� זיכרוני אינו מטע 10מנגנו' הצבעה של� שהוא התנהל באתר נענע 

 19  טוב.  ש:

 20בכפו- להסתייגות+ עור+ הדי'  14ת/טוב, אנחנו מסמני� את זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  ליכטנשטיי', באשר לתוכ' של הדברי�, וג� להסתייגות של העד כפי שנשמעה. 

 22של הצינור, יצרת� פה    Facebook %טוב, הנספח הבא, אני מפנה אות+ לד- ה  עו"ד ורסנו:

 23  סקר,

 24  כ',  העד, מר לרר:

 25  שנקרא 'קח אותי לרר',  ש:

 26  מספר? סליחה, מספר?  עו"ד ליכטנשטיי':

 27  לא אני בחרתי את הש�,  עו"ד ורסנו:

 28  ,9זה ד- מספר   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  ,9, מספר 9מספר   עו"ד ורסנו:

 30  .15ת/מהמוצגי� שלה�, ואנחנו נסמ' אותו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  תי את הש�.נקרא 'קח אותי לרר', לא אני בחר  עו"ד ורסנו:
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 1  כ'.  העד, מר לרר:

 2  מה, מה היה הסקר הזה? מה בחרת� פה?  ש:

 3 10שוב, זה היה מבצע שבו אנחנו יצאנו לשטח, ג� בשיתופי פעולה ומבלי שערו&   ת:

 4מיקרופו', שיל� ומימ', השגנו דוכ' שבו אנשי� בקניוני� יכולי� לעבור ולקחת 

 5  כמו קריוקי כזה, ולהציע את עצמ� כמגישי� לתכנית. במקרה בחרת,

 6  איפה הייתה ההצבעה,  ש:

 7  במקרה בחרת,  ת:

 8  ואיפה הייתה ההצבעה?  ש:

 9  מה?  ת:

 10  איפה הייתה ההצבעה?  ש:

 11  הצינור,  Facebook %ההצבעה הייתה ב  ת:

 12  אז מי שבחר את מגישת התכנית,  ש:

 13  כאילו על פי מה שאתה אומר,  ת:

 14  שניה רגע,  :ש

 15  ,10יכול להיות שזה היה ג� בנענע   ת:

 16מי שבחר את מגישת התכנית, נדמה לי שמי שנבחרה בסו- זו הייתה סיוו'   ש:

 Facebook ?  17 %אברהמי, היו המצביעי� בד- ה

 18  במקרה לא, אבל נניח, כ'.   ת:

 19  לא, מה זאת אומרת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  ה, למרות,זאת אומרת במקרה היא נבחר  העד, מר לרר:

 21  דווקא יש פה עיתונאי�, אולי זה יעניי' אות�,  עו"ד ורסנו:

 22מי שנבחרה בסו- לא  %2012זה מאוד יעניי' אות� שבתחרות 'קח אותי לרר' ב  ת:

 23  רצתה ולא הסתדר איתה, ונבחרה מישהי שדווקא הגולשי� פחות,

 24  הכוונה הייתה שהגולשי� יבחרו את המגישה, נכו'?  ש:

 25  כ'.  ת:

 26  רגע, רגע, גברתי. אני, אני,   ליכטנשטיי':עו"ד 

 27  הוא אישר את זה, בוא נתקד�.  עו"ד ורסנו:

 28  לא, רגע. טוב.  עו"ד ליכטנשטיי':

 29כ', טוב, בוא תנסה לעזור לנו רגע לפענח, אני מודה שאני לא סגור לגבי מועד   עו"ד ורסנו:

 30  השידור של התכנית הזאת,

 31  כ',  העד, מר לרר:
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 1זה שודר בתכנית. הסרטו' נקרא, סליחה, אני מתנצל, א', תאשר לנו כמוב' ש  ש:

 2והוא נמצא בדיסק בתור 'אי+ אייטמי� הופכי�',   Facebook %סרטו' שעלה ב

 3  סליחה, 'אי+ פוסטי� הופכי� לאייטמי�', ואני רוצה שתראה אותו רגע,

 4  כ',  ת:

 5עוד וג� א� תוכל לפענח ממתי זה. שניה רגע, שניה רגע גברתי, אני אתחיל את זה   ש:

 6  פע� מהתחלה, פשוט לא שומעי� כלו�. 

 7  (סרטו' מוצג באול� בית המשפט)

 8  אתה זוכר בבקשה מתי צילמת את הסרטו' הזה?  ש:

 9  לדעתי ממש לא מזמ'. ממש ממש לא מזמ'.  ת:

 10  אוקי.  ש:

 11  כמה חודשי�.  ת:

 12  ואיפה זה צול�?  ש:

 13  במערכת.  ת:

 14  ?10בערו&   ש:

 15  , כ', כ',10אה שיי+ לערו& , ע� הטלפו' שהוא כנר10במחשבי� של ערו&   ת:

 16  אבל החולצה של הפועל קטמו' זה של+?  ש:

 17זה שלי החולצה של קטמו' או שג� את זה קנית לי? כי ג� אשתי עובדת עכשיו   ת:

 18  .10, אז ה� ג� יכולי� לטעו' שהילדות שלי ה� ג� תוצר של ערו& 10בערו& 

 19  את זה עוד לא טענתי.  ש:

 20  אתה בדר+ לש�.  ת:

 21  �. לא, עד הילדי  ש:

 22  את� רוצי� לתת לנו איזשהו הסבר על,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  מה הייתה השאלה?  העד, מר לרר:

 24  כ', זהו, מעבר לזה שזה צול� במערכת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אז קוד� כל זה צול�,  עו"ד ורסנו:

 26  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27, 'תשלחו  Facebook %דבר שני, תסכי� איתי שמה שאתה אומר כא' לצופי ה  עו"ד ורסנו:

 28  אלינו, תייגו אותנו ואז נוכל להפו+ את זה לאייטמי� בתכנית', זה נכו'?

 29  נכו' מאוד.  העד, מר לרר:

 30  טוב.  ש:

 31  זה, זה מה שאני מסביר כל הזמ', השימוש במשאב הזה,  ת:

 32  א� הסברת את זה כל הזמ' אז אתה לא צרי+ להסביר עוד פע�. בוא נתקד�.  ש:
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 1הוא היה נהדר, ועדיי' זה לא סותר את זה שבסו- לטלוויזיה  השימוש במשאב הזה  ת:

 2הגיעו מיעוט, המיעוט של האייטמי� ששודרו בטלוויזיה הגיעו בדר+ כלל, לצערי 

 3  אגב, אני מבחינתי שכל האייטמי� היו מגיעי� כמו שזה,

 4  סבבה. אני מראה ל+ עוד איזשהו צילו� מס+ מתו+ התכנית,  ש:

 5  זה דיברנו, כ', נו,  ת:

 6  כ', שניה רגע, אני מראה עוד צילו� מס+ מתו+ התכנית,  ש:

 7  ,16ת/נסמ' אותו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  אצלכ�,  10זה מספר   עו"ד ורסנו:

 9  עוד פע�?  עו"ד סומר:

 10  אצלכ�. 10מספר   עו"ד ורסנו:

 11  .10מספר   עו"ד ששו':

 12לצופי�, ויש באנר שאומר 'צרו קשר צילו� מס+ מתו+ התכנית שבו המגיש מציע   עו"ד ורסנו:

 13  ', נכו'? Facebook %ב

 14  כ'.  העד, מר לרר:

 15  ת' כמה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  .16  עו"ד ששו':

 17  תזכיר לנו מי המגיש הזה,  עו"ד ורסנו:

 18  אורי אב',  העד, מר לרר:

 19  אי+ הוא הגיע לתכנית?  ש:

 20  לא זוכר, זה היה לפני,  ת:

 21ני לא יודע א� זה נכו', שהוא היה, הגיע אני אאתגר אות+, וזה סיפור ששמעתי, א  ש:

 Facebook .  22 %דר+ ה

 23  לא יודע, אבל א� כ+ זה נהדר.  ת:

 24  טוב.   ש:

 25  זה אנחנו, מה אנחנו רואי� כא'? צילו� מאיזו תקופה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  צילו� מס+,  עו"ד ורסנו:

 27  כ', מאיזו תקופה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  ר+? סדר גודל,אתה זוכר ממתי זה בע  עו"ד ורסנו:

 29זה נראה כמו, על פי התספורת שלו והמשקל שלו, הוא מאוד רזה מאז, הוא עשה   העד, מר לרר:

 30  הייתי אומר. 2014דיאטת פלאו ועכשיו הוא חצי עצמו, 

 31  סבבה, נשמע הגיוני, נשמע הגיוני.  ש:
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 1של  ואני רואה כא', מבחינת לוגואי� אני רואה כא' לוגואי� שוני�  כב' הש' נעי� דיבנר:

Facebook  ?2  הצינור וצינור לילה 

 3  לא, לא, כי זה, לא.  העד, מר לרר:

 4  לא?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  כי זה, זה בעצ� הגרפיקה של התכנית,  העד, מר לרר:

 6  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 Facebook .  7אז אי' ש� עירוב של הגרפיקה של   העד, מר לרר:

 8  האדו�?טוב, מה זה הצינור   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9הצינור האדו� זה ש� קוד שאנחנו ייצרנו כדי לדרב' אנשי� לשלוח אייטמי�   העד, מר לרר:

 10  עצמו.  Facebook %ורעיונות ל

 11  מה זה, אבל איזו פלטפורמה זאת? זה אימייל? זה, מה זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12, בואי נאמר, זה שילוב כזה, זה ש� כותרת  Facebookזה, זה מייל והודעת   העד, מר לרר:

 13  שניסינו לעשות, ורצינו לגרו� לאנשי� לשלוח לנו אייטמי�, לדרב' אות�.

 14  ב' אד� רוצה לפנות אלי+ בצינור האדו� מה הוא עושה? לא' הוא נכנס?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15רואי� פה זה, זה הוא צרי+ או לכתוב מייל, היה ש� מייל, זה פשוט, מה שאת�   העד, מר לרר:

 16הסתובב, זה היה קוד� הכיתוב של המייל 'לשלוח לנו מייל פרטי או הודעה פרטית 

 17 %הצינור זה להיכנס ל  Facebook %הצינור'. הודעה פרטית ב  Facebook %ב

Facebook  ,18  הצינור ולכתוב הודעה 

 19  ולשלוח הודעה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  ולבנות על זה שאנחנו,  העד, מר לרר:

 21  וכא' זה היה כתובת של מייל, מה שאד� דיבר עליו, לגבי צינור משהו,  ' הש' נעי� דיבנר:כב

 22כ', בתיבות, זה ג� מה שמבחינתנו היה התיבות, זה המייל, התיבה, התיבה שלי   העד, מר לרר:

 23  לפעמי�, הפרטית, הייתי נות' לה� לעבור עליה,

 24  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  ר ללקט ולאסו- אייטמי� לתכנית, היינו מלקטי�.כל מה שאפש  העד, מר לרר:

 26טוב, נעבור למשהו שקוד� הראינו צילו� מס+ שלו, נראה רגע את הסרטו' שלו,   עו"ד ורסנו:

 27בהתק' הסרטוני� זה נקרא 'סרטו' ישיבה בהולה', נראה רגע את הסרטו', לא, 

 28  כמה זה, כמה שניות, נכו'?

 29  כמה שניות.  עו"ד ששו':

 30  שניות,כמה   עו"ד ורסנו:

 31  (קלטת מוצגת באול� בית המשפט)



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 254

 1  זה שהוא נהנה זה כבר אומר שעשינו את שלנו,  העד, מר לרר:

 2  הצינור, נכו'?  Facebook %רגע, רגע, הסרטו' הזה שראינו היה ב  עו"ד ורסנו:

 3  הצינור,  Facebookהוא לא היה יכול להיות ש   ת:

 4  נכו', נכו', נכו', אתה צודק,  ש:

 5  חסו�, בגלל זה עשינו, Facebook  %כי ה  ת:

 6אתה צודק, אתה צודק, אבל זה, הסרטו' הזה, תספר לנו רגע את הרקע, מה   ש:

 7של הצינור נחס� לאיזה   Facebook %עשית� ע� הסרטו' הזה? מה קרה? עמוד ה

 8  חודש,

 9  כ', כ',  ת:

 10  ואז צילמת� את הסרטו' הזה, אני מניח שהוא היה הומוריסטי, זה לא היה,  ש:

 11  לגמרי, כ',הומוריסטי   ת:

 12  בזמ' אמת מה שנקרא,  ש:

 13  כ', לא, הוא מתוסרט, מה שנקרא הדרמה מתוסרטת,   ת:

 14  כ', עכשיו, מי רואי� פה חו& ממ+? אני רואה את אד� פה,  ש:

 15  אותי, את אד� ואת אורי אב',  ת:

 16  וזה, אתה קורא לזה ישיבת צוות בהולה, נכו'?   ש:

 17  אני,  ת:

 Facebook ,  18 %כי, בגלל שנחס� לכ� ה  ש:

 19  אנחנו, שוב, זה מתוסרט,  ת:

 20  זה מתוסרט, אני מבי',  ש:

 21  זה הומור,  ת:

 22  אבל בכל זאת, בכל צחוק יש גרעי' של אמת כמו שאומרי�, אבל-  ש:

 23  לא, דווקא, תראה הוא איש מערכת, אורי אב',  ת:

 24  כ',  ש:

 Facebook .  25 %אבל הוא דווקא כמעט ולא היה שות- לניהול עמוד ה  ת:

 26לשכנע אות� 'טוב לא נורא, יש לנו את הד- של החזית, ש� אוקי, ואז אתה מנסה   ש:

 27יש לנו את הפעילות החברתית שלנו', נכו'? ואד� מלגלג על כמות הלייקי� של+ 

 28  בחזית,

 29  בכישרו' רב,  מר שפיר:

 30  מה?  העד, מר לרר:

 31  בכישרו' משחק,  מר שפיר:
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 1  בכישרו' רב,  העד, מר לרר:

 2  כ', כ',  עו"ד ורסנו:

 3  אי' לו מושג, בסדר.  ת:

 4ומה, אז בעצ� אתה אומר אוקי, זה, עד עכשיו זה היה לפעילות החברתית שלנו,   ש:

 5  החזית, ועכשיו אנחנו נפעיל ש� מה? מה עכשיו?

 6לא, אני, אני המחשבה שלי הייתה שבגלל שחסמו אותנו מעמוד הצינור אנחנו   ת:

 7 חיפשנו כל במה, אז עשינו ג� שיתו- פעולה ע� החברי� שלנו, שה� כול� העלו,

 8שבעצ� אפשר למצוא אותנו אצל�, כמו תמיד אבל ביתר שאת, וג� פה אנחנו 

 9  אמרנו 'בינתיי� אנחנו בחזית', בעמוד הזה שהוא לא עמוד כל כ+ מצליח ופעיל,

 10  לא, אבל אתה ציינת ש�,  ש:

 11  כי הוא לא נוהל.  ת:

 12אתה ציינת ש�, ואני מקבל את זה שלא נייחס יותר מדי משמעויות לסרטו' שהוא   ש:

 13  בס+ הכל קומי,

 14  כ',  ת:

 15  אבל בכל זאת, זה מעניי',  ש:

 16  אבל נביא אותו כראיה לבית משפט ונעשה עליו חקירה, סליחה,  ת:

 17  ככל שאפשר להיעזר בו, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  כ', לא בסדר,  העד, מר לרר:

 19  יכול להיות שהוא יכול להיות רלוונטי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  .נכו', נכו'  העד, מר לרר:

 21דווקא הוא מעניי' אותי במוב' של, ההיגיו' אומר, ההיגיו' שלכ� אומר שה�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22או משהו כזה בזמ'  10של נענע   Facebookהיו צריכי� להפנות אולי לאיזה ד- 

 23  הביניי�, לא? אני שואלת אות+ עור+ הדי' ורסנו,

 24  , כמו טל ברמ'.10או ערו&   העד, מר לרר:

 25  ני, א  עו"ד ורסנו:

 26  לא, לכאורה יכול להיות שיש כא' איזשהו עניי' מעניי', הרי העמוד נחס�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  לא, אני, אני חושב,  עו"ד ורסנו:

 28  נחס�, כ'?  10העמוד של ערו&   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  כ',  עו"ד ורסנו:

 30ו' הוא שצרי+ נחס�, ועכשיו ההיגי 10זו התמה שלכ�, העמוד של ערו&   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  ,10להפנות לאיזה אפיק של ערו& 
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 1כ' אני רוצה להזכיר, אני רוצה להזכיר שאנחנו בכל זאת מדברי� על סרטו'   עו"ד ורסנו:

 2  הומוריסטי, כ'? בואו לא נשכח.

 3  עכשיו זה הומוריסטי,  העד, מר לרר:

 4ואני ג� אמרתי את זה קוד�, אני ג� אמרתי את זה קוד�, ובכל זאת אני רוצה   ש:

 5  לשאול אות+, למה התכוונת,

 6  כ',  ת:

 7למה התכוונת כשאמרת 'עד עכשיו העמוד הזה, החזית, היה לפעילות החברתית   ש:

 8  שלנו, ועכשיו', ועכשיו מה?

 9הצינור   Facebookכדי שנוכל לדבר אתכ� עד שעמוד  like'ועכשיו תעשו לו   ת:

 10  יחזור', זה ממש,

 11  'לדבר אתכ�' על מה?  ש:

 12  על הכל.  ת:

 13  טוב. על תכנית הטלוויזיה?אוקי,   ש:

 14  ג�.  ת:

 15, עוד איזושהי דוגמה 11טוב. כ', יופי סבבה, עוד איזושהי דוגמה קטנה, מספר   ש:

 16  על, Facebook  %, ג� פה את� מדברי� בד- ה Facebook %קטנה מד- ה

 17  ובבקשה תמשי+, כ'. 17ת/רגע, אנחנו נסמ' אותה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 18כ', ג� פה את� מדברי� על, אנחנו מדברי� על, את� מדברי� על תכנית   עו"ד ורסנו:

 19  הטלוויזיה ומסבירי� לעוקבי� שלכ� שלא תהיה לכ� תכנית היו�, נכו'?

