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הזדמנות מופלאה  : ג'נטלמנים. השעה מאוחרת ואני חושב שזוכ התובע"ב

 להודות וללכת הביתה. מה דעתכם?

 ג'נטלמנים כופרים בכל. :כ הנתבע"ב

 מאה אחוז. אנו ברשותכם ניגש לצפות בקטעים. :כ התובע"ב

 (VTR-)צפייה ב

 מר דמרי. בוא תכבד אותנו בנוכחות שלך בדוכן העדים.

ראשית אני מבין שאתה רוצה לשתף אותנו בגורם ההפתעה שהיה עכשיו. 

 אתה לא ידעת שהסנגור שלך הוא אחראי להדחה.

 ידעתי. ודאי. :דור
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 ומה אתה אומר על זה? :כ התובע"ב

רגע הראשון גם לפני שהיא נכנסה שהוא לא כל כך אוהב המאני ידעתי  :דור

 אותה.

 ככה מתנהל חבר? :כ התובע"ב

ואחרי  אנחנו במשחק שאם היו מראים את מה שהיה אחרי זה בנסט :דור

זה בנדנדה הוא אמר לי שלמרות כל זה שהוא לא מתחבר אליה, והוא ינסה 

כדי להתקרב  לכוא יעשה הלעשות הכל כדי להתרחק ממנה בשבילי ה

 ולראות.

תבהיר לי מה אתה אומר. החיבוק הנמרץ האבהי החברי הוא  :כ התובע"ב

ק חיבוק לאחר אתה יודע שהוא זה שאחראי להדחה שלה. ככה אתה מתחב

 עם מי שעושה ככה לחברה שלך. אולי אתה באמת אדם נטול שדרה.

 ןטיה להדחה צריכה להיות מופרדת לחלוושב שהעמדחלא. אני  שממ :דור

מיחס שלך כלפי מישהו שאתה קרוב אליו. זה שהוא החליט להדיח את אור 

כי הוא לא התחבר אליה מהסיבות האישיות שלו ושהוא ראה אותי סובל 

 .ק אותיחיזו כת הוא באלמזה שאור הו

 אז פעלת אותו דבר והעמדת את פאולינה להדחה? :כ התובע"ב

 לא כי לא היה לי שום דבר נגדה. :דור

ה כי אתה יודע שהוא נהג ככה אז אתה שוב בלי עמוד שדר :כ התובע"ב

 לא נהגת ככה. ואתה

 פאולינה שונים. ים שלי עםהיחס :דור

ראינו התנהגות מאוד לא סימפטית תוך כדי שלאחר מכן  :כ התובע"ב

ע ולא אמרת דבר כדי להגן על מי שהיה צבכנראה בצדק שאתה לא נקפת א

 זקוק להגנה. אתה אפילו לא מכחיש את העניין הזה

 את זה שלא אמרתי כלום? :דור

 על המקרה של הגברת.. כן? :כ התובע"ב

 ה.רמ הותאמרתי לא פחות מכל אחד בבית הזה בא :דור
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 האתה מודד על פי מה שאחרים אומרים ככה אתה אומר? למ :כ התובע"ב

 אתה לא עושה מה שנכון בעיניך

 מה שהיה נכון בעיני זה באמת לא להתערב :דור

 למה התשובה שלך בבית הדין היא המדד מה אחרים עושים? :כ התובע"ב

דעתי.  . אמרת שהטיחו בי האחרים שאני לא אומר אתזה מה שהצגת :דור

 אמרתי את דעתי. סוף פסוק.

אתה יודע שאפילו שפת הגוף שלך אומרת שאתה לא באמת  :כ התובע"ב

אמרת את מה שרצית אתה חשבת שמה שקורה שם הוא לא בסדר. אתה 

 שוב פונה לדיירים האחרים ואני שואל אותך בלבד.

 אני חשבתי שזה לא בסדר :דור

אתה מכיר את הכלל שאומר שאדם אחר נמצא במצוקה  :כ התובע"ב

 עומדת בידיך החובה לסייע לו?

