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   שלומי בורובי� 4.

   עידו קינ' 5.
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   200554442 ת.ז. אס* נודלר 10.

   036189686 ת.ז. אסי אפשטיי' 11.

   313008773 ת.ז. יצחק דורפמ' 12.
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   038204095 ת.ז. אודי ורטהיימר 16.
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   303866198 ת.ז. דניאל סטרובינסקי 18.
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    ת.ז. שחר בר ח' 20.

   201069507 ת.ז. מת' כה' 22.
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#>1<#  1 
 2  נוכחי%:

 3  התובעת וב"כ עו"ד שלומי נרקיס 

 4  עו"ד עיינה נוימ� 1�3ב"כ הנתבעי� 

 5  עו"ד יהונת� קלינגר  5,9,10,15,20,25ב"כ הנתבעי� 

 6   15הנתבע 

 7  אורלנד, עו"ד יות� ורשנסקי 22,23, 16,18, 4,11ב"כ הנתבעי� 

 8   �16ו 11הנתבע 
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 1  עו"ד אוריה ירקוני  17, 14, 8, 6ב"כ הנתבעי� 

 2   �17ו 14הנתבעי� 

 3  עו"ד יור� ליכטנשטיי�  �24ו 19, 12, 7ב"כ הנתבעי� 

  4 

 5  פרוטוקול

  6 

 7  ב"כ התובעת:

 8לפני כניסתנו לאול�, האדו� דאג לצל� את כניסתנו. אני מבקש שבית המשפט יוודא שהאדו� לא מצל� 

 9  את הדיו�. 

  10 

 11  המש- חקירה נגדית ע"י עו"ד קלינגר:

  12 

 13 ?תאשרי לי ש העמדת את עצמ- על במה ציבורית   ש.

 14  איש. 70עמדתי לפני קהל של   ת.

 15  ?המטרה של ההרצאה של- הייתה לחנ- ציבור  ש.

 16  לא, המטרה שלי הייתה להעביר הרצאה בתחו� ספציפי למידעני�.  ת.

 17  ?המטרה של- הייתה ללמד או לחנ- , נכו'   ש.

 18  המטרה שלי הייתה להעביר הרצאה למידעני�.   ת.

 19  ?כלומר לשיטת- דבר בהרצאה של- לא נועד להקנות ידע למשתתפי% בהרצאה   ש.

 20ההרצאה שלי עסקה בסקירה של הרשת העמוקה למידעני� על מנת שיכירו את התחו� מאחר   ת.

 21  וה� לא באי� מהתחו�.

 22  ?הא% ההרצאה של- נועדה לתת ידע למשתתפי%   ש.

 23חוזרת, ההרצאה שלי נתנה סקירה על עול� הרשת העמוקה למידעני� שלא מכירי� את אני   ת.

 24  התחו�.

 25  תעני בכ' ולא.  ש.

 26  אי� פה כ� ולא.  ת.

 27  ?הא% הצגת בהרצאה של- כלי% שהמשתתפי% בהרצאה יכולי% להשתמש בה%   ש.

 28 נעשו בהרצאה מספר דברי�, אחד כמו שאמרתי סקירה על העול� שנקרא רשת עמוקה בתו+  ת.

 29  ההרצאה היו דברי� שיכולי� להראות לקהל מהי רשת עמוקה ואי+ להיכנס אליה.

 30  ?מה שהצגת בהרצאה נועד לתת ידע למשתתפי%, נכו'   ש.

 31  איזה חלק של המילה סקירה לא ברור?   ת.

 32  ?סקירה זה לא ידע   ש.

 33  סקירה זה לקחת חומרי� בתחו� של הנושא שקיי� ולסקור את מה שתחו� הדעת הזה נות�.   ת.

 34  ?את מאשרת שהיית המנכ"לית של חברת סייבר וויז   ש.

 35  כ�.   ת.

 36  ?חברת סייבר וויז, התעסקה במידענות ברשת העמוקה   ש.

 37  כ�.   ת.
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 1  ?התעסקה בפיתוח תוכנה   ש.

 2  בפיתוח תוכנה. שני עובדי� מהחברה עסקו   ת.

 3  ?שאת פיקחת עליה%   ש.

 4  כ�, ה� עבדו תחתיי.  ת.

 5  ?היא עסקה בתחו% הרשת האפלה   ש.

 6  הרשת העמוקה, דרק ווב, דרק נט, יש לה הרבה שמות.   ת.

 7  ?היא עסקה במת' שירותי כובע שחור   ש.

 8  לא.  ת.

 9אני מציג ל- תדפיס מאתר סייבר וויז שבו במסגרת השירותי% כתוב את המילי% סרוויסיס   ש.

 10  ?בילואו דה ליי', תאשרי כי המשמעות היא שירותי% של פריצה, שירותי האקניג 

 11  ויסיס בילואו דה ליי� זה כל מה שלא נמצא אבוב דה ליי�. לא. סרו  ת.

 12  ?שירותי פיתוח תוכנה לרשת האפלה, העמוקה   ש.

 13אני אחזור באנגלית כדי שזה יהיה ברור, אי� דה דיפ ווב, רייזניג דה דיפ ווב פירושו כל מה   ת.

 14  שבראוזרי� עושי�.

 15  ?באיזה שני% סיפקת את אות% שירותי%   ש.

  16 

 17  עו"ד קלינגר:

 18  קש להציג את המסמ+ אותו הצגתי שהתובעת אישרה כי מדובר באתר אינטרנט שלה. אב
#>2<#  19 

 20  החלטה

  21 

 22  .5, מוגש ומסומ� נ/1.7.14מיו�  CYBER WIZEהמסמ+ הנושא כותרת 
#>3<#  23 
  24 

 25  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  26 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  27 

  28 

 29  הערה:

 30  . 26רו� לוינטל המייצג את הנתבע  עו"דבשלב זה נכנס לאול� 

   31 
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  1 

 2  :חקירה נגדית לתובעתהמש- 

  3 

 4  ?הצעת שירותי פיתוח תוכנה לרשת העמוקה  2014	ו 2013תאשרי לי שבשנת   ש.

 5, המטרה של סוג של. זה לא לגמרי מדויק. פיתוח תוכנה זה משהו מאוד מורכב, זה משהו  ת.

 6לתת שירות לחברות או ארגוני� שחיפשו מידע שלא נמצא ברשת החברה אז הייתה בפירוש 

 7הגלויה אלא ברשת העמוקה שהיא מכילה דברי� שלא נמצאי� ברשת הגלויה. ודר+ מנועי� 

 8שוני�, הכוונה למנועי חיפוש שמוצאי� בעצ� חומרי� שנמצאי� ברשת מסוימת , המטרה 

 9מה שעשתה, מידע שנמצא  המרכזית המוצהרת של החברה הייתה לספק שירותי מידע וזה

 10בכל מיני מאגרי מידע, יש סוגי� שוני� עבור חברות. זה מה שהיא עשתה, הוציאה מידע. זה 

 11  שירותי מידענות, אינפורמטיקה.

 12  ?2013הא% החברה עסקה בכ- בחודש אפריל   ש.

 13  אני יוצאת מנקודת הנחה שכ�, אבל אני לא זוכרת. עברו הרבה שני� מאז.  ת.

 14  ?יא את התארי- שבו פורס% שהחברה של- מספקת שירותי% כאמור את יכולה להקר  ש.

 15  .21.4.13  ת.

 16, 2014, ואישרת שעזבת את החברה בשנת T.V.Kבדיו' הקוד% שאלתי אות- על חברת   ש.

 17  ?מאשרת את זה

 18  אני לא זוכרת מה אישרתי, מה שכתוב אישרתי.   ת.

 19וג% שהאנשי%  2014, אישרת כי עזבת את החברה בשנת 71מציג ל- פרוטוקול עמוד   ש.

 20  ?שמוצגי% .. 

 21לא . אמרתי במפורש שמלבד אד� אחד אני לא מכירה את האנשי� שמוצגי� ש�. או� יבי�   ת.

 22הוא בעל החברה ג� היו�, עשה לאחר עזיבתי בחברה כבשלו, הוא הכניס לאתר ג� תכני� 

 23י� לי קשר לחברה. היא אפילו לא נמכרה כ+ שלא קיבלתי  תמורה בעד שלו, אנשי� שלו, א

 24ולא קשר לחברה שהוא מפרס� כבר הרבה  TVKעזיבתי את החברה, אי� לי קשר לחברת 

 25  מאוד זמ�. לומר את התארי+ המדויק קשה לי, יחד ע� זאת אי� לי חלק בחברה הזו בכלל. 

 26ודא הא% חל שינוי בי' העמוד שהצגתי ל- לכ' לאחר הדיו' נכנסתי לארכיו' האינטרנט לו  ש.

 27, אותו אני מציג ל-. תוכלי לאשר לי, שג% בשנת 2013לבי' העמוד כפי שהיה בחודש יולי 

 28  , ואני מציג ל-.2013

 29  אמרתי שאני לא מכירה א9 אחד מלבד או�.  ת.

 30כיוו' שאת לא מכירה והעמוד לא השתנה, תאשרי שהעמוד הציג אנשי% שאת לא מכירה   ש.

 31  ?שאת ניהלת ה ברחב

 32  אני לא ניהלתי את החברה. אמרתי שלא ניהלתי את החברה.   ת.

  33 

  34 

  35 

  36 
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 1  ב"כ התובעת:

 2למרות שהעדה התחילה את עדותה, אני מתנגד להצגת המסמכי� ולכל קו החקירה. העדה העידה 

 3והעידה היו� ג� באשר לקשר שלה לאותה חברה  TVK �מפורשות בחקירתה בדיו� הקוד� באשר ל

 4מסמכי� כפי שהוא עצמו טוע� שהופקו לאחר הדיו� כ+ שה� לא גולו בגילוי מסמכי� וחברי מציג 

 5וחברי יכול לשאול שאלות א+ לא להציג מסמכי� ולהגיש ג� לבית המשפט מסמ+ הא� נית� להתיר 

 6  או לא נית� להתיר את הגשת המסמ+ ובכ+ לקבע עמדה מסוימת אצל בית המשפט. 
#>4<#  7 

 8  החלטה

  9 

 10העדה מצג או מסמ+ על מנת לקבל את עמדתה, אי� בכ+ כדי לאשר את קבילות נית� להציג בפני 

 11  המסמ+ דבר שיתברר לאחר מכ� לפי הצור+.