 20  נכו'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אתה תצטר+ להגיד,  עו"ד ורסנו:

 22  הוא מהנה',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  נכו', סליחה,  העד, מר לרר:

 24  אני, אני עניתי בשמו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  נכו', סליחה, הייתי באמצע השלוק,  העד, מר לרר:

 26כ', אי' בעיה, טוב. טוב, בוא נתקד� רגע למשהו קצת יותר מעניי'. תגיד, בשנת   עו"ד ורסנו:

 27  %, הצלחת� להיות ד- ה Facebook %הגעת� לאיזושהי נקודת ציו' בד- ה 2011

Facebook  &28  דשות, נכו'?חו& מהח 10הכי גדול של ערו 

 29  א� אתה אומר אני סומ+ עלי+.  ת:

 30מסמכי�,  2אני רוצה לרענ' רגע את זיכרונ+ ולטעו' בפני+, אחרי שאני מראה ל+   ש:

 31הצינור, אני לא יודע מי זה היה א�   Facebook %שאתה או מישהו שכתב בד- ה

 32  זה לא אתה, התגאה מאוד בזה,
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 1  אנחנו מדברי�?אתה יכול לומר לי על איזה מסמכי�   עו"ד סומר:

 2  אני רק מרענ' את זיכרונו, אני לא מגיש אות�,  עו"ד ורסנו:

 3  לא, אבל אני רק רוצה לדעת על מה אנחנו מדברי�,  עו"ד סומר:

 4  מה שקיבלת,  עו"ד ששו':

 5  מה שקיבלת� מקוד�,  העד, מר לרר:

 6  המסמכי� שקיבלת� הבוקר,  עו"ד ורסנו:

 7  מה שקיבלת הבוקר.  עו"ד ששו':

 8  ,10הכי גדול של ערו&  Facebook  %� בדר+ להיות השאת  עו"ד ורסנו:

 9  כ',  העד, מר לרר:

 10  למה התכוונת?  ש:

 11מוקד להשוואה. כמו, איפה דורי נעל�? בוא נאמר קטגוריה, כמו שאומרי� 'אנחנו   ת:

 12אינטרנט', 'אנחנו הד-', ד- החדשות הכי גדול', 'אנחנו הד- הכי גדול מבי' תכניות 

 13, מה 10זה לשו' דיבור, להגיד שאנחנו באיזשהו מוקד להשוואה ע� תכניות ערו& 

 14שאגב עדיי', אני עדיי' משווה את עצמי לתכניות בכל מקו� שאני נמצא, זה נראה 

 15  לי הכי הגיוני.

 16  של תכניות אחרות,  Facebook %לדפי ה Facebook  %אבל פה השווית את ד- ה  ש:

 17  כו',נ  ת:

 18  טוב,  ש:

 19  ג� זה,  ת:

 20  טוב,  ש:

 21לתכניות   Facebook %שי� לב, ג� בכתב ההגנה שלנו אנחנו משווי� את ד- ה  ת:

 22  אחרות, כי בזה עוסק העניי'.

 23  לתצהיר של+, חזרנו לתצהיר, 8.57טוב, בסדר בוא נתקד�. בסעי-   ש:

 24  כ',  ת:

 25ע� גול' יוכפז, לתצהיר של+ אתה מדבר על ההתכתבות שהייתה ל+  8.57בסעי-   ש:

 26  .10שהיה מנכ"ל חדשות, עדיי' מנכ"ל חדשות 

 27  כ'.  ת:

 28  אני רוצה,  ש:

 29  ?57  ת:

 30  ,8.57  ש:

 31  לא,  ת:

 32  וג�,  ש:
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 1  ,5עמוד   עו"ד סומר:

 2  ,5עמוד   עו"ד ורסנו:

 3  ,5כ', עמוד   עו"ד ששו':

 4  אני חושש שאתה לא,  עו"ד ורסנו:

 5  ? 59  העד, מר לרר:

 6  לא, זה בתצהיר,  עו"ד סומר:

 7  ליחה, בתצהיר, ס  העד, מר לרר:

 8  . אכפת ל+ שנראה את כל ההתכתבות הזאת?8.57הכל בסדר, לא קרה כלו�. כ',   עו"ד ורסנו:

 9  לא, בשמחה.  ת:

 10  אצלכ�.  15סבבה, אז אני מצר- אותה, מספר   ש:

 11  . כ'. 18ת/היא מוגשת ומסומנת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  אותו 'אי+ זה', כ', אתה בעצ� זה שפנית לגול', נכו'? אתה שואל  עו"ד ורסנו:

 13  לגבי מה? יש פה כמה, כמה ענייני�,  העד, מר לרר:

 14  תסתכל מהתחלה, מהתחלה,  ש:

 15  אוקי,  ת:

 16מהעמוד הראשו' שאני מצר-, אתה בעצ� פונה לגול' ואתה אומר לו 'אי+ זה בתור   ש:

 17  פוש או ציו&',

 18  כ',  ת:

 19  ביחס לידיעה שמופיעה ש�. אז מה הוא אומר ל+?  ש:

 20מה הוא אומר לי? הוא נות' לי איזשהו נוסח, לא, הוא מתק' לי, אני מציע לו   ת:

 21  איזשהו נוסח והוא מתק' לי.

 Facebook ,'?  22ואז אתה שואל אותו 'בלי   ש:

 23  נכו'.  ת:

 24  זאת אומרת אתה בעצ� שואל אותו מה לעשות,  ש:

 25  לא,  ת:

 26  לא? דווקא לי זה ממש נראה כמו כ',  ש:

 27  הב ומערי+ את מר גול' יוכפז,לא, לא, אני מאוד מאוד או  ת:

 28  לא אמרתי שאתה שואל, סליחה בוא אני אתק' את עצמי,  ש:

 29  עד היו�, רגע, אבל,  ת:

 30  בבקשה, בבקשה,  ש:

 31  אני רוצה לענות.  ת:

 32  בבקשה.  ש:
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 1אני מאוד אוהב ומערי+ את מר גול' יוכפז עד היו�, ואני מאוד מאוד שמח שהוא   ת:

 2קשה כי אני ממש מערי& אותו. אני ראיתי לא בא לפה להעיד, כי זה היה לי מאוד 

 3לנכו', ועשיתי זאת, להתייע& איתו על שורה של נושאי�, אוקי? כשיש ידיעה מה 

 4 %לעשות איתה, אי+ לנסח אותה, וכולה וכולה. מכיוו' שהסכמנו שד- ה

Facebook   5שלנו קיד� את התכנית כל אימת שהוא יכול, וג� המנכ"ל הבי' את 

 6  באיזה אופ' לקד� את זה.זה, אז שאלתי אותו 

 7  ,%2תעבור לעמוד ה  ש:

 8  אבל אי+ אנחנו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  מתחת,  עו"ד ורסנו:

 10  אי+ אנחנו רואי� שזו אותה שיחה שלא נקטעה ולא היו דברי� באמצע?  עו"ד ליכטנשטיי':

 11  לא, אתה הצגת את זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12ת השיחה, בבקשה, שיוציא את הטלפו' אני שאלתי אותו א� אכפת לו לראות א  עו"ד ורסנו:

 13  שלו ויבדוק,

 14  ,%8.57לא, אתה אמרת שזו אותה שיחה שאלי הוא מתייחס ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  לקח את הטלפו'. 10אני לא יודע א� אתה יודע, אבל ערו&   עו"ד סומר:

 16שיש, כדי לא, אני, אני, אני פשוט לא רואה איזשהו סימ' להמשכיות במסמכי�   עו"ד ליכטנשטיי':

 17  שאני רק אבי',

 18  זה צילו� אחד, שניה,  עו"ד ורסנו:

 %19יש לי, אני, סליחה רגע, סליחה, יש לי תארי+, אצלי זה קצת מטושטש, ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  ,8.57רואי� תארי+? בסעי-  8.57

 21  זה צילו� מס+ שהנתבע ציר-, %8.57לא, גברתי, העמוד שאת רואה ש� ב  עו"ד ששו':

 22  נכו',  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 23  ,%3את תראי אותו בעמוד ה  עו"ד ששו':

 24  .%3בעמוד ה  עו"ד ורסנו:

 25  אוקי, בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  זו שיחה,  עו"ד ורסנו:

 27  וזה רצ-?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  יכול להיות שזו שיחה אחרת,  עו"ד ורסנו:

 29  זה רצ-,  עו"ד ששו':

 30  אבל ג� היא נמצאת אצל+ בתצהיר,  עו"ד ורסנו:

 31  כ', ופה יש לי רצ-.  הש' נעי� דיבנר:כב' 

 32  ,%21:12, וההמש+ ב%16:46אני רואה, אני רואה שהשיחה הראשונה היא ב  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1  יש רצ- של, 18ת/בסדר, בתו+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  ,21:12, 16:46לא, יש גברתי,   עו"ד ליכטנשטיי':

 3  יכול להיות שזה,בוא נעשה את זה פשוט, אני לא יודע א�,   עו"ד ורסנו:

 4  זה לא, זה לא רצ-,  עו"ד ליכטנשטיי':

 5  אי' רצ-,  עו"ד סומר:

 6  זה שעות אחרות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  כ', אז זה לא רצ-,  עו"ד ליכטנשטיי':

 8  אז זה שעות אחרות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אני לא יודע מה היה באמצע,   עו"ד ליכטנשטיי':

 10  יה, תסתכל רגע בתצהיר של+,תסתכל רגע, אי' שו� בע  עו"ד ורסנו:

 11  אני לא יודע מה היה באמצע,  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  שקט רגע. תסתכל רגע בתצהיר של+,  עו"ד ורסנו:

 13  כ',  העד, מר לרר:

 14  בסעי- איזה זה היה?  ש:

 15  ,8.57  עו"ד ששו':

 16  . 12.57כ', ואחר כ+ תסתכל רגע בסעי-, בתצהיר של+, ג� בסעי-   עו"ד ורסנו:

 17  כ',  העד, מר לרר:

 18שהיו ל+ ע� גול' יוכפז? יופי.  whatsupאוקי, אלה היו שיחות שהיו ל+, שיחות   ש:

 19  עכשיו תחזור רגע לנייר שהצגתי בפני+.

 20  כ'.  ת:

 21  תסתכל עליו, ואני מבקש ממ+ לאשר, אני קיבלתי את זה מגול',  ש:

 22  כ',  ת:

 23אני מבקש ממ+ לאשר שאלה היו שיחות שהיו ל+ ע� גול' יוכפז. כמוב' טשטשנו   ש:

 24  את התמונות של הבת שלו, תסתכל בתמונה,

 25  כ', אני, אני מאשר,  ת:

 26  מאשר, תודה. אפשר להתקד� עכשיו,  ש:

 27  כ',  ת:

 28  מר, עור+ הדי' ליכטנשטיי'?  ש:

 29  לא, אני לא הבנתי דבר אחד. אתה אומר שזה היה חלק מאותה שיחה, אתה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  לא, אני אמרתי דבר כזה?  עו"ד ורסנו:

 31  כ', אתה, אתה התייחסת,  ליכטנשטיי':עו"ד 

 32  כ', אמרת,  כב' הש' נעי� דיבנר:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 261

 1  אז א� אמרתי,  עו"ד ורסנו:

 2  'בוא נראה את מה שקד� לשיחה הזאת',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  בדיוק,  עו"ד ליכטנשטיי':

 4זה יכול להיות קד� בימי� רבי�,  זה יכול להיות קד�, אי' קשר בי'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  זה שיחות שונות, השיחות,

 6  בדיוק,  עו"ד ליכטנשטיי':

 7  יכול להיות,  עו"ד ורסנו:

 8  אנשי�, 2זה נכו' שזה שיחות בי'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  התייחסת לזה כהסבר לזה, אי' שו�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  בסדר, ההסתייגות ברורה והתקבלה, בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  עבור,בוא נעבור לסעי-, בוא נ  עו"ד ורסנו:

 12  ברור שהאחד לא גר� בהכרח לשני.  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  בוא, בוא נמשי+ את הרצ-,  עו"ד ורסנו:

 14  כ',  העד, מר לרר:

 15  ,%2תסתכל בעמוד ה  ש:

 16  כ',  ת:

 17  אני מבקש ממ+ ג� על זה להסתכל, שהייתה,  ש:

 18  לא, הוא אומר לו 'רצ-', אני חולק,  עו"ד ליכטנשטיי':

 19  לא רצ-,  עו"ד ששו':

 20  לא, אבל בסדר, הבנו את זה,  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 21  , %16:45לא, שלא יטעה את העד, זה לא רצ- זה ב  עו"ד ליכטנשטיי':

 22  אנחנו לא יודעי� א� יש פה רצ- או לא, אנחנו לא יודעי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  לכ' אני מבקש שהוא לא יטעה את העד,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  בסדר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אני לא אטעה את העד,  עו"ד ורסנו:

 26  אז לכ' הבהרתי את זה כרגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  ? סליחה, אתה יכול להפנות אותי,%2מה זה העמוד ה  עו"ד סומר:

 28  ,18ת/%עמודי� ב 3יש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  כ' אבל אני לא בטוח שה�,  עו"ד סומר:

 30  עמודי�, 3יש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  שמתחיל במילי�, , זה%2העמוד ה  עו"ד ורסנו:

 32  למעלה, זה 'אדבר איתו מחר בבוקר', %2העמוד ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  'אדבר איתו מחר בבוקר',  עו"ד ורסנו:
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 1  מעולה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  סליחה שניה, אני מתנצל אבל אני, באמת אני אומר ל+,  עו"ד סומר:

 3  רגע, רק שניה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 4  ימי'? זאת אומרת, אני מבקש להבי' מעור+ די' ורסנו,הסדר הוא משמאל ל  עו"ד סומר:

 5  אני מודה שבלח& הזמ' שהיה,  עו"ד ורסנו:

 6  עור+ די' ורסנו, אני רוצה להבי',  עו"ד סומר:

 7  אני, יכול להיות שהתהפ+ הסדר,  עו"ד ורסנו:

 8, כי, אני אגיד sequenceאני חושב שהתהפ+ הסדר ולכ' יש פה איזו בעיה ע� ה   עו"ד סומר:

 9  לאדוני,

 10  הבנתי, הסדר הוא הפו+, הסדר הוא הפו+,  עו"ד ורסנו:

 11בדיוק, אז אני מבקש להיזהר פה מאוד מאוד ע� הרצפי�, כי יש ג� הבדל, פער   עו"ד סומר:

 12  .%3לעמוד ה %2של שבוע בי' העמוד ה

 13  אי' שו� חשיבות לרצ-.  עו"ד ורסנו:

 14להעיר, כי אתה מדבר על רצ-. אז א� אתה אתה מדבר על רצ- כל הזמ', לכ' רצינו   עו"ד סומר:

 15  רוצה לדבר על,

 16היה רוש�, עור+ הדי' ורסנו, היה רוש� בתחילת השאלה של+ שאתה בעצ�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  אומר לו 'אתה הצגת סו- שיחה, אני רוצה להראות ל+ את התחלת השיחה',

 18  זה נכו', דר+ אגב, תחילת השיחה מופיעה,  עו"ד ורסנו:

 19  של, אז אוקי,  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 20  בשני, בשני,  עו"ד ורסנו:

 21אבל זה לא מה שעכשיו דיברנו עליו, זה לא הפרסו� ראשו', זה לא זה תחילת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  השיחה,

 23  שניה,  עו"ד ורסנו:

 24  זה, נאמרה המילה רצ-,  עו"ד סומר:

 25  שניה רגע,  עו"ד ורסנו:

 26  וציו&,  Facebookזה בקשר של   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27אתה הפנית, הפנית לפרסו� ראשו', טענת שזאת תחילת השיחה. זאת שיחה   עו"ד סומר:

 28שהיא לא תחילת השיחה ואתה הטעית את העד, מכיוו' שתחילת השיחה הזו היא 

 29 %11, היא ב%12, היא לפני ה%12, והשיחה שהראית קוד� היא מקסימו� ב%19מה

 30  ביולי. %12ביולי או לפניו, כי השיחה שאחריה היא ב

 31  כ', הכיוו' הוא הפו+,  עו"ד ורסנו:

 32  אני לא בטוחה שאני מצליחה לראות את האריכי� שאתה מדבר עליה�,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  אז אני נורא מצטער, אתה פשוט הטעית את העד,  עו"ד סומר:

 2  תאריכי� פה שאני רואה, 2יש לי רק   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  אתה הטעית את העד.יפה, אבל אי' ספק ש  עו"ד סומר:

 4כ', מר סומר אתה רוצה לתת לי עוד איזה הערות בונות? בוא, בוא ננסה לנהל את   עו"ד ורסנו:

 5  הדיו' הזה,

 6  אני מסתפק בהערה אחת,  עו"ד סומר:

 7  תודה, אז בוא,  עו"ד ורסנו:

 8  אני מסתפק שתגיד 'סליחה טעיתי', ותמשי+.  עו"ד סומר:

 9  בוודאי לא בכוונה,אני לא הטעיתי א- אחד, ו  עו"ד ורסנו:

 10  אוקי, טוב,   עו"ד סומר:

 11  אנחנו מסתכלי� כרגע, ביקשתי מהעד,  עו"ד ורסנו:

 12  אני לא אמרתי, לא נאמר שבכוונה,  עו"ד סומר:

 13  לא אמרנו שבכוונה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  לא נאמר שבכוונה,  עו"ד סומר:

 15  לא אמרנו שבכוונה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 16  חברי�,  ,כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  טוב, ביקשתי מהעד לאשר לי,  עו"ד ורסנו:

 18  אל תתרופפו לי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  את השיחה שבוצעה,  עו"ד ורסנו:

 20שניה אחת, רגע אחד, רגע אחד, רגע, רגע, רגע, בואו קוד� כל נחליט, אני   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  לוקחת את הדפי� האלה בסדר הפו+ כרגע?

 22בסדר הפו+, אבל מבחינתי ג� א� ה� כל אחד עמוד בנפרד, אני כרגע מניח שה�   עו"ד ורסנו:

 23  זה ג� בסדר.