ונשנים אחרי שניסית  נכון. אבל ברגע שאתה עומד פה במקרים חוזרים :דור

אדם פנים מול פנים כשהוא רגוע ולא עצבני ואתה מכיר את  לדבר עם הבן

 גע מה שהסערתימה גורם לו לסעור. יכול להיות שבאותו ר  האדם טוב ויודע

 היה עושה יותר גרוע.

אתה מנסה לשכנע אותנו שהעדר תגובה מצדך היה מכוון ונועד  :כ התובע"ב

 להרגיע את הרוחות.

 .כן :דור

 אתה יודע שכך נשיג תוצאה מוזרה :כ התובע"ב

 ואם נגיב נשיג גם תוצאה מוזרה. :דור

יש ריבים שבהם אפשר להגיע לתוצאה שנרגיע את הרוחות זה  :כ התובע"ב

עליך או סיטואציה שכועסים עדיף על סיטואציה שנריב. אתה פוחד על 

 צועקים עליך?

 לא :דור

 ממה אתה פוחד? :כ התובע"ב
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 מכלום :דור

 תלהטו.הרגע אמרת שאתה פוחד שהרוחות י :כ התובע"ב

 קרשים למדורה. יףלא פוחד אני פשוט לא רוצה להוס אני :דור

אתה מבין שאם היית מגיב לדברים שהסנגור שלך אמר ביחס  :כ התובע"ב

 לאור יתכן שעד היום היא הייתה פה בבית אבל אתה מוותר גם כשחשוב.

שהוא הרגיש זה : ממש לא העמדה של לאון כלפי היקירה שלי אור. מה דור

 רגיש. לאון לא קובע אם היא תלך או לא.מה שהוא ה

 : אנחנו לא עוסקים במה שהוא הרגיש אלא במה שאתה הרגשתהתובעכ "ב

 : מבחינתי זה היה מקובל. איש איש ומה שהוא מרגיש.דור

: תסביר לנו את הלוגיקה של תפיסת העולם שלך. אני כרגע כ התובע"ב

מאוד מעוניין במכונית שלך, אני אבוא ואכנס אליה בכוח ואם אתה תמנע 

 הרוג מישהו אז עדיף שאני אקח את האוטו.אותי מלעשות את זה אני א

 : אם אדע שמישהו ימות בוודאות.דור

איתי. אני אומר לך שאני אעשה משהו איום ונורא  אל תתחכם :כ התובע"ב

 אז עדיף שאקח?

 : אם אדע שאתה מסוכן ואדע שיפגע מישהו אני אעדיף לוותרדור

ככה לא  : אתה מבין שאתה אומר שההאשמות נגדך צודקות.כ התובע"ב

 מתנהג אדם שנדרש לעמוד על שלו.

 : אם מישהו היה מצמיד לך אקדח ואומר לך.. מה אתה היית עושה?דור

  : היו כמה וכמה דוגמאות שניתנו לך ואתה יודע אותן. הוקרנוכ התובע"ב

וזיציה של מי שלא נוקט עמדה. מה שאתה פבפה ואתה פעם אחר פעם בוחר 

על כך שאתה מאמין שזה  העמדה שלך יושבנקיטת אי מספר לנו זה שלעולם 

 יותר טוב מלנקוט עמדה שמא המצב יחריף.

: ברגע שדברים נוגעים אליי אישית שאני יודע בכל תוקף של עניין דור

שמה  רואה שהדבר הזה גורם לי להרגיש רע או גורם לי לסבול ואני ודאי

 שהאדם עושה הוא לא נכון אני אגיב.
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: תראה מה אתה אומר. אתה מוכן לאבד דברים יקרים מאוד, כ התובע"ב

לי אמין בהם אולי את החבר שהחברה שלי את האמת שלי, מה שאני מאת 

ט אז אני מזמין אותך אולי פעם ראשונה או את הקניין שלי בלבד שיהיה שק

ים בני האדם לא נוהגים כך הם מחונכלבחון מה מקור העניין הזה. רוב 

וד על שלהם. אולי תספר לנו על מקרה אחד שאתה לעמבמקומות שצריך 

עמדת על שלך. לא חשוב מה התוצאות. מקרה שבו הגנת על מישהו בכל 

 מחיר.

