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  שופטת רויטל באוםכב' ה לפני

 

 רדיו הצפון החזקות בע"מ תובעתה
 
 נגד
 

 טטיאנה ליבמן נתבעתה
<#2#> 1 

 2 נוכחים:
 3 עו"ד רובינשטיין ב"כ התובעת:
 4 עו"ד דץ ועו"ד שילה ב"כ הנתבעת:

 5 

 6 פרוטוקול

 7 

 8 ב"כ הצדדים:

 9מתנגדים לכל עדות שמיעה, סברה, מומחיות, שינוי או הרחבת חזית. אנו שומעים מביהמ"ש כי 

 10 לחקירות העדים נקצבו זמנים ובדעת ביהמ"ש לעמוד בזמנים שנקבעו. 

 11 

 12 העד, מר שי בן מאור, לאחר שהוזהר כחוק, משיב לשאלות ב"כ הנתבעת בחקירה נגדית:

 13 וכל האמור בו אמת. 17.1.21מיום  אני מאשר תצהירי

 14 מה המקצוע שלך וההשכלה שלך.  ש.

 15אני בעל תואר ראשון  במינהל עסקים ורואה חשבון. אני עוסק בתחומים מגוונים, בתחום  ת.

 16 שנה בעולם התקשורת הבנלאומית והישראלית.  20הניהול הבכיר ויש לי ניסיון של 

 17 כעיתונאי ש.

 18לת מעט בידיעות ומעריב. הייתי יועץ התקשורת של ציפי לבני בתחילא. בתחילת דרכי כתבתי  ת.

 19שנים  4כאשר הייתה שרת חוץ ושרת משפטים, הייתי מנכ"ל רדיו ת"א במשך  2000 –שנות ה 

 20 ועוד תפקידים דומים. אם תרצה אני אפרט. 

 21 אתה מחלק את זמנך בין כמה ארגונים וחברות.  ש.

 22 כן.  ת.

 23 בחודש אתה משקיע בתובעת.  לאור זאת כמה ימים, שעות ש.

 24 20 –ל  17כמובן שזה תלוי. בגדול אני יו"ר פעיל בתובעת. חלק מכך בממוצע שאני מעניק בין  ת.

 25 שעות שבועיות. אחת לשבועיים אני מגיע לתחנה באופן פיזי. 

 26 היכן אתה מתגורר בארץ.  ש.

 27 בת"א.  ת.



 
 

 
 בית משפט השלום בחיפה

 רדיו הצפון החזקות בע"מ נ' ליבמן 10726-06-20 ת"א
 

 2021ספטמבר  29 

 

 5 

 1האם אתה יודע שביקשתי מהתובעת להציג את כל מסמכי הזיכיון ונספחיו כחלק מהראיות  ש.

 2 שלה. 

 3אני יודע ולמיטב זכרוני אמרנו שאין בעיה והנתבעת יכולה להגיע בתיאום מראש לעיין בזיכיון  ת.

 4 כרצונה. למיטב ידיעתי וזכרוני היא לא עשתה זאת למרות שהבנתי שזה היה מאוד דחוף לכם. 

 5ני לא שאלתי ביקור במשרדים, ביקשתי להציג בביהמ"ש את הזיכיון ונספחיו, שתביא איתך א ש.

 6 לדיון היום. האם יש בידך. 

 7 אתה יכול להראות לי את זה בכתב? אני לא יודע על זה.  ת.

 8 האם יש בידך כאן את הזיכיון על נספחיו ותנאיו. ש.

 9י שביקשו לראות את הזיכיון, לא ידעתי לי אין. אני לא ידעתי שהייתה בקשה כזו. אני ידעת ת.

 10 שביקשו שנביא אותו לביהמ"ש.

 11 אתה קראת את התצהיר של הנתבעת.  ש.

 12 כן.  ת.

 13 ראית את הזיכיון שצורף אליו שהיא הורידה מהאינטרנט.  ש.

 14לא ראיתי שום זיכיון. יש שם אולי מפה או דף בודד. זיכיון של תחנה אזורית כולל בתוכו  ת.

 15 עמודים.  1000 –קרוב ל 

 16 

 17 ב"כ הנתבעת:

 18ואני שומע כי עותק גם אני שומע מביהמ"ש כי לתיק ביהמ"ש לא הגיעו הנספחים של תצהיר הנתבעת 

 19 לא הגיע לב"כ התובעת.

 20 

 21 ב"כ התובעת:

 22 אני פניתי לחברי עו"ד דץ לקבל את הנספחים, ויצאתי מנקודת הנחה שהם צורפו לכתבי הטענות. 

 23 

 24 ב"כ הנתבעת:

 25 ימים מהיום.  7אדאג להגיש את הנספחים לתיק בתוך 

 26 

 27 המשך החקירה:

 28 קראת אי פעם את הזיכיון.  ש.

 29 בגדול.  ת.

 30 את כתב ההגנה קראת.  ש.

 31 בהחלט.  ת.

 32 בכתב ההגנה יש טענות וציטוטים ספיציפיים מתוך הזיכיון.  ש.

 33 את זה קראתי.  ת.
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 1 האם ניסית לברר עם עורך הדין מה משמעות הטענות האלה.  ש.

 2 בהחלט.  ת.

 3 בעקבות ההתייעצות הזו לא מצאת לנכון לקרוא את הזיכיון.  ש.

 4 לא.  ת.

 5 את התקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו אזורי זיכיון שידורי רדיו, אתה מכיר.  ש.

 6 כן.  ת.

 7 

 8 ב"כ הנתבעת:

 9כיון אמנם עלה במסגרת כתבי הטענות אבל ביהמ"ש לא זוכר אני שומע מביהמ"ש כי נושא הזי

 10שבפרסום שהוא העניין נשוא הליך זה יש התייחסות לכך, ואני טוען כי מעילה בת עוולה לא תצמח 

 11 זכות תביעה ויש לכך רלוונטיות לעניין טענות נוספות שהועלו על ידנו. 

 12 

 13 המשך החקירה:

 14 הזיכיון שהתובעת היא לא גוף תקשורת חיפאי.  האם נכון לומר בעקבות התקנות ובעקבות ש.

 15מותר לי חד משמעית לשדר בחיפה ובכל אזור אחר במדינת ישראל. לא רק שמותר אלא  ת.

 16מבחינת הרשות השנייה זה אף רצוי שלא לומר חובה ואני אפרט. לא רק לתובעת אלא לכל 

 17מובן לא אזור זיכיונה רדיו. רק בשבת האחרונה שידרה תחנת רדיו חיפה מקרית שמונה שזה כ

 18ואני סבור שמותר לה לכן לא פציתי פה. נניח ויש מקרה רצח בכרמיאל והם באים לביהמ"ש 

 19בחיפה האם הם מעלים בדעתם שהתובעת לא תשדר מביהמ"ש בחיפה. הראיה הגדולה 

 20לנכונות טענתי היא שלכל אורך תקופות הזיכיון שודרו מאות אם לא אלפי שידורי חוץ של 

 21מחוץ לאזור הזיכיון שלהן והרשות השנייה מאפשרת, אפשרה ותאפשר את העניין  זכייניות

 22 הזה. אני לא ראיתי סעיף האוסר עליי לשדר. 

 23 אתה אמרת עכשיו שהרשות השנייה מאשרת לכל רדיו מקומי לשדר גם מחוץ לאזור הזיכיון.  ש.

 24 נכון.  ת.

 25 יש לך אסמכתא שהתובעת קיבלה אישור כזה. ש.

 26כנראה שלא הבנת אותי. אין צורך בקבלת אישור בכתב, מעולם לא היה צורך כזה. הרשות  ת.

 27אוסרת. אני לא משפטן אבל העובדה היא שכפי שציינתי השנייה מאשרת מתוקף זה שהיא לא 

 28 אני יכול לתת עשרות דוגמאות רק מהחצי שנה האחרונה...

 29יכיון כפי שמפורסם באינטרנט. אתה לתצהיר הנתבעת, זה העתק הז 1אני מציג לך את נספח  ש.

 30 מזהה אותו. 

 31 . 2008 –כתוב בעמוד הראשון זיכיון, יש חתימה של התובעת בכל עמוד מ  ת.

 32. אתה מסכים איתי שהוראות התקנות לגבי גבולות הזיכיון גוברות 1לנספח  8.1מפנה לסעיף  ש.

 33 על הוראות הזיכיון.
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 1 ב"כ התובעת:

 2 אני מתנגד. מדובר בשאלה משפטית והעד איננו משפטן. 

 3 

 4 המשך חקירה:

 5 לתצהירך. התחרות בין התובעת לרדיו חיפה.  5מפנה לסעיף  ש. 

 6 נכון.  ת.

 7שבעל הזיכיון יקפיד כי בכל  23.3אני אומר לך שלפי תנאי הזיכיון של התובעת נאמר בסעיף  ש.

 8נאמר שמותר לכם לגלוש עם השידורים לאזור עת ייקלטו שידוריו בכל תחומי אזורו... איפה 

 9אני אומר לך שאסור לכם לשדר בתחום של רדיו האחר ולנהל תחרות על ליבם של המאזינים. 

 10 חיפה ושאתם עבריינים. 

 11אני חושב שזו שטות מוחלטת ואני אסביר. ראשית, כפי שטענת מדובר על ככל הניתן, אין  ת.