 12  ההתנגדות נדחית.
#>5<#  13 
  14 

 15  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  16 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  17 

  18 

  19 

 20 ?2014בשנת  TVKכלומר אמרת שעזבת את   ש.

 21, בתארי+ הזה אני ואו� יבי� כבר לכאורה עוד הייתי בחברה. 13.7.13ההרצאה הייתה ביו�   ת.

 22היינו מצויי� באי הבנות וחילוקי דעות באשר לדר+ ולתהלי+ ולמה שהחברה צריכה לעשות 

 23כבר בתארי+ הזה, לא עזבתי את החברה ולא היו לי החלטות בחברה. ההחלטות לא ניתנו לי, 

 24ה מכ+ הוא ניהל עובדי� בניגוד להסכמתי שרציתי להיות בה�, הוא ניהל את החברה. זה יתר

 25כאשר נתתי את ההרצאה הראשונה הזו. כל מה שמופיע בעמודי� האלה, ה�  �13.7היה ב

 26אנשי� שלא פגשתי מימיי מלבד או� יבי�. האתר נלקח מהסמכויות שלי , הזכויות לגעת באתר 

 27במסמ+ על ידי עו"ד שהוא קרוב משפחה או חבר של או� יבי� ששמו ולהתעסק בו נלקחו על ידי 

 28רוני משקובסקי, הוא לקח ממני את הסמכויות התעסקות באתר, לא הייתה לי שו� יכולת 

 29  לגעת בו, לא נתנו לי. הייתי מרוקנת מתוכ� סמכויות בחברה. 

 30  ?התארי- שאמרת ..  ש.

 31  . אני חושבת שזה התארי+.18.7.13  ת.
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 1  ?את ארכיו' האינטרנט את מכירה   ש.

 2  מה הכוונה ?  ת.

 3  ?וואי בק משי'   ש.

 4  אני לא יודעת מה אתה רוצה.  ת.

 5  ?הא% את מכירה את האתר הזה   ש.

 6  אני רוצה שאתה תגיד לי משהו שאתה רוצה שאני אענה ל+ עליו.   ת.

 7  ?שאלתי א% את מכירה את האתר או לא   ש.

 8  אני לא יודע על מה אתה מדבר.  ת.

 9  ?הכוונה שאת לא מכירה את האתר הזה   ש.

 10  כלומר אני לא יודעת על מה אתה מדבר.  ת.

 ARCIVE.ORG?  11הא% את מכירה את אתר   ש.

 12  לא.  ת.

 WAY BACK MACHINE?  13כמידענית מומחית למחזור מידע, אינ- מכירה את אתר   ש.

 14  כל המשפט שבא אחריו של+ ומומצא.   ת.

 15  ?את הצגת את עצמ- כמי שעוסקת במיסטיקה   ש.

 16  לא.  ת.

 17  ?מעול% לא הצגת את עצמ-  ש.

 18לא. מה שכ�, יש לאנשי� תחביבי�, קורה נכו�? זה חטא גדול. מאוד אהבתי את זה והתעסקתי   ת.

 19ע� זה, נהניתי מזה וזה היה משהו שהייתי מוזמנת לשוחח עליו, שוחחתי עליו. היה רב 

 20זמנתי לכנס קט� כזה שהזמי� אותי לספר עליו במשפחתי הקטנה ע� שני ילדיי הגדולי� והו

 21לשוחח על זה. בנוס9 השתעשעתי במיסטיקה, פאזה בחיי. כ� מאוד נהניתי מזה . לא יודעת 

 22א� מישהו מכיר את ד"ר ב� דוב ז"ל שהוא מומחה לתורת הקאוס, א+ היה אחד המומחי� 

 23בטארוט ומת לצערי הרב. מעול� לא הטילו  ספק ביכולתו. אני לא עסקתי ולא הרווחתי מזה 

 24  . כס9

 25הא% העברת הרצאות בתשלו% בתחומי מיסטיקה, קבלה, תורת הנסתר או משהו בסגנו'   ש.

 26  ?זה

 27  שני אירועי� שבה� השתתפתי בתחו� מיסטיקי, היה בפני רב. התשובה היא לא.   ת.

 RPR MARKETING?  28אני מראה ל- ד* שמפרס% את הרצאותי- מאתר   ש.

 29  אני לא מכירה את האתר הזה.   ת.

 30נטרנט ומפרס% הרצאות של- בתחומי% של קבלת החלטות וכו' ואת לא עומד אתר באי  ש.

 31  ?מכירה אותו 

 32  זה לא אתר שאני מכירה אותו, אני לא יודעת מהו האתר הזה.   ת.

 33  ?התמונה הזו תמונת-   ש.

 34  זה לא האתר שאני מכירה. אתר שאני לא מכירה אותו.   ת.

 35  ?שהוא כ' היה בשליטת-   TVKתאשרי כי בתחתית הד* יש הפנייה לאתר   ש.
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 1א+ אני לא יודעת מהו האתר שמופיע לצידו. לא  TVKכמו שאמרתי שאני מכירה את האתר   ת.

 2  יודעת מה זה. 

 3  ?וביקשת שיתנו ל- להרצות   RPRאת א* פע% לא פנית לאתר   ש.

 4. אחד הדברי� שאני מסתכלת מתו+ מה שמופיע כא�, נעבור RPRלא , אי� לי מושג מי אלה   ת.

 5  אחד אחד לסבר את האוז�. 

 6  ?את בעלת זכויות היוצרי% בצילו%   ש.

 7  לא, חבר ציל�.   ת.

 8  ?אבל את בעלת זכויות היוצרי%   ש.

 9  כ�, זה שלי. הוא ציל�.   ת.

 10  ?כדי להשתמש בצילו% זה כדי' היה צרי- את רשות-   ש.

 RPR.  11נה, אני לא מכירה את אתר כ�, אבל היא לא נית  ת.

 12כותבי% שבי' לקוחותי-,  RPRאני רק רוצה לעבור על מה שכתוב ותאשרי א% זה נכו' או לא.   ש.

 13  . אלה לקוחותי- ? BNCו   SAPחברת 

 14  בעבר.  ת.

 15  ?כל החברות שמפורטות ברשימה ה% לקוחות של-   ש.

 16  בעבר.  כ�  ת.

 17לא המציאו את הטקסט שמופיע בעמוד, לא את תיאור הלקוחות של- ולא את   RPRכלומר   ש.

 18  ?ההשכלה של-, וג% לא את ההרצאות שאת מעבירה, נכו' 

 19  לא שה� לא המציאו, אני לא נתתי הסכמתי לזה.   ת.

 20  ?יש משהו שהוא לא נכו' בד* הזה שהראיתי ל-   ש.

 21  לאחר שאני מעיינת בד9 אני משיבה שלא.   ת.

 22  ?תוב בד* הזה הוא נכו' כל מה שכ  ש.

 23  כ�.   ת.

 24 ?כולל הרצאות של- על מדע וקבלה   ש.

 25  כיצד מתיישבת הפיזיקה ע� עול� התורה.  ת.

 26  ?כלומר זו הרצאה שכ' הצעת למכירה לאנשי%  ש.

 27הוצעה, לא למכירה אבל הוצעה. הקורסי� של כל הלקוחות שהוצעו ונעשו בחברות שמופיעות   ת.

 28כלקוחות שלי למעלה כמו מכו� למנהיגות ומכללת, כול� עסקו בתחו� אחד שבו סיימתי 

 29תואר שני אחד שלי, דיפלומטיה ומדיניות חו; מהאוניברסיטה עברית שש� למדתי את נושא 

 �30 תשימו לב בתו+ הניירות הלו, זה החלק הארי של ההרצאות משא ומת� וקבלת החלטות וא

 31  בה� התעסקתי עבור החברות האלה, ההרצאה הוצעה וכל השאר עניתי. 

 32  ?יתר ההרצאות בד* הוצעו בתשלו%   ש.

 33  כ�. וה� ג� נעשו.   ת.

 34באורח פלא מגיע אתר שמפרט את קורות החיי% של- , משתמש בתמונה של-, מציע את   ש.

 35  מכירה, ואת לא מכירה אותו. ההרצאות של- ל
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 1נתו� אתה יכול לחפש באינטרנט שמות של אנשי� שעוסקי� בהרצאות שאתרי�  בכל רגע  ת.

 2אוספי� את השמות וקו"ח ומשתמשי� בה� לטרפיק כלומר לתנועה, בכל רגע נתו� לוקחי� 

 3אנשי�, חברות , מרצי�, אנשי� שעוסקי� בתחו� של מת� שירותי� ומכניסי� אות�, זה 

 4ול להיות לפורטלי� ולאתרי שירותי�, אני מצאתי את עצמי במקומות שמעול� לא נרשמתי יכ

 5  אליה�. לא רק אני. זה משהו שהוא מוכר היטב בעול� השיווק הרשתי. 

 6  ?אני מציג ל- את תצהיר התשובות של- לשאלו' בעקבות החלטת בית המשפט  ש.

  7 

 8  עו"ד קלינגר:

 9  את תצהיר התשובות לשאלו� של התובעת. אבקש להגיש 

  10 
#>6<#  11 

 12  החלטה

  13 

 14  .6תצהיר תשובות לשאלו� של התובעת, מוגש ומסומ� נ/
#>7<#  15 
  16 

 17  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  18 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  19 

 20לענות בשאלו', ה% המקורות , כפי שנתבקשת 3תאשרי לי שהמקורות המפורטי% בסעי*   ש.

 21  ?שעמדו בפני- בעת שהתחלת את ההרצאה שצולמה והביאה לפרסומי% נשוא התביעה

 22  כ�.   ת.

 23  ?ואלה המקורות בלבד   ש.

 24  אני לא חושבת ששמתי פה את כול�, יש כמה שלא הכנסתי.   ת.

 ROLLING IN 25אני רוצה להפנות אות- למאמר שפורס% במסגרת התצהיר של- שנקרא   ש.