 : פה או בבית?דור

 : בבית. אתה יכול לתת לי?כ התובע"ב

 : על אור.דור

 : אתה ויתרת על אורכ התובע"ב

 : מתי הבנת דבר כזה?דור

שהוא שוגה? למה לא עמדת מולו ואמרת : למה לא שכנעת אותו כ התובע"ב

 לו את זה?

 : אני לא כול לדבר עם לאון על הדחות.דור

 : למה לא?כ התובע"ב

 : עובר על חוקי הבית.דור

 : מדועכ התובע"ב

אני מתנגד. אין לך מספיק ראיות כדי לדעת מה התגובה שלו  :כ הנתבע"ב

 כן הגיב וכן נתן את הדוגמא שלו הייתה. הוא

: אני אסביר לך איך זה פועל. מה שהוצג פה זה ראיות התביעה כ התובע"ב

ולא ההגנה, אתה תוכל לבקש מאתנו להציג כל קטע שתרצה שמשקף את 

 ההגנה. 

 את השאלה הזו. להציגכרגע אתה לא יכול  :כ הנתבע"ב

 : אני יכול לשאול כל שאלה והוא יכול לענות כל תשובה.כ התובע"ב

 לשאלה.: אז אני מתנגד כ הנתבע"ב



 6 

לי מקרה אחד שעמדת על : הוא יכול להגיד שזה לא נכון. תן כ התובע"ב

 שאתה רוצה לענות לנו?ה ואמרת שזה אור. אתה בטוח? זה משלך 

 כן. :דור

 יבוב של שטויות?גענו בלעג נגדך זה פשוט ט: מה שהצופים כ התובע"ב

זשהו אבל אלה האשמות מאוד נוקשות לסובב אי יבוב של שטויותג: לא דור

 עניין

 : אתה מסכים שבהצגה הזו יש בה ממש?כ התובע"ב

 : לא.דור

 וראות רוח? ך: אז כל טענות הצופים אין בהם שום ממש? בהלכ התובע"ב

: אולי אלה דברים שהסיקו לגביהם מסקנות מהבית. זה לא מה שאני דור

 חושב ומה שאני מרגיש.

מהם על זה שאתה הדיירים פה על זה? שמעת עם : אתה דיברת כ התובע"ב

 לא נוקט עמדה?

: לא נטול עמוד שדרה אבל כן שמעתי שאני מחסיר לפעמים את העמדה דור

שלי. מבחינתי לא היה צורך לנקוט עמדה. בן אדם בחיים שלו שופט מתי 

 לנקוט עמדה מתי זה טוב מתי זה רע.

: מתי סרסו אותך ואמרו לך שלהביע עמדה גם כשקשה זה דבר כ התובע"ב

 רע

ני לא חושב שזה דבר רע. וכשאתה רוצה תביע אחד לא אמר לי וא ףא :דור

 עמדה.

 : ואתה פשוט לא רוצה?כ התובע"ב

 : כשאין לי על מה אני לא מביע עמדה.דור

 : דור. כמה חשוב לך להביע את הדעה שלך בבית?כ הנתבע"ב

 גיש שהיא נחוצה חשוב לי מאוד.רמכשאני  :דור

 היה אוירה טובה בבית?וכמה חשוב לך שת  :כ הנתבע"ב
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אחד הדברים הכי חשובים לי כאן זה שתהיה הרגשה נעימה בבית.  :דור

וג של אוירה עוינת ביני לבין מישהו באותו זמן יש איזשהו סקשה לי עם זה ש

ואני מרגיש שגם אם קרה איזה משהו אני מעדיף לפתור אותו והרבה 

 ןפוט אלא לתת לבמהמקרים שזה לא מדובר בי אני מעדיף שלא לבוא ולש

 איך להגיב דם להתבטא ולסמוך על האחר שידעא

 עד כמה חשובה לך החברות שלך עם שאר דיירי הבית? :כ הנתבע"ב

יש פה אנשים שאני מרגיש נורא קרוב ומחובר אליהם והחברות שלי  :דור

ד רחוק ולסכן גם כמו איתם נורא חשובה ואני מוכן גם להגיע עם זה מאו

ם אני לא מרגיש את החיבור העמוק הזה שנוצר לי. התחברות שנאמר ולחלק

עם אנשים בכללי זה משהו שקשה לי גם בחיים האמיתיים שלי ופה זה 

לאחרונה גיליתי מי האנשים שאני באמת והתבטא ברוב הזמן שהייתי פה. 