 12מעבר לזיכיון שלה. אנו משתדלים שלא לגלוש תחנה אזורית במדינת ישראל שלא גולשת 

 13מעבר לאזור הזיכיון שלנו. לגבי שידור בפועל מותר לנו לחלוטין לשדר מכל אזור בארץ אם 

 14 יש צורך. אתה מדבר על הקליטה שלנו באזור חיפה. 

 15 אני מדבר על השידור ועל ליבם של המאזינים.  ש.

 16ר מחוץ לאזור שלנו. אתה ציטטת מתוך אני אבקש שתראה לי איפה רשום שאסור לנו לשד ת.

 17סעיף שמדבר על קליטה של שידור ושם רשום ככל הניתן מעבר לאזור הזיכיון, לא כתוב שום 

 18 דבר על שידור בפועל. 

 19אתה אמרת שקיימת תחרות עזה על המאזינים החיפאים. זאת אומרת שיש שידור אקטיבי  ש.

 20ומרת לא לגלוש מעבר לגבולות הזיכיון שלכם אל המאזינים החיפאים. אם הוראת הזיכיון א

 21 משמע המאזינים החיפאים מחוץ לתחום עבורכם. 

 22אתה טועה טעות קשה לדעתי. למיטב זכרוני כל אזור זיכיון במדינת ישראל איננו צפון  ת.

 23מגיעים לחיפה  קוריאה, אנחנו לא מסוגרים. דהיינו מדי יום עשרות אלפים תושבי הצפון

 24בממוצע של ההכנסות של כל תחנת  30% –כך גם להיפך. זו הסיבה שכ לעבוד, לטייל, לבלות ו

 25רדיו אזורית ממוצעת בישראל הן של עסקים מחוץ לאזור הזיכיון שלהם. זו הסיבה שהנעשה 

 26 בחיפה מאוד מעניין את תושבי אזור הזיכיון שלי. 

 27אתם מאחר שאזור הכרמל הוא אזור זיכיון של תחנה חיפאית אתה מודה בתצהירך שמצ .ש

 28 לנכון להציב אנטנת שידור על הכרמל. 

 29קודם כל ראוי שביהמ"ש יידע שהאשמה בהצבת משדר ללא אישור ולא לפי החוק היא עבירה  ת.

 30פלילית ואין אשמה חמורה יותר כלפי כלי תקשורת כי בעצם אומרים שאני למעשה רדיו 

 31לא היתר על מנת פיראטי. הטענה שלך כאילו אני שמתי אנטנה ללא אישור, ללא ידיעה, ל

 32להתחרות ברדיו חיפה היא משוללת כל יסוד גם עובדתית, היא זהה לטענה של רדיו חיפה 

 33שנתן בזמנו למשרד התקשורת, רק שרדיו חיפה אפילו לא טען שאנחנו עושים את זה ללא 
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 1היתר וללא אישור ויש לי בעניין זה תכתובת מיו"ר רדיו חיפה שמגדיר את הטענה שלהם 

 2ומגוחכת. אני מקריא מתוך מכשיר הטלפון הסלולרי שלי הודעה מאת מר דן  כטענה הזויה

 3 .28.7.20ארנון בעליו של רדיו חיפה, הודעה מיום 

 4האם נכון שקיימת בדיקה או חקירה של משרד התקשורת לגבי הפרת תנאי הזיכיון על ידי  ש.

 5 התובעת. 

 6 שקר מוחלט.  ת.

 7 האם קיימת בדיקה כזו של הרשות השנייה.  ש.

 8 שקר מוחלט.  ת.

 9 האם נכון שהוגשה תלונה נגדכם על ידי רדיו חיפה.  ש.

 10למיטב ידיעתי לא הוגשה תלונה אחת על ידי רדיו חיפה בעניינים שתיארת כרגע. מי שנותן  ת.

 11)ב( לחוק הרשות השנייה, משרד 74את ההיתרים לאנטנות זה משרד התקשורת. על פי סעיף 

 12ק"מ מגבול אזור הזיכיון.  15התקשורת רשאי לאפשר הצבה של אנטנת שידור בטווח של עד 

 13רת פונה לגוף או לתחנת רדיו שאנטנה אמורה להיות מוצבת במקרה שכזה משרד התקשו

 14בשטחה ושואל את דעתה. משרד התקשורת שאל ופנה מיוזמתו לרדיו חיפה, שאל את דעתו, 

 15רדיו חיפה בצירוף מקרים מוזר ענה בדיוק את אותה תשובה שעורכי הדין טוענים כרגע 

 16עמדת רדיו חיפה. יש לי כרגע  שהדבר נועד לפגוע ברדיו חיפה. משרד התקשורת לא קיבל את

 17 . מהיום הראשון יש לנו רישיון. 2021רישיון שניתן לנו עד סוף שנת 

 18מה הייתה מידת המעורבות שלך בקביעת מקום השידור נשוא התביעה. ישבת בישיבה,  ש.

 19 החלטת על המקום, הצעת את המקום. 

 20 בחיפה. לא ידעתי בכלל על השידור. ידעתי רק בדיעבד שיש שידור כזה  ת.

 21 כל מה שאתה מעיד כאן הוא לא מידיעה אישית. נכון.  ש.

 22 בזמן אמת לא ידעתי על השידור נודע לי עליו בדיעבד.  ת.

 23 לביהמ"ש: כמה זמן אחרי נודע לך.  ש.

 24נודע לי ברגע שקרה מה שקרה. ידעתי שצפוי להיות שידור, לא ידעתי את התאריך, המקום,  ת.

 25דקות שהתחיל השידור, אני גם לא האזנתי לו. קיבלתי  10י והזמן המדויקים. נודע לי אחר

 26שיתוף של פוסט של הנתבעת שמדברת על השידור הזה. אם ביהמ"ש שואל אותי האם 

 27דקות או  10 –דקות לאחר שהתחיל השידור, אני משיב ש  10 –הנתבעת פרסמה את הפוסט כ 

 28 הראשונה. רבע שעה. אם ביהמ"ש שואל אותי ראשת העיר הייתה המרואיינת 

 29 מי זאת תהילה בן שטרית.  ש.

 30 אין לי מושג.  ת.

 31 מכיר עסק בשם אירועים מהלב.  ש.

 32 לא.  ת.

 33 יש לך זכות חתימה בתחנה.  ש.
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 1 כן.  ת.

 2 מחויבת חתימה שלך כחתימה שנייה על מסמכים משפטיים וחוזיים.  ש.

 3 לא.  ת.

 4 ך מה קבעת את הדברים. כאשר טענת בתצהירך שהתובעת נשאה בכל עלויות השידור, על סמ ש.

 5בכל שידור חוץ התובעת נושאת בכל עלויות האירועים. בזמן אמת לא ידעתי, אבל אחרי  ת.

 6השידור וידאתי שהיה ספק שאגב הוא לא הקים את העמדה שכללה שולחן, שני כיסאות 

 7ופונים. לכן אין צורך להקים אותה, תמיד הרדיו מביא אותה בעצמו. אותה ומיקסר ושני מיקר

 8חברה שאני לא מכיר את שמה, עשינו בשנה האחרונה מסך לד שמציג את התובעת בשידור 

 9 לשידור. ₪  500חי שמרכיבים אותו על השולחן, עולה 

 10 מי סיפק את האוהל ואת הגדרות בעמדת השידור.  ש.

 11 

 12 ב"כ התובעת:

 13ני שומע מתנגד. מדובר בהרחבת חזית שאין לה זכר בכתב ההגנה. הדבר נעשה בחוסר תום לב. א

 14מביהמ"ש כי בפרסום עליו אנו מלינים נטען ביחס לכספי ציבור והועלתה בו שאלה מי מממן את 

 15 האירוע נשוא הפרסום ועל כן השאלות בעניין זה הן במקומן לטעמו של ביהמ"ש.

 16 

 17 המשך החקירה:

 18 אין לי מושג. זה לא חלק מהשידור חוץ שלנו. אנחנו בשוטף לא נעזרים באוהל או בגדרות.  ת.

 19 לתצהירך. שורה אחת לפני הסוף. למה התכוונת שאמרת במת השידור.  62מפנה לסעיף  ש.

 20 במת שידור זה המסך שדיברתי עליו קודם.  ת.

 21 מסך אנכי.  ש.

 22 כן.  ת.

 23 במושגים של התובעת מה זה במה.  ש.

 24 במת שידור זהה לעמדת שידור.  ת.

 25אתה בתצהירך מצטט שלושה שידורים של רדיו חיפה שאתה טוען שהם מתחנפים לראשת  ש.

 26העיר. שידור שלכם ברח' הרצל חיפה היה אחרי שלושת השידורים האלה, האם אתה רוצה 

 27לומר שהתובעת הסתמכה על כך שרדיו חיפה התחנף לראשת העיר שלוש פעמים ואז אמרתם 

 28ה רק להם מותר להתחנף, עכשיו יש תחרות עזה על אזנם של המאזינים בוא נתחנף גם למ

 29 אנחנו. 

 30התשובה שלי התייחסה לטענה של הנתבעת שעיריית חיפה החרימה את רדיו חיפה בתקופה  ת.