THE DEEP .  26 

  27 

 28  עו"ד קלינגר:

 29בעת הצהירה בתצהיר תשובות לשאלו� כי זהו אחד מהמקורות כיוו� והתו(ט"ז) מבקש להגישו 

 30  להרצאתה.
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  1 

 2  ב"כ התובעת:

 3  אי� התנגדות להגשה. 

  4 
#>8<#  5 

 6  החלטה

  7 

 8  .7, מוגש ומסומ� נ/ROLLING IN THE DEEP ...WEBהמסמכי� הנושאי� כותרת 
#>9<#  9 
  10 

 11  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, ב' תשע"טי"ח אדר ניתנה והודעה היו% 

  12 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  13 

  14 

  15 

 16אני אומר ל- שהמקור הזה של- הוא מקור סאטירי ושאת בתור מידענית היית צריכה לזהות   ש.

 17  ?שכ- מוגדר, תאשרי לי שהיו% בדיעבד את מבינה שמדובר במקור סאטירי

 18  א' שאני כתבתי בתצהיר שלי.  29אני רוצה להפנות אות+ לסעי9   ת.

 19שאלתי על המקור הזה ותעני על המקור שאני שאלתי. הא% המקור שהוצג בפני- נראה ל-   ש.

 20  היו% בדיעבד כסאטירי, כ' או לא ?

 21מקורות מידע. זה היה אחד מה�. הרולינג  9כאשר אני אספתי מגוו� חומרי�, לקחתי מעל   ת.

 22דיפ היה אחד מה� שהתחלתי לאסו9 את כל החומר שאספתי, התחלתי ע� הכתבה אי� דה 

 23  של אבי וייס מטלקו� ניוז. 

 24  ?שכבות  8תאשרי לי שזה המאמר היחיד שמדבר על   ש.

 25  לא.  ת.

 26  ?שכבות  8את יכולה להפנות אותי למקור אחר של- שמדבר על   ש.

 27  המאמר של אבי וייס.   ת.

 28  ?את יכולה להפנות אותי  ש.

 29  ודאי. בתו+ הכתבה של אבי וייס. בו  ת.

 30  תפני למסמ-.   ש.

 31  זה הלינק הזה.   ת.
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 1  ?בספרדית, נכו'  TARINGAשנמצא מאתר  ש.

 2  בתיק המוצגי� של התובעת). 150(דTARINGA  9זה מאתר   ת.

 3  ?שכבות  8את יכולה להראות לי באותו ד* איפה יש  – TARINGAאתר   ש.

 4אני סופרת. אפשר לראות כמה זה קט� וזה מסמ+ מאתגר לכל אחד מהנוכחי� באול� לקרוא   ת.

 5  שכבות.  8את זה. יש כא� 

 6מבוססת על לינוקס והשבת כמענה  IOSשאלת ג% על הטענה הא% בתצהיר מענה לשאלו' נ  ש.

 7  ?ע% הפניה לאתר 

 8  ג� בויקיפדיה.  ת.

 9). תאשרי לי שאתר זה הוא אתר שבו 6(נ/ QUROAלא. הפנית בסעי* י"א לתצהיר לאתר   ש.

 10  משתמשי% חובבני% עוני% על שאלות.

 11  כ�, א+ בהחלט מקובל.   ת.

 12את יכולה להפנות אותי לתשובה אחת שניתנה בעמוד הזה שאת הפנית אליו לפני שהעברת   ש.

 13  ?2013את ההרצאה של- ביוני 

 14  לא הבנתי את השאלה.  ת.

 15ליד כל תשובה יש תארי-. את יכולה להפנות אני אסביר. יש פה תשובות שניתנו לשאלה,   ש.

 16אותי לתשובות שניתנו לפני שאת העברת את ההרצאה, כלומר שהסתמכת עליה' בעת 

 17  ?שהכנת את ההרצאה 

 18לפני שהכנתי את ההרצאה עבדתי ע� תרשי�, זה מסמ+ שהוצאתי כדי להוכיח את דבריי. א+   ת.

 19אני עבדתי ע� תרשי�, התרשימי� נמצאי� בתצהירי� שלי מה שמה� מראי� למעשה 

 20 6שמערכות ההפעלה השונות כול� אלה שאני התייחסתי אליה� ואני אומרת זאת בטווח של 

 21הזיכרו� שלי לא מעודכ� כי אני לא עוסקת בנושא תודות שני� אחורה שאני לא עוסקת בנושא ו

 22  ליושבי� באול�. 

 23  ?כיוו' שאת טוענת שמאמר זה היה הבסיס  ש.

 24הוא לא היה הבסיס, אני הוצאתי אותו כדי להוכיח טענותיי. אני אומרת זאת במילי�   ת.

 25פשוטות, השתמשתי בתרשי� שמראה בעצ� ואני מדברת במלי� פשטניות , את המשפחות 

 26ל מערכות ההפעלה ואת האבולוציה שלה� מאיפה התפתחו והשתמשתי בתרשי� שפשוט ש

 27הראה אי+ משפחות של מערכות הפעלה הלכו והתפתחו וצמחו וכמוב� שיש בתוכ� בני דודי� 

 28שוני� מתחו� מערכות ההפעלה. מה שאז עשיתי היה א+ ורק לעשות הדגמה ואני חוזרת על 

 29דעני�, מתחו� חיפוש מידע. מה שרציתי לעשות הוא האנשי� באול� היה חובב� כלומר מי

 30תיאור פשטני ופופוליסטי ג� שמראה את המשפחות של מערכות ההפעלה, שלמעשה כול� 

 31ל התיקוני� הנדרשי�, הזהירות הנדרשת בסופו של דבר יצאו בצורה כזו או אחרת ע� כ

 32ויכלה לתת  1969והמרכאות והגרשיי� יצאו ממערכת הפעלה אחת מכיוו� שהיא נעשתה בת 

 33מענה רק למערכות גדולות, אז האד� שהחל להפעיל את מערכת ההפעלה המתוחכמת בשני� 

 34יוניקסי , בש� לינוס טובלד יצא בעצ� מתו+ המקו� הזה שהוא רצה לתת מענה 3, 2, 1991

 35בבית. כי לא היה נית� לעשות את זה. מש� בעצ� פיתחתי את זה באופ� שיעניי� את הקהל 

 36  בנושא מערכות ההפעלה. 
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 1לתצהיר של- שבו את מספרת מה היה המקור של- לתורת  28אני רוצה להפנות לעמוד   ש.

 2נה בטבלה הוא לינק למאמר שהסתמכת עליו, כלומר הטע 5כותרת של טור  –השכבות ברשת 

 3י"ח למריא' אז ווב . תאשרי שזה לדבריי- המקור בו הסתמכת  29של- להסתמכות בנספח 

 4  ?עליו לקיומה של מריא' אז ווב  

 5  אני צריכה למצוא את זה.   ת.

 6  ?תפני אותי לתשובה באותו נספח שנכתבה לפני שהעברת את הרצאת-  ש.

 7  לא, אני לא מוצאת.  ת.

  8 

 9  לאחר הפסקה  

  10 

 11  ת:המש- חקירה נגדית לתובע

  12 

 13אני מפנה לתצהיר המענה לשאלו' של- שוב, בפריט י' שבו דיברת על ההפנייה של- לדר-   ש.

 14  המשי. תאשרי לי מה היה תארי- ההרצאה של- ?

 15  .2013ביולי לשנת  18או  13  ת.

 16 ?אני מציג ל- את המאמר שלטענת- הסתמכת עליו , מה התארי- באותו מאמר   ש.

 17  אבל זה לא מאמר שהסתמכתי עליו, אלא כדי להוכיח טענותיי.  30.7  ת.

  18 

 19  עו"ד קלינגר:

 20  אבקש להגיש את המסמ+. 
#>10<#  21 

 22  החלטה

  23 

 HOW BIG IS THE INTERNETS MOST NOTORIOUS BLACK 24המסמ+ הנושא כותרת 

MARKET 25  .8מוגש ומסומ� נ/ 30.7.13, מיו� 
#>11<#  26 
  27 

 28  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  29 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  30 
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   1 

 2 	טוענת שהרצאתו של טל פאבל של- את עדות הראשית תצהיר ל 34עמוד תאשרי כי ב  ש.

 3  ?הרשת האפלה, הייתה המקור למצגת של- 

 4  לא מוצאת. א� זה כתוב זה כתוב. אני לא מוצאת את זה כרגע.   ת.

 5א' . כלומר המאמר של אבי וייס שמתאר  29אני שואל אות- קוד% א% זה נכו', מפנה לנספח   ש.

 6  ?את הרצאתו של טל פאבל הוא הבסיס להרצאת- לרשת האפלה  

 7  כ�.   ת.

 8  ?זו הפע% הראשונה שהתחלת לעבוד על הרצאות בתחו% הרשת האפלה, נכו'   ש.

 9  כ�. לשבת לכתוב אות�.   ת.

 10  ?וזה היה בחודש   ש.

 11  פריל. א  ת.

 12  ?שנה   ש.

 13  .2013  ת.

 14אני רוצה לחזור לראיו' של- במגזי' אמביציה בו נכתב שהתמקצעת על תחו% הרשת האפלה   ש.

 15  ?כאשר התפרס% מגזי' אמביציה לא היית מומחית  2013מש- שני% , תאשרי כי באפריל 

 16בנושא התחלתי לכתוב את הרצאות שלי , קוד� לכ� למדתי. השתתפתי בקורס  2013באפריל   ת.

 17הזה במכללה בלי קשר למה שעשיתי. השתתפתי ולמדתי בקורס במכללה שג� את זה עשיתי. 

 18למדתי את התחו� הזה, ג� שהתחלתי לדבר על משא ומת� קד� לכ+ קורסי� באוניברסיטה, 

 19וג� שעכשיו אני עוסקת בתחו� אחר לגמרי, קדמו לכ+ נסיעה לימוד של שנה בחו"ל עד 

 20מדתי ואז כאשר הרגשתי מספיק יכולה התחלתי לכתוב שהתחלתי לכתוב הרצאות, ל

 21שאני מאתרת מידע ולומדת המקו� הזה  +הרצאות, א+ ג� לכתוב הרצאות היה שוב מתו

 22   אותו.