 מחובר אליהם ואלה האנשים שבאמת אכפת לי מהם ובאמת טוב לי איתם.

 זהו. :כ הנתבע"ב

 שווילי.אצאה. אין לי שאלות. אני מבקש לקרוא לעד צתוד :התובע כ"ב

 אדוני יגיד לנו את האמת בלבד

 שבע להגיד את האמת בלבד כבודו.נ :ביז'ו

אתה מכיר את טיב הטענות התלונות כנגד מר דמרי? ומדוע  :כ התובע"ב

 הוא עומד כאן לדין.

א יודע להביע עמדה עוד מהבית, הוא לממה שאני יודע ומבין וידעתי  :ביז'ו

 לא יודע לעמוד על שלו, תמיד מדבר אחרי הגב.

 א. עובדה.יכול לתת לי דוגמסמאות. אתה יבוא לא נדבר בס :כ התובע"ב

ופתאום  יש הוא עושה לה קוצי שמוצי פוצגברת טהוניה תמיד בסופ" :ביז'ו

מאחורי הגב שלה הוא היה אומר היא ככה וככה ואומר יציאות שלא 

במקום. אפילו מר לאון שהוא חבר הכי טוב שלו והוא יודע שהעמיד את אור 

ה לו בחוץ הגב' הוא לא ידע להביא עמדה. גם אפילו שאור זאת שחיכת

יא יצאה מפה ושהיא העידה גם כן היא ראתה אותו ברווזון לאחר שה

מאחורי הקלעים ואמרה בפנים תראו מה זה אני תומכת פה במשך שבועיים 

 והוא לא יודע להגן עליי. זה מה שהיא אמרה לא אני.

 רי.יש לך משהו אישי כנגד מר דמ :כ התובע"ב
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ודיברתי אליו בכנות,  מתחילת העונה הייתי אמיתיחס וחלילה. אני  :ביז'ו

אמיתי, אתה  האתה דוגרי את ביז'ו –אלה התגובות שאני שומע גם בחוץ 

 נותן מתי שצריך לתת. אין לי משהו נגדו.

 ד ככה?רי למה הוא מתנגשאלת את מר דמ :כ התובע"ב

תמיד אמרתי לו למה הוא לא עומד שלו. הוא תמיד רצה להראות  :ביז'ו

 שהוא שוכן שלום

 ולי הוא באמת כזה?א :כ התובע"ב

כזה לעמוד על שלו לא להגיד  יכול להיות אבל הוא צריך בתור אחד :ביז'ו

לך ימינה מה אתה  ימינה וללכת שמאלה. קיבינימט אם אתה אומר ימינה

בפול גז, זה  לרניוטעובר שמאלה. אנשים בארץ הזו עומדים על שלהם. לא 

לא דברים אישיים. דור, זה לא משהו אישי. הכי חשוב בחיים האלה, גם אם 

ולעמוד מאחורי הדברים שלהם.  אתה שכיר או עצמאי צריך להיות עם מילה

לא לסלף ולהצטייר בתור בן אדם יפה ולא לתת לראש. תן לבן אדם בפנים 

שלו אל תבייש. לא לסלף דברים ולהראות טלית שכולה תכלת. לא לקפוץ 

 אתה קופץ למים תצא רטוב אבל תקפוץ.אם לבריכה ולצאת ממנה יבש. 