 31שידורים בתוך תקופה  4האמורה והראיתי שלא רק שלא החרימה אלא בתקופה האמורה היו 

 32שעיריית חיפה לא פרסמה ברדיו חיפה אלא שבועיים לפני כן בערב של חודש וחצי. לא רק 

 33המימונה נעשה שיתוף פעולה מסחרי רחב היקף בין רדיו חיפה לבין עיריית חיפה וזאת הייתה 
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 1המטרה לשלול את הטענות של הנתבעת. הטענה הכי בסיסית של הנתבעת שהיא אומרת 

 2אלה שלי הייתה הכיצד זה ייתכן שהתובעת הוא רדיו שהחיפאים לא מחוברים אליו והש

 3ראיונות אחרים פשוט  4 –שהנתבעת שהיא חיפאית כידוע שמעה ראיון בודד אחד בתובעת ו 

 4לקתה בחירשות ולא האזינה. כשזה התובעת יש אייטם וכשזה רדיו חיפה שהיא מחוברת 

 5 אליהם בכל נימי נפשה זה לא מספיק רלוונטי. 

 6כיר של רדיו חיפה עיריית חיפה לא סיפקה רחוב ציבורי האם נכון שבכל השידורים שאתה מז ש.

 7 שייעשה שידור עם גזיבו וחשמל. 

 8יש טעות בסיסית אולי שנובעת מחוסר הבנה שלך. עירייה לא צריכה לספק אישור, מעולם  ת.

 9לא סיפקה אישור ולא מקום. אני יכול לשדר מאיפה שאני רוצה. גם לגישתה של הנתבעת, 

 10 עיריית חיפה אני שם את עצמי בידיים שלה.  אם אני אבקש אישור מ

 11אתה מהלל בתצהירך את ההישגים של עיריית חיפה בבלימת הקורונה. מה מקור הידיעה  ש.

 12שלך שעיריית חיפה הצליחה באיזושהי התמודדות כאשר על פי הפרסומים של משרד 

 13 הבריאות היא מהאחרונות בהתמודדות. 

 14ופה. היו ערוצים נוספים שראיינו את ראשת העיר. שנה בידי התובעת היו נתונים לאותה תק ת.

 15 לאחר מכן עיריית חיפה הייתה בראש נדבקי הקורונה ואנחנו העברנו עליהם ביקורת קשה. 

 16על פי נתוני משרד הבריאות העיר היחידה כרגע בחצי שנה האחרונה שירוקה היא כפר יונה.  ש.

 17 כפר יונה.  האם התובעת מצאה לנכון להכין גם תשדיר הצדעה על

 18 לא.  ת.

 19 

 20 חקירה חוזרת:

 21לחוק הרשות השנייה. הסעיפים האלה רלוונטיים  75, 74התייחסת בעדותך לסעיפים  ש.

 22 למיקומה של תחנה או למיקומו של משדר. 

 23 למיקומו של משדר.  ת.

 24 אתה נשאלת מי זה אירועים בלב.  ש.

 25 אין לי מושג מי הם.  ת.

 26 

 27 :נגדיתבחקירה  הנתבעתלשאלות ב"כ  הכחוק, משיב הלאחר שהוזהר גב' רינה בן עיון,, ההעד

 28 וכל האמור בו אמת. 17.1.21תצהירי מיום  תאני מאשר

 29 מי הבעלים של התובעת.  ש.

 30 יש כמה בעלים. אלי עזור הוא הבעלים העיקרי.  ת.

 31 לאלי עזור יש עוד כלי תקשורת שהוא מחזיק.  ש.

 32אני יודעת על חלק מהדברים משמועה. אין לי יחסי קרבה מיוחדים לבעלים של הרדיו. נפגשנו  ת.

 33 פעם אחת. 
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 1אני אומר לך שאלי עזור נחשב טייקון בתחום התקשורת, מחזיק בהרבה כלי תקשורת,  ש.

 2עליו. האם והוועדה שעוסקת בריכוזיות אף הגדירה אותו כמי שמחזיק בריכוזיות ויש לפקח 

 3 את זה.  את יודעת

 4 לא. ת.

 5אני אראה לך שחוקרי תקשורת שהתפרסמו בעיתונות בישראל כולל בכתבות תחקיר  ש.

 6מגדירים את בעלי הרדיו כמי שטשטש את הגבולות בין עיתונאות לעסקים, מפיק כתבות 

 7ומשדרים כגון המשדר הזה כדי להגדיל את ההכנסות על חשבון עבודה עיתונאית. את מכירה 

 8 את זה. 

 9 לא. אני פגשתי את הבעלים של הרדיו מר אלי עזור פעם אחת.  ממש ת.

 10 זה לא הדי.אן.איי של הרדיו.  ש.

 11 ממש לא.  ת.

 12 אני מראה לך שבדה מרקר קובעים קביעה מאוד ברורה בעניין הזה.  ש.

 13 

 14 ב"כ התובעת:

 15 אני מתנגד. 
<#3#> 16 

 17 החלטה

 18 

 19 כתבה עיתונאית מעמיקה ורצינית ככל שתהא אינה מהווה ראיה בביהמ"ש. 

 20 
<#4#> 21 

 22 
 23 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 24 

 
 

 שופטת, באום רויטל

 25 
 26 ב"כ הנתבעת:

 27אני סבור כי פסילת השאלה פוגעת ביכולת ההגנה של הנתבעת. אנו עוסקים בתביעת לשון הרע כאשר 

 28הנתבעת פרסמה פוסט כי התובעת קיימה שידור לקקני לראש העיר, כאשר הנתבעת רוצה להתגונן 

 29במסגרת ההגנה שלה היא יכולה להוכיח כי עמדות או תפיסות או תחקיר שנעשו על קבוצת התקשורת 

 30 לותו של אלי עזור שמדובר בדפוס של די.אן.איי שעל פיהם עובד כלי התקשורת. בבע

 31 
<#5#> 32 
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 1 החלטה

 2 

 3דקות חלפו. אין מניעה כי הנתבעת תוכיח כל טענה שהיא מוצאת  10דקות.  30לחקירת העדה נקצבו 

 4לנכון בדבר הבעלים של התובעת ובלבד שתצרף ראיות ולא דעות או שמועות. כתבות בעיתון אינן 

 5 איות אלא דעה או שמועה, במקרה הטוב. ר

 6 
<#6#> 7 

 8 
 9 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 10 

 
 

 תשופט, באום רויטל

 11 
 12 המשך חקירה:

 13לתצהיר  4לתצהירך. מה הכוונה עמדת השידור. אני שומע מחברי כי בסעיף  4מפנה לסעיף  ש.

 14העדות הראשית לא מופיע הביטוי אליו התייחסתי ואני מתכוון לתצהיר גילוי המסמכים 

 15זה לא צורף ואני מגיש מטעמך. אם ביהמ"ש שואל אותי איפה הוא צורף אני משיב שהספציפי 

 16 . 1הוגש וסומן נ/כעת. 

 17 כתבת שם עמדת שידור, למה התכוונת.  

 18עמדת שידור כוללת מסך גדול שעליו מוקרן הלוגו של הרדיו ומהווה שולחן שבו אני יושבת  ת.

 19 בתור מגישה יחד עם המרואיינים שלי וכל מה שזה דורש מבחינה טכנית.  

 20השידור  אני מראה לך תמונה שהוצאנו מתוך האינטרנט, בפייסבוק של עיריית חיפה יש את ש.

 21 את יכולה להראות מה את מתכוונת לעמדה. . 2הוגש וסומן נ /המסוים נשוא התביעה הזו. 

 22רואים בתמונה הזאת את עמדת השידור. יש לי איש טכני שאחראי להביא את העמדה ויש לו  ת.

 23באוטו שולחן לבן שנפתח שהוא מניח אותו, לומר לך ספציפית שזה השולחן שמופיע בתמונה 

 24 . 2נ/

 25 הכיסאות הלבנים שרואים בתמונה.  ש.

 26אני הלכתי באופן אישי לבית הקפה וביקשתי שישאילו לנו את כיסאות הבר שאני ישבתי  ת.

 27ת. האיש הטכני שלי מגיע לפניי והוא העמיד עליהם. כשאני הגעתי כבר העמדה הייתה קיימ

 28לא ראיתי אותו את העמדה, יש לו באוטו שולחן לבן שעליו הוא מניח את הציוד הטכני. אני 

 29  מוריד את הציוד מהרכב. שאני הגעתי הכול היה במקום. 

 30 לגבי הסככה הכחולה. אותה תשובה יש לו את זה ברכב, והגדרות מסביב.   ש.

 31 אני לא יודעת מי הביא אותם, זה לא נחוץ לי לשידור. אני לא ביקשתי אותם.  ת.
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 1או בסמוך לכך צירפתם  22.9.20בהודעה הנוספת מטעם התובעת שהוגשה לביהמ"ש ביום  ש.

 2מכתב של אלירן טל, אני מציג לך אותו, שהוא דובר העירייה, הוא טוען שעיריית חיפה לא 

 3סייעה כספית  במישרין או בעקיפין בשידורי השטח שערכה התובעת בחיפה...האם את מכירה 

 4 את המסמך הזה. 

 5 אני לא מכירה את המסמך.  ת.

 6קיר שבדק את מיגור הקורונה בחיפה ביחס לאחרים. טענתם לפני קיום השידור ערכתם תח ש.

 7אני בשידור שצריך להצדיע לעיריית חיפה ולראשת העיר כי הם הצליחו למגר את הקורונה. 

 8אף אחד ממה שביהמ"ש שמע לא טען שמישהו הצליח  2020שומע מביהמ"ש כי בחודש מאי 

 9  למגר את הקורונה. על מה היה שידורי ההצדעה לראשת העיר.

 10זה לא היה שידור הצדעה לראשת העיר. כוונת השידור הייתה להרים מוראלית לתושבים,  ת.