 23  ?2013את ההרצאות של- על הרשת העמוקה התחלת ללמוד רק באפריל   ש.

 24  כ�.  ת.

 25מר לי באיזה תארי- אני מראה ל- את המסמכי% שהתקבלו מאיגוד האינטרנט. את יכולה לו  ש.

 26  ?4.4.13	את מציעה לאיגוד האינטרנט להעביר הרצאה על תחו% שהתחלת ללמוד ב

 27  לא הבנתי.   ת.

 28באיזה תארי- את מציעה לאיגוד האינטרנט להעביר הרצאה על הרשת העמוקה , מתי הצעת   ש.

 29  ?לה% 

 30  .17.4.13אני מחפשת את זה. בתארי+   ת.

  31 

 32  עו"ד קלינגר:

 33   אבקש להגיש את המכתב.

   34 
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#>12<#  1 

 2  החלטה

  3 

 4  .9על צרופותיה, מוגשי� ומסומני� נ/ 17.4.13הודעת המייל מיו� 
#>13<#  5 
  6 

 7  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  8 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  9 

  10 

 11ימי% לאחר הרצאתו של טל פאבל בה החלטת שאת מעוניינת ללמד על הרשת  13כלומר   ש.

 12  ?העמוקה, זה מספיק זמ' לדעת- כדי ללמוד את הנושא מספיק ולהציע הרצאות בתחו% 

 13כדי להתחיל לכתוב את הנושא, אני חוזרת לפעמי� מקורסי� שאני עושה בחו"ל, חוזרת ע�   ת.

 14אותה , זה יכול לקחת יממה אחרי. כשהלכתי ללמוד את  רעיו� להרצאה ואז יושבת וכותבת

 15  התואר השלישי שלי..

 16  ?את העדת קוד% שעל שיטת השכבות למדת בהרצאתו של טל פאבל, נכו'   ש.

 17לא. אמרתי שראיתי את זה לראשונה בכתבה של אבי וייס בטלקו� ניוז. תארי+ הכתבה   ת.

 18  .6.4לשאלת+ 

 19שכבות ברשת מכתבתו של אבי וייס, את מכירה  8' של ימי% אחרי שלמדת על קיומ 11כלומר   ש.

 20  ?אות' מספיק, חוקרת אות' כדי לעמוד על במה ולתאר מה שלמדת באות' שכבות בהרצאה

 21על חופש המחשבה שמעת ? אנשי� שומעי� רעיונות, מקבלי� רעיונות, חושבי� רעיונות,   ת.

 22טיבה של המחשבה החופשית,  ל, זה יכול לקחת בחלקיק שנייה, זהמוציאי� רעיונות אל הפוע

 23לשבת להעלות רעיונות ולהחליט שאני לומד אות� וחוקר אות� ומדבר עליה� אחרי זה, זו 

 24 13.7ל 6.4ימי�, אגב בי� ה 10או  6זכותי המלאה לעשות את זה. לשבת ללמוד א� זה לוקח 

 25הזה מספר חודשי� שבה� אני יכולה לבדוק ולקרוא ולחזור ולקרוא וללמוד, חצי מהעול� 

 26  הוא אוטודידקטי, אני לא זוכרת מתי זה הפ+ לפשע. 

 27  ?בהצעת- לאיגוד האינטרנט הצעת קורס בשיתו* ע% אותו ד"ר טל פאבל , נכו'   ש.

 28  כ�, אני זוכרת. כ� ישבנו טל ואני ודיברנו על זה.   ת.

 29ראית בעיניי% של- לפני  25	ו 20, 15, 10, 9, 5את הפרסומי% של הלקוחות שלי הנתבעי%   ש.

 30  ?שהגשת את התביעה
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 1לאחר שראיתי נכנסתי למיטה לחצי שנה. לא יכולתי לצאת ממנה חצי שנה. ראיתי אחד אחד   ת.

 2קראתי מילה מילה, חצי שנה. לא יכולתי לעבוד, לא יכולתי לאכול. אלונה פרידמ� חברה שלי 

 3 שרו� לוינטל מכיר, נתנה לי כס9 לאוכל הביתה כי חצי שנה לא יכולתי להוציא את הא9

 4החוצה מהבית וכאשר הוצאתי אז במכולת אד� שלא ידע מי אני בכלל, שאל אותי מה זה 

 5היה? לא אד� שיודע משהו במידענות, במכולת שראה את הפרסומי�. הוא שאל אותי מה זה 

 6היה? שאלתי אותו אתה מבי� מה אתה קורא? אתה יודע מה זה? הוא ענה שלא אבל זה 

 7ל הכפשות, השמצות, מלי� שקברו אותי, נאלצנו לעזוב גלי� ש 3מתפרס�. חצי שנה קראתי 

 8  בית, לא נתנו לי לשכור דירה כי הש� שלי לא אפשר לי לשכור דירה. עניתי. 

 9  ?את הפקת אות% בכתב התביעה, את הדפסת אות%   ש.

 10  לא. הייתי צריכה להדפיס אות�? בעלי הדפיס אות� עבורי.   ת.

 11  ?בעל- הוא אולג אמינוב   ש.

 12  לא.  ת.

  13 

 14  קלינגר: עו"ד

 15כיוו� שהמסמכי� הוגשו מתו+ חשבו� של אולג אמינוב ובגילוי המסמכי� ביקשנו כל תכתובת ע� 

 16אמינוב, וכל תצהיר שהוכ� על ידו ושהתובעת לא הציגה , יימחק מהתצהירי� מאחר ומר אמינוב 

 17  שהפיק את המסמכי� לא הגיע להעיד על הפקת�. 

  18 

 19  ב"כ התובעת:

 20אני מתנגד לבקשה, אפשר לומר המוזרה של חברי בזמ� דיו� ההוכחות כאשר מרשתי נחקרת בחקירה 

 21שיש למחוק סעי9 כזה או אחר או מסמ+ כזה או אחר מתצהיר עדות ראשית של נגדית. א� סבר חברי 

 22מרשתי, היה עליו לעשות כ� מבעוד מועד, כמוב� שהטענה של חברי א� ירצה יוכל לענות בשלב 

 23  מי� וכיוצא בזה. הסיכו

  24 
#>14<#  25 

 26  החלטה

  27 

 28לא אורה כעת על הוצאת מסמכי� כלשה� א+ ברור כי בית המשפט יתעל� מכל ראיה שאינה קבילה 

 29  על פי הדי�. 
#>15<#  30 
  31 

 32  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  33 
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  שופט, ברגנר אריאל

  1 

 2(עמוד  13	לתיק המוצגי%) ו 64( עמוד  9לתיק המוצגי%)  61( עמוד  8תאשרי לי שנספחי%   ש.

 3  ?לתיק המוצגי%) לא את הדפסת 84

 4  לא אני הדפסתי אות�.    ת.

 5  ?הא% את הכנת את המסמכי% האלה   ש.

 6כשאני אומר ל+ אי+ זה התנהל ? כ� הכנתי לא הדפסתי. שללחתי להדפסה, לא אני הדפסתי   ת.

 7  את זה.

 8היר גילוי המסמכי% מי זה אולג אמינוב, לא אמרת אני הוא אולג כששאלנו אות- בתצ  ש.

 9  ?אמינוב

 10  אני לא אולג אמינוב ולשאלת+ ג� בעלי הוא לא אולג אמינוב.   ת.

 11  ?של מי חשבו' הפייסבוק ממנו הודפס הנספח   ש.

 12  כתוב אולג אמינוב.   ת.

 13  ? כלומר זה הודפס מחשבו' הפייסבוק של אולג אמינוב ואת לא מכירה אותו  ש.

 14  לא . אני לא מכירה אותו.   ת.

 15  ?כלומר המסמכי% האלו לא הוכנו על יד-    ש.

 16את כל האנשי� האלה אני איתרתי, את כל העדויות והאנשי� אני איתרתי, לא ישבתי להדפיס   ת.

 17  אות� מאחר ולא הייתי במצב.. 

  18 

 19  ת בית המשפט ולשאל

 20שאלו אות- א% הכנת את המסמכי%, אמרת שכ' ועכשיו אנו רואי% שלא הכנת את   ש.

 21  ?המסמכי%, אז תסבירי אי- המסמכי% הללו הוכנו 

 22  י� ואני אספתי לינקי�. יש לינק  ת.

 23  ? 9אי- הגעת לד* בנספח   ש.

 24  אני לא יודעת לומר, אני כבר לא זוכרת.   ת.

 25ייסבוק של אד% המכנה עצמו אולג א% נאמר ל- שנראה מהמסמ- שמדובר על חשבו' פ  ש.

 26, אז אי- הגעת לחשבו' הפייסבוק של אולג 9אמינוב ומש% רואי% את אותו עמוד של נספח 

 27 ?אמינוב 
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 1אני קיבלתי הרבה מאוד חומרי�. לד9 הזה אני לא יודעת אי+ הגעתי. אבל קיבלתי אליי הרבה   ת.

 2  מאוד מסמכי� מהרבה מאוד אנשי�.

 3  ?9ספח ממי קיבלת את המסמ- בנ  ש.

 4  לא יודעת.   ת.

 5  ?אי- זה הגיע לעור- הדי' של-   ש.

 6  יש לי אלפי עמודי�.   ת.

 7  ?אי- נספח זה הגיע לידי-   ש.

 8  . 9לא יודעת להגיד. יש לי המו� התכתבויות, אני לא יודעת לענות על נספח   ת.

 9  ?את לא יודעת להגיד אי- זה הגיע לקלסר המונח בפני בית המשפט  ש.

 10  לא.   ת.

  11 

 12  ר:עו"ד קלינג

 13מול התובעת ולהפנות אות+ לכל  2014אני מבקש להגיש את הליכי הגילוי שניהלנו בחודש אוגוסט 

 14. אני מדבר על �13, ו8,9התכתובות אות� ביקשנו ע� אותו אולג שהעביר ל+ את התדפיסי�, נספח 

 15  ונענינו "לא רלבנטי". 2.3שאלה 

  16 
#>16<#  17 

 18  החלטה

  19 

 20  .11, נ/10ותצהיר תשובות לשאלו� מוגשי� ומסומני� נ/, 17.8.14מכתבו של עו"ד קלינגר מיו� 

#>17<#  21 
  22 

 23  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  24 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  25 

  26 

 27  :ית לתובעת ע"י עו"ד קלינגרהמש- חקירה נגד

  28 

 29אותי בכתב התביעה או מאחר ותשובת- הייתה ראה כתב תביעה, הא% את יכולה להפנות   ש.