 הסנגור יציג שאלות תשיב לו :כ התובע"ב

 תן דוגמא קצרה  :נתבעכ ה"ב

דוגמא קצרה שאתה בתור חבר אמיתי שלו הוא ידע שאתה לא אוהב  :ביז'ו

פרק מהבית הוא דיבר בשיחה  את אור. לצורך העניין. תשמע, ראינו אני ויניב

בסלון שהוא מרגיש פרפרים וזה דבר שהוא לא הרגיש כלפי אף בחורה. למה 

זה או אני או היא. חבר שאומר  ,הוא לא בא אליך בתור חבר ואמר לך את זה

ואשתי. בן אדם צריך והב את אשתי אני אגיד לו או אני לי שהוא לא א

לעמוד על שלו. אחי. אני יודע שאתה לא אוהב אותה ואני מרגיש את זה, 

תה תהיה איתי אמיתי ואוחברים קרובים מרגישים את הדברים האלה. אז 

הבוקר. אני שמעתי מהחדר לו זה לא בא לי טוב זה לא תה של  גם אמרת

 –מהצד. זה לא דברים נגדו חלילה זה דברים שראיתי ואבי לוי תמיד אמר 

 .אבל אני דוגל באמת ביז'ו האמת המרה הכי קשה בחיים

 : איפה זה משתייך ימינה ושמאלה?כ הנתבע"ב

ב הוא ככה וככה :   אם למשל עם טהוניה הוא קוצי פוצי ומאחורי הגביז'ו

צא גדול. עזוב אותך זיופים. שוב, זה לא אישי לא באתי ה ותאז תעמוד על ז
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לעשות גם רע. יכולתי להעיד גם נגדך נשמה שלי שיש דברים רעים אני אומר. 

דור, זה לא משנאה. אני אולי ראיתי חצי פרק מעכשיו לא פרק אחד שלם 

י אבל דברים שרואים ושוב, התגובות של הצופים בכמויות כאלה זה לא אנ

 אותם מצאתיה

 : לא ענית לי על השאלה, איפה הוא אומר ללכת ימינה ושמאלהכ הנתבע"ב

 : מה זה ימינה ושמאלה.ביז'ו

שאתה מדבר  : אני סבור שהעד השיב לך שהוא אמר לך שבשעהכ התובע"ב

ולך אליו אתה פועל לשמאל והוא לא לימין. אם עם אדם על דבר אחד וה

 אתנגד אבל רביעית לא תהיה.על כך שהוא ישיב שוב אני לא  דאתה עומ

 נותא להרגיש באמת נגדו את חוסר האמי: כמה פעמים לך יצכ הנתבע"ב

:  לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. חוסר אמינות מבחינתי היא שאם בן ביז'ו

תה פה. בוא לא נרחיק לכת יאדם הוא שוב, חוסר אמינות עכשיו כשאור הי

יין על ירדן, הוא בא ואחרי על כל הפרקים. אור באה ויוצאת לצורך הענ

שסיימתם את הדיון ויצאתם לסיגריה ודפקתם פיצה הוא לא בא והגן על 

אור ואמר לירדן לא היית צריכה לעשות ככה. קום תגן אליה היא קוצי פוצי 

שלך היא הדבר שלא קרה לך. אתה אומר שהרבה שנים לא הרגשת ככה 

התאמצה בשבילי היא  פה מותק היאתגיד לה, ירדן, עד ל םלבחורה. תקו

 הביאה לי מסר מבחוץ. עם הטיסן הקטן הזה.

 י על התשובה?ל : תקן אותי אם אני טועה. הוא ענהכ הנתבע"ב

 פעמים נסבל. 3יכול לשאול שוב עד  : אתהכ התובע"ב

 : להאמין במה שאתה עושה.ביז'ו

 : להגן על האישה שלו בתור אה..כ הנתבע"ב

אמיתי אז תבוא ותגיד לאדם בפנים. הקהל  םאד פיק בן:  אם אתה מסביז'ו

אומר שהוא לא מספיק אמיתי והוא מדבר יותר מאחורי הגב  מאשר להיות 

 אמיתי.

 : אני סיימתי.כ הנתבע"ב

 : תודה רבה לך.כ התובע"ב

 