 11למאזינים, זו הייתה תקופה מאוד קשה ולכן אנחנו עשינו את זה כמה וכמה פעמים לא רק 

 12 בעיריית חיפה, לקחנו את האנשים שעבדו מאוד קשה באותה תקופה ופשוט פרגנו להם. 

 13נכתב הפוסט, את למעשה פרגנת לראשת העיר וטענת שהיא בתפקידה, בשידור עצמו ועל כך  ש.

 14עולה מהראיון שלך ומהמשדר כולו הצדעה לראשת העיר תחת הטענה שהיא בעצמה הצליחה 

 15 לעצור ולמגר את הקורונה. 

 16אתה פשוט טועה. אני ממש לא, היה משפט אחד שאמרתי ותדייק אותו שמי שעמדה ועומדת  ת.

 17שציינתי שמדובר בהרבה מאוד אנשים שעשו עבודה ובין היתר בראש האופרציה אחרי 

 18בזכותה שיעור התחלואה בחיפה הוא מהנמוכים בישראל, זה נתון שפורסם וידענו אותו. 

 19 רצינו לפרגן לאנשים שעושים את העבודה, לא כי חשבנו שאין קורונה בכלל. 

 20 רה הכי ברורה. האם ביצעתם תחקיר כדי להגיע לבסס את המסקנה שאמרת אותה בצו ש.

 21 אני לא צריכה תחקיר, יש נתון אחד שהתפרסם ששיעור התחלואה בחיפה הוא מהנמוכים.  ת.

 22 איפה זה התפרסם. ש.

 23 אני לא זוכרת אבל זה היה מפורסם.  ת.

 24זאת אומרת שבאופן רגעי, למה סברתם, איך הגעת למסקנה שחיפה עם תחלואה נמוכה,  ש.

 25 ואולי זה רגעי. 

 26את השידור לראשת העיר להודות לה על אתה מסיט את הדיון למקום אחר לגמרי, לא עשינו  ת.

 27הנתון הזה, אנחנו סברנו וסבורים עדיין שנעשתה שם עבודה נהדרת של אנשים טובים ולראיה 

 28אתה יכול להקשיב לכל השידור, היו שם אנשים מכל מיני עמותות שעשו שם חסד ועזרו 

 29 באותה תקופה.  לאנשים שהיו זקוקים לכך

 30דקות הראשונות, הוא עלה בדיוק  11 –הפוסט שהעלתה הנתבעת שהוא נשוא התביעה עלה ב  ש.

 31לאחר הראיון שלך עם ראשת העיר, מה שקרה אחר כך לא רלוונטי. הפוסט מתייחס רק 

 32לראיון עם ראשת העיר. איך הגעתם למסקנה שהפעילות של ראשת העיר היא שגרמה לכך 

 33 תה עם נתוני תחלואה נמוכים. שהעיר חיפה היי
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 1 אני לא אמרתי את הדברים האלה.  ת.

 2מהי לדעתך תרומתה של ראשת העיר להורדת התחלואה. אני שומע מביהמ"ש שדעתה של  ש.

 3 העדה שהינה עיתונאית ואינה אשת בריאות איננה רלוונטית והשאלה מיותרת. 

 4 עם מי היית בקשר על השידור בעירייה.  ש.

 5 את השידור, הייתי בקשר בעירייה עם מר אלירן טל דובר העירייה. אני יזמתי  ת.

 6 מה היה מהות הקשר.  ש.

 7 ביקשתי ממנו את הנפשות הפועלות שעשו הרבה דברים בעיר.  ת.

 8 כלומר רשימת המרואיינים והוא העביר לך.  ש.

 9לא רשימת מרואיינים. הוא העביר לי רשימה של אנשים שעשו פעילות ואני בחרתי את מי  ת.

 10 לראיין מתוך הרשימה. 

 11 אלירן היה נוכח בשידור.  ש.

 12 הוא הגיע לשם עד כמה שזכור לי.  ת.

 13 הוא היה חלק מהשידור.  ש.

 14 אני לא זוכרת אם הוא התראיין.  ת.

 15 ה הראשונה. יכול להיות שאלירן היה נוכח במהלך השע ש.

 16 אני לא הסתכלתי מי נוכח שם, אני שידרתי.  ת.

 17אני הסתכלתי על השידור וראיתי שאלירן טל נוכח פיזית בעמדת השידור ברוב השעה  ש.

 18 הראשונה, מה יש לך לומר על זה . 

 19 אין לי מושג.  ת.

 20 האם זה ראוי לדעתך שדובר עירייה יהיה שותף ויראיין יחד עם המראיינת עצמה.  ש.

 21זה היה כל כך החלטה שלנו במקום, כשהוא הגיע ביקשתי שיישב לידי ושידבר באופן כללי על  .ת

 22 הפעילות שנעשתה בתקופה הזו. אני לא זוכרת אותו אחרי זה. 

 23 אתם טוענים בכתב התביעה שלכם ובתצהירך, קודם כל את עבדת ברדיו חיפה.  ש.

 24 כן.  ת.

 25 האם פוטרת.  ש.

 26 לא.  ת.

 27 שלמעשה הפוסט שהעלתה הנתבעת נעשה בשליחות רדיו חיפה.אתם טוענים  ש.

 28 אנחנו יכולים להצביע על היתכנות כזו.  ת.

 29 על סמך מה אתם מצביעים על היתכנות כזו.  ש.

 30 על סמך הרבה דברים שצירפנו לתצהיר.  ת.

 31 על סמך מה.  ש.

 32יא מחוברת על סמך הקשר הישיר שיש לנתבעת עם רדיו חיפה, היא עבדה שם הרבה שנים וה ת.

 33אליהם. כל הדברים שהיא טוענת אחר כך דברים שהיא לא אמורה לדעת היא יודעת בצורה 
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 1מדויקת, כמו איפה יושב משדר שזה ממש לא עניינה, כל מיני דברים שלא קשורים אליה, כל 

 2 הידע הזה סביר להניח שמגיע מגורם אחר. 

 3 

 4 חקירה חוזרת:

 5 אין. אלו עדיי. 

 6 

 7 ב"כ הנתבעת:

 8אני מבקש למחות על כך שביהמ"ש עצר את החקירה באמצע כאשר יש לי שאלות רבות לעדה כאשר 

 9העדה היא עדה מרכזית כמי שהפיקה וניהלה את השידור, כאשר העדה מתחמקת משאלות ומושכת 

 10זמן בכוונה תחילה, כאשר אני הודעתי לביהמ"ש שאני חושב שיש לאפשר לי לחקור על מנת להגיע 

 11שצמצמתי את החקירה, אבקש שביהמ"ש ישקול בשנית עוד מספר שאלות בודדות אחרי  לאמת ויש לי

 12 לאפשר לי עוד מספר שאלות כאשר לא ניתנה לי תשובה לשאלות ששאלתי לגבי רדיו חיפה. 

 13 

 14 ב"כ התובעת:

 15והגב' בן עיון נחקרה  45דקות במקום  57ביהמ"ש קצב זמנים לחקירת שני העדים, מר בן מאור נחקר 

 16. אציין כי ביהמ"ש גילה ליברליות מפלגת באי פסילת שאלות שאינן רלוונטיות 30ות במקום דק 38

 17 להליך ועל אף שהיוו הרחבת חזית ברורה.

 18 
<#7#> 19 

 20 החלטה

 21 

 22 

 23קציבת זמני החקירות של העדים הייתה ידועה לב"כ מראש והם נדרשו להיערך לכך בהתאם. לו 

 24סברתי כי החקירות רלוונטיות להליך הייתי מתירה הארכת מועדים וזמן נוסף אך מהחקירה כפי 

 25שהיא באה לידי ביטוי בפרוטוקול נראה כי הנתבעת מתעסקת בטפל ולא בעיקר. כדי לחקור על העיקר 

 26זה די היה בפחות מהזמנים שנקצבו אך כדי לעסוק בטפל גם שעות ארוכות של חקירה לא בתיק 

 27יספיקו. ביהמ"ש כבר נתן החלטה בתיק ביחס לאחת מבקשות הנתבעת בדבר האופן הראוי שבו יש 

 28לנהל את ההליך, בשים לב למהותו המצומצמת )פרסום אחד ופרסום נלווה(, ועל ביהמ"ש האחריות 

 29מנו של הציבור בניהול הליך בזבזני באופן מיותר. למותר לציין כי דברים אלו נובעים שלא לבזבז את ז

 30 גם מחקירת עדי הנתבעת בידי ב"כ התובעת כעת. 
<#8#> 31 

 32 
 33 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 34 
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 שופטת, באום רויטל

 1 

 2 משיבה לשאלות ב"כ התובעת בחקירה נגדית:הנתבעת, לאחר שהוזהרה כחוק, 

 3 וכל האמור בו אמת. 4.4.21אני מאשרת תצהירי מיום 

 4את מפרסמת פוסט שעוסק בכך שלדאבון הלב אבא שלך נפטר באותו יום או ביום  12.9.20 –ב  ש.

 5 סמוך, אני מציג לך אותו. את מאשרת שזה הפוסט שרשמת. 

 6 .1הוגש וסומן ת/כן.  ת.

 7הבעות  855בקש לומר לך שלא תדעי עוד צער. תאשרי שעל הפוסט הזה קיבלת ראשית אני מ ש.

 8 תגובות ושני שיתופים.  796רגש ועוד 

 9 מאשרת.  ת.

 10 הפרסום השני. את מזהה.  4.6.20 –אני מציג לך את הפוסט שרשמת ב  ש.