 24טוב, אז אנחנו נעשה את הדבר הבא, קוד� הוא נשאל על מה שקראנו לו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  , זה העמוד הזה, אנחנו נדבר על כל עמוד בנפרד,18ת/

 26  סבבה,  עו"ד ורסנו:

 27  עמוד שמתחיל ב'לא שאני אוהב צקצוקי�'?עכשיו אתה שואל אותו על ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  שיהיה, בסדר,  עו"ד ורסנו:

 29  לא, אתה תחליט, תגיד לי אתה, שאני אבי',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  , זה שמתחיל ב'אדבר איתו מחר בבוקר',3לא, העמוד, העמוד ה  עו"ד ורסנו:

 31  'אדבר איתו מחר בבוקר',  עו"ד סומר:

 32בבוקר', אוקי, אז עכשיו אנחנו שואלי� על 'אדבר איתו  'אדבר איתו מחר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  . אנחנו אחר כ+ נסתכל מה קוד� למה ומה,19ת/מחר בבוקר', וזה יסומ' 
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 1  לא, לא הוגש,  עו"ד סומר:

 2כי יש לנו עמוד שאני לא חושבת שאני יודעת לשיי+ אותו מבחינת תאריכי�,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  אז אנחנו נשאיר אותו בפני עצמו,

 4אבל גברתי, זה חלק מהעניי' שבדיוק עליו דיברנו לגבי תחילת, בבוקר, לגבי אות'   עו"ד סומר:

 5ראיות נוספות, שיש דר+ להגיש ראיות. לבוא ולהגיד 'זאת השיחה וזה היה לפני 

 6זה' ומסתבר שזה לא נכו' וא- אחד לא עומד מאחורי זה, ואני לא יכול לחקור את 

 7הא� זה נכו' והא� הוא הוריד כפי שציי' קוד� כל מי שהגיש על אי+ הוא הגיש, ו

 8חברי. אני מבקש לגבי המוצג הספציפי הזה, שלגביו, אני מצטער עור+ די' ורסנו 

 9לא טענתי שעשית את זה בכוונה, אבל שלגביו לא הוצג לנו תצהיר שאומר שזו 

 10  תרשומת רציפה,

 11  נכו', אני שואל בחקירה נגדית,  עו"ד ורסנו:

 12  רגע, חכה רגע,  נר:כב' הש' נעי� דיב

 13  סליחה, אני מבקש, אני מבקש להתנגד למוצג הספציפי הזה.  עו"ד סומר:

 14  טוב.  עו"ד ורסנו:

 15לא הוצגה, עור+ הדי' ורסנו הציג מצג שמדובר בשיחה רציפה, לא הציג את זה   עו"ד סומר:

 16בצורה, בצורה רציפה, הסתבר שהוא הטעה, אני מתנצל עור+ די' ורסנו, לא 

 17א בכוונה אבל הטעית את העד. אני מבקש, אני חושב שלגבי המוצג בטעות אבל, ל

 18  הספציפי הזה, לא, אנחנו לא התנגדנו לא- מוצג שהוא הגיש כל היו�, מבחינת,

 19  רגע, בוא נתחיל אחרת,  עו"ד ורסנו:

 20  מבחינה זו, אני מבקש שהמוצג הזה לא יהיה בתו+ הזה,   עו"ד סומר:

 21  בוא נתחיל,  עו"ד ורסנו:

 22  ואי' לי, אי' לי שו� בעיה ע� התוכ' שלו, אבל יש ג� גבול,  עו"ד סומר:

 23לתצהיר של+. יש, יש ש� שיחה שמתחילה ב'לא ירי� לנו  8.57תסתכל על סעי-   עו"ד ורסנו:

 24  איזה שער ע� צילומי מס+', 

 25  זה הד- הזה.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  איפה זה?  עו"ד ורסנו:

 27  זה הד- האחרו'.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  אתה רואה את השיחה הזאת שאתה צירפת לתצהיר?  ורסנו:עו"ד 

 29  כ'.  העד, מר לרר:

 30  עכשיו אני מבקש ממ+ לאשר לי שזו, שזה, המסמ+ הזה שטר� סומ',  ש:

 31  זה משפטי� שקדמו לאותו משפט,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32אלה, כ', זה חלק מאותה שיחה שאתה צירפת. נכו'? השיחה שאתה צירפת היא   עו"ד ורסנו:

 33  מאותה שיחה שאני מציג ל+ עכשיו. חלק
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 1  יש, יש קטע שהוא חופ-?  העד, מר לרר:

 2  כ', 'בוא נעשה טיזר מחר אחר הצהריי�', 'תפרס� בפייס של+ טיזר',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  'לא ירי� לנו', זה, אוקי,  העד, מר לרר:

 4  אתה מתחיל מהנקודה של 'לא ירי� לנו',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  ', כ', כ',כ  העד, מר לרר:

 6  בסדר?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  כ', אי' בעיה,  העד, מר לרר:

 8  ,19ת/אז אתה מאשר לנו ואת זה אנחנו מסמני�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ'.  העד, מר לרר:

 10  יופי, עכשיו אפשר, זה אצלי, זה אצלי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  זה אצל+, יופי,   עו"ד ורסנו:

 12  כבר,זה אצלי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אז זה ת',  עו"ד ורסנו:

 14  ת',%רק גברתי, ה  עו"ד סומר:

 15  נשאר לי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  הקודמי� לא הוגשו? 19ת/%ו 18ת/  עו"ד סומר:

 17, הוא שאל אותו מקוד� לגבי הפרסו� בלי 18ת/לא, לא, רגע סליחה,   כב' הש' נעי� דיבנר:

Facebook   וע�Facebook  18הזו ע� גול' , והוא הסביר את סוג ההתכתבות 

 19  יוכפז, למה הוא התייע& איתו,

 20  הבנתי.  עו"ד סומר:

 21  זה אחד, זה היה קוד�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  טוב.  עו"ד סומר:

 23כרגע  19ת/שאמרתי קוד� תשי� אותו בצד, זה לא נכו'.  19ת/כרגע יש לנו,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24כ'', וזה ההתחלה זה הד- שמתחיל ב'לא שאני אוהב צקצוקי� אבל כל האחרי� 

 25  ,%8.57של השיחה ב

 26  ,18ת/%רק שיהיה ברור, שניה, ה  עו"ד סומר:

 27  שאלתי אותו,   עו"ד ורסנו:

 28  אני לא יודעת א� זה ההתחלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  נכו', אני לא יודע, בגלל זה שאלתי אותו,  עו"ד ורסנו:

 30  אבל זה קוד�, זה קוד� למה שכתוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  הוא אמר שכ'.  נו:עו"ד ורס

 32  לא הוגש כהתחלת השיחה שעכשיו אנחנו מדברי� עליה,  18ת/%ה  עו"ד סומר:
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 1  ,18ת/, לא 19ת/  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  הראשו' לא הוגש, 18ת/%ה  עו"ד סומר:

 3  מנותק, זו שיחה אחרת לגמרי. 18ת/לא,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אוקי, מעולה,  עו"ד ורסנו:

 5  זה מה שממשי+? 18ת/  העד, מר לרר:

 6  זו שיחה אחרת, זה שאתה מתייע& איתו על הפייס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  נשי� אותו בצד רגע, 18ת/  עו"ד ורסנו:

 8  מאה אחוז,  עו"ד סומר:

 9  לתצהיר. 8.57, מול סעי- 19ת/%תעזבו, טוב, עכשיו אנחנו ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  , הוא מול+?19ת/שנקרא עכשיו אז עכשיו אנחנו רואי� את המסמ+ הזה   עו"ד ורסנו:

 11  לא. לא, לא, רגע, מה זה?  העד, מר לרר:

 12  זה השלישי, העמוד השלישי ביד של+, כ', זה זה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  זה זה.  עו"ד ורסנו:

 14רק בואו נהיה ברורי�, אי' לנו כא' את הצבעי�, מימי' זה אתה ומשמאל זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  גול' יוכפז?

 16  כ'.  רר:העד, מר ל

 17  כ'? בסדר.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 18כ', כשגול' אומר ל+ 'תפרס� בפייס של+ טיזר זה פי אל- יותר אפקטיבי. בוא   עו"ד ורסנו:

 19הצינור', אז לטענת+  %22:30מהדורה ו 20:00נעשה טיזר מחר אחר הצהריי�, 

 20בעצ� בתצהיר אתה אמרת לו, אתה מביא את זה כדוגמה למקומות שבה� 

 21  ההחלטה הסופית הייתה ביד+. 

 Facebook ,  22 %ב  העד, מר לרר:

 23  ,%7.57תסתכל ב  ש:

 24  היא תמיד הייתה בידי.  ת:

 25  ,7.57תסתכל בסעי-   ש:

 26לא, אני עונה ל+ מראש, היא תמיד, אני בסו- זה שהחליט מה מתפרס� בפייסבוק   ת:

 27  ומה לא. זה גור- לזה, לזה, לכל דבר שתביא.

 28  תי שאתה כתבת לו 'אבל אני אזרו� ע� מה שתחליט',אוקי, אבל תסכי� אי  ש:

 29  נכו', כי אני מתייע& ע� ב' אד�, כמו שאני מתייע& ע� סמכות,  ת:

 30  ,%8.57וזה כתוב ג� ב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  וזה נורא ברור,  העד, מר לרר:

 32  זה לא כתוב רק בד- הזה.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  הכל בסדר,  עו"ד ורסנו:

 2  אוקי,  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 3  אני כרגע שואל אותו על זה, פשוט,  עו"ד ורסנו:

 4  אז כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  כי זה חלק מהשיחה,  עו"ד ורסנו:

 6  זה כתוב, זה כתוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7אני בא ממקו� שאני לא בטוח בעצמי משהו, אני ניגש למנכ"ל שלי שאותו אני   העד, מר לרר:

 8מר לו 'מה אתה אומר? ככה או ככה?', שוקל את השיקולי� מאוד מערי+, ואני או

 9לכא' ולכא', אומר 'אתה יודע מה, תחליט', אבל בוודאי שבמקומות אחרי�, ואי' 

 10כאלו, שהוא יבוא אלי ויגיד לי על משהו אחר 'תשי� את זה בפייס של+', ואני לא 

 11  ארצה ואני אשי�.

 12  טוב,   עו"ד ורסנו:

 13  פה בכלל. לא, לא מבי' מה, מה השאלה  ת:

 14  תראה, אתה כתבת את זה בתצהיר כדוגמה למקומות שבה� אתה זה שמחליט,  ש:

 15  לא, אתה יודע למה זה היה דוגמה? חו&, היו כמה דוגמאות,  ת:

 16  אני לא יודע, אני קורא,  ש:

 17  אז לא, אני אומר ל+,  ת:

 18  אני רק יודע לקרוא, אני לא, לא יודע מה,  ש:

 19התכתבות הזאת. היו התכתבויות אחרות מה היה חשוב לנו להבהיר דווקא ב  ת:

 20ואני אומר לה� לא.   Facebook %שבה' הראיתי שה� מנסי� להציע לי סחורה ל

 21אני אומר לא למנכ"ל, אני אומר לא ליח"צ, אומר לה� פשוט לא, והיו עוד המו' 

 22  המו' מהו' מקרי� אחרי� שלא הבאנו. דווקא,

 23  שאתה אומר לא למנכ"ל. איפה אתה אומר לא למנכ"ל? תראה לי פע� אחת  ש:

 24  דווקא,  ת:

 25  רגע, רצית להתחיל להסביר למה זה לא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  שניה, אז רגע, תכ- הוא יראה ל+ את ה'לא',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אני הייתי באמצע, אני אראה ל+ מיד, אני,  העד, מר לרר:

 28  דווקא במקרה הזה רצית להראות משהו אחר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29דווקא במקרה הזה רציתי להראות שהוא אומר 'של+', שזו הייתה השפה בפועל   העד, מר לרר:

 30מה קרה ביו� יו�, אי+ ה� התבטאו כלפי העמוד, אי+ ה� התנהגו כלפי העמוד, 

 31שאומרי� לי 'של+', הוא אומר 'שי� אצל+'. איפה שמעת שמישהו יגיד למישהו, 
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 1 %צלו, כשהכוונה היא עמוד הושישתמש בכלל בשפה הזאת ויציע לו לשי� א

Facebook   'Facebook  ?'2  הצינור 

 3  טוב,  עו"ד ורסנו:

 4  טוב,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  עכשיו, חו& מזה,  העד, מר לרר:

 6  זה נקודה. אבל עכשיו תחזור לאחורה, על מה שהוא אמר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  עכשיו, לחזור לאחורה, אז,  העד, מר לרר:

 8  איפה הדוגמאות של+ למקרי� שאמרת 'אני לא מסכי�'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אז, אז,  העד, מר לרר:

 10  ג� התכנית זה של+?  עו"ד ורסנו:

 11  לא, אתה קורא ש�,  ת:

 12  אז כשהוא אומר 'התכנית של+',  ש:

 13  לא,  ת:

 14  א� הוא היה כותב ל+ 'התכנית של+', אז זה היה אומר שהתכנית היא של+?  ש:

 15  ייס של+', ולא 'בתכנית של+'.לא, אבל שי� לב שהוא כותב 'בפ  ת:

 16  בסדר, עזבו רגע את הטרמינולוגיה הזאת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  טוב.  עו"ד ורסנו:

 18  אני מבטיחה לכ�, על זה לא ק� ונופל תיק משפטי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19טוב בסדר, נתקד�. עכשיו בוא נעבור לשאלה השנייה שלי, איפה, איפה אמרת   עו"ד ורסנו:

 20  למנכ"ל?'לא' 

 21  מקרי� שבה� אמרתי לא, 2לדעתי יש פה   העד, מר לרר:

 22  למנכ"ל,  ש:

 23, משתת- בשיחה  Facebookבשפה מנומסת, כ', תשמע, כשהמנכ"ל, בקבוצת   ת:

 24  וזורקי� סרטו' ואומרי� ל+ תשי� ואתה לא ש� אותו, כ', התשובה היא כ'.

 25, ע� גול' יוכפז, 2017ביוני  %12טוב. עכשיו אני רוצה להציג ל+ שיחה שלישית, מה  ש:

 26  ואני רוצה שתאשר לי א� הייתה שיחה כזאת, כ' או לא,

 27  רגע, אני מבקש שהעד עוד לא יאשר, תראה לי על מה אנחנו מדברי�.  עו"ד ליכטנשטיי':

 28  בסדר. זה המסמ+ האמצעי,  עו"ד ורסנו:

 29  זה הד-, זה הד- הנוס- מתו+ השלישייה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  נכו'.נכו',   עו"ד ורסנו:

 31  רגע, רגע, רגע, רגע.  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  מה?  העד, מר לרר:
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 1  תשמור אצל+, תשמור אצל+, הד- ע� התמונה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  הד- שמתחיל במילי� 'אדבר איתו מחר בבוקר',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3 נכו', עכשיו אני שואל אות+ שאלה פשוטה, הא� אתה יכול לאשר, להכחיש, לא  עו"ד ורסנו:

 4  יודע, אי' לי מושג, שזו השיחה שהייתה ל+ ע� גול' יוכפז?

 5  מאשר.  העד, מר לרר:

 6  תודה רבה.  ש:

 7  .20ת/מאשר, סומ'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8ובשיחה הזאת שואל אות+, אתה שואל את גול', יש פה איזשהו סרטו' שלא   עו"ד ורסנו:

 9  '?נתעסק בו כרגע, ואתה שואל את גול' 'לתכנית או לפייס?', נכו

 10  כ'.  העד, מר לרר:

 11  , הלאה. טוב,20ת/סבבה. סליחה, זה שלנו,   ש:

 12', אחת הסיבות שאהבתי להתייע& איתו, שג�  Facebookאגב, זה שהוא עונה '  ת:

 13הצינור הוא ישות עצמאית, הבי' את זה מעולה ולכ'   Facebookהוא הבי' ש '

 14תו, כי הוא הבי' הסתדרתי איתו מצוי', ולכ' העימותי� בסופו של דבר לא היו אי

 15טוב מאוד את הל+ הרוח ואת המהות של הדברי�, ולהערכתי לכ' הוא ג� לא 

 16  נמצא פה היו�.

 17  אתה חושב, אתה חושב שגול' יוכפז חושב שהד- הוא של+?  ש:

 18  כ'.  ת:

 19  וא�, וא� הוא יגיד ל+ אחרת אז זה ישנה את דעת+?  ש:

 20ודו עובד ש�, שיגיד. אבל היו� אני לא מצפה, בע 10אני, בשבתו כי מנכ"ל חדשות   ת:

 21הנה, עמד מול+ מנכ"ל שהיה מנכ"ל בזמ' אמת יותר זמ' מגול' יוכפז, שאומר ל+ 

 22  שזה שלי, אז הנה ל+.

 23  והוא ג� לא אמר שזה של+, אבל בוא נתקד�,  ש:

 24  (לא ברור),  דובר:

 25  לא, חברי�, לא, את�, אל תיכנסו לוויכוחי� הקטני� האלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  גיא, גיא, גיא, אל תתווכח ע� הקהל,  נשטיי':עו"ד ליכט

 27  זה לא מקד� אותנו לשו� מקו�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  דבר איתו, אל תתווכח ע� הקהל.  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  כ'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  טוב,  עו"ד ורסנו:

 31  אבל נעשה על זה התערבות, בנפרד, פרטית.  העד, מר לרר:

 32  עבד עליו?מי, את האתר 'התולעת', מי   ש:
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 1  אני ואד� בעיקר, אבל בעיקר אני.  ת:

 2  אוקי, ושילמת לאד� על העבודה שלו באתר התולעת, או שזה,  ש:

 3  לא,  ת:

 4  לא?  ש:

 5הבטחתי לו אחוזי� אבל, אני התייחסתי לזה יותר כמת' תשלו� על העבודה שלו   ת:

 Facebook ,  6 %ב

 7  טוב,  ש:

 8  כי התולעת לא הכניס כל כ+ הרבה כס-.  ת:

 9, תקרא אות� 32לתצהיר של+, ואחר כ+ לסעי-  8י מפנה אות+ רגע לסעי- טוב. אנ  ש:

 10  רגע, את שניה�.