 30  בתצהיר של- לדר- שבה המסמכי% הגיעו ליד-?

 31  לא.  ת.
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 1נעבור מכא' לפרסומי% של הלקוחות שלי, ואני רוצה להתחיל ע% שחר בר ח', נתבע מספר   ש.

 2לתצהיר  100סעי*  –לתצהיר  16יר ששחר, עמוד . את טוענת בכתב התביעה של- ובתצה20

 3עדות ראשית, שהלקוח שלי יצר את אות% הצילומי%. תאשרי לי שמלבד הטענה הזו של-, 

 4  ?אי' ל- כל ראיה שהלקוח שלי אכ' יצר את הצילומי% 

 5מצטטת  –פרס� בד9 הפייסבוק  20הוא משהו אחר לחלוטי�, נתבע  100מה שכתוב בסעי9   ת.

 6  לתצהיר.  100מסעי9 

 7  .101תמשיכי בסעי*   ש.

 8  מצטטת.   ת.

 9  ?יצר את אותו ד*  20את יכולה לאשר שאי' ל- שו% ראיה בתיק שמאשרי% שהנתבע   ש.

 10  אולי הוא יצר את אותו ד9 ואולי לא, הוא פרס� את אותו ד9.  ת.

 11  ?כלומר אי' ל- בתיק ראיה שהוא מי ש  ש.

 12  הראיה היחידה שהוא פרס� את הד9.   ת.

 13  ?לי יצר את אותו ד* כלומר את חוזרת ב- מטענת- שהלקוח ש  ש.

 14  אני אומרת שהוא פרס� את הד9.   ת.

 15  ?הא% את חוזרת ב-   ש.

 16  עניתי שהוא פרס� את הד9.   ת.

 17, 20לתיק המוצגי% של-, זה הפרסו% שאת תובעת בגינו את הנתבע  108מפנה אות- לעמוד   ש.

 18  ?נכו' 

 19  נכו�.  ת.

 20  ?בפייסבוק  תאשרי לי שאותה הדפסה בוצעה דקה אחת בלבד לאחר כתיבת הפוסט  ש.

 21  לא הבנתי.   ת.

 22  ?מתי בוצעה הדפסת הנייר הזה   ש.

 23באותו זמ� שהתחלנו לעקוב אחרי מי שהחל לכתוב את הדברי� עלי, ישבנו על המחשב ופשוט   ת.

 24אספנו נייר אחרי נייר עמוד אחרי עמוד, הדפסנו באופ� שיטתי את כל מה שנאמר, לא ספרנו 

 25  י האנשי� שפוגעי� בי. בודה משמעותית לראות מדקות א+ עשינו ע

 26  ?את יכולה לאשר לי שאותו פרסו% הודפס דקה לאחר הכנתו   ש.

 27  כ�. לאחר כדקה.   ת.

 28  ?תוכלי לאשר לי שאת חברה של שחר בר ח' בפייסבוק    ש.

 29פייסבוק הנוכחי שלי הוא חדש מאחר ופרצו לי לפייסבוק הקוד� וסגרו לי אותו, פייסבוק של   ת.

 30  שני�. אז אי� לי מושג.  3שני�. יש לי פייסבוק חדש של  9

 31  ?מפרס% אד% קישור בפייסבוק ודקה אחרי את מקבלת את זה, מאיפה את יודעת את זה   ש.

 32  ישבנו על הרשת.   ת.

 33  ?דקה אחרי הפרסו% ישבנו על הרשת ודקה אחרי את מגלה את זה   ש.

 34  ישבנו על הרשת.   ת.

 35מצטט. איזה חלק מהפרסו% של  –בו את כותבת  129לתצהיר-, סעי*  20אני חוזר לעמוד   ש.

 36  שחר זלג לחיי- הפרטיי% ?
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 1שחר יצר מ.ג'נרטור, שלוקח תמונה ומוציא אותה מהקשרה וכותב דברי� היתוליי�   ת.

 2  סטיי�, מסוג זה. מהרגע שאתה יוצא מ.ג'נרטור אתה יוצר עול� תוכ� של� של בדיחות. וסרק

 3  ?את יכולה להראות לי בצילו% ששחר שית* ולא יצר, מה מדבר ש% על חיי- הפרטיי%   ש.

 4א9 אד� שאי� לו כוונת זדו� לא לוקח תמונה של מישהו ויוצר לו מ.ג'נרטור שזה אומר שזה   ת.

 5  ונה שלי נית� לייצר אי� סו9 בדיחות ועל תמונה של כל אחד למעשה... גנרי, כלומר על התמ

 6  ?נשאלת מה בתמונה  ש.

 7  עצ� יצירת הג'נרטור לוקחת את התמונה שלי ומאפשרת הומור סרקסטי סביבה.  ת.

 8  ?תאשרי כי שחר בפרסו% הזה לא מתייחס לחיי- הפרטיי%   ש.

 9  אני לא יכולה לאשר זאת.   ת.

 10  ?הזה שנוס* לתצהיר של- היכ' הוא מתייחס לחיי- הפרטיי%  אז תפני אותי בפרסו%  ש.

 11עצ� פרסו� תמונתי הפרטית האישית שלי שלא ברשותי, היא פגיעה בפרטיות שלי, אני לא   ת.

 12נתתי לו זכויות יוצרי� על התמונה הזו או אישור להשתמש בה. לא נתתי לו שו� דבר שלי 

 13  להשתמש בו. 

 14  ?תראי איזה פרט..   ש.

 15  לא נתתי לו אישור הוא לא יכול להשתמש בזה. מהרגע ש  ת.

 16 ?פתאו% את מומחית   ש.

 17  אני לא מומחית.   ת.

 18שהשתמש בתמונה של- התנהגת אחרת ולכ' אני שואל  RPRקוד% שהראית ל- את אתר   ש.

 19  ?איזה חלק בפרסו% התייחס למראה הגו* של- 

 20  הפרסו� הספציפי הזה לא. בכל מה שמ.ג'נרטור יוצר זה המשי+.  ת.

 21את יכולה להפנות אותי בפרסו% של שחר לחלק שמתייחס לצורת ההתבטאות של-, לא   ש.

 22איפה הוא לועג  ? 129לדברי% שאמרת. אלא לצורת ההתבטאות של- שאת כותבת בסעי* 

 23  לצורת ההתבטאות של- ?

 24  פה הוא לא לועג לצורת ההתבטאות של+.  ת.

 25  ?. את זוכרת את הסרטו' שאת תובעת בגינו 116לתצהיר סעי*  18, עמוד  25מפנה לנתבע   ש.

 26  פחות או יותר.   ת.

 27תאשרי שכל מה שהנתבע פרס% באותו הסרטו' זה מלי% שיצאו מפי-, הוא לא הוסי* מילי%   ש.

 28  ?לדבריי- 

 29שעות  5כל המלי� שנמצאות בסרטו�, הוצאו מפי. יחד ע� זאת, שאת לוקחת הרצאה של   ת.

 30ומקצרת אות� לסרטו� של מספר דקות, את יכולה לייצר בה� כל מה שעולה על רוח+ בלי 

 31שו� קשר לתוכ� שנאמר, לראיה, נעשי� היו� סרטי� חדשות לבקרי�, סרטי� שעורכי� 

 32מלי� בודדות נפרדות לכדי משפט קוהרנטי, אני יכולה לתת עשרות דוגמאות כאלה שאי� 

 33  כ� שנאמר. תרגיל עריכה פשוט וקל. קשר בי� המלי� שנאספו לתו

 34כיוו' שאי' ל- טענה בתצהיר  25תאשרי לי בבקשה שכל מה שאמרת כרגע לא רלבנטי לנתבע   ש.

 35  ?עשה , איזה מלי% הוא עיוות  25של- שמפרטת מה% העיוותי% שהנתבע 
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 1דקות שאיבד מכל  5בשעות לסרטו� של  �5הוא עיוות, הוא הוציא את כל המלי� שנאמרו ב  ת.

 2  ההקשר, מכל הקונטקסט שלו הוא איבד.

 3  ?את יכולה לומר איפה כתבת בתצהיר מלי% שהוא הוציא מהקשר'   ש.

 4  לא.  ת.

 5את יכולה להראות לי איפשהו בחומר הראיות בתיק מה ההוצאה מההקשר שכתבת בכתב   ש.

 6  ?התביעה

 7  לא פירטתי.   ת.

 8  ?% האישיי% של- את יכולה לאשר לי שבאותו פרסו% לא היה שו% דבר שנוגע לחיי  ש.

 9  לא במישרי�.   ת.

 10  ?את יכולה לאשר לי שבאותו פרסו% לא היה משהו שלועג למראה הגו* של-  ש.

 11  לא במישרי�.  ת.

 12  ?את יכולה לאשר שבאותו פרסו% לא היה משהו שמתייחס לפני% של-   ש.

 13  לא במישרי�. יחד ע� זאת צרי+ לראות את הסרט.   ת.

 14בחומר הראיות מה כתבת על מה את תובעת את הלקוח שאלתי א% את יכולה להפנות אותי   ש.

 15  ?שלי 

 16  עניתי.   ת.

 17  ?כתבת את זה   ש.

 18  אמרתי.   ת.

 19בחלק א' בסרטו'. עברנו  3:20, דקה  10לתצהיר- לגבי נתבע  49אני רוצה לפנות לסעי*   ש.

 20  ?לעמוד של סייבר וויז, שמספקת שירותי דיפ ווב. נכו'

 21  כ� היא מספקת.   ת.

 22שלי כותב, החברה שלה: סייבר וויז, ה% מספקי% דיפ ווב אנלסיס, יש ש% כלומר שהלקוח   ש.