 11 . 2הוגש וסומן ת/כן.  ת.

 12 מה היחס שלך לרדיו חיפה.  ש.

 13 עבדתי ברדיו חיפה לעניות דעתי הרבה פחות מרינה שעבדה ברדיו חיפה.  ת.

 14 זאת אומרת אין לך יחס. את אוהבת את המקום, את רוצה לחזור אליו.  ש.

 15 אני עובדת היום בידיעות חיפה.  ת.

 16 יש לך יחס מיוחד לרדיו חיפה.  ש.

 17 יש לי יחס מיוחד בכלל לתקשורת, אני אוהבת תקשורת. עבדתי שם יש לי חברים שם.  ת.

 18 כמה זמן עבדת שם.  ש.

 19, אחר כך 2006, קצת לפני 2לסירוגין, הייתה תקופה מסויימת מקצת לפני מלחמת לבנון  ת.

 20חזרתי לעבוד ברדיו שנים, אני לא זוכרת בדיוק,  3בערך  עזבתי אחרי כמה שנים. אחר כך 

 21 אני עובדת בידיעות חיפה. שמקביל כ

 22 מתי סיימת לעבוד ברדיו חיפה.  ש.

 23 . 2018 ת.

 24 . זה פוסט שפרסמת. 7.2.20 –אני מציג לך פוסט שכתבת בפייסבוק ב  ש.

 25והפוסט הזה שאתה מדבר עליו קפץ בזיכרון ושיתפתי אותו.  2017 –אני כתבתי פוסט ב  ת.

 26  .3הוגש וסומן ת/הפייסבוק מזכיר אירועים. 

 27נכון שבשנה האחרונה את הגשת תביעת לשון הרע נגד עוזר של גב' קליש לאחר שהוא בעידנא  ש.

 28 דריתחא קרא לך מסוממת. 
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 1אם ביהמ"ש שואל אותי האם הגשתי תביעת לשון הרע נגד העוזר של ראשת העיר אני משיבה  ת.

 2 בחיוב. 

 3 נצלות. ולפרסם הת₪  140,000בתביעה הזו ביקשת שהוא יחוייב לשלם לך  ש.

 4 

 5 ב"כ הנתבעת:

 6אני מתנגד. ביהמ"ש קבע קביעה מאוד ברורה לפני מספר דקות שהוא לא יסכים לבזבוז כספי ציבור 

 7טפלים שאינם רלוונטיים לתביעה. אנחנו לא מכחישים הוא לא יתיר למשוך את החקירה לעניינים 

 8עליו את המקסימום שהוגשה תביעת לשון הרע נגד עוזר ראשת העיר דאז ואנחנו ביקשנו להשית 

 9 האפשרי ללא הוכחת נזק. אני סבור שכדאי להגיע לעיקר. 

 10 

 11 המשך חקירה:

 12לתצהיר של מר בן מאור. אני מציג לך אותו. תאשרי שזה מייל שאת כתבת  28מפנה לנספח  ש.

 13במהלך השידור. בתחילתו של המשרד בן השעתיים שבו את מבקשת מאלירן טל לדעת כמה 

 14 עולה השידור של התובעת נשוא התובענה. 

 15 כן. זה מתפקידי.  ת.

 16 נית באותה פנייה לתובעת. אני יודע שעיתונאי טוב מצליב מקורות. למה לא פ ש.

 17 

 18 ב"כ הנתבעת:

 19אני מתנגד. הנתבעת הצהירה בתצהירה כי הפוסט שהעלתה נעשה שלא במסגרת עבודתה העיתונאית. 

 20אני שומע מביהמ"ש שבפעם הבאה שאפריע שלא בצדק לחקירה הנגדית ביהמ"ש יתחיל לשקול חיוב 

 21 בהוצאות. 

 22 

 23 המשך החקירה:

 24הביקורת שלי הייתה מופנית כלפי העירייה. אם ביהמ"ש אומר לי התובעת לא הייתה העניין,  ת.

 25שהתובעת היא זו שמבצעת את השידור ולכן היא אמורה לדעת כמה זה עולה ומי משלם וב"כ 

 26התובעת מבקש לדעת מדוע לא פניתי אליה, אני משיבה שפניתי אל דובר העירייה. השידור 

 27לרדיו, השידור קפץ בלייב בפייסבוק של  שודר בפייסבוק של עיריית חיפה, אני לא הקשבתי

 28פניתי גם לדובר ולגם נטני ופן ספועיריית חיפה ולכן יצא לי להקשיב לשידור הזה לכן בא

 29 למחזיק תיק התרבות בעירייה. אלה האנשים שאני מכירה בתחום. 

 30 לביהמ"ש: ידעת שזה שידור של התובעת. ש.

 31 כן.  ת.

 32 לביהמ"ש: למה לא פנית לתובעת.  ש.

 33 אני לא פונה למי שאני לא עובדת איתו בד"כ. אני עובדת מול עיריית חיפה.  ת.
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 1 קיבלת תשובה מעיריית חיפה לגבי השאלה שלך.  ש.

 2 קיבלתי תשובה ממחזיק התיק דב בן חיון שהדוברות סגרה עם התובעת את השידור.  ת.

 3 לביהמ"ש: זה התשובה, כי שאלת כמה זה עולה והוא ענה לך מי סגר.  ש.

 4 זה התשובה. שאלתי אותו כמה זה עלה הוא אמר שהוא לא יודע כי הדוברות סגרה איתם.  ת.

 5אין לך שום אימות לשום טענה שלך כי לא קיבלת  10:30כשאת מעלה את הפוסט בערך בשעה  ש.

 6 תשובה מאותו גורם שפנית אליו, לא ממר אלירן טל. 

 7 לכן לא כתבתי כמה זה עולה אלא שאלתי שאלה.  ת.

 8 לא לחכות לתת צ'אנס למר טל לחזור אלייך ואז לכתוב את מה שכתבת.  למה ש.

 9כי הרבה פעמים אני כותבת בפייסבוק הפרטי שלי את הדעה  שלי. ככה זה נראה בעיניי, ככה  ת.

 10 חשבתי, ואני רושמת מה שאני חושבת באותו רגע. 

 11שבת שאין ברשותך )ג(, ואת ה3, סעיף לתצהירו של מר בן מאור 29אני מפנה אותך לנספח  ש.

 12לתצהירו  28אני אומר לך לאור נספח  .4הוגש וסומן ת/. 2מסמכים כאלה. מפנה לתשובה מס' 

 13 איננו אמת.  4של מר בן מאור שמה שרשמת בתצהיר ת/

 14 אני לא זכרתי את זה וגם לא הראית לי למי זה מופיע.  ת.

 15הרבה פעמים בתצהירך את מציינת חנופה, התחנפות ליקוקים. הייתי מצפה שבתור אחת  ש.

 16שטוענת את זה עשרות פעמים תביאי דוגמא אחת להתחנפות ובתצהירך לא ניתן למצוא 

 17 ציטוט אחד כזה . למה. 

 18על סמך זה כתבתי את הפוסט. אם ביהמ"ש אומר לי שכוונת ב"כ התובעת לכך שאת כתבת  ת.

 19כך גם תצהיר שבו טענת טענות על חנופה לעיריית חיפה ולראשת העירייה, למה  פוסט ואחר

 20אני זה שנאמר על ידי מי מטעם התובעת, אני משיבה שאין בתצהירך ציטוט של דבר חנופה כ

 21 לא יודעת. 

 22 . תאשרי שזה פוסט שלך. 19.4.20 –אני מציג לך פוסט שכתבת ב  .ש

 23 . 5הוגש וסומן ת/מאשרת.  .ת

 24 הפוסט הזה לא מהווה חנופה.  ש.

 25לדעתך. אני כתבתי עובדה. זה בדיוק על סמך זה שאני כותבת גם את זה וגם את זה. אני  ת.

 26 כותבת גם ביקורת וגם ביקורת כמו בפוסט הזה. 

 27 אני אומר לך שלדעתי זו חנופה, חנופה זולה אפילו.  ש.

 28 זכותך המלאה.  ת.

 29ם יש אפשרות שבינך לבין מר חיים צורי ראש עיריית אני אומר לך שלפי דעתי זו חנופה. הא ש.

 30 . 4000מוצקין יש עסקת שוחד כמו בתיק 

 31)העדה צוחקת(. פשוט אבסורד. שאלה מעליבה. זכותך לחשוב על הפוסט הזה מה שאתה  ת.

 32חושב. יש ביקורת שהיא להעביר ביקורת שלילית ויש גם ביקורת חיובית. מותר, זכותך 

 33 פה להסיק מסקנות שיש חשד ל...לחשוב שזה פוסט כזה. מ
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 1 זה מרחיק לכת. ש.

 2 כשאתה מדבר עליי באופן אישי, אז כן.  ת.

 3 שבו יש דברי חנופה לראש עיריית נשר.  5.4.20אני מציג לך פוסט מיום  ש.

 4 . 6הוגש וסומן ת/אני כתבתי את הפוסט הזה.  ת.

 5כמו שאי אפשר להניח מהפוסטים החנפניים שלך לראשי ערים על קיומה של עסקת שוחד  ש.