 11  ואז מה? 8  ת:

 12  .32  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  .32  עו"ד ורסנו:

 14  כ'.  העד, מר לרר:

 15  אתה רוצה לתק' רגע את מה שכתוב ש�?  ש:

 16  לתק'?  ת:

 17  כ'.  ש:

 18  לא,  8את   ת:

 19  השאלה? לא שמעתי,מה לא? סליחה, מה הייתה    עו"ד ליכטנשטיי':

 20  ,%32ו 8א� הוא רוצה לתק' משהו ממה שכתוב בסעיפי�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  האמת שלא,   העד, מר לרר:

 22  לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  טוב,   עו"ד ורסנו:

 24  אוקי.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25   %כשכתבת את הדברי� האלה, בדקת? זאת אומרת, פשוט נכנסת לדפי ה  עו"ד ורסנו:

Facebook  ,26  של התכניות 

 27  לא, לא, לא,  העד, מר לרר:

 28  והסתכלת לראות מי בעלי התפקידי�?  ש:

 29  לא, אי' לי, אי' לי דר+ לראות את זה, לראות מי מעלה כל פוסט, אבל אני,  ת:

 30  לא, אבל,  ש:

 31  אני חייתי בתו+ המערכת הזאת, אני מכיר אותה.  ת:

 32  בדקת, בדקת מי ה� בעלי התפקידי�,  ש:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 271

 1  הסעי- מתחיל במילי� 'למיטב ידיעתי',  ליכטנשטיי':עו"ד 

 2ולכ' שאלתי אותו א� הוא רוצה לתק', הכל בסדר, א� הוא ירצה לתק' אני לא   עו"ד ורסנו:

 3  אתנק� בו על זה. נדמה לי שזה הוגש, או לא הוגש, אני לא זוכר, אבל בכל מקרה,

 4  זה הוצג,  דובר:

 5  זה הוצג,  עו"ד ורסנו:

 6  תזכיר לי מה המספר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 7  ,21  עו"ד ששו':

 8  , כ'.21  עו"ד ורסנו:

 9  אני לא חושבת שזה זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  לא, הוא התייחס אליו בחקירה, אבל,  עו"ד ורסנו:

 11  נדמה לי, נדמה לי שזה כ' הוגש,  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  הוא לא הוגש,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  בסדר,  עו"ד ורסנו:

 14  כ',  :כב' הש' נעי� דיבנר

 15  ה הוגש, נכו'?  עו"ד ליכטנשטיי':

 16פשוט היא הסתכלה על זה, את� הצגת� את זה לפרופסור נאו' אבל לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  הגשת� את זה,

 18  לא, אני חושב שהוא הגיש את זה ליואב הלדמ'.  עו"ד ורסנו:

 19  הייתה התנגדות.לא, זה נכו', זה נכו', אני הצגתי את זה ליואב הלדמ', אני חושב ש  עו"ד סומר:

 20  רגע, ה� נעלמו לי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  רגע אחד, תסלחו לי רגע.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  נעלמו לי. תוציא לי רגע את העותק של+, אני גונב ל+ אותו. ת' כמה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  רנו שוב., כ'. זה בדיוק יצא לנו טוב, הסתנכ21ת/טוב, אז אנחנו נסמ' את זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24כ', אז אני רוצה לשאול אות+ א� יכול להיות שטעית באמירה הזאת שנתת   עו"ד ורסנו:

 25  בד-. Admin %למיטב ידיעת+, כי אני רואה פה את אשרת קוטלר כ

 26  וואו.  העד, מר לרר:

 27  בסדר, אני רק שואל,  ש:

 28  אז מה?  ת:

 29  אתה זה שכתבת שהיא לא,  ש:

 30  תקרא את,  עו"ד ליכטנשטיי':

 31  לכ' אני שואל אות+,  עו"ד ורסנו:

 32  ותגיד, תקרא מה שכתבת ותענה,  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1בוא, אתה רוצה להראות את הד- הבא, אגב? בוא תראה את הד- הבא, שבא   העד, מר לרר:

 2  אחריו,

 3  בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 4  עוד אחד.  ת:

 5  גיא זהר הוא אדמי'?  ש:

 6  לפי מה שאני רואה פה כ',   ת:

 7  כ',  ש:

 8  אבל זה לא אומר שהוא ניהל את העמוד, ומה, של איזו תכנית זו?   ת:

 9  (לא ברור),  דובר:

 10  לא,   העד, מר לרר:

 11  פה זה לא קשור,  דובר:

 12  לא, לא, לא, מה זה לא קשור? את� הגשת�,  העד, מר לרר:

 13  לא,   עו"ד ששו':

 14יש, הנה עוד תכנית שאי' ש� את המגיש, והנה עוד תכנית שאי' ש� את המג  העד, מר לרר:

 15  ובשאר התכניות המגישי� לא פעילי� אפילו שה�,

 16  שניה,  עו"ד ורסנו:

 17  אני עונה ל+, מה שניה?   ת:

 18  זה אחד, שניה רגע, דרור זרסקי הוא העור+ של,  ש:

 19  אני מבקש לא למשו+ מסמכי� שהוגשו,  עו"ד סומר:

 20  אי+ אפשר למשו+? זה אצלי מולי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  כבוד השופטת,  העד, מר לרר:

 22  א- אחד לא רוצה, א- אחד לא רוצה למשו+,  עו"ד ורסנו:

 23  ,21זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  מה קרה?  עו"ד ורסנו:

 25  כבוד השופטת,  העד, מר לרר:

 26  רגע אחד, אני עוד לא הצלחתי להבי' את המהומה פה, כ'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אני ג� לא הבנתי מה המהומה,  עו"ד ורסנו:

 28  אני באמת לא הצלחתי, אז אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  שאלה עובדתית פשוטה,  עו"ד ורסנו:

 30  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  נטע',  עו"ד ורסנו:

 admin,'  32 %אז הוא אומר ל+, 'יכול להיות שה� מופיעי� כ  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  כ',  עו"ד ורסנו:

 2  פעילי� בד-','אני לא יודע לומר א� זה אומר שה� באמת ג� אלה ש  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  בסדר, בסדר,  עו"ד ורסנו:

 4ויותר מזה, אני יודע לומר שבדפי� האחרי� שה� הגישו, יש, יש תכניות ללא   העד, מר לרר:

 5שה� המנהלי�, שנמצאי� ג� בעמודי� של  10המגישי� וע� צוות של� של ערו& 

 6  הצינור שש� הייתי רק אני.  Facebook %התכניות האחרות, בניגוד ל

 7  כ' אדמי', adminג� בסעי- לא כתוב בשו� מקו� שהוא אמר שלא   שטיי':עו"ד ליכטנ

 8  אדוני אבל רגע, אתה לא, אתה לא עוזר לעד בעדותו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  לא, אני לא מצליח להבי' את,  עו"ד ליכטנשטיי':

 10  לא, לא,  עו"ד ורסנו:

 11  לא, לא, לא, לא, אתה לא עושה את זה, אתה לא, אתה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  אני מתנגד לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  אי' ל+ מה להתנגד,  עו"ד ששו':

 14  אתה מעיד, אתה מעיד,  דובר:

 15אתה לא מתנגד לשאלה. עכשיו פע� ראשונה שאני שומעת שאתה מתנגד   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  לשאלה,

 17  אוקי, אז סליחה, בסדר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  לו את התשובה.אתה קוד� כל נתת   כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  סליחה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 20אני מבקש מעורכי דיני לא להתנגד לשאלה שמטיבה אתנו באופ' כזה, כיוו' שהוא   העד, מר לרר:

 21מביא פה את העדות הכי חיה לזה שהיו צוותי� שלמי� של אנשי� מטע� ערו& 

 22  שהיו אדמיני� בכל עמוד. לעתי�, 10

 23לי דוגמה למה שאתה אומר, שאני אבי' אות+. כי אתה אומר 'הזה' ו'הזה' ת'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  ו'הזה', ואני לא מבינה למה אתה מתכוו',

 25  אני יכול, אני יכול את הדבר הזה?  העד, מר לרר:

 26  בוודאי שאתה יכול,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  בוודאי, בוודאי, תהנה,  עו"ד ורסנו:

 28  כ',   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  אז ככה,  :העד, מר לרר

 30  בבקשה, תסביר לי למה אתה מתכוו',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  יש לנו ד-,  העד, מר לרר:

 32  אני יכול אבל להשלי� שאלה לפני?  עו"ד ורסנו:
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 1  רגע, רגע,  ת:

 2  ת' לי רגע, ת' לי רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  אני עונה ל+ ע� מה שאתה הבאת,  העד, מר לרר:

 4  בר כזה שהתשובה ניתנת לפני השאלה, אבל בסדר,אבל עוד לא ראיתי ד  עו"ד ורסנו:

 5  מה זה לא ראית?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  לא, שאלת, שאלת,  העד, מר לרר:

 7  זה, מתחילת העדות שלו זה עובד ככה.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  שאלת.  העד, מר לרר:

 9  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10ראי� את האדמיני� של התכניות דפי� שבעצ� מ 4דפי� שעדות�, זה  4יש פה   העד, מר לרר:

 11  האחרות.

 12  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13תכניות שאי' כא', לא נמצאי� בכלל המגישי�  2מה שאני רואה בעיניי� שלי זה   העד, מר לרר:

 14של התכניות בתור אדמיני�, זאת אומרת שאי' לה� דבר וחצי דבר ע� הניהול 

 15  בשו� דר+,

 16  כא' את התכנית? איפה אני רואה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  תראה לשופטת,  עו"ד ליכטנשטיי':

 18  אני לא מצליחה להבי' איפה אני רואה פה את התכנית,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  זה התכנית 'המטה המרכזי',  עו"ד ורסנו:

 20  תראה לשופטת,  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  אני, בעניי' הזה דווקא אי' ביני לבי' מר לרר מחלוקת.   עו"ד ורסנו:

 22  לא, אני לא מצליחה להבי'.  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 23  אז תראה לה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  אני רואה כא' רשימת אדמיני�, מה ש� התכנית שלה�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  גיא, ע� המיקרופו', גיא ע� המיקרופו',  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  רגע, שקט, אי אפשר לשמוע ככה כלו�,  עו"ד ורסנו:

 27  קרופו',ע� המי  עו"ד ליכטנשטיי':

 28  גיא, תסביר לה בבקשה, דווקא בעניי' הזה אנחנו מסכימי�,  עו"ד ורסנו:

 29  אתה יכול להראות לי מכא', כ', אני רואה יותר טוב מרחוק מאשר מקרוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  אני מזהה, על פי אנשי המערכת,  העד, מר לרר:

 31  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  איזו תכנית,מזהה איזה ד- שיי+ ל  העד, מר לרר:

 33  אז הד- הראשו',  עו"ד ורסנו:
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 1  שניה רגע, ברשותכ�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  כא' יש, ברשימת המנהלי�,  העד, מר לרר:

 3  זה ד- שכולו שיי+ לתכנית אחת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  כ'.  העד, מר לרר:

 5  כ'.  עו"ד ורסנו:

 6  אי+ אני יודעת את זה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7. גברתי צודקת, היינו צריכי� להדפיס את זה בצורה יותר  Facebook %זה ד- ה  עו"ד ורסנו:

 8  ברורה.

 9  לא, בסדר, אבל לא רואי� את זה מהד-? אני לא כדי, בשביל להתנצח אתכ�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  לא רואי� את זה מהד-, לא רואי� את זה מהד-.  עו"ד ורסנו:

 11  ד עכשיו לא הבנתי. כל ד- כזה מתייחס לתכנית אחת?אוקי, אז בשביל זה ע  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  של תכנית אחת.  Facebookנכו', לד-   עו"ד ורסנו:

 13  כב' הש' נעי� דיבנר: של, אוקי,

 14 נכו'.  עו"ד ששו':

 15  זאת אומרת, אלו כל האדמיני� של הד- שהוא כנראה של אשרת קוטלר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אכ' כ+,  עו"ד ורסנו:

 17  א� היא אחת מהרשומי�.  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 18  אכ' כ+.  עו"ד ורסנו:

 19  אוקי, עכשיו תמשי+ ע� ההסבר של+.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אז פה יש,  העד, מר לרר:

 21  ובעמוד השני,  עו"ד ורסנו:

 22  אדמיני� מטע� החדשות, שאצלנו לא היה א- אחד. 4יש את אשרת קוטלר ועוד    ת:

 23  בד- של אשרת קוטלר?שה� כול� אדמיני�   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  של אשרת קולטר,  העד, מר לרר:

 25  של התכנית של אשרת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  כ',  העד, מר לרר:

 27  אותו דבר יש לנו בד- הבא של גיא זהר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  בד- הבא של גיא זהר יש את גיא זהר, זאב, ועמיחי, שה� אנשי צוות התכנית,  העד, מר לרר:

 29  כ',  בנר:כב' הש' נעי� די

 30  ,10שאני לא מזהה אבל אני מניח שה� אנשי ערו&  5פלוס   העד, מר לרר:

 31  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1ובד- הבא יש לנו כבר, אנחנו השתדרגנו לד- של תכנית שאי' בה בכלל נוכחות   העד, מר לרר:

 2  למגיש,

 3  אתה יודע לזהות את התכנית?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  וקירשנבאו�',זו 'לונדו'   העד, מר לרר:

 5  אי+ אתה רואה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6על פי העור+ יוגב ויינברג ודרור זרסקי שה� שניה� עורכי� את לונדו'   העד, מר לרר:

 7  וקירשנבאו�,

 8  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  , ללא המגישי�.10כ+ כשכבר אנחנו עוברי� לד- שמנוהל רק על ידי אנשי חדשות   העד, מר לרר:

 10  ובד- שאחריו?  י� דיבנר:כב' הש' נע

 11  ובד- שאחריו, זה הד- של 'המטה המרכזי'. שבו ג� אי' את,  העד, מר לרר:

 12  ואתה מזהה אותו לפי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  אי' את המגישי�.  העד, מר לרר:

 14  לפי מה אתה מזהה אותו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  לפי העורכת,  העד, מר לרר:

 16  הדס?  עו"ד ורסנו:

 17  הדס ריבק?  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 18  הדס ריבק, כ'.   העד, מר לרר:

 19  אוקי עכשיו, יש לנו שמות שחוזרי� כמו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  כ', אור אליעז,  העד, מר לרר:

 21  עזר ואור אליעז, עזר מה?   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  עזר חדשות,  עו"ד סומר:

 23  חזר חדשות.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  י להסביר שאולי בכל זאת תאגיד יכול לפתוח,אני, גברתי, ניסית  עו"ד סומר:

 25הבנתי, אז זה לא ב' אד�, בסדר. אז אור אליעז למשל הוא חוזר אצל כול�,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  מי זה אור אליעז? אתה מכיר את הפרסונה?

 27  אני מניח.  העד, מר לרר:

 28  לא, רק א� אתה יודע, אתה יודע מי זה אור אליעז?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  לא.  עד, מר לרר:ה

 30  הלאה,  עו"ד ורסנו:

 31  ג�, כשאתה רואה את הפני� אתה לא יודע מי זה? אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  לא היה לי דבר וחצי דבר,  העד, מר לרר:

 33  מר הלדמ', מר הלדמ' אישר שמדובר,  עו"ד סומר:
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 1  שזה אחד מאנשי המדיה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  דבר וחצי דבר ע� האנשי� שניהלו באופ' קבוע, וזה מראה שלא היה לי  העד, מר לרר:

 3  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  ,10של ערו&   Facebook %וקיבלו כס- לנהל את דפי ה  העד, מר לרר:

 5  הבנתי, טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  אני לא יודע מי ה� אפילו.  העד, מר לרר:

 7  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  ,לתצהיר של+ 32בסעי-   עו"ד ורסנו:

 9  כ',  העד, מר לרר:

 10 %כשאתה כותב "ג� ככל שהיו דפי� כאלה, אינני מכיר אפילו ד- אחד ב  ש:

Facebook   &11המנוהל באופ' אישי על ידי מגיש ועור+  10של תכניות ערו 

 12התכנית". אז מגישי� ועורכי� ראינו, אז אני רוצה לחזור ולשאול אות+ א� אתה 

 13  רוצה לתק',

 14  ראית, לא,  ת:

 15  לא, אתה ראית שה� אדמיני�, אתה לא ראית שה� מנהלי� את הד-,  דיבנר:כב' הש' נעי� 

 16  אני לא יודע מה ה� עשו,  העד, מר לרר:

 17  רגע, רגע, רגע,  עו"ד ורסנו:

 18  תביא את אשרת קוטלר שתספר ל+ אי+ היא מנהלת את העמוד,  ת:

 19  עכשיו אני שואל אות+,  ש:

 20  למה ה� לא הביאו אותה כעדה?   ת:

 21  שניה רגע,  ש:

 22, למה, למה הב' אד� היחיד שהעדת� פה זה ב' אד� שאומר שאי' לו שו� למה  ת:

 23  קשר למקרה, שהוא לא זוכר, שהוא לא יודע?

 24  די לנאומי�,  ש:

 25  תביא את אשרת קוטלר,  ת:

 26  די לנאומי�,  ש:

 27  לא, לא, לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  תביא את ירו' לונדו'.  העד, מר לרר:

 29  , את� לא מרגישי�, השמש תכ- שוקעת,17:10צור, השעה כבר זהו, זהו, ע  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  לא, זה פשוט מגוח+,  עו"ד ורסנו:

 31  מה, הוא שואל אותי על אנשי�, במקו� להעיד אות�,  העד, מר לרר:

 32  לא רואי� את זה בתו+ האול�.  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  די, מספיק לנהל איתו דיו',   עו"ד ורסנו:

 2  ת�, במקו� להביא או  העד, מר לרר:

 3  דבורה, לא לנהל איתו דיו'.  ש:

 4זה מגוח+, תביא אות� לעדות שה� יספרו ל+ אי+ ה� מנהלי� את העמודי�   ת:

 5  האלה.

 6  גברתי, אפשר, אפשר בבקשה לעצור את הפארסה הזאת?  ש:

 7  לא, כי, כי,  ת:

 8  מר לרר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כי באמת.  העד, מר לרר:

 10מר לרר, נציג הציבור שלנו מסמ' לי שכבר מותר לו לאכול עכשיו ובגלל+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  הוא לא מתחיל.