 23 66עמוד ג% מגוו' מאמרי% אקדמיי% שהתפרסמו בתקשורת (באתר של-). הוא אומר אמת (

 24  . לכתב התביעה) 9נספח לתיק המוצגי% 

 25 מה שאני כתבתי ומה אתה אומר, אתה כותב על עגבניות ואני רושמת על תפוזי�. אתה שואל  ת.

 26  דברי� שלא קשורי� לתצהיר שלי. 

 27  ?תאשרי לי שאי' דבר לא נכו' שנכתב באותו פרסו%   ש.

 28. אני לא יכולה לענות ל+ על משהו שלא כתבתי 10מה שכתוב כא� זה לא מה שכתבתי בסעי9   ת.

 29  בתצהיר. כתבתי בתצהיר משהו אחד ואתה שואל על משהו אחר.

 30  ?מה שכתוב ש% ,נכו'   ש.

 31  לענות. כתוב ש� משהו אחד.  אני לא יודעת מה  ת.

 32  ?מה שכתוב ש% זה נכו'   ש.

 33  מה שכתוב ש� נכו�.  ת.

 34מכל  1מציג ל- קטע מתו- ההרצאה של- , תאשרי כי בהרצאה של- אמרת ג% שגוגל מכסה   ש.

 35  ?מהרשת  20%עמודי% וג%  500

 36  אמרתי. הוא הול+ לעשות לי יחס המרה שונה ממה שאמרתי. כ� זה מה שאמרתי.   ת.



  
  בית משפט השלום בפתח תקווה

  2019מר�  25    גלילי נ' לרר ואח'	גנד 14	06	7345 ת"א

  

 30

 1	שווה ל 500	מציג את מה שאמרת אחד מ 10מר א% אני מפנה לעמוד הבא שבו הנתבע כלו  ש.

 2  ?, הוא מתייחס לדברי% של-80	מ 20

 3  כ�, הוא מתייחס.   ת.

 4  ?הא% הוא מצטט את דבריי-   ש.

 5  כ�, הוא מצטט את דבריי.   ת.

 6  ?כלומר כל מה שהוא כתב היה ביקורת על הדברי% של-   ש.

 7  זו לא ביקורת.   ת.

 8  ?ולה להראות לי איפה בפרסו% הוא התייחס לחיי% הפרטיי% של- את יכ  ש.

 9  הוא לא התייחס פה לחיי� הפרטיי� שלי.   ת.

 10  ?את יכולה להראות לי איפה הוא התייחס למראה החציוני של-   ש.

 11  הוא לא התייחס למראה החיצוני שלי.   ת.

 12  ?את יכולה להראות לי איפה הוא בא ללעוג על צורת ההתבטאות של-   ש.

 13משפטי� שאינ� קשורי� זה לזה, ה� לא נאמרו בצורה הזו ודברי�  4בפירוש כ�, הוא כתב   ת.

 14ואז רוצי� לדעת עוד, ואז הוא כותב  �80ל 20שווה  �500ל1חוברו בלי קשר זה לזה, כי כתוב 

 15זה כי ... מצטטת. כלומר מה שהוא עשה הוא לקח ביטוי מעול� אי� טע� אפילו שתכתבתי את 

 16כי המחשב  80מתו+  20אינו שווה  500הו ואז בעצ� להראות שאחד מתו+ של מחשוב כלש

 17שלי "מקולקל". וכתב בנוס9 "כי מחשב לינוקס.." אפילו המשפט לא קוהרנטי כדי להראות 

 18  כמה אני מטומטמת. 

 19 ?תאשרי כי התייחסת למעבדי גדוליניו% בהרצאת-   ש.

 20  כ�. לינוקס. אבל ג� הזכרת את סבתא שלי.  ת.

 21  ?בהרצאה של- ג% מחשבו' מרי� לינוקס הזכרת   ש.

 22  לא זוכרת את המילה מחשבו�.   ת.

 23  ?בהרצאה של- דיברת על אלגוריתמי% שמתרפלקי%  ש.

 24  לא זוכרת.   ת.

 25. תאשרי כי במהל- ההרצאה של- 48	44לתצהיר, סעיפי%  10בעמוד  9נמשי- לנתבע   ש.

 IF CONFIG.  26ולא  IP CONFINGהשתמשת במחשב לינוקס ובו הקלדת בשוגג 

 27  כ�.   ת.

 28כי האקרי%  WINDOWSתאשרי לי ג% כי בהרצאה של- רשמת שאת לא רוצה לשמוע על   ש.

 29  ?משתמשי% בלינוקס 

 WINDOWS .  30לא כ+ אמרתי את זה. אמרתי שאני לא רוצה לשמוע על   ת.

 WINDOWS ?  31אמרת שאת לא רוצה לשמוע את המילה   ש.

 32  כ�.   ת.

 WINDOWS ?  33לתצהיר-, כלומר לא רוצה לשמוע  60, עמוד  8מפנה לנספח   ש.

 34  זה סו9 ציטוט.   ת.

 IP CONFIG?  35הקלדת,   ש.

 36  כ�. זו הייתה טעות.   ת.
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 1  ?, ה% נכוני% 9כלומר הדברי% שרש% ר' שיינברג הנתבע   ש.

 2  איפה זה?   ת.

 3  . 8נספח   ש.

 4ו� טעיתי, עשיתי איי. פי קונפיג לא. זה לא נכוני�. יש מה אמרתי, יש כיצד ה� הוצגו. נכ  ת.

 5במקו� איי א9 קונפיג, הדר+ שבה זה הוצג זה ששמי� אותי ללעג וקלס בקהילה אליה זה 

 6  הופנה. 

 7  ?את יכולה להראות לי איפה מתייחסי% פה למראה החיצוני של-   ש.

 8  איזה נתבע אנחנו מדברי� ?   ת.

 9  . 8, נספח 9נתבע   ש.

 10  אני קוראת מה אני אמרתי.   ת.

 11  ?נשאלת היכ' בפרסו% הזה מתייחסי% למראה החיצוני של-   ש.

 12  בפרסו� לא מתייחסי�. מה שאני טוענת זה לא מה שאני אומרת.   ת.

 13את יכולה להראות לי איפה מתייחסי% לחיי% האישיי% של- להבדיל מהידע המקצועי   ש.

 14  ?של-

 15  לא הבנתי.   ת.

 16  חוזר על השאלה.  ש.

 17  איפה אתה רוצה שאני אראה לכ�?  ת.

 18  ?תאשרי שלא מתייחסי% לחיי% האישיי% של-   ש.

 19  בתמונה שהראית לי? לא מתייחסי�.   ת.

 20שעות לאחר פרסומה כפי שנית' לראות. תאשרי לי שלא צירפת  3התמונה הזו הודפסה   ש.

 21  לתצהיר של- את הדר- שהיא הגיעה לידיעת- ?

 22  לא.  ת.

 23תתקני אותי א% אני טועה, א- אני מסתכל על התמונה הזו, ואני לא רואה את הפני% של-.   ש.

 24  ?ייתכ' ואני טועה, א- לאיכות שאני מחזיק, אני רואה משהו אחר לגמרי 

 25  אי אפשר לראות.   ת.

 26  ?ג% לא את הש% של-   ש.

 27  אי אפשר לראות.   ת.

 28  ?מה מתייחס אלי- כא'   ש.

 29  הביטוי שאותו הזכרתי.   ת.

 30ויות האלה של-, לא יכול היה לייחס את כלומר אלמלא מישהו הכיר את הרצאת-, והטע  ש.

 31  ?הפרסו% הזה אליי-, נכו' 

 32  מי שלא ראה לא יכול לייחס.   ת.

 33לתיק  84. עמוד 13לתצהיר, נספח  13לתצהיר-, עמוד  71, סעי* 15נמשי- ע% נתבע מספר   ש.

 34ונוודא על מה את תובעת את הנתבע  לתצהיר 72המוצגי%. נעבור על המלי% שציטטת בסעי* 

 35  ?15. כואבת לי הבט' מרוב צחוק, את מאשרת שזו דעתו של הנתבע 15

 36  כ�, זה מה שהוא כתב.   ת.
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 1  ?היא מדברת שטויות בקצב מדהי%. תאשרי שהיו לא מעט אי דיוקי% בהרצאה של-   ש.

 2  בי� לא היו אי דיוקי� לבי� הלינ;' שעברתי שנה וחצי, עוברת תהו� עמוקה   ת.

 3  היה יותר מאי דיוק אחד ?  ש.

 4  , שתוקנו בהרצאה שבאה אחריה, תיקנתי את כל הטעויות שלי. 3היו   ת.

 5  ?שילמו ל- על ההרצאה הזו   ש.

 6  כ�.  ת.

 7 ?/ הפרטיי%  את יכולה להפנות אותי לאותו פרסו% איפה מתייחסי% לחיי- האישיי%  ש.

 8  מצטטת.  –כואבת לי הבט� מרוב צחוק, היא מדברת שטויות בקצב מדהי�   ת.

 9  ?זה מתייחס לחיי- הפרטיי% ולא לידע המקצועי של-   ש.

 10  זה מתייחס אלי באופ� של� ע� מכלול.   ת.

 11  ?איפה הוא לועג למראה של-   ש.

 12  לא לועג פה , בפינגווי� כ�. במשפט הזה לא.  ת.

 13  ?איפה הוא לועג לצורת הדיבור של-   ש.

 14  הוא לא לועג לצורת הדיבור שלי אלא לתוכ�.   ת.

 15  ?את מאשרת לי שפינגווי' הוא החיה שמייצגת את מערכת ההפעלה לינוקס   ש.

 16  פינגווי� שמוצג בתמונה.כ�. רק לא ה  ת.

 17  ?את יכולה בבקשה להראות לי איפה באותה תמונה מתייחסי% לחיי- הפרטיי%   ש.

 18ותה תמונה, לא. הפינגוו� שמוצג בתמונה הוא לא הפינגוו� של חברת לינוקס, אלא משהו בא  ת.

 19  היתולי. 

 20  ?כלומר את מבינה שמדובר במשהו היתולי ולא באמירה עובדתית כלפי-, נכו'   ש.

 21  כתוב עינב גנד גלילי ומתחתיו פינגווי�, כותרת ותמונה.   ת.