 6בינך לבינם באותה מידה אין ולא היה לך שום בסיס להאשים על יסוד משדר שאפילו אינו 

 7חנופה לעסקת שוחד בין התובעת לבין עיריית חיפה. אני שומע מביהמ"ש כי המילה שוחד לא 

 8שאני אדייק. אני אומר שבכתב ההגנה נטען שיש עסקת שוחד.  רשומה בפוסט וביהמ"ש מבקש

 9למה את לא נתת לתובעת את הקרדיט שאת לוקחת לעצמך עכשיו שהיא עניינית וחושבת 

 10בתום לב שבאותה נקודה ובאותו עניין עיריית חיפה והעומדת בראשה עשו עבודה יפה 

 11 ושהפרגון אפילו מתבקש. 

 12 

 13 ב"כ הנתבעת:

 14 איפה בכתב ההגנה נטען לגבי שוחד.  אני מבקש שחברי יראה

 15 

 16 המשך חקירה:

 17 האם טענת בתצהירך שהייתה עסקת שוחד בין התובעת לבין עיריית חיפה. ש.

 18 אני לא זוכרת.  ת.

 19 למה לא פנית למשטרה בתלונה על עסקת שוחד.  ש.

 20 ה שוחד. שהיבפוסט לא טענתי  ת.

 21ענת ככה, לבקשת ביהמ"ש אני היות ובתצהירך את טוענת ככה ובכתב ההגנה שלך את טו ש.

 22. אני אומר לך שכתב ההגנה והתצהיר שלך הם הפרשנות 21 –ו  19מפנה לתצהירך לסעיפים 

 23 4000רמזת לקוראים שזה שוחד שזה תיק  14.5.20 –האמיתית לפוסט שלך. בפוסט שכתבת ב 

 24לא היה לך את עזות המצח לכתוב את זה ממש כי ידעת שאת חשופה לתביעת לשון הרע. 

 25 בכתב ההגנה ובתצהירך יש הגנה מפני תביעה ולכן רשמת שם את הדברים. 

 26 לא. זו פרשנות שלך.  ת.

 27 מתי פעם ראשונה עלה בדעתך שיש עסקת שוחד.  ש.

 28זה הזכיר לי את זה. זה עדיין רחוק ממה שכתבתי בפוסט, לא כתבתי את זה בפוסט, לא  ת.

 29 רמזתי לזה בפוסט. העברתי ביקורת. 

 30רדיו חיפה זה הרדיו האזורי שהחיפאים מחוברים אליו וגם את מחוברת לרדיו  את חיפאית. ש.

 31 חיפה. את מחוברת לרדיו חיפה ומאזינה לו. 

 32יקה בפייסבוק. אני לא אני מאזינה לכל מה שאני רוצה באותו רגע. אני יכולה להאזין למוז ת.

 33 רשמתי שהחיפאים מחוברים לרדיו חיפה. אני רשמתי שהם לא מחוברים לתובעת. 
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 1 תאשרי שאת מבקרת באופן תדיר בישיבות מועצת עיריית חיפה.  ש.

 2 כן.  ת.

 3 תאשרי שהגב' ענבר דותן היא שדרנית ופרשנית ברדיו חיפה והיא גם חברה שלך.  ש.

 4 כן.  ת.

 5ם רבים מאוד שלך בפייסבוק עוסקים בביקורת מצליפה נגד ראשת תאשרי לי שפוסטי ש.

 6 העירייה ועיריית חיפה. נכון. 

 7 שנים. גם לפני ראשת העיר הזו.  ת.

 8פחות מחודשיים לפני המשדר נשוא הפוסט שלך חברה שלך ענבר דותן ומר אלי  20.3.20 –ב  ש.

 9 דקות. הבאנו תמליל. את שמעת את הראיון הזה.  25.5לוי מראיינים את הגב' קליש במשך 

 10 אני לא זוכרת.  ת.

 11 התקיים ראיון נוסף שצירפנו תמליל שלו, האם שמעת את הראיון הזה.  3.4.20 –ב  ש.

 12 וכרת. לא ז ת.

 13 . תאשרי שזה את כתבת. 12.3.20 –אני מציג לך פוסט שכתבת ב  ש.

 14 . 7הוגש וסומן ת/מאשרת.  ת.

 15את כותבת בתצהירך שאחד הדברים שקוממו אותך שיש החרמה של הגב' קליש את כלי  ש.

 16 התקשורת המקומיים, אבל אני מציג לך ראיונות מלטפים שנערכו ברדיו חיפה. 

 17יזה ראיונות אתה מדבר. יש כלי תקשורת שמראיינים בביקורת ובצורה אני לא יודעת על א ת.

 18אחרת מאשר ראיונות חנופה. זה אגב תפקידה של התקשורת. אני לא שמעתי את הראיונות. 

 19זה לא רק שאני אומרת שראשת העיר מחרימה את כלי התקשורת המקומיים, היא אמרה 

 20 את זה וגם התובעת בעצמה אמרה את זה. זה לא חדש. 

 21את כותבת שהמשדר הזכיר לך את הכתבות של אלירן טל שהפך כעת  14.5.20 –בפוסט מ  ש.

 22 לממלא מקום דובר העירייה. למה את מתכוונת. מה היה בכתבות של אלירן טל. 

 23 חנופה.  ת.

 24 לאור החנופה הזו אלירן טל קיבל תפקידו בעירייה.  ש.

 25 לכאורה. זה לא היה כתוב בפוסט.  ת.

 26 שלחת מכתב תלונה לרשות השנייה.  27.7.20 –ב  ש.

 27 בא כוחי שלח.  ת.

 28 קיבלת תשובה לפנייה הזו. ש.

 29 לא שאני יודעת.  ת.

 30, הפרסום השני, שבו את אומרת שהצעת התובעת לפיה תשלמי 4.6.20 –את כותבת פוסט ב  ש.

 31לעמותה שמנציחה את זכרו של חלל צה"ל ובהינתן תנאים נוספים יימחקו כל ₪  20,000

 32 נגדך ולא תוגש תביעה, היא הצעה צינית ופסולה. מה ציני ופסול בהצעה הזו. הטענות 
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 1אני חושבת שהסברתי את זה באחד מכתבי הטענות. בעיניי להשתמש בחלל צה"ל זה ציני  ת.

 2מאח של החייל שהצטער מאוד לדעת ששמו הוזכר ופסול ועצוב. יותר מזה קיבלתי טלפון 

 3בתביעה שכזאת ואמר שהמשפחה לא ידעה שהזכירו אותו והם לא צד בעניין והם לא רוצים 

 4 להיות צד בעניין. 

 5 למה לא התייחסת לזה בתצהיר.  ש.

 6 התייחסנו לזה כשהגשתם את כתב התביעה המתוקן. נזכרתי בעניין של האח עכשיו.  ת.

 7 

 8 חקירה חוזרת:

 9חברי במסגרת השאלות שלו וגם במסגרת כתב התביעה ניסה להוכיח שגב' קליש לא מחרימה  ש.

 10את התקשורת ומקיימת ראיונות בכלי תקשורת אחרים, ולכן עמדתך שטוענת אחרת איינה 

 11נכונה. את השבת שגם עמדה זו היא עמדה של גורמי תקשורת אחרים ופירטת חלק מהם 

 12 ת התכוונת לפרסום של התובעת  שאני מציג לך. ביניהם את התובעת עצמה. האם א

 13 כן.  ת.

 14 

 15 ב"כ התובעת:

 16אני מתנגד. המסמך לא גולה בתצהיר גילוי מסמכים, אם ביהמ"ש אומר שזה פרסום שלנו אני אומר 

 17שאני לא יודע. יש כללים לחקירה חוזרת, לא פותחים חקירה חדשה. היו צריכים לצרף את המסמך 

 18 ייתה נחקרת על כך בחקירה נגדית.ההזה בחקירה ראשית והיא 

 19 
<#9#> 20 

 21 החלטה

 22 

 23ב"כ התובעת בחר לשאול את הנתבעת שאלות בחקירה נגדית שנדרשה הבהרה והשלמה בחקירה 

 24בכפוף  3נ/חוזרת וזה בדיוק מה שב"כ הנתבעת עשה בחקירה החוזרת. הפרסום מוגש ומסומן כמוצג 

 25ת הפרסום הנכון או השלם או השונה ימים מהיום להציג א 7לכך שלתובעת תהיה אפשרות בתוך 

 26 המדובר. 

 27 
<#10#> 28 

 29 
 30 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 31 

 
 

 שופטת, באום רויטל
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 1  המשך החקירה:

 2את אמרת שגם בכלי תקשורת נוספים השמיעו את אותה ביקורת ואני מבקש להציג לך  ש.

 3אסמכתאות לדברים שטענת ואני שומע מביהמ"ש שביחס למסמך שפורסם לכאורה בידי 

 4התובעת ביהמ"ש התיר לי לחרוג מסדרי הדין המקובלים של העברת מסמכים וגילוים אך לא 

 5יד ורגל. אני מבקש לציין שלא השלמתי את הטיעון ביחס לפרסומים של התובעת אין לגביהם 

 6ואני שומע מביהמ"ש שבזבוז הזמן כעת הוא מיותר מכיוון שממילא השאלה האם ראשת 

 7העיר מקיימת יחסים טובים או לא טובים עם מי מכלי התקשורת במדינת ישראל אינה 

 8להשלים את רלוונטית לתביעת לשון הרע בגין שני פוסטים שפרסמה הנתבעת. אני מבקש 

 9הטיעון ואני שומע שביהמ"ש לא מוכן לאפשר לי להשלים את הטיעון הואיל ומדובר בבזבוז 

 10 של זמן מהטעמים שביהמ"ש אמר קודם לכן. 