 12  אני מתנצל.  העד, מר לרר:

 13  אז אנחנו מבקשי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  שנעשה הפסקה?  עו"ד ורסנו:

 15  לא, לא, אנחנו, הוא מעדי- שנסיי�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  אני רציתי לשאול אות+ שאלה,  עו"ד ורסנו:

 17  כבוד השופט, זה עניי' מאוד,  העד, מר לרר:

 18  לא, לא, אבל מספיק, הנקודה ברורה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  לא,   העד, מר לרר:

 20  הנקודה ברורה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני אומר הערה, זה מאוד אמוציונלי אצלי.   העד, מר לרר:

 22  אני יודעת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  עבודה, אצלי זה אישי,אצל כול� זה   העד, מר לרר:

 24  ועדיי', בסדר  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25וזה מרגיז אותי שאני צרי+ להתמודד פה ע� דברי� שה� היו יכולי� להעיד   העד, מר לרר:

 26  אות�,

 27  אבל אתה צרי+, אבל אתה צרי+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  ג� אותנו זה מרגיז, בסדר?  עו"ד ורסנו:

 29  , נקודה.אבל אתה צרי+  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  להעיד אות� ולסיי� ע� זה.  העד, מר לרר:

 31  טוב,  עו"ד ורסנו:

 32  טוב,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  גיא, זה מרגיז את כול�.  עו"ד קמחי:
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 1  טוב,   עו"ד ורסנו:

 2  זהו, בואו נסיי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  יש פה עוד אנשי� שזה מרגיז אות�, אז די כבר ע� ההצגות האלה, מספיק.  עו"ד ורסנו:

 4  גברתי, אפשר לפחות להציע לו כוס מי�? לנציג הציבור?  ו"ד ליכטנשטיי':ע

 5  לא, לא, זה בסדר, תודה רבה. הוצע לי.  מר מנובי&':

 6  אני מבקש, מספיק ע� ההצגות האלה,  עו"ד ורסנו:

 7  זה לא הצגות, אתה טועה מאוד,  העד, מר לרר:

 8  אמרת את זה כבר, אמרת את זה כבר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  אתה, יכולות המשחק של+,  ורסנו:עו"ד 

 10  אתה לא יודע מה זה הדבר הזה בשבילי,  העד, מר לרר:

 11  חבל שאתה ממשי+ ע� זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  אתה לא יודע איזה מפעל חיי�,  העד, מר לרר:

 13  חבל שאת הממשי+ ע� זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  ה לא תגיד לי הצגות.ואתה לא תגיד לי הצגות, אתה שומע אותי? את  העד, מר לרר:

 15  אז אתה, אתה חייב להפסיק ע� זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  ל+ זה עבודה, לי זה מפעל חיי�. אתה לא תגיד לי הצגות,  העד, מר לרר:

 17  אתה רוצה להמשי+ בוויכוח?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  לא.  עו"ד ורסנו:

 19  אז מספיק,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  ה.אני לא אקבל את ז  העד, מר לרר:

 21  שי� נקודה, ג� א� אתה מאמי' שזה הצגות. תמשי+ לשאלה הבאה.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22מר לרר, כשאתה כותב בתצהיר של+ שאתה לא מכיר א- מגיש או עור+ שמנהל   עו"ד ורסנו:

 23? כי אני הבנתי admin %, התכוונת ג� א� הוא מוגדר כ Facebook %את ד- ה

 24תי לא נכו', שכשאתה אומר מנהל אתה מהתצהיר של+, יכול להיות שאני הבנ

 25  מתכוו' שהוא לא אדמי', להבדיל ממ+ שאתה כ' אדמי'.

 26  עוד פע� תנסח את זה, אני איבדתי ריכוז, סליחה.  העד, מר לרר:

 27  אתה יכול לתת לו מי� א� יש לכ� מיותר ש�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  יש לו, יש לו על הרצפה לידו.  מר מנובי&':

 29  לא יודעת א� זה שלו.  ר:כב' הש' נעי� דיבנ

 30  יש לו מי�, יש לו בקבוק לידו.  דובר:

 31שיש לה ד-  10כשאתה כתבת בתצהיר של+ שאתה לא מכיר א- תכנית של ערו&   עו"ד ורסנו:

Facebook  ,32  שהמגיש או העור+ מנהל אותו 
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 1  מנהל ומתחזק אותו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אז לא התכוונת, מנהל ומתחזק אותו,  עו"ד ורסנו:

 3  לא התכוונת שהוא לא אדמי'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  לא. לא, הטכנוקרטיה הזאת פחות מעניינת אותי.  העד, מר לרר:

 5לא, כי זה מעניי', כי דווקא היא מאוד עניינה אות+ כשהדגשת שאתה האדמי'   עו"ד ורסנו:

 6  היחיד בד-.

 7שזה מאוד כי א� ה� היו האדמיני� היחידי� מאז שהד- הוק� הייתי אומר ל+   ת:

 8  חשוב, כי זה אומר שה� ניהלו אותו לבד ולא היה בלת�.

 9כי אתה לא כתבת שמנוהל לבד על ידי אחד המגישי� או הערוכי�, אתה כתבת   ש:

 10  מנוהל,

 11  בסדר, תוסי- עכשיו.  ת:

 12  אז אתה רוצה לתק' את האמירה של+ בתצהיר?  ש:

 13  אני חושב שאתה מבי' למה אני מתכוו'.  ת:

 14  לתצהיר של+,  1סתכל רגע על נספח טוב. אני רוצה שת  ש:

 15  איזה מסמ+? סליחה,  עו"ד סומר:

 16  לתצהיר של גיא. 1נספח   עו"ד ששו':

 17  אוקי.  העד, מר לרר:

 18  , לא היו אחרי�.10תאשר לי בבקשה שאלו ההסכמי� שהיו ל+ ע� ערו&   עו"ד ורסנו:

 19  י�.בואו חברי�, א� לא הוצגו אחרי� ההנחה היא שאלו ההסכמ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  כ',   העד, מר לרר:

 21  אנחנו לא נטע' שיש אחרי�,  עו"ד ליכטנשטיי':

 22  אתה שאלת, אתה שאלת את מר הלדמ' לגבי ההסכ�,   עו"ד ורסנו:

 23  אי' בעיה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  התוספת השלישית, לכ' אני רוצה,  עו"ד ורסנו:

 25  עזרתי ל+.  עו"ד ליכטנשטיי':

 26  י' אחרי�', זהו, אי' מחלוקת שאי' אחרי�,אוקי, אז הוא אומר 'א  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אבל יש, אי' פה, אני רוצה שהוא יענה,  עו"ד ורסנו:

 28  אי' בעיה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 29אבל ברגע שאי' מחלוקת בי' עורכי הדי' אני לא צריכה, אי' לי שאלה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  עובדתית שדורשת הוכחה,

 31  הלדמ',יש, מכיוו' שהוא שאל את מר   עו"ד ורסנו:

 32  הצהרתי לפרוטוקול שאנחנו לא נטע' שה� לא היו ההסכמי�.  עו"ד ליכטנשטיי':

 33  ?1הא� נכו' הדבר שאי' הסכמי� מלבד אלה שצורפו לתצהיר של+ כנספח   עו"ד ורסנו:
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 1  כ', אבל מה שלא חתו� פה לדעתי בסו- לא, לא היה חוזה שלפיו התנהגנו,  העד, מר לרר:

 2  ומה כ' התנהגת�?  ש:

 3  החוזי� החתומי�, מ' הסת�.על פי   ת:

 4  לא, אבל מה כ' התנהגת� בשני� האלה? למרות שהוא לא חתו�.  ש:

 5  לא זוכר.  ת:

 6  אל- שקלי�? %45יכול להיות שהשכר של+ הגיע ל  ש:

 7  לתקופה קצרה מאוד, ואז קוצ&.  ת:

 8  אז הוא כ' הגיע?  ש:

 9  הגיע.  ת:

 10החודשי� באותה לרבות תשלו� רטרואקטיבי שקיבלת בסו- שנה כלשהי, על כל   ש:

 11  שנה לאחור, 

 12  כ',  ת:

 13לתצהיר של+ אתה כותב שקיבלת העלאות שכר  18, טוב. בסעי- %45שהשלי� ל+ ל  ש:

 14  'בשל יצירת, עריכת והגשת הפינה והתכנית'.

 15  כ',  ת:

 16אז השכר של+ עלה בעקבות זה שהגשת את הפינה ולאחר מכ' את התכנית? זה   ש:

 17  מה שאני מבי' ממה שכתוב כא',

 18  לא,  ת:

 19  לא?  ש:

 20  לא.  ת:

 21אז לא הבנתי, אז כשכתוב "העלאת השכר נבעה בשל יצירת, עריכת והגשת הפינה   ש:

 22  והתכנית",  זה לא נכו'?

 23בוא, אני רוצה לתק' את זה, כי יש סמנטיקה שבעיני היא חשובה. התכנית היא   ת:

 24משהו מאוד חשוב בפני עצמו, שאני מאמי' שעליו קיבלתי העלאת שכר, פשוט 

 25זה הפ+ להיות העבודה העיקרית ואז היחידה שלי. בהקשר לפינה,  באיזשהו שלב

 26אני קיבלתי העלאת שכר לפני עליית הפינה, וקיבלתי אותה על עבודתי ככתב 

 27  ספורט. לגבי הניסוח שיש פה, אני, אני לא, אתה  מבי' מה אני אומר?

 28  כ', תענה לו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 29  פשוט המילה פינה,  העד, מר לרר:

 30  אני לא אדרי+ אות+.  טנשטיי':עו"ד ליכ

 31המילה פינה היא, לדעתי היא משקפת, כי אני הסתכלתי אחרי זה על החוזי�   העד, מר לרר:

 32ממש, מתי העלו לי את השכר, ויש ש� איזה חוזה שהוא ממש כמה חודשי� 

 33טובי� לפני שהתחילה הפינה, שהוא לא בהקשר של הפינה והוא בהקשר של היותי 
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 1ינה באופ' ספציפי, בטח ובטח לא בהתחלה, לא קיבלתי כתב ספורט, ועל הפ

 2תשלו�. עכשיו, ברגע שזה פינה ותכנית ואני עובד, הפינה הזאת אני עבדתי עליה 

 3בשישי שבת, כל שישי שבת הייתי מגיע ועובד עליה מהבוקר עד הלילה, וברגע שזה 

 4התא� ימי� בשבוע, אז השכר עלה ב 7היה ג� תכנית וג� פינה והייתי ש� באמת 

 5ימי� בשבוע, וכל שאר הדברי�. אבל מאוד מאוד  7לזה שיש תכנית ואני נמצא 

 6חרה לי, ג� בהגשה של התביעה הזו, שבמש+ תקופה ארוכה לא הייתה התייחסות 

 7ולא עליית שכר לזה שאני באתי שני� לעבודה בשישי שבת, ועבדתי על, על הפינה 

 8  הזאת בעצמי לבד.

 9  ת התשובה, אבל אנחנו נסתפק בזה. לא בטוח שהבנתי א  עו"ד ורסנו:

 10  אתה צרי+ שאני אבהיר ל+ משהו?  ת:

 11  לא.  ת:

 12  לא.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  , תסתכל בו רגע,2אתה מצר- לתצהיר של+, נספח   עו"ד ורסנו:

 14  כ'.  העד, מר לרר:

 15  אי+ התצהיר הזה, לא', לא', סליחה, לא' המסמ+ הזה נמסר? למי הוא נמסר?  ש:

 16לאורי רוז', ראודור ב' זימ', שמעתי שהוא אומר שהוא לא זוכר, אבל זה בסדר,   ת:

 17  ולעדי גרטי, שהיו אז המנהלי� שלי.

 18  באיזה אופ' מסרת לה� את זה ? במייל?  ש:

 19לא, קבענו ישיבה והגעתי ע� הדבר הזה מודפס. דווקא את הישיבה הזאת אני   ת:

 20הזאת אבל דאגתי שזה יגיע זוכר מאוד טוב כי, ראודור באמת לא היה בישיבה 

 21אליו דרכ�, ישבו ש� עדי גרטי ואורי רוז', הנחתי את הדפי� האלה, אני זוכר את 

 22זה במיוחד כי אורי שאל אותי באופ' ספציפי למה כתבתי 'כל הזכויות שמורות', 

 23ואני אמרתי לו שאני מאמי', לאור העובדה שאני עסוק בדברי� אחרי� בחברה, 

 24  לי,שזה, זה פורמט שהוא ש

 25אתה יודע מה? אני עכשיו רוצה להביא עדויות הזמנה על הדבר הזה כי זה לא   ש:

 26  מופיע בתצהיר. אני מבקש להביא את, איזה, מי אמרת שאמר את זה?

 27  אורי רוז'.  ת:

 28  אורי רוז'? לא אתה אמרת קוד� ג� מישהו אחר,  ש:

 29  עדי גרטי  עו"ד ששו':

 30  אמרת עדי גרטי,  עו"ד ורסנו:

 31  גרטי, כ'. עדי  העד, מר לרר:

 32  אז אני רוצה להביא, אני רוצה שהוא יבוא לפה לעדות הזמה,  ש:

 33  תביא, אבל מה זה רלוונטי?  עו"ד סומר:
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 1  אני לא יודע, הוא אמר את זה,  עו"ד ורסנו:

 2  אז בסדר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  זה לא כתוב בתצהיר, אני רוצה,  עו"ד ורסנו:

 4  אתה תגיש בקשה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  לא, אני אגיד ל+ יותר,  לרר: העד, מר

 6  להביא עדויות הזמה, ואנחנו נשקול אותה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  בסדר,  עו"ד ורסנו:

 8  אני נוטה לא להסכי� לה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  טוב,  עו"ד ורסנו:

 Facebook  10 %מכיוו' שאני לא בטוחה, המסמ+ הזה לא מדבר על ד- ה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  במסמ+ הזה. במסמ+ הזה,  Facebook %ואנחנו לא עוסקי� בזכויות בד- ה

 12  והוא ג� עד,  עו"ד ליכטנשטיי':

 13במסמ+ הזה. עכשיו, על הזכויות של התכנית, הוא לא עומד עליה', הוא לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14תובע, הוא לא שו� דבר, הוא מאפשר לכ� להמשי+ ע� הצינור, אז אי' על זה 

 15  ויכוח.

 16  לא, כי מהרגע שהוא שמע, כשהוא ישב פה בעדות,  ד ורסנו:עו"

 17  כ', כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18בתור זכותו כנתבע, אבל בכל זאת, את העדות של מר ב' זימ', אז הוא התאי� את   עו"ד ורסנו:

 19  עצמו. עכשיו זה פתאו� לא היה ב' זימ',

 20  לא, להיפ+, להיפ+,  העד, מר לרר:

 21  אנשי� אחרי�, 2פתאו� זה היה   עו"ד ורסנו:

 22  לא, זה ג� לא משנה לי,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אני אמרתי,  העד, מר לרר:

 24הנייר הזה, אני לא רואה אי+ הוא מקד� את התיק. לצור+ העניי', התיק   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  לא,

 26  כבוד השופטת,  העד, מר לרר:

 27  סמ+ הזה.לא מתעסק בנתוני� שרשומי� במ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28זה ממש להפ+, אני אמרתי שב' זימ' ידע מזה, למרות ששמעתי אותו פה אומר   העד, מר לרר:

 29  עכשיו שהוא לא זוכר,

 30  נכו',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  כי זו האמת. אני הול+ ע� האמת ג� כשהוא אמר 'אני לא זוכר'.  העד, מר לרר:

 32  בסדר, אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 284

 1לתצהיר של+ כתבת שהעברת את המסמ+ הזה לאורי רוז'  23, בסעי- כ'. אגב  עו"ד ורסנו:

 2וראודור ב' זימ' ואליה� בלבד. אני לא זוכר שכתבת את עדי, אי+ קוראי� לה ? 

 3  עוד פע�,

 4  גרטי.  העד, מר לרר:

 5  גרטי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  גרטי.  עו"ד ורסנו:

 7  ייתכ' וטעיתי.  העד, מר לרר:

 8  טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  אז או עכשיו?  ד ורסנו:עו"

 10  או אז או עכשיו,  העד, מר לרר:

 11  כי עכשיו היית ממש ממש מלא בביטחו' בזה שאתה זוכר במפורש,  ש:

 12  לא, לא,  ת:

 13  את צבע השיער שלה ומה היא אמרה,  ש:

 14  לא, אז, אז,  ת:

 15  על הישיבה, הוא לא דיבר על ההגשה.  עו"ד סומר:

 16  + לפרש אותו, אפשר להתקד� הלאה.לא, לא, לא, אל, לא צרי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  טוב.  עו"ד ורסנו:

 18  דקות אחרונות כדי להשלי� את השעתיי�, 10יש ל+   כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  איפה, רגע, איפה מה, מה,  העד, מר לרר:

 20  הלאה,  עו"ד ורסנו:

 21  לא גיא, ת' לו להתקד�, חבל על הזמ' שלו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 22, א� מאוד חשוב 23לא צרי+, חבל על הזמ'. הסעי- שהוא הפנה אליו הוא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  ל+ לדעת, אבל אפשר להתקד� הלאה.

 24לתצהיר של+, אתה אומר, סליחה, אני  15לתצהיר של+, כ', סעי-  15טוב. סעי-   עו"ד ורסנו:

 Facebook  25 %מתנצל, אני ג� קצת, אוקי. טוב, כשאתה התחלת את הפעילות ב

 Facebook 26ור', זה היה, שוב, דיברנו על זה כבר, זה היה קבוצת תחת הש� 'הצינ

 27  , נכו'?

 28  קבוצות.  העד, מר לרר:

 29  , ולמה בחרת לקרוא לה� 'הצינור'? Facebookקבוצות   ש:

 30  כדי לקד� את הפינה.  ת:

 31  חבריי, 24טוב. אני רוצה להראות ל+ עוד איזשהו צילו� מס+, זה מספר   ש:

 32  ?24  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1'הצינור', ואני רוצה לשאול   Facebook. צילו� מס+ מתו+ קבוצת 24מספר   נו:עו"ד ורס

 2אות+ הא� נכו' הדבר שאתה, בפינה בעצ� הקרנת אייטמי� שהגיעו מהקבוצה, 

 3  וא- נתת קרדיטי�, וכשלא עשית את זה אז התנצלת בפני חברי הקבוצה על כ+?

 4  בי' השאר.  העד, מר לרר:

 5  טוב.  ש:

 6  .22ת/סומ' מ  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7כ', הפרויקטי� החברתיי� השוני�, כמו הקנאביס, כמו איקיוטק, כמו הנכי�,   עו"ד ורסנו:

 8  ה� זכו לסיקור בתכנית של+, נכו'?

 9, בתעתיק  Facebook %או סיקור או שכפול של הדברי� שעשינו בד- ה  העד, מר לרר:

 10  טלוויזיוני.

 11מזכיר פה איזשהו אירוע,  לתצהיר של+ אתה 5.57מצוי'. כ', זה חשוב, בסעי-   ש:

 12  לתצהיר של+.  66ונדמה לי שאתה מתייחס לאותו אירוע ג� בסעי- 

 13  עוד פע�, איזה סעי-? סליחה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 14  ,5.57  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  . %66, ו%66, ו5.57  עו"ד ורסנו:

 16  נוס-, adminזו אותה בקשה של הלדמ' שהוא יצר-   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  כ',  נשטיי':עו"ד ליכט

 18  , או מה שזה לא יהיה,moderatorאו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  כ'.  עו"ד ליכטנשטיי':

 20  כ',  העד, מר לרר:

 21של+ ע� הלדמ', ואני  whatsup %אני רוצה להציג ל+, איפה זה? את שיחת ה  עו"ד ורסנו:

 22  .29מבקש כמוב' שתאשר לי את זה, זה מספר 

 23  , זה הארו+ הזה, נכו'?29, חכה רגע. רק שניה. רגע, לפני שאתה מאשר  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  כ'.  עו"ד ורסנו:

 25  כ'.  העד, מר לרר:

 26  טוב,  ש:

 27  רגע אל, חכה רגע.  עו"ד ליכטנשטיי':

 28גברתי, שוב, רק אני, ברמת העיקרו' אני מתקשה ע� השאלה של חברי לבקש   עו"ד סומר:

 29שיחת , כאשר האישור, אי', אי' יכולת לזכור על כל whatsupלאשר שיחת 

whatsup  ,30מה ההתחלה שלה, מה הסו- שלה, א� נמחקו ממנה הודעות. לאשר 

 whatsup 31מוכרת לו לבי' שזו שיחת ה  whatsupיש הבדל בי' לאשר ששיחת ה 
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 1בשלמותה. ככל שהבקשה היא לאשר את הבקשה השנייה, אני מבקש שזה לא 

 2  יתאפשר באופ' הזה.