 22  ?ותה תמונהמה הטענה העובדתית שאבי% פישר ייחס ל- בא  ש.

 23זה נתו� לפרשנות בעיקר שהיא מצטרפת למקב; מטור9 של ממי�, תכתובת, טוקבקי�,   ת.

 24הערות, תמונות, טלפוני�, פריצה למחשבי� שלי, פריצה לבנק שלי, שזה הכל מגיע ביחד, זה 

 25צונאמי, שאתה מסתכל על אחד אתה אומר אוקיי בדיחה. אבל שזה בא בצונאמי מוחלט זה 

 26  כבר נראה אחרת. 

 27  ?יה בתיק זה שאבי% פישר תכנ' מתקפה מרובה עליי- יש ל- רא  ש.

 28אבי� פישר בכלל באופ� פרטני היה חלק מקבוצה שקראה את הדברי� הבאי�, אחד, בוא   ת.

 29נעצור אותה ונגרו� לה שלא יהיו לה לקוחות, נעצור אותה שלא תהיה לה עבודה, נגייס מימו� 

 30השתקה, קריאה פומבית  המוני� כדי למנוע ממנה את התביעה הזו שה� קוראי� לה

 31בפורומי� והוא היה חלק מזה בדיוק כמו כל השאר, לא פחות שקראה לחסל אותי מקצועית, 

 32  חד משמעית חיסול מקצועי.  

 33את יכולה להראות לי ראיה אחת בחומר הראיות שמגבה את הטענה המאוד חמורה שאת   ש.

 34  ? טוענת כלפי הלקוח שלי שמראה תיאו% בינו לבי' האנשי% האחרי%

 35כמו שאמרתי הוא היה חלק מאותה קבוצה, ה� פתחו עמודי דרייב שבה� ה� ניהלו סיג ושיח   ת.

 36על כל טענה וטענה שלי, ה� הפכו לקבוצה מאורגנת שבה ה� ניהלו שיחות, סוגיות, אי+ ומה 



  
  בית משפט השלום בפתח תקווה

  2019מר�  25    גלילי נ' לרר ואח'	גנד 14	06	7345 ת"א

  

 33

 1לעשות כדי לתקו9 אותי עד כדי כ+ שיש משפטי� בפני� שכשה� מגלי� שהדברי� שה� 

 2נאמרו ש� משפטי� בסגנו� הבא וסליחה א� אני לא מצטטת באופ�  אומרי� לא מבוססי�,

 3  זה משמש לה כאש.  –מדויק, אל תתנו לה חומר 

 4את יכולה להפנות אותי בבקשה לראיה בתיק שמראה תיאו% של אבי% פישר לפני הגשת   ש.

 5  ?התביעה ע% יתר הנתבעי%, כ' או לא 

 6הנה יש עמוד אחד ואני לא נכנסת לטבלה של הדרייב, אני אחפש אותה. צרי+ לחפש את זה.   ת.

 7   שיח.

 8  ?תראי לי תיאו% שבו אבי% פישר מתא% ע% יתר הנתבעי%  ש.

 9  לא יכולה לאשר את זה כי אני צריכה למצוא את זה.   ת.

  10 

 11  לאחר הפסקה 

  12 

 13  לאחר שחיפשתי, לא מצאתי.   .ת

 14לתיק  43עידו קינ'. מצטט (עמוד  4, נספח 5לתצהיר-, הנתבע  25אני רוצה לפנות לסעיפי%   ש.

 15המוצגי%). בתצהיר של- את כותבת מעול% לא טענתי ו/או הצגתי את עצמי כמומחית 

 16לתצהיר-. הטענה של- שהלקוח שלי כ' הציג  27לאבטחת מידע , את כותבת זאת בסעי* 

 17  ?אות- כמומחית לאבטחת מידע 

 18  חית לאבטחת מידע. הטענה שלי שהלקוח של+ הציג אותי בלעג כמומ  ת.

 19  ?את מאשרת שהשק* שהשתמשת בו הוא מתיחה   ש.

 20לא. אמרתי שאני מאשרת כי השק9 נלקח ממספר מקומות שעליה� הסתמכתי בהרצאתי   ת.

 21  ואמרתי זאת מספר פעמי�.

 22  ?לא יצרת את השק*   ש.

 23לא. אמרתי שהשק9 נלקח מכמה הרצאות ומצגות שנכתבו בנושא וערכתי אותו כדי שיתאי�   ת.

 24להרצאה הפרטית שלי, הוא נלקח, המקור שלו ומה שהוא הכיל בתוכו ממספר מקורות מידע 

 25  שוני�.

 26את כתבת  –25	24לפרוטוקול שורה  17בעמוד   15.4.18אני מפנה אות- לעדות של- מיו%   ש.

 27  . לבד ע% היוועצות ע% אותה חברה שהיא ד"ר למדענות  שאת הכנת את כל השקפי%

 28אני לא משנה זאת, אני אומרת שהאיור שבו לקחתי, הדמיה של כדור אר; מפולח, פילוח של   ת.

 29כדוה"א ובתוכו הצגנו בעצ� את מה שלקחתי, את החומרי�, האיור עצמו לקחתי אותו, בעלי 

 30עזר לי לעצב אותו בתוכנה כלשהי, אבל כל השק9 כולל התוכנת פרזי שהשתמשתי והכל 

 31  כתבתי ויצרתי בעצמי. 

 32  ?אבל את כדור האר� לקחת ממקו% חיצוני   ש.

 33כ� ואז הלבשנו עליו את החומרי� שרצינו לשי� עליו. רצינו לעשות מעי� הדמיה של פני השטח   ת.

 34  וכמה בעצ� אתה יכול לרדת מתחת לפני השטח, זו הייתה סת� הדמיה ויזואלית. 

  35 

  36 
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 1  הערה:

 2  עו"ד נויימ� עוזבת את האול�. 

  3 

 4  ?ו קינ' השתמש בשפה סרקסטיתאת מסכימה איתי שמר עיד  ש.

 5עידו קינ� הוא בלוגר פרובקטור ידוע ומוכר, נתבע על ידי חצי עול� ואחותו, בעצמו, כ� שפתו   ת.

 6  סרקסטית. 

 7, מאותו פרוטוקול, 11	10שורות  18את מאשרת ג% ואני מפנה לאיפה שכבר אישרת בעמוד   ש.

 8  ?סרטוני% את מאשרת שאת פנית לאיגוד האינטרנט וביקשת להסיר את ה

 9לא. זה הל+ אחרת. איגוד האינטרנט התקשר אלי לומר לי שיש מהומה. ולמה כי יש טענות   ת.

 10כנגד ההרצאה. אמרתי על מה המהומה. היא אמרה שמישהו לקח את ההרצאה כולה, קיצר 

 11דקות והפי; אותה ועכשיו היא יוצרת בלג� גדול, שאלתי אותה מה היא מציעה  �7אותה ל

 12חת טלפו� על מנת שלא תהיה מהומה, א� היא לא מקובלת ההרצאה נוריד לעשות וזאת בשי

 13  אותה והיא אמרה לי כ� בואי נוריד אותה, כ+ התנהלה השיחה אחד על אחד. 

 14עידו קינ' כותב: . מצטט. 14שורה  18ועד עמוד  	28, שורות 17מקריא מהפרוטוקול עמוד   ש.

 15תאשרי לי שמה שקרה שאת  האקרי% מרושעי% מחקו את שלושת סרטוני הסטנד אפ.

 16סרטוני% ושהאמירה של עידו הייתה על המשיכה של- של  3ביקשת למחוק את אות% 

 17  הסרטוני%?

 18בהתייעצות ע� האיגוד, הוחלט יחד להוריד את הסרטוני� תו+ פנייתי והסכמתי כדי שלא   ת.

 19ה בנושא מידעני� בבית ציוני אמריק �70תהיה סערה ובכ+ זה נגמר כי זו הרצאה איזוטרית ל

 20מאוד נישתי שלא גרמה למשהו שיגרו� לסערה כיוו� שזה לא נושא פוליטי, זו הרצאה נישתית 

 21על הרשת העמוקה שהיא ג� לא מעניינת בישראל למעט אות� מידעני� א9 אד� אחר. אז 

 22ברגע שהבנו שיש טע� לפג� מבחינת אנשי� מסוימי� שזה לא מצא ח� בעיניה� אמרנו נוריד 

 �23 מה להתייחס לכ+ יותר מכיוו� שא� זו לא הרצאה שמוצאת ח� בעיני אנשי� את זה וזהו ואי

 24נוספי�, אז בא לציו� גואל ומבחינתי אני חוזרת, זו הרצאה סתמית מקצועית נישתית שלא 

 25איש. אי� בה ולו גר� אחד של  �100אמורה לגעת באמת בכלל לתושבי מדינת ישראל ליותר מ

 26ית. לא העדתי על רצח ארלוזורוב, זו הייתה הרצאה ברמה לאומ ימשהו שהוא קונטרוברסל

 27נישתית שברגע שהיא לא מוצאת ח� בעיני אנשי� וא� היא מעוררת ביקורת אני מקבלת אותה 

 28  ומורידה אותה מהרשת, בזה זה אמור להסתיי�. אבל זה לא מה שהיה. 

 29שאלוני% מה הבעיה שלי ע% כל הסיפור היפה שסיפרת. במסגרת הלי- גילוי המסמכי% וה  ש.

 30שהחלפנו, ביקשנו ממ- כל התכתבות של- ע% איגוד האינטרנט וקיבלנו ואי' זכר לדבר ממה 

 31שאמרת בחומר הראיות בתיק. את יכולה להראות לי מסרו', הודעת ווטסאפ או תכתובת 

 32  ?כלשהי שאת מתכתבת ע% האיגוד ואת אומרת תורידו בבקשה את הסרטוני% 

 33בחורה מהאיגוד. היא התקשרה אלי ואמרה לי שיש מהומה. זה היה בשיחת טלפו� בלבד, ע�   ת.

 34זו שיחת טלפו� שאפשר לחפש אותה. אפשר לחפש את ש� הבחורה הזו ולהביא אותה. אני 

 35  לא זוכרת את שמה. 