 11 

 12 הערת בימ"ש:

 13 ביהמ"ש שואל את ב"כ הנתבעת האם יש לו שאלות נוספות בחקירה חוזרת. 

 14 

 15 ב"כ הנתבעת:

 16 כן. 

 17 

 18 המשך חקירה:

 19שבו חברי ניסה להפנות אותך לחלק התחתון של הפוסט שפורסם  3חברי הציג לך פוסט ת/ .ש

 20 שנים. הפוסט עצמו פורסם בעקבות פטירתו של מר דני נישליס.  5לפני 

 21 
<#11#> 22 

 23 החלטה

 24 

 25מעבר לעובדה שהשאלה איננה רלוונטית. מדובר בהדרכה של העדה ועל כן החקירה החוזרת 

 26 הסתיימה. 

 27 
<#12#> 28 

 29 
 30 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 31 

 
 

 שופטת, באום רויטל
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 1 ב"כ הנתבעת:

 2 יש לי עוד שאלה אחת. 

 3 

 4 המשך החקירה החוזרת:

 5  דב חיון מי שהחזיק בתיק התרבות הוא עובד עירייה או נבחר ציבור.  ש.

 6 נבחר ציבור. ת.

 7 

 8 הערת בימ"ש:

 9דקות. יחד עם זאת, ומאחר וחקירת כל העדים )כולל עד  10הצדדים, נעשתה הפסקה בת לבקשת ב"כ 

 10מטעם הנתבעת( הייתה אמורה להסתיים לפני כעשרים דקות, ב"כ יקצרו ביותר בחקירת העד האחרון 

 11 מטעמה של הנתבעת.

 12 

 13 ב"כ הנתבעת:

 14מסמך התומך בעמדת מדובר בעד שהוזמן מטעמנו, אך אבקש כי יוכרז עליו כעד עויין. העד מסר 

 15. ברור שאנחנו מאשימים את העד כמי שפעלו כדי לסייע להפקת המשדר מתוך 17.9.20-התובעת ב

 16 אינטרסים של ראש העיר, ועל כן הוא על פניו עד עוין.

 17 
<#15#> 18 

 19 החלטה

 20 

 21 בית המשפט ישמע את העד, ויחליט האם הוא עויין אם לאו.

 22 
<#16#> 23 

 24 
 25 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 26 

 
 

 שופטת, באום רויטל

 27 
 28 העד, מר אלירן טל לאחר שהוזהר כחוק, משיב לשאלות ב"כ הנתבעת בחקירה ראשית:

 29 .17.9.20אתה כתבת את המסמך שאני מציג לך מיום  האם ש.

 30 כן, אני חתום עליו. ת.
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 1מימנה בשום צורה שהיא את השידור. אתה מאשר במסמך הזה אתה טוען שעיריית חיפה לא  ש.

 2 את זה

 3 אני מאשר את מה שכתוב במסמך שאני חתום עליו. ת.

 4 ומה כתוב. ש.

 5 
<#17#> 6 

 7 החלטה

 8 

 9כאשר בית המשפט ציין בפתח העדות של העד כי חקירתו תהא קצרה, בדיוק לכך בית המשפט התכוון. 

 10 אין מקום לקריאה מודרכת של מסמכים שנמצאים בתיק.

 11 
<#18#> 12 

 13 
 14 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 15 

 
 

 שופטת, באום רויטל

 16 
 17 המשך חקירה:

 18 אני אומר לך, שאתה משקר. האם אתה משקר? ש.

 19 כמו שאמרת שהתבקשתי למסור תצהיר, ולא התבקשתי.  ת.

 20 אני אומר שאתה משקר ש.

 21 תוכיח ת.

 22. יש כאן הרבה דברים. אני אומר לך 2במשדר היו הרבה דברים. מציג לך את התמונה נ/ ש.

 23רדיו צפון )התובעת(, אמרו שהם הביאו את עמדת הלד  –שהעדים מטעם רדיו חיפה, סליחה 

 24הם לא יודעים מי הביא אותם. אני שומע  –ואת הציוד האחר ₪  400ועמדת השידור ושילמו 

 25 אני אומר לך שכל הציוד האחר הביאה עיריית חיפה. 400ולא ₪,  500מביהמ"ש כי העד אמר 

 26כל פנייה שמתקבלת אצלנו מזמר שמבקש לצלם קליפ בעיר דרך כלי תקשורת שמבקש לשדר  ת.

 27פונה לעיריית מבקש סיוע. לפעמים הסיוע הוא  –משדר מיוחד בחיפה, רדיו או טלוויזיה, וכו' 

 28הוא בסגירת שטח מסוים לצורך סרט, העירייה  יש לנו במחסנים, לפעמים הסיוע –בגידור 

 29בוחנת את הבקשה ולרוב מאשרת אותה, לא מדובר בעלויות אלא בציוד שקיים במלאי 

 30 ובמחסנים שלה, כגון גדרות.
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 1האם עיריית חיפה נתנה אישור לקיים את האירוע בשטח ציבורי, כפי שחוק העזר מחייב וכפי  ש.

 2 שפקודת העיריות מחייבת?

 3ובעת פנו לעיריה וביקשו את השטח הזה, מדובר בשטח מצומצם בבית הקרונות, כדי אנשי הת ת.

 4 לערוך את המשדר המיוחד שהם ביצעו, ואישרתי את זה.

 5 אתה אישרת ש.

 6 כן ת.

 7 אתה רשות רישוי? לפי החוק צריך להציג אישור על כך. ש.

 8 

 9 הערת ביהמ"ש:

 10 האם עיריית חיפה היא הנתבעת כאן?

 11 

 12 ב"כ הנתבעת:

 13ית המשפט לא נותן לי להוכיח שכל הביקורת היא כלפי עיריית חיפה. התובעת הגישה תביעה כן ! ב

 14כדי למצוא חן בעיניי העירייה, ואני רוצה להוכיח שלמעשה התובעת משרתת את הטובות של דובר 

 15העירייה, ושזה לא שידור תמים, ושיש פה יחסים מאד בעייתיים, שאנחנו ציינו אותם שיש כאן יחסים 

 16 וקח.-תןשל 

 17 
<#19#> 18 

 19 החלטה

 20 

 21, והשאלות שהוא שואל את העד, שאינו צד להליך, והוא מייצג גורם שאינו צד ב"כ הנתבעת צועק

 22היה עליה לצרף אותה כצד להליך.  –להליך, אינה ראויה. לו רצתה הנתבעת לטעון טענות כנגד העירייה 

 23בית המשפט אינו מוכן לאפשר השחרת שמו של העד או של הגורם מטעמו נשלח כדי להוכיח 

 24 קונספירציות נטענות בידי הנתבעת.

 25 
<#20#> 26 

 27 
 28 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 29 

 
 

 שופטת, באום רויטל

 30 
 31 הנתבעת:ב"כ 

 32 איך בדיוק אפשר בתביעת דיבה נגדי להכניס את העירייה לעניין? 
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<#21#> 1 
 2 החלטה

 3 

 4ב"כ הנתבעת יואיל וישאל שאלות את העד, ולא את בית המשפט. במידת הצורך, ידון העניין בפסק 

 5 דקות מהחקירה, וב"כ מתווכח עם העד ואינו מתקדם בחקירה. 10הדין. בשלב זה, עברו 

 6 

 7שאלות בלתי רלוונטיות או שיש בהן כדי לתקוף את העד )במטרה להכריז  3הנתבעת עוד אתיר לב"כ 

 8הוא דווקא ב"כ, ולא העד( בטרם אפסיק את  באולם כרגע היחיד עליו כעויין, כאשר הגורם העויין

 9תפקידו של בית המשפט הוא להגן על העדים המופיעים בפניו, במיוחד כשהם אינם צד  החקירה.

 10 לסכסוך.

 11 
<#22#> 12 

 13 
 14 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 15 

 
 

 שופטת, באום רויטל

 16 
 17  המשך חקירה:

 18 מי קבע את רשימת המרואיינים ש.

 19האישור עבר דרכי כי הם הגורמים הרלוונטיים  לגבי מרואיינים שקשורים לעיריית חיפה ת.

 20מטעם העירייה להתראיין על ההתמודדות של הרשות המקומית עם מגיפה הקורונה. 

 21מרואיינים אחרים, העברתי רשימה של אנשים שפעלו בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית 

 22יים שסיכנו שהיא הגוף המתכלל באירוע כמו מגיפה הקורונה. עמותות, ארגונים ואנשים פרט

 23את חייהם ופעלו כתף אל כתף עם עיריית חיפה ועובדיה כדי למגר את תחלואת הקורונה 

 24 בעיר.

 25 התובעת הביאה לך רשימה, הוא המליץ עליהם ואתה אישרת –את עובדי העירייה  ש.

 26 הפוך, אני העברתי את הרשימה של האנשים שיכולים ומתאימים להתראיין, ככה נהוג ת.

 27 הסכם ניגוד ענייניםאתה חתמת על  ש.

 28 עם מי? ת.

 29 בעירייה. היית כתב עיתונות לפני התפקיד ש.

 30שנה בעיתונות, במגוון רחב של כלי תקשורת שם צברתי את הניסיון הרלוונטי  20עבדתי  ת.

 31 לתפקיד שאני ממלא בשנה וחצי האחרונות
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 1 עד יום לפני שהתמנית לדובר העירייה היית כתב פעיל בגופי תקשורת ש.

 2 כן ת.

 3 האם חתמת על ניגוד עניינים כשנכנסת לעירייה ש.