 3  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  ה, איזה אופ' כ' היית רוצה שהוא יאשר?איז  עו"ד ורסנו:

 5  היית צרי+ להגיש את זה,  עו"ד סומר:

 6  הנה, אני מגיש את זה,  עו"ד ורסנו:

 7  באמצעות תצהיר של,  עו"ד סומר:

 8  הנה, אני מגיש את זה באמצעות אחד מהמשתתפי� בשיחה,  עו"ד ורסנו:

 9  לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  לא, לא, לא,  עו"ד סומר:

 11  ר להגיש,מות  עו"ד ורסנו:

 12  אני אומרת, רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  מותר להגיש תמליל של שיחה באמצעות אחד המשתתפי� בה.   עו"ד ורסנו:

 14הכל נכו', אלא מה? הלדמ' הוציא את זה מהטלפו' שלו. א� אני מבינה נכו'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  ללרר אי' את זה בטלפו' שלו כדי לבדוק את הרצ-,

 16  ,10' בערו& הטלפו  עו"ד סומר:

 17  אלא א� כ', תקנו אותי א� אני טועה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  רק על מנת,  עו"ד ליכטנשטיי':

 19  יש ל+ את הרצ- הזה בטלפו' של+?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  אני לא יודע, אני צרי+ לבדוק,  העד, מר לרר:

 21  רק על מנת שיהיה בפרוטוקול, גברתי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 22  ת, שמרת על מספר הטלפו' של+?את העבר  עו"ד ורסנו:

 23  כ',  העד, מר לרר:

 24  רגע אדוני, רגע,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 26לכ' הוא אומר, א� הלדמ' היה מציג את זה ואומר 'הנה, את זה הוצאתי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27עכשיו להתמודד ע� השאלה א� יש מתו+ הטלפו' שלי', אז באמת הוא היה צרי+ 

 28  רצ- או אי' רצ-,

 29  יש ל+ את אותו מספר טלפו'?  עו"ד ורסנו:

 30  כ'.  העד, מר לרר:

 31  אבל זה לא עובד ככה,  עו"ד סומר:

 32  אז אתה יכול לבדוק?  עו"ד ורסנו:

 33  זה לא עובד ככה,  עו"ד סומר:
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 1  לא, החלפתי מכשיר,  העד, מר לרר:

 2  בהכרח נשמרי�, י� לא%whatsup %ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  לא עוברי� מאייפו' לאייפו',  עו"ד סומר:

 4  לא בהכרח אמרתי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  אצלי ה� עברו,  עו"ד ורסנו:

 6  מאייפו' לאנדרואיד, זה, זה הברו+,  העד, מר לרר:

 7  לא בהכרח.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  אני רק רוצה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  מכיוו' שחברי דיבר ללא מיקרופו',  ליכטנשטיי':עו"ד 

 11  מה? זה מה שנתנו לי,  העד, מר לרר:

 12  אני רוצה שיוסבר לפרוטוקול שסיבת ההתנגדות היא שלא נית' לאשר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  מבחינת הא� מדובר ברצ- של שיחה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  ברצ- של שיחה, כ'.  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  טוב, אי' בעיה,  נר:כב' הש' נעי� דיב

 16  אני לא מתנגד שהוא יאשר שהשיחה התקיימה, זה הכל.  עו"ד סומר:

 17גמרנו, ההסתייגות לגבי הרצ- נרשמה, ואנחנו עכשיו נשמע מה השאלות.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 18אנחנו נסמ' את קוב& השיחות האלו, שאנחנו לא יודעי� א� זו אחת רצופה או כל 

 19נתקד�, חבל על הזמ' שאתה מחפש את זה בטלפו' כי . בואו 23ת/%מני נפרדות, כ

 20  אני לא בטוחה ששאלת הרצ- היא זאת שתכריע כא' כרגע.

 21  אי' פה שאלה של רצ-,  עו"ד ורסנו:

 22  אז לכ' זו לא הבעיה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  יש פה שאלה, שמכיוו' שיש התנגדות אני רוצה,  עו"ד ורסנו:

 24  ,לא, לא, אז אמרנו  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  בסדר,  עו"ד ורסנו:

 26  ה� אמרו, ה� מעלי� את השאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  אבל סליחה, לא ככה מגישי�, סליחה,  עו"ד סומר:

 28  מה אתה אומר, אני דווקא חושב שכ' ככה מגישי�,  עו"ד ורסנו:

 29  שהיה ל+ את העד שיכול להעיד,  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  סליחה, את� לא, אני לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  סליחה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 32  אני לא מסכימה, אני לא מסכימה,  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  סליחה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  אני מבקשת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  הוא משתת- בשיחה ואני מבקש שהוא יאשר את השיחה,  עו"ד ורסנו:

 4בוא, תפנה, אני מבקשת שתגיד מה אתה מבקש שהוא יאשר, איזה חלק?   כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  תגיד לנו לאיזה תארי+, לאיזו שעה,

 6  כ',  עו"ד ורסנו:

 7  שנדע על מה מדובר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  בוא נדלג רגע על כל,  עו"ד ורסנו:

 9  אני יכול לקצר ולהגיד,  העד, מר לרר:

 10  לא,  ש:

 11  לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12  לא, לא, תענה לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  אתה צרי+ להמתי', לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  לא,  תענה לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  להמתי' לשאלה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  לא,   העד, מר לרר:

 17  גיא, תענה לשאלה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 18תמתי' לשאלה. שוב, כדי להבי', אני מבינה שההודעות של לרר ה� מצד   כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  ימי'?

 20  לא,  עו"ד ורסנו:

 21  ובעניי' הזה,  יבנר:כב' הש' נעי� ד

 22  כ',  העד, מר לרר:

 23  כ', כ', כ', סליחה,  עו"ד ורסנו:

 24  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  כ',  עו"ד ורסנו:

 26מכיוו' שבהתכתבות הספציפית הזאת יש רק הודעות שלי, כי הוא לא עונה א-   העד, מר לרר:

 27  פע� ומסנ', אז,

 28  לא, יש פה, יש פה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  לא, לא, גיא, גיא,  עו"ד ליכטנשטיי':

 30מדי פע� הוא, לא, לא, לא מדויק, אבל מימי' זה לרר ומשמאל הלדמ', אוקי,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  עכשיו בוא נשמע מה השאלה.

 32. 2016בנובמבר  %27טוב, בוא נתחיל, בוא נתקד� לקראת הסו- של הקוב& הזה, ל  עו"ד ורסנו:

 33  אותה.תקרא רגע את ההתכתבות ותגיד לי א� אתה זוכר 
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 1  ?27  העד, מר לרר:

 2  בנובמבר. 27כ'.   ש:

 3  זה מתחיל 'מי זה הב' אד� שישב כא' איתו היו�',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  בדיוק.  עו"ד ורסנו:

 5  כ'. כ'.  העד, מר לרר:

 6  הזו? whatsup %טוב, אתה זוכר את שיחת ה  ש:

 7  כ'.  ת:

 8למר הזו לא אמרת  whatsupהזו, או מדוע בשיחת  whatsupאיפה בשיחת   ש:

 9  הלדמ' 'איזה אדמי', על מה אתה מדבר? זה ד- שלי',

 10זו הייתה דרכי, דרכי המנומסת לומר את זה, וא� אתה לא מפרש את זה בעצמ+   ת:

 11  אז זה בעיה.

 12זאת אומרת, כשהוא אומר ל+ "לא צרי+ שאסגור ל+ כדי שמישהו ממחלקת   ש:

 13קשור", מזה  בד-", אתה אומר לו "אי' בעיה, אבל ה� זה adminהדיגיטל יקבל 

 14  אני צרי+ להבי' 'יש בעיה, כי זה שלי, ומה פתאו� את� אומרי� את זה'?

 15  כ',   ת:

 16  טוב,  ש:

 17כשהוא מבקש פעמיי�, ואני אומר לו 'אי' בעיה, אבל תארג' לי את זה', 'אי' בעיה,   ת:

 18  אני אעשה אות+' זה, ומחזיר אותו,

 19הו ממחלקת הדיגיטל יקבל", מה, מה זה "לא צרי+ שאסגור ל+ כדי שמיש  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20  יסגור ל+ מה?

 21  יסגור לו איזה,  עו"ד ורסנו:

 22  אנחנו דיברנו על איזה דיל צדדי שקשור לאתר התולעת,  העד, מר לרר:

 23  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  אוקי? ש�, בגלל זה אני ג� רוד- אחריו,  העד, מר לרר:

 25  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 26  כפי שתואר כא',והוא חמק,   העד, מר לרר:

 27  ואתה חמקת בחזרה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 28  ואני חמקתי בחזרה.  העד, מר לרר:

 29  הבנתי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  טוב.   עו"ד ורסנו:

 31  הוא חמק, הוא אומר שהוא חמק,  דובר:

 32  רגע, סליחה,   עו"ד סומר:
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 1  אתה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  לא, לא, חברי�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  לא, בענייניי סינוני�,  העד, מר לרר:

 4  די, אי' צור+, אי' צור+, יואב, יואב, אי' צור+.   עו"ד ורסנו:

 5  א� אתה מרגיש עיי- זה בגלל שאתה משלי� שעתיי� של חקירה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  זה נכו', יותר. היו ג� העדי� הקודמי�.  עו"ד ורסנו:

 7  מ' לסיי�.זהו, אז הגיע הזמ' לסיי�, הגיע הז  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  אני, כמו שאת רואה גברתי, אני ממש בעמוד האחרו'.  עו"ד ורסנו:

 9  בסדר גמור.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10כ', בסעי-, אני רוצה להפנות אות+ רגע לתשובה, זה לא מופיע בתצהיר של+,   עו"ד ורסנו:

 11  לתשובה, 213בסעי- 

 12  איפה? מה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 13  שה.בתשובה לבק  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  בתשובה לבקשה, רק תראה לו, כי הוא לא יודע, כ'.  עו"ד ליכטנשטיי':

 15, בוא נראה איפה אנחנו מוצאי� את זה, כ', נדמה לי שזה לא מופיע בתצהיר 213  עו"ד ורסנו:

 16של+, א� עורכי הדי' של+ יתקנו אותי זה בסדר גמור. אתה מתאר שהעובדי� לא 

 17  התפטרו אלא פוטרו.

 18  כ'.  העד, מר לרר:

 19  עורכי די' יקרי�, אני יכול להניח שזה לא מופיע בתצהיר?  ש:

 20  אני, אני כבר לא זוכר, אני חייב להודות.  עו"ד ליכטנשטיי':

 21  בינתיי� תשאל את השאלה, אחרי זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  אני לא זוכר.  עו"ד סומר:

 23  תהיה תשובה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  זה נכו'?  עו"ד ורסנו:

 25  פוטרו?שה�   העד, מר לרר:

 26  כ'.  ש:

 27  ברמה הטכנית, כ'.  ת:

 28  ברמה המהותית אבל ה� ביקשו שיפטרו אות�, נכו'?  ש:

 29לא. חלק גילו שמונו לה� מחליפי�, אז זה פיטורי� הלכה למעשה. חלק הבינו   ת:

 30שה� לא רוצי� להמשי+ בתכנית כפי שהיא ולא נמצא לה� חלופה אחרת, אז זה 

 31  הלכה למעשה, ואני לא רואה משהו אחר.

 32  טוב.  :ש
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 1תראה, אד� למשל, בכלל, אני ע� העובדי�, חשוב לי להבהיר, אני לא חושב שזה   ת:

 2הכי קשור אבל זו דווקא טרוניה שנשמעה כל הזמ' מצד אנשי הערו& ומאוד מאוד 

 3מאוד חשוב לי להבהיר את זה, אני לא פניתי לאנשי� האלה בהצעות או בכל מני 

 4  דברי�,

 5  כו',תפסיק את זה כי זה לא נ  דוברת:

 6  מה זה תפסיק את זה, גברת?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  לא, לא,  העד, מר לרר:

 8  לא, מה זה תפסיק ע� זה?  עו"ד ליכטנשטיי':

 9סליחה, מה זה תפסיק את זה? כי, מה, מה זאת אומרת? את רוצה אחרי זה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 10מה  לעלות לעדות ולהזי� את מה שהוא אומר? תשקלו א� אתה רוצי� את זה,

 11  זאת אומרת 'תפסיק את זה'? אני לא מבינה באיזה,

 12  אבל מה זה קשור לחקירה הנגדית?  עו"ד סומר:

 13  באיזה סמכות את יכולה להגיד לו להפסיק את התשובה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  זה לא בתצהיר שלו.  עו"ד סומר:

 15  אני, לכ' שאלתי א� זה בתצהיר,  עו"ד ורסנו:

 16  ועכשיו אנחנו מקבלי� תשובה,הוא שאל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  זה לא בתצהיר,  עו"ד סומר:

 18  מספיק בבקשה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  ועכשיו אני שואל אותו,  עו"ד ורסנו:

 20  כ', בואו נשמע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  בהנחיית בית המשפט,  עו"ד ורסנו:

 22י מאוד מאוד , שהוא ערו& שאנ10יש, יש, יש איזושהי גישה כזאת של, של ערו&   העד, מר לרר:

 23אהבתי, להתייחס בפטרונות וזלזול אל עובדי� כאילו ה� ברגי�, כאילו ה� 

 24חבילה שאתה יכול לארוז את+ ולקחת את+ לאנשהו מתי, כל מתי שאתה רוצה, 

 25והמציאות היא אחרת לחלוטי'. המציאות היא שהיה לה� שבר ברגע שה� גילו 

 26ו איתי, מאלה שאת� שאני לא ממשי+ והתכנית משנה את מהותה. חלק לא בא

 27  אפילו הבאת� תצהירי� שלה� שה� כאילו באו איתי,

 28  לא הבאנו שו� תצהיר,  ש:

 29  לא, צירפת� את הפטרוני� שלה�,  ת:

 30  גיא, גיא, עוד לא צירפו את זה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 31  מה, עוד לא צירפו?  העד, מר לרר:

 32  עוד לא צירפו את זה.  ה�  עו"ד ליכטנשטיי':

 33  איפה ראיתי את זה?אז מה,   העד, מר לרר:
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 1  לא משנה, תתקד� הלאה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  תמשי+, ה� לא צירפו את זה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 3חלק לא עובדי� איתי היו� בכלל, אחד הל+ ללימודי� ואחת הלכה לתאגיד   העד, מר לרר:

 4השידור, וחלק, ברגע שראו, עוד לפני שהבינו מה קורה, ואני לא דיברתי אית� כי 

 5ולא דיברתי אית�, ולא הצעתי  10ניסיתי באמת לשמור על הכבוד מול ערו& אני 

 6לה� הצעות, אבל הבנתי מה� שה� בשו� פני� ואופ' לא יהיו מוכני� להישאר 

 7בכל דבר שהוא בקונסטלציה אחרת, ועדיי' לא הצעתי לה�, חלק מה� גילו 

 8עור+  באתרי האינטרנט השוני� שממוני� כבר אנשי� בתפקידי� שלה�. להל'

 9ידיעות שונות על זה שמתנה לעור+ ועל ההוא שמתמנה לעור+, וזו פשוט  2שגילה 

 10חרפה בעיני, להגיד על אנשי� כאלה שארזתי אות� ולקחתי אות� איתי באיזה 

 11  ביטוי של חוסר נאמנות.

 12  כמה,  עו"ד ורסנו:

 13  זה ממש מכעיס,  ת:

 14  אוקי, אור כתר,  ש:

 15  וזה לא בגללי, זה בגלל�,   ת:

 16  בסדר,  י� דיבנר:כב' הש' נע

 17  כי אני יודע מי ה�.  העד, מר לרר:

 18  נקודה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  אור כתר, אור כתר עובד את+ ברשת?  עו"ד ורסנו:

 20  כ'.  העד, מר לרר:

 21  הוא ביקש שיפטרו אותו?  ש:

 22  אני לא יודע מה היה בהתכתבות, אבל א� היא מונחת לפני+ אז תגיד לי.  ת:

 23  אד� שפיר עובד את+ נכו'?  ש:

 24  כ'.  ב' הש' נעי� דיבנר:כ

 25  עומר קלדרו'?  עו"ד ורסנו:

 26  לא עובד איתי.  העד, מר לרר:

 27  מאיה נהור?  ש:

 28  עובדת איתי,  ת:

 29  ג� היא ביקשה שיפטרו אותה?  ש:

 30  לא יודע, תגיד לי מה,  ת:

 31  טוב, אתה,  ש:

 32  או שתגיש לי או שתגיד לי,  ת:
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 1על זה שכ' פיטרו אות�, אז אני רוצה לשאול אתה, מאחר ואתה נתת נאו� של�   ש:

 2  אות+ את השאלה הזאת,

 3אז הוא אומר, אתה שואל אותו ספציפית על זה, והוא אומר שהוא לא יודע   כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  לומר.

 5  אני מסביר ל+ את הדפוס של האנשי�, שאני לא הצעתי לה� שו� דבר,  העד, מר לרר:

 6  לא צרי+ לחזור על זה. לא, לא, זהו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 7  אוקי.  העד, מר לרר:

 8נחמדי� את+  so calledשא� ה� יהיו  10אני אומר ל+ שאתה הצעת לאנשי ערו&   עו"ד ורסנו:

 9  , אתה תשאיר חלק מהעובדי� האלה בערו&. Facebook %בקשר לד- ה

 10  אנחנו צריכי� תשובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אתה צרי+ לענות,  עו"ד ורסנו:

 12  לא ע� פרצו-.  נעי� דיבנר:כב' הש' 

 13  אני, אני לראשונה ארשה לעצמי לא לענות לשטות הזאת.  העד, מר לרר:

 14  לא, אתה לא יכול להרשות לעצמ+,  עו"ד ורסנו:

 15  סליחה, אז אני, אני,  עו"ד סומר:

 16  הוא ענה, אבל הוא הגדיר את השאלה כ'שטות', אז זו ג� תשובה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  הוא לא צרי+ לענות? למה, למה  עו"ד ששו':

 18  הוא אמר 'זו שטות',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  אני, אבל אני מבקש להתייחס,  עו"ד סומר:

 20  הוא אומר 'זו שטות', זו תשובה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  אני מבקש להתייחס, עור+ די' ורסנו, תראה,  עו"ד סומר:

 22  לא, רגע, רגע, אדוני, לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אבל, אוקי,  :עו"ד סומר

 24  זהו, הוא כבר ענה לשאלה וגמרנו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אוקי, אבל יש,  עו"ד סומר:

 26הוא אמר שמה שהוא אומר זו שטות, אני לא יודעת א� זה נכו' או לא נכו',   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  זה הכל, אנחנו נצטר+ להתקד� הלאה. 