 36  ?תאשרי כי בחומר הראיות בתיק אי' שו% פניה כזו לאיגוד   ש.
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 1נעשה בעל פה בטלפו�. הוא ג� בכתב אני לא זוכרת שיש. אני לא זוכרת א� יש בכתב, השיח   ת.

 �2 היה מאוד פתאומי, היסטרי. פתאו� נהיה באז מטור9 וזה היה בטלפו� ולא היה ש� מ� די

 3  ודברי� איזה שיח. 

 4  ?את יכולה להראות לי בפרסו% של עידו קינ' היכ' הוא לועג לחיי- הפרטיי%   ש.

 5  מאיפה נתחיל? עידו קינ� הוא אחד..  ת.

 6  ?בפרסומי%   ש.

 7שזה הבלוג שלו יש אפשרות לפתוח מעי� רובריקות משנה,  404שהוצא, אגב בחדר  כל מאמר  ת.

 8כל מיני רובריקות משנה שהוא פתח שפתאו� העול� כולו קרס לתו+ עצמו והתכנס לעינב גנד 

 9  גלילי..

 10 ?תראי לי איפה הוא לועג לחיי% הפרטיי% של-, יש כזה או אי'   ש.

 11י�. צרי+ לחפש בתוכ�. עידו הוציא הרבה מאוד צרי+ לחפש את זה, יש עשרות ומאות דפ  ת.

 12  דפי� והרבה מאוד אנרגיה. 

 13איפה הוא מדבר על החיי% הפרטיי% של-, איפה הוא לועג ג% למראה החיצוני של- או   ש.

 14  לצורת הדיבור של-?

 15  זה לא נמצא פה.   ת.

 16 אני רוצה לסכ% לקראת סיו% החקירה שלי ע% כמה שאלות מאוד פשוטות, אפשר לענות  ש.

 17 25	ו 15,20 10, 9, 5בכ' ולא. את יכולה לאשר שאי' ל- שו% ראיה שמישהו מהלקוחות שלי 

 18  ?דיברו אחד ע% השני עליי- לפני שהגשת נגד% תביעה

 19  אני לא יכולה לאשר.   ת.

 20  ?את רוצה להראות לי איפה זה בחומר הראיות   ש.

 21י ג� לא יכולה להפנות לא יכולה לאשר זה לא אומר א� זה נמצא או לא בחומר הראיות. אנ  ת.

 22  אות+ ולא לאשר. 

 23, שחבורת הנתבעי% ביצעו "אונס קבוצתי" בשמי 8אני מקריא ל- מתו- התצהיר של-, סעי*   ש.

 24הטוב והותירו אותי פגועה. תראי לי ראיה כלשהי בחומר הראיות בתיק שמונח בפניי- 

 25  ? ' או לא קוחות שלי חברו ע% לקוח אחר אחד ע% השני, כהל –שהנתבעי% חברו יחד 

 26לא בחומר הראיות שמוצג כא�. במקו� אחר, כ�. מה שמוצג כא� הוא חסר, מסתבר. אני מגלה   ת.

 27  זאת מרגע לרגע. חסרי� הרבה מאוד דברי� שלא נמצאי� כא�. אני מאשרת. 

 28, שואלת אות- בדיעבד 8לפרוטוקול, חקירתה של עו"ד נויימ' שורה  25מפנה אות- לעמוד   ש.

 29גינה הגשת את התביעה. תאשרי לי ג% שלא רק את הכתבה לא ראית ראית את הכתבה שב

 30  ?אלא ג% את הפרסומי% של הלקוחות שלי לא ראית לפני שהגשת את התביעה נגד% 

 31יכולתי  PTSDאני ראיתי הכל במגבלות של מה שיכולתי לראות מכיוו� שהיו� אני מוכרת   ת.

 32קרה, נאלצתי להיות מטופלת על לראות רק חלקי� מאוד מצומצמי� מכיוו� שבכל פע� שזה 

 33מנת לא לפגוע בעצמי. כל אזכור של מילי� מסוימות שה� כתבו לאור+ התקופה הזו הביאו 

 34אותי להתמוטטות מהסוג שאני לא מאחלת את זה לא9 אחד, על הרצאה על דיפ ווב. ראיתי 

 35  הכל. יותר ממה שהייתי יכולה. 

 36  ?המאמר הרשת המוכה סקירת ספרות את כתבת ,נכו'   ש.
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 1  כ�.   ת.

  2 

 3  עו"ד קלינגר:

 4  אני מבקש להגיש. 

  5 
#>18<#  6 

 7  החלטה

  8 

 9  .12מאמר "הרשת העמוקה סקירת ספרות" מוגש ומסומ� נ/
#>19<#  10 
  11 

 12  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  13 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  14 

 15  ב"כ התובעת :

 16  הטבלאות לא קריאות.

  17 

 18  ?את מחקת את המאמר הזה מהרשת   ש.

 19  אני לא מחקתי ולא ביקשתי מחיקתו.   ת.

 20  ?איפה פרסמת את המאמר הזה  ש.

 21  לא זוכרת. בוא נחפש.   ת.

 22  ?את זוכרת שכתבת אותו   ש.

 23  כ�, כתבתי.   ת.

 24  ?את זוכרת שכתבת אותו בתגובה לביקורות שהיו על ההרצאה של-   ש.

 25  כ�.  ת.

 26  ?אבל את לא זוכרת איפה פרסמת אותו ואת אומרת שלא את זו שהסרת אותו מהרשת   ש.

 27  בוודאות לא הסרתי אותו מהרשת, לא היה לי עניי�  לעשות זאת.   ת.

 28תסבירי לי מדוע באותה סקירת ספרות אי' הפנייה לא למאמר בטלקו% ניוז שלדבריי- הביא   ש.

 29אי' דה דיפ שהוא המקו% שבו ראינו לראשונה את אות- לעול% השכבות ולא למאמר רולינג 

 30  ?שיטת השכבות של-
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 1כי המאמר לא עסק בנושא הזה. סקירת הספרות הזו מטרתה הייתה לסקור את ס+ המידע   ת.

 2הקיי� על הרשת העמוקה מכמה אתרי� חשובי� ומוכרי� שהיו קיימי� ברשת העמוקה 

 3ת ס+ הידע שהיה אז נכו� לאז, כי למשל דר+ המשי שכבר לא קיי�. זה היה בשביל לסקור א

 4השתנה מאז קליל. לזכור מה שהיה נכו� לאותה תקופה על הידע שנאס9 ונצבר על הרשת 

 5העמוקה. זו הייתה מטרת המאמר. הוא לא היה קשור לרולינג אי� דה דיפ ולמאמר של אבי 

 6  וייס. 

 7 9בהערת שוליי% תקריאי לי את התארי- של אותו מסמ- שנזכר על יד-  – 9הערת שוליי%   ש.

 8  ?נכתב 

 9  מצטטת.   ת.

 10  ?כלומר לאחר ההרצאה של-  29.7.13תאשרי שהתארי- הוא   ש.

 11  כ�, כתבתי את המסמ+ הזה לאחר ההרצאה שלי.  ת.

 12כלומר סקירת הספרות של- להרצאה של- שקיבלה ביקורת כוללת מאמרי% שפורסמו   ש.

 13  ?לאחר סקירת הספרות של- 

 14  כ�.   ת.

 15  ?אחרי ההרצאה של-   ש.

 16  כ�. המאמר כולו נכתב לאחר ההרצאה.  ת.

 17תאשרי לי א% כ' שהמאמר הזה לא משק* את סקירת הספרות שהתבססת עליה בהרצאה   ש.

 18  ?נושא התביעה 

 19זה נושא אחר ותחו� אחר . המטרה של המאמר הייתה להתעסק במאגרי המידע הקיימי�   ת.

 20ווב. יש מספר נושאי�  כמו איי. טריפל אי, טרופ ווסט, זה מאמר אחר בנושא אחר על הדיפ

 21שוני�. אפשר לתת הרצאות שוני� ומאמרי� שוני� על אותו נושא שסוקר מימדי� שוני� של 

 22  למאמר. 

 23  ?נשאלת הא% המאמר נכתב כתגובה ואמר שכ'   ש.

 24  אני לא מבינה מה הבעיה ע� זה.   ת.

 25  ?המאמר הזה אמור לשק* את הידע שהיה ל- בזמ' שהעברת את ההרצאה   ש.

 26לא. כי פה אני הגדרתי מושגי� שבכלל לא דיברתי עליה� בהרצאה. היו מושגי� אחרי�   ת.

 27לחלוטי� שלא נכנסתי אליה� בהרצאה. ערכי� חבויי�, ביג דאטה, דברי� שלא נכנסתי אליה. 

 28  זה מאמר כתוב. שני דברי� אחרי� לגמרי. 

  29 
#>20<#  30 

 31  החלטה

  32 

 33  נקבע להמש- שמיעת ההוכחות למועדי% הבאי%:

  34 

 35  עו"ד יור% ליכטנשטיי'.לחקירתה של התובעת על ידי  11:00	09:00בי' השעות  28.11.19  .1

 36  להמש- חקירת התובעת. 11:00	09:00בי' השעות  2.12.19  .2
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 1  להמש- הוכחות.  11:00	09:00בי' השעות  16.3.20  .3

 2  להמש- הוכחות 15:00ועד  11:30בי' השעות  21.3.20  .4

 3  להמש- הוכחות.  11:00	09:00השעות בי'  30.3.20 לתארי-  וכ'  .5

  4 

 5  כל צד אחראי לזימו' עדיו ולהתייצבות% לכל מועד רלבנטי. 

  6 

 7צד אשר ביקש לצר* דיסק או כלי לצור- השמעת קוב� אודיו או צפייה בווידיאו, יגיש לבית המשפט 

 8  בפתח ישיבת ההוכחות את אותו כלי לצור- שמירתו בתיק הנייר. 

  9 

 10בדיסקי% במחשב בית המשפט, הצדדי% מתבקשי% להגיש הקבצי% על גבי מאחר ולא נית' לצפות 

 11  דיסק או' קי.
#>21<#  12 
  13 

 14  במעמד הנוכחי%. 25/03/2019, י"ח אדר ב' תשע"טניתנה והודעה היו% 

  15 

 

  

  שופט, ברגנר אריאל

  16 

 17 הדר יפית ידי על הוקלד