 4 לא ת.

 5 האם עבדת באתר תקשורת שנקרא "ניוז חיפה קריות" ש.

 6 כתבתי שם טור ללא תשלום ת.

 7 כמה טורים כתבת בהתנדבות ש.

 8ולפני כן מערוץ  20בממוצע פעם בשבוע, בערך שנתיים עם הספקה באמצע. השכר הגיע מערוץ  ת.

 9 , שם הייתה פרנסתי1

 10 אתה מתפרנס מכתיבה, כותב פעם בשבוע במשך שנתיים ללא תמורה ש.

 11 נכון. עבדתי במקומות נוספים ת.

 12אתה עברת עבירה פלילית של ניגוד עניינים כי מיד אחרי שנכנסת לתפקיד קיבלת החלטה  ש.

 13 של אותו אתר להגדיל את תקציב הפרסום

 14 שקר ת.

 15 
<#23#> 16 

 17 החלטה

 18 

 19 להשחיר את העד, ללא כל הצדקה. קו החקירה אינו רלוונטי. אין מקום

 20 
<#24#> 21 

 22 
 23 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 24 

 
 

 שופטת, באום רויטל

 25 
 26 

 27 המשך החקירה:

 28 אני אומר לך שעברת עבירה של ניגוד עניינים לפי החוק ש.

 29 תפנה ליועמ"ש העירייה. ת.

 30 

 31 
<#25#> 32 
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 1 החלטה

 2 

 3שאינו צד  –חקירת העד הסתיימה. ב"כ ממשיך בקו חקירה לא רלוונטי להליך זה ומאשים את העד 

 4 להליך, בהאשמות חמורות שהעד אינו יכול באמת להתגונן בפניהן..

 5 
<#26#> 6 

 7 
 8 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 

 9 

 
 

 שופטת, באום רויטל

 10 

 11 נגדית לב"כ התובעת:חקירה 

 12 2021מה תקציב הפרסום של עירית חיפה לתובעת בשנת  ש.

 13 זעום ת.

 14 אתה הכתבת לתובעת איזה מרואיינים להעלות לשידור ואיזה לא ש.

 15 לא ת.

 16העידה גב' בן עיון שעורכת התכנית שוחחה עם כל אחד מהמרואיינים, אתה מכיר את זה?  ש.

 17 תחקיר לגבי כל מרואייןהאם ידוע לך שעורכת התכנית ערכה 

 18אני לא  –העורכת קיבלה ממני טלפונים של המרואיינים הרלוונטיים, אם שוחחה איתם לפני  ת.

 19 זוכר

 20התראיינה ראשת העיר בתכנית של הגב' ליאת רון בתובעת, אתה זוכר את הראיון  14.10.20-ב ש.

 21 הזה

 22 מאד עויין את ראשת העיר , אני אישרתי אותו. הראיון מבחינתנו היה רע מאד,זוכר היטב ת.

 23 זכור לך –משודר קמפיין של עיריית חיפה בעניין הגמלאים, בתובעת  2020בחודש נובמבר  ש.

 24 אני זוכרת שהייתה גימלאידה, אני לא זוכר את תמהיל הפרסום לפי כלי תקשורת ת.

 25 אני מציג לך התכתבות, שאתה צד שלה, עם מי זה ש.

 26 בן עיוןעם מנכ"לית התובעת, עם הגב'  ת.

 27 ממתי ההתכתבות הזו ש.

 28 במהלך השנה הזו. ת.

 29תאשר שבהתכתבות הזו, אתה מתלונן שהתובעת מקדמת חומר שיש בו מתקפה אישית על  ש.

 30 ראשת העירייה
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 1 כן, ולא בפעם הראשונה ת.

 2"חם אש"  99.5, בו כתוב שרדיו חיפה ורדיו 15.4.20מציג לך פרסום של רדיו חיפה מיום  ש.

 3 חוגגים מימונה בשיתוף העירייה

 4 מאשר ת.

 5 ראיינתמשדר מיוחד לכבוד המימונה, ראש העירייה מת –באותו אירוע, מיזם משותף  ש.

 6 עלתה לשידור, כן ת.

 7 הראיון לא היה תקיף ש.

 8 זה היה ראיון חגיגי לכבוד המימונה ת.

 9טוענת הנתבעת שמה שהעלה את קצפה על הראיון של ראשת העיר אצל התובעת הוא  ש.

 10 ראשת העיר החרימה את רדיו חיפה. מה יש לך לומר על כךשכביכול 

 11זה לא נכון. כלי התקשורת שראשת העיר התראיינה בו הכי הרבה בשנה וחצי שאני בתפקיד  ת.

 12 .2020זה רדיו חיפה. אני נכנסתי לתפקיד במרץ 

 13אני מציג לך התכתבות עם הגב' ליאת רון שהיא שדרנית בתובעת, שבה אתה כותב לה  ש.

 14 לילה טוב". –יו, אל תפני אליי יותר, מיותר "מעכש

 15 מאשר. ת.

 16 ממתי זה ש.

 17מדובר בהתכתבויות פנימיות שלי עם עיתונאים דבר שקורה על בסיס יומיומי, זה חלק  ת.

 18 מהתפקיד שלי. אני לא רואה צורך להרחיב

 19וחמישה, וכרבע שעה אח"כ  10הנתבעת אישרה שהיא פנתה אלייך, המשדר התחיל בשעה  ש.

 20 פונה אלייך לדעת כמה עולה המשדר לעירייה. היא

 21 נכון ת.

 22 השבת לה על השאלה הזו ש.

 23לא זוכר, הייתי באמצע שידור. לשאלת בית המשפט, הייתי בשידור שעתיים. לא שידרתי,  ת.

 24ליוויתי את המרואיינים שהופיעו במשדר. זה הנוהל. לא התכוונתי שישבתי על המיקרופון. 

 25 כן , יש מרואיינים מטעם העירייה –ר הייתי במשדר, נכחתי באזו

 26, היא לועגת לטענה שפורסמה באתר העירייה שהעיר מובילה בהורדת 7מציג לך את ת/ ש.

 27התחלואה, עם לינקים לאתר ניוז חיפה קריות ולעיתון כלבו. מה גרם לך כדובר, להוציא את 

 28 ההודעה הזו לעיתונות, על אילו נתונים הסתמכת

 29 , שאמרו שחיפה בתחתית התחלואה בקורונה.נתוני משרד הבריאות ת.

 30 

 31 חקירה חוזרת:

 32 חברי שאל אותך לגבי תקציב הפרסום, והשבת שמדובר בתקציב זעום .ש

 33 נכון ת.
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 1הציג לך התכתבות בינך לבין מי מטעם התובעת שבו לאחר שהתובעת העבירה ביקורת על  ש.

 2ראשת העיר זעמת ואמרת שלא תתקשר אלייך יותר, ואני אומר לך שזה בדיוק דפוס הפעולה 

 3 –מי שכותב דברים טובים, מקבל, ומי שכותב דברים רעים  –של תן וקח מול גופי התקשורת 

 4 לא מקבל

 5שנה בתפקידים בכירים מאד, מעולם לא הוטל דופי בעבודה  20חום הזה מעל אני עוסקת בת ת.

 6שלי או במקצועיות שלי, הטענות נגדי על תן וקח ומתן שוחד, אלה דברים מופרכים, ואם 

 7 הייתי גם תובע דיבה. –היינו מחוץ לבית המשפט 

 8 

 9 ב"כ הנתבעת:

 10 –אינו מוכן להמשיך ולהתיר לי  יש לי עוד שתי שאלות לעד. אני שומע מבית המשפט שבית המשפט

 11 להשמיץ ולהשחיר את העד. –גם לא במסגרת החקירה החוזרת 

 12אני מבקש לזמן עדים נוספים: הטכנאי שהביא את הכסאות והשולחות מאותו רכב, ועורכת התכנית 

 13 שהיא בעלת הידיעה מי ירואיין, ומה השיקולים לכך.

 14 
<#27#> 15 

 16 החלטה

 17 

 18כבר עברה עוד  –מעבר לנדרש לצורך ההליך  –רוחב היריעה שב"כ שני הצדדים נטלו לעצמם  .1

 19בתצהירים את הנדרש. היה עליי להטיל על שני הצדדים, עוד בטרם ישיבת היום, הוצאות 

 20לתקנות סד"א. בקשת ב"כ  4לטובת אוצר המדינה בגין התנהלות בניגוד לנדרש בתקנה 

 21שוליות ובלתי רלוונטיות למהות  –עת כדי להוכיח עובדות הנתבעת לזמן עובדים של התוב

 22 נדחית. –הסכסוך 

 23 

 24אשר ישולם מתוך הסכום שהופקד ₪,  500אני פוסקת את שכרו של מר אלירן טל בסך של  .2

 25 .בידי הנתבעת בקופת בית המשפט

 26 

 27 .31.10.21ב"כ התובעת יסכם טענותיו בכתב עד ליום  .3

 28 

 29 יום לאחר מכן. 30יסכם טענותיו בכתב תוך  תב"כ הנתבע .4

 30 

 31 עמודים לכל צד. 5עותק הסיכומים יועבר במישרין לצד שכנגד, ואורכם לא יעלה על  .5

 32 
<#28#> 33 

 34 
 35 במעמד הנוכחים. 29/09/2021, כ"ג תשרי תשפ"בניתנה והודעה היום 
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 1 

 
 

 שופטת, באום רויטל

  2 

 3 גבאי מלי ידי על הוקלד