 28דות של+ היו� שאת אותו ד-, סליחה, את אנחנו מסיימי�. אני הבנתי ממכלול הע  עו"ד ורסנו:

 29אותה קבוצת צינור שאחר כ+ הפכה לד- הפעלת במש+ כמה וכמה שני� בצמידות 

 30גדולה, אתה לא חייב להגיב על כל חלק וחלק בזה, אני אחר כ+ את' ל+ לתת את 

 31  הנאו�,

 32  אז אולי תשאל שאלה ממוקדת?  עו"ד ליכטנשטיי':
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 1  ה ממוקדת,אל תדאג, אני אשאל שאל  עו"ד ורסנו:

 2  אז עכשיו זה הסיכומי�?  עו"ד ליכטנשטיי':

 3  ת' לו לשאול, למה אתה מפריע? כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4החלטת שהגיע הזמ' שהד-  %214או ב %2012או ב %2013שבשלב מסוי� איפשהו ב  עו"ד ורסנו:

 5  הזה יהיה מיוחד ושונה מהתכנית. 

 6  לא.  העד, מר לרר:

 7  ולכ', אני רוצה להזכיר ל+,  ש:

 8  לא, אני אומר 'לא',  ת:

 9  שינית,  ש:

 10  ואתה ממשי+ ע� התזה, אז מה,  ת:

 11  נכו', כי אני רוצה להזכיר ל+,  ש:

 12  בסדר, אוקי, מותר לו, מותר לו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13, ואתה בעצמ+ Public figureל  TV show %שאתה שינית את הגדרת הד- מ  עו"ד ורסנו:

 14רק בתכניות   Facebook %תי לאמרת 'אתה בכלל יכול להראות שאני הפני

 15הראשונות, אחר כ+ זה כבר היה משהו אחר', משהו בסגנו', אל תתפוס אותי 

 16במילה. אני הבנתי מהדברי� של+, ויכול להיות שלא הבנתי נכו', שבשלב מסוי� 

 17אמרת 'יאללה, בואו נייצר בידול', נדמה לי שאת המילה בידול לא אני המצאתי 

 18  סליחה, אתה אמרת אותה. זה נכו'?אותה, אתה המצאת אותה. 

 19  המילה בידול?  העד, מר לרר:

 20  כ'.  ש:

 21  רק לגבי המילה בידול?  ת:

 22  המילה בידול של,  ש:

 23  אני, אני אמרתי אותה, כ',  ת:

 24  מתו+ התכנית,  Facebook %של ד- ה  ש:

 25  אני אמרתי,  ת:

 26  ת,אז הוא אומר, הא� זה נכו' שהיה שלב שקיבלת� החלטה מודע  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  לא, זה לא,  העד, מר לרר:

 28  שאתה מחליט לבדל את הד- מהערו&?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29כל דבר שעשיתי היה בעתו מבודל לחלוטי' מדברי� שאנשי� אחרי� עשו. למה   העד, מר לרר:

 30  אתה מגח+?

 31  לא, לא, אני לא חושב, לא, אני לא מגח+,  עו"ד ורסנו:

 32  לא, אני מסביר,  ת:
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 1  ושב שענית על השאלה,אני מנסה, אני לא ח  ש:

 2  אני עונה,  ת:

 3  אני, אתה אמרת שאתה בידלת את הד- מהתכנית,  ש:

 4  אז אני מסביר ל+, רגע,  ת:

 5  נדמה לי שאמרת את זה,  ש:

 6  כשב' אד�,  ת:

 7  אנחנו נראה את הפרוטוקול ונראה א� זה נכו',  ש:

 8פינה ומביא בה רק חומרי� מהאינטרנט באטמוספירה שבה זה כשב' אד� עושה   ת:

 9נראה כמעט הזוי לעשות את זה, זה בידול. כשב' אד� מחליט להשתמש בדבר 

 10, ומנסה לייצר איזושהי  Facebookהחדש הזה שאנשי� התחילו רק לדבר עליו, 

 11תקשורת וגו- תקשורת עצמאי, זה בידול. כשכול� מתחילי� לעשות את זה הוא 

 12ל. זאת אומרת כל התהלי+ הוא כל הזמ' להתבדל, כל הזמ', זה, זה המהות מתבד

 13  שלי בעצ�, בטח בתו+ ההלי+ הזה.

 14  טוב.  ש:

 15 2013ככה שאתה לא יכול להצביע על נקודה ולהגיד 'ישבת באמבטיה בשנת   ת:

 16והחלטת להיות מבודל', זה הכל, כל, א� אתה באמת רואה את התהלי+ פה, זה 

 17  מה שקורה מהתחלה.

 18הא� באיזשהו שלב באת לאנשי הערו& ואמרת לה� 'תשמעו, אני משנה את האופי   ש:

 Facebook ?'  19 %של ד- ה

 20שהוא שלי. אתה לא מבי'  Facebook  %לא, אי' לי די' וחשבו' אית� על ד- ה  ת:

 21אי+ אני התנהלתי, א�, א� עד עכשיו לא הבנת אי+ אני התנהלתי, עד כמה שזה 

 22ל העדויות והראיות לא הראו ל+ שזה היה שלי היה שלי, והתכתובות האלה וכ

 23שלי,   Facebook %ואני לא נתתי די' וחשבו' לא- אחד בערו& מה אני עושה בד- ה

 24  אנחנו בבעיה. 

 25כ', אנחנו בהחלט בבעיה, ואני אסיי� ואשאל אות+ שוב פע�. אתה עדכנת מישהו   ש:

 TV show 26 %מ , איפשהו בעול�, שאתה משנה את הגדרת הד-10בעול�, לא בערו& 

 Public figure?  27 %ל

 28  אני לא, תשמע, האירוע הזה שאתה נאחז בו, ואני מכבד את זה,  ת:

 29  לא אני נאחז בו, זה פשוט מה שכתוב בתצהיר,  ש:

 30  לא, לא, אני מכבד,  ת:

 31  השאלה א� זה נכו',  ש:
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 1אני מכבד את זה, אני לא כל כ+ זוכר אותו כאותו אירוע מכונ' שאתה מתאר   ת:

 2  ני לא יכול לענות את מי עדכנתי,אותו, לכ' א

 3  טוב,  ש:

 4  למה עשיתי, באיזה שנה עשיתי, זה פשוט לא חשוב בעיני.  ת:

 5  טוב, סיימנו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6שניה רגע, אני רק אוודא ע� חבריי שסיימתי. כ', אני רק רוצה לשאול אות+   עו"ד ורסנו:

 7אתה יודע את האירוע הזה וא� אתה לא יודע זה שאלה, אתה יכול להגיד לי א� 

 8ג� בסדר. אתה יודע או לא יודע שאות� אנשי� שבסופו של דבר הגיעו את+ 

 9  , ורק ביקשו מה� להתחייב לשנה?10לרשת, הציעו  לה� להישאר בערו& 

 10  אני יודע.  העד, מר לרר:

 11  וה� סירבו, נכו'?  ש:

 12  כ'.  ת:

 13  טוב. תודה.  ש:

 14  , זה לסיכומי�. לכ� יש שאלות?טוב  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15 2אני, אני, בשל הנסיבות קיצצתי ארוכות בשאלות שרציתי לשאול, אני עושה   עו"ד ליכטנשטיי':

 16  שאלות קצרות,

 17  בשביל זה אנחנו מחכי� כבר,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 18  שאלות קצרות ואני אסיי�. 2שאלות קצרות,  2   עו"ד ליכטנשטיי':

  19 

 20  בחקירה חוזרת לעור, הדי ליכטנשטיי:מר גיא לרר, משיב  5ע.ה/

 21קוד� לכ' באחת מהחקירות שנחקרת, התחלת להסביר את האינטראקציה   עו"ד ליכטנשטיי':

 22והסברת שזה לא שהד- הרוויח מהתכנית, אלא שהתכנית הרוויחה מהד-, ולא, 

 23לא שמעתי את ההסבר של+, אתה יכול להסביר לנו כיצד התכנית מרוויחה מהד- 

 24  באופ' הזה?

 25לא, אז אני, אז אני מתנגד. אני חושב ששמענו הסברי� ארוכי� מכל ארו+ מהעד,   עו"ד ורסנו:

 26  זה, עכשיו לשמוע עוד נאו�? אני חושב שזה מיותר.

 27  גברתי תקצר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 28  זה לא צרי+ להיות נאו�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  דקה, %גברתי תקצר את העד לחצי דקה  עו"ד ליכטנשטיי':

 30  הוא הסביר את זה, הוא הסביר את גרסתו,  ורסנו: עו"ד

 31  גברתי תקצר את העד.  עו"ד ליכטנשטיי':

 32בסדר, הוא רוצה, הוא רוצה לקבל הבהרה לעניי' הזה, אנחנו נאפשר, קצר.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 33  בתשובה קצרה, לא, לא צרי+ לחזור, כי קח בחשבו' שהכל מוקלט, זה לא שאנחנו,
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 1  ', קצר גיא,כ  עו"ד ליכטנשטיי':

 2  צרי+ להכניס לנו את זה בכוח לזיכרו'.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  עוד פע�.  העד, מר לרר:

 4  כיצד, כיצד לטענת+ התכנית הייתה זו שהרוויחה מהד-, ולא מהד- מהתכנית.  עו"ד ליכטנשטיי':

 5  זאת לא שאלה בחקירה חוזרת,  עו"ד ורסנו:

 6  ארוכות.אני חידדתי את השאלה ששאלתי   עו"ד ליכטנשטיי':

 7  שאלות וקטעת אותו כל פע�, ת' לו עכשיו להמשי+. 10שאלת על זה   עו"ד סומר:

 8  אתה אמרת, אמרת את זה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  כ', אני, אני,  העד, מר לרר:

 10  עכשיו, את זה תסביר, למה התכוונת,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  אני אסביר בקצרה,  העד, מר לרר:

 12  בדקה לבית המשפט למה התכוונת. כ', תסביר  עו"ד ליכטנשטיי':

 13, ובאופ' מפורט יחד ע�  Facebook %הפעילות העצמאית שאני ניהלתי בעמוד ה  העד, מר לרר:

 14ופעלו  10השותפות שלנו שג� ה� היו עצמאיי�, אנשי� שלא קיבלו כס- מערו& 

 15בחומר שאנחנו ייצרנו ש� באופ' עצמאי, שימשה את פלטפורמת הטלוויזיה 

 16, ושידרנו אות� ללא כל 10בפלטפורמות האלו ע� אנשי� שלא עובדי� בערו& 

 17תמורה לאות� אנשי� אלו. אנחנו נעזרנו במיזמי� שלנו על מנת לנסות להשיג 

 18  אייטמי� לתכנית, לפרס� אותה, וכל מה שנאמר ונראה פה בחקירה.

 19תודה רבה. עוד משהו קצר, התחלת לספר לנו את הסיפור על משט הקנאביס טוב,   ש:

 20  ולא שמענו אותו, אני רוצה את הסיפור הזה ובכ+ סיימנו גברתי.

 21  ת' לנו את הסיפור של המשט של הקנאביס,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  לי.אני אוותר, אני, אני, עצביי קצת רופפי� וזה בסדר, אפשר להסתדר ג� ב  העד, מר לרר:

 23טוב, אני רוצה לשאול אות+ בכל זאת, למרות עצבי+ הרופפי�. פרופסור נאו'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 24העידה מקוד�, שמעת את העדות שלה, והיא אומרת 'מיליו' לייקי� לא אומר 

 25שמיליו' אנשי� רואי� את הפוסט שהעלית', אתה מסכי� ע� זה מ' הסת�. אז 

 26  ת הפוסט שהעלית?יש ל+ יכולת לדעת כמה אנשי� ראו א

 27  כ'.  העד, מר לרר:

 28  כמה אנשי� ראו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 29  כ',  העד, מר לרר:

 30  או לא עשו לזה איזושהי תגובה אחרת. likeלאו דווקא א� ה� עשו   כב' הש' נעי� דיבנר:

 31  פוסט, per  העד, מר לרר:

 32  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1  את אומרת לכמה אנשי� זה נחש-,אתה יכול לראות את כמות החשיפה, ז  העד, מר לרר:

 2  כזה של העמוד? postאתה יודע להגיד בממוצע לכמה אנשי� נחש- כל   כב' הש' נעי� דיבנר:

 3  זה מאוד,  העד, מר לרר:

 4  מהתקופות שאתה זוכר אות�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5זה מאוד מאוד משתנה. אנחנו יכולי� לדבר על ממוצע, בשיאו של העמוד, של   העד, מר לרר:

 6  חשיפה. עכשיו, חשיפה, per postאל- איש  200%300

 7  מה זה שיאו של העמוד?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  בתקופות האחרונות ולא כשהוא היה קבוצה קטנה ע�,  העד, מר לרר:

 9  לא, שיאו זה לפי כמות הלייקי�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  כ', כ',  העד, מר לרר:

 11  ?20%ש לי מיליו' לייקי� החשיפה תהיה בער+ אוקי, זאת אומרת כשי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 12כ', אבל זה מאוד משתנה, כי א� משהו תופס והוא ויראלי, החשיפה יכול להיות   העד, מר לרר:

 13  מיליו' איש שנחשפו. 4מכמות הלייקי� בעמוד, היא יכולה להיות  4פי 

 14  תסביר, תסביר את האפשרות הזאת.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 15  נקבע על פי ההתנהגות של הגולשי� לגבי אותו פוסט. postרייטינג של כל בעצ� ה  העד, מר לרר:

 16  אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17א� עושי� לו לייקי� הרבה מאוד אנשי� בהתחלה, הוא הופ+ להיות ויראלי, זאת   העד, מר לרר:

 18  אומרת שהוא נחש- ליותר ויותר אנשי� ככל שיש אליו יותר תגובות.

 19  וקי.א  כב' הש' נעי� דיבנר:

 20ובדקה הראשונה  postזאת אומרת, א� אני בדקה ראשונה, העליתי עכשיו   העד, מר לרר:

 21לייקי� לפוסט, אוטומטית המנגנוני� שלה� אומרי� 'עשו מאה  100קיבלתי 

 22  לייקי� בדקה, בואו נפי& את זה כמה שיותר',

 23  ואז מרחיבי� את התפוצה שלו?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 24  בדיוק,  העד, מר לרר:

 25  מעבר לד- ג�.  עו"ד סומר:

 Facebook ?  26זה, זה מה שעושה אותו האלגורית� של   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  מעבר לד-,  עו"ד סומר:

 28  כ',  העד, מר לרר:

 29  זה מה שהוא עושה?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  כ'.  העד, מר לרר:

 31  זאת אומרת זה לא משהו שאתה שולט עליו בשו� דר+,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 32  לא, לא, עכשיו,  לרר:העד, מר 
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 1  עושה,  Facebookזה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2לא, עכשיו למה אני ג�, בוויכוחי� שלי אית� הסברתי לה� שלהערכתי ג� א�   העד, מר לרר:

 3ה� ינצחו וייקחו את העמוד, ה� לא כל כ+ ידעו מה לעשות איתו, סליחה שזה 

 4  נשמע קצת,

 5  מתנשא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  פטרוני ומתנשא,  העד, מר לרר:

 7  כ',  כב' הש' נעי� דיבנר:

 per 8למה? כ', כי בסופו של דבר ההצלחה של העמוד הזה במידה רבה הייתה   העד, מר לרר:

 9פוסט, בגלל שידענו אי+ להתנהג, מתי לשי� את הפוסטי�, איזה פוסטי� הקהל 

 10שלנו אוהב, הוא הל+ וצבר פופולאריות והפוסטי� הפכו להיות פופולאריי�. 

 11, שיש לו 10של ערו&   Facebook %יה, א� את� לוקחי� היו� את עמוד ההרא

 12 %חצי מיליו' לייקי�, שזה לכאורה חצי מכמות הלייקי� שיש לעמוד ה

Facebook  של הצינור, אבל את� מודדי� את זה רק במדד ה% engagement ,13 

 14פוסט, כמה עושי� לייק, כמה מגיבי�,  perלכמה אנשי�, כמה אנשי� נחשפי� 

 15את� תראו שזה לא חצי, זה מאית, ואני לא  מגזי�, כי בסופו של דבר אי' פה 

 16מדדי� אמפירי� שאפשר להגיד 'זה נחש- לככה', זה הכל תלוי באי+ אתה מפעיל 

 17שדיברת� עליו קוד�,   Facebookאותו, באי+ אתה מתנהג. לגבי אותו ד- 

 18, במקרה הספציפי ששאלו את קארי' לגבי 'חי בלילה', קארי' היא מומחית נהדרת

 19  הזה היא לא מכירה פשוט את הסיפור שדורי, במקרה, שנמצא פה, כתב עליו.

 20אבל רגע, סליחה, אני שאלתי את המומחית בקשר למשהו שהיא כתבה בחוות   עו"ד ורסנו:

 21  הדעת שלה,

 22  לא, לא שאלת על 'חי בלילה',  העד, מר לרר:

 23  הוא מסביר ל+ את העובדות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  אני חושב שהסוגיה הזאת היא מאוד חשוב, כי, כי ג�,  ר לרר:העד, מ

 25  אבל היא השוותה, שניה רגע, שניה, שניה,  עו"ד ורסנו:

 26  רגע, רק רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27אני ביקשתי מהמומחית להתייחס, בהמש+ לכ+ שהיא התייחסה לתכניות   עו"ד ורסנו:

 28  אחרות, לתכנית אחרת, וג� שאלתי אותה לגבי,

 29  אבל היא ייחודית, יש לה סיפור ייחודי ממש לתכנית הזאת, ולכ' הוא לא,  מר לרר:העד, 

 30  לא,  עו"ד ורסנו:

 31  מה לא? אני אומר,  העד, מר לרר:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 300

 1  לא, פשוט,  עו"ד ורסנו:

 2  העד מעיד ל+ שכ',  עו"ד ליכטנשטיי':

 3  בוא תשמע ואז תחליט שלא,  העד, מר לרר:

 4  אני לא חושב שזה, אני מבקש למנוע את הדבר הזה,אבל שניה, לא, פשוט   עו"ד ורסנו:

 5  תראה, בוא נאמר דבר כזה, רגע, שניה אחת, רגע, רגע, רגע,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  שהוא לא תשובה לשו� שאלה,  עו"ד ורסנו:

 7  לא, לא, לא,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  והוא לא עדות.  עו"ד ורסנו:

 9זושהי השלמה לגבי מסמ+ שהוגש היו� לראשונה, כ', אבל הוא, יש כא' אי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 10  ואני הבטחתי בתחילת הדיו' שאני אאפשר לה� להשלי� ביחס לכ+,

 11  בבקשה,  עו"ד ורסנו:

 12  ולכ' אני מקיימת את הבטחתי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  בבקשה.  עו"ד ורסנו:

 14שודרה בערו& 'חי בלילה'. קוד� כל, מעבר לעובדה שהתכנית  Facebook %ד- ה  העד, מר לרר:

 15  וזכתה לאחוזי צפייה, בממוצע, שוב, כל הדוגמאות האלה, 2

 16  ,2שמתאימי� לערו&   כב' הש' נעי� דיבנר:

 17אני מכיר את הממוצעי�, הרבה יותר גבוהי�, היה לה כמה פוסטי� שהפכו להיות   העד, מר לרר:

 18 ויראליי� בעול� וצברו, ממש במהל+ תקופה קצרה, את רוב, רוב עוקבי הד- סביב

 19הפוסטי� האלה, והיו�, תק' אותי א� אני טועה דורי, שהוא עור+ את בלוג 

 20המזבלה שהבאת� ממנו כמה קטעי�, נמצא פה העור+ של הדבר הזה, רוב 

 21  הגולשי� שלה� ה� בכלל לא מהאר&, ה� גולשי� שנאספו מתאילנד, מאינדונזיה,

 22  טוב, בסדר, אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  ר הזה הוא לא משק- ממש.ולכ' המספ  העד, מר לרר:

 24אוקי. עוד דבר שאני רוצה שתשלי� לי איזושהי נקודה, בעובדות, בעובדות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25נטו. היה שלב של חסימה לד-, מה קרה? למה נחס� הד-, ואי+ פעל הערו& 

 26כשנחס� הד-? לא אי+ אתה פעלת, מה הערו& עשה כדי להתמודד ע� הסיטואציה 

 27  ד� כל למה הוא נחס�.של חסימת הד-? קו

 28  הוא נחס� בגלל טענות על הפרת זכויות יוצרי�.  העד, מר לרר:

 29  אוקי,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30  שלנו,  העד, מר לרר:

 31  חסמה למשל כמה זמ'?  Facebookואז   כב' הש' נעי� דיבנר:
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 1הכריזו על חודש, אנחנו שלחנו מכתבי� לכל העול� ובסו- יצרנו קשר ע� גור�   העד, מר לרר:

 2  העולמית שהתחיל להתנהל אתנו והראה לנו מי הגיש את התלונה,   Facebookמ

 3  וזה קוצ& לכמה זמ'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4וזה קוצ&, קיבלנו  לדעתי יותר משליש על התנהגות טוב, וזה קוצ& בחצי לדעתי,   העד, מר לרר:

 5  אחרי שבועיי�, אני לא, דורי אתה זוכר?

 6  שבועיי�.  דובר:

 7אוקי, אז שבועיי� בער+ הד- היה חסו�, שבועיי� הד- היה חסו�. מה, מה   דיבנר: כב' הש' נעי�

 8  עשה הערו& בזמ' הזה? זאת אומרת אי+ הערו& התנהל מול החסימה הזו?

 9  כלו�.  העד, מר לרר:

 10  התכנסה ישיבה? 'בוא נראה אי+ מתפעלי� את הסיטואציה הזאת'?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  בקול.תענה   עו"ד ליכטנשטיי':

 12לא עשו כלו�, כל ההתנהלות שלנו, ג� אגב המשפטית בקטעי� מסוימי� מול   העד, מר לרר:

 13נעשתה באופ' פרטי כי היה ברור לנו שזה עסק פרטי שלנו.   Facebookגורמי 

 14העולמית, מול גורמי� באוסטרליה שה�   Facebook %אד� ואני מול גורמי� ב

 15  אלה,

 16  ית או מישהו מטעמה בתו+ הערו& טיפלו בנושא הזה?היועצת המשפט  כב' הש' נעי� דיבנר:

 17  לא.  העד, מר לרר:

 18  לא? טוב.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19הראו לנו שמי שהפר את, מי   Facebookאנחנו שלחנו מיילי� לאוסטרליה כי   העד, מר לרר:

 20שהגיש את התלונה היא חברת הפקה מאוסטרליה. התנהלנו מול אותה חברת 

 21  ו את זה.הפקה מאוסטרליה והחזרנ

 22  אוקי.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 23שניה רגע, אני רק רוצה לשאול שאלה בהקשר הזה. אתה עדכנת מישהו מהערו&   עו"ד ורסנו:

 24  בנושא הזה?

 25  אני לא זוכר, אבל זה פורס� בכל מקו� וא� ה� לא,  העד, מר לרר:

 26  אני שואל שאלה מאוד מאוד ממוקדת,  ש:

 27  אני לא זוכר,  ת:

 28  הערו& ועדכנת אותו בעניי' הזה?אתה פנית למישהו מ  ש:

 29  אני לא זוכר.  ת:

 30  טוב.  ש:

 31  נכס שלכ� נחס� לחודש,  עו"ד סומר:

 32  לא, אבל אתה לא עונה במקומו.  עו"ד ורסנו:



  
 

  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

   46976�09�17 סע"ש    
  

 

 302

 1טוב, יש פה שאלה, יש פה שאלה. תודה רבה מר לרר, תודה רבה מר לרר. יש   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2אותה, ג� א� הוא לא עדכ' מישהו מהערו&, א� זה שלכ� פה שאלה שצרי+ לבדוק 

 3  מישהו אמור לדעת מזה.

 4  מאחר והוא בפועל הפעיל את זה, כמו,  עו"ד ורסנו:

 5אפילו לא ידעו שחסמו את ד-  10אבל אתה אומר כא' ואומר לי שחדשות   כב' הש' נעי� דיבנר:

 6  הזה שעומד כא' במחלוקת?  Facebook %ה

 7, והוא מגיש בתכנית של ערו& 10, והוא עובד של ערו& 10עובד של ערו&  והוא, והוא  עו"ד ורסנו:

 8, והוא צרי+ לבוא לאנשי הנהלת הערו& הזה ולהגיד 'תשמעו, יש פה בעיה, יש 10

 9פה איו� בתביעה', הרי התביעה הזאת הייתה מוגשת נגדנו בסו-, זה מה שהיה 

 10  קורה, התביעה הזאת בסו- הייתה מוגשת, 

 11  רגע אחד, רגע,  בנר:כב' הש' נעי� די

 12  זה חמור מאוד שהוא לא פנה אלינו,  עו"ד ורסנו:

 13זה שאתה חושב שזה חמור זה דבר אחד. אני מוטרדת כרגע לא מהשאלה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 14מה אתה חושב על זה א� זה חמור, אלא מהשאלה מה המשמעות של זה שא- 

 15  אחד בערו& אפילו לא היה מודע לזה.

 16  ה זה 'א- אחד בערו&'? הוא היה מודה לזה, הוא מהערו&.רגע, מ  עו"ד ורסנו:

 17  נכו', נכו',  העד, מר לרר:

 18סליחה רגע, סליחה רגע, הוא מהערו&, והוא היה, ושוב אני אומר, הוא מהערו&   עו"ד ורסנו:

 19  ,10והוא עובד של ערו& 

 20מוחשכת והמצלמה לא עבדה מישהו מהערו& ידע חו& תגיד, א� הטלוויזיה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  ממנו? נניח הוא לא יגלה לא- אחד, ידעו בערו&?

 22גברתי, גברתי, הרי אני יכול להבטיח לגברתי שא� הוא באמת היה מקבל תביעה   עו"ד ורסנו:

 23  על העניי' הזה התביעה הזאת הייתה מונחת על שולחנה של דבורה,

 24  יפותטי,טוב, זה ה  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  בתו+ שניות בודדות.  עו"ד ורסנו:

 26  זה היפותטי, אני עוד לא יודע מה היה קורה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  לא, אבל אנחנו יודעי� את זה בוודאות,  עו"ד ורסנו:

 28  ג� בענייני� משפטיי� טיפלנו בעצמנו.  העד, מר לרר:

 29  ג� עכשיו. אנחנו  יודעי� את זה בוודאות, מכיוו' שזה מה שקורה  עו"ד ורסנו:

 30  טוב, אוקי.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 as we speak.  31ברגע, ברגעי� אלה   עו"ד ורסנו:
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 1דברי� שצרי+ לעשות.  2עכשיו בואו נתחיל לדבר על ההמש+. תראו, יש כא'   כב' הש' נעי� דיבנר:

 2זה לקבל את הפרוטוקול, בדר+ כלל לוקח שבועיי� עד שאנחנו מקבלי� את  1

 3, וזה חתיכת פרוטוקול, אני אעשה כל מה שאפשר כדי הפרוטוקול אחרי תמלול

 4שזה יקרה הרבה יותר מוקד� ושיתנו לו עדיפות על פני תיקי� אחרי�. אחרי 

 5שנקבל את הפרוטוקול את� מבקשי� שאני אזמ' אתכ� לסיכומי� בעל פה, אני 

 6  מבינה, נכו'?

 7  כל כ+ מורכב עובדתית יהיה, אנחנו  נרצה סיכומי� בכתב, גברתי, נראה לי שבתיק  עו"ד ליכטנשטיי':

 8על המשמעויות של כ+? תראו, אני באופ' אישי, אני באופ' אישי, א� לא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 9היית� מאוד מזדרזי�, חושבת שנכו' לעשות פה סיכומי� בכתב. אני חושבת שזה 

 10תיק כבד, הוא מאוד מאוד יוצא דופ', זו לא איזו קרקע חרושה שקל לנו ללכת 

 11הצדדי�, אני חושבת  %2ג� חושבת, ואני אומרת את זה בצורה מפורשת ל בה. אני

 12שאת� צריכי� לעשות עבודת מחקר רצינית לגבי מקרי� דומי� בחו"ל. לא יכול 

 13  להיות שאנחנו המקרה הראשו' שעוסק,

 14  נתנו דוגמאות,  עו"ד ליכטנשטיי':

 15  דוגמאות מאוד מאוד אזוטריות,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  ני יודע שזה נשמע שלא יכול להיות,א  עו"ד ורסנו:

 17מהבירור הקט' שאני הספקתי לעשות עוד, בלי העוזרת המשפטית שלא   כב' הש' נעי� דיבנר:

 18הייתה לי באותו זמ', יש מקרי� נוספי�, זה לא המקרה היחיד אותו מקרה של 

 19  פשיטת רגל.

 20  קה, אבל לא מצאתי מקרי�, שוב אני אומר, לא מצאתי מקרי� בפסי  עו"ד ורסנו:

 21אוקי, תעשו, תעשו בדיקה, אני לא חושבת שזה מספיק, אני חושבת שכדאי   כב' הש' נעי� דיבנר:

 22  לעשות בדיקה ג� בארצות הברית,

 23  אני אומר, היו לנו, היו לנו עוד מקרי� שאות� לא הכנסנו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 24  וג� במדינות אירופה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  ה� פחות ספציפיי�.כי חשבנו ש  עו"ד ליכטנשטיי':

 26טוב, ג� במדינות אירופה צרי+ לעשות בדיקה ולנסות לעשות את ההיקשי�,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 27  כי אנחנו נלמד מכל דבר חדש כא', זה לא איזשהו מקרה,

 28  אי' בעיה,  עו"ד ורסנו:

 29קה, וזה יהיה מרתק לעבוד על זה, אי' לנו חוק שמדבר על זה, אי' לנו פסי  כב' הש' נעי� דיבנר:

 30אבל צרי+ ע� כמה שיותר חומר. אז הא� את� מבקשי�, אחרי שאני שולחת לכ� 

 31  ? מבחינת לוח הזמני�,14 – 14את הפרוטוקול, סיכומי� בכתב, מה? 

 32כ', אנחנו מבחינתנו מתחילי� לעבוד מחר, הפרוטוקול יהיה רק כדי להוסי- את   עו"ד ליכטנשטיי':

 33  וני�.המקומות הנכ
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 1  בסדר.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 2  אני אגיד לגברתי,  עו"ד ורסנו:

 3  כ' אדוני,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 4  אני מאוד הייתי רוצה,  עו"ד ורסנו:

 5  לא, לא מחר, סליחה.  עו"ד ליכטנשטיי':

 6ימי�' וזה. אני רוצה  7לא, שניה, מאוד מאוד הייתי רוצה לומר לגברתי 'בטח, תו+   עו"ד ורסנו:

 7  מציאותי, החיי� ה� לא כאלה.להיות 

 8  בסדר גמור.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 9  ימי�, יהיה ל+ לפחות חודש. 14תבקש   עו"ד ליכטנשטיי':

 10  בוא, אל תית' לי עצות,  עו"ד ורסנו:

 11  לא, יהיה ל+ לפחות חודש,  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  בואו נתקד�, בואו נתקד�.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 13  בבקשה.  עו"ד ורסנו:

 14  כ'.  עי� דיבנר:כב' הש' נ

 15אני רוצה להיות מציאותי, ובנסיבות האלה שגברתי מציגה אני חושב שאנחנו   עו"ד ורסנו:

 16יו� מהרגע שנקבל את הפרוטוקול. א� ה� רוצי� לעשות את זה יותר  30נצטר+ 

 17  .30מוקד� זה עניינ� כמוב', אנחנו נצטר+ 

 18  יו� מהיו� שתקבלו את הפרוטוקול? 30  כב' הש' נעי� דיבנר:

 19  כ',  ו"ד ורסנו:ע

 20  או מהיו� שתקבלו את הסיכומי�?  כב' הש' נעי� דיבנר:

 21  לא,  עו"ד ורסנו:

 22  בעצ� את� מגישי� סיכומי� ראשוני�,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 23  אנחנו, אנחנו,  עו"ד ורסנו:

 24  את� ראשוני�.   כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  אנחנו באנו מוכני� לסיכומי� בעל פה עכשיו,  עו"ד סומר:

 26  תראו, תראו,  � דיבנר:כב' הש' נעי

 27  לא, ג� יש לו,  עו"ד ליכטנשטיי':

 28רגע, תקשיבו, בהתחשב בכ+ שהפרוטוקול לא יגיע בשבוע הקרוב ושלכאורה   כב' הש' נעי� דיבנר:

 29, %21ו 21מהיו�, אני אומרת שאנחנו נעשה את זה  %30יכולנו להתחיל לספור את ה

 30הזמ' של הכתיבה, צרי+ אנחנו נחסו+ את השבועיי� האלו. בכל זאת, ג� יש את 

 31, ייקח dataלקחת בחשבו', זה לא שהגשת� ואחרי זה אני מוציאה איזה פלט 
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 1מרגע הגשת  %21ו 21קצת זמ' לשבת על הדברי� האלו, אז בואו נעשה את זה 

 2  עמודי�, אי' סיבה.  10הפרוטוקול. אני כבר אומרת לכ� שהסיכומי� לא יעלו על 

 3  �,קצת יותר אנחנו צריכי  עו"ד סומר:

 4  , לא צרי+, תשמעו, אי' כא', המחלוקת,10  כב' הש' נעי� דיבנר:

 5  כי גברתי מפנה אותנו לדוגמאות ולפסיקה, יהיה הרבה דוגמאות.  עו"ד ליכטנשטיי':

 6  אפשר בהכל ע� הפניה לפרוטוקול מלא,  עו"ד ורסנו:

 7  בדיוק, הפניה, אני לא צריכה,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 8  לא, בסדר,  עו"ד ליכטנשטיי':

 9  , א� תבקשו,15א� זה יהיה   עו"ד ורסנו:

 10  אני לא צריכה שתצטטו ולא תצלמו,  כב' הש' נעי� דיבנר:

 11  פסיקה, פסיקה,  עו"ד ליכטנשטיי':

 12  , זה לא נורא.10במקו�  15א� תבקשו   עו"ד ורסנו:

 13  בהפניה של שורה, תצר- את הפסיקה, תצר- את הפסיקה א� אתה רוצה.  כב' הש' נעי� דיבנר:

 14  קצת יותר, גברתי.  עו"ד סומר:

 15כדי שלא נגיע למצב שאני מרגישה שאני  12עמודי�, אני את' ל+  10לא צרי+,   כב' הש' נעי� דיבנר:

 16  לוחצת אות+ יותר מדי.

 17  א� הוא יבקש אני לא אתנגד.  עו"ד ורסנו:

 18  אז אנחנו לא נספור את עמוד השער,  עו"ד ליכטנשטיי':

 19  אבל, אבל, אבל,  עו"ד ורסנו:

 20  זה כבר אינטרס שלי,  בנר:כב' הש' נעי� די

 21  ,%12אבל נתחיל מ  עו"ד ורסנו:

 22  לא נספור את עמוד השער גברתי,  עו"ד ליכטנשטיי':

 23  ,%15אז נגיע ל %12לא, א� נתחיל מ  עו"ד ורסנו:

 24  ,%12לא, לא, הגענו ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

 25  .%20נגיע ל %15א� נתחיל מ  עו"ד ורסנו:

 26  . %10לה מעבר לזה, ורשו� בפרוטוקול שעלינו מולא נע %12הגענו ל  כב' הש' נעי� דיבנר:

  27 

 28  סו- ההקלטה

  29 

 30   .18.1.18הועלה לנט המשפט ביו�  , לאחר תיקוני עריכה קלי�,התמלול

  31 

  32 

  33 
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#>2<#  1 

 2  החלטה

  3 

 4  עמודי� לכל צד, כדלקמ': 12יכומיה� בכתב, הצדדי� יגישו ס

 5  ימי�. 21התובעות בתו+ 

 6  ימי� נוספי�. 21הנתבע בתו+ 

 7  ימי�. 21עיו' בעוד 

  8 
#>3<#  9 
  10 

 11  בהעדר הצדדי�. 18/01/2018, ב' שבט תשע"חניתנה והודעה היו� 

  12 
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